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1. RAPOR ÖZETİ 
2018 yılının Ekim ayında üniversitemizin yarış pistlerindeki temsilcisi olmak amacıyla kurulan elektrikli 

araç takımımız EVA (Electric Vehicle of Altınbaş) TEAM, Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi öğrencileri ağırlıklı olmak üzere farklı bölümlerden öğrenci ve öğretim üyelerinden 

oluşmaktadır. 

İlk yılında takımımız kısıtlı bir zamanda yüksek özveri ile çalışarak ilk aracımız EVA-1’i özgün bir 

şekilde tasarlayarak üretmiştir. TÜBİTAK’ın düzenlediği Efficiency Challenge 2019 Yarışlarına 

Elektromobil kategorisinde katılım sağlayarak ilk yılında başta Performans 3’üncülüğü Ödülü olmak 

üzere, yarış süresince göstermiş olduğu centilmen davranışlarından dolayı Kurul Özel Ödülü’ne layık 
görülmüş ve ayrıca yıl boyunca alternatif enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması için 

düzenlemiş olduğu etkinliklerle Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülünü de almaya hak kazanmıştır. 

İkinci yılında takımımız, yeni ürettiğimiz EVA-2 ve EVA-OTONOM araçlarımızla yarışmalara 

katılmıştır. Yoğun çalışmalar sonucunda üretilen araçlar ile başarılı bir sezon geçirilmiştir. 

Bu yıl da, önceki senelerde edindiğimiz tecrübeler sayesinde, hedeflerimizi büyüterek yine EVA TEAM 
bünyesinde oluşan iki farklı yeni kategoride iki yeni projeye adım atmış bulunmaktayız: İnsansız Su Altı 

Aracı ve İnsansız Hava Aracı Projeleri. 

Projelerimizdeki amacımızı; üniversitemizde almış olduğumuz üst düzey eğitim sonucunda sahip 

olduğumuz mühendislik bilgi ve becerisini uygulamaya dönüştürerek hayata geçirdiğimiz projeler ile 

dünya klasmanındaki rakiplerimizle yarışabilecek, üniversite-sanayi iş birliği içinde özgün ve tamamen 
yerli araç bileşenleriyle ileri seviyede mühendisliğe ve özgün bir tasarıma sahip yerli ve milli araçlar 

geliştirmek ve üretmek olarak belirtebiliriz. 

İlk defa katılacağımız bu yarışma için ilk yılımızda derece elde etmek için büyük emek ve yoğun mesai 

ile çalışmaktayız. 

EVA-SUBMARINE TEAM olarak yarışma şartnamesi detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Gerekli 
araştırmalar yapılarak veriler elde edilmiştir. Proje kapsamında AR-GE çalışmaları, malzeme tedarik, 

gövde tasarımı/analizi ve görev dağılımı faaliyetleri yürütülmüştür. 

Bu rapor takımımızın insansız su altı aracı yarışması için üretmeyi planladığı aracın mekanik, elektronik 

ve yazılımsal kritik tasarımını içermektedir. Bu kritik tasarım raporunda, aracın detaylı tasarım süreci 

ve planlaması açıklanacaktır. Aracın temel elektronik, mekanik ve yazılımsal tasarımı ayrı ayrı özenle 

düşünülmüş ve projemizde kullanılan malzemelerin detayları aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 
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Şekil 1. Takım Üyeleri.

2. TAKIM ŞEMASI

2.1 Takım Üyeleri 
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Şekil 2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı. 

3. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

İnsansız su altı araç tasarımımıza başlarken öncelikle yarışma şartnamesi ve istenilen görevler 

detaylı bir şekilde analiz edilerek, araştırmalar gerçekleştirilmişti. Aracımızı verilen bu 

görevlere uygun şekilde üretmek ve ürettiğimiz aracı dinamik bir şekilde geliştirebilmek 

amacıyla ekibimizde görev dağılımları yapılmıştı. Ekip içerisinde mekanik-tasarım ekibi, 

elektrik-elektronik ekibi ve yazılım ekibi olarak 3 ayrı ekibe ayrılarak çalışmalar yürütülmeye 

başlanmış ve çalışmalara devam edilmektedir. 

3.1 Mekanik Değerlendirmesi 

İnsansız sualtı sistemi için; ön mekanik tasarım aşamasında ilk olarak “matematik modelleme” 

kapsamında, küre şeklinde bir gövde göz önüne alınmıştır. Sualtı sisteminin 6-serbestlik 

dereceli hareketlerini (3 öteleme ve 3 dönme) kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için, en uygun 

gövde formu hidrodinamik yönden küredir. Ancak; tasarımdaki belirli fonksiyonların yerine 

getirilmesini sağlamak ve işlevselliği arttırmak maksadıyla, küre şeklindeki bu yalın 

geometriden bir-takım sapmalara gidilmesi gerekmekteydi. 

Hidrodinamik gövde formunun oluşturulmasında, küreden başlayarak yapılan her değişiklik 

aşamasında direnç analizi yapılarak, direnç değişimleri kontrol altında tutulmuştur. Bu 

çalışmalar SolidWorks ve Fusion360 gibi programlar ile tasarlanarak hidrodinamik açıdan 

uygunluğu düşünülmüş ve uygun boy ve ağırlıkta tasarımlar yapılmıştır. Çizilen tasarımların, 
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‘Ansys’ programında hidrodinamik analizleri yapılmıştır. Bu hidrodinamik analizler ile direnç 

katsayısı, direnç kuvveti, itme katsayısı ve itme kuvveti değerleri elde edilmiştir. Bulunan 

değerler karşılaştırılarak ve yorumlanarak gerekli yerlerde tasarım değişiklikleri ve 

iyileştirmeler yapılmıştır. Sualtı sisteminin sevk mekanizmasının tasarımında, itme kuvvetini 

üreten pervanelerin gövde dışında bulunmaması ve böylece takıntı oluşturarak direnç artışına 

neden olmaması ve açık-su pervane sistemine göre aynı şartlarda nozullü pervane sisteminin 

daha fazla itme kuvveti üretebilmesi gibi sebeplerden dolayı, gövde içinde tüneller açılarak 

nozullü pervane sevk sistemi tercih edilmiştir. 

Yarış isterleri çerçevesinde mekanik, elektronik ve yazılım ekiplerimiz tarafından yarışma için 

en uygun gövde tasarımını elde etmek üzere yapılan birçok ön tasarımdan sonra iki tasarım 

seçilmiş ve sonraki çalışmalar bu iki tasarım üzerinde yürütülmüştür. Belirtilen gövde 

tasarımlarının tercih edilme aşamasında, yarışma görevlerine uygunluklarıyla birlikte su 

içerisindeki davranışları da göz önünde bulundurularak karar verilmiştir. İki gövdenin de 

üretiminin yapılması planlanmış olup yapılacak testler sonucunda yarışmaya Tasarım-1 ile 

katılım sağlanacağına karar verilmiştir.  

 

Şekil 3. Tasarım-1. 

 

Şekil 4. Tasarım-2. 
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3.2 Elektronik Değerlendirmesi 

 

Ön Tasarım Raporunda karar verilen mevcut elektrik-elektronik komponentler kullanılmaya 

devam edilecektir. Mevcut elektrik şemasında da değişiklikler bulunmamaktadır. Değiştirilen 

sistemler ve aracın çalışmasına bağlı olarak değiştirilecek olan sistemler aşağıda detaylı bir 

şekilde anlatılacaktır.: 

Aracımızın üzerinde bulunan acil stop butonu normal pozisyonunda ve açma kapatma anahtarı 

"1" konumundayken güç dağıtım kartımıza sigortalar üzerinden elektrik iletilecektir. Güç 

dağıtım kartı üzerinden tüm elektronik bileşenlerin beslenmesini sağlayacaktır. Elektronik 

bileşenler farklı gerilim seviyelerinde çalıştığından dolayı, ihtiyacımız olan gerilim değerlerini 

"Matek Güç Dağıtım Kartı" üzerinde bulunan dahili regülatörleri sayesinde sağlanacaktır. 

Takımımız tarafından tasarlanan sızıntı sensörü transistörün anahtarlama elemanı olarak 

kullanılması prensibine göre oluşturulmuştur. Probların birisi Base bacağına diğeri ise Collector 

bacağına bağlanmıştır. Su ile temas olması durumunda Collector üzerinden Base bacağı 

tetiklenecektir  ve Emiter bacağında gerilim elde edilecektir. Sızıntı sensörü de bu güç dağıtım 

kartı üzerinden beslenmektedir. Sızıntı sensörü üzerinde bulunan prob lar yolu ile elektronik 

kutunun 4 köşesine yerleştirilecektir. Sızıntı olması durumunda dijital bir veri göndererek 

otonom algoritmasını bilgilendirecektir. Elektronik kutuda yapacağımız testler sonucunda elde 

edeceğimiz veriler sayesinde güvenlik algoritmaları oluşturulacaktır.  

Yapacağımız testler sonucunda, aracın görüntü işleme ve havuz içerisindeki seyri esnasında 

elektronik kutu içerisinde ulaşacağımız sıcaklık verilerine göre sıcaklık sigortası kullanmayı 

planlamaktayız. 

Yapılacak testler sonucunda buton kullanımı sorun oluşturur ise, sızdırmazlık konusunda 

manyetik alan kullanarak aracı çalıştırmak daha güvenli olacağından dolayı Reed sensörü ve 

Hall Effect sensörü kullanarak buton yerine tercih edilebilecektir. 

Yapmayı planladığımız bir diğer elektronik devre ise güvenlik testlerimizi geçmesi durumunda, 

sızdırmazlık sensöründeki prensibin kullanarak araç dışarısında prob bırakarak araç içerisindeki 

ışıkları su ile temas ettiği anda çalıştırmaktır. 

3.3 Yazılımsal Değerlendirmesi 

 

En başından beri planlanan doğrultuda görüntü işleme ile ilgili testlerimiz kademe kademe 

ilerlemektedir. Bunlar arasından kameramızın testinin yapılması ve kamera lens uyumunun 

incelenmesi, kamera ve Raspberry Pi ile birlikte performansının test edilmesi, Raspberry Pi 

üzerinde temel görüntü işleme modelleri uygulanması ve son olarak ise mevcut süre içerisinde 

havuz içerisinden alınan görevlere uygun nesnelerin görüntülerinin alınması ve ön işlemelerin 

gerçekleştirilip yapay zeka modellerinin eğitime hazır hale getirilmesi yapılmıştır. Bundan 

sonraki süreçte ise performansa ve durumuza uygun kıstaslar doğrultusunda en optimize 

modelin otonom sisteme entegre edilmesi olacaktır. 

Ön Tasarım Raporu’nda anlatıldığı gibi sualtı aracımızın otonom sistemi, Pixhawk kontrol 

kartından yardım alarak görüntü işlemenin Raspberry Pi’a verileri yollayıp iletmesi ve verilerin 

değerlendirilmesi üzerine hareket hedeflemesinin oluşturulduğu bir sisteme dayanmaktadır. 

Pixhawk ve Raspberry Pi bağlantısı USB yardımıyla yapılmakta ve Python dili ile iletişim 

kurulmaktadır. Bu iletişimi sağlamak için kullandığımız kütüphane Pymavlink adlı Python 

kütüphanesidir. Mevcut durumda otonom sistemin donanım ve yazılımlarının bir araya getirilip 

havuz dışında kablolu bir şekilde joystick yardımı ile testlerinin yapılması bunun doğrultusunda 

sonraki hedef ise havuz içerisinde kablosuz bir şekilde teste sokulması olacaktır. 
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Simülasyon ortamında yapılan testin sonrasında mevcut durumun değerlendirilip gerekli 

donanımsal ve yazılımsal yapıların eksikleri fark edilmiş bunun doğrultusunda farklı yöntemler 

denenmeye başlanmıştır. 

3.4 Zaman – Bütçe Değerlendirmesi 

 

Ön Tasarım Raporunda yapılan bütçe planlamasından sonra şimdi yapılan bütçe planlaması 

karşılaştırıldığında arasında 7.909,55 TL bir artış oluşmuştur. Bu duruma sebep olan olaylardan 

ilki alınması planlanan ürünlerin fiyatlarındaki artıştır. Bir diğer önemli bütçe artışına sebep 

olan durum ise projedeki üretilecek olan ürünlerin yerli ve özgün bir şekilde yapılacak 

olmasıdır.  

Ön Tasarım Raporunda yapılan zaman planlamamız nizami bir şekilde işlemektedir. Arada bazı 

işler devamındaki haftaya da sarkabilmektedir ancak bu projemiz açısından çok büyük bir sorun 

teşkil etmemektedir.  

4. ARAÇ ÖN TASARIMI 

 

İnsansız su altı araç tasarımımıza başlarken öncelikle yarışma şartnamesi ve istenilen görevler 

detaylı bir şekilde analiz edilerek, araştırmalar gerçekleştirildi. Aracımızı verilen bu görevlere 

uygun şekilde üretmek ve ürettiğimiz aracı dinamik bir şekilde geliştirebilmek amacıyla 

ekibimizde görev dağılımları yapıldı. Ekip içerisinde mekanik-tasarım ekibi, elektrik-elektronik 

ekibi ve yazılım ekibi olarak 3 ayrı ekibe ayrılarak çalışmalar yürütülmeye başlandı. 

Çalışmalarımızda analitik bir şekilde ilerleyerek verilen görevlere en uygun çözümler 

alternatifli olarak üretilmeye gayret gösterildi. Bu alternatifler arasında verimlilik, etkinlik, 

minimum maliyet ve maksimum fayda kavramları içerisinde en uygun olacak çözümler 

üzerinde yoğunlaşılarak süreç ilerledi.  Bu çözümler ışığında gerekli hesaplamalar ve analizler 

yapılarak tasarımlar oluşturuldu. 
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4.1. Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Sistem Tasarımı. 

 

 

 

 

1. Adım: Alınabilecek maksimum puan için boy-ağırlık sınırlamaları dikkate alınarak 

tasarım isterlerinin belirlenmesi  

2. Adım: Sistemde kullanılacak elektronik ve yazılım bileşenlerinin belirlenmesi 

3. Adım: Kavramsal tasarım neticesinde ortaya çıkan ön tasarımların mekanik ve akış 

analizlerinin yapılması ve gerekli yerlerde tasarım değişiklikleri ve iyileştirmeler 

yapılması  

4. Adım: Elektronik bileşenlerin benzetim ve testlerinin yapılması, yazılım 

algoritmasının testlerinin yapılması 

5. Adım: Gerekli ve uygun materyallerin temini  

6. Adım: Aracın farklı bölümlerinin testlerinin yapılması: 

 Aracın mekanik olarak suda testi 

 Aracın elektronik elemanlarının testi  

 Aracın yazılımının testi 

 Aracın tüm sistemlerinin testi 

7. Adım: Testlerden sonra gerekli iyileştirmeler yapılarak testlerin tekrarlanması 
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Şekil 6. Aracın Sistemi. 

 

Su Altı Aracı 

Su Sızdırmaz Elektronik Kutusu 

Elektronik Şeması 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

 

İnsansız sualtı sistemi için; ön mekanik tasarım aşamasında ilk olarak “matematik modelleme” 

kapsamında, küre şeklinde bir gövde göz önüne alınmıştır. Sualtı sisteminin 6-serbestlik 

dereceli hareketlerini (3 öteleme ve 3 dönme) kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için, en uygun 

gövde formu hidrodinamik yönden küredir. Ancak; tasarımdaki belirli fonksiyonların yerine 

getirilmesini sağlamak ve işlevselliği arttırmak maksadıyla, küre şeklindeki bu yalın 

geometriden bir-takım sapmalara gidilmesi elzemdir. 

Bir sualtı cisminin hidrodinamik tasarımında göz önünde tutulması gereken başlıca hususlar : 

a) Hidrodinamik form (streamline body), 

b) Minimum direnç (minimum drag), 

c) Maksimum sevk yeteneği (maximum propulsion efficiency) 

olmalıdır. 

Hidrodinamik gövde formunun oluşturulmasında, küreden başlayarak yapılan her değişiklik 

aşamasında direnç analizi yapılarak, direnç değişimleri kontrol altında tutulmuştur. Bu 

çalışmalar SolidWorks ve Fusion360 gibi programlar ile tasarlanarak hidrodinamik açıdan 

uygunluğu düşünülmüş ve uygun boy ve ağırlıkta tasarımlar yapılmıştır. Yapılan tasarımların, 

‘Ansys’ programında hidrodinamik analizleri yapılmıştır. Bu hidrodinamik analizler ile direnç 

katsayısı, direnç kuvveti, itme katsayısı ve itme kuvveti değerleri elde edilmiştir. Bulunan 

değerler karşılaştırılarak ve yorumlanarak gerekli yerlerde tasarım değişiklikleri ve 

iyileştirmeler yapılmıştır. Sualtı sisteminin sevk mekanizmasının tasarımında, itme kuvvetini 

üreten pervanelerin gövde dışında bulunmaması ve böylece takıntı oluşturarak direnç artışına 

neden olmaması ve açık-su pervane sistemine göre aynı şartlarda nozullü pervane sisteminin 

daha fazla itme kuvveti üretebilmesi gibi sebeplerden dolayı, gövde içinde tüneller açılarak 

nozullü pervane sevk sistemi tercih edilmiştir. 

Cismin yatay düzlemde ileri-geri hareketleri için, sağ ve sol yanlarda (sancak-iskele) iki tünel 

ve pervane, düşey doğrultudaki dalıp-çıkma hareketleri için de yine iki tünel ve pervane 

düşünülmüştür. İki yatay ve iki düşey tünellerin çapları ve dolayısı ile pervane çap ve tipleri 

eşit seçilmiştir. Üçüncü öteleme hareketi olan yan hareketler, (dervişleme hareketi-yawing) sağ-

sol pervanelerin, birinin çalışıp diğerinin stop, ya da birinin ileri-diğerinin tornistan çalışması 

ile +/- 90° eksen döndürmesi sonucu, ileri-geri harekete dönüşecektir. 

Üç-boyutlu eksen takımına göre; cismin her bir eksen etrafında dönme hareketleri, yatay ve 

düşey eksenli silindirik tüneller içinde bulunan nozullü pervanelerin birbirlerine göre zıt 

yönlerde döndürülmesi ile (ileri hareket ve tornistan) elde edilecektir. Öteleme ve dönme 

hareketlerinin hızlanma/yavaşlama ivmeleri, pervane dönme devir sayılarının değiştirilmesi ile 

ayarlanabilecektir. 

Cismin kamera ve projektörleri, cisim geometrisini bozmayacak şekilde bütünleşik (integrated) 

tarzda yerleştirilmiştir. 
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Direnç Hesabı 

Küresel formlu gövdenin dış çapı, D = 0,400 m. 

İlerleme hızı, v = 1 m/s. 

Tatlı su yoğunluğu, 𝛾 = 1000 kgf/m
3. (15 oC de) 

Tatlı su kütlesel yoğunluğu, 𝜌 = 101,94 kgf.s
2/m4. (15 oC de) 

Yerçekimi ivmesi, g = 9,81 m/s2. 

Kinematik viskozite katsayısı, 𝜐 = 1,141.10-6 m2/s. (15 oC de tatlı su için) 

 

Froude sayısı, Fr. = v/√𝑔. 𝐷  = 0,505 

Reynolds sayısı, Re. = v.D/ 𝜐 = 3,5.105     CD = f(Re, 𝜀/D) 

 

Küresel cisimlerde akım bölgeleri : 

a) Laminar akım : Re.≤ 2,0.105  

b) Geçiş bölgesi akımı : 2,0.105 ≤ 𝑅𝑒. ≤ 2,0.106 (transitional regime) 

c) Türbülans akımı : Re.≥ 2.0.106 

 

Stokes çok yavaş hareketler teorisine göre, sürünme akımında (creeping flow) direnç katsayısı, 

CD = 24 / Re.  (Re. ≤ 1,0) 

Cismin ilerleme hızı v=1,0 m/s. Değerinde olduğundan böyle bir akım ihtimali 

bulunmamaktadır. 

Genellikle kürenin direnç katsayısı;  laminar akımlarda CD =0,5 ve türbülanslı akımlarda CD 

=0,2 değerlerindedir. Burada, deneysel verilerden Re. = 3,5.105 ve pürüzsüz bir yüzey için (𝜀/D 

= 0), geçiş akımında CD = 0,43 bulunmuştur. (Geçiş akımı bölgesinin başlangıcında bu değer, 

CD,min=0,28 dir) 

 

Direnç kuvveti : D = CD.1/2.𝜌.A.v2, 

Direnç oluşturan projeksiyon alanı, A = 𝜋D2/4 = 0,126 m2. 

 

D = 0,43 . ½ . 101,94 . 0,126 . (1)2 = 2,762 kgf. 

 

Küresel cismin hacmi : ∇ = 4/3𝜋 R3 = 0,034 m3. (R = 0,20 m.) 

Dalmış halde deplasman (Arşimet kaldırma kuvveti), ∆ = 𝛾.∇ = 34 kgf. 

 

Cisme yatay düzlemde ileri hareketi sağlayacak çift-pervanenin her birine ait itme (thrust) 

kuvveti, 2T (1-t) = D, 

t : itme azalması kts. (emme kts.), küre için t ≅ 0,200 

 

T = D / 2(1-t) = 1,726 kgf. 

 

Matematik model olarak seçilen küresel cismin su içindeki hareketinde direncin oluşumu, cisim 

geometrisi nedeniyle üç-boyutlu uzayın her doğrultusunda aynıdır. Bir su altı cisminin toplam 

direnci, sadece viskoz direnç bileşeninden ibarettir. Serbest su yüzeyine yaklaşıldığında, belirli 

bir derinlikten sonra başlayan serbest su yüzeyi etkisi nedeniyle, ikinci bir direnç bileşeni olan 

dalga direnci oluşmaktadır. 

Serbest su yüzeyi etkisinin oluşmaması için, h/D ≥ 2,75 ve dolayısıyla derinliğin en az 110 cm. 

olması gerekmektedir. 

Küresel gövdeye sahip cismin, yatay düzlemde ve sancak/iskele her iki yanında bulunan 

pervane tünellerinin (silindirik nozullar) giriş/çıkış uçlarında küresel yüzey bulunmaması, buna 

karşılık tünel yanal yüzeylerinin varlığı, viskoz (sürtünme) direncinde hesaplanmış değerde 

azalma ve artmalar oluşturmakta olup, bunlar birbirlerini yaklaşık yok etmektedirler. 
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Hareket ve Manevra Oluşturma Mekanizması 

 

Pervane no: 1   Yatay düzlemde sancakta, (XY düzleminde, X doğrultusunda) 

Pervane no: 2   Yatay düzlemde iskelede, (XY düzleminde, X doğrultusunda) 

Pervane no: 3   Düşey düzlemde önde, (XZ düzleminde, Z doğrultusunda) 

Pervane no: 4   Düşey düzlemde arkada, (XZ düzleminde, Z doğrultusunda) 

 

Pervaneler sağa-dönüşlü olup, ileri/yukarı hareketi verecek şekilde tünele monte edilmişlerdir. 

Sabit Eksen Takımı : +X (ileri hareket yönü), +Y (iskeleye yanal hareket yönü), +Z (yukarı 

düşey hareket yönü) 

 

Altı – Serbestlik dereceli sualtı cisminin, üç – boyutlu sualtı uzayında yapacağı hareketler : 

(1) : İleri hareket (forward motion), 

(2) : Geri hareket (tornistan) (aftward motion), 

(3) : İskeleye dönüş (turning to port), 

(4) : Sancağa dönüş (turning to starboard), 

(5) : Sudan çıkma hareketi (diving motion), 

(6) : Suya dalma hareketi (diving motion), 

(7) : Başa trim (bow trim), 

(8) : Kıça trim (aft trim), 

(9) : İskeleye dervişleme hareketi (yawing to port), 

(10): Sancağa dervişleme hareketi (yawing to starboard), 

(11): İskeleye meyil (heeling to port), 

(12): Sancağa meyil (heeling to starboard). 

Öteleme Hareketleri : (1,2,5,6,9,10)   Dönme Hareketleri : (3,4,7,8,11,12) 

 
Tablo 1. Pervane Hareket Tipleri. 

HAREKET TİPİ: Pervane 

(1) 

Pervane 

(2) 

Pervane 

(3) 

Pervane 

(4) 

1 +X yönünde öteleme ↻ ↻ -- -- 

2 -X yönünde öteleme ↺ ↺ -- -- 

3 Z etrafında iskeleye dönüş ↻ ↺ -- -- 

4 Z etrafında sancağa dönüş ↺ ↻ -- -- 

5 +Z yönünde öteleme -- -- ↻ ↻ 

6 -Z yönünde öteleme -- -- ↺ ↺ 

7 Y etrafında dönüş (başa trim) -- -- ↺ ↻ 

8 Y etrafında dönüş (kıça trim) -- -- ↻ ↺ 

9 (3) + öteleme (iskeleye dervişleme, +Y) ↻ ↻ -- -- 

10 (4) + öteleme(sancağa dervişleme, -Y) ↺ ↺ -- -- 

11 (3) + X etrafında dönüş (iskeleye meyil) -- -- ↺ ↻ 

12 (4) + X etrafında dönüş (sancağa meyil) -- -- ↻ ↺ 

 

Yukarıda belirtilen hesaplamalar ve yarış isterleri çerçevesinde mekanik, elektronik ve yazılım 

ekiplerimiz tarafından yarışma için en uygun gövde tasarımını elde etmek üzere yapılan birçok 

ön tasarımdan sonra iki tasarım seçilmiş ve sonraki çalışmalar bu iki tasarım üzerinde 

yürütülmüştür. Belirtilen gövde tasarımlarının tercih edilme aşamasında, yarışma görevlerine 

uygunluklarıyla birlikte su içerisindeki davranışları da göz önünde bulundurularak karar 

verilmiştir. İki gövdenin de üretiminin yapılması planlanmıştır. Yapılacak testler sonucunda 

yarışmaya hangi araç ile katılım sağlanacağına karar verilmiştir. Yapılan testler sonucunda 

aşağıdaki tasarımın daha avantajlı ve yarışma için daha uygun olduğuna karar verilmiştir.  
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Şekil 7. a) Tasarımın Sol Üst Ön İzometrik Görünüşü. b) Tasarımın Üst İzometrik Görünüşü. c) Tasarımın Yan İzometrik 

Görünüşü. d) Tasarımın Sağ Üst Ön İzometrik Görünüşü. 

Hidrodinamik açıdan bu tasarım yunuslama ve dönme hareketlerini etkili bir şekilde 

yapabilmektedir. 

4.2.2. Malzemeler 

4.2.2.1 Genel Bakış 

Aracımız toplamda 2 ana bölümden oluşmaktadır. 

 Araç Gövdesi  

 Su Sızdırmaz Elektronik Kutusu 

 

4.2.2.2 Bölümler 
 

a) Araç Gövdesi 

Araç gövdesinin üretiminde gövde ağırlığını 

mümkün olduğunca düşük ve su altı basıncına 

dayanıklılığını yüksek tutmak amacı ile 245 gr/m2 3k 

twill özelliklerine sahip karbon fiber kumaş 

kompozit malzeme kullanılması uygun görülmüştür. 

Gövde, karbon fiber epoksi beslemesi ile el yatırması 

yöntemi ile üretilecektir. 

 

 

 

 

Şekil 8. Araç gövdesinin Solidworks’te çizimi. 
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b) Su Sızdırmaz Elektronik Kutusu 

Elektronik bileşenlerin yer alması için su sızdırmaz elektronik kutu kullanılacaktır. Elektronik 

kutu da karbon fiber ve epoksi malzemelerinin kullanımıyla kompozit olarak üretilmiştir. 

 

 

Şekil 9. Su Sızdırmaz Elektronik Kutusunun SolidWorks’te çizimi. 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

Tasarımımızın gövde üretimi karbon fiber kompozit malzeme kullanılarak ve el yatırması 

yöntemiyle yapılmıştır. Bu yöntemin uygulanabilmesi için öncelikle kalıp yapılması 

gerekmektedir. Gövde kalıbı üretimi, takımımızın sahip olduğu 3 boyutlu yazıcıdan PLA 

filament malzemesi kullanılarak parça parça yazdırılmış ve devamında bu parçaların 

birleştirilmesi ile yapılmıştır. Kalıp parçaları birleştirilirken tasarımımızda tünellerin olması 

sebebiyle tam bir kalıp yerine alt ve üst olmak üzere iki kalıp yapılmıştır. 

Şekil 10. Araç gövdesinin kalıbının 3 boyutlu yazıcıdan yazdırılma görüntüleri. 
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Kalıp üretiminden sonra yüzeyi karbon yatırmasına hazır hale getirmek ve yüzeyin 

iyileştirilmesi için, kalıp yüzeyi polyester macun ile doldurulmuş ve macun kuruduktan sonra 

ince bir zımparalama işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonucunda kalıplarımızın yüzeyleri karbon 

yatırılabilecek hale gelmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Şekil 11. Üç boyutlu yazıcıdan çıkarılmış parçaların iyileştirme ve birleştirmelerinden görüntüler. 

Kalıpların üzerine karbon serilmeden önce sırasıyla ‘Polivaks N’ ve ‘Sıvı PVA’ kalıp ayırıcıları 

fırça ile sürülmüş ve kurumaları beklenmiştir. Kalıp ayırıcılar kuruduktan sonra kalıpların 

üzerine önce reçine (epoksi) sürülmüş olup üzerine de karbon fiber serilmiştir ve silindir işlemi 

uygulanarak hava kabarcıkları giderilmiş ve epoksi ile beslemesi yapılmıştır. Sağlam olması 

için üç kat karbon fiber kumaş serilmesi uygun görülmüştür. Tüm bu işlemler tekrarlanarak 

kürlenmeye bırakılmıştır. Kürlenme süreci tamamlandıktan sonra gövde kalıptan çıkarılmıştır.  
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Şekil 12. Karbon fiber kumaşın kalıp üzerine döşenerek epoksi reçine ile beslenmesi ve el yatırması yöntemi ile üretimi. 

 

 

 

 

 

 
Şekil 13. Kürleşmeye bırakılmış karbonfiber araç gövdesinin parçaları. 

 

Gövde üretiminden sonra su sızdırmaz elektronik kutusu üretimi için de aynı şekilde 3 boyutlu 

yazıcıdan kalıp üretimi yapılmıştır. Daha sonra aynı yüzey iyileştirme işlemi yapılmış ve kalıp 

ayırıcı sürülüp kuruduktan sonra reçine sürülerek karbon fiberler serilerek el yatırması yöntemi 

ile kutu üretilmiştir.  

 

Kutu üretiminden sonra kutunun kapaklarının tasarımı yapılmış olup, alüminyum malzemeden 

CNC’de işlenerek imal edilmiştir. Su sızdırmaması için O-ring contalar, bazı sızdırmazlık 

elemanları ve yardımcı silikon benzeri malzemeler kullanılmıştır. 
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Şekil 15. CNC’de üretilmiş alüminyum kapak. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Şekil 19. Montajı 

tamamlanmış Elektronik 
kutusu. 

 

Burada bahsedilen tüm mekanik elemanların montajı yapıldıktan sonra su içerisinde 

sızdırmazlık testleri yapılmıştır. 

Bu işlemlerden sonra gövdeye motorlar monte edilmiştir. Yazılım ve elektronik süreçler 

tamamlandıktan sonra havuzda test işlemlerine başlanacaktır. Testlerden elde edilen geri 

beslemelere göre ihtiyaç duyulan parçalar için iyileştirmeler yapılacaktır. 

 

4.2.3.1 Araç Gövdesinin Sayısal Hidrodinamik Analizleri 

 

Tasarımlarımızın tüm hidrodinamik analizleri ANSYS yazılımının eklentisi olan Fluent 

programıyla yapılmıştır. Analizlerimizde her uzunluğu 1200 mm olan simetrik enclosure 

(etrafını çevirme) tipi kullanılmış olup yüz boyutlandırma yöntemi ile tasarımlarımızda 10 mm 

ve altında element boyutu kullanılmıştır. Bu yönden mesh (örgü) kalitemiz çözücü bilgisayar 

imkânlarının el verdiği derecede yüksektir. Viskoz çözücü olarak k-epsilon standart gerçekçi 

model kullanılmıştır. Çözücü yöntem olarak ise en küçük kare yöntemi ve ikinci mertebeden 

basınç ve momentum denklemleri kullanılmıştır. Tasarımlarımızda 1000 iterasyon döngüsü 

uygun görülmüştür. 

 

Şekil 18. Elektronik Kutusunun 

montaj denemeleri.  

Şekil 17. Elektronik kutu için 

kapak denemeleri. 

Şekil 14. Karbon fiberden 

üretilmiş elektronik kutusu. Şekil 16. CNC’de 
üretilmiş alüminyum 

flanş. 
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Şekil 20.Tasarımın Direnç Katsayısı (Cd). 

Tasarımımızın direnç katsayısı yaklaşık 200 iterasyondan sonra stabil olmuştur. Direnç 

katsayısı değeri 0.19 olarak hesaplanmış olup Şekil 20'de sunulmuştur. 

 

Şekil 21.Tasarımın Direnç Kuvveti. 

Tasarımımızın direnç kuvveti yaklaşık 200 iterasyondan sonra stabil olmuştur. Direnç kuvveti 

4.5 N olarak elde edilmiştir. Analizde simetriden dolayı cismin yarısı dikkate alınmış olup Şekil 

21'de toplam direnç kuvvetinin yarısı görülmektedir. 
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Şekil 22. Tasarımın İtme Kuvveti. 

 

Şekil 23 .Tasarımın İtme Katsayısı. 
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Tasarıma ait itme kuvveti ve itme katsayısı değerleri Şekil 22 ve Şekil 23’de sunulmuştur. 

 
Şekil 24.1 . Tasarımın Hız Akım Çizgileri. 

  
Şekil 24.2. Tasarımın Hız Profili.                                   Şekil 24.3 Tasarımın Basınç Profili. 

Şekil 21' de CFD Post yardımıyla elde ettiğimiz hız ve basınç profili ve hız akış çizgileri 

sunulmuştur. Bu analizler sonucunda birinci tasarımımızın ön yüzeyinde yüksek seviyede su 

altı basınca maruz kaldığını söyleyebiliriz. Hız akış çizgilerinde ise düşük seviyede türbülansa 

rastlanmıştır. Sonuç olarak bu tasarımımızın hidrodinamik açıdan uygun olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Analiz sonuçları şu şekildedir: 

Direnç Katsayısı (Cd): 0.135           İtme Katsayısı: 0.6 

Direnç Kuvveti: 4.1 N                     İtme Kuvveti: 34.7 N 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

Aracımızın fiziksel özellikleri Tablo 2’de ve aracın genel boyutları Şekil 26’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Araç Fiziksel Özellikler. 

 
 

Su altı aracımızın gerekli malzemelerin montajlanmasının ardından 729.03kg/m3 yoğunluk 

değerine sahip olup su içerisinde yüzer durumda hareket etmektedir. 
 

Şekil 25. Araç Fiziksel Özellikler. 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Bu bölümde araca eklenmiş veya eklenecek olan elektronik sistem ve bileşenler tanıtılıp, 

kullanım amaçları anlatılmıştır. 

 

3.3.1.1 Genel Bakış 

 

Elektriksel alt sistemlerinin görevi; hareket için gerekli gücü sağlamak, araçtaki ara birimlerin 

otonom sürüş yazılımı ve gömülü yazılımlar arası haberleşmesini sağlayarak aracı kontrol 

etmektir. 

3.3.1.2 Elektronik Bağlantı Şeması 
 

Aracımızda kontrol kartı olarak Raspberry Pi Model 3B kullanılmasına karar verilmiştir. 

Kontrol ünitesiyle olan bağlantısı ethernet portu üzerinden sağlanmıştır. Pixhawk Otopilot Kartı 

aracın sudaki yüzerliğini koruması için kullanılmıştır. Hareket kabiliyetini sağlamak için dört 

adet T-200 Thruster Motor ve Pixhawk tarafından yönetilen elektronik hız denetleyicileri 

kullanılmıştır. Elektronik hız denetleyicilerimiz motorlarımız ile uyumlu ve çift yön çalışabilme 

kabiliyetindedir. Aracımızda paralel bağlı 2 adet 16.5V 5200mAh Lityum Polimer batarya 

kullanılmıştır. Batarya üzerinden 5V,3A DC-DC regülatör kullanılarak Raspberry Pi Model 3B 

beslemesi yapılmıştır. Raspberry Pi Model 3B’ye bağlı olarak Raspberry Pi HQ Kamera 

kullanılmıştır. Kameralarımızdan gelen veriler Raspberry Pi üzerinde işlenerek Pixhawk’a 

aktarılacaktır. Ayrıca Pixhawk’a bağlı olan sensör verileri otopilot algoritmamız aracılığıyla 

işlenerek motorlara gerekli komutlar Pixhawk ile verilecektir. Otopilot algoritmasının verileri 

sağlıklı alabilmesi için aracımızda gerekli ışıklandırmalar yapılacaktır. Gerek duyulması 

halinde araca bir adet robot kol ve bu kolun hareketini sağlamak için bir adet servo motor 

eklemesi planlanmaktadır. Aracımızda acil durumlarda bataryadan gelen enerjinin 

kesilebilmesi için bir adet acil durum butonu kullanılmıştır. Yukarıda açıklanan elektronik 

bağlantıların şeması aşağıda yer almaktadır: 
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Şekil 26. Elektronik Bağlantı Şeması. 

 

3.3.1.3 Elektronik Bileşenler 

 

a) Raspberry Pi Model 3B 

Bir bilgisayarda olması gereken işlemci ve RAM 

gibi birimleri içinde barındırdığından dolayı, 

Raspberry Pi Model 3B’i mini bir bilgisayar 

olarak tanımlayabiliriz. Raspberry Pi Model 3B 

kullanılarak sinyallerin ve verilerin toplanması, 

araç içerisinde gerekli görev dağılımının 

yapabilmesi amaçlanmaktadır.  

Raspberry Pi Model 3B’nin, görüntü işleme 

konusundaki başarısı ve multitasking (birden fazla 

programı çalıştırma) özelliklerine sahip olması, 

aynı zamanda Ethernet, USB girişleri ve yüksek 

hızlı işlemci gücünden dolayı da kullanılmasına 

karar verilmiştir. Aracımızın otonom görevleri 

Raspberry Pi Model 3B tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

Raspberry Pi Model 3B Özellikleri: 

● Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit 

CPU, 

● 1GB RAM, 

● 100 Base Ethernet girişi, 

Şekil 27. Raspberry Pi Model 3B. 
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● 40-pin extended GPIO, 

● 4 USB 2 girişi, 

● Micro SD girişi, 

 

b) Regülatör Kartı 

 

Raspberry Pi Model 3B’yi nominal değerleri ile 

besleyebilmemiz için 5V, 2.5A regülatör kartı 

kullanılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  

 

7 Segmentli ayarlanabilir 3A voltaj regülatör 

kartı Raspberry Pi Model 3B’yi besleyen 

elektrik enerjisi regülatör üzerinden 3A'e kadar 

akım geçirebilir. 

Regülatör Kartı Özellikleri: 

 Giriş Gerilimi: 4-35V 

 Çıkış Gerilimi: 1.25-30V 

 Çıkış gerilimin 7 segment üzerinde gösterilebilmesi 

 Giriş geriliminin 7 segment üzerinde gösterilebilmesi 

 Çıkış Akımı: 3A 

 Kart Ölçüleri: 68x35mm   

 

c) Pixhawk Otopilot Kartı 

 

Günümüzde otonom sürüş özelliklerinin kullanılabilmesi için 

otopilot kartları kullanılmaktadır. RC araçlarda otopilot kartları 

servoların kontrolü, sensör geri beslemeleri, hız 

denetleyicilerinin kontrolü gibi uygulamalarda kullanılır.  

Aracımızda otopilot kartı olarak, yüksek performans imkânı 

sebebiyle PX4 tarafından geliştirilen Pixhawk 4 ileri seviye 

otopilot kartının kullanılmasına karar verilmiştir. Pixhawk 4 

otopilot kartı Ardusub yazılımını kullanmaktadır. Ayrıca geniş 

kütüphanesi ve kolay ulaşılabilirliği de tercih etmemizdeki 

etkenlerdendir. 

Otonom görevlerimizde geniş kütüphaneli Ardusub yazılımı 

bizlere kolaylık sağlayacaktır. Pixhawk otopilot kartı, Qground 

Control adlı ara yüz uygulamasıyla kontrol edilmektedir. 

Pixhawk PX4 kartı içerisinde ivme ölçer, jiroskop ve 

manyetometre sensörlerini bulundurmaktadır. Bu sensörler, 

aracımızın seyri esnasında veri toplayabilmemizi sağlayacaktır. 

Pixhawk içerisinde iki ana mikrodenetleyici barındırmaktadır. 

Bu mikrodenetleyiciler STM32F427 mikrodenetleyici ve STM32F100 mikrodenetleyicileridir. 

STM32F427 mikrodenetleyicisinde 80 MHz ARM Cortex M4 işlemci, 256 KB SRAM(L1) 

RAM mevcuttur. STM32F100 mikrodenetleyici ise 24 MHz ARM Cortex M3 işlemci ve 8 KBS 

RAM’e sahiptir. Ayrıca içerisinde ESP8266 ile kablosuz haberleşme mevcuttur. 

Şekil 28. Regülatör Kartı. 

Şekil 29. Pixhawk Otopilot Kartı. 
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8 x PWM bacak bulunmaktadır. Ayrıca 6 x PWM/ GPIO/ PWM giriş bulunmaktadır.  Bu 

girişler aracımız için yeterli sayıda motor ve motor sürücüsü kullanabilmemiz için bizlere 

olanak sağlamaktadır. 

Pixhawk 4 Teknik Özellikleri: 

● Main System-on-Chip: STM32F427 

● CPU: 180 MHz ARM® Cortex® M4 with single-precision FPU 

● RAM: 256 KB SRAM (L1) 

● Failsafe System-on-Chip: STM32F100 

● CPU: 24 MHz ARM Cortex M3 

● RAM: 8 KB SRAM 

● GPS: U-Blox® 7/8 (Hobbyking®) / U-Blox 6 (3D Robotics) 

● Optik akış: PX4 Flow unit 

 

d) Elektronik Hız Denetleyicileri (ESC) 

 

Elektronik hız denetleyicileri (Electronic Speed Controllers-ESC) 

kontrol kartından aldıkları verilere göre elektrik motorlarının istenilen 

hızlarda sürülmesini sağlarlar. Aracımızda 4 adet T200 Thruster 

motoru kontrol edebilmemiz için 4 adet ESC’ye ihtiyaç duyulmuştur. 

ESC akım değerinin motor değerleri ile uyumlu olması gerekmektedir. 

Bu doğrultuda, kullanacağımız motor nominal değerlerine göre 

motorumuzla birlikte en yüksek verimliliği verecek olan ESC’nin, Blue 

Robotics Basic ESC olduğuna karar verilmiştir. Aynı zamanda çift yön 

desteği sayesinde Blue Robotics Basic ESC’ler otonom hareket 

kabiliyetimizi artıracaktır. ESC özellikleri Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 3. ESC Özellikleri. 

Parametreler Değerler 

Elektriksel Parametreler  

Voltaj 7-26 Volt (2-6S) 

Maksimum Akım (Sabit) 30 Amper (soğutmaya bağlı olarak) 

 

Fiziksel Parametreler  

Ağırlık 16.3 g 0.036 lb 

Güç Konektörleri 6 numaralı vida için maça terminalleri 

Motor Konektörleri Kalaylı Tel Uçları 

Sinyal Konektörleri 3 pimli servo konektörü (0,1” aralık) (toprak, boş, sinyal) 

 

Darbe Genişliği Sinyali  

Sinyal Voltajı 3.3-5 Volt 

Maksimum Güncelleme 

Oranı 400 Hz 

Stopped 1500 mikrosaniye 

Maksimum İleri 1900 mikrosaniye 

Maksimum Geri 1100 mikrosaniye 

Sinyal Ölü Bandı +/- 25 mikrosaniye 

Şekil 30.  ESC.  
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e) Motorlar 

 

Su altı araç tasarımında en önemli bileşenlerden biri 

motorlardır. Yüksek basınçlı su altı şartlarında motorların 

yüksek performans sağlaması ve düşük oranda güç 

tüketiminin olması aracın verimliliği açısından büyük 

oranda etkilidir. Su altında yaşanabilecek herhangi bir 

performans kaybını en düşük seviyede tutmak 

amaçlanmıştır. Ayrıca aracın su altındaki otonom hareket 

kabiliyetinin yüksek performansta olması da en önemli 

unsurlardan bir tanesidir. 

Aracımızın tahmini ağırlığının 4.5 kg ve ihtiyacımız olan 

seyir süresinin de minimum 15 dakika olması göz önüne 

alındığında tercih edebileceğimiz diğer motorlara göre 

daha yüksek verimlilikte olması sebebiyle tarafımızca 

T200 motorlar tercih edilmiştir. Motor seçiminde daha 

önce yapılan ve aşağıda özetlenen itki kuvveti hesapları 

temel alınmıştır. 

Direnç Katsayısı (Cd) : 0.135           İtme Katsayısı : 0.6 

Direnç kuvveti : 4.1 N                      İtme kuvveti : 34.7 N 

Yukarıda belirtilen değerler araç tasarımının hidrodinamik analizlerinden elde edilmiştir. 

Aracımızın yatay eksende karşılaştığı kuvvet 4.1 N olarak bulunmuştur.  

Dikey eksen için yaptığımız analizlerde ise dikey eksende karşılaştığı kuvvet 34.7 N olarak 

bulunmuştur. 

Bu değerler dikkate alındığında, tam gaz ileri itki değeri 5.5 N olan T200 Thruster motorları 

seçilmiştir. 

Motorun teknik özellikleri de ayrıca aşağıda belirtilmiştir. 

Motor Performans Grafiği: 

 

Şekil 32. Motor Performans Grafiği. 

Şekil 31. T200 Thruster Motor. 
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Yukarıda sunulan grafikten de anlaşılacağı üzere, motor sürücülerimize gelen PWM sinyali 

değerlerine karşılık gelen itiş gücü, T200 Thruster motorlarımızda oldukça yüksektir.  

 

Motorları çalıştırmayı planladığımız voltaj değeri 16V olarak belirlenmiştir. Tabloya 

bakıldığında T200 motorlarının 16V için ileri yönde oluşturacağı itme kuvveti 5.25 kg·f iken 

geri yönde oluşturacağı itme kuvvetinin 4.07kg·f olacağı görülmüştür. Bu değerler ihtiyacımız 

olan direnç ve itme kuvvetlerini fazlasıyla karşıladığından dolayı bu motorlar tercih edilmiştir.  

 

T200 Thruster Motoru Teknik özellikleri: 

● Çalışma gerilimi:9 – 20 V 

● Maksimum akım: 25 A 

● Maksimum güç: 350 W 

● 12V maksimum ileri itki: 3.55 kg 

● 12V maksimum geri itki: 3.0 kg 

● Minimum itki: 0.01 kg 

 

Şekil 33. T200 Thruster Motorların Teknik Çizimi. 

Tablo 4. Motorların Özellikleri. 

Parametreler Değerler 

Performans   

Tam Gaz İleri / Geri İtme @ Nominal (16 V) 5.25 / 4.1 kg·f 11.6 / 9.0 lb·f 

Tam Gaz İleri / Geri İtme @ Maksimum 

(20V) 6.7 / 5.05 kg·f 14.8 / 11.1 lb·f 

Minimum İtme 0.02 kg·f* 0.05 lb·f* 

 

Elektrik Parametreler  

Çalışma gerilimi 7-20 Volt 

Tam Gaz Akımı @ Nominal (16V) 24 Amper 

Tam Gaz Akımı @ Maksimum (20V) 32 Amper 

Tam Gaz Akımı  @ Nominal (16 V) 390 Watt 

Tam Gaz Akımı  @ Maksimum (20 V) 645 Watt 

 

Fiziksel Parametreler   

Uzunluk 113 mm 4.45 in 
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Çap 100 mm 3.9 in 

Havadaki Ağırlık (1m kablo ile) 0.76 lb 344 g 

Sudaki Ağırlık (1m kablo ile) 0.34 lb 156 g 

Pervane Çapı 76 mm 3.0 in 

Montaj Deliği Dişleri M3 x 0.5 

Montaj Deliği Aralığı 19 mm 0.75 in 

Kablo Uzunluğu (Standart T200) 1.0 m 39 in 

Kablo Uzunluğu (T200 BlueROV2 Yedek) 0.71 m 28 in 

Kablo Çapı 6.3 mm 0.25 in 

 

f) Kamera 

 

Aracımızın tamamen otonom özellikte olması sebebiyle çevrenin 

algılanması ve aracımızın buna uygun tepki verebilmesi için bir 

kamera kullanılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla, kontrol 

kartımızın da desteklemiş olduğu Raspberry Pi HQ Kamera’nın 

kullanılmasına karar verilmiştir. Aynı zamanda elde edeceğimiz 

görüntünün yüksek çözünürlükte olması ve daha geniş açılarda 

görüntü elde edilebilmesi amacıyla Raspberry Pi 6 mm Geniş Açı 

Lens kullanılmasına da karar verilmiştir. 

 

 

 

Raspberry Pi HQ Kamera Özellikleri: 

 12,3 Megapiksel 

 7,9 mm sensör diyagonal 

 1,55 μm × 1,55 μm piksel boyutu 

 Çıkış: RAW12/10/8, COMP8 

 

Şekil 34.  Kamera ve Lens.  
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Şekil 35.  Kamera Fiziksel Özellikler 

g) Batarya  
 

Aracımız elektriksel güç desteğini bataryadan sağlayacaktır. Batarya haricinde dışarıdan kablo 

ile hiçbir güç desteği kullanılmayacaktır. Ağırlık, motorların itiş gücü, gerekli olan akım vb. 

değişkenler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda araç için en uygun pilin ‘5200 mAh 

18.5V 5S 30C Lipo Batarya’ olduğuna karar verilmiştir. Bu bataryaya karar verilirken 

bataryanın sahip olduğu; daha yüksek C oranı, yüksek enerji yoğunluğu, istikrarlı performansı 

ile tek hücre kapasiteleri sağlaması gibi özellikleri ön planda tutulmuştur. Bu bataryadan iki 

adet kullanılacak ve elektronik kutu/tüp içerisine yerleştirilecektir. 

 

Leopard Power 5200 mAh 18.5V 5S 30C LiPo Batarya 

LiPo Pil Özellikleri: 

• İmalatçı: Leopard Power 

• Türü: Yüksek Deşarj Li-Po Pil 

• Model numarası .: 5200 mAh / 18.5V / 30C 

• Minimum Kapasite: 5200 mAh 

• Yapılandırma: 5S1p / 18.5V / 5 Cell 

• Sürekli Deşarj Akımı: 30C (156A) 

• Patlama Deşarj Akımı (5 sn): 60C (312A) 

• Şarj Oranı: 1-2C (max. 5C) 

• Paket Ağırlığı: yakl. 500g 

• Boyutu: yakl. Uzunluk 138mm x Genişlik 

44mm x Yükseklik 51mm 

• Konnektör Tipi: Deans / T-plug 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 36.  Leopard Power Batarya. 
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h) Konnektörler 

 

Aracımızın su ile temas edebilecek bölümlerinde, su ile teması engellemek ve elektronik 

komponentlerimiz arasındaki bağlantıların güvenli bir şekilde su sızdırmazlığını sağlayabilmek 

için konnektör kullanımına karar verilmiştir. 

 

Motor -ESC Bağlantı Konnektörleri 

Aracımızda tüpün içiresinde bulunan ESC’ler ile motor bağlantısını güvenli bir şekilde 

gerçekleştirebilmek için CNLINKO LP-20-C03PE-01-020 IP67 model numaralı 

konnektörlerin kullanılmasına karar verilmiştir. 

Teknik Özellikler          

 3 PİN 

 500V 

 20A 

 

 

  

                                      
Işıklandırma ve Sensör Konnektörü                           

Aracımızın dışında bulunan ışıklandırma sistemi ve kullanacağımız sensörlerin tüp içerisinde 

bulunan Pixhawk ile bağlantısını güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için GX-16 10-Pin 

model numaralı konnektörün kullanılmasına karar verilmiştir. 

  Teknik Özellikler          
• Model: GX16           

• Su geçirmez Seviye: IP68                           

• Anma Akımı: 4A 

• Dayanım Gerilimi: 125V 

• Terminaller: 10 Pin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 37. Konnektör. 

Şekil 38. Işıklandırma ve Sensör Konnektörü. 
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i) Acil Durum Butonu 

 

Acil durum butonu bir elektrik devresinde devreye aşırı gerilim ve akım gelmesini engelleyen 

ve tüm potansiyel tehlikeler için önleyici bir emniyet kontrol anahtarıdır.  

Bu anahtar, aracımızın en önemli güvenlik elemanlarından birisidir. Bataryanın pozitif kutbuna 

seri olarak bağlanır ve seri bağlanan uç üzerinde anahtar üzerinden akım akmaktadır. Anahtar 

bir köprü vazifesi görerek acil bir durum esnasında köprüyü açarak akımın akmasını 

engellemektedir. Kullanılması planlanan acil stop butonu 26V ve Max 5A akım değerlerine 

kadar çalışabilir. Acil stop butonunun bir röle ve ihtiyaç duyulması halinde zener diyot ile 

çalıştırılması planlanmıştır.  

İçerik 

• 1 x Switch Bolt 

• 1 x Switch Dial 

• 1 x Switch Nut 

• 1 x Penetrator O-Ring 

• 1 x Switch Dial O-Rings 

• 1 x 30-3UL Button 

• 2 x Wire Leads 

 

 

 
Şekil 40. Acil Durum Butonu 2D Çizimi. 

Tablo 5: Acil Durum Butonu Özellikler. 

Parametre Değer 

Elektriksel  

Maksimum Voltaj 120V AC 26V DC 

Maksimum Amper 5A 

Kablo Boyutu 22 AWG 

Açmak İçin Saat Yönünde / Kırmızı 

Kapatmak İçin Saat Yönünün Tersine / Gri 

Giriş Konnektörü 0.1" Erkek Başlık Pin 

Çıkış Konnektörü TE Bağlantısı AMP Konektörü 

Physical  

Maksimum Derinlik (Tuzlu Su) 1,000 m 3,280 ft 

Şekil 39. Acil Durum Butonu. 
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Maksimum Basınç 9,810 kPa 1,430 psi 

Montaj Noktası Boyutu 10 - 11 mm 0.4 in 

Maksimum Duvar Kalınlığı 13 mm 0.5 in 

Wrench Flats 16 mm 5/8 in 

Bolt O - Ring AS568-013, Buna-N 

Plug O - Rings 2 mm Genişlik, 6 mm ID, Buna-N 

 

 

j) Mini Güç Dağıtım Kartı 
 

Aracımızda bulunan elektriksel bağlantıların tek bir kart 

üzerinden yapılması amacıyla sistem içerisinde güç 

dağıtım kartı kullanımına karar verilmiştir. Sistem için 

seçilen güç dağıtım kartı 26V gerilime ve 25A akım 

değerine kadar çalışabilmektedir. Güç kartı üzerinde 4 

adet ESC girişi ile birlikte 2 adet voltaj regülatör devresi 

bulunmaktadır. Bu devrelerin biri 12V, diğeri 5V çıkış 

sağlayabilmektedir. Bu kartın kullanımı ile regülatör 

devrelerinin kaplayacağı ekstra alandan tasarruf edilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde sistem 

içerisinde 2 adet güç dağıtım kartı kullanılacaktır. 

 

Ürün Özellikleri:  

 4 katmanlı PCB 

 4 adet ESC girişi  

 Kamera ve VTX girişleri için kullanılabilecek lehim köprüsü 

 5V ve 12V voltaj ragülatör devreleri  

 Kısa devre koruması  

 Max Giriş Voltajı: 9 - 26DC  

 Boyut: 36 x 36 mm 

 Ağırlık: 6g 

 

k) Sızdırmazlık Sensörü 
 

Sualtı araçlarında en büyük tehlikelerden biri elektronik komponentlerinin bulunduğu hazne 

içerisine sıvı sızıntısı olmasıdır. Haznemize fark edilemeyecek kadar az ölçüde bile sıvı girişi 

olduğunda bu durum, elektronik ve güç sistemlerimize büyük zararlar verebilmektedir. Su 

sızıntısını tespit edebilmek amacıyla aracımızda yerli üretim olan bir sızdırmazlık sensörü 

kullanmaya karar verilmiştir. Sızdırmazlık sensörüne bağlantısı olan, 4 adet prob sayesinde su 

geçirmez hazne içerisinde su sızdırma kontrolü sağlanabilmektedir. Burada kullanılan 4 prob 

elektronik kutu kapağının 4 köşeşine yerleştirilecektir. Sensörümüz sayesinde, herhangi bir 

proptan sızıntı tespit edildiği anda sensör bağlı olduğu kontrol kartına sabit VCC sinyali 

vermektedir. Gönderilen bir sinyal ile sistem içerisinde bir acil durum komutu 

oluşturulmaktadır. Bu şekilde, sistemin herhangi bir sızıntı anında zarar görmemesi ve 

ekipmanların korunması adına bir güvenlik önlemi alınmıştır. Oluşturulan devrenin tasarımı 

şekil.41 üzerinde gösterilmiştir.  

Şekil 41. Mini Güç Dağıtım Kartı. 
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Şekil 42. Sızdırmazlık Sensörü Devre Şeması 

 

Sızdırmazlık Sensörü İle Devreyi Kesmek 

 

Sızdırmazlık sensörü ile birlikte oluşturulan sinyali kullanılabilmek için devrede röle 

kullanımına karar verilmiştir. Röle,bu sistem içerisinde anahtarlama görevinde kullanılacaktır. 

Röle bataryanın (+) ucuna seri olacak şekilde ,  önce Com bacağına daha sonra ise NC 

bacağından güç dağıtım kartına güç akışı sağlayacak şekilde kullanılacaktır. Sızdırma olmayan 

durumlarda röle üzerinden akım normal olarak akmaya devam eder. Herhangi bir sızıntı 

durumunda ise sızdırmazlık sensöründen gelen veri ile rölenin bobini tetiklenir. NC 

noktasından akan akım kesilerek devreye enerji iletilmesi engellenir. 

 

Aynı zamanda, takımımız kendi sızdırmazlık sensörümüzün üretilmesi için ayrıca AR-GE 

çalışmalarına başlamıştır. Üretim aşamasından sonra yapılacak testlere göre uygun olan 

sızdırmazlık sensörü kullanılacaktır. Sızdırmazlık sensörü için kullanılacak olan kod Şekil 

39’da sunulmuştur. 
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Şekil 43.  Sızdırmazlık Sensörü Kodu. 

 

l) Bıçak Tipi Sigorta 

 

Elektrik devrelerinden aşırı akım , yüksek voltaj ve kısa devre durumlarında sistemin zarar 

görmemesi amacıyla sigorta kullanılmaktadır. Sistemimizde devremizin güvenliği için bıçak 

tipi sigorta kullanımına karar verilmiştir. Kullanılacak bıçak tipi sigortalar üzerinde bulunan 

ince tellerin erimesi durumunda devrede devre kesici rölünü üstlenmektedir. Sistemimizde ,araç 

güvenliği için 30A’lik bir bıçak tipi sigorta ile su geçirmez bir bıçak tipi sigorta yuvası tercih 

edilmiştir.  

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 44. Bıçak Tipi Sigorta. 
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m) Led Işıklar 

 

Aracımızın su altında görüntü işleme kabiliyetini 

artırabilmek için LED kullanımına karar verilmiştir. 

Aracımızın kullanacağı görüntü açısal olarak 

değerlendirildiğinde en uygun ışıklandırma için kartal göz 

tipindeki 2 adet LEDin kullanımı uygun görülmüş ve 

sistem tasarımına eklenmiştir. Kullanılan LEDlerin giriş 

gerilimi 12V ve LEDlerin yaydığı ışığın renk sıcaklığı 

6000K değerindedir. 

 

n) Ping Sonar  
 

Sonarlar, su içerisinde ultrasonik akustik darbe gönderen komponentlerdir. Gönderilen bu 

darbeler piezoelektrik dönüştürücü kullanarak oluşturulur. Ardından üzerinde bulunan 

transdüser yardımı ile yankıların geri dönüşü algılanır. Bu yankıların geri dönüş sürelerini 

içerisinde bulunan kontrolcü sayesinde hesaplayarak cisim ile arasındaki mesafeyi tanımlar. 

 

Aracımızda 2 adet sonar kullanılması planlanmaktadır. Bu sonarların birincil görevi ileri seviye 

görev olan pinger sinyalini yakalamaktır. Yukarıda belirtildiği gibi sonar bir sinyal yayar. 

Yayılan bu sinyalin geri yansımasını dinleyerek cismin mesafesini belirler. Teorik olarak Sonar 

üzerinden yayılan sinyali kesersek yalnızca dinleme amacıyla kullanabiliriz. Pinger ise sürekli 

sinyal yayan bir elektronik komponenttir. Sonar üzerinden yayılan sinyalin görevini pinger 

sağlayacaktır. Yakalanan bu sinyal ise ileri seviye görev olan pinger için konumunu 

belirlememizde yardımcı olacaktır. İkincil görevi ise; aracımız dışarıdan etki olmadan otonom 

olarak çalışacaktır. Etrafındaki cisimlerin mesafesini algılayabilmek için bu sonarlar ile sürekli 

olarak etrafındaki cisimlerin mesafe bilgisi Raspberry Pi üzerinden algoritmaya iletilecektir. 

Etrafında bulunan cisimlere göre pozisyonunu değiştirip farklı noktalara hareket etmesi 

sağlanacaktır. 

 
Şekil 46. Ping Sonar 2D Çizimi. 

Şekil 45. Led Işıklar. 
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Şekil 47. Sonarın Çalışma Sistemi 
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Tablo 6: Ping Sonar Özellikleri. 

 

 
 

 

Parametreler Değerler 

Elektriksel  

Maksimum Besleme Voltajı 5.5 Volts 

Minimum Besleme Voltajı 4.5 Volts 

İletişim Protokolü Serial UART 

TTL Voltaj 3.3 - 5 Volts 

Çalışma Akımı 100 milliamps 

Kablo  

Kablo Çapı 4.5 mm 0.18 in 

Maksimum Kablo Uzunluğu TBD TBD 

Kablo Uzunluğu 830 mm 32.5 in 

Kablo Kılıfı Siyah Poliüretan 

İletken İzolasyonu Poliüretan 

İletken Göstergesi 24 AWG 

Teller Siyah - Toprak 

 Kırmızı - Vin 

 Beyaz - Tx 

 Yeşil - Rx 

Akustik  

Frekans 115 kHz 

Yayılma Açısı 30 degrees 

Minimum Mesafe 0.5 m 1.6 ft 

Maksimum Mesafe 30 m 100 ft 

Çözünürlük 0.5% of range 

30m’de Çözünürlük 15 cm 6 in 

2m’de Çözünürlük 1 cm 0.25 in 

Fiziksel  

Basınç Derecesi 300 m 984 ft 

Sıcaklık aralığı 0-30°C 32-86°F 

Havadaki Ağırlık (kablolu) 135 g 4.76 oz 

Havadaki Ağırlık (kablosuz) 100 g 3.53 oz 

Sudaki Ağırlık (kablosuz) 48 g 1.69 oz 

Montaj Braketi Vida Boyutu M5x0.4 mm 
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 4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Aracın yazılımı için öncelikli olarak kullanılan yazılım araçları ile ilgili ön bilgi aşağıda 

verilmiştir. 

Python programlama dili: Python, yüksek seviyeli bir programlama dilidir ve temel tasarım 

felsefesi, tamamen kod okunabilirliği ve programcıların kavramları birkaç satır kodla ifade 

etmelerine olanak tanıyan bir sözdizimi ile ilgilidir. 1991 yılında Guido van Rossum tarafından 

yaratılmıştır. 

OpenCv kütüphanesi: OpenCV (Open Source Computer Vision) açık kaynak kodlu görüntü 

işleme kütüphanesidir. 

YOLOv4 algoritması: YOLO, evrimsel sinir ağlarını (CNN) kullanarak nesne tespiti yapan 

bir algoritmadır. Açılımı “You Only Look Once“, yani “Sadece Bir Kez Bak“. Bu adın 

seçilmesinin nedeni algoritmanın nesne tespitini tek seferde yapabilecek kadar hızlı olmasıdır. 

YOLO algoritması çalışmaya başladığında görüntülerdeki veya videolardaki nesneleri ve bu 

nesnelerin koordinatlarını aynı anda tespit eder. 

Video ve resim işleme arasında tek fark resimlerin tek bir kareden (frame), videoların ise birçok 

kareden oluşmasıdır. Resimlerde algoritma tek bir kare için çalışırken, videolarda tüm kareler 

için tekrar tekrar çalışır. YOLO algoritması, öncelikle görüntüyü bölgelere ayırır. Daha sonra 

her bir bölgedeki nesneleri çevreleyen kutuları (bounding box) çizer ve her bir bölgede nesne 

bulunma olasılığı ile ilgili bir hesap yapar. 

 

Şekil 48. YOLOv4 mimarisi. 
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Şekil 49. Görüntü İşleme Algoritma Şeması.  

Bu bölümde verilen araçların görüntü işleme için nasıl kullanılacağı irdelenecektir.  

Aracımızın görüntü işleme aracı olarak Python programlama dili ve OpenCV kütüphanesi 

kullanılmıştır. Aracımız çalıştırılıp su içerisine yerleştirildikten sonraki süreç içerisinde ilk 

görev için kameramızın ve kameraya ek olarak aydınlatıcı ve lens ile görüntülerdeki 

gürültülerin azaltılması ve görüş açısının arttırılması hedeflenmiştir. Kameramızın görüşü ile 

havuz içerisinde görev için tarama yapılacak bu tarama işleminde otonom kontrol sistemimiz 

yer alacaktır. Kameradan alınan görüntü Raspberry Pi kartımıza gönderilip orada işlenecektir. 

Dikdörtgen şekiller tespit edilene kadar tespit edilme süreci şu şekilde gerçekleşecektir; ilk 

olarak görüntünün kamera yardımı ile alınması sonrasında görüntünün gri ölçeklemeye 

çevrilmesi ve Canny algoritması ile kenarlarının tespit edilmesi sağlanacaktır; sonrasında 

kontur büyüklüklerine göre sıralanarak merkez noktasının hesaplanması ve o noktaya odaklı 

bir şekilde küçük olan dikdörtgen içerisinden geçilmesi 

hedeflenmektedir. 

İkinci görevde ise kullanılan yazılım araçları Python 

programlama dili, OpenCV kütüphanesi ve YOLO 

algoritmasıdır. Su altı simülasyonundan alınan denizaltı 

maketi görüntüleriyle birlikte YOLOv4 algoritması 

üzerinde eğitilmiştir ve OpenCV üzerinde 

çalıştırılmıştır. Aracın havuz içerisine yerleştirilme ve 

tarama adımları sonrasında kameradan alınan 

görüntülerin Raspberry Pi kartı üzerinde işlenmesi ilk 

görev ile aynı şekildedir. Burada modelimizin denizaltı 

maketini tespit etmesi ve ona odaklı bir şekilde 

ilerlemesi ilerleyen süreçte ise mesafe sensörüyle 

birlikte en yakın konuma konumlandırılması hedeflenmiştir. 

Şekil 50.  Denizaltı aracının tespiti test görüntüsü 
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Sualtı aracımızın otonom sistemi, Pixhawk kontrol kartından yardım alarak görüntü işlemenin 

Raspberry Pi’a verileri yollayıp iletmesi ve verilerin değerlendirilmesi üzerine hareket 

hedeflemesinin oluşturulduğu bir sisteme dayanmaktadır. Görüntü işleme için kütüphane olarak 

OpenCV kütüphanesini kullanılmaktadır.  

Pixhawk ve Raspberry Pi bağlantısı USB yardımıyla yapılmakta ve Python dili ile iletişim 

kurulmaktadır. Bu iletişimi sağlamak için kullandığımız kütüphane Pymavlink adlı Python 

kütüphanesidir. 

Aşağıda verilen şemada su altı aracının otonom sisteminin akış diyagramı yer almaktadır. 

 

Şekil 51. Otonom Yazılım Algoritması. 

Yukarıdaki şemaya göre aracın otonom sisteminin çalışma prensibi şu şekildedir: 

o Program OpenCV kütüphanesi ile Pixhawk üzerindeki ArduSub programını çalıştırır. 

o Sensörlerden veriler başarılı bir şekilde alınıyor mu kontrol edilir; sorun beklenmedik 

bir hata ise araç kapatılır. 

o Görüntü işlemeden hedefin koordinatlarının onayı beklenir. O sırada araç döner. 

o Hedef algılandıktan Sonra: Koordinatları alınır. 

o Robotun Solunda Kalıyorsa sola, sağında kalıyorsa sağa dönülür. 

o Eğer kontrol sonucu hedef ortalandıysa araç düz ilerler. 

o Araç dengeyi sağlamak ve hatayı minimumda tutmak için ihtiyaç duyulan PID 

algoritmasını ArduSub üzerinden sağlar. 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Otonom olarak kullanılan kodlardan bir kesit Şekil 52’de sunulmuştur. 

 

Şekil 52. Otonom Kodlardan Kesit. 
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4.4. Dış Arayüzler 

 

Aracımızı kontrol etmesi ve dengesini sağlayabilmesi için PID algoritması uygulanacaktır. 

PID ingilizce karşılığıyla birlikte (Proportional Integral Derivative) oransal-integral-türevsel 

denetleyici kontrol döngüsü yöntemi, kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir 

yöntemdir. PID algoritması amaçlanan sistem durumu ile mevcut durum arasındaki hata farkını 

hesaplar ve bunun sonucunda hatayı en aza indirgemeye çalışır. 

 

5. GÜVENLİK 

 

 Aracımızda bıçak tipi sigorta kullanılmasına karar verilmiştir. Bıçak sigortanın yuvası su 

geçirmez olarak imal edilmiştir. Motorların ve diğer devre elemanlarının aşırı akım çekmesi 

durumunda sigorta içerisinde bulunan iletken koparak, elektronik devrelere elektrik gitmesi 

engellenir. Seçtiğimiz ESC’lerin çalışma akımı maksimum 30A değerinde olduğundan dolayı 

ESC ve Güç Dağıtım Kartının güvenliğini sağlamak için devreye sigorta eklenmiştir. 

 Aracımızın içerisine sızıntı sensörü ve röle eklenmiştir. Sızıntı sensörü ve röle su 

geçirmeyecek şekilde muhafazalı kutu içerisine yerleştirilmiştir. Sızıntı sensörünün algılayıcı 

uçları elektronik kutumuzun belirli noktalarına yerleştirilir. Röle üzerinden elektrik güç dağıtım 

kartına iletilir. Algılayıcı uçlardan gelen veri değişirse röleden iletilen gerilim kesilir.  

 Motorlarımız için en verimli çalışma gerilimi 16V’dur. Tüm elektrik ve elektronik 

komponentlerimiz içerisinde en yüksek gerilimi motorlarımız kullanacaktır. Motorlarımız 16V 

değerini geçmeyeceği için, çalışma gerilimimiz şartnamede belirtildiği gibi 50V DC‘yi 

aşmayacaktır.  

 Motorlarımız maksimum 16V – 24A Değerlerinde çalışacağı için, maksimum değerlerin 

altında ESC seçmek güvenli olmayacaktır. Motorların kontrolünde kullandığımız 30A ESC’ ler 

kullanacağımız maksimum değerlerin üzerindedir. ESC ve diğer komponentlerin güvenliği için 

bu ESC’ler tercih edilmiştir.  

 Acil stop butonu aracın en kolay ulaşılacak noktasına yerleştirilecektir. Acil stop butonları 

bataryanın (+) kutbuna seri olarak bağlanır ve tehlikeli bir durum olur ise bu buton sayesinde 

devrelere giden elektrik bağlantısı direkt olarak kesilecektir.  

 Araç için itkiyi sağlayan motorlar tüneller içerisinde konumlandırılmıştır. Motorların tünel 

içerisinde bulunması itki kuvvetini arttırmasının yanında herhangi bir kaza durumunda daha 

güvenliği sağlamış olacaktır.  

 Araç üzerinde insana zarar verecek keskin uç ve kenar kullanılmamıştır. 

 Aracımızda elektronik komponentler ve gövdenin yüzeyi arasında su sızdırmazlığını 

sağlayacak şekilde; malzemeye uygun olarak vida, somun ve plastik contalar kullanılmıştır. Bu 

doğrultuda bütün parçalar sabit şekilde olacaktır.  

 Elektronik komponentlerin bulunduğu tüp dışında kalacak tüm bağlantı noktaları su geçirmez 

konnektörler ile sağlanacaktır. 

 Aracımız için yapacağımız testler esnasında, tehlikeli durum yaşamamak adına aracımızın su 

ile izolasyonu sağlanacaktır.  
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 Aracımızın üretilme sürecinde, ekip arkadaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği açısından, 

atölyemizde en yüksek güvenlik önlemleri sağlanmış durumdadır. Kesme, delme ve zımpara 

gibi işlemler esnasında; koruyucu gözlük, eldiven vs. gibi iş güvenliği ekipmanları 

kullanılmaktadır. 

 6. TEST 

 

6.1 Simülasyon Üzerinde Test 

Programın Otonom kodlarını hazırlarken yapılan ilk testler Gazebo Simulator ile yapılmıştır. 

Yarışma sırasında karşımıza çıkabilecek potansiyel hatalar simülatör üzerinde önceden ön 

görülüp düzeltilmiştir.  

Gazebo açık kaynaklı bir 3D robot simülatörüdür. Gazebo, 2004-2011 arasında Oyuncu 

Projesinin bir bileşeniydi. Gazebo, ODE fizik motoru, OpenGL oluşturma ve sensör 

simülasyonu ve aktüatör kontrolü için destek kodunu entegre edilmiştir. Biz de içerisindeki 

Fizik motoru ve sensör simülasyonu kısımlarından yardım alarak simule etmeyi gerçekleştirdik. 

Pixhawk’ta çalışması beklenen otonom kodlarımızı Gazebo Simulator’da test ettikten sonra 

Raspberry Pi üzerine yükleyerek ilk testlerimizi başarıyla tamamladık.  

Su altı aracının kontrol kartı Raspberry Pi3 (Python dili kullanır) ile programlanmaktadır. 

Bilgisayardaki yazılım sürecinde ise ücretsiz olan Visual Studio Code ortamında Python 

programlama dili geliştirilmiştir. 

 

 

Şekil 53. Simülasyon üzerinden kodlardan kesit. 
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Şekil 54. Simülasyon üzerinde oluşturlan bir model. 

6.2 Elektrik Komponentler Üzerinde Kodların Testi 
 

İlk kodlar tamamlandıktan sonra elektrik komponentlerinin üzerinde test edilmiştir ve kodlarda 

geliştirmeler yapılmıştır. 

 

Şekil 55. Elektrik-yazılım sisteminin birlikte çalışmasından ilk test. 
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6.3 Kamera ile ilk Görüntü İşleme Testleri 
 

Görüntü işlemede kullanılacak olan kodlar hazır hale geldikten sonra takımımızın alt yapısında 

bulunan gerekli ekipmanlar ile ilk testleri yapılmıştır. Bunun sonucunda kodların geliştirilmesi 

devam etmektedir.  

 

   
Şekil 56. Görüntü işleme için yapılan ilk testler. 

 

6.4 Elektronik Kutusunun Sızdırmazlık Testleri 
 

Elektronik komponentlerin bulunacağı kutunun üretimi tamamlandıktan sonra kendi 

oluşturduğumuz 2 m derinliğinde bir küçük havuzda 36 saat boyunca bırakılarak sızdırmazlığı 

test edilmiştir. Test sonucunda hiçbir su kaçağı meydana gelmemiştir. 

 

a) b) 

Şekil 57. Elektronik Kutunun ilk sızdırmazlık testi.  

6.5 Havuz İçerisinde Sızdırmazlık Testi 

 

Havuza gidilmiş olup havuz içerisinde bir sızdırmazlık testi gerçekleştirilmiştir. Aracımız için 

sızdırmazlığın en önemli olduğu kısım elektronik kutusunun su almamasıdır. Bundan emin 

olmak için aracı havuz içerisine koymadan önce elektronik kutusunun 4 bir tarafına özellikle 

kablo bağlantı noktalarına peçeteler koyulmuştur ve kapak kapatıldıktan sonra o şekilde havuza 

bırakılmıştır. Sonrasında su sızdırıp sızdırmama durumu gözlenmiştir. 
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Şekil 58. Sızdırmazlık testinden görüntüler. 

6.6 İlerde Yapılması Planlanan Testler  

 

Araç üzerinde kullanılan sistemlerin sürekli olarak  geliştirilmesi , alınan güvenlik önlemlerinin 

de artırılması planlanmaktadır. Bu bağlamda ilerleyen dönemlerde  yapılacak testler şu 

şekildedir ; 

 Araç içerisinde kullanılan bıçak tipi sigortaların ve sıcaklık sigortalarının testleri  

 Kullanılan sızdırmazlık sensörünün hassasiyet testleri  

 Kullanılacak ping sonar ile ortam tarama testleri , ping sonar hassasiyet testleri  

 Bataryanın gerilim düşümü , maksimum akım şarj , deşarj ve güç testleri  

 Sistemin çalışabildiği maximum süre testleri  

 Aracın denge testleri  

 Kullanılan PID algoritmasının ekstrem koşullarda testleri 

 Elektrik kutusundaki komponentler için sabitlenme testleri  

 Güç dağıtım kartı yüklenme testleri  

 Kamera ve görüntü işleme testleri  

 Karanlık ortamlarda ışık ve görüntü testleri  

 İhtiyaç duyulması halinde kullanılacak konnektörlerin sızdırmazlık testleri  

 Pinger ve hidrofon testleri  

 Otonom kontrol Testleri  

 Komponentlerin süreyle bağlantılı sıcaklık testleri  

 

Bu testler dışında ekibimiz tarafından Arduino Nano kullanılarak bir veri kaydedici 

tasarlanmıştır. Bu sistemde bir timer devresi , bir sd kart , datalogger entegresi ve arduino nano 

kullanılmıştır. Bu veri kaydedici sayesinde testler esnasında veriler kaydedilecek bu veriler 

ışığında uygun iyileştirmeler yapılacaktır.  
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7. TECRÜBE 

 

-Li-po bataryalar üzerinde yapılan çalışmalara göre batarya konnektörlerin T-Plug olarak 

değiştirilmesi uygun görüldü ve gerekli değişikler yapıldı.  

-Çalışmalar esnasında alınan güvenlik önlemleri uygun parametreler göz önüne alınarak 

arttırıldı. 

-Raspberry Pi Model 3B'nin çalışmalarda ısındığı tespit edildi ve buna göre uygun soğutma 

parçaları Raspberry Pi üzerine eklendi. 

-Yüksek sıcaklık durumunda kutu içerisindeki sıcaklığın nem oluşturmaması için elektrik 

kutusunun içerisine silikajel malzemesinin eklenmesine karar verildi. 

-Kablo bağlantılarının ve voltaj regülatör devrelerinin kaplayacağı alandan tasarruf etmek 

amacıyla, güç dağıtım kartı kullanımına karar verildi. Uygun komponent seçildi ve gerekli 

bağlantılar gerçekleştirildi. 

-Devremizi oluşabilecek aşırı akımları karşı koruyabilmek için devreye sigorta eklenmesine 

karar verildi. Devrenin çekebileceği maksimum akım tespit edildi ve uygun sigorta devre 

üzerine eklendi. 

-Araç çalışırken beklenmedik durumlarda aracımızı kapatmak ve güvenli bir bölgeye 

çekebilmek için acil stop algoritması oluşturulmuştur. Bu amaç dahilinde uygun olan acil stop 

butonu seçilerek devremize eklenmiştir.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1. Zaman Planlaması 

Projemizi gerçekleştirmek için oluşturulan zaman planlaması sonucunda iş planımız Tablo 7’de 

sunulduğu gibi oluşmuştur. 

Tablo 7. Takım İş Planı 

İş Tanımı Aralık  Ocak Şubat Mart  Nisan Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül 

Takım oluşturulması, 
tanışması ve yarışma 
tanıtımı                     

Yarışma isterlerinin 
tartışılması ve takım 
organizasyonu 
oluşturulması                     

Benzer yarışmaların 
araştırılması                     

İzlenmesi gereken 
yolun belirlenmesi ve 
iş planı                     

Yeni şartnamenin 

anlaşılması                      

Ön Tasarım Raporu 
Hazırlanması                     

Malzeme teminleri                      

Elektronik ve 
mekanik sistemlerin 
birleştirilmesi ve 
testleri                      

Araçtaki her türlü 
suya dayanıklılık 
geliştirmeleri                     

Bütün sistemin test 
edilmesi                     

Sistemin su altı 
testlerinin yapılması, 
hareket kabiliyetini 
geliştirmeye yönelik 
çalışmalar                     

Yarışma simülasyonu 
için düzenek 
tasarlanması                      

Sızdırmazlık ve 
hareket kabiliyeti 
testleri                     

Kritik Tasarım 
Raporu Hazırlanması           

Son kontrollerin 
yapılması, yarışma 
hazırlıkları                      

Kabiliyet Videosu 
Çekimi           

Son kontrollerin 
yapılması                     

TEKNOFEST 16-19 

Eylül 2021           
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Tablo 7.1 Mekanik Ekibi İş Planı. 

İş Tanımı Aralık  Ocak Şubat Mart  Nisan Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül 

Gövde tasarımlarına 
başlaması                     

Robotik kol tasarımı                     

Gövde analizlerinin 
yapılması ve 
iyileştirmeleri                     

Sudan yalıtılmış 
elektronik 

kutusu/tüpünün 
malzemelerinin 
belirlenmesi                     

Gövdenin yapılacağı 
malzeme seçimi                      

Gövdenin üretim 
şeklinin belirlenmesi                     

Gövde kalıbı tasarımı                      

Gövde kalıbı üretimi                      

Gövde üretimi                     

Aracın mekanik 
açıdan montajının 
tamamlanması                      

Sudan yalıtılmış 
elektronik kutunun 
üretimi                      

 

Tablo 7.2 Elektrik Ekibi İş Planı. 

İş Tanımı Aralık  Ocak Şubat Mart  Nisan Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül 

Işıklandırma ürün 
seçimi                       

Su geçirmez 
konnektör seçimi                      

Acil durum butonu 
seçimi                     

Tasarım ölçülerine 
uygun batarya seçimi                      

Elektrik 
komponentlerin 
sipariş verilmesi                      

Elektrik-elektronik 
testlerin yapılması                     

Işıklandırmayı suya 

dayanıklılığının 
sağlanması                     

Elektronik elemanlar 
geldiğinde bunların 
test edilmesi ve 
bağlantılarını 
yapılması                      

Elektronik kutusu, 
kutudan kablo 
çıkışlarının 
izolasyonu                     
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Tablo 7.3 Yazılım Ekibi İş Planı. 

İş Tanımı Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Görüntü işleme                      

Araç çalışma 
algoritması                      

Otonom programın 
algoritma tasarımı                       

Otonom programın 
yazılımı                       

Aracın simülasyon 
programının 
hazırlanması ve test 
edilmesi                      

Verilerin araç hareket 
algoritmasına uygun 

işlenmesi                     

Otonom programın 
basit testleri ve 
programın 
geliştirilmesi                     

Verilerin araç hareket 

algoritmasına uygun 
işlenmesi                      

Acil durum butonu ve 
butonun araca 
göndereceği kodun 
belirlenmesi                      

Otonom programın 
basit testleri ve 
programın 
geliştirilmesi                     

 

8.2. Bütçe Planlaması 
Tablo 8. Gider Tablosu 

Ürün Adet Fiyat Toplam Fiyat 

Rasberry Pi 3 B Kontrol Kartı 1 ₺341,56  ₺341,56  

ESC 4 ₺408,00 ₺1632,00 

İvme ve Gyro Sensörü 1 ₺9,14  ₺9,14  

T200 Thruster 4 ₺1.300,34 ₺5.201,37 

Raspberry Pi HQ Kamera 1 ₺695,54 ₺695,54 

Raspberry Pi 6mm Geniş Açı Lens 1 ₺268,45 ₺268,45 

Regulatör Kartı 1 ₺31,14  ₺31,14  

Konnektör (motorlar için) 5 ₺180,00 ₺900,00 

Konnektör (lamba için) 2 ₺29,00  ₺58,00 

Konnektör (sonar için) 2 ₺29,00 ₺58,00 

Pixhawk 1 ₺1.309,79 TL ₺1.309,79 TL 

Akrilik boru 1 ₺472.00 ₺472.00 

O-Ring 5 ₺20,00 ₺100,00 

3D Printer Filament 5 ₺120,00 ₺600,00 

T200 Propeller Set 2 ₺43,56 ₺87,12 

T100/T200 Nozzle 2 ₺115,51 ₺231,01 

Karbon fiber kumaş 4 m2 ₺1.264,12  ₺1.264,12  

Batarya 2 ₺829,00  ₺1,658.00 
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Ping Sonar 2 ₺2.285,85 ₺4.571,70 

Kablolar  ₺100,00 ₺100,00 

Alüminyum boru 10mm çaplı 1 ₺50,00 ₺50,00 

Alüminyum Plaka 10mm 1 ₺50,00 ₺50,00 

Alüminyum flanş 3 ₺50,00 ₺150,00 

Led 1 ₺40,00 ₺40,00 

Acil durum butonu 1 ₺95,00  ₺95,00 

Güç Dağıtım Kartı 2 ₺70,21 ₺140,42 

Pil Konnektörleri  6 ₺ 7,85 ₺47,10 

Raspberry Pi Kamera Kablosu 2 ₺17,42 ₺34,84 

Termik Sigorta 13 ₺1,55 ₺20,15 

Cam Sigorta 15 ₺0,15 ₺2,25 

Kapaklı Sigorta Yuvası 6 ₺0,66 ₺3,96 

Nem Sensörü Kontrollü Röle 

Modülü 2 ₺39,20 ₺78,40 

Su Geçirmez ON-OFF Anahtar 2 ₺10,43 ₺20,86 

Su Geçirmez Anahtar Kılıfı 4 ₺0.66 ₺2,64 

USB-TTL Dönüştürücü Converter 2 ₺12,18 ₺24,36 

Seri Dönüştürücü Kartı 3 ₺3,31 ₺9,93 

USB-TTL Modül 1 ₺15,64 ₺15,64 

Delikli Plaket 5 ₺3,91 ₺19,55 

Raspberry Pi Muhafaza Kutusu 2 ₺13,06 ₺26,12 

Tekli Röle Kartı 4 ₺6,56 ₺26,24 

Reed Röle Modülü 3 ₺7,38 ₺22,14 

Veri Günlüğü Kaydedici Modül 1 ₺43,55 ₺43,55 

Sıcaklık ve Nem Sensörü 1 ₺33,81 ₺33,81 

Polivaks Sıvı Kalıp Ayırıcı 1 ₺70,00 ₺70,00 

Polivaks N Sistem Vaksı 1 ₺63,00 ₺63,00 

Fırça  5 ₺8,00 ₺40,00 

Aseton  2 ₺45,00 ₺90,00 

MGS Laminasyon Epoksi Seti 

L160/H160 1 ₺1.519,21 ₺1.519,21 

Karıştırma Bardağı (10Adet) 1 ₺35,40 ₺35,40 

Karıştırma Çubuğu (20Adet) 1 ₺11,80 ₺11,80 

Sıvı Conta  3 ₺40,00 ₺120,00 

TOPLAM   ₺ 22.494,91 
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8.3. Risk Planlaması 

Risk planlanması için ele alınan yöntem aşağıdaki gibi özetlenmiştir. Buna göre; 

1) Amaçlar ve hedefler belirlenir. 

2) Riskler belirlenir. 

3) Riskler analiz edilir ve ölçeklendirilir. 

4) Risklerin öncelik sırası belirlenir. 

5) Risk sonuçlarını belirlenir ve geri dönüşleri oluşturulur. 

6) Riskler izlenerek raporlanır. 
 

Tablo 9. SWOT Analizi. 

 

Yukarıda oluşturulmuş SWOT Analizi sonucunda takımımızın güçlü ve zayıf yanlarıyla 

birlikte, olası fırsatları ve tehditleri değerlendirerek, projenin ilerleyişinde atılması gereken en 

doğru adımlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 Ekibimiz, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, yazılım mühendisliği ve 

bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerdeki öğrencilerden oluşmuştur ve mekanik, elektronik 

ve yazılım alanlarında bilgilidir. 

 Okuldaki ilk ve tek su altı projesi olmamız sayesinde hocalarımızın ilgisi üzerimizden hiç 

eksik değildir. Su altı alanında ilk projemiz olması hasebiyle danışman hocalarımızın 

projeye olan ilgisi üst düzeydedir. 

 İnsansız Su Altı takımı olarak yeni kurulmuş bir takım olduğumuz için hem su altı aracı 

yönünden hem de insansız su altı aracı olması yönünden teknik açıdan deneyimsiz bir 

konumda bulunmaktayız. 

 Su altı takımı olarak yeni kurulmuş bir takım olduğumuz için su altı robotiği ile lgili altyapı 

ve donanım eksiklerimiz bulunmaktadır. 

 Takım üyeleri başka projelerin içinde de yer aldıklarından dolayı rapor yazım aşamalarında 

bazı aksaklıklar yaşanabilir ve bu sebeple görevlendirmeler bu husus göz önünde 

bulundurularak yapılmalı ve takım üyeleri ve alt gruplar aralarında yardımlaşmalıdır.  

 Takım üyeleri bulundukları başka yarışma ve projeler sayesinde bünyelerindeki tecrübe ve 

deneyimleri etkin bir şekilde kullanabileceklerdir. 
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 Su altında kullanılan bileşenlerin sudan izole edilerek ve su geçirmemesi düşünülerek 

yapılması ve su altı alanın çok fazla çalışılmayan bir alan olması sebebi ile gerekli koşulları 

sağlayan malzemelerin piyasadaki maliyetleri biraz yüksektir ve zor bulunmaktadır. 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

 

Proje ekibimizin araç tasarımları tamamen özgün bir biçimde gerçekleşmiştir. 

İnsansız su altı sistemleri yarışması için özel olarak tasarlanmış su altı aracımızda hidrodinamik 

özellikler göz önünde bulundurularak, direnç katsayısı ve su içerisinde maruz kaldığı direnç 

kuvveti en az olacak şekilde tasarlanmıştır. İlave olarak kaldırma katsayısı ve kaldırma kuvveti 

de göz önünde bulundurularak yarışma kurallarından ekstra puan alınabilecek minimum 

boyutlarda tasarlanmıştır. Aracın yaklaşık uzunluğu 484 mm, yüksekliği 189 mm ve genişliği 

de 326 mm değerlerindedir. Tasarımsal olarak 2 dikey ve 2 yatay olmak üzere toplamda 4 adet 

tünelden meydana gelmektedir. Bu tüneller aracın boyutlarına göre yan kısımlara yakın olarak 

konumlandırılmıştır. Bunun sebebi motorlardan gelen itme gücünün aracın durduğu yerde 

kendi ekseni etrafında dönebilme kabiliyetinde momenti artırmaktır. Bu tünellerin diğer bir 

avantajı ise motorlardan gelen kuvvetin tünel boyunca direkt su içinde yayılmadan kayıpsız bir 

şekilde aktarılmasıdır. Batarya ve diğer komponentler için gerekli hacim, tasarımın orta 

kısmında konumlandırılarak ağırlık merkezi tam olarak orta kısımda olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Bir su altı aracı olmasının yanında günlük yaşamdan katlı bir yat görünüşüne 

yakın bir fiziksel görünüşe de sahiptir. Ön yüzey alanının az olması sebebi ve buna bağlı olarak 

direnç kat sayısı ve direnç kuvveti oldukça düşük olması ile motordan gelen kuvvetin kaybı 

epeyce az olacak şekilde tasarlanmıştır. Kamera ve LED lamba için aracın ön burun kısımları 

uygun olarak düşünülmüştür. Malzeme olarak üretimde karbonfiber kompozit malzemesi, 

uygun görülmesi halinde ara katlara cam fiber malzemesi uygulaması yapılacaktır. Bu malzeme 

seçimleri aracın hafifliği ve yüzerliği göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Karbon fiberin 

güçlü yapısı ile basınç karşısında sağlam bir yapı oluşturulması planlanmaktadır. Batarya ve 

malzemelerin bulunduğu hacmin su sızdırmazlığı, O-ring contalar, bazı sızdırmazlık elemanları 

ve yardımcı silikon benzeri malzemeler ile sağlanmıştır. 

 

 
Şekil 59. Tasarımın Görüntüsü. 
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Sualtı araçlarında en büyük tehlikelerden biri elektronik komponentlerinin bulunduğu hazne 

içerisine sıvı sızıntısı olmasıdır. Haznemize fark edilemeyecek kadar az ölçüde bile sıvı girişi 

olduğunda bu durum, elektronik ve güç sistemlerimize büyük zararlar verebilmektedir. Su 

sızıntısını tespit edebilmek amacıyla aracımızda yerli üretim olan bir sızdırmazlık sensörü 

kullanmaya karar verilmiştir. Sızdırmazlık sensörüne bağlantısı olan, 4 adet prob sayesinde su 

geçirmez hazne içerisinde su sızdırma kontrolü sağlanabilmektedir. Burada kullanılan 4 prob 

elektronik kutu kapağının 4 köşeşine yerleştirilecektir. Sensörümüz sayesinde, herhangi bir 

proptan sızıntı tespit edildiği anda sensör bağlı olduğu kontrol kartına sabit VCC sinyali 

vermektedir. Gönderilen bir sinyal ile sistem içerisinde bir acil durum komutu 

oluşturulmaktadır. Bu şekilde, sistemin herhangi bir sızıntı anında zarar görmemesi ve 

ekipmanların korunması adına bir güvenlik önlemi alınmıştır.  

 

Sızdırmazlık Sensörü İle Devreyi Kesmek 

 

Röle, düşük akım kullanarak yüksek akım çeken cihazları anahtarlama görevinde kullanılan 

devre elemanıdır. Rölenin bobinine enerji verilerek kontakların açılıp kapatılması sağlanır. 

Bataryanın (+) ucuna seri olarak önce Com bacağına daha sonra ise NC bacağından güç dağıtım 

kartına güç akışı sağlanır. Röle üzerinden akım normal olarak akmaya devam eder. Aracın 

içerisinde su sızıntısından dolayı sızdırmazlık sensöründen gelen veri ile rölenin bobini 

tetiklenir. NC noktasından akan akım kesilerek devreye enerji iletilmesi engellenir.  

 

Aynı zamanda, takımımız kendi sızdırmazlık sensörümüzün üretilmesi için ayrıca AR-GE 

çalışmalarına başlamıştır. Üretim aşamasından sonra yapılacak testlere göre uygun olan 

sızdırmazlık sensörü kullanılacaktır 

 

 
Şekil 60. Sızdırmazlık Sensörü Kod.
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Ayrıca su altı aracının otonom çalışma algoritması da ekibimiz tarafından özgün olarak 

oluşturulmuştur. 

Görüntü işleme ile Şekil 61’te gösterilen yer değiştirme otonom algoritmasının birlikte 

çalışabileceği bir sistem tasarımı yapılmıştır. Bu sistemin kodları yazılım ekibi tarafından 

özgün olarak yazılmaya başlanmış ve Şekil 62’da verilmiştir, yazma işlemini bitirdikten sonra 

kodun çalışması denenmiştir. Aracımızda otonom şekilde çalışacak bir acil durum sistemi yer 

alması da hedeflenmektedir. Aracın batarya durumu çok düşük olduğunda veya olası bir 

problem durumunda yüzeye çıkarak, ilk konumuna gelmesi üzerine çalışmalar yapılması 

planlanmaktadır. Görüntü işleme sisteminde, kendi kendine öğrenmeyi içerecek kodlara sahip 

olduğu için, sürekli gelişme göstermesi planlanmaktadır. 

 

Şekil 61. Otonom Yazılım Algoritması. 
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Şekil 62.  Kodlarımızdan bir kesit
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10. YERLİLİK 

 

Aracımızda kullandığımız T200 Thruster Motorlarımız ve ESC’miz hariç tüm aldığımız ve 

ürettiğimiz parçalarımız Türkiye içerisinden alınmış olup geliştirmeleri takımımız tarafından 

yapılmıştır. Tablo 11’de yurtiçinden alınan ve özgün bir şekilde üretilerek geliştirilen ürünler 

yer almaktadır. 

Tablo 10. Yerli Kullanılan Ürünler 

Alınan Malzeme Alındığı Kurum 

Kurumun Web Sitesi 

Acil Stop Butonu Lentamarine TeknoPark 

https://lentamarine.com/urun/su-alti-anahtari-switch/ 

 

7 Segmentli Ayarlanabilir 3 A 

Voltaj Regülatör Kartı 

 

Robotistan Elektronik Ticaret AŞ 

https://www.robotistan.com/7-segmentli-

ayarlanabilir-3a-voltaj-regulator-karti-lm2596-adj 

 

Raspberry-Pi-3 İNT-EL INTERNATIONAL ELEKTRONİK 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

https://www.direnc.net/raspberry-pi-3 

 

EROĞLU Kartal Göz Led NightFashion Işıklandırma 

https://www.trendyol.com/eroglu/kartal-goz-led-ayna 

 

Matek Mini Güç Dağıtım Kartı - 

5V/12V BEC 

 

Robotistan Elektronik Ticaret AŞ 

https://www.robotistan.com/matek-mini-guc-

dagitim-karti-5v-12v-bec 

19mm IP68 Metal Yaylı Buton 

Çıkık Kafa 

 

Perpa Otomasyon 

https://www.perpaotomasyon.com/ej19-h-221a-

19mm-ip68-metal-yayli-buton-cikik-kafa 

LP-20-C03PE-01-020 IP67 

KONNEKTÖR 

 

Saral Elektrik Konnektör 

https://www.saralelektrik.com/urunler/konnektor/ip-

67-konnektor/ 

5200 mAh 18.5V 5S 30C Lipo 

Batarya 

 

Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim 

Şirketi 

https://www.oyuncakhobi.com/leopard-power-5200-

mah-185v-5s-30c-lipo-batarya 

6mm Geniş Açı Lens 

 

SAMM Teknoloji İletişim San 

https://market.samm.com/raspberry-pi-6mm-genis-

aci-lens 

Raspberry Pi HQ Kamera 

 

SAMM Teknoloji İletişim San 

https://market.samm.com/raspberry-pi-hq-kamera 

https://lentamarine.com/urun/su-alti-anahtari-switch/
https://www.robotistan.com/7-segmentli-ayarlanabilir-3a-voltaj-regulator-karti-lm2596-adj
https://www.robotistan.com/7-segmentli-ayarlanabilir-3a-voltaj-regulator-karti-lm2596-adj
https://www.direnc.net/raspberry-pi-3
https://www.trendyol.com/eroglu/kartal-goz-led-ayna
https://www.robotistan.com/matek-mini-guc-dagitim-karti-5v-12v-bec
https://www.robotistan.com/matek-mini-guc-dagitim-karti-5v-12v-bec
https://www.perpaotomasyon.com/ej19-h-221a-19mm-ip68-metal-yayli-buton-cikik-kafa
https://www.perpaotomasyon.com/ej19-h-221a-19mm-ip68-metal-yayli-buton-cikik-kafa
https://www.saralelektrik.com/urunler/konnektor/ip-67-konnektor/
https://www.saralelektrik.com/urunler/konnektor/ip-67-konnektor/
https://www.oyuncakhobi.com/leopard-power-5200-mah-185v-5s-30c-lipo-batarya
https://www.oyuncakhobi.com/leopard-power-5200-mah-185v-5s-30c-lipo-batarya
https://market.samm.com/raspberry-pi-6mm-genis-aci-lens
https://market.samm.com/raspberry-pi-6mm-genis-aci-lens
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Pixhawk PX4 2.4.8 Uçuş Kontrol 

Kartı Seti 

Hendese Teknoloji ve Tic. Ltd. Şti 

https://www.roboshop.com.tr/pixhawk-ucus-

kontrolcu-px4-flight-controller 
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