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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ (5 PUAN) 

1.1. Sistem Tanımı  

Sistemin ana görevi, otonom olarak uçma, arama, diğer İHA'ları tespit etme ve bir 

kamera videosuyla kilitlenmenin yanı sıra, otonom olarak kalkış ve iniş yapabilmesini 

sağlayan özerklik seviyesine sahip döner kanatlı bir İHA sağlamaktır. Ayrıca, diğer İHA'ların 

kendisine kilitlenmesini önlemek amacı ile otonom olarak agresif manevralar yapabilmelidir. 

Sistemin geliştirilmesi hedeflenen özellikleri: 

 15 dakikadan fazla otonom veya manuel olarak uçma yeteneğine sahip olmak. 

 Agresif kaçış manevraları yapabilme yeteneğine sahip olmak.. 

 Gelişmiş malzemeler (karbon fiber) ve son teknoloji üretim teknikleri (3d baskı) ile 

sıfırdan tasarlanmış ve üretilmiş olmak. 

 Karmaşık alanlarında ve farklı senaryolarda test edilebilir olmak. 

Geliştirilecek İHA’nın alt sistemleri: 

 Yer istasyonu: Görevle ilgili canlı bilgileri gösteren kullanıcı arayüzünden oluşur, 

bunlar: İHA'mızın GPS koordinatları, yükseklik, video görüntüleri, kilitleme bilgileri 

(hedef kutusunun koordinatları), hız, operasyon modu, yönelme, dikilme ve yatış 

açılarıdır. Telemetri ve kilitleme bilgilerini her saniye sunucuya iletir. 

 İHA: Rakiplerin telemetri verilerine dayanarak en uygun hedefi arama işini yapar, ek 

olarak, kamera tarafından yakalanan gerçek zamanlı video görüntülerine dayalı olarak 

seçilen hedefi tespit etmeye ve kilitlemeye kabiliyetine sahıbtır. 

 Uzaktan kontrol: İHA’nın uzaktan kontrolü için kullanılacak olan ve manuel modda 

acil iniş yapmak için özel bir anahtara sahip cihazdır. Bu özelliğine ek olarak, pilot 

tarafından manuel modda kullanılması için, modu değiştirme (manuelden otomatiğe 

ve otomatikten manuele) için bir anahtarı da bulunmaktadır. 

 Yer istasyonunun antenleri: yer istasyonu, İHA'nin videosunu almak için bir anten 

içerir, ve aynı zamanda, telemetri verilerini almak ve iletmek için bir anten içerir. 

 İHA antenleri: IHA, telemetri verilerini almak ve iletmek için bir telemetriye sahip 

olmanın yanı sıra, video görüntüsünü yer istasyonuna göndermek için bir verici içerir. 

 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Tablo 1 

Özellik Değer  Özellik Değer 

İHA ağırlığı 6.2 kg  İtme ağırlığa 

oranı 

1.84 

Kalkış ağırlığı 11 kg  Max hız 17 m/s 

Genişlik θ 1.05 m  İniş takımı 

yüksekliği 

70 mm 

Yükseklik 180 mm  Pervane 

uzunluğu 

355 mm 
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Ortalama uçuş 

süresi 

≥16.48 min  Ecs güç 

detayları 

30 Amp 

22.2 Volt 

Drag coefficient 

(Sürükleme 

katsayısı) 

0.12  Motor 

maksimum güç 

tüketimi 

202 Watt 

Uzaktan 

kumanda aktif 

aralığı 

2 Km  Motor İtki 1840 gf 

Telemetri aktif 

aralığı 

3 Km –  

433 MHz 

 Algılama aralığı <= 3.85 meter 

 

Kamera açısı-

genişliği 

105   Minimum 

Algılama hızı 

15 fps 

 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ (5 PUAN) 

2.1. Takım Organizasyon Şeması 

 

 Yazılım ve yapay zeka birimi (Mohammad ABDEH, Ramazan ABDULLAH): 

Bu birim, arama, algılama ve kilitleme algoritmalarını geliştirmekten, ayrıca İHA ile 

yer istasyonu arasındaki ve yer istasyonu ile yarışma sunucusu arasındaki iletişim 

protokollerini kurmaktan sorumludur. ek Ek olarak yer istasyonunun arayüzünü de 

geliştirecektir. 

 Yapısal mekanik tasarım ve akış aerodinamik analizi birimi (Muhammed 

ALHASAN):  

Bu birim aşağıdakilerden görevlerden sorumludur: 

İHA'nın mekanik yapısının tasarımı, aerodinamik ve stres analizi çalışmaları, İHA’nın 

imalatı ve montajı. 

 

 İHA kontrolu ve haberleşme birimi (Mohamad Bashir AJAM):  
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Bu birim, elektrik ve haberleşme modül bileşenlerinin montajından sorumludur. Ayrıca, 

manuel uçuş (pilot) kapsamında yapılacak çalışmaların yönetilmesi de bu grubun 

sorumluluğundadır. 

 

 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

 

Tablo 2 

Ay 2 3 4 5 6 7 8 9 

Başvuru 

 

beyin fırtınası aşaması 

x        

 literatür incelemesi x x       

 Temel fikirler tartışması 

 

İlk tasarım aşaması 

 

 

x  

 

 

 

 

 

 

 

   

 Farklı tasarım fikirlerini test etme  x       

 Farklı algoritmaları inceleme 

 

Nihai tasarım aşaması 

 x       

 En uygun fikir için 3D CAD tasarımı yapma   x x     

 Arama, kilitleme ve takip algoritmalarının 

geliştirilmesi 

  x x     

 Yer istasyonu ve iletişim sistemleri 

protokollerini kurma 

  x x     

 İHA etrafındaki akışı simüle etme ve 

sonuçlara göre kapak tasarımını değiştirme 

    x    

 İHA yapısının stres analizi     x    

 Kritik raporu hazırlama 

 

üretim aşaması 

    x    

 Tasarlanan prototipi üretme      x   

 İHA'yı birleştirme      x   

 Geliştirilen algoritmaların uyumluluğunu 

test etme 

Son dokunuşlar aşaması 

     x   

 İHA stabilitesini ve uçuş süresini test etme      x x  

 Algoritmaları gerçek yaşam koşullarında test 

etme 

     x x  

 Gerekirse son değişiklikleri yapma      x x  

 Yarışma videosunu hazırlama 

Yarışma aşaması 

     x x  

 Taşıma ekipmanını hazırlama        x 

 Yarışmaya gitme        x 

 

Tasarım aşamasında bir aylık gecikmemiz var çünkü ana fikir İHA'nın tasarımında karbon fiber bez ve 

epoksi kullanmaktı ancak ekipman sıkıntısından dolayı fikri değiştirmek zorunda kaldık. 
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Ayrıca, henüz tüm üretim araçlarına sahip olmadığımız için üretim aşamasında bir aylık gecikmemiz 

var. 

Bir önceki 25.000 TL olan bütçeyi aşmadık ancak yedek parça (1 ekstra 6200mAh ve 16000 mAh pil, 

2 ekstra motor ve ECS) tablodaki gibi (bir sonraki bölüm tablosu) sipariş ettiğimiz için 5.000'lik bir 

bütçe artışımız oldu. 

 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ (15 PUAN) 

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

Aşağıdaki tabloda geliştirilecek sistem kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılacak 

malzemeler verilmiştir. Bu listede, söz konusu malzemelerin sıra numarası, malzeme adı, adedi ve 

satın alma maliyeti detaylarına ait bilgiler sunulmuştur. 

Tablo 3 

No Malzeme Adet Toplam+KDV 

1 Leopard Power 16000 mAh 22.4V 6S 30C Lipo Batarya 2 6,000 

2 JETFIRE 6200 mAh 14.8V 4S 30C Lipo Batarya 2 1,660 

3 Rc832 Alıcı Ts832 Verici 5.8 ghz 48 Kanal 1 830 

4 Sunnysky V3508 380KV Fırçasız Motor 8 3,100 

5 Karbon Fiber Plaka T:2mm 48cmX48cm 2 1,300 

6 16mm Drone Motor Tutucu 6 600 

7 ZTW SPİDER 30A 2S - 6S 600 HZ ESC 8 1,300 

8 3.5 mm Gold Banana Plug Jak  7 82 

9 Radiolink AT10 II Kumanda 2.4ghz Alıcı - Verici Set 1 1,400 

10 PİXHAWK 2.4.8 UÇUŞ KONTROL KARTI 1 2,100 

11 NVIDIA Jetson AGX Xavier Developer Kit (16GB) 1 8,000 

12 Lipo Pil Tutucu Cırt Bant Kayış 4 39 

13 Karbon Fiber Boru 3K Dış/İç Çap:16mm/14mm   4 755 

14 14*5.5 inç 3K Karbonfiber Pervane 5 750 

15 16mm Alüminyum Boru Kelepçesi 12 204 

16 Matek Systems PDB-HEX 12S PDB Power Distribution Board 
6~60V DC 5A 5V/9V/12V 

1 147 

17 İMAX B6AC 80W Pil Şarj Cihazı 1 413 

18 PETG Filament 1.75mm - ABG 2 246 

19 PLA Filament 1.75mm - ABG 2 260 

20 3DR Radio Telemetry 433mhz 1000MW 2~3KM Data Telemetry 1 885 

21 XT60 Plug 60A Li-Po Konnektör Takım 3 17 

22 HBVCAM-F20216HD-105 ° 2 Milyon Pixel USB Kamera Modül 
1080P HD 

1 182 

 Toplam KDVli  30,162 

 

Yapılan ön çalışmalarda belirlenen bazı tasarım detaylarının gelinen aşamada belirlenen 

yetersizlikleri sebebi ile değiştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle de ön çalışmalar ile 
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belirlenen kavramsal sistem mimarisi ile geliştirilen sistemin nihai mimarisi arasındaki 

aşağıda listelenen farklar oluşmuştur.  

 Daha geniş görüş alanı (90° yerine 105°) nedeniyle ZED kamerayı HBVCAM-

F20216HD kamera modülü ile değiştirilmiştir. Daha geniş görüş alanı, tespit 

aşamasında İHA'mız ile tespit edilen İHA arasındaki mesafenin azaltılması 

sağlanacaktır. Böylece rakip İHA’ya göre daha erken algılama şansı elde 

edilebilecektir.  

 Roketin, onunla yapmamız gerekene kıyasla (sadece kilit bilgilerini gönderme) yüksek 

güç tüketimi nedeniyle ve ayrıca büyük boyutu ve ağırlığı nedeniyle, Rocket M5 ve 

powerbeam M5 malzemelerini 3DR Radyo Telemetri ile değiştirilmesine karar 

verilmiştir. 

 İHA'nın üretim yönteminin değişmesinden sonra meydana gelen ağırlık artışı 

nedeniyle, sistemde kullanılan motor tipleri değiştirildi  ve sayıları da artırıldı Önceki 

üretim yöntemi, üretim sürecini gerçekleştirmek için çok fazla ekipmana ve daha 

yüksek bütçeye  ihtiyaç oluşturuyor idi. Aynı sebepten dolayı karbon fiber kumaş ve 

epoksiyi kullanımından vazgeçildi. Bunların yerine 3D baskılı parçalar kullanmasına 

karar verildi. 

 Tüm sisteme güç sağlamak için 3 adet 6200 mAh pil kullanmak yerine, motorlara ve 

elektrikli bileşenlere güç sağlamak için güç kaynaklarını sırasıyla 16000mAh ve 

6200mAh kapasitelerinde olmak üzere ayrılmasına karar verildi.  Elektrikli bileşenler 

için 6200 ve motorlar için 16000 pillerin kullanılması planlandı. Bu uygulama aynı 

zamanda hassas elektronik bileşenlerin, motorların neden olabileceği voltaj 

dalgalanmalarından korunması için ek bir güvenlik önlemi de oluşturmuş oldu. Ayrıca 

sonuçta elde edilen toplam pillerin mAh değerindeki artış, toplam ağırlığın 

artmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Şekil 1- Nihai Sistem Mimarisi 
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3.2. Alt Sistemler Özeti 

 

 Mekanik Yapı: Yapı mukavemeti, parça yerleştirme esnekliği, aerodinamik ve 

görünüşe dayalı olarak farklı tasarım fikirleri test edilmiştir, şekil.2 de bütün tasarımlar yer almakta. 

- Tasarım [A,D] daha fazla esnekliğe sahipti ancak iyi bir görünüme ve iyi hava akışı 

özelliklerine sahip değildi. 

- Tasarım [B,E] iyi hava akışı özelliklerine sahiptir ancak esnekliğe ve yapısal güce 

sahip değildir. 

- Bu nedenlerle [C,F] tasarımı, gerekli tüm özelliklere sahip olduğu için üretilmek üzere 

seçilmiştir. 

NVIDIA JETSON AGX XAVIER: Yüksek karmaşıklık algoritmalarımız nedeniyle, 

algoritmalarımızın çoğunun seçilen GPU tarafından yüksek oranda desteklenen derin öğrenme 

tabanlı yöntemler olmasına ek olarak, küçük bir ağırlığa ve yüksek uyumluluğa sahip güçlü 

bir işleme birimi kullanmaya karar verdik. 

Motorlar: İHA ağırlığını (yaklaşık 4 kg) tahmin ettikten sonra bu motorları seçtik ve hem 

yüksek verimlilikleri hem de düşük ağırlıkları nedeniyle düşük kalkış ve iniş için ağırlık / 

itme oranına 2 ihtiyacımız olduğunu hesapladık. 

 

Piller: Bu pilleri düşük ağırlığı, yüksek verimliliği ve motorlar, işleme sistemi ve diğer 

elektronik cihazlar için gerekli enerji sağlanması için seçtik.    

 

Pervane: Karbon fiber pervaneyi düşük ağırlıkta yüksek mukavemet sağladığı için seçtik ve 

bu boyutları İHA'nın verimli çalışması için gerekli kütle akış oranını sağlamak için ve 

motorla uyumlu seçtik.  

Camera : Bu cihaz, normal bir videoya ek olarak derinlilik video üretme kabiliyeti nedeniyle 

seçilmiştir. Kullanacağımız JETSON GPU ile uyumludur ve ikisi de açık kaynaklı 

dokümantasyonu vardır. Bu kamerayı kısa mesafeli İHA tespiti ve kilitleme konusunda 

hesaplama karmaşıklığını azaltacak ve daha fazla doğruluğa ulaşacaktır. 

 

Pixhawk cube: Bu cihaz açık kaynaklıdır ve  İHA'ları destekler. Ayrıca, 6 motors  

(6 ESC) kullandığımız için, bu kadar çok cihazı idare edebilmesi nedeniyle bu tür Pixhawk'a 

ihtiyacımız var.  
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Şekil 2- Mikanik Yapılar 

 

 

 

 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Tasarımda ulaşılan son halde geliştirilen İHA'nın iki ayrı pili bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki motorlara akım sağlamaya adanmış olan 6S 16000mah pildir. Diğeri ise Jetson, 

Pixhawk, telemetri vb. gibi diğer elektrikli bileşenler için akım sağlamaya adanmış olan 4S 

6200mah pildir. 

Bu, bir pilin uçuştan sorumlu olması ve diğer bileşenlerin yük olarak kabul edilmesi 

nedeniyle uçuş süresinin hesaplanmasında işimizi kolaylaştırmaktadır. 

 

      

 
    

         
                                                                             

 

tuçuşIHA dakika cinsinden uçuş süresi. Q, mAh cinsinden LiPo pil kapasitesidir. Iuçan yük, 

seçilen uçan yükü varsayarak, fırçasız motorlar ve diğer ekipmanlar tarafından aküden çekilen 

akımdır.  

Aküden tam uçuş yükünde çekilen maksimum akım Imaksimum tam yük  şu şekilde 

belirlenir: 
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Idiğer, motorları hariç çeşitli multikopter ekipmanlarının çektiği amper cinsinden maksimum 

akımdır. Imotor, tek bir motor tarafından çekilen amper cinsinden maksimum akımdır. Nmotorlar 

motor sayısıdır. 

Aküden seçilen uçan yükte Iuçan yük  çekilen akım şu şekilde belirlenir: 

                                                                                      

Imaksimum tam yük ,tam yükte tüm helikopter ekipmanı tarafından çekilen amper cinsinden akımdır 

Luçan uçan yüktür (yüzde). 

Nmotorlar = 6, Imotor = 16 A, Q = 16000, Luçan = 70%. Bu bize en kötü senaryoda 16 dakika 48 

saniye verir. 

 

İkinci pil 6200mAh için, mAh'yi watt-saat'e dönüştürmek 

  
   

    
 

P Wh cinsinden güç olduğunda, I mAh cinsinden akımdır, v voltajdırç 

piler 137.64 Wh verecek. 

        ∑  

 

   

 

ptoplam, elektrikli bileşenlerin toplam güç tüketimi olduğunda, pi, her bileşenin güç tüketimidir. 

Bileşenlerin güç tüketimi sırasıyla 60 Watt, pixhawk 2,5 watt, iletişim bileşenleri 6 watt. Bu 

bize 19 dakikalık çalışma süresi sağlar (Jetson'ın her zaman tam kapasitede çalıştığı 

düşünülürse). 

  

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 
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Şekil 3-İHA'nın 3 boyutlu tasarımı ve alt sistemlerin yerleştirilmesi. b,c ilgili parçaların yerleşimini temsil eder. d, iki 
karbon fiber plaka arasındaki elektronik bileşenlerin yerleşimini temsil eder. 

 

 

Şekil 4-İHA'nın 3 boyutlu tasarımı ve alt sistemlerin yerleşimi ve elektronik yerleştirme. b kapaksız İHA'yı temsil eder. c 
alttan görünüm. d karbon fiber plaka olmadan alttan görünümü temsil eder. 
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Şekil 5-İHA yapısının boyutu, a,b yapıyı temsil etmektedir. c,d İHA'nın tamamını temsil eder 

 

Şekil 6-İHA'nın alttan görünümü, emniyet sigortasının yerleşimi ve yerinin yakından görünümü. Orijinden  uzaklık. X,Y,Z (-
60,5,127,5,-20). 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

13 | S a y f a  

ADANA GENÇLİK MERKEZİ TEKNOLOJİ TAKIMI 

 

Şekil 7-Ağırlık merkezi 

 

Şekil 8-Ağırlık merkezi 

 

Şekil 9-Ağırlık merkezi hesaplamaları 

Ağırlık merkezi, bir nesnenin ağırlığının ortalama konumudur. Yani, açısal ivme oluşmaksızın 

doğrusal bir ivmeye neden olmak için bir kuvvetin uygulanabileceği noktadır. İHA'nın 

stabilitesini ve belirli bir yönde ivmeye neden olmak için gereken kuvveti temsil ettiği için, 

ağırlık merkezinin belirlenmesi, herhangi bir uçan cisim için çok önemlidir. 

Bir nesneler sistemi için şu şekilde hesaplanır: 

  
 

 
∑                                                                       
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Burada R ağırlık merkezidir, M toplam kütledir, mi her bileşenin kütlesidir ve ri referans 

noktasından olan uzaklıktır. 

Sistem uniform olmayan kütlelere sahip bileşenlere sahipse veya çok fazla bileşene 

sahipse, ağırlık merkezini hesaplamak zor olabilir. İHA'nın merkezini x,y,z (0,0,0) orijininde 

sabitleyerek ağırlık merkezini hesaplamak için Solidworks kullanıldı.  Bu kapsamda her 

bileşenin gerçek ağırlıklarını tanımlandı. .  

 Şekil 7, toplam İHA'nın ağırlık merkezinin yanı sıra en ağır bileşenlerin ağırlık 

dağılımını göstermektedir. Orijin şekil 8’da gösterilen. 

 Şekil 8, alt sistemin ağırlık dağılımını ve İHA ağırlık merkezine olan mesafesini 

göstermektedir. 
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 Şekil 9, Solidworks kullanılarak yapılan İHA ağırlık merkezi ve atalet momenti 

hesaplama sonuçlarını göstermektedir, ağırlık merkezi x,y,z'dedir (-0.05,0.01,18.43). 

 

Tablo 4- İHA Yapısında yer alan alt sistemler, söz konusu sistemlerin kütlesi ve her birisinin kendi ağırlık merkezine ait x, y 
ve z koordinatları 

 

Tablo 4, her bir bileşenin ağırlıklarını ve orijine olan mesafeyi gösterir, orijin Şekil 8’da 

gösterilmiştir. 

4. OTONOM KİLİTLENME (15 PUAN) 

Aşağıdaki kısımda geliştirilen dron için kullanılan algoritmalar ve nitelikleri verilmiştir.  

Arama ve Sıralama Algoritması: 

Bu algoritmayı, drone'umuza olan mesafelerine ve hızlarına göre sıralı bir tehdit drone listesi 

oluşturmak için kullanıyoruz. Liste oluşturulduktan sonra, oluşturulan algoritma takip 

edilecek ve tespit edilecek en uygun hedef belirlenecektir. 

Algoritma şu şekilde çalışacaktır: 
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- Input olarak, her bir tehdit drone için her saniye, drone ID, enlem, boylam, yükseklik, 

açılar ve sunucu ile saat arasındaki zaman farkını alınır. 

-  Her aday drone için bir hash map oluşturur, her bir hash map belirli bir drone'nun 

giriş değerlerini saklar. Yeni input aldığımız her saniyede input saklanıyor ve ardından 

aşağıdaki bilgiler hesaplanıyor: 

 

1. İHA'mız ile sahadaki her bir İHA adayı arasındaki mesafe hesaplaması yapılması. 

Bunun için önce Haversine formülü kullanılarak 2 GPS koordinatı arasındaki 

mesafe hesaplanır, örneğin 2 GPS noktası (lat1, long1), (lat2, long2) arasındaki 

farkı hesaplamayı düşünelim, o zaman aralarındaki mesafe şu şekilde hesaplanır: 

 

 Önce enlem ve boylam değerleri radyana dönüştürülür. 

 Ardından fark değerleri hesaplanır (dlat=lat1 – lat2, dlon=long1 – long2). 

 Daha sonra değerler aşağıdaki formülde kullanılır: 

      (
    

 
)     (    )     (    )      (

    

 
)   

 Ardından, GPS mesafesini hesaplamak için aşağıdaki formülde de a değeri 

kullanılır (burada r, dünyanın yarıçapıdır): 

                        (
    ( )

    (   )
) 

Verilen 2 nokta arasındaki GPS mesafesini hesapladıktan sonra, aday dronlar ile 

dronumuz arasındaki Euclidean mesafesini hesaplamak için yükseklik değerleri ile 

kullanırız. Burada hm dronumuzun yüksekliği ve hd aday bir dronun yüksekliğidir. Bu 

durumda mesafe hesabı aşağıdaki denkleme göre yapılır.  

                  ((     )             
 ) 

Mesafe değeri de daha sonra kullanılmak üzere her aday drone'un hashmap içinde 

saklanmak üzere kaydedilir.  

 

2. Her t adımında aşağıdaki gibi hesaplanan, drone'muzun mesafesine göre her aday 

drone'nun sahadaki hızı: 

          
(                           )

               
 

 

Hız değerleri ayrıca daha sonra kullanılmak üzere her aday drone'nun 

hashmap'inde saklanmak üzere kaydedilir.. 

3. Her t adımında, her aday drone d'nin t ve t-1'deki koordinatları arasındaki mesafe 

aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

                ((           )
 
            

 ) 

 

      t zaman adımındaki d drone'nun yüksekliğidir,        drone d'nin t -1 zaman 

adımındaki yüksekliğidir. Benzer şekilde,              hesaplamak için t ve t-1 

zaman adımlarında aynı drone d'nin koordinatları kullanılır. 
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4. Her bir drone d'nin önceki GPS koordinatlarına göre hızı şu şekilde 

hesaplanmaktadır: 

         
(           )

               
 

 

- Aday droneları sıralamadan önce yakalanması mümkün olmayan (drone 

hızımızdan daha hızlı) dronelar  elenir. Bunun için           değerini kullanılır. 

 

- Ardından geliştirilen algoritma ile aday dronların saklanan değerlere göre 

sıralamasını gerçekleştirir. Mesafe ne kadar kısaysa o kadar iyidir ve hız ne kadar 

büyükse o kadar iyidir. Buna göre, geliştirilen algoritma her aday drone için bir 

weight değeri hesaplar. Bu weight şu şekilde hesaplanır; (hız değeri [-20, 20] 

aralığına sahiptir, mesafe değeri yaklaşık [0,600] aralığına sahiptir): 

                              

Burada c, hız değeri gücünü kontrol etmek için kullandığımız bir sabittir. Adaylar 

weight değerlerine göre sıralanır. Ardından en az weight değerine sahip olanı 

seçilir. Bir sonraki aşama olan drone takip edilmeye başlanır.  Aşağıda Şekil 10’de 

geliştirilen arama ve sıralamala agoritmasının akış şemanı verilmiştir.  
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Şekil 10-Arama ve Sıralama Algoritması 

 

Takip Algoritması:  

Bu algoritmanın amacı, seçilen tehdit dronunun görüş alanına gelene kadar takip 

edilmesidir. Bu görev, aşağıdaki işlem aşamaları ile yapılır: 
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 Her saniye drone'umuz seçilen drone'nun yükseklik, açıları ve GPS 

koordinatlarını alır, bunları bir hashmap'te saklar. 

 Bu bilgileri topladıktan ve kaydettikten sonra drone'umuz ile rakip drone 

arasındaki mesafe olan Distance_md  hesaplanır. Aynı zamanda drone'muzun 

hızı olan speed_d0 ve takip edilen drone'nun hızı olan speed_d1 belirlenmiş 

olur. Bu değerlendirme kapsamında hesaplamalarda kullanılan formüller arama 

algoritması bölümünde verilmiştir. 

 Sonra, speed_d0+speed_d1 > Distance_md şartı sağlanır iken, droneumuz, akış 

şeması Şekil 11'de belirtilen algoritmayı yürütür. Bu kontrol takip edilen 

drone'dan güvenli bir mesafede olunduğundan emin olmak için yapılmaktadır. 

 Rakip drone'dan güvenli bir mesafede olunduğu kontrol edildikten sonra drone 

bir güvenlik açısı    hesaplar. Bu açı dronumuz doğrudan rakip dronun 

koordinatlarına hareket ederse, çarpmayacağından emin olmak için kullanılır. 

Bu güvenlik açısı Θ' aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

         (
          

               
) 

 

 İHA  hareket yönü ile rakip İHA'nın hareket yönü arasındaki bu açıyı 

korumalıdır. Bu açının korunduğundan emin olmak için İHA'mızın yönü ile 

rakip İHA'nın yönü arasındaki açı olan Θ'nin güvenlik açısından Θ' küçük veya 

büyük olup olmadığı kontrol edilir. Burada değerlendirilen Θ'açısı, Θ 

oryantasyon dikilme, yatış olmak üzere üç açının bileşke açısıdır). 

 Şekil 12'de gösterilen senaryo 1'de olduğu gibi, Θ > Θ' iken, dron doğrudan 

takip edilen dronun son alınan koordinatlarına gider. Dron her saniye yeni 

koordinatları aldığında, takip edilen dronun hemen arkasına gelene kadar 

yönünü de her saniye güncelleyecektir. Droneun yön değişimi Şekil 12'de a,b,c 

bölümlerinde gösterilmiştir. Bu algoritma, Şekil 12'nin d bölümünde olduğu 

gibi genel bir hareketle sonuçlanır.  
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Şekil 11-Takip algoritmanın akış şeması 

 

Şekil 12-Takip senaryosu 

Şekil 12’da d0 ile gösterilen geliştirilen dronu ve d1 ile gösterilen ise takip edilen dronu 

temsil etmektedir. t0 senaryonun ilk adımı, t1 2. Adımı, t2 ise 3.adımını temsil eder. 
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 Θ <= Θ' ise, güvenlik açısını korumak için, dron, takip edilen dronun yakın 

zamanda alınan koordinatlarına doğru kavisli bir yörüngede hareket eder., Eğriye 

ait hesaplamada α + Θ > Θ' olmak üzere belirlenir. Burada, α eğri açısını temsil 

etmektedir. Bu hareket Şekil 13'te gösterilmiştir.  

.  

Şekil 13-Takip senaryosu 

Şekil 13’da d0 ile gösterilen geliştirilen dronu ve d1 ile gösterilen ise takip edilen dronu 

temsil etmektedir. t0 senaryonun ilk adımı, t1 ise 2. Adımı temsil eder. 

 

Algılama Algoritması: 

Bu algoritmanın amacı, seçilen drone görüş alanına girdiğinde her karede seçilen drone'u 

tespit etmektir.  Bu algoritma 2 aşamadan oluşmaktadır. , Her iki aşamada da rakip drone bir 

kutu (hedef alan) ile kaplanır ve algılama alanını göstermek için başka bir büyük kutu çizer: 

 

1. a İlk aşama kilitlemeden algılamadır. Bu aşamada drone hala rakip drone'a yaklaşıyor 

olacaktır. (Takip aşaması hala devam ediyor.). Ancak rakip drone, eksenlerden en az 

birinde (yatay veya dikey) kamera görüntüsünün %5'ini kaplamıyor durumdadır. 

 

2. b İkinci aşama ise algılama ve kilitleme aşamalarıdır: Buradarakip drone kamera 

görüntüsünün %5'i içindedir. Bu aşamada, takip algoritması kapalı olacaktır. Bir 

sonraki bölümde açıklanan algılama algoritması, hedef drone'u tespit etmek için 

kullanılır. Ardından, kilitleme algoritması, tespit kutusundaki koordinatlardaki 

değişime göre dronenun hareketini değiştirmek için kullanılır. Her saniyede kilit 

bilgisi (hedef kutusu koordinatları, lock_flag = true) ana istasyona dönüştürülür. 

Her iki aşama için de seçilen algılama algoritması YOLO-V3'tür (Redmon & Farhadi, 2018). 

Yapılan seçim aşağıda verilen literatür incelemesine dayanmaktadır: 
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Nesne algılama (problem tanımı): Nesne algılama görevi, bir girdi görüntüsüne ve bir hedef 

sınıfa dayalı çıktıların bir listesini elde etmeyi amaçlar, çıktılar aşağıdaki gibidir: 

 Algılanan nesneleri içine alan sınırlayıcı kutuların listesi. 

 Her sınırlayıcı kutuya atanan bir etiket. 

  Her etiket ve sınırlayıcı kutu için bir olasılık. 

Nesne Algılama görevinin Kilometre Taşları: 

Şekil 14, zaman çizelgeleri ile birlikte nesne algılama problemini çözmek için en önemli 

algoritmaları göstermektedir. 

 

Şekil 14-Nesne algılama kilometre taşları (Object detection milestones) 

 

 2012 yılına kadar, HOG (gradyanların histogramı) (Dalal & Triggs, 2005) gibi 

geleneksel yöntemler, algılama problemini çözmek için en iyi yöntemler olarak kabul 

edilmiştir.  

 2012'de ImageNet [1] gibi büyük, açıklamalı (annotated) algılama veri kümelerinin 

yardımıyla, derin öğrenme tabanlı algoritmalar alana hakim olmaya başlamıştır. Bu 

kapsamda kullanılan ilk model AlexNet [2] idi. Bu mimari ile yazarlar ImageNet 2012 

yarışmasını kazanmayı başarmışlardır. 

 2012'den sonra alana hakim olan derin öğrenme yöntemleri 2 kategoriye ayrılabilir: 

Tek aşamalı dedektörler (detectors) ve İki aşamalı dedektörler. 

 

 İki aşamalı dedektörler: Bu paradigma, RCNN (Bölge tabanlı Evrişimli Sinir Ağları) 

[3], Fast-RCNN [4], Faster-RCNN [5], Cascade-RCNN [6] gibi algoritmaları içerir. 

Bu paradigmada algılama 2 aşamalı olarak yapılmaktadır.  İlk önce AlexNet gibi 

önceden eğitilmiş bir model, özellik çıkarıcı (feature extractor) olarak kullanılır. Daha 

sonra, bağlantı (anchors) (ilgili nesneleri içerebilecek sınırlayıcı kutular) oluşturmak 

için RPN (region proposal network) gibi başka bir ağ kullanılır. Ardından da bu 

anchorlar başka bir sınıflandırma modeli tarafından sınıflandırılmaktadır. 
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 Tek aşamalı dedektörler: Bu paradigmada, kutuları ve etiketleri tahmin etmek için 

bir giriş görüntüsüne yalnızca bir sinir tabanlı mimari (model) uygulanır. Bu 

paradigma, YOLO  [7], YOLO-V2[8], YOLO-V3 [9], SSD (Tek çekim dedektörü) 

[10] ve RetinaNet [11] gibi algoritmaları içerir. Bu paradigmadaki algoritmalar, 

özellikleri çıkarmak, hipotez oluşturmak ve sonuçları sınıflandırmak için yalnızca bir 

model kullandıklarından, iki aşamalı dedektörlerden daha hızlı çalışmaktadır. 

 Yarışma koşulları nedeniyle (algılama bir drone üzerinde yapılır, hızlı yanıt gerekir ve 

güç tüketimi mümkün olduğunca düşük olmalıdır), tek aşamalı dedektörlerden birini 

kullanmaya karar verilmiştir. Daha iyi sonuçları ve diğer algoritmalara göre üstünlüğü 

ve küçük nesnelere daha iyi tepki vermesi nedeniyle, tek aşamalı dedektörlerden 

YOLO-V3'ü kullanmaya karar verilmiştir. Algoritmanın ve onu nasıl kullandığı ile 

ilgili açıklamalar ise aşağıdaki kısımlarda verilmiştir. 

 

 YOLO-V3: 

 

- Bu algoritma tamamen evrişimli bir sinir ağıdır (convolutional neural network). 

Özellik seçimi yapmak için 53 evrişim katmanı kullanır, ardından çeşitli ölçeklerde 

algılamalar üretmek için 53 evrişim katmanı daha kullanır. Mimari Şekil 15'de 

gösterilmiştir. Algılama, ağdaki üç farklı yerde üç farklı boyuttaki özellik haritalarına 

1 x 1 algılama çekirdeği (kernal) uygulanarak yapılır. 

- Farklı katmanlardaki algılamalar, küçük nesnelerin algılanması sorununu çözmeye 

yardımcı olur  (bu, rakip dronların çok küçük olduğu drone algılama alanında bu 

algoritmayı kullanmanın bir nedenidir. (Kamera görüntüsünün %5'i)). 

 

- Farklı nesne sınıflarını algılamak için geniş bir görüntü kümesi içeren MSCOCO veri 

kümesini kullanarak eğitilmiş YOLO-V3 modelini kullandık.. 

 

- - Test seti olarak, (Rozantsev, Lepetit, & Fuaa, 2014) tarafından halka açık olarak 

sağlanan drone videolarını kullandık, veri seti, farklı yerlerde (iç mekan, dış mekan) 

uçan dronların açıklamalı (annotated) 14 videosundan oluşmaktadır. 
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Şekil 15-YOLO V3 ağ yapısı 

 

5. HABERLEŞME (15 PUAN) 

 

İHA, Uzaktan Kumanda, Mission Planner Telemetri Bağlantısı, yer istasyonu Telemetri Bağlantısı ve 

FPV Video İletiminde kullanılan toplam dört iletişim bağlantısı ile çalışmaktadır. Aşağıdaki 

kısımlarda söz konusu her bir iletişim bağlantısının özellikleri verilmiştir.  

 

RC haberleşmesi:  

Acil durumlarda araç kontrolünün otopilottan alınması ve diğer manuel müdahalelerin 

gerçekleştirilebilmesi amacıyla Radiolink AT10 II Kumanda 2.4ghz Alıcı-Verici Setis ile otopilota 

bağlı olan bir sistem tercih edilmiştir. Bu kumanda ile güvenlik pilotuna temel uçuş kontrollerine ek 

olarak fotoğraf çekme, motorları kapama, uçuş modu değiştirme gibi tanımlı tuşlar atayarak araç 

üzerinde tam kontrol imkânı verilmiştir.  

Aşağıdaki bilgiler seçilen kumanda modülünün özelliklerini sunmaktadır: 

• Anten özelliği: DSSS&FHSS iletişim teknolojisi ve 7dBi yüksek kazançlı anten, AT10II vericisini 

sabit iletim sinyali ve havada 2,5 mil (4km)'ye kadar kontrol aralığı sağlar. 3 ms kadar düşük yanıt 

gecikmesi özelliği mevcuttur. 

• Genel Özellikler: 12 kanal, Arızaya Dayanıklı Ayar, Akü Voltaj Telemetrisi, RSSI, İkili/Üçlü 

Oranlar, Uç Nokta Ayarı, Özelleştirilmiş Anahtar, Ters Polarite Koruması, Çoklu Pil Uyumlu, 

Kanallar Karışım Kontrolü, vb. 

• Ekran özellikleri: Temel menüyü ve ileri menüyü destekler. Vericiyi alıcılara bağlamak için radyo 

ayarlarına gerek yoktur. 

• Menzil özellikleri: Alıcı R12DS, R12SM, R9DS, R6DS, R6DSM ile uyumludur. Hexacopter 

modelleri olarak tanımlanan 6 motorlu dron sistemleri desteklenmektedir.  



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

25 | S a y f a  

ADANA GENÇLİK MERKEZİ TEKNOLOJİ TAKIMI 

• Güvenlik özellikleri: Sinyal Güç Göstergesi (RSSI) Uyarıları, düşük voltaj alarmı, arızaya karşı 

koruma özellikleri mevcuttur. Gürültülü ortamlarda olduğunuzu hatırlatmak için 3,5 inç LCD 

ekranda gürültü durumunu işaret eden uyarıcı ses ve mesajlar ile kullanıcı uyarılır. 

 

Şekil 16-Uzaktan komanda modülü 

 

Telemetri  haberleşmesi:  

Geliştirilen sistemde iki tür telemetri haberleşme sistemi kullanılmaktadır.  

• Birincisi otopilot (autopilot) ile görev planlama (mission planner) arasında veri iletişimi sağlayan 

telemetri bağlantısıdır. Bu telemetri sisteminin ana görevi, haberleşme kanalı aracın sağlık, konum, 

jiroskop, sensör ve kalibrasyon verilerini yer kontrol istasyonuna aktarmaktır. Ayrıca aracın yer 

istasyonundan kontrolüne de olanak sunmaktadır. 

• İkinci telemetri haberleşmesi ile İHA ile yer istasyonumuz (ground station) arasındaki kilitleme 

verilerini ileten telemeridir. Ayrıca yarışma sunucusundan alınan sunucunu saati ve diğer yarışmacılar 

telemetri verilerini İHA'ya aktarabilir niteliktedir. 

 

Şekil 17-Sistem modülleri ve antenleri 

Kullandığımız otopilot (Pixhawk) ile uyumlu ve MAVLink protokol çerçeveleme ve durum raporlama 

Frekans atlamalı yayılma spektrumu (FHSS) destekli, 250kbps'ye kadar hava veri hızları aktarabilan 

V3 3DR Radio Telemetry 433MHz 1000mW tercih edilmiştir. Bu sistem kanal 433 MHz bandında 
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çalışmaktadır. Sunduğu frekans atlamalı geniş spektrum (FHSS-Frequency Hopping Spread Spectrum) 

özelliği sayesinde aynı frekansta çalışan diğer cihazlarla girişimi ve veri kayıplarını engellemektedir. 

Kullanıcı tanımlı AES (Advanced Encryption Standard) şifreleme ile de aktarılan verilerin güvenliği 

büyük ölçüde sağlanmaktadır. Bu telemetri Dahili hata düzeltme kodu (%25'e kadar veri biti hatalarını 

düzeltebilir) özelliği sahiptir.,Gürültü etkisi oldukça düşük değerlerde sağlıklı bir haberleşme sağlama 

özelliği bulunmaktadır. 

 

FPV Haberleşmesi: 

Kamera görüntüsünü yer istasyonuna göndermek için Rc832 Alıcı Ts832 Verici 5.8 ghz ekipmanı 

kullanılmıştır. Bu FPV, havada çok fazla frekansa sahip alanlar için tasarlanmış 48 Kanal 600mW AV 

kablosuz alıcıya sahiptir. 5 bant ve uyumlu tüm frekansları destekler. Değişim kanalların frekans ve 

bantları çok kolay ve kullanışlıdır. Bir düğmeye basarak çalıştırılabilen cihaz ayrıca kanal ve bantları 

gösteren bir ekran ile birlikte gelir. Videoyu 50 Ohm çıkış Empedansı ile NTSC/PAL formatında iletir. 

Maksimum iletim mesafesi 3km'den (açık alan) daha azdır ki bu mesafe gelişitirilen sistem için yeterli 

görünmektedir.  

 

Şekil 18-Alıcı ve verici modülleri 

 

İlki İHA üzerinde olacak TS832 Verici (gönderici), ağırlığı 20g olup çalışması için 220mA ile 7-

16Volt enerji ihtiyacı olan iki parça ile birlikte gelir. :kinci kısım RC832 (alıcı) yer istasyonunda 

olacaktır. Ağırlığı 70g olup çalışması için 12V ve 200 mA'ya ihtiyacı vardır. Aşağıda Şekil 19’da 

ağırlık ölçümü işlemlerine ait resimler verilmiştir.  
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Şekil 19-TS832 ve RC832 için ağırlıkların belirlenmesi 

 

RC832 (alıcı) parçasını (Şekil 20) videonun yarışma sunucusuna aktarılacağı bilgisayarımıza (yer 

istasyonumuz) bağlamak için bir USB 2.0 Ses/Video Dönüştürücü kullanılır, bu dönüştürme tak ve 

çalıştır özelliğine sahiptir. Ayrıca NTSC, PAL Video formatını destekler. 

 

Şekil 20-RC832 için sinyal alıcı parçası 

 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI (10 PUAN) 

 

Yer istasyonumuz iki parçaya ayrılmakata: 

Mission Planner programini seçtik şekil 22, çünkü windows 10 üzerinde çalışabilir, 

ayrıca musabaka için ihtiyaçlarımızı karşılamak için üzerinde bazı değişiklikler 

yapabileceğimiz açık kaynaklıdır. Mission planner için bir çok alternatif (APM 

Planner,MAVProxy, vb.) vardır ancak en stabil ve iyi deneyime sahip olan Mission Planner. 

Mission Planner kaynak kodunun çoğu C# ve Python ile yazılmıştır. 

Bizim yer istasyonu Ethernet kablosu aracılığı kullanarak sunucuya bağlanıyor. Ve 

http get ve post yapabilir. Sunucu ile yapılacak olan tüm haberleşmeler APIlar kullanarak  

JSON formatında veri alışverişi olacaktır. Ayrıca yer istasyonumuz aşağıdaki işlemleri 

yapmak için telemetri ve FPV bağlantıları üzerinden İHA'mıza bağlanmıştır: 
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Şekil 21-yer istasyonu arayüzü 

 

 

Şekil 22- Mission planner 
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1. Sunucuda Oturum Açma   

yer istasyonumuz  sisteme giriş yapabilecek için  kullanıcı adı ve şifre bilgilerimizi 

yarışmadan önce alacağız ve 200 OK durum kodu ile birlikte içerik olarak takım numaramızı 

alırız. json dosyası asagıdakı gıbı olacak . ve sonucu api/giris kullanarak zaten bu API get 

olduğu için sadece 200 ok ve sisteme başlayacak yada farkli bir şey gelirse o zaman yanlış 

şifre veya kullanıcı adı kullanıldı gösterecek  

{ "kadi": "takimkadi", "sifre": "ADGM" } 

 

Şekil 23-giriş sınıfı 

 

 

2. Sunucu Saati 

Yarışma sırasında tüm verilerin eşzaman olması için gönderilen paketlere sunucu saati 

eklenmelidir. Sunucu saatli /api/sunucusaati bağlantısından sorguluyoruz  ve yer 

istasyonumuz sunucu ile haberleşecek bilgisayarlarımız saatlerini belirtilen sunucu saati ile 

kalibre ediyoruz. Alınacak sunucu saatleri şu formattadır: 

 { "saat": 6, "dakika": 9, "saniye": 2, "milisaniye": 617 } 

 

Şekil 24-sonucu saati sınıfı 

3. Telemetri 

Telemetri paketinde bulunması gereken veriler ve açıklamaları telemetri paketi verileri 

aşağıda açıklanmıştır. yer istasyonumuz Telemetri Verisi JSON formatında 

api/telemetri_gonder adresine post ediyor. Bu Postun cevabı olarak takımlar sunucu saati ile 

birlikte diğer yarışmacıların konum bilgilerini alabilirim ve aldığımız verileri kilitlemede 

kullanmak için UAV gönderiyoruz. diğer yarışçıların zaman farki sağlanırken, diğer 
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yarışçının telemetri verileri kilitleme işlemi için çok faydalı olacaktır. aşağıda telemetri 

parametreleri ve gönderecek formatı gösterıldı  

 

 

● takim_numarasi: Takıma hakemler tarafından verilen takım numarasıdır.  

● IHA_enlem: Hava aracının ondalık biçimde enlem bilgisidir.  

● IHA_boylam: Hava aracının ondalık biçimde boylam bilgisidir.  

● IHA_irtifa: Hava aracının yere göre metre cinsinden yüksekliğidir.  

● IHA_dikilme: Hava aracının derece cinsinden dikilme açısıdır.  

● IHA_yonelme: Hava aracının derece cinsinden Kuzeye göre yönelmesi  

● IHA_yatis: Hava aracının derece cinsinden yatış açısı  

● IHA_hiz: Hava aracının metre/saniye cinsinden yer hızı. 

● IHA_batarya: Hava aracının bataryasının veya yakıtının yüzde cinsinden 

doluluk oranı  

● IHA_otonom: Hava aracının otonom uçuş modunda olup olmadığının 

bilgisidir. Bu değer; hava aracı otonom ise 1, değilse 0 olmalıdır.  

● IHA_kilitlenme: telemetrinin gönderildiği anda kilitlenme olup olmadığı 

bilgisidir. Eğer hava aracı, diğer bir hava aracını takip etmeye çalışıyorsa bu 

değer 1 olmalıdır ve hedef ile ilgili aşağıdaki veriler sıfırdan farklı olmalıdır.  

● Hedef_merkez_X: Hava aracının takip etmeye çalıştığı hedefin görüntüdeki 

konumunun yatay bileşenidir. Resmin sol üst noktası 0 olarak kabul edilir ve 

bu değer sağa doğru artar.  

● Hedef_merkez_Y: Hava aracının takip etmeye çalıştığı hedefin görüntüdeki 

konumunun dikey bileşenidir. Resmin sol üst noktası 0 olarak kabul edilir ve 

bu değer aşağı doğru artar. 

●  Hedef_genislik: Görüntüdeki hedef alanının genişliğidir.  

● Hedef_yukseklik: Görüntüdeki hedef alanının yüksekliğidir.  

● GPSSaati: Uçaktan alınan GPS verisinin saat verisidir(UTC). Bu veri aşağıdaki 

örnekte göründüğü gibi olmalıdır. GPSSaati doğrudan hava aracından gelen 

saat bilgisi olmalıdır.  

 

 Örnek Telemetri Verisi  

{ "takim_numarasi": 1,  

"IHA_enlem": 433.5,  

"IHA_boylam": 222.3,  

"IHA_irtifa": 222.3,  

"IHA_dikilme": 5,  

"IHA_yonelme": 256,  

"IHA_yatis": 0,  

"IHA_hiz": 223, 

"IHA_batarya": 20,  

"IHA_otonom": 0,  

"IHA_kilitlenme": 1,  

"Hedef_merkez_X": 315,  

"Hedef_merkez_Y": 220, 

"Hedef_genislik": 12,  
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"Hedef_yukseklik": 46, 

     "GPSSaati": { "saat": 19,  

"dakika": 1,  

"saniye": 23, 

 "milisaniye": 507 } }  

 
Şekil 25- telemetry sınıfı 

 

 

Örnek Telemetri Cevabı 

 { "sistemSaati":  

{ "saat": 6, "dakika": 53, "saniye": 42, "milisaniye": 500 },  

"konumBilgileri": [ 

 { "takim_numarasi": 1, "iha_enlem": 500, "iha_boylam": 500, "iha_irtifa": 500, 

"iha_dikilme": 5, "iha_yonelme": 256, "iha_yatis": 0, "zaman_farki": 93 }, 

 { "takim_numarasi": 2, "iha_enlem": 500, "iha_boylam": 500, "iha_irtifa": 500, 

"iha_dikilme": 5, "iha_yonelme": 256, "iha_yatis": 0, "zaman_farki": 74 }, 

 { "takim_numarasi": 3, "iha_enlem": 433.5, "iha_boylam": 222.3, "iha_irtifa": 222.3, 

"iha_dikilme": 5, "iha_yonelme": 256, "iha_yatis": 0, "zaman_farki": 43 }  

]  

} 
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Şekil 26-telemetry sınıfı 

 

 

 

4 . Kilitlenme Bilgisinin Gönderilmesi 

her başarılı kilitlenme ardından sunucuya kilitlenme bilgisi gönderiyoruz. Kilitlenme 

bilgisinin içerisinde kilitlenmenin başladığı zaman, kilitlenmenin bittiği zaman ve 

kilitlenmenin otonom olup olmadığı bilgisi bulunyor.her kilitlenme için yalnızca bir paket 

gönderiyoruz. ayrıca kilitlenme videosu stream edeceğiz yada müsabaka bittikten sonra teslim 

edeceğiz aşağıda kilitlenme formatı gösteriyor  

 

 Örnek Kilitlenme Verisi {  

"kilitlenmeBaslangicZamani": { "saat": 19, "dakika": 1, "saniye": 23, "milisaniye": 

507 }, "kilitlenmeBitisZamani": { "saat": 19, "dakika": 1, "saniye": 45, "milisaniye": 

236 }, "otonom_kilitlenme": 0 } 
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Şekil 27-Kilitlenme Verisi  sınıfı 

 

5.  Yarışma oturum kapatma  

yer istasyonumuzda bir buton var çıkış yaptırmak için bu button bu /api/cikis APİsi 

(get api) kolanıyor. zaten istasyonumuz müsabaka bıtıktan sonra hemen etmeden oturmayı 

kapatıyor puan kay  

 

6. video aktarma 

 yer istasyonumuz hem videoyu kaydediyor hem de sunucuya aktarılır. sonucu 

aktarmak için UDP protokolü ile aktariyor ve kullanacak linki ve portu yarışmadan alınacak . 

MPEG-TS container kullanılmalıdır. ayrıca sunucuya gönderilecek video formatı H264 

sıkıştırma algoritması ve görüntü çözünürlüğü PAL (720*576px 25fps) olacak. 

 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU (10 PUAN) 

7.1. Yapısal Entegrasyon 
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Şekil 28-Yapısal Entegrasyon 

 

Şekil 29-Yapısal Entegrasyon 

İHA yapısının montajı, Şekil 28[a]'da gösterilen üst ve alt karbon fiber plakanın, Şekil 

28[b]'de gösterilen tüp tutucular kullanılarak birbirine sabitlenmesiyle başlar, Fakat önce 

elektronik tutucu, alttaki dairesel yumruları kullanılarak Şekil 28[c]'teki gibi ortaya 

yerleştirilmelidir. Elektronik tutucu olmasına rağmen yapının bütünlüğünde önemli rol oynar. 

Çünkü tüpler karbon fiber [13] plakanın dış tarafına sabitlenmiş ve pillerin ve Jetson'ın 

ağırlığı ortada yoğunlaşmıştır.  

Plakanın boru tutucuya sabitlendiği noktalarda yapı (bölüm 8.1.3'de değerlendirilmiş 

olduğu üzere) yüksek deformasyona ve momentlere  maruz kalabilir. Karbon fiber güçlü bir 

malzeme olmasına rağmen kırılgan bir malzemedir. Yani biraz deformasyonun ardından 

aniden kırılabilir. Böylece, 3D baskılı PLA malzemesi olan elektronik tutucu Şekil 29[d]'da 

gösterilen, üst ve alt plakayı birbirine bağlayacak ve yapıyı tutmak için birlikte çalışmalarına 
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izin verecektir. Ayrıca yapının toplam dayanıklılığını artıracak bazı ağırlık kuvvetlerinin 

emilmesine yardımcı olacaktır. 

Tüp tutucunun somunlarını sıkmadan önce, karbon fiber tüpler, Şekil 28[d]'de 

gösterilen özel olarak tasarlanmış ve 3d baskılı araç kullanılarak doğru konuma 

yerleştirilecektir. Bu duruma ait resimler Şekil 28[f] ve 29[a]'da verilmiştir. 

Daha sonra iniş takımları, tüplerin içine yerleştirilecek ve Şekil 29[b]'deki gibi bir vida 

ile sabitlenecektir. Bundan sonra motor tutucu Şekil 29[c]'deki gibi boruların uçlarına 

sabitlenecektir. 

İHA yapısı Şekil 29[e]’de görüldüğü gibi tamamlanacaktır. 

 

7.2. Mekanik Entegrasyon 

Mekanik bileşenlerin montajı, ECS, Pixhawk ve iletişim cihazlarının Şekil 30 [b,c]'deki gibi 

elektronik tutucuya yerleştirilmesiyle başlar. Elektronik tutucu, elektronik bileşenleri yerinde 

tutmak için tasarlanmıştır. Bir kaza/çarpma darbe durumunda kolay kablo yönetimi ve 

koruma sağlar.  

Ardından emniyet altlığı ve kamera kamera tutucusu yerine yerleştirilecektir.  Şekil 

31[c]'deki gibi karbon fiber plakanın ön kenarına sabitlenecektir. Bir sonraki adım, PETG 

[12] malzemeden yapılmış 3D baskılı tutucuyu kullanarak pilleri ve Jetson'u Şekil 

30[d,e]'tdeki gibi yerine yerleştirmektir. Piller ve Jetson yüksek ısı üreteceğinden PETG[14] 

malzemesi PLA'dan daha sert ve ısıya çok daha dayanıklıdır. Tutucular, bir kaza anında 

güvenliği sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, çok fazla vidayı sökmeye veya yerleştirme 

sorunlarına sebep olmadan bileşenlerin kolayca çıkarılmasını ve doğru konuma 

yerleştirilmesini sağlayacak bir kayar mekanizma ile tasarlanmıştır. 

 

 

Şekil 30-Mekanik Entegrasyon 
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Şekil 31-Mekanik Entegrasyon 

Daha sonra pervaneler motorların üzerine, motorlar ise Şekil 31[a]'daki gibi motor tutucuların 

üzerine yerleştirilecektir. GPS, Şekil 31[d]'deki gibi çift taraflı bant kullanılarak kapağın üst 

kısmındaki özel bir tutucunun içine yerleştirilebilir. 

Son adım, Şekil 31[e]'de gösterilen kaydırma mekanizmasını kullanarak dış kapağı 

yerleştirmektir. Kapak, PLA'dan daha yüksek dayanıklılığı ve düktilitesi nedeniyle PETG 

malzemeden yapılmıştır, dolaysıyla, bir kaza durumunda daha fazla enerji emecek ve sistemi 

koryacaktır. 

 

 

7.3. Elektronik Entegrasyon 

 İlk adımda, pili, dağıtım kartı ile bağlanmakta, dağıtım kartının amacı, İHA uçarken 

motorlara sabit bir akım vermektir. Ve İHA'ya en az 15 dakika uçma yeteneği vermek 

için 22000 mAH pili seçtik.. Pili kolayca çıkarabilmemiz için pilin XT60 Fişleri 

kullanılarak bağlanması Şekil 32[a]'te gösterildiği gibi. 

 ikinci adım, ESC'yi dağıtım kartına bağlamaktır. 40A ESC seçildi Şekil 32[b]'te 

gösterildiği gibi. 

 daha sonra motorlar ESC'lerle bağlanır ve motor yanlış dönerse (saat yönünde veya 

ters) motorun cablolarından iki kaplo yerlerine değişirsek motor dogru dönmeye olur 

Şekil 32[c]'te gösterildiği gibi. 

 pixhawk pile bağlandi ve GPS pixhawk'a bağlandi Şekil 32[d]'te gösterildiği gibi. 

 Jetson Xavier pile bağlandı, USB kamera da jetson xavier'e bağlandı ve Jetson  

Xavier pixhawk'a bağlandı Şekil 32[e]'te gösterildiği gibi. 

 İletişim sistemi bağlandı, birçok iletişim ekipmanımız var. pixhuak'a bağlanan 

telemetri. FPV, jetson xavier'den ana istasyona video gönderecek olan jetson Xavier'e 
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bağlanır. Ayrıca uzaktan kumanda alıcısı, UAV'yi manuel olarak kontrol etmek ve 

uçuş modlarını da değiştirmek için pixhuak'a bağlanır Şekil 32[f]'te gösterildiği gibi. 

 

 

Şekil 32-Eliktronik integrasyon 

 

8. TEST VE SİMÜLASYON (15 PUAN) 

8.1. Alt Sistem Testleri 

Henüz İHA bileşenlerimizin satın alma süreçleri tamamlandığı halde elimize ulaşmadığı için 

tüm test sonuçları simülasyon sonuçları olarak sunulmuştur.  

 

8.1.2. Hava akımı simülasyonu: 

Geliştirilen sistem için yürütülen analiz çalışmaları kapsamında yapılan aerodinamik sayısal 

analiz çalışmasının amacı aşağıda listenen durumları ve şartları değerlendirmektir: 

 İHA çevresindeki hava akış davranışının incelenmesi 

 Herhangi bir kararsızlık veya geçici etki olup olmadığına bakılması 

 Sürüklenme katsayısı (Cd gibi) aerodinamik performans açısından önemli 

faktörlerin hesaplanması 
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 Dron etrafından oluşan akışın görselleştirilmesi (akışın durduğu noktaların, 

akım ayrılması oluşan kısımlarının, basınç gradyanının ve akış çizgilerinin 

incelenmesi amacı ile yapılması gerekmektedir) 

Bu amaçlarla yapılan anaiz çalışmasında, Ansys Fluent programı kullanılarak İHA 

kapağı üzerindeki akış için iki takım simülasyon gerçekleştirilmiştir. 

Bir küme, kapağın ortasından iki boyutlu bir kesittir. Orta bölüm en fazla geometrik 

varyasyona sahip olacaktır. Bu nedenle herhangi bir sorun varsa, bu bölümde görülecektir. 

İkinci set, kapak için üç boyutlu bir çözümdür. Tüm ana denklemler ve türbülanslı modeller 

için çözüm 1e
-8

 hatası seviyesine ininceye kadar tüm simülasyonlar tekrarlanarak 

gerçekleştirilmiştir. 

İlk olarak, elde edilen analiz sonuçlarına dayalı çözümde herhangi bir kararsızlık olup 

olmadığını görmek için kararlı durum çözümü gerçekleştirilir. Kararlılık koşulu 

onaylandıktan ve akış kararlı olduktan sonra. ağ boyutu küçültülür ve böylece tüm sınır 

tabaka bölgelerine ait detalı inceleme sonuçları elde edilebilir hale gelmektedir. 

Sınır tabakası, tanımı itibari ile, viskozitenin etkilerinin önemli olduğu sınırlayıcı bir yüzeye 

yakın bir sıvı tabakasıdır. Sınır tabakadaki sıvı veya gaz yüzeye yapışma eğilimindedir. 

Viskozite etkisi, uçan cisim ile hava arasında sürtünmeye neden olur [15]. 

 

Şekil 33-Sınır tabakası bölgesi 

Sınır tabakası 4 ana bölgeden oluşur.  Yapılan inceleme sürüklenme katsayısı hesabı açısından 

önemlidir. Yapılan simülasyon açısından değerlendirilen kısım sınır tabakasını da kapsamalı 

ve hassas sonuçlar elde edilmesi için uygun sekilde ayarlanmalıdır. Bunun için en küçük 

katman y
+
=1'den küçük olmalıdır. İlk katman kalınlığını mm olarak hesaplamak için 

aşağıdaki denklem kullanılmıştır [16]: 

   
    

 
                                                                        

y'nin birinci tabaka kalınlığı, uτ kayma hızı, ϑ ise kinematik viskozitedir. 

   √
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τw duvar kesmeve ρ yoğunluktur. 

              
                                                               

Cf'nin sürtünme faktörü, u∞ serbest akış hızıdır. 

                                                                                

Re, Reynolds sayısıdır. 

   
    

 
                                                                               

V'nin hız, lc kritik uzunluktur. lc = 380 mm ve v = 15 m/s alarak. 

 Re = 365400, Cf = 4.47e-3, τw = 0.606 Pa, uτ = 0.709 m/s, bu verir y = 0.2 mm. 

Bu nedenle ağdaki ilk katman, Şekil 34[a,b]'te gösterildiği gibi 0,2 mm olmalıdır. Ve SST 

[17]türbülanslı kullanarak, akışın yüzey ve gövde etkisini yakalayabilen en iyi türbülanslı 

model olarak kabul edilen yeni bir model kullanılmıştır.  

 

Şekil 34-2D simülasyon. a,b ağı gösterir. c basınç dağılımını gösterir. d hız dağılımını gösterir. e akım çizgilerini gösterir. 
türbülanslı kinetik enerjiyi gösterir. 
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Şekil 35-3D simülasyon. a ağı gösterir. b,c,d farklı kesitlerdeki hız dağılımını gösterir. e akım çizgilerini gösterir. f basınç 
dağılımını gösterir. 

Simülasyon sonuçları, Cd sürüklenme katsayısının 0.12 olduğunu göstermiştir. 

Bu durumda hareket etmek için gerekli kuvvet aşağıdaki denklem ile hesaplanabilir: 

                                                                            

Fd'nin sürükleme kuvvetidir.. 

İHA'yı hareket ettirmek için gereken güç 

                                                                                

Şekil 34[e,d] ve 35[b,c,d,e]'den görüldüğü üzere akım çizgileri, herhangi bir kesitte akışta 

ayrılma göstermemekte ve gövdeye bağlı görünmekteler. Bu, akışın gövdeyi takip ettiği ve 

akışta kararsızlık olmadığı anlamına gelmektedir. Şekil 34[c] ve 35[f], kapağın ön kenarında 

sadece bir durgunluk noktası olduğunu ve bunun normal olduğunu göstermektedir. Basınç 

dağılımı, yalnızca bir ana basınç gradyan alanı olduğunu ve bunun durma noktası olduğunu 

gösterir. Şekil 34[f], İHA gövdesi üzerinde büyük bir türbülans yoğunluğunun olmadığını ve 

bu, İHA'nın havayı kolayca atabileceği anlamına geldiğini göstermektedir. 

 

8.1.3. Yapısal analiz: 

Gerilme-gerinim analizi, kuvvetlere maruz kalan malzeme ve yapılarda her nokta için 

gerilmeleri ve gerinimleri belirlemenin bir yoludur [18]. Jetson ve pillerin (3,2 kg) ağırlığını 

taşıdığı için orta karbon fiber plaka için gerilme-gerinim analizi yapılmıştır. 

Analiz, Solidworks'teki simülasyon eklentisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Doğru yerlerine 

yerleştirilmiş ve dağıtılmış ağırlık olarak kabul edilen iki pil ve Jetson'ın ağırlığı dikkate 

alınmıştır. Yapı, plakanın çevresindeki cıvata deliklerine sabitlenmiştir. 
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İki set analiz yapılmıştır. Birincisinde ivme değeri1 (g=1) alarak üzerinde normal yükleme 

durumu ve ikinci analiz ise en kötü durum senaryosu karşılığı ivmesi değeri 2 katı alınarak 

(g=2) incelenmiştir.  

 

Şekil 36-orta plakanın yapı analizi. a, plaka ağını gösterir. b.c, g=1 koşulu için sırasıyla deformasyonu ve gerilmeleri 
gösterir. d, cıvata deliklerindeki gerilmeleri gösterir. e,f, g=2 koşulu için sırasıyla deformasyon ve gerilmeleri gösterir. 

Şekil 36[b,e], özellikle g=2 koşulu için maksimum deformasyonun yüksek olduğunu 

göstermektedir (g=2 için 0,124 mm, g=1 için 0,06 mm). Karbon fiber kırılgan bir malzeme 

olduğu için bu deformasyon değerleri tehlikeli olabilir. Yapıda çatlaklara neden olabilir. Bu 

nedenle elektronik tutucu tasarlanmış ve iki karbon fiber plakanın ortasına yerleştirilmiştir. 

Bu düzenleme, üç parçanın tek olarak birlikte çalışmasını sağlar.Bu şekilde yapının daha 

sağlam olması ve deformasyonlara çok daha iyi dayanabilmesi sağlanmıştır.  

Şekil 36[c,d,f], gerilimlerin çok kabul edilebilir aralıklarda olduğunu göstermektedir. 

Maksimum gerilmeler, Şekil 36[d]'de gösterildiği gibi cıvata deliklerindedir. Bu durum tüm 

gerilmelerin kenarlarda taşındığı aşırı bir varsayımda (yükü üstten alt plakaya aktarmak için 

elektronik tutucu olmadan) değerlendirilen şartlarda oluşmaktadır. Bu koşullarda maksimum 

gerilim 3.1e
+7

 Pa'dır. Karbon fiberin akma noktası, karbon fiberlerin düzenine ve kullanılan 

epoksiye bağlı olarak 8e
+7

 ile 340e
+8

 arasında değişmektedir. Sayısal değeri 2 den büyük bir 

güvenlik faktörü ile yükü taşımak için 2 mm plakaların yeterli olduğunu sonucuna varılmıştır. 

 

8.1.4. Tespit algoritmasını test etme: 

MSCOCO veri setinni kullanarak önceden eğitilmiş YOLO-V3 modelini kullandık. 

Modeli test etmek için algoritmayı 350 test görüntüsünden oluşan bir test seti üzerine 

çalıştırdık, test görüntülerinin bir kısmı, (Rozantsev, Lepetit ve Fuaa, 2014) tarafından 

sunulan videolardan rastgele alınmıştır, ve diğer kısmı ise internetteki halka açık 

görüntülerden kazınmıştı. 
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NVIDIA JETSON AGX XAVIER'i kullanarak, %63'lük mean average precision elde 

ederken algoritma neredeyse 15 fps hıza ulaşmayı başardı. Şekil 37,38,39 bazı test 

durumlarını göstermektedir: 

 

Şekil 37- jetson ile test 

 

Şekil 38- test resmi 
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Şekil 39- test resmi 

 

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

 İHA'nın üretimi için gerekli tüm ekipmanlar satın alınmış, ancak şu ana kadar bazı 

ekipmanların teslimi yapılmamıştır (23.06.2021). Bu nedenle, hala herhangi bir uçuş 

testi gerçekleştiremedik. 

 Uçuş Kontrol Listesi: 

  

Tablo 5 

Hava durumu kontrolleri Sağlanmış Sağlanmamış 

Rüzgar hızı kabul edilebilir bir aralıkta mı?   

Görüş alanı uçuş alanı için yeterli mi? 

Pillerle ilgili kontroller 

  

Uzaktan kumanda yeterince şarj olumuş mu?   

Tüm piller başarılı bir yük için yeterli şarj içeriyor mu? 

 

Yapısal Kontroller 

  

Motorların görünür bir hasarı var mı?   

GPS'in görünür bir hasarı var mı?   

İniş takımlarının görünür bir hasarı var mı?   

Pillerın görünür bir hasarı var mı?   

Kamerada görünür bir hasar var mı?   

Pervanelerde görünür bir hasar var mı?   

Vidalarda gözle görülür bir hasar var mı?   

Jetson'un görünür bir hasarı var mı?   
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Telemetride görünür bir hasar var mı?   

FPV'nin görünür bir hasarı var mı?   

ESC'lerin görünür bir hasarı var mı?   

Pixhauk'un görünür bir hasarı var mı?   

 

Kalibrasyon (ayarlama) kontrolleri 

  

Drone yazılımı güncel mi?   

Antenler mümkün olan en iyi konuma yerleştirildi mi? Sinyal 

gücünü kontrol edin. 

  

Pixhawk'ın kalibre edilmesi gerekiyor mu?   

GPS'in kalibrasyona ihtiyacı var mı?   

 

9. GÜVENLİK  

Yapılan çalışmalar sırasında özellikle çalışılan malzemelerin veya uygulanan işlemin sebep olabileceği 

güvenlik durumları dikkate alınmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki önlemler alınmıştır. Ayrıca bu 

kapsamda yapılacak çalışmalara başlamadan önce proje üyelerinden birisinden alınan önlemlerin 

aşağıdaki liste kapsamında değerlendirilmesi ve eksik olup olmadığına bakılması yoluna gidilerek 

çalışmaların genel izleme prosedürü dışında proje grubundan bir gözleci denetiminde yapılması 

sağlanmıştır.  

Yapılan çalışmalar ve ilgili üretim işlemleri sırasında alınan önlemler: 

1. İşyerinde ilk yardım çantası bulundurulmuştur. 

2. Kesme, zımparalama, test etme ve süper yapıştırıcıları uygularken koruyucu gözlük, 

eldiven ve maske takmak zorunludur. 

3. Test sırasında güvenlik ekipmanlarının kullanılması, motor testi sırasında armatürler, 

pil testleri sırasında pil torbaları ve tüm uçuş testlerinin açık alanlarda açık havada 

tutulması gibi önlemler alınması zorunludur. 

4. Herhangi bir bileşeni çıkarmadan önce sistemin kapalı olduğundan emin olunması 

zorunludur. 

5.  

Tasarım kapsamında alınan ek önlemler: 

Hassas bileşenlerin güvenliğini sağlamak için drone yapısına bazı bileşenler eklendi, 

bu bileşenler aşağıda sıralanmaktadır: 

 

1. Piller, elektrikli bileşenler ve Jetson için tutucular, normal PLA malzemesinden daha 

güçlü ve daha fazla ısı direncine sahip olan PETG malzemesinı kullanılarak basıldı. 

2. Jetson kitinin bulunduğu yerde kapak üzerine herhangi bir zarar gelmesi durumunda 

korumak için ekstra yapı yerleştirildi. 

Uçuş sırasında aşağıdaki otomatik önlemler alınmıştır: 

1. Pil kapasitesinin düşük olması durumunda İHA'mız otomatik emniyetli iniş yapmaya 

başlar. 

2. İHA'mızın zorlu koşullarda dayanacağından emin olmak için ek yapısal analiz 

çalışmaları yapılmıştır. 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

45 | S a y f a  

ADANA GENÇLİK MERKEZİ TEKNOLOJİ TAKIMI 

 

Ulaşım durumunda, aşağıdaki önlemleri almayı planlıyoruz: 

1. Tüm elektrik ekipmanları demonte edilerek (disassempled) koruyucu kutularda 

taşınacaktır. 

2. İHA yapısal parçalarının koruyucu köpüğe yerleştirilecektir. 

3. Taşımadan önce piller tamamen boşaltılacaktır.. 

4. Piller, güvenli pil kuruyucu çantasına konulacaktır. 

Yarışma günlerinde: 

1. Yanımızda ilk yardım çantası bulundurulacaktır.  

2. Piller, kalkış hazırlık saatine kadar pil kuruyucu çantalarında muhafaza edilecektir. 
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