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1. RAPOR ÖZETİ

Su altında arama, kurtarma, görüntü alma, ulaşılması zor alanlara ulaşma ve robotik kol

ile de nesneleri taşıma işlemini vb. gayeleri yerine getirmek üzere takımımız ile en iyi şekilde 

nasıl yaparız sorusunu hedef alarak prototip su altı aracımızı yapmaya ve aracımız ile 

“TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’’na katılmaya karar verdik. Ayrıca 

aracımız, güncel olarak Marmara Denizi’nde oluşan müsilaj sorununu gidermek için 

kullanılabilir.  İlk başta aracımızın ön tasarım raporunu hazırladık ve aracımızın çizimlerinin 

de ilk adımını böylece atmış olduk. 

Ön Tasarım Raporu’ndan sonra aracımızın tasarım, elektronik, algoritma, yazılım 

süreçlerinde gelişim kaydettik. Aracımızın tasarımını denge sağlaması için aracın yanlarında 

olmak üzere tüplerimizin alt kısmında aracın sağa ve sola gitmesini sağlayacak olan su 

geçirmez fırçasız motorlarımız ve orta kısımda da yukarı aşağı hareket sağlayan su geçirmez 

fırçasız motorlarımız bulunmaktadır. Yandaki denge tüplerimizi silindir şeklindeki bağlantı 

aparatları ile bağlayarak hafiflik, dayanıklılık gibi sorunlara da çözüm bulduk. Bir çizimden 

esinlenerek tasarımcı arkadaşların görevler için yeniden çizdiği robotik kol ve bombeli başın 

alt tarafında bulunan kamera ile gelen görüntüyü işleyerek derinlik hesabını da ayrı bir sensöre 

ihtiyaç duymadan yaptık. Tüm görevleri gerçekleştirebilmeyi ve derinliği de algılayabilecek 

şekilde görüntü almayı böylece mümkün kıldık. Tüm elektronik devreleri aracımızın ortasında 

konumlandırılacak ana su geçirmez tüpümüzün içine koyduk. Önümüzü Raspberry Pi V2 

kameramızın yüksek çözünürlüklü bir değere sahip olduğu için bu kamerayı ana tüpümüzün 

önünde bulunan bombeli pleksiglas yapı içine koyarak bombeli yapının ışığı kırarak iyi bir 

görüş açısı yakalamamıza olanak sağlamasını gerçekleştirdik. Gelen görüntüyü işleyerek 

kendimizin yaptığı hızlı ve güvenilir güdüm algoritmamız ile de kapının sağ sol yukarı aşağı 

direklerini görerek ve hepsinin orta noktasını alarak aracımızın kapıdan geçme görevini otonom 

bir şekilde yapmasını sağladık. Arkada kullanılan penatratörler ile su geçirmez şekilde tüp 

içinden kablolarımızı dışarı çıkartma imkânı bulduk. Parçaların bazıları atölyemizde kendi 

tasarımımız ile imal edilirken diğer parçalarımızın tamamı da yerli üreticilerden alınarak 

tamamen yerli ve milli bir araç tasarlamamızı yapmış olduk. 

Aracımızın yanlardaki tüplerini hafif, dayanıklı ve ucuz olmasında dolayı 

alüminyumdan imal ettik. Ana tüp yerli bir siteden görevlere ve tasarımımıza uygun olacak 

şekilde seçildi ve temin edildi. Su altı kolunu da çevreye zarar vermeyen suya ve darbelere 

oldukça dayanıklı siyah ABS filamentten imal ettik. Aracımızın dalışını fırçasız motorlar 

sağlayacak ve güvenlik önlemi olarak koyulan straforlar motorlar durduğunda aracımızı su 

üstünde tutarak kolay müdahale etmemize olanak sağlayacaktır. Elektrik ve iletişim 

kablolarının da araca bağlı olan kısımdan yaklaşık 4 metre sonra strafor koyarak tüm kablonun 

suya batmasının ve engel olmasının önüne de geçilmiştir. 

Sonuç olarak kendi yazılımımız ve kendi tasarımız ile danışman öğretmenimiz 

önderliğinde tam bir uyumluluk ve birliktelik ile çalışarak yarışmanın görevlerini en hızlı ve en 

iyi performansla kusursuz bir şekilde yaptık. 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Şema 2.2.1: Organizasyon Şeması 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön Tasarım Raporu’nu değerlendirerek eksikliklerimizi gördük ardından Kritik 

Tasarım Raporu için eksikliklerimizi giderdik. Ön Tasarım Raporu’muzda bulunan 

tasarımımızı görevlere daha uygun bir şekilde üstüne katarak Solidworks’te çizdik. 

Denge tüplerine bağlantıyı sağlayan silindirik şekilli bağlantı elemanlarının montajının 

daha kolay olabilmesi için daha işlevsel bir şekilde yeniden tasarladık. Ön Tasarım 

Raporu’nda belirttiğimiz gibi robotik kolun kıskaç yapısını yapboz ve hokey pakı 

görevlerindeki durumlara uygun olacak şekilde daha iyi bir kavrama alanı geliştirdik. 

Ayrıca ağırlığı azaltmak ve daha kullanışlı olması için kolun yapımında kullanacağımız 

servo motor sayısını yaptığımız yeni tasarım ile bir taneye düşürdük. Yapılan 

araştırmalar sonucunda bir tasarım şeması üzerinden gidilerek robotik kolumuzun 

görevleri alabileceğimiz en iyi verimle gerçekleştirmek adına robotik kol tasarımımızı 

Solidworks’te çizdik. Ön Tasarım Raporu’nda aracımızın ağırlık ve uzunluk 

hedeflerimizi detaylı çizimler ve eklemeler yaparak planladığımız şekilde 

gerçekleştirdik. Elektronik devre tasarım sürecinde ilk başta kullanacağımız sigortayı 

daha fonksiyonel olduğunu düşündüğümüz acil durum butonlu otomatik sigorta ile 

değiştirdik. Ön Tasarım Raporu’ndaki ilk algoritma tasarımımızın üstüne yeni bilgi 

birikimlerimiz ile birlikte daha güvenilir ve hızlı olması hedefimiz ile algoritmamızı 
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oluşturduk ve böylece yazılım sürecimizin ilk adımını atmış bulunduk. Algoritma 

tasarımımızda yaptığımız araştırmalar sonucunda OpenCv görüntü işleme 

kütüphanesini otonom kapıdan geçme görevinde kullanmak üzere dahil ettik. 

4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı 

Sistem tasarımımız Şema 4.1.1.de gösterilmiştir. 

Sistem tasarımımız aşağıdaki şemada göründüğü üzere 2 ayrı bölümden 

oluşmaktadır. Su üstü istasyonu aracın kontrolü için gereklidir. Su altı aracı ile 

arasında bağlantıyı kablolar ile kuracağız. Su altı aracının elektronik şemasını 

ayrı olarak elektrik tasarımı altında açıkladık. 

 Şema 4.1.1: Sistem Tasarımı Şeması 
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 Resim 4.1.2: Aracımızın parçalarının görünümü 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Ön Tasarım Raporu’nda kullandığımız tasarımımızı daha da 

geliştirebileceğimizi ve daha özgün hale getirebileceğimizi 

düşündüğümüz için tasarımımızda ufak tefek değişiklikler yapma 

kararı aldık. Kararı almadan önceki tasarımımız ön tasarım raporunda 

Resim 4.2.1.1’de görüldüğü gibiydi. 

Resim 4.2.1.1: Aracımızın Ön Tasarım Raporu’ndaki son hali 
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Kritik tasarım raporu için hazırladığımız su altı aracımızın tasarım aşamaları: 

 

1-) Yeni tasarımımızın başka kişiler tarafından kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenmek için araştırma yaptık ve kullanılmadığını gördük. 

 

 

2-) Yeni tasarımımızı Resim 4.2.1.2.de görüldüğü gibi şablon olarak Paint’te 

çizdik. 

 

        Resim 4.2.1.2: Paint çizimi 

 

Bütün üyelerimizin onayı ile bu yeni tasarımda karar kıldıktan sonra üç boyutlu 

çizmeye başladık.  

 

Beldem Sit. C/Blok K/4 D/73-) Ön Tasarım Raporu’nda kullanacağımız su altı 

tüpünün birçok açıdan az işlevsel olduğunu fark etmemiz üzerine farklı bir tüp 

almaya karar verdik ve ilk olarak tüpü çizdik (Resim 4.2.1.3. ve Resim 4.2.1.4.). 

 

Resim 4.2.1.3. Su altı tüpümüzün önden                        Resim 4.2.1.4. Su altı tüpümüzün arkadan 

görünümü                                                                    görünümü 
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4-) Yanlardaki tüpleri çizdik ardından iki ucuna da radyus işlemi uygulayarak su 

altında daha kolay hareket edebilmesini sağladık (Resim 4.2.1.5.). Su altı 

iticimizin çizimini ise satın aldığımız siteden aldık (Resim 4.2.1.6.). 

 

Resim 4.2.1.5: Yandaki tüpümüzün biri                     Resim 4.2.1.6: Su altı iticilerimizin biri 

 

5-) Yan tüplerle su altı iticilerimizi birbirine montajladık. Montajlarken 

aracımızda kullanacağımız Ardusub yazılımının desteklediği şablona göre 

montajlamaya dikkat ettik (Resim 4.2.1.7. ve Resim 4.2.1.8.). 

Resim 4.2.1.7: Montajlanan parçaların               Resim 4.2.1.8: Montajlanan parçaların aracımızda 

aracımızda sağ tarafına denk gelen kısım       sol tarafına denk gelen kısım 
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6-) Aracımızda kullanacağımız bağlantı kelepçelerinin ve bağlantı çubuklarının 

çizimini yaptık. Bağlantı kelepçeleri için boru kelepçelerinden ilham aldık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.1.11. ve 4.2.1.12: Bağlantı kelepçeleri ve bağlantı çubuğu 
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En son olarak bütün bu çizdiğimiz parçaları birleştirdik ve nihai tasarımımıza 

ulaştık 

 

Resim 4.2.1.13: Aracımızın son hali 

Resim 4.2.1.14: Arkadan görünüşü 
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Resim 4.2.1.15: Üstten görünüşü 

 

 

Resim 4.2.1.16: Alttan görünüşü 
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  Resim 4.2.1.17: Yandan görünüşü 

 

Tasarımımızın Ön Tasarım Raporu’nda bulunan (Resim 4.2.1.1) bağlantı 

kısımlarını değiştirmemizim nedeni yan tüpler ve su geçirmez haznemizin 

üretim aşamasında ara bağlantıları yapıştırıcıyla sabitlememizin görevleri 

yaparken sorun çıkartabilecek olmasıydı. Bizde tasarımımızda bağlantı çubuğu 

kullanıp vida ile kelepçelerin üzerine sabitlemenin daha dayanıklı bir tasarım 

olacağını düşündük. 

 

Biz bu tasarımımızda herkesten farklı bir tasarım yapmaya odaklandık. 

Tamamen kendimize ve ülkemize özgü bir tasarım belirlemeye çalıştık. 

 

7-) Ön Tasarım Raporu’nda kullandığımız Resim 4.2.1.18.de görülen robotik 

kol için de değişikliğe gittik ve detaylandırdık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4.2.1.18: Ön Tasarım Raporu’ndaki robotik kolumuz 
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Ön Tasarım Raporu’ndan sonra robotik kolumuzu geliştirmek için araştırmalar 

yaptık. Bir çizimden esinlenerek tasarımcı arkadaşlarımızın yarışmadaki 

görevlere ve kendi su geçirmez servo motorumuza daha uygun olacak şekilde 

konfigüre ettik. Bu çalışmalarımız neticesinde kullanışlı olmasını sağladık hem 

de kendimize ve hedefimize özgü bir tasarım elde etmiş olduk (Resim 4.2.1.19). 

Robotik kolun aracımıza bağlantısı görevlere uygun bir şekilde ve eğimde 

tasarlanan bir silindir yardımıyla olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4.2.1.19: Yeni robotik kolumuz 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4.2.1.20: Robotik kolun üstten görünümü 
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4.2.2.  Malzemeler  

 

Aşağıda Tablo 4.2.2.1.de su altı aracımızı üretirken 

kullanacağımız malzemelin listesi bulunmaktadır. 

 

Tablo 4.2.2.1 Malzeme Listesi  

Malzemeler Adet

Bağlantı Elemanları 15

Su Geçirmez Hazne 1

Penatratör 16

Robotik Kol 1

O-ring 5

Bombe Baş 1

Joystick 1

Su Geçirmez Fırçasız Motor 6

Ethernet Kablosu (Cat6) 1

APM Güç Modülü 1

12V 40A Led Driver 1

Pixhawk 1

Raspberry Pi 3 Model B 1

Kamera 2

Servo Motor 1

35A Motor Sürücü (ESC) 6

Devre Kesici 1

Mekanik Malzemeler

Eloktronik Malzemeler

 
 

Su Geçirmez Hazne: 

*Resim 4.2.2.2.de görülen su geçirmez haznemizin içerisine elektronik 

devremizi yerleştireceğiz. 

        Resim 4.2.2.2. Su Geçirmez Hazne ve Bileşenleri 
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Penatratör: 

Su altı aracımız için sızdırmazlık ve basınçlı 

ortamlarda kablo montajlarının sızdırmaz şekilde 

yapabilmek için kullanacağız.  

 

Resim 4.2.2.3: Penatratör 

 

Robotik Kol: 

Yarışmada yapmamız gereken görevleri 

yapmak için kullanacağız. 

 

 

 

 

Resim 4.2.2.4: Robotik kol 

 

O-ring: 

Su altı aracımızın ön kapağında ve arka kapağında 

kullanılacaktır. Alüminyum tüpün içerisine su sızıntılarını 

engellemek için kullanacağız. 

 

 

 

Resim 4.2.2.5: O-ring 

 

Bombe baş: 

Su geçirmez haznemizin ön tarafına gelecek kubbe 

biçimli malzemedir. Robotumuzda bombe baş 

kullanmamızın sebebi ise ışığın suda kırılarak cisimlerin 

farklı yerlerde ve farklı uzaklıklarda görünmesini engelleyip 

kamera görüntüsü açısından kolaylık sağlamaktır.  

Resim 4.2.2.6: Bombe baş 
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Joystick: 

Joystick üzerinde bulunan tuşlar ile aracımızın tüm 

kontrolleri yapılacaktır. Joystick bilgisayara bağlı olacak ve 

bilgisayar üzerinden de araca bilgi gidecektir. 

 

  

    Resim 4.2.2.7: Joystick 

 

ABS Filament: 

ABS filament kullanmamızdaki en önemli neden su 

ve rutubetten etkilenmeyen yapısıdır. İyi bir elektriksel 

yalıtım malzemesi olmasının yanında kimyasal direnci de 

yüksek bir maddedir. Üretimi diğer malzemelere göre 

kolaydır. Darbelere karşı dayanıklı yapısı bulunmaktadır. 

Çevreye ve doğaya karşı da zarar vermeyen polimer bir 

malzemedir. Tercih etmemizdeki sebepler bunlardır. 

  

       Resim 4.2.2.8. ABS filament 

 

Yüzdürücü Köpük (Havuz Makarnası-Strafor Köpük): 

 

Su altı aracımızın belli bir yoğunluğu ve ağırlığı 

olmasından dolayı aracımız suda batabilmektedir. Bunun önüne 

geçebilmek amacıyla aracımızın üstüne koyacağımız strafor 

köpükler ile aracımıza yüzdürücü özellik kazandıracağız. Bu 

sayede aracımız suda batmayacak askıda kalacaktır. 

Resim 4.2.2.9: Strafor köpük 

Havuz makarnalarını keserek yaptığımız parçaları 

kablolara sararak kabloların su üstünde yüzmesini ve bunun 

sayesinde kablolarımızın     karışmasının önüne geçmiş olacağız. 

 

 

Resim 4.2.2.10: Havuz makarnası 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

Resim 4.2.1.19.da görülen robotik kol tasarımımızı 

araştırmalarımız sonucu kendimiz çizdik. Robotik kolu Deneyap 

atölyemizde bulunan 3D yazıcıdan çıktı alacağız. Kullandığımız 
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malzeme tamamen suya dayanıklı olmadığından buna karşı bir 

malzeme ile üzerini kaplamayı düşünüyoruz. 

 

Aracımızın yanlarında bulunan kolları da alüminyum silindir 

kullanarak üretmeyi planlıyoruz. 

 

Aracımızın bağlantı elemanlarını ve kelepçeleri 3D yazıcıdan 

çıktı almayı planlıyoruz. 

 

Aracımızın bağlantı elemanlarını ve robotik kolun parçalarını 

vidalama yöntemi ile birleştireceğiz. 

 

Aracımızın elektronik devre elemanlarını havya lehim 

yöntemi ile birleştireceğiz. 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

       Resim 4.2.4.1. Aracımızın eni 

Resim 4.2.4.1.de de görüldüğü üzere aracımızın eni 56,5 santimetredir. 
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    Resim 4.2.4.2. Aracımızın boyu 

 

Resim 4.2.4.2.de de görüldüğü üzere aracımızın boyu 35,6 santimetredir. 

 

        Resim 4.2.4.3. Aracımızın yüksekliği 

  Resim 4.2.4.3.de de görüldüğü üzere aracımızın yüksekliği 18,4 santimetredir. 

 

Resim 4.2.4.4. Aracımızın ağırlığı 

  Resim 4.2.4.4.de de görüldüğü üzere aracımızın ağırlığı yaklaşık 10 kilogramdır.  
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Raspberry Pi’yi araçtan gelen verileri dizüstü bilgisayara 

iletmek için, Pixhawk’ı otopilot sisteminin çalışmasını sağlamak için 

kullanacağız. ESC’leri motorlara gönderilen pozitif ve negatif gücü 

istenilen düzeyde iletmek için kullanıyoruz. Motor 5-6 batırma ve 

yükseltme, 1, 2, 3 ve 4. motorlarımız ise 45’er derecelik açıyla ileri-

geri hareket etmemizi sağlıyor. Sistemimize 12V - 40A led driver ile 

elektrik iletimi yapacağız. Güç modülünü ise Pixhawk’a elektrik 

iletimi için kullanıyoruz. Servo motorumuz robotik kolun yapımında 

ve hareket ettirilmesinde kullanılacak. Sistemimizin araç ile veri 

bağlantısı kurması için de Cat 6 Ethernet kablosu kullanıyoruz. 

Elektronik tasarım şeması Şema 4.3.1.1.de gösterildiği gibidir. 

 

        Şema 4.3.1.1. Elektronik Tasarım Şeması  
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Motorlar: 

Motorlarımızın özellikleri: 

-Voltaj Aralığı: 3s-6s (12v – 24v) 

                            -Sürekli Akım: 8A             

-Peak akım: 12A10sn 

-Voltaj – devir ilişkisi: 350kv 

   Resim 4.3.1.2. Motorlar       -Anodize alüminyum gövde 

             -Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

                                                        -Tamamen izole edilmiş, sargılar. 

 

Ethernet Kablosu (Cat6): 

 

CAT6 kablo yani Kategori 6 kablo, Ethernet tabanlı 

bilgisayar ağlarında kullanılan ve gigabit hızında veri 

taşıma kapasitesine sahip çift bükümlü bir UTP kablodur. 

CAT6 kablonun iletim frekansı ise 500 MHz'dir.  

 

Resim 4.3.1.3. Cat6 

 

 

APM Güç Modülü: 

 

Bir güç modülü veya güç elektronik modülü, 

genellikle güç yarı iletken aygıtları olmak üzere 

birçok güç bileşeni için fiziksel koruma sağlar. Bu 

güç yarı iletkenleri (kalıplar olarak adlandırılır) 

tipik olarak güç yarı iletkenlerini taşıyan, 

gerektiğinde elektrik ve termal temas ve elektrik 

yalıtımı sağlayan bir güç elektronik alt tabakası 

üzerinde lehimlenir veya sinterlenir. TO-247 veya 

TO-220 gibi plastik muhafazalardaki ayrık güç 

yarı iletkenleriyle karşılaştırıldığında, güç 

paketleri daha yüksek bir güç yoğunluğu sağlar ve 

birçok durumda daha güvenilirdir.  

Resim 4.3.1.4. Güç Modülü 
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12V 40A Led Driver:  

 

Enerjinin dengelenmesini sağlamakta ve güvenli bir 

donanım imkânı oluşturmaktadır.  

 

Şehir cereyanından aldığımız AC 250 voltu, DC 40 amper 

12 volta dönüştürmekte kullanacağız. 

 

 

Resim 4.3.1.5. Led Driver  

 

Pixhawk: 

 

 

Pixhawk açık kaynak kodlu stm32 tabanlı, yazılım tabanı 

olarak da ArduPilot’a dayanan bir otopilot modülüdür.  

 

*Biz Pixhawk’ı otopilot sisteminin çalışmasını sağlamak 

için kullanacağız. 

 

 

Resim 4.3.1.6. Pixhawk  

 

Raspberry Pi 3 Model B: 

Dört Çekirdekli 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU 

1 GB RAM 

BCM43438 kablosuz LAN ve yerleşik Bluetooth Düşük 

Enerji (BLE) 

100 Temel Ethernet 

40 pinli genişletilmiş GPIO 

4 USB 2 bağlantı noktası 

4 Kutuplu stereo çıkış ve kompozit video bağlantı noktası 

Resim 4.3.1.7. Raspberry Pi 3 Model B 

Tam boy HDMI 

Raspberry Pi kamera bağlamak için CSI kamera bağlantı noktası 

Raspberry Pi dokunmatik ekranı bağlamak için DSI ekran bağlantı noktası 

İşletim sisteminizi yüklemek ve veri depolamak için Micro SD bağlantı noktası 

2.5A'ya kadar yükseltilmiş anahtarlı Mikro USB güç kaynağı 

*Biz aracımızda verileri işlemek ve elde ettiğimiz görüntüleri işlemede 

kullanacağız. 
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Kameralar: 

 

-Logitech c270: 

 

Maksimum Çözünürlük: 720p/30 fps 

Odak türü: sabit odak 

Mercek türü: plastik 

Yerleşik mikrofon: Mono 

Diyagonal görüş alanı (dFoV): 55° 

Evrensel montaj klipsi; dizüstü bilgisayar, LCD 

veya monitör ile uyumludur. 

 

 

Resim 4.3.1.8. Logitech c270 

 

-Raspberry v2 Kamera: 

Raspberry Pi v2 Camera Özellikleri: 

-Yüksek kaliteli görüntü algılama. 

-Büyük veri işleme kapasitesi. 

-8 megapiksel sabit odak noktalı 

-1080p, 720p60 ve VGA90 destekli. 

-Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcı 

-15-pin şerit kablo. 

Resim 4.3.1.9. Raspberry v2 Kamera 

*İki kamera kullanmayı tercih etmemizin nedeni bir kamera ile önümüzü 

görüp diğer kamerayı açılı yerleştirip havuz yüzeyindeki görevleri en iyi şekilde 

görmeyi sağlamaktır. Eğer iki kamera kullanımı istediğimiz gibi başarı 

sağlamazsa bir kamera ile elektronik devremize basınç sensörü ekleyerek 

görevleri gerçekleştireceğiz. 

 

Servo Motor: 

 

Durma Torku (5V): 21 kg / cm 

Durma Torku (6,8 V): 24,5 kg / cm 

Hız: 0.15 sn / 60 ° (5V) / 0,13 sn / 60 ° (6,8 V) 

Çalışma gerilimi: 4.8 ~ 6.8 dc volt 

Ağırlık: 60 g 

Motor Tipi: DC Motor 

Dişli Türü: Bakır ve Alüminyum 

Çalışma sıklığı: 50-333Hz 

Boyut: 40 x 20 x 40,5 mm 

 

Resim 4.3.1.10. Servo Motor  
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Servo Motor, mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve ivme 

kontrolünü hatasız bir şekilde yapan tahrik sistemi olarak tanımlanır. Yani 

hareket kontrolü yapılan bir düzenektir.  

*Servo motorların içerisinde motorun hareketini sağlayan bir DC motor 

bulunmaktadır. Bu motorun dışında bir dişli mekanizması, potansiyometre ve bir 

motor sürücü devresi bulunmaktadır. Potansiyometre, motor milinin dönüş 

miktarını ölçmektedir. Servo içerisindeki DC motor hareket ettikçe 

potansiyometre döner ve kontrol devresi motorun bulunduğu pozisyon ile 

istenilen pozisyonu karşılaştırarak motor sürme işlemi yapar. Yani, servolar 

diğer motorlar gibi harici bir motor sürücüye ihtiyaç duymadan çalışmaktadırlar. 

Genellikle çalışma açıları 180 derece ile sınırlıdır fakat 360 derece çalışma 

açısına sahip özel amaçlı servo motorlar da vardır. Servolar genellikle 4.8-6V 

gerilim ile çalışmaktadırlar. 

 

ESC (Motor Sürücü): 

35A Programlanabilir ESC – Çift Yönlü Motor 

Sürücü 

Sualtı motorlarına uygun konfigure edilmiş, çift 

yönlü 

Blheli, Blheli_S Konfigrasyon Sistemine Uyumlu. 

8v-24v gerilim Akım sensörü 

Aşırı ısı koruma. 

Resim 4.3.1.11. ESC              Azami Akım 35 Amper. 

                       Anlık Akım 40 Amper. 

ESC’ler DC motorları sürmek için kullanılan elektronik devrelerdir. 

Uzaktan kumandalı araba, model uçak, model tekne veya drone 

motorlarının kontrol edilmesini sağlarlar. Motorların hızını ve yönünü 

ESC ile kontrol edebiliriz.  

Örneğin bir RC model arabanın ileri veya geri gitmesini ve hızını ESC 

ile kontrol ederiz. Uzaktan kumanda vericisinden gönderilen sinyal RC 

aracın içerisindeki kumanda sisteminin alıcısına iletilir. Alıcı sinyali ESC 

ye gönderir ve motor ile ilgili komutlarımız gerçekleşir. 

Sigorta:  

Aracımız için kullanacağımız uygun 

sigorta amper değerini hesaplamalarımız 

sonucunda 45 amper olarak belirledikten sonra 

daha işlevsel olabilmesi için üstünde acil durum 

butonu yerine kullanabileceğimiz bir buton da 

bulunduran otomotik bir sigorta tercih ettik. 

Sigortamızı led driverdan sonra araca giden 

kablo üzerine bağlayacağız. 

 

  

Resim 4.31.12: Sigorta 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

 

Algoritma nedir? 

"Algoritma, belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca 

ulaşmak için tasarlanan yol. Matematikte ve bilgisayar biliminde bir 

işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, 

açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler 

kümesidir. Genellikle bilgisayar programlamada kullanılır ve tüm 

programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanır. Aynı zamanda 

algoritma tek bir problemi çözecek davranışın, temel işleri yapan 

komutların veya deyimlerin 

adım adım ortaya konulmasıdır 

ve bu adımların sıralamasına 

dikkat edilmelidir. Bir problem 

çözülürken algoritmik ve 

sezgisel (herustic) olmak üzere 

iki yaklaşım vardır. Algoritmik 

yaklaşımda da çözüm için olası 

yöntemlerden en uygun olan 

seçilir ve yapılması gerekenler 

adım adım ortaya konulur. 

Algoritmayı belirtmek için; 

metinsel olarak düz ifade ve 

akış diyagramı olmak üzere 2 

yöntem kullanılır. Algoritmalar 

bir programlama dili vasıtasıyla 

bilgisayarlar tarafından 

işletilebilirler."(Vikipedi, 

Algoritma) 

Şema 4.3.2.1. Örnek akış 

şeması 

Yukarıda Vikipedi sitesinden aldığımız kısımda da anlatıldığı 

gibi algoritma, bir programın işleyiş mantığı ve yoludur. Algoritmanın 

program geliştirme ve tasarlamadaki önemi büyüktür. Algoritma 

programın daha düzenli ve daha amaca yönelik olması gibi faydalar 

barındırır. 

Güdüm Algoritması   

Güdüm algoritmamız temelde otonom görev kalesinin x ve y 

değerlerinin ortalamasını alıp ona ilerlemek üzerine kuruludur. 

Güdüm algoritmamızı "https://app.diagrams.net/" sitesinde 

tasarladık ve her türlü ihtimale karşı gerekli mekanizmalarla 

donatılmış olan algoritmamız aynı zamanda kaleyi bulana kadar 

havuzu tarayabilecek mekanizmalara da sahiptir. 

Güdüm algoritmamız aşağıda tam olarak görünmektedir 

burada algoritma 3 temel parçaya ayrılabilir bunlar; başlama, tarama 

ve bitirme kısmı olarak düşünülebilir.  

https://app.diagrams.net/
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   Şema 4.3.2.2. Güdüm algoritması 
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Başlama 

Başlama kısmı algoritmanın 

kameradan aldığı veriyi işleyip 

programı doğru mekanizmaya 

aktarmakla sorumludur bunun için 

kullandığımız “Eğer” operatörü, 

programı eğer nesne görüş açısı 

içindeyse bitirme kısmına eğer 

değilse tarama kısmına yönlendirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema 4.3.2.3. Algoritma başlama 

kısmı 

Tarama 

Tarama algoritmanın havuzu 

taradığı kısımdır tarama mekanizmamız 

iki tane eğer komutu tarafından 

işletilmektedir birinci eğer komutunun 

görevi gerektiği zaman döngüyü kırmak 

ve programı bitirme kısmına 

yönlendirmektir.  

İkinci eğer komutunun görevi ise 

tarama işlevini yürütüp sonsuz dönme 

olayından y eksenini değiştirerek 

kurtulmaktır. 

Tarama mekanizma x eksenini 

her seferinde tam tur tarayıp sonuç 

alınmazsa y eksenini azaltarak daha 

derini taramak üzerine kuruludur.             

    

     Şema 4.3.2.4. Algoritma tarama kısmı             
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Bitirme 

Bitirme kısmı algoritmanın sonuç kısmıdır bu 

kısımda araç, kalenin x ve y eksenlerinin 

ortalamasını hesaplayıp kaleye yönlenir. Bu 

kısım bir “Eğer” operatörü tarafından işletilir. 

Eğer operatörünün bu kısımdaki görevi ilerleme 

hızını kısmak ve engelden geçildikten sonra 

aracı durdurmaktır. Robot saniyede 3 kere 

rotasını doğrulayacak ve kale görüş açısından 

çıktıktan sonra yani kaleyi geçtikten sonra 

yavaşlayarak duracaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema 4.3.2.4. Algoritma bitirme kısmı 

 

Yönetim algoritması  

Yönetim algoritması olarak açık kaynak kodlu ve güvenilir bir program 

olan Ardusub kullanılacaktır. Bu programı seçmemizdeki nedenler güvenilir, 

basit, açık kaynak kodlu ve kullanım kolaylığıdır. Kendi programımızı 

yazmamız durumunda pid kontrollü bir kontrol programı yazmayı 

düşünmekteyiz. 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

            Yazılım Tasarımı: 

 

Otonom yazılım 

 Otonom yazılım temelinde 2 farklı biçimde çalışmaya 

uygun bir yazılım olacak. Python diliyle programlayacağımız bu 

yazılımın çalışma biçimleri haritalandırma ve güdüm olarak ikiye 

ayrılabilir. OpenCv kullanacağımız görüntü işleme 

kütüphanesidir. 
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Güdüm hedefin x ve y eksenlerinin ortalamasını alıp 

motorların eksenlerini ona göre ayarlayan bir yöntemdir. Güdüm 

bütün dünyada uzun yıllardır kullanılan güvenilir bir yöntemdir. 

Haritalandırma 2 kamera yardımıyla uzaklık ölçümü de 

dahil havuzu her eksenden tarayarak 3 boyutlu bir harita oluşturan 

bir yöntemdir. Haritalandırma hata payı çok düşük ve çok daha 

güvenilir. 

OpenCv 

OpenCv (Open Source Computer Vision) açık kaynak 

kodlu görüntü işleme kütüphanesidir. Bu kütüphaneyi tercih etme 

sebep sebebimiz açık kaynak kodlu olması, güvenilir olması ve 

hızlı olmasıdır. OpenCv dünya çapında 14 milyonun üzerinde 

indirilmiş Google, Yahoo, Microsoft, Intel ve Sony gibi 

firmaların kullandığı bir kütüphanedir. 

Resim 4.3.3.1. OpenCv şekil tarama fotoğrafı 

 

Ardusub Yazılımı 

Resim 4.3.3.2: Ardusub yazılımı konfigürasyon ekranı  
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Ardusub programı yazılımımızın baş rolünü oynayacak 

programdır. Pixhawk kartına yüklenen yazılım pilot ve motorlar 

arasında arayüz görevi yapmaktadır. Pixhawk kartından gelen 

çıktıları Raspberry kartının MAVProxy protokolünü kullanarak 

yer üstü istasyonuna iletme görevinin ilk adım taşını 

oluşturmaktadır. C++ ile programlanan bu yazılım pixhawk 

kartına tam uyumlu ve yeniliğe elverişlidir. Ayrıca kullanıcı 

Tarafından Python ve C++ kullanılarak programlanabilmektedir. 

 

QGroundControl Yazılımı 

 İnsansız su altı aracıyla pilotun bağlantısını sağlayan 

programdır. Telemetri verilerini pilota göstermek ve gelen canlı 

yayını ekrana yansıtmak görevleri arasındadır. Yer üstündeki 

bilgisayara yüklenecektir. 

Resim 4.3.3.3. QGroundControl yazılımı 
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Companion Yazılımı 

 Mikrodenetçimiz Raspberry ile kullanılan bu yazılım, 

QGroundControl yazılımı ile ardusub yazılımı arasındaki 

bağlantıyı ethernet kablosuyla birbirine bağlamayı sağlayan 

arayüzdür. Ayrıca bu yazılım görüntüyü QGroundControl 

programına aktarmaktan sorumludur.  

Resim 4.3.3.4. Bağlantı algoritması 

 

 

4.4. Dış Arayüzler 

 

Sistemin Kontrolü ve iletişimi yukarıda da bahsedildiği gibi 

QGroundControl programıyla yapmayı düşünmekteyiz. Bu programın 

modernliği ve sadeliği öne çıkan taraflarındandır. Bu program aynı zamanda 

yeni nesil sistemlere de uyumludur. Telemetri verileri ekranın köşelerine 

yansıtılarak pilotun görmesi sağlanır. 

Resim 4.4.1. QGroundControl yazılımı 
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Ayrıca PixHawk ve ArduPilot ile tam destek sağlamaktadır. 

Özelliklerinden biri olan otonom görev planlama ve otonom özellikleri 

otonom kabiliyetini ortaya çıkarmaktadır. İstenmeyen veriler ekrana 

yansıtılmak yerine araç çubuğuna yansıtılarak ekran alanının dolması 

engellenmektedir. 

Resim 4.4.2. QGroundControl yazılımı 

 

5. GÜVENLİK 

 

5.1.Güvenlik Önlemleri 

 

• Sualtı aracımızın üzerinde bulunan elektrikli malzemeler (su içinde bize 

sorun yaşatabilecek kısımlar) suya dayanıklı olacak şekilde yalıtılmalıdır.  

 

• Aracımızın ana gövdesinde keskin uç bulunmamalıdır. Keskin uçlar 

yuvarlatılmalıdır.  

 

• Havuzun yakınına elektrikli cihazlar yaklaştırılmamalıdır.  

 

5.2. Üretim, Test ve Sürüş Aşamalarında Alınan Güvenlik Önlemleri 

 

5.2.1. Üretim Aşamalarındaki Güvenlik Önlemleri 

 

• 3D yazıcıdan çıktımızı alırken maddelerden zarar görmemek adına 

yapılacak işlemler sırasında gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.  

 



 

 

33 

 

• Su altı aracımızın elektrik yalıtımı tam ve uygun olmalıdır. 

Kablolarda aşınma, yırtılma ve açıkta kablo olmamalıdır. Bunun için 

kabloların yalıtımı yapılmalıdır.  

 

• Su altı aracımızın elektronik devresinin bulunduğu hazne içerisine su 

sızıntılarını engellemek için hazne kapağının iç kısmına O-ring 

yerleştirilecektir.  

 

• İticilerin performansını arttırmak ve güvenliği sağlamak için 

pervanelerin etrafına nozül yapılacaktır.  

 

• Aracımızın hareket kabiliyetinin düzgün olabilmesi için kontrol 

ünitesinde olan elektriksel bağlantılar gergin olmamalıdır.  

 

• Su altı aracının üzerinde gevşek parça bulunmayacaktır.  

 

• Aracımızın ihtiyaç duyduğu 40 amperlik değerin %12,5 fazlasını 

alarak 45 amperi su altı aracımız için uygun gördük. Sigortanın 

üstünde bulunan buton ile acil durumlarda devreye giden akımı 

kesmek için kullanacağız. 

 

 

• Çalışma esnasında topraklı prizler kullanılmalıdır.  

 

 

• Aracımızın yapım aşamasında tüm takım üyeleri iş güvenliği 

kurallarına uygun (gözlük, eldiven önlük kullanımı vb.) olarak 

çalışmalıdır.  

 

 

5.2.2. Test ve Sürüş Aşamalarındaki Güvenlik Önlemleri 

 

• Havuzda sürüş aşamasında mekaniksel ya da elektriksel herhangi bir 

problemle karşılaşmamak için gereken tedbirler alınmalı, tüm 

sistemler kontrol edilmelidir.  

 

•  Su altı aracımızın suya dayanıklılığından emin olmadan test 

aşamasına geçilmemelidir.  

 

• Yüzdürme ve sızdırma testleri yüzme bilen biri eşliğinde 

gerçekleştirilmeli ve üyeler can yeleği giymelidir.  

 

• Elektronik sistem test öncesi kontrol edilmeli ve fazla akıma karşı 

sigorta bulundurulmalıdır.  

 

• Beklenmedik bir durumla karşılaşıldığı zaman acil durdurma butonu 

kullanılarak güç kesilmelidir.  
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5.2.3. Güvenlik Kontrol Listesi  

 

Tablo 5.2.3.1. Güvenlik Kontrol Listesi 

              Başlık  Kontrol Listesi Sorumlu Kişi

             GENEL Kesici, delici aletler olması gereken kutuda mı? Ege Kurt

             GENEL Çalışma alanında herhangi bir sıvı içecek veya yemek getirildi mi? Ege Kurt

             GENEL Çalışma anında herkes gözlük ve eldiven taktı mı? Ege Kurt

             GENEL Prizde unutulmuş kablo var mı? Ege Kurt

             GENEL İş bittikten sonra çalışma alanı temizlendi mi? Ege Kurt

             GENEL Robot havuzda test edildikten sonra tekrardan çalışma alanına getirildi mi? Ege Kurt

             GENEL Robota dolanmış kablo var mı? Ege Kurt

       ELEKTRONİK Herkes elektriği kesmek için basılması gereken düğmenin yerini biliyor mu?

Taha 

Mustafa

Kanar

       ELEKTRONİK Elektriği kesmek için kullanılan düğme kolay yerde mi?

Taha 

Mustafa

Kanar

       ELEKTRONİK İş bittikten sonra tüm elektrik kesildi mi?

Taha 

Mustafa

Kanar

       ELEKTRONİK Açıkta duran veya aşınmış kablo var mı?

Taha 

Mustafa

Kanar

       ELEKTRONİK Gereğinden az veya fazla güç kullanılıyor mu?

Taha 

Mustafa

Kanar

       ELEKTRONİK Tüm kablolar doğru yerlere mi bağlı? Arda Arpacı

          MEKANİK Tüm parçaların bakımı yapıldı mı? Arda Arpacı

          MEKANİK Robotu test ederken etrafta canlı var mı? Melike Filiz

          MEKANİK Paslanmış, kırılmış veya yanlış yere takılmış parça var mı? Melike Filiz

          MEKANİK
Tüm vidalar yeteri kadar sıkılmış mı, gevşemiş vida veya somun

var mı?
Melike Filiz

           YAZILIM
Alıcı verici arasındaki tüm bağlantılar sağlıklı şekilde çalışıyor mu,

eksik ya da yanlış yere giden sinyal var mı?

Mustafa 

Semi 

Bozkaya

           YAZILIM Arayüz en iyi şekilde bilgi ve görüntü sağlıyor mu?

Mustafa 

Semi 

Bozkaya

  HALKLA İLİŞKİLER Sponsor için görüşülmesi gereken firma ayarlandı mı? Ozan Doğru

  HALKLA İLİŞKİLER Hataların düzeltilmesi için test alanında fotoğraf ve video çekildi mi? Ozan Doğru

  HALKLA İLİŞKİLER Bütçede bir artış veya azalma oldu mu? Olduysa bütçe güncellendi mi? Ozan Doğru  

*Atölyemizde yapım aşamasına geçtiğimizde baz alıp uygulayacağımız güvenlik tablosudur. 
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6.  TEST 

 

Biz aracımızın yapım aşamasına henüz geçmediğimizden dolayı test yapamadık. 

İlerleyen zamanlarda atölyeye geçtiğimizde yapacağımız testler şunlardır: 

 

-Su geçirmez haznemizi içi boş olacak şekilde su dolu bir kabın içerisine koyup 

sızdırmazlık testini gerçekleştireceğiz. 

 

-Aracımızın lehimleme aşaması bittikten sonra motorlarımızın çalışıp çalışmadığını test 

edeceğiz. Eğer çalışmayan motor olursa neden çalışmadığını tespit edeceğiz. Sorunu 

çözmek için yöntemleri değerlendireceğiz. 

 

-Motorlarımız çalıştığında ise QGroundControl arayüzünden kalibre edip havuz 

testlerine geçeceğiz. Havuz testlerine giderken yanımıza herhangi bir problem 

oluşmasına karşı yedek malzemelerimiz ve gerekli olabilecek ekipmanlarımızla 

gideceğiz. Bu sayede bir aksaklık yaşanırsa hemen müdahale edebilme şansımız olacak. 

 

7. TECRÜBE 

 

Yaptığımız süreç boyunca yaptığımız her bölümde kendimizi ve aracımızı 

geliştirdik. Algoritmayı yazarken ilk başlardakine kıyasla daha güvenilir ve hızlı bir 

algoritma yaratmak için hep gelişim içinde olduk. Bunları yaparken kendimize 

algoritma tasarım ve işleyişi gibi konularda da çok şey kattık. Tasarım konusunda 

arkadaşlarımız tasarımı daha iyi hale getirmek için geliştirmeler yaptı ve çizimleri de 

her seferinde gittikçe ayrıntılı oldu ve en son halini çıkarmış oldular. Bunu yaparken 

Solidworks gibi programlarda da kendilerini geliştirdiler. Elektronikçi arkadaşlar da en 

uygun fiyata aracımızın tasarımın uygun şekilde tasarımcılar ile birliktelik yapıp en iyi 

parçaları seçip şemalarını çıkardılar. Bunu yaparken kendilerini parça çeşitliliği ve 

uygun parça seçimi gibi konularda kendilerine çok fazla şey kattılar. Sonunda bütün 

takım aracı son haline getirmek için çok çalıştı ve bunu yaparken de kendilerine çok şey 

kattılar. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1.Zaman 

 

Tablo 8.1.1: Zaman planlaması 

 

8.2.Bütçe 

   

  Tablo 8.2.1: Bütçe planlaması 

  

Malzemeler Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat

35A Motor Sürücü 6 200 1200

Raspberry Pi 3 Model B 1 390,54 390,54

 Pixhawk PX4 Uçuş Kontrol Kartı 1 549,16 549,16

APM Güç Modülü 1 72,26 72,26

Su Geçirmez Fırçasız Motor 6 349 2094

12V 40A Led Driver 1 74 74

Su Geçirmez Hazne 1 1650 1650

M10 Penetratör 16 35 560

Logitech C270 HD Webcam 1 272,58 272,58

Raspberry Pi Kamera Modülü V2 1 319 319

Devre Kesici 1 49,99 49,99

Servo Motor 1 224,61 224,61

Cat6 Kablo (30m) 1 37,8 37,8

Dış Harcamalar - 2000 2000

Toplam - - 9493,94  
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8.3.Risk Planlaması 

Başımıza gelebilmesi muhtemel sorunların bilincinde olup bunlara karşı 

önlemler almak, sorun gerçekleşirse de ne yapacağımızı önceden bilip o an çıkan 

probleme en etkili çözümü uygulamak. 

Senaryo-1 

Robot test edilirken izole edilmiş bir parça su aldı ve işlevsiz hale geldi, 

bu durumda ne yaparız? 

Öncelikle elimizde parçanın yedeğinin olup olmadığına bakarız. Bu gibi 

durumlar için elimizde yedek parça bulundurmalıyız. Eğer parçanın yedeği 

elimizde yok ise en kısa sürede temin etmeye çalışırız. 

Senaryo-2 

Elektronik cihazların olduğu bölüme su sızması durumunda ne yaparız? 

Aracımızın elektronik bölüme su sızdırdığını anladığımız an uzaktan güç 

kesimi yapılacaktır ve aracımız sudan çıkarılacaktır. Ardından hangi parçaların 

kullanılamaz hale geldiği tespit edilecektir. Buna göre kullanılamayacak 

malzemeler yeniden temin edilecektir. 

Senaryo-3 

Motorlarımızdan biri denemelerimiz sırasında yandı ve yedek 

motorumuz yok ne yaparız? 

Öncelikle motorun yanmaması için her türlü tedbiri almış ve ne tür 

durumların motorumuzu yakabileceğinin farkındayızdır. Fakat yine de çıkan bir 

sorun anında çeşitli parçaları tekrardan temin etmek için çeşitli satıcı ve yerler 

belirlidir, bu tarz durumlara hazırlıklı bulunmalıyız. 

Senaryo-4 

Bozuk veya hatalı parça alınmış olması durumunda ne yaparız? 

Parçaların testlerinin yarışma öncesinde test sürüşleri sırasında 

yapılacaktır. 

Senaryo-5 

Bağlantıların kopması – yıpranması durumunda ne yaparız? 

Gerekli bağlantıların yedeklenmesi ve lehim eğitiminin alarak en kısa 

sürede yenilenecektir. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

 

Robotik kolumuzun tasarımı bir şema üzerinde kendi aracımıza ve görevlerimize 

uygun halde konfigüre ettik. Yapboz parçalarını kaldırmak için ön pençelerin tasarımını 

daha iyi bir kavrama alanı yaratacak şekilde ve hokey pakının da aynı zamanda daha iyi 

ittirebilmesi için de boyutlarını bu görevler uygun şekilde optimize ettik. Tasarımcı 

arkadaşlar Solidworks üzerinden tamamen kendi çizimlerini yaptılar ve bu çizimleri de 

kendi projemize daha uygun olacak ABS filament ile basacağız. Aracımızın yanlardaki 

denge tüpleri ile bağlantısını sağlamak için kendimizin tasarladığı silindir şeklindeki 

aparatlar da kendi çizimlerimizdir. Algoritmamız en hızlı ve güvenilir şekilde olması 

için görevler ile uyumlu bir şekilde algoritma çizimlerini yaptık. Sonuç olarak 

aracımızın tasarımsal ve algoritmik bileşenleri takım arkadaşlarımızın kendi fikirleri ve 

tasarımları sonucu ortaya çıkmıştır. 

 

 

10. YERLİLİK 

 

Yerli bir firmadan su geçirmez motorlarımızı temin ettik. Yine yerli bir firmadan 

aracımız için daha uygun olan su geçirmez haznemizi (su altı haznemizi) temin ettik. 

Temin edemediğimiz parçaları (Bağlantı kelepçelerini, robotik kolu) atölyemizde 

bulunan 3D yazıcıdan çıktı alacağız. Ankara’da yerli ve milli bir şekilde ABS filament 

üreten bir firmadan filament ihtiyacımızı karşılayacağız. Aracımızın yan tarafında 

bulunan kendi tasarladığımız alüminyum bağlantı parçalarımızı yerli sanayide 

üreteceğiz. Kablo vb. ürünleri de yerli üretim tercih edeceğiz. 
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