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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ  

1.1. Sistem Tanımı  

Günümüzde gelişmekte olan ve üzerinde büyük yatırımlar yapılan teknolojilerden biri 

hava araçlarının otonom bir şekilde belirli görevlerde kullanılmalarıdır. Askeri olarak devriye 

gezme, hedef gösterilen konumları vurma ve nesne tespiti gibi görevleri olan İHA’ların 

gerçekleştirilmesi belki de  en zor olan görevi başka bir İHA ile havada savaşmalarıdır. Bu 

savaşma it dalaşı (dogfight) olarak adlandırılır. Otonom it dalaşı, savaş uçaklarının herhangi bir 

pilot kontrolünde olmadan tamamen geliştirilen yapay zeka algoritmaları ve belirli sensörler 

sayesinde rakip uçağa kilitlenerek belirli süreler takip etmesi, yapacağı manevraları tahmin 

ederek vuruş alanından çıkmasını engellemesi ve keskin manevralar sayesinde o rakip uçak 

tarafından takip edilmekten kaçınmasıdır. İşte HU-35X adlı sistemimizin de başlıca görevi 
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otonom it dalaşıdır. Bunun yanı sıra sistem, otonom iniş ve otonom kalkış yapacak, hava aracı 

ve yer kontrol istasyonu arası haberleşmeye sahiptir.  

Hava aracı sistemi bir şase ve içerisindeki otopilot kartı, kamera, GPS, görev bilgisayarı, 

batarya gibi aviyonikler sayesinde verilen görevleri yerine getirecek, telemetri aracılığıyla yer 

kontrol istasyonu ile haberleşecek ve Wi-Fi modülü ile kamera görüntüsünü anlık olarak yere 

iletecek bir sistemdir. Verilen görevleri yerine getirmesi için gerekli olan konum bilgisini GPS 

aracılığıyla sağlayacaktır. Kamera ve görev bilgisayarında bulunan yazılım sayesinde rakip 

İHA tespiti ve takibini yapacaktır. Otopilot kartı ise uçağın stabil bir uçuş yapmasından, görev 

bilgisayarı tarafından verilen komutların yerine getirilmesinden sorumludur.  

Yer kontrol istasyonu ise hava aracına dair bilgileri gösterecek, hava aracına uzaktan 

müdahaleyi sağlayacak ve yarışma sunucusu tarafından istenilen bilgileri yarışma sunucusuna 

iletecek olan bileşendir. Bu sistem içinde bulunan yer anteni, hava aracının Wi-Fi modülü ile 

gönderdiği kamera görüntüsünü alacaktır. Yine bu sistem içerisinde bulunan kumanda gerekli 

durumlarda hava aracı sisteminin bir pilot tarafından kumanda edilmesini sağlayacaktır. 

Telemetri’nin yer modülü ise İHA’nın konum, hız, doğrultu gibi bilgilerini alıp aynı zamanda 

yer kontrol istasyonundan verilen komutları ve rakip İHA’ların durumlarına ait bilgileri hava 

aracı sistemine iletecek olan cihazdır. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

 

 

 

 

 

Öncelikli Fonksiyon Otonom İt Dalaşı Kabiliyeti 

Üretici Anadolu Teknolojileri Takımı 

İtki Kaynağı 1 * SunnySky X3520-780KV Fırçasız Motor 

İtki 3220 Gr - 32.2 N 

Ağırlık 3200 Gr – 32 N 

Uzunluk 1000 mm 

Yükseklik 148 mm 

Kanat Açıklığı 1718 mm 

Uçuş Hızı 18 m/s 

Tutunma Hızı 12 m/s 

Kalkış Ağırlığı 3200 gram 

Birim Maliyeti 2080 $ 

Görev Süresi 23 dakika 

Görev İrtifası 50-200 metre 

Faydalı Yük 1900 gram 

İletişim Mesafesi 40 km 

İtki Ağırlık Oranı 1 

Tablo 1. HU-35X Genel Sistem Performans Özellikleri 
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2. ORGANİZASYON ÖZETİ  

2.1. Takım Organizasyonu 

 

Anadolu Teknolojileri HU-35X Takımı tamamı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 

okuyan 7 adet mühendislik öğrencisinden müteşekkildir. Proje planlamasında görev dağılımı 

yaparken sekiz farklı rol tespit edilmiştir, bunların tanımı aşağıdaki gibidir. 

Proje Koordinatörü: Takım kaptanıdır. Proje kapsamının, takviminin ve bütçesinin planlanını 

oluşturmaktan, bu planların belirlenen projeksiyonda başarıyla ilerlediğini kontrol etmekten, 

proje yönetim süreçlerini iyileştirmekten ve birimler arası koordinasyondan sorumludur. 

Görüntü İşleme Birimi: Yapay sinir ağları ile nesne tespiti ve takibi yapan algoritma mimarileri 

oluşturmak, bu ağları eğitmek için gerekli olan verileri toplamak, çoğaltmak, stereo görme 

kullanarak tespit edilmiş nesnelerin göreli konumsal vektörlerini çıkarmak gibi görevlerini 

gerçekleştirir. 

Elektronik Birimi: Yarışma isterleri çerçevesinde platform için gerekli aviyoniklerin tespiti ve 

tercihi, alt sistemlerin entegrasyonu, güç dağıtımının tasarımı ve elektriksel güvenliğin 

sağlanmasından sorumlu olan birimdir. 

Mekanik Birimi: Üretim prosedürlerinin oluşturulması, düşük maliyetli test platformlarının 

tasarımı, analizi, itki sistemleri ve yarışmada tercih edilecek platformun tercihinden sorumlu 

olan birimdir. 

Şekil 1. Takım Organizasyon Şeması 
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Seyrüsefer Birimi: Rakip İHA’nın arkasına geçmek için gidilmesi gereken en kısa rotanın 

oluşturulması, güdüm sistemlerinin modellenmesi, görev akış dizaynı, İHA’ya aktarılan 

verilerin işe yarar şekilde anlamlandırılması ve füzyonu görevlerini gerçekleştirmekten sorumlu 

olan birimdir. 

Haberleşme Birimi: İHA sisteminin kendi içinde olan haberleşmeleri, İHA sisteminin YKİ ile 

olan haberleşmesi ve YKİ ile yarışma sunucusu arası haberleşme gerekliliklerinin tespitini 

yapar. Bu gereklilikler çerçevesinde kullanılması gereken donanımsal birimleri, yöntemleri 

tercih eder ve bunların entegrasyonu için yazılımlar geliştirir. 

YKİ Birimi: Yarışma esnasında yer ekibine operasyonel rahatlığı sağlamak adına, hali hazırda 

açık kaynaklı yer kontrol istasyonlarında arzu edildiği şekilde bulunmayan özellikleri içeren 

kullanıcı arayüzü paketlerini geliştirme görevini üstlenir. 

Pilot: Savaşan İHA platformunun ve rakip İHA olarak tasarlanan diğer platformalarının 

geliştirme safhaları için planlanan hava testleri esnasında kumandada olan, IHA-1 ehliyetine 

sahip üyelerden oluşan birimdir.  

Maliye: Takım banka hesabının sorumlusudur. Takım gelir ve gider tablolarını düzenlemek, 

malzeme alımlarını gerçekleştirmek gibi görevleri ifa eder. 

Sponsorluk: Bütçe planı üzerinden takımın sponsorluk ihtiyacını belirler. Sponsorlarla 

görüşme öncesi takım tanıtımı ve proje bütçesi gibi dosyaların sunuma hazırlanması ve 

takibinden sorumludur. 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Anatek HU35-X ekibi tarafından Savaşan İHA Projesi için planlanan on aylık proje 

takvimi Tablo 2 üzerinde mevcuttur.  

Mart ayında teslim ettiğimiz ön tasarım raporunda proje dönemi başında tabloyu proje 

takvimi olarak sunmuştuk ve o gün için gelinen aşamada planlanan projeksiyona uygun olarak 

ilerlendiğinden bahsetmiştik. Planlanan takvime sadık kalınmaya çalışılsa da çeşitli etkenlerden 

dolayı kimi aşamada zamansal olarak öne geçme kimisinde geride kalma durumları oluştu. Bu 

etkenlerden en önemlisi nisan ayı ile başlayıp mayısın ortasına kadar ilerleyen ülke geneli 

kısıtlamalardı. Bunun yanı sıra sponsorlardan beklenen maddi destekte gecikme gerçekleşti, 

seçimi yapılan bazı malzemelerin siparişi ancak mayıs ayında yapılabildi. Farklı şehirlerde 

ikamet edilmesi de projeyi sekteye uğratan unsurlardan oldu. Bu süreçte fiziksel iş gerektiren 

faaliyetler geride kalmış olsa da yazılımsal faaliyetler hızlandı. 
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Takvime göre geride kalmış aşamalardan bahsedecek olursak bunların önceliği “HU-

35X” adı verdiğimiz platformun bir rakip İHA ile beraber gerçekleştirmesini planladığı yarışma 

ortamını canlandıracak olan Savaşan İHA testlerinin ilkinin haziran ayı itibariyle 

gerçekleştirilememiş olması olacaktır. Test için hazırlanan platform hazır hale getirilse dahi ilk 

test tamamı üniversite öğrencisi olan ekibin yoğun final döneminden sonra temmuz ayı 

itibariyle gerçekleştirilecektir. Sekteye uğrayan bir diğer aşama ise Nöral ağları eğitmek için 

veri toplanması aşamasında gerçekleşmiştir. Nisan ayında tamamlanması beklenen çalışmanın 

tamamlanma tarihi haziran başına sarkmıştır. 

Takvimden önde olan aşamalara bakacak olursak bunlardan en dikkat çekeni YKİ 

yazılımıdır. Ağustos ayında tamamlanması beklenen çalışma mayıs ayı itibariyle ilk stabil 

sürümüne ulaşmıştır. Mayıs ayında tamamlanması beklenen görev kodları nisan ayında 

tamamlanmış ve simülasyon üzerinde doğrulanmıştır. Saha testlerini beklemektedir. 

Bahsedilmeyen diğer aşamalar planlanan seyrinde devam etmektedir. 

Tablo 2. HU-35X Savaşan İHA Proje Takvimi Planlanan Gerçekleşen 

Başlık Aşamalar

A
ra

lık

O
ca

k

Şu
b

a
t

M
a

rt

N
is

a
n

M
a

yı
s

H
a

zi
ra

n

Te
m

m
u

z

A
ğ

u
st

o
s

Ey
lü

l

Eğitim
Nasa Aerodinamiğe Giriş Dökümanları

Rota Planlama İçin Literatür Taraması

Güdüm Sistemi İçin Literatür Taraması

Savaşan İha Görev Kodu Yazımı

Sensör Füzyonu Literatür Taraması

Sensör Füzyonu Modeli Oluşturulması

YKİ Savaşan İha YKI 1.0 Stabil Sürümünün Oluşturulması

Kritik Tasarım Raporu Teslimi

Nesne Tespit/Takip Literatür Taraması

Uçak Tespiti İçin Veri Toplama Aşaması

Verilerin Uygun Dağılımlarla Augmente Edilmesi

Nesne Tespit Modelinin Oluşturulması

Seyrüsefer Algoritmasının Koşacağı Ortamın Belirlenmesi

Seyrüsefer

Modülü

Teknofest 2021 Savaşan İha Yarışması

Alt Sistem

Seçimi 

Ardupilot Kılavuz Dökümanları 

Savaşan İha Platformu ve Malzemelerinin Seçimi

Test Platformu Malzeme Seçimi/Siparişi

Simülasyon Ortamının Oluşturulması 

Savaşan İha Testleri

Testler 

ve

Simulasyon

Mekanik

Rapor

Görüntü 

İşleme

Test Platformu Uçuş Testleri/Parametre Optimizasyonu

Savaşan İha Platformunun iç dizaynın çıkartılması

Savaşan İha Platformu CAD çizimi

Ön Tasarım Raporu Teslimi
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                                            Tablo 3. HU-35X Gider Tablosu 

Tablo 3’de ÖTR de verilen bütçe ve süreç içinde gerçekleşen değişiklikler yer 

almaktadır. Bunun yanı sıra aynı raporda düşük maliyetli olarak üretilmesi planlanan bir İHA 

sisteminin 6000 TL edeceği ve 2021 Mart kuruyla proje bütçesinin 36.000 TL ye ulaştığı 

açıklanmıştır.  

Airspeed sensor birimi satıcısı için daha uygun fiyatlı alternatif bulunmuş ve adedi 3’e 

çıkarılsa da maliyeti 113.98 $ ‘a düşmüştür. Talon V3 şasesi yedek sayısı 1’den 2’ye 

çıkartılmıştır. Ayrıca birim maliyette de satıcı kaynaklı değişimler meydana gelmiştir. Bu 

kararın toplam şase maliyeti 396 $’ dan 639$’a çıkartmıştır.  Otopilot, Gps sayısı 2’den 3’e 

yükseltilmiştir. Güç modülü Otopilot alımı ile beraber geldiği için listeden çıkartılmıştır.  Bu 

değişim toplam maliyete 394 $ daha eklemiştir. Bunların yanı sıra, rakip İHA olarak geliştirilen 

iki adet maliyeti düşük İHA sisteminin toplam maliyeti 821 $ etmektedir. 

Bütçe güncellemeleri çerçevesinde toplam proje bütçesi 5330 $ olarak tespit edilmiştir. 

Dalgalı dolar kurunun da etkisi ve malzeme listesinde yapılan değişikler ile proje bütçesi 

toplamda 36.000 TL’den 45.630 TL’ye yükselmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzeme Tipi Malzeme İsmi Adedi Toplam Maliyeti(Dolar) Adedi Toplam Maliyeti(Dolar)

Airspeed sensor Sensinirion SDP3X 2 133,51 3 113,98

Batarya Tattu 10000 mah 2 255,52 2 255,52

Esc Hobbywing SkyWalker 80A UBEC 3 82,99 3 82,99

Görev Bilgisayarı Nvidia Jetson Xavier NX 2 976 2 976

Görüntü aktarım sistemi (İHA) Bullet M5 1 94,4 1 94,4

Görüntü aktarım sistemi (YK) LiteBeam-5AC-GEN2 1 81,42 1 81,42

Gps Here 3 GPS 2 305 3 444

Motor SunnySky X3520-780kv 4 189,25 4 189,25

Pervane APC 13x6.5 12 36 12 36

Kamera Bassler Ace 2 3 1315 3 1315

Otopilot Hex Pixhawk Cube Orange 2 557,55 3 812,15

Güç Modülü Hex Power Brick Mini 2 66,5 0 0

Sigorta Buton tipi 3 15 3 15

Şase Talon V3 2 396 3 396

Telemetri RFD 868x 4 364 4 364

Toplam 3892,14 Toplam 4509,14

ÖTR KTR
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3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ  

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

 

   Şekil 2. Sistem Mimarisi 
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Nihai sistem mimarisi  Tablo 4’de belirtilen ekipmanların uygun kablolamalar ile güç 

ve veri yolları da belirtilerek Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekildeki kablo renkleri siyah toprağı, 

kırmızı pozitif gerilimi, yeşil veriyi belirtirken kesikli kablolar kablosuz veriyi göstermektedir. 

Ayrıca sistemin yazılımsal mimarisi 4.1 Genel Algoritma Mimarisi başlığında açıklanmıştır. 

Şekilde görülebilen Görev kontrol sistemi 4.2 bölümünde, uçuş kontrol sistemi 4.4 bölümünde 

detaylı olarak açıklanmıştır. 

Ekipman Marka/Model 

Hava Hızı Sensörü Sensinirion SDP3X 

Batarya Tattu 10000 mah 

Elektronik Hız Kontrolcüsü Hobbywing SkyWalker 60A UBEC 

Görev Bilgisayarı Nvidia Jetson Xavier NX 

Kablosuz Haberleşme (İHA) Bullet M5 

Kablosuz Haberleşme (YK) LiteBeam-5AC-GEN2 

Küresel Konumlandırma Here 3 GPS 

Motor Sunnysky X3520 780kv 

Servo-Motor MG90S 

Kamera Bassler Ace 2 

Uçuş Kontrol Kartı Hex Pixhawk Cube Orange 

Güç Modülü Hex Power Brick Mini 

Telemetri RFD 868x 

Kumanda Radiolink AT9S ve RD9S 

Voltaj Düşürücü Devre LM2596 

               Tablo 4. Elektronik Alt Sistemler 

3.2. Alt Sistemler Özeti 

Uçuş Kontrol Kartı: Otonom bir insansız hava aracı sisteminin beyni sayılabilecek unsuru uçuş 

kontrol kartıdır. Ön tasarım raporunda belirtildiği üzere uçuş kontrol yazılımı olarak ekibimiz 

tercihini açık kaynaklı olması ile ekibimizin mimarisine aşina olduğu ve istediği zaman gerek 

duyduğu geliştirmeleri rahatlıkla yapabilmesi sebebiyle Ardupilot’tan yana kullanmıştır. 

Ardupilot yazılımı yarışma şartnamesinde belirtilen insan müdahalesinden bağımsız görevleri 

yapabilmek için gerekli otonomiyi sağlar. Ardupilot yazılımını koşturmak için alt sistem olarak 

Hex Cube Orange isimli uçuş kartı kullanılmaktadır. İçinde bulundurduğu titreşim sönümleme 

sistemi, devresinde bulunan yarı iletkenlerin sıcaklığını optimal seviyede tutabilmesi, 3 yedekli 

ataletsel ölçüm birimi sistemine sahip olması ve I2C, Seri, Can-Bus gibi bağlantı arayüzlerinin 

çeşitli olması gibi özellikleri, kartın seçiminde önemli rol oynamıştır.  

Nvidia Jetson Xavier NX: Ön tasarım raporunda hava aracı sisteminin havada gerekli görsel 

sinyalleri işleme, anlamlı veri oluşturma ve görev akışını otonom olarak yönetme amacıyla uçuş 

kontrol kartının yanında bir de görev bilgisayarı bulundurulması gerektiğini belirtmiştik. Bu 

bilgisayarın tercihi yapılırken mobilitesi, grafik işleme ünitesi bulundurması ve can-bus, i2c ya 

da seri haberleşme arayüzüne sahip olması sebebiyle Nvidia Jetson ailesini incelemiş, boyutu, 

muadillerine göre derin öğrenme algoritmalarını daha hızlı çalıştırması ve işlediği verilerin 
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anlamlı sonuçlarını gerçek zamanlı olarak uçuş kontrol kartına iletebilmesi sebebiyle Nvidia 

Jetson Xavier Nx isimli görev bilgisayarı tercih edilmiştir.  

Kamera:  HU-35X’in rakip insansız hava araçlarının konumunu belirleyebilmesi için bir 

sensöre ihtiyacı vardır. Bu sensör, radar, lazer, ultrasonik mesafe sensörü, kamera veya daha 

farklı elektronik ekipmanlar olabilir. Yarışma, görüntü ile kilitlenme istediğinden rakip 

İHA’ları tespit etmede sensör olarak kamera kullanılacaktır. 

Kameranın sağladığı görüntü kalitesi, nesne tespiti, stereo görme ve dolayısıyla otonom 

kilitlenme performansını doğrudan etkilemektedir. Nesne tespiti için görüntünün keskin olması 

önemlidir. Blurlu görüntülerde nesne tespit algoritmalarının başarılı çalışmaları 

beklenmemelidir. Stereo – görme için ise kamera çözünürlüğü, lens ve sensör kalitesi önemli 

parametrelerdir. Görüntüde keskinlik ve kaliteyi yakalamak adına, tercih edilecek kameranın 

şu özelliklere sahip olması gerektiği belirlenmiştir: 

a. Sensör: Kamera sensörünün dinamik aralığı yüksek, sinyal/gürültü oranı düşük ve az ışığa 

duyarlı olmalıdır. Sensör, kızılötesi ışın filtresi bulundurmalıdır. Bu filtre görünür aralık 

dışındaki elektromanyetik dalgaların gürültü oluşturmasını engeller. Sensör, küresel deklanşöre 

sahip olmalıdır. Son birkaç yıldır gelişen küresel deklanşör teknolojisi ile hareket esnasında 

görüntünün blurlanması problemi önemli ölçüde aşılmıştır. Yarışma sırasında kameranın 

sürekli hareket halinde ve ani manevralar eşliğinde çalışacağı düşünüldüğünde kamera 

tercihinde belirleyici kriterlerden birisidir. 

b. Kare Hızı: Görüntü işlemeyle elde edilecek bilgi otopilot tarafından sensör verisi olarak 

kullanılacağından, bu sensör verisini aktarma hızı yüksek olmalıdır. Bu hızı etkileyen 

faktörlerden birisi de Kare Hızıdır. En az 60 Hz olmalıdır. 

c. Çözünürlük: Stereo görme işleminde aralarına belirli bir mesafe konulacak kameraların 

görüntülerindeki farka göre hareket edileceğinden çözünürlük mümkün olduğunca yüksek 

olmalıdır. 

d. Lens: Kamera sensörü ile beraber değerlendirildiğinde standart FOV açısına sahiptir.  

Tüm bu kriterler değerlendirildiğinde isterlerimizin tamamını bünyesinde bulunduran 

endüstriyel tipteki Basler ace 2 kamerası tercih edilmiştir. 

GPS: Ön tasarım raporunda hava aracının küresel konumlandırma sistemine entegre edilmesi 

gerekliliği vurgulanmıştı. Bunu gerçekleştirebilmek adına yüksek veri akışlı bir gps modülü 

kullanılması gerektiğinden bahsedilmişti. Can-bus protokolünü kullanarak uçuş kontrol kartı 

ile haberleşebilen, “Ublox m8p” entegre devresi içinde 8 hz'lik yenileme süresiyle tatminkar 

veri akışı sağlayan, içinde bulundurduğu IMU ile yüksek doğruluklu konumlandırma özellikleri 

sunan HERE 3 GPS modülü isterlere verdiği cevapla GPS alt sistemi olarak hava aracı 

sisteminde yer alacaktır. 

Telemetri: Uçuş testleri sırasında telemetri verilerinin YKİ’ye yüksek yenileme hızı ve düşük 

kesintiyle iletilmesi, verilerin gerçek zamanlı olarak gözlemlenmesi ve gerekli durumlarda 

istenilen müdahalenin gerçekleştirilebilmesi adına mühimdir. Yer kontrol istasyonu ile hava 

aracı sisteminin haberleşmesi için “RFD 868x” isimli telemetri çifti sistemi tercih edilmiştir. 
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Muadillerine kıyasla birim zaman içinde daha yüksek veri iletebilmesi ve 40 

kilometrelik sunduğu menzili ile testler esnasında uçuş kontrol yazılımının davranışının 

mesafeye bağımlı kalınmadan ve yüksek frekansta gerçek zamanlı olarak incelenebilmesi 

açısından önemli bir avantaj kaynağıdır. Haberleşirken kullandığı 868 mHz civarındaki 

veribandı aralığı ile kullanımı yarışma coğrafyası içerisinde legaldir. Nispeten daha güvenli 

olan açık kaynaklı Mavlink v2.0 haberleşme protokolünü desteklemektedir. Bu anlamda 

telemetri sistemi, kullandığı protokolün açık kaynaklı olması sebebiyle, kilitlenme algoritmaları 

tarafından üretilen projeye özgü verileri gerekli yazılım arayüzlerinin kullanılmasıyla yerden 

havaya veya havadan yere Mavlink protokolü ile paketlenerek gönderilmesi imkanını da 

sağlamaktadır.  

Güç Modülü: Uçuş kontrol kartını ve yardımcı birimlerini beslemek amacıyla 8 hücreye kadar 

Lipo pili destekleyen ve güç hesaplarımız neticesinde çekilebilecek maksimum akımın üstünde 

olan 90 amperlik anma akımı özelliği nedeniyle ProfiCNC üretimi güç modülü kullanılacaktır.  

Hava Hızı Sensörü: Platformun hava hızının yüksek doğrulukla ölçülmesi amacıyla hava hızı 

sensörü ihtiyacı ÖTR’de belirtilmiştir. Yüksek örnekleme hızı, otomatik kalibre olması ve hava 

sıcaklığındaki değişimlere karşı olan adaptif yapısı sebebiyle SPD33 dijital hava hızı sensörü 

hava hızı bilgisini elde etmek için tercih edilmiştir.  

RC Kumanda: RC kumanda olarak Radiolink AT9S, HU-35X’de konumlandırılacak alıcı 

olarak ise RD9S tercih edilmiştir. AT9S 10 kanala sahiptir. Piyasada muadili diğer ürünlerde 

ortalama 20ms olan tepki süresi, AT9S’de 3 ms’dir. Düşük güç tüketimine sahip olan AT9S’in 

ortalama çalışma akımı 90mA’dır. Ayrıca yerde yaklaşık 900 metre, havada ise 1.5 kilometre 

menzile sahiptir. Tüm bunlar göz önüne alındığında Radiolink AT9S – RD9S sistemi yarışma 

için uygun görülmüştür. 

Wi-Fi Modülü: Hava aracında elde edilen görüntülerin yer kontrol istasyonuna dijital olarak 

aktarılması ekibimiz tarafından veri güvenliği ve kalitesi açısından önemli bulunmuştur. Bu 

aktarımı gerçekleştirebilmek maksadı ile yer kontrol istasyonunda ve hava sisteminde Wi-Fi 

modülleri kullanılacağı ön tasarım raporunda belirtilmiştir. Sinyalin en verimli aktarımı için 

araç üzerinde kullanılacak antenle yer istasyonunda kullanılacak antenin aynı polarizasyona 

sahip olması gerekmektedir. Fakat piyasada yüksek kazanca sahip uzun mesafelere varabilen, 

dairesel polarizasyona sahip uygun bir yönlü anten bulunmamaktadır. Bunun için YK’de 

kullanılacak anten dual polarizasyona (MIMO antenler) sahip olacaktır (Hem yatay hem dikey 

eksende linear polarizasyon). Bunun için Ubiquiti LiteBeam-5AC-GEN2 cihazı uygun 

görülmüştür. LBE-5AC-GEN2 hem kendi radyo vericisine sahiptir hem de yüksek kazançlı bir 

antene sahiptir. Araç üzerinde kullanılabilecek alıcı olarak Ubiquiti Bullet M5 seçilmiştir. 

Bullet M5 muadillerine göre küçük boyutu ve görece daha az olan ağırlığı yüzünden tercih 

edilmiştir. Sistem bu haliyle 5.8 Ghz veribandında haberleşebilir ve yönlü olarak 3 kilometrelik 

menzile sahip olacaktır. 

Yer kontrol istasyonu: YKİ yazılımlarının kullanımı için Ubuntu işletim sistemli bir kişisel 

bilgisayarın kullanımı uygun görülmüştür. 
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İtki Sistemi: İtki sistemi tercihi yapılırken kullanacağımız platformun tahmini ağırlığı ve 

yüksek ivmelenme ihtiyacı göz önünde bulundurulmuştur. Tablo 5’de görüleceği üzere uçağın 

ağırlığı 3200 gram olacaktır. Kalkışta ve dikey manevralarda problem yaşamamak adına 

platformun T/W oranının 1 civarında tutulması uygun görülmüştür. Bu anlamda motor pervane 

ikililerini incelenmiştir.  Ön Tasarım Raporunda belirtilen motor pervane ikilisinde 

güncellemeye gidilmiş ve aynı motorun benzer verilere sahip yeni serisi tercih edilmiştir. Yeni 

seriyi tercih etmemizdeki temel unsur şirketin motorların veri sayfasında önceki seride mevcut 

titreşim soğutma gibi problemlere bulduğu çözümleri geliştirmiş olduğunu iddia etmesidir. 

Tüm sistemi beslemek için ekip envanterinde bulunan Tattu 4S 10000 mah LiPo bataryası 

tercih edilmiştir. 3.3 Hava Aracı Performans Özeti’nde hesabı bulunmakla birlikte, bu batarya 

ile sistem 22.7 dakika havada kalmaktadır. Bunların yanı sıra motorların hızını kontrol 

edebilmek amacıyla Hobbywing SkyWalker 80A UBEC esc devresi tercih edilecektir. Anma 

akımının bataryadan çekilecek maksimum akımdan yüksek olması ve servoları beslemek için 

UBEC devresine sahip olması sebebiyle sistemle uyum içerisinde çalışacak bir hız 

kontrolcüsüdür.  

Servo: Platformun kanatçıklarını hareket ettirmek için düşük boyutu (12mm x 32.5mm x 

32.5mm) ve ağırlığı (13g), 180 derecede 1 derece çözünürlüklü çıktısı, düşük güç tüketimi, 

yeterli sıkışma torku(1.8 kg/cm) ve hızı (60derece/0.1s) ile mg90s servo tercih edilmiştir. 

Kanatlar ve V kuyruk için toplamda dört adet kullanılacaktır.  

Sigorta: Olası kırım durumlarında platformlar büyük hasar alabilmekte, kablo bağlantıları hasar 

görebilmektedir. Herhangi bir kısa devre durumunda hava aracı içerisinde ortaya çıkabilecek 

yüksek ısı enerjisi yangına mahal verebilir. Bunun önüne geçmek için elektronik hız 

kontrolcüsünün pozitif ucuna bir sigorta bağlanmalıdır. Bu sigorta aynı zamanda dışarıdan 

ulaşılabilir bir anahtar görevi görmeli ve operasyonel çalışma amperinin üstünde bir değere 

sahip olmalıdır. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda Agus 500A-3sn Devre Kesici 

anahtar sistemimizde sigorta olarak yer alacaktır. 

Voltaj Düşürücü: Sistem üzerinde bulunan Jetson Xavier NX ve RFD 868X Telemetri 

sistemleri 5V hat üzerinden beslenmektedir. 14.8 V’luk batarya voltajını 5 Volt seviyesine 

çekmek ve mevzubahis sistemlere güç sağlamak amacıyla bu işlevi gerçekleştirebilen piyasada 

yaygın olarak kullanılan LM2596 ayarlanabilir voltaj regülatorü kullanılacaktır. 

 

Motor Pervane  
Gerilim 

(V) 

Çekilen 

akım (A) 

Güç 

(Watt) 
İtki(Gram) 

Verimlilik 

(gram/Watt) 

SunnySky X3525-

880kv             (ÖTR) 12*6 14,8 50,3 744,44 3100 4,16 

SunnySky X V3 

X3520 780kv (KTR) 13*6.5 14.8 54.6 808.08 3220 3.98 

Tablo 5. Motor Pervane ikilisi itki-verim verileri 
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3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Performans Analizi: 

 HU-35X’in kanatları ve kuyruğu XFLR5 programı üzerinde analiz edildiğinde 

Kaldırma Kuvveti/Sürüklenme Kuvveti (CL/CD) oranının sabit hız ve irtifada yaklaşık olarak 

19 değerine sahip olduğu görülmüştür. (Şekil 3.) Gövdenin, hava aracının yüzeyindeki 

pürüzlerin ve gövde dışına yerleştirilen aviyoniklerin, (örn. GPS) yarattığı sürüklenme kuvveti 

ile bu değerin 10’a düşeceği öngörülmektedir. Hava aracının sabit hızda uçması için dikey ve 

yatay eksende kuvvetlerin dengelenmesi gerekmektedir(
𝑇

𝑊
=

𝐷

𝐿
). Buna göre: L=W, T=D 

eşitlikleri sağlanmalıdır. Hava aracının ağırlığı (W) 3200g olduğunda üretilen kaldırma 

kuvvetinin de (L) 3200g olması gerekmektedir. CL/CD=L/D eşitliğinden hava aracının üreteceği 

sürüklenme kuvvetinin (D) 320g olacağı, buradan da gerekli itki kuvvetinin (T) 320g olması 

gerektiği bulunur. Yani uçağın sabit hız ve irtifada uçabilmesi için motorun 320g’lik bir itki 

kuvveti vermesi gerekmektedir. Ancak Savaşan İHA gibi agresif manevralara bolca ihtiyaç 

duyulacak bir yarışmada itki ihtiyacının daha büyük olduğu açıktır. Yarışma esnasında ihtiyaç 

duyucalacak vücut(body) x ekseninde pozitif ivmelenme ve gerçekleşecek irtifa değişimleri göz 

önünde bulundurulduğunda fazladan itki(excess thrust) ihtiyacını ortalama 1700 gramlarda 

tahmin etmekteyiz. Bu sayede vücut x ekseninde ortalama 5 m/s^2 lik bir pozitif ivmelenme 

değeri yakalayabiliriz. Bu şekilde:  

İ𝑡𝑘𝑖 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖(𝑇)  =  𝐹𝑎𝑧𝑙𝑎𝑑𝑎𝑛 İ𝑡𝑘𝑖 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖 (𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑇ℎ𝑟𝑢𝑠𝑡)  +  𝑆ü𝑟ü𝑘𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖  

eşitliğinden ortalama 2000g’lık bir itki kuvveti (T) değeri elde etmiş oluruz. Motor üretici veri 

değerleri dökümanında bu kuvvetin karşılığı olarak ihtiyaç duyulan elektrik gücü 381 W olarak 

verilmiştir. 

Maksimum havada kalma süresi: Hava aracımızın maksimum havada kalma süresi 

hesaplanırken öncelikle teorik hesaplamalar yapılmıştır. Elektronik sistemlerin tüketecekleri 

güç Tablo 6’da belirtilmiş olup toplam 422 Watt’lık güç ihtiyacı için ortalama 16 Volt gerilimli 

bir bataryadan 26.4 amper çekilmesi gerekmektedir. Sahip olunan 10.000 mAh batarya 26.4 

amperlik akımı 22.7 dakika sağlayabilecektir. Yapılan hesaplamalar aşağıda belirtilmiştir: 

Şekil 3.  HU-35X XFLR 5 Programı Üzerinde CL/CD Analizi 
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    Güç = Gerilim * Akım (1) 

    422 W / 16 V = 26.4 A (2) 

                          mAh değeri / (1000*Akım ) = Uçuş Saati (3) 

                 10000 mAh / (1000*32.5A) = 0.378 Saat = 22.7 Dakika (4) 

Parça İsmi Adet 
Çalışma 

Gerilimi (V) 

Ortalama 

Akım (A) 

Tüketilen 

Güç (W) 

Pixhawk Cube 1 5 2 10 

RFD Telemetri 1 5 1 5 

Servo Motor 4 5 0.5 10 

Xavier NX 1 5 2 10 

Wi-Fi Modülü 1 16 0.375 6 

Motor 1 16 23.8 381 

Toplam 422 

      Tablo 6. Elektronik Alt Sistemler Güç Değerleri 

 Görüldüğü üzere yapılan analiz ve hesaplamalar sonucunda HU-35X hava aracı 22.7 

dakika havada kalabilmektedir. Bu süre bir müsabaka süresinden yaklaşık 8 dakika fazla 

olmakla birlikte yarışma isterlerine uygundur. Alternatif olarak uçuş süresi değeri elde etmek 

için maksimum havada kalma süresi tespit test prosedürü hazırlanmıştır. Test aşamaları 8.1 alt 

sistem testleri bölümünde mevcuttur. Bu test henüz yapılmamış olup yaz çalışma planında yer 

almaktadır. 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

HU35-X’in aviyonik entegrasyonu yapılırken kullanılan aviyoniklerin boyutları, 

ağırlıkları, İHA’nın ağırlık merkezine olan uzaklıkları ve kablolamalarının minimum uzunlukta 

olması hususlarına dikkat edilmiştir. Yine özellikle batarya gibi sıklıkla hava aracından 

çıkartılması gereken veya kablo bağlantılarının kolay erişilebilir olması gereken aviyoniklerin 

konumları üst kapak bölümüne yakın seçilmiştir. Elektroniklerin güç ve veri hatlarının 

birbirlerini en az etkileyecek şekilde, örneğin yüksek akım geçecek güç kablolarının telemetri 

sinyalini etkilememesi için birbirinden uzak yerlere konulması da göz önünde 

bulundurulmuştur. HU-35X’in CAD çizimi Şekil 4’te, mm cinsinden boyutları Şekil 5’te, 
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içerisine yerleştirilen aviyoniklerin konumlandırılması Şekil 6 ve 7’te gösterilmiştir. 

Kablolama, kanatlardaki ve kuyruktaki servolar dahil edilmemiştir. 

 

 

Şekil 4. Hava Aracı CAD çizimi 

Şekil 5. Platform Ölçüleri 
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Şekil 6.  Alt Sistemler Araç İçi Yerleşimi - Yan Kesit Görünümü 

 

      

Şekil 7. Alt Sistemler Araç İçi Yerleşimi - Üstten Görünüm 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Alt Sistem Ağırlık (gr) x Koordinatı (mm) y Koordinatı (mm) 
Moment 

(Dikey, gr*mm) 

Batarya 921 0 238,785 219920,985 

Uçuş Kontrol Kartı 99 0 -124 -12276 

Telemetri 43 10 -166 -7138 

Görev Bilgisayarı 210 0 20 4200 

Sigorta 18 0 270 4860 

Kamera (sol kanat) 85 -295 0 0 

Kamera (sağ kanat) 85 295 0 0 

Kamera (ön) 85 0 413 35105 

Motor 219 0 -600 -131400 

ESC 20 0 -373 -7460 

GPS 50 0 -232 -11600 

Wifi Modülü 180 0 -372 -66960 

Pervane 38 0 -628 -23864 

RC Alıcı 14 -30,71 -242 -3388 

Diğer 133 0 0 0 

Toplam Ağırlık 3200 Toplam Moment -0,015 

Tablo 7. Ağırlık Dağılımı 

 Hava aracının ağırlık dağılımı hesabı yapılırken alt sistemlerin ağırlıkları yaklaşık 

olarak orta noktalarından alınmıştır. Moment hesabı yapılırken referans noktası, koordinat 

sisteminin orijini, hava aracının üreticisi tarafından belirlenen ağırlık merkezi olarak yani kanat 

ucundan 76 mm geride olarak belirlenmiştir. 3.4 bölümünde de yer alan Şekil 5’te hava aracının 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 
 

17 | Sayfa 

“ANATEK HU-35X” 
 

kanat ucuna göre ağırlık merkezi ve Tablo 7’de alt sistemlerin bu nokta referans alınarak 

koordinatları ve ağırlıkları verilmiştir. Kablolama ve servolar ağırlık dengesi hesabına 

katılmamıştır. Pil, her uçuş öncesinde tekrar yerine monte edildiğinden, tasarımdaki yaptığımız 

genişlik sayesinde her defasında ağırlık merkezi üzerinde hassas bir ayar yapma imkanımız 

bulunmaktadır. Koordinatlar bir önceki bölümdeki görsellerle örtüşmektedir.                   

4. OTONOM KİLİTLENME  

4.1. Kilitlenme Sistem Mimarisi  

Savaşan İHA yarışmasına katılacak olan bir İHA sistemini İHA’lardan ayıran özellik 

barındırdığı otonom kilitlenme sistemidir. Bu sistem girdi olarak dış dünyaya dair kendi konum 

ve durum verilerini, rakip İHA’ların radar verilerini, bunun yanı sıra sabit konumlandırılmış 

kamerasından elde ettiği verileri işleyip çıktı olarak rakip İHA’ya göre nasıl bir konum ve 

durumda bulunmalı bunu tespit etmelidir. Yarışma şartnamesi gereğince rakip İHA’nın kamera 

görüntüsü üzerinde boyutları enlem ve boylam olarak görüntü boyutlarının %5’inden fazla 

olması, en az 4 saniye sürmesi, tespit edilen İHA’nın tespit dörtgeni içinde dikeyde merkezden 

dışarıya doğru  %80 yatayda ise merkezden dışarı doğru %50 piksel konumları içerisinde yer 

alması ve bunların insan müdahalesinden bağımsız otonom olarak gerçekleşmesi istenmektedir. 

Bu görevin gerçekleşmesi için tasarlanan yazılım mimarisi aşağıda yer almaktadır. 

 

          Şekil 8.  Yazılım Mimarisi 

Şekil 8’de görüldüğü üzere otonom kilitlenme algoritmasının 3 adet sacayağı 

bulunmaktadır. Bunlardan Görev Akış yazılımı ile Görüntü İşleme modülü paralel olarak 

Xavier NX donanımında, Seyrüsefer modülü ise Cube donanımında koşturulacaktır. Algoritma 

HU-35X platformunun, it dalaşı mantığına uygun olarak, uzun süreli kilitlenmeyi 

sağlayabilmek adına rakip İHA’yla arasındaki göreli hızı düşük ve kamerada nesne tespitini 

yüksek doğrulukla yapacağı bir konuma gelmesini sağlamaktadır. Bunu rakip İHA’nın arkasına 
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geçerek başarmaya çalışır.  Görev akış yazılımı bunu gerçekleştirmek için bir rota oluşturur ve 

Seyrüsefer sistemi ile bu rotayı takip eder. Rakip İHA’nın arkasına geçtikten sonra paralelde 

çalışan Görüntü İşleme modülü ile nesne tespitini yapar. Stereo-görme sayesinde gerçek 

zamanlı olarak rakip İHA’yı kendine göre konumlandırır. Seyrüsefer sistemi bu bilgiler 

eşliğinde rakip İHA’yı kilitlenme şartları içinde tutmak için gereken açısal ve hızsal durumları 

hesaplar ve güdümü gerçekleştirir. 

4.2. Görev Kontrol Yazılımı 

Görev kontrol yazılımı görev bilgisayarında çalışacak 2 iş parçacığından (thread) 

biridir. Şekil 9’da da görülebileceği üzere, HU-35X’in birimleri arasında bir birleşme noktası 

görevi gören bu yazılım, iletişimde olduğu yer kontrol istasyonu, uçuş kontrol yazılımı ve 

görüntü işleme yazılımından gelen verilere göre uygun kararlar vererek HU-35X’in görevini 

tam otonom bir şekilde icra etmesini sağlamaktadır. Görev kontrol yazılımının görevleri 

sırasıyla şunlardır : 

A. Girdilerin elde edilmesi 

• Yer Kontrol İstasyonundan rakip İHA’ların verilerinin alınması 

• Görüntü İşleme Yazılımından nesne tespit verilerinin alınması 

• Uçuş kontrol yazılımından HU-35X’in durum verilerinin alınması 

B. Girdilere göre uygun mod seçiminin yapılması ve uçuş kontrol yazılımının seçilen moda 

geçmesinin sağlanması 

• Başlangıçta istenilen irtifaya yükselmek için Otonom Kalkış moduna geçilir.  

• Rakip İHA’nın arkasına geçmek için Rota Takip moduna geçilir. 

• Kilitlenilecek rakip İHA’nın kamerada tespit edilmesiyle Güdüm moduna geçilir.  

• Rakip bir İHA’nın HU-35X’e kilitlendiği tespit edildiğinde Kaçış moduna geçilir. 

• YKİ’den iniş sinyalinin gelmesiyle Otonom İniş moduna geçilir. 

Şekil  9. Görev Kontrol Yazılımı 
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C. Seçilen moda göre modun ihtiyaç duyacağı verileri üretecek modülün çalıştırılması 

• Rota Planlayıcı: Seçilen mod 4.4.2’de bahsedilen Rota Takip modu olması 

durumunda takip edilecek rotayı belirleyecek modüldür. 

• Otonom Eve Dönüş modülü: Seçilen modun Otonom İniş modu olması durumunda 

HU-35X’in bulunduğu konuma ve iniş pistinin lokasyonuna göre otonom bir 

şekilde iniş rotasını belirleyecek modüldür. 

• Kullanılacak diğer seyrüsefer modları herhangi bir modüle ihtiyaç 

duymamaktadır. 

D. Seçilen moda göre gerekli bilgilerin (otonom iniş modu için iniş rotası, rota takip modu 

için takip rotası vs) uçuş kontol yazılımına aktarılması 

E. HU-35X’in durum, kilitlenme vs. bilgilerinin sunucuya gönderilmek üzere yer 

istasyonuna aktarılması    

 

4.2.1. Rota Planlayıcı Modül 

Döner kanatlı İHA’ların aksine, sabit kanatlı İHA’larda istenilen noktaya ulaştıktan sonra 

yalpalama (yaw) açısını değiştirmek mümkün değildir. Dolayısıyla bir noktadan bir noktaya 

varılması istenmesi durumunda hem varış noktasının hem kalkış noktasının yalpalama açılarını 

dikkate almak gerekir. Hedef noktasına istenilen yalpalama açısında varabilmek 2 husus için 

önemlidir: 

● Otonom İniş modunda iken, piste kalkış yaptığı açıda veya istenilen noktaya istenilen 

açıda bir iniş yapılabilecektir. 

● Otonom Kilitlenme modunda iken takip edilmek istenilen Hedef İHA’nın tam arkasına, 

hedef İHA ile aynı yalpalama açısında geçilebilecektir. 

İnsansız hava araçları (İHA) için hazırlanmış rota planlama 

algoritmaları hakkında literatür taraması yapılmıştır. Araştırmalar 

sonucunda Ambrosino ve diğ. [1] makalesinde bahsetmiş olduğu 3 

boyutlu Dubin silindirleri yönteminin kullanılmasına karar 

verilmiştir. Bu algoritma, Lester Eli Dubins [2] tarafından geliştirilen 

Dubin yolları yöntemini kullanmaktadır. Şekil 10’da görülebilen 

Dubin yolları yönteminde, rota çıkış ve varış noktalarında istenilen 

açılara göre eğrilikler oluşturulur ve bu eğiklikler düz bir yol ile 

birleştirilir. Dubins istenilen açıya, istenilen dönüş çapında 

oluşturulabilecek en kısa yolun bu şekilde olduğunu iddia eder.     

2 boyutlu gerçekleştirilecek robotik rota planlamaları için Dubin 

yolları yeterli olabilmektedir. Fakat İHA’lar 3 boyutta da hareket 

ettiği için istenilen yunuslama (pitch) açısına da gelebilmek 2 boyutta 

mümkün değildir.  Şekil 10. Dubin Yolları [3] 
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Ambrosino makalesinde Dubin rotasına z 

eksenini de katarak şekil 11’deki gibi 3 

boyutlu silindirler haline çevirmiştir. 

Başlangıç yunuslama açısından varış 

yunuslama açısına ulaşabilmek için z 

ekseninde de ayrı bir Dubin rotası 

kullanmıştır. 

Şekil 12’de bu şekilde 3 boyutlu oluşturulan bir rota görülmektedir, sağ taraftaki şekilde ise bu 

rotanın X-Y ekseninde iz düşümü görülmektedir. 

 

Şekil 12. 3 Boyutlu Dubin Yolları ve İzdüşümü 

Makalede anlatıldığı üzere algoritma uygulanmış, HU-35X görev yazılımına 

eklenmiştir. Algoritmanın farklı dönüş yarıçapları için uygun olması, HU-35X’te ve test 

platformlarında, platformlara özgü olarak çalışabilmesine imkan vermiştir. 

Algoritmanın testleri simülasyon ortamında gerçekleştirilmiş, görev koduyla birlikte 

çalıştığı kanıtlanmıştır. Şekil 13’te rakip İHA’ya yaklaşma algoritması testinde takip edilen 

rotayı sırasıyla 4 farklı anda görebilirsiniz. Siyah İHA, HU-35X’i; kırmızı İHA ise rakip İHA’yı 

göstermektedir. HU-35X simülasyon ortamında başarılı bir şekilde rota oluşturmuş ve takip 

etmiştir. 

 

Şekil 13. Yaklaşma Algoritması Rota Testi 

 

 

 

 

Şekil 11. Dubin Silindirleri 
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4.2.2. Otonom Eve Dönüş Modülü  

Otonom Eve Dönüş modülü, müsabaka sonlandığı anda İHA 

nerede bulunursa bulunsun eve dönüş sinyali ile önceden belirlenmiş 

dönüş noktasına, yine önceden belirlenmiş dönüş baş açısıyla iniş 

gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Bunun için 4.2.1 başlığında 

anlatılan Rota Planlayıcı modül üzerinden bir rota oluşturulur ve bu 

rota son görev hedefi iniş (LANDING) olacak şekilde Ardupilot’un 

AUTO moduna görev olarak iletilir. Geliştirilen otonom eve dönüş 

modülü simülasyon üzerinde başarılı bir şekilde çalıştığını kanıtlamıştır. Şekil 14’te yeşil rota 

kalkış istikametini, Mavi Rota ise ev konumuna iniş  için oluşturulan rotayı göstermektedir. 

4.2.3. Serbest Mod 

HU-35X görevler için tasarlanmış çeşitli uçuş modlarına sahiptir. Bu modların yanı sıra 

gezinti moduna sahiptir. Bu amaçla ArduPlane altyapısında bulunan LOITER modu 

kullanılmaktadır. İstenilen yarıçapta çember oluşturulabilmesi özelliği sayesinde gezinti modu 

olarak kullanılabilmektedir. Görev geçişleri arasında veya acil durumlarda Serbest Mod geçişi 

kullanıcı tarafından yapılabilecektir. 

4.3. Görüntü İşleme 

Görüntü işleme modulü kameralardan gelen görüntülere nesne tespiti, takipli tespit ve 

stereo görme işlemlerini uygulayarak rakip İHA’nın uzayda 3 boyutlu uzaklığını metre 

cinsinden bulmaya çalışır. Bunun için ilk olarak kameralardan gelen görüntülerde rakip 

İHA’nın piksel konumunu bulmak üzere nesne tespiti işlemi yapılır ardından nesne tespitinin 

başarısını artırmak adına takipli tespit algoritmasına geçilir. Her döngüde stereo - görme ile 

kamera görüntülerinde rakip İHA’nın göreli konum farkı hesaplanarak 3 Boyutlu uzaydaki 

uzaklığı çıkarılır.  

4.3.1. Nesne Tespiti 

Dijital bir görüntüde bir veya birden çok sınıftaki nesnenin varlığını belirleme, eğer o 

sınıftaki nesne veya nesneler var ise görüntüdeki konumlarını tespit etme işlemidir. Günümüzde 

nesne tespiti yapay zeka temelli algoritmalar ile yapılmaktadır. Esasında nesne tespitinin 

gelişmesinde ve önem kazanmasında yapay zekadaki gelişmeler rol almıştır. 

Son yıllarda grafik işlemci kartların kapasitelerinin artmasıyla beraber çeşitli alanlarda 

çok sayıda yapay zeka temelli algoritma geliştirilmiş, büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu 

ilerlemeler hızlanarak devam etmektedir. Bu işlem gücü sayesinde konvolüsyonel nöral ağlar 

da, 1980’li yıllarda ortaya çıkmalarına rağmen 2012’de AlexNET[4] ile çok daha etkili bir 

şekilde kullanılmaya başlanmış, çeşitli konvolüsyonel nöral ağlar (CNN) ile başarılı nesne 

tespiti algoritmaları geliştirilmiştir. YOLO[5], SSD[6], RetinaNET[7], CenterNET[8] 

algoritmaları bunlara örnek olarak verilebilir. Bu algoritmalar genel olarak çok fazla sayıda 

sınıftaki nesneleri tespit etmek üzere dizayn edilmişlerdir, bu yüzden çok derin konvolüsyonel 

nöral ağlara sahiptirler. Dolayısıyla yüksek işlem gücü gerektirirler. Otonom kilitlenme için ise 

sadece sabit kanat sınıfındaki insansız hava araçlarını tespit edebilmek yeterlidir.  Dolayısıyla 

Şekil 14. İniş Rotası 
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bu algoritmalardaki derinliğe ihtiyaç yoktur. Nesne Tespiti için daha küçük bir nöral ağ 

kullanmaya karar verilmiştir. 

 Pytorch kütüphanesi ile implement ettiğimiz nöral ağ, CIOU Loss fonksiyonu gibi 

çeşitli yeniliklerden ve geliştirmelerden faydalanılarak Resnet-18[9] mimarisi üzerine bina 

edilmiştir. Bu nöral ağı eğitmek üzere yeni ve kapsamlı bir veri seti oluşturulmuş ve veri seti 

üzerinde çeşitli veri çoğaltma teknikleri uygulanarak yaklaşık 110.000 adet görüntü verisi elde 

edilmiştir. 

4.3.1.1. Veri Seti 

Ham Veri Seti: 

 Resnet-18 mimarisi üzerine bina ettiğimiz 

nesne tespit algoritmamızı eğitmek üzere ihtiyaç 

duyulan veri setini toplamak için tüm takım 

üyelerince Youtube üzerinden RC Uçak Takip 

videoları bulunmuş, bu videoların 1 veya 2 saniye 

aralıklı görüntü kareleri veri olarak elde edilmiştir. 

Bu şekilde yarışma ortamına benzer özellikler 

taşıyan 10000 görüntü   toplanmış ve bunlar Şekil 15’de belirtilen formatta kaydedilmiştir. Tüm 

ekip üyelerinin topladıkları verilerin birleşiminden oluşan verisetimizin nihai özellikleri Şekil 

16 da verilmiştir.  

 
Şekil 16. Veriset Nihai Özellikler 

Veri Çoğaltma: Veri miktarını ve çeşitliliğini 

artırmak için uygulanan veri çoğaltma 

(augmentasyon) işlemi resme belirli geometrik 

işlemler uygulayarak farklı resimler elde 

etmemizi sağlar. Biz veri setimize aynalama 

(flipping), rastgele kırpma (random cropping) 

ve döndürerek kırpma (rotation+cropping) 

işlemlerini uyguladık ve veri sayımızı 

10.000’den 110.000‘e çıkardık. Veri çoğaltma 

işleminin ardından oluşan resimler ve orijinal 

resim Şekil 17 üzerinde görüldüğü gibidir. 

 

 

Şekil 15. Örnek Bir Veri: 
rc_asfalt_azBulutlu_aksam_alt_siyah_orta_

132.png 

Şekil 17. Veri Çoğaltma Örnekleri 
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4.3.1.2. Yapay Zeka Model Yapısı 

a. Konvolüsyonel Nöral Ağ Mimarisi: 

 AlexNET ile nesne tespitinde kendini kanıtlayan 

konvolüsyonel nöral ağlar, zamanla geliştirilerek çeşitli 

mimarilere sahip olmuşlardır. Bu mimarilerden Residual 

Ağ mimarisi konvolüsyonel nöral ağların 

derinleşmesinin önünü açmış, performanslarında büyük 

artış sağlamıştır. Residual Blok kullanılan yeni nesil ve 

yüksek performanslı YOLO V4, CenterNET gibi 

algoritmalar ortaya çıkmıştır. Bu algoritmalar Residual 

Blok yapısı yanında farklı yapılarla (örneğin piramidal ağ 

yapısı) da algoritmalarını desteklemişlerdir. Ancak biz 

şimdilik Residual Block Yapısının istediğimiz 

performansı yakalamada yeterli olacağını düşündük. 

 

Residual Blok yapısı, derin konvolüsyonel nöral 

ağların öğrenmeyi, sığ nöral ağlardan daha iyi yapması 

gerektiği gerçeğinden yola çıkarak ortaya çıkmıştır. Daha 

somut ifade etmek gerekirse: Şekil 18 üzerinde üstteki 4 

çizgiyi 4 katman, alttaki 8 çizgiyi de başka 8 katman 

olarak düşünelim. Alttaki 8 katmanın ilk 4 katmanının 

üstteki 4 katman ile aynı fonksiyonu öğrendiğini 

varsayalım. Bu durumda en kötü ihtimalle alttaki 8 katmanın son 4 katmanının eşleştirme 

fonksiyonu (identity function) öğrenmesi halinde yukarıdaki 4 katmanlık ağın başarısı 

yakalanmış olur. İşte Residual Block yapısı ile bu son 4 katman varsayılan olarak identity 

function atanır ve öğrenmenin devam etmesiyle bu katmanlar performansı 4 katmanlık bir nöral 

ağa göre çok daha ileriye taşır.  

Residual Blok yapısına sahip birçok CNN mimarisi bulunmaktadır. Biz nesne tespiti 

algoritmamız ile sadece sabit kanat insansız hava araçlarını tespit edeceğimizi göz önünde 

bulundurarak Pytorch’da implement edebileceğimiz en küçük mimariyi, ResNet18 nöral ağ 

mimarisini tercih ettik ve bu mimarinin son katmanını 5 sayı çıktı verecek şekilde düzenledik. 

Bu sayılardan ilki görüntüde İHA varlığını olasılıksal olarak (0-1 arasında) ifade etmektedir. 

Diğer 4 sayı da eğer görüntüde İHA var ise bu İHA’yı çerçeveleyen dikdörtgenin görüntüdeki 

piksel konumunu çıktı olarak vermektedir. Bu mimari 11 milyon parametreye ve 3.6 milyar 

FLOP sayısına sahiptir. Mimarinin diyagram açılımı Şekil 20’de verilmiştir. 

Şekil 19 Residual Blok 

Şekil 18 Eşleştirme Fonksiyonu 
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Şekil 20. ResNet18 Mimarisi 

b.Nöral Ağ Eğitimi: 

Yukarıda bahsedilen nöral 

ağ mimarisini eğitmek 

üzere çeşitli Loss 

fonksiyonları ve 

optimizasyon algoritmaları 

araştırılmış, optimizasyon 

algoritması olarak yaygın 

kullanıma sahip olan Adam 

algoritması tercih edilmiştir.  Loss fonksiyonu olarak ise Nesne Tespiti Algoritmaları için özel 

olarak geliştirilen IOU Loss Fonksiyonları incelenmiştir. IOU iki dikdörtgenin kesiştikleri 

alanın (intersection) bu iki dikdörtgenin birleşiminin (union) alanına bölümüdür. Nesne Tespiti 

için bu iki dikdörtgen görüntülerde bizim etiketlediğimiz dikdörtgenler ile nöral ağın bu 

görüntülerde tahmin ettiği dikdörtgendir. IOU Loss fonksiyonları bu iki dikdörtgenin 

IOU’sundan yola çıkarak algoritmik olarak bir loss değeri hesaplar. 

 Zheng ve diğ. [10] yaptığı çalışmada, üç geometrik faktör göz önüne alınarak Complete 

IOU adı verilen yeni bir Loss fonksiyonu önerilmiştir.  

𝐶𝐼𝑜𝑈 = 𝑆(𝐴, 𝐵) + 𝐷(𝐴, 𝐵) + 𝑉(𝐴, 𝐵) 

Denklem 1: S - Örtüşme Alanı, D - Normalleştirilmiş merkezi nokta mesafesi, V - En Boy 

Oranı 

Bu Loss Fonksiyonunun optimizasyon süreci ana hatlarıyla Şekil 21’de görülebilir. Yapılan 

denemelerde CIOU Loss’un nöral ağımızı eğitmede büyük katkısı olmuştur. Nesne tespit 

başarısı artmış, eğitim süresi kısalmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 21. Loss Fonksiyonu Optimizasyon Süreci 
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4.3.2 Takipli Tespit Algoritması 

Nesne tespiti için tasarlanan nöral ağ mimarisi görüntüde sadece bir İHA olduğu 

varsayımıyla çalışmaktadır. Bu tip bir yapı her ne kadar daha basit bir model oluşturmayı ve 

eğitim sürecini hızlandırmayı kolaylaştırsada kamera görüntüsüne birden fazla İHA girdiği 

durumlarda nesne tespit algoritmasının gerektiği gibi çalışamaması ihtimalini oluşturmaktadır. 

Bunun önüne geçebilmek için nesne takibi kullanılacaktır. İlk tespit yapıldıktan sonraki 

karelerde hedefin olacağı lokasyon ilk başta nesne takip algoritması tarafından tahmin 

edilecektir. Nesne takip algoritmasının tahmin ettiği dikdörtgen kutunun genişliği w, yüksekliği 

h ve merkez koordinatları (x, y) ise kamera görüntüsünün (x, y) merkezli 2w genişliğe ve 2h 

yüksekliğe sahip kesiti alınacaktır. Daha sonrasında bu kesit nesne tespit algoritmasına 

verilerek nesne tespiti yapılacaktır. Bu sayede nesne tespit algoritmasına verilen resimde bir 

hedef olduğu varsayımı doğrulanacaktır.  

Kamera görüntülerinin nesne tespit algoritmasına verilmeden önce kullanılacak CNN 

mimarisine göre küçültülmesi gerekmektedir ve bu da resimdeki cisimlerde özellik (feature) 

kaybına neden olmaktadır. Bu durum özellikle küçük cisimlerin tespitini iyice 

zorlaştırmaktadır. Bahsedilen yöntemle resmin sadece belli bir bölgesine odaklanmak özellik 

kaybını en aza indirecek böylece hedefin boyutu küçük de olsa tespit edilmesi kolaylaşacaktır. 

Bunların yanı sıra nesne takip algoritması kullanmanın bir başka faydası da takip sırasında 

nesne tespit algoritmasının yanlış negatif verdiği durumlarda ortaya çıkacaktır. Her ne kadar bu 

durumun sık oluşmasını beklemesek de oluştuğu durumlarda nesne takip algoritmasının 

tahmini hedef nesnenin konumu olarak kullanılacak ve böylece rakip İHA'yı takip esnasında 

bütünlük bozulmamış olacaktır.              

Nesne Takip Algoritması: Nesne takip algoritmamızda tespit edilen rakip İHA’nın kareler 

arası yer değiştirmesi Kalman filtresi aracılığıyla tahmin edilecektir. Bunun için ilk başta 

resimde tespit edilen hedef İHA’ya bir durum vektörü atanır:  𝑋 = [𝑥, 𝑦, ℎ, 𝑎, �̇� , 𝑦 ̇ , ℎ̇, �̇�]. Bu 

durum vektöründe x, y cismi çevreleyen dikdörtgen kutunun merkezinin x ve y koordinatlarını, 

Şekil 22. Takipli Tespit Algoritması 
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h bu dikdörtgenin yüksekliğini, a ise en-boy oranını (aspect ratio) ifade etmektedir.  

 Oluşturulan durum vektörü, tespitteki olası hata payını ifade eden başlangıç durum 

belirsizliği ile beraber girdi olarak Kalman filtresine verilir ve nesne takibi başlatılır. Kalman 

filtresi tahmin adımında durum belirsizliğini de hesaba katarak lineer sabit hız modeli ile 

hedefin sonraki durum vektörünü tahmin eder. Sonraki adımda önceki tahmin, nesne tespit 

algoritmasının sonuçları ve bu sonuçların belirsizliği kullanılarak durum vektörü güncellenir. 

Herhangi bir yanlış negatif durumunda, durum vektörünün güncellemesi sadece önceki tahmin 

kullanılarak yapılacaktır. Güncelleme adımından sonra tekrar tahmin adımına geçilir. Bu döngü 

kilitlenme başarılı olana kadar veya hedef kamera kadrajından kaçırılana kadar devam edecek 

ve böylece nesne takibi gerçekleştirilmiş olacaktır.  

4.3.3 Stereo – Görme 

 Stereo görme, aynı doğrultuda sabitlenmiş ve 

senkronize edilmiş iki kameradan eş zamanlı elde edilen 

görüntüler aracılığıyla 3. boyut bilgisi çıkarılma 

işlemidir. Üç boyutlu bir cismin iki tane düzlemsel 

izdüşümü, yani iki kameradaki düzlemsel piksel kayıtları 

elimizdeyse, nesnenin x ve y koordinatlarına ek olarak z 

koordinatını, yani derinlik boyutunu da elde edebiliriz. 

Cismin z koordinatındaki konumu Şekil 24’te görüldüğü 

üzere aynı düzlemde bulunan kameralardan çıkan iki 

ışının kesişme noktasında olacaktır. 

 Cismin sağ ve sol kameralardaki izdüşümleri 

arasındaki uzaklığını bulmak için önce cisimlerin her bir 

görselde bulunduğu piksel değerleri bulunacak ardından 

resimler Superglue algoritması kullanılarak 

eşleştirilecektir. Bu eşleştirme aşaması stereo-görme için 

kritik bir aşamadır, çünkü Denklem 2’de kullanılacak d 

mesafesini doğrudan etkilemektedir. Superglue 

algoritmasının bu işi başarıyla yapabileceği düşünülmüştür. 

Şekil 24 Stereo-görme 

Denklem 2.  Nesne Derinliği 

𝑍 =  
 𝑓 ∗ 𝑇

(𝑇 − 𝑑)
 

Şekil 23. Kalman Filtresi 
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Superglue[11] algoritması anahtar nokta çıkarma ve anahtar nokta eşleştirme işlemlerini 

beraber yapan bir algoritmadır. 2020 yılında yayımlanan bu algoritma yapay zekadan 

faydalanmaktadır ve oldukça hızlı çalışmaktadır. Yapılan denemelerde bu algoritmanın anahtar 

noktaları hassas bir şekilde eşleştirmede başarılı olduğu görülmüştür.  

 Başarılı bir stereo-görme uygulaması için kameralar arası mesafe de göz önünde 

bulundurulmalıdır. Kilitlenme şartlarından olan kilitlenilecek İHA’nın ekran üzerinde, ekran 

görüntüsün yatay ve dikey eksenlerinin en az birinde ve en az %5 ini kaplaması şartının 

sağlanması için yapılan testler sonucu rakip İHA’nın HU-35X’den maksimum 24 metre 

uzaklıkta olabileceği tespit edilmiştir. Bu uzaklığı Denklem 2 üzerine koyduğumuz zaman 

kameralar arası minimum mesafenin 10 cm olması gerekmektedir. Bu uzaklığı kullandığımız 

hava aracı sistemine yeni bir sistem eklemeden sağlayamıyoruz çünkü kullandığımız uçağın 

gövde burnuna iki kamera merkezleri arası 10 cm  olacak şekilde sığmıyor. Bu uzaklığı 

sağlayabilmek için geliştirilen iki sistemin testleri hala devam etmektedir. Bunlardan ilki bir 

kamera uçağın önünde ve gövdesinde diğer kamera ise bir tutacak yardımıyla 10 cm üste veya 

alta alınacaktır. Ancak bu sistemin iyi bir görüntü elde edebilmesi için titreşimi de engellemesi 

gerekmektedir. İkinci sistemimiz kameraları uçağın kanatlarına almaktır. Ancak bu durumda 

da kameraların gördüğü alanların kesişimleri azalacaktır ve yakındaki rakip İHA’lar için stereo 

görme ile mesafe tespiti yapılamayabilir. Bu iki durumun da test süreci hala devam etmekte ve 

istenilen performans alınabilirse stereo görme ile mesafe tespiti yarışmada da kullanılacaktır. 

4.4 Seyrüsefer Modülü 

Seyrüsefer modülü Pixhawk donanımı içerisinde stabil “Ardupilot Plane” yazılımına 

eklenmiş üç adet moddan oluşmaktadır. Ekibimiz uçuş kontrol sisteminin hazır modlarını 

kullanarak görev bilgisarayarından Dronekit, MavRos gibi programlama arayüzlerinin sunduğu 

komut kontrol özelliklerinin yerine uçağın davranışlarını belirleyecek yazılımları doğrudan 

uçuş kontrol sistemine mod olarak eklemiş, böylece mahut arayüzlerin kısıtlı geliştirme 

ortamlarına maruz kalmak veyahut uçuş kontrolünü açık kaynaklı diğer hazır modlara 

uydurmak durumunda kalmamıştır ve daha alt katmanda daha özgür bir yazılım geliştirme 

Şekil 25. Arduplane Yazılım Mimarisi 
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imkanına erişmiştir. Şekil 25 Ardupilot Plane[12] yazılımı mimarisini ve mimari içinde 

Seyrüsefer Modülü’nün konumunu göstermektedir. Yazılım, Görev Bilgisayarı veya YKİ 

üzerinden aldığı komutlarla uçağın hangi moda geçmesi gerektiğini(davranışını), hangi rotayı 

takip etmesi gerektiğini, rakip İHA’nın kamera verilerini değerlendirir, davranışını günceller 

ve mod yazılımları içerisinde bu verileri değerlendirir, arzulanan konum ve durumları tespit 

eder. Sonrasında arzulanan bu konum ve durumlar yazılım içindeki kontrolcüler aracılığı ile 

kanatçık hareketi ve gaz sinyallerine dönüştürülür. Motor ve servolar hareket eder HU-35X 

Seyrüseferine bu şekilde devam eder.  

4.4.1 Güdüm Modu 

Güdüm Modu Ardupilot’un sağlamış 

olduğu 3 kontrolcüden ayrı ayrı faydalanmak 

adına geliştirilmiştir. Her ne kadar Mavros, 

Dronekit gibi kullanıcı arayüzleri, roll, pitch 

ve yaw açı değişimlerini kontrol etme imkanı 

verseler dahi, düşük seviyede Ardupilotun 

kontrolcülerine özgürce erişmek daha kolay 

bir metod olarak görülmüştür. Güdüm modu 

bu şekilde ortaya çıkmıştır. 

Güdüm Modu nesne tespiti 

yapıldıktan hemen sonra uçağın davranışını 

belirleyen modun adıdır. Kamera görüntüsü 

üzerine görüntüyü arzulunan boyutta ve 

merkezde tutmayı amaçlar. 4.2 bölümünde stereo-görme yöntemi ile kamerada tespit edilmiş 

nesnelerin göreli konum vektörlerinin nasıl elde edildiği bahsedilmektedir. Görev 

bilgisayarında tespit edilen nesnenin pixel verileri bu mod içerisinde değerlendirilir.       

 Şekil 26 burada yapılan vektörel işlemler için bir görselleştirmeyi ifade etmektedir. 

Burada CG noktası platformun ağırlık merkezini C1 noktası birinci kamera konumu x1 vektörü 

bu kamera noktasının CG noktası orijinli konum vektörünü, aynı şekilde C2 noktası ikinci 

kamera konumunu x2 vektörü ise bu noktanın konum vektörünü göstermektedir. C1 ve C2 den 

ileri ilerleyen piramitler kamera görüşünün 3 boyutta kapsadığı uzayı göstermekle beraber P 

noktası tespit edilmiş nesnenin uzaydaki konumunu ifade eder. xh1 vektörü bu P noktasının C1 

kamerası orijinli konum vektörünü xh2 ise P noktasının C2 kamerası orijinli konum vektörüdür. 

Yine xh ise P noktasının CG noktası orijinli konum vektörünü ifade eder. Son olarak xb vektörü 

C2 noktasının C1 orijinli konum vektörüdür. Denklem 2’de elde edilen derinlik değişkeni Z, 

buradaki vektörel ifadelerden xh1 ve xh2 nin x eksenindeki bileşenidir. Bu vektörlerin diğer 

bileşenleri, P noktasının kamerada ifade ettiği pixel konumunun verileri ile çıkartılabilir. Eğer 

P noktasının pixel konumu itibariyle ifade edecek olursak Px =[Px,Py,Pz] olmakla beraber Px 

kameranın yataydaki Py dikeydeki konumunu pixel cinsinden ifade eder, Pz ise derinlik 

pixelidir ve kameranın görüş alanı ve pixel değerlerine bağlı her bir pixel için sabit bir sayıdır, 

eğer yatayda ve dikeyde kamera görüş alanı(POV) farklı ise yataydaki Pzx dikeydeki Pzy olarak 

adlandırılabilir. Buradaki pixel verileri ile ekranda gözlemlenmiş herhangi bir noktaya doğru 

Şekil 26. Stereo Kamera 3B Modellemesi 
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çizilecek bir vektörün kamera merkez pixeli doğrultusu ile nasıl bir açı yapacağı hesaplanabilir. 

Bu sayede herhangi bir pixelde gözlemlenen görüntünün kamera doğrultusu ile yapacağı açı 

elde edilmiş olur. Eğer kamera merkez pixelini Pm  = [Pmx, Pmy,Pmz] olarak tanımlarsak, 

herhangi bir pixelin merkez pixelle yatayda yaptığı açıya θ, dikeyde yaptığı açıya β dersek, 

𝜃 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
𝑃𝑥−𝑃𝑚𝑥

𝑃𝑧𝑥
) ve 𝛽 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(

𝑃𝑚𝑦−𝑃𝑦

𝑃𝑧𝑦
)  .  Buna göre xh1 vektörü θ ve β cinsinden 

ifade edilebilir çünkü bu iki açı cismin kamera doğrultusu ile yatayda ve dikeyde yaptığı açıyı 

ifade eder. Buna göre xh1 vektörü şu şekilde ifade edilir.  𝑥ℎ1 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = [𝑍, 𝑍 ∗ 𝑡𝑎𝑛 (𝜃), 𝑍 ∗ 𝑡𝑎𝑛 (𝛽)] 

. Elde edilen xh1 vektörü x1 vektörüne ilave edilerek P noktasının CG noktası orijinli posizyon 

vektörü olan xh elde edilmiş olur. xh vektörü güdüm için gerekli 3 adet kontrol girdisi için çok 

önemlidir. u = [v,p,h] (v = hava hızı, p = yunuslama açısı, h = baş açısı) olarak tanımlanmış 

güdüm vektörü xh vektöründen şu şekilde elde edilir. xh = [xhx, xhy, xhz] olarak tanımlanırsa u 

= [v(|xh|), pi + tan(xhz/ xhx), hi tan(xhy/ xhx)]’ye eşit olur. burada v(|xh|), rakip İHA’nın tespit 

edilmiş uzaklığına göre hava hızı üreten bir fonksiyondur, pi İHA’nın o andaki yunuslama 

açısıdır ve hi  İHA’nın o andaki baş açısıdır.  

v(|xh|) fonksiyonu bir konum kontrolcüsüdür. Rakip İHA ideal mesafe parametresini, 

rakip İHA hızını alır ve hali hazırdaki mesafe ile olan farkı hata(error) olarak değerlendirir. Bu 

hatayı kapatacak göreli hız değerini çıktı olarak verir. İdeal konum parametresi testler 

sonucunda optimizasyon çalışmaları ile elde edilir. 

Güdüm vektörü “u” elde edildiğinde HU35-X’in rakip İHA’ya kilitlenmeyi 

gerçekleştirmesi için ulaşması gereken hava hızı , yunuslama açısı ve baş açısı belli olmuştur. 

Güdüm modu herbirini girdi olarak 3 ayrı kontrolcüye gönderir. Baş açısı arzulanan baş açısı 

girdisini lateral akselerasyona dönüştüren L1[13] kontrolcüsüne, hava hızı kinetik potansiyel 

enerji değişimi kontrolü yapan TECS[14] kontrolcüsüne, yunuslama açısı ise stabilizasyonu 

sağlayan PID kontrolcüsüne iletilir. Ardupilot yazılımı bu girdileri neticesinde arzulanan durum 

ve konumu elde etmek için servo ve motorlara gerekli çıktıyı iletir.  Rakip İHA’ya güdümlenme 

gerçekleştirilmiş olur. 

4.4.2 Rota Takibi Modu 

Rota Takibi modu, Ardupilot içerisindeki Auto ve Guided[15] modlarına çok benzer bir 

otonom uçuş modudur. Bu mod Rota Planlayıcı modülde dinamik olarak hazırlanan rotaları 

takip etmek için oluşturulmuştur. Hazır uçuş modlarının yerine kullanılmasının iki sebebi 

vardır: 

1- Auto modu önceden belirlenmiş statik rotaları takip etmek için oluşturulmuş bir bir 

moddur. Bütüncül bir statik rotayı takip etmek yerine devamlı güncellenen ve yeni noktalarını 

oluşturan bir rotanın dinamik noktalarını takip etmek IHA’nın tepkisini hızlandıracaktır.  

2- Guided mod hedef konum değeri aldığı zaman bu konuma gitmek yerine etrafında 

çember çizmeye başlar. Bir noktaya istenen bir açıyla yaklaşmak yerine etrafında çember 

hareketine başlamak kesinlikle rakip IHA’nın arkasına geçerken HU-35X’e avantaj 

sağlamayacaktır. Rota üstünde bir nokta varsa maksat bu noktaya önceki rota noktasından 

gelecek şekilde ve dolayısıyla rakip İHA’nın arkasına geçecek şekilde ilerlemek olmalıdır.  
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Bu yetersizlikler sonucunda verilen bir nokta ile kendinden önceki nokta arasındaki 

doğru parçası rotayı takip eden yeni bir mod ortaya çıkmıştır. Rota takibi modu “Rota Planlayıcı 

Modül” tarafından oluşturulan dinamik rotaların takibini gerçekleştirir. 

4.4.3 Kaçış Modu 

Kaçış Modu YKİ de herhangi bir şekilde rakip İHA’lar tarafından kilitlenme tespit 

edilirse devreye giren moddur. YKİ Wi-Fi modülü üzerinden “Kaçış sinyali” adı altında bir 

mesaj paketi gönderilmektedir. Bu paketin içeriği şu şekildedir. 

         Bu mod, içerisinde 

yarışma alanı koordinatlarını 

parametre olarak bulundurur. 

Bunun yanı sıra en yakın 4 rakip 

İHA’nın konumuna da kaçış 

mesajından gelen verilerle 

sahiptir. Tüm bu konumlar göz 

önünde bulundurulduğunda, önce 

hava hızı artırılır(ulaşacağı hız 

parametriktir ve testler sonucu 

tespit edilir) kaza yapmayacak ve alandan çıkmayacak şekilde önce Şekil 28’te verilen 

manevradan birini tercih eder. Burada maksimum olarak ifade edilen değerler daha önceki 

testlerle tespit edilen platform limitleridir. Kaçış Sinyali 0 döndükten sonra Görev akış 

yazılımının verdiği komuta göre belirlenen modda İHA davranışına devam eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 28. Kaçış Manevraları 

Şekil 27. Kaçış Sinyali Paket İçeriği 
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5. HABERLEŞME  

5.1.Hava Aracı İçi Haberleşme 

 

Şekil 29. HU-35X İçi Haberleşme 

Nvidia Jetson Xavier NX– Pixhawk Cube Orange : 

 Nvidia Jetson Xavier NX ile Pixhawk Cube Orange arasında iletilecek veriler 

MAVLink protokolüne göre paketlenmektedir. Paketlenen verilerin aktarımı ise asenkron bir 

seri haberleşme protokolü olan UART ile gerçekleşmektedir. UART Cihazdan-Cihaza 

Haberleşme (Device-to-Device Communication) sistemlerinde sıklıkla kullanılan bir 

protokoldür ve veri aktarımını iki farklı hat üzerinden gerçekleştirir. Bu sayede UART Full-

Duplex bir şekilde çalışabilmektedir.  

Pixhawk Cube Orange – Here 3 GPS : 

 Kullandığımız GPS modeli olan Here3 yalnızca CAN protokolü ile 

haberleşebilmektedir. CAN protokolü yüksek hızlı bir ağ sistemidir. Mikrodenetleyiciler 

arasında gerçek zamanlı iletişim de dahil pek çok ihtiyaca cevap verir. Pixhawk’ın CAN 

portuna takılan bir kablo aracılığıyla bu haberleşme gerçekleştirilir. Portta dört adet pin vardır. 

Bunlar VCC_5V, CAN_H, CAN_L, GND pinleridir. CAN protokolünün başlıca avantajları 

dahili hata algılama sistemi, gürültü bağışıklığı (noise immunity) ve yüksek veri aktarım hızıdır.    

Pixhawk Cube Orange – RFD868x : 

 Telemetri hava modülünün Pixhawk’ın Telem-1 portuna takılmasıyla haberleşme için 

gerekli bağlantı yapılmış olur. Bu haberleşme UART ile gerçekleşen seri bir haberleşmedir ve 

MAVLink protokolüne göre gerçekleştirilir. Telemetri mesajları, MAVLink protokolü 

formatında paketlenip seri olarak Pixhawk’a aktarılır. Paket içeriği şekil 27 MAVLink Paket 

Formatı üzerinde görüldüğü gibidir. Gönderilen ilk bayt yeni bir paketin başlangıcını belirtmek 
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için kullanılır. Ardından gönderilenler ise sırasıyla paketin uzunluğu, içeriği şeklinde devam 

etmektedir.  

 

Şekil 30. MAVLink Paket Formatı 

Pixhawk Cube Orange – RC Alıcı : 

 Otopilot kartı ve RC alıcı arası haberleşme seri olarak SBUS protokolü ile 

gerçekleştirilir. SBUS futaba tarafından geliştirilmiş protokoldür, 16 farklı kanalda servo veya 

gaz kolu bilgisini 100.000 baud hızında iletir. Bağlantı güç, toprak ve sinyal bilgisi taşıyan 3 

adet kablo aracılığı ile sağlanır. 

Nvidia Jetson Xavier NX – Basler Ace 2 Kamera : 

 Kameradan görev bilgisayarına olan  veri iletimi USB 3.0 kablo aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir. USB 3.0 Vision[16], endüstriyel kameralar için 2013'te tanıtılan yüksek 

performanslı kameraları desteklemeye odaklanmış olan arabirim standardıdır. Beş metreye 

kadar aynı pasif kablo üzerinden güç ve veri aktarımını sağlar. 

Nvidia Jetson Xavier NX – Ubiquiti Bullet M5 : 

 Xavier NX ile Bullet M5 birbirlerine Ethernet üzerinden bağlanacaktır. Bu Ethernet 

bağlantısı Cat 6 kablosu aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 10Gbps hızında veri aktarımı 

sağlayabilen Cat 6 kablosu, bu iki birim arasındaki HD görüntü aktarımı için fazlasıyla yeterli 

olacaktır.   

5.2. HU-35X – Yer Kontrol İstasyonu Arası Haberleşme 

       Şekil 31. HU-35X  Yer Kontrol İstasyonu Haberleşmesi 

Radiolink AT9S – RD9S : 

 Radiolink AT9S ve RD9S arasındaki bağlantı 2.4GHz bandı üzerinden kablosuz bir 

şekilde gerçekleşmektir. AT9S, pilot tarafından verilen komutları paketleyip QPSK 
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modülasyonu ile modüle eder ve alıcı RD9S’e gönderir. RD9S kendisine ulaşan sinyali 

demodule ederek uçuş kontrol kartına iletir. 

RFD868x Hava Modülü – Yer Modulü : 

 Çalıştığı frekans aralığı 868-869 MHz olan ve Türkiye sınırlarında izin verilen bir 

frekans aralığında çalışan RFD 868X modeli MAVlink protokolü ile seri haberleşme 

yapmaktadır. Bu protokol küçük insansız hava araçlarıyla haberleşmek için kullanılmaktadır. 

Bu haberleşme yer modülü ile hava modülleri arasında gerçekleşmektedir. Havada veri transfer 

hızı 500kbit/s’ye kadar ulaşabilmektedir. Şekil 27 MAVLink Paket Formatına göre göre 

oluşturulan paketler darbe pozisyon modülasyonu (PPM) ile modüle edilip alıcıya gönderilir. 

Ubiquiti Bullet M5 – Ubiquiti LiteBeam-5AC-GEN2 : 

 HU-35X üzerinde bulunacak Bullet M5 ile YKİ’de bulunacak LiteBeam-5AC 

arasındaki iletişim 5.8Ghz bandı üzerinden Wİ-Fİ bağlantısı aracılığıyla gerçekleşmektedir. 

Wİ-Fİ modülleri arasındaki bağlantının HU-35X’in herhangi bir oryantasyonunda kesilmemesi 

için Bullet M5’e bağlanacak olan anten çok yönlü (omni-directional) bir anten olmalıdır. Ayrıca 

bu anten yansıma durumlarında veri kaybını en aza indirmek amacıyla dairesel polarizasyona 

sahip olmalıdır. Bu yüzden Bullet M5’e  radyasyon modeli Şekil 32’de görülen cloverleaf anten 

bağlanacaktır. 

          

 Çok yönlü antenler her yöne yayın yapabilmelerine rağmen düşük kazançlı antenlerdir. 

Bunu telafi edebilmek, uzun menzilli bir bağlantı oluşturabilmek için YKİ’de kullanılacak 

Şekil 33. LiteBeam-5AC Anteni Radyasyon Modeli (Sol : Azimut Düzlemi, Sağ : Yükseklik 

Düzlemi) 

    Şekil 32. Cloverleaf Anten Radyasyon Modeli (Sol : Yükseklik Düzlemi, Sağ : Azimut Düzlemi) 
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LiteBeam-5AC’nin yüksek kazançlı bir anteni olacaktır. Yüksek kazançlı antenler yönlü 

antenlerdir, sadece belirli bir bölgeye yayın yapabilirler. LiteBeam-5AC’de kullanılacak anten 

23 dBi kazanca sahip olacaktır. Radyasyon modeli Şekil 33’deki gibidir. Bu anten sadece kısıtlı 

bir bölgeye yayın yapabildiğinden ötürü sağlıklı bir Wİ-Fİ bağlantısı için LiteBeam-5AC’nin 

uçuş boyunca HU-35X’e doğru yönlendirilmesi gerekmektedir.   

5.3.Sunucu - Yer Kontrol İstasyonu Arası Haberleşme 

 Yer Kontrol İstasyonu HU-35X’in konum ve kilitlenme verilerini aktarmak, rakip 

İHA’ların konum verilerini ve sistem saatini almak için sunucu ile haberleşecektir. Bunun için 

Yer Kontrol İstasyonu bilgisayarı bir ethernet kablosu aracılığıyla sunucu ağına bağlanacaktır. 

Sunucu ile YKİ arası haberleşme Hiper-Metin Transfer Protokolüne (HTTP) göre 

gerçekleşecektir. 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI  

Yer kontrol istasyonu, kablosuz haberleşme yoluyla İHA ile iletişim kuran kontrol 

merkezidir. İHA’ların performansı ve konumu hakkında gerçek zamanlı verileri görüntüler ve 

uçuş için gerekli olan kontrolleri sağlayan bir "sanal kokpit" olarak hizmet eder. Yer kontrol 

istasyonu, uçuş esnasında bir İHA’yı kontrol etmek, yeni görev komutlarını yüklemek ve 

parametreleri ayarlamak için de kullanılabilir. 

HU-35X Yer Kontrol İstasyonu uçuşa yönelik kontrolleri sağlamak ve göreve yönelik 

komutları verebilmek üzere 2 ayrı birimden oluşmaktadır:  

● Açık kaynak kodlu yer kontrol yazılımı 

● Anatek Savaşan İHA-YKİ yazılımı  

Yer kontrol istasyonu yazılımlarının, mimarisi ile geliştiricilere daha özgür bir ortam 

sunan Linux tabanlı Ubuntu işletim sisteminde koşturulmasına karar verilmiştir. 

6.1.Yer Kontrol Yazılımı 

Testler esnasında HU-35X 

platformunun ve test İHA’sının aynı yer 

kontrol istasyonundan yönetilebilmesine 

olanak sağlaması ve takımımız tarafından 

daha önce tecrübe edilmesi sebebiyle 

QGroundControl yazılımı tercih edilmiştir. 

Dronecode kuruluşu tarafından açık 

kaynaklı olarak tasarlanan 

QGroundControl[17], ArduPilot ile çalışan 

araçlar için tam uçuş kontrolü ve araç 

başlangıç kurulumunu yapmayı sağlar. 

Kolay ve anlaşılır bir arayüze sahip olan 

QGroundControl gelişmiş ayarlar 

yapılabilmesine de imkan verir. İHA’nın dinamik ve elektronik bilgilerini anlık olarak 

göstermenin yanı sıra otonom görevler için de uçuş planlayıcısını içinde barındırmaktadır. 

Şekil 34. QgroundControl Arayüzü 
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Yarışma esnasında HU-35X platformundan elde edilen duruş, konum, batarya vb. bilgiler 

QGroundControl arayüzü üzerinde gözlemlenecektir ve yine ihtiyaç duyulması halinde acil 

müdahaleleri kapsayan komutlar bu QGRoundControl üzerinden araca iletilecektir. 

6.2.Anatek Savaşan İHA-YKİ 

 Yarışma isterlerini gerçekleştirebilmek için yer kontrol istasyonundan HU-35X 

platformuna gönderilmesi gereken komutlar bulunmaktadır. Bu komutlar ile mod değişimi 

yapılabilecek, iniş ve kalkış zamanları, iniş konumu, otonom kilitlenilecek rakip İHA'nın 

numarası belirlenebilecektir. Komutların görev akış yazılımı ile uyum içinde çalışabilmesi, 

kullanıcı tarafından kolay kullanılabilirliği düşünülerek bir yer kontrol destek yazılımı 

geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu isterleri sağlayabilmek amacıyla takımımız tarafından 

Anatek Savaşan İHA-YKİ geliştirilmiştir. Anatek Savaşan İHA-YKİ, HU-35X ile 

haberleşmesinin yanı sıra sunucu ile de haberleşecektir. Sunucudan gelen verinin HU-35X’e ve 

kullanıcıya aktarılması sağlanacaktır. 

 HU-35X kilitlenme kamerasından gelen 

görüntü anlık olarak Anatek Savaşan İHA-YKİ 

yazılımından takip edilebilecektir. Kilitlenme 

dörtgeni HU-35X görev bilgisayarında 

oluşturulduktan sonra görüntü, Gstreamer 

kütüphanesi yardımıyla H265 kodlamasıyla yer 

kontrol yazılımına aktarılacaktır. 

 Sunucudan gelen konum ve duruş bilgilerine 

göre HU-35X ve rakip İHA’lar sanal bir radar 

üzerinde gösterilecektir. Otonom Kilitlenme, Serbest 

Gezinti veya Otonom İniş modunda iken HU35-X’in 

takip edeceği rota da anlık olarak radar üzerinde 

görülebilecektir. Bu sayede gerçekleştirilen görevin 

hangi aşamada olduğu kullanıcını tarafından takip 

edilebilecektir. Radar, kullanıcılara rakip İHA’ların 

konumlarını kuş bakışı görebilmeyi sağlayarak hedef 

İHA seçimini kolaylaştırmaktadır. Şekil 36’da 

görebileceğiniz Radar Ekranında kırmızı ok HU-

35X’i, siyah ok Rakip İHA’yı mavi ile gösterilen yol 

ise takip edilecek rotayı göstermektedir. X ekseninde 

boylam, Y ekseninde enlem gösterilmiştir. 

Şekil 35 Kilitlenme Kamerası Görüntüsü 

Şekil 36. Radar Görüntüsü 

Şekil 37. Kontrol Ekranı 
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 Otonom kilitlenme görevinde kilitlenilmek 

istenilen İHA otonom olarak seçilebilmekle beraber 

kullanıcı tarafından da seçilebilmektedir. Ayrıca 

Otonom İniş, Otonom Kalkış, Serbest gezinti modları 

geçişi kullanıcı tarafından Anatek Savaşan İHA-YKİ 

sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. HU-35X tam 

otonom uçuş kabiliyetine sahip olmasının yanı sıra 

Kontrol Ekranı yardımıyla kullanıcıya modlar 

arasında serbest bir geçiş imkanı verir. Acil 

durumlarda RC Kumanda, QGroundControl ile 

kullanıcı kontrolü yapılabilecek bir diğer ortam olma özelliğine sahiptir. 

 HU35-X’in uçuşa yönelik elektronik ve dinamik bilgilerinin QGroundControl üzerinde 

olacağından bahsetmiştik. Hız, yükseklik, duruş, aktif olan mod gibi temel uçuş bilgileri ayrıca 

Anatek Savaşan İHA-YKİ’den de takip edilebilmektedir.  

HU35-X görev bilgisayarında koşturulacak olan görev kodunda bastırılmak istenilen bilgiler de 

Anatek Savaşan İHA-YKİ’de anlık olarak takip edilebilecektir.  

 Bu sayede görevler gerçekleştirilirken yazılımın hangi aşamada olduğu ve logları anlık 

olarak takip edilebilecektir. 

 Şekil 36 Anatek Savaşan İHA-YKİ arayüzünü göstermektedir. Anatek Savaşan İHA-

YKİ’nin avantajları şu şekildedir: 

● Kullanıcı dostu, kolay bir arayüze sahiptir.  

● Kullanıcının temel ihtiyacı olan araçların tek bir arayüzde toplanması sağlanmıştır. 

● Arka uçta sunucu haberleşmesi gerçekleştirerek yarışma isterlerini gerçekleştirecektir. 

● Kolay düzenlenebilir, geliştirilebilir bir yazılım olması sebebiyle farklı amaçlar için 

kullanılabilir. 

Şekil 35 – Takip Ekranı 

Şekil 36 – Anatek Savaşan İHA-YKİ Arayüzü 
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● Simülasyon ve gerçek uçuş testlerinde kendini kanıtlamış bir sistemdir. 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU  

7.1. Yapısal Entegrasyon 

X-UAV Talon’un yapısal olarak birleştirilmesinde uygulanan adımlar çekilen 

görsellerle birlikte aşağıda gösterilmiştir. İlk olarak uçağın iskeletini oluşturacak ve bazı 

aviyoniklerin üzerine sabitlenmesi için zemin oluşturacak kontrplaklar ahşap yapıştırmaya 

uygun olduğundan dolayı hızlı yapıştırıcı ile yapıştırılmıştır. (Şekil 37) 

 Uçağın geri kalan birleştirme işlemleri için köpük malzemeyle kimyasal reaksiyona 

girmeyen ve çok sağlam bir birleşme sağlayan L285 numaralı laminasyon reçinesi 

kullanılmıştır. Bu reçine-sertleştirici karışımı hassas terazi ile hazırlanıp iyice karıştırıldıktan 

sonra yüzeye uygulanmaya hazır hale gelmiştir. Daha sonra ön kamera kafesi, kapak 

kontrplakları ve birbirine yapıştırılan ahşap parçalar gövdenin bir tarafına hazırlanan bu epoksi 

karışımı ile yapıştırılmış, kıskaçlarla sabitlenip kurumaya bırakılmıştır. (Şekil 38)  

Yan gövdenin kuruması sürecinde yine epoksi yapıştırıcı ile kontrol boynuzları,  

kanatlara ve kuyruğa mukavemet sağlayacak karbon fiber kanat direkleri yapıştırılıp kurumaya 

bırakılmıştır. (Şekil 39) 

Şekil 37. Ahşap Parçaların Yapıştırılması 

Şekil 38. Ahşap Parçaların Gövdeye Yapıştırılması 
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Son adım olarak uçağın iki parça olan gövdesi epoksi karışımı ile birbirine 

yapıştırılmıştır. Epoksinin tamamen kuruyup sertleşmesi yaklaşık 24 saat aldığı için uçağın 

gövdesi kağıt bantlarla ve kıskaçlarla sabitlenerek 24 saatlik kurumaya bırakılmıştır. 

Kuruduktan sonra V şekilli kuyruk gövdeye yapıştırılmıştır. (Şekil 40) 

 

 

Yapıştırma işlemi biten X-UAV 

Talon’un tamamen uçuşa hazır hale 

gelmesi için kanatların gövdeye karbon 

fiber tüp kelepçelerinden alyan anahtar ile 

sıkıştırılması, kamera kafesinin gövdeye 

sabitlenip yine alyan ile sıkıştırılması ve 

kapağın gövdeye vidayla sabitlenmesi 

gerekmektedir. Kolaylık sağlaması için 

uçak 3 parça halinde taşınabilmektedir. 

Uçağın üretimi tamamlanmış hali Şekil 41 

‘de gösterilmiştir. 

 
Şekil 41. X-UAV Talon 

Şekil 39. Kanat Direkleri ve Kontrol Boynuzlarının Yapıştırılması 

Şekil 40. Gövdenin Yapıştırılması 
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7.2.Mekanik Entegrasyon 

HU35-X basit bir RC uçak olmanın ötesinde sahip olduğu donanımla yüksek teknoloji 

bir İHA’dır. Görevi özelinde birçok mekanik parçaya sahip olan hava aracımızın mekanik 

entegrasyonu da kullanıcı dostu, sistemin verimli çalışmasını sağlayacak ve güvenli bir şekilde 

yapılmıştır.  İHA’mızın itkisini sağlayacak olan motorun 

entegrasyonu X-UAV Talon şasemizin arkasında bulunan 

kontraplak motor pedine vidalanmasıyla yapılmıştır. 

Motorumuz çekme değil itme uygulayacağından dolayı bu 

şekilde bir vidalama yeterli görülmüş, daha sonra yer 

testlerinde yapılan motor itki doğrulama testi ile de sağlamlığı 

kanıtlanmıştır.  ESC konumlandırılırken ileteceği yüksek 

akımdan dolayı zamanla ısınacağı öngörülüp kolay 

soğuyabilmesi için motor soğutma kanalına 

konumlandırılmıştır. Ayrıca motora yakın olması da 

kablolama açısından avantaj olmuştur.  Yerine sabitlerken çift 

taraflı bant kullanılmıştır. 

Servolar şasede önceden açılmış olan yuvalarına 

sıkıştırılarak yerleştirilmiş, üstünden fiber bantla da 

sabitlenmiştir. Bu sayede servo motorların arızalanması 

durumunda kolayca değişim yapılabilmektedir. Servoların 

kontrol yüzeylerine bağlantısı için çelik tel kullanılmış olup 

kontrol boynuzlarına bağlantıları yapılmıştır. Kontrol 

boynuzları da epoksi yapıştırıcı ile sağlam bir şekilde kontrol 

yüzeylerine konumlandırılmıştır. Bataryanın ağırlığı 

nedeniyle şaseye çok sağlam bir şekilde konumlandırılması 

gerekmektedir. Aksi takdirde uçuş sırasında oynayarak 

tehlikeli durumlara mahal verebilir. Bu anlamda yapışkan 

özelliğe sahip cırt bant kullanılarak batarya sabitlenmiştir. 

Görev bilgisayarı konumlandırılırken görüntü verisinin 

geleceği kameradan veri alacağından dolayı kamera ile yakın 

olmasına dikkat edilmiştir. Kameranın hava aracının ön 

kısmında olmasından dolayı da görev bilgisayarı da 

Şekil  45. Batarya, Görev Bilgisayarı 
ve Telemetri Entegrasyonu 

Şekil  44. Otopilot ve Diğer 
Aviyoniklerin Entegrasyonu 

Şekil  42. Motor Entegrasyonu Şekil  43. ESC Entegrasyonu Şekil 43. Servo Konumları 
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bataryanın hemen arkasında konumlandırılmıştır. Bu sayede hem kameraya hem de diğer 

iletişimde olacağı elektroniklere yakın olması sağlanmıştır. Görev bilgisayarı sabitlenirken 3 

boyutlu yazıcıdan çıkartılan koruyucu kabı kullanılmıştır. Bu sayede hassas elektronik devre 

korunmuş kablolar ile olası bir kısa devre engellenmiştir.  

Telemetri, antenlerinin havaya bakacağı şekilde hava aracının üst kısmına 

konumlandırılmıştır. Sabitlenirken çift taraflı bant kullanılmıştır. Yine veri alışverişi yapacağı 

otopilot kartına ve güç alacağı voltaj regülatörüne yakınlığı göz önünde bulundurulmuştur. 

Otopilot kartı barındırdığı sensörlerin daha doğru çalışması için hava aracının ağırlık 

merkezine yakın konumlandırılmıştır. Yine birçok elektronikle kablo bağlantısı olmasından 

dolayı hava aracının ortasında olması kablolama açısından avantaj sağlamıştır. Otopilot kartı 

şaseye sabitlenirken şaseden gelecek titreşimleri sönümlemesi amacıyla damper kullanılmış 

yine bağlantılarda çift taraflı bantla tutturulmuştur. Wifi modülü büyüklüğü nedeniyle kuyruk 

kısmında kullanılmayan arka kısma yerleştirilerek yine o bölgenin verimli bir şekilde 

kullanılması sağlanılmıştır. RC alıcı antenleri yukarı bakıcak şekilde hava aracının üst kısmına 

yerleştirilmiştir. Güç modülü ve voltaj regülatörü geçirdikleri akımların oluşturdukları 

gürültüyle diğer elektronikleri etkilememeleri için olabildiğince uzak konumlandırılmışlardır. 

7.3.Elektronik Entegrasyon 

Hava aracımızın içerisindeki tüm elektronikler 

yerleştirilmeden önce doğru çalıştıklarının, yeterli 

güç aldıklarının, herhangi bir kısa devrenin 

olmadığının doğrulanması gerekmektedir. Bu 

amaçla tüm elektronikler adım adım doğrulanarak 

sistem çalıştırılmıştır.  Daha sonrasında HU-35X’e 

aktarılan elektronikler gerekli yerlerde uygun 

kablolamalarla yerleştirilmiştir. Kablolama 

yapılırken kablolardan geçecek akımlara 

dayanabilecek kablolar seçilmiştir. Yine kabloların 

lehim noktalarında veya herhangi iletken kalan 

kısımlarda makaron kullanılarak olası kısa 

devrelerin önüne geçilmiştir. Güç kabloları 

olabildiğince kendi etraflarında döndürülerek 

oluşturacakları elektromanyetik gürültü 

azaltılmıştır. Batarya ve ESC’de bulunan 

konnektörler takımımızın önceki yarışmalarındaki 

deneyimlerinden dolayı daha sağlam bir şekilde 

bağlanan geliştirilmiş versiyonları ile yapılmıştır. 

Kablolama yapılırken uzun kabloların ağırlık oluşturmaması için tüm kablolama gerektiği 

kadar uzunlukta olacak şekilde ayarlanmıştır. Elektronik sistemler hava aracına yerleştirilirken 

güç kablolarının veri kablolarını etkilememesi için birbirlerinden uzak olacak şekilde 

konumlandırılmıştır. Wifi modülü görev bilgisayarı ile ethernet kablosu ile 

haberleştirilmektedir. 

Şekil  46. Elektronik Entegrasyon 
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 Elektronik sistemimizde güç kaynağımız 10.000 mAh 4s Li-Po bataryadır. Sunmuş 

olduğu 15-16.8 Volt gerilimle ESC, Wifi modülü ve voltaj regülatörünü beslemektedir. ESC’ye 

giden artı güç hattına bağlanılan sigorta ile olası çok yüksek akımlarda motorun zarar görmesi 

engellenmiş, yine motora giden gücün acil bir durumda kesilmesi sağlanmıştır. Pixhawk ve 

bağlantılı olduğu GPS ve RC alıcı güç modülü üzerinden beslenmektedirler. Servo motorlar 

ESC’nin BEC devresinin sunmuş olduğu 5 Volt ile çalışmaktadırlar. Voltaj regülatörü 

bataryadan beslenerek 5 Volt gerilimi RFD telemetriye ve Nvidia görev bilgisayarına 

iletmektedir.   

8. TEST VE SİMÜLASYON  

Anatek HU-35X ekibi platform üzerinde geliştirmelerini yaparken adım adım ilerlemekte, 

tasarımsal ve yazılımsal anlamda eksiklerini tespit etmek için gerçek hayatta ve simülasyon 

ortamında testlerini gerçekleştirmektedir. Donanım performans yeterlilik, platform dayanıklılık 

testleri uygun güvenlik koşulları oluşturularak sahada gerçekleştirilirken, teorik geliştirme 

sürecinde ortaya konan yazılımlar simülasyon üzerinde defalarca hata ayıklama işlemine tabi 

tutulduktan sonra stabil versiyonuna ulaşınca sahaya çıkarılmaktadır. Yazılımsal geliştirme 

sürecinde ROS-Gazebo robot fizik simülasyonundan faydalanılmaktadır. Platforma 

uygulanacak her bir testin kendine özgü prosedürü mevcuttur. Bu bölümde platform geliştirme 

sırasında alt sistemlere uygulanması planlanan testler 8.1’de yer almakta, 8.2’de ise bu 

platformların parametre ayarlama prosedürleri, uçuş testlerine ait görseller ve her test öncesinde 

titizlikle uygulanan “Anatek Uçuş Öncesi Kontrol Listesi” mevcuttur. 

8.1.Alt Sistem Testleri 

8.1.1. İtki Doğrulama Testi 

Hava aracımızın gerekli olan itkiye sahip 

olduğunun tespiti uçuş performansı açısından kritik 

öneme sahiptir. Kullanılan DC fırçasız motorlar üretim 

kaynaklı veya uzun süreli kullanımlar nedeniyle 

performans kayıplarına maruz kalabilirler. Bu 

durumların tespit edilmemesi durumunda hava aracı 

yetersiz itkiden kaynaklı olarak havalanamayabilir, 

gerekli manevraları yapamayabilir veya motorun 

zorlanmasından dolayı fazla güç tüketebilir. İtkinin 

istenilen değerde olmasının doğrulanması motor itki test 

standına ihtiyaç duyulmaktadır. Motor test standı menteşe noktasından ayrılan eşit uzunluktaki 

iki kolu sayesinde motorda üretilen itkiyi aynı büyüklükte teraziye iletmektedir. Test 

prosedürünü özetlemek gerekirse öncelikle motor test standına montelenir. Güvenlik nedeniyle 

güç vermeden önce pervane sıkıca takılır. Güç verildikten sonra servo test cihazı ile sinyal 

seviyesi minimumdan başlanarak kademeli bir şekilde arttırılır. Belli seviyelerde motorun 

ürettiği itki not edilir.  Test sonunda öncelikle batarya çekilip malzemeler toplanılır. Bu testin 

sonucunda HU35-X hava aracının 3410 gr (34.1 N) itkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

ve sistemin yeterli itkiyi sağladığı doğrulanmıştır.   

Şekil 47 – İtki Testi 
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8.1.2. Yapısal Test 

Hava aracına uygulanması için gerçek bir uçağa yapılan yapı testleri incelenmiştir. 

Genel olarak ana yapı malzemelerinde metal yorgunluğu ya da stres testleri yapıldığı 

görülmüştür. Kullanılan hava aracının malzemesi köpük olduğu için bu testleri yapmak 

mümkün değildir. Uçaklara yapılan diğer yapısal testler incelendiğinde kanat yük testinin 

yarışmada kullanılacak hava aracına uygun olduğu görülmüştür. Bu test sayesinde hava 

aracının kanatlarının istenilen manevralarda maruz kalacağı kuvvetlere dayanabileceğinin 

doğrulanması istenmiştir. Kanat yük testinde hava aracı sağa ya da sola manevra yaptığında 

merkezcil kuvvete tepki kuvveti ile ağırlığından fazla kuvvete maruz kaldığında kanatların 

alacağı şekil ve eğilme miktarları görülmüştür. Bunun için hava aracı ters çevrilip kanatları 

boşta kalacak şekilde gövdesi bir zemine oturtulmuştur. Daha sonra bir kanadın belirli 

noktalarına dikey olarak cetveller yerleştirilerek kanatların farklı kuvvetlerde hangi noktalarda 

ne kadar eğildiği gözlemlenmiştir.  

 

Şekil 48 – G Kuvvet Testi a) 1G b) 2G c) 3G 

 İlk olarak kanatlara uçağın düz uçuşta maruz 

kalacağı 1G kuvvet, yani kendi ağırlığı kadar, yaklaşık 3 kg, 

kuvvet kum torbaları ile dağıtılmıştır (Şekil 48 a). Daha 

sonra 2 G ve 3 G kuvvet kanatlardaki kaldırma kuvveti 

noktasında en fazla, kanat uçlarına doğru orantılı olarak 

azaltılarak yine kum torbaları ile dağıtılmıştır (Şekil 48 b ve 

48 c). Bu testler sırasında kaydedilen eğilme miktarları Tablo 

9’da verilmiştir. Yapılan testlerde hava aracının ağırlığının 3 

katına kadar (3G) maruz kaldığı kuvvetlere dayanabildiği 

sonucuna varılmıştır. Eğilme miktarları kanadın yapısına 

kalıcı zarar vermeyip şekil bozukluklarının geçici olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu sonuçlarla uçağın verilen bir hıza 

dayanabileceği maksimum dönüş açısı 

hesaplanabilir.  Uçağın 3G kuvvete maruz kaldığını 

varsaydığımız bir manevrada kuvvet dengesi Şekil 49’da verilmiştir. α açısı bu kuvvet 

dengesinde uçağın güvenle dönebileceği maksimum açıyı göstermektedir.  

arccos(α)=1/3 , α=70.52°  

Şekil 49 – Kuvvet Dengesi 

Tablo 8 – Eğilme Miktarları 

1 G 2 G 3 G

12,30 0,4 0,8 1,1

29,10 1 1,6 2,4

52,90 1,9 3,2 5

Gövdeden 

Uzaklık (cm)

Eğilme Miktarı (cm)
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Uçağın hızına ve dönüş çapına göre değişmek üzere maksimum güvenli dönüş açısı 70 

derecedir. 

8.1.3. Veri Link Menzil Testi 

Yer Kontrol İstasyonu ve HU-35X kablosuz olarak telemetri bağlantısının yanında 

birbirlerine Wİ-Fİ üzerinden de bağlanacaktır. HU-35X’ten YKİ’ye görüntü aktarımı bu Wİ-Fİ 

bağlantısı üzerinden gerçekleşecektir. Fakat Wİ-Fİ bağlantısının veri iletimi için kullandığı 

radyo dalgalarının enerjisi, dalgaların aldığı yol arttıkça azaldığından ötürü bu bağlantının 

sınırlı bir menzili vardır. Veri linki menzil testinde amaç bu maksimum mesafeyi bulmak, YKİ 

ve HU-35X arasındaki mesafeye göre sinyal şiddetinin nasıl değiştiğini tespit etmek ve 5.2’de 

belirtilen Wİ-Fİ sistemiyle hangi mesafeye kadar HD video aktarılabileceğini belirlemektir. Bu 

testi gerçekleştimek için kalkış sonrası HU-35X’ten YKİ’ye video aktarımı başlatılacak 

sonrasında HU-35X video aktarımı kesilene kadar YKİ’den uzaklaştırılacaktır. Ayrıca 

uzaklaşma sırasında belirli mesafelerde sinyal şiddeti kaydedilecektir. Böylelikle mesafeye 

göre sinyal şiddetinin nasıl değiştiği ve Wİ-Fİ sisteminin menzili bulunacaktır.   

8.1.4. Maksimum Uçuş Süresi Testi 

Bu sürenin belirlenmesinde yapılacak olan testlerde iki ayrı uçuş yapılacak olup, bir 

uçuşta hava aracı otonom olarak kenar uzunluğu 300 metre olan bir kareyi döngü şeklinde 

tamamlamaya çalışacaktır.  YK üzerinden kontrol edilen bataryanın voltaj seviyesi hücre başına 

3.75 Volt olduğunda İNİŞ moduna geçiş yapılır. Bu test sonucunda tutulan kronometre ile hava 

aracının normal uçuş süresi tespit edilmiş olunur. İkinci testte yarışma alanına benzer olacak 

şekilde 350*500 metrekarelik bir alanda hava aracına olabildiğince manevra yaptıracak şekilde 

rota planlanılır. Yine irtifa da olabildiğince değişimli olmalıdır. Aynı şekilde YK üzerinden 

kontrol edilen bataryanın voltaj seviyesi hücre başına 3.75 Volt olduğunda İNİŞ moduna geçiş 

yapılır. Bu test sayesinde de HU-35X hava aracının yarışma senaryosunda sunacağı uçuş süresi 

tespit edilmiş olunur. Bu sürenin yapılan agresif manevralar nedeniyle 30 dakika süreceği 

öngörülmektedir. 

8.1.5. Rota İyileştirme Testi 

Testin amacı İHA’nın otonom takip ve otonom iniş 

süresince kullanacağı rota planlayıcısının parametrelerinin 

iyileştirilmesidir.Test prosedürü belirli aşamalardan 

oluşmaktadır. Yer kontrol istasyonundan Otonom Kalkış komutu 

verilir. Uçak 60 metre irtifaya ulaşınca Yer kontrol üzerinden 

Loiter moduna alınır. 2 daire oluşturduktan sonra “Otonom 

Takip” moduna geçilir. Bu aşamada İHA siyah çizgilerle 

belirlenen noktalara oklar yönünde “yalpalama” açısıyla gelmeye 

çalışmaktadır. İHA bu iki nokta arasında 9 döngü yapacaktır. Her 

döngüde Rota planlamasının 2 değişkeni test edilecektir. Uçağın 

dönüş yarıçapları için 25-20-15 metre sırasıyla test edilecektir. 

Her dönüşte manevranın sertliği kontrol edilecektir. Rota oluşturma algoritması sırasıyla 1 

saniye – 0.5 saniye ve her döngüde hesaplanacaktır. Uçağın manevralarının ve düzeltmelerinin 

Şekil 50 
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nasıl olduğu test edilecektir. 9 döngü tamamlandıktan sonra uçağa yer kontrol istasyonundan 

“Otonom İniş” komutu verilmelidir. Oluşturulan rota ve uçağın iniş noktasına istenilen “baş 

açısında” gelmesi test edilecektir.Test simülasyon ortamında gerçekleştirilerek, simülasyon için 

ideal parametreler belirlenmiştir.   

8.1.6. Rota Birim Testi  

Rota iyileştirme testinde sabit bir noktaya rota 

oluşturulmuş ve parametreler iyileştirilmiştir. İHA’nın yarışma 

esnasında dinamik bir hedefe rota oluşturması gerekmektedir. 

Bu testte HU-35X rota planlayıcı ve rota takip algoritmaları 

hareketli bir hedef üzerinde test edilecektir. Testte hareketli bir 

nesne olarak Rakip İHA kullanılacaktır. 2 İHA aynı yer kontrol 

istasyonuna bağlanacaktır. Yarışma sunucusunu taklit eden 

“sunucu.py” dosyası çalıştırılacaktır. 

 Rakip İHA’ya test öncesinde şekil 50’de görüldüğü 

şekilde Otonom bir görev yüklenir, görevin bitmesi ihtimaline 

karşın görev döngü içerisinde çalışmalıdır. Bu görevin içerisinde farklı geometrik şekillerin 

bulunması tavsiye edilir. Farklı geometrik şekiller algoritmanın farklı geometriler için nasıl 

tepki vereceğini test etme imkanı sunar. Daha sonra İHA ve Rakip İHA kalkış yaparlar. İHA 

kalkış yaptıktan sonra otonom kilitlenme moduna alınmalıdır. Bu esnada uçağın rotası, rotayı 

takip etmesi incelenir. İHA her başarılı rotayı tamamlamadan sonra (GUDUM moduna geçtiği 

anda) 30 saniyeliğine loiter moduna girer, daha sonra farklı bir noktadan tekrar kilitlenmeye 

çalışır. Bu sayede 2 İHA’nın farklı konumlarda ve farklı duruşlarda algoritmanın testi sağlanmış 

olur. 

Simülasyon üzerinde gerçekleştirilen testlerde İHA, rakip İHA’yı başarılı bir şekilde 

takip edebilmiştir. Şekil 52’de farklı noktalarda başlayan ve tamamlanan 2 rotanın örneklerini  

4 adımda görebilirsiniz. Başarılı bir şekilde tamamlanan rota takibin simülasyon görüntüsünü 

görebilirsiniz. Siyah İHA HU-35X’i, kırmızı İHA rakip İHA’yı göstermektedir. 

 

      Şekil 52 – Rota Birim Testi 

8.1.7. Güdüm Yer Doğrulama Testi: 

Şekil 51 
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 “Pixhawka yüklenen gömülü yazılım görev kontrol ünitesinden gelen girdilere doğru 

çıktı veriyor mu?” sorusuna cevap aranan, kilitlenme algoritması ilk aşama birim testidir. 

Öncelikle IHA’ya güvenlik anahtarı kapalı bir şekilde güç verilir. Bu esnada servolara girdi 

alabilmekte ancak motora güç gitmemektedir. IHA “Güdüm” moduna alınır. Kamera monte 

edilmiş görev bilgisayarı üstünde nesne tespiti yazılımı çalıştırılır, tespit edilecek nesne görüntü 

üzerinde çeşitli noktalara ilerletilir. Bu esnada kontrol yüzeyleri ve Güdüm yazılımı çıktıları 

incelenir. Herhangi bir anomali tespiti yoksa (Nesne konumu görüntünün üstündeyken negatif 

yunuslama açısı üretme çabası gibi) bu mod yerde doğrulanmış olur. 

8.1.8. Tümleşik Kilitlenme Testi 

 Simülasyon ortamında geliştirilmiş Görev Kontrol Yazılımı ve Seyrüsefer modüllerinin 

Görüntü İşleme Modülüne entegre bir şekilde gerçek ortamda biri av biri avcı olmak üzere iki 

adet uçuş platformu ile gerçekleştirilecek olan testtir. Yarışma öncesi yarışma ortamının bir 

provası olacak şekilde planlanmıştır. Bu test sırasında, otonom kilitlenme için geliştirilen teori 

ve algoritmalar gerçek Dünya’da platformlar üstünde nasıl bir performans sergiliyor, havada ve 

yer ortamında gözlemlenecektir. Yazılım modülleri içerisindeki kritik değişkenleri test 

sonrasında analizi yapılmak üzere görev bilgisayarı üzerine kaydedilecektir. Bu değişkenlerin 

en mühimleri “Kilitlenme dörtgeni boyutu”, “arzulanan yunuslama açısı, baş açısı, ve hız 

girdileri” ile eş zamanlı olarak elde edilmiş ”yunuslama açısı, baş açısı, ve hız girdileri” ve 

“planlanan rota” ile “takip edilen rota” olacaktır. Bunun yanı sıra yayınlanan haberleşme 

dökümanındaki tüm mesajlar Mavlink paketi olarak YKİ’ye iletilecek ve arzulanan ile elde 

edilen değerler arası hatalar YKİ’de gerçek zamanlı olarak gözlemlenecektir. Aynı zamanda 

geliştirilen YKİ üzerinden gerçek zamanlı olarak sistem en iyilemesi adına kontrolcü 

parametreleri güncellemeleri gerçekleştirilecektir.  

 YKİ’nin yanında harici bir bilgisayarda yarışma sunucusunu taklid eden yazılım 

çalıştırılacaktır. Test öncesinde bu yazılımın yayınladığı verilerin cinsleri kontrol edilmelidir 

(Örn: Hava hızı - m/s). Eğer cinslerde bir problem varsa test durdurulur ve mesaj tipi ivedilikle 

istenen duruma getirilir. Bunun yanı sıra test öncesi rakip İHA olarak kullanılacak platform için 

hafif, orta, yüksek seviyeli otonom rotalar belirlenir.  Rakip İHA bu rotaları takip etmek üzere 

havalandırılır. Ardından HU35-X platformu Görev Kontrol Yazılımı çalıştırılır ve HU-35X 

otonom olarak it dalaşı faaliyetine başlar.  

8.2.Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

8.2.1.  Uçuş Kontrolleri 

3 seneyi aşkın bir süredir aktif olarak insansız hava araçları testleriyle tecrübe kazanan 

takımımız uçuş öncesi ve sonrasında kontrolleri gerçekleştirmek için prosedür oluşturmuştur. 

Test Prosedürü 5 ayrı başlıkta değerlendirilebilir: 

Test Öncesi Atölyede Yapılması Gerekenler: Test edilecek İHA’ların mekanik, elektronik 

ekipmanlarının kontrolleri atölyede gerçekleştirilir. 
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Teste Götürülmesi Gereken Ekipman Kontrol Listesi: Sahada karşılaşılabilecek mekanik 

sorunlara yerinde müdahale edip testin devamlılığını sağlamak adına teste götürülmesi gereken 

ekipman listesi büyük bir titizlikle hazırlanmıştır. 

Uçuş Öncesi Sahada Yapılması Gerekenler: Uçuşu güvenli gerçekleştirmek için uçuştan 

hemen önce de İHA’nın mekanik, elektronik ekipmanlarının kontrolü gerçekleştirilir. Ayrıca 

Yer Kontrol İstasyonunda yapılması gereken bağlantıların kontrolü için oluşturulan bu prosedür 

titizlikle takip edilir.  

Uçuş Sırasında Yapılması Gerekenler: Bu kısımda testin sorumlusu tarafından belirlenen test 

amacı, çıktıları, beklentileri teste gelen her üyeye aktarılır. Daha sonra test sorumlusu tarafından 

üyeler arasında görev paylaşımı yapılır. Kameraman, pilot, YKİ sorumluları belirlenerek test 

esnasında belirtilen görevlerin yapılması beklenir. Bu esnada test sorumlusu koordinasyonu 

sağlayarak test çıktılarını kontrol eder. 

Uçuş Sonrasında Yapılması Gerekenler: Uçuş sonrasında alınması gereken bilgiler yer 

kontrol istasyonundan ve İHA’dan alınır. Test için hazırlanan YKİ ve İHA’ya test bitirme 

prosedürü uygulanarak toplanma gerçekleştirilir. 

 Anatek ekibi tarafından oluşturulmuş, testler öncesinde aktif olarak kullanılan “Test 

Kontrol Listeleri”  Şekil 52  “Atölye Kontrol Listesi”nde ve Şekil 53  “Saha Kontrol Listesi”nde 

görülmektedir.  

8.2.2.  Yer Testleri 

Testin amacı platform donanımsal olarak uçurulabilecek hale geldikten sonra sensör 

kalibrasyonlarını, parametre ayarlamalarını yapmaktır. Sırasıyla şu uygulamalar 

gerçekleştirilir: Ağırlık Merkezi Kontrolü, Radyo Kalibrasyonu, Servo Çıkış Fonksiyonları 

Kontrolü, İvmeölçer Kalibrasyonu, Pusula Kalibrasyonu, Elektronik Hız Kontrolcüsü 

Kalibrasyonu. Şekil 55’te yer testlerinde çekilmiş olan fotoğraflardan oluşan kolajı 

görebilirsiniz. 

Şekil 53. Atölye Kontrol Listesi 

http://anadolu.tech/test-oncesi-atolye/ 
Şekil 54. Saha Kontrol Listesi 

http://anadolu.tech/test-saha 

http://anadolu.tech/test-oncesi-atolye/
http://anadolu.tech/test-saha
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8.2.3. Manuel ve FBWA Kararlılık Testi 

Yer testleri gerçekleştirildikten sonra İHA elektronik olarak da hazır hale gelmektedir. 

Manuel ve FBWA Kararlılık Testinin amacı İHA’nın mekanik ve elektronik olarak kararlığını 

test etmektir. Aynı zamanda o platform ile yapılan ilk uçuş testidir. Test platformlarında yapılan 

Manuel ve FBWA Kararlılık Testinde çekilen fotoğraflar Şekil 56’da görülmektedir. Manuel 

ve yarı otonom bir şekilde test edilen platformda, tüm sistemin çalıştığı doğrulanmıştır. 

Şekil 56. Manuel ve FBWA Kararlılık Testi 

8.2.4. Autotune Testi 

İHA’nın tam 

otonom veya yarı otonom 

daha güvenli uçabilmesi için 

yuvarlanma ve yunuslama 

açılarının parametrelerinin 

ayarlanması gerekmektedir. 

Otopilot Autotune modunda 

iken bu parametrelerin 

ayarlamasını yapmaktadır. 

Testin amacı yunuslama ve 

yalpalama açılarının PID kontrolcüleri katsayılarında iyileştirme yaparak uçuşun kararlılığını 

Şekil 57 - İstenilen ve Alınan Açı Değerleri 

Şekil 55 – Yer Testleri 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 
 

48 | Sayfa 

“ANATEK HU-35X” 
 

arttırmaktır. Ayrıca test sonucunda katsayılar kaydedilerek, İHA’nın sonraki üretimleri için de 

bilgi olarak saklanmaktadır.  Şekil 57’de istenilen ve alınan açı değerlerini görebilirsiniz. 

Autotune testinde iken alınan bu grafikten de açıkça görülebileceği üzere istenilen (Demanded) 

ve alınan (Achieved) değerler test ilerledikçe birbirine yaklaşmaktadır. Bu sonuç test ile beraber 

hatanın azaldığını göstermektedir. 

8.2.5. TECS İyileştirme Testi 

Tecs uçağın gaz kelebeği ve yunuslama açısını kontrol ederek uçağın istenilen yükseklik 

ve hızda olduğunu kontrol eden sistemdir. İHA irtifa kaybederek daha alt bir yükseklikte hızını 

korumak isterse potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşeceğinden hız kazanacaktır. Bunun 

yanında İHA’ya etki eden sürtünme kuvveti de İHA’nın hız kaybetmesine neden olacaktır. Bu 

dengeyi koruyabilmek için gaz kelebeğini azaltmak gerekebilir. İHA eğer irtifa kazanıyorsa 

kinetik enerjisinin bir kısmı potansiyel enerjiye bir kısmı ise sürtünme ile beraber mekanik 

enerji kaybına sebep olacaktır. Yani daha yüksek bir irtifada hızın sabit olması isteniyorsa gaz 

kelebeğinin artırılması gerekmektedir. Testin amacı bu dengeyi sağlayan algoritmanın 

parametrelerini belirlemektir. Geliştirmiş olduğumuz Güdüm ve Rota Takibi modlarında HU-

35X’in irtifa kazanıp, kaybedeceği durumlar olacaktır. Bu senaryolarda HU-35X’in hızını sabit 

tutması gerekmektedir. Bu sebeple TECS iyileştirme testleri sistemin doğruluğunu artıran 

önemli bir adımdır. Bu test ile beraber ideal değerler elde edilmiştir. 

8.2.6. L1 İyileştirme Testi 

Ardupilot dönüş, rota ve nokta takip edebilmek için Park ve diğ. [13] tarafından kaleme 

alınan “L1 Navigation” algoritmasını kullanmaktadır. Testin amacı İHA’nın dönüş, otonom 

rota takibinde belirlenen rotaya uyabilmesi, salınımın (oscillation) azaltılabilmesi için L1 

parametrelerinin iyileştirilmesidir. Elde edilen katsayılar test İHA’sının bilgi portföyüne 

eklenmiştir. 

8.2.7.  Titreşim ve Perdövites (Stall) Hızı Tespit Testi 

Otopilot tarafından İHA’nın pozisyonu belirlenirken GPS, barometre ve ivmeölçer 

sensörlerinden gelen bilgiler kullanılır. Bu sensörler arasından ivmeölçer titreşimlere karşı 

duyarlı bir sensördür ve İHA’daki titreşimlerden etkilenir. Bu sebeple aşırı titreşim 

durumlarında ivmeölçer ölçümlerinin doğruluğu bozulacak bu da isabetli konumlandırma 

gerektiren modların yeterince iyi çalışamamasına neden olacaktır. Bu tip durumları engellemek 

adına bu testin ilk kısmında uçuş sırasında İHA’daki titreşim seviyesi ölçülmektedir. Bu test ile 

İHA’nın titreşim oranı tespit edilmiştir. Damper ile beraber kullanılan Otopilot titreşiminin 

normal değerlerde olduğu gözlemlenmiştir. Uçağın kanatları üzerinden akan havanın düzgün 

bir akışta olmayıp düzensizleştiği durumlarda yeterli kaldırma kuvveti oluşmaz ve uçak 

perdövitese (Stall) girer. Perdövitese giren uçak havada tutunamaz ve düşmeye başlar. Uçağın 

perdövitese girmesini engellemek adına otopilot hangi durumlarda uçağın perdövitese 

gireceğini tahmin eder ve bu tahminlere göre perdövitesi engellemek amacıyla bazı önlemler 

alır. Bu tahminler uçağın “level flight” sırasındaki perdövites hızına göre yapılmaktadır. Bu 

sebeple olası kazaları engellemek ve uçağı maksimum verimde kullanabilmek adına level flight 
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sırasındaki perdövites hızının bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Bu testte level flight 

sırasındaki perdövites hızı tespit  edilmiştir. 

8.2.8.  Otonom Kalkış Testi 

Testin amacı elden atma yöntemi ile Otonom Kalkış modunun kullanımını test etmek 

ve yine elden atma yöntemi ile Otonom Kalkış komutunun başta olduğu bir misyonu 

başlatmaktır. Bu test ile Savaşan İHA yarışması uçuşlarının ilk aşaması olan Otonom Kalkış 

aşaması test edilmiş olacak, belirli parametreler iyileştirilecektir. Şekil 58’de elden atma 

yöntemi ile otonom kalkış testinde kaydedilmiş olan aşamaları görebilirsiniz. 

 

Şekil 58. Otonom Kalkış Testi 

8.2.9.  Otonom İniş Testi 

Testin amacı İHA’nın otonom bir şekilde stabil, hassas ve olabildiğince az hasar alarak 

iniş yapabilmesini sağlamaktır. Bu amaçla parametreler test edilecek, parametre iyileştirme 

süreci boyunca iniş yapılmadan hemen önce inişler iptal (abort landing) edilebilir. Şekil 59’da 

otonom iniş testinde kaydedilmiş olan bir iniş görebilirsiniz. 

 

Şekil 59.  Otonom İniş Testi 

8.2.10. Otonom Uçuş Testi 

Bu testin amacı tam otonom uçuş için gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra, kalkışı 

ve inişi ile tam otonom uçuş gerçekleştirmektir. Bu test ile İHA’nın tam otonom uçuşu 

kanıtlanmıştır. 

8.2.11.  Geo-Fencing Uçuş Testi 
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Uçuş alanının belirli bir alanda kısıtlanması gerekebilir. Bu tür durumlarda Otopilot’un 

geofencing failsafe özelliği sayesinde İHA’nın uçuş öncesinde tanımlanmış alanda kalması, bu 

alandan çıktığı takdirde belirlenmiş olan koordinata dönmesi sağlanır. Geofencing sadece 

enlem boylam olarak uçuş alanını sınırlamakla kalmaz aynı zamanda istenilen minimum ve 

maksimum uçuş irtifalarında da sınırlama getirebilir. Bu test ile Savaşan İHA yarışmasının 

gerçekleştirileceği 500*350 metre alan simüle edilerek, alan dışına çıkış durumu test edilmek 

istenmektedir. 

8.2.12. Failsafe Testi 

Kırım veya çevreye zarar ile sonuçlanabilecek durumların otopilot tarafından fark 

edilmesi ile İHA’nın önceden belirlenmiş bazı aksiyonlar almasına failsafe denir. Bu testte 

İHA’nın RC kumanda ile bağlantısının kesildiği durumlarda, yer kontrol istasyonu ile 

bağlantısının kesildiği durumlarda ve bataryası belli bir düzeyin altına indiği durumlarda 

alacağı failsafe aksiyonlarının test edilmesi amaçlanmıştır. 

9. GÜVENLİK  

Yapılan çalışmalarda gerek birçok atölye aletinin kullanılması 

gerek birçok hassas elektronik aletle çalışılması, işlerin yüksek 

güvenlik önlemleriyle yapılmasını gerekli kılmaktadır. Yapılan 

atölye çalışmalarında takımımız atölye yönetmeliğine bağlı 

kalarak tüm alet ve edevatları doğru şekilde kullanıp olası 

kullanıcı kaynaklı kazaları önlemektedir.  Hava araçlarında güç 

kaynağı olarak kullanılan Li-Po bataryalar, belli nedenlerden 

dolayı yanma durumu teşkil etmeleri sebebiyle Şekil 60’da 

görülen saklama çantalarında muhafaza edilmektedirler. Atölye 

çalışmalarında veya test sırasında olası yaralanmalarda ilk 

müdahalenin yapılabilmesi için ilk yardım kiti bulunmaktadır. 

Yine atölyemizde kısa devrelerden veya Li-Po pillerden 

çıkabilecek yangınları önlemek amacıyla yangın tüpü 

bulundurulmaktadır. Atölye çalışmalarından sonra olası bir açık 

elektronik ekipmanın kapatılması amacıyla sigortadan tüm 

elektrik kesilmektedir. Motor pervanesi üyelerin dikkatsiz 

olmalarında tehlike teşkil etmektedir. Yüksek hızlara ani bir 

şekilde çıkıp parmak veya vücut yaralanmalarına neden 

olabilmektedir. 

Bu anlamda yapılan çalışmalarda pervane sadece uçuştan hemen önce takılmaktadır. Yine uçak 

elden atılırken HU-35X arkadan itişli bir model olmasından dolayı pervanenin atan kişinin eline 

çarpmaması için güvenlik tedbiri olarak motor atıştan sonra dönmeye başlayacak şekilde 

ayarlanmıştır. 

Atölye çalışmalarında yapılacak işin oluşturabileceği tehlikelere göre önlem alınmaktadır. 

Gerektiği yerlerde atölye gözlüğü ve iş eldiveni kullanılmaktadır. Özellikle hobi matkabı ile 

kesme işlemi yapılırken göze gelebilecek ufak parçalardan korunmak amacıyla atölye gözlüğü 

kullanılmaktadır. 

Şekil 60. Lipo Saklama Çantası 
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