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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ (5 PUAN)

1.1. Sistem Tanımı 

    Sistem, görüntü işleme yöntemlerinin uygulanmasını, derin öğrenme modellerinin 

kullanılmasını, insansız hava aracı tasarlanmasını ve yer istasyonu ile insansız hava aracı 

arasında veri akışının sağlanmasını kapsamaktadır. Geliştirilen insansız hava aracının uçuş 

sırasında kamerasından aldığı görüntüleri kullanarak gerçek zamanlı şekilde, belirlenen süre 

boyunca diğer insansız hava araçlarına kitlenmesi ve yarışma sunucusundan alınan anlık 

verileri değerlendirerek olası kitlenmelerden kaçınması hedeflenmektedir.  

    Sistem temel olarak yer istasyonu ile insansız hava aracının haberleşmesine dayanmaktadır. 

İnsansız hava aracının uçuş sırasında kamerasından aldığı görüntüleri gerçek zamanlı olarak 

yer istasyonuna iletmesi gerekmektedir. Otonom uçuş modunda yer istasyonunun insansız hava 

aracından gelen görüntü verilerini analiz etmesi ve insansız hava aracına komut göndermesi 

hedeflenmektedir. İnsansız hava aracı manuel uçuş modundayken kullanıcının kumandadan 

gönderdiği komutları uygulamalıdır. Yer istasyonu yarışma sunucusundan aldığı verileri 

değerlendirerek potansiyel hedefleri belirlemeli ve kullanıcıya iletmelidir.  

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

    Hava aracının tasarımı boyunca takip ve kaçış görevlerini yerine getirebilmesi için hafif 

olmasına özen gösterilmiştir. Bu bölümde sistemin simülasyon verileri üzerinden seyir hızı, 

tutunma hızı, uçuş süresi vb. parametreler kısaca incelenmiştir. 

    Hava aracının kalkış ağırlığı batarya ile 650 ila 750 gram arasında hesaplanmıştır. Nihai hava 

aracının alt sistem bazında ayrıntılı ağırlık verilerine bölüm 3.5’te değinilmiştir. 

    Detaylı sistem özeti bölümünde ayrıntıları verildiği üzere hava aracının itki/ağırlık oranı 2,3 

olarak hesaplanmıştır. Bu veriden yola çıkarak hava aracının %50 gaz konumunda asılı 

konumda durabileceği sonucuna varılmıştır. 

    Hava aracının müsabaka boyunca uçuş yapacağı öngörülen hız 15 ila 25km/saat olarak 

öngörülmektedir. İleri ki bölümlerde değinilecek olan hesaplamalar ve simülasyon 

sonuçlarında yaklaşık 30 km/saat ile hava aracının yaklaşık 20 dakika havada kalabileceği 

görülmüştür. Buradan, hedeflenen hızlarda 15 dakikalık tur süresinin havada 

tamamlanabileceği sonucuna varılabilmektedir. Aracın uçuş hızı, havada asılı kalma(hover) 

süresi, hareketli uçuş süresi gibi değerlerin simülasyon sonuçları ile değerlendirilmesi 3. 

bölümde daha ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. 
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2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

2.2.1. Zaman Çizelgesi 

    Yukarıda yer alan işlem basamakları adım adım takip edilerek hava aracının geliştirme 

sürecine devam edilmektedir. Hava aracı için elektronik parçaların temin edilmesi süreci ve 

derin öğrenme modellerinin eğitimlerinde geçen süreler de göz önüne alındığında süreç 

istenilen şekilde ilerlemektedir. Ayrıca otonom uçuş testlerinin başarıyla tamamlanmasından 

sonra yarışma sırasında sunucudan alınacak veriler ve sunucuya gönderilecek verilerin test 

edilmesi örnek bir sunucu oluşturulmuştur. Sunucu ile yapılacak iletişim üzerine de 

çalışılmaktadır. 

1.

• Görüntü işleme yöntemlerinin araştırılması ve bilgisayar ortamında test edilmesi

• Bilgisayar kamerasından gönderilen görüntülerdeki el ve yüz gibi temel hedeflerin tespit edilmesi

2.

• Yer istasyonu olacak olan bilgisayar ile testlerin yapılacağı hava aracı arasında bağlantının kurulması

• Hava aracından yer istasyonuna görüntülerin aktarılması

3.

• Bilgisayar ortamında test edilen yöntemlerin test amaçlı kullanılan hava aracında kullanılması

• Görüntülerin analiz sonuçlarına göre hava aracına komutların gönderilmesi

4.

• Nesne takibi için kullanılan yöntemlerin araştırılması ve bilgisayar ortamında test edilmesi

• Bilgisayar kamerasından gönderilen görüntülerdeki nesnelerin sınıflandırılması ve tespit edilmesi

5.

• Bilgisayarda test edilen obje takibi yöntemlerinin test amaçlı kullanılan hava aracında kullanılması

• Görüntületin analiz sonuçlarına göre hava aracında komutların gönderilmesi

6.

• Yarışmada kullanılacak olan insansız hava aracı için gerekli olan teknik araştırmaların yapılması

• Kullanımına karar verilen elektronik parçaların ve yazılımların temin edilmesi

7.
• Hava aracının inşa süreci

8.

• Hava aracı ile yer istasyonu arasında haberleşmenin kurulması için yöntemlerin araştırılması

• Kullanılmasına karar verilen yöntem ile hava aracının yer istasyonuna bağlanması

9.
• İnsansız hava aracından yer istasyonuna gerçek zamanlı olarak görüntülerin aktarılması

10.

• İnsansız hava aracına otonom ve manuel uçuş modlarının eklenmesi

• Hava aracında gönderilecek komut paketlerinin çözümlenmesi

11.

• Manuel uçuş modunda uçuş testlerinin yapılması

• Otonom uçuş modunda uçuş testleri için hazırlık

12.

• Otonom uçuş için eğitilen derin öğrenme modellerinin test edilmesi

• Hava aracından gönderilen görüntülerin derin öğrenme modeli ile analiz edildikten sonra sonuçlara
göre hava aracına komutların gönderilmesi
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2.2.2. Bütçe Planlaması 

Eleman Marka Fiyat Temin 

Durumu 

Gövde SLAMNASTY 266mm 

7 Inch 5mm Arm 

Frame 

232 TL Mevcut 

4x Motor T-Motor F60 PRO IV 

1750 KV 

219x4 TL Mevcut 

Uçuş kontrol bilgisayarı Raspberry Pi 4 B+ 4GB 500 TL Mevcut 

Uçuş kontrolcüsü Omnibus F4 V6 315 TL Mevcut 

Güç dağıtım kartı Matek XT60 PDB 41 TL Mevcut 

Motor Hız kontrolcüsü RacerStar 4in1 ESC 220 TL Mevcut 

Video Verici AKK FX2-

Nominator+Anten 

346 TL Mevcut 

GPS+Pusula sensörü Beitan BN-880 241 TL Muadili 

Mevcut 

Telemetri modülü YKİ 

iletişim birimi 

2xNRF24L01 

modülü+Anten 

2x29 TL Mevcut 

Kumanda +Alıcı FlySky FS-i6 2.4G 6CH 517TL Mevcut 

4xPervane 4x7038 GemFan 2 

Bıçaklı 

20x4 TL Mevcut 

Batarya Leopard Power 6200 

mAh 7.4V 2S 45C Lipo 

459TL 2800 mAh test 

amaçlı 

muadili 

mevcut 

9xTemin edilebilmesi 

durumunda kullanılması 

planlanan lityum pil 

hücreleri 

Molicel INR21700-

P42A- 4000mAh Li-ion 

Şarjlı Pil -45A 

927 TL - 

Toplam 3885 TL/4353 TL 

https://tr.banggood.com/SLAMNASTY-266mm-7Inch-5mm-Arm-Frame-Kit-For-FPV-Racing-RC-Drone-p-1570878.html?rmmds=myorder
https://tr.banggood.com/SLAMNASTY-266mm-7Inch-5mm-Arm-Frame-Kit-For-FPV-Racing-RC-Drone-p-1570878.html?rmmds=myorder
https://tr.banggood.com/SLAMNASTY-266mm-7Inch-5mm-Arm-Frame-Kit-For-FPV-Racing-RC-Drone-p-1570878.html?rmmds=myorder
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3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ (15 PUAN)

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

 Resim 1: Sistem Mimarisi 

    Hava aracının nihai sistem mimarisine ait blok şema Resim 1’de verilmiştir. Kavramsal 

tasarımda belirtildiği gibi Raspberry Pi IBUS paketlerinin çözümlenmesi ve uçuş modunun 

otonom ve manuel olması durumuna göre komutların uçuş kontrol kartı olan Omnibus’a 

iletilmesinden sorumludur. Yine kavramsal tasarımda belirtildiği gibi, görüntünün yer 

istasyonunda analiz edilerek hava aracının kontrol edilmesi ile ilgili testlerden başarılı sonuçlar 

elde edildiği için kamera uçuş kontrol bilgisayarına değil doğrudan uçuş kontrol kartına 

bağlanarak görüntü doğrudan yer istasyonuna işlenmek üzere iletilmiştir. Otonom ve manuel 

mod uçuşları şu şekilde gerçekleşir: 

Manuel Uçuş: 

    Manuel uçuş esnasında pilot RC kumandadan hava aracı üzerindeki Raspberry Pi kartına 

bağlı Fsi-6ab alıcıya IBUS paketlerini gönderir. Eğer kumanda üzerindeki Otonom/Manuel 

anahtarı manuel konumda ise Raspberry Pi aldığı paketler üzerinde hiçbir işlem yapmadan 

doğrudan UART haberleşmesi ile komutları uçuş kontrol kartına iletir. Bu sayede sıradan bir 

hava aracı kullanır gibi pilot hava aracını kontrol edebilir. Ayrıca yer istasyonunda bulunan 

arayüzden gönderilen otonom/manuel mod geçişlerinde de aynı işlem gerçekleşir. 
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Otonom Uçuş: 

    Hava aracı üzerindeki uçuş kontrol kartına bağlı kamera aldığı görüntüleri yer istasyonuna 

doğrudan iletir. Yer istasyonunda işlenen görüntü ve yarışma sunucusundan alınan bilgilerinde 

değerlendirilmesi ile hava aracına NRF2401L iletişim modülü ile yönelme komutları gönderilir. 

Eğer bu esnada kumanda üzerindeki Otonom/Manuel anahtarı ile veya yer istasyonu 

arayüzünden otonom moda geçiş yapılır ise Raspberry Pi yer istasyonundan gelen bu yönelme 

komutlarını uygular. Araç manuel moda geçtiğinde ise doğrudan fsi6ab alıcıya gelen komutlar 

uçuş kontrolcüye iletilmeye devam eder. 

• Kullanılan donanımlar:

Raspberry Pi 4B+ 4GB: 

    Raspberry Pi geliştirme kartları birçok projede sıklıkla kullanılan ufak boyutlu bir 

bilgisayardır. Hava aracının üzerinde bulunan Raspberry Pi 4B+ modeli 4GB RAM’e sahip 

olan versiyondur. Seri haberleşme arayüzlerinin de desteklediği 115200 baudrate’lik iletişim 

hızı uçuş kontrol kartı ve fsi6ab alıcı ile iletişim kurabilmesine olanak sağlar. 

Omnibus F4 V6 Uçuş Kontrol Kartı: 

    Uçuş kontrol kartı hava aracına ister kumandadan ister Raspberry Pi gibi başka bir kaynaktan 

olsun gelen her türlü komutu işleyerek motorların hızını ayarlayan ve hava aracını dengede 

tutan birimdir. Hava aracımızda bulunan versiyon üzerinde STM32F4 serisi güçlü bir işlemci 

bulunmaktadır. Ayrıca kart üzerinde bulunan dahili barometre, OSD gibi birimler çeşitli 

kullanım imkanları sunmaktadır. Hava aracının yazılımından ayarlanabilen maksimum eğilim 

açısı, Failsafe, eve dönüş gibi özellikler güvenli bir uçuş gerçekleştirmek için ekstra imkanları 

da barındırmaktadır. 

Kamera: 

    Hava aracında kullanılan kamera yarış dronlarında da sıklıkla kullanılan CADDXFPV Turbo 

Eos V2 markalı oldukça küçük bir kameradır. 1200 TVL çözünürlükteki görüntü sağlar. 

Üzerinde 2.1mm’lik bir lens bulunur. PAL tipi video çıkışı saplayan kameranın görüş açısı 160 

derecedir. 

Video Vericisi: 

    Hali hazırda hava aracı üzerinde farklı güç seviyelerinde çıkış verebilen AKK FX2-

Dominator video vericisi bulunmaktadır.250mW ila 2000mW arasında çıkış gücü bulunan 

video vericisi 5.8Ghz frekansında 40 farklı kanalda yayın yapabilme özelliğiyle uçuş esnasında 

diğer yarışmacılarla sinyallerin karışması ihtimalini en aza indirmektedir. Ancak yapılan 

değerlendirmelerde bu vericinin ihtiyaç duyulandan daha güçlü olduğu ve dezavantaj olarak 

ağırlığının fazla olduğu görülmüştür. Bu sebeple imkân bulunması dahilinde aynı işi yapan çok 

benzer ancak daha ufak boyutlardaki bir video vericisi kullanılması öngörülmektedir. 
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Fsi6AB alıcı:  

    Hava araçları kontrolünde sıklıkla kullanılan 6 kanallı bir alıcı olan Fsi6AB hava aracında 

başta da bahsedildiği gibi Raspberry Pi kartına bağlı durumdadır. PWM, PPM gibi farklı 

protokoller desteklemesine rağmen biz hava aracında bu alıcının IBUS özelliğini kullanıyoruz. 

NRF2401L:  

    Bu modül 2.4Ghz frekansında yayın yapabilen ve bu frekanstaki yayınları algılayabilen bir 

iletişim modülüdür. Kimlik tanımlaması sayesinde farklı sinyallerden oldukça az etkilenir. 

250Kbps,1Mbps, 2Mbps olarak ayarlanabilir haberleşme hızı vardır. Ve çok düşük güç tüketimi 

sunar. Antenli ve antensiz iki modeli bulunan ürünün daha uzun mesafe ve daha sağlıklı iletişim 

sunması sebebi ile antenli modelinin kullanımı tercih edilmiştir. 

Motorlar:  

    Hava aracı üzerinde T-motor markasına ait F60Pro IV 1750 KV’lik motorlar kullanılmıştır. 

Yüksek verime sahip bu motorların daha yüksek KV değerli ve daha fazla çekiş sağlayabilecek 

modelleri mevcut olmasına karşın yapılan hesaplamalarda uçuş süresi, uçuş hızı gibi 

parametreleri en optimum şekilde karşılayabilen motor olarak bu versiyon seçilmiştir. 

RacerStar 50A 4in1 ESC:  

    Nihai amacımız hava aracımızı hafif tutmak olduğu için hem aracında yapısına uygunluğu 

hem de hafifliği sebebi ile 50A akım kaldırabilen bu ESC tercih edilmiştir. 4 ESC aynı kart 

üzerinde olduğundan dolayı hava aracının merkezindeki güvenli alanda bulundurulması 

mümkündür. Detaylı alt sistemler özeti bölümünde görüleceği üzere 50A’lik kapasite 

motorlarımızın çekebileceği maksimum akım sınırının da çok üzerindedir. Bu sayede 

motorlarımızın beslemesinin güvenli şekilde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. 

Güç dağıtım kartı:  

    Güç dağıtım kartı hava aracı üzerinde bulunan ve farklı besleme gerilimlerine ihtiyaç duyan 

bileşenlerin beslemesini ve araç üzerindeki güç dağıtım ağının düzgün ve güvenli olmasını 

sağlar. Aracımızı besleyen pilimiz güç dağıtım kartına bağlandıktan sonra diğer tüm bileşenler 

beslemeleri bu kart üzerindeki farklı seviyedeki çıkışlarla sağlanır. Hava aracımızda güç 

dağıtım kartı olarak üzerinde 5 ve 12 V çıkışları bulunan Matek Systems PDB-XT60 tercih 

edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

10 | S a y f a  

Bozkuş 

Batarya:  

    Hava aracında kullanılacak güç kaynağı kavramsal mimaride Lityum-İyon pil hücreleri 

olarak tasarlanmıştı. Hava aracının en uzun süre uçuş süresini bu pil hücreleriyle 

gerçekleştirebileceği sebepleri ile açıklanmakla beraber sık kullanılan Lipo bataryalardan 

kullanılarak da 15 dakikalık uçuş süresinin karşılanabileceği belirtilmişti. Şu an hava aracında 

kullanılması planlanan güç kaynağı Leopard Power markalı 6200 mAh 7.4V 2S 45C Lipo 

Batarya olarak planlanmaktadır. Ancak maddi destek temin edilebilmesi durumunda lityum-

iyon pil hücrelerinin kullanılması ihtimal dahilindedir. Lityum iyon pil hücreleri güvenlik 

açısından da Lipo pillere gör çok daha güvenilir olduklarından ve kullanım şekli bakımından 

Lipo ile ciddi farklar taşımadığından bu değişimin hava aracındaki herhangi bir alt sistemi 

etkilemeyeceği net bir şekilde söylenebilir. Ayrıca eğer temin edilebilirse pil hücreleri ayrı ayrı 

alınacağından oluşturulacak batarya paketinin içereceği hücre sayısı, yerleşimi vs. ekibimizce 

yapılacağından şu an kullanılan Lipo pilin yerine uymama gibi bir ihtimalde söz konusu 

olmayacaktır. 

Yer kontrol istasyonu:  

    Görüntü işleme görevini yapacak olan Casper Excalibur marka bilgisayar yüksek işlemci 

gücüne sahip, aldığı görüntüyü işleyip hava aracına komut gönderme süresince istenilen 

kriterleri karşılayan bir bilgisayardır. 

Eachine ROTG01 UVC OTG 5.8G 150CH:  

    Eachine markalı video alıcısı da hava aracı üzerindeki video vericisi gibi 5.8Ghz frekansta 

çalışmaktadır. Yer istasyonunda bulunan alıcı hava aracındaki verici ile veri bağlantısı 

kurduktan sonra anlaştıkları frekans bandı üzerinden iletişim sağlarlar. Hava aracı üzerinde 

bulunan ve 40 farklı kanalda yayın yapabilen vericinin seçtiği kanal ROTG01 üzerindeki arama 

tuşuna basıldıktan sonra tespit edilir ve bağlantı kurulmuş olur. 
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3.2.  Alt Sistemler Özeti 

    Hava aracı üzerinde bulunan alt sistemler hafiflik ve esnek uçuş sağlayabilecek özellikte 

olmaları göz önünde tutularak tercih edilmiştir. 

3.2.1    Hava aracı güç yönetimi ve hareket sistemi 

    Hava aracında kalkış için çekiş gücü sağlayan 4 adet elektrikli fırçasız DC motor 

bulunmaktadır. Bu motorlara bağlı GemFan 7038 boyutlarındaki pervaneler ile hava aracı 

uçuşunu sağlar. Temel döner kanat dinamiklerine bakıldığında düşük KV değerine sahip 

motorlar ve yüksek pitch değerine sahip pervaneler kullanılması uçuş süresini önemli ölçüde 

arttıran kriterlerdir. Ancak bu avantaj motorların daha fazla akım çekmesine de sebep 

olacağından hem motorlar daha fazla ısınacak ve verimleri düşecek hem de optimum bileşenler 

seçilmemişse uçuş süresini daha da kısaltacaktır. Yapılan değerlendirmeler ve simülasyon 

verileri ışığında tercih ettiğimiz motor T-motor markasına ait 1750KV fırçasız motorlar 

olmuştur. Hava aracı üzerinde bulunan güç dağıtım kartı tüm bileşenlerin güç ihtiyacını 

karşıladığı merkezi birim olarak tasarlanmıştır. Motorların beslendiği 4in1 ESC kartı da aynı 

şekilde beslemesini bu güç dağıtım kartından almaktadır. Kanal başına 50A akımı kaldırabilen 

ESC, bu sınırın çok altında maksimum akım çeken motorlarımız için güvenli bir kontrol 

sağlıyor. Bu değerler bir sonraki hava aracı performans özellikleri bölümünde simülasyon 

verileri ile desteklenmiştir. 

    Ayrıca seçilen T-motor tork kapasitesi yüksek bir motordur. Katalog verisinde verilen 

pervane ve besleme gerilimleri bizim aracımızda kullanacağımız pervane ve pil 

konfigürasyonunu içermediğinden karşılaştırma yöntemiyle ve bir sonraki bölümde değinilecek 

olan simülasyon yardımıyla elde edeceğimiz tork miktarının %50 gaz konumunda motor başına 

yaklaşık 200 gram olacağını gördük. Bir sonraki aşamada kullanılan e-Calc yazılımı üreticilerin 

sunduğu test verilerini de barındıran bir veri tabanı olduğu için gerçeğe yakın sonuçlar veren 

bir hesaplama aracıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Resim 2: Güç dağıtımı 
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3.2.2 Haberleşme ve video iletim sistemleri 

    Hava aracı üzerindeki bileşenlerin kendi arasında ve yer istasyonuyla olmak üzere iki veri 

bağlantısı bulunmaktadır. Hava aracındaki Raspberry Pi kartı bu iletişimin merkezinde yer 

almaktadır. Yer istasyonu ile hava aracı arasındaki iletişimi sağlamak için seçilen NRF24L01 

modülü hem alıcı hem de verici modunda çalışabildiği için yer istasyonu ile iletişimde tercih 

edilmiştir. Ayrıca fiyat olarak da çok ucuz olması bir diğer tercih sebebidir. Yazılımsal olarak 

atanan kimlik numarası ve yine yazılımsal olarak ayarlanabilen çıkış gücü ve iletişim hızı gibi 

parametrelerin sağladığı esneklikler bu modülü seçmemizdeki diğer sebepler olmuştur.                                              

    NRF24L01 modülü yanında fiyat olarak daha pahalı olan ancak kullanımının daha faydalı 

olacağını düşündüğümüz Xbee modülü de incelenmiştir. Bu modül ile hava aracı ve yer 

istasyonu arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulmasının mümkün olduğu görülse de fiyat 

performans açısından NRF24L01 tercih edilmiştir. 

    Video iletimi için araç üzerinde bulunan AKK FX2-Nominator vericisi sağlayabildiği yüksek 

çıkış gücü ve sunduğu 40 farklı iletim kanalı ile birden fazla hava aracının aynı anda uçuş 

gerçekleştirdiği ortamlarda maksimum güven sağlayan bir video vericisi olarak tercih 

edilmiştir. Maksimum çıkış gücü olan 2000mW diğer kullanıcıların uçuşunu 

etkileyebileceğinden çoklu uçuşlarda kullanılmaması gerekir. Bizde bu sebepten düşük çıkış 

güçlerinde ve diğer kullanıcıların yayın frekanslarıyla örtüşmeyen bir aralıkta video iletimini 

sağlamayı öngörmekteyiz. 

    Çok daha ufak boyutlarda ve hafif yapıda olan video vericileri de bulunmaktadır. Ön tasarım 

aşamasında yarışma alanında diğer yarışmacıların yayınladığı sinyallerden en az şekilde 

etkilenmeyi garanti etmek için bu video vericisini tercih ettik. Ancak yaptığımız araştırmalar 

sonucunda kanalların doğru seçilmesi ve aşırı yüksek çıkış gücünde yayınların yapılmaması 

durumunda bu konuda sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Bu sebeple aynı işi yapan sadece 

boyut olarak daha ufak ve hafif olan Eachine TX03 dahili antenli video vericisi de maddi 

imkanların uygun olması durumunda mevcut video vericisi yerine kullanılabilir. 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                     Resim 3: Haberleşme Sistemi                                           
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3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

    Hava aracının batarya hariç diğer tüm sistem bileşenlerinin toplam ağırlığı sadece 320-330 

gram arasındadır. Ön tasarımdan bu yana sürekli hedeflediğimiz hafif tasarım konsepti 

sayesinde 15 dakika olarak belirlenen müsabaka süresini havada tamamlamak için aşılması 

gereken en önemli engel olan ağırlık problemini çözmüş bir şekilde bu noktaya gelmiş 

bulunuyoruz. Daha önceden yaptığımız döner kanat araçlardan da edindiğimiz tecrübeler ve 

simülasyon yazılımı ile de bu ağırlığa en uygun boyutlardaki motor olarak 1750KV’lık T-Motor 

tercih edilmiştir.  

    Seçmiş olduğumuz 7038’lik pervane 7 inç boy ve 3,8 inç adım boyutlarındaki bir pervanedir. 

Hava aracının boyutlarına uygun seçilebilecek en geniş pervaneyi seçerek hem itki/ağırlık 

oranını yükseltmek hem de uçuş süresini istenilen seviyede tutmak amaçlanmıştır. Bu kriterler 

doğrultusunda optimum pervanelerin bu boyutlarda olmasının uygun olduğu görülmüştür. 

    [13] Ön tasarım raporunda da faydalandığımız e-Calc yazılımı ile seçtiğimiz bileşenlerin 

uyumluluklarını simülasyon ortamında da test ettik. e-Calc yazılımı motor üreticilerinin 

ürettikleri motorlarla ilgili verileri sisteme eklemesiyle oluşturulmuş içerisinde hava aracımızda 

kullandığımız T-motorunda verimlilik değerleri bulunan bir veri tabanıdır.  

                                                  Resim 4: E-Calc Hesaplamaları- 1 

    Öncelikle Resim 4’te görüldüğü gibi simülasyon parametrelerine hava aracımızın nihai 

özelliklerini giriyoruz. Pil hariç aracın toplam ağırlığı 320-330 gram olarak hesaplanmıştı. 

Simülasyondan kaynaklı bazı hataları tolere etmek için burada ağırlığı 350 gram olarak verdik. 

Pil kısmında kullanacağımız 6200mah 2S Lipo pilin özellikleri kendimiz programa ekledik. 

Motor kısmında yine hava aracımızda bulunan 1750KV’lık T-Motor F60 Pro‘yu seçerek 

pervane ölçülerini de 7038 olarak belirttik. 
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• Simülasyon Sonuçları: 

 

    Simülasyon sonuçlarında görülen pil bölümünde farklı uçuş 

süresi değerlerini sayısal olarak görüyoruz. Minimum uçuş süresi 

ağırlıktan bağımsız olarak maksimum gaz konumunda motorların 

dönüş süresini gösterir. Bizim ilgilendiğimiz uçuş süresi burada 

“Mixed Flight Time” olarak verilen değer. Grafik üzerinde daha 

ayrıntılı görebileceğimiz bu değer belirli bir hızda sürüklenmeyle 

beraber gerçekleştirebileceğimiz uçuş süresini gösteriyor. 

 

Resim 5: E-Calc Sonuçları- 2 

                                                 Resim 6: E-Calc Sonuçları- 3 

 

    Resim 6’da ki grafik sürüklenmenin dahil edildiği ve edilmediği uçuş sürelerinin farklı 

hızlardaki değerlerini göstermektedir. Bizim ilgilendiğimiz 4 numaralı açık mavi eğriye 

baktığımızda sürekli 25km/saat hıza kadar yapılacak olan uçuşlarda hava aracı 15 dakikanın 

üzerinde havada kalabiliyor.  
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    Yine simülasyonda görülen bu değerler 

motorun maksimum zorlanmada ve 

havada asılı kalma durumlarında maruz 

kaldığı yükü göstermektedir. Bir motorun 

maksimum 9.88 A akım çekebildiği ve 

nihai performans özelliklerinde dendiği 

gibi %50 gaz mertebesinde askıda 

kalınabildiği burada da görülmüştür. 

 

                     Resim 7: E-Calc Sonuçları- 4 

• Simülasyon sonuçlarının yorumlanması 

    Simülasyon sonuçlarında görüldüğü gibi belirtilen sistem parametrelerine göre hava 

aracımızın 15 dakikalık tur süresini havada güvenli bir şekilde bitirebileceği görülmüş 

oldu. Burada tolerans olarak bir miktar fazla ağırlık belirtmemizde hesaba katılırsa 

simülasyon sonuçlarının güvenilirliğinin artacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bölüm 3.1 de 

belirtildiği gibi maddi imkân bulunması dahilinde lityum iyon pil hücrelerinin 

kullanılması düşünülmektedir. Bu sebeple burada kullanılması muhtemel olan pil 

hücreleri hakkında kısaca bilgi vermek her halükârda uçuş süresince havada 

kalınabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Temin etmeyi hedeflediğimiz pil 

hücreleri Molicel INR21700-P42A tipi pil hücreleridir. Pil hücreleri ayrı ayrı satıldığı 

için ihtiyacımız olan itkiyi üretebilecek aynı zamanda yeterli akım kapasitesi sağlayacak 

konfigürasyonu hücreler temin edildikten sonra ekibimiz yapacaktır. Planlanan pil 

paketinin örnek görüntüsü Resim 8’de ki gibidir. 

 

 

                                         Resim 8: Lipo Pil Hücreleri 
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3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

Hava aracının köşeden köşeye uzunluğu 266mm’dir. Yüksekliği yere temas eden noktadan 

antenler hariç en yüksek noktaya kadar 81mm olarak ölçülmüştür. 

 

                                                 Resim 9: Hava Aracının Boyutları 

    [3] Alt bileşenlerin hava aracı içerisindeki yerleşimleri ayrıntılı olarak bölüm 7.2 Mekanik 

Entegrasyon kısmında belirtilmiştir. Bileşenlerin nihai araç üzerinde bulundukları konumları 

burada kabaca Resim 10’da olduğu şekilde görebiliriz. 

                                                 Resim 10: Hava Aracının Bileşenleri 
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Sigorta 

    Önceki maddelerde de belirtildiği üzere tüm bileşenler olduğu gibi ESC de MATEK PDB 

üzerinden beslenmektedir. Konum olarak MATEK PDB’nin XT60 konnektörü 4in1 ESC 

kartının güç girişine çok yakın olduğundan doğrudan burada bulunan pozitif kutba şartnamede 

belirtildiği üzere bir sigorta konumlandırılacaktır.  Sigorta olarak bıçak sigorta kullanılması 

tercih edilmiştir. Sigorta hava aracının dışında, güç dağıtım kartının hemen yanında ulaşılması 

kolay bir yerde bulunacaktır. Sigortanın yerleşimini gösteren temsili bağlantı Resim 11’de 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Resim 11: Sigorta Bağlantısı 
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3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

    [11] Hava aracının son halinin ağırlık merkezini belirlemek için basit bir ip kullanılmıştır. 

Resim 12’de de görüldüğü üzere hava aracının ağırlık merkezi orta bölüme yakın bir kısımda 

bulunmaktadır. Tam orta noktaya göre oluşan kaymanın uçuş esnasında dengeyi bozmayacak 

kadar az olduğu görülmüştür. Aynı test her iki eksendeki ağırlık merkezini görmek için iki defa 

uygulanmıştır.  

                                                 Resim 12: Ağırlık Merkezi Testleri  

Alt bileşenlerin ağırlıkları: 

Eleman Ağırlık 

Gövde 74 

4xT-Motor 32x4 g 

Raspberry Pi 4 B 46g 

Omnibus Uçuş Kontrol Kartı 9g 

Matek PDB 11g 

RacerStar 4in1 ESC 13g 

AKK FX2-Nominator+Anten 15g 

GPS+Pusula sensörü 10g 

NRF24L01 modülü+Anten 13g 

Fsi6ab+anten 7g 

4x7038 Pervane 28g 

Batarya 310g 

Kablolar,somunlar,ara yükselteçler vs. ~ 50g 

Toplam ~750g 

***Tüm bileşenlerin araçtaki konumları bir önceki maddede resimlerle belirtilmiştir. 
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4. OTONOM KİLİTLENME (15 PUAN) 

    [1],[2] Öncelikle projenin ilk etabında bilgisayar kamerasından alınan görüntüler üzerinde 

testler yapılmaya başlanmıştır. Bilgisayar kamerasından alınan görüntüler üzerinde başlangıç 

seviyesi olarak el ve yüz takibi gibi görevlerin yerine getirilmesi hedeflenmiştir. Bu temel 

görevlerin yerine getirilebilmesi sonrasında nihai amaç olan obje takibinin yapılması 

amaçlanmıştır. Bunun nedeni belirtilen temel görevlerde kullanılan yöntemlerin 

performanslarını test etmek, karşılaştırmak ve obje takibi sırasında hangi yöntemin daha etkili 

olabileceğini tespit etmektir. İlk olarak bilgisayar kamerasından el ve yüz takibini 

gerçekleştirmek için “HaarCascade Sınıflandırıcı” kullanılmak istenmiştir. Bu yöntemde 

OpenCV özellikleri de kullanılarak bilgisayar kamerası üzerinden alınan görüntüler analiz 

edilmiş ve hedefler tespit edilmiştir. Daha sonra aynı yöntem algoritmaların test edilebilmesi 

için alınan bir Tello drone üzerinde test edilmiştir. Tello drone kamerasından alınan görüntüler 

yer istasyonu olarak kullanılan bilgisayara iletilmiş ve bu görüntüler analiz edilerek hedefler 

tespit edilmiştir. 

                     Resim 13: Yumruk Tespiti                                           Resim 14: Avuç içi Tespiti 

    Resim 13 ve 14’te gösterildiği gibi ilk aşamada istenilen temel görevler yerine getirilmiştir. 

Hedefler Tello drone kamerasından gelen görüntüler üzerinde tespit edildikten sonra analiz 

sonuçlarına göre Tello’ya komutların gönderilmesi denenmiştir. Bu aşamada Tello’nun 

“yumruk” işareti ile havalandırılması ve “avuç içi” işareti ile yere indirilmesi hedeflenmiştir. 

Tello drone ile yer istasyonunun haberleştirilmesi tamamlandıktan sonra Tello drone 

kamerasından alınan görüntüler yer istasyonuna iletilmiştir. Tello drone tarafından gönderilen 

görüntüler yer istasyonunda analiz edilmiş ve tespit edilen el işaretine göre Tello’ya komut 

gönderilmiştir. Hedeflenen iniş ve kalkış görevi başarıyla tamamlanmıştır. Kullanılan 

yöntemde 5 ile 10 fps arasında değerler alınmıştır. Kullanılan yöntem başlangıç için yeterli olsa 

da ortamdaki değişkenlerin sayısı, tespit edilmesi gereken nesnelerin sayısı, ortamın ışık miktarı 

vb. durumlar sonuçları oldukça fazla etkilemiştir. Tasarlanan insansız hava aracı üzerinde daha 

yüksek fps değerleri ve sonuçlar almak için farklı yöntemlerin araştırılmasına ve kullanılmasına 

karar verilmiştir.   
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    Tello drone üzerinden görüntülerin aktırılması ve görüntülerin analizinin yapılabilmesini test 

ettikten sonra obje takibi yapmak için çalışmaya başlanmıştır. Test edilmek istenen ilk yöntem 

"Background Subtraction" yöntemi olmuştur. Bu yöntemde görüntüler arasındaki farklar tespit 

edilerek hareket eden cisimler takip edilebilmektedir. Yapılan ilk testlerde takip edilmesi kolay 

olan mavi bir top kullanılmıştır. Tello drone üzerinden gönderilen görüntüler yer istasyonunda 

analiz edilerek görüntülerdeki mavi top takip edilmeye çalışılmıştır. Bu testlerde yaklaşık 13-

15 fps alınmıştır. Bu yöntemde ortamda başka hareket eden nesne yoksa ve ortamın ışık düzeyi 

uygunsa iyi sonuçlar alınabileceği görülmüştür. Ancak bu şartların birçok durumda 

sağlanamayacağı düşünüldüğünden dolayı tasarlanan insansız hava aracı için farklı yöntemlerin 

araştırılmasına ve kullanılmasında karar verilmiştir. 

    [5] Tasarlanan insansız hava aracı ile testlere başlamadan önce Tello drone kullanılarak son 

bir test yapılmıştır. Bu testte Tello drone tarafından gönderilen görüntülerin analizinde derin 

öğrenme modellerinin kullanılması hedeflenmiştir. Ancak bu modellerin eğitimi için zaman ve 

veri seti gereklidir. Bu nedenle bu aşamada daha önce hazır veri setleri ile eğitilmiş modellerin 

kullanılması uygun görülmüştür. Kullanılabilecek derin öğrenme kütüphaneleri ve modelleri 

araştırılmıştır. İlk olarak “Darknet Yolo V2” kullanılmasına karar verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Resim 15: Yolo V2 Testleri 

    Resim 15’te görüldüğü üzere Tello drone üzerinden gönderilen gerçek zamanlı görüntüler 

yer istasyonu olarak kullanılan bilgisayarda analiz edilerek çevredeki nesneler tespit edilmiştir. 

Kullanılan hazır modelde 100’e yakın farklı nesne tespit edilebiliyor olsa da projenin ilerleyen 

aşamalarında insansız hava araçlarını tespit etmek için özgün bir modelin eğitilmesi gerektiği 

anlaşılmıştır.  

    Sonuç olarak projenin ilk aşamasında bilgisayar kamerasından alınan görüntüler çoğunlukla 

OpenCV kütüphanesi kullanılarak analiz edilmiştir. Görüntülerde kullanılan yöntemlerin 

doğruluk oranları, performansları, hızları vb. kavramlar karşılaştırılır. Görüntüler, derin 

öğrenmeye girmeden önce OpenCV, matplotlib ve numpy gibi kütüphanelerle 

değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre benzer yöntemler Tello drone üzerinde 

kullanıma uygun bulunmuştur. Görüntüler analiz edilerek sonuçlara göre Tello drone karar 

mekanizmasına komutlar gönderilmiştir. Tello drone, gerçek zamanlı görüntülere dayalı olarak 

başarıyla hareket edebilmiştir.  
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   [4] [6] Tello drone üzerinden gönderilen görüntülerin daha etkin kullanılabilmesi için eğitimli 

modellerin kullanılması uygun görülmüştür. Tensorflow, Keras ve Darknet kütüphaneleri 

karşılaştırılmıştır. OpenCV'nin sınıflandırıcısı olan "Haarcascade Sınıflandırıcı" yönteminin 

bazı nesnelerin takibi ve ikili sınıflandırma için yeterli olduğu ancak daha karmaşık durumlarda 

bu yöntemin doğruluğunun düştüğü gözlemlenmiştir. [8] Nvidia GPU özellikleri, Tensorflow ve 

Keras'ı yüksek performansla kullanmaya olanak sağlamaktadır. GPU kullanmanın CPU 

kullanmaktan çok daha hızlı ve verimli olduğu gözlemlenmiştir. Son olarak bu yöntemlerin ve 

derin öğrenme modellerinin bir arada kullanılabilmesi için farklı uçuş modu seçeneklerinin 

olması gerektiği anlaşılmıştır. Bu aşamadan sonra Tello drone üzerinde yapılan testler son 

bulmuş ve tasarlanan insansız hava aracı üzerinde testlere başlanmıştır. 

   [7] Hazır bir hava aracı üzerinde yapılan testler ekibimize birçok deneyim kazandırmıştır. 

Hedeflenen görevleri yerine getirmek için bir veri seti oluşturulmuş ve derin öğrenme modelleri 

geliştirilmiştir. Modellerin performansı ve insansız hava aracından gerçek zamanlı olarak 

iletilen görüntülerin analizindeki "fps" değerleri dikkate alınarak tasarlanan insansız hava aracı 

testlerine devam edilmiştir. Daha önce yapıldığı gibi tasarlanan hava aracı üzerinde de öncelikle 

el ve yüz takibinin yapılması hedeflenmiştir. Ancak bu kez daha önce kullanılan “HaarCascade 

Sınıflandırıcı” yöntemi yerine fps ve doğruluk değerlerini arttırmak için farklı bir yöntem test 

edilmiştir. Bu aşamada görüntüler yer istasyonuna iletildikten sonra “MediaPipe” kütüphanesi 

kullanılarak hedeflerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kütüphane, normal bir kullanıcının 

sahip olamayacağı miktarda veri kullanılarak eğitilmiş modeller içermektedir. Bu modeller 

arasında yüz ve el algılama modellerinin kullanımı araştırılmış ve kullanılmıştır. 

                                                                  Resim 16: MediaPipe Testleri- 1 
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     "Mediapipe" modellerini kullanırken elde edilen fps değerlerinin normal şartlar altında 55-

60 fps aralığında olduğu gözlemlenmiştir. Ancak projede birden fazla görev olduğu için tüm bu 

görevler aktifken 30-35 fps değerleri alınmıştır. Resim 4’te görüldüğü üzere bu fps değerleri 

hem bilgisayar kamerasından alınan görüntüler üzerinde hem de tasarlanan insansız hava aracı 

kamerasından gönderilen görüntüler üzerinde test edilmiştir. 

                                                                   Resim 17: MediaPipe Testleri- 2 

    Elleri tespit etmek için benzer bir yöntem kullanılmıştır. Elleri tespit ederken kullanılan 

modelde yaklaşık 25-30 fps değerlerine ulaşılmıştır. Aynı şekilde bu fps değerleri hem 

bilgisayar kamerasından alınan görüntüler üzerinde hem de drone kameradan gönderilen 

görüntüler üzerinde test edilmiştir.  

    Hem bilgisayar kamerası hem de drone kamerasından alınan görüntülerle her iki modelin de 

test edilmesi gerektiği görülmüştür. Bunun nedeni bilgisayar kamerasından alınan görüntüler 

ile drone üzerinden gönderilen görüntülerin çözünürlük ve kalitelerinin farklı olmasıdır.                                              

    Yüzler ve eller tespit edildikten sonra nesnelerin takibi için çalışmalara başlanmıştır. 

Çevrimiçi kaynaklarda birçok nesneyi tanıyabilen gelişmiş modeller vardır. Bu modellerden 

bazıları yüzbinlerce fotoğraftan oluşan veri setleri ile eğitilmiştir. Dolayısıyla bu modeller 

nesneleri çok iyi düzeyde algılayabilmektedir. Ancak bu modellerin tanıyabilecekleri nesneler 

dışında bir nesneyi algılamak istediğimizde bu modelleri kullanamayız. Bir nesneyi algılamak 

ve izlemek için önce bu nesneyi algılayabilen bir model eğitilmelidir. Bu nedenle model eğitimi 

yapmak için araştırmalara başlanmıştır. Araştırma sonucunda Darknet, Tensorflow ve Keras 

gibi kütüphaneler hakkında bilgi edinilmiştir. Tüm bu kütüphanelerin birçok örneği olmasına 

rağmen, Tensorflow'un daha fazla çevrimiçi kaynağı olması ve kullanıcılar tarafından yaygın 

olarak kullanılması nedeniyle Tensorflow'un kullanılmasına karar verilmiştir. Tensorflow ile 

model eğitimi için yapılan birçok araştırma ve testten sonra Tensorflow'un Linux altyapısı ile 

daha uyumlu çalıştığı ve sorunsuz çalıştığı görülmüştür. Bu nedenle model eğitimi için Linux 

işletim sistemi kurulmuş ve çalışmalara burada devam edilmiştir. İlk olarak Tensorflow-1 ve 

Tensorflow-2 arasındaki farklar araştırılmış ve incelenmiştir. İki versiyon arasında performans 

olarak pek bir fark olmamasına rağmen ilk modelin Tensorflow-1 ile eğitilmesine karar verildi.  
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                                 Resim 18: Veri Setinin Temsili Etiketlenme Süreci 

    Modeli Tensorflow-1 ile eğitmek için eğitim sırasında GPU kullanılması istenmektedir. 

Bunun nedeni GPU'suz model eğitimlerinin çok uzun sürmesidir. Birçok girişimde 

bulunulmasına rağmen şu anda kullanılan bilgisayarın GPU işlemcisinin model eğitimi için 

yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle modelin Google Colab'ın ücretsiz kullanımına izin 

verdiği GPU ile eğitilmesine karar verilmiştir. Model eğitimi için platform belirlendikten sonra 

modelin eğitilmesi için veri seti oluşturulmaya başlanmıştır. Birçok farklı yerden toplanan hava 

aracı fotoğrafları ile 2500 fotoğraftan oluşan bir veri seti oluşturulmuştur. Bu veri setindeki 

fotoğraflarda yer alan hava araçları tek tek işaretlenip etiketlemiştir. Etiketlenen fotoğraflar 

eğitime hazır hale getirilmiştir. Modelimiz eğitilirken "Ssd_mobilenet_v2_coco" kullanılmıştır. 

Modelin eğitiminde Google Colab altyapısı ile GPU kullanılmaya başlanmıştır. Google Colab 

en fazla 12 saat model eğitimine izin verdiği için model eğitimi 12. saatte tamamlanmıştır. 

Eğitilen ilk model bir bilgisayar kamerasından test edilmiştir. İlk eğitilen modelin fps ve 

doğruluk oranı ortalama düzeyde olmasına rağmen, modelin eğitimi sırasında farklı 

parametrelerin etkisini gözlemlemek için bazı parametreler değiştirilerek birkaç model daha 

eğitilmiş ve test edilmiştir. Şu anda projede kullanılan modelde yaklaşık 18-23 fps alınmaktadır. 

İlk testlerde kullanılan modellerde elde edilen 8-10 fps değerlerinden daha yüksek değerler elde 

edilmiştir.  

                                                         Resim 19: Eğitilen Modelin Test Edilmesi 
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    Resim 19’da da görüldüğü üzere eğitilen model ile başarıyla insansız hava aracı tespit 

edilmiştir. Test edilen yöntemler ve araştırılan metotların sonucunda fps değeri yeterli düzeye 

ulaşmıştır. Bu aşamadan sonra otonom uçuş modundayken görüntü üzerinde tespit edilen hava 

aracının konumuna göre yer istasyonundan insansız hava aracına komutlar gönderilecektir. 

İnsansız hava aracı yer istasyonundan gelen komutları uygulayarak tespit ettiği hedefleri takip 

edecektir.  

    Hedefler tespit edilirken ve tespit edilen hedefleri takip ederken görüntü işleme metotlarının 

kullanımının yanında sunucudan alınan bilgilerde kullanılacaktır. Sunucundan alınan diğer 

insansız hava araçlarının konum bilgileri kullanılarak potansiyel hedefler belirlenecektir. Görüş 

mesafesinde bulunan hedefler yarışma şartnamesinde belirtildiği üzere işaretlenecek ve hedef 

görüş alanı içerisindeyken tespit ve takip sınırları içerisinde hedefe kitlenecektir. Hava aracı 

hem sunucudan aldığı veriler ile hem de kilitlendiği hedefin görüntüdeki boyutuna göre 

hedeften uzaklaşabilir veya yakınlaşabilir. Başarılı bir kitlenme ile ilgili bilgiler sunucuya 

aktarılır. 
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5. HABERLEŞME (15 PUAN) 

5.1 Hava aracı içerisindeki bileşenlerin haberleşmesi 

    Tasarlanan hava aracında haberleşmede temel prensip olarak normal bir drone kullanımının 

taklit edilmesi yoluna gidilmiştir. Normal şartlarda pilotun kumandayı kullanarak gönderdiği 

komutlar otonom moda geçildiğinde yer istasyonunda bulunan yazılım aracılığıyla üretilip hava 

aracına gönderilmektedir.  

 

 

   

 

 

 

 

 

                                          

                                              Resim 20: Hava Aracı Bileşenlerinin Bağlantıları 

    Resim 20’de hava aracı içerisinde bulunan bağlantıların numaralandırılmış diyagramı 

verilmiştir. Numaralandırılan noktalardaki iletişimler şu şekilde gerçekleşir: 

1→ NRF24L01 modülü SPI protokolü kullanan bir modüldür. 2.4Ghz frekansında yayın yapan 

modül yazılımsal olarak kimlik belirleme, çıkış hızı ve çıkış gücü belirleme imkânı 

sunmaktadır. Kimlik ataması özelliği doğru verileri iletip almada güvenilirliği arttıran bir 

özelliktir. Raspberry Pi 4B+ üzerinde SPI protokolü için ayrılmış pinler bulundurmaktadır. 

Raspberry Pi içerisinde bulunan Python scriptleri ile yer istasyonundan gelen komutlar SPI 

protokolü ile alınır. Aynı şekilde yer istasyonuna gönderilecek veriler de yine NRF24L01 ile 

SPI protokolü kullanarak gönderilir. Python NRF24L01 modülünde kullanılmak üzere py-nrf24 

isimli bir modüle de sahiptir. [9] Modülün bulunduğu Github sayfası referanslarda belirtilmiştir. 

2→ 2 numaralı bağlantı Raspberry Pi ve Omnibus arasındaki çift yönlü bağlantıyı gösterir. 

Omnibus üzerinde bulunan UART portlarından birisi alıcı olarak ayarlanmış diğeri ise telemetri 

çıkışı olarak belirlenmiştir. 

                                                 Resim 21: UART ayarları 
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3→Resim 20 video vericisi, kamera ve Omnibus arasındaki bağlantıyı gösterilmektedir. 

Omnibus üzerinde bulunan OSD ile uçuşa ait bazı veriler yer kontrol istasyonuna aktarılan 

görüntüye dahil edilebilmektedir. Kamera PAL çözünürlükte video verisi üretmekte ve video 

vericisi bu görüntüyü yer istasyonunda bulunan video alıcısına iletmektedir.  

    Raspberry Pi üzerinde bulunan UART portunun alıcı pini (RX) Omnibus’ın telemetri çıkışı 

olarak ayarlanan 3 numaralı UART pinine bağlıyken verici pini (TX) ise uçuş kontrolü için 

Omnibus’ın alıcı olarak ayarlanan pinine bağlanmıştır. Omnibus ve Raspberry Pi arasındaki 

iletişim geleneksel alıcı verici ilişkisinden farksız işlemektedir. Raspberry Pi Omnibus’tan 

aldığı IBUS paketlerine ait her bir byte veriyi SPI çıkışındaki NRFL üzerinden yer istasyonuna 

iletir (Telemetri bilgisi iletimi). Aynı işlem diğer yönde de görülmektedir. IBUS paketleri 

manuel moddayken kumandadan doğrudan Omnibus’a iletilirken otonom modda yer kontrol 

istasyonuna bağlı NRFL’den hava aracı üzerindeki NRFL’ye gelen paketler SPI pinleri ve 

Raspberry Pi UART pinlerinin TX pinini takip ederek Omnibus’a ulaşır. Otonom ve manuel 

modda gerçekleşen akışı anlamak için aşağıdaki görsel faydalı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Resim 22: Mod Seçim Mekanizması 
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    Alıcıdan Raspberry Pi kartına iletilen IBUS paketlerinin Omnibus’a da doğru şekilde iletmesi 

için bu paketlerin Raspberry Pi içerisinde doğru şekilde çözümlenmesi zorunludur. IBUS 

paketleri 32 byte’lık paketlerdir. Her paket b’ ‘ve b’@’ byte değerleri ile başlar. Bundan sonra 

gelen bytelar kumandadan gelen 6 kanal için 1000 ile 2000 arasında değişen değerleri içerir. 

Resim 22’de Raspberry Pi içerisinde tekrar oluşturulan IBUS paketleri görülmektedir. Ayrıca 

otonom uçuş esnasında da IBUS paketlerinin bu bilinen yapılarından faydalanılarak doğru 

yönelmeleri sağlayacak IBUS paketleri oluşturulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Resim 23: IBUS paketlerinin çözülmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

28 | S a y f a  

Bozkuş 

5.2 Yer İstasyonunda bulunan bileşenlerin haberleşmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Resim 24: Sunucu ve Yer İstasyonunu Haberleşmesi 

 

    Yer istasyonu olarak kullanılan bilgisayara bir adet NRF24L01 modülü ve bir adet ROTG01 

video alıcı bulunmaktadır. Otonom moda geçildiğinde hava aracındaki NRF24L01 modülü yer 

istasyonundaki NRF24L01 modülüne bu bilgiyi iletir. Bu andan itibaren yer istasyonunda 

işlenen görüntülerin sonucunda oluşan yönelim komutları hava aracına yine aynı özellikteki 

modülle SPI protokolü kullanılarak gönderilir. 

    Yarışma sırasında bağlanılacak olan yarışma sunucusu için yer istasyonunda kullanılmak 

üzere bir Ethernet bağlantısı kurulacaktır. Ekibimize ait IP adresi ile sunucuya giriş yapılacaktır. 

Sunucu içerisinde yapılacak tüm sorgulamalar JSON formatında olacaktır. Yarışma 

dokümanında belirtildiği gibi sunucuya her saniye en az 1 Hz ile durum bilgisi gönderilecektir. 

Hava aracı başarılı bir kilitlenme yaptığı zaman bu kilitlenme hakkındaki verileri sunucuya 

gönderecektir. Kilitlenmenin türüne göre farklı değerler gönderilecektir. 
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6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI (10 PUAN) 

    Projenin ön tasarım raporunda ilk aşamada kullanılması planlanan arayüz iniş ve kalkış gibi 

temel görevleri yerine getirebilmesi, hava aracından görüntüleri alabilmesi ve sunucu ile 

iletişim kurabilmesi için tasarlanmıştı. Projede güncel olarak kullanılan arayüz tasarımında 

sunucu saati ile sistem saatinin kontrolü, acil iniş sistemi, tespit edilen hedefin ID numarası, 

kullanıcı tarafından girilebilen yükseklik girdisi, telemetri verileri, GPS bilgileri, sunucu 

durumu ve uçuş modu gibi seçenekler yer almaktadır. Güncel olarak kullanılmakta olan arayüz 

istenilen görevleri gerçekleştirilebilmesi için örnek bir sunucuda test edilecektir. Ayrıca 

arayüze gerekli görülmesi durumunda ek göstergeler eklenebilecektir. 

                                              Resim 25: Yer istasyonun Arayüzü 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

30 | S a y f a  

Bozkuş 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU (10 PUAN) 

7.1. Yapısal Entegrasyon 

    Tasarlanan hava aracında gövde olarak 5mm plaket kalınlığına sahip karbon gövdeli 

Slamnasty kullanılmıştır. İnce olmasına rağmen kalın yapısıyla ihtiyaç duyulan mukavemeti 

sağlayabilecek olan bir gövdedir. Gövdenin kurulumunda ürün ile gelen plastik somun ve 

vidaların yeterince sağlam olmadığı görüldüğünden ayrıca temin edilen metal ve alüminyum 

vida ve somunlar kullanılmıştır. 

 

                                               

                                         Resim 26: Mekanik ve Elektronik Elemanlar 

7.2. Mekanik Entegrasyon 

    Hava aracındaki donanımların yerleşimi hem güvenli bir uçuş hem de düzgün bir ağırlık 

merkezi için önem arz etmektedir. Bu maddede aşamalar halinde yapım süreci anlatılacaktır. 

Hava aracı için temin edilen karbon fiber gövde üzerine motorlar monte edildikten sonra aracın 

içerisinde bulunan yapılar üst üste 30.5mm X 30.5mm’ik deliklerin bulunduğu merkez 

konumuna ara yükselteçler yardımıyla birbirlerine temas etmeden yerleştirildiler. 

 

                                        

                              

 

 

 

 

                                                  Resim 27: Mekanik Entegrasyon- 1 
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    En son video vericisinin en üste yerleştirilmesi ile gövdenin üst tablası yerleştirilerek araç içi 

kısımda bulanacak bileşenler tamamlanır. 

    Üst tablanın da üzerine Raspberry Pi kartı yerleştirilir. Kartın sabitlenmesi için alt tarafına 

kuvvetli bir çift taraflı bant yerleştirilmiştir. Ayrıca gövde üzerine temas eden uygun birkaç 

noktaya sıcak silikon sıkılarak sağlamlık arttırılmıştır. Video vericisinin anteni Raspberry Pi 

kartının USB portları arasından dikey pozisyonda duracak şekilde sabitlenmiştir. Raspberry Pi 

kartının hemen yanına SPI pinlerine yakın olacak şekilde NRF24L01 modülü de yine çift taraflı 

bant ve sıcak silikon ile sabitlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Resim 28: Mekanik Entegrasyon- 2 

    Hava aracının güç kaynağı olan batarya alt tablanın altına çift taraflı bant ve göbde içinden 

geçecek şekilde cırt cırtlı Lipo tutucuyla iyice sabitlenmiştir. Batarya içerisinde güvenlik amaçlı 

delinme ve darbeye karşı plaka bulunmasına rağmen doğrudan yere temas etmesini önlemek 

için sünger ayaklar batarya altına tutturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Resim 29: Mekanik Entegrasyon- 3 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

32 | S a y f a  

Bozkuş 

7.3. Elektronik Entegrasyon 

    Hava aracındaki güç dağıtımı Matek PDB üzerinden gerçekleşmektedir. PDB üzerinde 

bulunan XT60 konnektöre batarya bağlanır. Bu noktadan itibaren tüm bileşenler PDB 

üzerinden beslenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Resim 30: Sigorta Bağlantısı 

    Motorlar gerekli beslemeyi ESC üzerinden sağlamaktadır. Motorlardan gelen 3’lü kablolar 

ESC üzerindeki motor pinlerine lehimlenir. Motorların yönleri ESC’nin programlanmasıyla da 

değiştirilebilmektedir. Bunun yanında 3 kablonun ikisinin yerini değiştirerek de motor dönüş 

yönü tersine çevrilebilir. Motor bağlantıları karşılıklı motor çiftleri aynı yönde dönecek şekilde 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Resim 31: ESC Bağlantıları 
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Uçuş kontrolcüden ESC’ye gidecek 4 motorun kontrolünü sağlayan komutlar JST konnetör ile 

yapılan bağlantıyla iletilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Resim 32: Uçuş Kontrolcüsü Bağlantıları  

GPS modülü Omnibus uçuş kontrolcü üzerindeki GPS+Pusula sensörü için ayrılan UARTA 

konnektör yardımıyla bağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Resim 33: Gps Bağlantıları 
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Hava aracı üzerindeki NRF24L01 modülü Raspberry üzerindeki SPI pinlerine jumperlar ile 

bağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Resim 34: NRF24L01 Bağlantıları 

 

8. TEST VE SİMÜLASYON (15 PUAN) 

8.1. Alt Sistem Testleri 

8.1.1 Motor test standı 

    Hava aracında kullanılan motorlar çok çeşitli marka ve modellerde olabildiği ve 

kullanılacak pervane de göz önünde bulundurulduğunda eldeki itki sisteminin çekiş gücünü 

hesaplamak için daha önceden başka kullanıcıların yaptığı testleri bulmak mümkün 

olmamaktadır. Bu sebeple hem TEKNOFEST kapsamında hazırladığım hava aracının hem de 

bundan sonra yapacağımız araçların itki testlerini gerçekleştirebilmek için en kısa zamanda 

test standı kurmayı planlıyoruz. Kuracağımız test standı ile pervane-motor çifti seçimlerinde 

elimizde bulunan seçenekleri daha doğru değerlendirme imkânı bulmayı hedefliyoruz. 

Yapılması planlanan örnek test standına ait görsel aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Resim 35: Motor Test Standı 
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8.1.2 Kilitlenme Testi 

    Hava aracında kullanılacak olan görüntü işleme algoritmaları hem bilgisayar kamerasından 

hem de hava aracı üzerindeki kameradan alınarak yerdeyken drone tespiti yapmaya yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. Bundan sonraki aşamada uçuş testlerine başlanacak olup şu an 

yapılmakta olan bir test aracı üzerinden gerçek kilitlenme ve takip testleri yapılacaktır. Üretilen 

hava araçlarından birini pilot kontrol ederken otonom moddaki diğer aracın bu test aracını takip 

etmesine yönelik test ve geliştirmeler devam edecektir. 

8.1.3 Video iletimi ve yönlendirme komutu gelmesi arasındaki gecikme testi 

    Hava aracının hedef takibini yapabilmesi için gerçek zamanlı olarak hareket komutlarının 

hava aracına iletilebiliyor olması önem arz etmektedir. Bu sebeple hava aracında bulunan video 

ileticisinin yer istasyonuna ilettiği bir görüntünün ardından tekrardan cevap alma süesi arasında 

geçen gecikmenin düşük tutulması gereklidir. Bu sebeple yer istasyonunda bulunan video 

alıcısı ile hava aracındaki video verici arasındaki bağlantı hızı ve tepki süresi test edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlarda görüntünün yer istasyonunda işlenmesinin gerçek zamanlı uçuş inçin 

engel taşımadığı görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Resim 36: Video İletimi Gecikmesi- 1 

 

 

 

 

 

                                                 Resim 37: Video İletimi Gecikmesi- 2  
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8.1.4 Hava Aracı Kalibrasyon Testleri 

    [12] Bu kısımda hava aracı üzerinde bulunan uçuş kontrol kartının eğiminin yere göre kalibre 

edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca kumandada bulunan kontrol switchleri ve arm komutlarının 

işlemesinde sorun olup olmadığı uçuş kontrol yazılımı INAV üzerinde takibi edilmiştir. 

                                 Resim 38: INAV Arayüz- 1 Jiroskop Kalibrasyonu 

                        Resim 39: INAV Arayüz- 2 Arm ve uçuş modları arasında geçiş 

                           

 

 

 

 

 

 

                         Resim 40: INAV Arayüz- 3 Kumanda komutlarının takip edilmesi 
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8.2 Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

    Pandemi şartları ve zaman kısıtı nedeniyle nihai hava aracı büyük oranda tamamlanmış 

olmasına rağmen henüz geniş alanda uçuş testleri yapılmamıştır. Alt sistemlerin ayrı ayrı 

denemeleri ve birbirleri arasındaki haberleşmeleri test edilmiş olup herhangi bir uyum problemi 

gözlenmemiştir. Bunun yanı sıra kavramsal tasarımda da örnek gösterilen önceden hazırlanmış 

ve yarışmada kullanılacak hava aracıyla benzer alt sistemlere sahip test dronu ile ev içeresinde 

olması sebebiyle çok yükselmeden kısa bir takeoff ve gezinti denemesi yapılarak ufak bir uçuş 

testi yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   Resim 41: Take-off Denemesi 
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8.2.1 Uçuş Kontrol Listesi 

Bileşenlerin Sabitlenmesinin Kontrol Edilmesi: 

    [10] Araç üzerinde bulunan özellikle pervane motor ve batarya gibi donanımların 

sabitlenmesinde kullanılan vida, somun, çift taraflı bant, cırt cırt tutucu gibi sabitleme 

elemanlarının durumu kontrol edilmelidir. Sallanmakta olan vida ve somunlar mutlaka 

sıkılmalıdır. 

Uçuş Yapılacak Çevre: 

    Uçuşun gerçekleşeceği ortam SHGM’nin belirlediği yasaklara aykırı olmamalı. Bina, 

elektrik tesisi askeri alan gibi mekanlardan uzak bir yer olmalıdır. Hava şartlarının uçuşa 

elverişli olmadığı durumlarda uçuş ertelenmelidir. 

Elektronik bağlantıların kontrolü: 

    Uçuş öncesinde hava aracında bulunan güç hattı, uçuş kontrolcüsünün + ve – kutupları gibi 

kısa devre halinde maddi zarar oluşturması muhtemel noktalarda ölçü aleti kullanılarak kısa 

devre testleri uygulanmalıdır. 

Sigorta: 

    Uçuş öncesinde güç hattında bulunan sigortanın sağlam olduğu doğrulanmalıdır. 

 

9. GÜVENLİK (5 PUAN) 

    Hava aracında bulunan en tehlikeli bileşenler güç kaynağı ve pervanelerdir. Güç kaynağının 

kısa devre yapılmaması, sert darbelerden korunması ve aşırı sıcağa maruz kalmaması gerekir. 

Aşırı zorlanma halinde kapasitesinin üzerinde akım çekilmemesi için sigortanın doğru 

değerlerde seçilmiş olması gerekir. 

    Bataryalar uçuş öncesinde araca yüklenmeden önce yanmaz özellikteki saklama çantaları 

bulundurulmalıdır. Bu sebeple yarışma alanına hem birincil hem de yedek piller için saklama 

çantaları getirilecektir. Saklama çantaları sadece taşıma için değil herhangi bir kaza durumunda 

pillerin güvenli bir şekilde yarışma alanından çıkarılması içinde önemlidir. 
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                                               Resim 42: Pil saklama Çantası 

    Hava aracı ile iletişimin kopması halinde aracın savrulması yerine doğrudan bulunduğu 

konuma inmesi veya gazın kesilmesi için uçuş kontrol yazılımından Failsafe ayarları 

yapılmıştır. 1,5 saniye boyunca sinyal alınamaması durumunda doğrudan gazı kesme veya 

bulunduğu konuma inme işlemi gerçekleştirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Resim 43: Failsafe ayarları 

Pervane yaralanmaları ciddi kesiklere sebep arabalarda da bulundurulması zorunlu olan ilk 

yardım çantasının alanda bulunması olası tehlikelerden korunmaya yardımcı olur. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Resim 44: İlk yardım çantası  
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