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TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİYARIŞMASI
PROJE DETAY RAPORU

PROJE KATEGORİSİ: Afet Yönetimi
PROJE ADI: Yangınlarda Erken Uyarı Yapabilen Gözcü Drone
Kulesi
TAKIM ADI: Mahir 4.0 Gözcü
Başvuru ID: #51303
TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul
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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Belirli Periyotlarla Merkez Kuleden havalanan drone belirlenen rotalarda fotoğraf çekimi
yapmaktadır. Teachablemachine(Öğrenen Makine)platformunu kullanarak çekilenfotoğraf
sayesinde yangın algılanır ve merkeze sinyal gönderilir. Done uçuş süresini arttırmak için şarj
edebilen bir done pisti geliştirilmiştir.Projemiz sayesinde orman yangınlarına hızlı ve doğru
müdahale yapılabilecektir.

Şekil 1:Kablosuz şarj PistTasarımı

Şekil 2: Orman içerisinde kule ve pistin görünümü

Tasarım: Dronumuz üzerinde yer alacak kablosuz şarj modülü sayesinde pist üzerinde durduğu
sürece şarj olucaktır. Şarj modülünün tüm dronelarla uyumlu olmasını dikkate alarak tasarladık.
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Yazılım :Projemizde teachable machineden gelen değere göre microbite komut verir ve yangın
algılandığı durumunda merkezde yer alan diğer microbite mesaj göndererek yetkililere haber
verecektir.Kodlarmız python ile yazılmıştır.

Şekil 3:Microbit Python Kodları
Montaj:Dronumuza kablosuz şarj etmek için bir sıkıştırma aparatı kullandık.Bu aparatı
olabilidiğince küçülterek tüm dronlara uyumlu olacak şekilde düşündük.
2. Problem/Sorun:
Haberlerde izlediğimiz üzere Dünyanın dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla her yıl
binlerce hektarlık alan yok olduğunu biliyoruz. Araştırmalarımız sonucunda Orman
yangınlarından çıkan dumanlar yüzünden her yıl yaklaşık 340 bin kişinin hayatını kaybettiği
tahmini ediliyor. Orman yangınları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ormanların
sürekliliğini tehlikeye sokan etkenlerin başında geliyor. Orman yangınları mevsimsel
değişikliklere bağlı artan aşırısıcaklar ve değişen iklim koşulları nedeniyle son 35 yılda yüzde 19
oranında arttı.
Orman yangınlarının tüm dünyada büyük zarara yol açtığını ve bu zararların hızlı ve anında
müdahale ile azaltılabileceğini fark ettik.Ve projemizi yaparken de orman yangınlarının etkilerini
hızlı müdahale ile azaltmayı amaçladık.
Projemizin ele aldığı sorun 2 ana sisteme ayrılmaktadır.
1.Yangınların fotoğraf çekilerek yapay zekalı sistemler (teachable machine) ile algılanmasıdır.
2. Fotoğrafı çekecek olan dronlarda uçuş süresini artıracak kablosuz sarj modülünün
uygulanmasını kapsamaktadır.
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Şekil 4: Projemizin Scratch ile İkonik gösterimi
3. Çözüm
Orman yangınları yani ormansızlaşma ve ağaçların azalmasını hava kirliliği gibi Türkiye’nin
en önemli çevre sorunlarından biri olarak görülmekte toplumsal olarak biz bu problemi önlemek
için çalışmaktayız.Orman yangınlarının neden olduğu zararların en aza indirilmesi için
geliştirdiğimiz gözcü drone kulesi projemiz ile orman alanı 24 saat havadan gözlenerek
fotoğrafları cekilecek çekilen fotoğraflar yapayzekâ (Teachable Machine) teknolojisi ile yangını
tesbit ederek merkeze sinyal gönderip hızlı müdahale imkânı sunacaktır.

Şekil5:27 Haziran Marmaris Orman Yangını

Şekil 6:5v 2A KablosuzVerici-AlıcıYerleşimi
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4. Yöntem
Takım olarak aldığımız eğitimler kapsamında teachablemachine(Makine öğrenmesi) ,python
ile microbit ve elektronik konularında çalışmalar ve projeler geliştirdik bu kapsamda projemizde
bildiğimiz bu yöntemlerleyapabileceğimizekarar verdik.
Projemizde geliştirdiğimiz “Yangınlarda Erken Uyarı Yapabilen Drone Kulesi” üzerinde yer
alan pist zemininde 5v 2A Kablosuz Verici şarj modülü kullanılacaktır. Drone altına ise Alıcı şarj
modülü yerleştirilerek pil şarj yerine bağlanacaktır.Drone üzerindeki kameralar sayesinde merkez
kulede yer alan mini bilgisayara canlı olarak resimler gelir (teachablemachine) yapay zeka
tarafından eğitilmesi sağlanarak yeni gelen fotoğrafların hangi kategoriye girdiği tespit edilir ve
microbite sinyal göndermesi sağlanır.Kontrol ünitesinde yapay zekâ teknolojilerinde de kullanılan
açık kod yazılım python programlama ve donanım olarak mikrobit kullanılacaktır.

Şekil 7:Teachablemachine platform eğitim ekran görüntüsü

Şekil 8:hackingstem sitesi microbit ile bağlantı sağladığımız platform
Yaptığımız testler sonucunda Teachablemachine platformuna tanıttığımız yangın_var ve
yangın_yok adlı sınıflara nekadar çok fotoğraf eklersek okadar doğru sonuç aldığımızı gördük.
Oluşturduğumuz modeli bulut ortamına yükledikten sonra hackingstem.com sitesi üzerinden model

linkimizi girerek microbit ile bağlantısını sağlayarak mesaj gönderme işlemini ve alma işlemini
başarı ile gerçekleştirdik.
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Kablosuz şarj modülünün testi led üzerinden yapılmıştır.Destek başvurumuzu yaparak mini
drone üzerinde şarj modülümüzü deneyerek pist alanımızın testlerinide tamamlamayı
planlamaktayız.

Şekil 9:5v 2A KablosuzVerici-Alıcı Led

Şekil 10:5v 2A Kablosuz Şarj Drone-Pist Yerleşimi

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü
Orman yangının ilk başladığında küçük bir alandayken müdahale edilmesi ve söndürülmesi en
kritik adımıdır. Bu noktada başlar başlamaz tespit edilmesi gerekilmektedir. Bizim projemizin
özgün tarafı bu izlemeyi sağlayacak dronun uzun uçuş sürelerine ulaşabilmesi için kablosuz bir
şarj pisti tasarlamış olmamızdır.
Telefonlarda da yaygın olarak kullanılan kablosuz Şarj Cihazı temel olarak “Elektromanyetik
İndüksiyon” prensibi ile çalışmaktadır. Biz ilk denememizde hazır olarak bu parçayı temin ettik
fakat ilerleyen aşamalarda bu modülü üretmeyi deneyeceğiz. Üretimi sağlanırsa birçok üründe
kullanılabilecek yerli bir üretim olacaktır.
En güncel haber olarak 27 Haziranda Gerçekleşen Marmaris yangını yapılan açıklamada "Yangını
ilk tespit edişimiz İHA ve vatandaşlarımızın ihbarıyla oldu" olduğu bildirilmiştir. 10dk içinde
müdahale başlanarak 5 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alındığı bildirildi. Bu güncel bilgide
gösteriyor ki dakikalar çok önemli ve 24 saat gözleme yapmak gereklidir. Mevcut İHA sistemleri
hem maliyetli hemde Benzin ile çalışmakta olup bizim kulemiz ileriki aşamada enerjisini güneş
enerjisi ile karşılayacaktır.Buda mevcut sistemlerden avantajlı yönüdür.
6. Uygulanabilirlik
Proje fikrimizin bir çok kısmı test ederek uygulanabilirliğini görülmüştür.(Yangın algılama ve
mesaj atma kısmı ve koblosuz enerji aktarma kısmı)Proje fikrimizde sadece drone uygulama ve
şarj etme kısmı test edilmemiştir.Dronumuz temin ettiğildiğinde bu kısmında testleri yapılarak
proje tamamlanacaktir.Mevcut şartlar altında kablosuz şarj modülleri satılmakta fakat bunun drone
pistlerine uygulaması ticari olarak satılmamaktadır.Biz bunu gerçekleştirerek ticari bir ürüne
dönüştürebiliriz.Projemiz uygulandığında şarj süresi test etmediğimiz için risk oluşturmaktadır.Bu
riskide ortadan kaldırabilmek için birden fazla drone kullanarak çözebiliriz.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projemizin tahmini maliyeti 2215TL dir.Drone en büyük kısmı oluşturmaktadır.Drone hariç
715TL ile projemizin yapılabilirliğini test etmiş durumdayız.Sadece drone sisteme dahil edilerek
proje gerçekleştirilmiş olacaktır.
Proje Takvimi
AYLAR
İşin Tanımı
Microbit kart ile simülatör üzerinden Python
programlarının yazılması
Yangın resim verilerin toplanması ve analizi

Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

x

x

x

x

x

x

Proje Detay Raporu Hazırlanması

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elektronik(Kablosuz şarj modülü‘nün) ve
kamera gibi donanımların temin edilmesi
Pist Prototipin modellenmesi ve yapılması

Yarışma

x

Tahmini Maliyet

Kablosuz Şarj Modülü (5V 2A) Wireless Charging (K1F1)

70 TL

Drone Quadcopter Katlanan Kalkış İniş Pisti (55 Cm)

100TL

Mikro:Bit V2 Geliştirme Kartı * 2

200TL*2

Dji Tello Ryze Tech Tello Drone

1500TL

10W Güneş Paneli

115TL

4.5V-40V Giriş - 5V Çıkış 2A DC DC Çevirici

30TL

TOPLAM

2215 TL
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemiz etkisi bakımından tüm insanlığa faydalı olacak ve etkileyecektir.Uygulama aşamasında
projemizi sunacağımız hedef kitle Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere,
orman genel müdürlüğü, orman itfaiye ve çevre kuruluşları (Tema Vakfı, WWF ,ÇEKÜL, Türkiye Çevre
Vakfı, Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı, ÇEKÜ, ÇEVKO )gibi ormanların korunması ve artırılması
yönünde çalışmalar yapan kurumları belirledik.Çünkü projemiz için geliştirdiğimiz drone kulesi ormanın
içerisinde yer almalı ve resmi kurumlardan izin alınmalıdır.

9. Riskler
Risk Haritası
Olasılık
Yüksek Olasılık
Orta Olasılık

2

Düşük Olasılık

1
Düşük Etki
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3
5,6

Orta Etki

Yüksek Etki

Etki

Renk Haritası: Yeşil: Düşük Risk, Sarı: Orta Risk, Kırmızı: Yüksek Risk
1. Takım Üyelerinin İşlerinin Doğru Yapmaması: Takım üyelerinin işlerinin doğru yapmaması
durumunda düzenli bir raporlama ve iş planı sistemi ile bu sorunun önüne geçilebilir.
2. Fiyat Değiştirmesi, Maliyet Artışı: Yerli veya kendi yapımımız ürünler kullanarak bu sorun
çözülebilir
3. Yazılımındaki Hatalar: Yazılımında ya da sisteminde bir hatanın oluşması durumunda testler
yapılarak riskin azaltılması sağlanır.
4. Enerji Problemleri: Dronun enerji kaynağı güneş enerjisinden karşılandığı durumlarda havanın
kapalı olduğu veya fırtınalı günlerde riskler oluşmaktadır. Sisteme B-Planı olarak yenilenemez
enerji kaynağı yada elektrik hattından enerji verilerek bu sorun çözülebilir.
5. Dronun Ağaca Takılması: Ağaça takılma yada başka cisimlere çarpma gibi durumları
önleyebilmek için dronumuz belirli bir yükseklikte uçacaktır.
6. Projeyi Zamanında Bitirememe: İş-zaman çizelgesine uyarak ve sürekli olarak rapor çıkarıp
durum değerlendirmesi yapılarak bu sorun çözülebilir.
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