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1. RAPOR ÖZETİ  

İnsansız su altı araçları gözlem ve keşif özelliğine sahip, uzaktan kontrol edilebilen 

sualtı araçlarıdır. İSAA'larının önemi çok büyüktür. Doğal ve çevresel kaynakların 

korunması ve incelenmesi, kıyı ve ülke güvenliğinin sağlanması gibi farkı çeşitli 

alanlarda görev almaktadır.İSAA'ların günümüzde sivil ve askeri alanlarda yaygın 

olarak kullanıldığı görülmektedir. Sivil kullanım alanlarında  başlıca; arama kurtarma, 

belgesel çekimi,su altı örnek toplama,çevresel araştırmalar,çevre kirliliği,batık 

araştırmaları,biyoçeşitlilik çalışmaları ,su altı durum farkındalığı şeklinde 

sıralanmaktadır. Askeri alanda ise;manipülatör sistemleri, sualtı keşif ve gözetleme, 

liman ve kritik alan güvenliği ,mayın tanı ,teşhis ve imha anti denizaltı harbi, denizaltı 

kurtarma ,batık çalışmaları gibi alanlarda kullanılmaktadır.Ekip olarak Teknofest 

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına katılma kararı aldık. Başvuru Kabul ve Ön 

Tasarım Raporu değerlendirmesini geçtikten sonraki süreçte  de tıpkı diğer 

raporlarımızdaki gibi sistemli ve planlı çalıştık. Ayrıca takım olarak görev 

dağılımımızı yaparken her bireyin kendi ilgi alanlarını göz önünde bulundurduk. 

Çalışma prensiplerimiz arasında  araştırmayı temel ilke olarak kabul ettik. Bununla 

beraber hatalarımız ve eksikliklerimizi değerlendirerek ders çıkarttık. Bu da 

yaptığımız işi daha  iyi hale getirdi. Dalgakıran'da ekibimizin kendi tasarımı olan bir 

hava sistemi bulunmaktadır. Aracımızın ortasında bulunan çift taraflı su itiş sistemi 

sayesinde aracı suyun altında aşağı yukarı yönlerinde hareket ettirebileceğiz. Ön 

tarafta bulunan yine ekibimiz tarafından tasarlanan kıskaç yardımıyla nesneleri 

kolayca kavrayabileceğiz. Dalgakıran'ın kavisli tasarımı sayesinde rahatlıkla engel 

geçişlerini ve dönüşleri yapabileceğiz. Aracımızın üretiminde kullanılan ABS Plus 

flament sayesinde rakiplerine göre daha dayanıklı olacaktır. 

 

Ayrıca raporda; 

 

• Takım üyelerine dair bilgiler, takım içindeki organizasyon ve görev dağılımı, 

 

• Aracın mekanik, elektronik tasarımları ve yazılımsal algoritmaları, 

• Güvenlik önlemleri, zaman, risk, bütçe planlamaları ve özgünlük hakkında bilgiler 

yer almaktadır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

 

2.1. Takım Üyeleri  
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 
 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Teknofest ekibi tarafından değerlendirilen ön tasarım raporumuz uygun bulunduğu 

için 100 puan üzerinden 70 alarak geçmiştir. Ön tasarım raporumuzu dikkatlice 

inceledik ve birçok hata fark ettik. Takım olarak raporda bütünlük olmadığını 

düşünüyoruz. Örneğin yazımda küçük hatalar, şemalarda renk uyumsuzluğu ve risk 

planlamasının fazla kapsamlı olmadığı gibi bazı durumlar gözlemledik. Bu durum 

değerlendirildiğinde kritik tasarım raporumuzda bazı değişiklikler yapma kararı aldık. 

Bu değişiklikler fiziksel özellik, elektrik elektronik ve yazılım alanlarında olacaktır. 

Fiziksel olarak araç boyutunu engellere takılmaması ve havuz içerisinde daha rahat 

hareket edebilmesi için küçülttük. Nesneleri daha iyi kavrayabilmesi ve ergonomik 

olması için yeni bir kanca tasarımı oluşturduk. Elektrik elektronik alanında 

Arduino’ya bağlı bir ekran bulunmadığı için ve basınç sensöründen gelen verileri 

ekranda görebilmek için basınç sensörünü Arduino’ya bağlamak yerine Raspberry 

Pi'ye bağladık. Yazılım konusunda diğer kodlarla çakışma ihtimalini göz önünde 

bulundurduk ve ses komut özelliğini çıkarmaya karar verdik. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

 
 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Aracımızı ilk başta dikdörtgen olarak tasarladık. Daha sonra suyun direncinden 

etkilenmemesi ve motorların daha verimli çalışması açısından daha 

yuvarlatılmış bir tasarıma geçtik. Bu tasarımla beraber balon sistemini 

geliştirdik. Bu sistem sayesinde balon içerisine hava dolduğu zaman aracımız 

yüzeye çıkacak hava boşaltıldığında ise aracımız dalış yapacaktır. Aracımızı 

geliştirmek için kritik yaparken aklımıza balon sisteminin pek sağlıklı 

olmayacağı geldi. Bu sebepten dolayı daha önceden aklımızda olan hava 

odacığı sistemini geliştirip projemize ekledik. Ön tasarım raporumuzu 

yazarken aracımızda bir değişlik daha yaptık. Aracın uzunluğunun biraz fazla 

olduğuna karar verdik. Arka motorların daha sağlıklı çalışması ve aracın 

uzunluğunun daha az olması için tasarımımızın arka tarafını motorlar içeri 

oturacak şekilde kavisli olarak tasarladık. Hem hava sistemi hem de üstteki iki 

motorun aracı yüzeye çıkarıp batırmakta biraz fazla olabileceğini düşündük. 

Bundan dolayı aracın üstündeki iki motoru tek motora düşürdük. Dengeyi 

sağlayabilmek için de aracın su aldığı ve suyu verdiği bölümü çift girişli olarak 

tasarladık. Resimlerde görüldüğü gibi son tasarımımız bu şekildedir.  
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi boyutu, ağırlığı ve su direncini kırmasının yanı 

sıra motorları da çok verimli kullanan bir tasarım olduğundan dolayı 

tasarımımızı final tasarım olarak belirledik. Araca giden kablolar ne kadar az 

olursa hareket kabiliyeti aynı oranda iyileşecektir. Giden kablolar internet 

bağlantısı ve güç kablosudur. Kolay kullanım açısından kontrol kabloları 

olmayacak araç uzaktan kontrol edilecektir. Ayrıca aracımıza internet kablosu 

gittiği için internet bağlantısı bulunan tüm bilgisayarlarda araçtan gelen 

görüntü izlenebilmektedir. 

 

 

 
 

 

 

4.1.2. Malzemeler 

Aracımızın içinde bulunan önemli bileşenler; 

 

Flament 

 

 Aracımızın üretiminde sağlam olması ve darbelere karşı dirençli olması 

açısından ABS Plus flament kullanacağız. Bu flament aracımızı çarpma ve 

herhangi bir tehdite karşı diğer tüm flamentlere göre daha çok koruma 

sağlayacaktır. 

 

 

Dremel 

 

Bu çok amaçlı el motoru sayesinde aracımızı üretirken parça birleştirme, 

zımpara yapma ve vida gelecek yerleri delme işlemleri bizim için çok 

kolaylaşacaktır.  
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Arduino 

 

Arduino mega kartı 54 giriş ve çıkışıyla diğer arduino modellerine göre 

aracımızdaki tüm özellikleri verimli kullanabilmemiz açısından bize ekstra 

kolaylık sağlayacaktır. Aracımızın motor, sensör vb. donanımsal parçalarını 

arduino ile kontrol edeceğiz. Ayrıca aracımızı kontrol edeceğimiz uzaktan 

kumandanın alıcısı arduinoya bağlı halde bulunacaktır. 

 

Raspberry Pi 

 

Raspberry Pi model 3 B+ kartı kontrol merkezi ve araç arasındaki köprü 

konumundadır. Aracamızda kamera bulunacaktır ve bu kamera Raspberry’nin 

özel kamerası olduğu için sadece Raspberry ile çalışmaktadır. Üzerinde 

bulunan kablolu internet girişi sayesinde kameradaki görüntüleri uzaktan 

görüntüleme imkanı vermektedir. Ayrıca bu kart arduinonun 5 voltluk güç 

ihtiyacını da usb üzerinden karşılayacaktır.  

 

Basınç Sensörü 

 

Gravity sualtı basınç sensörü sayesinde suyun altındayken basıncı 

ölçebileceğiz. Bu sayede aracın işlevselliğini arttırmış olacağız. 

 

İvme ölçer 

 

MPU6050 ivmeölçer sayesinde aracımızın suyun altındayken düz olduğunu 

anlayabileceğiz bu sayede olası hasarların önüne geçebileceğiz. Fiyatının 

uygun olması sebebi ile bu modeli tercih ettik.  

 

Motor Sürücü 

 

Aracımızda bulunan hava odalarındaki havanın boşaltılabilmesi için içeriye su 

pompalanması gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirecek olan dalgıç 

pompalarımızın çalışabildiği gerilimi ayarlayabilmek için pompalara bağlı 

halde L298N motor sürücüsünü kullanacağız. İki motoru aynı anda kontrol 

edebilmesi, uygun fiyatlı olması açısından bu modeli tercih ettik. 

 

Dalgıç Pompa 

 

Dalgıç pompalar sayesinde aracımızın ana sistemlerinden birisi olan hava 

odacığı sistemini kontrol edeceğiz. Bu pompalar sayesinde araç dalma ve 

yüzeye çıkma hareketlerini yapabilecektir.  

 

ESC 

 

Escler motorlara doğru akım vermek ve ters çalıştırabilmek için üretilmiş 

sistemlerdir. Motorları yakmamak için kullanılması çok önemlidir. 
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Kullandığımız motorların maliyetli olması sebebiyle herhangi bir arıza 

oluşmaması için esclerimiz de motorla tamamen uyumlu olarak seçtik. 

 

 T 100 İticiler 

 

Diğer iticilerden kaliteli olması, hafifliği ve buna benzer birçok faktör bizi bu 

iticiyi aracımızda kullanmaya ikna etti. Arkaya iki adet yerleştirebileceğimiz 

motorlar sayesinde sağa, sola ve ileri hareketini sağlayabileceğiz. Bunları 

yaparken motorların tasarımı aracımızın tasarımıyla birebir uyumlu olacak ve 

birbirini tamamlayacaktır. 

 

Güç kaynağı 

 

Aracımızın içindeki parçalar prizden gelen gerilimden daha düşük gerilimlerde 

çalıştığı için kontrol istasyonunda bir güç kaynağı bulundurmamız 

gerekmektedir. Bu güç kaynağı 220 volt girişli 12 volt çıkışlı olacaktır.  

 

Raspberry Pi Kamera 

 

Aracımızda bu kamerayı kullanmak için Raspberry Pi eklemeye karar verdik. 

Yüksek çözünürlüğü ve ihtiyaçlar doğrultusunda istenildiği gibi 

programlanabilmesi bizi bu kamerayı aracımıza eklemeye ikna etti. Ayrıca bu 

kamera sayesinde suyun altını çok iyi bir şekilde gözlemleyebileceğiz. 

 

Servo Motor 

 

Aracımızın önündeki kıskacı bu motorlar sayesinde kontrol edeceğiz. Bu 

motor türünün çalışma açıları 180 derece ile sınırlıdır. Bu sebepten kıskacı 

istediğimiz açıda kontrol edebileceğiz. Arduino’ya birebir uyumlu olması ve 

motor sürücüye gerek duymaması sebebiyle bu motor türünü tercih ettik.  

 

Kumanda Seti 

 

Aracımızdaki kablo dağınıklığını önlemek ve kontrolü kolaylaştırmak için 

Flysk’ ın FS-CT6B 2.4Ghz 6 Kanal kumanda setini kullanacağız. Bu seti tercih 

etmemizin sebebi kumandanın yanında bağlantı kabloları ve alıcının da 

yanında gelmesi ayrıca uygun fiyatlı olmasıdır. 

 

Modem 

 

Aracımızın yapısı gereği görüntü alabilmemiz için aracı kablolu bir şekilde 

internete bağlamamız gerekmektedir. Bu sebepten kontrol istasyonunda küçük 

bir modem bulunacaktır. Bu modemden araca giden internet kablosuyla 

beraber Raspberry Pi  internete erişecek ve görüntüleri bize gönderecektir. 
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4.1.3. Üretim Yöntemleri 

  

İlk olarak aracımızın daha hafif daha dayanıklı kısacası bir çok yönden 

takımımıza avantaj sağlayacağını düşündüğümüz için parçalarımızı 3D yazıcı 

ile basmayı planlıyoruz. Araştırmalarımıza göre dayanıklılık ve uygun fiyatlı 

olduğu için aracımızı basabileceğimiz en uygun flamenti ABS+(Plus) olarak 

saptadık. Araç su altı aracı olacağı için su altında su geçirmemesi 

gerekmektedir. Bu yüzden aracın parçalarının birleşim yerlerinin iç kısımlarını 

silikon ile destekleyeceğiz. Duruma göre parça aralarını vida ile 

destekleyebiliriz. Dramel kullanarak araç gövdesine delme işlevi ve parçalama 

işlevini aynı anda gerçekleştirebileceğiz. 

 

4.1.4. Fiziksel Özellikler 

Araç taban uzunluğu 65 cm olup kanca dahilinde 70 santimetreyi 

bulmaktadır . Taban genişliği 25 cm‘dir. Araç yüksekliği ise 20 cm 

boyutundadır. Ağırlığı 4,5 kg olarak öngörüyoruz. Son olarak ise 

hesaplamalar doğrultusunda aracın hacmi 32. 500 cm3’ü olarak 

hesaplanmıştır. Bunların yanı sıra aracımızın yapısı kavisli, ön 

tarafları kolay hareket etmesi için pürüzsüz tasarlanmıştır. 

 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 
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Aracımızın en çok değişen bölümü elektronik bölüm oldu.(Yukarıda ön 

tasarım raporundaki ve son araç içi elektronik tasarım görselleri 

verilmiştir.)Tasarımı her değiştirdiğimizde elektronik bir parçanın uymaması 

sorununa karşı çıkarmak veya değiştirmek durumunda kaldık. Basınç 

sensörünü Arduino’ya bağlamıştık. Arduino’dan kontrol istasyonuna giden 

monitörün kablosunu iptal edince verilerin ekrana yansıması gerektiği için bu 

sensörü Raspberry'ye bağlamaya karar verdik. Aracımızın ortasında bulunan 2 

motordan birinin gereksiz olduğuna karar verdik ve motorun çevresine daha 

dengeli su akışı için çift su giriş ve çıkışı koyduk. Bunlar ve buna benzer küçük 

değişiklikler bize nihai tasarımımızı oluşturmamızda yol gösterdi. Final 

tasarımda tüm parçaların araç içerisindeki düzeninin birbiriyle uyumlu 

olduğunu gördük. Bu sebepten aracın son tasarımının diğer tasarımlarımıza 

göre daha iyi olduğunu düşünüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

 

Aracımızı uzaktan kumanda yardımı ile kontrol edeceğiz. Kumandanın sağ 

tarafında bulunan joystick arka motorların hız ayarı ve dönüşlerini kontrol 

ederken sol tarafında bulunan joystick orta motor ve pompa sistemini kontrol 

edecektir. Bunların dışında kumandamızın üstünde bulunan anahtarlar aracın 

ışıklarını kontrol edecektir. Arduino kartı bizlere herhangi bir veri 

göstermeyecek ancak kumandadan gelen verileri işleyecek, aracın dengesini 

ayarlayacaktır. Raspberry kartı ise kameradan gelen görüntüleri ve basınç 

sensöründen gelen verileri ekrana yansıtacaktır. Şuan evlerimizde karantinada 

olduğumuzdan ve programı uzaktan konuşarak yazmakta zorlandığımız için 

program yazımına geçemedik. Ancak kullanacağımız programlama diline karar 

verdik ve bu konuda  araştırma yaparak bilgi edindik. Aracımızın çalışma 

sistemine yönelik olan algoritmamızı şimdiye kadar sahip olduğumuz bilgilerle 

hazırladık ve aracımızın hareket sistemi, araç yön kontrolü ve genel kontrolüne 

dair algoritmayı hazırladığımız akış diyagramında gösterdik. Araştırmalara 

süreç boyunca devam ederek eksikliklerimizi gidermeye gayret göstereceğiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

 



 
 

18 
 

 

 

 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Algoritmamızı Arduino'nun kendi programı olan Arduino IDE ile 

programlayacağız. Bu programı seçme nedenimiz arayüzünün anlaşılır 

olmasının yanında kullanım kolaylığı ve programımızı yazmamızda bize 

gerekli özgürlüğü sağlamasıdır. Araç testlerinde ve yarışma sırasında 

sensörlerden gelen verileri okumak, araç kamerasını izlemek için Raspberry 

kartının kendi işletim sistemi olan Raspbian işletim sisteminden 

faydalanacağız. Bu raporu yazarken programı yazmak için kodlayacağımız dili 

öğreniyoruz. Rapor değerlendirme tarihine kadar kurslarımızı bitirmiş ve 

programımız için test aşamasına geçmiş oluruz. Takım olarak yazılım ve 

donanım olarak ikiye ayrıldık. Donanım takımı aracı üretirken yazılım 

takımındaki iki kişi ise süreç boyunca programı oluşturacak ve testlerini yapıp 

hatalarını giderecektir. Programımızı oluştururken kolaylık olması açısından 

birkaç parçaya ayırdık. Örneğin araç kontrolü kısmı kumanda alıcısı aracılığı  

ile oluşturacak ve karışıklık olmaması için düzenli bir şekilde program 

yazılacaktır. Ana programımızın dışında kameradan görüntüleri almak, su 

basınç sensöründen gelen verileri okumak için Raspbian işletim sistemi 

üzerinden küçük bir program yazılacaktır. 

 

 

 

 

4.4.  Dış Arayüzler 

Araca güç gittiğinden itibaren tüm sistemler otomatik olarak çalışmaya 

başlayacaktır. Aracımızı yönettiğimiz kontrol istasyonunda bilgisayarların 

yanında bir tane de modem bulunacaktır. Bu sayede Raspberry'ye 

yükleyeceğimiz VNC Viewer programı ile birlikte uzaktan kontrol 

edilebilecektir. Bağlantının kurulmasından itibaren kamera sayesinde kontrol 

istasyonundan fotoğraf çekilebilecek ve video kaydı yapılabilecektir. 

Raspberry Pi kendi işletim sistemi olan Raspbian işletim sistemi üzerinden 

kontrol edilecektir. Arduino kendi programı olan Arduino IDE üzerinden 

programlanacaktır. Kumandamızın alıcısı su altında sinyali alamayacağı için 

kontrol istasyonu ve araç arasında su geçirmez bir alana konumlandırılacaktır. 

Aracımızın dış yüzeyinde suyun basıncını ölçebilmesi için su basınç sensörü 

bulunacaktır. Aracımızın bir motoru ortaya gömülü halde diğer iki motor da 

arkada hafif çıkıntılı halde bulunacaktır. 

Önde bulunan şeffaf panel sayesinde kameradan net bir görüntü elde 

edilebilecek, ön aydınlatma araç önünü sorunsuz bir şekilde aydınlatabilecektir. 
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5. GÜVENLİK 

Takımımızda takım üyelerinin güvenli ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için tüm 

güvenlik önlemlerini almaya özen gösteriyoruz. Herkes kendine özel kişisel koruyucu 

ekipmanlarını (yalıtkan eldiven, özel maske ve gözlük) bulundurmaktadır. Havuz 

çevresi ve dışında çalışırken olabilecek birçok şey için yanımızda ilk yardım kiti 

bulundurmaktayız. Yaptığımız planlamaya göre karantina sürecinden sonra sosyal 

mesafeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Buna ek olarak 

dezenfektan, eldiven gibi gereçleri bir kit olarak yanımızda bulundurmayı planlıyoruz.  

 

Aracımızda kullanmış olduğumuz elektrik kablolarında elektrik yalıtımı sağlanacaktır. 

 

Projemizde kullandığımız Blue Robotics firmasına ait T 100 İticiler su geçirmezdir. 

 

Karşılaşabileceğimiz her türlü soruna karşı aracımızda acil durum butonu 

bulunacaktır. 

 

Hem daha iyi bir görünüm hem de daha iyi bir performans için aracımızın tasarımı 

yuvarlatılmıştır. 

 

Dışarıdaki herhangi birine bilgi vermek ve olası yaralanmaları önlemek için aracın 

üstünde uyarı işaretleri bulunmaktadır. 

 

Yarışmadan önce,yarışma esnasında daha iyi bir performans sergilemek için aracımız 

birçok teste tabii tutulacaktır. 
 

 

 

6. TEST 

Yarışma başvurumuz kabul edildikten sonra yardımcı olması açısından 

programlanabilir kart ve motor sürücü gibi parçaları önceden temin ettik. Bu parçaları 

test edip çalışma biçimini anlamak şuan bu raporun yazımında ve projenin ilerleyen 

aşamalarında bize oldukça katkı sağlayacaktır. İleride aracın yapımında ve test 

bölümünün yazılmasında yardımcı olması için kartondan aracın 3 boyutlu maketini 

yaptık. Kullanacağımız motorların ve aracın içinde bulunan mekanik ve elektronik 

parçaların boyutlarının tasarımımızla uyumlu olduğuna karar verdik ve tasarımımızı 

netleştirmiş olduk. Çıkabilecek tüm sorunlara karşı üretim aşamasında ve araç üstünde 

yaptığımız her değişiklikten sonra havuzda testlerimizi yapacağız. Yarışmadaki 

aşamalarla birebir uyumlu olması için orada karşılaşacağımız görevleri önceden havuz 

içerisinde deneyeceğiz. Herhangi bir sorun veya parça değişiminden sonra tüm 

elektronik parçaların çalışıp çalışmadığını ve istediğimiz değerleri sağlayıp 

sağlamadığını atölyemizde deneyeceğiz. Testler sırasında güvenlik bölümünde 

belirttiğimiz güvenlik ekipmanlarının yanında parçaların doğru gerilimde çalışması 

açısından multimetre kullanacağız. Yazdığımız kodlarda bir sorun çıktığında 

beklemeden müdahale etmek için sisteme bağlı bir bilgisayar bulunacaktır. İlerleyen 

süreçlerde aracın yapımı tamamlandığında ve herhangi bir değişim ve bozulma 
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durumunda yukarıda da belirttiğimiz gibi testler yapılacak ayrıca böyle bir durum 

olmazsa yarışma etaplarını denemek ve aracımızın kaç metre derinliğe kadar 

dalabildiğini, suda kaç dakika kalabildiğini ölçmek gibi çeşitli testlerimizde yarışma 

tarihine kadar devam edecektir. 

 

 

7. TECRÜBE 

Aracımızı tasarladıktan sonra maketini yaptık ve kullanacağımız hava sistemi ve 

tasarımımız arasında uyuşmazlıklar olduğunu gözlemledik. Hesaplamalarımıza göre 

aracın yanında bulunan hava odaları aracı su yüzeyine çıkartmakta yetersiz kalıyordu. 

Bu sebepten tasarımımızda birkaç değişiklik yapmak durumunda kaldık. Bunun 

dışında malzemeler bölümüne eklediğimiz güç kaynağını araştırdık ve modeli 

değiştirme kararı aldık. Bu da proje fiyatını önemli ölçüde azalttı. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Ekipçe aracın özgünlüğünün önemli olduğunu düşünüyoruz. Aracımızı diğer 

araçlardan farklı yapan şey dalgıç pompa sayesinde yaptığımız özel hava sistemidir. 

Bu sistem sayesinde aracımız çok daha kolay şekilde batıp tekrar su yüzeyine 

çıkabilecektir. Araç tasarımımızın yuvarlatılmış şekli de çok şık ve grubumuza özgü 

olmakla birlikte hareket kabiliyetini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Köşeli tasarıma 

sahip olmadığı için olası yaralanmaların önüne geçiyor. Özgün olduğumuz bir diğer 

kısım ise kameraya uzaktan erişim imkanıdır. Raspberry kartına uzaktan 

bağlanabildiğimiz için hangi bilgisayardan girdiğimiz farketmeksizin raspberry kartına 

bağlanabilir ve kameradaki görüntüleri görüp kayda başlayabiliriz. 
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