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  1.  RAPOR ÖZETİ  

 

            Bu raporda Cochadiablo Takımı tarafından geliştirilen TCG-Atılay Uzaktan Kumandalı ve İnsansız 

Sualtı Aracı’nın ön tasarım süreci anlatılmıştır. Tasarım sırasında gerekli yazılımsal ve donanımsal alt 

sistemler tespit edilmiş olup bu sistemlerin nasıl gerçekleneceği ve yarışma kapsamında verilen görevlerin 

başarılı bir şekilde nasıl tamamlanacağına ilişkin bilgiler konu edilmiştir. Ayrıca sistemin tasarımı sırasında 

karşılaşılan ve görevleri tamamlarken karşılaşılabilecek olası sorunların çözümlerine ilişkin birtakım 

senaryolar ve bu senaryoların gerçeklenebilmesi için oluşturulacak yazılımların algoritmalarına da 

değinilmiştir. Buna ek olarak, araç güvenliği, yalıtım ve stabil komuta-kontrol unsurları içerisinde barındıran 

bir sualtı aracının ortaya çıkarılması büyük önem arz etmekte olup, bu kriterleri sağlayacak bir tasarım 

üzerinde durulmuştur. Tasarlanacak otonom su altı aracı TCG- Atılay’ın tasarım aşamaları sistem ön tasarımı, 

mekanik tasarımı, elektronik, algoritma ve yazılım tasarımı, güvenlik, zaman, bütçe ve risk planlaması ve 

özgünlük ana başlıkları altında anlatılmış olup, tüm bu unsurlar ve ana başlıklar Cochadiablo takımının 

TEKNOFEST İstanbul İnsansız su altı aracı yarışmasındaki yol haritasını ortaya koymaktadır. 

 

2. TAKIM ŞEMASI 

    

  2.1 TAKIM ÜYELERİ:  

 
 

 

 

 

 

Murat Enes HATİPOĞLU 

Eğitim: 
Lisans 
Gebze Teknik Üniversitesi- Elektronik Mühendisliği 

 
Yüksek Lisans 
Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği 
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD. 

Görevi: Araştırma Görevlisi – Takım Akademik Danışmanı 

 

 

Ali İhsan GÜLLÜ 

Eğitim: 
Lisans 
Gebze Teknik Üniversitesi- Elektronik Mühendisliği (Devam 
Ediyor) 

Yetenekleri: 
SolidWorks, C Programlama, National Instruments 
Ultiboard 

Görevi: Takım Lideri, Pilot, Mekanik Sistem Tasarım, 

 

 

 

Mehmet Hüdavendigar SAMUR 

Eğitim: 
Lisans 
Gebze Teknik Üniversitesi-Elektronik Mühendisliği (Devam 
Ediyor) 

Yetenekleri
: 

Python Programlama, Rasperry Proje Geliştirme 

Görevi: Yazılım, Otonom Sistem 
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 Ahmet Furkan ÖZBİLGİN 

Eğitim: 
Lisans 
Gebze Teknik Üniversitesi- Elektronik Mühendisliği (Devam 
Ediyor) 

Yetenekleri: C / C++ Programlama, Proteus Devre Tasarımı 

Görevi: Elektronik Sistem, Yardımcı Pilot, Donanım 

 

 

 

Eren ACAREL 

Eğitim: 
Lisans 
Gebze Teknik Üniversitesi- Elektronik Mühendisliği (Devam 
Ediyor) 

Yetenekleri: National Instruments Ultiboard, C programlama 

Görevi: Üretim, Donanım,  

 

 

Muhammed Esad BÜYÜKBAHÇIVAN 

Eğitim: 
Lisans 
Gebze Teknik Üniversitesi- Elektronik Mühendisliği (Devam 
Ediyor) 

Yetenekleri: Python Programlama, Görüntü İşleme,  

Görevi: Görüntü İşleme, Otonom Sistem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

    Takımımız Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği 2.sınıf öğrencilerden kurulmuş olup, takım 

üyelerinin her birinin uzmanlaşmak istediği veya uğraştığı alan/dallara göre görev dağılımı yapılmıştır. 

Takım lideri Ali İhsan GÜLLÜ olup, takımın akademik danışmanlığını ise Gebze Teknik Üniversitesi 

Elektronik Mühendisliği Bölümünde halen Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta olan Murat Enes 

HATİPOĞLU üstlenmektedir. Cochadiablo takımı, bu yarışma kapsamında geliştirilecek olan insansız su altı 

aracı TCG-ATILAY’ ın akademik ve pratik alt yapısını oluşturmaya ve sistem alt birimlerini olabildiğince 

dışarıya bağlı kalmadan kendi emekleriyle üretmeye ve lisans öğrenciliği aşamasında mühendislik bilgisini 

ve ufkunu genişletme çalışmalarına devam etmektedir.  
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                                                                   Şekil 1 ORGANİZASYON ŞEMASI 

     3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

            TCG-Atılay’ın geliştirilmesinde ön tasarım raporunda belirtilen ve öngörülen tasarımlardan 

birkaçında değişikliğe gidilmiştir. Bunlardan birincisi, aracın iskelet tasarımının pvc malzemeden 

üretilmesidir. Planlanan iskelet; kaynak noktalarından içerisine su aldığı ve havuz içerisinde olası 

durumlardan biri olan, aracın duvara çarpması sırasında etki eden kuvvetin simülasyonu 

gerçekleştirdiğimiz darbe senaryosunda başarılı olamayıp, kaynak noktalarından mukavemet 

zayıflamasına uğramıştır. Yeniden düşünülen iskelette nihai karar 20 mm sigma profil metal 

malzeme kullanılarak metal fabrikasında ürettirilen iskelet olmuştur. Sigma profil yönünde karara 

varılmasındaki başlıca sebepler, metal malzemenin hafifliği, mukavemeti yüksek oluşu, darbelere 

karşı eğilme, bükülme ve parçalanma gibi olumsuz sonuçlara karşı kuvvetli bir malzeme olmasıdır. 

Aracın elektronik sisteminde, motorların hızlarını kontrol eden elektronik hız kontrol 

kartlarında ön tasarım raporunda altı tane olan motora karşılık; altı tane elektronik hız kontrol kartı 

üretilmesi planlanmaktaydı. Ancak devre bileşenlerinin düşük ölçekli olamamasının bir sonucu 
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olarak, devre çok yüksek boyutta olup, enclosure içerisinde çok yer kaplamaktadır. Bu yüzden 

enclosure içerisinde hazır alınan ESC’ler kullanılacaktır.  

Aracın dış arayüzünde kullanılması plananlanan programlama dili olan c#’ da değişikliğe 

gidilmemiştir. Otonom görevler için de python dilinden vazgeçilmemiştir. Otonom görevlerde 

kullanılacak olan algoritma, ön tasarım raporunda belirttiğimizle aynı olup, SLAM’ dır. Kamera 

modülü olarak Raspberry’nin kamerası kullanılacaktır. Kameradan alınan görüntüyü netleştirme 

çalışmalarımız gereğince planlanan LC filtreye video görüntü testlerinden sonra gerek olmadığı, bu 

bağlamda üretilmemesine karar verilmiştir. Kamera olarak ön tasarım raporunda belirtilen 

Kingboss, ALLwinner v18 işlemcili, 4K Ultra HD 2160p/15 fps kameranın yerine raspberry pi’nin 

kendi kamerasını kullanma kararı aldık. Su içerisinde raspberry kamerası ile istediğimiz netlikte 

görüntü alabilmemiz, ultra hd kamera kullanımına gerek olmadığını, kısıtlı bütçeyi kontrol 

edebilmek adına da kamera bütçesinden tasarrufa gidilmiştir.  

 

  Cochadiablo takımı olarak, TCG-ATILAY’ın çalışırken yaydığı elektromanyetik dalgaları test 

etmemizi sağlayan, Cochadiablo Elektromanyetik Ölçüm (C.E.M) cihazını geliştirdik. Buradaki 

amacımız; aracımız ATILAY’ın çalışırken dışarıya ne kadar elektromanyetik yayın yaptığını tespit 

edebilmek ve temel seviyede elektromanyetik uyumluluk testleri yaparak aracın elektronik alt 

sistemlerinin dış ortama olumlu veya olumsuz nasıl bir etki gösterebileceğine karar vermektir.  

Cihazımız bir anten vasıtası ile yaklaştırıldığı elektronik cihazdan yayılan dalgaları toplayarak bu 

dalgaların şiddetine göre oluşturduğu sesin kuvvetlendirilerek bir kulaklık yardımıyla dinlenmesi 

temeline dayanır. CEM cihazı, çalışma prensibi itibarıyla bir anti-radyo gibi çalışmaktadır. 

Radyonun belirli bir frekansa ayarlanarak o frekansa binen anlamlı ses sinyalini temiz bir şekilde 

elde etmek için elimine etmeye çalıştığı tüm parazitleri ve radyasyonu CEM cihazı alır. Hz 

bandından GHz e kadar olan radyo dalgalarını yakalar. Çünkü bu cihaz belirli bir radyo frekansının 

dar bir bandı dışındaki tüm frekansları filtreleyen bir giriş devresi içermez. Böylece tasarlanan CEM 

cihazı, elektronik birimlerin yarattığı görünmez elektromanyetik manzaranın algılanmasını ve 

elektromanyetik alanların dinlenmesine olanak verir.  

Tasarımımızda 22 mH'lik iki bobin devrenin girişine yerleştirildi. Bunun amacı çalışan herhangi bir 

elektronik cihazdan yakın alanda sinyal alabilmek yani bobinleri bir nevi yakın alanda anten 

vazifesinde kullanmaktır. Ölçüm yapmak Ardından 2.2 mikrofarad ve 100 mikrofarad elektrolit 

kondansatörleri bağladık. Uygun dirençlerimizi (1k,100k,390k) devremize yerleştirirken metal film 

direnç kullandık. Bunun sebebi ise metal film dirençlerin karbon dirençlere nazaran daha az 

toleransla çalışmasıdır (metal film %1, karbon direnç %5). Ayrıca metal film dirençlerin ısıl 

katsayısı da karbon dirençlere göre daha azdır. Ardından cihazımıza enerji akımını sağlayacak olan 

9 Voltluk pili yerleştirdik. 

  Devremizi benzetim programına (multisim) çizdikten sonra, önce breadboardda tasarımını yaptık.  

Kulaklık jackını da doğru bir şekilde yerleştirdikten sonra (3.5 mm dişi stereo jack) kulaklığımızı 

taktık ve devrenin çalışıp çalışmamasını kontrol ettik. Bunu anlamanın yolu; taktığımız kulaklığa 

cızırtı şeklinde elektromanyetik gürültüden dolayı ses  gelip gelmemesidir. Çalışmakta olan her 

türlü elektronik cihaza C.E.M’ in bobin kısımlarını yaklaştırdık. Bazı elektronik aletlerin yaydığı 

elektromanyetik gürültüyü dinledik ve gürültünün şiddeti ve karakteristiğinin değiştiğini gördük. 
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Bazı cihazlarda (akıllı telefon, akıllı saat, dizüstü bilgisayar gibi elektromanyetik uyumluluk 

problemi olmayan cihazlar) az şiddetli, bazı cihazlarda (elektrik panosu, trafo, eski tip elektronik 

cihazlar, çok fazla kablo içeren cihazlar) çok şiddetli gürültüler dinleyerek yaptığımız aletin 

çalışabilirliğini sürekli kontrol ettik. Son olarak delikli  pertinaksa da her şeyi doğru bir şekilde 

lehimleyerek kutulamasını da yaptık. Bir açma kapama düğmesi de ekleyerek  9 voltluk pilimizin 

sürekli enerji sağlamasının yani bitmesinin de  önüne geçmiş olduk.  

  Yaptığımız cihaz (C.E.M) ATILAY aracı dış ortama az şiddetli elektromanyetik gürültü 

yaymaktadır. Böylelikle; ileride aracımız suya sokulduğunda, oradaki elektronik ekosisteme 

herhangi bir olumsuz etki  vermeyecektir. Sayısal bir elektromanyetik güç değeri ölçülmediğinden 

cihazların çıkardığı sesler baz alınarak bir kıyas yapılmış ve bu sonuca varılmıştır. Cihaz 

profesyonel bir elektromanyetik girişim- elektromanyetik uyumluluk ölçüm cihazı değildir. Cihazın 

belirli elektronik cihazlardan topladığı elektromanyetik gürültülerin kayıtları ve örnekleri ayrıyeten 

takımımızdan istendiğinde sunulabilecek haldedir.  

 

 

Şekil 2 C.E.M CİHAZININ PERTİNAKS’DA ARKADAN GÖRÜNÜ 

 

                                                          Şekil 3 C.E.M CİHAZI BENZETİMİ 
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                                              Şekil 4: C.E.M CİHAZININ PERTİNAKS'DAKİ GÖRÜNÜMÜ 

 

 

 

Şekil 6 C.E.M. CİHAZININ BOBİN ÇIKIŞ YERLERİ 

 

Şekil 5 C.E.M CİHAZININ KULAKLIK GİRİŞ YERİ 

Şekil 7 
Şekil 8 
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Şekil 10 

4.  ARAÇ TASARIMI  

    4.1.Sistem Tasarımı 

 

 

                                                                       Şekil 11 SİSTEM TASARIMI 

 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

   4.2.1.Mekanik Tasarım Süreci 

      TCG-ATILAY, yapısı itibariyle dış iskelet, ana araç gövdesi, motorlar ve tutucu kol 

(gripper) ‘dan oluşmaktadır. Dış iskelet, araç gövdesini ve motorları dış etki ve olası darbelere karşı 

muhafaza eder. Dış iskeletin iç kısmında konumlanmış olan araç gövdesi, 3D yazıcılardan 

çıkartılmış bağlantı eklemleri ile iskelet üzerine montajlanarak sabitlenmiştir. İskeletin üzerinde 

dikey doğrultusunda 4 adet ve yatay doğrultusunda 2 adet olmak üzere toplam 6 adet motor vardır. 

Bu motorlar, güvenlik prosedürleri sebebiyle suya karşı sızdırmaz etki gösteren yuvaların içerisinde 

Şekil 9: C.E.M CİHAZI TEST EDİLİRKEN 
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bulunur. Yalnız motor çıkışlarında bulunan pervaneler suyla temas edecektir. Pervanelerin dış kısmı 

da plastik dökümden yapılma muhafazaların içerisinde yer alır (olası pervanelerde kopma, 

parçalanma ve dış darbelere karşı korunması amacı ile). Tutucu kol araç önünde yere paralel olarak 

konumlanmış iskelet parçasına monte edilerek, kamera görüntüsüne engel olmayıp, kameranın 

görev sırasında tutucu kolu rahat bir şekilde görebilmesi için tasarlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROV’lar yanal eksenler üzerinde maksimum stabilite kazandırmak için yüksek bir kaldırma 

merkezi ve düşük bir ağırlık merkezi ile inşa edilmiştir (Şekil:6). Çoğu küçük ROV sistemi, 

sistemin burun / burun kesmesini ya da rulo ayarını kesmek için değişken konumlandırılmış sabit 

dengeye sahiptir.  

 

 

Şekil 11 ve 12’de arabanın doğrultma momentlerinin gösterimi ve hesabı verilmiştir. TCG-Atılay’ın 

gövdesinde bulunan gyroskop sensörleri aracılığıyla doğrultma momenti için gerekli açısal değer 

hesaplanır ve işlemciye iletilir. İşlemci motorları Şekil 9’daki doğrultma momenti hesabını baz 

alarak hangi motora yüzde kaç itiş vereceğine karar verir.   

                     Şekil 12 POZİTİF ARAÇ DENGESİ 

                    Şekil 13 Doğrultma Momentlerinin Araç Üzerinde Etkisi 
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Şekil 14  a)Askıda Kalma,(Dikey Hareket Momenti = Su Kaldırma Kuvveti, b)Poizitif Yüzme 

Etkisi:  Dikey Hareket Momenti < Su Kaldırma Kuvveti, c) Pozitif Yerçekimi Etkisi: Dikey 

Hareket Momenti >Su Kaldırma Kuvveti 

Şekil 14’demotorların arasındaki mesafenin açılmasına bağlı olarak kararlılık değişimi 

incelenmiştir. TCG ATILAY’ın T100 motorlarının arasındaki mesafe pozitif 4cm, daha önceden 

kararlaştırılan mesafeye ek olarak tasarlanmıştır 

Motorların sükûnet durumunda, aracın sıfır hareket durumu (stabilizasyon) sağlanması için 

kaldırma kuvvetine eşit ağırlığın olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, yüzey alanı genişletilmesine 

gidilmiş, iskelet sistemine gerek duyulmuştur. Amaç; aracın suya bırakıldığında, yüzme veya batma 

etkisi altına girmemesidir.  

 

 

 

Şekil 15’de verilen Motorun, araç uzunluğuna bağlı olarak aradaki mesafesinin açılması dolayısıyla 

artan kararlılık, TCG ATILAY’ da T100 motorların konumlanmasında kullanılır. T100 ve ana 

gövde arasındaki uzunlamasına mesafe pozitif kararlılık etkisi için, 8 cm artırılmıştır. 

                                  
Şekil 15 Araç Uzunluğu/ Motor Pozisyonunun Kararlılığa Etkisi 
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Şekiller 15 ve 16 de su altı araçlarının ideal ve efektif (pratik değeri yüksek) vücut tasarımları 

verilmiştir. Akışkanların hareketine bağlı olarak oval gövde tasarımında, hareket halinde değişen 

akışkan konumu (displaced fluid) dikkate alınarak TCG-ATILAY’ ın gövdesi bluerobotics.com’ 

dan seçilmiştir. 

 

 

                                         Şekil 17    İdeal Su Aracı İçin Tasarlanan Model 

4.2.2 Malzemeler 

 Araç dış iskeleti için alüminyum sigma profil kullanılmış olan temel malzemedir. Elektronik 

sistemin içinde bulunduğu koruyucu gövde (enclosure), motorlar, ve tutucu kolu dış darbelere karşı 

koruması için özel olarak tasarlanmıştır.  

    Araç gövdesi için birçok alternatifler bulunmakla birlikte; su sızdırmazlığı, proje içerisindeki en 

önemli konu olmasından mütevellit, su altı araçları için tasarlanmış Watertight Enclosure for 

Şekil 16  Motorların Kendi Aralarında Mesafesinin Kararlılığa 

Etkisi 
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ROV/AUV (4 Series) kullanılacaktır. Bu ürünün diğer ürünlere göre tercih sebebi ise su 

sızdırmazığını birçok testten başarı ile geçerek kanıtlanmış olmasıdır. Koruyucu gövde içerisinde 

lityum-polimer (li-po) bataryanın konumlanması, güvenlik açısından kusursuz bir prosedür 

gerektirir ve bu ürün bize istenilen su sızdırmazlığını güvence altına alarak işlem kolaylığı sağlar. 

Malzemesi alüminyumdan yapılmıştır ve alüminyumun yoğunluğunun suyun yoğunluğuna göre 

düşük değeri, aracın sudaki kararlılığına istenmeyen bir batma ve yüzme etkisi göstermez. 

 Aracın sudaki hareket kabiliyetini sağlamakla görevli olan itici motorlar, fırçasız T100 

thruster olarak seçilmiştir. Bu motorların tercih sebebi ise sudaki dakikadaki maksimum itme ve ters 

itme kuvveti, suya karşı sızdırmazlığı ve pervanelerinin suyun pervane koruyucu yuva (nozzle) 

içerisinde boğulmadan tasfiye edilmesini sağlamasıdır. 

 Araç dış iskeletine bağlı durumda olan, görevler sırasında, açma/kapatma olarak iki 

fonksiyon çıktısı alınabilen tutucu kol, nesnenin kavranması, pim çekilmesi gibi görevler için 

tasarlanmıştır. Uzun uğraşlar sonucunda yapısında bulunan iki servo motor sudan muhafaza edilmiş 

olup; servo motorlarda oluşabilecek olası bir probleme karşı görevlerde kullanılmak üzere kanca 

(hook) tasarlanmıştır. Üç boyutlu yazıcıdan bastırıldıktan sonra iskelete sabitlenecektir.  

 

 

MALZEME LİSTESİ: 

1) Dış iskelet 

2) İskelet bağlantı elemanları 

3) Araç gövdesi 

4) Tutucu kol 

5) Motorlar 

 

4.2.3.Üretim Yöntemleri 

 Araç iskeleti sigma profil malzemeden, metal fabrikasında üretilmiştir. Sudan kaynaklı 

oluşabilecek korezyonlara karşı su geçirmez boya ile boyanarak suya karşı güçlendirilecektir. Araç 

gövdesi ve motorlar satın alınmıştır. Tutucu kol takım envanterinde bulunmaktadır. Kanca için 3D 

yazıcı kullanılacaktır.  

4.2.4.Fiziksel Özellikler  

Aracımız 64cm uzunluk , 30cm genişliğinde ve 22cm boyunda olması beklenmektedir 

 

T100 x6   71.4 N - 720g 

Enclosure  44.9 N - 400g 

İskelet (Sigma Profil)  39.1 N - 370g 

Tutucu (gripper) 19.6 N - 260g 

Lipo batarya  57.3 N - 580g 

Ardunio mega   2.8 N - 36g 

Raspberry pi3   3.0 N - 52g 

Sualtı kamera modülü  2.9 N - 45g 

Sensörler  10.7 N - 135g 
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Kablolar ve Ekler  1.0 N - 12g 

Toplam ağırlığımız 181.3 Newton ve toplam kütlemiz 2540gr’dır. Aracımıza gerekli görüldüğü 

takdirde iskelet kısmında gerekli düzenlemeler ile ekleme veya çıkarma yapılabilme durumu 

olabilir. 

*Not; Gerekli malzemenin hepsinin tedariği henüz gerçekleşmediğinden mütevellit, araç daha 

tamamiyle bir bütün haline getirilemediği için verilen ölçüm değerlerini teoriksel ölçümlerdir. Hata 

payı olabilir. 

 

 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

                      

       4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

    

  Araç yer istasyonunda bulunan WINDOWS tabanlı işletim sistemine sahip bilgisayar tarafından 

insan kontrollü görevler için kontrol edilir. Veri akışı bilgisayar ile Ethernet kablosu üzerinden 

gerçekleşir. Ethernet kablosu ve araca istasyondan sağlanan elektrik kablosu, olası kablo 

dolaşımlarına mahal vermemek için birbirlerine hat boyunca yapıştırılmıştır. İnsan kaynaklı 

görevlerde, araç içerisinde sualtı kamerası mevcuttur. Bu kamera vasıtasıyla görüntü bilgisayara 

aktarılır. C# derleyicisi ile yazılan arayüzde tanımlı olan ileri, geri, sağ, sol, aşağı ve yukarı 

komutları joystick kol yardımı ile arduinoya motorların hareketi için veri gönderir. Arduino, fırçasız 

motorlara tanımlanan hız değerlerini göndermek için hız kontrol kartlarına (ESC’lere) komut verir.  

ESC’ler bağlı bulundukları motorlara, arduinodan aldıkları yüzde hız oranı kadar itici kuvvet 

vermelerini sağlar. 

 

   Aracımız otonom görevleri görüntü işleme ve mesafe ölçen lazerler sayesinde tamamlayacakdır. 

İlk aşamada görüntü işleme ile alınan veriler rasperry’ye gönderilir. Bu veriler sayesinde cisimin 

konumu belirlenir, ardından lazer sayesinde TCG-ATILAY ile cisim arasındaki mesafeler hesaplanır 

(Bu durum her otonom görev için aynı değildir. Sadece genel işleyiş anlatılmaktadır.). Bu mesafeye 

göre arduino, fırçasız motorlara tanımlanan hız değerlerini gönderir. Bütün bu işlemler olurken 

aracımızın dengede durması için gyroscop kullanılır. Gyroscop cismin dengesiz olduğu durumlarda 

arduino’ya uyarı göndermektedir, iletiyi alan arduino motorlara gerekli pvm’i verir. Otonom 

görevlerin ayrıntılı anlatımı bölüm 4.3.2 ‘de bulunmaktadır. 
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                                                           Şekil 18 ARAÇ ELEKTRONİK DİYAGRAMI 

 

4.3.1.1. Araç Elektroniği  

     TCG-ATILAY’ın elektronik sistemi iki kısımdan oluşur. Birincisi tüp içerisine rakor girişlerden 

alınan 48 volt, ilk girişte dağıtım kartına iletilir. Bu kartın kullanılmasının sebebi, rasperry kartının 

hassasiyeti ve olası gerilim kontrolsüzlüğü sonucu rasperry’nin yanmamasıdır. Ayrıca bu yolla 

gereksiz kablo kalabalığından da kurtulunur. 48 Volt DC gerilim, 12 Volta düşürülüp, Rasperry’e 

aktarılır. Araçtan çıkan Ethernet kablosu lift kasasına elektrik kablosu ile birleşerek verilir.İnsan 

kaynaklı görevler için kullanılması planlanan kamera ve tutucu kol  İkinci kısım araç içi 

haberleşmenin gerçekleştiği kısımdır. Bu kısımda Arduino, araç sensörlerinden aldığı verileri 

toplayarak, rasperry’ye gönderir. Kamerada doğrudan rasperry ile bağlantılıdır.   

 

4.3.1.2. Temel Elektronik Sistemi 

      Araç gövde içerisinde Cortex-A53 64-bit 1.4GHz işlemci mimariye sahip Rasperry pi 3 

kullanılacaktır. Rasperry, kontrol kartı olan Arduino Mega 2560 CH340 ile RX-TX bağlantısı 

yapılarak seri haberleşme sağlar. 6 tane itici motor, 6 tane hız kontrol kartları vasıtasıyla 

arduinoya bağlıdırlar. Sensörler de doğrudan arduino’ya bağlıdır. Gyroskop sensörleri 

yardımıyla, araç konumu ve dengesi sağlanır. 

 

 

4.3.1.2.1. Motorlar 

TCG ATILAY aracımızda altı adet T100 tipi motor kullanacağız.   

 

Özellikleri; 

Maks. güç:135 watt 

Çalışabilir Voltaj aralığı:6-16 Volt 

Maks. ileri itiş kütlesi:2.36 kg 

Maks. geri itiş kütlesi:1.85 kg 

Maks. akım:12.5 Amperdir. 
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Şekil 19: Motor Kontrol Şematik Özeti 

Kullanacağımız motorlar ESC’lerden (Elektronik hız kontrolü kartı) gelen PWM’leri (darbe 

genişliği modülasyonu) uygulayacaktır. ESC’ler  projede kullanacağımız Arduino’dan veri 

alacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PID TABANLI DC MOTOR KONTROLCÜSÜ (Raspberry Pi ile): DC motor kontrolü için 

kullanacağımız program Python’la geliştirildi. Bu program GUI, RPM ölçme, hata tespit 

edici, PID kontrol fonksiyonları,ve PWM Jenerasyon fonksiyonu içermektedir. PID tabanlı 

kapalı devre DC motor kontrol sistemi, gereken hız ve gerçek motor hızında bir fark 

belirleyen ve hatayı gidermek için bir düzeltme kontrol sinyali oluşturan bir sistemdir. 
 

Gerekli Donanım:  

Raspberry Pi  

Raspberry Pi Ekranı  

RPM sensörleri yada PNP tip yakınlık sensörü örnek olarak:PR12-4DP 

 

İŞLEYİŞ:  

1-) Uygun voltaj verildikten sonra (3.3 V’dan küçük olacak şekilde) RPi.GPIO.22, RPM sensöründen geri 

besleme sinyali almak için yapılandırılacaktır. 2-) RPi.GPIO.23 bir çıkış olarak yapılandırılacaktır. (DC 

motor sürücüsü için PWM darbeleri sağlar.)  

3-) Raspberry Pi ekranı ve giriş-çıkış pinleri bağlanacaktır.Güç adaptörü Raspberry’e bağlanıp güç 

verilecektir.  

4-) GUIZERO kütüphanesi indirilip,kurulacaktır.  

5-) DC Motor kontrolcüsünün kodu çalıştırılacaktır.  

6-) GUI açılacak ve geri besleme sensörünü çalışma sürecinde PID kazanç değerlerini sağlayabilmek için 

RPI’ya bağlayacağız.  

7-) Gerekli RPM’yi kaydırıcıları(slider) kullanarak ayarlayacağız. Daha sonra başla butonuna basabilir hale 

geleceğiz.  

8-)P kazanç değerini arttıracağız. Böylelikle motor hızı yavaş yavaş artacaktır yani ayarlanan RPM’ ye 

ulaşmak biraz zaman alacaktır.  

10-)l-kazanç ve D-kazanç değerlerini arttıracağız ve sistem performansını göreceğiz.  
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11-) Tepki hızı PID kazancı değerlerine bağlıdır.  

12-) Mekanik yükleme düzenlemesi kullanarak motoru yükleyip ayarlanan ve çalışan RPM değerlerini 

gözlemleyeceğiz. Motorun hız ve tork özelliklerini hesaplamak için yük değerlerini not edeceğiz.  

13-) Girişleri yani RPM ve PID kazanç değerlerini değiştirip motorun tepkisini gözlemleyeceğiz. 

ŞEMATİK ÖZET: 

 

                                                          Şekil 17: Motor Kontrol Şematik Özet 

 

4.3.1.2.2. Lazerler 

Lazerlerin Mesafe Aralığı: 

TCG Atılay’ın alt tarafına ve ön tarafına toplam iki tane lazer cihazı yerleştirdik. Alt taraftaki lazer 

cihazının amacı sualtı aracımızın taban seviyesiyle arasındaki mesafeyi ölçebilmesidir. Ön taraftaki 

lazer cihazının amacı ise otonom görevler için TCG Atılay aracımızın hedef obje ile arasındaki 

mesafeyi ölçebilmesidir. 

 

 

 

                                                                  Şekil 20: LAZER IŞINLARININ İLERLEYİŞİ 
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                                                                 Şekil 21 LAZERLERİN ÖLÇÜM ARALIĞI 

 

  4.3.1.2.3 COCHADIABLO ESC: 

  ESC devremizin benzetimini şekildeki gibi tasarladık.  Ardunio Uno’muzu, potansiyometremizi, 

uygun entegrelerimizi ve içi seramik ve normal karbon dirençlere nazaran daha büyük olan 4 tane 

1ohm’luk direnç kullandık. Bunun sebebi devremizdeki dirençlerin hazır ESC’ ye göre daha fazla 

ısınmasını önlemek ve diğer bileşenlerin de bu ısınmaya karşılık olumsuz etkilenmesinin önüne 

geçmektir. 

    Tasarladığımız ESC devresini delikli pertinaksa şekildeki gibi yerleştirdik ve lehimledik. Ancak 

tasarladığımız bu devre hazır satılan ESC’lerden boyutça çok büyük oldu. Ayrıca tasarlanan ESC 

motor sürerken görevini yerine getirmekte olup bazı kusurları mevcuttur. Bu kusurlardan en 

önemlileri gecikme, ısınma ve çalışma süresinin artmasıyla sebebi net tespit edilemeyen hatalardır. 

Bu yüzden tasarladığımız ESC’yi su geçirmez tüpün(encloser) içerisine yerleştirmedik. Bizler 

tasarladığımız devreyi T100 motorlarımızda test ettik. Hazır ESC’ ler gibi hızlı olmasa da T100 

motorumuz gayet tatmin edici bir şekilde çalışmıştır. Su sızdırmaz tüpün içerisine de 6 adet hazır 

ESC koyduk. Tasarladığımız ESC’ler sonraki tasarımlarda iyileştirilecek, ve performansının hazır 

ESC’lerin yerine konulabilecek kadar iyi olduğu gözlemlendiğinde ileriki yarışlar için de 

kullanılabilecek halde olacağı kanaatindeyiz.   
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                                                                  Şekil 22: ESC DEVREMİZİN BENZETİMİ 

 

                                             Şekil 23: TASARLADIĞIMIZ ESC DEVRESİNDEN BİR GÖRÜNTÜ 
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                                                Şekil 24: ESC DEVREMİZİN PERTİNAKS'DAN GÖRÜNÜMÜ 

 

 

 

4.3.1.2.4.  SENSÖRLER 

 Su altında aracın konumunun belirlenmesi, etrafındaki cisimlerin tespiti ve yol alması, 

kararlı halinin (stabilizasyonun) korunması amacıyla aracın gövdesine çeşitli sensör bileşenleri 

konumlandırılır. Kontrol sistemi için geliştirilen SPID algoritması, sensörlerden okunan verilere 

göre geribesleme (feedback) sistemiyle işlemciden motorların kontrolünü sağlar. Bu algoritmanın 

en sağlıklı biçimde çalışması için gyroskop tercih edilmelidir. 

Açısal hız sensörleri olarak bilinen gyroskop sensörleri, açısal değişimin zamana bağlı 

değişimini ölçmeye yarayan sensörlerdir. TCG-ATILAY gövdesine sağ ve sol kısımda 

konuşlandırılmış 2 adet gyroskop sensörü, SPID’ kontrol mekanizmasına birim zamandaki değişime 

bağlı olarak aracın kararlı pozisyonunda olmasını kontrol edici veri gönderir. 

  

       Bu kısımda TCG ATILAY ’ın PID Kontrol Sistemine alternatif olarak SPID kontrol 

sistem tasarımı ve akış şeması işlenmektedir. 

Sliding PID, Sliding Mode Kontrol (SMC) ve Proportional İntegral Derivative (PID) olarak iki 

kısımın bütünleşmesinden oluşmaktadır. Bu kısımdan sonra Sliding PID, kısaca (SPID) olarak 

adlandırılacaktır. SPID’ın sayısal hesaplamaları simülasyonlar vasıtasıyla verilmektedir. 

Dalgalanma hareketi (surge motion) ve yuvarlanma hareketi (roll motion) incelenecek olan iki 

temel hareket eksenleridir. TCG-ATILAY’ ın eksen diyagramları; Uzay Merkezli Eksen (UME), 

Gövde Merkezli Eksen (GME) olarak incelenmektedir. Aracın UME pozisyonları; x-ekseni kuzeyi, 

y-sekseni güneyi ve z-ekseni dünya merkezine olan doğrultusunu belirtmektedir. GME eksen 

pozisyonları ise; aracın hızını ve yerçekimi merkezine göre ivmesini belirtir. İlerleyen kısımlardaki 

hareket denklemleri; dalgalanma ve yuvarlanma hareketi olarak 2 temel kısmı “two degree of 

freedom” (serbest iki kısım) (2-DOF) olarak işlenmiştir. 2-DOF için genel hareket denklemi;                      
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                                        ve dıştan etki eden iki kuvvettir. 

 

                                                                       Şekil 25: Araç 3-eksen Çizimi 

 

TCG-ATILAY‘ın tahmini öz hususiyetlerini içeren tablo ektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       TCG-ATILAY' ın Öz Hususiyet Tablosu 

 

AĞIRLIK 2555 

TOPLAM UZUNLUK ( TUTUCU 

(gripper) HARİÇ) 

44.2cm 

DİKEY UZUNLUK 18cm 

KONTROL SİSTEMİ Arduino 

HABERLEŞME Rasperry- Arduino 

KAMERA Kingboss, ALLwinner v18 

işlemcili, 4K Ultra HD 2160p/15 

fps 

BATARYA Lityum Polimer (Lİ-PO) 4S hücre, 

1300mAh 14.8V 95C 4S1P R-Line 

LiPo 

İTİCİLER (thruster) 6-16V, azami 12.5 Amper 

PERVANELER (propeller) 2 pervane, 76mm(1 tanesinin 

uzunluğu) 

HIZ 300/4200 (devir/dakika) 
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                  Şekil 26:  SPID'in Blok Şeması 

Sliding Mod Kontrolü (SDM) 

 

  Sliding mod kontrol, etkili ve gürbüz bir kontrol mekanizmasını temel alan bir kontrol metodudur. 

Bu, sistem belirsizlik modelleme problemini ele alan bir kontrol mekanizması anlamına gelir. 

 

 

DEĞİŞİM FONKSİYONU 

 

  Bir dinamik sistemde; u: kontrol input’ u; x: yer vektörü ; ve f(x,t) ve b(x,t) sınırlandırılmış 

fonksiyonlar , d(t): dış girdidir. Dinamik sistem denklemi şu şekilde yazılabilir: 

 

    

 

S(x,t) , yüzeydeki değişim fonksiyonu için genel denklem : 

  

 

 

olarak verilir. 

Ayrıca, değişken durumlar için denklemler şu şekilde yazılabilir. 

 

                              veya              

 

Değişken PID Sistem (SPID) 

SPID’ in tasarım kontrol sistemi, SMC ve PID’ in birleşiminden oluşmaktadır.  Bu kısımda SMC 

uygulamasıyla tasarlanmış, PID kontrol yardımıyla optimizasyonu sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  İNCELEME METODOLOJİSİ 

Bu kısımda dalgalanma ve yuvarlanma hareketleri için SMC’ nin kazanç-kontrol-input’ u 

tasarlanmıştır.  

 

Dalgalanma hareketinin kazanç kontrolü (n=1 için) : 
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Dalgalanma hareketinin değişkenleri için yukarıda kullanılan denklem, yuvarlanma (roll) hareketi 

için de benzer aşamalar üzerinden modellenebilir: 
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Dalgalanma ve yuvarlanma hareketi için kayma denklemi elde edildikten sonra, deneme ve yanılma 

olan orantılı, integral ve türev değerinin belirlenmesi için PID yönteminin uygulandığı SMC ve PID 

kontrol sistemi kombinasyonu yapılmıştır. Aşağıdaki PID tablosu (Oransal, integral ve türev 

değeri). 

 

 PID DEFAULT   

 PROPORTIONAL INTEGRAL DERIVATIVE 

DALGALANMA 2 1.5 1.5 

YUVARLANMA 2.5 1 1.5 

                                                              PID Sistem 

2-DOF Nonlinear SPID Kontrol tasarımı gerçeklendikten sonra simulink ortamında simülasyonu 

yapılır. Bu kontrol sistemi araç otonom blok diyagramı olarak aşağıdaki bağıntılarla ilişkilidir. 

Şekil-22’de dalgalanma hareketinin 1metre/saniye sonra kararlı (stable) olduğu görülmektedir. 0.4 

saniyeye 0.002% hata ile ulaştığı gözleniyor. 

 

 

 

 

Şekil-28’da yuvarlanma hareketinin 1radyan/saniye’ ye, 0.4 saniyede 0.05% hata ile ulaştığı 

görülmektedir. 

 

 

 

                                          Şekil 27: PID Kontrol Algoritması 
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                                     Şekil 28: SPID Yardımıyla Dalgalanma Hareketi 
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Verilen denklemler ve doğrultusunda, Sliding PID  

Şekil 29:SPID Algoritma Akış Şeması 
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SONUÇ  

Verilen denklemler ve simülasyon sonuçlarından yapılan çıkarım doğrultusunda, Sliding PID 

(SPID) Metodu dalgalanma(surge) ve yuvarlanma(roll) hareketleri için yüksek oranda kararlılık ve 

doğruluk sağlamaktadır. Bu bağlamda TCG-ATILAY’ ın kontrol sisteminde kullanılması halinde, 

aracın gövdesinin su içerisinde yüksek kararlılıkta(stabilitede) durması sağlanmış olup; insan 

kontrollü görevler (manual) ve insan kontrolsüz görevler (otonom) sırasında kontrol mekanizması, 

görevlerin sağlıklı yürütülebilmesi açısından sorun teşkil etmeyecektir. 

 

4.3.1.3.    Kablolar ve Bağlantılar 

Aracın raspberry ile haberleşmesini sağlayan cat5 Ethernet kablosu, elektrik kablosuna 

dışardan kelepçelenmiş olarak hat üzerinden, lift kasasından iletimi yapılır. Bu yöntem yardımıyla 

kablolar arasında dolanma, kopma gibi güvenlik zafiyetleri ortadan kaldırılır. Kablolar araç içerisine 

su sızdırmaz rakor girişlerden bağlanır. 

 

  4.3.2.     Algoritma Tasarım Süreci   

         Bu bölümde sualtı robotiğinin otonom ve manuel kısmının algoritma yapıları incelenektir. 

Manuel görevler için kullanılacak algoritmada kameradan görüntü alınıp, alınan görüntü raspberry 

pi3 b+ kartına aktarılıp, bu kart ile bağlı olacağı Ethernet kablosu aracılığıyla üzerinde çalıştığımız 

ve yapımını kendimiz üstlenmekte olduğumuz yerli ve milli arayüzden görüntü alınabilecektir. Bu 

arayüzden joystick kullanılarak motor sürücüleri (esc) ile kontrol edilecektir. 

 Otonom görevler için kullanılacak algoritmada hem kameradan görüntü alıp aynı zamanda 

ardunio kartına bağlı gyroscop ile denge sağlanıp lazer ile de mesafe ölçümü yapılacaktır. Ardunio 

kartından rx ve tx pinleri ile seri port yoluyla raspberry pi3 b+ kartıyla donanımsal olarak 

haberleşme imkanı sağlanır. Bu ardunio- raspberry pi3 b+ haberleşmesi ile sensörlerden alınan 

veriler raspberry kartına aktarılır. Aynı zamanda yine kameradan alınan görüntü raspberry kartına 

aktarılır. Raspberry kartında toplanan veriler işlenir. İşlenen verilerle görevin gerçeklenip 

gerçeklenmediği kontrol edilir. Eğer istenen görev gerçeklenmez ise ardunio kartına motor hareketi 

için komut verilir ve bu anlatılan döngü tekrar işlenir, istenen görev gerçeklenir, başarıyla 

tamamlanır ise algoritma döngüsü son bulur.    
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4.3.2.1) ENGEL GEÇİŞ GÖREVİ       

İnsansız sualtı aracımızın bu görevinde amacımız su içerisindeki çemberlerden otonom olarak 

geçmektir. İlk olarak aracımızı havuz içerisinde serbest dolaşım yaparak genel bir 

bakış atarak çemberlerin yeri doğruluğu kesin olmamakla beraber belirlenir. 

Ardından çemberlerin var olduğu düşünülen yerlere görüntü işleme yolu ile tekrar 

bakılıp çemberler tespit edilir. Şimdi görüntü işleme aşamalarımıza geçelim.  

Sualtında dijital görüntülerdeki geometrik şekilleri bulmak için görüntü işlemede 

pek çok uygulama vardır. Bu uygulamalar arasında görüntülerdeki doğru ve 

daireleri tespit etmeyi kolaylaştıran en bilindik yöntem Hough Dönüşümü ’dür.  

Hough dönüşümü bize görüntünün tamamının görülebilir olmadığı durumlarda dahi 

olası şekilleri tespit edebilmemizi sağlar. Bizim çalışmamız bu görevde de açıkça 

belirtildiği üzere hough dönüşümünün dairesel şekil tespitinde kullanılması üzerine 

olacaktır. Hough dönüşümü kullanılarak şekil tespiti genel olarak aşağıdaki adımlar 

ile özetlenebilir: 

➔ Gerçek zamanlı görüntümüz üzerinde kenarlar belirlenir. 

➔ Bir eşikleme yöntemi kullanılarak görüntü ikili (siyah-beyaz) hale getirilir. 

➔ Her kenar pikseli için noktanın üzerinde olabileceği olası geometrik 

şekillerin polar koordinattaki değerleri kullanılan bir akümülatör matrisi üzerinde 

birer artırılarak her kenar pikselin olası şekilleri oylaması sağlanmış olur. Bu şekilde 

görüntü bozukluklarından kaynaklanan olası hatalar önlenmiş olur. 

➔ Akümülatör değeri en yüksek olan şekiller en çok oy alan şekiller 

olduklarından görüntü üzerinde bulunma veya belirgin olma olasılıkları en yüksek 

olmaktadır. 

➔ Şekillerimizin yüksek orandaki tespiti ile Hough dönüşümü yöntemi 

sonlanmış olur. 

  Bizim sualtı aracımızda kullanacağımız görüntü işleme sayesinde halkaların 

bulunması sağlanır. Otonom olarak programladığımız aracımız çemberin merkez 

noktasına doğru hareket etmeye başlar ve çemberin içinden geçer. Bir kez geçtiği 

çemberi haritadan işaretleyen aracımız bir daha o çemberi hedef olarak 

belirlemeyecek ve farklı çemberlerin merkezine doğru hareket edecektir. 
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4.3.2.2) HEDEF TANIMA GÖREVİ 

Su altı aracımızın bu görevinde amacımız havuzun farklı bölgelerine bırakılmış olan 

nesnelerin tespiti ve ardından o nesnelerin üzerinde yazılı olan harflerin 

belirlenmesidir.  İlk olarak   OpenCV kütüphanesi içerisinde yer alan haarecasecade 

sınıflandırıcısını Dumlupınar Denizaltı maketinin görüntüleri ile eğitmemiz 

gerekmektedir. Öğretmiş olduğumuz cisimler tespit edilir, bu işlem için serbest 

dolaşım yapılacaktır. Kullanacağımız bu nesne belirleme olayının aşamalarından 

bahsetmek istiyorum. İlk olarak yapmamız gereken sınıflandırıcımızı eğitmektir. Bu 

eğitim için bize yarışma ekibi tarafından verilen objenin fotoğrafı kullanılır. 

Eğitimini tamamlamış olan program, havuzun içerisinde farklı açılardan kareler 

alarak o kareleri gri formata dönüştürmesi ardından bunları bir ve sıfırlardan oluşan 

ikili sisteme geçirmesi gerekmektedir. İkili sistemde olan o kareleri tıraşlayarak bir 

ve sıfır sayı yoğunluklarını azaltırız ve en az %80 oranında olumlu karşılık 

alabildiğimiz bölgeyi hedef cismimiz olarak seçeriz.   Programımız en temel olarak 

böyle çalışmaktadırlar. Bu işlem ile görüntü işleme bölümümüzün ilk kısmını 

tamamladık. Nesnenin belirlenmesinin ardından enclousure’un ön kısmına 

koyacağımız lazer sayesinde cisim ile TCG Atılay aracımız arasındaki mesafe 

ölçülür. Şimdi harf tanıma kısmına geçebiliriz. 

Su altı aracımız hedef nesnedeki harfi rahat bir şekilde görebilecek şekilde 

yaklaşmasının ardından görüntünün ön işlemesi yapılır. Bu ön işleme dediğimiz 

olay, görüntünün renkli formatından gri formata geçip ardından fotoğrafı sıfır ve 

birlerden oluşan ikili(binary) formatına geçme olayıdır. Bu işlemin ardından 

karakter ayıklama işlemini yapmamız gerekiyor. Piksel pixel ikili sayı dizilimi ile 

donatılmış olan fotoğrafımız bir sayılarının olduğu grubu belirleyerek harfimizin 

görüntüsünü çıkartır ve böylelikle harfimizi belirlemiş olur. Şunu da belirtmekte 

yarar var ki görevin başında nesne tespiti için programımıza hedef objenin şeklini 

öğretmiştik. Bu sefer şekli öğrettiğimiz gibi uygulamaya harfleri de öğretmemiz 

içinde gerekmektedir. 
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4.3.2.3) DENİZALTININ TESPİTİ ve ARACIN KONUMLANDIRILMASI 

 

     Otonom olarak gerçekleştireceğimiz bu son görevimizdeki aşamalar ile 2. 

görevimizde hedef cismin bulunması kısmındaki aşamalar tıpa tıp aynıdır. İlk 

olarak OpenCV kütüphanesi içerisinde yer alan haarecasecade sınıflandırıcısını 

Dumlupınar Denizaltı maketinin görüntüleri ile eğitmemiz gerekmektedir. 

Ardından kameramızdan alınacak olan farklı açılardan kareleri gri formata çevirip 

ikili sistem (sıfır ve birlerden oluşan sistem) haline getirmemiz gerekiyor. 

Tıraşlama işlemlerinin ardından en az %80 oranında karşılık alabildiğimiz 

bölgeyi hedef cismimiz olarak belirliyoruz. Dumlupınar denizaltı maketi görüntü 

işleme ile teyit edildikten sonra TCG Atılay aracımızın ön kısmında buluna 

mesafe ölçen lazer sayesinde cihazımız ile hedef cisim arasındaki mesafe 

ölçülecektir. Ayrıca dikeydeki yüksekliğin ayarlanması içinde aracımızın alt 

kısmına monte edilmiş olan mesafe ölçer lazer kullanılacaktır. Dikeyde ve 

yatayda minimum mesafeye ulaşıldığı anda motorlar kapanacak ve TCG Atılay 

aracımız görevini tamamlamış olacaktır. 
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   4.3.3.   Yazılım Tasarım Süreci  

 

Yazılım tasarım sürecinde birçok planlama ve tartışmanın ardından Cochadiablo ekibi 

olarak nihai karara vardık. Ön tasarım raporunun sunulmasının ardından çalışmalarımıza başladık. 

Aracımızın kontrol/navigasyon/güdüm algoritmaları ile yazılım sürecini Arduino üzerinde ve 

rasperry pi3 b+ üzerinden anlatmaya çalışacağım. 

İlk olarak TCG ATILAY aracımızın üzerinde bulunan lazerler, gyroscope ve motorların 

bağlı bulunduğu ESC’lerin programlanmasında Arduino yazılım platformu kullanılmıştır. Arduino 

yazılım platformunun kullanılmasının sebebi daha kolay ve Cochadiablo ekibinin bu platformu 

kullanmada deneyimli olmasıdır.  

İkinci olarak otonom görevlerde çok kritik olan görüntü işlemeyi rasperry pi3 b+ da yaptık. 

Yazılım da ise PYTHON programlama dili kullandık. Python programlama dili rasperry pi3 b+ ile 

uyumlu olduğu için bize oldukça avantaj sağlamış oldu. Python programlama dilinin bize katmış 

olduğu bir diğer avantaj ise bu programlama dilinin kendi kütüphanesi olan OpenCV 

kütüphanesinin görüntü işleme için oldukça elverişli kodlar içermesidir. 

Süreç; Araç kameradan aldığı görüntüleri, Python programlama dili kullanılarak raspberry pi 

kartına aktarır. Ardunio – Raspberry haberleşmesi yazılımı aracılığı ile ardunio kartına haber 

gönderir. Aynı şekilde   Ardunio programlama kartı da kendi programlama dili ile yazılan 

sensörlerin, tutucunun ve motorların hareketini gerekli yerlere komutunu gönderecektir.    

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 30:Otonom Araçlar İçin Yazılım Modellemesi 
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4.4.  Dış Arayüz  

 Aracı insan kontrollü görevlerde kumanda etmek için gerekli olan  C# dilindeki yazılım, 

Microsoft Visual Studio derleyicisinde geliştirilmiştir. Bu derleyicinin seçilme sebebi açık kaynak 

kodlarına ulaşımın kolay olması, nesne tabanlı programlama dillerine efektif görsellikler 

sunmasının yanında; araçta kullanılacak RS-432 seri port haberleşme protokolüne imkan 

sağlamasıdır. .NET Framework kapsamında geliştirilen TCG-Atılay’ın arayüzü, Visual Studio’nun 

sağladığı bütün kolaylıklardan yararlanılarak ergonomik bir biçimde tasarlanmıştır.  

 Seri port’tan arduino’ya ulaşmamızı sağlayan ve butonları tanımlatan kod şu şekildedir: 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 
            string[] ports = SerialPort.GetPortNames();  //Seri portları diziye ekler 
            foreach (string port in ports) 
                comboBox1.Items.Add(port);  
        } 

 Form üzerine motorlara komut vermek için gerekli olan butonlar, kamera seçimi ve seri port 

haberleşmesinde kullanılmak için gerekli olan comboBox’lar, görsel yazılar ve yönlendirmeler için 

gerekli olan label’ler, kameradan gerçek zamanlı aldığımız görüntüyü izlemek için picturebox, 

form1_load üzerine eklendi. Motorların çalışma mekanizmasında arayüz üzerinde background’a 

atanmış TCG-Atılay’ın resminin üzerinde ilgili motorlara buton tanımlamaları yapıldı. İleri, geri, 

sağ, sol, yukarı, aşağı olarak arayüzde tanımlamalar yapıldı.  

 Motorların çalışmasını kontrol etmek için joystick kol’daki tuşlar, c#’daki butonlara verilen 

isimlere tanımlanarak joystick kol ile motorların kontrolü sağlanmış oldu. Farklı değerlerde hız 

vermek için de c#’da tanımlanan standart başlangıç değerlerinin +10 veya -10 değerler ile motor 

hızlarının artıp, azalması sağlandı.  

 Kameradan gerçek zamanlı görüntü almak için AForge kütüphanesini kullandık. 

Form1_Load nesnesine eklediğimiz picturebox üzerinden görüntü almaktayız.  

 Visual Studio’da kullandığımız temel kütüphaneler:  

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using AForge.Video; 

using AForge.Video.DirectShow; 
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5.     GÜVENLİK 

Yüksek gerilim ve kısa devre ihtimaline karşı güç dağıtım kartı ve raspberry pi 3 kartının 

arasına sigorta yerleştirilecektir.   

İskeletimiz, motorların ve sensörlerin korunaklı ve güvenli bir şekilde 

konumlandıralabileceği ebatlarda , malzemesi dayanıklı ve su koşullarına uygun olduğu için sigma 

profilden yapıldı. Sigma profilden oluşan iskeletimizin suya daha fazla dayanıklı hale gelmesi ve 

yarışma esnasında herhangi bir güvenlik problemiyle (iskeletin aşınması ve dolayısıyla iskelete 

bağlı malzemelerin zarar görmemesi) karşılaşılmaması için su izolasyon yalıtım boyasıyla 

boyanacaktır. Ayrıca motor ve enclosure gibi iskelete doğrudan bağlanacak olan malzemelerin 

plastik kelepçelerle desteklenecektir. Aracımızın ani düşüşe veya yere çakılmaya karşı iskeletine 4 

adet ayak kısmı yapılmıştır. Bu ayak kısımların tabanlarına da yere temas edildiği anda şiddetini 

azalmak için kauçuk lastikler takılacaktır ve aracın hasar alması minimum düzeye indirilecektir. 

             Aracımızın koruyucu gövdesinin içinde bulunacak olan lipo batarya ise güvenlik açısından 

özel koruma kılıfıyla koruyucu gövdenin içine koyulacaktır.  

Yarışma esnasında aracın başına gelebilecek herhangi bir aksilik durumunda, yönetim 

masasına acil durdurma butonu yerleştirilmesi düşünülmektedir. 

 

      

 

6.   TEST 

 

   Ön tasarım raporumuz da belirttiğimiz TCG ATILAY aracımızın motor ve enclosure aksamını 

taşıyacak olan   PVC borulardan yapılmış olan iskeletini su altında test ettik. Testimizin sonucun da 

gördük ki borularımızın içinde su sızmaları oluyor ve bunun neticesinde aracımızda ciddi denge 

problemleri ile karşılaşıyoruz. Bu durumu gidermek için su sızan yerleri tespit ettik ve onardık. 

Ancak  yapmış olduğumuz iskeletin teoride ki sonuçları vermediğini fark ettik. Bunların neticesinde 

plan değişikliği yaptık ve sigma profil adı verilen malzemeler kullanıp yeni iskeletimiz tasarladık. 

Sigma profillerle yapmış olduğumuz aracımızın yeni iskletini suyun altına indirdiğimizde bizim için 

gerekli olan denge durumunu yakaladığımızı fark ettik.   

TCG ATILAY aracımızın test ettiğimiz bir diğer parçası da T100 motorlarıdır. Almış 

olduğumuz T100 motorlarını arduino ve ESC’ler  vasıtası ile test ettik.  Motorlarımızın hızını 

potansiyometre aracılığı ile kontrol ettik. Oldukça başarılı bir test süreci geçiren motorlarımıza tam 

not verdik. 
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                             Şekil 31:T100’lerin darbe genlik modülasyonlarının ( pwm) testlerinden bir kesit 

 
Şekil 32 Sigma Profil İskelet 
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Şekil 33 Sigma Profil İskelet 

         Son olarak da enclosure parçamızın sızdırmazlık testini yaptık. Bu testi yaparken içine peçete 

parçaları koyarak herhangi bir ıslanma durumunu gözlemlemek istedik. Testimizin sonucunda 

enclosure’ın içindeki peçetelerde herhangi bir ıslaklığa rastlamadık.  

Aracımızın elektromanyetik kısımlarının bir kısmının testlerini de yaptık. Yapmış 

olduğumuz C.E.M cihazı elektromanyetik alanlara yaklaştığı zaman takılı olduğu hoparlöre yüksek 

miktarda ses göndermektedir. 

 Bütün bu yapmış olduğumuz testler bize yarışmaya giden yolda farkındalık sağladı. 

Hedefimiz yarışmaya hazırlandığımız bu süreçte elimizden geldiği kadar test yapmak ve aracımızı 

geliştirmektir. 

 

7.  TECRÜBE 

 

  Aracın tasarımında yaşamış olduğumuz problem; test aşamasında da belirttiğimiz üzere iskelet için 

kullanmış olduğumuz PVC borunun denge probleminde çıkarmış olduğu aksaklıklardı. Bu durumun 

çözümünde sekizgen biçimde tasarladığımız sigma profilden oluşan tasarımı kullandık. Üretim 

aşamasında ise sigma profili bulma konusunda oldukça sıkıntı yaşadık, hatta PVC boruya geri 

dönmeyi bile düşündük. Uzun uğraşlarımız neticesinde bir firma istediğimiz açılarda kesim 

yapmayı kabul etti ancak monte etme işlemini kendimiz yaptık. Tasarımda yapmış olduğumuz en 

büyük hata enclosure’ın boyunu yanlış hesaba katmamız oldu. Bu sebepten dolayı bizim iskelete ek 

olarak bir parça daha eklememiz gerekti. Bir diğer yapılan hata ise ön tasarım raporunda belirtmiş 

olduğumuz sonarların kullanımı ile alakalıdır. Bizler sonar seçiminde yanlış yaptığımızı danışman 

hocamız sayesinde fark ettik. Bu hatanın fark edilmesinin ardından işlemlerimizin çoğunluğunu 

görüntü işleme ile yapmakta karar kıldık. Görüntü işlemede kullanacağmız kamera konusunda, 
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raspberry pi 3 b+  ile daha uyumlu olması ve rahat kullanılmasından dolayı raspberry’nin kendisine 

ait kamerasını kullanmaya karar verdik. T.C.G ATILAY  aracımızın elektromanyetik alanlarını 

ölçmek için tasarladığımız  C.E.M. cihazımızı yaparken de birçok hataya rastladık. Devre 

çizimlerini tasarlamamıza rağmen cihazımızı iki hafta kadar çalıştıramadık. Ardından 

dirençlerimizin hassasiyetlerinin düşürülmesi gerektiğini fark ettik ve metal film direnç aldık. Metal 

film dirençler almamızla cihazımız sorunsuz biçimde çalışmış oldu. Cochadiablo Esc Motorları’nın 

yapım aşamasında ise 1ohm’ luk dirençlerin seramik maddeden olmasına dikkat ettik. Bunun 

sebebi; dirençlerin motor çalışırken aşırı ısınmasının önlenmesi ve devredeki diğer bileşenlerin 

olumsuz etkilenmesini önlemek oldu.  Ayrıca tasarladığımız Cochadiablo Esc Devresi’nin çok fazla 

yer kaplaması bize büyük engel oldu ve bunu su sızdırmaz tüpümüze(enclouser) yerleştiremedik. 

Bu kadar fazla bileşenin daha fazla küçültülüp yer kaplamasının önüne yüzeye monte (smd) 

malzeme kullanarak veya farklı bir alan olan nanoteknolojik yöntemler kullanarak geçilebileceğini 

öğrenerek tecrübe ettik. 

 
 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

    8.1.  Bütçe Planlaması 

TCG-Atılay sualtı aracımız için yarışma tarafından verilen hibe (3.500 TL), ÖTR’de çıkarılan  

maliyet hesabının (7.100 TL) tamamını karşılayamamıştır.  Bu sebeple takım üyeleri malzemelerin 

bir kısmını çeşitli sponsorluklar yoluyla ve  kendi finansal imkanlarını kullanarak  satın alma, 

kiralama vs. gibi yöntemlerle malzeme tedariğini üstlenmiştir. Yeni düzenlemelerle verilen destek 

hibesi  ile takımın finansal durumu göz önünde bulundurularak aracımızın yaklaşık maliyeti 

çıkarılmıştır; 

 

 

Lipo Batarya ve Kılıf:              280TL 

Raspberry pi b3+:                     430TL 

Ardunio Mega:                40TL 

Ardunio Nano:                45TL 

Kamera Modülü:                       220TL 

Gyroscope x2:                           42TL 

Lazerler:                    658TL 

İskelet:                             115TL 

Motorlar (6x)T100 :                  714$ 

Tutucu(Gripper):                       40TL  

Enclosure:                               66$  

ESC (6x):                                 240TL  

NALBUR ( destek lastiği, su izolasyon yalıtım boyası,acil durdurma butonu, kablolar ): 175TL 

Elektronik Bileşenler (ne5532 ve l6234 entegre, opamp x2, 22mh bobin x4 , çeşitli değerde sığaçlar, 

çeşitli dirençler, potansiyometre  ve kablolar, transistörler, güç dağıtım kartı): 150TL 

Tamir,Parça monte işleri:  100TL 

Joystick  Kol: 45TL 

 

Beklenen toplam maliyet  7.105TL’dir. TCG-Atılay aracımızın yapım aşaması sırasında 

malzemelerini işlerken veya kullanırken herhangi bir problemle karşılaşılması, malzemelerin 

bozulması veya zarar görmesine karşın bütçede oynamalar olabilir. Aynı şekilde malzeme alım 
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işlemlerine hala devam edildiğinden dolar kur farkından fiyatlandırmalarda oynama ihtimali 

olabilir. 

 

    8.2. Risk Planlaması  

TCG Atılay aracımızda en çok endişe duyduğumuz risk görüntü işleme işleminin yeterli süre 

içerisinde yapılamamasıdır. Şu aşamada ekibimiz görüntü işlemeyi yeni yeni öğrenmektedir ve bu 

durumun yaşanmaması için Cochadiablo ekibi olarak geceli gündüzlü çalışmalarımızı 

sürdürmekteyiz. Bir diğer risk ise aracımızın denge durumunu sağlamakta zorlanmamızdır. Bu 

durumun önlenmesi için gyroscop kullanmamıza rağmen henüz sualtında deneme yapmadığımız 

için tam olarak emin olamıyoruz. Son olarak bizim için en büyük risk teşkil eden durum olan 

enclosuer’ın kırılma olasılığıdır. Sigma profil ile yapmış olduğumuz iskeletin boyutlarını 

hesaplarken enclosuer’un boyunu hesaba yanlış kattığımızı fark ettik. Bu durumu düzeltmek için 

yeniden üretim yaptıramıyoruz çünkü sigma profili bulmak bizi oldukça zorladı ve biz yeniden 

böyle mağdur edici bir duruma düşmek istemiyoruz. Şu anki haliyle iskeletimize bir eklenti yapıp 

bu riski en aza indirmeyi düşünüyoruz.  
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8.3. Zaman Planlaması 
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9.  ÖZGÜNLÜK 

      Takımımızın adı, akademik danışmanımızın katkılarıyla 1530’larda Türk Denizciliğinin zirve 

yaptığı ve bunun liderliğini Barbaros Hayrettin Paşa’nın yürüttüğü dönemde onun en iyi 

ikinci(efendi) kaptanlarından biri olan Aydın Reis’e İspanyolların kendi aralarında taktığı lakap 

olan “COCHADIABLO” (Şeytan Döven) olarak kararlaştırılmıştır.  

     Yarışacağımız su altı aracına ise, ismini 1938’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği 4 yerli 

denizaltımızdan Saldıray, Batıray, Yıldıray ve Atılay’dan Atılay ismini seçip “TCG ATILAY” 

olarak belirledik. Bu ismi kullanmamızın sebebi; bu aracın 14 Temmuz 1942’de Çanakkale 

Boğazı’nda 1. Dünya Savaşı’ndan kalma bir mayına çarpıp, içindeki 38 mürettebatıyla birlikte şehit 

olan atalarımızı yad etmek ve bu sefer tam 77 yıl sonra bu aracın herhangi bir sıkıntıyla 

karşılaşmadan görevini yerine getirmesini sağlamak ve bizden sonra yarışacak olan yeni 

arkadaşlarımıza katkı sağlamak olacaktır. 

 

  Aracımızın çalışırken elektromanyetik dalgaların ne ölçüde yaydığını tespit etmek için 

C.E.M(Cochadiablo ElektroManyetik ) cihazını tasarladık. Tasarlamış olduğumuz bu cihaz şu anda 

çalışır durumda ve testlerimizide yapmaktayız. Gerekli olan geliştirmeler yapıldıktan sonra 

istenilirse eğer teknofest jüri üyelerine de gerekli olan tanıtım  yapılabilir. Aracımızın su sızdırmaz 

bölümünde bulunan Arduino ve Raspberry Pi prototipleme kartları üzerinde gerçeklenen 

yazılımlarıyla beraber görüntü işleme yazılımı genel olarak kendimize ait özgün uğraşlardan 

ibarettir. Aynı zamanda aracımızda itici motorların bağlı olduğu hız kontrol(esc) kartı tasarladık 

ancak kritik tasarım raporunun  4.3.1.2.3. kısmında belirtildiği üzere enclouser’in içerisine 

yerleştiremedik.   
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