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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ 

1.1. Sistem Tanımı  

Black Night takımı üyeleri tarafından tasarlanan ve Fire Angel adını verdiği SİHA’da, 

yarışmanın şartnamesi doğrultusunda ana görev olarak rakip araçlar ile Dog Fight yapabilmeyi 

en temel görev olarak belirlenmiştir. Bütün sistem bu temel görev etrafında şekillenmiştir. Araç 

bu temel görev dışında tam otonom kontrollü uçuş, anlık görüntü ve veri aktarma gibi farklı 

görevleri de icra edebilmektedir. Bu görevlerin tam otonom kabiliyette gerçekleştirilebilmesi 

için ileri derece yazılımsal yüklemeler yapılmıştır. Ayrıca geliştirilen yapay zekası ile en temel 

görevini (dog fight yapabilme) sorunsuz gerçekleştirmektedir. Aracın üretim ve geliştirme 

sürecinde yarışma şartnamesi, haberleşme dokümanı ve video aktarım dokümanı baz alınmıştır. 

Aracın özellikleri aşağıdaki gibidir; 

• Tam otonom kalkış-iniş ve uçuş yapabilir. 

• Manuel kalkış-iniş ve uçuş yapabilir. 

• Yer kontrol bilgisayarına telemetri verilerini ve uçuş videosunu anlık olarak aktarabilir. 

• Yarışmanın sunucusuna telemetri verilerini ve uçuş videosunu canlı olarak aktarabilir. 

• Rakip SİHA’lara görüntü üzerinden kilitlenebilir ve 10 saniye takip (tracking) yapabilir. 

• Araca tanımlanan yazılım ve kumanda ile belirlenen güvenlik modlarını yerine 

getirebilir. 

• Geliştirilmiş ve test edilmiş yapay zekası ile kendine göre kilitlenebileceği en uygun 

rakibi seçebilir. 

• Kendine kilitlenmeye çalışan rakip araçları fark eder ve agresif manevralar yapmaya 

başlayabilir. 

• SİHA kendisine çarpma riski olan rakiplerini fark ederek kendini güvenli alana alabilir. 

• Yarışma kurallarında belirtilen minimum ve maximum irtifalarda uçuş yapabilir. 

• Araç, pilinin şarj durumuna göre hedeflerini kovalayabilir veya kör noktalarda uçabilir. 

Yer Kontrol İstasyonu: Fire Angel SİHA’nın kontrol edildiği birleşik yer ünitesidir. Farklı 

sistemlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Aracın kontrolü buradan yapılır. 

Yer Kontrol Arayüz Programı: Yer kontrol istasyonunda bulanan ve hava aracının izlendiği 

masaüstü programına denir. Bu program ile farklı bilgileri kontrol edebilir ve hava aracına 

komut verilebilir. 

Video Alıcı Anteni: Hava aracından, yer kontrol istasyonuna video gelmesini sağlayan 

sistemdir. 

Telemetri Anteni: Hava aracıdan, yer kontrol istasyonuna faklı uçuş verilerinin gelmesini 

sağlayan sistemdir. 

Kumanda: Hava aracının yerden manuel kontrol edilmesini sağlayan sistemdir. 

Hava aracı: Havada belirli bir süre uçuş yapan, farklı elektronik donanımlarda donatılan ve 

ileri derece yapay zekaya sahip robotik sistemdir. 
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1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Black Night ekibinin tasarladığı Fire Angel SİHA helikopterlerin askı durumunu kullanan bir 

yapıdır. Araçta 4 adet fırçasız tipte elektrikli motor bulunmaktadır. Araçta yüksek verimlilikte 

Li-Po piller kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda aracın teknik özellikleri ve performans 

değerleri gösterilmiştir. 

                                  Tablo 1 Fire Angel SİHA Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ  

2.1. Takım Organizasyonu 

Black Night takımının organizasyonu şema halinde şekil 1’de verilmiştir. Ayrıca her birimin 

görevi hakkında açıklamalar yapılmıştır. 

 

Şekil 1 Takım Organizasyonu 

Doç. Dr. Can Bülent FİDAN

DANIŞMAN

Beyza GÜLEÇ

TASARIM

Furkan KAÇAR

ÜRETİM

Melike YENTÜR

ÜRETİM

Özlem KAYA

ANALİZ

Yunus Emre KAYA

ANALİZ

Furkan YENİCE

YAZILIM

Melih UZUNER

HABERLEŞME

Yiğit BAYIR

ELEKTRONİK

Mahmud Esad KAYA

SPONSORLUK

Durmuş SARIKAYA

KAPTAN

Fire Angel SİHA’nım Özellikleri 
 

Tür Döner Kanat 

Maksimum Kalkış Ağırlığı 6.60 kg 

Faydalı Yük Ağırlığı 2.20 kg 

Boş Ağırlık 4.40 kg 

Motor Kol Açıklığı 450 mm 

Maksimum Uçuş Süresi 34 dk 

Seyir Hızı 25 m/s 

Maksimum Hız 48 m/s 

Görev İrtifası 650 m 

Maksimum İrtifa 1700 m 
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Akademik Danışman: Akademik danışman, takımın yönlendirilmesinde veya çalışmaların 

yapılacağı uygun ortamın oluşturulmasında ilgili üniversite ile ortak çalışma yapar. 

Takım Kaptanı: Takımın yönetilmesinde, ilgili resmi sorumlulukların yerine getirilmesinde 

ve takım içinde bulunan birimlerden birinde (yazılım) görev alır. 

Tasarım Birimi: Bu birimde aracın CAD programları üzerinden çizimi yapılır. Bir kişiden 

oluşur. 

Analiz Birimi: Bu birimde araç üretilmeden önce teorik hesaplamaları yapılır ve CAD çizimi 

analiz programlarında (Ansys) test edilir. Araç üretildikten sonra fiziksel analiz testlerini 

yaparlar. Birim iki kişiden oluşmaktadır. 

Üretim Birimi: Bu birimde tasarlanan aracın üretimi yapılmaktadır. Üretim yapılırken 

kompozit malzemeler ve farklı kimyasallar kullanılır. Ayrıca vakum infüzyon yöntemi ile 

üretim yapılır. Gözden kaçan noktaları analiz ve tasarım birimine bildirirler. Birim iki kişiden 

oluşmaktadır. 

Yazılım Birimi: Bu birimde görev yazılımı, seyrü sefer yazılımı ve yer kontrol istasyonu 

programı gibi yazılımlar oluşturulur. Ayrıca aracı daha akıllı hale getirmek için farklı 

algoritmalar geliştirmekle yükümlüdür. Özellikle görüntü işleme ve yapay arı koloni 

algoritmaları bunun başında gelir. Birim iki kişiden oluşur. 

Haberleşme Birimi: Bu birim araç içi sistemlerin kendi arasında, araç ile yer kontrol istasyonu 

arasında ve yer kontrol istasyonu ile sunucu arasındaki haberleşmeyi gerçekleştirmekle 

sorumludur. Birim bir kişiden oluşur. 

Elektronik Birimi: Bu birim araç içi ve yer kontrol istasyonundaki elektronik bağlantıyı 

gerçekleştirmekle yükümlüdür. Ayrıca elektronik bağlantını uygunluğundan ve güvenliğinden 

sorumludur. Birim bir kişiden oluşur. 

Sponsorluk Birimi: Bu birim Black Night takımı için sponsorluk ve reklam çalışmaları 

yapmakta yükümlüdür. Buna ek olarak bütçe planlaması bu birimde yapılır. 

 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Aşağıda Black Night takımının ön tasarım raporunda planlanan zaman akış çizelgesi 

verilmiştir. Planlanan zamana göre iş paketleri büyük oranda gerçekleştirilmiştir. Hatta bazı iş 

paketleri planlanan süreden önce bitmiştir. Erken biten iş paketleri çıkarılarak hazırlanan yeni 

zaman akış çizelgesi tablo 3’te verilmiştir.  
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  Tablo 2 Planlanan Zaman Akış Çizelgesi 

 

 

Sponsorluk Çalışması: Sponsorluk çalışmaları planlananın dışında haziran ayında sona 

ermiştir. Black Night takımının sponsorluk kaynağı, üniversite ve sivil kaynaklardır. 

Planlama ve Teori: Planlama ve teorik çalışmalar, planlanan süreden önce mart ayında 

bitmiştir. Ekip arkadaşlarının hummalı çalışmaları etkili olmuştur. 

Mekanik Üretim ve Test: Sponsorluk çalışmaları sonucunda tedarik edilen malzemeler ile 

üretim ve test aşamasına erken başlanılmıştır. Bu iş paketi nisan ayında tamamlanmıştır. 

Elektronik Test: Elektronik malzemelerin benlenenden daha erken tedarik edilmesiyle süreç 

başlamıştır. Sürecin 1 ay erken başlaması nedeniyle mayıs ayının son haftasında süreç 

sonlandırılmıştır. 

Yazılımsal Yüklemeler: Elektronik donanımın takılmasıyla eş değer sürede başlayan 

yazılımsal yüklemeler de belirlenen süreden erken bitmiştir. Fakat temel uçuşların başlamasıyla 

birlikte yazılımda bulunan küçük hataların düzeltilmesine devam edilmektedir. 

Temel Uçuş Testleri: Temel uçuş testleri planlandığı zamandan farklı olarak haziran ayının 

son haftasında başlayacaktır. Bu gecikmede ülkemizin içinde bulunduğu pandemi koşulları 

etkili olmuştur. Bu iş paketinde küçük yazılımsal hatalar aranacaktır. Hatalar çıkmadığı 

takdirde bir sonraki uçuş testine geçilecektir. 

Görev İçin Uçuş Testleri: Temel uçuş testlerinin belirli nedenler sebebiyle 3 hafta geç 

başlaması, görev uçuşlarını aynı sürede geç başlamasına sebep olacaktır. 

 

 

 

 

İŞ PAKETLERİ / 
AYLAR 

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Sponsorluk Çalışması 
  

     

Planlama ve Teori 
   

    

Mekanik Üretim ve Test  
   

   

Elektronik Test    
  

  

Yazılımsal Yüklemeler    
   

 

Temel Uçuş Testleri     
  

 

Görevler İçin Uçuş Test      
  

KİLOMETRE 

TAŞLARI 

  1. Araç 

teorik 

olarak 

hazırdır. 

2. Aracın 

mekanik 

üretimi 

bitmiştir. 

3. Aracın 

elektronik 

devresi 

bitmiştir. 

4. Aracın 

gerekli 

yazılımları 

bitmiştir. 

5. Araç 

görev 

uçuşları 

yapmıştır. 
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   Tablo 3 Gerçekleştirilen Zaman Akış Çizelgesi 

 

Tablo 4’te ön tasarım raporunda planlanan bütçe verilmiştir. Planlama ve teori çalışmaları 

yapılırken değişen istekler olmuştur. Bazı isteklerin değişmesiyle birlikte elektronik 

malzemelerde değişiklik olmuştur. Malzeme listesi, değişen isteklerle birlikte nihai haline 

ulaşmıştır. Kesinleşmiş bütçe tablo 5’te gösterilmiştir. Sponsorluk çalışmaları süreci, sivil 

sponsorluklarla devam ettirilmektedir. 

  

   Tablo 4 Planlanan Bütçe 

 

Nihai malzeme listesinde istenilen bütün malzemeler temin edilmiştir. Malzeme alım sürecinde 

planlanan listeye göre birkaç malzemede fiyat değişikliği olmuştur. 

 

İŞ PAKETLERİ / 
AYLAR 

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temm

uz 

Ağustos 

Sponsorluk Çalışması 
     

  

Planlama ve Teori 
  

     

Mekanik Üretim ve Test  
  

    

Elektronik Test   
  

   

Yazılımsal Yüklemeler   
   

  

Temel Uçuş Testleri     
  

 

Görevler İçin Uçuş Test      
  

KİLOMETRE 

TAŞLARI 

 1. Araç 

teorik 

olarak 

hazırdır. 

2.Aracın 

mekanik 

üretimi 

bitmiştir. 

3. Aracın 

elektronik 

devresi 

bitmiştir. 

4. Aracın 

gerekli 

yazılımları 

bitmiştir. 

 5. Araç 

görev 

uçuşları 

yapmıştır 

MALZEME    

İSİMLERİ 

Adet Fiyat 

(adet) 

Sponsor 

Durumu 

MALZEME    

İSİMLERİ 

Adet Fiyat 

(adet) 

Sponsor 

Durumu 

Pixhawk Cube 

Blue 

1 

adet 

3600 

TL 

--- RC 

Kumanda 

1 adet 1050 

TL 

--- 

Jetson AGX 

Javier 

1 

adet 

6220 

TL 

--- Fırçasız 

Motor 

3 adet 1070 

TL 

--- 

Here 3 Gnss 1 

adet 

1640 

TL 

--- ESC 3 adet 230 TL --- 

GoPro Here 7 1 

adet 

1750 

TL 

--- Lipo Pil 1 adet 945 TL --- 

RFD 868x 

Telemetri 

1 

adet 

1750 

TL 

-- Servo 

Motor 

7 adet 90 TL --- 

Video Link 1 

adet 

3600 

TL 

--- Kompozit 

Malzemeler 

 2000 

TL 

--- 

Lidar 1 

adet 

250 TL --- Fpv Mini 1 adet 250 Tl --- 

TOPLAM FİYAT 27585 TL 
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   Tablo 5 Gerçekleştirilen Bütçe 

 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ  

Detaylı tasarım özeti, beş ayrı başlık altında incelenmiştir. Aracın mimarisi hakkında detaylı 

bilgiler verilmiştir. Ön tasarım raporundaki verilerle karşılaştırmalar yapılmış, yapılan 

değişiklikler sebepleriyle birlikte, görsellerle ve tablolarla desteklenerek aktarılmıştır. 

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

Sekil 2’de aracın planlanan sistem mimarisi, şekil 3’te ise nihai sistem mimarisi verilmiştir. 

Geliştirme süreci boyunca yapılan teknik değerlendirmeler ve bütçe planlaması sonucunda 

sistem kesinlik kazanmıştır. Sonraki bölümlerde anlatılacağı üzere sistemdeki donanımlar farklı 

kriterlerin karşılaştırılması sonucu belirlenmiştir. Ayrıca yapılan donanımsal testler ile 

kullanılan malzemeler test edilmiştir ve sisteme uyumluluğu doğrulanmıştır. 

Planlanan ve sonuçlanmış sistem mimarileri arasındaki farklar şunlardır; 

• Pixhawk Cube Blue yerine Pixhawk Cube Orange seçilmiştir. Bunun sebebi sponsor 

bütçesini daha doğru değerlendirme isteğidir. Artan malzeme fiyatları karşısında benzer 

özelliklere sahip daha maliyet etkin bir otopilot kartı seçilmiştir. 

• Ana kamera olarak GoPro 7 yerine GoPro 9 alınmıştır. Bunun sebebi, görev yazılımının 

daha yüksek FPS değerleri vermesi için ana kameranın webcam olarak tanıtılarak 

bağlantı kurulmasıdır. Bu özellik GoPro 7’de bulunmamaktadır. Aracın güvenlik 

kamerası FPV modül yerine HereFlow kamera tercih edilmiştir. Bunun sebebi 

HereFlow’da bulunan derinlik sensörü ile arkadan gelen rakip araçları daha iyi takip 

edebilecek olmasıdır. 

• Planlanan sistemde bir adet lidar kullanılması düşünülmüştür. Fakat aracın ön ve arka 

kısmına birer tane lidar sensörü takma ihtiyacı doğmuştur. Bu sebeple sistemde iki tane 

lidar mesafe sensörü vardır. 

MALZEME    

İSİMLERİ 

Adet Fiyat 

(adet) 

Sponsor 

Durumu 

MALZEME    

İSİMLERİ 

Adet Fiyat 

(adet) 

Sponsor 

Durumu 

Pixhawk Cube 

Orange 

1 adet 3550 

TL  
RC Kumanda 1 adet 1850 

TL  

Jetson AGX 

Javier + SSD 

1 adet 9120 

TL  
Fırçasız 

Motor 

3 adet 1040 

TL  

Here 3 Gnss 1 adet 1750 

TL  
ESC 3 adet 330 TL 

 

GoPro Here 9 

Black Edition 

1 adet 4750 

TL  
Lipo Pil 2 adet 1275 

TL  

RFD 868x 

Telemetri 

1 adet 3570 

TL  
Servo Motor 7 adet 160 TL 

 

Video Link 1 adet 700 

TL  
Kompozit 

Malzemeler 

 2000 

TL  

Lidar 2 adet 590 

TL  
HereFlow 

Kamera 

1 adet 1030 

TL  

Sigorta 

Modülü 
1 adet 610 

TL  
Vakum 

Motoru 

1 adet 1150 

TL  

TOPLAM FİYAT 37665 TL 
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• Here 3 GNSS ve video link modüllerinin bağlantı portu değiştirilerek I2C portuna 

bağlanacaktır. Bunun sebebi, otopilot kartının parametreleri ayarlanırken bu portların 

kullanılmasının daha verimli olacağı ön görülmüştür. 

 

Şekil 2 Planlanan Sistem Mimarisi 

 

Şekil 3 Gerçekleştirilen Sistem Mimarisi 

Görev Bilgisayarı: Aracın görevlerini icra edebilmesi için Nvidia Jetson AGX Javier 

seçilmiştir. Ubuntu Linux işletim sistemi ile çalıştırılmaktadır. 
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Otopilot Donanımı: Aracın tam otonom olarak uçabilmesi için kullanılan donanımdır. 

Pixhawk 2.1. Cube Orange kartı kullanılmaktadır. 

GNSS Donanımı: Aracın GNSS sinyallerini algılamasın için kullanılmaktadır. Here GNNS 3 

modülü kullanılmaktadır.  

Araç Pili: Aracın ana güç kaynağı olan lipo pildir. Profuse marka 14.8 V 4S 12000 mAh 40C 

lipo pil kullanılmaktadır. 

Ana Kamera: Aracın önünde bulunur ve temel görev icrası için kullanılır. GoPro hero 9 Black 

Edition marka kamera tercih edilmiştir. 

Güvenlik Kamerası: Aracın arkasında bulunur ve rakip araçlardan kaçması gerektiğini bu 

kamera ile anlar. Hex firmasının HereFlow kamerası kullanılmaktadır. 

Telemetri Donanımı: Aracın uçuş verilerini yer kontrol istasyonuna aktarılmasını sağlar. 

RFDesing firmasının Bundle RFD 868x telemetri modülü kullanılmaktadır. 

Video Aktarım Donanımı: Aracın yer kontrol istasyonuna ve yarışma sunucusuna canlı video 

aktarımı yapmak için kullanılır. Rc832 alıcı Ts832 verici 5.8 ghz 48 kanal Fpv kit 

kullanılmaktadır. 

Lidar Donanımı: Hava aracına diğer rakiplerin çarpmasını önlemek ve kendi öz savunmasını 

gerçekleştirmesi için lidar mesafe sensörü kullanılmaktadır. Araç için SparkFun marka TFMini 

Plus Micro LİDAR modülden 2 adet kullanılmaktadır. 

Güç Dağıtım Donanımı: Aracın içindeki sistemlere farklı voltajlarda akım gitmektedir. Bu 

akımları ayarlanması için Matek marka Mini Güç Dağıtım Kartı kullanılmaktadır. 

Sigorta Donanımı: Hava aracının içinde bulanan sistemler en fazla 48 amper akım 

kullanmaktadır. Tehlikeli bir durumda bütün sistemin kapanması için Marine marka 60 Amper 

Devre Kesici Sigorta modülü kullanılmaktadır.  

Motor Donanımı: Hava aracına yeterli itkiyi verebilmesi için Tiger Motor markasının 

MT2814-10 Antigravity 770 KV modeli motorlar kullanılmaktadır. 

ESC Donanımı: Hava aracının motor hızlarını doğru kontrol edebilmek ve uçuşu 

yönlendirebilmek için Li-Po pil ile uyumlu ESC modülleri tercih edilmektedir. Hava aracında 

Hobbywing firmasının Skywalker 30 Amper UBEC ESC modülü kullanılmaktadır. 

3.2.  Alt Sistemler Özeti 

Alt sistemlerin seçimi yapılırken görev isterleri göz önünde bulundurularak araştırma 

yapılmıştır. Birbirine yakın özelliklere sahip kartlar incelenerek son tercihe üç seçenek 

bırakılmıştır. Aşağıdaki tablolarda nihai malzemelerin seçimi anlatılmıştır.  

Ön tasarım raporunda belirtilen isterler pratikte uygulanırken güncellemeler olmuştur. 

İsterlerdeki güncellemeler malzemelere de yansımıştır. Bu sebeple bazı malzemeler ön tasarım 

raporunda planlanan malzemelerdir, bazı malzemeler ise değiştirilmiştir. Değiştirilen 

malzemelerin nedenleri açıklanmıştır. 
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Son üç malzeme seçeneği değerlendirilirken 1-5 arası puanlanmıştır. Bu puanlama ile 

malzemeler değerlendirilmiş ve nihai sonuçlara ulaşılmıştır. 

Not: Sistemleri karşılaştırma yaparken telif haklarını ihlal etmemek adına fotoğraf 

kullanılmamıştır. Sadece ürün isimleri ve kodları yazmaktadır. 

Tablo 6 Kesinleştirilmiş Görev Bilgisayarı Seçimi 

Aracın görev yazılımı için 

Jetson AGX Javier kartı tercih 

edilmiştir. Yapay zeka 

yazılımları için geliştirilmiş 

olan kart 512 Cuda çekirdeğine 

ve 8-çekirdek ARM işlemciye 

sahiptir. Böylece kilitlenmeyi 

ve takip algoritmalarını seri bir 

şekilde yapmaktadır. Aracın 

yazılım boyutunu kaldırabilmesi için karta 500 GB SSD hafıza modülü takılmıştır. Araç içi 

haberleşmede kullanılan I2C ve UART protokollerini desteklemesi sebebiyle proje isterlerine 

en uygun seçenektir. 

Tablo 7 Kesinleştirilmiş Otonom Uçuş Kartı Seçimi 

Aracın otopilot kartı nihai olarak 

Pixhawk 2.1. Cube Orange 

seçilmiştir. Ön tasarım 

raporunda kartın Blue 

versiyonun kullanılması 

planlanmıştır. Fakat bütçe 

planlamasında fiyatının yüksek 

olması nedeniyle ikinci seçenek 

değerlendirilmiştir. İkinci 

seçenek olan orange versiyonu, STM32H7 işlemciye ve 400MHz işlemci hızına sahiptir. UART 

ve I2C protokollerini desteklemektedir. Blue versiyonu ile genel olarak özellikleri aynıdır. 

Araçta, görev bilgisayarından gelen bilgiler doğrultusunda otonom uçuş için kullanılmaktadır. 

Tablo 8 Kesinleştirilmiş Kamera Seçimi 

Aracın nihai ana kamera seçimi 

GoPro Hero 9 Black Edition 

olmuştur. Ön tasarım raporunda 

hero 7 olarak planlanan kamera 

seçiminde farklı bir modelin 

tercih edilmesinin nedeni, ana 

kamera yazılıma wepcam olarak 

tanıtılacak olmasıdır. Bu özellik  

KARŞILAŞTIRMA 

YAPILAN 

SİSTEMLER/ÖZELLİKLERİ 

Nvidia 

Jetson AGX 

Javier 

Nvidia 

Jetson 

Nano 

Nvidia 

Jetson 

TX2 

 Fiyat Performansı 3 5 4 

GPU Çekirdeği Sayısı 5 2 4 

TFLOPS Performansı 5 2 3 

Bağlantı Desteği 5 4 5 

Mekanik Boyut 4 5 2 

Güç Tüketimi 5 4 3 

TOPLAM PUAN 27 22 21 

KARŞILAŞTIRMA 

YAPILAN SİSTEMLER 

/ÖZELLİKLERİ 

Pixhawk 

2.1. Cube 

Black 

Pixhawk 

2.1. Cube 

Blue 

Pixhawk 

2.1. Cube 

Orange 

Fiyat Performansı 5 3 4 

GPU Çekirdeği Sayısı 4 5 4 

İşlemci Performansı 2 5 4 

Bağlantı Desteği 5 5 5 

Mekanik Boyut 5 5 5 

Güç Tüketimi 5 5 5 

TOPLAM PUAN 26 28 27 

KARŞILAŞTIRMA 

YAPILAN SİSTEMLER 

/ÖZELLİKLERİ 

GoPro 

Here 7 

Kamera 

GoPro 

Here 8 

Kamera 

GoPro 

Here 9 

Kamera 

Fiyat Performansı 5 3 2 

Kamera MP Sayısı 4 5 5 

Bağlantı Desteği 5 5 5 

Mekanik Boyut 5 5 5 

Video Sıkıştırma Protokolleri 3 4 5 

Güç Tüketimi 4 4 5 

TOPLAM PUAN 26 26 27 
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hero7 de desteklenmemektedir. Hero 9 240 FPS 4K videolar çekebilmektedir ve H.264 

formatını desteklemektedir. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda araç için ideal 

kameradır. 

Tablo 9 Kesinleştirilmiş Motor Tercihi 

Fire Angel SİHA’da, konsept 

gereği 4 motor kullanılmaktadır. 

4 motor ile uzun süre havada 

kalabilmek için verimlilik çok 

önemlidir. Çünkü motorların 

pilden çektiği akım yüksek 

olduğunda havadaki uçuş süresi 

azalmaktadır. Bu sebeple 

verimlilik puanı diğer 

seçeneklere göre yüksek olan T-Motor MT2814-10 Antigravity 770 KV fırçasız motor 

seçilmiştir. Tek bir motor 1600 gram ağırlık kaldırmaktadır. Fakat uygun koşullarda 2070 gram 

kaldırabilmektedir. Motor boyutu, çalışma ömrü, kaldırdığı ağırlık ve çektiği akım göz önünde 

bulundurulduğunda ideal seçim T-Motor’dur. 

Tablo 10 Kesinleştirilmiş Li-Po Pil Tercihi 

Aracın ana güç kaynağı 

seçilirken C değerine, 

güvenliğine ve ağırlığına dikkat 

edilerek karar verilmiştir. Motor 

itki testi sonuçlarına göre 

Profuse marka Li-Po pilin 12000 

mAh kapasiteli versiyonuna 

karar verilmiştir. Motorların 

çektiği akım hesaplandığında 

seçilen pilin ideal bir seçim olduğu görülmektedir. 

Tablo 11 Kesinleştirilmiş Video Link Tercihi 

Aracın nihai video link modülü 

Rc-Ts 832 olmuştur. Ön tasarım 

raporunda DVL-C modülünün 

seçilmesi planlanmaktaydı fakat 

tedarikte sorun yaşanması 

nedeniyle diğer seçenekler 

değerlendirilmiştir. Rc-Ts 832 

modülü 48 kanal ve 5 km menzile 

sahiptir. 2dB anten 

kullanmaktadır. Bu özellikler ile en ideal video link modül seçimidir. 

KARŞILAŞTIRMA 

YAPILAN SİSTEMLER 

/ÖZELLİKLERİ 

Sunnysky 

X4125 

480KV 

EMAX 

MT2808 

340KV 

T-Motor 

MT2814 

770KV 

Fiyat Performansı 2 5 4 

Kaldırdığı Max. Ağırlık 4 2 5 

ESC Akımının Miktarı 2 4 5 

Motor Ağırlığı 3 5 4 

Verimlilik 4 2 5 

Güç Tüketimi 3 5 4 

TOPLAM PUAN 18 23 27 

KARŞILAŞTIRMA 

YAPILAN SİSTEMLER 

/ÖZELLİKLERİ 

GensAce 

12k mah 

35C 

Profuse 

12k mah 

40C 

Hrb Lip 

12k mah 

50C 

Fiyat Performansı 3 5 4 

Ağırlık 4 5 3 

C performansı 2 3 5 

Patlamaya Karşı Akım 4 5 3 

Mekanik Boyut 4 4 3 

Şarj Hızı 5 5 4 

TOPLAM PUAN 22 27 22 

KARŞILAŞTIRMA 

YAPILAN SİSTEMLER 

/ÖZELLİKLERİ 

Rc-Ts 832 

Video-

Link 

DVL-C 

Video-

Link 

Here 

Video-

Link 

Fiyat Performansı 3 5 2 

Ağırlık 4 5 3 

İletişim Mesafesi 4 3 5 

Hassasiyet 4 4 5 

Mekanik Boyut 3 3 5 

EIRP 5 4 5 

TOPLAM PUAN 23 24 25 
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Tablo 12 Kesinleştirilmiş Telemetri Tercihi 

Aracın nihai telemetrisi 

belirlenirken değişiklik 

yapılmayarak RFD 868x 

telemetri seçilmiştir. 40 km 

menzili ve düşük ağırlığa sahiptir. 

UART haberleşmesini 

desteklemektedir ve otopilot kartı 

ile bu protokol üzerinden 

haberleşecektir. Yer kontrol 

noktası ile RF veri yolu ile 

bağlantı kullanacaktır. Veri aktarım hızı 500 kbit/sn ‘dir. Bu özellikler ışığında en ideal 

telemetri seçimi RFD 868x’dir. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

SİHA için 4 adet T-Motor MT2814-10 Antigravity 770 KV model motor, motor sürücüsü 

olarak Brushless marka 30A ESC’ler kullanılacaktır. Tüm sistemin güç ihtiyacı ProFuse 14.8V 

12000mAh bataryadan sağlanacaktır. Test sırasında ESC’ler Radiolink AT10 model kumanda 

ve alıcısı ile kontrol edilmiştir. 

SİHA’da kullanacağımız motorlar 

nispeten güçlü motorlar olduğu için 

test sisteminin sağlam olması 

gerekliliği, kurulacak düzeneğin 

belirlenmesinde rol oynamıştır. 

Motorun itki gücünün ölçülebilmesi 

için bir ağırlık sensörüne ihtiyaç 

vardır. Yük hücresi adı verilen 

ağırlık sensörleri hem kullanımının 

kolay olması hem de yapısı itibarı ile aynı zamanda bir bağlantı parçası görevi görmesinden 

dolayı itki testlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu testte de ağırlık sensörü olarak 

tercihimiz çubuk tipi yük hücresi olmuştur. 

İtki testinde, itme gücünün ölçülmesi kadar tüketilen enerjinin de ölçülmesi testin amacı için 

büyük önem arz etmektedir. Aracın görev süresince havada kalabildiğinin kanıtlanması için 

tüketilen gücün ölçülmesi gerekmektedir. Akımın ölçülmesinin farklı yolları olsa da son 

zamanlarda geliştirilen entegre devrelerle bu çok daha kolay hale gelmiştir. Telden geçen 

akımın oluşturduğu manyetik alanı ölçerek aynı zamanda akımı ölçmüş olan bu sensörler,akım 

ölçülürken yaşanan ısınma sorununun da büyük oranda üstesinden gelmiştir.  

Testte kullanılacak sensörler ACS724 40A akım ölçme kapasiteli akım sensörü ve 5Kg 

kapasiteli HX711 yük hücresi sensörleridir. ACS724 sensör ailesinin 40 amperlik versiyonu 

çıkışındaki 2.5 volt offset voltajına, üzerinden geçen amper başına 100mV ekleyen bir 

sensördür. Bu voltaj bir mikrodenetleyici tarafından okunarak basit bir denklem ile akım değeri 

elde edilebilir. Yük hücresi ise üzerine uygulanan kuvvete göre değişen dirence sahip bir 

KARŞILAŞTIRMA 

YAPILAN SİSTEMLER 

/ÖZELLİKLERİ 

3DR 433 

Mhz 

Telemetri 

RFD 

868x 

Telemetri 

APM 2.8 

3DR 

Telemetri 

Fiyat Performansı 4 2 5 

Ağırlık 4 5 4 

İletişim Mesafesi 2 5 2 

Hassasiyet 3 4 3 

Mekanik Boyut 3 4 4 

Veri Transfer Hızı  3 5 3 

Duyarlılık 4 5 3 

TOPLAM PUAN 23 30 24 

Şekil 4 İtki Test Düzeneği 
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yapıdan oluşur. Bu değişimler çok küçük 

olduğundan bunların mikrodenetleyici 

tarafından tespiti çoğu zaman imkansızdır. 

Bu sebepten dolayı arada HX711 

entegresini kullanan, yük hücreleri için özel 

üretilmiş bir entegre bulunmaktadır. Yük 

hücresinden gelen küçük voltaj değerleri bu 

entegrede yükseltilip, mikrodenetleyicinin 

algılayabileceği düzeye getirilir.  

Test düzeneğinde bulunan sensörlerden gelen verileri işleyebilmek ve son verileri okunabilir 

hale getirebilmek için bir mikrodenetleyiciye ihtiyaç vardır. Kullanım kolaylığı ve kaynak 

bolluğu nedeniyle Arduino 

platformu bu testte tercih 

edilmiştir. Pratikliği sebebiyle 

sensörler ve mikrodenetleyici 

devresi breadboard üzerine 

kurulmuştur. Sensörlerden elde 

edilen veriler 2x16LCD ekrana 

yazdırılarak okunması 

sağlanmıştır. Akım sensörü, 

multimetrenin akım modu 

kullanılarak, yük hücresi ise hassas 

terazi ile kalibre edilip değerlerin 

doğruluğundan emin olunmuştur. Hassas sensörlerin bulunduğu devrelerde besleme hatları 

üzerinde oluşabilecek küçük gerilim düşümleri bile ölçüm sonuçlarına etki edebilmektedir. Bu 

yüzden bu tip devrelerin ince 

jumper kablolarla veya yine aynı 

şekilde düşük akım sağlayabilen 

USB bağlantıları ile 

enerjilendirilmesi doğru değildir. 

Kurulan devre 5 voltluk besleme 

hattı için, SKYRC IMAX B6 V2 

şarj aletinin regülatör çıkışı 

kullanılmıştır. 

Batarya sisteme bağlanıp, 

kumanda ve alıcı eşleştirildikten 

sonra teste başlanmıştır. Dolu 

batarya voltajı 3S batarya için 12.6 volttur. Gaz(throttle) değeri her seferinde belli bir miktar 

artırılarak ekranda gözüken itki ve akım değerleri Excel ortamına aktarılıp. İtki(g)-Akım(A) ve 

İtki(g)-Güç(W) grafikleri çizilmiştir. 

En yüksek itki kuvveti 1647gr en yüksek akım ise 21A olarak ölçülmüştür. 

Şekil 5 Tek Motorun İtki Gücü 
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Şekil 6 İtki-Throttle Grafiği 
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Tablo 13 İtki Sonuç Tablosu 

SİHA’nın ağırlığı 4400 gram 

olarak belirlemiştir. 4 adet 

motorun itki kuvveti tam 

gazda 6588 grama 

ulaşmaktadır. Elde edilen 

veriler kullanılan motorların 

SİHA’yı kaldırabileceğini 

kanıtlamaktadır. 

Motorların görev süresince 

%80 güç ile çalıştırılacağı varsayıldığında 4 motorun toplan güç tüketimi 30A olmaktadır. 

Aracın uçuş süresi hesaplandığında 34 dakika çıkmaktadır. Yarışmada bir tur 15 dk olduğu 

düşünülürse bu süre ideal bir süredir. 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

SİHA’nın tasarımı şekil 8’de 

görülmektedir. 450mm genişliğe ve 

55mm yüksekliğe sahiptir. Ağırlığı 

ise 270 gramdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki tabloda numaralandırılmış 

olarak verilen alt sistemlerin araç içi 

yerleşimleri, görseller üzerinden 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Pil Sayısı 1 

Motor Sayısı 4 

Standart Throttle  80% 

Motorların Çektiği Toplam Akım 27A 

Diğer Elektroniklerin Çektiği Akım 3A 

Toplam Çekilen Akım 30A 

Pil Kapasitesi 12000mAh 

Pil Ömrü 34 dakika 

Pil Ömrü=Pil Kapasitesi(mAh)/Tüketim(mAh)   

Şekil 8 Araç Teknik Resim Görünümü 

Şekil 9 Fire Angel SİHA 
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Tablo 14 Numaralandırılmış Alt Sistemler Tablosu 

Numara Alt Sistem Adı 
1 T Motor MT2814 Antigravity 

2 Pervane 

3 Here 3 gnns/gps 

4 Jetson AGX javier 

5 40 a ESC 

6 Here Flow 

7 TFMini Plus Lidar 

8 Lipo Pil 

9 Pixhawk Bundle rfd 868x Telemetri 

10 Video Verici 

11 Kumanda Alıcısı (r12ds) 

12 Pixhawk Cube Orange 

13 Sigorta Modülü 

14 GoPro Hero 9 

 

1 numaralı parça T Motor 

MT2814 Antigravity’dir. 

Motor koluna 

konumlandırılmıştır. 2 

numaralı parça olan 

pervane, motorun ucuna 

konumlandırılmıştır. 

3 numaralı parça olan GPS, 

gövdemizin alt parçasının 

sol üstüne yerleştirilmiştir. 4 

numarada ise Jetson 

bulunmaktadır. Gövdenin 

üst parçasının tam ortasına 

konumlandırılmıştır. 5 

numarada ESC 

bulunmaktadır. Tüm 

ESC’ler motor kollarının 

altına ısıya dayanıklı bantlar 

ile monte edilmiştir. 

6 ve 7 numaralarında 

sırasıyla Here Flow ve 

TFMini Plus Lidar 

bulunmaktadır. Bu iki parça 

da tasarlanan yuvaya monte 

edilmiştir. 8 numarada ise Lipo Pil bulunmaktadır. Li-Po pil, gövdenin alt parçasının alt kısmına 

monte edilmiştir. 

Şekil 10 Alt Sistemlerin Gösterimi - 1 
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Şekil 11 Alt Sistemlerin Gösterimi - 2 

9, 10 ve 11 numaralarında sırasıyla Pixhawk Bundle rfd 868x Telemetri, Video Verici ve 

Kumanda Alıcısı bulunmaktadır. Bu 3 parça gövdenin alt parçasına yan yana yerleştirilmiştir. 

12 numara Pixhawk bulunmaktadır. Gövdenin alt parçasının tam ortasına konumlandırılmıştır. 

13 numaralı parça ise sigorta modülüdür. Gövdenin alt parçasının sağ kısmına monte edilmiştir. 

 

Şekil 12 Alt Sistemlerin Gösterimi - 3 

14 numarada ise GoPro bulunmaktadır. Tasarlanan yuvaya monte edilmiştir. Alt kısmında ise 

TFMini Plus Lidar bulunmaktadır. 
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Güvenlik ihtiyaçları kapsamında yerleştirilen sigortanın konumu görselde belirtilmiştir. 

 

Şekil 13 Sigortanın Gösterimi ( CAD Çizimi ve Montaj Yapılmış Hali) 

 

 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

SİHA’nın ağırlık merkezi aşağıdaki görselde gösterilmiştir. 

 

Şekil 14 Araç Ağırlık Merkezi Gösterimi 

Aşağıdaki tabloda, SİHA’nın orta noktası (ağırlık merkezi) referans alınarak alt parçaların 

konumları ve ağırlıkları verilmiştir. (Parçaların üst yüzeylerinin orta noktası referans 

alınmıştır.) 
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                              Tablo 15 Alt Sistemlerin Konum Tablosu 

No Parça Adı Ağırlık 

(gram) 

X 

Uzaklığı 

(mm) 

Y 

Uzaklığı 

(mm) 

Z  

Uzaklığı 

(mm) 

1 Jetson AGX 1360 0 0 31 

2 Pervane 1 28 151 149 42 

3 Pervane 2 28 151 -149 42 

4 Pervane 3 28 -151 149 42 

5 Pervane 4 28 -151 -149 42 

6 Motor 1 120 151 147 20 

7 Motor 2 120 151 -147 20 

8 Motor 3 120 -151 147 20 

9 Motor 4 120 -151 -147 20 

10 ESC 1 39 96 93,5 -11 

11 ESC 2 39 96 -93,5 -11 

12 ESC 3 39 -96 93,5 -11 

13 ESC 4 39 -96 -93,5 -11 

14 GPS 49 -8,5 91,5 54,5 

15 Sigorta 150 0 -75 -8 

16 Here Flow 10 55 0 -28 

17 GoPro  158 -77 0 -47 

18 Mesafe Sensörü 1 11 -82,5 -40 -107 

19 Mesafe Sensörü 2 11 47,5 0 -51 

20 Kumanda Alıcısı 14 -5,5 68,5 -25 

21 Video Verici 93 8,5 91,5 -5,5 

22 Telemetri  14,5 6,5 81 -28 

23 Pixhawk Cube 
Orange 

320 0 0 -0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 15 Alt Parçalarının Konumlandırma Görüntüsü - 1 
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Şekil 16 Alt Parçalarının Konumlandırma Görüntüsü - 2 

4. OTONOM KİLİTLENME  

4.1. Otonom Kilitlenme 

Otonom kilitlenme algoritması Black Night takımının ilgili birimleri tarafından 

oluşturulmuştur. Algoritma yarışma isterlerine göre temelde 3 aşamalı plandan oluşmaktadır. 

Bu aşamalar görüntü işleme, görüntü üzerindeki nesneleri tanıma ve doğru nesneyi takip 

etmeye başlamaktan oluşmaktadır. 

Hazırlanan planı uygulamak için yapay zekanın alt dalı olan makine öğrenmesi yöntemleri 

araştırılmıştır. Bu araştırmalar esnasında derin öğrenme ya da derin sinir ağı kavramları ile 

karşılaşılmıştır. Bu kavram çok katmanlı yapay sinir ağlarını ifade etmektedir. Derin sinir 

ağlarının farklı çeşitleri vardır. Bunlardan biri de evrişimsel sinir ağlarıdır (CNN). Evrişimsel 

sinir ağlarının en önemli özelliği örüntü tanıma çalışmalarında yapay sinir ağındaki parametre 

sayısını azaltmasıdır. Bu 

sebeple uygulama esnasında 

amaca ulaşmak için 

görüntünün tamamına gerek 

duyulmamaktadır. Kullanılan 

farklı boyutlardaki filtreler ile 

her katmanda evrişim işlemi 

yapılarak aynı anda 

işlenebilecek parametre 

sayısını büyük oranda düşürür. 

Bu da modelin hızlı sonuç vermesine sebep olur. Evrişimsel sinir ağı metoduyla farklı 

yöntemler geliştirilmektedir. Bu yöntemlerden biri de You Only Look Once (YOLO) 

yöntemidir. Yarışmanın isterleri göz önünde bulundurulduğunda YOLO yöntemi kullanıma 

uygun görülmüştür.  

Şekil 17 CNN'nin Teorik Gösterimi 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

21 | S a y f a  

BLACK NIGHT 

YOLO methodu ilk olarak 2016 yılında gerçek zamanlı obje tespiti için ortaya çıkmıştır. Çıktığı 

yıldan günümüze kadar farklı seriler halinde geliştirilmeye devam edilmektedir. YOLO’nun 

açılımı You Only Look Once’dır (sadece bir kez bak). Böyle bir ismin seçilmesinin nedeni 

algoritmanın nesne tanıma ve tespitini tek seferde ve hızlı bir şekilde yapabilecek olmasıdır. 

YOLO algoritması çalıştığında resimlerdeki ya da videolardaki nesnelerin konumlarını aynı 

anda tespit eder. Resimler tek bir kareden (frame), videolar ise birden fazla karenin 

birleşmesinden oluşur. Videolarda algoritma tekrar tekrar çalışırken resimlerde ise tek kare için 

çalışır. YOLO algoritması, ilk olarak görüntüyü bölgelere ayırır. Daha sonra her bir bölgedeki 

bulduğu nesneleri kutu içine alır. Bu kutulama işine ‘bounding box’ denir. Bu bounding 

box’ların çerçevenin dışına genelde sol üste ya da ortaya bulduğu nesnenin adını ve bulunma 

olasılığı yazar. 

YOLO v5 modelinin kullanılmasındaki en önemli nedenlerden biri örneğin, YOLO v3 ve 

YOLOv4’e göre hem daha hızlı hem de verdiği sonuçlar daha doğrudur. YOLO v5 modelinin 

de kendi arasında model farklılıkları vardır. Bu model farklılıklarının en göze çarpanı mAP 

değerinin fazla ya da az olmasıdır. 

R-CNN ve YOLO gibi nesne algılama modellerini değerlendirmek için ortalama hassasiyet 

(mAP) kullanılır.  mAP değeri, temel gerçeklik sınırlayıcı kutuyu algılanan kutuyla karşılaştırır 

ve bir puan verir. Skor ne kadar yüksek olursa, model tespitlerinde o kadar doğru olur. YOLO 

v5 algoritmasının kendi içinde farklı modelleri vardır. Bunlar YOLO v5s, YOLO v5m, Yolov5I 

ve YOLO v5x’dir. Şekil 17’de 

YOLO v5 modelinin farklı 

versiyonları ve özellikleri 

gösterilmiştir. 

Algoritma seçimini yaparken 

dikkat etmemiz gereken 

hususların en başında 

doğruluk geliyor, ikinci olarak 

ise saniye başına 

yapılabilecek işlem sayısı ya 

da diğer bir deyişle saniye başına yapılan obje takip sayısı geliyor. 

İlk olarak yukarıda verilen model tablosunda modellerin kapladığı alanlar verilmiştir. Yapay 

zeka, görüntü aktarma ve haberleşme gibi SİHA’mızın yapacağı bazı işlemler için seçilen 

Nvidia Jetson AGX Javier kartı, bu işlemleri kaldıracak yeterli hafıza sahiptir. Yeterli hafızaya 

sahip olabilmesi için 500 GB SSD hafıza modülü takılmıştır. Araçta kullanılan görev 

bilgisayarının algoritma için gayet yeterli hafızası olduğundan, hafıza parametreleri bizim için 

önemli değildir. 

Verilen algoritmaların sıradaki parametresi gecikme süresidir. Gecikme süreleri sırasıyla 2, 2.7, 

3.8, ve 6.1 ms dir. Bu da sırasıyla saniyede 500, 370, 268 ve 163 kez veri geçişi ya da veri 

işlemek demektir. Burada en verimli yolov5s modeli olarak görünse de, ihtiyaç duyulan yüksek 

FPS (saniyedeki fotoğraf kare hızı) olduğu için gecikme süresi göz ardı edilebilmektedir.  

Bir diğer kıyaslamamız ise mAP değeri üzerine olacaktır; 

Şekil 18 Farklı YOLO Versiyonlarının Gösterimi 
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R-CNN ve YOLO gibi nesne algılama modellerini değerlendirmek için ortalama hassasiyet 

(mAP) kullanılır. mAP değeri, temel gerçeklik sınırlayıcı kutuyu algılanan kutuyla karşılaştırır 

ve bir puan verir. Skor ne kadar yüksek olursa, model tespitlerinde aynı oranda yüksek 

doğrulukta olmaktadır. YOLO algoritmasını kullanmamızdaki en önemli nedenlerden biri de 

diğer nesne tespit algoritmalarına göre mAP değerinin daha yüksek olmasıdır. Tabi Yolo'nun 

da kendi içinde de modelleri bulunmaktadır (YOLO v5s, YOLO v5m, YOLO v5I, YOLO v5x). 

Bu modeller genel olarak karşılaştırıldığında ve mAP değerlerine bakıldığında YOLO v5x 

modelinin ortalama hassasiyet değeri daha fazla olduğu görülmektedir. 

Son olarak FPS değeri kıyaslayalım. Aşağıdaki tablodan değerlere bakalım. 

                                   Tablo 16 FPS Tablosu 

 

Tablodaki değerler incelendiğinde YOLO v5x modelinin performansı diğer benzer modellere 

kıyasla daha iyidir. Bu model seçimi ile aracımız yüksek FPS değerine sahip işlemler 

yapabilmektedir. 

Özetleyecek olursak YOLO v5x modeli, diğer modellere göre daha yüksek alan kaplaması, 

gecikme süresi fazla olması, yüksek FPS değerine sahip olması ve daha iyi sonuç bulması 

nedeniyle bu eksikleri göz ardı etmeye değer görülmektedir. Yarış esnasında rakipleri tespit 

ettiği andan 4 saniye boyunca takipte kalabilmek için atik hareketler ve yüksek hızlı tepkilere 

ihtiyaç vardır. Rakip kaçmaya çalıştığı anda YOLO v5x’in saniye de 200 kez yaptığı işlem 

sayesinde geç kalmadan rakip aracı takip etmeye devam edebilmektedir. Yüksek doğruluk oranı 

sayesinde de algoritmamız sorunsuz bir şekilde tespit yapmaya devam edecektir. 50.000 adet 

İHA fotoğrafı içeren veri setimiz ile çalışan algoritmamız mücadele esnasında rakip araçları 

yüksek doğrulukta tespit etmektedir.  

Fotoğraf sayısının en az 50.000 seçmemizin sebebi ise; Yolov5 geliştiricilerinin, etiketlenmiş 

fotoğrafların YOLO v5 algoritması ile başarı oranlarını vermeleridir. Başarı oranları şekil 19’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 19 Başarı Oranlarının Gösterimi 
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Farklı modeller üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda YOLO v5x modelinin ortalama 

hassasiyet değeri daha fazla olduğu görülmektedir. Bu nedenle Black Night takımının yazılım 

birimine göre aracın kilitlenme algoritması için en uygununun YOLO v5x modeli olduğunda 

hem fikir olunmuştur. 

Nvidia Jetson AGX Javier kartı kullanılarak eğitilen model ile hedeflenen 60 FPS değeri 

kolaylıkla elde edilmiştir. Ayrıca kendi aracımızın görüntüsünü veri setine eklemeden 

eğitilmiştir. Modele kendi aracımızın videosu yüklendiğinde onu yüksek bir doğruluk ile 

tanıyarak görüntü üzerinden başarılı bir şekilde kilitlenmiştir. Rakip İHA’ların aracımıza olan 

uzaklıkları ise, rakip İHA’ların kameramızda belirlediğimiz kare içerisinde kapladığı alandan 

bulunabilmektedir. Örneğin kanat açıklığı 2 metre olan bir İHA’nın 5 metre uzaktan 

belirlediğimiz karenin ortalama olarak yarısını kaplamaktadır. Bu da aracımızın uzaklığını sabit 

tutmamız gerektiği anlamına gelmektedir. Rakip İHA bizden uzaklaşmaya başladığında 

ekranımızdaki boyutunda Küçülme saptadığı anda motor gücünü artırarak rakip İHA’ya 

yaklaşmamızı sağlar. Ayrıca çarpışmalara karşı güvenlik amaçlı aracın önünde ve arkasında 

lidar mesafe sensörleri bulunmaktadır. 

Araç, proje planlaması kapsamında görev uçuşu aşamasına geçmediği için Gazebo simülasyon 

programı üzerinden görev uçuşu yapılmıştır ve model test edilmiştir. Bu testte araca, yerdeki 

taşıtları ve insanları tespit etmesi istenmiştir. Simülasyon üzerinden araca yüklenen algoritma, 

hedeflenen nesneleri kolaylıkla tespit edip, kilitlenme dörtgenini oluşturmuştur. 

 

Şekil 20 Simülasyon Uçuşu Görüntüsü 

Yapılan çalışmalar, testler ve test verilerine göre algoritma üzerinde yapılan düzenlemeler 

sonucunda başarılı bir kilitlenme algoritması oluşturulmuştur. 
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4.2. Veri Setinin Oluşturulması 

Kilitlenme algoritmasının oluşturulurken makine öğrenmesi modellerinden biri kullanılmıştır. 

Yapay zekanın alt dallarından biri olan makine öğrenmesinin en büyük özelliği veriye ihtiyaç 

duymasıdır. Ana mantık olarak 

veri seti üzerinden 

öğrendiklerini uygular ve yapay 

zeka algoritmalarında olduğu 

gibi hatalarından ders çıkarma 

özelliği yoktur. Bu sebeple veri 

setinin kalitesi makine 

öğrenmesi modelinin de kaliteli 

olmasını sağlamaktadır.  

Aracın kilitlenme 

algoritmasının veri seti 

oluşturulurken 2 kaynak kullanılmıştır. Bu kaynaklar hazır veri setleri ve ilgili birimler 

tarafından toplanan verilerdir. İki kaynaktan toplanan veriler ile ana veri seti oluşturulmuştur. 

Veri seti için farklı platformlardan 50000 adet İHA fotoğrafı toplanmıştır. Bu fotoğraflar 

üzerinde Makesense.ai sitesi kullanılarak etiketleme işlemi yapılmıştır. Etiketleme sonucunda 

fotoğraf üzerinden elde edilen nesne koordinatları algoritmanın anlayacağı formata 

dönüştürülmüştür. Örnek etiketleme işlemi şekil 21’de gösterilmiştir. Etiketlenen verilerin %81 

eğitim (train) verisi, %19’u test verisi olarak ayrılarak algoritmaya yüklenmiştir. Bu etiketleme 

ile algoritma video üzerinden İHA’ları tespit edebilecek hale gelmiştir.  

Ayrıca veri setine hazır COCO (Common Object in Context) veri setleri eklenerek fotoğraf 

sayısı arttırılmıştır. Burada amaçlanan aracın sadece İHA’ları değil farklı nesneleri de tanıyarak 

yarışma esnasında doğru kararlar verebilmesidir. Tüm veri setini toplanmasının sonucunda 210 

GB’lık bir veri seti oluşturulmuştur.  

4.3. Takip ve Optimizasyon Algoritması 

Black Night takımının, yazılım biriminin oluşturduğu görev yazılımı planının son aşaması tam 

otonom hedef takibidir. Yarışma konseptine göre aracımız tam otonom hedef seçmeli, onu 

tespit etmeli ve ona görüntü üzerinden kilitlenerek takip etmeye başlamalıdır. Araç 4.1. 

bölümünde anlatılan algoritma ile rakip araçlara kilit atabilmektedir. Fakat takip edebilmesi 

için Tracking (takip) algoritmasına, en uygun rakibi seçebilmesi için ise Optimization 

(optimizasyon) algoritmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölümde Fire Angel SİHA için 

oluşturulan Tracking ve Optimization uygulamaları anlatılacaktır. Şekil 21’de kesinleşmiş 

görev algoritmasının akış diyagramı gösterilmiştir. Takip algoritmasının ilk olarak kilitlenme 

algoritmasının rakip aracı tanımasını ve kilitlenme dörtgenini çizmesini bekleyecektir. Bu 

dörtgen çizildiğinde köşe noktalarının koordinatları takip için önem kazanmaktadır. Bu köşe 

noktalarının koordinatları sırasıyla (xmin, ymin), (xmax, ymin), (xmin, ymax), (xmax, ymax) 

Şekil 21 Etiketleme Görüntüsü 
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değerleridir. Bu koordinat değerleri denklem 1’deki denkleme 

koyulduğunda kilit atılan nesnenin merkez koordinatları elde 

edilmektedir.  

Vuruş alanının merkez koordinatları daha kolay kontrol 

edilebilmesi için (0, 0) alınmıştır. Bu iki koordinat değeri 

bulunduktan sonra şekil ’deki formülde yerine koyulmuştur. 

Aracın başarılı bir takip yapabilmesi için 1. ve 2. formül 

birbirlerine eşit olmalı veya yakın değerler vermelidir. Bu 

denklemi sıfır yapmaya çalışmak pratikte kilit atılan nesnenin 

merkezini ve vuruş alanının merkezini aynı konuma 

getirmektir. Araç, bu iki merkezi görüntü üzerinde her zaman 

birleştirmeye çalışacaktır. Görev yazılımımızda bu iki 

denklemin değerleri eşit çıkmaktadır. Bunun sayesinde araç 

başarılı kilitlenmeler yapmaktadır. Bu işlemin 

gerçekleşebilmesi için PID kontrolüne dayalı bir sistem 

oluşturulmuştur. Bu sistemin kontrol şeması şekil 22’de 

gösterilmiştir. 

 

PID kontrol ile elde edilen koordinatlar 

ile anlık olarak otopilot kartına araç 

kontrol parametrelerini 

göndermektedir. Farklı yüzeylerin 

kontrolü için gelen bilgiler ile araç 

kendi yolunu çizebilmektedir. Bu takip 

mekanizması sadece 4 saniye 

sürecektir. 4 saniyenin sonunda araç 

GNSS ile uçmaya devam edecektir. 

Buradaki amaç algoritmanın 

kilitlendiği nesnenin merkezinin 

koordinatları ile vuruş alanının merkezinin koordinatlarını eşitlemeye çalışarak, aracı 4 saniye 

kontrol etmektir. Bu eşitleme çalışmasıyla aracı kontrol etmek, başarılı bir takip ve kilitlenme 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

 

Denklem 1 Hedef Nesne Merkezini Bulma 

Denklem 2 Koordinatları Eşitleme Denklemi 

Şekil 22 Kesinleştirilmiş Görev 
Algoritmasının Akış Diyagramı 

Şekil 23 PID Kontrol Şeması 
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Aracın otonom kalkışının ardından sunucudan gelen 

veriler üzerinden kendine göre en kolay rakibi aramaya 

başlayacaktır. Araç, kendine uygun rakibi belirledikten 

sonra ana kameranın görüş alanına girene kadar konum 

üzerinden hareket edecektir. Hedef görüş alanında ise 

sırasıyla kilitlenme algoritması ve tracking algoritması 

devreye girerek kolay hedefe görüntü üzerinde kilit 

atılıp, o bölgeden uzaklaşılacaktır. Araç bölgeden 

uzaklaşırken başarılı bir kilitlenme yaptıysa o aracı 

kontrol eden takımın ID’sini ezberleyecektir. Aracın bu 

kararı verebilmesi için sezgisel algoritma çeşitlerinden 

olan yapay arı koloni algoritması kullanılmaktadır. İşlem 

pratikte gerçekleşirken ilk olarak konum üzerinden kolay 

rakip çıkarımı yapılır. İlk çıkarımdan sonra algoritma en 

uygun uçuş rotasını çizmekte ve aracı hareket 

ettirmektedir. 

Yapay arı koloni algoritması, gerçekte arı kolonilerinin 

hareket yapısı üzerinden geliştirilmiştir. Bu sebeple 

algoritmada, işçi arı, gözcü arı ve kaşif arı olmak üzere üç çeşit arı vardır. Kaşif arılar 

başlangıçta yiyecek kaynakları aramakla sorumludurlar. Fakat aracın sistemine rakiplerin uçuş 

bilgileri her saniye geldiği için yiyecek kaynakları hazır olmaktadır. Kaynaklar hazır olunca 

sistem, işçi arı aşamasına atlamaktadır. İşçi arılar, bulunan kaynakların kalitesini 

değerlendirmekte ve komşu kaynaklar ile karşılaştırmalar yapmaktadır. Bu durum araç 

sistemine gelen uçuş verilerinin değerlendirilmesi ve düzene sokulmasını temsil etmektedir. 

Sistem daha sonra Gözcü arı aşamasına geçmektedir. Gözcü arılar, kaynakların değerlendirme 

sonuçlarını kontrol eder ve en uygun kaynağın hangisi olduğuna karar verir. Bu durum araç 

sisteminde, sunucudan gelen veriler ışığında en kolay rakibin belirlenmesine karşılık 

gelmektedir. En kolay rakip seçildikten sonra araç algoritması en kısa rotayı çizer ve araç 

hareket eder. Kilitlenme işlemi tamamlandıktan sonra gözcü arı, işçi arıya döner ve sistem 

bütün olayları baştan tekrarlama başlar. 

5. HABERLEŞME  

Black Night takımının ilgili birimleri tarafından 

yarışma şartnamesine uygun olarak haberleşme 

planlanmış ve uygulanmıştır. Haberleşmeyi 

araç içi ve araç ile yer arası olarak iki kısma 

ayrılmaktadır. Şekil 25’te araç içi haberleşme 

diyagramı gösterilmiştir. 

Genel olarak araç içi haberleşme Pixhawk Cube 

Orange üzerinde toplanmaktadır. Here 3 GNSS 

modülü ve video link (Ts 832) modülü I2C 

protokolü ile otopilot kartıyla haberleşmektedir. 

Video link modülünde 5.8 GHz anten frekansı 

Şekil 24 Araç Kontrol Yüzeyleri 

Şekil 25 Araç İçi Haberleşme Diyagramı 
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ve 3 dBi anten kullanılmaktadır. HereFlow optik kamera ve GoPro 9 ana kamera, görev 

bilgisayarı ile Uart protokolü ile bağlantı kurmaktadır. Jetson AGX Javier kartı, video link 

modülü ile Uart protokolünü kullanmaktadır. Pixhawk Cube Orange kartı telemetri ile Uart 

protokolü ile haberleşmektedir ve telemetri üzerinden yer kontrol noktasına uçuş verisi 

göndermektedir. Telemetri ve video link, yer kontrol noktası ile RF veri yolu ile bağlantı 

kurmaktadır. Telemetri modülü, yer kontrol noktası ile MAVlink 2 protokolü ile haberleşir. 

Telemetri modülü 868 – 869 MHz frekans aralığında çalışır, 3 dBi anten kullanır ve otopilot 

kartı ile 57600 bautrate ile veri aktarımı yapar.  

UART Protokolü: UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), bilgisayar ve çevre 

birimler arasında haberleşmeyi sağlayan, asenkron çalışan haberleşme protokolüdür. Asenkron 

çalıştığı için herhangi bir “clock” ihtiyacı duymamaktadır. UART haberleşmesi 

gerçekleştirilirken öncelikle baudrate (veri iletme hızı) değeri ayarlanmalıdır. Aracımızda 

57600 baudrate ayarında UART haberleşmesi yapılmaktadır. Baudrate bizim saniyede ne kadar 

veri taşıyacağımızı göstermektedir. Örnek olarak baudrate 57600 seçtik. Bu değer bize saniyede 

yaklaşık olarak 57600 byte veri iletimi olacağını göstermektedir. Bir UART ile gönderilen veri 

paketi şekil 25’teki gibidir. 

 

Şekil 26 UART Veri Paketi 

UART veri paketi start biti ile başlar sonra asıl verinin olduğu bitler gelmektedir. Parity biti 

opsiyonel olarak olmayabilir. Son iki bit S1 ve S2 doğrulama biti olarak veri paketinde bulunur. 

Bu haberleşme veri tipi ile haberleşen alıcı ve vericinin baudrate değeri aynı olmalıdır. Bunun 

nedeni hata oranını sıfıra indirgemektir. Araçta, UART bağlantısı kullanan bütün alt sistemlerin 

alıcı ve verici değerleri 57600 baudrate değerindedir. 

I2C Protokolü: I2C (Inter – Integrated Circuit), seri haberleşme türlerindendir ve senkron 

haberleşmeye örnektir. I2C, düşük veri aktarım hızı ve hat sayısının fazla olduğu sistemlerde 

tercih edilir. Haberleşmeyi kontrol eden master cihazlar bulunmaktadır. Haberleşmenin sağlıklı 

geçekleşebilmesi için en az bir tane slave cihaz bulunmak zorundadır. I2C haberleşmenin 

yapıldığı sistemlerde birden fazla master cihaz bulundurulabilmektedir. I2C haberleşmesinde 

her cihaz bir kimliğe sahiptir. Bu kimlikler sayesinde master cihazlar hangi slave ile veri alıp-

vereceğini seçebilmektedir. I2C haberleşmesi 100 kbit/s – 400 kbit/s veri iletim hızlarına 

sahiptir. Ayrıca slave aygıtların bir bölümü elektriksel olarak programlanabilir. 

Ethernet Protokolü: Ethernet protokolü, kablolu veya kablosuz ağda bilgisayarlar, routerlar 

ve switchler dahil olmakla birlikte cihazlara bağlanmak için kullanılır. En çok kullanılan yerel 

ağ bağlantısı (LAN) teknolojisidir. Yarışmada yer kontrol bilgisayarının sunucu ile 

haberleşmesi için kullanılacaktır. 

Projenin haberleşmesinin ikinci kısmı yer kontrol noktasının kendi içindeki haberleşmesinden 

oluşmaktadır. Yer kontrol noktası; yer kontrol bilgisayarı, RFD868X telemetri alıcısı, video 

link alıcısı ve RC kumandadan oluşmaktadır. Telemetri ve video link alıcısı, yer kontrol 
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bilgisayarı ile UART protokolü ile 

haberleşmektedir. Haberleşmede 57600 baudrate 

değeri kullanılmaktadır. Yarışma sunucusuna 

bağlantı yer kontrol bilgisayarından olacaktır. 

Yarışma sunucusu ile ethernet bağlantı protokolü 

ile bağlantı kurulacaktır. 

 

 

MAVlink 2 Protokolü: MAVlink 2 protokolü, daha güvenli ve daha esnek bir yapıya sahip 

olması için MAVlink protokolünün üzerinden geliştirilen versiyonudur. C, C++ ve Python 

dillerine özel geliştirilmiştir. 24 bit mesaj kimliğine sahiptir. Güncellenmemiş alıcılar için 

uyumluluğu bozmadan mevcut mesaj tanımlarına yeni alanlar eklenebilmektedir. Seri haline 

gelmiş paketlerin içinde bulunan sıfırları (boş bayt) keserek göndermektedir. 

MAVlink 2 protokolü, hava aracı ve yer kontrol noktası arasındaki haberleşmenin sağlanması 

için kullanılan protokoldür. Bu protokol ile uçuş verileri haberleşme dökümanına göre 

düzenlenerek veri paketi haline getirilmiştir. Araç ile yer kontrol noktası arasındaki veri 

aktarımını test edebilmek için haberleşme testi yapılmıştır. Bu test aşağıdaki adımlar 

izlenmiştir; 

• Hava aracını temsil edecek veri üreten bir program belirlenmiştir (com0com) 

• MAVlink 2 bağlantısını temsil etmesi için Mission Planner programının simülasyon 

bölümünden haberleşme protokolü çalıştırılmıştır 

• Yer kontrol noktasını temsil edebilmesi için bir program belirlenmiştir (Realterm: Serial 

Capture) 

Şekil 28’de gösterilen program uçuş verilerini 

içeren veri paketini üretmektedir. Com 8 

portundan bağlanan veri, diğer tarafta Com 6 

portundan karşılık bulmaktadır. 

Şekil 29’da gösterilen programda anlık olarak 

gelen veri paketleri görülmektedir. Bu veri 

paketleri haberleşme dökümanında istenen 

verilere göre düzenlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 28 Com0Com Programı Arayüzü 

Şekil 27 Yer Kontrol Noktası Diyagramı 
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Bu veri dizimi şöyledir; 

• “takım numarası” 

• “IHA_enlem” 

• “IHA_boylam” 

• “IHA_irtifa” 

• “IHA_dikilme” 

• “IHA_yonelme” 

• “IHA_yatis” 

• “IHA_hiz” 

• “IHA_batarya” 

• “IHA_otonom” 

• “IHA_kilitlenme” 

• “Hedef_merkez_X” 

• “Hedef_merkez_Y” 

• “Hedef_genislik” 

• “Hedef_yukseklik” 

• “GPSSaati” 

• “saat” 

• “dakika” 

• “saniye” 

• “milisaniye” 

 

Test programı üzerinde elde edilen örnek bir veri paketini incelersek; 

Tablo 17 Örnek Veri Paketi 

 

253 24 0 0 206 1 1 116 0 0 195 161 0 0 0 0 0 0 23 252 0 0 0 0 0 0 246 0 26 0 156 1 187 10 

218 136 
 

 

İlk bit değeri (253): Başlık byte’dır. MAVlink 2 protokolü ile haberleşme yapıldığını gösterir. 

İkinci bit değeri (24): Gelen verinin boyutunu göstermektedir. 

Üçüncü bit dereğeri (0): Target ID olarak adlandırılır. Haberleşme esnasında karşı tarafın 

ID’sini gösterir. 

Dördüncü bit değeri (0): Component ID olarak adlandırılır. Bileşenin ID numarasını 

göstermektedir. 

Beşinci bit değeri (206): Sayaç olarak kullanılır. Veri paketinin hangi sırada geldiğini ifade 

eder. 

Altıncı bit değeri (1): Mesaj ID olarak adlandırılır. Verinin iletilip-iletilmediğini gösterir. 

Şekil 29 Realtem Programı Arayüzü 
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Yedi ile otuz altıncı bit arası (1 – 10): Asıl verinin olduğu kısımdır. Yarışmanın haberleşme 

dökümanında gösterilen kurallara göre düzenlenmiştir. 

Son iki bit (218, 136): CRC1 ve CRC2 biti olarak adlandırılır. Doğrulama yapmak için 

kullanılır. 

Bu test sonucunda araç ile yer arasındaki haberleşme başarılı bir şekilde simule edilmiştir. 

Testte iletişim yolu ve paket yapısının nasıl ayarlanacağı öğrenilmiş ve tecrübe edilmiştir. 

Yarışma sürecinde araç içi, araç-yer ve yer-sunucu bağlantıları sağlıklı bir şekilde yapılacaktır. 

 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI  

Black Night takımının geliştirdiği nihai yer kontrol arayüzünün tasarımı şekil 29’da 

gösterilmiştir. Aracın tam kontrolünü gerçekleştirebilmekte ve takım pilotuna kolaylık 

sağlayabilmektedir. Araçtan ve sunucudan gelen veriler bu arayüz üzerinden 

yönlendirilmektedir.  

 

Şekil 30 Black Night Team Arayüz Programı 

Arayüz 5 ana üniteden kontrol edilmektedir. Bunlar; 

• Bağlantı takip ünitesi 

• Rakip bilgi ünitesi 

• Kontrol ünitesi 

• Araç bilgi ünitesi 

• Görev takip ünitesidir 

Bağlantı takip ünitesi: Bu üniteyi sunucuya ve hava aracına bağlanmak için kullanılmaktadır. 

Aynı zamanda baudrate buradan ayarlanır ve sunucunun saati buradan kontrol edilmektedir. 

Rakip bilgi ünitesi: Bu ünitede yarışma esnasında rakiplerin konumları takip edilmektedir. 
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Kontrol ünitesi: Kontrol ünitesinde manuel yönlendirme işlemleri bulunur. Bu işlemler ile 

aracın otonom uçacağı rota belirlenebilmektedir.  

Araç bilgi ünitesi: Bu ünitede araca ait farklı bilgiler bulunmaktadır. Örnek olarak aracın 

hızını, irtifasını ve pil durumu gibi farklı parametreleri anlık olarak ekranda göstermektedir. 

Görev takip ünitesi: Bu ünitede görev yazılımını kontrol eden komutlar bulunmaktadır. Bu 

komutlardan bazıları otonom moda geçme, agresif modda çalışma, video aktarım ve kilitlenme 

dörtgenini göstermedir. Ayrıca başarılı veya başarısız kilitlenmeleri sayan bir sayaç bulundurur. 

Harita görünümü: Bu görünümde, harita üzerinden komutlar çizilebilmekte ve harita 

üzerinden aracın uçuşu kontrol edilebilmektedir. 

Canlı video görünümü: Bu görünümde, hava aracını ana kamerasından canlı olarak uçuşu 

takip edilmektedir. İstenildiği takdirde kilitlenme dörtgeni buradan görülebilir. 

Güncellenen sürümü ile yer kontrol arayüzü, ön tasarım raporunda planlanan bütün isterleri 

yapabilir hale gelmiştir. Bu isterlerden bazılarını aşağıda sıralanmıştır. Bu isterler kontrol 

edildiğinde, yer kontrol arayüzünde hepsi görülebilmektedir. 

• Arayüz programında aracın canlı görüntüsü görülebilmektedir. 

• Arayüz programındaki harita üzerinden komut verilebilmektedir. 

• Arayüz programı yarışma sunucusuna belirli uçuş verilerini ve uçuş videosunu canlı 

olarak aktarabilmektedir. 

• Arayüz programında araçtan gelen canlı uçuş verileri ekrana zamanında 

yansıtabilmektedir. 

• Arayüz programı üzerinden gerektiği zamanlarda manuel kontrol yapılabilmektedir. 

• Arayüz programında rakip araçları uçuş bilgileri anlık olarak görülebilmektedir. 

• Arayüz programında aracın elektriksel durumu takip edilebilmektedir. 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU  

7.1. Yapısal Entegrasyon 

 

Şekil 31 Araç Yapısal Parçalarının Gösterimi 
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Tablo 18 Mekanik Parçalar Tablosu 

Numara Parça Adı Üretildiği Malzeme 
1 Motor Kolu Plastik 

2 Gövde 1 Karbon Fiber 

3 Motor Kolu Plastik 

4 Gövde 2 Karbon Fiber 

5 İniş Takımı Plastik 

6 Motor Kolu Plastik 

7 İniş Takımı Plastik 

8 İniş Takımı Plastik  

9 İniş Takımı Plastik 

10 Motor Kolu Plastik 

 

Seçilen hazır model F450 Quadcopter 10 parçadan oluşmaktadır. Paket içeriğinde 4 adet motor 

kolu, 2 adet gövde ve 4 adet iniş takımından oluşmaktadır. Entegrasyonu basit bir modeldir.  

 

Şekil 32 Mekanik Parçalar 

İlk aşamada motor kolları gövdeye vidalar ile sabitlenmiştir.  

Şekil 33 Mekanik Montaj - 1 (CAD Çizimi ve Gerçek) 
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İkinci ve son aşamada ise iniş takımları şekilde görüldüğü gibi SİHA’nın gövdesine vidalar ile 

entegre edilmiştir. Böylelikle yapısal entegrasyonumuz son bulmuştur.  

 

7.2. Mekanik Entegrasyon 

Hava aracının alt sistemlerinin entegrasyonu yapılırken ilk 

olarak ağırlık merkezi düşünülerek yerleşim planı 

yapılmıştır. Yerleşim planının tamamlanmasının ardından 

montaj işlemi başlamıştır. İlk olarak otopilot kartı 

yerleştirilmiştir. Otopilot kart yerleştirilmeden önce uçuş 

esnasında titreşimi sönümlemesi için bir platforma monte 

edilerek araca yerleştirilmiştir. 

Otopilot kartı dışındaki malzemeler aracın içinde bulunan 

zemine önce çift taraflı bantlar ile sabitlenmiş daha sonra 

vidalanmıştır. Telemetri, video link ve kumanda vericisinin 

antenleri, aracın alt yüzeyine doğru takılmıştır. Sigorta 

modülü ve pil entegre edilirken kolay ulaşılabilir bir 

konumda olmasına dikkat 

edilmiştir. GNSS modülü aracın 

üst yüzeyine monte edilerek 

uydulardan gelen sinyalleri daha 

sağlıklı alması sağlanmıştır. 

 

 

 

 

Şekil 34 Mekanik Montaj - 2 (CAD Çizimi ve Gerçek) 

Şekil 36 Otopilot Kartı ve Bağlı Olduğu 
Platform 

Şekil 35 Mekanik Entegrasyondan Bir Kesit 
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7.3. Elektronik Entegrasyon 

Bir döner kanat insansız hava aracı için elektronik entegrasyon; yerleştirilen parçalar için aynı 

zamanda ağırlık dengesinin sağlanması için ve sistemlerin çoğu dışarıdan görünür yapıda 

olduğundan, estetik olarak da önem arz eden bir konudur. Kablolama yaparken teknik konular 

yanında bu yönde de düşünmek dışarıdan bakan bir kişinin ilk izlenimi ve ilgisi için iyi 

olacaktır. 

Güç dağılımının önce yapılması, çalışma 

alanının daha fazla olması ve kalın kabloların 

yönetiminin kolay sağlanması sebebiyle daha 

mantıklı olacaktır. Güç dağıtımı bataryadan 

gelen XT60 güç soketinden başlayarak, aynı 

zamanda SİHA çerçevesini oluşturan güç 

dağıtım kartı, ESC’ler ve motorlar şeklinde 

devam etmektedir. İtki sisteminin haricinde 

bulunan sistemler için güç, güç dağıtım kartına 

bağlanan bir regülatör kart ile sağlanmıştır.   

 

Kablolama kısmında ESC’ler ve motorlar 

arasındaki mesafelerin birbirine eşit olmasına ve 

simetriye dikkat edilmiştir. ESC ve motor bağlantıları gold pin konnektörler yardımıyla yapılıp 

açıkta kalan iletken kısımlar kısa devrelere sebep olmayacak şekilde makaron ile izole 

edilmiştir. ESC ve güç dağıtım kartı arasındaki bağlantılar uygun lehim tekniği ile lehimlenip, 

mekanik sağlamlık ve iletkenlik konularında hassas olunmuştur. Drone üzerinde bant kullanımı 

gereken durumlarda ısıya dayanıklı kapton bant tercih edilmiştir.  

Kablolama yaparken, yüksek güçlü sistemlerde 

gerekenden fazla uzun kablo kullanmak gerilim 

düşümlerine sebep olacağından ve gereksiz ağırlık 

yapacağından istenmeyen bir durumdur. Aynı 

zamanda güç kablolarının fazla kısımları rulo 

şeklinde sarıldığında indüktif etkiler yaratabilir. Bu 

da akımın gecikmesine neden olacaktır. Bu 

sebeplerle kablolar uygun uzunluklarda kısaltılmış 

olup fazla kablolar atılmıştır. Kablolar motor testleri 

sonucunda ölçülen akım değerlerine göre, 

kullanılan kablolar 12AWG ısıya dayanıklı silikon 

kablo olarak seçilmiştir.  

Şekil 37 Makaron ile Sarılmış XT60 Soketi 

Şekil 38 Isı Bantları ile Güçlendirilmiş ESC 
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Yüksek güçlü sistemlerin haricinde kalan uçuş bilgisayarı ve sensörler gibi diğer elektronikler 

için güç bağlantı hatları ayrı ayrı regülatör kartı üzerinden alınmıştır. Sensörlerden gelen 

kablolar ve veri taşıyan haberleşme kabloları, antenler gibi elemanlar; yüksek akım taşıyan 

kabloların yanında bulunduğu zaman EMI problemleri yaşanabilir. Bu da uçuş sırasında anlık 

haberleşme sorunları ve anlık düzensiz sensör verilerine neden olabilir. Uçuşu kontrol eden 

kartlar bu sorunu engellemek için metal bir çerçeve içerisinde bulunurlar ancak kablolar 

genellikle bu yönde dizayn edilmemiştir. Kablolama sırasında bu konuda mümkün olduğunca 

hassas davranılmaya çalışılmış, güç kabloları ve haberleşme kabloları üst üste gelecek şekilde 

bantlanmamış, arada mesafe olacak şekilde konumlandırılmıştır.  

İnsansız hava araçları yüksek güç tüketen cihazlar olmaları sebebiyle özel bataryalara ihtiyaç 

duyarlar. Lipo batarya olarak bildiğimiz bu bataryalar anlık olarak çok yüksek güçlerde çıkış 

sağlayabilirler. Bu normal kullanımda avantajlı bir konu olsa da herhangi bir kısa devre 

durumunda iyi olmayan sonuçlar doğuracaktır. Herhangi bir kısa devre durumunda bağlantıları 

ayırmaya zaman bulamadan yangın çıkabilir. Ayrıca 

kısa devre olan bağlantılar eriyip birbirine 

yapışabilir bu da ayırmayı imkansız kılabilir.  

Aracın elektriksel güvenliğinin sağlanması için bir 

sigorta modülünün kullanılması gereklidir. Klasik 

tipteki bıçak sigortalar 90 amper gibi yüksek güçler 

için mevcut değildir. Genellikle bu tipteki sigortalar 

paralel bağlanarak bu sorun aşılmaya çalışılır. Ancak 

bu tip kablo üzeri modüllerin kaliteli sokete sahip 

olanlarını bulmak oldukça zordur ki genellikle 

yüksek akımlara uygun değillerdir.  Bu nedenle İHA 

için resetlenebilir tipte uygun bir sigorta kullanmak 

tek bir buton ile tüm bağlantıyı ayırabilme ve kolay 

ulaşılabilir olması gibi avantajlarından dolayı 

mantıklı bir seçim olacaktır. İnsansız hava aracımız 

için 90 amper değerinde resetlenebilir bir sigorta kullanılmış olup kolay ulaşılabilecek bir 

noktaya konumlandırılmıştır. 

 

8. TEST VE SİMÜLASYON  

8.1. Alt Sistem Testleri 

            8.1.1. Fluid Flow Analiz 

Fluid flow analizi başlığı altında SİHA’mıza 3 farklı analiz uygulanmıştır. Bunlar; temperature, 

pressure ve velocity’dir.  

Temperature analizinde, SİHA dışarıdan bir sıcaklığın etkisine maruz kalacaktır. Analizde, 

yarışma alanı olan Bursa şehrinin eylül ayındaki sıcaklık ortalaması olan 20°C lik sıcaklık 

uygulanmıştır. Analiz sonucunda görüldüğü gibi, sıcaklık altında gövde ve kanat yüzeylerinde 

herhangi ısınma sonucu bozulmaya ve deformasyona rastlanmamıştır (şekil 34). 

Şekil 39 Motor Kablosunun Gold Pinleri 
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Şekil 40 Tempature Analiz 

 

Pressure Analizi ile SİHA’nın basınca karşı dayanımı test edilmiştir. Analizde ortalama 

yükseklik olarak 100m seçilmiş ve 100m yükseklikteki basınç olan 100.129kpa SİHA’ya 

uygulanmıştır. Uygulanan basınç sonrasında SİHA’nın yapısında bir etki veya bir deformasyon 

olmadığı görülmüş ve test edilmiştir (şekil 35). 

 

 

Şekil 41 Pressure Analiz 

Velocity analizi ile,drone’un rüzgara karşı tepkisi test edilmiştir. Drone’un 50m/s hızla gittiği 

ve 50m/s hızdaki rüzgarın drone’a etki ettiği bir analiz ortamı oluşturulmuştur. Rüzgarın 

SİHA’nın yapısı üzerindeki etkisinin düşük düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. Görev esnasında 

böyle bir durumla karşılaşması durumunda, problem olmayacağı gözlemlenmiştir (şekil 36). 
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Şekil 42 Velocity Analiz 

Random vibration analizi, genel itibariyle parçayı herhangi bir yerden sabitleyip rastgele 

titreşimler verdiğimiz ve parçanın istediğimiz yerinde bu titreşimlerin sonucunu gördüğümüz 

bir analiz türüdür. 

SİHA’nın kollarındaki motorlardan kaynaklanan titreşimlerin, SİHA’ya nasıl bir etkisi 

olduğunu görmek açısından bu analiz uygulanmış ve sonuçlandırılmıştır. 

SİHA’da kullanılan motorun gücü 770kV’tır. Bir motorun yaydığı titreşimi ve rezonans etkisini 

gerçekte tam anlamı ile tespit etmek çok güç olduğu için bu değerlere en uygun ortalama bir 

değer verilmiştir. 

SİHA kollarına 500Hz frekans uygulanmıştır ve kolların sönümleme oranı 0,35 verilmiştir 

(şekil 37). 

 

 

 

 

 

 

 

Verilen Hz değerinin SİHA kollarındaki etkisi şekilde görülmektedir. Analiz sonucunda 

verilmiş olan 500Hz frekans değerinin kanat uçlarında etkisi minimal düzeydedir. SİHA, 

motorun yaydığı titreşimlerden uçuş esnasında etkilenmemektir. Dolayısıyla SİHA uçuş 

esnasında ve görevini yerine getirirken herhangi bir titreşimden olumsuz anlamda 

etkilenmeyecektir. 

Tablo 19 SİHA Kollarına Verilen Analizler 
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Şekil 43 Random Vibration 

 

 

 

 

 

            8.1.2. Total Deformation  

Total deformation ile uygulanan basınç sonucu aracımız üzerindeki bölgelerde oluşan eğilmeler 

görülmektedir. Uygulanan 91.159 Pa basınç sonucuna göre maximum eğilmelerin 9 mm civarı 

ve minimum eğilmelerin ise 0,99 mm civarı olduğunu görülmektedir. Bu eğilmelerin şasenin 

ortasından motor kollarına doğru gidildikçe arttığını görülmektedir. Kolların ucunda ise 

maksimum seviyeye ulaşmaktadır (şekil 39). 

 

Şekil 45 Basınç Analizi 

Şekil 44 Hızlanma Grafiği 
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            8.1.3. Equivalent Stres  

Equivalent stres ile Karbon fiberin akma mukavemeti 1367 mpa dır. Görülen analiz sonucunda 

maximum gerilmenin yaklaşık olarak 647 mpa olduğu ve emniyet katsayısının yaklaşık olarak 

2,12olduğu görülmektedir. Gerilmelerin tasarımın üzerinde dengeli dağıldığını fakat pervane 

kol kısımlarının gövdeye bağlı olan kısımlarında daha fazla olduğunu görmekteyiz. İkinci 

fotoğrafta maximum ve minimum değerlerin hangi noktalarda olduğu gösterilmiştir. 

 

Şekil 46 Equivalent Stres 

            8.1.4. Maximum Princibal Stres 

Bu analiz ile basma gerilmeleri gözlemlenmiştir. Analiz sonucunda görüldüğü gibi, tasarımın 

üzerine uygulanan basınç yüzeyinde daha çok gerilme bulunmaktadır. Görüldüğü üzere 

maksimum basma gerilmesi gövdenin motor kollarıyla birleştiği yerdedir ve bu değer yaklaşık 

olarak 541 mpa’dır. 

 

Şekil 47 Maximum Principal Stres 

Yapılan analiz sonucunda görüldüğü gibi tasarımımız maruz kalacağı basınç değerlerinde 

herhangi bir kırılma yaşamamıştır. Yalnızca küçük deformasyonlara uğramıştır. Uygulanan 

basınç doğrultusunda aracımızın maksimum 19mm deformasyona uğrayacağı gözlemlenmiştir.  
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            8.1.5 Termal Analiz 

SİHA’da ısı kaybı ve kazanımını görüntülemek, sıcaklık değişimlerini incelemek için 

kullanılan bir analiz türüdür. Termal analiz ile SİHA’da kullandığımız malzemeler üzerindeki 

belirli sıcaklık programı altında meydana gelen değişiklikleri incelenmek amaçlanmıştır. 

Standart ölçü olarak, yarışmanın yapılacağı yer olan Bursa’nın geçen yıl eylül ayındaki 

ortalama sıcaklık değeri(20°C) ve kullanılmıştır. 

SİHA’nın bacak kısmı plastik olduğu için azami dayandığı değer olarak, plastiğin ortalama 

erime sıcaklığı olan 120°C alınmıştır. SİHA’nın gövde kısmı Karbon Fiber olarak alınmıştır. 

Karbon Elyafların Sıcaklık dayanımı 150-180°C’dir. SİHA’mızda sert bir karbon 

kullanacağımız için bu sıcaklık değeri 1000°C’ye kadar çıkmaktadır. Termal analiz başlığı 

altında 3 farklı analiz gerçekleştirilmiştir. Bunlar; temperature, directional heat flux ve yönlü 

ısı akışı analizleridir.  

Temperature analizi ile; uygulamış olduğumuz ısı değerinin, SİHA’nın yüzeyindeki dayanımını 

görmüş olacağız. Sonuçlardan görüldüğü üzere SİHA’nın yapısında herhangi bir değişim 

olmamıştır. 

 

Şekil 48 Temperature Analiz 
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Total Heat Flux analizi ile toplam ısı akış sonuçları tespit edilmiştir. En çok etkilenen 

bölgelerin; gövdenin ve motor kollarının uç kısımları olduğu görülmektedir. 

Directional Heat Flux analizi (yönlü ısı akışı analizi) ile toplam ısı dağılımını gözlemlemiş 

olacağız. Analiz sonuçlarında gövdenin ve motor kolunun uç kısımlarında ısınmanın daha fazla 

olduğu gözlemlenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda, SİHA’nın maruz kaldığı ısı karşısında deformasyona uğramadığı 

görülmüştür. 

            8.1.6. Kilitlenme testi 

Proje için belirlenen zaman-akış çizelgesine göre çalışmalar devam etmektedir. Hava aracının 

temel uçuş testleri 1 hafta içinde başlayacaktır. Fakat görev yazılımının sağlıklı ilerleyebilmesi 

için test yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple Gazebo simülasyon programı üzerinden 

uçuş testi yapılmıştır. Simülasyonda hava aracını kontrol edebilmek için Q Ground Control 

programı kullanılmıştır. Şekil 51’de görüldüğü gibi araç görev gereği yerdeki insanları ve aracı 

tanıyacaktır. Daha sonra tespit edilen nesneler üzerinde kilitlenme dörtgeni çıkarması 

istenecektir. 

Şekil 49 Total Heat Flux Analiz 

Şekil 50 Directional Heat Flux Analiz 
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Şekil 51 Kilitlenme Test Görüntüsü 

Program ayarlandıktan sonra uçuş simülasyonu yapılmıştır. Simülasyonda araç uçuş esnasında 

yerdeki hedeflerini tespit ederek kilitlenme dörtgenini oluşturmuştur. Kilitlenmesinin ardından 

10 saniye sabit bir şekilde bekleyerek nesnelere kilitli kalmıştır. 

Bu test sonucunda yazılımımız gerçek uçuş testine çıkabilecek seviyede olduğunu kanıtlamıştır. 

 

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

Black Night takımının tasarladığı Fire Angel SİHA için çalışmalar devam etmektedir. Araç 

anlık olarak temel uçuş testlerine hazırlanmaktadır. Aracın daha güvenli bir uçuş yapabilmesi 

için uçuş öncesi kontrol listesi oluşturulmuştur. Uçuş öncesi kontroller aşağıda maddeler haline 

getirilmiştir. 

• Hava durumu, rüzgar hızı kontrolü 

• Bağlantı kurulan GNSS uydu sayısı 

• Olası kaza durumuna karşı hazırlıkların kontrolü 

• Aracın mekaniğinin kontrolü 

• Araç kablolamasının kontrolü 

• Pervane bağlantısının kontrolü 

• Pil bağlantısının kontrolü 

• Yer kontrol noktası ile bağlantı kontrolü 

• Video ve uçuş verilerinin iletim kontrolü 

• Uçuş yapacak yerin ve yakın çevresinin kontrolü 

• Araç kalibrasyon kontrolü 
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9. GÜVENLİK  

Takımımız olası arıza, kaza durumlarını önceden tahmin ederek hazırlık yapmaya önem vermektedir. 

Bu sebeple belirlenen bazı durumlara karşı önlemler almaktadır. Bu durumlar ve önlemler; 

• Pilin bir ağırlık altında ezilmemesi ve direkt bir sıcaklığa maruz kalmaması gerekmektedir. 

Aksi takdirde pil deforme olabilir ya da yangına sebep olabilir. Bu sebeple aracın uçuşu 

sırasında yedek pil için pil çantası tedarik edilmektedir.  

• Araçta çıkacak olası yangınlara karşı yangın söndürme tüpü bulundurulmaktadır. 

• Olası yaralanmalı kazalara karşı ilk müdahaleyi yapmak için, ilk yardım çantası 

bulundurulmaktadır. 

• Karbon fiberle üretim sırasında kimyasallara maruz kalındığı için; kimyasallarla olan teması 

en aza indirmek açısından koruyucu gözlük, eldiven ve maske kullanılmıştır. 

• Kapalı ortamlarda motor çalışır konumdayken uçağın belli uzuvları test edilirken, pervane 

takılmamıştır.  

• Olası arıza durumlarında akımı kesmesi için SİHA’da su geçirmez sigorta kullanılmıştır.   
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