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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ  

1.1. Sistem Tanımı  

Genel olarak yarışmada her bir İHA, yarışma esnasında aynı anda havada olacak ve birbirleri 

ile mücadele içerisinde olacaktır. İHA’lar birbirlerini hedef alıp görüntü üzerinden kilitlemeye 

çalışacaklardır. Şartname incelenmiş olup, yarışma esnasında istenen tüm görevler 

tanımlanarak yerine getirmesi beklenmektedir. Gerek yarışma öncesi gerek yarışma sırası ve 

sonrası için farklı şekilde tanımlanmıştır. 

Yarışma öncesi takımlardan İHA’ların mekanik tasarımı, donanımsal ve yazılımsal tasarımı 

belirtildiği ön tasarım raporu, bu aşamadan sonra donanımsal ve yazılımsal tasarımı, 

kullanılacak araçların  niceliklerini ve niteliklerinin detaylı bir şekilde anlatılmış hali olan kritik 

tasarım raporu ve son olarak İHA’nın güvenli bir şekilde iniş, kalkış ve uçuş görevlerini 

gerçekleştirdiği, uçuşun en az 3 dakikası otonom olduğu, kalkışın, inişin ve havada seyrin 

açıkça görülebildiği uçuş kanıt videosu istenmektedir. 

Bu aşamalardan yarışmaya hak kazanan takımların yarışma süresince gerçekleştirmesi istenen 

diğer görevler; 

Otonom Kalkış :Pilot desteği olmadan aracın kumanda üzerinde tek düğme ile veya yer 

istasyonundan bildirilen komut ile bulunduğu noktadan kendi kendine yarış yüksekliği olan 35 

metreye yükselerek kalkış yapmasıdır.  

Otonom İniş : Pilot desteği olmadan aracın yer istasyonundan bildirilen komut yada kumanda 

üzerinde tek düğme bulunduğu noktaya veya başladığı noktaya kendi kendine iniş yapması 

sürecidir.  

Otonom Uçuş : Pilot desteği olmadan aracın müsabaka süresince istenen azami oranda kendi 

kendine uçtuğu süredir. Bu uçuş yer istasyonu yönlendirmesi ile yapılabilecek olup tamamen 

otonom gerçekleşecektir. 

Otonom Başarılı Kilitleme (Vuruş) :  Yarışmanın en can alıcı görevi olup, zorluk derecesi en 

yüksek görevdir.  

Döner kanat kategorisinde, rakip İHA’yı tesbit edip 10 sn boyunca takip ederek, istenen 

ölçülerde kamera kaydına alması ve bu yakalama sürecinin otonom olarak tamamlanmasını 

ifade etmektedir. Kilitlenme videosu müsabaka sonunda hakemlere teslim edilmelidir. 

Bahsi geçen bu temel otonom görevler tamamlanmadan yarışma süreci tamamlanmış 

sayılmamaktadır. Bu görevlerin yanında yarışmalarda yapılması gerekil olan diğer görevler ; 

İHA ve Yer İstasyonu Haberleşmesi : İHA kendine ait bir yer istasyonu ile noktadan noktaya 

haberleşme sağlamalıdır. Bu haberleşmede Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) 

yönetmeliklerine uyumlu haberleşme sistemleri kullanılmalıdır. Wi-Fi, yayılı tayf (Spread 

Spectrum) şifreli haberleşme protokolleri tavsiye edilmektedir. Uçuş öncesi her takım için 

belirlenen haberleşme frekansı ve telemetri ID’si yarışma sonuna kadar değiştirilmemelidir. 

Ayrıca müsabaka sırasında ortak çadırda bulunan takımların video alıcı-verici elektronikleri 

açmaları yasaktır. Takımlar İHAları ile haberleşmek için interneti kullanamamaktadır. 

Müsabaka süresince yarışmacıların kendilerine ait yer istasyonları yarışma istasyonlarına 1sn 
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periyotlarla kendi takımının telemetri paketlerini göndermek zorundadır. Bu bilgiler yarışma 

sunucusu tarafından kontrol edilmekte eksik bilgiler ceza puanı olarak kesilmektedir. 

Manuel Başarılı Kilitlenme : Yarışma da esnasında pilotlar manuel olarak İHA takibi 

yapabilir ve onlara kitlenebilirler bu sayede otonom gerçekleştirebilirler.  

Gerçek Zamanlı Görüntü Aktarımı : Zorunlu olmamakla beraber İHA görüntüsünün canlı 

olarak yer istasyonuna ve sunucu bilgisayarına aktarıldığı görüntüdür. Ekstra puan 

kazandıracak bir görevdir. 

Tanımlanan görevler neticesinde aracımız rakip İHA’lara mümkün olduğunca fazla kez başarılı 

bir şekilde kilitlenmek ve agresif manevralar yaparak, kitlenilmekten kaçınacaktır. Vuruş 

tespiti, İHA üzerinde bulunan kamera ile sağlanacak en az 10 saniye istenen ölçülerde görüntü 

alınması sağlanacaktır. 

Bu temel görev ile beraber otonom kalkış, otonom iniş ve otonom sürüş görevleri yapılması 

öncelikli istenen görevler arasındadır.  

Tüm bu durumlar göz önüne alındığında sadece vuruş yapmak yeterli olmamakla beraber 

vurulmaması için de gerekli önlemlerin kaçış senaryolarının hazırlanması, yer istasyonu ile 

haberleşmenin kesintisiz sağlanması öncelikli olarak yapılması, gerçek zamanlı görüntü 

aktarımı gibi görevler de yapması beklenmektedir. 

Bir İHA sisteminin istenen görevleri yapabilmesi için birçok farklı disipline sahip konuları 

üzerinde bulundurması gerektiği görülmektedir. 

Stabil uçuş kabiliyeti başta olmak üzere, manevra kabiliyeti yüksek manuel ve otonom kontrol 

edilebilen bir yapıda olması gereklidir. Görevler dahil istenen tüm görevleri yerine getirebilecek 

bir İHA yapımı için bir üretim süreci oluşturulmuştur.  

Bu süreç içerisinde literatür ve alan taraması yapılarak mevcut döner kanat sistemlerinin 

araştırılması sağlanmış ve uygulama çokluğu, manevra kabiliyeti, dinamik yapısı, maliyet ve 

üretilebilirlik dikkate alındığında 4 kollu Quadcopter yapı tercih edilmiştir 

Dengeli uçuş yapıları ve ağırlık merkezinin kolay ayarlanabilmesi bu gövde tipinin 

seçilmesinde etken olmuştur. Bu tip gövdeler tek bir noktada rahat dönüş yapabilmesi, 4 yöne 

stabil şekilde hareket edebilmesi takip ve kaçış görevlerini yerine getirmede büyük avantaj 

sağlayacaktır. Tüm kontrol sisteminin ve bataryanın, merkezi bir noktada olması ağırlık 

merkezinin korunmasını sağlayacaktır. 

Aracımız üzerinde kullanılacak kontrol kartı gerek manuel gerekse otonom görevleri icra 

etmesini sağlanacaktır. Kontrol kartı aynı zamanda denge başta olmak üzere ani kontrol 

kayıpları, olumsuz hava koşulları gibi durumlarda aracımızı stabil pozisyonda tutmasını 

sağlayacak güvenli bir sürüş imkânı kazanacaktır.  

Haberleşme sisteminde 2 tip araç kullanılması planlanmıştır. Bunlardan ilki standart olarak 433 

MHz lik telemetri cihazları ile haberleşmenin sağlanmasıdır. Bu cihazlar yer istasyonu ile 

İHA’yı haberleştirerek gerekli bilgi akışını sağlamaktadır. Diğeri ise kurulacak Wİ-Fİ link ile 

yer istasyonu arasında bağlantı kurularak görüntü, telemetri ve otonom kullanım bilgilerinin 

5Ghz hızında kullanılması olacaktır. Özellikle Wİ-Fİ link sistemi üzerinde durulmaktadır. 
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Gerek araçta gerek yer istasyonunda 5 Ghz anten kullanılacak olup antenlerin yönsüz olması 

sayesinde geniş alanda kullanılabilecektir. 

Yarışma etap süreleri 15 dakika olarak belirlenmiş ve bu sürelerde ihtiyaç duyulacak enerji 

miktarını hesaplayıp asgari oranda bu ihtiyacı karşılayacak bir bataryayı İHA üzerinde 

bulundurulacaktır. Tüm cihazlar düşünüldüğünde 15-20 dakika arasındaki bir uçuş ve tüm 

cihazların çalıştığı düşünüldüğünde, 6S 5200 mAh bir Li-Po bataryanın yeterli olacağı 

düşünülmektedir. 

Otonom görevlerin icrası için öncelik sağlıklı görüntünün alınmasıdır. Bu kapsamda dijital 

olarak 1080p Full HD görüntü alabilen bir dijital kamera kullanılacaktır. Görüntünün alınması 

için 2 tip ortam hazırlanmıştır. İlk ortam görüntü işlemenin araç üzerinde yapılması ve Jetson 

Nano ile işlenmesi, diğeri ise görüntünün IP kamera ile alınarak görüntünün yer istasyonunda 

işlenmesidir. Bu iki sistem için gerekli donanımlar temin edilmiş olup yapılacak testler ile en 

iyi performans gösterenin seçilmesi sağlanacaktır.  

Görüntü işleme PYTHON programlama dili ile yapılacak olup Jetson NANO veya TX üzerinde 

YOLOv5 uygulaması ile görüntü işleme işleminden sonra hesaplanacak olan yönlendirmeler 

uçuş kartına aktarılarak otonom sürüş sağlanacaktır.  

İHA’mız yarışma esnasında yakalama, kaçış ve acil durum manevra senaryoları hazırlanacaktır. 

Bu senaryoların uygulanması kumanda üzerindeki düğmelere atanacak ve acil durumlarda 

müdahale imkanı sağlayacaktır. 

Yarışma sunucusu ile haberleşme standartları belirtilmiştir. Python da hazırladığımız veri 

gönderme fonksiyonları ile gerekli haberleşme standartları uygulanacaktır.Yarışma görüntüleri 

için yine görüntü işleme sistemi üzerinden sunucuya yarışma videosu gönderilecektir. 

Yer istasyonu yazılımımız ile rakip İHA’lar izlenecek algoritmalar oluşturulmaktadır. Python 

ile geliştirdiğimiz arayüz ile aracımız yer istasyonundan da kontrol edilebilecek aynı zamanda 

izlenebilecektir. 

Tüm bu kriterler dikkate alındığında yarışma esnasında istenen görevlerin tamamının yapılması 

planlanarak yarışmanın tamamlanması hedeflenmektedir. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Aracımızın performans bilgilerinin hesaplanabilmesi için öncelikle, ağırlık, enerji harcama 

miktarının tam olarak belirlenmesi gerekmiştir. 

1.2.1. Enerji Performans Değerleri :  

İlk olarak aracımızın enerji marjı hesaplanmıştır. Aracımızda olası donanımlar için güç 

değerleri minimum ve maksimum olarak her parça için belirlenmiştir.  
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    Tablo 1. Maksimum Enerji Harcama Miktarları 

İHA Enerji Harcayan Parçalar (Motorlar Maksimum Seviye) Akım (A) 

NVIDIA Jetson Nano 4GB Developer Kit -  1 

Radiolink Mini Pixhawk 0,15 

FrSky X8R Alıcı 0,1 

SunnySky V4108 380 KV Fırçasız Motor 30 

RadioMaster GPS modülü 0,1 

Rocket 5M 0,5 

Genel TOPLAM 31,85 

 

    Tablo2. Minimum Enerji Harcama Miktarları 

İHA Enerji Harcayan Parçalar(ortalama) Akım (A) 

NVIDIA Jetson Nano 4GB Developer Kit -  1 

Radiolink Mini Pixhawk 0,15 

FrSky X8R Alıcı 0,1 

SunnySky V4108 380 KV Fırçasız Motor 16 

RadioMaster GPS modülü 0,1 

Rocket 5M 0,5 

Genel TOPLAM 17,85 

 

Kullanılan tüm ekipmanların saatlik harcama değerleri hesaplanmış ve genel olarak 1 saatlik 

enerji ihtiyacı ortaya konmuştur.  Bu hesaplamalar ekipmanın katalog bilgilerine bakılarak 

yapılmaktadır. Enerji ihtiyacı için 6s 5200 mAh Batarya kullanılacaktır. Enerji marjımıza 

baktığımızda yeterli seviyede olduğu bir etabı bitirecek düzeyde olduğu görülmektedir.  

Kullanılacak batarya belirlendikten sonra aracımızın ağırlığı ortaya çıkartılmıştır. Ağırlık 

belirlenmesinde katalog bilgilerine başvurulsa da gerçek değerler hassas terazi ile ölçülerek 

alınmıştır. 

1.2.2. Uçuş Hızı ve Kabiliyeti Performans Değerleri : 

Aracımızın agresif hareket etmesi istenmemektedir. Kamera kaydı esnasından mümkün 

olduğunca ani hareketlerden sakınması sağlanacaktır. Kaçış manevraları esnasında keskin 

dönüşler ile kaçış sağlanabilecektir. Aracımız quadcopter olması her türlü manevrayı 

yapabilmesini sağlamaktadır. Uçuş kartı ile yapılacak otonom kalibrasyon ile en stabil uçuş 

imkanı sağlanacaktır. 

Aracın tüm spesifik özellikleri Flight Evaluation sitesi üzerine girilerek ortalama performans 

değerleri çıkartılmıştır. Bu değerler Şekil 1 de görülmektedir. 

Uçuş süresinden ortalama hıza kadar birçok bilgi görülmektedir. Burada 27 dakikalık bir uçuş 

süresinden bahsedilmektedir. Ayrıca 10 m/s hızı ile yeterli bir sürate sahip olduğu görülmüştür. 

https://flyeval.com/index.html
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Şekil 1. performans değerleri 

1.2.3. Ağırlık Performans Değerleri : 

Aracımızın tüm donanımı montajlandığında sahip olduğu ağırlığın ne kadar olduğu 

hesaplanmıştır. Tablo 3 de aracın tüm paralarının ve toplam ağırlığı görülmektedir. Yüzde 5 lik 

bir opsiyon tanımlanmıştır. 

    Tablo 3 Ağırlık Verileri 

Ürün Adı Gram 

Karbon Fiber Borular/   150 

PLA Tüm Gövde 500 

NVIDIA Jetson Nano 4GB Developer Kit -  140 

5G antenler 30 

Hobbywing XRotor 40A Opto Drone ESC 2-6S  28 

Radiolink Mini Pixhawk 39 

FrSky X8R Alıcı 16 

Leopard Power 5200 mAh 22.2V 6S 30C Lipo Batarya 690 

SunnySky V4108 380 KV Fırçasız DC Motor 113 

RadioMaster GPS modülü 25 

Pi Kamera 15 

Pervaneler 200 

Sarf Malzeme Vida Yapıştırıcı 30 

Rocket 5M 160 

Bataryalık 80 
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Genel TOPLAM 2216 

 -+%5 

%5 Opsiyon ile Maksimum 2327 

 

1.2.4. Yer İstasyonu Performans Değerleri: 

Yer istasyonumuz temel amacı haberleşme ve otonom müdehale yapmak için kullanılacaktır. 

Bilgisayarımız özellikleri : 

• 7 2.4Ghz işlemci 

• 8 GB DDR4 Ram 

• 2 GB harici Nvidia Gforce 840M ekran kartı 

• 250GB SSD olan bir bilgisayardır.  

Denemelerimizde görüntü işleme dahil tüm işlemleri yapabilecek kapasitededir. 

1.2.5. Görüntü İşleme Performans Değerleri: 

Görüntü işleme bilgisayarı olarak, ebat, iş gücü ve hafifliği nedeniyle Jetson NANO V2 

versiyonu tercih edilmiştir. Bu bilgisayar sahip olduğu işletim sistemi ve I/O pinleri sayesinde 

her türlü programlamaya uygun çalışmaktadır. Genel özelliklerine bakıldığında 128bit Core 

Maxwell GPU, 4 çekirdekli 1,43 Ghz ARM işlemci, 4GB DDR4 Ram, 1080p 30fps görüntü 

işleme kapasitesi, kamera desteği ve 136 gram ağırlığı öne çıkan spesifik özellikleridir. 

1.2.6. Kamera Performans Değerleri : 

Kamera olarak 1080p kayıt özelliğine sahip Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcısı 

bulunan hafif pi kamera kullanılmaktadır. Sağlıklı bir şekilde görüntü kaydı yapabilmektedir. 

1.2.7. Haberleşme Performans Değerleri: 

433Mhz hızındaki Telemetri cihazımız ile maksimum 550m uzaklıkta kayıpsız veri aktarımı 

sağlanmaktadır. Daha önce kullandığımız sistem olan 433Mhzlik telemetri cihazı kesilmelere 

maruz kalmış ve manuel kullanım yapmak zorunda kalınmıştır. 

Alternatif olarak ve kullanacağımız sistem Wİ-Fİ link sistemidir. Bunun için Ubiquite Rocket 

M5 ve yer istasyonunda karşılık olarak Ubiquite Loco M5 kullanılacaktır. Bu iki cihaz ortak 

özelliklere sahiptir. İkisi de 5Ghz bant genişliğinde çalışabilmekte ve açık alanda noktatan 

noktaya 50km 150mbt veri aktarım sağlayan cihazlardır. 

Haberleşmenin bu cihazlarla yapılması, telemetri ve video aktarımı için ayrıca bir cihaz 

kulanım gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Jetson Nano aracılığı ile bu görevler Wİ-Fİ link 

üzerinden icra edilebilmektedir. 

Kumandamız manuel mod da 2000 metre optimum iletim mesafesi sunmaktadır. Bu özelliği 

sayesinde manuel kullanım için yeterli bir mesafemizde oluşmaktadır. 
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2. ORGANİZASYON ÖZETİ (5 PUAN) 

2.1. Takım Organizasyonu 

 

Takımımız 4 kişiden oluşmaktadır. Üretim süreci tasarım, mekanik, elektronik ve yazılım 

olmak üzere 4 ana başlıkta toplanmıştır. Bu süreçte tüm üyeler kontrol, test ve raporlama 

süreçlerinde ortak görev almaktadır. 

Fatih GÜNGÖR / Danışman 

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur. 14 yıldır Bilişim teknolojileri 

öğretmeni olarak görev yapmaktadır. TEKNOFEST 2019 da Savaşan İHA Döner Kanat 

Birincisi takımda bulunmuş ve Fetih 1453 – ÇAKABEY takımına da danışmanlık yapmıştır. 

Teknofest 2020 de İnsansız Sualtı Sistemleri, Uçan Araba ve Eğitim Teknoloji alanlarında 

Finale kalan takımlara aynı yıl ITU APIS Model Uydu Yarışmasında GÖKBÖRÜ takımına 

danışmanlıklar yapmıştır. Faruk Başaran Bilim Sanat Merkezinde gelişen teknoloji ile projeler 

üreterek öğrencilere bu süreçlerde danışmanlık yapmaya devam etmektedir. 

Kemal Efe KOLAYLIK / Takım Kaptanı / Elektronik ve Kodlama 

Trabzon Akçaabat Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisidir. İkinci sınıftan beri Trabzon Faruk Başaran 

Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisidir. Daha önce izleyici olarak katıldığı 2017 11. MEB Robot 

yarışmasından sonra 13. Uluslararası Samsun MEB Robot yarışmasına yarışmacı olarak 

katılmıştır. Trabzon Robot liginde mini sumo kategorisinde katılmıştır. Sonraki yıllarda daha 

zorlayıcı ve takım çalışması gerektiren projelerde çalışmak istemiştir. Gaziantep’de düzenlenen 

2020 TEKNOFEST’e TÜBİTAK İHA yarışması döner kanat kategorisinde katılmıştır. Otonom 

sistemler ve görüntü işleme alanında eğitim almayı hedeflemektedir. Takım kaptanı ve 

pilotudur. 

Alphan ALTINTAŞ/ Tasarım ve Mekanik 

Trabzon Akçaabat Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisidir. İkinci sınıftan beri Trabzon Faruk Başaran 

Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisidir. 5 senedir İHA, Robotik, Yazılım, Tasarım, Fizik ve 

Matematik alanlarında çalışmalar yürütmekte ve kendini geliştirmeye devam etmektedir. İHA 

ve Havacılık alanında, 2019 Science EXPO Bursa Tasarla-Yap Sabit ve Döner Kanat 

Kategorisinde, 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması Mini Drone (İHA) Kategorisinde ve 

2020 TÜBİTAK 1. Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Sabit Kanat Kategorisinde katılımda 

bulunmuş olup, TÜBİTAK 4006-4007-2204 A/B/C kategorilerinde de çalışmalar yürütmüştür. 

Fatih GÜNGÖR
Danışman

Gizem DURMUŞ

Üye / Tasarım & Rapor

Alp BAYRAKTAR

Üye  / Mekanik & Elektronik

Alphan  ALTINTAŞ

Üye  / Tasarım & Mekanik

Kemal Efe KOLAYLI

Takım Kaptanı

Elektronik & Kodlama
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Tüm bunların yanında daha fazla yarışma, seminer, sergi, olimpiyat vb. birçok organizasyonda 

da yer almış ve almaya devam etmektedir. Robotik, yazılım, elektrik-elektronik ve tasarım 

alanlarında eğitim almayı hedeflemektedir.  

Alp BAYRAKTAR / Üye / Mekanik ve Elektronik 

Trabzon Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisidir. Trabzon Faruk Başaran Bilim ve 

Sanat Merkezinde proje sürecinde eğitim görmektedir. 2019 yılında IZTECH RoboLeague 

(İzmir) yarışmasının Robothon kategorisinde 3.lük elde etmiştir ayrıca birçok organizasyon ve 

yarışmalarda yer almıştır. Takım içerisinde Mekanik ve Elektronik konularında görev 

almaktadır. İlgi alanları robotik, tasarım ve yazılım üzerinedir. 

Gizem DURMUŞ / Tasarım ve Rapor 

Trabzon Mahmut Celalettin Ökten AİHL 9. Sınıfa gitmektedir ve Trabzon Faruk Başaran Bilim 

Sanat Merkezi proje öğrencisidir. Özellikle Trabzon Bilsem ile birçok yarışma, proje vb. 

etkinliğe katılmıştır. Önümüzdeki TEKNOFEST için takımı ile çalışmalara tüm hızıyla 

başlamışlardır. Tasarım, resim vb. konulara ilgi duyuyor ve takımda tasarım ve rapor 

konularında çalışmaktadır.  

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Bu bölümde, yarışma sürecinin takvimlendirilmesi ve kilometre taşlarının belirlenmesi ile 

hazırlanacak tahmini bütçe yer almaktadır. 

Tablo4. Zaman Akış Çizelgesi 

Görevler Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül 

Takım Oluşturma            

Gövde Tasarım Süreci             

Kullanılacak Malzeme Tesbiti             

Kullanılacak Yazılım Belirlenmesi            

Elektronik Sistem Tasarımı             

Malzemeleri Temin Edilmesi             

Raporlama (ÖTR)            

Raporlama (KTR)            

Gövde İmalatı              

Elektronik ekipmanların montajı             

Tüm sistemin Birleştirilmesi            

Genel Durum değerlendirmesi ve Acil plan              

Motor Kontrol Testleri             

Kumanda Kontrol Testleri             

Görüntü İşleme Testleri             

Kamera kayıt ve kontrol testleri             

Haberleşme Testleri              

Otonom Uçuş Testleri (Kalkış, İniş, Uçuş)             

Pilotaj Eğitim             

Yarışma            
 

Tamamlanan  Devam Ediyor  Önemli  Tamamlanmamış  
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Zaman Akış çizelgesinin tüm süreçleri içermesi sağlanmıştır. Genel yapılması gereken önemli 

konuların tümü eklenmiştir. Tasarım sürecinde birçok konu düşünülse de uygulama aşamasında 

karşılaşılan yeni sorunlar her çalışmada olmaktadır. Bu bağlamda zaman çizelgesi üzerine 

kırmızı bir tarih çizilmiştir. Bu tarih bizlerin genel olarak bir aşamaya gelmemiz gerektiği 

aracımızın genel eksiklerinin tamamlanması ve yarışmaya hazır hale getirmemiz gereken süre 

olarak not düşülmüştür. Bu tarihe kadar çeşitli sebeplerden tamamlanamayan kısımlarımız 

oluştuğu takdirde acil durum planına gidilecek ve çözüm için merkez idaresi başta olmak üzere 

kurum paydaşlarımızda devreye sokularak çözüm yoluna gidilecektir.  

Üretim sürecinin bir kısmını geride bırakan takımımız yapılacak testler sonucu araç üzerinde 

minimum değişiklik ve düzeltme yapılarak üretimin tamamlanması sağlanacaktır. 

Yarışma Öncesi :  

• Malzeme temin edilememesi, 

• Kritik malzemelerin bozulması, 

• Araç tasarımında yaşanan kronik sorunlar, 

• Takım üyelerinin öngörülemez sebeplerden ötürü takımdan ayrılması veya hastalık. 

Yarışma Sırasında Riskler ve Önlemleri;  

• Araç üzerindeki sistemlerin bozulması (motor, kırım yaşanması, kablolama) durumunda 

yapılacakların belirlenmesi ve yedek malzeme bulundurulması, 

• Takım üyelerinin uyarılara rağmen yarışma heyecanı ile hata yapması, diğer 

yarışmacılarla tartışması durumuna karşın ekip üyelerinin sürekli takip edilmesi ve 

birbirlerini motive etmesi, 

• Enerji ve Data kabloların her zaman kontrol edilmesi olumsuzluk durumunda hemen 

müdahale edilmesi. 

Tablo 5. Tahmini Bütçe 

Ürün Adı 
Miktar 
Birim 

Birim Fiyat 
Toplam 
Tutar 

Temin  
(+/-) 

Karbon Fiber Boru 3K Dış/İç Çap:8mm/6mm /   2 93 185 + 

Karbon Fiber Boru 3K Dış/İç Çap:6mm/4mm / 2 69 137 + 

NVIDIA Jetson Nano 4GB Developer Kit -  1 1250 1250 + 

RadioMaster TX16s Drone Kumandası 1 1650 1650 + 

Hobbywing XRotor 40A Opto Drone ESC 2-6S  4 160 640 + 

Radiolink Mini Pixhawk 1 570 570 + 

FrSky X8R Alıcı 1 376 376 + 

Leopard Power 4200 mAh 22.2V 6S 30C Lipo 

Batarya 
1 900 900 + 

SunnySky V3508 380 KV Fırçasız DC Motor 4 300 1200 + 

RadioMaster GPS modülü 1 260 260 + 

Pi Kamera 1 150 150 + 

Sarf Malzeme Vida Yapıştırıcı 1 60 60 + 

  Genel Toplam 7803 0 
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Tahmini bütçemiz PDR raporunda belirtilmişti. Bu süreçte ileri tarihli faturalandırma ile ihtiyaç 

listemizdeki malzemelerin büyük kısmı temin edilmiştir. Üretim sırasında tahmini bütçede yer 

almayan çeşitli malzemelerde eklenmiştir.  

 

Tablo 6. Eklenen Malzemeler 

Ürün Adı 
Miktar 
Birim 

Birim Fiyat 
Toplam 
Tutar TL 

Ubiquite Rocket 5M 1 890 890 

Ubiquite Loco 5M 1 790 790 

Batarya 5200 Mah 1 700 700 

Şarj Aleti 1 600 600 

  Genel Toplam 2980 

 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ  

3.1. Nihai Sistem Mimarisi 

 

Şekil 2. Sistemimizin Nihai Sistem Mimarisi Şeması 

İHA’mız üzerindeki sistemlerin ünitelendirilmesi ile genel mimarisi ortaya çıkartılmıştır. 

İHA’mızı oluşturan her bir ünite aracımız için ayrı bir öneme sahiptir. Nihai sistem mimarimiz 

tamamlanmış olup kavramsal tasarım ile aralarında 3 fark bulunmaktadır. 

Kavramsal tasarım raporunda haberleşme için 433 Mhz lik bir telemetri cihazı kullanımı 

planlanmıştı yarılan araştırmalarda uzun mesafe Wİ-Fİ bağlantısı ile hem telemetri, hem 

görüntü aktarımı sağlanabileceği bu nedenle telemetri için ayrı bir cihaza gerek olmayacağı 

ortaua çıkmıştır.  

Bir diğer değişiklik, yine video aktarımı için kullanacağımız video aktarım cihazınada gerek 

kalmamıştır. Wİ-Fİ ağı sayesinde video aktarımı dijital olarak local ağ üzerinden yapılacaktır. 

Üçüncü değişiklik ise Motor, pervane ve ESC’lerin ayrın bir ünite olarak değerlendirilmesi 

olmuştur. Bu araçlar haberleşme ünitesi altında açıklanmıştır.  
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3.1.1. Uçuş Ünitesi :  

İHA’mızı havada uçması için gerekli bazı donanımları ifade etmektedir. Bunlar sırası ile uçuş 

kontrol kartı, RF alıcı, GPS, gövdeyi ifade etmektedir.  

Uçuş Kontrol Kartı: Aracımızın stabil uçması görevini icra edecek karttır. Kendisine gelecek 

hareket sinyallerini en uygun şekilde motorlara uygulayacak, aracı dengede tutacak, verilen 

koordinatlara göre hareket ettirecek, otonom kalkış ve iniş gerçekleştirebilmesi konularında 

pilotumuza ve takımımıza katkı sağlayacak en önemli parçamızdır. Bu konuda dünyada en çok 

kullanılan otopilot kartlarından olan Radiolink Mini Pix, aracımızın kontrol kartı olmuştur.  

GPS :  GPS cihazı aracımızın konumunu enlem ve boylam olarak veren cihazlardır. Yarışmada 

konum bilgisi aracımızın otonom hareketleri ve yönlendirmesi için ayrıca önem arz etmektedir. 

NEO8M  bir GPS cihazı kullanılacaktır. 

RF Alıcı :  Kullandığımız kumanda ve uçuş kartı ile uyumlu yeterli haberleşme kanalına sahip 

bir RF alıcı tercihimiz olmuştur. FrSky X8R marka ve modeli tercih edilmiştir.  

Gövde : Aracımız 4 motor ile quadrocopter olarak çalışması düşünülmüştür. Kendi 

tasarladığımız çizgilere sahip olan gövdemiz PLA ve karbon fiber borular ile oluşturulmuştur. 

Kolay üretilmesi ve sağlamlığı ön planda tutulmuştur. 3D olarak tasarladığımız gövdemiz, 

kurumumuzda bulunan 3D yazıcılar ile üretimi yapılmıştır.  

Aracımız üzeri poliüretan köpük ile kubbe şeklinde kapatılacaktır. Bu köpük darbelere karşı 

maksimum koruma sağlayan yapısı ile kritik nesnelerin taşınmasında sıklıkla kullanılmaktadır. 

3.1.2. Hareket Ünitesi : 

Motorlar ve ESC’ler hareket ünitesini oluşturmaktadır. Aracımız X frame üzerine 4 adet motor 

ile hareket edecektir. Motorlarımız daha önceden de tecrübe ettiğimiz SunnySky marka ve 

X4108 modeli 380 KVA lık motorlardır. Motora ait özellik tablosunda 13 inch pervane ile 

yüzde 75 throtle gücü ile 4 kiloya kadar rahat kaldırabileceği sıcaklığının ise maksium 60 derece 

olacağı belirtilmektedir. Hobbywing XRotor 40A Opto Drone ESC 2-6S modeli ESC, 

yaptığımız araştırmalar neticesinde sağlamlık, kalite ve maliyet kriterleri olarak temin ettiğimiz 

ESC’ler olmuştur. 

3.1.3. Görüntü İşleme Ünitesi:  

Otonom görev ve görüntü aktarımı için 2 farklı senaryo düşünülmektedir. 

1. Senaryo: Araç üzeri görüntü işleme; 

Araç üzeri görüntü işleme sistemi mimarisine bakacak olursak, görüntü Pi Kamera V2 ile 

alınacak olup Jetson Nano ile İHA üzerinde işlenecektir.  

2. Senaryo: Yer istasyonunda görüntü işleme; 

Yer istasyonunda görüntünün işlenmesidir. Aracımız üzerine takılacak 2mp Dalhua Marka bir 

ip kamera ile görüntümüzü yer istasyonuna almayı, işlenen görüntü elde edilen yönlendirme 

bilgisinin, yer istasyonuna bağlı bir slave kumanda ile İHA’ya gönderilmesi sürecidir. Nihai 

olarak 1. Senaryo seçilmiş olup, yarışma kurgumuz bu şekilde devam etmektedir. 

3.1.4. Güç Ünitesi:  
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Aracımızın kritik gördüğümüz ve detaylı hesaplamalar yapılmasını gerektiren enerji marjının 

tespit edildiği ünitedir. Bataryamız piyasada bulabildiğimiz Leopard marka 5200 mah, 35C ve 

6S bir batardır. 620 gram ağırlığı ile aracımızdaki en ağır parçadır. 

3.1.5. İHA ve Yer Haberleşme Ünitesi:  

Aracımızın en önemli kısımlarındandır. İHA ile haberleşme ortamları üzerinde yaptığımız 

araştırmalar neticesinde uzun mesafe Wİ-Fİ link kurma en performanslı ve verimli yöntem 

olarak karşımıza çıkmıştır.  

Mevcut sistemlerde iletişim olarak 433 Mhz telemetri cihazları kullanmaktaydık. Ancak bu 

cihazlar ile verilen komutların gecikmesi, bağlantı kopmalarının sık yaşanması gibi olumsuz 

durumlar yaşanması nedeniyle farklı bir haberleşme sistemi araştırılmıştır.  

Aracımız üzerinde Ubiquite Rocket 5M cihaz, Yer istasyonunda ise Ubiquite Loco 5M Wİ-Fİ 

cihazları kullanılacaktır. Bu cihazlar açık alan uzun mesafe Wİ-Fİ bağlantı sağlamakta 5G bant 

genişliği sayesinde büyük veriler uzun mesafe hızlı bir şekilde aktarılabilmektedir.  

Yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında 433 MHz telemetri cihazımız hazır halde tutulacak 

olup bir B planı oluşturulmaktadır. 

3.1.6. Yer Bilgisayarı (Kontrol Ünitesi):  

Tüm yarışma sürecini takip edeceğimiz, yarışma sunucusuna gerekli telemetri verilerini ileten, 

real time yarışma görüntüsünü kaydeden ve kaçış senaryolarını oluşturacağımız bilgisayardır. 

Yer istasyonumuz aynı zamanda yarışma sunucusu ile haberleşmeyi de sağlayacaktır. 

3.1.7. Kumandalar : 

Manuel kullanım için kullanılan kontrol aracımızdır. Kumandamız Radiomaster TX16s 

modelidir. Kullanımız kolay ve fonksiyonel olması, birçok komutun kumanda üzerinden 

yapılmasını kolaylaştıracaktır. 

Tanımı yapılan tüm üniteler birbirleri ile uygum içerisinde çalışmakta olup yeni eklenecek tüm 

sistemlere uyumlu olması sağlanmaktadır.  

3.2.  Alt Sistemler Özeti 

İHA’mız üzerindeki sistemlerin ünitelendirilmiş ve her ünite altında bulunan alt sistemler 

özellikleri ve seçin nedenleri ile aşağıda anlatılmıştır. 

Uçuş Ünitesi :  

Uçuş Kontrol Kartı: Aracımızın uçuş kontrol kartı mini pix tir,  Küçük olması, Mission 

Planner ve python üzerinden kolay ulaşılabilmesi, kalibrasyon ayarları ve quadrokopter için 

kolay flash yapılabilmesi gibi bir çok özelliği neticesinde tercih edilmiştir.  Pixhawk ile aynı 

fonksiyonlar bu kartta da bulunmaktadır. Özellikle süper pozisyon koruma özelliği, yazılım 

tarafından titreşim sönümlemesi yapılabilmesi kartın başlıca öne çıkan özellikleridir.  

STM32F405VGT6 işlemci ve America ST'den LPS22HB barometreli Radiolink Mini Pix, 

INVENSENS'ten MPU6500 ivmeölçer, QMC5883L pusulası bulunmaktadır. Bu özellikleri 

neticesinde  daha iyi irtifa tutma ve küçük bir boyuta sahiptir. 
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Ayrıca ülkemizde bulunması, fiyatının uygun olması yine başlıca tercih nedenlerindendir.  

 

Şekil 3. Radiolink Mini PIX 

GPS :  Ublox neo-M8n Gps Bd Modülü fiyat performans olarak tercih ettiğimiz bu cihaz 

kullanacağımız uçuş kartı ile uyumlu çalışmaktadır. Düşük güç tüketimi ve yüksek hassasiyet 

ile yeni nesil Ublox GPS NEO-M8N, nihai doğruluk 0.6-09 metre arasında bir hassasiyetle 

çalışmaktadır. Hızlı uydu arama, açık alanda 6 uydu bulmak için sadece 10 s gerekmektedir. 

Ayrıca dahili pusula, ve GPS + BD + SBAS veya GPS + GLONASS + SBAS özellikleri 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 4. GPS 

RF Alıcı :  FrSky X8R Rc alıcı SBus bağlantı imkânı ile oluşabilecek farklı görevler için 

haberleşme kolaylığı da sağlamaktadır.  Piyasada bulunabilmesi, uzun çalışma mesafesi, 1 

kanal çalışabilmesi , DHT, DJT, DFT ve DHT-U verici modülleri ile çalışması ve maliyeti 

açısından tercih edilmiştir. 

Gövde : Hazırladığımız tasarımın birebir modelini üretmeye çalıştık. Tüm gövde üretimi 

tamamlanmıştır. Her motor için 3 adet kullanılacak 8mm karbon fiber borular ile motor 

tutucuların birleştirilmesi sağlanmıştır. karbon fiber borular aynı şekilde gövde bloğu ile 

birleşerek gövdeyi tamamlamıştır. Tasarımda özgünlüğe dikkat edilmiş ve takım olarak 

elimizden geldiğince aracımızın tüm parçalarını kendi imkanlarımızla üretme gayreti içinde 

olmaktayız.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fturkish.easy-as-123-store.com%2F44339%2Fproduct%2FUblox-neo-m8n-gps-bd-mod%25C3%25BCl%25C3%25BC-gr-bd-gps-pusula-mod%25C3%25BCl%25C3%25BC-beidou-mod%25C3%25BCl%25C3%25BC-apm-pro-mwc-i%25C3%25A7in-pixhawk-px4-apm2-x-mini-apm-u%25C3%25A7u%25C5%259F-kontrol%2F&psig=AOvVaw2I76VWzooBp5CXoM8xBkeC&ust=1624545086443000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjhxqFwoTCLjO9_j7rfECFQAAAAAdAAAAABAI
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Şekil 5. Gövde 

Poliüretan kubbe ile korunacak aracımızın elektronik aksamının zarar görmesi engellenecektir. 

Poliüretan köpük yapı olarak sağlam ve hafif bir malzemedir. Darbeleri emerek koruduğu 

nesnenin zarar görmesini engellemektedir. Şekillendirmesi kolay olması ayrıca tercih edilme 

sebebidir. 

 

Şekil 6. Poliüretan Köpük 

Hareket Ünitesi : 

Motorlar SunnySky marka ve X4108 modeli 380 KVA’lık motorlarımız araç ağırlığını 

kaldırabilecek güçtedir. Katalog bilgilerine baktığımızda motorumuzun en verimli 13 inch 

pervane ile çalıştığı görülmektedir. Gerek motorumuz gerek pervanemiz bu tablo verilerine 

dayanarak seçilmiştir. 
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Şekil 7. SunnySky 4108 380KVA Motor Katalog Verileri 

Motorlarımız 6S batarya ile 22V gerilimle çalışacaktır. Motorlarımızın verimli sürülebilmesi 

için yüksek akım gücüne sahip bir esc kullanılmıştır. Hobbywing XRotor 40A Opto Drone ESC 

2-6S modeli tercih edilmiştir. quadcopter ve hexacopter gibi multikopter çeşitlerinde 

kullanılmaktadır.  

 

Şekil 8. ESC, Motor ve Pervanemiz 

Kullanılacak motorumuzun tablosuna baktığımızda 13 inç pervaneler enerji ve kaldırma 

kuvveti bakımından seçtiğimiz motor için en uygun ebat olmuştur. FY680 frame için uygundur. 

Karbonfiber pervaneler bilinen diğer tüm pervane materyallerine göre hem daha dirençli hem 

de daha iyi balansa sahip hem de hepsinden daha hafiftir. Sağlam olması ve yapısı ile aracımızı 

en verimli şekilde uçuracaktır. 

Görüntü İşleme Ünitesi:  

NVIDIA Jetson Nano geliştirme kartı, modern yapay zekâ uygulamalarını küçük boyutta, 

yüksek güçte ve düşük maliyette çalıştırmak için hesaplama performansını sunmaktadır. Yapay 

zeka uygulama geliştiricileri   artık görüntü sınıflandırma, nesne algılama, segmentasyon ve ses 

işleme gibi uygulamaları, yüksek maliyet ve yüksek donanımsal özelliklere gerek duymadan 
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Jetson Nano geliştirme kartı ile yapabilmektedir ve sadece bu işlemleri yaparken yalnızca 5 

watt güç harcamaktadır. NVIDIA firması ekran kartı, görüntü işleme donanımları vb. ile bu 

donanımların yazılım ve sürücülerini üretiyor. Donanım özellikleri ile yüksek donanım maliyeti 

gerektiren uygulamaları benzer geliştirme kartlarına göre çok daha verimli çalıştırmaktadır.  

NVIDIA Jetson Nano geliştirme kartı yazılımsal optimizasyonlar ile donanımsal özellikleri 

benzer olan diğer geliştirme kartlarına göre özellikle yapay zeka uygulamaları alanlarında daha 

fazla performans sağlamaktadır. NVIDIA Jetson kartının ön kısmında micro USB ve power 

jack girişleri bulunmaktadır. 1 adet HDMI girişi bulunmaktadır. Bu giriş ile geliştirme kartımızı 

ekrana bağlayabiliyoruz ve bu durumdan dolayı NVIDIA firması Jetson Nano kartımızı 

bilgisayar gibi kullanabilme imkanı sunmaktadır. Bir başka giriş olarak Ethernet girişi 

bulunmaktadır. NVIDIA Jetson Nano geliştirme kartında Wİ-Fİ modülü bulunmamaktadır Bu 

durumdan dolayı geliştirme kartımızı internete bağlamak için sadece Ethernet girişini 

kullanabiliyoruz. 4 tane USB 3.0 girişi bulunmaktadır. USB giriş sayısı diğer geliştirme 

kartlarına göre fazla olmasından dolayı projelerimizde avantaj sağlamaktadır. 

GPIO pinleri sayesinde sensörleri geliştirme kartımıza takarak sensörlerden gelen verileri 

okuyabilir ve komut verilebilmektedir. Bu özellikleri sayesinde görüntü işleme, telemetri 

okuma ve yönlendirme işlemlerini başarı ile gerçekleştirecektir. 

 

Şekil 9. Jetson Nano 

Pi kamera ile görüntü alma işlemi yapılacaktır. Bu kameranın yüksek kaliteli görüntü algılama, 

Büyük veri işleme kapasitesi, 8 MP sabit odak noktalı yapısı 1080p, 720p60 ve VGA90 

desteklemesi ve Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcısı en belirgin özellikleridir. Ayrıca 

5gr gibi bir ağırlığının bulunması aracımız için büyük avantaj olmuştur. 

 

Şekil 10. Pi Kamera 

 

Güç Ünitesi:  

Leopard marka 5200 mAh, 35C ve 6S bir batardır. Ayrıca güç kartı ile kontrol ünitesi ve diğer 

donanımlara gerekli enerji istenen seviyelerde dağıtılmaktadır.  
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Şekil 11. Pix mini Güç Kartı 

Kullanılacak step up regülatör ile Rocket M5 için gerekli enerji seviyeleri elde edilecektir. 

 

Şekil 12. Step Up Regülatör 

İHA ve Yer Haberleşme Ünitesi:  

Mevcut sistemlerde iletişim olarak 433 Mhz telemetri yer istasyonu ile telemetri 

bağlantısı kurmanın ideal yoludur. Küçük, ucuz ve geniş menzilli bulunmaktadır. 250 kbps'ye 

kadar hava veri hızı bulunmaktadır, yaklaşık 1,5 km menzil bulunmaktadır yapısında TDM ve 

% 25 e kadar veri biti hatalarını düzeltebilir. Küçük bir omni anten ile birkaç kilometrelik artış 

sağlayabilmektedir. 

 

Şekil 13. 433 Telemetry Alıcı Verici 

Rocket M5; 2x2 Mimo Özellikli yüksek çıkış gücü ve yüksek işlemci kapasitesi sayesinde 

noktadan noktaya ya da hotspot olarak kullanılabilmektedir. ISP standardında yüksek 

kapasitede bir ürün. Noktadan noktaya link yada sektorel / omni anten ile çoklu kullanıcıya tek 

noktadan güçlü destek sağlayabilecek bir üründür. Çıkış gücünün yüksek olması 5Ghz 

frekansında 5 kmye kadar menzil sağlamatadır. 802.11 B/G/N , 802.3 AF protokolünü 

desteklemektedir. Çalışmamızda kuru içindeki kartı sökülerek kullanılacaktır. 
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Şekil 14. Rocket M5 

Cihaz üzerinde 5G yönsüz anten kullanılacaktır. Antenlerimiz 5,8G banından çalışabilmekte ve 

yönsüz dairesel polarizasyon sayesinde geniş kapsama alanı sunmaktadır. Kullanacağımız 

antenler Şekil 15 de görülmektedir 

 

Şekil 15. 5.8G anten 

Nano Station Loco M5 ; düşük maliyetli, yüksek performanslı ve minimal tasarımlarıyla 

NanoStation ve NanoStation Loco ürünleri ağınızı/kapsama alanınızı genişletmek için 

kullanılırlar. Gelişmiş airOS yazılım yetenekleri ile çok yönlü kullanım olanakları sağlayan 

NanoStation Loco ürünlerinin ekstra hiç bir ekipmana gerek duymadan sadece basit bir plastik 

kelepçe ile montaj yapılabilmektedir.300 Mbps Trasmisyon Hızı ile 10Km açık alan noktadan 

noktaya iletişim sağlamaktadır 

 

Şekil 16. Loco M5 

Bu özellikleri ile aracımız ve yer istasyonu arasında bir link kurulacak olup sağlıklı bir 

haberleşme sağlanacaktır. 
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Yer Bilgisayarı (Kontrol Ünitesi) :  

Tüm yarışma sürecini takip edeceğimiz, yarışma sunucusuna gerekli telemetri verilerini ileten, 

real time yarışma görüntüsünü kaydeden ve kaçış senaryolarını oluşturacağımız bilgisayardır. 

Kurum imkanlarımız ile sağlanacak bu bilgisayar özellikleri; 

• İ7 4. Nesil 

• 4 GB ekran kartı 

• 8 gb Ram 

• 250 GB SSD 

Yer istasyonumuz aynı zamanda yarışma sunucusu ile haberleşmeyi de sağlayacaktır. 

Kumandalar: 

RadioMaster TX16s marka ve modelde olan kumandamızın özellikleri aşağıda listelenmiştir. 

• Kanal: 16CH 

• Modu: Mod2 

• Boyut: 183 * 212 * 66 mm 

• Ağırlık: 736g (pilsiz) 

• Gerilim: DC7-8.4V 

• Pil Bölmesi: 25 * 52 * 97mm 

• Akım: 400mah (harici modül hariç) 

• Harici Micro SD yuvası: Kart Dahil 

• 2 x Harici UART Genişletme Bağlantı Noktaları 

• Dokunmatik Panel Hazır (ayrı satılan OpenTX 2.4 ve Yükseltme Paneli gerektirir) 

Yarışma senaryolarımız da bulunan ikinci kumandanın yer istasyonu ile kontrol edilmesi 

sağlanarak master kumanda üzerinden İHA ya komut vermeyi planlamaktayız. Daha önce 

bahsettiğimiz bu yöntem ile aracımızı RC kumanda performansı ile otonom kullanmayı 

planlamaktayız. 

Tanımı yapılan tüm üniteler birbirleri ile uygum içerisinde çalışmakta olup yeni eklenecek tüm 

sistemlere uyumlu olması sağlanmaktadır.  

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Aracımızın uçuş performans verileri için temelde bilinmesi gereken verilere ihtiyaç vardır. 

Bunlar sırası ile; 

• Toplam ağırlık 

• Motor gücü ve pervane : 

• Toplam enerji ihtiyacı 

• Batarya değeridir. Bu başlıkları tek tek incelendiğinde; 

Toplam Ağırlık : 

Tablo 3 de çıkartılmıştır. Bu ağırlık toplam 2327 gramdır. 
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Motor Gücü ve Pervaneler :  

Şekil 17 de kullanacağımız motora ait performans verileridir. 13inch pervane ve 6S batarya ile 

motorumuzun ne kadar bir kaldırma kuvveti oluşturduğu gösterilmiştir. Tablodaki Thrust 

değeri motor başına düşen kaldırma kuvvetidir.  3 amper seviyesinde 1 motor yaklaşık 590g 

kaldırma kuvveti ve 66 W enerji harcamaktadır. 4 motor olarak düşünüldüğünde aracı 

kaldırmak için motorlarımız toplamda 12A ile 266W enerji harcamakta ve aracımızın ağırlığına 

hemen hemen yakın bir değer olan 2360gr’lık bir kaldırma kuvveti de oluşturmaktadır.  

Bu durumda aracımızın maksimum enerji harcama değeri üzerinden hesaplandığında 

aracımızı kaldırmak için %40’lık bir seviye ile 3A akım yeterli olmaktadır. %80 oranında 

kullanılacak maksimum değerde ise aracımız motor başına 5A akım çekmektedir. 

 
Şekil 17. Motor Katalog Verileri 

 

Toplam Enerji İhtiyacı . 

Tablo 2 de aracımızın üzerinde çalışan ekipmanların enerji harcama değerleri görülmektedir. 

Motorlar maksimum seviyede 31,85A, ortalama seviyedeyken ise 17,85A akım çekilmektedir. 

Araç üzerindeki tüm komponentler hesaplanmıştır. Buradaki verilerden yola çıkarak, aşağıdaki 

formül üzerinden uçuş süresi hesaplanabilmektedir.  

Maksimum uçuş süresi(Dakika)= Batarya Kapasitesi (Ah)*60/Çekilen Akım (Amper) 

Maksimum enerji değerine göre hesaplandığında (motorların tam güce yakın kullanılması); 

Uçuş süresi(Dakika) = 5,2Ah * 60 / 31,85 = 9,8 dakika 

Ortalama bir enerji harcama değerine göre hesaplandığında; 

Uçuş süresi(Dakika) = 5,2Ah * 60 / 17,85 = 17,5 dakika olmaktadır. 

15 dakika olan yarışma süresi dikkate alındığında ortalama enerji seviyesi ile enerjisinin %15 i 

kalana kadar rahatlıkla uçabilmektedir. Teorik olarak bu hesaplanan değerleri desteklemesi 

açısından 1 motor üzerinden itki testi uygulanmıştır. Bu test sonucu aşağıda verilmiştir.  

 

 

 

Tablo 7. Motor itki testi 
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İtki Seviyesi 

(Kumanda Üzerinde) 
Gram Akım 

%25 320 2,5 

%50 630 3,2 

%75 860 5,1 

%100 1050 6,8 

 

Tüm kriterler dikkate alındığında aracımızın yeterli sürede havada kalacağı ve 1 etabı en uygun 

şekilde bitirebileceği görülmektedir. 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

Tasarımı tamamı ile kendimize ait olan aracımız kolay üretilebilmesi, sağlamlığı ve sistemlerin 

yerleşimi gibi konularda elimizi güçlendirmektedir.  

Ortalama bir döner kanat İHA boyutu 25cm den büyük gövde parçalarına sahip olmakta bu 

nedenle üretilmesi için büyük ebatlı 3d yazıcı kullanılmaktadır. Her kurum veya okul böyle 

büyük ebatlı yazıcı bulma problemi oluşmaktadır. Bu nedenle gövdemizi parça parça elimizdeki 

imkanları en iyi şekilde kullanarak üretim yoluna gittik. 

Tasarladığımız aracın ölçüleri; 

• Eni ve Boyu : 600 mm 

• Köşegen Genişliği 440 mm 

• Yüksekliği : 119 mm dir. 

 

Şekil 19. Üst Görünüş ve En ve Boy 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

24 | S a y f a  

AVIATOR - Göklerin Hakimi 

 

 

Şekil 18. Yan Görünüş ve Yükseklik 

 

 

Şekil 20. Alttan Görünüş 

  

Şekil 21. 60A bıçak Sigorta ve Kılıfı 

 

Şekil 21 de sigortamız görülmektedir. Bu sigortamız kısa devre anında atmaktadır. Sigortamız 

aracımızın üzerinde sabitlenerek takılıp sökülmesi kolaylaştırılmaktadır. Sadece kablo 

köprülemesi ile yapılan sigortalar ile karıştırılmamalıdır. 
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Şekil 22. Persfektif Görünüş 

 

3.4.1. Aracın Üzerinde Bulunan Alt Sistemler; 

Araca takılı alt sistemler poliüretan köpükten bir kubbe ile korunacaktır. Kubbenin orta noktası 

açık olup GPS in yerleşmesi için bir oyuk olacaktır.  

 

Şekil 23. GPS montajı  

Kubbe altında ilk Jetson Nano gövdeye sabitlenmiş şekilde durmaktadır. Sağ tarafından yine 

gövdeye sabitlenmiş Wİ-Fİ Link Rocket M5 , sol tarafında ise RF alıcı bulunmaktadır.  

 

Şekil 24 .Jetson Nano Yerleşim 
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Jetson Nanonun altında gövde içerisinde gömülü bulunan pixhawk mini ve altında güç dağıtım 

kartı Şekil 25 de görülmektedir.  

 

Şekil 25. Jetson Nano Konumu 

Tüm alt sistemleri Şekil 26 de genel olarak ifade edilmiştir. 

Şekil 26. Genel Yerleşim 
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3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Döner kanat İHA’larda ağırlık merkezinin tayini, stabil uçuş için önemlidir. Özellikle enerjinin 

verimli kullanımı, manevraların istenildiği şekilde gerçekleşmesi, havada asılı kalma gibi bir 

İHA’nın hareket etmesinde etkilidir. 

Aracımızda X frame yapı tercih edilmiştir. Tüm aracın simetrik bir formda olması tasarım 

esnasında yapılan ölçüm ve çizimler ile sağlanmıştır. Şekil 27 de aracımızın simetrik yapısı 

görülmektedir. Her kol için kullanılan motor, motorluk, pervane, karbon çubuklar, ABS ayaklık 

ve ESC ler birbirlerinin eşi konumunda olup 4 kolda da aynı ağılıkta bulunmaktadır. 

 

Şekil 27. Gövde Simetrisi 

Aracımızın en ağır parçası olan Batarya ise ağırlık merkezinin tam ortasına, ağırlık merkezinin 

kesişimini oluşturan eksenlerin merkezine yerleştirilmiştir. Böylece tüm motorlara eşit 

kaldırma yükü olarak yansıtılmıştır.  

Şekil 27 de görüldüğü gibi karşılıklı kollar üzerinde, RF alıcı, diğer kol üzerinde Rocket M5 

kullanılmaktadır. Rocket M5 kendi kusuşundan devresi çıkartılmış ve 3D basit bir kutu 

hazırlanmış, ağırlığı RC Alıcının ağırlığına eşit yapılmaya çalışılmıştır. 

 

 

Şekil 28 Batarya Ağırlık merkezi 
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Yapılan araştırmalarda dengeli bir gövde için araç kaldırma kuvvetinin uygulandığı noktanın 

altında veya üstüne olması araştırılmıştır. Kaldırma kuvvetine yakın olması tercih edilmiştir. 

Böylece aracın manevraları esnasında savrulma ve merkez kaç gibi kuvvetlerin denge sorunu 

oluşturması da engellenmiştir. 

Bazı kullanıcılar aynı mesafede aracın üzerinde bataryayı yerleştirmekte bu da kullanıma uygun 

olmakta fakat diğer araçlar için yeterli yer kalmamaktadır. 

Aracımızda ağırlık merkezini Şekil 29 de olduğu gibi kaldırma kuvvet noktasına yakın tutulmuş 

ve alt tarafta kullanılmıştır. 

 

Şekil 29. Ağırlık Merkezi 

Dengeli gövdenin oluşabilmesi için, özellikle gövde için üretilen her parçanın, ölçüm yapılarak 

ağırlık merkezi aracımızın ortasında sabit tutulmaya çalışılmıştır. Ayrıca Ağırlık merkezi 

yatayda merkezde olduğu gibi dikey de de motor hizasında tutulmaya çalışılmıştır. Şekil 29de 

bu yapı görülmektedir. 

Ayrıca aracımızın ağırlık merkezinin daha hassasiyetle sabit kalması için üzerine eklenen her 

parçanın ağırlık merkezine uzaklığı dikkate alınarak yerleştirilerek ağırlık merkezi en ideal 

yerinde tutulmaya çalışılmıştır.  

Toplam ağırlığı belirlerken katalog verileri değil kendi ölçtüğümüz reel verileri kullanarak 

gerçek model üzerinde yerleşim gerçekleştirdik. Tüm ölçüm sonuçlarımız Tablo 3 de 

verilmiştir. 

Tablo 3 deki Ağırlık tablosunda hesaplanan değerler gerçek değerlerdir. Tüm parçalar 

birleştirildikten sonra aracımız ağırlık merkezinden iple asılarak gerçek denge durumuna 

bakılmıştır. Burada oluşan küçük dengesizlikler ağılık takılarak giderilmiştir. Bu durum Şekil 

30 da görülmüştür. 
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Şekil 30. Denge kontrolü  

4. OTONOM KİLİTLENME (15 PUAN) 

Yarışma esnasında kilitlenmenin yanı sıra yakalanmamak ve otonom sürüşte önemlidir.  

3 başlık altında otonom görevleri sıralayabiliriz. 

• Otonom Kaçış 

• Otonom Sürüş 

• Otonom Kitlenme 

Otonom Kitlenme:  

Yarışmanın en can alıcı ve en zor kısmıdır. Otonom kilitlenme görüntü işleme başta olmak 

üzere haberleşme ve video aktarım görevlerini içermektedir.  

Görüntümüz pi kamera veya opsiyonel olarak ip kamera ile alınacaktır. Alınan görüntü Jetson 

Nano üzerinde kurulu bulunan Python ve Yolo uygulamaları kullanılmaktadır. 

Python son 3-4 yılda yazılımcıların katısı ile dünyanın en iyi yazılımları arasında girmiş 

durumdadır. Özellikle sahip olduğu kütüphaneler ile görüntü işlemeden derin öğrenmeye kadar 

bir çok konuda verimli şekilde çalışmaktadır. Projemizde görüntü işleme, haberleşme ve 

yönlendirme işlemleri Python dili ile gerçekleştirilecektir. Python üzerinde görüntü işleme için 

çeşitli algoritmalar kullanılmaktadır. Yaptığımız araştırma sonucunda, tensorflow, yolo, 

EfficientDet gibi algoritmalar dünya üzerinde kullanılmaktadır. Performans verilerine 

bakıldığında YOLO algoritması öne çıkmaktadır.  

Projemizde kullanımı kolay ve verimli çalışan bir algoritma olan YOLO kullanmaya karar 

verdik. 
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Şekil 31. Algoritma Performans Grafiği 

YOLO konvolüsyonel sinir ağları kullanarak nesne tespiti yapan bir algoritmadır. Açılımı 

‘’You Only Look Once’’ demektir. 

Sebebi ise algoritmanın nesne tespitini oldukça hızlı bir şekilde ve tek seferde yapabiliyor 

olmasıdır. 

 

Şekil 32. Örnek işlenmiş yolo Görüntüsü 

YOLO algoritmasının diğer algoritmalardan daha hızlı olmasının sebebi resmin tamamını tek 

seferde nöral bir ağdan geçiriyor olmasıdır. YOLO algoritması görüntüler üzerinde tespit ettiği 

nesnelerin çevresini bounding box ile çevreler. 

YOLO kendisine girdi olarak verilen görüntüyü NxN’lik ızgaralara böler. Bu ızgaralar 

5×5,9×9,17×17… olabilir. Her ızgara kendi içerisinde nesne olup olmadığını ve nesne var 

olduğunu düşünüyorsa merkez noktasının kendi alanında olup olmadığını düşünür. Nesnenin 

merkez noktasına sahip olduğuna karar veren ızgara o nesnenin sınıfını, yüksekliğini ve 

genişliğini bulup o nesnenin çevresine bounding box çizer. 
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Şekil 33. YOLO Izgara Sistemi(Temsili) 

Birden fazla ızgara, nesnenin kendi içerisinde olduğunu düşünebilir. Bu durumda ekranda 

gereksiz bounding box’lar oluşur. Bütün bounding boxların güven skoru vardır. Bu durumu 

engellemek için Non-Maximum Suppression algoritması kullanılır. Non-max Suppression 

algoritması görüntü üzerinde tespit edilen nesneler için çizilen bounding boxlardan güven 

değeri en yüksek olanı ekrana çizer. Şekil 34 de görülmektedir. 

 
Şekil 34. Non-Max Suppression 

Bu aşamaları gerçekleştirebilmek için öncelikli olarak  veritabanın eğitimi için resimler 

temin edilmelidir. Özellikle bu resimler gerçek video görüntülerinde bulunan drone resimleri 

olmalıdır. Bulunan resimlerin etiketlenmesi ile resim içindeki İHA görüntüsü işaretlenmekedir. 

Bunun için hazır uygulamalar ve online siteler bulunmaktadır.  

Projemizde etiketleme işlemi için www.makesense.ai adresi kullanılmıştır. Şekil 35 de 

görülmektedir.  

 

 

http://www.makesense.ai/
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Şekil 35. Örnek Yapılan Etiketlenme 

İşaretlenen resimlerin işaretlemesi ne kadar doğru ve çok olursa model o kadar iyi 

eğitilmektedir. Projemizde 700 resim eğitim 50 resim ise test için kullanılmıştır. 

YOLO algoritması açık kaynak kodlu olup birçok versiyonu bulunmaktadır. Bu versiyonlar 

işlenecek görüntünü ve cihazın niteliğine göre değişmektedir. 

 

Şekil 36. YOLO Versiyonları Performans Grafiği 

Yaptığımız denemelerde YOLOv5 ve YOLOv4 versiyonları üzerinde durulmuştur. YOLOv4 

versiyonu veriminin daha iyi olduğu eğitim sonunda görüntüde bulduğu İHA sayısından tespit 

edilmiştir. Python programı ile hazırlanan arayüz 2 ekrandan oluşmaktadır. İlk ekran 

görüntünün olduğu ekrandır. Bu ekranda gerçek zamanlı yarışma izlenebilecek kilitlenme 

görüntüsü, IHA telemetri bilgileri görülebilecektir. Şekil 37 de bu ekran görülmektedir. 
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Şekil 37. Örnek Video Görüntü İşeme Sonucu 

Bu arayüz ile İHA’nın bakış açısında yakaladığı İHA’yı tespit ettikten sonra ; 

• İHA’nın hedef vuruş alanı içinde mi?  

• Hedef Kilitlenme dörtgeni içinde mi?  

Sorularına yanıt aramakta. Eğer iki şartımızı sağlıyorsa hedef kilitlenme dörtgeninin merkez 

noktası ile ekranın ortasındaki merkez nokta arasındaki mesafeyi kapatmak için motorlara 

hareket bilgileri göndermektedir. 

Hedef kilitlenme dörtgeni ve ekranımızın merkezi arasındaki fark hesaplanarak hata 

bulunmakta bu hata değerine göre aracın hangi tarafa hareket etmesi gerektiği ortaya 

çıkmaktadır. Şekil 38 de hata olarak bulunan fark görülmektedir. 

 

Şekil 38. Kitlenilen İHA Yönlenme Bilgisinin Alınması 
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Bu süreç devam ettiği müddetçe KS (Kilitlenme süresi otomatik olarak işleyecek ve 10 sn 

olduğunda kilitlenme bilgisi otomatik olarak sunucuya gönderilecektir. Aynı zamanda yer 

istasyonuna da kilitlenme süre bilgileri gönderilecektir. Yer istasyonu tüm etap sürecini kayıt 

altına almaktadır. 

Bu işlemlerin tümü otonom mod da otomatik olarak hesaplanmaktadır. Yazılım olarak altyapısı 

tamamlanan kilitlenme kısmının model eğitim süreçleri devam etmektedir.  

Otonom Kaçış :  

Hedef araçlara ait koordinat ve yönelim bilgileri sunucudan saniye saniye alınmaktadır. Alınan 

paket Python programında işlenecektir. Sunucudan alınan bilgiler aracımıza yakın duran, 

yönelimi aracımıza doğru olan, yüksekliği aracımızın yüksekliği ile eş olan İHA’lar tespit 

edilecektir. Elde edilen tespitlere göre 3 adet kaçış senaryomuz uygulanacaktır. 

İlk senaryomuz ; Yükselmek ve alan dışına çıkmaktır. Bu hareketimiz bir çok tehlikeyi anında 

ortadan kaldırmaktır. Şekil 39 incelendiğinde kendine en uzak hedef İHA baz alınarak bir 

çember çizilecek ve çemberin dışında 10 metre uzaklığa kendisine bir konum atayacaktır. Bu 

konuma giderken önce yükselecektir. Yüksekliği bu alan içinde en yüksekte bulunan İHA nın 

5 metre üzerine yüksekliğe çıkacaktır. Daha sonra ilgili konuma gidecek ve yarışma yüksekliği 

olan 35m civarı bir yüksekliğe inecektir.  

Şekil 39 de bu senaryomuzun yandan hareket şekli görülmektedir. Şekil 40 de ise senaryonun 

alan üzerine uygulanışının üstten görünüşüdür. 

 

Şekil 39. Kaçış senaryosu yan görüntü 

 

Şekil 40. Kaçış Senaryosu Üstten Görünüş 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

35 | S a y f a  

AVIATOR - Göklerin Hakimi 

İkinci senaryomuz; ise alan içerisinde serbest hareket ederek yakalanmaktan kaçınmaktır. Bu 

hareketimiz belirli bir yükseklikte otonom icra edilecektir. Şekil 41 de görüldüğü gibi yarışma 

alanı etrafında büyük bir zigzag çizme hareketidir. 

 

Şekil 41. Otonom hareket 

Yarışma alanı merkezi, çember merkezi olarak belirlenecektir. İstenen çap hazırladığımız 

kontrol yazılımına girilecek ve hareket başlayacaktır. Yakalanma süresinin 20 sn olduğu 

düşünüldüğünde her 5sn de bir noktalar arası hareket devam edecek ve yakalanma riski ortadan 

kalkacaktır. 

Üçüncü senaryomuz ise uçuş yazılımı üzerinden manuel yönlendirme ve otonom uçuştur. Bu 

senaryo acil durumlar için kullanılacaktır. Yer istasyonu yazılımımız bu görevi icra edecek 

arayüzü sunacaktır.  

Kaçış algoritmaları sonucunda herhangi bir tehdit durumunda kullanılacaktır. 

Otonom Sürüş :  

Yarışma süresince araçların otonom hareket etmesi istenmekte bu nedenle kalkış iniş ve havada 

seyir halinin otonom olarak gerçekleşmesi gereklidir. Aracımızın sahip olduğu ARDUPILOT 

arayüzü 2 türlü kullanılabilmektedir. Bunlardan bir tanesi Mission Planner programı üzerinden 

bir diğeri ise Kendi hazırladığımız yer istasyonu programımızdır.  

Mission Planner programı bir çok komutu araca aktarmaktadır. Bunun yanı sıra aracı 

yönlendiren komutların uygulanması, kalibrasyon ve test özellikleri ile en stabil uçuşu 

sağlamaktadır. 
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Şekil 42 Mission Planner 

Şekilde görüldüğü gibi aracımızın hareket etmesi için program içinden tanımlanan komutları otonom 

olarak uygulamaktadır.  Aynı komutlar hazırladığımız arayüze eklenmiş ve onun üzerinden de araç için 

uygulanmaktadır. Bu komutlar içerisinde TAKEOFF, LAND, DELAY, WAUPOINT ve 

RETURN_TO_LUNCH komutları en çok kullanılan komutlardır. Bu sayede aracımız otonom sürüş 

gerçekleştirebilecektir. 

 

5. HABERLEŞME  

 

Şekil 43. Haberleşme Şeması 

Aracımızda haberleşme verileri kurduğumuz uzun mesafe Wİ-Fİ link ile sağlanmaktadır. Bu 

link sayesinde 5G hızında, video ve telemetri veri aktarımı sağlıklı bir şekilde 

gerçekleşmektedir. 

Haberleşme donanımı olarak Ubiquite Rocket M5 ve Ubiquite Loco M5 acces pointleri 

kullanılmaktadır. Bu iki cihaz 5G hızında uzun mesafe bağlantısı yapabilmektedir. Katalog 

verilerine baktığımızda 10km olarak mesafelerde çalıştığı görülmektedir. Ancak buradaki 

10km point to point mesafedir. Bizde yer istasyonu sabit ancak İHA’mız hareketli olacaktır. Bu 

durum mesafenin yarı yarıya düşmesine neden olacaktır ancak 2.5km gibi bir alan bizim için 

yeterli görülmektedir. 
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Yapmış olduğumuz bağlantı WEP2 şifreleme ile korunmaktadır. Bu sayede haberleşme 

sinyalimize kimsenin müdahale şansı olmamaktadır.  

IHA ve yer istasyonumuz bu bağlantı aracılığı ile haberleşmektedir. Haberleşirken standart 

telemetri yöntemlerinin aksine kurduğumuz sistem birçok donanımı da ortadan kaldırmaktadır. 

Telemetri cihazı ve video aktarım cihazı kullanımına gerek kalmamaktadır. 

Telemetri Haberleşmesi: Telemetri verileri için araç üzerinde bulunan Jetson Nano TX/RX 

pinleri vasıtası ile Pixhawk mini üzerindeki Telem2 bağlantısı ile UART haberleşmektedir. Bu 

sayede telemetri verisi en hızlı şekilde uçuş kontrol kartından alınabilmektedir. Şekil 44 de 

bağlantı şekli görülmektedir 

 

Şekil 44. Aracımızın Jetson Nano – Pix Mini Bağlantısı 

Jetson Nano aldığı telemetri bilgisini standart UDP port üzerinden yarışma sunucusuna 

gönderebileceği gibi, local network üzerinden yer istasyonuna Python kullanarak UDP soket 

komutları ile gönderebilmektedir. Yer istasyonu ise porttan dinlediği verileri direk sunucuya 

yönlendirebilmektedir. Bu sayede kayıpsız bir şekilde telemetri verilerimiz aktarılabilmektedir. 

Video Haberleşmesi: Video bilgisi pi kamera ile jetson nano ile aktarıldıktan sonra netwok 

üzerinden stream yapılabilmektedir. Bunun için RTP (Real-time Transport Protocol) 

kullanılacaktır. Bu protokol gerçek zamanlı ses, görüntü ya da simülasyon verilerinin uçtan uca 

taşınmasını sağlayan protokoldür. RTP geniş ölçüde streaming media gerektiren iletişim ve 

görsel sistemlerde kullanılmaktadır. Bizde protokolüm bu özelliğinden yararlanarak .araç 

görüntümüzü yer istasyonuna ve yarışma sunucusuna göndermeyi planlamaktayız. Görüntünün 

dijital olması işlemede kolaylık sağlayacağı gibi kayıpsız şekilde karşı tarafa ulaşmasını da 

sağlayacaktır. 

Sunucu Haberleşmesi: Sunucu ve yer istasyonu birbirlerine local network üzerinden 

erişmektedir. Yer istasyonumuza tanımlanan ip ile ağa dahil olunmaktadır. API mantığı ile Json 

verilerinin gönderilmesi esası üzerine bir haberleşme ortamı hazırlanmıştır. Aynı şekilde 

sunucuda diğer araç bilgilerini API’ler üzerinden ağdaki yarışmacılara dağıtmaktadır. 

 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI (10 PUAN) 
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Yer istasyonumuzda 2 arayüz kullanmayı planlamaktayız. 

1. Görüntü işleme ve Yakalama Arayüzü 

2. Yer istasyonu Arayüzü 

Görüntü işleme ekranımız görüntü işleme sonucunu ekranda göstermektedir. Ayrıca çeşitli 

telemetri bilgilerini de izleyebilmekteyiz. Görüntü işleme ekranı sadece görüntü yakalama ve 

İHA’mızı hedef İHA’ya göre yönlendirme ve kilitlenme bilgisini yer istasyonuna iletme 

görevlerini icra etmektedir. 

Yer istasyonunu kullanan kişi duruma göre kontrolü bu ekranlar üzerinden yapabilmektedir. 

Görüntü işleme ekranı hedef belirlemiş kitlenme işlemi yaparken aniden gelen bir kaçış 

senaryosunu da uygulayabilmektedir. 

Görüntü işleme ve yakalama arayüzü Şekil 45 de görülmektedir. 

 

Şekil 45 . Görüntü İşleme ve Yakalama 

Bu ekranımız geliştirilmektedir. Ekranı daha verimli kullanma ve fazla bilgi gösterme 

konusunda ekran çalışmamız devam etmektedir. 

İkinci arayüzümüz yer istasyonu arayüzümüzdür. Bu arayüz üzerinde ilk olarak İHA’mızdan 

gelecek telemetri bilgilerinin alınıp alınmadığı kontrol edilmektedir. Program çalıştığında local 

ağda UDP portundan yayın yapan İHA’mızı dinlemeye başlamaktadır. Bu dinleme sonucunda 

paket verileri geldikçe ekranda görülmektedir. Paket verilerde bir problem olması durumunda, 

ekranda görünen paket numarası kırmızı yanmaktadır. 
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Aracımızı hareket ettirmek için KALK, İN, ACİL İN ve EVEDÖN olmak üzere 4 otonom görev 

bulunmaktadır. Bu görevler butonlar aracılığı direk uygulanarak araca istenen görevler 

yaptırılmaktadır.  

Ekran üzerinde 2D bir harita bulunmaktadır. Bu harita üzerinde yarışma alanında hareket 

halinde bulunan bütün İHA’ların koordinatlarına göre yerleri ve yönelmeleri görülmektedir. 

Böylece bize yaklaşan veya yönelen İHA’lar anında görülebilecek ve tespit edilecektir. Bu 

tespitin ardından kaçış senaryoları kullanılabilecektir. 

Sağlıklı telemetri ve video alımı ardından yine bu ekran üzerinde bulunan sunucuya bağlan 

butonu ile bilgilerimiz sunucuya aktarılmaya başlayacaktır.  

İHA’ları uzayda göstermek için pythonun mathloid uygulaması üzerinde kullanılan 3D harita 

ile arayüzümüz zenginleşmektedir. İHA’ların enlem, boylam ve yükseklik bilgilerinin yer 

aldığı bu ekranda araçların konumları daha net görülmektedir. Şekil 46 da bu 3D uzay 

görülmektedir. 

 

Şekil 46. 3D harita 

Daha önce uygulamamız içerisinde Train harita uygulamamız içerisinde eklenmişti. Ancak 

uygulama esnasında internet zorunluluğu ve bilgisayarda gereksiz yavaşlama yarattığı için 

yazılımımızdan çıkartılmıştır. Bu ekrana ihtiyaç olduğunda Mission Planner ekranı devreye 

girecek ve gerekli tüm otonom yönlendirmeler çalıştırılabilecektir.  
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Şekil 47. Yer İstasyonu GUI Arayüzü 

 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU (10 PUAN) 

7.1. Yapısal Entegrasyon 

Aracımızın tasarımı tamamen takımımıza aittir. Çeşitli İHA’ların incelemesinden sonra ortaya 

çıkan tasarımımız gövdesi Şekil 48 de olduğu gibidir. Tasarımımız Rhino 3D programında 

modellenmiştir.  

 

Şekil 48. Genel Tasarım 

Aracımızın imalatına ilk olarak 3D parçaların üretimi ile başladık. Gövdeyi oluşturan temelde 

3 parça bulunmaktadır. Bunlar gövde, ayaklar, motorluk ve bataryalıktır.  

 

Şekil 49. 3D parçalar 
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Kurum imkanlarımız ile bu malzemelerin tümü basılarak hazırlanmıştır. Basılan ve birleştirilen 

malzemeler şekil 50 ve 51 de görülmektedir. 

 

Şekil 50. Gövde Parçalarının Basılması 

 

Şekil 51. Gövdenin 3D parçalarının birleştirilmiş hali 

Motorlarımız 3 adet karbon fiber çubuk ile gövdeye birleştirilecektir. Şekil 52 de karon 

çubukların birleştirilmiş hali görülmektedir.  

 

Şekil 52. Birleştirilmiş Gövde 
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Gövdemizin üzerine poliüretean köpük kullanılacak ve aracımızın üzerinde bulunan elektronik 

aksam güvence altına alınmış olacaktır. Alternatif olarak 3D bir kafeste düşünülmektedir ancak 

aracımızın ağırlığı söz konusu olduğu için poliüretan köpük kullanmak daha efektif olmuştur. 

Tüm parçaları tasarlanan ve üretilen aracımız elektronik altyapı için hazır hale getirilmiştir. 

7.2. Mekanik Entegrasyon 

Tamamlanan gövdemiz üzerinde ilk olarak motor yerleşimi yapılmıştır. Şekil 53 de 

motorlarımız görülmektedir. Motorların üzerine pervanelerin yerleştirilmesi ile gövde üzerinde 

dönecek pervanelerin yerleşim yerleri daha net görülmüştür.  

 

Şekil 53. Motor ve Pervane Montajı 

Sırası ile RF alıcı, Mini pix ve Jetson Nano hazırlanan yerlere yerleştirilerek kendileri için 

tasarlanan alanlara uyumları test edilmiştir. Şekil 54 de bu yerleşim görülmektedir. 

 

 

Şekil 54. Mini Pix ve Jetson Nano Yerleşimi 
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Şekil 55. Pi Kamera Montajı 

7.3. Elektronik Entegrasyon 

Gövde imalatımızın tamamlanması, araçların gövde üzerindeki yerlere uyumlarının testinden 

sonra kablolama ve diğer elektronik aksamın yerleştirilmesi yapılmıştır.  

İlk olarak güç kartı yerleştirilmiştir. Daha sonra ESC’ler güç her kolun altına gelecek şekilde 

takılmamıştır. ESC’ler ile motor bağlantıları tamamlanarak araç üzerine sabitlenmiştir.  

Devamında; 

• Güç kartına batarya kablosunun bağlanması 

• ESC’lerin uçuş kartına bağlanması,  

• GPS bağlanması, 

• RC alıcının bağlanması 

• Güvenlik Switch inin bağlanması 

• Bataryanın yerleştirilmesi aşamaları ile elektronik aksamın tamamı araç üzerine 

yerleştirilmiştir. 

Elektronik aksamın yerleştirilmesi ile aracımız uçuşa hazır hale gelmiştir.  

 

Şekil 56. Güç Kartı Montajı 
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Şekil 57. Güç Kartı Gövde Montajı ve Alttan Gövde görüntüsü 

 

8. TEST VE SİMÜLASYON (15 PUAN) 

8.1. Alt Sistem Testleri 

8.1.1. İtki ve Motor Kontrol Testleri: 

İtki testi kendi hazırladığımız bir düzenekle gerçekleştirdik bu düzenek sayesinde aracımızın 

itki gücü ve çektiği akımı ölçebildik. Hazırladığımız tabloda aracımızın havada durabilmesi 

için gerekli enerji miktarını belirleyerek enerji marjını çıkartabildik.  

Motorların katalog değerleri her zaman bize yol gösterse de 4 farklı motor kullandığımız için 

bütün motor verilerinin birbirleri ile uyumu önemlidir. Her motor aynı değerlerle test yapılıp 

verdikleri kaldırma gücü ve tepkileri ölçülmüştür. 

8.1.2. Yapısal Test 

Yapısal sağlamlık testi aracımızın belirli yükseklikten sert zemine farklı açılarda bıraktık. 

Gövdenin zayıf noktalarını tespit ettik. Daha önceden 2 karbon kol ile kullanmayı planladığımız 

aracımıza 3.bir karbon kol ekleyerek kol sağlamlığını artırdık.  

Kullandığımız poliüretan köpük için darbe testleri uyguladık. Üzerinde ezilmeler oldu ancak 

diğer tarafına yaşanan ezilmeden kaynaklı darbeyi yansıtmadığını gördük. Politüretan köpük 

devrelerimiz için sağlan bir koruyucu olmaktadır. 

Ayrıca elektronik aksamı korumak için bir tasarım geliştirdik. Ağırlık sorunu olmaması ve uçuş 

testlerinden sonra enerji durumuna göre bu tasarımımızı aracımızın üzerinde kullanarak 

mekanik sağlamlığını arttırmayı planlamaktayız. 
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Şekil 58. Kubbenin Sağlamlaştırılması 

8.1.3. Kilitlenme ve Görüntü İşleme Testi 

Kilitlenme uygulamamıza ait ilk eğitimleri kendi çizdiğimiz İHA görüntülerini vererek 

gerçekleştirdik. Şekil 59 da görülmektedir. Düşük FPS de İHA bulma ve merkez uzaklığını 

tespit etme algoritmaları başarılı şekilde çalışmaktadır. 

 

 

Şekil 59. İlk Kilitlenme Testlerimiz 

Daha sonra IHA videoları üzerinde gerçekleştirdiğimiz kilitlenme testleri sonucu modelimiz 

daha iyi hedef araç yakalayabilir hale getirilmiştir. Halen farklı eğitim görüntüleri kullanılarak 

modelimiz eğitilmektedir. Örnek kilitlenme videolarımız Şekil 60 görülmektedir. 
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Şekil 60. Örnek Video ve Kilitlenme Testleri 

8.1.4. Kumanda Kontrol Testleri 

Kumandamızın üzerinde ki farklı tuşlara farklı moddlar atayarak kumanda bağlantılarımızın 

doğru olup olmadığı test edilmektedir. Burada kullanacağımız 2. Kumandamızı halen temin 

edemediğimiz için 2 kumandalı kontrol testini gerçekleştirememiş durumdayız. 

8.1.5. Kamera kayıt ve kontrol testleri 

Kameramız Jetson Nano üzerinde kullanmaktayız Jetson nano ile görüntü alma ve network 

üzerinden aktarma testlerini gerçekleştirdik. Network üzerinden stream yapmakta ve yer 

istasyonuna görüntüyü aktarabilmektedir. Bunun için kullanmayı planladığımız Ubiquite 

Rocket M5 ve Loco M5 i temin edemediğimiz için daha küçük mesafelerde çalışan Wİ-Fİ acces 

point üzerinden aynı işlemleri gerçekleştirdik. 

Görüntü aktarımı esnasında yaşanan gecikmeyi ölçtük. 0.4 sn olarak belirlediğimiz gecikme 

kullandığımız cihazın aktarım gücü ile orantısından dolayı bu seviyededir. Ubiquite Rocket M5 

ve Loco M5’in 5G aktarım hızı ile bu gecikme minimum seviyelere inmesi planlanmaktadır. 

8.1.6. GPS Testi 

Aracımızın uçuş için montajının tamamlanmasının ardından manuel olarak uçuşu 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan kalibrasyon neticesinde Mision Planner üzerinden otonom kalkış 

ve otonom iniş gerçekleştirilmiştir. Otonom sürüş için en önemli öğelerden birisi GPS 

verilerinin sağlıklı alınmasıdır. İlk olarak aracımızın GPS bulma miktarı test edilmiştir. Enerji 

yoğunluğu olarak yüksek, gökyüzünü görme olarak düşük bir alan olan okul bahçemizde 

yaptığımız testte, bu olumsuzluklara rağmen 9 adet uydu bulabilmiştir. 

8.1.7. Pilotaj Eğitim 

Okulumuzda hali hazırda eğitim amaçlı kullandığımız dronelar bulunmaktadır. Bu dronalar 

farklı ebatlarda olup öğrencilerimizin pandemi döneminde evlerde de çalışma imkanı bulmasını 

sağlamıştır. Pilotlarımız yasakların kalkması ve okulların kapanması ile yarışma aracımız 
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üzerinde de yeterli uygulamayı yapacakları zaman bulabileceklerdir. Kurumda kullandığımız 

pilotaj eğitim droneları Şekil 61 de görülmektedir. 

 

Şekil 61. Pilot Eğitiminde Kullanılan Drone 

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

Malzemelerimizin gümrükler dolayısı ile gecikmesi nedeniyle aracımız tam olarak uçuşa hazır 

hale gelememiştir. 23.06.2021 tarihinde motorlarımız elimize ulaşmıştır.  

Aracımızın gövde imalatı tamamlanmış ve uçuş için gerekli olan malzemeler temin edilerek 

aracımıza monte edilmiştir. Yaşanan gecikmeden dolayı acımızın birkaç uçuş denemesi 

yapılamamıştır ancak aracımız motorların gelmesi ile tamamlanmıştır. 

Tamamlanan aracımız Şekil 62 de görülmektedir. 

 

Şekil 62. Tamamlanan İHA (AVIATOR) 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

48 | S a y f a  

AVIATOR - Göklerin Hakimi 

Uçuş Kontrol Listesi:  

Yarışma alanında süreci iyi yönetilebilmesi açısından kontrol listeleri kullanılmaktadır. 

Yarışma öncesi ve yarışma sonrası olmak üzere 2 adet kontrol listesi oluşturulmuştur. Bu 

listeler yarışma anında da güncellenebilecek yapıdadır. 

Yarışma Öncesi : 

• Yer istasyonu açık, şarj durumu %50 üzeri ve şarj kablosu hazır mı? 

• İHA Batarya yerine sabitlenmiş mi? 

• Batarya durumu minimum %90 mı? 

• Sigorta takılmak için hazır mı?  

• Kumanda bataryası minimum % 80 mi? 

• Pervaneler sıkı bir şekilde, yönleri uygun olarak takılı mı? 

• Aracın üzerindeki kablolar, diğer araçlar yerinde mi? 

• Yarışma alanına çıkacak 3 kişi belirlenmiş ve görev dağılımı yapılmış mı? 

• Tüm üyelerin uçuş lisansları yanlarında mı? 

Yarışma Sonrası  

İHA Pilot tarafından yere inmiş ve DİSARM edildikten sonra; görevli üye alana girerek 

sigortayı çıkartacak ve İHA’yı alıp yarışma masasına gelecektir. Sonrasında tüm ekip yarışma 

çadırında toplandıktan sonra; 

• Sigorta çıkarılmış mı? 

• İHA bataryası sökülüp çantasına konmuş mu? 

• İHA bataryası şarj ediliyor mu? 

• Pervaneler Görevli üye tarafından söküldü mü? 

• İHA genel kontrolü yapılarak üzerindeki kablo ve araçların durumları kontrol edildi mi? 

 

9. GÜVENLİK  

Daha önceki yarışma tecrübemiz neticesinde aracımız için bir güvenlik listesi oluşturulmuştur. 

Güvenlik listesindeki maddeler tek tek kontrol edilip onaylandıktan sonra aracımız alana 

çıkartılmaktadır. 

Güvenlik noktasında tüm takımın aynı ciddiyet ve hassasiyette davranması gerektiği, olumsuz 

durumlar oluşmaması için yarışma esnasında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda 

bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Yarışma öncesi ve sırasında dikkat edilecek güvenlik önlemleri aşağıda belirtilmiştir. 

• Aracımızın güvenlik olarak en riskli görünen yeri pervanelerin yarışma harici takılı 

olmamasının sağlanması; 

• Yarışma harici aracımızın sigortasının takılı olmaması; 

• Motorların yerlerinde sıkı bir şekilde durduklarında emin olunması, 

• Aracımıza müdahale ederken iş güvenliği kuralları gereğince eldiven gözlük gibi 

koruyucu kıyafetler kullanılması. 
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• Takım için ayrılan masa ve mekanda diğer takımları rahatsız etmeden ve zarar 

vermeden hareket edilmesi. 

• Kullanılmayan araçların toplanması, ortalıkta fazla malzeme bırakılmaması, bu konuda 

bir üyenin görevlendirilmesi, 

• Takım içerisinde yarışma alanı sorumlulukların dağıtılması ve Acil durumlarda 

müdahale yetkisinin bir kişide olmasının sağlanması 

• Yazılımı sayesinde aracımızda kullandığımız ESC ler ısınma sorunu oluşmaması için 

100% gücünde kullanılmayacaktır. ESClerin yazılımı içerisinde zorlanmaya karşı 

önlem olan Demag Compensation ve Tempration protection açık tutulması. 

• Acil durumlar için ilk yardım çantası bulundurulması, 

• Pilot olacak üyelerin kumandayı kullanırken yanlışlıkla arm ederek istemsiz aracın 

çalıştırılmasının önlenmesi 

• Kullanacağımız pilin yarışma haricinde paketinde muhafaza edilmesi ve paketi ile 

gerekirse şarj edilmesi, 
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