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1. TAKIM ŞEMASI 

1.1 Takım Üyeleri 

Cevher Tekdal (Takım Lideri)     

Cengiz Kayabay      

 Mücahit Yavaş      

Osman Alperen Türk 

1.2 Ekip Organizasyonu 

Tahtelbahir projesinde ekip çalışması ruhu ile 4 farklı alanda görev dağılımı yapıldı. 

Bunlar; 

   

 

 

 

 

 

 

 

Bu konulara ek olarak takım üyeleri ortak çalışma ile prototipleme konusunda 

çalışmaktadır. 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Makine Mühendisliği 

4. Sınıf 

 

Mekanik Tasarım 

 

Haberleşme ve Kamera 

Sistemleri 

Aerodinamik Analiz 

Elektronik Programlama 

Cengiz KAYABAY 

Mücahit YAVAŞ 

Cevher TEKDAL 

Osman Alperen TÜRK 
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2. ARACIN MEKANİK TASARIMI 

2.1 Mekanik Tasarım 

 

 

  Şekil 2.2 Su altı aracının arkadan görünüşü (render) 

 

Şekil 2.1 Su altı aracının önden görünüşü (render) 
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 Şekil 2.4 Su altı aracının alt perspektif görünüşü (render) 

 

Şekil 2.3 Su altı aracının üst perspektif görünüşü (render) 
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2.2 Genel Tasarım 

Su-altı aracımızın sudaki düşey hareketi 4 adet motor ve pervane ile sağlanacak olup, 

eksenel hareketi (ilerleme hareketi) ise 2 adet motor ve pervane ile sağlanacaktır. Aracın 

tasarımı köpek balığının vücut hatlarından esinlenerek önden geriye doğru eğimli bir hat 

halinde suyun direncini kıracak şekilde tasarlandı. Alt ve üst gövdede tepeye doğru olan eğim 

düşey harekette direnci azaltmak için tasarlandı. 

Boyutlar detay tasarımda değişkenlik gösterebileceğinden yaklaşık olarak en, boy ve 

yükseklik ölçüleri sırasıyla 340x220x100 mm olarak belirlendi. 

2.3 Sensör ve Kamera 

Şekil 2.1’de ön kısımda bulunan orta delik kamera, en dışarıdaki iki delik ise led 

aydınlatma için kullanılacaktır. Diğer delikler ise yükseklik ve sıcaklık için kullanılacak olan 

sensörlere aittir. 

2.4 Üretim Teknolojisi 

Üretim teknolojisi olarak 3D yazıcı kullanılması tercih edildi, bunun nedeni ise 

karmaşık geometriye sahip olan aracımızı düzgün ve istediğimiz formda elde edebilmektir.. 

2.5 Montaj ve Sızdırmazlık 

Alt ve üst gövde, tek parça olarak 3D yazıcıdan alınacaktır. Alt ve üst gövdenin birbiri 

üzerine oturdukları noktalarda dişi ve erkek profilleri olup bu noktadaki sızdırmazlık yumuşak 

silikon veya havuz silikonu gibi bir madde ile sağlanacaktır. Yukarıdaki şekillerde görüldüğü 

gibi aracın alt kısmında görünen küçük delikler; alt gövdeyi üst gövdeye saplamalar 

yardımıyla bağlamak için açılmıştır. Buradaki sızdırmazlık conta, kapalı somun (veya fiberli 
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somun) yardımıyla sağlanacaktır. Yanal (eksenel hareket için olan) pervaneler ise ayrı 

parçalar olarak basılıp alt gövdeye yapıştırılacaktır. Aracın içerisine gelen güç ve haberleşme 

kabloları ise Şekil 2.3’te görüldüğü gibi vidalı ve contalı bir kapak yardımıyla üst gövdeye 

bağlanacaktır.  

Düşey hareketi sağlayacak olan motorların yuvaları alt gövdeye birleşik bir şekilde 

basılacak motorlar bu yuvaya sonradan montaj edilecektir. Kullanılacak olan motorların 

sızdırmazlığı ise motor milinin çapında veya bir miktar daha büyük çaplı olan keçe ile 

sağlanacaktır. Bu keçe mile geçirilecek ve dış çeperi deliğe sabitlenecektir. Böylece motor 

milinin dönmesi esnasında motor haznesi içerisine su girişi engellenmiş olacaktır. Ayrıca 

epoksi alkolle seyreltilip tüm dış yüzeyler kaplanacaktır ve 3 boyutlu yazıcıdan kaynaklı 

kılcal çatlaklardan suyun sızması engellenecektir. 
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2.6 Ön Prototipleme İşlemi 

Aracın ön tasarım ölçülerine dayanılarak 3D Printer üzerinden bir ön prototip çıktısı 

alındı. Bu çıktı gerçek boyutların 4’ te 1 ölçülerinde olmasına rağmen tasarım hatlarını genel 

olarak belirtebilecek boyutlardadır. Aşağıdaki resim su altı aracının ön prototip baskısına 

aittir. 

 

Şekil 2.5 Ön prototip görünümü 
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3. DONANIMSAL VE YAZILIMSAL PLANLAMALAR 

3.1 Su Altı Aracının İçinde Bulunacak Donanımlar 

İnsansız su altı aracımızın içinde temel olarak 5 ana ekipman bulunacaktır. Bunlar: 

▪ Kamera (Raspberry V2 Kamera Modülünün kullanılacağı düşünülmektedir.) 

▪ Eksenel hareket için 2 adet DC Motor ve düşey hareketi sağlayacak 4 adet DC Motor 

▪ Kamera bağlantısı için Raspberry Pi Zero Devre Kartı 

▪ Motorların kontrolünün yapılacağı motor sürücüleri için Arduino Devre Kartı 

▪ Sıcaklık ve Basınç Sensörleri (Sparkfun firmasının MS5803 sensörünün kullanılacağı 

düşünülmektedir.) 

3.2 Kontrol Ünitesinde Bulunacak Donanımlar 

Havuz dışında bulunan kontrol ekibinde aracın hareketlerini kontrol edecek, görüntünün 

ve sensör verilerinin gösterileceği ekipmanlar bulunacaktır. Bunlar: 

▪ Kamera görüntüsünün aktarılacağı bilgisayar 

▪ Motor kontrolü ve sensör okuması için ayrı bir Arduino programlanabilir devre kartına 

bağlı ayar ekipmanları ve ekran 

▪ Yüksek akım koruması için sigorta 

▪ Yarışmacılara sağlanacak olan 12V 30A güç kaynağı 

3.3 Haberleşme ve Güç kabloları 

Kontrol ekibi ile su altı aracı arasında haberleşme ve güç kablosu, 3 adet olarak 

belirlenmiştir. Bu kablolar aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır: 
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1- Motorların kontrolü ve sensörlerden verinin okunması amacıyla kontrol ekibi tarafından 

Arduino devresi ile su altı aracı içinde bulunan Arduino kartı arasındaki veri iletim kablosu 

2-Araçtaki kameradan alınan görüntünün kontrol ekibi bilgisayarına yansıtılması için 

kullanılacak olan görüntü aktarma kablosu 

3- Havuzun dışında bulunan güç kaynağından su altı aracına güç iletimi için kullanılacak olan 

elektrik iletim kablosu 

3.4 Genel Şema 

Şekil 3.1 Genel Şema 
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3.5 Algoritmalar 

3.5.1 Görüntü Alma ve Sensör Okuma Algoritması  
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3.5.2 Motor Kontrol Algoritması  

 



 

 

 

 

13 

3.6 Yazılım  

Tasarımımızda temel olarak iki farklı amaç için yazılımsal işlemler 

yapılacaktır.Bunlardan ilki su altı aracında bulunan Raspberry Pi Zero'ya bağlı bulunan 

kameranın, havuz dışında bulunan ekrana, hdmi kablosu aracılığıyla yansıtılması için 

yazılması gereken kod dizinidir. 

Diğer bir yazılımsal işlem ise su altı aracında bulunan Arduino'da motorların kontrolü 

ve sensör verilerinin alınması için yazılacak kodlar ve havuz dışında bulunan kontrolcü 

Arduino arasında RS485 aracılığıyla haberleşmeyi sağlayacak olan ve sensör sonuçlarına göre 

oto-pilot kontrolü için gereken kodlardır. 

Raspberry Pi için Linux tabanlı Python yazılım dili, Arduino için ise Arduino IDE 

programı aracılığı ile C yazılım dili kullanılacaktır. 
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4. ZAMAN, BÜTÇE VE MALZEME PLANLAMASI 

4.1 Zaman Planlaması 

30.03.2018:  Takım tanıtım dosyasının hazırlanması ve başvurunun tamamlanması 

02.04.2018: Literatür taraması, alternatif konsept tasarımların belirlenmesi, elektronik 

sistemlerin araştırılması 

09.04.2018: Konsepte karar verilmesi, kodlama şemasının algoritmasının oluşturulması, 

malzeme araştırılması 

13.04.2018:  Malzeme yardım başvurusunda bulunulması 

16.04.2018:  Sızdırmazlık konusunda araştırılma yapılarak tasarımın iyileştirilmesi 

30.04.2018:  Motor gücü hesaplarının yapılması ve motor seçimleri ile ilgili literatür taraması 

yapılması 

07.05.2018:  Ön tasarım raporunun tamamlanması 

21.05.2018:  Prototipleme çalışmalarına başlanması 

11.06.2018:  Analizlerin başlanması 

25.06.2018:  Prototipin tamamlanması ve test aşamasına geçilmesi 

16.07.2018:  Sızdırmazlık, elektrik kaçak, sensör ve motor kontrol testlerinin tamamlanması 

06.08.2018:  Yapılan deneme ve testlerin sonucunda iyileştirmelerin yapılması 

27.08.2018:  Kritik tasarım raporunun hazırlanması 
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4.2 Bütçe Planlaması 

Toplam bütçe giderlerini malzemelerin toplam maliyetleri oluşturmaktadır. Tasarıma 

bağlı olarak değişiklik gösterebilecek malzemeler seçimi henüz belirlenmediği için daha 

sonradan bu malzemelerin seçimi belirlendiğinde bütçe planlamasına dahil edilecektir 

4.3 Malzeme Planlaması 

IOTURKS & iophy-one                                                                                                    59,99 tl  

Sıcaklık ve mesafe sensörü                                                                                             251,04 tl  

Raspberry pi V2 kamera modülü                                                                                    182,39 tl 

Raspberry pi zero w                                                                                                          46,02 tl 

Rs-485                                                                                                                                 5,40 tl 

3d Printer filament                                                                                                                 60 tl 

Motor                                                                                        (Deneysel olarak belirlenecektir) 

Sigorta                                                              (Motor ve diğer aksamlara göre belirlenecektir.) 

Regülatör                                                          (Motor ve diğer aksamlara göre belirlenecektir.) 

Motor sürücüleri                                                                        (Motorlara göre belirlenecektir.) 
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5. ÖZGÜNLÜK 

Tahtelbahir isimli sualtı aracımız köpekbalığının vücut hatlarından esinlenerek, su içindeki 

hidrodinamik direnci azaltacak şekilde özgün olarak tasarlanmıştır. Buna ek olarak yazılımı 

tamamen proje ekibi tarafından hazırlanacaktır. 

Motor kontrolü ve sensörlerden veri okunması amacıyla kullanılacak olan Arduino 

devre kartı olarak yerli üretim olan IOPHY-ONE kullanılacaktır. 

Ayrıca aracımızda oto pilot özelliği bulunacaktır. Bunun aktif olmasıyla araç, suyun 

altında belirli bir derinlikte sabit olarak durabilecektir. Bu özellik kapsamında, basınç 

sensörüyle algılanan yükseklik değerinin, anlık olarak hesaplanıp; bu değerin artım veya 

azalmasına bağlı olarak, düşey hareketi sağlayan motorların bunu tolere edecek şekilde 

otomatik olarak devir değiştireceği planlanmıştır. 
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