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1 RAPOR ÖZETİ 
 

Proje Kapsamında ÖTR den bu yana yürütülen faaliyetlerde ön tasarım raporunda 
belirttiğimiz aracın mekanik, elektronik ve yazılım kısımlarında olabilecek düzenlemeler ve 
değişiklikler üzerine çalışmalar yapılmış, aracın nihai tasarımı ortaya çıkartılmış ve üretim 
yöntemleri kesinleştirilmiştir. Nihai tedarikçiler belirlenmiş ve sponsor olmak isteyen bazı 
firmalarla anlaşılmıştır. Gereken malzemelerin sipariş ve tedarik işlemlerine başlanmıştır. 
Ürettiğimiz bazı parçaların test işlemleri yapılmıştır. 
Yazılım aşamasında manuel kontrol yazılımı tamamlanmış ve bu süreçte bazı test yazılımları 
yapılmıştır. Elektronik kartlar bilgisayar ortamında tasarlanmış ve üretimine başlanmıştır. 

 

2 TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri  
 

Ömer Abdurrahman ÇALIŞKAN (Takım Kaptanı) 
-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Temmuz 2019 
Mezunu 
 
Emre TÜRK 
-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Temmuz 2019 
Mezunu 
 
 
Kahraman KARATOPAK 
-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Temmuz 2019 
Mezunu 
 
 
Oğuzhan AKÇA 
-Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü İşletme PR(Açık Öğretim) 4.Sınıf 
 
Fatih Cihan BAYRAKTAR 
-Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Programı(Açık Öğretim) 2.Sınıf 
 
Ulaş İNCE 
-Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü 2.Sınıf 
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı       

 

 

Ömer Abdurrahman ÇALIŞKAN(Takım Kaptanı)

Emre TÜRK

Kahraman KARATOPAK

Oğuzhan AKÇA

Fatih Cihan BAYRAKTAR

Ulaş İNCE

 Mekanik Üretim ve Test 

 Mekanik Tasarım 

 Sistem Tasarımı 

 Elektronik Devre Tasarımı 

 Elektriksel Bağlantı Şemaları 

 PCB Kart Üretimi ve Testi 

 Mekanik Tasarım(İticiler) 

 Teknik Resim Düzenleme 



 Yazılım 

 Haberleşme 

 Yazılım 

 Arayüz Tasarımı 

 Mekanik Tasarım 

 Raporlama 

 Mekanik Üretim ve Test 
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3 PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 
 

Ön tasarım raporunu düzenlerken genel olarak dikkat ettiğimiz hususlar yüzerliği olan özgün 
bir tasarım olması, kolay ve düşük maliyette üretilebilir olması, ön tasarımdan final tasarımına 
giderken temel de değişiklik yapmaya ihtiyaç duymayacağımız bir tasarım olması üzerine 
gidildi. Ön tasarım raporu öncesinde araştırmalarımız ve tecrübelerimizle araç üzerindeki 
elektriksel, mekaniksel ve yazılımsal sistemlerin nasıl olacağına dair öngörülerimiz ve 
testlerimiz sonucunda ön tasarım raporumuzu düzenledik. Bu sayede ön tasarım raporumuz ve 
kritik tasarım raporumuz arasında aracın elektronik ve yazılım sistemlerinde bir değişiklik 
yapılmazken aracın mekanik aksamında belli sebeplerden dolayı değişiklikten ziyade 
düzenlemeler yapılmıştır. Sızdırmaz tüp çapında ve kanatların gövdeye olan bağlantısında 
düzenlemelere gidilmiştir. Fakat bu düzenlemeler olurken aracın ÖTR deki görünümünde bir 
değişiklik olmamıştır. Bu değişimler genel olarak bağlantı yöntemleri ve sızdırmaz tüp 
boyutları ile ilgili olup araç ÖTR deki görünümünü korumaktadır. 

Araçtaki değişiklikler ve sebepleri: 

Sızdırmaz tüpün çapında ve et kalınlığındaki düzenlemeler: Pleksiglas tüp tedarikçimiz 
olan firma ile ÖTR öncesi anlaştığımız fiyatın, çizimleri göndererek fiyat aldığımız halde “biz 
size yanlış fiyat vermişiz” denilerek yükselmesi, diğer firmalarında yüksek fiyat vermesi ve 
destek miktarından dolayı kısıtlanan bütçemizi aşması dolayısı ile boru çapında 3 mm  et 
kalınlığında ise 7 mm düşülerek çapı 150 mm ve et kalınlığı 3 mm olan pleksi tüp tedarik 
edilmiştir. Tüp çapındaki azalmadan dolayı karşılıklı tijler kullanım alanını daraltmaları 
sebebi ile tasarımdan çıkarılmış kapaklar sıkışarak girecek şekilde tasarlanarak bütçede 
tasarrufa gidilmiştir. Tijler gerekli görülürse dışarıdan portatif olarak eklenebilir şekilde 
tasarım güncellenmiştir. 

Tüpün gövdeye bağlantı metodundaki değişiklik: ÖTR de tüp iki bükümlü pleksiglas levha 
arasına sıkıştırılırken nihai tasarımda alüminyum kelepçeler ile sabitlenmektedir. Kanatlar ise 
kelepçelere bağlanmaktadır. 

Değişikliğin sebepleri destek miktarından dolayı kısıtlanan bütçemiz, pleksiglas malzemenin 
pahalılığı, tedarikçilerin istediği yüksek işleme maliyetleri ve bize talaşlı imalatta sponsor 
olacak firma bulmamız. Bu sayede aracın görünümde değişiklik olmadan aracın mukavemeti 
arttırılmış ve maliyet azaltılmıştır. 

Robotik koldaki değişiklikler: Ödeneğin geç yatması sebebi ile daralan üretim zamanında 
robotik kol üretimindeki yükümüzü azaltarak zamandan tasarruf etmek amacı ile aynı 
özelliklerde robotik tutucuyu hazır almak için piyasa ve fiyat araştırması yaptık. Yaptığımız 
fiyat araştırmasında hazır almak ile üretmek arasında maliyet açısından da fark olmadığından 
robotik kolu hazır alarak tutucu ihtiyacımızı karşıladık. 
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Bütçe karşılaştırması 

ÖTR Bütçesi 

Ürün Adet Tutar/Adet 

NVİDİA JETSON NANO 1 1.079 ₺ 

ARDUNİO NANO  1 45 ₺ 

980 KV Brushless DC Motor 8 83,55 ₺ 

30 A ESC Motor Sürücüsü 8 120,00 ₺ 

Su Basınç Sensörü 1 126,38 ₺ 

MPU9255 Üç Eksenli Jiroskop 1 33,70 ₺ 

Su Geçirmez Ultrasonik Sensör 3 61,78 ₺ 

Suya Dayanıklı Sıcaklık Sensörü 1 59,68 ₺ 

Yağmur Sensörü 1 5,34 ₺ 
48V DC 12V DC Voltaj 
Düşürücü 1 124 ₺ 

12V DC 5V DC Voltaj Düşürücü 1 12,64 ₺ 
E-Sun 1.75mm PETG Filament 
1kg 3 124,70 ₺ 

2Pin IP68 16mm Su Geçirmez 
Konnektör Takım 2 15,80 ₺ 

Redüktörlü DC Motor 1 91,27 ₺ 

RJ45 Su Geçirmez Konnektör  2 20,32 ₺ 

Kablo Penetratörü  20 12,50 ₺ 

Pleksi İşleme Maliyeti 1 500,00 ₺ 

Talaşlı İmalat Maliyetleri 1 1.000,00 ₺ 

Güç ve Sinyal Kabloları 1 200,00 ₺ 

O-ring 10 2,00 ₺ 

Reçine 1 48,56 ₺ 

Sıvı Conta 1 14,10 ₺ 

Toplam Vida ve Somun Maliyeti 1 75,00 ₺ 

M6 Tij 3 5,90 ₺ 

Motor Güç Klamensleri 10 3,50 ₺ 

Takım Çantası 1 162,90 ₺ 

Penetratör O-ringleri 20 1,00 ₺ 

Net Toplam 6.180,19 ₺ 
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Nihai Bütçe 

Ürün Adet Tutar/Adet 

NVİDİA JETSON NANO 1 1.079 ₺ 

ARDUNİO NANO  1 45 ₺ 

980 KV Brushless DC Motor 8 74,62₺ 

Kamera Modülü 1  150₺ 

30 A 4’lü ESC Motor Sürücüsü 1 264,55₺ 

30 A ESC Motor Sürücüsü 4 85,70 ₺ 

Su Basınç Sensörü 1 101,16₺ 

MPU9255 Üç Eksenli Jiroskop 1 26,98 ₺ 

Su Geçirmez Ultrasonik Sensör 3 59,40 ₺ 

Suya Dayanıklı Sıcaklık Sensörü 1 13,45 ₺ 

Yağmur Sensörü 1 5,34 ₺ 
48V DC 12V DC Voltaj 
Düşürücü 1 114,6₺ 

12V DC 5V DC Voltaj Düşürücü 1 12,64 ₺ 

3D Baskı Fiyatı 1 350 ₺ 

2Pin IP68 16mm Su Geçirmez 
Konnektör Takım 2 15,08 ₺ 

Robotik Tutucu 1 203.5 ₺ 

RJ45 Su Geçirmez Konnektör  2 36,48 ₺ 

Kablo Penetratörü  20 sponsor  

Pleksi İşleme Maliyeti 1 300 ₺ 

Talaşlı İmalat Malzeme Maliyeti 1 300 ₺ 

Güç ve Sinyal Kabloları 1 200,00 ₺ 

O-ring 10 2,00 ₺ 

Reçine 1 48,56 ₺ 

Sıvı Conta 1 14,10 ₺ 

Toplam Vida ve Somun Maliyeti 1 75,00 ₺ 

Motor Güç Klamensleri 10 3,50 ₺ 

Penetratör O-ringleri 20 1,00 ₺ 

Net Toplam 4599,96 ₺ 
 

Ön tasarım bütçemizde 6180,19 TL olan toplam tutar nihai bütçede döviz kurundaki düşüş, 
destek miktarının beklentimizden düşük gelmesi ve sponsorlarımızın bazı üretim 
kalemlerimizin masrafını karşılaması sonucu 4599,96 TL olarak değişmiştir. Destek miktarını 
çıkardığımızda bütçemiz de 1100 TL civarı bir eksik bulunmaktadır. Bu eksik miktarın 
tamamlanması bulunabilirse sponsor ile bulunamazsa takım üyeleri tarafından yapılacaktır. 
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4 ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  
 

 

Aracın ÖTR deki tasarımı 

 
Eski tasarımda araçta şase olarak iki bükümlü pleksi levha kullanılmış ve bu levhalar iticiler 
üzerindeki bağlantı noktalarından tüpü ortalarına alacak şekilde görseldeki gibi bağlanmıştı. 
Bu yöntem mevcut proje durum değerlendirmesinde bahsedilen sebeplerden dolayı 
değiştirilerek aşağıdaki tasarım üzerine çalışıldı. 
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Aracın Nihai Tasarımı 

Nihai tasarımda ise sızdırmaz tüp araca pleksi levhalar yardımı ile değil metal kelepçeler 
yardımı ile bağlanmaktadır. İticilerimizin bağlı olduğu kanatlarımız ise doğrudan bu 
kelepçelere bağlanılarak mukavemeti yüksek maliyeti düşük bir sistem elde edilmiştir. 

Aracımızı tasarlarken ileri-geri, sağ-sol hareketlerini sağlamak amacı ile 4, dalış ve yüzeye 
çıkış işlemleri için ise iki adet itici kullanılmıştır. Denge sağlamak amacı ile aracın arka 
bölümüne yerleştirilen 7. motor ile robotik koldaki yükten kaynaklı eğilmeleri gidermek 
amaçlanmaktadır. İticilerimiz sızdırmaz tüpümüze 30 derecelik açı ile monte edilmiştir. 
Ancak yaptığımız geliştirme sonucunda itici açıları ayarlanabilir olarak düzenlenmiştir. Bu 
itici yerleşimini seçmemizdeki amaç aracın manevra ve hareket kabiliyetini arttırmaktır. 

Aracın üretimi kapsamında pleksiglas boru tedarik edilmiş alüminyum flanşların ve 
kelepçelerin malzemesi alınmış ve işlenme sürecindedir. Ayrıca kanatlar için alüminyum 
kompozit malzeme tedarik edilmiş ve lazerde işlenme sürecini beklemektedir. 
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Sızdırmaz Tüp 

 

ÖTR’ deki Sızdırmaz tüp 

ÖTR de belirttiğimiz gibi aracımızın elektronik devrelerini içinde bulunduracak sızdırmaz 
tüpümüz için mukavemeti yüksek hafif ve kolay işlenebilir pleksi boru kullanılmıştır. Tüp 
ucunda kamera açısını arttıracak bir pleksi kubbe tasarlanmış olup bu kubbe alüminyumdan 
işlenecek bir flanş ile gövdeye bağlanacaktır. Kubbenin olduğu kısım aracın ön tarafını 
göstermektedir. ÖTR de arka bölümünde bulunan alüminyum kapak ve ön bölümünde 
bulunan kubbenin üzerine bağlanacağı alüminyum flanş tüp içerisinden karşılıklı tij ile 
birbirine sıkılmaktadır. Fakat tüp çapımızın azalmasından dolayı kullanım alanını daraltan bu 
tijler kaldırılmış ve kapaklar sıkışarak girecek şekilde düzenlenmiştir. Tijler gerek görüldüğü 
durumda portatif olarak dışarıda eklenecektir.  Parçaların her birinde sızdırmazlık için o-ring 
kanalları açılmıştır. Kablo giriş çıkışları arka kapak üzerinde bulunan konektör ve kablo 
penetratör yuvalarından yapılacaktır. Tüpümüzün yeni tasarımı aşağıdaki görseldedir. 
Pleksiglas tüp tedarik edilmiştir. Alüminyum flanşlarımızın üretimi devam etmektedir. 
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Nihai Sızdırmaz Tüp Tasarımı 

 

Tedarik Edilen Pleksi Boru 
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İticiler 

 

 
İticilerimizi tasarlarken üretimi ve montajının kolay olmasına ve maksimum itiş gücünü 
sağlamasına dikkat ettik. İticilerimiz ve kullandığımız pervaneler tamamen kendi 
tasarımımızdır. İtici gövdelerimiz üzerinde alt ve üst tablanın montajının yapılacağı delikler 
bulunmaktadır. Motor, direkt olarak itici gövdeye bağlanır ve pervane motorunun üstüne 
giydirilir. Dönüş esnasında pervane kanatlarının daha az su direnci ile karşılaması dikkate 
alınarak aerodinamik bir tasarım ortaya çıkarılmıştır. 
Dalış için kullanılacak itici motorların gövdeye sabitlenmesi için ek bağlantı aparatları 
tasarlanmış ve bu sayede aynı tasarımdaki iticilerin dalış işlemi içinde kullanılması 
sağlanmıştır. İticilerimiz tasarlanırken kullanılacak motor ve pervane ölçüleri dikkate alındığı 
için baskı toleransları ve bağlantı delik ölçüleri haricinde bir değişiklik yapılmamıştır. 
İticilerde kullanılacak motorlar tedarik edilmiştir.  Pervanelerimiz basılmış ve İticilerimizin 
gövdeleri de baskı aşamasındadır. 
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3D Baskıda üretimi bitmiş pervane 

 

Motor bağlantısı yapılmış pervane 
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Denge motoru 

 

Denge motoru olarak kullanacağımız arka iticimiz aracın yapısına uygun olarak tasarlanmış 
ve dengeyi en az güç kullanarak sağlaması amacı ile robotik kolun bulunduğu yönün tersine 
ağırlık merkezine en uzak noktaya yerleştirilmiştir. Bu motor hareketli sularda aracın 
dengesini bozacak etkilere karşı aracın dengesini sağlamak amacıyla da kullanılacaktır. 
Motorlarımız tedarik edilmiştir. Denge motoru iticisinin gövde parçaları baskı aşamasındadır. 
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Robot Kol 

 

ÖTR de belirttiğimiz robot kol aracımızın alt tablasına bir bağlantı aparatı kullanılarak monte 
edilecek, bu aparatta robotik kolu istediğimiz ölçülerde ileri geri ayarlayıp sıkıştırmamıza 
olanak sağlayacaktı. Robotik kola fırçasız doğru akım motoruna entegre olan redüktör ile 
tahrik verilecekti. Motor döndüğünde redüktöre bağlı mil üzerinde ki somun sayesinde dönme 
hareketi lineer harekete çevrilecek ve tutucunun kapanıp açılması sağlanacaktı. Fakat 
ödeneğin geç yatması sebebi ile daralan üretim zamanımızda hazır tedarik edilmesi ile üretimi 
arasında maliyet açısından bir kayıp olmaması sonucu aynı ölçülerde ve benzer özelliklerdeki 
robotik tutucu hazır olarak tedarik edildi.  
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Tedarik Edilen Robotik Tutucu 

 
 
 
 

 

 
 

4.2.2 Malzemeler  
 

 Fırçasız Doğru Akım Motoru 

 Redüktör 

 O-Ring 

 Pleksiglas  

 PETG Filament  

 Alüminyum  

 Konektörler 

 Kablo penetratörü 

 Sıvı Conta 

 Alüminyum Kompozit Panel 
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Fırçasız Doğru Akım Motoru 

 

 

    Fırçasız motorlarda fırça ve kolektör bulunmaz bu yüzden fırçasız motor ismini almıştır. 
Fırçasız motorların mıknatıs kısmı motorun milinde bulunur ve sargılar (bobinler) sabit durur. 
Fırçasız motorların 3 adet kablosu bulunur. Bu kablolar, motor içindeki sarımların farklı 
fazlarına bağlıdır. Farklı fazlara farklı sıralarla elektrik akımı verildiğinde, rotor (motorun 
dönen parçası) içindeki mıknatıslara ters şekilde bir manyetik alan oluşur ve bu sayede motor 
döner. Fırçalı motorların aksine, bobinlere uygulanan gerilim için aşınan bir parça 
barındırmadığından, sürtünmeye bağlı verim kaybı ve bakım gerektiren parça sayısı daha 
azdır. Çalışmaları için ESC ismi verilen özel sürücü devreleri kullanılır. İticilerimizde bu 
motoru kullanıyoruz. 

Redüktör 

 

 

    Doğru akım motorlarında ya da 220 Volt(V) alternatif akım motorlarında bazen 

kendilerinden beklenen gücü veremeyebilirler. Bu elektrik motorlarına redüktör bağlanarak 

torkları arttırılabilir.  Böylece, redüktör yardımı ile yüksek torklu motorlar elde etmiş oluruz.  

    Redüktör, motorlarda devir-güç ayarını değiştirmeye yarayan bir dişli sistemidir. 

Motorlara, redüktör bağlanarak devir düşürülerek tork yükseltilebilir, böylece motorun hızını 

yada gücünü kullanacağımız projeye yada makineye göre ayarlama fırsatı yakalarız. Hazır 

aldığımız robotik tutucumuzda torku yükseltmek ve sıkıştırma işlemini daha kuvvetli hale 

getirmek için redüktör kullanıyoruz. 
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O-Ring 

 

    “O” şeklinde kesite sahip kauçuk halkalardır. O-ring kesitinin radyal ve eksenel yöndede 
formasyona uğramasıyla sızdırmazlık sağlanmaktadır. Uygun malzeme seçimi ve montaj 
tipine bağlı olarak 1000 bar basınca kadar uygulanabilirler. Statik durumda çok iyi yuva 
yüzey kalitesi gerekmemektedir. Ancak değişken basınç söz konusu olduğunda yüzey 
kalitesinin arttırılması ve o-ring malzemesinin en az 80 Shore A sertliğinde olması gerekir. O-
ringler eksenel sıkıştırmalı veya radyal sıkıştırmalı olarak monte edilebilirler. Eksenel 
sıkıştırmalı o-ringlerde basınç dışardan uygulanıyorsa o-ring iç çapı, yuva iç çapına uygun 
veya biraz küçük olmalı; basınç içeriden uygulanıyorsa o-ring çapı, yuvanın dış çapına uygun 
veya biraz küçük olmalıdır. O-ring yuvaları dikdörtgen, üçgen veya trapez şekilli olabilir. 
Sızdırmaz tüp bağlantı elemanlarımızda o-ring kullanacağız. 

 

Pleksiglas 

 

    Pleksi, renkli ve renksiz çeşidi bulunan plastik cam olarak da tanımlanabilir. Saydam ve 

yarı saydam olabilir. Kolay işlenebilen, kesilebilen delinebilen, hafif bir plastik yapısı vardır. 

Piyasada genellikle 1.5-2 5mm kalınlığında düz levhalar halinde bulunur. 90°c Sıcaklıkta ya 

da 90°c - 115°c de etüvde ısıtılarak yumuşatılır. Böylece kalıplanarak istenilen biçim 

verilebilir. Camdan daha dayanıklı ve hafiftir. Tek dezavantajı termodinamik bir yapıda 

olduğundan yanmaya karşı dayanıklılığı daha azdır. Pleksiglas, istenen her şekle rahatlıkla 

uygulanma imkânı verir. Pleksiglasların en büyük özelliği döküm levha olmasıdır. Pleksiglas 

kullanıcılarını imalat aşamasında zor durumda bırakmaz. Pleksiglas ekstruder levhalar gibi 

kesimde, şişirmede ve şekillendirmede sorun çıkarmaz. Genleşme katsayısı, yoğunluk, 

yumuşama noktası, sertlik gibi teknik özellikleri standartlara uygun ve polimer sayısı 

yüksektir. Aracımızda, sızdırmaz tüp gövdesinde kamera modülü için tasarlanan kubbede, 

elektronik devre elemanlarını taşıyacak raf sisteminde pleksiglas kullanacağız. 
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PETG Filament 

 

    PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol-modified), termoplastik bir malzemedir. 

Meşrubat, yiyecek ve içecek kapları, mutfak gereçleri, kurabiye kalıpları ve sentetik fiber gibi 

kullanım alanları vardır. ABS ve PLA’ya alternatif olan PETG, ABS’den daha güçlü ve esnek 

bir yapıya sahiptir. Basımı PLA gibi kolaydır ve tamamen geri dönüştürülebilir. 

PETG Filamenti Temel Özellikleri 

Yüksek sertliğe sahiptir, dayanıklıdır, darbelere karşı dirençlidir ve hafiftir. 

ABS ve PLA’dan daha esnektir. 

Aseton ile çözümlenemez. 

Yiyecek ve içecekler, yemek kapları için kullanılabilir. 

Basım sıcaklığı genellikle 220°C–250°C arasındadır. 

Soğuma esnasında kalkma ve çatlama sorunları ile çok az karşılaşılır. 

Yatak sıcaklığı 60°C–70°C arasında önerilmektedir. 

Katmanlar iyi bir şekilde yapışır. 

    Ayrıca neme karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir .Bu özelliklerinden dolayı aracımızın 

iticilerini ve pervanelerini bu malzemeden üreteceğiz. 
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Alüminyum 

 

    Alüminyumun dünyadaki en hafif metallerden biridir. Demirden neredeyse üç kat daha 
hafiftir aynı zamanda çok güçlü, son derece esnek ve korozyona karşı dayanıklıdır. Çünkü 
yüzeyi her zaman çok ince fakat yine de çok güçlü bir oksit film tabakası ile kaplıdır. 
Manyetize olmaz, mükemmel bir elektrik iletkeni ve hemen hemen tüm diğer metallerle 
alaşımlar oluşturur. Bu metal hem sıcak olduğunda hem de soğuk olduğunda basınç ile 
kolayca işlenebilir. Bükülebilir, çekilebilir ve damgalanabilir. Ateşle yanmaz, özel boya 
gerekmez ve plastiklerden zehirli değildir. Aynı zamanda çok esnektir. 

 Demirden üç kat daha hafif 

 Çelik ile hemen hemen aynı dayanıklılıkta 

 Kolay işlenir. 

    Özellikle hafifliği kolay işlenmesi ve oksitlenmemesi bakımından tercih ettiğimiz 
alüminyum metalini tüp arka kapak, kubbenin içine oturacağı flanş ve kubbeyi sıkıştıracak 
bilezik üretiminde kullanacağız. 

Su geçirmez konektörler 

 

Bağlantı teknolojileri gün geçtikçe vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Her türlü endüstriyel 
tesislerde kolaylık sağlayan konnektörler rüzgâr türbinleri, raylı sistemler, otomotiv endüstrisi 
gibi farklı çalışma alanları için özel üretilmektedir. Her türlü endüstriyel tesis, akıllı ev 
sistemleri gibi ortamlarda kullanılan elemanların birbirleri ile olan bağlantılarının sağlandığı 
bağlantı teknolojilerine sanayi tipi konnektörler adı verilir. Özellikle zorlu çalışma şartlarında 
hızlı devreye alma ve servis imkânlarını geliştiren sanayi tipi konnektörler endüstriyel alanda 
oldukça önemlidir. Bu konnektörler birkaç mA sinyallerden 200A gibi yüksek akımlara, 
çeşitli kutup sayılarına göre çeşitlenebilir. 
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Konnektörler kompakt, kayıpsız ve güvenilir bağlantı için ikili sistemin birbirine bağlandığı 
noktalarda bulunur. İzolasyon görevi yapan bu plastik elemanlar, terminallerin tüm 
elemanlarının mekanik olarak korunması ve elektriksel parçalara temasının engellenmesini 
sağlar. Güç, sinyal ve kontrol uygulamaları için yüzlerce tip elektrik konnektörü 
üretilmiştir. Konnektörler iki uzunluktaki esnek bakır tel veya kabloyu birleştirebilir veya bir 
kabloyu veya kabloyu elektrik terminaline bağlayabilir. 

    Konnektörlerin sadece atmosfer ortamında değil suya karşı dayanıklı olanları da 
üretilmektedir. Su altındaki bir kontrol istasyonuna sinyal veya güç taşımada kullanılabilir. 
Suya ve toza karşı dayanıklı olarak geçen bu konnektörler IP sınıflarından olan IP68 
konnektör olarak adlandırılır. 

Kablo Penetratörü 

 

    Kablo penetratörleri sızdırmazlığın önemli olduğu yerlerde su ortamından izole edilmiş 
alanlara kablo giriş-çıkışı için kullanılır. Mantığı konnektörlere yakındır fakat konnektörler de 
olduğu gibi iki farklı kabloyu birleştirmek değil tek bir kabloyu izole ortamı bozmadan 
aktarmaktır. Bu işlem için suya dayanıklı yapışkanlar ve o-ring yardımcı eleman olarak 
kullanılır. Üretimi ve uygulaması oldukça kolay ve düşük maliyetlidir. Aracımızda sensör ve 
motor kablolarını tüp içerisine taşımak için penetratör kullanacağız. 

 

Alüminyum Kompozit Panel 

 

 
Polietilen denilen (bir çeşit plastik) maddenin iki yüzeyinin alüminyum levhalarla 
kaplanmasıyla oluşturulan yapı malzemesine kompozit panel denir. Birden fazla malzeme ile 
kaplanmaya elverişlidir. Doğal ahşap kaplama, marine kontrplak, alüminyum plaka 
kaplanabildiği malzemeler arasındadır. 
Kompozit paneller kırılmaya karşı dayanaklı olduğu gibi paslanma, oksitlenme, çatlama, 
yangın gibi etmenlere karşı da dayanıklıdır. Kolay işlenebilirliği, sağlamlığı ve suya karşı 
dayanımından dolayı kanatlarımızın düzlemlerini kompozit malzemeden üreteceğiz. 

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ29wcGVy
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvV2lyZQ
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVGVybWluYWxfKGVsZWN0cm9uaWNzKQ
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4.2.3 Üretim Yöntemleri 
  

3D Baskı 
    3D baskı, bilgisayar ortamında bulunan dijital dosyaların fiziksel objelere dönüştürülmesi 
işlemine verilen isimdir. 3D yazıcılar ile üretimin kısaltılmış hali olan 3D baskı için, öncelikle 
yazıcının üreteceği modeli elde etmemiz gerekir. Bu da 3D tasarımın dijital ortamda 
üretilmesiyle başlar. Bu tasarım 3D tasarım programları vasıtasıyla sıfırdan oluşturulabildiği 
gibi, 3D tarama teknolojisi sayesinde de elde edilebilir. Bilgisayar üzerinde yapılan bu tasarım 
işlemi "CAD" (Bilgisayar destekli tasarım) olarak adlandırılır. Piyasada yaygın olarak 
kullanılan her seviyeye göre çeşitli CAD programlar vardır. Bu programlar aracılığıyla 
tasarım fikirlerinizi dijital ortama aktarabilir veya 3D taraması yapılmış modellerin 
düzenlenmesini sağlayabilirsiniz. 
İticiler ve pervaneleri, robotik kol ve alt bileşenlerini 3D baskı yöntemi ile üreteceğiz bu 
yöntemi tercih etmemizin sebebi maliyetinin düşük olması ve kendi tasarımlarımız kolay ve 
kullanılabilir şekilde gerçeğe aktarmamıza olanak sağlamasıdır. İtici takımlarımızı 3D baskı 
yöntemi ile üreteceğiz. 

Talaşlı İmalat 

    Tasarlanmış bir iş parçasının standartlara uygun olarak projelendirilmiş teknik resmi 
referans alınarak, parça üzerinden farklı şekil ve büyüklüklerde talaş kaldırılarak istenilen 
geometrik şekli verme işlemidir. Bu şekil verme işlemi, uygun takım ve tezgâhlar aracılığıyla 
yapılmalıdır. Talaşlı imalatta kullanılan takımların ve(ya) iş parçasının birbirine göre izafi 
hareketi sağlanarak, oluşturulan gerilim yoluyla malzeme üzerinden talaş kaldırmak suretiyle 
yapılan bu üretim şeklinin farklı çeşitleri bulunmaktadır. 
Aracımızda bulunan alüminyum parçaların üretimini bu yöntem ile sağlayacağız. Özellikle 
sızdırmazlık uygulamalarında ihtiyacımız olan pürüzsüz ve hassas işlenmiş yüzeyi elde 
etmek, ayrıca metallerin şekillendirilmesinde en kolay ve düşük maliyetli üretim şekli olması 
sebebi ile kullanacağız. Sızdırmaz tüpümüzdeki alüminyum parçaları ve kelepçelerimizi 
talaşlı imalat yöntemiyle üreteceğiz. 

 Lazer kesim 

    Lazerler birçok amaç için kullanılır. Kullanım amaçlarının başında plakaları kesmek vardır. 
Yumuşak çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum plaka üzerinde lazerle kesme işlemi son 
derece doğrudur, mükemmel kesim kalitesi sağlar, çok küçük bir kenar genişliği ve küçük ısı 
etkisine sahiptir ve çok karmaşık şekilleri ve küçük plakaları kesmeyi mümkün kılar. 

    “LASER” sözcüğünün anlamı“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” 
yani radyasyonun uyarılmış emisyonuyla ışık yükseltmesidir. 

    Aracımızdaki kubbe alt ve üst şase ve raf gibi parçaların üretiminde bu yöntemi 
kullanacağız. Yüksek hassasiyet ile çalışması ve kesimden sonra temiz bir yüzey bırakması 
sebebi ile bu yöntemi tercih ettik. 

 
Isı ile şekil verme  
    Şekil verilecek malzemenin özelliklerine bağlı olarak değişen sıcaklık seviyelerinde 
malzemelerin ısıtılıp belli bir kalıbın şeklini alması işlemidir. Genellikle pleksi malzemelerin 
şekillendirilmesinde kullanılan işlemdir. Uygulaması kolaydır ve kısa sürer malzeme 
soğuduğu zaman eski haline geri gelmez. Pleksi kubbe üretiminde bu yöntemi kullanacağız. 
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4.2.4  Fiziksel Özellikler 
Tasarım Programımızdan aldığımız verilere göre; 

 Yükseklik:25,8 cm 

 Uzunluk:57,6 cm 

 Genişlik:50,2 cm 

 Hacim: 3724,2 santimetreküp 

 Ağırlık:5857,40 gram 

Aracımızın üretiminde çoğunluk ile plastik türevi malzemeler kullanılmıştır. Buradaki amaç 
aracın ağırlıktan dolayı batmasını engellemektir. Aracımızdaki sızdırmaz tüp içerisinde 
bulunacak olan hava aracın iticilerin çalışması dışında batmasını engelleyecek olup aracı 
yüzeyde tutacaktır. Araç üretim aşamasında içine eklenecek diğer malzemeleri ile birlikte su 
üzerinde denenecek ve gerekli görüldüğünde ağırlık merkezini dengelemek ve batmasına 
yardımcı olmak amacı ile ağırlık eklenecektir. 

 

 

 

 

 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1  Elektronik Tasarım Süreci 
 

Aracımızın elektronik devre şeması temelden başlanılarak oluşturulmuştur. Yani sürülmesi 
gereken motorlarımızın güç bağlantıları, motorlarımızı kontrol edecek sürücülerimizin 
besleme ve sinyal bağlantıları bu sürücüleri kontrol edecek kontrolörümüzün sinyal 
çıkışlarının bağlantıları kullanılacak PWM sürme yöntemine göre tasarlanmıştır. Ayrıca 
sensörlerimizin sahip olduğu veri uçları da sensör verisi işleme görevini yüklediğimiz arduino 
nanomuza bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Daha sonra 48V DC 15A çıkışa sahip güç 
kaynağımızdan gelen elektrik akımı sigorta ve acil stop üzerinden geçirilip dönüştürme işlemi 
yapılarak ilgili besleme hatlarına bağlanmıştır.  
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ÖTR de kullanılan elektronik devre şeması 

ÖTR deki elektronik devre şeması ile nihai devre şeması arasında mekanik değişimlerden 
kaynaklı olarak fark bulunmaktadır. Bu fark robotik tutucumuzun değişmesi sonucu tutucuya 
tahrik verecek motorun fırçasız DC motor yerine suya karşı yalıtılmış normal DC motor 
olmasıdır. Bu sebeple çizimden bir ESC ve fırçasız motor çıkarılmış yerine bir DC motor 
sürücüsü ve DC motor eklenmiştir. Ayrıca tedarik sürecinde ESC fiyatlarının yüksek olması 
sebebi ile fiyatı daha uygun olan 4X30A’lik ESC tedarik edilmiştir. Tedarik edilen ESC diğer 
kullandığımız ESC ler ile aynı özellikte olup sadece dördünün bir arada olduğu birleşik bir 
modeldir. Aşağıdaki nihai devre tasarımında güncel hali bulunmaktadır. 



 
 

26 
 

 

Nihai Elektronik Devre Şeması 
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Güç Dağıtım Kartları 
 

12 V Besleme Kartı 

 

Aracımızın 12V besleme ile çalışan elemanlara güç iletimini sağlamak için tasarladığımız 
besleme kartımızdır. Kart  üzerinde ayrıca aracımızın farlarını kontrol edecek transistörlü led 
kontrol devreside bulunmaktadır. Kartımız, Proteus programında oluşturulmuş bilgisayar 
üzerinde testleri yapılmış  ve üretimine başlanmıştır. 

 

5 V Besleme Kartı 

 

5V güç dağıtım kartımızı araç içerisinde oluşacak kablo karışıklığını önlemek ve bağlantıların 
kolaylıkla yapılmasını sağlamak  için proteus programında oluşturduk ve üretimine başladık .  
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12V – 5V DC-DC Dönüştürücü Kart 

 

 

 

Araç içerisinde bulunan mikro denetleyici kartlar ve sensörler için gerekli besleme voltajını 
elde etmek amacıyla Proteus programında 12V – 5V dönüştürücü devre tasarımı yapılmış ve 
üretimine başlanmıştır. 

Kullanılan Elektronik Malzemeler 

NVIDIA Jetson Nano 

 
NVIDIA JETSON NANO Geliştirici Kiti, modern yapay zekâ algoritmalarının 
çalıştırılabilmesi için 
Gerekli olan hesaplama kabiliyetini küçük boyutu ve güç tüketimi ile gerçekleştirmektedir. 
Geliştiriciler, kendi kendine öğrenenler görüntü sınıflandırma, nesne tespiti, segmentasyon ve 
dil işleme gibi yapay zeka yazılım geliştirme ortamlarını ve modellerini çalıştırabilir. 
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Geliştirici kitine micro-USB üzerinden güç verilebilir ve geliştirme kiti GPIO’dan CSI’a 
kadar geniş bir I/O yelpazesine sahiptir. Bu sayede geliştiriciler, çeşitli yapay zekâ 
uygulamalarını hayata geçirmek için kolay bir şekilde çeşitli sensörler bağlayabilirler. Aynı 
zamanda 5 Watt’lık tüketim ile inanılmaz bir enerji verimliliğine sahiptir. 
Jetson Nano aynı zamanda derin öğrenme, görüntü işleme, GPU programlama, multimedya 
işleme ve daha fazlası için gerekli olan kart destek paketi (BSP), Linux İşletim Sistemi, 
NVIDIA CUDA®, cuDNN ve TensorRTTM yazılım kütüphanelerini içeren NVIDIA JetPack 
yazılımı tarafından desteklenmektedir. Hatta yazılım içeriğine kolayca formatlanabilir bir SD 
kart imajı kullanılarak da ulaşılabilir. Böylece hızlı ve kolay bir şekilde başlangıç yapılabilir. 
 
 

30 A ESC (ELEKTRONİK HIZ KONTROL) 

 
Elektronik hız kontrol cihazı yani ESC, DC motoru sürmek, motorun hızını ve yönünü 
değiştirmek için kullanılan elektronik devredir. ESC, fırçalı veya fırçasız motorlar için 
gönderilen kontrol bilgilerini yorumlayarak uygular. ESC motor kontrolünü, servo ünitelerde 
olduğu gibi mekanik hareketlerle değil, onun yerine FET (Field Effect Transistors) 
transistörler aracılığıyla motor hızını ve yönünü ayarlayarak yapar. 
 

30Ax4 ESC 

 

30AX4 ESC, motorun hızını ve yönünü değiştirmek için kullanılan elektronik devre elemanın 
bir kılıf içerisinde 4 adet yerleştirilmesi ile elde edilmektedir. Bu sürücü kartı maliyetinin 
düşük olması sebebi ile tercih edilmiş ayrıca bağlantı işlemi sonucu oluşan kablo karışıklığını 
azaltmak hedeflenmiştir. 
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KAMERA 

 

 

Kontrol kartı ile bağlantısı yapılarak aracın su altındaki elde ettiği görüntüleri bilgisayar 
ekranına aktarıp aracın kontrol edilmesinde kullanılacaktır. Raspberyy pi kamera modül 
olarak isimlendirilmektedir. Kullandığımız anakartımıza uyumlu olması ve yüksek görüntü 
kalitesine sahip olması nedeni ile tercih edilmiştir. 

  

 
ANALOG SU BASINÇ SENSÖRÜ 

 

 
 
Basınç sensörü uygulanan basıncı algılayıp, bunu analog bir sinyale çevirir. Analog sinyal ise 
gerekli dönüştürücüler ile uygulamalarda kullanılacak verilere dönüştürülür. Basınç sensörü 
ile değişen basınç değerinden elde edilen analog sinyal kullanılarak aracın bulunduğu su 
derinliği ölçülecektir. 
 
 

MPU9255 ÜÇ EKENLİ İVMEÖLCER 
 

 
 

İvmeölçer bir kütlenin sahip olduğu ivmeyi ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Bunu 
yaparken, içerisinde bulunan konumlandırılmış kütlenin, değişken konumundan faydalanarak 
sonuç elde edilir. 
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Yani; bu kütlelerin dik konumunu referans olarak kabul ederek, oluşan değişiklikleri bu 
referans noktalarıyla kıyaslayarak bulabilir. İvmeölçerler farklı yöntemlerle çalışmaktadır. 
Bunların en yaygın olarak kullanılanları piezo elektrik ve kapasitif ivmeölçerlerdir. Piezo 
elektrik ivmeölçerler içerisindeki mikroskobik kristaller maruz kaldıkları stres sonucunda 
orantılı olarak gerilim üretir. Üretilen bu gerilim değeri, önceden tanımlanmış olan gerilim 
değeri ile kıyaslanır ve ivmenin etkisi bulunmuş olur.  Üç eksenli ivme sensörü aracın su 
içerisinde özellikle otonom kontrolünün rahatlıkla yapabilmek için kullanılacaktır. Ayrıca 
denge motorunun çalışmasında geri dönüş bilgisi bu sensörden sağlanacaktır. 
 
 

ARDUİNO NANO 
 

 
ARDUİNO NANO, ATmega328 mikrodenetleyici veya Atmega168 mikrodenetleyici 
barındıran, küçük bir ARDUİNO kartıdır. Üzerinde bulunan analog ve dijital giriş/çıkış 
pinleri sayesinde birçok projede rahatlıkla kullanılabilir.  Arduino nano ile araçta kullanılan 
analog sensörler den alınan bilgiler NVIDIA JETSON NANO ‘ya seri iletişim protokolü ile 
aktarılacaktır  
 
 

SICAKLIK SENSÖRÜ 
 

 
DS18B20 Dijital Termometre, 9 ila 12 bit (yapılandırılabilir) sıcaklık değerleri sağlar. 
Sıcaklık verilerini almak, bir dış hatta gerek duymadan veri hattından elde edilebilir. Sıcaklık 
sensörü ile sudaki sıcaklık ölçümü yapılacaktır. 
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YAĞMUR SENSÖRÜ 
 

 
 
Bu sensör, hem sığ sular için su seviyesi(40mm'ye kadar) ölçüm sensörü hem de yağmur 
sensörü olarak kullanılabilmektedir. Birbirine paralel olarak çekilmiş iletken hatların su ile 
teması sonucu sensör çıkış pininde analog bir değer okunabilmektedir. Arduino başta olmak 
üzere birçok mikrodenetleyeci platformu ile beraber kullanılabilir. Sensör kullanımı oldukça 
basittir. Besleme voltajı ve toprak bağlantısı yapılarak, sensör çıkış bacağından okuma 
yapılabilmektedir. Yağmur sensörü ile araç içerisine olası bir su sızıntısı bilgisi alınarak 
kullanıcı uyarılacaktır. 
 

SU GEÇİRMEZ MESAFE SENSÖRÜ 
 

 
 

Ultrasonik ses dalgalarını kullanılmasıyla nesnelerle herhangi bir temas halinde olmadan 
mesafe ölçümleri yapılabilmek için kullanılan sensörlerdir. Ultrasonik mesafe sensörleri 
klasik hareket problemlerinde olduğu gibi X = V * t (yol = hız * zaman) eşitliğine göre çalışır. 
Su geçirmez özelliğe sahip olması sebebi ile bu modeli tercih ettik. Mesafe sensörü özellikle 
otonom görevlerde kullanılacaktır. Objeye en uygun mesafede durarak harf okuma işleminde,  
denizaltıya yakın çemberde durma görevi içerisinde aracın zemine yakınlığının ölçümünde ve 
aracın otonom çalışırken havuz duvarlarına çarpma tehlikesinden korunmasında 
kullanılacaktır. 
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48V – 12V DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜ 
 

 
 
DC-DC dönüştürücü ya da Buck converter girişine uygulana DC bir gerilimi çıkışından yine 
DC bir gerilime düşüren, çıkış kısmındaki gerilim ayarlanabilir dönüştürücülere denir. Bu 
dönüştürücüler ile güç kaybı olmadan girişine uygulanan gerilim değeri çıkıştan istenilen 
değerde elde edilir. Araç içerisinde 12 volt enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 
kullanılacaktır. 
 

ACİL DURDURMA BUTONU 

 

Acil durumlarda sitemin enerjisini kesmek için kullanılacaktır. Buton kullanıcının yanında 
enerji besleme hattının girişine koyularak istenmeyen durumlarda aracın tüm enerjisini 
kesecektir. 
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15 A SİGORTA 

 

Sigortalar elektrik hatlarında istenmeyen seviyedeki akımın hatlara ve elektrikli eşyalara zarar 
vermemesi için kullanılır. Sigorta değeri tehlike oluşturmayacak öngörülen maksimum akım 
değerlerine göre belirlenir. Sistemimizin ana besleme hattında 15A değerinde sigorta 
kullanacağız. 15A değerinden daha fazla miktarda akım geçtiğinde sigortanın malzemelerin 
zarar görmemesi için sistemin enerjisini otomatik olarak kesmesi amaçlanmaktadır.  

 

4.3.2  Algoritma Tasarım Süreci  
Aracımız, elle veya göreve dayalı otonom şeklinde kontrol ediliyor.  

A. MANUEL  

Bilgisayar üzerindeki yazılımımız UDP protokolü kullanarak araç ile haberleşmesi 
sağlanacaktır. Aracımız üzerinde bulunan UDP sunucusuna kontrol yazılımımız client 
modunda bağlanacaktır. Ayrıca aracımız da kontrol yazılımımızda bulunan UDP sunucusuna 
client modunda bağlanacaktır. Bu şekilde aracın anlık olarak haberleşmesi sağlanacaktır. 
Aracın manuel hareketinde kontrol istasyonundan gelen hareket bilgisi anlık olarak araca 
aktarılır. Bu şekilde gecikme en düşük seviyelere indirildi. Aracımız üzerinde bulunan 
sıcaklık, nem, ivme, basınç ve ultrasonik sensörler üzerinden elde edilen veriler anlık olarak 
kontrol istasyonumuzda görsel olarak kullanıcıya iletilerek aracın kullanımını daha kolay 
yapar. Kullanıcı ayrıca joystick üzerinden aracı analog kontroler yardımıyla değişken hızlarda 
kontrol ederek parkuru en hızlı şekilde tamamlar. 

B. OTONOM 

 Otonom sürüş genel olarak kameradan alınan görüntünün işlenmesi ile sağlanacaktır. Ayrıca 
kameranın göremediği alanlarda ultrasonik sensörler ile aracın otonom sürüş algoritmasına 
destek verilir. Bu sayede aracın güvenli bir şekilde sürüş yapması ve parkur görevlerini 
başarılı bir şekilde tamamlaması ön görülmektedir. 
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AKIŞ DİYAGRAMLARI 

Değişkenler: 

a. d1,d2,d3 = Dalış motorları 

b. m1,m2,m3,m4 = Tahrik motorları 

c. m5 = Mekanik tutucu motoru 

d. x,y,z = Gyroscopic sensör eksen verileri 

e. b = Basınç sensör bilgisi 

g. s = Sıcaklık sensör bilgisi 

h. a = Derinlik/Basınç girdisi 

i. d = Tahrik girdisi 

j. g = Tutucu girdisi 

k. u1,u2,u3 = Ultrasonik sensör bilgisi 

l. k,l = Araç ip ve port bilgisi 

m. f,h = Arayüz ip ve port bilgisi 

n. p,s,r = Kontrol girdisi 

kirmizi = Otonom Görev Kırmızı Obje 

Sari = Otonom Görev Sari Obje 

Turuncu = Otonom Görev Turuncu Obje 
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1. MANUEL KULLANIM 

 Arayüz üzerinden girilen veriler yardımıyla aracın kontrolünün sağlanması. 
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2. BASINÇ(DERİNLİK) 

Arayüzden gelen derinlik girdisi ile basınç sensöründen gelen derinlik bilgisini kullanarak 
aracın istenilen derinlikte durması ve farklı derinlik girdisi girildiğinde ise aracın dalış 
motorlarını çalıştırarak istenilen derinliğe ulaşması sağlanır. 
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3. DENGE 

A. Düzlemsel Denge 

 İstenmeyen durumlarda aracın kendi etrafında dönmesi engellenir ve arayüzden gelen veri ile 
dengeli bir şekilde dönüş yapması sağlanır. 
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B. Yatay Denge 

Yatay eksende, istenmeyen durumlarda aracın yamulması ve ters dönmesi engellenir. 
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C. Dikey Denge 

Dikey eksende,  istenmeyen durumlarda aracın dik konumda kalması sağlanır. 
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4. OTONOM  

A. Engel (Çember) Geçiş Görevi  

Görev parkurunu yapmış olduğumuz otonom program sayesinde obje taraması yaparak obje 
tespit edildiğinde uygun bir uzaklıkta istenilen şekil olan çember şeklini bulana kadar obje 
etrafın dönerek taramaya devam etmektedir. İstenilen şekil otonom programı tarafından 
kamera yardımı ile tespit edildiğinde çemberin çapı ve merkezi OpenCV kütüphanesi 
kullanarak çizilir. Merkezi belirlenen çemberin ekrandaki konumu hesaplanır. Çemberin 
merkezi ekranda orta kısma gelene kadar araç otonom bir şekilde motorlara güç aktarır. 
Konum sabitlendiğinde ise araç çembere yakınlaşarak içerisinden geçiş yapar.1 

B. Hedef Tanıma Görevi  

Görev parkurunda aracımız istenilen hedefleri bulmak için otonom program idaresinde tarama 
yapar. Hedef tespit edildiğinde ilk olarak objenin rengine bakılır. Eğer daha önceden taraması 
yapılmış bir renk ise araç obje kör noktasında kalacak şekilde konumlanır ve tekrardan obje 
taraması başlatılır. Önceden taranmayan renkte bir obje tespit edildiğinde araç objeye 
yakınlaşarak üzerindeki harfi okur ve kaydeder. 3 farklı renkte obje tespit edilip üzerindeki 
harfler okunduğunda araç hareket etmeyi keser. Kayıt edilen veriler daha sonra kullanıcı 
arayüzünden hakemlere gösterilecektir.2 

C. Denizaltı Tespiti ve Aracın Konumlandırılması  

Görev parkurunda araca start verilmesiyle beraber araç dalış motorlarını çalıştırıp havuzun 
dibine doğru dalmaya başlar. Aracın alt kısmında bulunan ultrasonik sensör yardımı ile 
havuzun tabanına çarpmadan makul bir seviyede konumlanır ve otonom tarama programı 
çalışır. Program, Dumlupınar denizaltısını tespit eder ise objeyi ekranın yaklaşık merkezine 
motorlar yardımı ile yerleştirir. Daha sonra ileri motorlarını çalıştırarak denizaltına 
yakınlaşmaya başlar. Aracın ön kısmında bulunan ultrasonik sensörden gelen veri yardımıyla 
denizaltına çarpmadan motorlar durdurulur. Daha sonra dalış motorları çalıştırılır ve araç 
havuzun dibine konumlanır.3  

 

                                                           
1 Sf.43 Şekil 1 Engel geçiş görevi 
2 Sf.44 Şekil 2 Hedef tanıma görevi 
3 Sf.45 Şekil 3 Denizaltı Tespiti ve aracın konumlandırılması 
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Şekil 1 Engel geçiş görevi 
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Şekil 2 Hedef Tanıma Görevi 
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Şekil 3 Denizaltı Tespiti ve Aracın Konumlandırılması 
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 
 

Kontrol sistemimiz için yazılım dilini seçerken öncelikli olarak dinamik, elverişlilik ve altyapı 
gibi kriterlere önem verdik. Bu kriterler sonucunda aracımız üzerinde bulunacak programı 
“python” dilinde, kontrol istasyonumuz(bilgisayar) üzerindeki programı “C#” dilinde 
yazmaya karar verdik. 

Seçilen dillerin bize kazandırdığı avantajlar;  

 Python: Geniş kütüphane, basit arayüz, ulaşılabilirlik  

 C#: Görsel programlama, basit arayüz  

Araç üzerindeki yazılımda kamera verisini işlemek için OpenCV, TensorRT ve Tensorflow 
kütüphaneleri kullanıyor.   

 OpenCV: Kamera verisi ile renk ayrımı ve basit objelerin şekillerinin tanınması. 

 TensorRT, Tensorflow: Daha önceden öğrenilen modeller sayesinde karmaşık 
objelerin tanınması. 

4.4  Dış Arayüzler 
 

Aracın kullanımı ve sensör verilerinin kontrolü C# ile yazılımını yaptığımız program ile 
sağlanır. Araç ile arayüz arasındaki haberleşme Ethernet kablosu üzerinden UDP protokolü ile 
yapılır. Sensörlerden gelen veriler, durum bilgisi vb. değerler bu protokol yardımıyla arayüze 
aktarılır. Araç üzerindeki kameradan alınan görüntüler ”IP” üzerinden yayın yapar ve arayüz 
üzerinde gömülü VLC Player ile ekrana aktarılır. 

UDP Protokolünün Avantajları: 

 Gelen/Giden verinin sorgulama yapılmaksızın kullanıldığında düşük gecikme ile veri 
aktarımı. 

 Dünya üzerinde en yaygın olarak kullanılan platformlardan biri olduğu için 
geliştirilebilir altyapı sağlar. Telefon, tablet vb. Internet kullanan neredeyse tüm 
cihazlardan kullanılabilirlik imkânı sağlanır. 

 Sunucu/İstemci arasında eşleşme yapılmadığı için araç ile olan bağlantının kopması ve 
tekrardan bağlanması gibi durumlarda sorun çıkartmaz. 

Arayüz programımızda araç ile bağlantı kuracağımız ip adresi ve port bilgilerinin ayarlandığı, 
hata ayıklama için sensör verilerinin anlık bilgisi gösterildiği ekranlar bulunmaktadır. Bu 
sayede olası bir problemin tespit edilmesi ve çözümü çok daha kolay olacaktır. 
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Tasarlanan Arayüzden Görüntüler 
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5 GÜVENLİK 
 

 Kabloların üzerinde yırtık, olmaması ve kabloların zarar görmemesi için kablo etrafına 

kablo çorabı olarak adlandırılan koruyucu yapı geçirilecektir. Bu sayede kontrolü 

yapılıp çoraptan geçirilen kablonun yarışma süresince zarar verici etktilerden 

korunması sağlanacaktır. 

 Güç ve sinyal kablolarımızın araç bağlantı noktalarında IP68 koruma sınıfında su 

geçirmez konnektör bulunacaktır. Araçta, güç ve sinyal bağlantılarında kullanacağımız 

sızdırmaz konnektörler sayesinde araç içerisininde güç ve sinyal bağlantılarından su 

alması önlenecektir. Ayrıca elektrik bağlantısı olmadan yapılacak sızdırmazlık 

testlerinde konnektörün kablo tarafı takılı değilken sızdırmazlığı sağlayacak koruma 

kapağı bulunan konnektör seçilecektir. 

 Araçların su üstü kontrol istasyonu ile iletişimini sağlayan kablo üzerinde belirlenen 

güç ve akım ihtiyacına göre uygun seçilmiş bir sigorta bulundurulacaktır. Sigorta 

değeri, aracın su içerisinde zorlanma anında çektiği akım değerine göre seçilecektir ve 

15A değerini geçmeyecektir. 

 Aracın su almamasını sağlamak amacıyla sızdırmaz olacak bölümde parçaların 

bağlantı yerlerine o-ring kanalları açılmıştır. Ayrıca motor ve sensör kablo çıkışlarını 

yalıtmak amacıyla kablo penetratörü kullanılacaktır. 

 Aracımızda su içerisinde çalışabilen fırçasız doğru akım motorları kullanılacaktır. Bu 

sayede motorları ayrıca yalıtma işlemine gerek kalmayacak ve motora giden besleme 

kablolarında, yalıtma işlemi için makaron içerisinde suya dayanıklı yapışkan malzeme 

kullanılacaktır. Makaronun yapışkan içerisindeyken ısıtılıp büzülmesi sağlanacaktır. 

 Araç iticileri çalışır vaziyette, hızla dönen pervanenin kesici etkisinden korunmak için 

ızgaralı olacak şekilde tasarlanmıştır. Pervane bir nozle içerisinde hareket etmektedir. 

 Tasarım yapılırken araç üzerinde keskin kenar olmamasına özen gösterilmiş ve araç 

yuvarlak hatlı olarak tasarlanmıştır. Üretimde sırasında oluşabilecek olan keskin 

kenarlar körleştirilecektir. 

 Araç üzerinde oluşabilecek olumsuz durumlarda aracın enerjisini kesmek için su üstü 

kontrol istasyonunda acil stop butonu bulunacaktır. 

 
Güvenlik Önlemlerine Yönelik Malzemeler 

 Sigorta 
 Acil Stop 
 Kablo Çorabı 
 IP68 Sınıfı Güç Konnektörü 
 IP68 Sınıfı RJ45 Konnektör 
 Pervane Izgarası 
 O-Ring 
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6 TEST 
 

Aracımızın üretimi henüz tamamlanmaması dolayısı ile aracın tümüne test yapma imkânımız 
olmadı. Fakat araçta kullanacağımız bazı kısımların testleri gerçekleştirilmiştir.  
Bu testler: 

Motor Testleri 
Satın aldığımız fırçasız DC motorları ESC ve Arduino yardımı ile sürülmüştür. Motorların 
çektiği akım değerleri gözlenmiştir. Bu gözlemlere göre motorlarımızın biri üzerinde pervane 
bağlı iken maksimum hızda yaklaşık 0.9A çekmektedir. Bu akım değeri motor su 
içerisindeyken daha da artacaktır. Bu yaptığımız motor denemeside PWM ile sürme yöntemi 
kullanılmıştır hali hazırdaki tasarımızdaki motorlarda da aynı sistem kullanılacaktır. Sonuçlar 
tasarımımızla uyumludur. 
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Pervane Su Testleri 

   

 
Pervanelerin su içerisindeki çekiş gücünü test etmek amacı ile yaptığımız denemelerde 
pervanemiz su içerisinde gayet etkili bir çekiş sergilemiştir. Maksimum hızda ölçülen Amper 
değerleri kaydedilmiştir. Bu verilere göre ESC’mizde yazılımsal olarak sınırlandırma 
yapmadan motorumuz su içerisinde 5A değerine kadar ulaşmıştır. Daha sonra gerekli ayarlar 
yapılarak motorun ideal çalışması 2,5A - 3A seviyesine çekilmiş ve ideal itiş gücü 
sağlanmıştır. Tasarımımız başarıya ulaşmış ve istenilen sonucu vermiştir. 
 

Tutucu Testleri 
Tutucumuzun çalışması test edilmiştir. 5V ve 12V gerilim ile yapılan testler sonucu 
tutucumuz sorunsuz çalışmıştır. 
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Sensör Testleri 

Basınç, pusula ve sıcaklık sensörünün testleri yapılmış, gelen analog veriler arayüzde 
görüntülenmiştir. Değerler okunmuş fakat scala edilmemiştir. 

 

7 TECRÜBE 
 

Ön tasarım öncesinde tasarım aşamasında pervane kanatlarının itici gövdesine sürtme 
sorunu: İtici gövdesindeki eğimli yüzeyden kaynaklı olarak değişkenlik gösteren itici çapında 
bir noktada pervane kanatlarının sürttüğü fark edilmiş ve tasarım yeniden düzenlenerek hata 
giderilmiştir. 
 
Alüminyum flanşlardaki O-ring yuvalarının sızdırmazlıkta sorun çıkarabilecek yapıda 
olması: Sızdırmaz tüpümüzde kullanılacak olan alüminyum flanşlar üzerindeki o-ring 
yuvaları üretici firma yetkilileri tarafından sızdırma yapabilir uyarısı üzerine tekrardan 
düzenlenmiştir. Bu düzenlemede o-ringe sağlıklı bir sıkışma alanı bırakılmış ve kanal 
derinlikleri azaltılmıştır. Böylece firma yetkililerinin de onayı alınarak üretim aşamasına 
geçilmiştir. Bu sayede işin profesyonellerinden nasıl yapılması gerektiği öğrenilmiş ve 
uygulanmıştır. 
 
Motor test aşamalarında oluşan kısa devreler: Birden fazla motorun aynı anda 
çalışmalarını test ederken motorlardaki titreşim ve yoğun kablo bağlantılarının etkisi ile 
kablolar birbirine değerek birkaç defa kısa devre meydana getirmiş ve güç kaynağımız 
koruma durumuna geçmiştir. Bu kazaların tekrar yaşanmaması için motorlarımız ve 
sürücülerimiz ahşap bir test sahasına bağlanmış ve kablo bağlantıları klamenslerle düzenli bir 
şekilde yapılmıştır. 
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Pervane su testlerinde hızlı dönen pervanenin takım arkadaşımızın elini çizmesi:  
 Motor çalışır konumda pervane ile birlikte hızla dönerken sabitlenmediği için titreşim 
oluşturuyor ve bu titreşim motorun tutulmasını zorlaştırıyor. Denemelerde neyse ki düşük 
hızda çalışan pervane takım arkadaşımızın eline çarparak elinde küçük çaplı bir çizik 
oluşturmuştur. Bu olayın tekrar yaşanmaması ve testlerin daha sağlıklı yapılması adına motor 
plastik bir platforma sabitlenerek su içerisine o platform ile birlikte daldırılmıştır. Platform 
sayesinde pervane kanatlarının kullanıcının elinden uzaklaşması ile zarar verme riski 
azaltılmıştır. Araç üzerindeki kullanımında pervane etrafında koruyucu bir nozul 
bulunacağından bu tehlike sadece test aşamasında bulunmaktaydı. Bu olay sonucu 
pervanelerin kesinlikle nozul içerisinde bulunması gerektiği anlaşılmış oldu.  

  
Arduino PWM çıkışlarının yanması: Motor test aşamasında kullandığımız arduino nano 
mikrodenetleyicisinin PWM çıkışları ekip arkadaşlarımızın +, - bağlantılarını yanlış 
yapmaları sonucu yanmıştır.  Neyse ki sürücülerimiz zarar görmemiş testler diğer çıkışlar 
kullanılarak devam etmiştir. Bu hatanın tekrar yapılmaması için arduino PWM çıkışları basit 
bir PCB devre üzerine sinyal soketleri ile bağlanacak şekilde çıkartılmış ve soketler üzerine 
bilgilendirme etiketleri yapıştırılmıştır. 
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8 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
Zaman Planlaması 

Bölüm\Hafta   
Mekanik  Tüm siparişlerin tamamlanması 

ve hafta içinde ürünlerin teslim 
alınması 

 3D baskı siparişlerinin 
alınması, montaj ve denemeleri 

 Araç montajına başlamak  
 

 

 Araç montajı ve 
sızdırmazlık denemelerinin 
yapılması 

 Araç mekanik montajının 
tamamlanması 

 Sızdırmazlık testlerinin 
tamamlanması 

 
 

Elektronik  Elektronik devrelerin 
üretiminin tamamlanması 

 Üretilen elektronik devrelerin 
testleri 

 Elektronik kartların araç 
üzerinde devreye alınması 

Yazılım  Sensör deneme programlarının 
tamamlanması 

 Manuel programda su dışında 
aracın yazılım testlerinin 
yapılması 

 Manuel yazılımın suda 
denenmesi ve 
tamamlanması 

 Otonom çalışma yazılımına 
başlanması 

Tarih 15 Temmuz  – 21 Temmuz 22 Temmuz – 28 Temmuz 

 
 
 

Bölüm\Hafta   
Mekanik  

 Araç üzerinde sensör bağlantı 
aparatlarının montajı ve 
mekanik iyileştirme 
 

 Gerekli görülmesi 
durumunda mekanik 
iyileştirmeler 

 Hareket kabiliyet 
videosunun hazırlanması 

 
 

Elektronik  Su üstü kontrol istasyonunun 
hazırlıklarının şartnameye 
uygun şekilde tamamlanması 

 Gerekli görülmesi 
durumunda elektronik 
iyileştirmeler 
 

Yazılım  Otonom çalışma yazılımına 
devam edilmesi 

 Yarışma otonom senaryolarının 
su içerisinde denenmesi 

 Yarışma senaryolarının 
havuzda denenmesi 
geliştirme işleminin devam 
etmesi 

Tarih 29 Temmuz  – 4 Ağustos 5 Ağustos – 15 Ağustos 
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Bölüm\Hafta   
Mekanik  Gerekli görülmesi durumunda 

mekanik iyileştirmeler 
 

 Gerekli görülmesi 
durumunda mekanik 
iyileştirmeler 

 
Elektronik  Gerekli görülmesi durumunda 

Elektronik iyileştirmeler 
 

 Gerekli görülmesi 
durumunda Elektronik 
iyileştirmeler 

 
Yazılım  Yarışma senaryolarına bağlı olarak 

otonom çalışma senaryolarının test 
edilmesi ve yazılımın geliştirilmesi 

 Otonom çalışma 
yazılımının 
tamamlanması 

 
Tarih 16 Ağustos  – 25 Ağustos 26 Ağustos – 8 Eylül 
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Bütçe Planlaması 

Ürün Adet Tutar/Adet 

NVİDİA JETSON NANO 1 1.079 ₺ 

ARDUNİO NANO  1 45 ₺ 

980 KV Brushless DC Motor 8 74,62₺ 

Kamera Modülü 1  150₺ 

30 A 4’lü ESC Motor Sürücüsü 1 264,55₺ 

30 A ESC Motor Sürücüsü 4 85,70 ₺ 

Su Basınç Sensörü 1 101,16₺ 

MPU9255 Üç Eksenli Jiroskop 1 26,98 ₺ 

Su Geçirmez Ultrasonik Sensör 3 59,40 ₺ 

Suya Dayanıklı Sıcaklık Sensörü 1 13,45 ₺ 

Yağmur Sensörü 1 5,34 ₺ 
48V DC 12V DC Voltaj 
Düşürücü 1 114,6₺ 

12V DC 5V DC Voltaj Düşürücü 1 12,64 ₺ 

3D Baskı Fiyatı 1 350 ₺ 

2Pin IP68 16mm Su Geçirmez 
Konnektör Takım 2 15,08 ₺ 

Robotik Tutucu 1 203.5 ₺ 

RJ45 Su Geçirmez Konnektör  2 36,48 ₺ 

Kablo Penetratörü  20 sponsor  

Pleksi İşleme Maliyeti 1 300 ₺ 

Talaşlı İmalat Malzeme Maliyeti 1 300 ₺ 

Güç ve Sinyal Kabloları 1 200,00 ₺ 

O-ring 10 2,00 ₺ 

Reçine 1 48,56 ₺ 

Sıvı Conta 1 14,10 ₺ 

Toplam Vida ve Somun Maliyeti 1 75,00 ₺ 

Motor Güç Klamensleri 10 3,50 ₺ 

Penetratör O-ringleri 20 1,00 ₺ 

Net Toplam 4599,96 ₺ 
 
Bütçemizde destek miktarını çıkardığımızda 1100 TL’lik bir kaynağın eksik olduğu 
görülmektedir. Bu kaynak bulunabilir ise sponsorlardan, bulunamaz ise takım üyeleri 
tarafından sağlanacaktır. 
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Risk Planlaması 

                  Olası Riskler                   İzlenecek Çözüm Yolları 

 
 

Siparişlerde termin 
süresinin uzaması 

 

 

Zaman kaybetmemek adına zamanında gelen 
siparişler ile üretim süreci devam ettirilir. 
Tedarikçi firma ile görüşmeler yapılıp sıkıntının 
en kısa sürede çözümü sağlanır. 

 

 
3D baskı yapacak 
tedarikçimizin teslimatta 
gecikmesi 

 

  

Dataların önceden yollanarak baskı dosyalarının 
oluşturulması ve üretim zamanının 
hesaplanmasını sağlayarak bu ihtimali azaltmak 
ve farklı  tedarikçi seçeneklerini belirlemek. 

3D baskıların hatalı 
gönderilmesi  

 Hatalı parçaların kullanılabilirliği değerlendirilir. 
Bu parçalar kullanılabilir değilse en kısa sürede 
tekrar üretimi sağlanır. 

 

 

Tedarikçi firmaların bozuk 
ürün göndermesi 

  

Zaman kaybetmeden firma ile iletişime geçilerek 
ürün değişimi sağlanır. Bu süreçte oluşması 
muhtemel zaman kaybını sağlam gelen 
malzemelerin süreçlerine ağırlık verilerek telafi 
edilir. 

 

Tedarikçi firmaların farklı 
ürün göndermesi 

 Zaman kaybetmeden yanlış gelen ürün geri 
yollanır ve diğer ürünlerin süreçleri ile ilgilenilir. 
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       Olası Riskler                İzlenecek Çözüm Yolları 

 

Araçta sızdırmazlık  

Sorunlarının çıkması 

  

Aracın neren su aldığı tespit edilip su alma nedeni 
öğrenilir. Uygulanması gereken işlemlere karar 
verilir ve gerekirse yardımcı malzemeler kullanılarak 
sorun giderilir. 

 

 

Üretim ve denemeler 
sırasında malzemelerin 
hasara uğraması 

  

Malzemedeki hasar tespit edilerek tamir olma 
durumu incelenir. Tamir edilebilecek hasarlar tamir 
edilir, edilemeyecek boyutlardaki hasarlar için tekrar 
sipariş verilir. 

 

 

Tasarlanan parçaların 
yüklenici firma 
tarafından yanlış 
işlenmesi 

 

 

  

Sorun firmaya bildirilir ve gönderilen teknik çizim ile 
üretilen parça arasındaki fark gösterilir. Üretim 
tekrarı veya revizyon talep edilir. 

 

 

Araç içerisinde,  
devrelerde kısa devre 
meydana gelmesi 

 

  

Kablolar ve elektronik devrelerin yalıtımı yapılarak 
bu riskin oluşması büyük ölçüde engellene bilir. Yine 
de oluşacak kısa devre riskine karşılık gerekli 
sigortalar ve üretim aşamasında kısa devre korumalı 
güç kaynağı kullanılır. 

 

 

Kablo bağlantılarında 
temassızlık oluşması 

 

 Kablo bağlantıları klamensler ve elektronik devre 
üzerine geçecek PCB kartlar üzerinden yapılarak 
zamanla gevşeme, çıkma ve temassızlık problemleri 
ortadan kaldırılır. 
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9 ÖZGÜNLÜK 
Yazılım Algoritmaları  

 
Aracın mekanik yapısı, kullanacağımız sensör çeşitleri, iletişim yöntemleri ve 
kontrolcülerimiz baz alınarak aracımızın manuel ve otonom kontrol algoritmaları yazılımdan 
sorumlu takım üyelerimiz tarafından geliştirilmiştir. Aracın kontrolünde herhangi bir otopilot 
kiti kullanılmamış tüm sistemler ekibimiz tarafımızdan tasarlanmıştır. 
 
 
PCB Devre Kartlarımız  
 
Aracımızda kullanacağımız güç dağıtım kartları, transistörlü led kontrol kartı, 12-5 V DC-DC 
dönüştürücü kartı, sinyal iletim kartları elektronikten sorumlu arkadaşlarımız tarafından 
özgün ve aracımıza uygun ölçülerde olacak şekilde tasarlanıp üretim aşamasına geçilmiştir. 
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12V – 5V DC-DC Dönüştürücü Kart 
 

 
 

 
İticilerimiz 
 
İticilerimiz tasarlanırken montajının kolay olmasına ve maksimum itme gücü üretmesine 
dikkat edilmiştir. İticilerimizi özel kılan önemli bir tarafı da pervane tasarımımızdır. 
Pervanemiz tasarlandıktan sonra 3D baskı yöntemi ile üretilip testleri yapılmıştır. İticilerimiz 
Muadili hazır alınan iticilerin 12V gerilimde maksimum hızda su içerisinde çektiği akım 
değerinin yarısı kadar akım çekmektedir. Pervanemizi özgün kılan en önemli yanı kanat 
yapısıdır. Pervane kanatlarımız üzerindeki su direncini düşürmeye yönelik kanat açıları, 
eğimli ve dönme esnasında kanat altına topladığı suyu en az direnç ile geriye itecek küçük 
kanal benzeri eğime sahiptir. Aynı zamanda iticilerimizin gövde yapısı araç kanat 
düzlemlerini birleştirecek şekilde dizayn edilip aracın mukavemetine de fayda sağlaması 
amaçlanmaktadır. 
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Sızdırmaz Tüpümüz 
 
Aracımızda kullandığımız sızdırmaz tüpümüzü dünya üzerindeki benzerlerini inceleyerek 
daha uygun maliyette ve dayanıklılıkta, kolay monte edilebilir özelliklerde, basınç dayanımı 
yüksek olacak şekilde tasarlayarak üretimine başladık. Sızdırmaz tüpümüz elektronik kart ve 
devrelerde oluşabilecek sorunlara karşı kritik müdahalelere imkân veren özgün bir tasarıma 
sahiptir. 

 

 
Kanat tasarımımız 
 
Kanatlarımızı tasarlarken üretiminin kolay ve maliyetinin düşük olmasına, bir arıza 
durumunda arızanın giderilmesine engel olacak zorlukta montaj yöntemine sahip olmamasına 
dikkat edilmiştir. Kanat yapısı bizim aracımıza özgün olup sensör montajlarında bize alan 
sağlamaktadır. Ayrıca üretiminde alüminyum kompozit panel kullanılması gerekli ekleme ve 
çıkarmaları yaparken malzemede, çatlama, kırılma gibi deformasyonların olmasını 
engellemekte ve bize uzun ömürlü bir kullanım sağlamaktadır. 
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Denge motorumuz 

 
Aracımızın arka bölümünde bulunan denge motorumuz aracın tutucuda taşıyacağı yükten 
dolayı oluşacak eğilmeleri engelleyerek aracı devamlı düz pozisyonunda tutması amacı ile 
aracımızın aerodinamik yapısına uygun özgün olarak tasarlanmıştır.  
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