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1. ORGANİZASYON ÖZETİ
1.1 Takım Organizasyonu
Ahmet Aktaş: Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisidir. Takım kaptanı olarak görev
almaktadır. Gömülü Sistemler, Görüntü İşleme ve Yapay Zekâ alanlarına ilgilidir.
Mehmet Kahraman: Mekatronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisidir. Yapay Zekâ, Görüntü
İşleme, Python Programlama ve Gövde Tasarımı alanları ile ilgilenmektedir.
Ferhat Atasoy: Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisidir. Gömülü Sistemler, Devre
Tasarımı, Mekanik ve Kontrol Sistemleri üzerine çalışmaktadır.
Esma Hilal Azca: Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisidir. C, Python Programlama,
Elektronik Güç Sistemleri ve Devre Tasarımı ile ilgilenmektedir.
Serra Hanım Çam: Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisidir. Elektronik Kontrol
Sistemleri ve Yapay Zekâ ile ilgilenmektedir. İHA pilotluğu ile uğraşmaktadır.
Fatma Demir: Mekatronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisidir. Mekanizma Sistemleri, Python
Programlama, Yapay Zekâ ve Görüntü İşleme alanlarına ilgilidir.

Tablo 1.1 Takım Üyeleri ve Organizasyon Şeması

2. DETAYLI TASARIM RAPORU
2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı
Mevcut İHA’nın gövde tipi hibrit-H modeli baz alınarak quadcopter olarak seçilmiştir.
Kolların kanat açıklığı, motorlarda kullanılan 9450 pervanelerin birbirlerine temasını engellemek
amacıyla 466mm olarak tasarlanmıştır. İHA’nın yerden yüksekliği 215mm, gövde hacmi 286212
mm3 olarak hesaplanmıştır. Üst ve alt plaka arası 6 cm’lik yükseklik, yerleştirilecek elektronik
malzemelerin farklı boyutlardaki muadillerinin kullanılabileceği düşünülerek, uzunluğu
değiştirilebilir özelliktedir. Faydalı yük niteliğindeki 10x8 cm boyutlarındaki Jatson Nano
gövdenin en korunaklı bölümüne, üst ve alt plakanın ortasına konumlandırılmıştır. Kamera, en
net görüntü alabileceği 1 ve 3 numaralı motorların arasına, alt plakanın ucuna, 7x7x4 cm
boyutlarındaki mekanik titreşim önleyici ile birlikte montelenmiştir.

Şekil 2.1.1 İHA’nın geometrik boyutlandırılması
Motorun oluşturduğu itki kuvveti kollarda çekme gerilmesi oluşturmaktadır. Bu durum
kolların statik dayanımını etkileyen temel faktörlerden biridir. Bu parametrelere göre 96858
parçalı uygun mesh kalitesinde statik deformasyon, burkulma ve gerilim analizleri incelenmiştir.
2020 g ağırlığındaki İHA’nın havada asılı kalması (hower) durumu için bir kola düşen itki
dayanımı 0.5 Newton’dur. Bu değerde maksimum deformasyon 0.074 mm’dir. Aracın kalkış için
ivmelenmesi durumunda gereken 4N kuvvetin bir kola düşen itki dayanımı 1N olurken
maksimum burkulma deformasyonu 0.14 mm civarında analiz edilmiştir.

Şekil 2.1.2 Kol burkulma analiz sonuçları (Ansys)

Genel kuvvet statiğine bakıldığında tüm kuvvetlerin İHA üzerine etki etmesiyle bazı
bölgelerde gerilmeler meydana gelmektedir. Bu bölgeler İHA’nın esneyen kritik noktalarıdır.
Aracın maruz kaldığı ortalama gerilme değerinin 0.153 MPa dolaylarında olacağı tespit
edilmiştir. 6mm kalınlığında huş kontrplak şaseden oluşan gövdenin 60 MPa basınç
mukavemetine sahip olduğu göz önüne alındığında bu değer İHA mukavemetinin yaklaşık
%0.25’idir [2]. Gerilmelerin düşük olması ani hareket kabiliyeti ve stabil iniş-kalkış için avantajdır.

Şekil 2.1.3 Genel kuvvet statik analizi (Ansys)
TOPLAM İTKİ (N)

DEFORMASYON (MM)

GERİLME (MPA)

Ortalama

Maximum

Maximum

Ortalama

2 (HOVER)

0.032

0.51

2.2

0.074

4 (KALKIŞ)

0.13

1.02

5.21

0.153

Tablo 2.1.1 Genel kuvvet statiği analiz sonucu
İHA üzerindeki tüm yükler statik olarak iniş takımının ayakları üzerine binmektedir.
Özellikle iniş esnasında mekanik parçaların deforme olmaması için ayaklar bu ivmeli ağırlığı
absorbe edebilmelidir. Özel olarak tasarlanan 60 dereceli karbonfiber ayaklardan oluşan iniş
takımı gerekli statik dayanıma sahiptir. İHA ağırlığının 2 katı bir kuvvetle (4 Newton) yapısal yük
analizi yapılmış ve maksimum gerilmenin 0.6 MPa olduğu görülmüştür. İniş esnasında ayaklara
etki eden gerilme değerleri ve yapısal yük analizi sonuçları aşağıda görülmektedir.

Şekil 2.1.4 İniş esnasında ayaklara etkiyen yüke bağlı gerilme (Ansys)

Kararlı bir uçuş sergileyebilmek için tüm ekipmanların oluşturacağı ağırlık merkezinin
İHA’nın ağırlık merkeziyle aynı doğrultuda olması gerekmektedir. Mevcut İHA’da kullanılan
Pixhawk içerisindeki jiroskop, dengeyi ve kararlı uçuşu sağlamada etkilidir. Buna rağmen
düzensiz yük dağılımı sonucu ağırlık merkezi kaymış aracı dengeleyebilmek, bazı motorların
yüksek değerlerde çalışmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda manevra kabiliyetinde
düşüşler gözlenmektedir. Yapılan ağırlık merkezi hesaplamalarına göre kararlı bir uçuş için
gövdeye göre simetrik olmayan parçaların yerçekimi ivmesinin ihmal edildiği gerekli kuvvet
moment analizi Tablo 2.1.2’de gösterilmektedir.
x uzaklığı

y uzaklığı

Ağırlık

m.x

m.y

(mm)

(mm)

(g)

(g.mm)

(g.mm)

GPS ve parçaları

-49.50

0

43.71

-2163.6

0

Kamera ve Parçaları

-112.62

0

43.32

-4878.7

0

Güç Dağıtım Kartı

+102.50

0

14.53

+1489.3

0

Sigorta

+102.50

0

97.77

+10021.4

0

Güç Modülü

+102.50

+30

26.79

+2745.9

+803.7

RC alıcı

-109.76

+33.76

18.37

-2016.3

+620.2

Xbee Telemetri

-109.76

-33.76

18.30

-2008.6

-617.8

Gerilim Regülatörü

0

-44.50

22.32

0

-993.2

+3189.4

-187.1

Ekipman

Toplam

Tablo 2.1.2 Parçaların moment dengesi
Tablo 2.1.2’deki verilere bakılarak, dengeyi sağlamadaki en fazla etkiye sahip olan
parçanın 755g’lık LiPo batarya olduğu görülmektedir. LiPo bataryanın merkezinin x ekseninde
yaklaşık 4.2 mm kaydırılmasıyla ağırlık ve denge merkezinin korunması sağlanmaktadır.

Şekil 2.1.5 Simulink blok diyagramı (Simulink)

Şekil 2.1.6 Kalkış kontrol grafiği (Simulink)

Şekil 2.5.1’de İHA’nın kontrol blok diyagramı görülmektedir. Uçuş kararlığının
sağlanması için İHA’ya ait referans açısı ve yaw açısı tahmin değerleri PID kontrol tarafından
düzeltilmektedir.
PID kontrolör ile düzeltilen değerler geri beslemeli bir sistem tarafından roll ve pitch
değerlerini kontrol etmekte kullanılmaktadır. Ayrıca yaw ve thrust değerleri için bir başka geri
beslemeli ağ ile PID kontrol işlemi gerçekleştirilir. Elde edilen yaw, pıtch, roll ve thrust değerleri
İHA’nın kontrolünü sağlamak için bir motor karıştırma algoritmasına gönderilir. İHA’nın
stabilitesini korumak için motorlar kontrol diyagramından gelen değerlere göre hareket ettirilir.
İHA’ya ait x,y ve z eksenlerine ait impuls cevabı grafiği şekil 2.1.6’da verilmiştir. Simulink
ortamında İHA 1.5 metre yüksekliğe çıkacak şekilde ayarlanmıştır. Bu durumda yukarıdaki
grafikte sadece y eksenine ait değişimler gözükmektedir. İHA’nın durulma zamanı yaklaşık 3
saniye gözükmektedir. İHA 3 saniyede istenilen irtifaya çıkabilmekte ve bu konumda irtifasını
koruyabilmektedir.
İlgili analiz sonuçlarına ek olarak İHA üzerine kullanılacak otonom uçuş yazılımı da
simülasyon ortamında test edilmiştir. Trafik Koordinatörü İHA görevine en uygun yazılım dilinin
Python olduğuna karar verilmiştir. Bu aşamada kullanılan Gazebo simülasyon programı açık
kaynak kodlu, ücretsiz bir robot deney ortamıdır. Kullanılan haberleşme protokolü ile simülasyon
ortamına eklenen model İHA’ya atanan görevlerle simüle edebilme özelliğine sahiptir. Otonom
uçuş yazılımı için İHA’ya özel görev algoritması ve uçuş performans verileri aşağıdadır:
•

Kalkış hızı 250 cm/s

•

Göreve bağlı seyir hızı 1 m/s

olacaktır.
•

İniş hızı 25cm/s

•

Maksimum

hızı

83

km/s

olacaktır.
•

Tahmini tırmanma oranı 10.5

m/s’dir (E-Calc).

Şekil 2.1.5 Görev algoritma şeması

2.2 Kabiliyet
Görev tanımı: Günümüzde birçok araç sürücüsü emniyet şeridini kullanarak diğer sürücülerin
hakkını gasp etmekte, trafikteki adalet duygusunun sarsılmasına sebep olmaktadır. Emniyet
şeridi ihlali iki yönlü olarak düşünülürse, sürücü devlete ve diğer bireylere karşı suç işlemiş
sayılır. Bu soruna bir çözüm olarak geliştirilen Trafik Koordinatörü İHA tek bir döngü içerisinde
araba ve şerit tespiti yapabilmektedir. Böylece araçların ihlal yaptığı sıradaki görüntüsü
alınabilmektedir. Emniyet şeridi tespiti için “Hough Line Detection” teorisi kullanılmıştır.
“YOLOv4-tiny” yöntemiyle tespit edilen araçların, şerit ihlali yaptığı sıradaki görüntüsü
kamerayla çekilmekte ve araç plakası eşzamanlı olarak emniyete mail yoluyla gönderilmektedir.
İHA’nın kararlı bir uçuş için dengesini koruması önemlidir. Bunun için seçilen gövde tipi,
motor ve ESC konumları İHA’yı dengede tutabilecek şekildedir. İtki hesabı için gereken motorun
saniyedeki devir sayısı, pervane sabiti, pervane çapı ve hava yoğunluğu parametreleriyle
toplam itkiye ulaşılabilmektedir. 2020 g olan İHA’nın ilk kalkışını güvenli ve kararlı bir şekilde
gerçekleştirebilmesi için ağırlığının 2 katı değerinde itme kuvvetine ihtiyacı vardır. Pervane itki
hesabı için seçilen motor bilgileriyle yarı devir bulunur. Pervane datasheet dokümanında yarı
devire uygun aralıktaki RPM tablosuyla İHA’nın hower durumundaki cT değeri bulunur. Hava
yoğunluğu ve pervane yarıçapıyla hesaplanan denklem Tablo 2.2.1’de gösterilmiştir [2].
Motor İtki Hesabı

Pervane İtki Hesabı

Sistem İhtiyacı İtki Kuvveti

(2020x2) / 4 = 1225g

N = [ (980/2) x16.8] / 60=

T gereken=(m * g)/ 4=

137.2 RPS, T= 8.98N

5.050 N

Tablo 2.2.1 İtki hesabı
E-Calc sitesi üzerinden itki sistem bileşenleri değerleri ile itki hesapları yapılmıştır [3].

Şekil 2.2.1 Kullanılan İtki Sistem Bileşenleri

Yapılan analiz sonuçlarına göre İlave Faydalı Yük değeri görev için kullanılacak mini
bilgisayar, kamera gibi bileşenlerin toplam ağırlığı ile uyuşmaktadır. Pil seçimindeki teorik uçuş
süresi ile pilot tarafından yapılan uçuş denemelerinde gözlemlenen uçuş süresi örtüşmektedir.

Şekil 2.2.2 Toplam sürücü ve dikuçarı çıktıları

Şekil 2.2.3 Uçuş süresi ve Motor verimi

İHA’nın havada stabil bir şekilde uçabilmesi için aerodinamik yapı önemlidir. Kararlılığı
etkileyen faktörlerin başında hava basıncı gelmektedir. Analizler, Hesaplamalı Akışkanlar
Dinamiği çözücüler kullanılarak yapılmıştır. Toplamda 96858 parçadan oluşan uygun mesh
kalitesi, ortalama 20 m/s hız ve 1 ATM ön kabulleriyle yapılan akış analizlerinde İHA’ya etkiyen
ortalama hava basıncı 101 KPa civarındadır. Bu değer atmosferik hava basıncına çok yakındır.
Akış çizgilerinin sapmadan, lineer çizgilere yakın seyretmesi İHA’nın havayı kararlı bir şekilde
kanalize ettiğini göstermektedir. İHA tasarımının türbülanslara sebep olmadığı aşağıdaki
analizde görülmektedir.

Şekil 2.2.4 Aerodinamik akış analizi (SolidWorks)
İHA’nın havada karşılaştığı diğer bir direnç, uçuş yönüne ters yönde etki eden hava
sürtünmesidir. Sürtünme kuvvetinden minumum düzeyde etkilenmek için İHA’nın yüzey alanı
olabildiğince düşürülmüş ve keskin hatlardan kaçınılmıştır. Bu sayede aerodinamik verim
arttırılmıştır. Analiz sonucunda sürükleme (F Drag) kuvveti 0.054 N gibi oldukça düşük bir değer
olarak belirlenmiştir. Bu kuvvetin belirlenmesiyle tasarımın aerodinamik C katsayısı aşağıdaki
matematiksel denklemle hesaplanmış ve 0.001153 değerinde bulunmuştur;
F = 0,5 * ρ * C * A * (V±V0)2

C = 0.054 / (0.5*1.225*0.191*400) = 0.001153

Ortalama rüzgar hızı 5 m/s olarak kabul edildiğinde, İHA’nın maximum hızının 17.26 m/s
ve ortalama hızının ise 12,53 m/s olduğu görülmektedir. Aşağıdaki tabloda İHA’ya etki eden
aerodinamik unsurlar özetlenmiştir.
Analiz Türü

Birim

Ortalama

Maximum

Toplam Hava Basıncı

Pascal

101395,2145

104544,1426

Sürtünme Kuvveti

Newton

0,053757108

0,053957723

Hız

metre/saniye

12,53

17,26

Tablo 2.2.2 Aerodinamik unsurlar
İHA’daki en kritik özellik araç tespitinin düşük hata oranları ile gerçekleştirilmesidir. Bu
yüzden temeli Evrişimsel Sinir Ağlarına dayanan “YOLOv4-tiny” algoritması kullanılmıştır. Bu
algoritmanın düşük kayıp (loss) değerlerine sahip olması önemli bir avantajdır. Evrişimsel Sinir
Ağları öğretilmek istenilen nesnenin resmine Konvolüsyon işlemi uygular, bu sayede nesnenin
öznitelikleri çıkartılır. Öznitelikler nesnelere has ve ayırt edici özelliklerdir. Bu sayede sistem
kendisine öğretilen nesneyi diğer nesnelerden ayırt ederek tespit işlemini gerçekleştirir.
İHA’da nesne eğitimi için COCO veri seti kullanılmıştır. YOLOv4-tiny algoritması
resimleri 416x416 piksel boyutunda kabul etmekte ve resimleri nxn gibi boyutlarda bölgelere
bölmektedir. Her bölgeye, o bölgede nesne olup olmaması durumuna göre güven puanı belirler.
Daha sonra nesnelerin güven puanının yüksek olduğu bölgelere Evrişimsel Sinir Ağları
uygulayarak nesneyi öğrenmiş olur. Bu işlemin gerçeklenmesi Şekil 2.2.5’de gösterilmiştir [4].

Şekil 2.2.5 Evrişimsel sinir ağı modeli
Nesne tespiti için birçok algoritma mevcuttur, bu algoritmaların doğruluk değerleri ve
donanım kaynaklarını tüketim oranları değişmektedir. Gerçek zamanlı nesne tespiti işlemi
gerçekleştirildiğinde, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bu algoritmaların sabit bir donanım
üzerindeki FPS değerleri de değişmektedir.

Örnek olması için YOLOv4-tiny algoritmasıyla nesne tespiti yapan bazı derin öğrenme
algoritmalarının, FPS değerlerine göre doğruluk oranları aşağıdaki Şekil 2.2.6’da gösterilmiştir.

Şekil 2.2.6 Nesne tespit algoritmalarının performans grafiği [5]
İHA görevi gereği araç trafiğini denetleyeceği için görüntü kalitesi ve görüntü işleme
kabiliyeti büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla kullanılan Arducam IMX477 model kamera
12.3 MP çözünürlük, 60 FPS kare hızı, F2.8 diyafram ve 75 derece görüş açısı ile yeterli optik
donanıma sahiptir. Kameranın sallantılardan etkilenmemesi ve görüntülerin stabil alınabilmesi
için kameraya özel olarak tasarlanan mekanik stabilizasyon yuvasına yerleştirilmiştir.
Açık kaynak kodlu görüntü işleme kütüphanesi olan Python OpenCV platformundan
temel Bilgisayarlı Görü araçları kullanılmıştır. Kodların yazılmasında yazılımsal hakimiyetin üst
düzey olması ve yazılımda millileşme hedefiyle yerliliğe önem verilmiştir. Gerekli kod dosyaları
kategorize edilmiş ve fonksiyon blokları kurularak modülerlik arttırılmıştır.
Emniyet şeridinin tespit edilmesi için kameradan alınan veriler öncelikle blur ve
maskeleme gibi morfolojik işlemlerden geçirilmektedir. Daha sonra pixellerin yatay ve düşeyde
farklılaşma düzeyine bağlı olarak kenar algılama algoritması çalıştırılmaktadır. Algılanan
kenarların emniyet şeridi olup olmadığına Hough Line fonksiyonu ile karar verilmektedir.
Hough Line teorisi temeli geometriye dayanan özelleştirilmiş çizgi tespit yöntemidir [6].
Görüntülerin 2 boyutlu bir matris olduğu düşünüldüğünde algılanan kenar noktalarının orjine
(0,0) olan uzaklığı (ρ) birinci parametre iken yatay eksende yaptığı açı (θ) ikinci parametreyi
oluşturmaktadır. Parametreler arasındaki geometrik bağıntı aşağıdaki formülde görülmektedir;
ρ = xcosθ + ysinθ
Her bir nokta için alınan veriler Hough Transform düzlemi olarak adlandırılan koordinat
sistemine aktarılmaktadır. Bu düzlemdeki uzaklık-açı değerleri tüm noktalar için kaydedilmekte
ve değerlerin koordinatları bir sayaç (accumulator) yardımıyla yoğun bölgeler olarak
belirlenmektedir. Sayacın belli bir eşik değeri üstündeki yoğun noktaların uzaklık açı değerleri,
bu parametrelerde görüntü üzerinde bir çizgi olabileceği ihtimalini göstermektedir.

Şekil 2.2.7 Hough Line dönüşüm düzlemi
Yukarıda noktaların temsili uzaklık-açı grafiği ve Hough Line dönüşüm düzlemi
verilmiştir. Tespit edilen çizgiler, doğrusal f(x)=ax+b fonksiyonu çıkarılarak tanımlanmaktadır.
Fonksiyon üzerindeki pixellerin tüm (x,y) koordinatları bir döngü içerisine alınıp tek tek renk
değişimiyle işaretlenmektedir. Böylece noktalardan oluşan renkli çizgilerin görüntü üzerinde
tespiti gerçekleştirilmektedir. Son olarak algoritma üzerinde uygun eşik değerlerin seçilmesi gibi
optimizasyon çalışmaları yapılarak verim ve hassasiyet artırılmıştır. Hazırlanan şerit tespit
algoritması 30-60 FPS hızlarında çalışmakta ve ağır bir işlem yükü gerektirmediğinden verimi
açısından ön plana çıkmaktadır. Yerli olarak geliştirilen bu algoritma Şekil 2.2.8 üzerinde
denenmiş ve emniyet şeritleri başarıyla tespit edilmiştir.

Şekil 2.2.8 Şerit tespit testi
2.3 Faydalılık
Büyük şehirlerde nüfus yoğunluğu her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte araç
kullanımı ve trafik yoğunluğu da artış göstermektedir. 2020 yılından beri pandeminin etkisiyle
bireysel araç kullanımında artışlar yaşanmıştır.
Emniyet güçleri tarafından havadan trafik denetimlerinin başladığı 5 Ekim 2018- 26 Ekim
2020 tarihleri arasında; helikopterle 2930 saat, drone ile 28025 saat uçuş yapılarak toplam
195598 ihlal tespit edilmiştir.

Yaygın olarak kullanılan trafik kontrol ve denetleme sistemleri, kör noktalarda yapılan
hataları tespit edememektedir. Örneğin, Mobil EDS sisteminde polis aracı kolayca sürücüler
tarafından fark edilebilir ve sürücüler polis aracı görüşlerinden çıktıktan sonra kural ihlalleri
yapılabilmektedir. Aynı zamanda Mobil EDS aracından uzak şeritlerdeki ihlaller kamera
tarafından yakalanamamaktadır. Trafik problemlerinin tespitinde ve müdahalesinde polis
araçları, müdahale edilmesi gereken yere ulaşmakta zorlanmaktadır. Söz konusu problemler
alternatif sistemlere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.
Milli çözümler getirilmesi gereken bu alanda; belirli bir yol boyunca devriye gezen İHA
tarafından uçuş kontrol sistemine aktarılacak olan görüntü, kural ihlalleri (emniyet şerit ihlal
tespiti), yoğunluk ve tıkanıklık vb. durumlar saptanarak hızlı bir şekilde olaya müdahale edilmesi
ve tıkanıklık durumlarında hemen yönlendirme yapılması mümkün olabilecektir.
2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi’ne göre emniyet güçlerinin
Drone/İHA kullanılan denetimlerine, yerli ve milli bir İHA geliştirilerek katkıda bulunmak
hedeflenmektedir. Şekil 2.3.1’de bulunan veriler Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı İdare
Faaliyet Raporu’na göre düzenlenmiştir. Quadcopter’ler diğer hava araçlarına göre çok daha
ucuz, bakımı kolay, çok işlevli, yapay zekaya sahip ve uzaktan kumanda edilebilir olmasıyla
tercih edilmektedir.
EGM Hava Taşıtları Tip-Adet Grafiği
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Şekil 2.3.1 EGM hava taşıtları tip-adet grafiği

Denetimlerde kullanılan hazır hava araçlarının kullanımında ek bir tespit-görev yazılımın
olmaması ve sürücü hatalarının drone pilotunun görüşüne bırakılması dikkat çeken bir unsurdur.
Trafik içinde çevresel faktörlerin olması ve pilotun dikkat dağınıklığı göz önüne alındığında;
otonom uçmayan, gerekli analiz ve tespitleri gerçek zamanlı olarak ekiplere bildiremeyen bir
İHA, fonksiyonlarını kullanamıyor demektir. Trafik.gov.tr’den alınan çeşitli istatistiksel kaza
verileri Şekil 2.3.1, 2.3.2 ve 2.3.3’te görülmektedir. Şekil 2.3.2’te “2021 Yılı Sürücü Kusurlarına

Göre Kaza Sayısı Grafiği”ne göre 4,989 dilimde Şerit İzleme ve Değiştirme Kuralına Uymamak
3.sırada yer almıştır [7].

Şekil 2.3.2 2021 yılı sürücü kusurlarına göre kaza sayısı grafiği
Şekil 2.3.3’te gösterilen 2021 Mayıs ayı verilerine bakıldığında her ay 700’ü aşkın
kaza, Şerit İzleme Kural İhlali sonucu gerçekleşmektedir.
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Şekil 2.3.3 2021 yılı emniyet şerit ihlali-kaza sayısı grafiği
Günlük yaşantımızda her an içerisinde bulunduğumuz trafik kuralları toplumu
korumaktadır. Tüm bu kaza verileri ve yazılımsal özellikler incelendiğinde; bu kuralları ihlal
edenlerin milli çözümlerle hızlı ve doğru tespit edilmesi sonucu cezalandırılması gerekmektedir.

2.4 Yenilik
İHA’da yenilik başlığı altında iki unsura değinilmiştir. Bunlardan biri İHA’nın
gerçekleştirmesi hedeflenen görevi iken diğeri İHA’nın gövdesinde kullanılan malzemenin
üretim yöntemidir. İHA’nın gerçekleştirmesi hedeflenen görevi emniyet şeridi ihlali yapan
araçların tespit edilmesi ve ihlal yapan araç plakasının belirlenmesidir. Emniyet şeridi ihlali
yapan araçların plakaları kamera ile tespit edildikten sonra emniyet güçlerine plaka bilgisinin
bulunduğu mail atılacaktır.

Trafik Koordinatörü İHA görev tanımını gereği birebir örneği olmayan bir İHA’dır. Emniyet
güçlerinin daha önce İHA’lar ile trafik kontrolü sağladığı denetimler mevcuttur fakat bu
denetimler ek bir tespit-görev yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmemiştir. Denetimler, İHA’yı
kontrol

eden

pilotun

kameradan

aldığı

verileri

kişisel

değerlendirmesi

sonucu

gerçekleştirilmektedir.
Burada yenilik olarak İHA’nın gerçekleştireceği, emniyet şeridini ihlal eden araçların
yapay zeka tarafından otonom uçuş ile tespit edilmesi amaçlanmıştır. İHA’da doğruluk oranının
yüksek olması nedeni ile nesne tespiti için YOLOv4-tiny algoritması kullanılmıştır. Kullanılan bu
algoritma sayesinde İHA yapay zeka ile araç tanıma işlemi gerçekleştirebilmektedir. İHA’da
yapay zeka ile birlikte Hough Line algoritması ile şerit tanıma işlemi gerçekleştirilmektedir.
Kullanılan bu özelliklerle İHA emniyet şeridi ihlali gerçekleştiren araçları tespit edebildiği için
emniyet güçlerinde kullanılan rakip İHA’larda olmayan yenilikçi özelliklere sahiptir. Bu özelliklere
ek olarak İHA emniyet şerit ihlalini gerçekleştiren araçların plakalarını emniyet müdürlüklerine
mail atabilmektedir.
Malzemenin mukavemetini arttırmak için yenilikçi bir yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem,
gövde ana şasesi olarak 3mm kalınlığında iki katlı plakaların bükülme yönlerini sönümleyecek
şekilde "Water Boiled Proof" (Suda Kaynamaya Dayanıklı) WBP tutkalı yardımıyla yapıştırılarak
imal edilmesidir. Bu sayede gövdemiz iki yönlü mukavemet kabiliyeti kazanmıştır ve
malzemenin dayanımı önemli ölçüde arttırılmıştır. Bu üretim yöntem ile İHA için gerekli
mukavemet sağlanmıştır.
Yenilikçi bir tasarım olarak İHA’nın gövdesi modülerek olarak tasarlanmıştır. İHA kollar,
alt gövde ve üst gövde olmak üzere 6 parçadan oluşmaktadır. İHA’nın herhangi bir kaza anında
gövdesinde hasar meydana gelmesi ihtimali düşünülerek modüler bir tasarım tercih edilmiştir.
Bu sayede İHA’nın bütün gövdesinin değiştirilmesi yerine sadece hasar gören parçalar
değiştirilebilmektedir.

2.5 Yerlilik
Yerlilik, iş gücünün ve para akışının yurt içinde tutulmasını sağladığından ekonomik
kalkınma için oldukça önemli bir adımdır. Bu sebeple yerli üretimin olması ve yerli ürünlerin
kullanılması ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. İHA’nın gövde tasarımı, iniş takımı, kamera
için kullanılacak gimbal mekanizma düzeneği ve uçuş-görev yazılımı takım üyeleri tarafından
yerli olarak yapılmıştır.

Piyasadaki benzer görevde kullanılan İHA gövdeleri incelendiğinde, gövde boyutları
Trafik Koordinatörü İHA’nın ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Aynı zamanda mevcut gövde
üretim malzemeleri yeterli mukavemeti gösterememektedir. İHA üzerinde kullanılacak
ekipmanların boyutları ve ağırlıkları hesaplanarak teknik çizim programında (SolidWorks)
yerleştirme denemeleriyle yerli gövde boyutu ve tasarımı belirlenmiştir. Gövde üretiminde
kullanılabilecek alternatif malzemeler için bütçe-dayanıklılık tablosu oluşturulmuş ve buna göre
fiyat-performans dengesi en iyi olan malzeme seçilmiştir. Gövde üretimi için seçilen huş odunu
malzemesinin analiz programlarında aerodinamik-statik dayanım gibi testleri bilgisayar
ortamında gerçekleştirilmiştir. Analiz çalışmaları sonucunda İHA gövdesinin yerli ve takıma
özgü bir tasarım ile üretilmesine karar verilmiştir. Ayrıca huş odunundan imal edilen gövdenin
üst plakasında ki takıma özgü isim kısaltması da yerli ve özgün tasarımı desteklemektedir.
Tasarlanan gövdeye uygun iniş takımı bulunamamıştır. Bu sebeple iniş takımının
ayaklarının boru yapısındaki karbon fiber malzemeden imal edilmiştir. Gövde-iniş takımı
bağlantı montajı için bağlantı parçalarının teknik çizimleri yapılarak 3D yazıcı ile bastırılmıştır.
Trafik Koordinatörü İHA’nın gerçekleştireceği görevde görüntü netliği çok önemlidir. Bu
yüzden kameranın titreşimlerden mümkün olduğunca etkilenmemesi gerekmektedir. Titreşim
önleyici gimbal mekanizması benzer gimbal maliyetleri ve İHA üzerinde oluşturacağı ağırlık
nedeniyle üretiminin yerli olması tercih edilmiştir. Gimbalın üretimi aşamasında titreşim önleme
özelliğinin kullanılabilmesi için öncelikle servo motorlar denenmiştir. Deneme sonucunda
motorların istenilen hassasiyeti sağlamaması sebebiyle damper süspansiyonlu mekanik
sisteme geçilmiştir. Damper sistemini hazır kullanmak yerine özgün tasarlanan gerekli
parçaların 3D yazıcı ile bastırılmasına karar verilmiştir.

Şekil 2.5.1 Yerli tasarımlar
Kullanılacak kameraya özel tasarlanan kamera yuvası ve damper sistemine dayalı
gimbal mekanizmasının üretilmesinde 2 boyutlu teknik çizimler kullanılmıştır. 3D yazıcı ile
bastırılan gimbal mekanizmasının İHA üzerine montajı gerçekleştirilerek hassasiyet ve yeterlilik
testi yapılmıştır. Test sonucunda hafiflik ve dayanıklılık koşullarının sağlandığı gözlemlenmiştir.

İHA’nın, emniyet şeridi ihlali yapan araçların tespit edilmesi ve araç sayımının
yapılabilmesi için güçlü bir yapay zeka algoritmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yerli görev
yazılımının avantajları, kullanılacak tüm parametrelere doğrudan müdahale edilebilmesi ve
donanıma uygun algoritmanın yazılabilmesidir. Algoritmanın çalıştırılması ve görevin optimum
şartlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla

Nvidia Jetson Nano 2GB model mini bilgisayar

seçilmiştir. Ayrıca şerit tespit işleminde, performansı korumak için geleneksel görüntü işleme
yöntemleri kullanılmıştır. İHA’nın şerit tespitinde Hough Line algoritması kullanılmıştır.
Yerli görev yazılımındaki avantajlardan bir diğeri de ihtiyaca uygun veri setini
oluşturabilmek veya kullanabilmektir. Araç tespiti için görüntü işleme yöntemiyle verimliliğini
kanıtlamış olan “Coco” veri seti kullanılmıştır. Coco veri setinde birden fazla sınıf vardır ve bu
sayede birden fazla sınıf tespiti gerçekleştirilebilmektedir. Seçilen veri seti ile yapay zeka
eğitilmiş, ardından video üzerinde çalıştırılarak tespit işlemi gözlemlenmiştir.

Şekil 2.5.2 Coco Veri Seti ile Tespit İşlemi
2.6 Sadelik
Bu bölümde İHA ekonomiklik ve sadelik alanlarında incelenmiştir. İHA üzerinde yapılan
en temel tasarruflar Tablo 2.6.1 üzerinde gösterilmektedir.
Malzeme İsmi

Fiyat

Karbon Fiber Boru + Kesim

169,89 ₺

Gimbal Mekanizması

10 ₺

NVIDIA Jetson Nano 2 GB + Wireless

856 ₺

Sunnysky X2220 4S 980 KV motor *4

400 ₺

GENEL TOPLAM

1435,89 ₺
Tablo 3.6.1

İHA’da yapılan en fazla tasarruf; karbonfiber gövde, iniş takımı ve lazer kesimden
sağlanmıştır. Ana şasenin alt-üst tabakasında ve kollarda karbonfiber malzeme yerine huş
odunu kullanılmıştır. m2 fiyatı ucuz ve kontrplak halde tedarik edilebildiğinden ekonomik, yüksek
mukavemetli en uygun malzemelerden biridir [8]. Ahşap plakalar 2 boyutlu lazer kesim
yöntemiyle karbonfiber kesime göre daha kolay ve ucuza imal edilmiştir.
Alt ve üst plakanın birbirine montelenebilmesi, farklı boyutlarda distansların
kullanılmasıyla sağlanmaktadır. Böylece uçuş sırasında zarar gören distanslar muadil
parçalarıyla

değiştirilebilmekte

ve

zarar

görmeyen

distans

parçaları

yeniden

kullanılabilmektedir.
Özellikle iniş esnasındaki toplam yük İHA'nın ayakları üzerinde olduğundan tepki
kuvvetini karşılayabilecek bir malzeme gereklidir. Sadece iniş takımında tepki kuvvetini
karşılayabilecek özellikte, yüksek mukavemetli karbonfiber borular tercih edilmiştir. Maliyet ve
gerekli dayanıklılık dikkate alınarak 4 yerine 2 ayaklı bir iniş takımı kullanılmaktadır (Resim
2.6.2). Ayakların gövdeyle bağlantısı, 3 boyutlu CAD ortamında tasarlanmıştır. Bağlantılar
PLA'dan imal edilmiş düşük maliyetli ara parçalardan oluşmaktadır. İniş takımının yer ile
temasını sağlayacak sönümleyiciler ucuz ve kolay tedarik edilebilen kauçuk sünger malzemedir.

Şekil 2.6.1 Modüler gövde

Şekil 2.6.2 İniş takımı

İHA’nın herhangi bir kaza anında gövdesinde hasar meydana gelmesi ihtimali
düşünülerek modüler bir tasarım tercih edilmiştir. Böylece İHA’da gövdenin tamamının
değiştirilmesine gerek kalmadan sadece hasar gören parçalar değiştirilebilmektedir. İHA’nın
bakım onarım masrafları ve gövdenin tamamının maliyeti düşürülmektedir. Resim 2.6.1’de
modüler gövde görülmektedir. Modüler gövde bölüm 2.5 Yenilik başlığı altında detaylı olarak
incelenmiştir.
Benzer görevlerde kullanılan İHA’larda, aracın yüksek manevra kabiliyetine sahip olması
beklenir. Benzer görevlerdeki döner kanatlı İHA’larda ve polis drone’larında genel olarak
quadcopter, hexacopter ve octacopter tipleri tercih edilmektedir. Quadcopter tipi İHA

seçilmesinin temel nedeni hexacopter ve octacopter tiplerine göre daha düşük maliyetli
olmasıdır. Aynı zamanda Quadcopter tipi İHA’lar çok yönlü basit bir yapıya sahiptir.
Aşağıdaki görsellerde İHA’nın sade tasarımı görülmektedir. İHA, benzer görevde
kullanılan diğer İHA ve polis drone’larına göre daha hafif olup 2020 gr ağırlıkta tasarlanmıştır.
Trafik Koordinatörü İHA’nın kanat açıklığı 466 mm olup benzer görevdeki diğer İHA’lara göre
daha küçük boyutta olması tasarımdaki sadeliğini göstermektedir.

Şekil 2.6.3 İHA sade tasarımı
İHA’da kamera için kullanılan iki boyutlu titreşim önleyici bir gimbal mekanizması
kullanılmıştır. Piyasadaki minimum gimbal fiyatları 150 TL’den başlamaktadır. İHA’ya entegre
edilebilecek özellikte bir gimbalın maliyeti ise ortalama piyasa fiyatının fazlasıyla üstündedir. Bu
sebeple takım tarafından 3 boyutlu baskı parçaları, damper ve tahta kullanılarak çok düşük bir
maliyetle gimbal mekanizması üretilmiştir. Aşağıdaki Resim 2.6.4’te İHA’da kullanılan gimbal
mekanizması görülmektedir.

Şekil 2.6.4 Gimbal mekanizması
Tercih edilen mini bilgisayar 2 GB RAM ve harici GPU’ya sahip Nvidia Jatson Nano
modelidir. Seçilen bu model, yüksek işlem kapasiteli diğer mini bilgisayarlara göre fazlasıyla
düşük maliyettedir. Görevin verimi ve performansı dikkate alınarak gerçek zamanlı görüntü
işleme ve yapay zeka uygulamalarını gerçekleştirebilecek kapasiteye sahiptir. Piyasada işlem
kapasitesi yüksek (4GB) ve NX, TX2 gibi farklı üst model mini bilgisayarlara göre görev için
optimum performansla kullanılabilecek ekonomik bir seçim yapılmıştır. İHA’da kullanılan
motorlar verim ve performansa uygun olarak seçilmiştir. Seçilen motorların piyasadaki maliyeti

incelenmiş olup 2.el olarak temin edilmesi tercih edilmiştir. Böylece piyasa motorlarına göre
%50 daha düşük maliyetle İHA üzerinde kullanılmaktadır.
2.7 Hakem Takdiri
Gökuçarı 21 İHA takımı, mansiyon ödülü alan VECHÜR-İNARO mentörlüğünde
TEKNOFEST’e hazırlanan bir yarışma takımıdır. Takım üyeleri farklı bölüm ve sınıftan olup,
proje sürecinde disiplinler arası bir çalışma ortamı oluşturmuştur. Gökuçarı 21 Takımı,
Uluslararası Döner Kanat İHA kategorisinden yarışmaya katılmış ve sürece online dönemde
hazırlanmıştır. KTR aşamasında elenmesine rağmen takım içerisinde yakalanan sinerjiyle
Serbest Görev İHA kategorisinden takım üyeleri yarışmaya devam etmek istemiştir. Yeni
kategori isterlerine uygun olarak topluma faydalı olabilecek proje taramaları ve kapsamlı
araştırmalar yapılmıştır. Bu süreçte takım üyeleri toplumsal sorunlar üzerine kazanımlar elde
etmiştir. Takımımız, Trafik Koordinatörü İHA proje fikrini geliştirilmesine karar vererek, bir yıl
içinde iki farklı kategoriden proje geliştirmiştir.
Trafik Koordinatörü İHA projesinde, tüm takım üyeleri bir araya gelerek laboratuvar
ortamında ekip çalışmasını sürdürmüştür. Süreç içerisinde kullanılabilecek yapay zeka
algoritmaları ve farklı teknik konularda danışman hoca aracılığıyla ilgili kişilerle iletişime
geçilmiştir. Böylece yapay zeka algoritmaları gibi teknik alanlarda kazanımlar elde edilmiştir.
Farklı yarışmacı takımlarla birlikte ortak çalışmalar gerçekleştirilerek takım deneyimi ve bilgi
akışı, öğrenmeyi verimli hale getirmiştir. Proje geliştirirken destek alamayan takımımız, kendi
imkanlarıyla sektör içinden bazı sponsorlar bulmuştur. Sponsorlardan alınan destek proje
maliyetinin tamamını karşılayamamış, toplam maliyetin bir kısmı takım üyeleri tarafından
karşılanmıştır.

3. BÜTÇE TABLOSU
Aşağıdaki tabloda belirtilen malzemeler alınmış ve takım kaptanı tarafından ilk desteği almak için
faturalandırılmıştır. Yedekleri ve yenileri ikinci destek kapsamında talep edilen malzemelerin
başına * işareti konulmuştur.
No

Talep edilen malzeme/hizmet vb.

1

*Kalem pil + M3 Vida Seti + LiPo
kılıf +12AWG kablo

Miktar (TL)
346,00 TL

Gerekçe
Çabuk bozulabilen ve yıpranabilen
malzemelerin yedekleri de
hesaplanmıştır.

2

LiPo Charger

250,00 TL

-

3

1.916,00 TL

-

5

ESCx4 + Güç Dağıtım K
+Pixhawk +GPS
Makaron Seti + LiPo Ölçer +
XT60 Plug x5 + LiPo tutucu bant
x2 + Titreşim engelleyici + İniş
takımı
Fan + Kamera + LiPo batarya

1.323,60 TL

-

6

Hasas Tartı + Sigorta

404,54 TL

-

7
8
9
10

XBEE ve XBEE Explorer
Jetson Nano 2GB + Wireless
Karbon fiber boru
*Lipo batarya + Motor + ESCx4 +
Pervane
Görevin gerçekleşmesi için
gerekli malzemeler
GENEL TOPLAM

930 TL
856,68 TL
169,89 TL
2.509,64 TL

4

11

177,80 TL

2.500 TL

-

Çabuk bozulabilen ve yıpranabilen
malzemelerin yedekleridir.
Maket arabaların imalatı

11.384,15 TL
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