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DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ’NDEN BİR İLK:
YENİLENEBİLİR ENERJİLİ İNSANSIZ SUÜSTÜ ARACI!
Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 8 öğrencisi, gurur verici bir
çalışmaya imza attı. Kontrol, bilgisayar ve bilişim sistemleri mühendisliği
öğrencileri ülkemizdeki “yenilebilir enerji kullanan insansız ilk denizüstü
aracı”nı tasarladı. “Doğuş-USV” adı verilen araç, askeri ve keşif amaçlı
kullanılabilecek özelliklere sahip.
Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak, 2011 yılında “İnsansız
Suüstü Aracı Takımı” kuruldu. Projeyi şekillendirmek için önce askeri yetkililer
ile görüşüldü. Öğrenciler, hem Deniz Harp Akademisinde hem de İstanbul Sahil
Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’nda görüşmeler yaptı.
Haziran ayında denize iniyor
3 aşamalı projede ilk olarak Doğuş-USV’nin tasarımının tamamlanması ve
uzaktan kumanda kontrolünde çalışması amaçlanıyor. İlk aşamanın sonuna
yaklaşılıyor ve Haziran ayında araç, Fenerbahçe sahilde deniz üstündeki ilk
sınavını verecek.
İkinci aşama ise aracın otonom hale getirilmesini kapsıyor. Bu da uzaktan
kumandayla bir insanın kontrol etmesine gerek kalmaksızın, tamamen
bilgisayar yönetiminde çalışabilmesini sağlayacak.
Son aşama ise çoklu otonom sisteminin kurulmasına yönelik. Bu noktada,
birden fazla araç denizin farklı noktalarındayken birbiri ile haberleşebilme
özelliği kazanacak. Araçlardan birinin herhangi bir sorunla karşılaşması
durumunda, en yakınındaki araç otomatik olarak arızalanacak aracın görevini
devralacak ve yürütülen çalışmanın aksamadan tamamlanması sağlanacak.
Güneş enerjisi ile çalışacak

Doğuş-USV’nin en önemli özelliği yenilenebilir enerji kullanması ve insansız
olması. Güneş enerjisi ile şarj edilen aracın, konum bilgilerini GPS ve harita
yardımıyla tespit ederek, izleyeceği güzergaha karar veriliyor. İnsansız olması ise
açık denizde uzun süre ana merkeze dönmeden bekleyebilmesini, hafif olmasını
ve düşük maliyetlerle çalışabilmesini sağlıyor. Aracın ağırlığı 256 kg. Doğuş-USV
“gece ve gündüz en az 1 km görüntü alabilmesi, askeri kullanıma uygun sessiz
çalışması, keşif modunda 10 saat sahip olduğu aküler ile çalışması ve deniz
tabanını inceleyebilmesi” gibi önemli özelliklere sahip.
Ekip kimlerden oluşuyor?
Projenin takım kaptanlığını Kontrol Mühendisliği Bölümünden Cengiz
Karaçizmeli yürütüyor. Projede yer alan diğer öğrenciler; Kontrol Mühendisliği
Bölümünden Ebru Dağlı, Fazıl Emre Ediş, Kerem İzgöl, Onur Arslan, Sercan
Şöhmelioğlu, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Hamdi Atacan Oğul ile Bilişim
Sistemleri Mühendisliği Programından Samet Batı. Öğrencilere projelerinde,
Kontrol Mühendisliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Dilek Tükel ve bölüm
öğretim üyesi Mustafa Doğan ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Fırat Doğan danışmanlık yapıyor.

