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ÖZET
İnsansız Hava Araçları (İHA) iyi bilinen ve popüler hava araçlarıdır. İnsansız Hava Aracı (İHA)
insan kaybı riski olmadan askeri, spor, doğal afet, nükleer, tarım, sınır devriye görevleri gibi tehlikeli
misyonlar için sıkça kullanılmaktadır. Bu makalede Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM)
çalışmalarında ihtiyaçlarını karşılayan bir İHA üzerinde durulmaktadır.
Bu İHA karayolları trafik yoğunluğu, trafik kazaları bilgileri, yol kusurları, heyelan, çığ vb.
engelleyici sorunların tespiti, kamulaştırma sınırı içerisindeki yol ağına yapılan izinsiz yapıların
tespiti, kapanan yolların tespiti, mahsur kalan araç tespiti, yol yapılması düşünülen iki nokta arasında
en uygun yol güzergâhı belirlemesi, karayollarında yapılan yol bakım ve onarım çalışmalarının takibi,
trafik işaret levhalarının durumu ve yeni trafik levhası olması gereken yerlerin tespiti, yol boyu
ağaçlandırma çalışmalarının yapılması gereken yerlerin tespiti ve belediyelerin ihtiyacı olan yol
bilgilerinin toplanması için kullanılacaktır.
Böylece karayolları onarım ekiplerine karayolları hakkında süratli ve doğru bilgi verilebilecek ve
olası kazaların önüne geçilecektir. Ayrıca KGM tarafından kullanılan bu İHA ile KGM'nin hızı ve
etkinliği artar. Yukarıda bahsedilen görevler için harcayacağı zaman ve maliyet önemli oranda düşer.
Anahtar Sözcükler: İnsansız Hava Aracı(İHA), Karayolları Denetimi, Yol Kusurlarının Tespiti

ABSTRACT
Unmanned Air Vehicles (UAVs) are well known and popular air vehicles. They can be used for lots of
dangerous missions such as military, sport, natural disaster, nuclear, agriculture, border patrol
missions without men loss risk.
This paper focuses on an UAV that used for needs of the General Directorate Of Highways (GDOH)
of Turkey. By using this UAV, highways, traffic jam, data of traffic accidents, road defects,
determination of inhibitory problems like landslides, avalanches and so on, detection of unauthorized
structures within the limits of expropriation in the road network, determination of the closed roads,
stranded vehicles detection, to determine the most convenient route between two points considered to
be the highway, follow-up of road construction and repair work carried out on the roads, case of
traffic signs, determination of the place to be for new traffic signs, determination of the afforestation
work to be done, determination of the way information needs of municipalities.
So rapid and accurate information about highways can be given on highways repair teams and that
will prevent potential accidents. Also this UAV used by KGM increases the speed and efficiency of the
KGM. The time required for the mentioned above tasks and costs are reduced significantly.
Key words: Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Highways Inspection, Detection of Road Defects
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1.

GİRİŞ

Günümüzde İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojileri her geçen gün hızla gelişmektedir. İlgi
odağı haline gelen İHA sistemleri akademik ve mühendislik alanında çokça araştırma
yapılan bir alan haline gelmiştir. İHA alanında yapılan araştırmalarda dikey iniş kalkış
yeteneğine sahip VTOL (Vertical Take-Off and Landing) İHA araştırmaları da artmaktadır.
VTOL yapısı pist gereksinimi olmadığı için her türlü arazide rahatlıkla iniş kalkış
yapabilmektedir (Suiçmez vd, 2014). Bu özeliği VTOL’un tercih sebebi olmasını
sağlamaktadır. VTOL yapıları trafik denetimi, reklam çalışmaları, doğal afetlerin denetimi,
film çekimleri gibi birçok sivil alanda kullanılmaktadır (Dikmen, 2010).
Günümüzde elektronik ve haberleşme alanlarında sağlanan gelişmelerden en fazla yararlanan
alanların başında havacılık alanı gelmektedir. Yaşanan bu gelişmeler ışığında İHA'ların
fonksiyonları, kullanım alanları artmakta bu sayede insan hayatını kolaylaştıracak, yapılacak
işlerin güvenli ve hızlı yapılmasını sağlayacaktır. İHA, istenirse uzaktan bir pilot tarafından
kontrol edilmekte yada önceden belirlenmiş güzergah üzerinde otonom olarak iniş-kalkış ve
seyrüsefer yapabilmektedir. İHA'nın güdümlü füze sistemlerinden ayıran en önemli özelliği
tekrar tekrar kullanılabilmeleridir (Mevlütoğlu, 2009). Kullanım amaçlarına göre elektrikli
ve fosil yakıtlı olabilmektedir. Bu araçların boyları bir böcek kadar küçük veya binlerce
kilograma çıkabilecek kadar büyük olabilmektedir. İHA'lar için en önemli unsurların başında
hafif rüzgarı iyi kullanan bir aerodinamik yapı gerektirmesidir (Erdemir, 1998).
İHA sistemlerinin sınıflandırılmasında farklı kriterler kullanılmaktadır. İHA'lar uçuş menzil
ve irtifalarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler:


HALE (High altitude long endurance, yüksek irtifa uzun uçuş süresi): 15000m
irtifaya ve 24+ saat seyir süresine sahiptirler. Son derece uzun menzillerde keşif ve
gözetleme yaparlar. Genellikle hava kuvvetleri tarafından sabit üslerden kontrol
edilmektedirler.



MALE (Middle altitude long endurance, orta irtifa uzun uçuş süresi): 5000m–
15000m irtifa ve 24 saat seyir süresine sahiptirler. Görevleri HALE sistemininki
gibidir ama ona nazaran daha kısa menzillerde çalışırlar. Sabit üslerden kontrol
edilirler.



TUAV (Tacticalor Medium Range UAV, Taktiksel veya Orta menzil İHA):
2400m-3000m irtifaya ve 12 saat seyir süresine sahiptirler. Bu hava araçları daha
küçüktür ve HALE veya MALE tipi insansız hava araçlarından daha basit sistemler
içinde çalışırlar. Kara ve deniz kuvvetleri tarafından işletilmektedirler.



CL-TUAV (Close Range Tactical UAV, Kısa Menzil Taktiksel İHA): Kısa
Menzil İHA'lar çevik ordu savaş gruplarında, askeri deniz operasyonlarında ve
çeşitli sivil amaçlar için kullanılmaktadırlar. Genellikle 100 km’ye kadar menzillerde
keşif, hedef belirleme, gözetleme gibi görevler için kullanılırlar.
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MUAV (Mini İHA): 30 km'ye kadar menzile, elle fırlatılabilme kabiliyetine ve
birkaç saatlik seyir süresine sahiptirler. Mini İHA’lar çevik savaş grupları ve çeşitli
sivil amaçlar için kullanılmaktadırlar.



MAV (Mikro İHA): 10 km'ye kadar menzile ve yaklaşık 1 saatlik uçuş süresine
sahiptirler. Mikro İHA kanat açıklığı 150 mm’den fazla olmayan İHA olarak
tanımlanmıştır. MAV'lar kentsel ortamlarda, özellikle binaların arasında kullanıldığı
için yavaş uçma, süzülme, duvar veya direğe konma gibi özelliklere gereksinim
duyar. Bu gereksinimi karşılamak için geleneksel olmayan hareketli kanatlar
üzerinde araştırmalar yapılmaktadır.



NAV (Nano Air Vehicle, Nano Hava Aracı): Uzunluğu 5 cm'den küçük olan bu
araçların ultra-kısa menzillerde gözetimde kullanılması düşünülmektedir (Owen,
2009).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre, Avrupa bölgesine giren 52 ülkede meydana gelen
trafik kazaları önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Her yıl tahminen 127 bin kişi
bu kazalar sonucunda ölmekte (tüm dünyadaki trafik kazası ölümlerinin yüzde 10'u) ve 2.4
milyon kişi de yaralanmaktadır (Peden, 2004). Ülkemizde yol kusurlarından dolayı 2013 yılı
içerisinde oluşan ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 1432'dır (http://www.kgm.gov.tr, 2015).
Sunulan İHA'nın gerçekleştirilmesi ile yol kusurlarından dolayı olaşan kazaların azaltılacağı
öngörülmektedir.

2. QUADROTOR MATEMATİKSEL MODELEMESİ
Quadrotor yapısı itibariyle 4 adet rotorun karşılıklı olarak birbirine (+) veya (x) şeklinde
bağlanması ile oluşan motorların tahrik edilmesiyle havalanan bir İHA sistemidir.
Quadrotor yapısı itibariyle pervanelerin dönüş yönleri 1-3 ve 2-4 aynı yönde dönmektedir.
Devir sayıları aynı olduğunda dikey hareket yapmakta yanı Z ekseninde hareket etmektedir.
Motorların devir sayılarının değiştirilmesi ile quadrotorun yön değiştirmesi sağlanmaktadır
(Randal, 2008) (Ballas,2007). Quadrotorlar yapısında genel olarak temel birimleri fırçasız
doğru akım motoru, elektronik hız kontrol kartı, mikro denetleyici, haberleşme birimi ve
enerji birimi olmak üzere 5 kısımdan oluşur. Quadrotorun pervanelerinin konumu Şekil 1’de
görülmektedir.
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Şekil 1: Quadrotorun dönüş açıları ve torkları

Pervane dönülerini değiştirerek sistemde torklar ve momentler oluşturulur. Vi; i’nci
pervanenin dönüş hızı τi ise itkisi olsun. Böylece sisteme etki eden toplam itki ifadesi:
U1=τ1+τ2+τ3+τ4

(1)

2 ve 4 numaralı pervanelerin dönüsü değiştirilerek sistemde yalpa momenti oluşturulur.
U2 = l(τ4 – τ2) τ4

(2)

1 ve 3 numaralı pervanelerin dönüsü değiştirilerek de yunuslama momenti elde edilir.
U3 = l(τ3 – τ1) τ4

(3)

Ve tek ya da çift numaralı pervanelerin dönü değişimiyle de sapma momenti elde edilir.
U4 = (τ1 – τ2 + τ3 – τ4)

(4)

İtki dönünün karesi ile doğru orantılı olduğundan itki bağıntısı şu şekilde yazılabilir [5]
𝑇𝑖 = 𝑏Ω2 (b sabit)

(5)

𝐷𝑖 = 𝑑Ω2 (d sabit)

(6)

Böylece sisteme etki eden momentler;
𝑈1 = 𝑙(Ω24 − Ω22 )

(7)

𝑈2 = 𝑙(Ω23 − Ω12 )

(8)

𝑈3 = Ω12 − Ω22 + Ω23 − Ω24

(9)

Ω𝒓 = Ω𝟏 − Ω𝟐 + Ω𝟑 − Ω𝟒

(10)

olarak yazılır. 𝑈1,2,3 kontrol işaretleridir.
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Dinamik model Euler-Lagrange yaklaşımı ile aşağıdaki varsayımlar doğrultusunda
oluşturulmuştur:
• Yapı katıdır (rigid).
• Yapı simetriktir.
• Kütle merkezi ile gövde merkezi aynı eksendedir.
• Pervaneler katıdır (rigid).
• İtki ve sürükleme dönünün karesiyle doğru orantılıdır. Lagrangian‘ın türevlenmiş hareket
denklemini yazarsak

burada genelleştirilmiş koordinatlar ve Γi genelleştirilmiş kuvvetlerdir. Buradan hareket
denklemi şu hali alır;

Bu denklemin gösterilen sembollerin tanımları aşağıdaki tablo gösterilmiştir.

Tablo 1: Denklem sembolleri
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3. İMGE İŞLEME
İmge işleme imgelerin renk özelliklerinin gruplandırılması ile anlamlı ifadeler çıkarma
işlemine denir (Gonzalez, 2002). İHA elde ettiği görüntüleri bilgisayar yazılımları ile imge
işlemesi gerçekleştirilecektir. İHA sisteminde kullanılması gereken en uygun imge işleme
tekniği eş zamanlı imge işleme tekniğidir. Gelişen bilgisayar ve elektronik teknolojisi ile
taşınabilir eş zamanlı görüntü işleme yeteneğine sahip cihazlar üretilmektedir. Özellikle veri
alış-verişi esnasında kaynaklanan sorunlardan dolayı kayıpları önlemek ve görev
hassasiyetini arttırmak için İHA kontrolünde imge işleme sistemleri kullanılmalıdır. Bu
amaçla İHA üzerinde bulunan ya da bu doğrultuda yerleştirilecek bir mikrobilgisayar,
İHA'nın aldığı görüntüleri işlemek için kullanmalıdır. İHA aldığı görüntüleri imge işleme
yazılımları ile değerlendirdikten sonra gerekli karar almaları otonom olarak
gerçekleştirmelidir (Güney ve Onay, 2004). Bu sayede iniş-kalkış seyrüsefer ve imge işleme
işlemlerini otonom olarak yapabilecektir. İHA sisteminde alınan görüntüler imge işleme
işleminden geçtikten sonra elde edilen bilgi bir rapor halinde sunulacaktır. Böylece yol
kusuru olan yerlerin tespiti sağlanacak ve KGM'nin ilgili birimi yol kusuru olan yere sevk
edilecektir.

4. QUADROTOR TASARIM ADIMLARI VE TEST EDİNİMLERİ
Öncelikle quadrotor yapısının karbon çubuklar üzerinde montajı yapılmıştır (Şekil 2).
Karbon çubukların seçilmesinde en önemli neden, hafif ve sağlam olmasıdır. Karbon
çubuklar fırçasız dc motorlar için açılan deliklerden vidalar yardımı ile tutturulmuştur. X
şeklinde oluşturulan yapıya ESC, LiPo pil, alıcı ve kontrol kartının eklenmesi ile şekilde
görülen yapı elde edilmiştir.

Şekil 2: Karbon çubuklarla yapılan quadrotor
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Elde edilen bu quadrotor sayesinde quadrotorun kontrol, eğilim ve yönelim hareketleri,
haberleşme, testler için veri edinimi sağlamıştır. Şekil 3'te quadrotor laboratuvar ortamında
karbon çubukların içerisinden ip geçilerek uçurulmuştur. İHA tasarım adımlarından birinci
olan X tipi quadrotor yapısı ile pervane seçimi, lipo pil seçimi, kontrol kartında her bir
parametrenin denenmesi ve yapılan testlerde dayanım, kontrol, havada kalma süresi yapılan
değişikler sonucunda raporlanarak en iyi kontrol parametreleri ve en iyi tasarım elde
edilmiştir. Burada elde edilen kazanımlar ile ikinci adımımız olan sert plastik aksam üzerine
dikdörtgen formda bir quadrotor tasarlanmıştır (Şekil 4).

Şekil 3:Laboratuarda Quadrotor uçurulması

Şekil 4'te görülen quadrotor tasarımında X yapıda elde edilen bilgiler değerlendirilerek
tasarım parametreleri incelenmiştir. Dikdörtgen formda yapıya pervane araları açıldığı için
quadrotoru kaldırmak için gerekli enerji artmakta, bundan dolayı dikdörtgen yapı ile havada
kalma süresi X yapıya göre azalmaktadır. Ayrıca dikdörtgen yapıda sert plastik aksam X
yapıda bulunan karbon fiber aksama oranla daha ağır olduğu için havada kalma süresini
etkileyen diğer bir unsurdur. Laboratuvar ortamında X yapı üzerine yaptığımız çalışmalarda
sıcaklık, nem, basınç ve rüzgâr değişmez iken dikdörtgen yapıda açık havada yapılan
çalışmalarda sayılan parametrelerde değişikler gözlemlenmiştir. Burada özellikle rüzgâr
unsurunun enerji tüketimi ve kontrol edilebilirliği olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.

Şekil 4: Sert plastik ile yapılan VTOL

Bu iki tasarımda da VTOL yapısı üzerinde çalışılmıştır. İki tasarım ile yapılan testler
sonucunda daha kararlı uçabilen en son tasarıma karar verilmiştir. Üçüncü tasarımda
pervaneler X yapıda olduğu gibi birbirine yaklaştırılmıştır. Uçak kanatları yapısı itibariyle
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altına aldığı hava ile kalkış yapabilmekte ve havada böylece seyrüsefer yapmaktadır. Üçüncü
tasarımda VTOL yapısı olan dikey iniş kalkış yapabilme özelliği uçakların havada
süzülmesini sağlayan kanat yapısıyla birleştiren bir form elde edilmiştir. Üçüncü tasarımda
kanat yapısının hafif olması için strafor kullanılmıştır, böylece enerji tüketimi azaltılmıştır.
Yapılan literatür taramasında Şekil 5'te görülen son tasarımın kullanılmasının yaygın
olmadığı görülmüştür. Bu yapıdan önceki ilk iki tasarımda havada kalmayı sağlayan temel
etken pervanelerin gücü olmuştur. Üçüncü yapı olan son tasarında ise İHA Şekil 8'de olduğu
gibi dikey kalkış yaptıktan sonra Şekil 9'da olduğu gibi yatay yanı uçak gibi seyrüsefer
yapmaktadır. Böylece rüzgârı altına alarak çok büyük bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. İlk
iki tasarımda faydalı yük olan kamera olmadan testler yapılmıştır. Üçüncü ve son tasarımda
kamera yapısı da donanıma eklenmiştir.

Şekil 5: Son VTOL yapısı

5. İHA İLE YOL KUSUR TESPİTİ
İHA tasarımında öncelikle hem iniş-kalkış esnasında hem de seyrüseferini yaparken görüntü
kalitesinden ödün vermeden en az enerji harcayarak havada uzun süre kalması hedeflenmiştir.
Bu doğrultuda İHA tasarım parametreleri test sürecinde değiştirilerek optimum tasarım olan
aşağıdaki tasarıma karar verilmiştir (Oosedo vd. 2013) (Şekil 6 ve Şekil 7).

Şekil 6: VTOL üstten görünüm
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Şekil 7: VTOL yandan görünüm

İHA kanat yapısı ve aerodinamiği ile alışılmış quadrotor yapısından daha farklı bir yapı
denenmiştir. Bu aerodinamik yapı ile kanatları çeviren bir mekanik yapıya ihtiyaç
duyulmadan RC kumanda ile İHA'nın kanatlarının Şekil 8’deki gibi yere dik olan duruşu,
Şekil 9’da olduğu gibi yere paralel hale gelmiştir.

Şekil 8: Yere dik olan uçuşlar

Şekil 9: Yere paralel uçuşlar

Bu sayede İHA yerden helikopter gibi kalkmış ve havada uçak gibi seyrüsefer yapmıştır.
İHA üzerinde faydalı yük olan yüksek çözünürlülüğe sahip olan HD kalitede görüntü alan
GoPro Hero 3 kamera vasıtası ile havadan görüntü alımı (Şekil 10) sağlanmış olmaktadır.
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Şekil 10: Havadan alınan görüntüler

Önceden bilgisayar yazılımına öğretilen yol kusuru görüntüleriyle, havadan alınan
görüntüler MATLAB yazılım ile filtre edilerek yol kusurlarının tespiti sağlanmaktadır.
Belirlenen yol kusurları görüntüleri ve mevkileri ile beraber rapor halinde ilgili birime
aktarılacaktır. Gönderilen rapor doğrultusunda ilgili birimler ivedi bir şekilde yol kusuruna
müdahale ederek can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır. Ayrıca gerçekleştirilen
İHA ile karayollarında seyir durumu, yol kusurları, trafik kaza bilgisi, trafik yoğunluğu,
karayolu üzerinde bulunan trafik akışını engelleyici cisim tespiti (heyelan, çığ vb.), trafik
kazası olan yere ne tür yardım sevk edilmesi gerektiği, kamulaştırma sınırı içerisindeki yol
ağına yapılan izinsiz yapıların tespiti, kapanan yolların tespiti, varsa mahsur kalan araç
tespiti, yol yapılması düşünülen iki nokta arasında en uygun yol güzergahı belirlenmesi,
karayollarında yapılan yol bakım ve onarım çalışmalarının takibinde, teröristler tarafından
yollara döşenen patlayıcıların yollarda oluşturduğu farklılıklar imge işleme ile ayıklanarak
patlayıcının etkisiz hale getirilmesinde kullanılabilecektir.

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Gerçekleştirilen İHA ile KGM ihtiyaçlarını karşılayacak, hızını artıracak ve maliyetlerini
azaltacak bir sistem elde edilmiştir. Yapılan İHA başlangıç seviyesinde bir İHA olduğu için
geliştirmeye açıktır. Eklenecek donanım ve yazılımlarla KGM'nın ve KGM ile çalışan kurum
ve kuruluşlar üslendikleri vazifeleri daha etkin ve nitelikli olarak yerine getirebileceklerdir.
Ülkemizdeki yol ağına yapılan her türlü tecavüzün önüne geçilebilecektir. Günümüzde
kullanımı her geçen gün artan görüntü ve haberleşme teknolojilerinin bir araya getirilmesi ile
yapılabilecek birçok uygulama vardır. Bundan dolayı İHA sistemleri üzerinde çalışma
alanları genişletilmeli ve bu sistemler yeni projelerde daha etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
Böylece gelecekte sayıları günümüzden çok daha fazla olacak olan İHA sistemlerinde
ülkemizin önemli bir yer edinmesi sağlanacaktır. Son yıllarda ülkemizde yapılan İHA'lar ile
dünyada önemli bir noktaya gelmiştir. İleride yapılacak olan askeri ve sivil çalışmalarla
ülkemiz mevcut konumundan daha iyi bir noktaya gelerek İHA üretiminde ve
geliştirilmesinde önemli bir merkez olacağı düşünülmektedir.
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