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1. Takım ġeması 

1.1. TĠSAK ve Takım Üyeleri 

Trabzon Ġnsansız Sistemler Kulübü (TĠSAK) Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi 

bünyesinde 2015 yılından bu yana faaliyetlerini kurum fizik öğretmeni Lütfü KURT „un 

danıĢmanlığında sündürmektedir. Kulübün amacı; günümüzde ön plana çıkan ve gelecekte 

daha da önem kazanacağı düĢünülen alanlardan biri olan insansız araçlar ilgili çalıĢmalara 

öğrencilerimizin ilgisini çekip onların öncelikle bu alanda ama aynı zamanda herhangi bir 

alanda ekip olarak proje yürütme sürecine iliĢkin bilgi, tecrübe ve tutum geliĢtirmelerine üst 

düzeyde katkı sağlamaktır. Bu bağlamda üç yıldır süregelmekte olan faaliyetlerimizde 

öncelikle proje sürecindeki öğrenciler ama aynı zamanda ÖYG sürecindeki istekli öğrenciler 

ile değiĢik çalıĢmalar yürütmektedir.  

Kulüp olarak ilk yıl alanı tanımak maksadı ile mekân dıĢı çeĢitli etkinliklere katıldık. 

Bize önemli ufuk açan aynı zamanda motivasyon sağlayan yerli ĠHA üreten BAYKAR 

Makina‟yı ziyaret ettik. Kulübümüz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TRBBĠLSEM UAV 

takımı geçen yıl TÜBĠTAK‟ın tertiplediği UAV 2017 YarıĢmasında “Fetih 1453” adlı araçla 

finale katılma baĢarısını gösteren tek BĠLSEM iken aynı takım TEKNOFEST 2018 

yarıĢmalarında “Kanuni 1494” adlı araçla pek çok üniversite takımını geride bırakmayı 

baĢardı. 

Son zamanlarda görüntü iĢlemeyi mecbur kılan yarıĢma kategorilerin ön plana çıktığı 

görülmektedir. Bu durumu dikkate alarak TĠSAK üyesi üç öğrenciden oluĢan bir takım 

oluĢturduk ve özellikle görüntü iĢlemeye iliĢkin bir alt yapı oluĢturmayı hedefleyerek bu yıl 

“SavaĢan ĠHA” kategorisinde yarıĢmaya katılmaya karar verdik.  

Bu yarıĢma ile bir yandan her bir takım üyesinin kendini ve aynı zamanda takımını 

daha iyi tanıması ve geliĢtirmesi sureti ile kulübümüzün kurumsallaĢması adına kazanımlar 

edinmek diğer yandan da yarıĢmada belirlenen görevleri yerine getirebilecek bir araç geliĢtirip 

yarıĢma baĢarısı elde etmek hedeflemektedir. 

 

  



 
 

4 

Takım Üyeleri; 

Lütfü KURT 

1971 Çaykara doğumlu. Ġki yıl Ankara Üniversitesi Astronomi Uzay Bilimleri 

bölümünde okuduktan sonra 1991 yılında baĢladığı KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi fizik 

öğretmenliği bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 2006 yılında fizik eğitimi alanında 

yüksek lisansını tamamladı. Halen AÜ açık öğretim felsefe bölümü 3. Sınıf öğrencisidir. 1995 

yılında MEB‟e öğretmen olarak atandı. 2004‟ten bu yana aynı görevi Trabzon Faruk BaĢaran 

BĠLSEM ‟de sürdürmektedir. Kurum bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ġnsansız Sistemler, 

Uydu ve Uzay Teknolojileri ve Enerji Sistemleri kulüplerinin kurum danıĢmanlığını 

yapmaktadır. Eğitim programları, elektronik, astronomi, felsefe, bilim, üstün yeteneklilerin 

eğitimi konularına ilgi duymaktadır.  

 

Yılmaz Umut KARAġAH 

Yomra Fen Lisesi 10.sınıf öğrencisi olarak öğrenimini sürdürmekte. Yomra Fen Lisesi 

Yazılım Kulübünde 1 yılı aĢkın süredir aldığı yazılım eğitimini devam ettirmekte. Elektroniğe 

ve yazılıma ilgi duymaktadır. Proje takımı içerisinde elektronik haberleĢme ve yazılım 

alanlarında görev almaktadır.  

 

Hasan Basri AKBULUT 

Akçaabat Fen Lisesinde 11. Sınıf öğrencisi olarak öğrenciliğini sürdürmekte. Trabzon 

Bilim ve Sanat Merkezinde. Çizim, mekanik, yazılım ve hava araçları konularına karĢı ilgi 

duymaktadır. Trabzon Bilim Sanat Merkezi‟ne Ġlköğretim 3. sınıfta katılmaya hak kazandı. 

ĠHA derslerine katılması ardından Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi aracılığıyla BAYKAR 

Makina‟ ya yapılan gezide bulunmuĢtur. Proje takımı içerisinde elektronik tasarım ve görüntü 

iĢleme alanlarında görev almaktadır. Aynı zamanda takım lideridir. 

 

 Kadircan TÜZÜNER 

Trabzon Fen Lisesi öğrencisi olarak öğrenimini sürdürmektedir. 2016 yılından itibaren 

Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi ĠHA Sabit Kanat Takımındadır. Müzik dinlemek, okçuluk 

alanlarına ilgi duymaktadır. 2017 Erzurum Bölge Projeler yarıĢması(Biyoloji), 2018 

Teknofest ĠHA döner kanat katagorisi ve 2019 Bursa 3. Ulusal bilim kampı etkinliklerine 

katılmıĢtır. Yazılım mühendisliği ve psikoloji alanlarında lisans eğitimi almayı 

hedeflemektedir 
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Selcan ÇELĠK 

Akçaabat Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisidir. 2011 yılından itibaren Trazbon Faruk 

BaĢaran Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim almaktadır. Fizik, Yapay zeka, makineler ve  ĠHA 

ilgisini çeken konulardır.  

 

Azra Ceren LĠVAOĞLU 

Akçaabat Fen Lisesinde 9. sınıf öğrencisi olarak öğrenimini sürdürmektedir. 2010 

yılından itibaren Trabzon Bilim Sanat Merkezinde eğitim almaktadır.  

 

Fatih SĠYAH 

ĠTÜ Elektronik haberleĢme mühendisliği bölümü mezunudur. ĠTÜ Bilgisayar 

Mühendisliğinde öğrenim görmektedir. BAYKAR Makine‟da staj faaliyetini sürdürmektedir. 

Ġnsansız hava araçları konusunda tecrübeli bir takım üyesidir. 

 

Fatih GÜNGÖR 

1981 yılı Kavak/SAMSUN doğumludur. 2005 yılında Isparta Süleyman Demirel 

Üniversitesinde Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, 2019 yılında Ordu Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ana Bilim Dalında Yüksek lisans 

eğitimini ve aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans eğitimini 

tamamladı. 14 Haziran 2019 tarihi itibarı ile Trabzon Faruk BaĢaran BĠLSEM ‟de görev 

yapmaktadır. Ulusal ve Uluslararası bir çok bilim projesi ve robotik temalı yarıĢmalara 

katılım sağlamıĢtır. Özellikle mikrodenetleyici programlama, 3D modelleme, elektronik ve 

robotik alanlarına ilgi duymaktadır. 
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1.2. Görev Dağılım ve Ekip 

Tüm takım üyelerinin görev dağılımı ve ekip organizasyonu Ģema ile aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

ġekil 1. Takım Organizasyonu 

YarıĢma alanı olan SĠHA projesi, baĢvuru sürecinden itibaren birçok mühendislik 

sürecini, bilgisini ve disiplinini içinde barındıran yapıdır. Bu süreçte ekip içerisindeki 

öğrencilerin, uzmanlık gerektiren bu alanlardaki eksikliklerini gidermeleri, birçok kavramı bu 

iĢ konusunda uzman kiĢilerden birebir uygulamalı öğrenmeleri ve öğrendiklerini uygulama 

imkânı bulmaları gelecekte, özellikle bu alanda yapacakları çalıĢmalara büyük ıĢık tutacağı 

görülmektedir. Bu kapsamda projemizin amacına ulaĢmasına ve gençlerimizin bu ihtiyacını 

karĢılama noktasında 2 yeni grup üyesi eklenmiĢtir.  

Selcan ÇELĠK, Azra Ceren LĠVAOĞLU, Kadircan TÜZÜNER ve Fatih SĠYAH  

ekibimize katılan yeni üyeler olup projemizin hayata geçirilmesine, özellikle elektronik, 

mekanik ve yazılım alanlarında büyük katkı sağlayacakları düĢünülmektedir. Özellikle Fatih 

SĠYAH, ĠTÜ elektronik haberleĢme mühendisliği mezunu ve aynı zamanda ĠTÜ bilgisayar 

mühendisliği öğrencisi olması nedeniyle projemizin kritik üyesidir. 

  

Lütfü KURT 

Kurum Danışmanı 

Hasan Basri AKBULUT 

Elektronik Tasarım ve 
Görüntü İşleme 

(Takım Lideri) 

Selcan ÇELİK 

Yazılım (Drone 
Kontrol) 

Azra Ceren 
LİVAOĞLU 

Yazılım (Drone 
Kontrol) 

Kadircan 
TÜZÜNER 

Elektronik 
Haberleşme ve 

Yazılım 

Yılmaz UMUT 
KARAŞAH 

Elektronik 
Haberleşme ve 

Yazılım 

Fatih SİYAH 

Elektronik Haberleşme ve Yazılım 

Fatih GÜNGÖR 

Haberleşme , Tasarım ve Yazılım 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi/Farklılıkları 

 

Ön Tasarım Raporu daha önceki yarıĢma tecrübeleri ve mevcut ekibin kabiliyeti 

dikkate alınarak çizilmiĢ bir görev dağılımı ve proje aĢamalarını içermektedir. Sonuca 

ulaĢacak senaryolar belirtilmiĢ ve bu sürece kadar gerekli incelemeler yapılarak gerek 

mekanik, gerek elektronik ve gerekse yazılımsal konular netlik kazanmıĢtır.  

Donanımsal olarak, bütçe imkânları da düĢünüldüğünde Pixhawk oto pilotu ve drone 

için gerekli olan GPS, ESC, güç kartı, video transfer için kamera ve kablosuz aktarım 

cihazları ile gerekli donanım mevcut imkânlar dahilinde sağlanmıĢtır. 

Mevcut drone ‟un özellikle iniĢ hareketlerinde mekanik tasarımının uygun 

olmamasından dolayı zarar görmekte ve yapısı gereği ebatları büyük durumdaydı. 3D tasarım 

programı ile yeni bir Ģase tasarlanarak Ģasesi daha uygun bir hale getirilmiĢtir. 

Kontrol yazılım dili olarak Python kullanılacaktır. OpenCV kütüphanesi ile örnek 

drone görüntüleri iĢlenecek, TensorFlow sistemi ile görüntüdeki drone yakalanmaya 

çalıĢılacaktır. Bu iĢlemler python üzerinde yer istasyonu da yapılacaktır. Daha önce rasbery pi 

ile drone üzerinde görüntü iletimi ve otonom kullanım üzerinde durulmuĢtu. Yapılan 

araĢtırmalar sonucunda yer istasyonunun güçlü bir bilgisayar ile bu iĢlemleri daha etkili 

yapacağı netleĢtirilmiĢtir. Bu süreçte yazılım geliĢtirilmeye devam etmektedir. 
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3. Aracın Mekanik Özellikleri ve Üretimi 

3.1.  Drone ġase ve Genel Tasarımı: 

Hazırlanacak araç; hareket kabiliyeti, üretilebilirlik, dayanıklılık ve hafiflik kriterleri 

göz önüne alındığında en uygun tip olan quadcopter olarak belirlenmiĢti.  

Elektronik donanımın yerleĢtirileceği alan yeterliliği, noktasal bir cisim Ģeklinde 

hareket ediĢi nedeniyle herhangi bir eksen üzerinde dönüĢ yapması gerekmeden gecikmesiz 

hareket edebileceğinden rakip görüĢ alanından hızlıca çıkıĢ ve rakibi takibi açısından yardımcı 

oluĢu nedeniyle X Frame gövde yapısı araç gövdesinde tercih edilmiĢti. 

Kurumumuzda istenen özelliklere yakın tüm donanımları ile halihazırda bulunan bir 

drone mevcuttur. Bu drone‟umuz tasarım noktasında eksiklileri ve SĠHA ya dönüĢtürülmesi 

gereken bir yapıdaydı. Bu drone‟umuzdan yola çıkarak yeni SĠHA‟mızın üretimi üzerinde 

çalıĢmalarımızı yoğunlaĢtırdık. Bu çalıĢmamız sonucunda aĢağıdaki tasarımlara ait aracımız 

ortaya çıkmıĢ oldu. 

 

 

ġekil 2. Mevcut Drone 

 

ġekil 3. Yeni Tasarlanan Aracın Genel Görünümü 



 
 

9 

 

 

ġekil 4. Yeni Tasarlanan Aracın Üstten Görünümü 

 

 

 

ġekil 5. Yeni Tasarlanan Aracın Yandan Görünümü 

 

Yeni aracımızın üretimi yapılırken, yarıĢma görevlerini yerine getirmek amacıyla 

dengeli bir uçuĢ yapmak kadar rakibin manevralarını takip etmek de gerekeceğinden manevra 

kabiliyetinin yüksek olduğu bir sistemin tasarlanması gerekliydi.  

Bu nedenle ön tasarım raporunda belirtildiği gibi araç tasarımı üzerinde ağırlık 

merkezi ile itki sistemi çakıĢtırılmaya çalıĢıldı, bu sayede dinamik tasarım elde edildi.  
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ĠniĢ durumunda iniĢ takımlarına alınabilecek hasarı en aza indirmek için iniĢ takımları 

ile gövde birbiriyle bağlantılı olarak tasarlanarak tüm gövde bir bütün olacak Ģekilde tasarım 

hazırlandı.  

Gövde kısmına yapılan eklentiler ile motorların olası darbelerden koruması ve diğer 

bileĢenlerin güvenliği amacı ile elektronik donanımlar gövdenin iç kısımlarına arasına 

yerleĢtirildi. 

Motorları taĢıyan kollar içi boĢ 10mm çapında karbon fiber borulardan yapılmıĢtır. 

Proje hazırlık sürecinde mevcut drone kullanılmıĢ ve kullanım esnasında yaĢanan sorunlar ve 

tasarım düzenlemeleri hazırlanan 3D model üzerinde anında gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece 

tasarımın son hali verilmiĢ oldu.  

Mevcut bulunan dronumuz da kullanılan donanım, tüm bileĢenleri itibarı ile bir 

SĠHA‟nın uçuĢ görevlerini yerine getirebilecek düzeydedir. Ancak dronumuz bir SĠHA 

mekaniğine sahip değildi. Bu donanımların tümü yeni üreteceğimiz SĠHA‟ya aktarıldı. 

SĠHA‟mıza dana önce bahsettiğimiz özelliklere sahip olan bir Ģase hazırlanarak beklenen ve 

gerçekleĢen sistem uyumluluğu sağlanmıĢ oldu.  

Son tasarım incelendiğinde mevcut drone‟umuzun ayak yapısının iniĢ için uygun 

olmadığı görülmektedir. Bu nedenle geniĢ, esnek ve düz bir yapı tercih edilmiĢtir.  

Bataryalar dengenin en iyi kurulacağı motor hizasına en yakın orta noktaya 

yerleĢtirilmiĢtir. 

Drone‟un farkedilmemesi için, yapının tüm bileĢenleri daha küçük bir alana 

sığdırılarak gizlenmiĢ ve güvenlik amaçlı bir kapak tasarlanarak üstü örtülmüĢtür. Bu 

detayların tümü yapılan tasarımda görülmektedir. 

Ayrıca drone‟un gökyüzünde ve yer yüzünde fark edilmemesi için alttan bakıldığında 

açık mavi, üstten bakıldığında ise gri tonlarında boyanması planlanmaktadır. Bu durum 

yazılım tamamlandığında netleĢtirilecektir.  

Herhangi bir bütçeye sahip olmamamız, mevcut imkânları maksimum düzeyde 

kullanmamıza sebep olmuĢtur. Aracın elektronik donanımının hazır oluĢu, sadece Ģasesinin 

yeniden tasarlanarak üretim yoluna gidilmesine neden olmuĢtur.  

3D tasarım programında hazırlanan Ģase PLA malzeme ile %80 yoğunluklu olarak 

basılarak hazırlanacaktır.  

Kurumumuza ait 3D yazıcı olması gerekli parçaların üretiminde büyük rol 

oynamaktadır. Donanımımızın büyük kısmı mevcut olduğu için bütçe konusunda büyük 

ihtiyaçlarımız olmamıĢtır. 

 



 
 

11 

Aracın Fiziksel Özellikleri; 

Eni : 670 mm     Boy:670 mm 

Yükseklik: 134 mm    Ağırlık :3,2 kg 

Hacmi: 0.06 m
3
 olarak ölçülmüĢtür. 

 

 

ġekil 6. Aracın Ölçüleri 
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4. Donanım ve Yazılım 

4.1.  Görev Ġdare ve Kilitlenme Sistemi Tasarımı 

Görev idare süreci ; 

Hazırlanacak aracımızda pixhawk otopilot kartı kullanılacaktır. Araç üzerinde 

Readytosky 3DR Radio Telemetry Kit 915Mhz 100mW transmitter, yer istasyonunda ise yine 

aynı frekans bandında çalıĢan receviver bulunacaktır. Bu telemetri sistemi sayesinde pixhawk 

otopilot kartının, Readytosky M8N GPS Module Built-in Compass Protective Case with GPS 

birimi ile  elde edilen konum, yükseklik yön gibi uçuĢ bilgileri sürekli olarak yer 

istasyonumuza aktarılacaktır.  

Pixhawk açık kaynak kodlu Stm32 tabanlı yazılım tabanı olarak da Ardupilota 

dayanan bir otopilot modülüdür. Pixhawk ve Ardupilot APM ile birlikte otonom uçuĢ 

sağlanabilmektedir. Tercih olarak Ardupilot APM‟ye göre 3DR Pixhawk‟ın seçilmesinin 

avantajları Ģunlardır: 

· Mission Planner yardımcı programının güncel sürümü sayesinde kurulumu 

kolaydır. 

· Dayanıklılığı ve güvenirliliği kullanıcılar tarafından onaylanmıĢtır. 

· 32 bit mikrodenetleyici içerir ve bu sayede iĢlem gücü yüksektir. 

Bu sebepler yüzünden iĢlemci olarak 3DR Pixhawk seçilmiĢtir. 

 

 

ġekil 7. Pixhawk  

 

Aynı anda drone üzerine monte edilmiĢ FPV Mini 1200TVL 1.8mm M12 150° HD 

RC YarıĢ Drone Kamerası ve TS832 Verici 600mW FPV Transmitter den gelen canlı görüntü 

de yer istasyonumuzda bulunan  5.8 ghz RC832 Alıcı ile kayıt altına alınacaktır. 
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Güçlü bir bilgisayar olarak temin edilen yer istasyonumuza gelen telemetri ve video 

bilgisi iĢlenerek kullanılacaktır. YarıĢma sunucusuna yerel ağ üzerinden telemetri bilgisi json 

verisi olarak iletilecektir. Ayrıca video python programı ve bileĢenleri ile iĢlenerek aracın 

kontrolü için gereken yön ve hareket bilgileri üretilecektir. 

Yer istasyonumuz elde ettiği yönlendirme bilgisini, kendi üzerinde bağlı bulunan 

Ardunio Uno geliĢtirme kartı ve NRF24L01+PA+LNA 2.4GHz RF Modülü ile aracımıza 

iletecek ve otonom araç kontrolümüz sağlanmıĢ olacaktır. 

Yakalanan ve vurulan diğer hedef araçların telemetrik bilgileri bu süreç içerisinde 

yarıĢma server‟ına periyodik olarak ulaĢtırılacaktır. 

Bahsedilen bu görev idare süreci için gerekli donanım aĢağıdaki Ģemada tüm 

bileĢenleri ile verilmiĢtir 

 
ġekil 8. Görev idare ve uçuĢ sistemi öğeleri Ģeması 

 

Kilitlenme ; 

Aracımızın en kritik görevleri olan kilitlenme ve kaçıĢ yazılımıdır.  

Kilitlenme; Aracımız görüntü alma iĢlemi FPV Mini 1200TVL 1.8mm Kamera M12 

RC YarıĢ Drone kamerası ile yapılacaktır. Bu kamera 1000km çapında 150 derece açı ile HD 

kalitede görüntü kaydetme kabiliyetine sahip bir kameradır. Örnek çekimler ve yapılan 

testlerde uygun olduğu görülmüĢtür.  

Görüntü kaydı canlı olarak yer istasyonuna aktarılacak ve 20 dk boyunca kayıt iĢlemi 

gerçekleĢtirilecektir. 

 Görüntü yer istasyonuna 5.8 Ghz RC832 Alıcı - TS832 Verici 600mW FPV 

Transmitter Receiver araçları ile aktarılacaktır. ÇalıĢma frekansı ve gücü ile 1000km çapında 
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veri aktarımı yapabilecek olan bu yapı görüntünün yer istasyonuna sağlıklı aktarılmasını 

sağlayacaktır.  

Yer istasyonu bilgisayarımıza USB olarak bağlanan receiver modülü ile görüntü 

python programı ile alınarak görüntü iĢleme iĢlemine tabi tutulacaktır.  

Kilitlenme süreci python programlama dili ve görüntü iĢleme bileĢenleri (opencv, 

numpy, tensorflow) ile hazırlanan yazılımın, görüntüde hedef nesnesinin görülmesi ile 

baĢlayan süreçtir.  

TensorFlow, görüntü öğrenme süreci içeren bir görüntü iĢleme bileĢenidir. Bu bileĢene 

ilk olarak drone görüntüleri verilerek sistemin drone‟u öğrenmesi sağlanmakta, daha sonra 

bunları kullanarak, akıcı görüntü içerisinde drone‟u bulması istenmektedir.  

 

 

ġekil 9. Örnek Drone Resimleri 

 

Burada kullandığımız canlı görüntü, gerçek zamanlı olarak tensorflow filtresinden 

geçirilmektedir. Saniyede 25 kare standardında iĢlenen görüntüde, drone silueti göründüğü an 

gerekli araç konumlandırma fonksiyonu devreye girmektedir.  

Görüntü içerisindeki hedef araç aĢağıdaki Ģekilde olduğu gibi ilgili sarı kare içine 

alınacak ve görüntünün hangi koordinatında olduğu tespit edilecektir.  

 

ġekil 10. Drone’un Ekrana Girmesi 
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Görüntünün durumuna göre aracımız, sağa kayma, sola kayma, ileri, geri, yukarı ve 

aĢağıya hareket ettirilerek hedef aracı, hedef alanı içine istenen ölçülerde yerleĢtirilmeye 

çalıĢılacaktır. Görüntüyü hedef alanı içine yerleĢtirmemiz, karĢılaĢtığımız baĢka bir 

problemdir. 4 kanatlı ve kamerası sabit olan bir hava aracı ileri geri sağa ve sola hareket 

ettiğinde de kamera açısı değiĢecek ve hedef araç görüntüden çıkacaktır. 

Bu durumu 2 türlü ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz. 

Ġlk olarak PID olarak adlandırılan (Proportional Integral Derivative), özellikle 

motorların sürülmesinde kullanılan kod yapısı ile çözümü sağlanacaktır. Burada kameradan 

alınan yapılacak olan X,Y ve Z bilgileri dikkate alınarak hepsi için PID kontrolü sağlanacak, 

bu durum motorlara yönlendirme olarak iletilecektir. 

Diğer bir çözüm ise kameramızın küresel serbest bir kamera olarak mekanik yapısının 

oluĢturulması, özellikle sağ ve sola kayma hareketlerinde kamera açısının değiĢmesini 

engelleyecek olan bu sistem, araç hareketliyken, hedeften görüntünün çıkmamasını 

hedeflemiĢtir. 

 

 

ġekil 11. Dronun Hedef Alan Ġçine Girmesi 

 

Hedef alanı koordinatları ile hedef drone‟u merkez noktası örtüĢtüğünde ise 10 sn 

sistemimiz tarafından baĢlatılacak ve ekrana yazılacaktır. Bu esnada server üzerinden alan 

diğer hedef araçlara ait json verileri dikkate alınarak hangi numaralı araca kitlenildiği 

hesaplanacaktır. 

10 sn süre bitiminde ise video ve kilitlenme verileri yerel ağ üzerinden server‟a 

gönderilecektir. 
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KaçıĢ senaryoları; 

YarıĢmada bir avcı olmamızın yanı sıra, av olduğumuzda bir geçektir. Bir hedef hava 

aracına kitlendiğimiz anda baĢkaları da bize kilitlenmiĢ olabileceğini göz önüne alarak sabit 

bir noktada hareket etmememiz gereklidir. 

Yazılımımızda kaçıĢ için 3 farklı kaçıĢ senaryosu öngörmekteyiz. 

Ġlk olarak eğer herhangi bir hava aracına kilitli değilsek; hedef hava aracı ararken 

izleyeceğimiz rota, 5 er saniye aralıklarla, farklı noktaya hareket ederek sağlanacaktır. 

AĢağıda Ģekil olarak gösterildiği gibi yarıĢma alanı içerisinden çıkmadan 4 bekleme noktası 

belirlenmiĢtir, bu noktalar arası 5 sn beklemeli hareket edilerek kilitlenmeden sakınma 

sağlanmıĢ olacaktır.  

 

 
ġekil 12. BoĢta Duran Aracın KaçıĢ Güzergahı 

Ġkinci kaçıĢ senaryomuz ise hedef araca kitlenme sürecinden sonraki kısımdır. Burada 

kilitlenme gerçekleĢtirildikten, sonra 3 er saniye aralıklar hedef, hedef alanı içerisinden 

çıkartılmadan takip ve yer değiĢtirme yapılmaktadır. 1. Noktadan 2. noktaya hareket, oradan 

da 3. noktaya hareket planlanmıĢtır. Bu süreçte hedef aracın yer değiĢtirmesi için 

konumlandırma fonksiyonumuz sürekli devrede olacak ve hedef kare içerisinde hedefimizin 

kalması sağlanacaktır. 
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ġekil 13. Hedefe Kilitlenen Dronun Manevrası 

 

Burada mesafe, hedef alandaki aracın büyüklüğü dikkate alınarak hesaplanacak 

aracımızın hareket edeceği açı ve mesafe hesaplanacaktır. Bu iĢlem yine otonom olacaktır. 

Üçüncü olarak ise canlı olarak server üzerinden diğer hedef araçların bilgileri kontrol 

edilecektir. Burada aracımıza en yakın hedef araç bulunarak, önce ona yönelim 

gerçekleĢtirilecek ve kamera ile tespiti sağlanmaya çalıĢılacaktır. Diğer araç verisinin 1sn 

gecikmeli geldiği düĢünüldüğünde sadece yönelim açısına fayda sağlayan bir yöntem olarak 

en son tercihimiz olacaktır. 

 

4.2. UçuĢ Kontrol Sistemi ve Algoritması 

Yer istasyonunun da kullanılan bilgisayar i5 iĢlemcili 8gb ram‟e sahip ve Windows 10 

iĢletim sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem üzerine Python 3.7.3. versiyonu kurulu olacaktır. 

Hazırlanan yazılımın kullanımı kolay ve basit bir arayüze sahip olması için çalıĢılmaktadır.  

UçuĢ kontrolü python programında bileĢenleri ile birlikte hazırladığımız yazılım ile 

sağlanacaktır. Yer istasyonumuza, aracımıza ait telemetri bilgileri ve video bilgisi sürekli 

aktarılmaktadır. 

Genel olarak GPS verileri ile alan dıĢına çıkılmaması, diğer araçlara yakalanmamak 

için kaçıĢ senaryoları ve kamera ile yakalanan aracın takibi olarak 3 temel uçuĢ iĢlevi 

gerçekleĢtirilecektir. 

UçuĢ kontrolü pixhawk otopilotunun ve diğer bileĢenlerinden gelen telemetri verileri 

dikkate alınarak yapılacaktır. 
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UçuĢ yazılımımızın algoritması aĢağıda verilmiĢtir. 

 

ġekil 14. Program Algoritması 
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Bu dil içerisine aĢağıda listesi bulunan modüller dahil edilecek ve gerekli görüntü 

iĢleme ve kontrol sağlanacaktır. 

import numpy as np 

import os 

import six.moves.urllib as urllib 

import sys 

import tarfile 

import tensorflow as tf 

import zipfile 

from collections import defaultdict 

from io import StringIO 

from matplotlib import pyplot as plt 

from PIL import Image 

import cv2 

 

Görüntü iĢleme çok aĢamalı bir süreçtir. Bizimde hali hazırda geliĢtirdiğimiz ve 

üzerinden en çok zaman ayırdığımız bölüm olarak karĢımıza çıkmaktadır. Programınızın 

aĢağıdaki bir arayüze sahip olması hedeflenmektedir. 

 

ġekil 15. Planlanan program arayüzü 

Aracın genel takibi Mission planer programı üzerinden de sağlanacaktır. 

 

 

ġekil 16. Mission Planner Programı Arayüzü 
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Hazırladığımız yazılım ile bu bilgiler değerlendirilecek ve aracımızın belirlenen saha 

içerisinden çıkması da engellenecektir.  

Sistemimizin tümü otonom çalıĢtırılacak Ģekilde hazırlanmaktadır. Ġstisnai kritik 

durumlarda manuel kumandamız hazır tutulacak ve gerek görüldüğü durumlarda manuel 

kullanıma geçilerek olumsuz durumların ortadan kalkması sağlanacaktır. 

Ġlk olarak hazırladığımız program, bize verilen kalkıĢ alanında 15-30 metre aralığında 

yükselmesini sağlayacak ve yarıĢ alanı içerisinde yer istasyonumuzun kontrolü ile saha 

içerisinde belirli merkezleri gezerek hareket ettirilecek, hedef bulana kadar bu süreç 

tekrarlanacaktır.  

Görev idareyi sağlayan programımız python dilinde geliĢtirilmektedir. Bu hareket 

iĢlemi python programı ve mission planer programı arasında kurulan bağ ile telemetri verileri 

alınacak, iĢlendikten sonra görevler ve hareketler drone‟umuza aktarılacaktır.  

KalkıĢ anından itibaren program içerisine yerleĢtirilen kronometre ile 20 dakikalık 

yarıĢma süresi kontrol edilecektir. Süre bitiminde hazırlanan indirme fonksiyonu ile drone 

saha içerisinde ilk olarak nerede ise iniĢ alanına yönlendirilecek ve otonom iniĢ 

yaptırılacaktır. 

 

4.3. Yer Ġstasyonu ve HaberleĢme Sistemi 

Yer istasyonumuz, gerek görüntü iĢleme, gerek otonom uçuĢ gerekse haberleĢme 

iĢlemlerini aynı yazılım üzerinden yapması planlanmaktadır. Yapılacak iĢlem kapasitesi 

düĢünüldüğünde iĢlem gücü yüksek bir bilgisayar olması gerektiği görülmektedir. Bu sebeple 

kurumumuzdan temin edilecek iĢlem kapasitesi yüksek bir bilgisayar kullanılacaktır.  

ĠĢletim sistemi Windows 10 olan, i5 iĢlemcili ve 8gb ram‟a sahip bir bilgisayarın 

yapılan denemeler süresince yeterli olacağı görülmüĢtür. GeniĢ kütüphanelere sahip olan ve 

açık kaynak kodlu bir çok uygulamaya ulaĢılabilen PYTHON programlama dili 

kullanılacaktır. 

Görüntü iĢleme, server ile haberleĢme ve otonom haberleĢme ile ilgili kütüphaneler 

kurularak tüm sistemin otonom çalıĢması sağlanacaktır. 

 

Server ile haberleĢme; 

Python programlama dili API üzerinden haberleĢme için request kütüphanesini 

kullanmaktadır. Hazırlanan json veri yapısı python üzerinden kolaylıkla server üzerine 

iletilebilecek, ayrıca server üzerinden istenen bilgiler sorgulanabilecektir 
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Aracımızda telemetri verilerinin yer istasyonuna gönderilmesi, video bilgisinin yer 

istasyonuna gönderilmesi, c, yer istasyonumuzdan aracımıza kontrol sinyallerinin iletilmesi 

gibi bir dizi iletiĢim iĢlemi gerçekleĢtirilecektir. Bu iĢlemleri tek tek ele alacak olursak; 

 

Aracımızın telemetri verilerinin yer istasyonuna gönderilmesi; 

Aracımız üzerinde bulunan pixhawk ve GPS sisteminden elde edilen bir çok bilgi 

pixhawk otopilotu üzerinden 3D Robotik 3DR Radyo 915 Mhz 915 Telemetri Kiti sayesinde 

yer istasyonumuza iletilecektir. Aynı frekansta çalıĢan alıcı kısmı bilgisayara USB ile 

bağlanarak gelen telemetri bilgilerini mission planner programına ve hazırladığımız yazılıma 

sağlayacaktır. Bu iĢlem tek yönlü çalıĢan bir sistemdir. 

Video bilgisinin yer istasyonuna gönderilmes; 

Bu iĢlem tek yönlü çalıĢan bir sistemdir. FPV Mini 1200TVL 1.8mm M12 150° HD RC YarıĢ 

Drone Kamerası ve TS832 Verici 600mW FPV Transmitter den gelen canlı görüntü de yer 

istasyonumuzda bulunan  5.8 Ghz RC832 alıcı ile alınacak gelen video bilgisi USB arayüze 

basit bir dönüĢtürücü ile dönüĢtürüldükten sonra kullanılacaktır. 

 

Aracın telemetri verilerinin ve yakalama videosunu yarıĢma server’ına 

gönderilmesi; 

Bu aĢamada python programı üzerinden request kütüphanesi ile json verileri saniyede 

1 defa olacak Ģekilde yani 1Hz frekansında API üzerinden gönderimi gerçekleĢecektir. Server 

üzerinden canlı video izlenmesi için hazırlanan basit bir API sayfası hazırlanacaktır. Sistemin 

stabil çalıĢması ve bağlantının bu yoğunluktan dolayı sorun yaĢaması gibi durumlardan dolayı 

video yayını kapatılması söz konusu olabilecektir. 

 

Yer istasyonumuzdan aracımıza kontrol sinyallerinin iletilmesi; 

En çok hassasiyetle üzerinde durduğumuz konularından baĢında gelen yerden kontrol 

için bulunan Ardunio Uno geliĢtirme kartı ve NRF24L01+PA+LNA 2.4GHz RF Modülü 

kullanılacaktır. Bu modül sayesinde aracımız kontrol için gerekli radyo frekans sinyali 

iletilebilecektir. Ġletim 2.4 Ghz bandında gerçekleĢecektir. Burada 8 kanal üzerinden 

haberleĢme yapılması öngörülmektedir. 
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YarıĢma server’ından diğer araçların bilgilerinin alınması; 

Yazılımız üzerinde yine API üzerinden server dan diğer araçların telemetri bilgilerine 

eriĢim yapabileceğimiz görülmektedir. API standartları çerçevesinde python programının 

request kütüphanesi sayesinde bilgiler alınarak parse edilecek ve kullanılacaktır. 

 

Daha öncede bahsedildiği üzere yarıĢma sunucusu tarafından bize bir port ve IP 

verilecektir. Python ile API üzerinden json datalarının gönderilmesi için ilk olarak oturum izni 

alınacak, daha sonra gerekli telemetri verileri server adresine gönderilecektir. 

 

Örnek kodlar aĢağıda verilmiĢtir. 

import requests 

TelemetriAl = 

requests.get('http://127.0.0.25:5000/api/telemetrileri_al/') 

 

ġekil 17. Telemetri verisinin serverdan alınması 

GirisBilgi = {"kadi": "tayfa", "sifre": "12345" } 

GirisGonder = 

requests.post('http://127.0.0.25:5000/api/giris/',json=GirisBilgisi) 

 

ġekil 18. GiriĢ için gerekli kullanıcı adı ve Ģifre gönderme iĢlemi 

 

Video aktarımı için VLC media player programının video gönderim arayüzü 

kullanılacaktır. Ġstenen formatlar sırası ile iĢlendikten sonra dosya server‟a iletiecektir.  

 

4.4.  Güç Yönetimi ve Ġtki Sistemi 

Aracımız mevcut dronumuzun modifiye edilmesi elde edilmiĢ standar 4 kollu 

quadcopterdir. 4 adet SUNNYSKY V3508 380kv fırçasız motor kullanılmıĢtır. Ayrıca 

karbonfiber 35 Cm kanat geniĢliği olan pervaneler kullanılmıĢtır.  

Her motor tek baĢına 1300 g kaldırma kapasitesine sahiptir (Katalog bilgisi). 

Aracımızın toplam ağırlığı 3,1 kg olması planlanmaktadır. 4 motorun %70 performanslı 

çalıĢması ile aracımız havalanabilecek ve gerekli manevraları yapabilecektir. 
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Güç yönetimi iĢlemi için aracımızdaki power kartı, pixhawk otopilotuna monte 

edilecektir. Pixhawk üzerinden alınan telemetri verilerinin arasında "IHA_batarya" baĢlıklı 

bataryanın durumunu gösteren bir değiĢken bulunmaktadır. Bu değiĢken her saniye kontrol 

edilerek enerjinin durumuna bakılacak, enerji eğer kritik seviyenin altına düĢtüğünde otonom 

iniĢ yapılması sağlanacaktır. Hali hazırda otonom iniĢ ve otonum kalkıĢ için hazırlanmıĢ 

fonksiyonumuz bulunmaktadır. 

20 dakikalık uçuĢ süresi ve kullanılacak ekipmanlar dikkate alındığında uzun süre güç 

ihtiyacını karĢılayacak bir bataryaya ihtiyaç duyulmuĢtur. Özellikle video aktarımının sağlıklı 

olabilmesi için enerji düzeyinin yeterli seviyelerde tutulması gereklidir. Bu sebeple 4s 14.1 V 

enerji verebilen 5200 mAh lık bir batarya tercih edilmiĢtir. 

5. Güvenlik 

Aracımızın güvenlik açısından en tehlike oluĢturan kısmı bataryasıdır. Bataryamız 

aracımızın alt kısmına yerleĢtirilmiĢtir. Bataryamız bir kutu içerisine alınarak dıĢarıdan etki 

edebilecek ve delinmesine neden olacak etkenlerden yalıtılmıĢtır. 

Bataryamız herhangi bir acil durumda kutu içerisinden doğrudan çekip çıkartılabilecek 

bir Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. Tüm donanımdan bağımsız olarak orta bölüme yerleĢtirilmiĢtir. 

Bağlantı kesildiğinde otomatik iniĢ yapması sağlanacaktır.  

6. Test ve Simülasyon 

Aracımız manuel olarak kullanılmıĢ olup tüm donanım birimlerinin durumu kontrol 

edilmiĢtir. Otonom olarak hareket etmesi için gerekli yazılım hazırlanmaktadır. 

Aracımızı yönetecek ve görüntü iĢleme yapacak olan yer bilgisayarımızda drone 

tanıma sistemimiz çalıĢır haldedir. Ancak sabit kamera ile hareketli görüntüleri 

yakalamaktadır. Aracımız yarıĢma esnasında sürekli hareket halinde olacaktır. Bu durumda 

hazırladığımız yazılım performansı yeterli değildir. Kağıt üzerine çizdiğimiz drone Ģekilleri 

yazılım tarafından belirlenmektedir. Ancak farklı filtreler kullanarak daha net sonuçlar elde 

edilmesi üzerinde geliĢtirme çalıĢmalarımız devam etmektedir. 
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ġekil 19. Örnek Görüntü ĠĢleme Yapabilen Sistemin Tasarım Hali. 

 

7. Özgünlük 

Aracımızın tasarımı takımımızın ortak çalıĢması olarak ortaya çıkmıĢtır. Yapısı 

görüntüsü ile mevcut dronelardan farklı bir tasarımdadır.  

Hazırladığımız sistem incelendiğinde birbirleri ile uyum içerisinde çalıĢan 

donanımların tercih edildiği görülmektedir. Verilecek görevleri en iyi Ģekilde icra edebilecek 

bir yapıdadır. 

Yazılımımız tamamlandığında içinde bir çok bileĢeni barındıran (haberleĢme, otonom 

kontrol, görüntü iĢleme) bir kabiliyete sahip SĠHA kontrol yazılımı olacaktır. 
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