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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ 

1.1. Sistem Tanımı  

Olçar, kısa menzilde faaliyet gösterecek savaşçı tipi insansız hava aracıdır. Ana hedefi 

it dalaşı ve sanal vuruş olan Olçar, diğer uçakları algılayabilecek sensör donanımı, gerekli takip 

ve kaçış manevralarını gerçekleştirecek mekanik yapı ve bu yapıları sürecek yazılımı kapsar. 

İletişim sistemleri, sistem elemanları ve harici varlıklar arasında veri paylaşımı için 

araçlar sağlar. 1 İletişim sistemleri içerisinde yer anteni, telemetri ve kumanda yer almaktadır. 

Yer anteni, araç içerisindeki uçuş bilgisayarı ile veri alışverişi yapmak için kullanılmaktadır. 

Uçuş bilgisayarında çalışan RosCore’a bağlanarak komut gönderilmesini ve gerçekleşen 

komutların görülebilmesini sağlar. Telemetri ise yer kontrol istasyonu ile uçuş kontrol kartının 

MavLink mesajlarıyla haberleşmesini sağlar. Yer kontrol istasyonu aracın kontrolünü 

sağlamak, araç hakkında pil durumu, konum, hız, yükseklik gibi anlık bilgileri öğrenmek ve 

uçuş sonrası raporlama yapmak için kullanılır. İletişim sistemlerinin son elemanı olan kumanda 

ise araç içerisinde bulunan alıcısı ile araca manuel olarak yön verilmesini, uçuş modunun 

değişmesini ve fail-safe gibi özellikler sağlar. Pilotun kumanda ile aracı manuel olarak kontrol 

etmesini sağlar. 

Uçuş kontrol mekanizması içerisinde uçuş bilgisayarı ve uçuş kontrol kartı bulunmaktır. 

Uçuş bilgisayarı içerisinde otonom, hedef tespit-takip ve haberleşme sistem yazılımları 

çalışmaktadır. Kamera, hedef tespiti ve pitot tüpü aracın gerçek hızını bulmak için 

kullanılmaktadır. Uçuş kontrol bilgisayarı ise içerisindeki ivmeölçer, jiroskop, barometre gibi 

ayrıca harici olarak GPS modülü ile aracın uçuş için gerekli özelliklerini sağlar. 

Sistemden radar sensörü çıkartılarak kameradan alınan görüntü üzerinden mesafe tespiti 

yapılmaya başlanmıştır. 2  Bu kararın alınmasında sensör fizyonu yapan modelin işlemci 

üzerindeki maliyetini düşürmek esas alınmıştır. Tespit edilen rakiple uçak arasındaki mesafenin 

tespiti rakip uçağın, kamera sensörü üzerindeki iz düşümü üzerinden sağlanmaktadır.   

 

sensöruzunluğu(mm)
sensörbüyüklüğü(px)

görüntününbüyüklüğü(px)
∗odakuzaklığı(mm)

=
nesneuzunluğu(mm)

nesneyeuzaklık(mm)
     1.1 

  

Bu eşitlikte sistemimiz için bağımsız değişken olan nesne uzunluğu ve hesaplama 

sonucu elde edilmek istenen nesneye uzaklık arasındaki bağıntı; bağımsız değişkenin %20’lik 

değişimine karşılık sonuçta %10’luk sapmaya yol açmaktadır. Bu koşullar yarışma şartları ile 

değerlendirildiğinde yarışmaya katılan diğer uçakların ortalama kanat açıklığı, nesne uzunluğu 

olarak girilmiştir. Ortaya çıkan hata payı ise kontrol sistemine aktarıldığında yalnızca hareket 

doğrultusundaki etkileşimleri etkileyecek olup diğer etkileşimler açısından etkisizdir. Hareket 

doğrultusundaki kontrol komutu olan hızlanma fonksiyonunda ise bu hata payı bir PI 

kontrolcüsü ile elimine edilmiştir. 
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1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Görev uçuşlarında manevra kabiliyeti, hız ve uçuş süresi önemli etkenler olacaktır. 

Belirlenen uçuş alanının dışına çıkılmaması ve aynı zamanda diğer uçaklarla yaşanacak it dalaşı 

sırasında gerekli hızın korunması arasındaki dengeyi kurmak için bazı hesaplamalar yapılmıştır. 

Bu hesaplamalarda özellikle kanat yüzey alanı, kalkış ağırlığı ve kaldırma katsayısı gibi 

parametreler kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 1.2’de gösterilmiştir. 

Tablo 1.2 Performans Özellikleri 

ÖZELLİK DEĞER 

Toplam Kalkış Ağırlığı (g) 3000 

Stall Hızı (m/s) 13,8 

Uçuş Süresi (dk) 30 

Kanat Yüklemesi (g/dm2) 55 

 

𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 = √
2𝑊

𝜌∞𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥𝑆
          1.2.1 

Vstall: Uçağın havada tutunabilmesi için gereken min. hız (Stall hızı) 

W: Uçağın ağırlığı 

ρ∞: Uçuş şartlarında havanın yoğunluğu 

CLmax: Max. kaldırma katsayısı 

S: Kanat yüzey alanı 

𝑡 =
𝑚𝑝𝑖𝑙𝐸𝑝𝑖𝑙

𝑃𝑒
           1.2.2 

t: Uçuş süresi 

mpil: Pilin kütlesi 

Epil: Pilin özgül enerji kapasitesi 

Pe: Gerekli olan elektrik gücü 

𝐾𝑌 =
𝑊

𝑆
           1.2.3 

KY: Kanat yüklemesi 

W: Uçağın ağırlığı 

S: Kanat yüzey alanı 
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2. ORGANİZASYON ÖZETİ 

2.1. Takım Organizasyonu 

FRİTİM takımı aviyonik, mekanik ve pilotaj olmak üzere 3 ekipten oluşmaktadır. 

Akademik danışman Doç. Dr. ünvanına sahip kurumun tam zamanlı çalışanıdır. Takımın 

organizasyon şeması Tablo 2.1’ de gösterilmiştir.  

 

Tablo 2.1 Takım Organizasyon Şeması 

 

 

Aviyonik ekibi kontrol, haberleşme ve nesne tanıma sistemlerini yarışmada istenen 

görevler etrafında bir araya getirir. Görüntü işleme ile hedef tespiti, tespit edilen hedefin takibi, 

manuel ve otonom uçuş gibi fonksiyonları gerçekleştirmek ve bu fonksiyonların hiyerarşik 

dizilimi ile dizilimi taşıyacak haberleşme ağının oluşturulması görevlerini kapsar. 

Mekanik ekibi, yarışmada takımlardan yapılması istenilen görevleri yerine 

getirebilecek, yarışmanın yapılacağı alanın hava şartlarına uygun, aviyonik sistemlerin en 

optimum şekilde yerleşimine müsaade edecek, gerekli yapısal ve aerodinamik hesaplamaları 

yaparak uçak modelinin belirlenmesini sağlayacaktır. Uçağa yerleştirilecek aviyonik ekipman 

için gerekli kompanent tasarımlarının yapılmasını, üretilmesini ve montajını sağlayacaktır. 

Takımda az sayıda kişi bulunması büyük bir ekibin çalışmasında ortaya çıkan karmaşık 

yapıyı engelleyeceği tahmin edilse dahi küçük bir ekip de farklı türde zorluklar 

barındırmaktadır. Her kişinin birden fazla çalışma grubuna dahil olması proje ilerledikçe 

senkron çalışmayı zorlaştırmaktadır. Alınan bireysel inisiyatifler, farklı adımlarda iş birliği 

gerektiren alt sistemlerin tasarlanan planları dışında bulunması güç hatalara sebep 

olabilmektedir. Son olarak ise her zaman doğabilecek kötü sürprizlerin önüne geçebilmek için 

takımımız koordinasyon, sürüm kontrolü ve dosya saklama konularında önlem almıştır. Takım 
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koordinasyonu, görev dağılımı ve planlama işlemleri Slack platformu üzerinden yönetilerek 

ekip üyelerinin birbirlerinin çalışmalarını izleyebilmesine imkân sağlanmıştır. Yazılımda 

sürüm kontrolü ve senkronizasyon ise GitHub üzerinde yürütülmektedir. 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Belirlenen çalışma planının yarışma tarihine kadar tamamlanabilmesi için zaman 

çizelgesi oluşturulmuştur. Zaman çizelgesi Tablo 2.2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2.2 Zaman Akış Çizelgesi 

 

Olçar aracının üretimi için kullanılan malzemelerin listesi, miktarları ve maliyetleri 

Tablo 2.3’te verilmiştir.  

Tablo 2.3 Maliyet Tablosu 

NO MALZEME ADET FİYAT 

1. X-UAV Eagle Talon 1718mm 1 2750₺ 

2. Sunnysky X3120-5 1100 kV 2 900₺ 

3. 70A Skywalker ESC 1 375₺ 

4. Power HD-1711MG Servo 4 415₺ 

5. 9000 mAh Li-Ion Batarya 2 2700₺ 

6. Jetson Xavier Nx 1 5830₺ 

7. Basler pulse puA1280-54-uc 1 2931₺ 

8. Basler lens C125-0818-5M-P 1 1471₺ 

9. Pixhawk Cube - GPS 1 3895₺ 

10. Bullet M5 1 818₺ 

11. RFD 868x 1 2795₺ 

12. Mikrotik RB911G-5HPacD-NB NetBox 5 1 1050₺ 

13. APM 2.6 Airspeed Sensor Kit MPXV7002DP 1 375₺ 

14. Radiolink AT10 II Kumanda 1 1800₺ 

15. 2200 mAh Li-Po Batarya 1 325 

TOPLAM 28 466₺ 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

7 | 4 0  

“FRİTİM” 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ 

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

• Kamera Ekipmanı: Basler pulse puA1280-54-uc kamerasıyla kullanılacak olan Basler 

lens C125-0818-5M-P kilitlenmede kullanılacak görüntüleri alır, belirlenen hedefin 33 

metreye kadar uzaklığını tespit eder. 1.1’de belirtilen formül kullanılarak Zed kameraya 

ihtiyaç kalmaksızın araç ve nesne arasında mesafe bulunabilmektedir. Daha düşük 

bütçeyle daha uzun mesafe tayini yapılabilmesi sebebiyle kamerada değişikliğe 

gidilmiştir. 

• GPS & Hava Hızı Sensörü: Here2 ve MPXV7002DP hava hızı sensörü aracın konum 

ve hız bilgilerini sağlar. 

• Radyo Kumanda & Alıcı: Uçağın manuel kontrolünü sağlar. 

• Telemetre: RFD868x, yer kontrol istasyonundan uçuş kontrol kartına doğrudan bağlantı 

sağlar, uçuş donanımında hızlı parametre değişimine imkan sağlar. 

• Wifi Anteni & Router: Yer kontrol istasyonunda bulunan Mikrotik RB911G-5HPacD-

NB NetBox 5 ile uçuş bilgisayarında bulunan Bullet M5 arasındaki iletişim köprüsüdür; 

video aktarımı, sunucuya iletilecek verilerin aktarımı, saat senkronizasyonu 

• Uçuş Kontrol Kartı: Pixhawk Cube aracın uçuş bilgilerini alır ve hareket sistemlerinin 

kontrolünü sağlar. 

• Uçuş Bilgisayarı: Jetson Xavier Nx; görüntü işleme, kilitlenme ve takip yazılımlarını 

çalıştırır, kayıt & haberleşme sistemini yönetir. 

• Gerçek Zamanlı Saat: İnternetsiz ortamda sistemin sunucu ile senkronizasyonunu 

sağlar. 

• Yer Kontrol İstasyonu: Araç kurulumunu, aracın sistem bilgilerinin edinilmesi ve araca 

komut gönderilmesini sağlar. Yazılım olarak Mission Planner kullanılmıştır. 

• Servolar: Power HD-1711MG aracın yatış, yunuslama ve dönme hareketlerini sağlar. 

• Pil: Leopard marka Li-on pil hareket sistemleri ve elektronik sistemlere ayrı güç sağlar. 

• Motor & Esc: SunnySky X3120 motor ve 70A Skywalker ESC kontrol edilebilir itki 

kuvveti sağlar. Ötr’de seçilen T-Motor AS-2820’nin yurt dışından getirtilecek olması 

sebebiyle Türkiye’deki muadiliyle değiştirilmiştir. 

• Pervane: İtki isterimizi karşılayacak APC 11x5,5 ebatlarında pervane kullanılmıştır. 

 

3.2.  Alt Sistemler Özeti 

Uçuş kontrol kartı, takımımızın geçmiş tecrübe ve bilgi birikimi ile kullanım kolaylığı 

göz önünde bulundurularak Pixhawk Cube olarak belirlenmiştir. Pixhawk Cube seçilirken 

mevcut bilgi birikimine kısıtlı kalmamak üzere piyasada mevcut olan Emlid Edge, Navio, 

Beagle Bone, Eagle Vector, DJI kontrolcüleri, Pixhawk 4 gibi erişim imkanımız olan pek çok 

alternatif de değerlendirilmiş ancak sensör fizyonu, dış operatörler ile iletişim kolaylığı ve sabit 

kanat üzerine yeterli dökümantasyonu sağlama başlıklarını bir arada destekleyen en iyi 

alternatif olarak Cube’un tercih edilmesi tutarlı bulunmuştur. Kontrol kartı üzerinde koşan 

yazılım ise takımımızın önceki senelerde tercih ettiği ArduPilot yazılımından PX4 alternatifine 

değiştirilmiştir. PX4 yazılımının tercih edilmesindeki ana gerekçeler uçuş bilgisayarı ile 

iletişimi sağlayan kütüphanelerin daha stabil çalışması ve ArduPilot’un desteklemediği 3 
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eksende yönelim komutları gönderilebilmesidir. Bu uçuş yazılımları simülasyon ortamında test 

edilerek görev isterlerini yerine getirebileceği doğrulanmıştır. 

Uçuş kontrol kartının, servo motorlar ve motor sürücüsü ile iletişimi pwm sinyalleri ile 

gerçekleşmektedir, kumanda alıcısından ppm sinyali almakta, yer kontrol istasyonuna 

bağlantısını sağlayan telemetri ve uçuş bilgisayarı ile ise seri iletişim kurmaktadır. Yukarıdaki 

ekipmanın tamamı tak-çalıştır fonksiyon göstermektedir, optimizasyonu ise kendi tercihlerimiz 

doğrultusunda yapılmaktadır. Bunların yanı sıra yer kontrol istasyonu ve uçuş bilgisayarı ile 

kontrol kartının iletişimi MAVLink iletişim protokolü ile gerçekleştirilmektedir. 

Uçuş bilgisayarı seçiminde, takımın inşa etmek istediği genel kurgu esas alınmıştır. 

Kurgu sürecinde öncelikli soru görüntü işleme gibi yüksek hesaplama kapasitesi gerektiren bir 

işlemin uçak üzerinde mi yoksa yerde mi yapılacağı olmuştur. Haberleşme sistemleri 

üzerindeki yükü azaltmak ve daha hızlı tepki verebilen bir sistem geliştirmek amacıyla 

görüntüler uçak üzerinde işlenmektedir. Uçak üzerinde yer alan radar, uçuş kontrol kartı ve 

kamera sistemlerini de çalıştırması gereken bilgisayarda öncelikli iki tercih kriteri kullanım 

kolaylığı bakımından Linux çekirdekli bir işletim sistemine sahip olması, farklı birimleri bir 

arada senkron çalıştırmayı sağlama bakımından ROS programını çalıştırması ve görüntü 

işlemede gerekli işlem gücünü sağlaması olmuştur. Bütün çevre birimleri ile bilgisayarın 

iletişimi ROS üzerinden kurgulanmış kamera ve diğer sensörlerin ROS uyumluluğu göz önünde 

bulundurulmuştur. Belirlenen kriterleri sağlayan bilgisayarların karşılaştırması Tablo 3.2’de 

gösterilmiştir. Bu bulgular ışığında bilgisayar tercihinin Jetson Xavier NX ‘ten yana 

kullanılmasında diğer bütün özellikler yanında bir taşıyıcı karta ihtiyaç duymaksızın geliştirici 

kitin sahip olduğu kompakt boyutlar ile (103 mm x 90.5 mm x 34 mm) doğrudan araca 

uygulanabilir olması etkili olmuştur. 
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Kamera seçiminde öncelikle yarışma koşullarında ortalama bir metre yüksekliğe sahip 

olacağı ön görülen rakip uçakların görüntü sensörü üzerindeki iz düşümleri hesaplanmıştır. 

Farklı mesafeler için yapılan denemelerde sensör üzerinde kapsanan alanın %5 sınırının üzerine 

çıktığı bir sensör – lens ikilisi belirlenerek 33m altında kilitlenme yapılmasına karar verilmiştir. 

Ardından piyasa araştırması yapılarak mevcut kameralarda istenilen sensör – lens ikilisi 

aranmıştır. İhtiyacımızı belirleyen sensör bulunduktan sonra hedef takibini kolaylaştırabilmek 

adına ön tasarım raporunda derinlik verisinin de kameradan alınmasına karar verilmiş olmasına 

karşın Formül 1.1’de belirtilen hesaplamanın dinamik olarak yapılmasıyla kararda değişikliğe 

gidilmiştir. Mesafe tespiti yapabilen bir lidar yahut radar kullanma ihtimali, her ikisinin yayılım 

değerlerinin düşük olmasından ötürü hedef bulmayı zorlaştıracağı için elenmiştir. Ön tasarım 

raporunda karar verilen Zed kamera için yeterli bütçenin olmaması ve Formül 1.1’de gösterilen 

hesaplama kullanarak hedef nesneye uzaklık tayini yapılabilmesi sebebiyle endüstriyel kamera 

kullanımına geçilmiştir. Basler  marka puA1600-60uc modeli kamera ve 8mm odak uzunluğuna 

sahip lens ile 1 metre kanat açıklığına sahip hedefin 45 metreye kadar mesafe tayini 

yapılabilmektedir. Ancak bütçenin kısıtlı olması sebebiyle Basler puA1280-54uc kamera ile 

Basler C125-0818-5M-P f8mm lens kullanılmıştır. Odak uzunluğu 8mm’den fazla olan lensler, 

görüş açısını daralttığı için tercih edilmemiştir. 3 

Tablo 3.2 Kamera Karşılaştırması 

Özellik Zed Kamera Basler puA1280-54uc Basler puA1600uc 

Görüş Açısı (derece) 60 33.4 48.5 

Çözünürlük 1920 x 1080 1280 x 960 1600 x 1200 

Maksimum Mesafe Tayini 25 m 33.3 m 45 m 

 

 

Şekil 3.2.2 Baslerpu A1280-54uc Kamera Açısı 
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WiFi anteni seçiminde, verilerin analog veya dijital aktarımı karşılaştırılması 

yapılmıştır. Analog veri transferinde verilerin paketlenmesi haberleşme bayrakları ve 

etiketlerinin oluşturulması mesaj paketlerinin bölünmesi gibi uğraştırıcı güçlüklere karşılık 

doğrudan iletişime imkan tanıyan dijital haberleşme tercih edilmiştir. Araç için Ubiquiti Bullet 

M5 adaptörü ile çok yönlü anten tercih edilmiş; yer istasyonu için ise Mikrotik RB911G-

5HPacD-NB NetBox 5 ve yönlü anten tercih edilmiştir. Antenler arası haberleşme yine ROS 

üzerinden TCP bağlantısı ile sağlanacaktır. 

RFD868x telemetrisi, araç ve yer kontrol istasyonu arasında doğrudan haberleşme için 

kullanılacaktır. 40 km’lik uzun menzile sahiptir. AES donanım hızlandırmalı şifreleme ile 

sinyal karışıklığının önüne geçilecektir.  4 Mavlink protokolüyle uyumlu olması ile donanıma 

gidecek komutların değişikliğini yapılabilmektedir. Yer kontrol istasyonunda kullanılacak 

Mission Planner programı ile uyumlu çalışmaktadır. 

Aracın uçuş hızı verisini tespit edebilmek için 4525D0 hava hızı sensörü 

kullanılmaktadır. 0.84 Pa çözünürlükte olup MS5611 statik basınç sensörü ile hava hızını 

hesaplamaktadır.  5I2C protokolünü desteklemektedir ve 5 V ile çalışmaktadır.  6 

RadioLink AT10 II kumanda tercih edilmiştir. Kumanda 2.4 GHz frekansta çalışmakta 

olup 10 kanala sahiptir  7SBUS ve PWM sinyalleri beraber çalışabilmektedir.  7 Kumandayla 

uyumlu olması sebebiyle alıcı olarak R12DS tercih edilmiştir. 

 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Olçar İHA aracı görev isterlerini rahatlıkla yerine getirebilecek kabiliyettedir. Seçilen 

Olçar İHA modeli kısa mesafeden kalkış ve iniş yapabilme, düşük hızlarda havada tutunabilme, 

daha güvenli uçuş ve kontrol özelliklerine sahiptir. Model seçiminde Fritim takımı gerekli 

mühendislik hesaplamalarını yaparak uçuş performansını en iyi hale getirmek için bazı 

parametreleri göz önünde bulundurmuştur. Bu parametreler Formül 3.3.1, 3.3.2 ve 3.3.3’te 

gösterilmiştir.  

Lif to Drag Ratio 

𝐿

𝐷
=

𝐶𝐿

𝐶𝐷
            3.3.1 

Load Factor 

𝑛 =
𝐿

𝑊
=

𝐿

𝑚𝑔
           3.3.2 

Thrust to Weight Ratio 

𝑇

𝑊
=

𝑇

𝑚𝑔
           3.3.3 

 

İHA’ nın müsabaka boyunca havada güvenli bir şekilde kalabilmesi için motor, ESC, 

pil ve pervane kombinasyonu yapılmıştır. İHA modelinin gerektirdiği performans özellikleri ve 
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takım tarafından yapılan mühendislik hesaplamaları doğrultusunda motor olarak Sunnysky 

X3120-5 1100KV motoru ve 70A RoHS marka ESC modülü tercih edilmiştir. İHA’ nın kalkış 

ağırlığı, seyir hızı gibi parametreler göz önünde bulundurularak APC 11x5.5 pervane tercih 

edilmiştir. Bu kombinasyonda motorun itki gücü maksimum 3330 gramdır.  8 

 

Akış Analiz Testi 

Aracın aerodinamik olarak testi gerekli rüzgâr tüneli bulunmadığından dolayı bilgisayar 

ortamında simüle edilerek gerçekleştirilmiştir. Analiz yapılırken öncelikle yarışma uçağının 

CAD ortamında tasarımı yapılmıştır. Daha sonra Flow Simulation kullanılarak; akış tipinin 

belirlenmesi, kontrol hacminin oluşturulması, mesh uygulanması ve çözümleme işlemleri 

yapılmıştır. Yapılan akış analizi sonucunda hem basınç değerlerinin hem de hesaplanan hızdaki 

değerlerin güvenli bölgede kaldığı belirlenmiştir (Şekil 3.3.1). 

 

 

Şekil 3.3.1 Aerodinamik Analiz 

 

Motor Braket Yapısal Analiz Testi 

Aracın motor bağlantı kısmında ticari olarak var olan braketin malzemesi kontrplak olduğundan 

dolayı zamanla gevşeme ve hasar riski oluşturacağı öngörülmüştür. Ayrıca montaj sırasında 

daha pratik bir yöntem uygulanmak istenmiştir. Bu nedenle CAD ortamında yeniden 

tasarlanarak 3 boyutlu yazıcıda yeniden basılmıştır. Kullanılan filamentin malzemesi ABS ve 

baskı doluluk oranı %80 olarak ayarlanmıştır. Yeni tasarlanan braketin yapısal analizi 

sonucunda normalde taşıyacağı yükün 10 katına kadar yükü taşıdığı belirlenmiştir (Şekil 3.3.2). 
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Şekil 3.3.2 Motor Braket Yapısal Analizi 

 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

Olçar İHA aracı X-UAV firmasının üretmiş olduğu Eagle Talon modelidir. Hazır model 

olmasından dolayı CAD dosyası bulunamamıştır. Tasarım ekibi tarafından Solidworks 

programı kullanılarak modellenmiştir. Olçar İHA’ nın genel ölçüleri Şekil 3.4.1’de 

gösterilmiştir. Yurtdışından sipariş edilen İHA Fritim takımına 21.06.2021 tarihinde ulaşmıştır. 

İHA’ nın sadece CAD modeli oluşturulmuş ve fiziksel olarak kurulumu tamamlanmıştır. Alt 

sistemlerin montajına, bunları taşıyacak braketlerin tasarım, analiz ve üretimine rapor 

tesliminden sonra başlanacaktır. Olçar İHA’ nın alt sistemlerinin iç yerleşimi Şekil 3.4.1’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 3.4.1 İHA’nın Genel Ölçüleri 

 

  Birçok kompanentin yurtdışından temin edilmesi ve hala kargoda olmasından dolayı 

tam olarak modelleme çalışması bitirilememiştir. Kamera modülü kontrol kartı gibi birçok 

donanım parçasının gerçek boyutlu CAD dosyalarına ulaşılamamıştır. Ürünler Fririm takımına 

ulaştıktan sonra modellenerek tasarım son haline getirilecektir. Uçak içerisine yerleştirilen tüm 

bağlantı parçalarına topoloji optimizasyonu yapılarak en optimum tasarımlar yapılacak ve 3D 

yazıcıda imal edilecektir. Modellenen uçak içerisine alt sistem parçaları eklenmiştir. Malzeme 

ve ağırlık bilgileri girilmiştir. Yapılan çalışma ve yerleşimler Şekil 3.4.2’de gösterilmiştir. 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

15 | 4 0  

“FRİTİM” 

 

Şekil 3.4.2 Alt Sistem Parçalarının Yerleşimi 

  Uçak içerisinde ESC modülü Lityum İyon batarya üzerinden bir regülatör aracılığı ile 

beslenmektedir. Motorun çekeceği azami akıma uygun seçilen ESC, motorun tek güç 

kaynağıdır. Sigorta bağlantısı pil ile ESC modülü arasına konulmuştur. Ayrıca sigortanın 

yanına birde güvenlik anahtarı eklenmiştir. Uçak piste taşınırken, üzerinde bir işlem yapılırken 

anahtar yardımıyla veya sigorta devreden çıktığında güç girişi kesilerek motor ve kontrolcü 

kapanmaktadır. Şekil 3.4.3’te gösterilen anahtar ve sigorta modülü kanopinin ön tarafına 

gerekli bağlantı parçası imal edilerek sabitlenecektir. 

 

Şekil 3.4.3 Anahtar ve Sigorta Modülü 
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3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Olçar İHA X-UAV firmasının üretmiş olduğu Eagle Talon model uçağıdır. Fritim 

takımı gerekli hesapları yaparak ve İHA’ nın fabrika verilerinden yararlanarak ağırlık merkezini 

belirlemiştir. Bu modelin seçilmesindeki en büyük etkenlerden biri uçağın donanım yerleşimi 

için fazlasıyla alan sunmasıdır. İHA içerisine tüm donanım yerleştirildikten batarya grubunu 

ileri geri hareket ettirilerek ağırlık merkezi olması gereken konumuna getirilecektir. Aşağıdaki 

Şekil 3.5’te ağırlık merkezi ölçüleri gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.5 Uçağın Ağırlık Merkezinin Konumu 
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İHA içerisine yerleştirilen alt parçaların ağırlıkları ve uçağın ağırlık merkezine olan konum 

bilgileri aşağıdaki Tablo 3.5’te gösterilmiştir. 

Tablo 3.5 Parçaların Ağırlık Dağılımı 

No Parça Adı Ağırlık 

(g) 

X uzaklığı 

(mm) 

Y uzaklığı 

(mm) 

Z uzaklığı 

(mm) 

1. Gövde 400 -38.03 -72.25 1280 

2. Kanat 415 -38.03 -70.25 1280.07 

3. Kuyruk 135.71 350.42 10.11 1280.07 

4. Motor 140 363.16 -106.32 1280.01 

6. Ön iniş Takımı 87 -344.51 -72.25 1280.07 

7. Pervane 20 280.86 -106.74 1280.01 

8. Ana Pil 652 -247.77 -80.61 1280.39 

9. Kart besleme Pil 240 -237 -97.60 1280.50 

10. Uçuş kontrol kartı 50 -17.35 -97.49 1279.31 

11. Telemetre 32 198.65 -68.35 1280.01 

12. Esc 70 150 -126.40 1279.50 

13. Jetson Xavier 250 105 -117.39 1279.64 

14. Kamera 60 -434.89 -92.15 1279.95 

15. Gps 35 -5.62 -48.20 1279.30 

16. Pitot tüpü 15 -344.51 -66.81 1321.81 

17. Bullet M5 Anten 196 -192 -30.14 1281.06 

18. Kumanda alıcısı 12 104.38 -68.35 1268.28 

19. Sigorta sistemi 15 104.21 -68.52 1303.05 

Ağırlık merkezi  -66.47 -59.48 1280.01 

 

4. OTONOM KİLİTLENME 

Ön tasarım raporunda otonom uçuş ve kilitlenme algoritmasının kavramsal mimarisi her 

koşulda otonom tepkiler verebilen indeterminist bir yapı oluşturmak üzere kurgulanmıştır. 

Ancak simülasyonlar üzerinde yapılan testler yarışma koşullarında karşılaşılacak problemlerin 

büyük ölçüde deterministik çözüm metodları ile çözümlenebilir olduğunu göstermiştir.  Bu iki 

durumun sistemin bütünü üzerindeki etkileri, uçuş bilgisayarının kısıtlı işlem gücünü paylaşan 

alt sistemlerin performansları üzerinden değerlendirildiğinde aşağıda özetlenen iki karakteristik 

senaryo karşımıza çıkmıştır:  

i. Otonom uçuş algoritması, OpenAi Gym üzerinde Gazebo simülasyon ortamında eğitilen 

geri beslemeli, davranış temelli öğrenme modeli (Q-learning ) çevresinde rakip konumları 

ve sensör verileri gibi bilgilerle beslenir, uçuş bilgisayarı üzerinde aktif çarpışma rotası 

oluşturulur. Sistemin çevresel farkındalığı arttırılarak daha tutarlı bir kilitlenme algoritması 

oluşturulur ancak tutarlılık karşılığında veri besleme hızı ve görüntü işleme yavaşlar. 

Görüntü işleme algoritmasında 10 fps’in altına düşmeyecek bir kamera tercih edilir; kamera 

kalitesinden verilen ödün ya kilitlenme mesafesinin kısalması ya da görüş açısının daralması 
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ile sonuçlanır. Daha kısıtlı alanda tespit edilebilen rakip uçakları takip edebilmek için daha 

tutarlı ve agresif uçuş planı izlenmesi gerekir.  

ii. Otonom uçuş algoritması, yer istasyonundan beslenen filtrelenmiş rakip konumlarını ve 

önceden belirlenmiş ancak dinamik değişkenlik gösteren uçuş modellerini kullanır. 

Kilitlenme algoritması ise görüntü işleme algoritmasının çıktılarından beslenirken 

deterministik kontrolcüler üzerinden hızlı tepki süresini amaçlar. Sistem daha ‘bilinçsiz’ 

ancak hızlı karar verebilir. Sistemin doğruluk oranındaki düşüşe karşılık görüntü işleme için 

ayrılan işlem gücü artarak daha uzak mesafe ve daha geniş görüş açısı elde edilir.  Geniş 

alanda tespit edilebilen rakiplere kilitlenmek daha yüksek kontrol toleranslarına sahiptir, 

rakip tespitinde nispeten tutarsızlığa izin veren stabil uçuş planı izlenmesi gerekir. 

İki senaryonun teorik performans karşılaştırma özeti Tablo 4.1’de verilmiştir: 

 

Tablo 4.1: Hedef tespiti ve otonom uçuş algoritması bakımından sistem karşılaştırması. 

 Kararlı - Agresif Kilitlenme 

Modeli 

 Kararsız - Stabil Kilitlenme 

Modeli 

Görüntü İşleme Hızı (fps) 10 36 

Tespit Mesafesi (m) 13 33 

Görüş açısı (yatay° | dikey°) 25 | 16 33 | 25 

Tepki Süresi (derece/saniye) 40 40 

 

Bu iki senaryo arasındaki seçim kriteri geçmiş yarışma deneyimlerimiz olmuştur. Manuel uçuş 

yapan takımların sayıca çoğunlukta olmalarını göz önünde bulundurduğumuzda tam kararlı 

hedef belirleme yüksek toleranslı ancak hızlı hedef belirleme senaryosu tercih edilmiştir. 

Tercihin gerekçelendirmesi ise tam otonom uçuş esnasında manuel uçuşun agresifliğine 

erişebilmemiz için aşılması gereken şu problemlere dayandırılmıştır: 

• Agresif uçuşun getirdiği yüksek batarya tüketimi sonucu artan batarya kapasitesi ve 

ağırlaşan uçak çelişkili sonuçlar doğurmaktadır; hafif ve çevik uçak ile manevra 

kabiliyetini korumak tercih edilmiştir. 

• Yapay zeka modellerinin tüketimi ile kısıtlanan işlem gücü, agresif tepkiler vermesi 

istenen uçuş modeline temel girdi olan görüntü işleme kapasitesini düşürmektedir. 

Tutarlı takip algoritmaları, ideal koşullar altında tespit oranını arttırıyor görünse dahi 

uçağın sabit kalan tepki hızında daha düşük veri akışına yol açtığı için bu verimliliği 

pratikte gösterememektedir. 

• Yüksek işlem gücünde çalışan bilgisayarda kullanılabilir veri hızını elde etmek için 

düşürülen kamera kalitesi, kilitlenme mesafesini düşürerek sistemde tolerans paylarını 

minimumda tutmaktadır. Geniş görüş açılı kamera ve yüksek fps alınan sistem 

yarışmadaki manuel uçuşun agresifliğine daha kolay adapte olabilecek niteliktedir. 
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Bu kavramsal değişiklikten yola çıkılarak sistemin çalışma karakteristiği donanımlar üzerinden 

tekrar yorumlanmış ve ön tasarım raporundaki kavramsal yapıda bazı değişikliklere gidilmiştir. 

Rakiplerin Konumlarının İşlenmesi: 

 Sunucudan alınan rakiplerin konum bilgileri içerisinden öncelikle kesintili veya eksik 

veriler filtrelenir. Ardından yer bilgisayarına alınan konumlar, global pozisyondan lokal 

pozisyona dönüştürülür. Lokal pozisyona çevirme fonksiyonu, sunucudan alınan GPS 

konumunu, uçağın “ev” pozisyonuna göreli olarak yatay iki eksende ve dikey irtifada metre 

cinsinden uzaklığa çevirmektedir. Böylece kartezyen düzlemde rakiplerin yarışma alanındaki 

konumları elde edilir. Elde edilen verilerden her bir rakibin hız vektörü elde edilir. Hız 

vektörleri üzerinden ikinci filtreleme ile manevra yapan uçaklar ve hareket yönü takım uçağına 

doğru olan uçaklar filtrelenir. Manevra yapan uçaklar, burun yönelimi son 3 saniye içerisinde 

30 dereceden fazla değişen uçaklar olarak; takım uçağına doğru gelen uçaklar ise kuzeye göre 

yönelim bakımından takım uçağı ile aralarında 90 dereceden fazla fark bulunan uçaklar olarak 

belirlenmiştir. Kalan rakipler arasından, gelecek 5 saniyede bulunacakları konumları takım 

uçağının 5 saniyelik efektif takip güzergahı içerisine giren rakipler potansiyel hedef olarak 

işaretlenir. Potansiyel hedeflerin gelecek pozisyonları, takım uçağının mevcut güzergahı 

üzerinde burun doğrultusuna dikey üç boyutta uzaklıklarına göre sıralanır. Takım uçağının 

burun doğrultusundaki iz düşümü ideal kilitlenme mesafemiz olan 20 metreye en yakın olan 

uçak hedef olarak işaretlenir ve uçuş bilgisayarına aktarılır. 

Rakip verilerinin işlenmesinde ikinci aşama ise takım uçağını takip eden rakiplerin 

belirlenmesidir. Takım uçağına 20 metre ve daha yakın mesafede, yine takım uçağının burun 

yönelimine 40 dereceye kadar 2 saniye boyunca kalan uçaklar kilitlenen rakipler olarak 

etiketlenir ve uçuş bilgisayarına kaçış manevrası komutu gönderilir. 

Otonom Uçuş algoritması: 

Otonom uçuş algoritması, planlanan üç olası durum arasında tercihte bulunan 

deterministik bir karar mekanizmasıdır. Söz konusu üç durum aşağıda özetlenmiştir: 

Arama modu: Kamera görüntüsünde & sunucudan çekilen verilerde efektif takip alanına 

giren bir rakip yoksa arama moduna geçilir. Yarışma alanında çiçek deseninde iç ve dış 

bölgeleri tarayan bir uçuş güzergahı izlenerek rakiplerin görüş alanına rastgele düşmesi 

beklenir. Farklı irtifadaki rakipleri yakalayabilmek adına desen bozulmaksızın 10 saniye 

aralıkla irtifa kademeli olarak değiştirilir.  Arama Uçağa PX4 yazılımında tanımlı 

set_position_target_local_ned komutu 9 gerekli parametreler ile gönderildiğinde uçak, çiçek 

deseni şeklinde yarışma alanının merkezi ile çeperleri arasında gidip gelen bit tarama örüntüsü 

izlenmektedir.  

Tespit & kilitlenme modu: Kamera görüntüsünden veya yer kontrol istasyonunda elde 

edilen konuma yönelim modudur. Hedef kamera görüntüsünde belirlendikten sonra görüntünün 

merkezine odaklanmak üzere pixel offset’i üzerinden elde edilen açısal yönelim ve yukarıda 

detayı verilen hız hesaplaması ile birleştirilerek set_attitude_rate komutu üzerinden uçuş 

kontrol kartına hareket komutu göndermektedir. İlgili komutta roll, pitch ve yaw 

parametrelerinin yönlü olarak değişimleri derece cinsinden girilmektedir. Takip algoritmasının 
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doğruluğunu arttırmak için bu sistemde bir kontrolcü tasarlanmasına gerek görülmemiş, uçuş 

kontrol sisteminin servo komutları için kullandığı PID kontrolcünün daha agrasif bir uçuşa tune 

edilmesi yeterli görülmüştür. Ancak takipte tutarlılığı sağlayabilmek adına takipte, rakibin 

kameradaki görüntü konumu değil ivmelenmesi esas alınmıştır. Konum yerine ivmelenmenin 

tercih edilmesi, keskin dönüşler yerine sürekli kontrol sağlayan açısal hızlarla hareket etmeyi 

mümkün kılmıştır.  

Kaçış manevrası: Kaçış manevraları, önceden kaydedilmiş bazı akrobasi senaryolarının 

tetiklenmesi ile gerçekleştirilmektedir. Pixhawk uçuş kontrol kartları Mission Planner yer 

kontrol istasyonu aracılığı ile bazı düşük boyutlu python scriptlerinden hareket komutları kabul 

etmektedir.1  Takımımızın kaçış manevraları tanımlı akrobasi hareketlerinin önceden bu kodlar 

aracılığı ile tanımlanmasıyla elde edilmiştir. Takım uçağı yer kontrol istasyonundan takip 

edildiği bilgisini aldığında, bir başka uçağı takip etmiyorsa kayıtlı kaçış komutlarından bir 

tanesini irtafayı parametre kabul etmek şartıyla rastgele tercih ederek doğrudan servo 

kontrolcülerine gönderir. Kayıtlı kaçış manevraları olan barrel roll, inside loop, immelman, 

rolling turn, hareketleri Şekil 4.1.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.1.1 Kaçış Manevraları 

 

Otonom uçuş algoritmasının karar mekanizması ise önceliği kamera görüntüsündeki 

uçağa vererek takip modunda kalmaya çalışıır; takip moduna girmenin mümkün olmadığı 

durumlarda arama modunda kalırken; yer kontrol istasyonunun kaçış komutu verdiği 

durumlarda kayıtlı kaçış senaryolarını gerçekleştirerek arama yahut tespit moduna döner. 

Algoritmanın karar mekanizması Şekil 4.1.2’de gösterilmiştir.
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Şekil 4.1.2 Otonom Uçuş ve Kilitlenme Algoritmasının Karar Mekanizması
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Hedef tespiti, algılama hızı YOLOv4 algoritmasından daha hızlı olan YOLOv4-tiny algoritması 

kullanılmıştır. Bu model, sınırlayıcı kutuları ve sınıf olasılıklarını tahmin etmek için bölge 

sınıflandırma önerilerini tek bir sinir ağında birleştirir. Tek bir görüntü S x S ızgara hücrelerine 

bölünür 10 ve algılama tek bir değerlendirmede gerçekleştirilir ve ağ yapısı, YOLO'yu daha 

hızlı hale getirir. Hedefi tahmin etmek için iki ölçek kullanır. Tahmin tamamlandıktan sonra 

maksimum olmayan değerler girilir.  11 Önceden eğitilmiş modeller yerine sıfırdan 

oluşturulmuş ve ölçeklendirilmiş 1000 fotoğraflık veri kümesi ile eğitim yapılmıştır. Model 

eğitimi Google Colab üzerinden Tesla K80 GPU’su ile yapılmıştır. Eğitilmiş model dosyası 

alınarak OpenCV ve Numpy kütüphaneleri ile kilitlenme ve takip dörtgeni (Şekil 4.1.3), uçuş 

bilgileri ve video kayıt işlemi gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 4.1.3 Kilitlenme ve Takip Dörtgeni Algoritması 

Etkili bir nesne dedektörü tasarlamak için model ölçekleme tekniği çok önemlidir, çünkü nesne 

dedektörünün çeşitli cihaz türlerinde yüksek doğruluk ve gerçek zamanlı çıkarım elde etmesini 

sağlayabilir.  12. Şekil 4.1.4’te yıllara göre görüntü işleme algoritmalarının FPS grafiği 
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verilmiştir. Tiny YoloV4 algoritmasının fps değeri YoloV4 algoritmasından daha yüksek 

olduğu için ÖTR’de belirtilen YoloV4 algoritmasının kullanımından vazgeçilmiştir.  13  

 

Şekil 4.1.4 Yıllara Göre Nesne Tanımlama Algoritması Karşılaştırması 

Tiny YoloV4 eğitim takibinin yapıldığı loss değeri sabitleşmeye başladığı minimum değerde 

eğitim tamamlanmış olur (Şekil 4.1.5). 

 

Şekil 4.1.5 Loss Grafiği 

Modelin doğruluğunu test etmek için ilk olarak fotoğraflar üzerindeki (Şekil 4.1.6), sonrasında 

videolar içerisindeki (Şekil 4.1.7) İHA’ların algılanması istendi. 
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Şekil 4.1.6 Görüntü İşleme Fotoğraf Testi 

 

 

Şekil 4.1.7 Görüntü İşleme Video Testi 

 

5. HABERLEŞME  

Yer kontrol istasyonunda RB911G-5HPacD-NB router kullanılmıştır.  14 5 GHz 

frekansta çalışmakta olup yer kontrol istasyonuna ethernet kablosu ile bağlanmaktadır. 

Antenlerin kazancı 12 dBi’dir çok yönlü anten kullanılmıştır. Ayrıca 500 mW güç ile 

beslenmektedir. Araçta 5GHz frekansa sahip Bullet M5 HP kullanılmaktadır 600 mW güç ile 

beslenmekte olup ve uçuş bilgisayarına Ethernet kablosu ile bağlıdır.  15  Antenlerin kazancı 8 

dBi’dir çok yönlü anten kullanılmıştır. İki bilgisayara arasındaki komut işlemcisine SSH-SFTP 

bağlantısı yapılmaktadır. İHA ağları genellikle kararsız ağlar nedeniyle segment kayıplarından 

muzdariptir. Bu durumda İHA için gerekli oluşum bilgisi ve kontrol mesajı alınması 
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gerektiğinden, segment kaybının giderilmesi için güvenilir bir iletişim protokolü olan iletim 

kontrol protokolü (TCP) kullanılır.  16 Uçuş bilgisayarında kullanılan ROS üzerinde TCP ile 

yerdeki bilgisayardan ROScore’ bağlantı gerçekleşmektedir. 

Video görüntüler WiFi üzerinden cv_bridge ile ROS görüntü mesajına çevrildikten 

sonra yer kontrol istasyonu kameranın yayıncısını dinleyerek aktarılır (Şekil 5.1). 

 

 

Şekil 5.1 Haberleşme Şeması 

 

MavLink, yer kontrol istasyonu ve İHA arasında kullanılan iletişim protokolüdür.  17 

Mesajların içeriği telemetre, uçuş modu, sistem durumu ve yürütülmek istenen komutları 

içermektedir.  17 Paket uzunluğu 263 bayt olup   18 (Marty, 2014)’ten alıntılanan Şekil 5.2’ de 

paket yapısı gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 5.2 MavLink Mesaj Boyutu 

 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI (10 PUAN) 

Aracın pid değerleri, motor rpm parametreleri kumanda ve servo kalibrasyon değerleri 

stall hızı gibi değerler uçuş kartına elle yüklenmektedir. Bu parametrelerin yönetimi ise yer 

kontrol istasyonu ile gerçekleşir. Yer kontrol istasyonunda kullanılan Mission Planner arayüzü 

Şekil 6.1’de görülmektedir.  19 
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Şekil 6.1 Mission Planner Arayüzü 

 

Araçla telemetre ile bağlantı kurmaktadır. Araç çalışırken hız, irtifa, konum, pil yüzdesi 

ve aracın mod değişimi gibi bilgilere arayüz üzerinden erişim sağlanmaktadır (Şekil 6.2). 

 

 

Şekil 6.2 Arayüz Bilgi Ekranı 

 

Örnek kilitlenme ekranı Şekil 6.3’te gösterildiği gibi aracın mod, irtifa, yönelme, 

dikilme, genişlik, yatış, kilitlenme, hız, GPS saati, enlem, boylam takım numarası ve hedefin 

genişlik, X ve Y koordinatında merkez, yükseklik bilgileri kilitlenme ekranında yer almaktadır.  
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Şekil 6.3 Örnek Kilitlenme Ekranı 

 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU (10 PUAN) 

7.1. Yapısal Entegrasyon 

Olçar İHA hazır model olduğu için yapısal entegrasyonu sırasında kurulum 

kitapçığından faydalanılmıştır. Bunun yanında uçak içerisine yerleştirilen donanımların 

güvenliği, erişilebilirliği üzerine çalışmalar yapılmıştır. Yapısal parçalar Şekil 7.1.1’de 

gösterilmiştir. 

     

 

Şekil 7.1.1 Uçağın Yapısal Parçaları 
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İlk olarak kanatçıklarda bulunan yekelerin montajı yapılmıştır. Uçuş güvenliği 

bakımından çok fazla önem gerektiren parçalar olması dolayısı ile bu parçaların montajında 

çelik takviyeli epoksi reçine kullanılmıştır (Şekil 7.1.2). 

 

Şekil 7.1.2 Yekelerin Montajı 

Kanatların istenilen seviye dışında esnemesini önlemek ve kanada yapısal destek 

sağlamak için kanat içerisine karbon fiber boru yerleştirilmiştir. Ayrıca kanadı gövdeden 

ayırmak için kullanılan kilit sistemi burada montaj edilmiştir (Şekil 7.1.3). 

 

Şekil 7.1.3 Kanatlarda Karbon Destek Uygulaması 
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Kanatçıkların hareketini sağlayan servo motorlar ve hareketi kanatçıklara ileten tellerin 

montajı yapılmıştır. Montaj sonrası servo motorlara güç verilerek kanatçık hareketleri ve 

mekanik bir sorun olup olmadığı kontrol edilmiştir (Şekil 7.1.4). 

 

 

Şekil 7.1.4 Servo Motorların Montajı ve Testi 

 

Gövde destek parçalarının montajı yapılmıştır. Gövde montajı yapılırken içerisine 

eklenecek kompanentlerin yerleşimi montaj braketleri göz önünde bulundurulmuştur. Gövde 2 

adet 6mm karbon fiber boru ile yapısal olarak güçlendirilmiştir. Ön iniş takımı, motor braketi, 

gibi bağlantı parçaları eklenmiştir (Şekil 7.1.5). 
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Şekil 7.1.5 Gövde Montajı 

 

Sağ ve sol gövde çelik takviyeli epoksi reçine ile yapıştırılmıştır. Daha sonra kuyruk 

montajı yapılmıştır (Şekil 7.1.6). 

 

Şekil 7.1.6 Kuyruk Montajı 
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Kanatlar ve motor montajı yapılarak elektronik donanımın yerleşimi için uçak hazır hale 

getirilmiştir (Şekil 7.1.7). 

 

Şekil 7.1.7 Montajın Tamamlanmış Hali 

7.2. Mekanik Entegrasyon 

Olçar İHA modeli hazır bir model olduğu için alt sistem yerleşimi için tersine 

mühendislik yapılmıştır. Alınan model Solidworks programında uçağın genel ölçülerine dikkat 

edilerek modellenmiştir. Modellenen uçak şekil 7.2.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.2.1 Modellenen OLÇAR SİHA 
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Alt sistemler uçak içerisine yerleştirilirken en önemli parametre olan ağırlık merkezi göz 

önünde bulundurulmuştur. Her parçanın ağırlığı ölçülüp model ile karşılaştırılıp uçak içerisine 

yerleştirilecektir. Güvenlik açığı oluşturmaması için slt sistemleri sabitleyecek olan braketler 

CAD ortamında tasarlanıp, bunlara etki edecek kuvvetler belirlenip analizleri yapılacaktır. 

Analiz edilen parçalar ABS plastikten 3D yazıcı kullanılarak imal edilecektir. Şekil 7.2.2’de 

yerleşimi tamamlanmış fakat taşıyıcı braketleri henüz tamamlanmamış alt sistem parçaları 

verilmiştir. 

 

Şekil 7.2.2 Alt Sistem Parçaları 

Olçar İHA arkadan itki sistemine sahip bir uçaktır. Model üzerinde gelen motor  braketi 

görev ve güzenlik isterlerini karşılayamayacak durumdaydı. Tasarım ekibi tarafından gerekli 

çalışma yapılarak tasarımı tamamlanan motor braketi analizlerden sonra 3d yazıcı ile imal 

edilmiştir. (Şekil 7.2.3) 

 

Şekil 7.2.3 Motor Braketi 
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7.3. Elektronik Entegrasyon 

Tasarlanan devre şeması Şekil 7.3’te yer kontrol istasyonu ve araç içerisindeki 

elektronik devre modüllerinin bağlantılarını göstermektedir. Araç içerisinde yazılımsal olarak 

2 ana modül vardır. Uçuş kontrol kartı (Pixhawk Cube) ve uçuş bilgisayarı (Jetson Xavier) bu 

modüllerdir. Uçuş bilgisayarı ana mekanizmadan ayrı harici bir pille çalışmaktadır. Kablosuz 

haberleşme elemanlarından yalnızca Bullet M5 ayrıca hedef tespit ve takip sistemi 

elemanlarından kamera modülü uçuş bilgisayarına bağlıdır. Görev yazılımının 

gerçekleşebilmesi için uçuş bilgisayarı ve uçuş kontrol kartına bağlıdır. İtki sistemlerinde 

bulunan motor ve ESC ayrıca sistem güvenliği için kullanılan güç modülü, sigorta, güvenlik 

butonu ve pil birbirlerine ve uçuş kontrol kartına bağlıdır. 

Aracın yönelme hareketlerini sağlayan servo motorlar ana çıkış pinlerine ayrıca 

kumanda alıcısı RCIN pinine bağlıdır. Konum bilgisi için kullanılan Here 2 GNSS, aracın anlık 

hız bilgisini sağlayan pitot tüpü ve yer kontrol istasyonu ile haberleşme için kullanılan telemetre 

uçuş kontrol kartı üzerinde bulunan portlara bağlıdır. 

Yer kontrol istasyonu elemanları komuta bilgisayarı ve kumandadan oluşmaktadır. 

Kablosuz haberleşme elemanları olan Mikrotik NetBox 5 router ve telemetre yer kontrol 

istasyonuna bağlıdır. Kumanda, uçuş kontrol kartına bağlı olan alıcı ile kablosuz haberleşir. 
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Şekil 7.3 Elektronik Devre Şeması
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8. TEST VE SİMÜLASYON 

8.1. Alt Sistem Testleri 

8.1.1. Otonom Uçuş ve Kilitlenme Testi 

Uçağın uçuş kontrolcü yazılımı, haberleşme sistemi, ros altyapısı ve görüntü işleme 

modülü bir arada test etmek amacıyla Gazebo 11 uçuş simulasyonu ortamı kullanılmaktadır. 

Gazebo simulasyonu PX4 yazılımının kaynak kodu üzerinde ROS paketleyicileri ile derlenerek 

yarışma anındaki iletişim kanalları simülasyon ortamında açılmaktadır. Gerçekleştirilen 

simülasyonda, gerçek zamana yakın değerler ile, ros verileri, kamera görüntüsü, pixhawkcube 

sensör verileri, kumanda girdileri ve uçuş log kayıtları, görsel arayüzle birlikte alınabilmiştir. 

Özellikle otonom uçuş & kilitlenme yazılımının geliştirilmesinde simülasyon ortamı büyük rol 

oynamıştır. Eş zamanlı birden fazla uçağın kaldırıldığı kilitlenme senaryolarında ise bir uçak 

kullanıcının kontrolünde simülasyon kumandası ile manuel uçurulurken ikinci uçak otonom 

uçuş algoritmasının kontrolünde kilitlenmeye çalışmaktadır. Simülasyon uçuşlarında, gazebo 

içerisinde tanımlı sabit kanat uçak, eklenen kamera ile birlikte kullanılmıştır. Gerçekleştirilen 

simülasyon uçuşundan görüntüler aşağıda verilmiştir (Şekil 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3). 

 

 

Şekil 8.1.1 Simülasyon Uçuşunda Görüntü İşleme 
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Şekil 8.1.2 Simülasyon Uçuşu (a) 

 

 

Şekil 8.1.3 Simülasyon Uçuşu (b) 
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8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

1. Şasi 

- Kanadın ve kuyruğun orta gövdeye montajı yapılır ve bağlantı noktalarının sağlamlığı 

kontrol edilir. 

2. Gövde 

- Gövdeye, elektronik aksamın sabitlendiğinden ve sabitlenen parçaların hareket 

etmediğinden emin olunur. 

3. Güç  

- Bataryaların doluluğu kontrol edilir. 

- Tüm elektronik ekipmana yeterli güç gittiğinden ve çalıştığından emin olunur. 

- Güvenlik anahtarı kontrol edilir. 

4. Haberleşme 

- Kumandadan gönderilen komutlar ile kanatçık hareketlerinin tutarlığı karşılaştırılır. 

- Yer kontrol istasyonunun, telemetre ile araca bağlantısında tüm parametreleri aldığı 

kontrol edilir. 

- Uçuş bilgisayarında haberleşme yazılımı çalıştırılır. 

- Yer kontrol istasyonunun uçuş bilgisayarında çalışan RosCore’a bağlantısı kontrol 

edilir.  

5. Kalibrasyon 

- Yer kontrol istasyonunda belirtilen kalibrasyonlar tamamlanır. 

 

9. GÜVENLİK 

Sik Radio, AES şifrelemesi için donanım desteği sunar. 20 Telemetre şifrelenmezse 

bağlantı savunmasız kalır. Yarışma alanında telemetri frekanslarının karışmasını engellemek 

amacıyla şifreleme yapılmıştır. Şifreleme için Sik Radio Config programı kullanılmıştır. (Şekil 

9.1.1) AES Key ile 128 bitlik anahtarlarla şifrelenir.  21 Şekil 9.1.1’ de görüldüğü üzere 

şifreleme işlemi tamamlanmıştır. AES şifreleme işlemi Mission Planner üzerinden de 

yapılabilmektedir. 
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Şekil 9.1.1 Telemetre şifrelemesi 

 

Uçuş esnasında ya da çalışırken meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı 

(yangın, kaza, yaralanma vb.) gerekli ekipmanların varlığı son derece önemlidir. Çünkü her işin 

başında insan sağlığı gelmektedir. Bu yüzden takımımız her zaman yanında bulundurmak 

üzere; 1 adet yangın söndürme tüpü, 1 adet ilk yardım çantası ve 1 adet pil yanmaz koruma 

çantası temin etmiştir. Özellikle sıcak havaların da etkisiyle piller tehlikeli hale geleceği için 

hem serin yerde tutulması hem de güvenli olarak saklanması amacıyla özel pil çantası 

alınmıştır. Ayrıca aracımızın kalkışı el ile fırlatma olacağından 1 adet koruyucu baret de 

ekipmanlarımız arasında bulunmaktadır.(Şekil 9.1.2) 

 

 

Şekil 9.1.2 Güvenlik Ekipmanları 
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