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ÖZETÇE
Bu çalışmada, uzaktan kumanda edilen aerobatik model heli-
kopter yarışmalarında, puanlama için kullanılabilecekbir sis-
tem önerilmektedir. Bu amaçla, uçuş videoları işlenerek önce
helikopter bölütlenip, gezingesi çıkarılmakta ve sonra bu gezin-
genin geometrik doğruluğu ve kesinliği puanlandırılmaktadır.
Gözlemlenen gezinge polinomlarla ifade edilmekte, polinom-
ların hedef manevra şeklini temsil edebilmesi için döngüsel
bir algoritma kullanılmaktadır. Yapılan deneylerde helikopter
gezinge değerlendirme algoritmasının skorlarının manevra ni-
teliğini yansıttığı görülmüştür.

ABSTRACT
In this work, we propose an automatic maneuver assessment

system for radio-controlled aerobatic model helicopter compe-
titions. The flight videos are processed to extract the helicopter
so that we can estimate its flight path. The geometrical accu-
racy and the precision of the performed maneuver is measured
in terms of maneouver penalty functions. The extracted trajec-
tory is represented in terms of polynomials using an iterative
algorithm. The quality scores of our maneouver assessment al-
gorithm reflects the subjective quality judgments.

1. GİR İŞ
Radyo kontrollü model uçak/helikopter hobisi dünya gene-
linde ve ülkemizde gittikçe artan bir hızla yayılmaktadır. Radyo
kontrollü uçak ve helikopterlerin çeşitli yarışmaları bulunmak-
tadır. Çalışmamızın konusu olan, model helikopter akrobasi
yarışmalarında hedef, belirli manevraları, önceden saptanmış
bir gezingeyi en yakından izleyerek gerçekleştirmektir. Bu
manevralar ve yarışmaların kuralları uluslararası havacılık
federasyonu (FAI) [1] [2] tarafından belirlenir. Manevra-
lar, temel geometrik şekillerden ve bu şekillerin kombinas-
yonlarından oluşur.Örnek olarak, kare, eşkenar üçgen veya
çember verilebilir. Yarışmacılardan öncelikle beklenen, ge-
ometrik doğruluktur: Sözgelimi, kare olarak tanımlananbir ma-
nevra mümkün olduğu kadar eşit uzunlukta, doğru biçimindeki
kenarlardan oluşmalı, kenarların birbirleriyle yaptıkları açılar
doksan derece olmalıdır. Başka bir örnekte, içinde çember(ler)
barındıran manevralar, sabit merkez etrafında sabit bir yarıçap

ile gerçekleştirilmelidir. Geometrik doğruluğun yanında dik-
kat edilen bir diğer unsur ise, helikopter uçuşundaki kesinliktir.
(precision) Yarışmacı tanımlanan manevrayı değişintisi düşük,
düzgün bir gezinge üstünde icra etmelidir.

Halen uygulanan kurallara göre, hareketlerin niteliğini
sabit bir konumda duran hakemler gözle ölçmektedir. Pu-
anlandırmanın gerçek zamanlı olarak insanlar tarafından
yapılması, tahmin edilebileceği üzere hatalara yol açmaktadır.
Bu durum kaçınılmaz olarak, model uçak ve helikop-
ter akrobasi yarışmalarındaki değerlendirme mekanizmasının
ve dolayısı ile yarışmanın kendisinin sorgulanmasına ne-
den olmaktadır. Bu çalışmadaki hedefimiz, insan hata-
larının ve yanlış değerlendirmelerin önüne geçmek, nesnel
ölçütlere ve bilgisayarla görü tekniklerine dayalı bir otoma-
tik değerlendirme sistemi geliştirmektir. Çalışmamız, aerobatik
model uçak/helikopter yarışmalarını bilgisayarla görü teknikleri
ile değerlendirme uygulamasında bir ilk teşkil etmektedir.

Projede iki temel algoritma vardır: Birinci algoritma, video
görüntüsündeki helikopterin arka plandan bölütlenmesini ve ge-
zingesinin elde edilmesini amaçlamaktadır. Gezingenin,gerek
her türlü ışık, hava ve arka plan karmaşası koşullarında, gerekse
manevralar sonucu görünür şekildeki gelişigüzel değişliklere
rağmen doğru olarak elde edilmesi gerekmektedir.İkinci al-
goritma ise, bu gezingenin niteliğinin FAI kurallarına uygun
biçimde ölçülmesini hedefler.

Bildirinin 2. Bölümünde projede kullanılan bölütleme, ge-
zinge çıkarma ve şekil niteliği ölçme yöntemleri anlatılacaktır.
3. Bölümde sonuçlar tartışılacak ve 4. Bölümde vargılardan ve
gelecek çalışmalardan söz edilecektir.

2. YÖNTEM

2.1. Nesne izleme ve gezingenin elde edilmesi

İdeal olarak, helikopter manevraları gökte dik bir düzlem içinde
yer alır. Uçuşun bu dik düzlemden belirgin sapmaları, uygu-
lanan kurallara göre puan kırılmasına yol açar. Bu proje kap-
samında ele alınan helikopter manevralarının iki boyutlu bir
düzlemden sapmalarının ihmal edilebilecek seviyede olduğu
varsayılarak helikopter gezingelerinin düzlemdeki manevra ku-
surlarına ceza puanları verilmiştir.

Helikopter gezingesinin elde edilmesi için art arda vi-



deo çerçevelerinin farkı alınır, bu fark imgesinin içindeki bir
ilgi alanı (ROI: Region of interest) eşiklemeye tabi tutulur.
Eşiklemeden sonra en büyük bağlantılı bileşen hedef nesne ola-
rak saptanır ve nesnenin piksel indislerinin ortalaması hesapla-
narak helikopterin kütle merkezi bulunur. Her bir t anındabulu-
nan kütle merkezi, bir sonraki çerçevedeki (t+1 anında)dikdört-
gensel ilgi alanının merkezi olarak atanır.İlgi alanı nesnenin
(helikopterin) aranacağı yöre olarak da yorulanabilir.Helikop-
terin gezingesi, her bir çerçevede bulduğumuz ilgi alanı mer-
kezleri dizisi olarak saptanır. Algoritma, kullanıcı tarafından
ilk karede ilgi alanının belirlenmesiyle başlatılır. Sistemin blok
çizeneği Şekil 1’de verilmiştir:

Şekil 1: Nesnenin arka plandan bölütlenmesi için kullanılan sis-
temin blok çizeneği

Şekil 1’de görülen birinci blok, nesnenin aranacağı ilgi
alanının atanmasını temsil eder: Bu ilgi alanı bir önceki
çerçevede bulunan kütle merkezine konumlanır. Sistem,bu
şekilde döngüsel olarak ilgi alanını günceller. Birinci bloğun
çıktısı ilgi alanı içindeki kalanIt(x, y) imgesidir. İkinci blok
ise, It(x, y) imgesi üstünde yapılan eşikleme işlemini simge-
ler. Bu aşamada eşikleme yöntemi olarak Otsu algoritması [3]
ve k-ortalamalı topaklama (k-means clustering) kullanılmış, her
iki yöntemin de yaklaşık aynı sonucu verdiği görülmüştür. Bu-
rada eşiklemeden önce, gürültüyü temizlemek için fark imgesi
bir Gauss süzgecinden geçirilir. Eşiklemeden sonra ise, oluşan
şekil gürültüsünü ortadan kaldırmak üzere morfolojik açma ve
kapama işlemleri kullanılır. Bu bloğun çıktısı ise ikili imge (bi-
nary image)Bt(x, y)’dir. Son blok ise ikili imgeBt(x, y)’yi
kullanarak nesnenin kütle merkezini hesaplar. Sistemin ilklen-
mesi şu aşamada kullanıcı tarafından yapılmaktadır. Ancak, ile-
rideki çalışmalarda değişiklik sezimi [4] yöntemleri ile ilklenme
otomatik kılınacaktır.

2.2. Gezingenin Dĕgerlendirilmesi

Geliştirdiğimiz sistemde, gezingenin değerlendirilmesi FAI ku-
rallarına benzer bir şekilde yapılır. Halen uygulanmaktaolan
FAI kurallarına göre, manevralar, sıfır ile on arasında puan-
lar alır. Puanlamada temel alınan en önemli unsur geometrik
doğruluktur. Pilotun icra ettiği manevra, idealinden m¨umkün
olduğu kadar az sapmalıdır. Hem şeklin bütünü (doğruluğu),
hem de şekli oluşturan eğri veya doğru parçalarının kesinliği
göz önüne alınır. Söz gelimi, eğer pilotun bir doğru c¸izmesi
gerekiyorsa, helikopterin bir doğru üstünde uçması gerekir.
Proje kapsamında ele alınan poligonal şekillerde, yukarıda
sözü geçen kriterlerin ölçülebilmesi için öncelikle Bölüm 2.1’de
elde ettiğimiz gezingeyi polinomlar cinsinden ifade ederek
poligonlaştırıyoruz. Ardından elde ettiğimiz polinomları kulla-
narak manevranın niteliksel doğruluğunu ölçüyoruz.

2.2.1. Gezingenin poligonlaştırılması

Manevraların poligon şekiller oluşturduğu kabulü altında
yapılması gereken, gözlemlenen gezingenin hedef manevrapo-

Algoritma 1: Gezingenin optimal şekilde poligonlaştırılması
için kullanılan algoritma:

θk ’yı ilkle
while Toplam hata sabit değilkendo

for l = 1 : L do
for k = 1 : K do

d(path(yl), tk(path(xl)))’yı hesapla
end for
Etiket(l) = argmink d(.)

end for
for k = 1 : K do

Etiket(l)=k üstündeθk ’yı güncelle
end for

end while

ligonu bilgisi ışığında bir poligona dönüştürmektir. Örneğin,
hedef manevra ikizkenar bir üçgen ise, kestirilecek poli-
gonda üç kenar aranmalıdır. Bu sayede, gezingenin oluşturduğu
geometrik şeklin matematiksel özellikleri; örneğin,doğrusal
ayrıtlardan oluşan şekiller için ayrıt kesişim noktaları ve ayrıt
açıları polinom parametreleri cinsinden öğrenilir.

İnceleyeceğimiz manevralar poligonal olduklarından otur-
tulacak polinomlar doğru olarak seçilebilir. Bu durumdaK
kenarlı bir poligon içinK doğru oturtmamız gerekir. Burada
karşılaşılan sorun, gezingenin oturtulacak doğrular arasında ne
şekilde bölüşüleceğidir. Problem şu şekilde bir formüle döküle-
bilir: Gezinge üstüne oturtulan doğrular ve gezinge arasındaki
Öklid mesafesini en küçük kılmak için gezinge piksellerini
doğrular arasında nasıl paylaştırmalıyız? Problem matematiksel
olarak denklem (1)’de ifade edilmiştir:

argmin
θ,X

d(θ,X ) =
K
∑

k=1

Lk
∑

l=1

(tl,k − yl,k)
2 (1)

burada,tl,k =
∑M

j=0
wj,kx

j
l,k oturtulacak polinomları ifade

eder. Oturttuğumuz polinomlar doğru olduklarındanM =

1’dir. d(.) fonksiyonunun argümanlarıθM,K
j=0,k=1

= {wj,k} ve

XLk,K
l=1,k=1

= {xl,k, yl,k} olarak tanımlanmıştır. Buradaθ, poli-
nom katsayılarını,X ise elimizdeki gezingeyi simgeler. Model-
deki indisler ise,

k ∈ {1, 2, . . . ,K} Oturtulan doğruları,

l ∈ {1, 2, . . . , Lk} k’ıncı doğru üstündeki noktaları,

j ∈ {0, 1, . . . ,M} Polinom derecesini,

gösterir.Lk ise oturtulank numaralı doğrunun içerdiği gözlem
sayısını verir; tüm gezinge koordinatları iseL =

∑K
k=1

Lk ’dır.
Denklem (1)’in çözümü bir topaklama problemi olarak ele
alınmıştır: Böylece poligonun ayrıt sayısıK verildiğinde, her
bir ayrıt bir topaklama problemi olarak ele alınır. Gözlemlenen
gezinge verileri,K doğru parçasına eğiticisiz olarak optimal
şekilde atanır. Bu amaçla önerilen algoritma, (Algoritma 1) en
küçük kareler doğru oturtması veK-ortalamalı topaklandırma
döngülerinden oluşur.

Algoritmanın her bir döngüsünde, gezinge noktaları
Öklid uzaklığına göre bir topağa atanır, daha sonra da aynı
etiketi paylaşan noktalara bir doğru oturtarakθ parametreleri
güncellenir. Algoritma, topak merkezleri, yani doğrular kararlı



hale gelene kadar devam eder. Bu, temel olarak bir k-ortalamalı
topaklama algoritması olduğundan global maksimumu bulma
garantisi yoktur. [5] Dolayısı ile nereden başladığımızönem
taşır. Bizim önerimiz, gezingelerin eşite yakın kenarları
olduğunu varsayarak başlangıçta gezingeyi eşit uzunlukta
parçalara bölmektir.

2.2.2. Topakların nitel değerlendirilmesi

Algoritma 1 ile gezinge polinomlarla modellendikten sonra
gezingenin niteliği incelenir. Bunu yaparken halen uygulan-
makta olan FAI kurallarını temel alıyoruz. Neticede, hem ge-
zingenin oluşturduğu geometrik şeklin mümkün olduğu ka-
dar doğru (correct) olması, hem de şekli oluşturan parçaların
(poligon için ayrıtların) gürültüsüz olması istenmektedir.
Çalışmamızda, doğrusal ayrıtlardan oluşan manevraların ge-
ometrik doğruluğunu ölçmek için, iki ölçüte dikkat ediyoruz:

• Doğrusal ayrıtların ufuk çizgisi ile yaptıkları açılardoğru
mu?

• Manevranın kenar uzunluğu oranları geometrik şeklin
tanımına uygun mu?

Doğrusal ayrıt açılarının doğruluğunun ölçülmesiiçin, hakem-
ler halen uygulanan kurallara göre gözle kestirdikleri açıların
saptıkları her 15 derece için 1 puan kırmaktadırlar. Biz bu
ölçütü,K ayrıtlı bir manevra için,(−180/K 180/K) derece
aralığında sürekli kılarak genelleştirdik:

pangle,k =

{

|αtrue,k−αest,k|

180/K
|αtrue,k − αest,k| ≤ 180/K

1 |αtrue,k − αest,k| > 180/K
(2)

burada,pangle,k her bir ayrıt için tanımlanan açı ceza puanını,
αtrue,k ayrıtın ideal açısını,αest,k ayrıtın kestirilen açısını tem-
sil eder. Son olarak nihai cezapangle = 1

K

∑K
k=1

pangle,k for-
mulü kullanılarak bulunur.

Poligon ayrıtlarının oranlı olması için ayrıt uzunlukları göz
önüne alınır. Burada önemli olan mutlak uzunluklar değil, po-
ligon ayrıtlarının birbirleriyle ahengidir.̈Orneğin, kare için, her
bir ayrıtın diğer üç ayrıtla oranının mümkün olduğu kadar bir-
birine eşit olması istenir. Bu amaçla,rij ≥ 1, ideal şekildekii
ve j’inci ayrıtların birbirlerine oranları,ei ve ej de i ve j’inci
ayrıtların uzunluğu olsun. Ayrıt ahengi ölçütü olarak,

pedge=
2

(K − 1)K

K
∑

i=1

K
∑

j=i+1

∣

∣

∣

∣

rij −max(
ei
ej

,
ej
ei

)

∣

∣

∣

∣

(3)

ifadesini kullanılanabiliriz.
Son olarak da, poligon kenarlarının doğruluktan sapmasını

ölçmek amacıyla, karesel hata ya daL∞ hatası kullanılabilir.
Karesel hataya göre her bir kenarlar üstündekipline kesinlik
(precision) ceza puanı;

pline =
1

K

K
∑

k=1

√

√

√

√

1

Lk

Lk
∑

l=1

(tline,k,l − yk,l)
2 (4)

Buradayk,l helikopterin gezingesindeki noktaları,tline,k,l ise bu
gezingeye oturtulan doğru parçasındaki noktaları ifadeetmekte,
Lk ise,k’ıncı doğrudaki toplam nokta sayısı ya da bu manevra

dilimindeki toplam video çerçeve sayısıdır.L∞ metriğine göre
ise ceza,

pline =
1

K

K
∑

k=1

max
l=1,...,Lk

|tline,k,l − yk,l| (5)

olarak hesaplanır. Bu değerleri (0,1) aralığında bir puana
çevirmek içinpline/(1 + pline) veya(1+ tanh(pline))/2 gibi bir
dönüşüm kullanılabilir.

Her biri (0,1) arasında skorlar veren bu üç ölçütün ortalama
değeri manevranın ceza puanınıpmaneuveroluşturur:

pmaneuver=
pangle+ pedge+ pline

3
(6)

Son olarak, manevraya verilecek puan10(1 − pmaneuver)

formülü kullanılarak hesaplanabilir.

3. DENEYSEL SONUÇLAR

3.1. Nesne izleme ve gezingenin elde edilmesi

Bölüm 2.1’de anlatılan yöntemle elde ettiğimiz gezingelerden
bir kaç örnek Şekil 2, 3, 4, 5 ve 6’da verilmiştir. Buradaki gezin-
geler 45 derece dönmüş kare (baklava) ve ikizkenar dik üçgen
manevra için elde edilmiştir.

(a) Manevra 1 (b) Manevra 2

Şekil 2: Manevra 1 ve Manevra 2

(a) Manevra 3 (b) Manevra 4

Şekil 3: Manevra 3 ve Manevra 4

(a) Manevra 5 (b) Manevra 6

Şekil 4: Manevra 5 ve Manevra 6



(a) Manevra 7 (b) Manevra 8

Şekil 5: Manevra 7 ve Manevra 8

(a) Manevra 9 (b) Manevra 10

Şekil 6: Manevra 9 ve Manevra 10

3.2. Gezingenin poligonlaştırılması

Bölüm 2.2.1’de önerilen algoritma ile helikopterin gezingesini
poligonlaştırdığımızda, örnek olarak Şekil 7 ve 8’de görülen
sonuçlar elde edilmiştir:
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(a) Manevra 1
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(b) Manevra 2

Şekil 7: Manevra 1 ve Manevra 2’nin poligonlaştırılması.Farklı
renkler, farklı topakları göstermektedir.

50 100 150 200 250

−20

0

20

40

60

80

100

(a) Manevra 3
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(b) Manevra 4

Şekil 8: Manevra 3 ve Manevra 4’ün poligonlaştırılması

Manevra 1’de, pilot sağ köşeyi iyi tanımlayamadığından,
şeklin bu kısmına oturttuğumuz iki doğrunun toplam kare-
sel hatası yüksek olmuştur. Manevra 2’nin değişintisifazla
olmasına rağmen, köşeleri daha iyi tanımlandığından,oturan
doğrular da, daha az karesel hataya dolayısı ile daha az puan
kırılmasına yol açacaktır. Bu gözlemlerin ışığında, topaklamaya
dayalı poligonlaştırma yöntemimizin manevra değerlendirme
amacımız ile örtüştüğünü söyleyebiliriz: Poligonlaştırma al-
goritması ve ilişkin ceza puanları, hem kötü tanımlı köşeleri
cezalandırmakta, hem kenar açılarınının ve uzunluklarının
doğruluğunu göz önüne almaktadır.

3.3. Topakların nitel değerlendirilmesi

Bölüm 2.2.2’de önerilen yöntemi kullanılarak poligonlaştırılmış
gezinge için bulduğumuz değerlendirme sonuçları Tablo 1’de
verilmiştir:

Tablo 1: İncelediğimiz manevralar için bulunan ceza puanları,
sistemin skoru (s.skor) ve öznel skor (ö.skor)

- pangle pedge pline s.skor ö.skor
Manevra 1: 0.24 0.27 0.87 5.4 4.4

Manevra 2: 0.32 0.33 0.86 4.9 4.2

Manevra 3: 0.11 0.11 0.79 6.6 6.6

Manevra 4: 0.05 0.04 0.78 7.1 7.0

Manevra 5: 0.03 0.05 0.79 7.1 6.4

Manevra 6: 0.11 0.14 0.79 6.5 5.2

Manevra 7: 0.06 0.06 0.71 7.2 6.8

Manevra 8: 0.31 0.26 0.80 5.4 5.0

Manevra 9: 0.22 0.22 0.80 5.9 4.6

Manevra 10: 0.34 0.24 0.87 5.1 6.0

Görülebileceği üzere sistemimizin verdiği skorlar,beş ha-
kemden alınan öznel skorların ortalaması ile hemen hemen
örtüşmektedir. Deneylerde,pline ceza puanı olarak karesel hata
kullanılmıştır.

4. VARGILAR
Geliştirilen algoritma ile çeşitli koşullar altında model he-
likopterlerin manevra gezingelerinin değerlendirilebileceği
gösterilmiştir. Değerlendirme, FAI kuralları ve ilkelerine
öykünerek on üstünden puan vermektedir. Böylece aerobatik
yarışmalarda çevrimiçi olarak ya da video kayıtlarından her-
hangi bir zamanda çevrimdışı olarak manevralara puan ver-
mek mümkün olacaktır. Geliştirilen manevra puanlama siste-
minin tartışmalı olabilen hakem değerlendirmeleri yerine güve-
nilir ve nesnel bir seçenek oluşturacağını umuyoruz.İlerideki
çalışmalarda uçuştaki derinlik değişimini ve rotorekseni et-
rafındaki dönüşleri modelleyebilen sistemler geliştirilecektir.
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