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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
İnsanoğlunun büyük afetler karşısındaki çaresizliği ve bu afetlere karşı alabileceği
sınırlı tedbirler belirlidir. Afet sonrası can kayıplarını ve yaralanmaları tüm zorluklara
rağmen en aza indirmek mümkündür. Özellikle sel ve fırtına gibi durumlarda su
üzerinde kurtarma operasyonları güçlükle yürütülmektedir. Bu durum kurtarma
ekiplerinin de hayatını tehlikeye atmaktadır. Çekirdek prototip OtoFilika insansız su
aracı arama kurtarma robotu olarak tasarlanmıştır. OtoFilika’nın genel görünümü
Şekil 1’de gösterilmiştir. Su üzerindeki arama ve kurtarma faaliyetlerinde kazaya
uğrayan bireyler uzaktan kontrol edilebilen OtoFilika ile otonom olarak tekneye
alınabilecektir. Su üzerinde en muhtemel risklerden birisi olan alaboraya karşı
OtoFilika’nın alabora olmasını engelleyen sistemleri mevcuttur. Su içerisinde alabora
olsa dahi kendini otonom olarak düzeltmesi hedeflenmiştir. OtoFilika’nın özellikle
dalgalı sularda gövdesini otonom olarak dengeleyip kurtarma esnasında dalgalarla
birlikte senkronize sabitlik sağlaması hedeflenmiştir. Bu senkronize Şekil 1b’de
gösterildiği gibi açılabilir dengeleyici kollar yardımıyla sağlanacaktır. Bundan dolayı
tasarımın işlevselliği oldukça önemli bir konuma sahiptir. Aracın yazılım prensibi
Gyro(Jiroskop) sensörü sayesinde ivme ve zemin açısına bağlı geri beslemeli
algoritmaya dayanır. İhtiyaç duyulan algoritma hesaplamaları PID ve kalman filtre
programlama kontrolü ile sağlanacaktır. Kullanılan bu kontrol mekanizması
OtoFilika’nın maruz kaldığı eylemsizlik kuvveti, zemin eğim ivme ve merkezkaç
kuvvetinin bileşkelerini algoritmasıyla iki eksende anlık olarak hesaplayıp denge
kollarının hangi açıda durması gerektiğini optimum seviyede belirleyecektir. Ani
dalgalanmalarda ve akıntı ivmelenmelerinde dahi mikro denetleyici anlık karar verme
mekanizması ile motorları konumlandırıp filikanın alabora olmasını önleyecektir.3D
modelleme programı olan AutoDesing123D ile tasarlanan OtoFilika mekanik aksanı
itibarıyla tamamen özgün bir görünüme sahiptir. Bu anlamda temel ve çok yönlü
fonksiyonlarını otonom olarak kullanabilen benzer bir araç bulanmamaktadır. Mevcut
tasarımın ilgili montaj işlemleri imalat atölyemizde çekirdek prototip ebatlarında
yapılacaktır.

Şekil 1. OtoFilika’nın a) su içerisindeki sade görünümü; b) denge kollarının açılmış
hali.
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2. Problem/Sorun:
Gelişen teknoloji ile birlikte duyulan ihtiyaçlar gereği yakın gelecekte birçok alanda
faaliyetlerin insansız ve otonom olarak gerçekleşeceği oldukça aşikar bir durumdur.
Buna en güncel örnek olarak insansız hava ve kara araçları (İHA, SİHA, Tesla Model
S vs.) verilebilir. Hızla gelişmekte olan bu sürece rağmen su üzerindeki insansız ve
otonom araçların hava ve kara araçlarına kıyasla geri kaldığı görülmektedir. Birleşmiş
Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün Küresel Boğulma Raporu'na göre her yıl 372
binden fazla kişinin boğularak can verdiği bilinmektedir. Türkiye’ de ise AFAD
verilerine göre her yıl yaklaşık 900 kişi boğulma sonucu hayatını kaybetmektedir. Su
üzerinde meydana gelebilecek her türlü afet ve tehlikelere karşı insan hayatının
ivedilikle ve güvenli bir şekilde kurtarılması mevcut ölüm sayıları baz alındığında
oldukça elzemdir. Bu sebeple OtoFilika’nın en fazla ihtiyaç duyulacağı yerler
arasında; su üzerinde fırtına sırasında kurtarma çalışmaları, sel felaketleri, batan
gemilerde mürettebatın kurtarılması, zor şartlarda deniz seyahati ile göçe zorlanan
mültecilerin kurtarılması, tsunamiler bulunmaktadır. Bu felaketlere karşı su üzerindeki
kurtarama faaliyetlerinde kullanılacak çok yönlü insansız bir robot tekne ihtiyacı
bulunmaktadır. Akıntılar ve dalgalar arama ve kurtarama faaliyetlerini oldukça
zorlaştırmaktadır. Mevcut kurtarma gemileri veya botları insansız olarak
kullanılamamaktadır. Bu durum kurtarma ekibinin de hayatını tehlikeye atmaktadır ve
ekstra bir maliyeti vardır. İnsansız bir su üstü robot tekne, ekibe ihtiyacı olmadan
kurtarma yapabilmelidir. Filikanın insansız olması kazazedeyi filikaya alabilmesi için
hem mekaniksel olarak hem de su üzerinde dalgalarla senkronize çalışabilen sistemde
olması oldukça önemli bir uyum gerektirmektedir. Bu açıdan OtoFilika ihtiyaç
duyulan bu özelliklerin tümünü üzerinde barındırmaktadır.
3. Çözüm
Canlı yapılardan insan yapısı makinelere kadar tüm sistemler doğal deviniminde
fiziğin dinamik yasalarına göre en uygun şekilde hareket etmektedir. Bu uyumu
hareket halinde iken sağlayamayan nesneler sürdürülebilir hareket mekanizmalarını
uzun süre koruyamazlar. Bu yasaların dışına çıktıklarında tekrar hızlı bir şekilde
senkronize olacak yapıda olmaları gerekir. Bu nedenle insansız su üstü robot olarak
tasarlanan OtoFilika’nın da fiziğin dinamik yasalarına uygun bir biçimde çalışarak
dalgalarla senkronize şekilde hareket etmesi gerekmektedir. OtoFilika Şekil 1a’ da
görüldüğü gibi normalde tamamen tekneye benzemektedir. Kaza mahalline kadar bu
modda ilerleyecektir. Bu şekilde tasarlanmasının sebebi su sürtünmesini azaltarak
kurtarma alanına mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır.
OtoFilika kazazedelerin bulunduğu noktaya geldiğinde denge kollarını Şekil 1b’ de
olduğu gibi açacaktır. Aşırı dalgalanmalarda ve alabora olma durumlarında denge
kolları açık vaziyette ilerleyebilir özellikte tasarlanmıştır. Hareket kollarının çok
fonksiyonlu özellikleri daha önceki çalışmalarımızda farklı tasarımlarla ispat
edilmiştir. Şekil 2’ de önceki çalışmamıza ait bir tasarım ve özellikleri
gösterilmektedir. Bu kolların işlevselliği çok yönlüdür. Birincisi; kollarda bulunan
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paletlerle kurtarılacak kişinin denge kollarına ağırlığını vermesiyle Şekil 2a’ da
gösterildiği gibi aşağı yönlü hareket etmesidir. Böylelikle kazazedenin OtoFilika’ya
alımı kolaylaşmaktadır. İkincisi; Oto Filika’nın su üzerinde dengesini tamamen
sağlamasıdır. Üçüncüsü; Şekil 2b’ deki gibi OtoFilika üzerinde meydana gelecek
dengesiz ağırlık yüklemelerinde dahi robotun dengesini bozmadan kalabilmesidir.
Şekil 2b’de görüleceği üzere önceki tasarımımızdaki aracın arka kısmına rastgele bir
kuvvet uygulanmasına rağmen dengesinde herhangi bir bozulma söz konusu değildir.
Dördüncüsü; dengeleyici kollar sayesinde OtoFilika’nın dalgalanma neticesinde
kazazede ile bu senkronizasyonu optimum seviyede gerçekleştirebilecek potansiyelde
tasarlanmasıdır. Önceki çalışmalarımız da optimumum senkronizasyondaki başarının
oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Beşincisi; akıntı veya başka sebepten
kaynaklanan ani ivmelenmelerde Şekil 2c’ de olduğu gibi dengeyi ters yönde
sağlamasıdır. Altıncısı; Şekil 2d’ de gösterildiği gibi kazazedeleri karaya tahliyesinde
yanal olarak yanaştığında paletler yardımıyla indirebilmesidir. Yedincisi ise yanal
dalgalanmalarda OtoFilika’nın alabora olmasını önlemektir. Bu durum Şekil 3.a’ da
şematik olarak gösterilmiştir.

Şekil 2. Daha önceki çalışmalarımıza ait robotun (a) kazazedenin ağırlığını vermesiyle
denge kollarının inmesi; b) dengesiz ağırlık yüklemesinde denge kollarının otonom
devreye girmesi; c) ivmelenmelerde kolların dengelemesi; d) karaya tahliye
esnasındaki görüntüsü
4. Yöntem
OtoFilika görüntü olarak tekneye benzeyen, denge moduna girdiğinde yanlardan
açılan kollarıyla su üstünde dengesini sağlayabilen insansız bir çekirdek su robotudur.
Dengeleyici kollar lineer rulman ve motorlar vasıtasıyla açılacaktır. Temel amaç her
zaman gövdenin sabit tutulmasıdır. Kollar 360° dönebilmektedir. Kazazede ağırlığını
kollara vermesiyle aşağıya inip paletlerin dönmesiyle filikaya çıkabilecektir. Paletler
aynı zamanda filikanın karaya yanal olarak yanaşmasını sağlayacaktır. Kazazedeler
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böylelikle karaya rahatlıkla tahliye olabileceklerdir. Daha önceki çalışmalarımız bu
durumu doğrular nitelikte sonuçlar vermiştir. Bilindiği üzere yüzen gemiler en çok yan
dalgalarda alabora olurlar. OtoFilika, dengeleme kollarının işlevselliği sayesinde bu
problemi ortadan kaldırabilecek sistemlere sahip olacaktır. Filika alabora olsa dahi
dengeleme kolları 360° dönebildiğinden açılarak kendini tekrar düzeltecektir. Oto
Filika üzerinde dengesiz ağırlık yüklemesi olduğunda ve ani ivmelenmelerde otonom
dengeleme yine devreye girecektir. OtoFilika’nın mikro denetleyicisi jiroskop
yardımıyla hangi konumda durması gerektiği ile ilgili verileri PID kontrol
algoritmasıyla anlık olarak hesaplayıp tekneyi servo motor yardımıyla konumlandırma
özelliğine sahip olacaktır. Denge kollarının açılması ve kollardaki paletlerin dönmesi
su geçirmez motorlarla sağlanacaktır. Şekil 3’de OtoFilika’nın sudaki görünümü,
denge kollarının yana açılışı ve 360° dönüşü resmedilmiştir. Oto Filika’nın bu
özellikleri sağlayabilmesindeki ana faktör yazılım algoritmasıyla birlikte denge
kollarındaki hava boşluklarıdır.
(a)

(b)

(c)

Şekil 3. OtoFilika’nın a) su içerisindeki görünümü ve denge kollarının hareketleri;
b) 360° dönüşü, c) yanlara açılışı.
5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü
Su üstü kurtarma ekiplerinin insansız olma zorunluluğu bu projenin ana fikrini
vermiştir. Kazazedelerin tekneye alınması da insansız olarak gerçekleştirilecektir. Bu
şekilde kendini otonom olarak su üzerinde dengeleyebilen bir sistem henüz mevcut
değildir. Hava ve kara araçlarının otonom ve insansız olarak süratle gelişmesine
rağmen su üzerindeki araçlar bu gelişimden henüz payını alamamıştır. Su üzerindeki
araçların da hava ve karadaki araçların ulaşmış olduğu kabiliyetlere daha fazla zaman
kaybetmeden erişmesi oldukça elzemdir. Boğulma ve buna bağlı sebeplerle kazazede
ölümleri tahmin edilenin çok ötesindedir. Özellikle bulunmuş olduğumuz coğrafya ve
nerdeyse her hafta mültecilerin hayatını boğularak kaybetmesi OtoFilika’nın ne denli
ehemmiyete sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlara ilave olarak OtoFilika’ya
kazazedelerin tespiti için gelişmiş termal kamera ve sensörlerin yerleştirilebilecek
olması özgünlüğünün yanında geliştirilebilir özelliği de kazandırmaktadır. Bu sebeple
OtoFilika’nın yenilikçi yönlerinin ön plana çıkması hedeflenmiştir.
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6. Uygulanabilirlik
Proje çekirdek prototip robot olduğundan büyük ebatlarda yapılacak robotun kuramsal
olarak çalışma prensipleri ile uyumlu bir şekilde uygulanabilirliği oldukça üst
seviyededir. Büyük ebatlarda yapıldığında birçok alanda sahil güvenlik, sel
felaketlerinde, plajlarda, mültecilerin kurtarılmasında, gemilerin battığında otonom
kurtarma sistemleri gibi birçok alanda kullanılabilir. OtoFilika uzaktan kontrollü
özelliğinin yanında ileriki zamanlarda yapay zeka teknolojisi ile birlikte sensör ve
termal kameraların vs. eklenmesiyle çok daha kullanışlı ve fonksiyonlu bir otonom
kurtarma robotu haline getirilebilir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Proje maliyeti yaklaşık tahmini 2086 TL dır. Malzemelerin mevcut olanları tarafımızca
karşılanacaktır. Malzemeler tasarımın bitmesi planlanan 15/07/2021 tarihinde 3d printer
çıktılarıyla eş zamanlı olarak montajlaşacaktır.
Tablo 1. Projeye ait zaman takvimi
YAPILACAK
İŞLEM
HEDEFLENEN
TARİH

Tasarımın
Tamamlanması
03/07/2021

Tüm parçaların 3D
Testlere
yazıcıdan çıktıları
başlanması
alınarak montaj edilmesi
15/07/2021

Projenin yeni
çekirdek
prototipinin
tamamlanması

10/07/2021

01/08/2021

Tablo 2. Projeye ait ihtiyaç listesi
GEREKLİ MALZMELER
3D Yazıcılar için PLA filament
6 adet 624zz rulman
Kaplama için epoksi reçine
6mm lik 1 metre mil
Kesim için maket bıçak ve diğer montaj araçları
2.4GHZ 10CH Flysky FS-iA10B Alıcı (kumanda
sistemi)
Palet için redüktörlü micro robot
Liner rulman 6mm lik
Servo motor mikro
Mikrodenetleyici
L298 motor sürücü
Su altı hareket motorları

ADETİ
3
6
1
1
1
1
2
6
2
1
2
2

İHTİYAÇ DUYULAN DOPLAM ÖDENEK

ADET FİYATI
200
10
150
35
50
290
45
9,5
13,5
256
15,5
220

FİYATI (TL)
600
60
150
35
50
290
90
57
27
256
31
440
2086
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Bu projenin hedef kitlesinde gemilerin kurtarma filikaları, sahil güvenlik ekipleri,
AFAD ekipleri, her daim yardım eli bekleyen mülteciler, sel felaketi ve tsunami
sırasındaki afetzedeler, yüzme alanlarında aktif görevli kurtarma ekipleri
bulunmaktadır. Robotlaşan dünyamızda su üzerinde kurtarma ihtiyacının hızla gelişen
teknolojiyle uyumlu halde ilerlemesi elzemdir. Dünyamızın dörtte üçünün sularla
kaplı olduğu gerçeğinden yola çıkarak geniş mavi vatanımızın farklı noktalarında
kurtarılmaya ihtiyacı olan insanlara en hızlı şekilde ulaşma isteği hedef kitlenin
belirlenmesinde en önemli rolü oynamıştır. Tablo 3’te son yıllarda sadece Akdeniz’de
boğularak ölen mültecilerin sayıları listelenmiştir. Tablo 3’ten görüleceği üzere deniz
sınırlarımızın içerisinde bulunan Akdeniz’de yaşanan facialar hedef kitlenin
belirlenmesinde ve ön plana çıkmasında oldukça önemli rol oynamıştır.
Tablo 3. Yıllara göre sadece Akdeniz’de boğularak ölen mültecilerin sayıları

2014

Kişi
Sayısı
3.166

2015

3.794

2016

4.329

2017

3.003

2018

2.117

2019

1.336

2020

1.160

2021

1.453

Yıl

Alabora olmak üzere olan bir mülteci teknesi Şekil 4’te gösterilmektedir. Libya
kıyılarında İtalyan donanması tarafından çekilen bu fotoğrafta tekne devrilmeden
hemen önce suya atlamaya çalışan insanlar gösterilmektedir.

Şekil 4. Alabora olmak üzere olan bir mülteci teknesi.
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9. Riskler
Çekirdek robot ebatlarında başarma olanağımız, daha önceki çalışmalarımızın
başarısına dayanarak yüksektir. Proje uygulamasında olumsuz etkileyebilecek
durumlardan biri gerçek ebatlarında çıkabilecek sorunlardır. Fakat daha önceki
çalışmalarımızda edindiğimiz deneyimler gerek yazılım gerek mekanik konusunda
sorun olmadan engellerin aşılabileceği yönündedir. Bu sebeple uzun yıllardan beri
yaptığımız çalışmaların göstergesi başarı oranının yüksek olduğu yönündedir. Daha
önceki çalışmalarımızda suya karşı izolasyonun zor olduğunu göstermiştir. İzolasyon
için kullandığımız silikon bazlı yapıştırıcı malzemelerle sorun minimize edileceği
tecrübelerimiz dâhilindedir. İzolasyon noktasında sorun yaşanması durumunda ise
daha etkin bir ileri seviye izolasyon yapıştırıcılar kullanılacaktır. Böylece olası her
soruna karşı B, C ve D planları aktif denemelerde devreye sokularak çözüme
gidilecektir.
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