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1. Proje Özeti (Proje Tanımı):
Tsunami, sel ve taşkın gibi afetlerde can kaybının yaşanmasının en büyük nedeni bu
kişilerin tespitinin oldukça zor olup yardımın geç yapılmasıdır. Projemiz afet
durumlarında bu su altında kalmış kişilerin tespitini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
Afet zamanlarında su altında kalan vatandaşlarımızın can kaybının temel nedeni ilk
yardımdaki gecikmedir. Bu gecikmenin nedenleri de afet anlarında su altının dalgıçlar
için oldukça tehlikeli olup aynı zamanda görüş alanının oldukça kısıtlı olmasıdır. Ayrıca
afet anında su altı dalgıçlar için de son derece tehlikelidir. Projemiz de bu problemin
çözümü için bu tür arama kurtarma görevlerinde insansız su altı araçlarını kullanmayı
planlamıştır. Küçük boyutlarından dolayı bu araçlar dalgıçlardan daha fazla alana girip
daha çok bölgeyi araştırabilecektir. Bunu yapmayı planlarken ayrıca aracımızı değişik
görüntü işleme teknikleri kullanarak otonom/yarı otonom hale getirip afetlerde çalışan
arama kurtarma ekiplerinin daha efektif kullanılmasını sağlayacağız.
İnsansız su altı aracımızın yapımına ilk başta amaçlarımıza uygun bir su altı aracı
gövdesi tasarlayarak başladık. Yaptığımız farklı tasarımlar arasında üretimi ve hareket
kabiliyeti en uygun olan aşağıdaki tasarımı seçtik.

Tasarımımızda toplam 6 adet itici motor ve türbin bulunmaktadır. Bu türbinlerin
ortadaki ikisi aracımızın batış ve tırmanış hareketini sağlayacaktır. Diğer 4 türbin ise
aracın kendi ekseni etrafında dönmesini sağlayacak aynı zamanda da yan yönlerde
hareketini sağlayacaktır.
Türbinlere bağlı motorlar akrilik ana gövdedeki escler ve bir güç modülü aracılığıyla
uçuş kartımıza (pixhawk) bağlanacaktır. Bu haliyle kara veya teknedeki bir operatör bir
kumanda ve ya kontrol istasyonu ile aracı manuel olarak kullanabilecektir.
Aracımız herhangi bir kazazedeyi termal kamera sıcaklığının su altında kolayca dış
ortamdan ayırt edilebileceğinden termal kameradan aldığımız verilerdeki rgb
değerlerini belirleyeceğimiz eşik değerlerle karşılaştırıp olası kazazedeleri tespit
edecektir. Tespit etmede kullanacağımız termal kamera aldığı görüntüyü Raspberry
kartına gönderecek ve burada aldığımız termal görüntüdeki kırmızı veya sarı renkleri
arayacaktır. Böylece muhtemel bir canlı tespit edilmiş olacaktır.
Tespit etme aşamasından sonra aracın hareketini su altındaki engellere takılmadan
yapması için termal özelliği olmayan bir kamera kullanacağız. Bu kamera aracın
üstünde bulunacak güçlü aydınlatma sistemleri sayesinde etrafındaki nesnelerin
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kenarlarını seçmemizi kolaylaştıracak. Rarpberry’e bağlı olacak bu kamera ilk başta
aldığı görüntüyü bu karta gönderecek. Kartta ilk başta yapılacak iş aldığımız görüntüye
Gaussian filtresini uygulamak olacak. Böylece görüntümüzün noise değeri düşüp kenar
tespitine daha uygun hale gelecektir. Daha sonra gradient calculation işlemini yaparak
elimizdeki bu görüntüdeki renk ve yoğunluk farkı en yüksek olan bölgeleri yani
muhtemel kenarları seçecektir. Fakat bu işlemin ardından kenar olarak belirttiğimiz bu
bölgeler üst üste binmiş veya karışık halde karşımıza çıkabilir. Bu problemi ortadan
kaldırıp kenarları daha keskin hale getirmek için non max suppression adlı algoritmaya
kenarları seçili görüntümüzü sokacağız. Üst üste binen bu kenarlardan kurtulunca
elimizdeki görsele yüksek değerde bir threshold uygulayarak kenarların tamamen ortaya
çıkmasını sağlayacağız. Bundan sonra yapacağımız son işlem ise diğerlerine nazaran
çok zayıf olan kenarları başka bir algoritma ile kaldırmak olacaktır. Böylece elimizde
kenarları keskin bir şekilde belirlenmiş bir görüntüye sahip olacağız. Kenarları
belirledikten sonra bu nesneler ile aramızdaki mesafeyi belirleyerek nereye hareket
etmemiz gerektiğini hesaplamamız lazım. Bu amaçla da kendi gözünüz ile de
deneyebileceğiniz bir yöntem kullanacağız. Gözünüzü önünüze bakacak bir şekilde
sabitleyin ve kafanızı sağ veya sol doğrultusunda hareket ettirin. Önünüzdeki tüm
cisimler gözünüzden eşit mesafe uzaklaşacak olsa bile siz size en uzak şeyi en az hareket
etmiş gibi, en yakın şeyi de en fazla hareket etmiş gibi göreceksiniz. Bizim elimizde de
bu nesnelerin kenarlarının verisi var ve aracımızdaki kamera ile de aynı işlemi
yaptığımızda bu kenarlar eşit oranda hareket etmiş olsalar da görüntümüze farklı oranda
hareket etmiş olacaklardır. Bu kenarların hareket oranının hesabından da cisimlerin bize
olan uzaklığını ölçerek gerekli hareket komutlarını Pixhawk uçuş kartına iletecek ve
aracımızın otonom hareketini sağlayacağız.
2. Problem/Sorun:
Projemiz için belirlediğimiz problem afet zamanlarında su altında kalan insanların
büyük bir yüzdesinin bu olay sonucu ölüm ile karşılaşmasıdır. Bu gibi afet zamanlarında
bu problemin en büyük nedeni de kişi tespitinin hızlıca yapılamaması ve ilk yardımın
zamanında gelememesidir. Ve başka bir problem olarak su altının kazazedelerin
yanında dalgıçlar için de oldukça tehlikeli olabilmesidir. Biz de bu iki ana sorundan yola
çıkarak dalgıçlarımızı bu tür tehlikeli işlemlerden uzak tutup acil durumdaki kişilerin
ihtiyacına en hızlı nasıl yetişiriz sorularına cevap aradık.
3. Çözüm:
Projemizde hızlı bir şekilde arama ve kişilerin yerini tespit etme görevlerinde
kullanılacak bir su altı aracı geliştireceğiz. Aracın insansız olmasından dolayı
kazazedeleri tespit ederken dalgıçları riske atmayacağız. Ve dalgıçlardan daha küçük
boyutlu olmaları sayesinde arama görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirecektir.
Ayrıca üstünde çalıştığımız görüntü işleme teknikleri sayesinde aracımızın kıyı veya
teknedeki bir operatör tarafından kullanılmasını oldukça kolaylaştıracak ve eğer
amacımıza ulaşırsak aracın otonom/yarı otonom olarak kumanda edilmesi
sağlanacaktır. Otonom çalışmasını olabildiğince az hata payı ile sağlayabilirsek
araçların operatör sayısını azaltıp arama kurtarma ekiplerinin daha efektif çalışmasını
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sağlayabiliriz. Çözüm olarak ürettiğimiz prototipimiz 6 türbinle hareketini sağlayan, iki
adet kameraya sahip bir insansız su altı aracıdır.
4. Yöntem:
Bu problem doğrultusunda tasarladığımız su altı aracı 6 adet itici motoru ile tüm
eksenlerinde hareket kabiliyetine sahip üstünde bir adet kamera, bir adet termal kamera
ve güçlü bir aydınlatmaya sahip bir su altı aracıdır. Termal kamera olası kazazedelerin
tespitinde kullanılacak iken normal kameramız da manuel kontrolde operatöre bilgi
sağlayacak ve aynı zamanda üstünde hala çalışmakta olduğumuz görüntü işleme
teknikleri sayesinde kendi etrafındaki nesnelerden olabildiğince uzak durarak otonom
şekilde çevresindeki kazazedeleri arayacaktır.
Su altı aracının manuel hareketi kısmında geçmişte yapmış olduğumuz araçlardaki
tecrübemizden yola çıkarak bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Fakat görüntü
işleme için ilk kez böylesine karmaşık bir ortamı seçtik. Şu ana kadar yaptığımız
görüntü işleme işlemleri bize basit şekillerde (arka plandan kolayca ayrılabilen şekiller)
iyi bir sonuç vermektedir fakat programımızın çalışmasında hız düşüşleri yaşamaktayız.
Su altı çok daha karmaşık olacağından bu hız düşüşünün daha fazla olacağını
öngörmekteyiz ve otonom hareket etme çalışmalarımızda önceliğimizi bu yaptığımız
programın optimizasyonu üzerine yoğunlaştırdık. Bu problemi aracımızda
kullandığımız raspberry kart yerine daha güçlü işlem gücüne sahip başka kartlar
kullanarak da aşabiliriz.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü:
Yaptığımız literatür taramasında birkaç farklı sualtı keşif robotuna rastladık fakat bizim
projemizin aksine bunların hiçbiri afet anında çalışmaya elverişli değildir. Projemizde
tasarladığımız su altı aracının tasarımı tamamen bize ait ve özgündür. Gövde
parçalarının çoğunu Fusion 360 programında tasarlayıp 3D yazıcıdan baskısını aldık.
Bunun yanında geliştirmekte olduğumuz görüntü işleme üzerine kurulu otonom hareket
etme ve tespit etme sistemi ile eğer başarıya ulaşırsak arama kurtarmada insansız su altı
araçlarının kullanımında büyük bir yeniliğe imza atılmış olacağız. Projemiz piyasada
bulunan benzer ürünlerden dış tasarımı ve kullanılan bileşenler konusunda farklılık
göstermektedir.
Aracımızın kullanım alanı afet anıyla sınırlı olmamaktadır. Özellikle yaz aylarında
barajlara serinlemek için girip boğulan insanların haberlerini sıklıkla duymaktayız.
Aracımız bu gibi durumlarda ceset aramak için de kullanılabilecektir. Ayrıca açık
denizde keşif robotu olarak kullanılabilir.
6. Uygulanabilirlik:
Projemiz büyük çaplı olmayan destek ve yatırımlarla acil durum ekiplerine verilecek
kısa bir eğitimle afet durumlarında kullanılmaya hazır hale getirilebilir. Projemiz hayata
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geçirildiğinde ülkemizde AFAD olmak üzere afet müdahale ekiplerinin sel, taşkın vb.
afetler için en temel ekipmanları arasında yer alacağını öngörmekteyiz.
Ayrıca projemizin başarısına bağlı olarak afet anlarında kullanılması amacıyla çoğu
ülkeden müşteri çıkacağına inanıyoruz çünkü bu amaçla kullanılabilecek insansız su altı
araçlarının sayıları oldukça az. Var olanların da ücreti oldukça yüksektir.
Projemizin riskli yanlarından bahsetmek gerekirse afet alanlarında hareket etme
konusunda sıkıntı yaşamayacaktır fakat kazazedelerin tanınmasında her zaman bir hata
payı olacaktır. Projemiz için desteği alıp aracımızı tamamladıktan sonra kendimizi daha
farklı otonom tespit yöntemleri üzerinde geliştirip bu hata payının azaltılması üzerinde
çalışacağız.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması:
Projemizin afet durumlarında yeterince dayanıklılığa sahip, elektronik donanımı
ihtiyaçlarımızı daha iyi karşılayacak bir versiyonu bize ortalama 12.900 TL fiyat
bazında olacağını hesapladık. Fakat bu fiyatın büyük bir miktarını (6000 TL) termal
kamera kapsamaktadır. Eğer yerli üretilen bir termal kamera modeli bize yeteri kadar
verim verir ise veya bu aracın seri üretiminde bu kameraların toptan alımı söz konusu
olursa bu maliyeti oldukça fazla düşecektir. Fakat bu fiyatın yüksek olması sizi
şaşırtmamalı. Çünkü günümüzde piyasada satılan video çekimi amacıyla kullanılan
insansız su altı araçlarının fiyatları 10-15 bin TL’den başlayıp 150 bin TL ye kadar
çıkmaktadır. Prototipimizin üretiminde gereken parça listesi:

TOPLAM: 12.918,07 TL

Zaman Planlaması Tablosu
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Proje fikri su altı arama ve kurtarma ekiplerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Dalgıçlar için tehlike arz eden sularda aracın devreye girmesi planlanmıştır.
9. Riskler:
Projenin hayata geçirilmesi durumunda araç suyun hızla sürüklediği farklı nesnelere
çarpabilir fakat aracın tasarımında koruyucu bir dış kaplama yapılması halinde bu sorun
büyük ölçüde çözümlenmiş olur. Görüntü işlemeyi kullanırken insan tanımlamada hata
yapma olasılığı vardır. Bu sorunun önüne geçmek için insan tanılamada termal kamera
kullanılabilir. Bu maliyeti biraz artıracak olsa da daha kesin çözüm vereceğini
düşünmekteyiz.

Risk Matrisi
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EK 1
Termal kameranın görüntüsünün işlenmesi için olan kodlar.

Otonom harekette kullanılan görüntüye Gaussian filtresi ve gradient calculation
işlemlerinin uygulanması.

Görüntümüze non max suppression algoritmasının uygulanması için kodlar.
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Görüntümüze yüksek seviyede threshold uygulamamız için gerekli kodlar.

Görüntümüzdeki zayıf kenarları ortadan kaldırmamız için gerekli kodlar.

3d baskısını aldığımız gövde bileşenlerimiz ve kodlarımızı denemek için yaptığımız devre.

