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1. ORGANİZASYON ÖZETİ
1.1 Takım Organizasyonu
MUHAMMED FATİH KULUÖZTÜRK (AKADEMİK DANIŞMAN): Bitlis Eren Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi
olarak görev yapmaktadır. 2018 ve 2019 yıllarında düzenlenen yarışmalarda da akademik
danışmanlığını yürütmüş olup konuyla ilgili tecrübe ve deneyim ışığında takımımıza
danışmanlık yapmaktadır.
Gizem ZENT (Takım Kaptanı): Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4.Sınıf öğrencisidir. 2020 yılında Teknofest İnsansız Hava
Araçları Döner Kanat kategorisinde yarışmaya katılan takımda yer almış olup yazılım alanında
(python, arduino, C#, C++, Scratch alanlarında ) gereken tecrübe ve bilgiye sahiptir. Pixhawk
kurulum, görüntü işleme (Raspberry-Pi 4 Model B +kamera modülü kullanma)

ve kamera

testleri görevlerini üstlenerek yazılım konularında takımımıza gereken desteği sağlamaktadır.
Aynı zamanda İHA’ mızın kalibrasyonlarını ve telemetri eşleşmesini yapmaktadır.
Züleyha AYGÜN (Takım Üyesi): Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4.Sınıf öğrencisidir. 2020 yılında Teknofest İnsansız
Hava Araçları Döner Kanat kategorisinde yarışmaya katılan takımda yer almış olup elektronik
alanında takımımıza destek sağlamaktadır. Kumanda kullanımı, yer istasyonu iletişimi, lipo
kullanımı ve yük ünitesi tasarımı görevlerinde sorumluluk üstlenmiştir.
Belkıs AYGÜN (Takım Üyesi): Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4.Sınıf öğrencisidir. 2020 yılında Teknofest İnsansız
Hava Araçları Döner Kanat kategorisinde yarışmaya katılan takımda kaptan olarak katılmıştır.
Donanım kısımda ESC kalibrasyonu, İHA montajında görev almakla beraber Arduino, C++ ve
python gibi konularda bilgiye sahip olup uçuş kontrol ve testleri alanında takımımıza gereken
desteği sunmaktadır.

Zuhal IŞIK (Takım Üyesi): Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisidir. Temel seviyede elektronik bilgiye sahip
olup İHA’ mızın sponsorluk kısmında takımımıza desteğini sunmakla beraber 3D yazıcıdan
İHA’ mız için gerekli parçaları çıkarmaktadır.
Funda KANDÖRE (Takım Üyesi): Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik–Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4.sınıf öğrencisidir. Python, C#, Java gibi dillerde
yazılım bilgisine hakimdir. 2020 yılında Teknofest İnsansız Hava Araçları Döner Kanat
kategorisinde yarışmaya pilotluk görevini üstlenerek katılmış olup, bu konuda gerekli bilgi ve
tecrübeye sahiptir. Yapılacak hava aracımızın mekanik tasarımında görev almaktadır.
Asiye UÇAK (Takım Üyesi): Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik–Mimarlık Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisidir. Temel seviyede elektronik bilgisiyle ilgili
kısımların tasarlanması ve uygulanması için gerekli çalışmalarda aktif bulunmaktadır.
Takımımıza elektronik kısımda destek sağlamaktadır Teknofest İnsansız Hava Araçları Döner
Kanat kategorisinde yarışmaya katılmış olup bu yarışma için ihtiyaç duyulan konularda gerekli
tecrübeye sahiptir.
Gülay AKTAŞ (Takım Üyesi): Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisidir. Scratch, C#, C++ ve Python alanlarında
tecrübe sahibidir. Takımımıza yazılım alanında gerekli desteği sağlamaktadır. Yapılacak
mekanizmayla ilgili olarak piyasadaki yazılım ürünlerini takip ederek araçla ilgili ihtiyaçları
araştırıp öneriler sunmaktadır.
Murat ŞİMŞEK (Takım Üyesi): Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisidir. 2018’ den bu yana yarışmaya
katılım sağlamaktadır ve 2019 yılında bulunduğu takım mansiyon ödülü almıştır. Dronekit,
Gazebo Simülasyonu ve görüntü işleme konularında kendini geliştirmektedir. Matlab üzerinde
döner kanatlı hava araçlarının matematiksel modellemesi üzerine çalışmalar yapışmıştır.
Takımımıza görüntü işleme, otonom yazılımı ve raporlama süreçlerinde yardımcı olmaktadır.
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Şekil-1: Takım Organizasyonu
2. DETAYLI TASARIM RAPORU
2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı
Önder İnsansız Hava Aracı Takımı bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Serbest Kategori İHA
yarışmasına detaylı tasarım aşamasında katılan bir takımdır. Takımımızın gerçekleştireceği
görevin yazılım bölümlerine ağırlık verileceğinden ve bir aylık bir süre içerisinde kabul edilebilir
bir hava aracı yapma amacında olunduğundan Şekil-2’de gösterilen altı kollu 550mm
boyutlarında plastik enjeksiyon hazır hava aracı şasesi kullanılmıştır. Böylece üretim maliyeti
kısıtlanmış ve hexakopter konseptinde kendini kanıtlamış ve dengeli uçan bir hava aracı
yapılmıştır. Hava aracımızın kararlı bir şekilde uçabilmesi için eCalc.com[1] ve Fyleval.com[2]
sitelerinden çeşitli hesaplamalar yapılmış, görevimizi yerine getirebileceğimiz donanımlar
belirlenmiştir. Hava aracımızın uçuş performans hesaplamalarında kullanılan parametreler ve
çıktıları aşağıda belirtilmiştir.

Şekil-2: F550 Hava Aracı Gövdesi[3]

Şekil-3: Uçuş Performans Hesaplamaları Parametreler
Şekil-3 de belirtilen parametreler hava aracımızın uçuşu en verimli şekilde yerine getirebilmesi
için girdi olarak verilmiştir. Hesaplamalarda farklı motor tipleri, pervane ölçüleri ve pil değerleri
girilmiş, görevi yerine getirme kabiliyeti ve ekonomik konuları da dikkate alınarak, alınacak olan
malzemelere karar verilmiştir. Hesaplama Fyleval.com sitesi üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Sitede bulunan fırçasız motor kütüphanesi kısıtlı olduğundan en yakın değerdeki malzemeler
seçilmeye çalışılmıştır.

Şekil-4: Performans Hesaplaması Ön Çıktısı
Şekil-4’deki performans çıktılarında hava aracımızın uçuş süresi, faydalı yük kapasitesi,
maksimum yükseklik, uçuş mesafesi ve ileri hız değerleri görülmektedir. Burada bizim için
önemli olan uçuş süresi ve faydalı yük değerleri kabul edilir sınırlar içerisinde yer almaktadır.
Böylelikle yarışma görevi gerçekleştirme süresi içerisinde, görev denemeleri yapılabilecek ve
herhangi bir aksaklıkta pili şarj etmeye gerek kalmadan görev tekrar denenebilecektir.

Şekil-5: Performans Hesaplaması Detaylı Çıktısı
Şekil-5’teki sonuçlara bakıldığından Şekil-4’de göre daha detaylı çıktılar elde etmekteyiz.
Burada gözlemlediğimiz sonuçlar ile kullandığımız elektronik hız kontrolcüsünün(esc)
dayanma akımlarının sınırları içerisinde olup olmadığı, bataryadan çekilen akım değerlerinin
bataryanın akım verme kapasitesi ile örtüşüp örtüşmediği karşılaştırılabilmektedir. Ayrıca
hesaplamada çıkan motor gücünün(w), motorun kataloğunda belirtilen karşılayabileceği güç
değerleri sınırlarında olduğu görülmektedir.

Şekil-6: Hava Aracının Matematiksel Modelleme Değerleri
Yukarıdaki çıktıda(Şekil-6) Fyleval hesaplama programının sağladığı bir başka kolaylık vardır.
Program verilen girdilere bağlı olarak hava aracının matematiksel model çıktılarını
vermektedir. Böylelikle takımımız tarafında hava aracının Matlab programı üzerinden
matematiksel modellenmesi çalışmalarında kullanılabilecektir. Matlab çalışmaları detaylı
tasarım raporu tarihlerinde yetiştirilemediğinden yer verilmemiştir.

Şekil-7: Hava Aracının İtki Hesaplama çıktıları
Şekil-7’de belirtilen itki hesapları eCalc programı tarafından hesaplanmıştır. Buradaki
hesaplama çıktıları Flyeval programı ile çok az bir farkla örtüşmektedir. Burada motor gücü(w),
elektriksel güç(w), motor sıcaklığı gibi sonuçları elde etmekteyiz.
Hava aracımızda kullanılan lipo pil için güç hesaplamaları ise farklı bir program üzerinden
yapılmıştır.[4] Şekil-8’da hesaplama için girilen değerler görülmektedir. Bu hava aracımızda
kullanmayı planladığımız pil değerleridir.

Şekil-8: Lipo Pil Hesaplama Girdileri
Hesaplama çıktıları Şekil-9’da gösterilmiştir. Burada elde edilen değerler ile yukarıda belirtilen
hesaplama programlarında elde edilen değerler ile ufak farklarla örtüşmektedir. Bu hesaplama
çıktısında uçuş süresi ile birlikte pilin şarj olma özellikleri de verilmektedir.

Şekil-9: Lipo Pil Hesaplama Çıktıları
Şekil-9’da belirtilen hesaplama verilerinin formülleri ise şu şekildedir;
Batarya Kapasitesi;
Vbat nominal = LiPoCellVolt · Nseries
Uçuş Süresi;

Maksimum Yüklenme Akımı;
Imax full load = Iother + Imotor · Nmotors
Uçuş Süresinde Çekilen Akım;
Iflying load = Imax full load · Lflying
Batarya İçin Gereken N Kapasitesi;

Güç;
Wmax = Imax full load × Vbat nominal [4]
İnsansız hava aracımızın yazılımsal olarak denemeleri ve uçuş simülasyonları gazebo
simülasyon ortamında gerçekleştirilmiştir. Bu simülasyonlarda otonom sürüş ve görüntü işleme
algoritmaları denendiğinden matematiksel veriler elde edilmemiştir.

2.2 Kabiliyet
Serbest kategori İHA yarışması için takımımız tarafından gerçekleştirilecek olan görevde, hava
aracı tanımlanan bir hayvanı görüntü işleme marifetiyle tanıyacak daha sonra hava aracı bu
hayvana belirli bir mesafeye kadar yaklaşacak ve üzerinde bulunan silah atış sistemi ile
hayvana uyuşturucu iğne atımı yapacaktır. Hayvan takibi sırasında karşılaşılacak olan
engellerden dolayı kaza/kırım olmaması için hava aracı üzerinde bir çarpışma önleyici sistem
bulunacak, bu sistem ile hedef takibi yapılırken herhangi bir engelle(ağaç, ev vb.) rast
gelinmesi durumda engel atlatılarak hayvan takibine devam edilecektir.
Bu görev kapsamında ilk olarak sistem algoritmaları çıkartılmıştır. İlk olarak kameradan
görüntü alma, alınan görüntü eğer belirlenen hedef var ise onun ekran üzerindeki
koordinatlarını bir dosya üzerine yazma işlemdir.

Şekil-10: Kameradan Nesne Tanıma ve Koordinat Yazılması
Kameradan tespit edilen hedefin koordinatları koordinat adlı bir klasöre yazılmaktadır. İnsansız
hava aracının kesintisiz bir şekilde çalışması ve herhangi bir bekleme süresine maruz
kalmadan hedefi takip etmesi için başka bir programda hareket fonksiyonları çalıştırılmıştır.
Hava aracı hedef takip algoritması Şekil-10’daki gibidir.

Şekil-11: Hava Aracı Hareket ve Hedef İmha

Şekil-11’de hava aracının hedefi tespit ve atış sistemini kullanması için izlemesi gereken
algoritma verilmiştir.
Algoritma tasarımı gerçekleştirildikten sonra hava aracının hedefe hareket ve silah sistemini
kullanması için gereken kod yapıları geliştirilmiş, bilgisayarda sanal makineye kurulan LinuxUbuntu işletim sisteminde testler yapılmıştır. Testlerde Dronekit kütüphanesi, Mavlink
kütüphanesi ve Opencv kütüphanesi python dilinde yazılan programda kullanılmıştır. Yazılımın
hava aracındaki etkilerini ve görevi düzgün yapıp yapmadığının denetimi ise ardupilot-sitl ve
gazebo simülasyon ortamlarında gerçekleştirilmiştir.

Şekil-12: Hava Aracı Raspberry pi Bağlantısı
Hava aracının raspberry pi ile bağlantısı usb type-b kablo ile yapılmış bağlantı kodu Şekil12’de gösterilmiştir. Bağlantı kurulduktan sonra dronekit kütüphanesinde bulunan(Şekil-13)
takeoff komutu ile hava aracını istenilen irtifaya çıkmasını ve hedef irtifaya çıkana kadar
yüksekliği kontrol etmesini sağlıyoruz.[5]

Şekil-13: Hava Aracı İrtifa Komutu
Takeoff

komutu

denemesi

gözlemlenmiştir(Şekil-14).

gazebo

ortamında

denenmiş

ve

sistemin

çalıştığı

Şekil-14: Takeoff Komutu Gazebo Ortamında Denenmesi
Hava aracının istenen irtifaya çıkmasının ardında, görüntü işleme dosyasından okunan
koordinatlara hareket etmesini sağlayacak komut ise send_ned_velocity fonksiyonudur.[6]
Şekil-15’de gösterilen fonksiyondan kısaca bahsedersek; hava aracı x, y ve z eksenlerinden
belirlenen süre boyunca hareket etmesidir. Böylelikle hava aracı belirlenen süre boyunca hedef
hangi yönde bulunuyorsa o yöne ilerleyecek ve tekrar hedef konumu kontrol edilecektir.
İlerleme süresinin, ekran merkezi koordinatı ile hedef koordinat farkına göre nasıl
hesaplanacağına dair geliştirme işlemleri devam etmektedir. İşlemler sonucunda alınan
koordinata göre hava aracı kaç saniyelik bir süre ile hedefine ulaşacağını belirleyebilir duruma
gelecektir.

Şekil-15: Hareket Fonksiyonu

Takeoff ve send_ned_velocity fonksiyonları simülasyon üzerinden görüntü işleme programı ile
birlikte test edilmiştir. Test aşamasında görüntü işlemede akıcılık sağlandığı ve drone
hareketlerinde bir gecikme olmadığı gözlemlenmiştir. Simülasyon çıktısı aşağıdaki gibidir.

Şekil-16: Görüntü İşleme ile Hava Aracının Yönlendirilmesi
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yürütülmüştür. Şekil-16’da görüleceği üzere öncelikle hava aracının hareket ve yönelimini
ölçmek amacıyla kırmızı renkte bir objenin tanınması, takip edilmesi ve koordinatlarının bir
dosyaya yazdırılarak hava aracı hareket programında okunması sağlanmıştır. Görüntü işleme
için python dili ve opencv kütüphanesi kullanılmıştır. Koordinatların dosyaya liste halinde
yazdırılması için de pickle modülü kullanılmıştır.

Şekil-17: Verilerin Alınması ve Dosyaya Yazma İşlemi
Şekil-17’de gösterilen kod yapılarında, kamera başlatılması, kırmızı rengin filtrelenmesi ve
koordinatlarının alınması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen değerler koordinat adında bir
dosyaya dizi halinde yazdırılmaktadır. Hava aracımızın asıl amacı hayvanları tespit ve takip
olduğundan gerçek zamanlı obje tanıma ve takibi(Real Time Object Detection and Tracking)
konularında çalışmalarımız devam etmekte, model eğitimi için kaynaklara bakılmaktadır.
Programın çıktısı ise Şekil-18’deki gibidir.

Şekil-18: Kırmızı Obje Tanınması Ekran Çıktısı

Hava aracında hedefe giderken önüne çıkacak olan engellere çarpmasını önlemek amacı ile
çarpışma önleyici sistemi yapılmıştır. Bu sistemde aracın altına Şekil-19’da gösterilen 4 adet
mesafe sensörü kullanılacaktır. Hava aracı görüntü işlemeden gelen koordinata a göre
ilerlerken, yönelim doğrultusundaki sensörü kontrol ederek bir cisim veya engel olduğu tespit
etmeye çalışacaktır. Böylelikle hayvanların aktif takibi yapılırken kaza veya kırım olayları en
aza indirilmeye çalışılacaktır

Şekil-19: Hava Aracı Çarpışma Engelleme 0-200cm Sensörü[7]
2.3 Faydalılık
Dünyada ve Türkiye de her yıl bakımları, aşılamalarının yapılması gereken veya kurbandan
kaçan hayvanları yakalamak için uğraşan birçok kişi ve görevli, yakalama aşamasında
yaralanmaktadır veya hayatlarını kaybetmektedir. Yaralanmalarda hayvanın cinsine göre
hayati tehlike boyutu da artmaktadır. Özellikle kırsal alanlarda kaçan hayvanların peşinden
giden insanlar ya kaybolmakta ya da yüksek yerlerden düşmek suretiyle yaralanmakta hatta
hayatını kaybetmektedir. Dünyada ise bakımları yapılası gereken hayvanlar yakalanırken
hayatını kaybeden bireylerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.
Kurban bayramları zamanlarında belediyeler kaçan kurbanlıkları yakalamak amacıyla 20-25
kişilik yakalama timleri kurması, o kişilerinde hayatlarının tehlikeye atılması anlamına
gelmektedir. Hayvan yakalamada kullanılan uyuşturucu tabanca ise belirli mesafeye kadar etki
etmektedir. Bu da görevlilerin hayvanlara belirli mesafeye kadar yaklaşması anlamına
gelmektedir. Yaklaşılan mesafe arttıkça tehlikenin boyutu da artmaktadır.
Takımımız tarafından tasarlanan insansız hava aracının amacı, yaban hayatlarında yaşamakta
olan hayvan veya hayvanat bahçesi, kurban gibi yerlerden kaçan hayvanların yakalanması için
uyuşturucu iğne atma sistemi ile donatılmış bir hava aracı yapmaya karar vermiştir. Hava aracı
hayvanı gerçek zamanlı derin öğrenme modelleri ile tanıma ve otonom takip etme
kabiliyetlerine sahip olacaktır. Ayrıca bu takip ve silah sistemin kullanılması aşamasında hava
aracının ağaç, elektrik direği gibi engellere çarparak kaza yapmasını önlemek amacıyla
çarpışma önleyici sistemi de bulunmaktadır. Böylelikle kullanıcı tarafından bir müdahale
gerektirmeksizin istenilen görevi yerine getirecektir. Şekil-20’de derin öğrenme temelli hayvan
tanıma sistemleri çıktıları verilmiştir.

Şekil-20: Derin Öğrenme İle Hayvan Tanıma[8]
2.4 Yenilik
Tasarladığımız insansız hava aracında tasarımsal olarak çok bir yeniliğe sahip değildir. Sadelik
başlığı altında da açıklanacağı gibi hazır hexacopter şasesi kullanılarak üretim maliyetleri
azaltılmış, bunun yanında yazılımsal geliştirmelere ağırlık verilmiştir. Bu geliştirmelerde;
Derin öğrenme ile nesne tanıma, nesne takibi, hava aracının programlanması ve silah
sisteminin entegresi gibi konulardır. Hava aracımızda sistemin akıcı bir şekilde çalışması için
iki farklı program çalıştırılmaktadır. İlk programda hedefin belirlenmesi ve ekran üzerindeki
koordinatlarının bir dosyaya yazılması işlemidir. Bura da klasik görüntü işleme yapılmakla
birlikte, görüntü işlemeyi kesintiye uğratacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. İkinci
programda ise hava aracımızla iletişim ve hareket fonksiyonlarının gerçekleştirilmesidir.
Burada dosya üzerinden koordinat okuma ve hedefin merkezin neresinden olduğunu
belirlemede kullanılır. Böylelikle hava aracına hareket etmesi gereken yön iletilir. Burada
takımımız tarafından yapılan yenilik iki programın ortak yanı tek dosyaya veri yazarak
birleşmesidir.
İkinci bir yenilik olarak hava aracı aktif takip gerçekleştirirken karşısına çıkacak olan, ağaç direk
gibi objelere çarparak düşmesini engellemektir. Kabiliyet başlığı altında da açıklandığı üzere
hava aracına dört adet sensor eklenerek, engellerden uzaklaşması sağlanmaktadır. Böylelikle
daha etkin görev kabiliyeti olan performansı yüksek bir hava aracı yapmaktayız.
2.5 Yerlilik
Tasarladığımız hava aracımız 530mm genişliğinde(Şekil-21) karbon fiber yapıda üretilecektir.
Ancak başvuru süreci boyunca malzeme temini yapılamadığından hazır şase üzerinden test
ve denemeler gerçekleştirilmiştir. Yarışma gününe kadar karbon fiber plakaların temin edilmesi
durumunda

şasemiz

karbon

fiberden

tarafımızca

üretilecektir.

Tedarik

süresinde

yaşanabilecek aksaklıklar da göz önüne alınarak, şase alüminyum-kompozit yapıda da
üretilebilecektir. Aracın tasarımdan herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Hava aracın
boyutlandırılması Şekil-21’de, hava aracının üç boyutlu gösterimi Şekil-22’de verilmiştir

Şekil-21: Hava Aracı Ölçüleri

Şekil-22: Hava Aracının 3D Görüntüsü
İnsansız hava aracımızda belirlediğimiz görevi etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla
yazılım kısmına ağırlık verilmiştir. Görev tanımımızda yer alana hedef tanıma, tespit, takibi ve
silah sisteminin kullanılması bunun yanında da engellere çarpmadan ilerlemesi için farklı
yazılımlar geliştirilmektedir. İlk olarak hedef tespitinde derin öğrenme modeli ile hayvan
grupları öğretilerek tanıma yapılır. Bunun için yapılmış olan çalışmalardan literatür çalışması
devam etmektedir. Hedef takibi için görüntü işlemede dosya yazma, dosya okuma yöntemi
kullanılarak, hareket fonksiyonları ile görüntü işleme fonksiyonları tek yazı dizininde
bulundurulmamış farklı programlarda çalıştırılmıştır.

Şekil-23: Silah Atım Sistemi 3D Görüntüsü

Şekil-24: Silah Atım Sistemi Ölçeklendirme
Hedefe silah sistemi ile uyuşturucu iğne atılması için iğne atım sistemi tasarımı devam
etmektedir. Şekil-23’te görüleceği üzere örnek bir silah atım sistemi tasarlanmıştır. Bu atım
sistemin ok yay ile gerilerek servo motor arkasında bulunan atım kanalına yerleştirilecektir.
Silah atım komutu verildiğinde, servo motor gergin duran oku serbest bırakacak ve yayın
gerginliği ile ok hedefe gidecektir. Alt sistemin testi, üretimi gerçekleştirilemediği için
yapılamamıştır. Burada bulunan okun kalınlığı, inceliği ve boyutu yapılacak olan testler
sonucunda belirlenecektir.
2.6 Sadelik
Tasarladığımız insansı hava aracı altı kollu(hexacopter) şase özelliğine sahiptir. Tasarım
aşamasında maliyet olarak hazır şase alınması, şasesin kendimiz tarafından tasarlanıp
üretilmesinden daha uyguna geldiğinden tercih sebebi olmuştur. Takımımız daha önceki
yıllarda TÜBİTAK’ın düzenlemiş olduğu insansız hava aracı yarışmalarına katıldığından,
kullanılan motorlar, pervane, kumanda ve alıcı, şifreli telemetri sistemi gibi elektronik bileşenler

mevcut envanterimizde bulunan malzemelerden seçilmiştir. Böylelikle hava aracımız
ekonomiklik olarak maliyeti neredeyse sıfırdır. Kullanılan mini bilgisayar(raspberry pi-4) ve
kamera da geliştirme atölyemiz bulunan malzemelerdir. Bu malzemelerin şase üzerine
sabitlemesinde atölyemizde bulunan 3D yazıcıdan faydalanılmıştır. Hava aracımızın görevini
gerçekleştireceği yazılım ise takımımız tarafından geliştirilmektedir. Çarpışma önleme sistemi
ve silah atım sistemi aracın alt kısmında yer alarak tespit ve tanıma işlemlerinde kolaylık
sağlamakla birlikte iki sistem daha düzenli duracaktır. Aracın kontrol kartı ve kumanda alıcı alt
ve üst plaka arasında yer almaktadır. Böylelikle kaza anında kontrol kartına ve alıcılara en az
zarar verilmesi planlanmaktadır. Hava aracının üst kısmında ise pil ve mini bilgisayar yer
almaktadır. Pil ve mini bilgisayar ağırlık merkezinde yer almaları için 3D baskı makinesinden
yükseltici parça çıkarılacak ve araca montaj edilecektir. Böylelikle hem aracın ağırlık merkezi
bozulmayacak hem de harici ekipmanlar üst katmada mini bilgisayar ile birlikte yer
alabilecektir.
2.7 Hakem Takdiri
Yarışma kapsamında takımımız tarafında tasarlanan araç otonom olarak hareket ederek hedef
tanımasını kendisi yapacaktır. Bizim belirleyeceğimiz görev parkuru da bir hedef tanıması ve
onu silah sistemi ile vurması ile alakalı olacaktır. Bir sistemin otonom olması o sistemi daha
cazip hale getirmektedir. Takımız tarafından üzerine çalışılan bir diğer sistem ise görüntü
işleminde tracker yöntemidir. Tracker içinde birden fazla takip(tracking) metodu bulunan bir
Opencv kütüphanesidir. KCF, TDL,MOSSE bunlardan birkaçıdır. Şekil-25’de Mosse takip
yöntemi ile seçilen yarışmacının takibi görülmektedir.

Şekil-25: Mosse Traker Yöntemi ile Takip Edil Kişi[9]
Tracker yönteminde kullanıcı takip edilecek herhangi bir şeyi girdi olarak sisteme verir.
Sistemde verilen girdi koordinatlarını takip ederek takibi gerçekleştirir. Hava aracımızın
faydalılık başlığı altında tanımlanan görev mantığından, kalabalık hayvan sürülerinde
yakalanması gereken canlının kullanıcı tarafından seçimi sağlanarak, takibi ve silah sisteminin

kullanımı sağlanabilir. Böylelikle derin öğrenmede aynı sınıfa ait birden fazla hedef tespiti
sistem kararsızlığına yol açacakken, tracker metodu ile daha kararlı ve etkin bir hava aracı
sistemi gerçekleştirilebilecektir.[10] Sistemin kod yapısı ve çıktısı Şekil-26’daki gibidir;

Şekil-26: Aktif Takip Sistemi Kod Yapısı ve Sistem Çıktısı

3. BÜTÇE TABLOSU
Tablo-1: Bütçe Tablosu
No

Talep Edilen Malzeme

Miktar(TL)

1

Radiolink 12 kanal Alıcı

311

2

Google Coral Usb
Hızlandırıcı

1589,82

3

400x500 mm 3k karbon
fiber plaka 4mm
1045 Karbon Fiber
Pervane (5 Takım)
Flight Xing 2814 880kv
Fırçasız Motor (8 Adet)
1245 Karbon Fiber
Pervane (3 Takım)
Dijital IR Yakınlık
Sensörü 4 adet

624,96

4
5
6
7

Toplam

Gerekçe

Makine öğrenmesi ile yapılacak olan
tanıma işlemlerinde Raspberry Pi’nin
daha hızlı fps çıktısı almak için
gerekli
Hava Aracı Şasesi İçin

205,20
1324,67
160,31
643,84

Çarpışma Önleyici Sistem İçin
Kullanılacaktır.

4859,80
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