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1. RAPOR ÖZETİ

ETÜ Triton takımı olarak öncelikli amacımız; ülkemizde gelişime açık ve yeterli imkanlara 

sahip olan su altı alanında, yenilikçi, özgün bir tasarıma sahip, sivil ve askeri alanlarda 

gereksinimleri karşılayabilen, mevcut üretim yöntemleri ile üretilebilen bir su altı robotu 

tasarımı ve üretimi yapılmasıdır. 

Teknofest 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’nın ilk aşaması olan Ön Tasarım 

Raporu’nun değerlendirme sürecinin ardından ilk olarak, yarışma şartnamesinde yer alan 

su altı aracının sahip olması gereken teknik özellikler, kısıtlamalar, görevler ve kurallar göz 

önünde bulundurularak isterler belirlenmiştir. Proje devamlılığının sağlanması için ön 

tasarımda yapılan literatür taramasına devam edilmiştir, araç tasarımı için fikir edinilmiştir 

ve ön tasarımı yapılan aracın isterler doğrultusunda eksik yönleri, gelişime açık alanları 

takım tarafından tespit edilmiştir. Kritik tasarım raporu aşamasında, COVID-19 pandemi 

sürecinde imkanlar doğrultusunda bir araya gelinerek araç tasarımı ve üretiminin 

gerçekleştirilmesi için çaba gösterilmiştir. Pandemi sürecinde takım çalışmasının yerine 

getirilmesi için Bölüm 2.2’de yer alan Takım Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı’na 

bağlı kalınmıştır.  

Değerlendirilmesi yapılan Ön Tasarım Raporu sonrasında yapılan değişiklerden, bu 

değişikliklerin neden yapıldığı ve ilk raporda planlanan bütçe ile mevcut durumdaki bütçe 

arasında karşılaştırmanın yapıldığı Bölüm 3’te yer alan Proje Mevcut Durum 

Değerlendirmesi kısmında detaylandırılarak bahsedilmiştir. Projenin Sistem, Mekanik, 

Elektronik ve Yazılımsal Tasarım kısımları bu mevcut değerlendirilme sonrasında 

geliştirilmiş ya da yeniden oluşturulmuştur. 

Aracın mekanik tasarım sürecinde, her alt bileşen için tasarım yeniden gözden geçirilmiş, 

akış analizleri, testler doğrultusunda tasarımda değişiklik ya da geliştirilme yapılmasına 

karar verilmiştir. Su altı aracında kullanılacak tüm parçalar bilgisayar ortamında 3 boyutlu 

çizim programları; Solidworks, Fusion 360 kullanılarak yapılmıştır. Tasarımı yapılan su altı 

aracının üretim planlaması yapılmıştır. Üretim planlamasının ilk aşaması olan malzemelerin 

temin edilme sürecinde, mevcut bütçe doğrultusunda üretim yöntemine uygun malzemeler 

satın alınmıştır. Tasarımı yapılan parçalar uygun üretim yöntemi için CAM modeline ya da 

STL formatına dönüştürülmüştür. Üretim yöntemi olarak özellikle talaşlı imalat, eklemeli 

imalat tercih edilmiştir. Aracın alt bileşenlerinin korozyona dayanıklı olabilmesi ve 

sızdırmazlık sağlanması amacıyla; ana gövde sert eloksal kaplama ile kaplanmıştır, 

kanatlarda kullanılacak olan elektronik malzemelerin su izolasyonunun sağlanması için 

epoksi reçine kullanılmıştır. Tasarımı tamamlanan parçaların bilgisayar ortamında akış 

analizleri yapılmıştır, araç aerodinamik yapısına uygun olması hedeflenmiştir. Kritik 

Tasarım Raporu süresince üretimi yapılan parçaların ise mekanik, elektronik testleri 

yapılmıştır. Yapılan testler ve analizler sonucunda herhangi bir sorun olup olmadığı raporda 

değerlendirilmiştir.  

Aracın otonom görevleri tamamlaması için görev alanını tanıması, çevresinden gelen 

bilgileri değerlendirmesi ve yapacağı görevleri bilmesi gerekmektedir. Bu gereksinimler 

doğrultusunda araç, bünyesinde fiziksel etkileşim ve hareket etmek için sahip olduğu 

mekanik donanımın yanında, bu donanımın bileşenlerinin bir yazılım ile kontrol 
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edilmesinde arayüz görevi üstlenen elektronik tasarıma sahip olması gerekmektedir. Söz 

konusu elektronik tasarımda çevreden gelen bilgilerin alınması için elektronik sensör 

modülleri kullanılmıştır. Sensörlerden gelen verilerin okunması ve bir yazılım 

doğrultusunda değerlendirilmesi için araçta mikrokontrolcü kart olarak Arduino Mega ve 

Arduino Uno tercih edilmiştir. Araçta bahsedilen elektronik kartlara, motorlara ve araçta 

güç tüketen bütün bileşenlere güç vermesi için Li-Po pil kullanılmıştır. Aracın görevleri 

tamamlaması için en önemli yeteneklerinden birisi görüntü işlemedir. Aracın görüntü 

işleme görevini yapabilmesi için Raspberry Pi kartı tercih edilmiştir. Araçta bütün bu 

kartların, sensörlerin ve aracın motorlarının birbirleri ile iletişim halinde olması için uygun 

baskı devre kartları tasarlanmıştır. Baskı devre kartlarının tasarımı Autodesk EAGLE 

programı ile yapılmaktadır.  

Aracın kontrol yazılımı hiçbir açık kaynak kütüphane ya da hazır kod kullanılmadan takımız 

tarafından yazılmıştır. Navigasyon ve güdüm algoritmaları şartnamede belirtilen objelerin 

2 boyutlu simülasyonları kullanılarak yazılmıştır ve denenmiştir. Görüntü işleme 

kodlarında Open CV kütüphanesi kullanılmıştır.   

Kritik Tasarım Raporu aşamasında pandemi sürecinde mümkün olabildiği kadarıyla 

mekanik, elektronik ve yazılımsal alanda bazı testler yapılmıştır. Ertelenen, yapılması 

planlanan testlerden Bölüm 6’da bahsedilmiştir. Su altı aracının tasarımı ve üretimi 

sırasında karşılaşılan problemler, bu sorunlara bulunan çözüm önerileri Bölüm 7’de yer alan 

Tecrübeler kısmında bahsedilmiştir.  

Kritik Tasarım Raporu sürecinde Zaman, Risk ve Bütçe Planlamasına bağlı kalınmıştır. 

Zaman Planlaması için Gant Şeması oluşturulmuştur. İnsansız su altı aracının mekanik, 

elektronik tasarımlarında, yazılım planlamalarında ve üretim süreçlerinde yerlilik ve 

özgünlük kavramlarına büyük önem verilmiştir.   

Hazırladığımız Kritik Tasarım Raporu, üretim aşamaları, elektronik ve yazılımsal 

planlamaları devam eden su altı aracımızın Teknofest 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışması için yapılan çalışmaları içermektedir. 
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2017'de Georgia Institute of Technology bünyesinde, merdiven çıkabilen 

koltukların otomatik demiryolu tasarımını geliştirme projesinde doktora sonrası 

araştırmacı olarak çalışmalarına devam etmiştir.  

Ocak 2018'den beri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent 

olarak görev yapmaktadır. 
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2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Daha etkin ve verimli bir çalışma için grup içi görev dağılımı Şekil 2.1’de yer 

almaktadır. 

Şekil 2.1. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

3.1.Ön Tasarım Raporunun Değerlendirilmesi 

ETÜ Triton takımı olarak Teknofest 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’nın ilk 

aşaması için hazırladığımız Ön Tasarım Raporumuz, değerlendirmeler sonucunda 79,00 

puan almıştır. Detaylı hakem değerlendirme puanlarının açıklanması ile rapor 

bölümlerinde eksik olduğumuz kısımlar tespit edilmiştir. Bu geri bildirimler sonucunda 

en fazla puanın Araç Ön Tasarımı, Özgünlük ve Yerlilik kısımlarında kaybedildiği 

belirlenmiştir. Araç Ön Tasarımı bölümünde, ön tasarımı yapılan su altı aracının alt 

bileşenleri Kritik Tasarım Raporu sürecinde tek tek incelenmiş, analizleri yapılmıştır. 

Bu incelemeler sonucunda final tasarımı daha net açıklanmaya çalışılmıştır. Özgünlük 

bölümünde çalışmalar artırılmıştır; mekanik, elektronik ve yazılım sistemlerinde özgün 

tasarımlar ve üretim yöntemleri açıklanmıştır. Yerlilik bölümü için, yerli 

hammaddelerin kullanılmasına, üretim ve montaj yöntemlerinin yerli imkanlarla 

gerçekleştirilmesine dikkat edilmiştir.  

3.2.Yapılan Değişiklikler 

• Pervane Tasarımında Yapılan Değişiklikler

Ön Tasarım Raporunda Şekil3.1’de yer alan 4 kanatlı bir pervanenin kullanılması 

planlanmıştır. Ancak final tasarımı için OpenProp programında tasarımı yapılan 

pervanenin analizler sonucunda daha iyi bir itme kuvveti sağladığı gözlemlenmiştir. Bu 

nedenle silikon kalıba döküm yöntemi ile tasarlanan pervane üretilmiştir. 
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Şekil 3.1. Ön Tasarım Raporunda Kullanılması Planlanan Pervane 

• Kanat Tasarımında Yapılan Değişiklikler

Ön Tasarım Raporundan farklı olarak kanat tasarımında kabloların kanat içerisinden, 

görünmeden montajı yapılabilmesi amacıyla uygun yerlere kablo kanalları açılmıştır. 

Ayrıca araç yoğunluğunu ayarlamak için oluşturulan hacim formunda iyileştirmeler 

yapılmıştır. 

• Ön Kapak Tasarımında Yapılan Değişiklikler

Pleksi cam kubbenin yer aldığı ön kapak tasarımında geliştirme yapılmıştır. Cam 

kubbenin ön kapak üzerinde oturduğu kısımlara sızdırmazlık sağlamak amacıyla 4 mm 

kalınlığında yüzük tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan yüzük pleksi cam kubbeyi 

sıkıştıracak ve cıvatalar yardımı ile montajı yapılacaktır.   

• İnsert, Helicoil Kullanımı

Ön Tasarım Raporu sonrasında yapılan literatür araştırmaları ile kullanılacak 

alüminyum profile diş açılırken insert kullanılmasının gerekli olduğu sonucuna 

varılmıştır. Yumuşak bir metal olan alüminyuma açılan dişlerde bozulmalar olmaması 

sebebi ile helicoil insert kullanılmıştır. 

• Görüntü İşleme Alanında Yapılan Çalışmalar

Havuzda karşılaşılacak objelerin çizimlerinin takımlara iletilmesi ile kodlarda daha 

ayrıntılı denemeler yapma fırsatı oldu ve kodlar daha verimli hale getirildi.  

• Elektronik Kartlarda Yapılan Değişiklikler

Ön Tasarım Raporu sonrasında araçta kullanılması planlanan sensörlerin her birinin 

mikrodenetleyici kart ile uyumlu olarak çalışabilirliği test edildi. Araç içinde sensör ve 

motorların konumu göz önünde bulundurularak aracın ana kontrolcü kartı üzerinde 

konektör girişleri yeniden düzenlendi. Elektronik kartlar üzerinde yüksek akım taşıyan 

elektronik modüllerin bağlandığı bakır kısımların sıcaklık takibi yapılarak baskı devre 

üzerinde gerekli görülen bakır kısımların kalınlığı artırıldı. 
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3.3.Mevcut Bütçe Değerlendirmesi 

Ön Tasarım Raporu sonrasında final tasarımı yapılan su altı aracının üretimi için üretim 

planlaması yapılmıştır ve planlanan bütçe dahilinde üretime başlanmıştır. Ancak 

karşılaşılan sorunlar dahilinde ön tasarım raporundan farklı olarak bütçede 900 TL’lik 

bir artış olmuştur. 

4. ARAÇ TASARIMI

4.1.Sistem Tasarımı 

Şekil 4.1. Aracın Sistem Tasarımı 

Aracın sistem tasarımı genel hatlarıyla Şekil 4.1’de verilmiştir. Araç Atmega tabanlı bir 

geliştirme kartı olan Arduino ile kontrol edilecektir. Görüntüler kameradan alınarak 

Raspberry Pi kartında işlenecektir. Pinger sinyallerini yakalamak için araç dışında bir 

ultrasonik sensör (hidrofon) bulunacaktır. Araç kablosuz olarak tasarlandığı için, ana 

güç kaynağından bağımsız çalışan acil durum devresi eklenmiştir. Bu devre dışarıdan 

bir mıknatıs ile tetiklenen manyetik bir anahtara sahiptir. Ayrıca araca su dışında ya da 

su yüzeyinde basit komutlar verebilmek ve kritik verileri alabilmek için kızıl ötesi alıcı-

verici modül eklenmiştir. 
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4.2.Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

4.2.1.1.Süreç 

a) İsterlerin Belirlenmesi

Yarışma şartnamesinde yer alan, su altı aracının sahip olması gereken teknik 

özellikler, kısıtlamalar, görevler ve kurallar doğrultusunda isterler 

belirlenmiştir. Çalışma ortamı, sıcaklığı ve basıncı, su altı aracının boyutları ve 

ağırlığı, çalışma hızı ve araç üzerine etkiyen diğer yükler belirlenen kısıtlar 

arasında yer almaktadır. Su altı aracının bu isterler doğrultusunda sahip olması 

gereken özellikler sınıflandırılmıştır. 

● Su Altı Aracının deniz, tatlı su ve havuz çalışma ortamlarında 3 metre

derinlikte çalışabilir olması.

● Araç içinde yer alan elektroniklerin sızdırmazlık şartlarını sağlıyor

olması.

● Aracın paslanma, korozyon, basınç dış etkenlerine karşı dayanıma ve

korunuma sahip olması.

● Araç ağırlığının 8 kilogramı geçmemesi.

● Araç ile kontrol masası arasında herhangi bir kablo bağlantısı olmadan

görevlerin araç üzerinden başlatılması.

● Aracın yüklü veya yüksüz durumlarda stabilizasyonunu sağlanması.

b) Tasarımın Genel Özelliklerinin Belirlenmesi

Tasarım genel özelliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, Ön Tasarım 

Raporunda belirtilen mekanik tasarım üzerinde ilerlenmiştir. Su altı aracının 

final tasarımının belirlenmesinde isterlerde belirtilen konular ve bu konulara ek 

durumlar üzerinde durulmuştur. Bu konular; sızdırmazlık, araç aerodinamik 

yapısı, itici verimi, görev ve hareket kabiliyeti olarak sınıflandırılabilir.  

Kritik Tasarım Raporu kapsamında final tasarımı yapılan su altı aracı, bilgisayar 

ortamında hidrodinamik yapı analizleri, akış analizleri gibi birçok teste tabii 

tutulmuştur. Yapılan değişiklikler, geliştirmeler sonucunda aracın final 

tasarımının CAD görelileri Şekil 4.2.1, Şekil 4.2.2, Şekil 4.2.3, Şekil 4.2.4’te yer 

almaktadır. 

Şekil 4.2.1. Aracın Ön Görünüşü 
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Şekil 4.2.2. Aracın Yan Görünüşü 

Şekil 4.2.3. Aracın Üst Görünüşü 
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Şekil 4.2.4. Aracın İzometrik Görünüşü 

4.2.1.2.Mekanik Alt Bileşenler 

Su altı aracının mekanik tasarımın elemanlarının detaylı görselleri ve araç üzerinde 

konumlandığı bölümler Şekil 4.2.5’te yer almaktadır.  

Şekil 4.2.5. Araç Üzerinde Alt Bileşenlerin Gösterimi 

Ana Gövde 

Aracın ana gövdesinin deniz sistemlerinde sık olarak kullanılan, kolay erişim 

sağlanabilen, hafif, korozyon direnci yüksek ve dayanıklı bir malzeme türü olan 

alüminyum alaşımdan (6063) üretilmesi planlanmıştır. Şekil 4.2.6’da yer alan ana gövde, 

içinde elektroniklerin yer aldığı silindir bir hazne olarak tasarlanmıştır. Gövde üzerine 

mekanik bağlantı yapabilmek için T kanallar açılmıştır.  
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Şekil 4.2.6. Final Ana Gövde Tasarımı 

 

 
Şekil 4.2.7. Araç Ana Gövde Teknik Resmi 
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Korozyon, çizilme ihtimalini azaltabilmek ve renk çeşitliliği adına sert siyah eloksal 

kaplama yapılmıştır. Eloksal kaplama sonrası ana gövde Şekil 4.2.8’de yer almaktadır. 

 

 

 
Şekil 4.2.8. Eloksal Kaplama Sonrası Ana Gövde 

 

Gövdeye kolay ulaşım sağlanması için hem önde hem arkada kapak bulunmaktadır. 

Kapaklar ve gövde cıvatalarla birleşecektir. Sızdırmazlık, su altı aracı dış basınca maruz 

kaldığı için eksenel contalar ile sağlanacaktır. Su altı aracının ön ve arka kapakları için o-

ring kanalı tasarlanırken contanın içeri basması hedeflenmiştir, kanal açma ölçüleri için 

Tablo 4.2.1.’den ve NBR 70 Shore o-ring standartlarından yararlanılmıştır. Ön kapak 

kesit görseli Şekil 4.2.9’da yer almaktadır. 

 

Tablo 4.2.1. O-ring Kanal Açma Standartları [1.1] 
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Şekil 4.2.9. Ön Kapak Kesiti ve O-ring Kanalı 

 

 

Kapaklar ve gövde birbirine cıvata ile bağlanmaktadır. Kullanılacak cıvata paslanmaz 

çelik ve gövde 6000 serisi alüminyumdan imal edilmiştir. Alüminyum paslanmaz çeliğe 

göre çok yumuşak bir metaldir ve cıvata gövde üzerindeki dişleri sıyırabilir. Bunu 

engellemek için gövde üzerinde helicoil insert kullanılmıştır.  

Helicoil, imalat ve montaj sonrası sökme takma sayısının fazlalığından ötürü oluşan diş 

bozulmalarında ya da titreşim sebebi ile oluşacak yıpranma ve gevşemeleri engellemek 

amacı ile kullanılan paslanmaz çelik bazlı diagonal profilli özel yay sistemleridir.1  

Metalden üretilen parçaların gövdelerindeki vidaların yüksek torkta sıkılabilmesi, açma 

kapama sayısının fazla olabilmesi helicoil insertler ile mümkün olmaktadır. Helicoil 

insertler; önceden diş açılmış dişlerine monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Monte edilen 

insert FED-STD-H28'in gereksinimlerini karşılayan son işlemeye tabi tutulmuş standart 

bir hatve oluşturacaktır.2  

 

Ön kapakta yer alan, vakum ile pleksi şişirme yöntemi ile üretilen pleksi cam 5 mm 

kalınlığındadır. Şekil 4.2.10’da pleksi cam teknik resmi yer almaktadır.  

  
Şekil 4.2.10. Pleksi Cam Teknik Resmi 
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Pleksi cam ön kapak üzerine, su altı aracının final tasarımında tasarlanan pul sayesinde 

monte edilecektir. 4 mm kalınlığa sahip 7000 serisi alüminyum alaşımından üretilecek 

olan pul teknik resmi Şekil 4.2.11.’de yer almaktadır.      

 
Şekil 4.2.11. Pul Teknik Resmi 

 

    Ana Gövde İçindeki Elektrik Kutusu 

Elektronik kartlara ulaşımın kolay olması, elektronik düzenli bir biçimde durması için ana 

gövdede yer alan, iki parçadan oluşan Şekil 4.2.12’de yer alan hazne tasarlanmıştır. 

Elektronik elemanların yer aldığı bu hazne üretim kolaylığı için eklemeli imalat yöntemi 

ile üretilecektir.  

                    

Şekil 4.2.12. Ana Gövdede Yer Alan İç Hazne 
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Kanatlar 

Alüminyum ana gövdeye bağlanacak 4 adet kanat üretilecektir. Bu kanatlar aracın 

yoğunluğunu ayarlamak için Şekil 4.2.13’te görüldüğü gibi hacim oluşturmaktadır ve 6 

adet itici için montaj alanı oluşturmaktadır. Ön tasarımdan farklı olarak kabloların 

görünmeden montajı için uygun yerlere kablo kanalları açılmıştır.  

 

Şekil 4.2.13. Kanat Kesit Görüntüsü 

Kanatların tasarımı sırasında araca aerodinamik bir yapı sağlaması amaçlanmıştır. Ön 

tasarımda tasarlanan kanat tasarımı iyileştirilmiştir, Şekil 4.2.13’te yer alan son tasarıma 

getirilmiştir ve gerekli akış analizleri yapılarak basınç değerleri incelenmiştir.  

 

Şekil 4.2.13. Final Kanat Tasarımı 

Analizler araçta sadece gerekli parçaların yer aldığı bir model üzerinde, Autodesk CFD 

yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Bu modelin sınırları dikkate alınarak bir su hacmi 

oluşturulmuştur. Sınır koşulu olarak su hacminin giriş yüzeyine hız değeri, çıkış yüzeyine 

ise basınç değeri atanmıştır. Basitleştirilmiş araç modelinde pervanelere gerekli dönme 

yönü ve devir değeri atanmıştır. Gerekli tanımlamalar yapılan modelin çözümlemeleri 

yapılmıştır. Çözümlemeler sonucunda elde edilen basınç dağılımı aşağıdaki Şekil 

4.2.14’te verilmiştir. Basınç dağılımı incelendiğinde, genel olarak aracın aerodinamik 

yapısı planlanan hız değerlerinde beklenen verimi sağlamıştır. 
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Şekil 4.2.14. Final Kanat Tasarımının Akış Analizi 

 

İticiler 

İticilerin motorları, hazır alınmış drone motorlarının statorlarının epoksi reçine ile izole 

edilmesi ile üretilmiştir. Şekil 4.2.15’te epoksi reçine ile su izolasyonu sağlanan fırçasız 

motorlar yer almaktadır. 

 

 

Şekil 4.2.15. Su İzolasyonu Sağlanan Motorlar 

 

Pervane olarak yüksek tork elde edilen 60 mm çapında 4 kanatlı bir pervane seçilmiştir. 

Şekil 4.2.16’da akış analizi ile test edilen, itici için üretilen 3 kanatlı pervane yer 

almaktadır. 
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Şekil 4.2.16. Prototip İtici 

 

Pervaneler 

Ön tasarımda kullanılması planlanan 4 kanatlı küçük adımlı bir pervaneden istenen verim 

sağlanamadığı için OpenProp programı ile yeni pervane tasarımı yapılmıştır, program 

çıktısı Şekil 4.2.17’de yer almaktadır.  

 

Şekil 4.2.17. OpenProp Programı Verileri 

 

Elde edilen çıktılara göre motoru en yüksek verimde kullanabileceğimiz pervane tasarımı 

yapılmıştır. Bu tasarımı Şekil 4.2.18 ve Şekil 4.2.19’da ayrıntılı olarak görmek 

mümkündür.  
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Şekil 4.2.18. Final Pervane Tasarımı Teknik Çizimi 

 

     

Şekil 4.2.19. Final Pervane Tasarımı 

 

Ön tasarımda kullanılması planlanan 4 kanatlı küçük adımlı bir pervane ile final tasarımı 

olarak tasarlanan 3 kanatlı küçük adımlı iki pervanenin su altındaki performansının 

değerlendirilmesi için gerekli akış analizleri Star CCM+ yazılımı kullanılarak yapılmıştır. 

CFD analizinin başlangıcında aracın basitleştirilmiş modeli oluşturulmuştur, sadece 

gerekli parçalar yer almaktadır.  

Akış analizlerinin yapılabilmesi için su hacmine en uygun mesh yapısı oluşturulmuştur. 

Analiz için çözüm modeli olarak diğer RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) 

modelleri arasında en kapsamlı, akış ayrılmaları çözümünde daha başarılı olan, SST K 
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Omega modeli kullanılmıştır. Basitleştirilmiş itici modelinde pervanelere gerekli dönme 

yönü ve devir değeri atanmıştır. Sınır koşulu olarak akış hacminin giriş kısmına 2 m/s 

değerinde hız ve çıkış kesitine basınç çıkışı atanmıştır.  

Gerekli tanımlamalar yapılan modelin, verilen iterasyon sayısına göre çözümlemeleri 

yapılmıştır. Çözümlemeler sonucunda elde edilen hız dağılımı Şekil 4.2.20’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.2.20. Final Tasarımı Yapılan Pervanenin Akış Analizi 

Şekil 4.2.20’de pervanenin hız dağılımı yer almaktadır. Yeni tasarlanan 3 kanatlı küçük 

adımlı pervanenin planlanan hızlarda beklenen verimi sağladığı gözlemlenmiştir. 

 

Kamera Açısı Ayar Aparatı 

Kameranın güdüm halinde araç hareket etse dahi hedefi kaybetmesi, titreşimleri 

sönümlemesi ve istenilen açıya otomatik gelmesi için Şekil 4.2.21.’de yer alan kamera 

tutucu tasarlanmıştır.  

 

Şekil 4.2.21. Kamera Tutucu Tasarımı 

 

Aparat üzerindeki servo motor, aracın açısına bağlı olarak kameranın açısını 

ayarlamaktadır.  
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Robot Kol 

Aracın su altında cisimleri hareket ettirebilmesi ve taşıyabilmesi için bir robot kol 

tasarlanmıştır. Kol araç üzerine mekanik olarak bağlanmaktadır ve ihtiyaç duyulmadığı 

takdirde araçtan kolayca ayrılabilir.  

Robot kolun kavrayıcı sistemi suya karşı izole edilmiş bir step motor ile hareket 

etmektedir. Motor sürücüsüne bağlı bir akım sensörü yardımı ile tam açık ya da tam kapalı 

konumlarda kendiliğinden durur. Robot kol üzerinde yer alan step motorların ve 

kavrayıcının yer aldığı görseller Şekil 4.2.22’de yer almaktadır.  

     

Şekil 4.2.22. Robot Kol ve Kavrayıcı Final Tasarımı 

Kullanılan suya karşı izle edilmiş step motor yüksek tork üretmesinin yanı sıra tam 

sızdırmazlık sağlamaktadır, bu sayede servo motorlarda oluşan yanma riski ortadan 

kalkmış olur.  

 

Konnektör 

Aracın ana gövdesinden dışarıya çıkacak olana güç ve sinyal kabloları için konnektör 

tasarlanmış ve üretilmiştir. Şekil 4.2.23’te görüldüğü gibi konnektör içerisindeki delikten 

kablo gerilip kalan boşluklar epoksi reçine ile doldurulmuştur. Konnektör aracın ana 

gövdesine araya silikon conta konularak sıkılmaktadır.  

 

 

Şekil 4.2.23. Konnektör Final Tasarımı 
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4.2.1.3.Hareket Kabiliyeti 

Aracın istenilen hareketleri yapabilmesi için 6 adet itici bulunmaktadır iticiler çift 

yönlü olarak çalışmaktadır. Bunlardan 4’ü Şekil 4.2.24’te görüldüğü gibi dikey 

konumlandırılmıştır. Dikey konumlandırılan iticiler aracın istenilen açıda sabit 

kalmasını ve istenilen derinlikte bulunmasını sağlamaktadır. Dikey iticilerin 

hareketleri sonucunda aracın Z ekseninde ilerlemesi, X ve Y eksenlerinde dönmesi 

sağlanmıştır. Diğer 2 itici ise aracın X, Y eksenlerindeki ilerlemesini ve Z eksenindeki 

dönmesini sağlamaktadır. 

Araç bir yöne yatmak istediği zaman o taraftaki motor grubu devrini arttırmaktadır. 

Araç yüzeye çıkmak veya derine dalmak istediğinde bahsedilen motor grubu devrini 

arttıracak ya da azaltacaktır. Aracın sabit derinlikte ileri geri hareketini 2’li motor 

grubu sağlayacaktır. İleri ya da geri hareket için motorlar aynı yönde dönmektedir. 

Aracın kendi ekseni etrafında dönmesi için de motorlar birbirlerinin tersi yönde döner. 

(2020 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ETÜ TRİTON TAKIMI) 

Yapılan testler sonucunda aracın dikeyde yaklaşık 6kg yük kaldırma kapasitesi olduğu 

belirlenmiştir. Yatayda ise yaklaşık 3kg itki elde edilmiştir. 

 

 

Şekil 4.2.24. Araç Hareket Kabiliyeti Gösterimi 
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4.2.2. Malzemeler  

Aracın tasarımı ve üretimi gerçekleştirilirken malzeme seçimine dikkat edilmiştir. Bu 

doğrultuda aracın tuzlu suya, paslanmaya, korozyona dayanımı olan, hafif, sızdırmazlık 

sağlayan malzemeler seçilmiştir. 

 

a) Alaşımlı Alüminyum Boru ve Çubuk      

Aracın ana gövdesi hazır alüminyum boru profil üzerinden imal edilmiştir. Gövdede 

alüminyum malzemesinin tercih edilmesinin nedeni, 6000 serisi alüminyumun hafif, 

yüksek ısıl iletkenlik, yüksek korozyon direnci ve dayanıklılık özelliklerine sahip 

olmasıdır.  

Ana gövdenin üretiminde işleme süresinin, maliyetin azaltılması amacıyla standartlarda 

tasarlanan gövde ölçülerine en yakın boyuta sahip olan dış çapı 160 mm, iç çapı 100 

mm alüminyum boru profil alınmıştır. Şekil 4.2.25’te ana gövdenin işlem gördükten 

sonraki görseli yer almaktadır. 

 

                               

 

Şekil 4.2.25. İşlenmiş Ana Gövde 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

 

 

 

 

b) Pleksi Cam 

Pleksi cam malzeme su altı aracında gövdenin ön kısmında yer alan bombe camda 

kullanılacaktır. Gövdede bombeli pleksi cam malzemenin kullanılmasının sebebi, araca 

aerodinamik bir yapı sağlayarak sürtünmenin azaltılması ve araç içinde yer alan kamera 

sistemi için görüş açısının arttırılmalıdır. Şekil 4.2.26’da yer alan bombe kapağın 

kalınlığı 5mm, iç çapı 110 mm olarak tasarlanmıştır. Bombe kapak, ana gövdede yer 

alan flanşlı ön kapağa cıvatalar ile sabitlenecektir. 

 

 
Şekil 4.2.26. Üretilmesi Planlanan Pleksi Cam 

 

 

c) PETG, PLA, ABS Filament 

 

Ön Tasarım Raporunda yer alan çekme testi ve havuz içerisinde sızdırmazlık testleri 

sonucunda, su altı aracında yer alan 4 kanatın üretiminde PETG filament kullanılacaktır. 

Eklemeli imalat yöntemi ile parça üretilmesinin temel nedeni, bu üretim yönteminin 

düşük maliyete, kolay erişime ve üretim kolaylığına sahip olmasıdır. Araç içinde yer 

alan, parça bütünlüğünü sağlamak için kullanılan çeşitli bağlantı elemanları PLA ve 

ABS filament kullanılarak üretilecektir. ABG Filament firmasından satın alınan PETG 

Filamentinin görseli Şekil 4.2.28.’de yer almaktadır. 

 

                                      
Şekil 4.2.27. PETG Filament 
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d) Epoksi Reçine 

 

Mekanik tasarım süreci kısmında bahsedilen isterlerden biri olan sızdırmazlığın 

sağlanması için su altı aracında kullanılan elektronik parçalarda epoksi reçine 

kullanılmıştır. Neme, ısıya, aşınmaya karşı direnç gösterebilen ve yalıtkanlık özelliği 

nedeniyle aşağıdaki Şekil 4.2.28’de yer alan epoksi reçine kullanılması tercih edilmiştir. 

 

 

                                             

 
Şekil 4.2.28. Epoksi Reçine  

 

 

   

  Kullanılan epoksi reçine ağırlıkça 2:1 (2 Birim Reçine + 1 Birim Sertleştirici) 

oranında kullanılmıştır. 

                                                        

   

e) Conta 

Su altı aracında o-ring, alüminyum ana gövde ve ön, arka flanşlı kapaklar arasında 

sızdırmazlığın sağlanması için kullanılacaktır. Sızdırmazlık elemanı olarak NBR 

malzeme, Durometre değeri 70 Shore olan orta sertlikte conta kullanılacaktır. 

Standartlara göre tasarlanan o-ring kanalında kullanılacak olan o-ringler Şekil 4.2.29’da 

yer almaktadır.  
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Şekil 4.2.29. Kapaklarda Kullanılacak Olan O-ringler  

Kesit kalınlığı 2 mm, iç çapı 110 mm ve kesit kalınlığı 3 mm, iç çapı 114 mm olan o-

ringler NBR 70 Shore Standart O-Ring Ölçüleri referans alınarak seçilmiştir. 

Ayrıca aracın arkasında yer alacak konnektörlerin sızdırmazlığı için   2mm kalınlığında 

silikon düz conta tercih edilmiştir.  

f) Helicoil 

Ana gövdede yer alan kapaklarda takma sökme işlemleri sırasında diş bozulmalarından 

dolayı oluşacak yıpranma ve gevşemeleri engellemek için helicoil insert kullanılmıştır. 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

a) Talaşlı İmalat Yöntemi 

        CNC Tornalama, Frezeleme ve Delik Delme   

Aracın ana gövdesi hazır alüminyum üzerinden imal edilmiştir. Gövde 

üzerinde delik açma, diş açma gibi işlemler Şekil 4.2.30’da yer alan 

divizörlü 4 eksenli CNC tezgâhta yapılmıştır.  

Ana gövde üzerinde bulunan kapaklar CNC torna tezgahında işlenmiştir. 

Sızdırmazlık elemanları kapaklar üzerinde yer almaktadır. O-ring 

kanallarında keskin kenarlardan kaçınılmıştır, pah tanımlanmıştır.   

Ana gövde ve kanatçıkların birleşmesi için ana gövde üzerine T kanallar 

işlenmiştir.  

 

Şekil 4.2.30. Ana Gövdenin CNC Tezgahta İşlenmesi  



 
 

26 
 

 

Talaşlı imalatı tamamlanan gövdede kaplamanın daha verimli olması için 

kumlama işlemi uygulanmıştır. Kumlama işleminde kumlama kumu yüksek 

basınçlı hava ile metal yüzeye çarptırılır. Araç ana Gövdesinin kumlama 

sonrasındaki görseli Şekil 4.2.31’de yer almaktadır. 

Bu işlemin ardından ana gövde ve kapaklar siyah sert eloksal kaplama ile 

kaplanmıştır. Kanatların gövdeye mekanik olarak bağlantı sağladığı T 

kanallarda geçiş sırasında ve kapakların üretim sonrası gövdeyle 

birleşmesinde zorlanma olmaması adına sert eloksal kaplamanın katman 

kalınlığına dikkat edilmiştir.  

 

Şekil 4.2.31. Ana Gövdenin Kumlanmış Hali  

 

b) Eklemeli İmalat Yöntemi 

Su altı aracının kanatlarının, ana gövde içinde yer alan elektronik                               

kutusunun, kameraların montajını sağlayan ara parçaların ve birçok prototip 

parçanın üretiminde eklemeli imalat yöntemi kullanılacaktır. Eklemeli imalat 

yöntemi maliyeti düşük, erişimi kolay ve işçilik gerektirmeyen bir üretim 

yöntemidir.  

Kompleks geometriye sahip parçaların üretimini kolaylaştırır, az kayıp ile 

yüksek yüzey kalitesine sahip parçaların üretilmesini sağlar. Aşağıda yer alan 

Şekil 4.2.32’de testlerde kullanılmak üzere yazıcıda üretilen kanat prototipi yer 

almaktadır.  
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Şekil 4.2.32. Eklemeli İmalat Yöntemi ile Üretilen Kanat 

 

c) Silikon Kalıba Döküm Yöntemi 

Pervanelerin karşılaması gereken iki önemli şart vardır. Bunlar suya ve 

yüksek devire dayanıklı olması. Bu nedenle 3D yazıcıdan üretilmiş bir 

pervane bu şartları karşılamamaktadır. Bir diğer yöntem ise 5 eksen CNC 

tezgahta alüminyumdan işlemek. Bu yöntem ile üretilecek pervane oldukça 

dayanıklı ve çok hassas toleranslarda olmasına rağmen maliyeti çok yüksek 

olacaktır. Bu şartlar altında alternatif bir üretim yöntemi olan silikon kalıba 

poliüretan reçine döküm yöntemi tercih edilmiştir. Önce pervane 3D yazıdan 

ABS filament ile şekildeki baskı alınmıştır. Bu baskı aseton buharı ile 

pürüzsüz bir hale getirilmiştir ve Şekil 4.2.33’te silikon kalıp alınmıştır.  

 

Şekil 4.2.33. Silikon Kalıp ile Üretilen Pervane Modeli 

Bu kalıba poliüretan reçine dökülmüştür. Bu yöntem ile üretilen pervaneler 

3D baskıya göre daha dayanıklıdır ve üretim süreci çok kısalmıştır. 
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d) Vakum ile Pleksi Şişirme 

Araç gövdesinin ön kısmında yer alan pleksi bombe kapak, vakumlama 

yöntemi ile üretilecektir. 5 mm kalınlığındaki pleksiglas malzeme ısıtılarak 

vakumlanacak ve oval şeklini alacaktır.  

 

 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

İnsansız Su Altı Aracının ağırlığı, yarışma şartnamesinde belirtilen 8 kg’ı 

geçmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Aracın ana gövdesi, kanatlar ve araç 

içindeki tüm parçalar hafif olmasına dikkat edilerek seçilmiştir. 

 

Tablo 4.2.2. Aracın Fiziksel Özellikleri 

Hacim 5900 𝑐𝑚3 

Kütle 6500 g 

Kaldırma Kuvveti 5900 g 

Yoğunluk 1.1 g /𝑐𝑚3 

Su İçinde Kütle 600 g 

En 493 mm 

Boy 475mm 

Yükseklik 142mm 
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Şekil 4.2.34. Araç Teknik Resmi  

 

Şekil 4.2.35. Su Altı Aracı Yük Dağılımı  

 

𝐹𝐾𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝑚𝑎 = 𝑉𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 ∙ 𝑑𝑠𝚤𝑣𝚤 ∙ 𝑔              (Denklem 4.2.) 

 

Su altı aracının kütlesi 6.5 kg’dır bu da 63,765 N değerine denk gelmektedir. 

Motorların yarattığı itki kuvveti 58.86 N’dir. Aracın suda kapladığı hacim 5900 

𝑐𝑚3değerindedir. Denklem 4.2. kullanılarak kaldırma kuvveti 57.879 N olarak 

hesaplanır.  
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4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

4.3.1.1.Genel Tasarım 

Aracın genel elektronik tasarımının diyagramı Şekil 4.3.1’de yer almaktadır. 

    

 

 

Şekil 4.3.1: Elektronik Tasarım Diyagramı 
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Araç içerisindeki elektronik donanımlar ön ve arka olmak üzere 2 ayrı blok 

olarak ayrılmıştır. Pil değişimi bakım ve onarım işlemlerinin rahat yapılabilmesi 

için ön blok kolayca söküp takılabilen serbest bir sistemdir. Arka blok ise arka 

kapağa sabittir gerekli durumlarda arka kapak ile sökülebilir. Ön blok aracın 

kontrolleri ve araç içi sensörlerden sorumludur. Arka blok ise motorlar ve araç 

dışı sensörlerden sorumludur. İki blok birbirine karttan karta konektörler (Şekil 

4.3.2) ile bağlanacaktır.  

 

 

Şekil 4.3.2: Baskı Devre Karttan Karta Konnektör3  

 

Aracın ana güç kaynağı 7000 mAh 3S (11.1V) Li-PO pildir. Pil motorları 

kontrol eden 6 adet 30A ESC’yi doğrudan beslemektedir. Diğer 5V ile çalışan 

kartlar ve sensörler için stepdown voltaj regülatörleri kullanılmaktadır.  

 

a) Ana Kart 

Aracın ana elektronik kontrolcü kartı Arduino Mega mikrodenetleyici geliştirme 

kartıdır. Bu kart takımız tarafından tasarlanan bir baskı devre kartına (Şekil 4.3.3.1) 

erkek-erkek header ile yerleştirilerek kullanılmaktadır. Bu sayede, mikrodenetleyicide 

oluşabilecek bir arıza durumunda Arduino baskı devre kartından sökülerek yedeği ile 

rahatlıkla değiştirilebilecektir.  
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Şekil 4.3.3.1: Aracın Ana Devre Kartı 

 

Ancak aracın ana devre kartı hala geliştirilmektedir. Daha sonraki geliştirme 

aşamalarında ve test sürecinde araçta kullanılması planlanan yeni bir ana devre 

kartı Autodesk EAGLE programı üzerinden tasarlanmıştır. Aracın yeni 

tasarlanan ana devre kartının PCB tasarım çizimi Şekil 4.3.3.2 ve kartın 

Autodesk Fusion 360 programında görüntüsü Şekil 4.3.3.3 ile verilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 4.3.3.2: Ana Devre Kartı PCB Çizimi 
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Şekil 4.3.3.3: Ana Devre Kartı Fusion 360 Görüntüsü 

 

Araç içi bütün sensörler ve güç birimleri bu kart üzerinden kontrol edilmektedir. 

Gelişmiş sensörler I2C protokolü kullanarak kart ile haberleşirken basit analog 

sensörler doğrudan analog pinler üzerinden okunmaktadır. ESC’ler ise ana 

kartta üretilen PWM sinyaller ile kontrol edilmektedir.  

Araç dışı sensörler ve donanımlar arka elektronik blokta bulunan bir diğer 

Atmega mikrodenetleyici ile kontrol edilmektedir. Bu yardımcı 

mikrodenetleyici anakart ile I2C protokolü ile haberleşmektedir.  

 

 

 

 

b) Görüntü İşleme 

Görüntü işleme için kullanılan kart ise Raspberry Pi kartıdır (Şekil 4.3.4). 

Aracın önünde bulunan kameranın görüntülerini karta aktaracaktır. Görüntü 

işleme sonucu oluşan veriler bu kart üzerinden ana kart olan Arduino Mega 

UART protokolü ile iletilmektedir.   
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Şekil 4.3.4: Raspberry Pi Kartı 

 

 

c) Akustik Sinyal İşleme 

Su altında akustik sinyalleri işlemek için 45 kHz ultrasonik sensörler (Şekil 

4.3.5) tercih edilmiştir. Bu sensörler piezoelektrik sensörüdür. 

Piezoelektrik özellik, mekanik bir enerjiyi elektriğe veya tam tersi olan elektrik 

enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmektir. Mekanik sıkıştırma sonucu voltaj 

üreten; voltaj uygulandığı zaman mekanik titreşim elde edilen bazı kristal ve 

seramiklere ait özelliktir. Mekanik enerjiden gerilim üretimine piezo olayı; 

gerilimden titreşim üretimine de ters piezo olayı denir. 4 

 

Yani sinyaller genliği oranında voltaj değeri ölçülecektir. Bu sayede araç 

üzerinde 2 farklı noktada bulunan sensörler sinyal kaynağının araca göre yönü 

belirlenmiş olacaktır.  

 

 

 

 

Şekil 4.3.5: Ultrasonik Sensörler 
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d) Aydınlatma Üniteleri 

 

● Araç İçinden Aydınlatma  

Araç içinden aydınlatma ünitesi Şekil 4.3.6’da görüldüğü gibi aracın ön 

kapağı içerisinde konumlandırılmış 25 adet 20mA LED’den oluşmaktadır. 

 

 

 

   Şekil 4.3.7: Araç İçi Aydınlatma Ünitesi 

 

Mercekli LED’ler ışığı ileri doğru odaklanmaktadır, uzun mesafeli güçlü bir 

aydınlatma sağlar. 

 

● Araç Dışından Aydınlatma 

Suya karşı izole edilmiş 10W power LED’lerdir. Şekil 4.3.8’de görüldüğü 

gibi küçük bir kasaya sahiptir ve araç içerisinde istenilen yere ve istenilen 

açıda monte edilebilir. Yakın mesafede güçlü bir aydınlatma sağlar.  

 

 

 

Şekil 4.3.8: Araç Dışı Aydınlatma LED’i 
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e) Mesafe Ölçümü 

 

Otonom görevler sırasında araç hareket ederken duvarlara ya da başka bir 

cisme çarpmaması ve konum tahmini gibi konularda bir mesafe sensörüne 

ihtiyaç duyulmuştur.  Kısa mesafe (20 CM-100 CM) ölçümler yapacak bir kızıl 

ötesi mesafe sensörü takımız tarafından geliştirilmiştir.  

Aktif kızılötesi sensörler, bir ışık yayan diyottan (LED) veya bir lazer diyottan 

enerji ileterek çalışır. LED hedefi aydınlatır ve yansıyan enerji bir piksel ya da 

bir piksel dizisinden oluşan bir detektöre odaklanır. 5 

 

2020 Teknofest’te bu ihtiyaç hazır alınan bir kızılötesi mesafe sensörü su 

geçirmez şeffaf bir hazne içerisinde kullanılmıştır. Ancak bu sistem sensörün 

hacmini çok büyütmüştür. Bu sebeple takımız tarafından su geçirmez olarak 

bir kızılötesi mesafe sensörü üretilecektir.  

 

f) Acil Durum Devresi 

 

Araç içerisinde acil durum güç kesme devresi bulunmaktadır. Bu devre ana güç 

kaynağından bağımsız bir pil ile beslenmektedir. Araç yüzeyine yakın 

konumlandırılmış bir manyetik sensör aracın ana güç kaynağına bağlı bir röleyi 

anahtarlamaktadır. Araç yüzeyinde sabitlenmiş mıknatıs araçtan ayrıldığında 

manyetik sensör röleye giden gücü kesecektir ve aracı durduracaktır. 

 

g) Kızılötesi Haberleşme 

 

Aracın otonom görevleri tamamlaması için araca dışarıdan hangi görevi 

yapacağının bilgisinin ve ilk göreve başla komutunun verilmesi gerekmektedir. 

Bu gereksinimin karşılanması doğrultusunda aracın ön kısmında bir adet 

kızılötesi alıcı bulunmaktadır. Alıcıya kızılötesi komutun gönderilmesi için bir 

uzaktan kumanda tasarımı yapılacaktır ve uzaktan kumandada verici olarak IR 

LED ve mikro kontrolcü olarak Arduino kullanılacaktır. Arduino kızılötesi LED 

ile PWM sinyal çıkışından 16 tabanında veri gönderecektir. 

Araç, komutu suyun altından alabilmesi için kızılötesi sinyalin güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Bunun için 15 adet kızılötesi LED’den oluşan bir verici tasarımı 

yapılmıştır. Ancak birbirine paralel 15 LED toplamda yaklaşık 1.5 A akım 

çekmektedir ve bu akım miktarını Arduino PWM sinyal çıkışı verememektedir. 

Bu sebeple harici bir kaynak ile beslenen, bir MOSFET transistör ve 15 LED 

kullanılarak güçlü kızılötesi sinyal üreten bir uzaktan kumanda tasarımı 

yapılmıştır (Şekil 4.3.9).  
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Şekil 4.3.9: Güçlendirilmiş Kumanda Baskı Devre Tasarımı 

 

 

4.3.1.2.Elektronik Alt Bileşenler 

 

● Kontrol Kartı: Arduino Mega 

 

Arduino Mega (Şekil 4.3.10), Atmega tabanlı bir mikro kontrolcü kartıdır. 

Kart; 54 dijital giriş/çıkış, 16 analog giriş pinlerine, 4 evrensel asenkron alıcı 

vericiye (UART), bir USB ve bir güç girişine sahiptir.6  

Arduino Mega, araçta otonom görevlerin gerçekleştirilmesinde, sensörlerden 

gelen verilerin okunmasında, motorların ESC’ler ile kontrol edilmesinde rol 

oynayacaktır. 
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Şekil 4.3.10: Arduino Mega 

 

● Görüntü İşleme Kartı: Raspberry Pi  

 

Raspberry Pi (Şekil 4.3.11), hesaplama ve programlamada kullanılan bir tek-

kart (single-board) bilgisayardır. Raspberry Pi, 4 çekirdekli, 1.5 GHz frekanslı 

64-bit işlemci, 4 GB RAM, bir Ethernet girişi, 5 USB girişi, 40 genel amaçlı 

giriş çıkış pini ve MPI CISI kamera girişi içermektedir.7 Raspberry Pi 

kameradan alınan veriler ile görüntü işlemede ve kızılötesi dalgalar ile 

haberleşmede kullanılacaktır. 

 

 

Şekil 4.3.11: Raspberry Pi 

 

 

● Kamera: Raspberry Pi Kamera Modülü 5MP 

 

Raspberry Pi kamera modülü (Şekil 4.3.12), aracın görüntü işleme ile otonom 

görevleri tamamlamasında kullanılacaktır. Kamera, aracın görüntü işleme kartı 

olan Raspberry Pi kartına aracın önündeki görüntüleri aktaracaktır.  Kamera 

modülü 1080p çözünürlüğe sahip olup 160 derecelik görüş açısı sağlamaktadır. 
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Şekil 4.3.12: Raspberry Pi Kamera Modülü 

 

● Hidrofon: EU1640BCH Ultrasonik Sensör 

 

EU1640BCH sensörü (Şekil 4.3.13) ultrasonik, su geçirmez sensördür. Araçta 

bir alıcı bir de verici olmak üzere 2 tane sensör kullanılacaktır. Verici sensör 

40 KHz frekanslı bir ses dalgası gönderir. Çevreden yansıyan bu ses dalgası 

alıcı tarafından algılanır. Alıcı sensör (receiver) İleri Kategori Hedef Tespiti ve 

İmhası Görevinde pingerli hedefin tespiti ve aracın bu hedefe yöneltilmesinde 

kullanılacaktır. 

Bu sensörün, aracın ana kontrolcüsü olan Arduino kartı ile haberleşmesi ve 

Arduino tarafından çalıştırılabilmesi için sensörler HC-SR04 (Şekil 4.3.14) 

kartına yerleştirilecektir.  

 

    

Şekil 4.3.13: EU1640BCH Sensör          Şekil 4.3.14: HC-SR04 kartı 

● Arduino Nano 

 

Arduino Nano (Şekil 4.3.15), ATmega328 tabanlı küçük bir mikrokontrolcü 

kartıdır. Kart; 2 KB SRAM’e, 16 MHz saat hızına, 8 analog giriş, 6 tanesi 

PWM çıkış olmak üzere 22 tane dijital giriş/çıkış pinine sahiptir. Arduino Nano 

5 V gerilimde çalışmakta olup 19 mA akım çekmektedir.8 

Arduino Nano aracın içinde hareketli blokta bulunan karta yerleştirilecek ve 

aracın dışında yer alan sensörlerden bilgi alacaktır. Daha sonra aldığı bu sensör 

bilgilerini SDA ve SCL pinlerini kullanarak I2C protokolüyle ana kontrolcü 

kartı olan Arduino Mega’ya gönderecektir. 
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   Şekil 4.3.15: Arduino NANO 

 

 

● Mesafe Sensörü: 2Y0A21 Sharp Mesafe Sensörü 

 

Sharp mesafe sensörü (Şekil 4.3.16), 10-80 cm arası ölçüm yapabilen ve bu 

mesafe aralığındaki engelleri algılayan, yüksek doğruluğa sahip bir analog 

kızılötesi sensördür.9 Çalışma gerilimi 4.5 – 5.5 V arası olan bu sensör çıktı 

olarak analog voltaj verecek ve bu voltaj Arduino tarafından okunacaktır. 

 

 

Şekil 4.3.16: Sharp Kızılötesi Mesafe Sensörü 
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● Basınç Sensörü: CJMCU MS5540C Su Geçirmez Dijital Basınç 

Sensörü 

 

MS5540C (Şekil 4.3.17), 16-bit analog dijital dönüştürücü ara yüzü içeren 

piezoresistif bir basınç sensörüdür.10 Sensör düşük voltajda çalışıp, düşük güç 

tüketimine sahip olmakla beraber otomatik güç açıp/kapama anahtarına 

sahiptir. Sensör 100 metre derinliğe kadar su geçirmemektedir. 10-1100 mbar 

basınç aralığında çalışabilmektedir. 

 

 

Şekil 4.3.17: MS5540C Basınç Sensörü ve Blok Diyagramı 

 

● İvme Sensörü: MPU-6050 

MPU-6050 (Şekil 4.3.18), 3 eksenli jiroskopa ve 3 eksenli ivmeölçere sahip bir 

sensör kartıdır. Çalışma gerilimi 3 – 5 V olup I2C haberleşme protokolü ile 

kontrolcü ile iletişim kurmaktadır. Kart, 16-bit analogdan dijitale dönüştürücü 

içermektedir ve çıkışta 16-bitlik veriyi iletir. 11 

İvme sensörü aracın ana elektronik kısmında, aracın yatay eksenine paralel 

olacak şekilde, konumlandırılacaktır. Sensör aracın zemin ile yaptığı açıyı 

bildirecek ve sensörden alınan veriler ana kontrolcü kartı Arduino Mega’da 

işlenerek aracın dengesi sağlanacaktır.   

 

  

 

Şekil 4.3.18: MPU-6050 İvme Sensörü 
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● Manyetometre Pusula Sensörü: GY-511 

 

GY-511 (Şekil 4.3.19), 12-bit analogdan dijitale dönüştürücü içeren, 16-bit 

veri çıkışına sahip ivme ve manyetometre pusula sensörüdür.12 Kart, veriyi 

kontrolcü kartına I2C protokolü ile haberleşerek gönderecektir. 

Manyetometre Pusula Sensörü, aracın ana elektronik bölümünde yer alacak 

olup aracın baktığı konumun manyetik yönler ile belirlenmesinde 

kullanılacaktır. 

 

 

Şekil 4.3.19: GY-511 Manyetometre Pusula Sensörü 

 

 

● Röle ve Sigorta 

 

Röle, düşük akımlar kullanarak yüksek akım çeken cihazları anahtarlama 

görevinde kullanılan devre elemanıdır. Rölenin bobinine enerji verildiğinde 

mıknatıslanan bobin bir armatürü hareket ettirerek kontakların birbirine 

temasını sağlar ve devrede iletim sağlanmış olur. 13 

 

Bir elektrik sigortası, alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları 

ve bu cihazlara mahsus iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve 

cihazı hasardan kurtaran açma elemanlarına denir. 14 

 

Röle ve sigorta (Şekil 4.3.20), araçta manyetik anahtarlama ile aracın gücünün 

kesilmesi için kullanılacaktır. 
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Şekil 4.3.20: Röle ve Sigorta 

 

● Li-Po Pil: Leopard Power 40C 3S-11.1V 7000mAh 

Araçta güç kaynağı olarak Leopard-Power marka, yüksek deşarjlı lityum – 

polimer (Li-Po) batarya (Şekil 4.3.21) kullanıldı. Li-Po batarya, sıvı elektrolit 

yerine polimer elektroliti kullanan, tekrar şarj edilebilir bir Lityum İyon batarya 

çeşididir. Batarya, aracın tüm elektronik bileşenlerine ve motorlarına güç 

sağlayacaktır.15 

 

 

Şekil 4.3.21: Li-Po Batarya 

 

● Islaklık Sensörü: Water Sensor 

 

Islaklık sensörü kartı (Şekil 4.3.22), yüzeyindeki sıvının varlığını ve sıvı 

seviyesini tespit etmeyi sağlayan bir sıvı sensörüdür.16 Çalışma gerilimi 5 V 

olan bu kart, yüzeyinde sıvı bulunması durumunda analog bir gerilimi çıkışa 

verecektir. Bu çıkış Arduino ile algılanacak ve sensör okunacaktır. 

Islaklık sensörü aracın ana elektronik bölümünün zemine yakın tabanına 

konumlandırılacak ve olası bir sızıntı durumunu sensör bildirecektir. Herhangi 

bir sızıntı durumunda araç hızlıca su yüzeyine çıkarılacak ve sızıntı araca ciddi 

hasarlar vermeden araca müdahale edilecektir. 

 



 
 

44 
 

 

 

Şekil 4.3.22: Islaklık Sensörü Kartı 

      

● Manyetik Anahtar: KY-003 Hall Manyetik Sensör Kartı 

 

KY-003 (Şekil 4.3.23), manyetik alan etkisinde çıkışına dijital 1, aksi takdirde 

dijital 0 veren bir manyetik alan sensörüdür. Sensörün çalışma gerilimi 4.5 – 

24 V’dir.17 

Manyetik alan sensörü acil bir durumda aracın gücünün kesilmesi gerektiğinde 

aracı dışarıdan mıknatıs ile anahtarlama için kullanılacaktır. 

 

 

Şekil 4.3.23: KY-003 Manyetik Anahtar 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

4.3.2.1. Kontrol Algoritması 

● Açı ve Derinlik Kontrolü 

Araç görevler esnasında su içerisinde farklı açılarda kendini 

konumlayabilmektedir. Gerektiğinde öne arkaya ya da sağ sola istenilen açılarda 

eğilmektedir. Aracın açısı IMU sensörü aracılığı ile ölçülmektedir. Olması 

gereken açıdan farklı bir açıda ise ölçülen hata PDI kontrolcüde işlenir ve 

motorlara gereken miktarda güç verilerek aracın istenilen açıya gömmesi 

sağlanır. Aynı şekilde araç dışında bulunan derinlik sensörü aracın mevcut 

derinliğini ölçer ve istenilen derinlik ile farkı PID kontrolcüde işlenerek araç 

istenilen konuma getirilir. 
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PID (İngilizce: Proportional Integral Derivative) oransal-integral-türevsel 

denetleyici kontrol döngüsü yöntemi, endüstriyel kontrol sistemlerinde yaygın 

olarak kullanılan bir geri besleme denetleyicisi yöntemidir. Bir PID18 

denetleyici sürekli olarak bir hata değerini, yani amaçlanan sistem durumu ile 

mevcut sistem durumu arasındaki farkı hesaplar. Denetleyici süreç kontrol 

girdisini ayarlayarak hatayı en aza indirmeye çalışır. Bu sayede araç ağırlık 

merkezi dışından yük aldığında açısını ve derinliğini korumuş olur.  

 
Şekil 4.3.24. PID Kontrol Döngüsü 

 

 

4.3.2.2. Navigasyon Algoritmaları 

● Duvar ve Engel Belirleme 

Aracın sağ ve sol ön tarafında infrared mesafe sensörleri bulunmaktadır. Araç 

otonom olarak ilerlerken duvara yaklaşırsa hangi taraftaki sensör Şekil 4.3.25’ 

deki gibi yakınlık bildiriyorsa yakınlık bildiren yönün tersine manevra yaparak 

duvardan uzaklaşmaktadır.  

 

Şekil 4.3.25. Duvar Engel Belirleme Algoritması 

Araç aynı zamanda iki sensörden gelen mesafe verilerinin farkı ve iki sensör 

arası mesafenin tanjant değeri ile Şekil 4.23.26’daki gibi duvar yaklaşma açısı 

belirlenebilir ve araç duvara dik paralel ya da açılı gidebilecek şekilde manevra 

yapabilir.  
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Şekil 4.3.26. Duvar Engel Belirleme Algoritması Açı Gösterimi 

 

4.3.2.3. Güdüm Algoritmaları 

Üç otonom görev için ayrı kodlar çalışacaktır. Her üç görevde de Python 

programlama dilinde Open CV kütüphanesinin blurlama, kırpma, renk 

filtreleme ve kontrast oluşturma gibi yeteneklerinden faydalanılacaktır.  

Görevlerden ilkinde yani kapıdan geçme görevinde öncelikle kapıların doğru bir 

şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Kapılar aslında 2 adet üst üste 

dikdörtgenden oluşmaktadır. Bu dörtgenler sarı renktedir ve üst tarafta bulunan 

daha küçüktür. Bunun için Open CV kütüphanesinin fonksiyonlarından 

yararlanılacaktır. İlk olarak alınan görüntünün daha kısa surede islenebilmesi 

için görüntü re-size edilecektir. Böylelikle pikseller üzerinde işlemler yaparken 

daha az sayıda işlem yaparak çok yakın bir sonuç elde edilecektir. 1920 x 1080 

pixel olarak alınan görüntü ilk aşamada 1280 x 720 pixele düşürülecektir. Bu 

sayede aslında memory karmaşıklığımız Big O notasyonuna19 göre 2,25 kat daha 

az karmaşık olacaktır. Yani yarısından daha az bir bellek ile optimum sonuca 

ulaşmaya çalışacağız. Mobil bir araç olduğu için hem güç tüketiminde hem de 

hızlı işlem yapabilme konusunda yardımı olacaktır. Daha sonra bu kırpılmış 

görüntüyü sarı renkleri daha çok ortaya çıkartmak amacıyla bir renk filtresi 

uygulanacaktır. Bu filtrenin parametreleri havuz bulanıklığı, havuzun içine 

ulasan ışık miktarı ve havuz kirliliği hesaba katılarak tespit edilecektir. Daha 

sonra bu sarı pikseller open cv’nin dilation 20fonksiyonu ile `yayılacaktır`. Bu 

yayılmayı aslında bir zoom işlemi gibi düşünebiliriz. Bu sayede sarı pikseller 

daha kolay tespit edilebilir olacaktır. 
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Şekil 4.3.27. Güdüm Algoritması Genişletme 

Bu sayede görüntü içerisindeki kontrast yapan sarı pikseller tespit edilecektir. 

Bu aşamadan sonra elimizdeki görüntü de dikdörtgenlerin haricinde her yerin 

siyah olması beklenmektedir. Daha sonra bu kontürleri inceleyerek gerçek 

kontürleri ve yalancı kontürleri ayırt etmeye çalışacağız. Bunu birbirlerine olan 

yakinlik değerlerini kullanarak yapıyoruz. Birbirinden tolere edilemeyecek 

kadar uzak olan pixeller elenerek elimizde gerçek bir kontur bırakmayı 

hedefliyoruz. Bu kalan konturun eğer 4 ve 8 arasında bir sayıda köşesi varsa 

bunu hedefimiz olarak değerlendiriyoruz. Hedef tespiti yapıldıktan sonra, 

hedefin merkeze olan uzaklığı ve hedefin tahmini boyutunu hesaplıyoruz. Bu 

tahmini boy bize 2 boyutlu bir görüntü üzerinde uzaklık- yakınlık ilişkisi 

kurmamıza yarıyor. Bu hedefte alt dikdörtgeni yok sayarak, üst dikdörtgenin 

merkez ve gerekli diğer bilgileri Arduino’ya bir socket üzerinden gönderiyoruz. 

Eğer bir tespit yapamadıysak tespit yapamadığımızla ilgili bilgiyi gönderiyoruz. 

Bu bahsedilen işlem iteratif bir şekilde araç otonom modda çalıştığı surece 

yapılacaktır. Yani aracın hiçbir zaman aramayı bırakmaması hedeflenmektedir. 

Pixellerin sayısını yarı yarıya azaltma sayesinde bu işlem yükünü mobil bir 

bataryayla, bir parkurun suresini rahatlıkla tamamlayacak şekilde dayanması 

beklenmektedir. Bu aşamadan sonra Arduino PID fonksiyonları kullanarak 

pikselleri görüntünün ortasına getirecek şekilde kendi etrafında dönüşler ve 

manevralar yaparak hedefi ortalayacak. Görüntü merkezde ya da merkez 

yakınlarında iken araç önce yukarı aşağı hareketler ile daha sonra yatayda 

hareketleri ile yine PID fonksiyonları yardımıyla en uygun konumu 

belirleyecek. Bu işlem, şekli dikdörtgene net bir görüş yakalayana ve ortalamaya 

kadar devam edecektir. Tam ortalama durumunda ise araç ileri gidecek. Her 

yaklaşmada dikdörtgen büyüyeceği için gerekli hesaplamalar yapılarak aracın 

dörtgene anlık mesafesi de belirlenebilecek. Bu işlem, dörtgen artık 

görünmeyene kadar devam edecektir.  Son bir ileri büyük hamle yapıldıktan 

sonra, ıskalama ve yanlışlık ihtimaline karşı, araç ileri gittikten sonra 180 derece 

dönüp algoritmayı baştan çalıştıracaktır. Yani aramaya devam edecektir. Bu 

sayede uzaktan müdahale etmeden aracımız arama işlemine devam 

edebilecektir.  
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Şekil 4.3.28. İlk görev için Planlanan Algoritma Şeması 

İkinci görevde yani çember içine konuşlanma görevinde ise aracın suyun 

tabanını optimal derinlikte taraması planlanmaktadır. Görüntü islenmeden önce 

önceki göreve benzer bir hazırlık işlemi yapılacaktır. Bu sayede daha kısa surede 

daha az enerji harcayarak çemberlerin bulunması sağlanacaktır. Bu hazırlık 

aşamasından sonra (kırpma, yayma, kontur ekleme gibi) Open CV 

kütüphanesinin fonksiyonlarından olan hough circles fonksiyon yardımı ile 

zemindeki çemberler belirlenecektir. Bulunan çemberlerden yalancı olan 

çemberler, yani diğer çemberlerden çok uzakta merkezi olanlar, elenecektir. 

Kalan çemberlerin ortası bir hedef noktası olarak kabul edilecektir. Hedef tespit 

edildikten sonra önceki görevde olduğu gibi ilgili koordinatlar ve diğer gerekli 

bilgiler arduinoya gönderilecektir. Ardunio`da kodlanmış olan PID 

fonksiyonları yardımı ve aracın manevra kabiliyeti ile merkez görüntünün 

ortasına getirilecektir. Merkez görüntünün orasına geldiği zaman araç yavaş bir 

şekilde alçalacaktır. Alçalırken kendini ortalamaya ve kontrol etmeye devam 

edecektir. Her kademede mevcut konum kontrol edildikten sonra gerekli olan 

araç manevraları (ileri-geri ya da sağa-sola) hareket ederek 3 çemberin tam 

ortasına iniş yapması sağlanacaktır. 
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      Şekil 4.3.29. İkinci Görev için Planlanan Algoritma Şeması 

 

 

Üçüncü görev için ise, aracın ilk olarak kontrast üzerinden piksel yoğunluğunu 

bularak oraya yönelmesi sağlanacaktır. Daha sonra, tespit edilen 2 ayrı çubuk 

koordinatları ile, gelen pinger koordinatları karşılaştırılacak ve bu sayede 1 

çubuğun hedef olarak seçilmesi sağlanması planlanmaktadır. Hedefin hangi 

koordinatlar olduğu Python ile belirlendikten sonra gerekli bilgiler, navigasyon 

koduna iletilecektir. Bu koordinatlarla birlikte, kritik tasarım aşamasında 

kesinleşecek bilgiler yardımıyla, araç topu düşürmek için gereken çarpma 

hamlesini yapacaktır. 
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Şekil 4.3.30. Üçüncü Görev için Planlanan Algoritma Şeması 

 

4.3.3.Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım geliştirmede kullanılan 2 yaygın yazılım geliştirme süreci vardır. 

Bunlardan bir tanesi Waterfall21, diğeri ise Agile 22yöntemdir. Kısaca bahsetmek 

gerekirse Waterfall’da süreç sırayla ilerlerken, Agile`da bu süreç iteratif olarak 

ilerler.  
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Şekil 4.3.31. Agile Yöntemi 

 

Bu projede Agile yani iteratif bir süreç tercih edilmiştir. Bu sayede elde edilen 

sonuçlar neticesinde sürekli bir iyileştirme ve kodda değişiklik yapılmaktadır. 

Aslında her iterasyonda daha iyi bir yazılım hedeflenmektedir. Proje surecinin 

ilk aylarını kodlamaya, son 1 ayini teste ayırmaktansa, sürekli geliştirme ve 

sürekli testler tercih edilmiştir. 

 

 Programlama dili tercih edilirken görüntü isleme konularında trend olan, daha 

fazla kaynak bulunan Python programlama dili tercih edilmiştir. Uyumluluk 

problemlerini en aza indirmek amacıyla da en güncel surumu değil, Python 3.7 

tercih edilmiştir. Python programlama dili hakkında internette birçok kaynak 

mevcut olması ve `sözde kod23` yazmaya benzer bir `syntax` sunması sebebiyle 

sureci kolaylaştırmıştır. Bu sayede yazım dilinin kurallarından çok algoritmaya 

odaklanılması mümkün olmuştur. Görüntü isleme kütüphanesi olarak hem üst 

seviye bir soyutlama (abstraction24) sunması, hem hakkında birçok kaynak ve 

örnek projeler bulunması, hem de Windows ve Linux sistemlerde problemsiz 

çalışabilmesi sebebiyle open cv tercih edilmiştir. Open cv kütüphanesi matrixler 

yardımıyla sekil tespit etme gibi amaçları başarıyla gerçekleştirebilmektedir. 

Karmaşık makine öğrenme algoritması ve özel model- veri seti kullanmadan 

mobil bir cihazda yeterli performans elde edilmesi planlanmaktadır. Yazılım 

geliştirilirken görevler, görüntüyü kırpma, dilation yapma, kontur ekleme ve 

yalancı şekillerin elenmesi, hedefin hesaplanması gibi sıralı problemler olarak 

belli parçalar bölünmüştür ve agile süreç boyunca her iterasyonda her parça daha 

iyi hale getirilmeye çalışılmıştır. Örneğin doğru kontrast ve renk filtresi 

parametreleri her iterasyonda güncellenmekte, git gide en iyi haline 

yakınsamaktadır. Bu sayede hem hatalar daha hızlı fark edilecek, hem de 

projenin son zamanlarında bir sürpriz ile karşılaşılmaması hedeflenmektedir. 

Gereksinim analizi, plan, tasarım, programlama ve test etme sürekli devam 

etmektedir.   
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4.4. Dış Arayüzler 

Yarışma sırasında araçtan görüntü alınamayacağı için bir dış arayüz sistemine gerek 

olmayacaktır ancak araç görüntü işleme denemelerinde ve ayarlamalarında araçtan dışarı 

görüntü ve veri aktarımı yapılması gerekmektedir. Bunun için kontrol istasyonunda 

analog video sinyalini görüntüye çevirecek bir monitör bulunmaktadır. Araç ile ilgili 

kritik parametreleri ekran üzerinde şekildeki gibi yazacak bir OSD modülü 

kullanılmaktadır.  

 

Ekran üzerinde görüntü ileme kodunun anlık parametreleri ve aracın derinliği gibi 

bilgiler yer almaktadır.  

5. GÜVENLİK 

Çalışmalar sırasında kullanılan laboratuvarda güvenlik önlemlerine büyük önem 

verilmiştir. Gerektiğinde Şekil 5.1’de yer alan ekipmanlar kullanılmıştır. 

 

Şekil 5.1 Çalışmalarda Alınan Önlemler 
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Ayrıca herhangi bir acil durum olması durumunda laboratuvarda ilk yardım seti 

bulundurduk. 

 

Şekil 5.2. İlk Yardım Seti 

 

· Araç motorlarının suya karşı izolasyonu sağlanacaktır. Kısa devre olması durumu 

sigortalar ile engellenecektir. Alınan önlemlere rağmen oluşacak kablo yanığı, duman 

sensörü tarafından algılanacaktır. Aracın çalışma gerilimi en fazla 12V olacaktır. 

·      Bütün kablo bağlantıları izole edilecektir. Gerekli yerlerde İP68 standartlarında 

konektörler kullanılmıştır. Su altı aracı üretimi sırasında kullanılacak, su ile teması olan 

elektronik malzemelerin IP68 standartlarına sahip olmasına dikkat edilmiştir.  

IP68 kodunun ilk rakamı katı çizimlere karşı dayanıklılığı temsil eder ve buradaki 6 

rakamı “Toz geçirmez” anlamına gelir. Yani elektronik cihazın toz girişinin tam 

anlamıyla engellendiğini gösterir. İkinci rakam ise sıvı cisimlere karşı dayanıklılığı 

gösterir. Burada 7. ve 8. Seviyeler su geçirmez olarak nitelendirilir.25 

·    Aracın gövdesinde bir mıknatıs ve bu mıknatısa bağlı kolay yakalanabilen bir 

kayış olacaktır. Acil bir durumda kayış tutulup çekilerek mıknatıs aracın gövdesinden 

ayrılacaktır. Araç içerisindeki manyetik anahtar bu durumu algılayıp ana güç rölesini 

kapatacaktır. Bu işi yapacak devre ana güçten bağımsız bir pil ile çalışacaktır. 

·       Aracın ana gövdesinin alt tabanına yerleştirilecek olan ıslaklık sensörleri ile olası 

bir sızıntı anında kontrol ünitesine bildirilecektir. Olası durum görev anında 

gerçekleşirse araç otomatik olarak su yüzeyine çıkacaktır.  

·    Kablolar izole edilecektir gerekli noktalarda su geçirmez konektörler 

kullanılacaktır. 
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·       Araç üzerine yerleştirilen RGB LED ile arıza durumunda kırmızı yanıp sönerek 

uyarı verecektir. Herhangi bir sorun yok ise LED yeşil yanacaktır.  Araçtaki her 

istenmeyen durum veya arıza için uyarı farklı frekans değerlerinde ve renk tonlarında 

olabilir.  

·    Araç tasarımında keskin köşelerden kaçınılmıştır, pervaneler kanatlarda nozul 

içinde yer almaktadır. Araç içinde yer almayan parçalar, araca güvenli bir şekilde monte 

edilmiştir. 

 

6. TEST 

6.1.Mekanik Testler 

6.1.1. Su Altı Aracı Sızdırmazlık Testleri 

Su altı aracının sızdırmazlık testi mevcut aşamada montaj yapılmadan önce parça 

bazında gerçekleştirilmiştir. İlerleyen aşamalarda sızdırmazlık testi araç montajı 

yapılarak tekrar gerçekleştirilecektir. 

6.1.1.1.Ana Gövde Sızdırmazlık Testi 

Su altı aracında elektroniklerin yer aldığı alüminyum haznenin sızdırmazlığını test 

etmek için şekil 6.1’de yer alan 1 metre havuzda 2 saat bekletilmiştir. Bekletilen süre 

sonunda ana gövde üzerinde yer alan, sızdırmazlık elemanlarının bulunduğu kapaklar 

kontrol edilmiştir ve herhangi bir sızıntı olmadığı gözlemlenmiştir. Kapaklarda yer alan 

o-ringlerin görevini yerine getirdiği sonucuna varılmıştır.  

 

Şekil 6.1.1. Sızıdırmazlık Testi için Kullanılan Havuz 
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6.1.1.2. Kanat Sızdırmazlık Testi 

Araç ana gövdesine uygulanan sızdırmazlık testi, eklemeli imalat yöntemi ile üretilen 

kanat numunesine için uygulanmıştır. Kanat numunesi suda bekletilmeden önce hassas 

tartıda ölçülmüş ve ağırlığı 555 gram olarak çıkmıştır.  

 

Şekil 6.1.2. Kanat İlk Ağırlık 

 

Su izolasyonun yeterliliğini test etmek için numune Şekil 6.1.2’de yer alan 1 metre 

derinliğindeki havuzda 10 saat bekletilmiştir. Bekletilen süre sonunda parça ağırlığı 

tekrar ölçülmüştür ve 2 gramlık bir artış olduğu tespit edilmiştir. Bu artışın mevcut 

durumda bir sorun olmadığı ancak ilerleyen süreçte parçanın daha derin bir havuzda, 

daha uzun süre bekletilmesi planlanmıştır. 

 

Şekil 6.1.3. Test Sonrası Kanat Ağırlığı 
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6.1.2. İtici İtki Testi 

Tasarlanmış olan itici sistem Degz firmasının tasarladığı Şekil 6.1.4’teki test 

düzeneğinde test edilmiştir.  

 

Şekil 6.1.4 İtici Test Düzeneği 

Şekil 6.1.5 de görünen veriler doğrultusunda iticilerin 1600g itme oluşturabildiği tespit 

edilmiştir. Tasarım aşamasında ön görülen 1500g’lık itki sınırının üzerinde kalarak testi 

başarıyla geçmiştir.  

 

 

Şekil 6.1.5 Test Sonuçları 
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6.2.Elektronik Testler 

6.2.1. Kızılötesi Haberleşme Testi  

Kızılötesi haberleşmede LED ile gönderilen sinyalin alıcıda doğru olarak okunup 

okunmadığının test edilebilmesi için ilk olarak tek IR LED ile breadboard üzerinde bir 

verici devre (Şekil 6.2.1) bir de alıcı devre (Şekil 6.2.2) tasarlandı ve 16 tabanında iki 

sayı butonlar ile gönderilerek alıcı devrenin seri port ekranında okunan sayılar ile 

gönderilen sayılar karşılaştırıldı. Ayrıca alıcı devreye yerleştirilen görünür LED yakıp 

söndürülerek haberleşme testi yapıldı. 

 

 

Şekil 6.2.1: Verici Devre 

 

 

Şekil 6.2.2: Alıcı Devre 
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Verici devreden gönderilen sayılar alıcı devrede başarı ile okundu. Tek LED ile yapılan 

testten sonra yapılması planlanan kumandanın işleyişini test etmek için 12 tane IR LED 

ve MOSFET ile oluşturulmuş harici akım kaynağı ile beslenen devre (Şekil 6.2.3) 

kurularak alıcıya sayı gönderildi. 

 

 

Şekil 6.2.3: Güçlendirilmiş Kızılötesi Verici Test 

 

12 IR LED ile kurulan bu devreden gönderilen sayı alıcıda başarı ile okundu. Aynı devre 

baskı devre kartı üzerinde kurulduktan sonra uzaktan kumanda görevi görecek ve su 

altındaki araç ile haberleşmede kullanılacaktır. 

6.2.2. Sualtı Akustik Sensör Çalıştırma Testi 

EU1640BCH ultrasonik sensörünü Arduino ile okuyabilmek için HC-SR04 kartının 

kullanılabilirliğinin test edilmesi gerekmiştir. Bu testi yapabilmek için HC-SR04 

kartının standart su geçirmez olmayan alıcısı (receiver) ve vericisi (transducer) karttan 

çıkarıldı (Şekil 6.2.4).  

 

Şekil 6.2.4: Vericisi ve Alıcısı Çıkarılmış HC-SR04 Kartı 
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Daha sonra HC-SR04 kartının EU1640BCH sensörü ile çalışabilirliğinin testi 

için sensörler jumper kabloları ile HC-SR04 kartına bağlanmıştır. Bu 

değiştirilmiş yeni kart bir osiloskop ve güç kaynağına bağlanmış ve lehimleme 

ile eski verici, alıcı parçaları çıkarılırken kartın herhangi bir hasar görüp 

görmediği incelenmiştir. (Şekil 6.2.5). 

 

  

Şekil 6.2.5: Değiştirilmiş HC-SR04 Kartının Hasar Testi 

Kartın osiloskop incelemesinde “trigger” ve “echo” pinlerinden beklenen 

sinyal çıktısının alınmasından sonra Arduino UNO kartı ile çalışması kontrol 

edildi (Şekil 6.2.6). 

 

Şekil 6.2.6: Değiştirilmiş HC-SR04 Kartının Arduino ile Test Edilmesi 

Kart, Arduino UNO ile başarı ile okundu. Araçta EU1640BCH ultrasonik 

sensörü ile Arduino Mega arasında iletişim HC-SR04 kartı ile sağlanacaktır.  
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6.3.Yazılım Testleri 

 

6.3.1. Kapı Bulma Algoritması 

 

Yarışmadan kullanılacak kapının 2 boyutlu bir modeli kağıt üzerinde çıktı alınarak 

geliştirilen görüntü işleme kodu Şekil 6.3.1’deki gibi denenmiştir. Test sonucunda 

gerekli ayarlamalar yapılarak kod su altında denenmeye uygun hale getirilmiştir.  

 
Şekil 6.3.1. Algoritma Yazılım Denemesi 

 

 

6.3.2. Çember Bulma Algoritması 

 

Yarışmadan kullanılacak iç içe 3 çemberin 2 boyutlu bir modeli kağıt üzerinde 

çıktı alınarak geliştirilen görüntü işleme kodu Şekil 6.3.2’deki gibi denenmiştir. 

Test sonucunda gerekli ayarlamalar yapılarak kod su altında denenmeye uygun 

hale getirilmiştir.  

 

 
 

Şekil 6.3.2 Çember Bulma Yazılım Denemesi 
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6.4.Yapılması Planlanan Testler 

• Dikey Eksende Kaldırma Testi 

Araç su içerindeyken araç gövdesine ağırlıklar monte edilir ve aracın dikey 

olarak kaldırabileceği en fazla kuvvet belirlenir. 

• Su Altı Optik Haberleşme Testi 

Şu ana kadar su altı optik haberleşme testleri test havuzunda yapıldı. İlerleyen 

zamlarda yüzme havuzunda aynı testlerin yapılması planlanmakladır. 

• Gerçek Objeler ile Görüntü İşleme Testi 

Objenin gerçek boyut ve renkte üretilmesi ile havuzda bu objeler ile testler 

yapılması planlanmaktadır.  

• Batarya Testi 

Araç görev yaparken bataryadan çekilen toplam akım hesaplanır ve batarya 

kapasitesine göre aracın ortalama çalışma süresi hesaplanır.   

 

7. TECRÜBE 

Su altı aracının tasarımı ve üretimi sırasında bazı sorunlar ile karşılaşılmıştır. Bu 

sorunlar genelde çözüme ulaşmıştır. Karşılaşılan bazı sorunlar aşağıda verilmiştir. 

 7.1 Ana Gövde Üretimi Sırasında Tezgah Arızası 

CNC tezgahında işlenen ana gövdenin işlenmesi sırasında tezgah arızalanmıştır. Bu 

durum karşısında gövdenin işlenmesi için alternatif üretim yerleri bulunmuştur. 

 7.2 Kanatlar 

Eklemeli imalat yöntemi ile üretilen kanatlarda baskı sırasında oluşan hatalar veya baskı 

sonrasında fark edilen boyutsal sorunlar kanat tasarımında yapılan değişiklikler ile 

çözüm bulmuştur. Böylece eklemeli imalat yönteminin üretim kolaylığından 

faydalanılmıştır. 

 7.3 Kamera Açısı 

2020 Teknofest’te aracın kamera açısı çok dar olduğu yeterli miktarda alan aranamadı. 

Bu sene daha geniş açılı kameralar kullanıldı. 

 7.4 Konnektörlerin Su Alması 

Su geçirmez konnektörlerin sızdırmazlık elemanları zamanla aşınarak su almaya 

başlıyor. Bu durumun önüne geçmek için farklı bir konnektör sistemi tasarlanmıştır.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1.Zaman Planlama      

Projeye ait süreçler, süreçlerin süreleri ve öncül süreçleri genel başlıklarına göre 

tablolarda gösterilmiştir. Süreç tablolarını oluştururken hangi süreçlerin birbirine 

bağladığı dikkat edilerek aktivitelerin süre tahmini yapılmıştır. Bu aktiviteler 5 ana 

başlığa ayrılmaktadır. Bu ana başlıklar altında ise süreçlerin detaylı olarak hangi 

aktiviteleri içerdiği, bu aktivitelerin öncüllük durumu belirtilmiştir. Bu oluşturulan 

tablolara göre Gant şeması hazırlanmıştır. Gant şeması ise projelerin zaman planlaması 

için kullanılan bir araçtır. Gant şemasında bir projenin hangi tarihte başlayacağını ve 

planlanan bitirme tarihini gösterir. Aynı zamanda, aktivitelerin hangi aralıklarda 

yapılabileceğini de göstermektedir. Gant şeması kritik yol hesaplamasında da 

kullanılmaktadır. Kritik yolda ise hangi aktivitelerin projenin bitiş zamanını 

etkileyeceği belirlenebilir. 

Tablo 8.1.1. Mekanik Tasarım Süreçleri 

a.Mekanik tasarım Süre Öncül 

1. Aracın mekanik 

tasarımı(genel) 

3 gün - 

2. Ana gövde tasarımı ve 

analizi 

2 hafta a.1 

3.Kanat tasarımı ve analizi 2 hafta a.1 

4. İtici tasarımı ve analizi  3 hafta a.1 

5. Elektronik kutu tasarımı  2 gün a.1-b.1 

 

Tablo 8.1.2. Elektronik Tasarım Süreçleri 

b. Elektronik tasarım süre öncül 

1. Elektronik devre tasarımı  1 hafta - 

2. Anakart tasarımı 2 hafta b.1 

3. Sensor konnektör kartı 

tasarımı 

1 hafta b.2 

4. Güç dağıtım kart tasarımı 1 hafta b.1 

5. Haberleşme ağı tasarımı 1 hafta b.1 
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Tablo 8.1.3. Yazılım Algoritma Geliştirme Süreçleri 

c. Yazılım algoritma 

geliştirme 

Süre Öncül 

1. Kontrol algoritması 

geliştirme 

3 hafta - 

2. Navigasyon algoritması 

gel. 

3 hafta c.1 

3. Güdüm algoritması 3 hafta c.1 

 

Tablo 8.1.4. Üretim Süreçleri 

d. Üretim Süre Öncül 

1. Ana gövde üretimi 1- 2 gün a.2 

2. Kanat üretimi 2 hafta a.3 

3. İtici üretimi  1 hafta a.4 

4. Elektronik kutu tasarımı 

üret 

2 gün a.5-b.3-b.4-b.5 

5. Anakart PCB üretimi 2 hafta a.1-b.2 

6. Sensor konnektor PCB 

üretimi 

2 hafta a.1-b.3 

7. Güç dağıtım PCB üretimi 2 hafta a.1-b.4 

8. Kablaj  5 gün  a.1-b.5 

 

Tablo 8.1.5. Montaj Süreçleri 

e. Montaj Süre Öncül 

1. Mekanik montaj  1 hafta d.1-d.2-d.3-d.4 

2. Elektronik montaj 1 hafta d.5-d.6-d.7-d.8 
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Tablo 8.1.6. Test Süreçleri 

f. Testler Süre Öncül 

1. Mekanik testler 1 ay e.1 

2. elektronik testler 1 ay e.2 

3. Yazılımsal testler 2 ay c.2-c.3 

 

Bu süreçlere göre oluşturulan Gant şeması (zaman planlaması) aşağıda gösterilmiştir. Hangi 

sürecin ne zaman yapılması gerektiği ve hedeflenen tamamlanma tarihi belirlenmiştir. Projenin 

beklenen tamamlanma süresi 103 gündür. 

 

 

Şekil 8.1.1. Gant Şeması 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

 

 

8.2.Bütçe Planlama 

Tabloda hesaplandığı gibi tahmini bütçe Tablo 8.2.1’de verildiği gibi 12021 Türk lirası 

olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bütçe döviz kurlarına göre zaman içinde değişiklik 

gösterebilir 

Tablo 8.2.1 Bütçe Planlaması 

Malzeme Adı Biri

m 

Fiyat 

(₺) 

Adet Toplam (₺) 

Alüminyum Gövde 1000 1 1000 

Fırçasız motor 130 10 1300 

Pervane 60 12 720 

3D Yazıcı filament 1kg 100 8 800 

Bağlantı elemanları 15 1 15 

Su geçirmez konektör 50 15 750 

Epoxy reçine 200ml 100 3 300 

3S Li-PO pil 600 2 1200 

Kontrol ünitesi için kutu-

çanta 

100 1 100 

Robot kavrayıcı 70 1 70 

Servo motor 90 2 180 

Step motor 150 3 450 

MQ-2 gaz sensörü 25 1 25 

30A ESC 80 6 480 
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Raspberry Pi 4 600 2 1200 

Arduino mega 200 2 400 

FPV kamera 250 3 750 

AV monitör 150 1 150 

Kontrol kolu (joystick) 100 3 300 

Sinyal kablosu 1m 5 25 125 

Basınç sensörü 100 2 200 

Mesafe sensörü 150 2 300 

Akım sensörü 16 6 96 

Sıcaklık sensörü 5 1 5 

Acil stop anahtarı 15 2 30 

OSD Modülü+PDB 160 1 160 

Kaçak akım sigortası 3 5 15 

GENEL TOPLAM 12021 ₺ 
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8.3.Risk Planlama 

8.3.1. Tasarım ve Üretim Aşaması 

Sistemin tasarım ve üretim aşamasında ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklere 

karşı oluşturulan planları içerir. 

Tablo 8.3.1. Tasarım ve Üretim Aşamasında Oluşabilecek Risk Tablosu (2020 İnsansız Su 

Altı Sistemleri Yarışması ETÜ TRİTON TAKIMI) 

Oluşabilecek Riskler Oluşabilecek Risklere Karşı 

Uygulanacak Planlar 

1-Gerekli parçanın belirlenen sağlayıcıdan 

temin edilememesi. 

1-İlk olarak alternatif sağlayıcılardan elde 

edilmeye çalışılır. Yine temin edilememesi 

durumunda elde bulunan kaynaklarla parça 

üretilmeye çalışılır. 

2-Parçaların üretilmesi sırasında kullanılan 

cihaz ya da operatör kaynaklı istenmeyen 

deformasyonlar. 

2-İşleme sürecinde kullanılacak tezgâh ya da 

cihazlar hassasiyet özelliğine göre seçilir ve 

yetkin cihaz operatörleri ile çalışılır. Her 

önleme rağmen yanlış işlenen bir parça 

olursa işlemler baştan yapılmalıdır. 

3-Parçaların işlenmesi sırasında kimyasal ya 

da fiziksel işlemlerden kaynaklı iş kazası 

oluşması. 

3-Operatörlerin gerekli koruyucu 

ekipmanları tam olarak kullanması sağlanır. 

Çalışma ortamının hava devirdaimi iyi 

sağlanır. 

4- Elektronik parçaların testleri sırasında 

yanlış uygulamalar ile işeyişinin bozulması. 

4-Bu durumun önüne geçilmesi için 

parçalara porsedüre uygun voltaj 

verilmelidir. Bozulma riski olan her 

parçanın yedeği önceden temin edilecektir. 

5-Montaj aşamasında yanlış ya da eksik 

montaj. 

  

5-Montaj aşamasında yapılan her işlemden 

sonra sistem tasarımve zaman planlarına 

göre kontrol edilecektir. 
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6-İşlenecek parça üzerinde elde edilmek 

istenen geometri için CNC takım tezgahında 

gerekli kesici uç bulunmaması. 

6-İlk etapta tasarımda bir soruna yol 

açmayacak ise parça geometrisi üzerinde 

değişiklikler yapılması yoluna gidilir. Parça 

geometrisinin değişemeyeceği durumda ise 

gerekli kesici uç temin edilir. 

7-3 boyutlu yazıcıda paçalar üretilirken 

parça geometrisinde cihaz ya da filament 

kaynaklı çarpıklaşmaların oluşması. 

7-Parça yeniden basılır. Hala istenen 

geometri oluşmuyorsa cihaz ya da filamentte 

değişikliğe gidilir. 

8-Yurt dışından tedarik edilecek 

malzemelerde gecikme. 

8-Kritik önem taşıyan parçaların önceden 

siparişi verilmiştir. Parçaların yurt içi 

sağlayıcıları da yedek listede bulunmaktadır. 

 

 

 

8.3.2. Uygulama Aşaması 

Sistemin çalışır halde bulunduğu durumlarda insan ya da çevresel kaynaklı 

oluşabilecek riskler ve bu risklere karşı oluşturulan planları içerir 

Tablo 8.3.2. Uygulama Aşamasında Oluşabilecek Risk Tablosu (2020 İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışması ETÜ TRİTON TAKIMI) 

 

Oluşabilecek Riskler Oluşabilecek Risklere Karşı Uygulanacak 

Planlar 

1-Sistem aktif duruma getirilmeden önce 

hem el-göz hem de bilgisayar ve analiz 

programları aracılığıyla incelenmelidir. Bu 

süreç sırasında sisteme uygulanan muayene 

sisteme zarar verebilir. 

1- Sistem muayenesi, yetkin kişiler 

tarafından gerekli araç ve gereçler 

kullanılarak uygulanır. 
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2- Sistemin çalışma koşullarında veya 

üretim aşamasında test çalışmaları 

yapılırken, sistem üzerindeki bir parçanın 

kullanılmaz hale gelmesi. 

2-Sistem test aşamasına geçmeden önce 

üzerinde aşırı yük (fiziksel ya da elektriksel) 

oluşturabilecek parçaların tespit edilmesi ve 

imkân dahilinde ise bu yüklerin azaltılması. 

Parça üzerindeki yükler azaltılamıyorsa 

parçanın ömrü kabul edilebilecek seviyede 

ise yedekleri bulundurulur ve gerektiğinde 

değiştirilir. Parça ömrü kabul edilebilecek 

seviyelerden düşük ise sistem baştan 

tasarlanır. 

3-Sistemin çalışırken su almaya başlaması. 3-Sistemin su geçirmez olması istenen 

kısımlarında bulunan ıslaklık sensörleri ile 

belirlenen bu durum sistemin gücünün 

kesilmesi ile elektronik parçaların 

bozulması önlenir. 

4-Aracın havuz içerisindeki test işlemi 

sırasında herhangi bir çarpışmaya maruz 

kalması. 

4-Aracın test edileceği havuzda bulunan 

objeler, araç ile temasa geçtiğinde 

oluşabilecek hasarı minimuma indirebilecek 

şekilde seçilir. Ayrıca havuzun genişliği ve 

derinliği aracın istenmeyen bir hareket 

sonucunda bir yüzey ile çarpışma ihtimalini 

minimuma düşürecek şekilde seçilir. 

9. ÖZGÜNLÜK 

Gövde Tasarımı 

Aracın tasarımı benzer hiçbir araçtan esinlenilmeden mekanik gerekliliklerin izin 

verdiği ölçüde tamamen özgün bir şekilde yapılmıştır. 

İticiler 

İticiler epoksi reçine ile izole edilmiş motor ve takımımız tarafından üretilen 

pervanelerden oluşmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda özgün olarak tasarlanmıştır. 

Pervaneler 

Aracın pervaneleri mekanik gerekliler doğrultusunda takımız tarafından tasarlanmış ve 

üretilmiştir. 
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      Konnektörler 

Su geçirmez alandan çıkan kablolar için kendi tasarımımız olan konnektörler 

kullanılacaktır. 

Kontrol Kartı 

Elektronik tasarım bölümünde ayrıntılı olarak bahsedilen aracın kontrol kartı takımımız 

tarafından tasarlanmıştır.     

      Kontrol ve Navigasyon Yazılımı 

Herhangi bir açık kaynak oto pilot modülü ve yazılımı olmaksızın kontrol ve navigasyon 

yazılımı özgün olarak yazılmıştır.  

Mesafe Sensörü 

Aracın su altında istenmeyen bir engele çarpmaması ve aracın su içerisindeki konumunu 

belirlenmesine yardımcı olmak için su altında çalışabilecek bir mesafe sensörü ihtiyacı 

oluşmuştur. Bu ihtiyaç takımımız tarafından tasarlanıp üretilen su altı mesafe sensörü 

ile karşılanmıştır.  

Robot Kol Hareket Sistemi 

Su altında robot kolun hareketlerini kontrol edecek suya karşı tam izole edilmiş motor 

takımımız tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir.  

Kamera Hareket Sistemi 

Aracın ön bölümünde bulunan kamera istenilen açıda durabilmesi ve sarsıntılara karşı 

görüntüde bozulma olması için takımımız tarafından sabitleyici tasarlanıp üretilmiştir.  

Aydınlatma Sistemi 

Aracın su içerisinde görüşün azaldığı durumlarda güçlü bir aydınlanma sağlayacak. 

6W’lık aydınlatma sistemi takımımız tarafından tasarlanıp üretilmiştir.  
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10. YERLİLİK 

Araçta kullanılan birimlerin yaklaşık olarak %85’lik kısmı takımız tarafından 

üretilmiştir. Satın alınan hammaddeler, ürünler ve hizmetler için yerli firmalar tercih 

edilmiştir. Bunlar ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir.  

 

●    Ana Gövde 

Yerlilik Oranı %100 

Aracın metal bölümlerinde kullanılan toplamda 30kg ham alüminyum 

Seydişehir Alüminyumdan [26] tedarik edilmiştir. Üretim okulumuzun 

atölyesinde yapılmıştır. 

  

●    Eklemeli İmalat 

Yerlilik Oranı %90 

Aracın eklemeli imalat yöntemi ile üretilen parçaları için yerli marka ABG 

Filament [27] tercih edilmiştir. 

 

3D yazıcı olarak okulumuz öğrencileri tarafından kurulan yerli üretim KPM 

marka [28] yazıcılar kullanılmıştır. 

 
Şekil 10.1. Yerli Üretim 3D Yazıcı [28] 

 

●       Yazılım 

Yerlilik Oranı %100 

Aracın yazılımı hiçbir açık kaynak kod kullanılmadan takımımız tarafından 

yazılmıştır. 

  

●       İticiler 

Yerlilik Oranı %70 

Motor haricinde aracın iticileri takımımız tarafından tasarlanıp üretilmiştir. 

 

 



 
 

72 
 

 

●    Kablolar ve Elektronik Sarf Malzemeleri 

Yerlilik Oranı %100 

Aracın kablajında kullanılan kablolar yerli markalardan [29] temin 

edilmiştir.  

Lehim pasta flux gibi elektronik sarf malzemelerinde SOLDEX markası [30] 

tercih edilmiştir.  

  

●    Pleksi Kubbe 

Yerlilik Oranı %100 

Aracın ön tarafında bulunan pleksi kubbe Ezgi Pleksi firması tarafından 

üretilmiştir. 

  

●    Aydınlatma Ünitesi 

Yerlilik Oranı %80 

Araç dışı aydınlatma ünitesi takımımız tarafından üretilmiştir. 

  

●    Elektronik Kartlar 

Yerlilik Oranı %80 

Araçta kullanılacak PCB’ler takımımız tarafından tasarlanıp Özde PCB 

firmasında [31] üretilecektir. 
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