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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ  

1.1. Sistem Tanımı 

Yarışmanın temel amacı kapsamında hava aracının ortak hava sahası içindeki hedef araçları 

tespit edebilecek ve onu gerçek zamanlı olarak takip ederek yer kontrol istasyonundan sürekli 

olarak izlenebilecek bir platform istenmektedir. Savaşan İnsansız Hava Aracı yarışmasının 

temel amacı, insansız hava araçları arası hava – hava muharebe senaryosunu kontrollü bir 

ortamda oluşturmaktır. Bu nedenle tasarlanacak hava araçlarının gerekli otonomi özelliklerine 

sahip olmasının yanı sıra manevra kabiliyetine ve gerekli verileri eş zamanlı olarak yer kontrol 

istasyonuna aktarma kabiliyetlerine sahip olmaları gerekmektedir. Yarışmanın temel isteri 

doğrultusunda faydalı yükleri ile beraber, manevra kabiliyeti yüksek ve otonomi özellikleri 

gelişmiş bir hava aracı tasarımına odaklanılmıştır. Yarışmanın temel isterini sağlayabilmek için 

sistem mimarisi üç başlıktan oluşmaktadır: Hava platformu, yer kontrol istasyonu ve hakem 

sunucusu. Hava platformu otonom olarak kalkış yapıp, hava sahası içerisinde yer alan tüm hava 

araçlarının oryantasyon ve yönelim bilgilerini hesaplayacak kabiliyete sahip olması 

hedeflenmiştir. Buna göre takip edilebilen uygun hava aracına yönelerek görüntüleme sistemi 

üzerinden kilitlenme işlemi gerçekleştirilmiştir. Kilitlenme işleminin sürekliliği için 

geliştirilecek yapay zeka algoritmaları ile platformun uygun manevraları yapabilmesi 

sağlanmıştır. Hava aracının takip gerçekleştirdiği süre içerisinde sistemin kontrol 

edilebilirliğini ve takibini sağlayabilmek için yer kontrol istasyonu ve yarışma sunucusu ile 

müşterek bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yer kontrol istasyonuna, hava platformundan yer 

antenlerine gelen uçuş bilgisayarı ve görüntü bilgileri anlamlı hale getirilip hakem sunucusuna 

istenilen formata uygun gönderilmiştir. Hava platformunun acil bir durumda kontrolünü 

sağlayabilmek için yer kontrol istasyonunda güvenlik pilotu kumandan manuel bir şekilde 

yönlendirme gerçekleştirilebilmektedir. Yarışma kapsamında gerçekleştirilecek 15 dakikalık 

uçuşu sağlayabilecek gerekli aviyonik alt sistemler sağlanacağı ve 15 m/s seyir hızında, 2.04 

metrelik kanat açıklığına sahip 1.28 metre uzunluğunda elden atış ile kalkış gerçekleştiren bir 

hava platformu tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Hava aracının performans özellikleri yarışma isterleri doğrultusunda analiz edilmiş ve sistem 

sınırları içerisinde kalmasına özen gösterilerek nihai karar verilmiştir. Bu doğrultuda önem arz 

eden  diğer kriterler; görevin gerçekleştirilme tercihine uygun tepkinin hava aracından alınması, 

görevin güven ile gerçekleştirilmesi için gerek aviyonik gerekse mekanik elemanların 

yeterliliğidir. Tüm bunların sonucunda sistemin nihai performans özellikleri aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir. 

Tablo 1 Sistem Nihai Performans Özellikleri 
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2. ORGANİZASYON ÖZETİ  

2.1. Takım Organizasyonu 

Yarışma kapsamında ekibimiz 10 kişiden oluşmaktadır. Ekibimiz dört temel departmandan ve 

kurumsal ekipten oluşmaktadır. Departmanlar aviyonik, kontrol, yazılım ve mekanik olarak 

sınıflandırılmaktadır. Her departmanın kendi içerisinde ekip liderleri vardır. Bu ekip liderleri 

ve kurumsal ekip ile birlikte hava platformunun isterleri, çalışma ve test takvimleri belirlenerek 

tasarıma başlanmaktadır. Sistemin tasarım yol haritası; hava platformunun tasarımı, simülasyon 

testleri, üretimi, görüntüleme sistemi ve otonom uçuş testleri olarak belirlenmektedir. Mekanik 

ekibi hava platformunun isterleri ve performans kriterlerine göre aerodinamik tasarımı 

gerçekleştirmektedir. Platformun yapısal ve aerodinamik açıdan doğrulanması için çeşitli 

ortamlarda bilgisayar destekli simülasyonlara tabi tutulmaktadır. Simülasyon ortamından çıkan 

sonuçlar referans alınarak uygun yapısal konfigürasyona göre üretime başlanmaktadır. Kontrol 

ekibi platformun görevi yerine getirebilmesi için kabiliyetlerini otonom uçuş ile simülasyon 

ortamında test ederek sistemin aviyonik ihtiyaçlarını belirlemektedir. Aviyonik ekip belirlenen 

ihtiyaçlara göre elektronik malzemelerin tasarlanması ve platforma entegrasyonu sağlamaktan 

sorumludur. Yazılım ekibi yarışma görevlerini yerine getirebilmek için gerekli yazılımsal alt 

yapıları kurmaktadır. 

 

Şekil 1 Takım Şeması 
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2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Ekibin planan zaman akış çizelgesinin, gerçekleşen akış çizelgesine kıyasla belirlenen bazı 

süreçlerin geçiktiği bazılarının erken tamamlandığı görülmektedir.  Başlangıç tasarım 

aşamasında, yapısal tasarım ve simülasyon sonuçlarını test edebilmek için takım prototip ürünü 

erken ortaya çıkartmıştır. Testler sonucunda ortaya çıkan prototip üründeki yapısal tasarımlar 

güncellenmiş ve nihai ürün entegrasyonuna başlamıştır. 

Tablo 2 Planlanan - Gerçekleşen Zaman Akış Çizelgesi 

 

Planlanan malzeme listesi ile güncellenen malzeme listesi arasında 6892 TL’lik bir fiyat farkı 

mevcuttur. Sisteminin tasarım aşamasında kullanılacak olacak malzemeler başlangıç tasarım 

aşamasında gerçekleştirilen testler sayesinde toplam fiyat yarı yarıya düşürülmüştür. Bu testleri 

gerçekleştirirken temel hedef ürün satın alınmadan önce sistem sınırları içerisinde kalıp 

kalmadığı değerlendirildi ve düşük maliyet ile çözebileceğimiz malzemeler ile güncellenmiştir. 

Aynı zamanda gerçekleştirmemiz gereken testler için test düzenekleri geliştirilerek kazanım 

elde edilmiştir. 

Tablo 3 Planlanan - Güncellenmiş malzeme listesi 

 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ 

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

Hava platformu kavramsal tasarım raporundaki temel görev isterleri kısmında analiz edilen 

isterler üzerine tasarlanmıştır. Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi noktasında sistemin 

kavramsal tasarım sürecinde bu gerekliliklere göre sistem sınırları belirlenmiştir. Sistemin 

sınırları hava platformu için maksimum hız, irtifa, maksimum dönüş yarıçapı, kanat, kuyruk ve 

gövde yapısı gibi tasarım ve performans kriterleri dışında, aviyonik sistemden talep edilen güç 

miktarı ve aviyonik sistemin verebileceği güç miktarı gibi alt sistemler için de belirlenmiştir. 

Bu sistem sınırları içerisinde özellikle aviyonik sistemin termal, elektromanyetik gibi dış 

etkilere karşı da sınırları belirlenmiştir. Aşağıda nihai sistem mimarisine ait diyagram 

bulunmaktadır. 
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Şekil 2Aviyonik Güç Diyagramı 

Görevlerin yerine getirilmesi için hava platformunun otonomluk ve  müşterek çalışma gibi 

temel gereksinimlere ek olarak hedef kazanımı ve hedefin takip edilmesi gibi alanlar sistemin 

isterlerinin sağlanması açısından temel tasarım noktaları olarak belirlenmiştir. Tüm bu tasarım 

noktalarının görev süresince başarılı bir şekilde icra edilebilmesi için sistemin stabil ve çevik 

bir uçuş kontrolüne sahip olması ve modüler bir yapıda olması gerekmektedir.  Modüler bir 

yapı oluşturulmasıyla hava aracının uçuşa hazırlık süresi 10 dakikaya indirilmesi 

amaçlanmaktadır. Hava uçuşa hazırlık süresinin kısalması ile birlikte bir gün içerisinde 

yapılabilecek test sayısının artmasını sağlamaktadır. Bu da sistemin daha çok test edilmesine 

ve kalifikasyonunun daha etkin bir şekilde yapılmasına katkıda bulunacaktır. Tasarım 

noktalarından ilki olan otonomluk kabiliyetinin sağlanması için sistem bir otopilot tarafından 

yönlendirilecektir. Görev uçuşunu  yerine getirilmesi için hava aracının en az 15 dakikalık 

otonom uçuş performansı sergilemesi gerekmektedir. Takım bu isterin gerçekleştirilmesi için 

sistemin tüm aerodinamik ve mekanik tasarımını bu gereklilik üzerinden geliştirmiş ve bu 

sistemi hem güvenlik hem de maliyet efektifliği açısından SITL(Software in the Loop) 

ortamında uçuş kontrolünü optimize ettikten sonra gerçek testlere geçmiştir. Özellikle 

SITL  kullanılarak yapılan testler sistemin performansının bu görevi yerine getirmek için 

gereken noktaya gelmesi için maliyetleri ve test süresini oldukça kısaltmıştır. Özellikle burada 

azaltılan maliyetler, sistemin farklı alanlardaki ihtiyaçlarının giderilmesi için 

kullanılmaktadır.  Hava aracının tasarımındaki diğer tasarım noktaları hedef kazanımı noktası 

üzerinden belirlenmiştir. Hedef kazanımı görevinde hava aracının uçuş alanında bulunan 

nesneleri tespit edip, takip etmesi gerekmektedir. Bu isterlerin sağlanması açısından sistem bir 

kameraya sahip olmalıdır. Hava platformunun uçuş testlerinde kırım ihtimalinde kolay tamir 

edilebilmesi, uçuş pistine taşınmasının kolaylaştırmak ve uçuşa hazırlık sürecini kısaltmak için 

mekanik bağlantılar modüler hale getirilmiştir. Hava platformunun kanat yapısı iki ayrı parça 

şeklinde gövde üzerinde montajı gerçekleştirilebilmektedir. Yine kuyruk yapısı gövdeden 

sökülebilir bir yapıdadır. Böylece kırım veya taşınma esnasında bir modülerlik oluşturmaktadır. 

Kavramsal tasarımda görüntüleme sistemi olarak lineer bir kamera olan OAK-D’nin 
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kullanılması planlandı. Mevcut bir lineer kamera ile hava platformu üzerinden alınan görüntüler 

ile 120 derecelik bir görüşe sahip kamera görüntüsü kıyaslandı. Hava platformunun geniş bir 

görüntü üzerinden tespit algoritmasını çalıştırıp tespit edebilmesi, yarışma esnasında daha uzak 

mesafeden hedefi tanıyıp takip algoritmasını çalıştırabileceğine karar verildi. Bu sayede uzak 

mesafeden hava aracı tespit edilebilecek ve hava aracı daha kolay bir şekilde hedef hava aracını 

takip edebilecek. Ürün olarak Runcam 2 kamerası tercih edildi. Bu kameranın en büyük tercih 

sebebi kamera açısı değiştirilebilir olmasıdır. Diğer tercih sebebi ise yapısının küçük ve hafif 

olmasıdır.  

3.2. Alt Sistemler Özeti 

Yarışmanın hava platformu için belirlediği temel isterler; manuel/otonom kalkış ve iniş,otonom 

uçuş, yarışma sunucusundan alınan hedef bilgilerine göre otonom hedefe yönelim ve hedef 

tespiti gerçekleştirerek hedefin otonom olarak takip edilmesidir. ArduPilot uçuşu, üç farklı 

kontrol yapısı ile sağlamaktadır. Bunlar PID kontrol, PID kontrolü  destekleyen TECS ve 

NAV1 kontrol yapılarıdır. Bu üç kontrol yapısı İHA’nın otonom olarak  dengeli bir uçuş 

yapmasına olanak sağlamaktadır.  Pixhawk 2.1 Cube içerisinde bulunan MPU9250 

jiroskop/ivmeölçer, MS5611 barometre,  LSM303D ivmeölçer/pusula ve L3GD20 jiroskop 

sensörleri kullanılmıştır. Belirtilen  sensörlere ek olarak pitot tüpü eklenmiştir. Hava hızı 

sensörü olarak MS 4525DO kullanılmıştır. Bu sayede kullandığımız uçuş kontrol yazılımında 

bulunan farklı  kontrol algoritmaları kullanılarak hava platformunun performansının 

artırılması  hedeflenmiştir.   

İHA içerisinde kullanılacak olan RFD868X modülü ve X8R alıcı gibi sistemler Pixhawk  (uçuş 

kontrol bilgisayarı) üzerinden elektriksel güç ihtiyaçları karşılanacağından yapılan  hesapta 

Pixhawk’ın güç tüketimine dâhil edilmiştir. İHA içerisindeki itki sistemi hariç 

diğer  aviyonikleri beslemek için üç farklı anahtarlamalı güç dönüştürücüsü kullanılacaktır. 

Bunları  şu şekilde ayırabiliriz: 

      • Servo Motorlar 5V-4.8A  

• Haberleşme Sistemi 24V-0.5A  

• Görüntülüme ve Uçuş Kontrol Yapısı 5V-8A  

Servo motorları ve görüntüleme ve uçuş kontrol yapısını beslemek için birbirinden ayrı iki  adet 

5V-10A düzenli akım verebilen UBEC modülü kullanılmıştır. Haberleşme sistemi için  akıllı 

güç modüllerinden 24V-625mA verebilen bir dönüştürücü kullanılacaktır. 

Yapılan  hesaplamalar sonucunda İHA içerisinde yer alan aviyonik ve itki sisteminin elektriksel 

güç  Servo motorları ve görüntüleme ve uçuş kontrol yapısını beslemek için birbirinden bir   adet 

5V-10A düzenli akım verebilen UBEC modülü kullanılmıştır. Haberleşme sistemi için  akıllı 

güç modüllerinden 24V-625mA verebilen bir dönüştürücü kullanılmıştır. 

Yapılan  hesaplamalar sonucunda İHA içerisinde yer alan aviyonik  ve itki sisteminin elektriksel 

güç  ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 4S 9000mAh lityum iyon pil tercih edilmiştir.  
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Tablo 4Aviyonik Güç tüketimi 

 

İHA’nın görev isterlerini yerine getirebilmesi için performans ölçütlerinden bir tanesi de 

itki  sistemidir. Elden atış ile kalkış gerçekleştiren bir İHA’da bu oranın 1 olması 

gerekmektedir.  Aşağıda farklı motorlara göre özellikler bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda 

ekibin elinde  bulunan Sunnysky motorunun 16.8V’da yaklaşık 3660 kilogramlık itki kuvveti 

oluşturabileceği  görülmüştür. Pervane ve tükettiği güç miktarındaki kıyaslamada ise uçuş 

süresine göre yeterli  itki verdiği görülmektedir. Bu çıktılar değerlendirildiğinde maliyet 

uygunluğu için Sunnysky  motoru seçilmiştir. Seçilen motoru kontrol edebilmek için otopilot 

üzerinden gelen PWM  komutları ile itki sistemine gerekli olan güç ihtiyacını sağlayabilmek 

için 120A nominal akım  verebilen, 8.4V ile 50.4V arasında çalışabilen bir elektronik hız 

kontrolcüsü seçilmiştir.  Ekibin elinde bulunan ve kararlı bir yapıya sahip olduğu için geçmiş 

yıllarda kullanılan  elektronik hız kontrolcüsü maliyet uygunluğu için seçilmiştir.  
Tablo 5 Motor Karşılaştırma 

 
 

Kamera görüntülerinin ön işlemden geçirilmesi, yörünge planlama algoritmasının 

yürütülmesi  ve otonom takip algoritması için gerekli sensör verilerinin görüntü ile eş zamanlı 

paketlenip  gönderilmesi için kullanılmaktadır. Jetson Nano, uçak üzerinde kapladığı alana göre 

sahip  olduğu GPU’nun hesaplama kapasitesi bakımından muadil kartlara göre avantajlı 

olduğundan  seçilmiştir. Hava platformunun davranışlarının takip edilmesi, görev 

kabiliyetlerinin değerlendirilmesi ve hakem sunucusu ile gerçekleştirilecek haberleşme yapısı 

için yer kontrol istasyonu için aşağıdaki haberleşme diyagramı belirlenmiştir. 

 
Şekil 3Haberleşme Diyagramı 
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Sistemin otopilot üzerinden durumunu kontrol edebilmek için geçmiş yıllarda tecrübe ettiği ve 

elinde olan bir ürün olan RFD868 yapısı maliyet etkin bir ürün olarak tercih edilmiştir.  

Platformun güvenlik pilotu tarafından kontrol edilebilmesi için otopilotun RC-in kanallarına 

X8R alıcı yerleştirilmiştir. Ekibin geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği uçuş testlerinde ve 

yarışma alanındaki tecrübeler çerçevesinde X8R’ın 1.5 km menzili yeterli gelmiştir. Hem 

elimizde bu ürün bulunduğu hem de menzili yeterli olduğu için bu ürün seçilmiştir. Rocket 

AC5 Lite hava platformundaki görüntüleri yer kontrol istasyonuna göndermek için tercih 

edilmiştir. Yer kontrol istasyonunda ise Powerbeam-M5 ile gelen görüntü bilgileri yer kontrol 

istasyonundaki bilgisayarlara aktarılmaktadır. Bu yapıların seçimi temelde takımın bu alana 

ayırdığı bütçeye ve sistemin uyumluluğuna bağlıdır. Takımın bu alt sistemin çalışma aralığı 

olarak belirlediği temel hedef 1000 metrelik bir menzilde, 50 fps bandında sağlıklı bir veri 

bağının kurulmasıdır. Bu yapıdaki isterlerin sağlanması için hava aracı üzerinde hem RX hem 

de TX için ayrı ayrı link budget hesapları yapılmış ve ona göre gerekli aygıtlar ve antenler 

belirlenmiştir. Hava aracı üzerinde yer alacak Rocket AC Lite 5.7 Ghz üzerinde iki adet 7 Db 

anten kazancına sahip anten kullanılmıştır. 

Hava platformunun 3 farklı haberleşme bileşeni olacaktır: 

• X8R (alıcı) 

• Rocket AC5 Lite (verici) 

• RFD 868 (alıcı-verici) 

Powerbeam-M5 ile Rocket AC5 Lite arasında oluşacak UDP bağlantısı ile hedef İHA’lara ait 

görüntüler YKİ’ye aktarılacaktır. YKİ’de bulunan router yardımı ile istasyondaki tüm 

bilgisayarlar arasında veri bağı kurulmaktadır. Bu veri bağı sayesinde, otopilotun kontrol 

edilebilirliğini arttırma ve hedef takibi görevi birçok bilgisayarda aynı anda yapılabilmekte ve 

tüm bu bilgisayarlar hakem sunucusu ile eş zamanlı çalışabilmektedir. Takım burada söz 

edilen tasarım noktalarını gerçekleştirmek için 2 farklı arayüz kullanmaktadır. Bunlardan bir 

tanesi açık kaynak kodlu Mission Planner’dır. Uçuş görev kontrol yazılımı ile olarak 

çalıştırılacaktır. Mission Planner, görevi en uygun şekilde yürütmek adına tasarlanacaktır. Bu 

sayede yarışma hazırlık süresini efektif bir şekilde kullanılması sağlanarak, uçuş planı ve 

yapılması gereken diğer işlemlerin en hızlı şekilde yapılması hedeflenmiştir. İkincisi havada 

olan uçaklarının 2 boyutlu konumu gösteren, yörünge hesabını görselleştiren bir arayüzdür. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

SİHA uçuş görevi sırasında rüzgar hızı sensöründen gelen rüzgar hızı verisi ve küresel 

konumlama sisteminden gelen yer hızı verisi etkisiyle farklı gaz değerlerinde çalışarak görevi 

gerçekleştirmektedir. Bu bilgi doğrultusunda hava hızı sensörü ile yapılan bir test uçuşu 

sırasında, motor gaz oranının log verilerinden, bir uçuş süresince ortalama gaz oranı belirlenip 

itki test düzeneği nde elde edilen gaz akım değerleri ve aviyonik elemanların maksimum akım 

değerleri kullanılarak uçuş süresi yaklaşık olarak belirlenmiştir. 
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Resim 1Hava hızı sensörü ile gerçekleştirilen test uçuşundaki gaz değerleri 

Resim 1 de gösterilen log verisi incelenip AUTO çalışma durumundaki gaz değerlerinin 

ortalaması alındığında yaklaşık olarak bir uçuş süresinde  %57 gaz değerinde motor 

çalışmaktadır. İtki test düzeneğinde akım ölçümleri %5 lik artımlar gerçekleştirilerek 

yapıldığından ortalama gaz miktarı %60 olarak kabul edilmiştir. %60 gaz değerinde 38Ah güç 

çekmektedir. Bu değer Savaşan İHA yarışmasında 15 dk uçuş yapılacağı göz önünde 

bulundurulduğunda 950mAh lik bir yük motor tarafından harcanmaktadır. Alt sistemler özeti 

bölümün aviyonik güç tüketimi tablosunda aviyoniklerin toplam akımının 9.7Ah olduğu 

bilindiğinden 15 dk uçuş sırasında aviyonik elemanlar 2,425 mAh yük harcanmaktadır.   

Harcanan Toplam yük = Motorun Harcadığı Yük + Aviyoniklerin Harcadığı Yük  

Harcanan Toplam Yük = 952,425mAh 

Bataryanın kullanılabilir toplam yükü 9000mAh bilindiğinden ve 15 dk de harcanan toplam 

yük 952,425mAh olduğundan SİHA görev süresini karşılayabilecek kabiliyete sahiptir. Burada 

bataryanın barındırdığı toplam yük her ne kadar 9000mAh olsa da bu değerin tamamının 

bataryanın kimyasal ve ısıl özellikleri gereği ve dahi ESC nin kesme voltajı gereği 

kullanılamamaktadır. 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

 

Şekil 4 Aviyonik Sistem Yerleşimi 
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Resim 2 CAD modeli 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Referans noktası bir önceki başlıkta verilen şekilde kırmızı ok işaretleri ile belirtilen kısımdır. 

Tablo 6 Altsistem Konumları 

Alt Sistem Ağırlık(g) X(mm) Y(mm) Z(mm) 

Here GPS 49 -92 148 -42 

Pil 1050 -95 77 -42 

Runcam2 49 -95 69 23 

SKE15B 105 -58 86 -157 

Rocket AC Lite 235 -92 58 -162 

Pixhawk 75 -95 52 -545 

Ubec1 50 -122 86 -154 

Ubec2 50 -142 46 -546 

MG995 1 55 371 130 -605 

MG995 2 55 -561 130 -605 
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MG995 3 55 -172 132 -1121 

MG995 4 55 -17 132 -1121 

Radiolink SF100 40 -94 147 -766 

RFD868 30 -47 46 -546 

Jetson 140 -98 83 -103 

Phoenix HV 120A 170 -95 52 -852 

Sunnysky X3552 210 -95 81 -1223 

Tabloda verilen konum değerleri yaklaşık değerlerdir. Ağırlık merkezi kanat ucundan 10.5 cm 

geridedir. 

4. OTONOM KİLİTLENME  

4.1. Otonom Hedef Takibi 

Otonom tespit ve takip işlemlerinin yarışmanın isterlerini yüksek başarı ile sağlaması amacıyla 

3 farklı senaryo ve yöntem geliştirildi. Geliştirilen bu yöntemler takip probleminin çözümünde 

etkili bir şekilde rol almaktadır. Geliştirilen yapay zeka modellerinin yüksek gpu işlem gücüne 

ihtiyaç duymasından dolayı algoritmalar yer kontrol istasyonunda Nvidia RTX 3060 ekran 

kartına sahip yer kontrol bilgisayarında işlenmektedir. Uçak içerisinde uçuş bilgisayarı olarak 

jetson nano kullanılmaktadır. Görüntü ön işlemleri , yörünge analiz algoritması ve haberleşme 

kontrol yazılımları bu bilgisayar üzerinde çalışmaktadır. Yarışma  için hazırladığımız ikisi tam 

otonom biri yarı otonom olmak üzere 3 farklı algoritma sırasıyla açıklanmıştır.  

4.1.1 Takviyeli Öğrenme (RL)  tabanlı hedef takip algoritması (tam otonom) 

Takviyeli öğrenme , günümüzde savaş simülasyonlarının gerçekleştirilmesinde, otonom 

araçların çevresel etkenlere göre karar vererek yönlendirilmesinde ve dinamik modeli 

çıkarılması ve kontrolü zor olan robotik problemlerde hareket ve karar mekanizması için gerekli 

optimum politika üretilmesinde kullanılmaktadır. RL yöntem itibariyle bir çok alt dala 

ayrılmaktadır. Bu alt dallar arasında yarışmada otonom takip anında manevra politikasının 

üretilmesi için  SARSA algoritması test edilmiştir. 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

14 | S a y f a  

“KOUSTECH-S” 

Temel olarak bu yöntem, dinamik bir modele ihtiyaç duymadan ödül sistemine bağlı olarak 

hedef takibi için mevcut uçağın yeteneklerine göre optimum manevraların hesaplanması için 

kullanılmaktadır. Bu politika formül 1.2’de görüldüğü gibi  tasarlanmıştır.  

 

Formül 1 

  

 
Şekil 5 SARSA algoritması Model eğitimi 

Eğitim aşaması: 

Eğitim için gerekli çevre modellemesi Unity ve Gazebo ortamlarında tasarlanmıştır. Uçağın 

hızlı ve etkin bir şekilde öğrenebilmesi için ajanlar(agents) çoklu-beyin yöntemi ile eğitilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Durum değişkenler(st)=(h,p,r, bx,x ,gm) 

 

                                       h = uçağın anlık yüksekliği (m) 

                                       p = uçağın pitch açısı (°) 

                                       r = uçağın roll açısı (°) 

                                      bx= sınırlayıcı kutunun görüntü üzerindeki konumu (px,py) 

                                        x = yörünge tespit algoritmasından gelen hedef uçağın uzaklığı (m)  

 gm = uçağın harita sınırına olan izdüşüm uzaklığı(m) 

 

SARSA algoritması ödül-ceza tabanlı ve modelden bağımsız olarak hesaplanan bir takviyeli 

öğrenme algoritmasıdır. Bu algoritmada yukarıda bahsettiğimiz durum değişkenleri 

kullanılarak ödül sistemi tasarlanmıştır. Örneğin eğitim sırasında uçağımız her havada kaldığı 

sürede +2 puan kazanır iken bx değerinin görüntüde orta noktaya olan uzaklığının azalması ile 
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birlikte +5 ile +50 puan elde etmektedir. Uçağın düşmesi, sınır dışına çıkması ve irtifa kaybı 

gibi durumlarda ceza puanı uygulanmaktadır. Yapılacak yeni aksiyonun seçimi için durum 

hesaplaması için  (epsilon değeri) 0.95 olarak başlangıç değeri alınmıştır. 

 

     
Formül 2 Aksiyon seçim olasılığı formülü 

 

Sinir ağı eğitilir iken durum için uygulanacak yeni aksiyon olasılıksal olarak geçmiş 

tecrübelerden yola çıkarak aksiyon mu alınmalı (exploitation) yoksa yeni bir aksiyon mu 

keşfedilmeli (exploration)epsilonun oluşturduğu olasılıksal değere göre belirlenir. Nöral sinir 

ağı, model eğitiminin başlangıcı itibariyle epsilon değerini baz alarak yüksek olasılıkla keşif 

yapmayı tercih eder. Eğitim sürecinde epsilon değeri düşürülerek geçmiş tecrübelerin 

kullanılma olasılığı artırılmaktadır . Böylelikle sistem tecrübeden ziyade başlangıçta yeni 

manevralar keşfetmeye çalışarak bulunduğu durumu tanımaya çalışır. İterasyon sayısı arttıkça 

epsilon değeri azaldığından dolayı nöral ağ içerisinde kayıtlı tecrübeleri kullanarak optimum 

manevrayı hesaplaması kolaylaşacaktır. Sonuç olarak eğittiğimiz bu model çevreden aldığı 

sensör verileri ile birlikte görüntü üzerindeki hedefin hareket bilgisini kullanır ve manevra için 

gerekli olan anlık pitch ve roll derecelerini hesaplamaktadır. Eğitilen model x plane simülasyon 

programı üzerinde ve unity oyun motoru üzerinde testleri gerçekleştirilmiştir. Ancak takviyeli 

öğrenme gerçek hayatta karşılaşılacak hava durumu, beklenmeyen çevresel etmenler 

neticesinde kontrolü kaybetme olasılığının olması  ve güvenlik problemleri neticesinde yarışma 

gününe kadar geliştirilmeye devam edecektir. 

                     

4.1.2 Yolov4 tabanlı takip algoritması (tam otonom) 

Tablo 7 Derin Öğrenme Modelinin TensorRT Optimizasyonu Sonucu Elde Edilen Fps Sonuçları 
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İha üzerinden yer kontrolden bağımsız olarak görüntü işlemek ana isterlerimizden birisiydi. 

Ancak tablo 7’de görüldüğü üzere 25 fps , gerçek zamanlı takip işlemi gerçekleştirebilmek için 

yeterli gelmemektedir. Bu nedenle RTX 3060 ekran kartına sahip yer kontrol bilgisayarı  

üzerinde görüntü işleme gerçekleştirilmektedir. 

 

 
Şekil 6 Yörünge tespit algoritması 

Hakem sunucusu üzerinden alınan rakip takım bilgileri kullanılarak radar sistemi benzetimi 

olarak bir yörünge tespit yazılımı geliştirilmiştir. Hedef uçakların davranışları, yönelimleri, 

dönüş açıları ve uzaklıkları iha üzerinde otonom olarak analiz edilerek en uygun takip edilebilir 

hedefe radar kilitlenmesi gerçekleştirir. Yörünge tabanlı kilitlenme yalnızca hedefe yaklaşma 

ve görüntü tabanlı takip işlemi için gereken pozisyona getirilmesini sağlamaktadır.  

 

 
Şekil 7 Yöntem algoritma şeması 
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Otonom kontrol algoritması, görüntü işleme prosedürlerini hedef uçağa 30 metre yaklaştıktan 

sonra aktif eder. Şekil 1.3 te görüldüğü gibi YOLO-v4  mimarisi ile eğitilen ve tensorRT ile 

optimize ettiğimiz model ile gökyüzünde 50 metre mesafeye kadar olan tüm hava araçları tespit 

edilir ve her hedefe bir id ataması gerçekleştirilir. Takip işlemi yapılmadan önce hedefler 

arasında otonom bir seçim yapılması gerekmektedir. Bunun için uzaklık-hedef alan ilişkisi 

temelli bir teknik kullanıldı. Takip etmek istediğimizin uçağın uzaklığına göre görüntü üzerinde 

kaplayabileceği tahmini alan hesaplanmaktadır. Böylelikle görüntüde birden fazla hedef yada 

gürültü olsa dahi yörünge tespit algoritmasında kilitlenmek istediğimiz uçağın uzaklık değerine 

göre karşılaştırılma yapılıp muhtemel hedefler arasından yalnızca istenilen hedefe otonom 

kilitlenme gerçekleştirilmektedir.  

 

 
Resim 3 Koustech RPN Hedef Takibi 

Takip algoritması yüksek hızlı çalışması gerektiğinden dolayı tespit algoritması tabanlı takip 

gerçekleştirilmez. Bu nedenle siamese-rpn mimarisi tabanlı bir model geliştirilmiştir. Bu model 

one shot learning özelliğine sahip olduğundan dolayı tespit algoritmasının yakaladığı bilgileri 

doğrudan alır ve 0.3 saniye sürede kilitlenme tamamlanır ve takip işlemi başlatılır. Takip 

esnasında uçağın görüntü tabanlı yönlendirilme işlemi için en optimum uçak oryantasyonu ve 

pitch&roll açılarının gerçekleşmesi için motor pwm değerlerinin hesaplanması yer kontrol 

istasyonunda görev bilgisayarında gerçekleştirilir ve  dronekit kütüphanesi yardımıyla mavlink 

üzerinden pwm değerleri uçağa gönderilir.4-5 saniye takip işlemi gerçekleştiğinde yada hedef 

uçak görüntü dışına çıktıktan sonra uçak görevi sonlandırır ve yörüngeleri analiz ederek yeni 

hedef aramaya başlar. 

4.1.3 Ses ile Hava aracı takip algoritması  - (Yarı otonom) 

Yenilikçi eklentiler geliştirmek adına uçağın ses ile kontrol edilmesi üzerine bir yazılım 

geliştirildi. Tam otonom takip senaryolarına b planı olarak geliştirdiğimiz bu algoritmada 

Türkçe ses tanıma ve komut algılama sistemi entegre edilmiştir. Ses gönderme işlemi 

haberleşme için resim 1.4’te gösterilen askeri gırtlak mikrofonu kullanılmaktadır.  

İHA muhtemel hedefleri yer kontrol istasyonuna ilettikten sonra operatör tarafından gelecek 

olan sesli komutu gerçek zamanlı olarak beklemeye başlar. 
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Tablo 8 Sesli iha kontrol komutları 

 

 
Şekil 8 Yöntem 3 -  Ses ile iha kontrol algoritması 

Tablo 8’de gösterilen komutlar Google api kullanılarak gerçek zamanlı Türkçe ses işleme 

yapılmaktadır. Verilen komutlar anlamlandırılarak seçilen hedefin bounding box değerlerini 

belirler ve bu bilgiyi takip algoritmasına devreder. Gerçek zamanlı olarak kullanıcı , uçak 

tarafından dinlendiğinden dolayı kilitlenme dışında tabloda görülen diğer komutlarda aktif 

olarak verilebilmektedir. 
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Tablo 9 Görev icra senaryoları 

 
 

Yarışma esnasında tam otonom görev icra edebilmek için ilk olarak 2.yöntem  kullanılacaktır. 

Yarışma gününe kadar 1.yöntemde güvenlik amaçlı geliştirmeler tamamlanır ise önceliğimiz 

reinforcement learning gibi ileri akademik yapay zeka konularından birini kullanmaktır.  

Yarışma sırasında tam otonom algoritmalarında herhangi bir problem yaşanması durumda yarı 

otonom algoritması olan yöntem 3 kullanılacaktır. 

 

5. HABERLEŞME  

5.1. Telemetri 

Pixhawk Cube otopilot tarafından sağlanan telemetri bilgileri, bir RFD 868X alıcı-verici 

kullanılarak iletilir ve KOUSTECH Görüntü İşleme Bilgisayarına bağlı bir RFD 868X 
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tarafından alınır, bu da paketleri GCS ve Yarışma sunucusuna yönlendirir. Tüm telemetri 

iletişimi, MAVLink protokolünün ArduPilotMega biçimini takip eder. Uçaktan gelen tüm 

telemetri çıktıları MAVLink “Message” formatını takip eder. Bağlantı 2 yönlüdür. Pixhawk 

otopilot ayrıca GCS ve Görüntü İşleme Bilgisayarından MAVLink “Command” biçiminde 

girdi komutları alır. Telemetri bilgileri, yerdeki RFD 868X aracılığıyla Pixhawk Cube'a bağlı 

olan RFD 868X'e iletilerek uçak için en iyi talimatı seçmek amacıyla FPV canlı görüntü 

aktarımı ile birlikte kullanılacaktır. Telemetri bilgileri ayrıca Kontrol Mühendisi tarafından 

görüntülenmek üzere hem YKİ’ye yönlendirilecek hem de ayrıştırılıp JSON formatına 

dönüştürülecek ve POST yöntemi kullanılarak HTTP aracılığıyla gerçek zamanlı olarak 

yarışma sunucusunun /api/telemetri_gonder API adresine gönderilecektir. RFD 868X 

modüllerinin yerleşik simetrik AES şifrelemesi yüksek düzeyde siber güvenlik sağlamaktadır.  

5.2. Canlı Görüntü Aktarımı 

Yerleşik kameradan alınan görüntü, USB üzerinden yerleşik bilgisayara geçirilir, bu da ethernet 

üzerinden Rocket AC5 Lite alıcı-vericisine aktarır ve yerde bir Powerbeam M5 kullanılarak 

alınır. Görüntü aktarımı yüksek iletim hızı gerektirdiğinden, 5.7 GHZ bandı tercih edilmiştir. 

Canlı görüntü aktarımı, UDP protokolü kullanılarak gönderilir ve alınır. Protokol olarak TCP 

yerine UDP seçilmesinin nedeni, iletilecek mesajın doğası gereği; Gönderilen çok sayıda paket 

nedeniyle, paket kaybı olma olasılığı yüksektir ve TCP paketinin yeniden iletilmesi daha 

yüksek gecikme süresine neden olur. Buradaki ödün, olası paket kaybıdır, ancak bu, 

görüntülerin %100'ünü gecikmeli almaktan daha avantajlıdır. Görüntü aktarımı, hem verici hem 

de alıcı uçta python diliyle yazılmış iki istemci-sunucu programı aracılığıyla yapılır. Burada 

python kullanılmasının nedeni, işlemler arası iletişim yöntemlerine gerek duymadan, aynı 

işlemden OpenCV kütüphanesi ile yazılmış KOUSTECH Görüntü İşleme Programı ile hızlı bir 

şekilde entegre edilebilmesi ve ekibin diğer programlarının ekosistemine uymasıdır. Alıcı taraf, 

KOUSTECH'in arama ve takip etme programı olacaktır. 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI 

Ekip, İHA'yı ve çevresini izlemenin yanı sıra İHA'ların durumunu izlemek ve kontrol etmek 

için iki masaüstü uygulaması kullanılacaktır. 

6.1. Arama ve Takip Etme Arayüzü 

KOUSTECH Arama ve Takip Etme arayüzü, istihbarat toplamak, diğer ekiplerin uçaklarını 

izlemek ve takip etmek için kullanılan ana arayüz olacak. Arama ve Takip Etme arayüzü 4 ana 

bölümden oluşmaktadır. 

1. FPV görüntü 

2. Yörünge Takip Haritası 

3. Kilitlenme Durumu 

4. Loglar 

FPV görüntü bölümü en büyüğüdür. Kilitlenme dörtgeni ve görüntü işleme algoritmasının 

sonucunu FPV görüntü bölümünde gösterilecektir. Bu, uçakların birinci şahıs görüşünü izlemek 

ve acil durumlara müdahale etmek için kullanılacaktır. Ayrıca görüntü işleme algoritmasını ve 

sağlığını izlemek için kullanılacaktır. 
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Yarışma haritası, tüm takımların araçlarının gerçek zamanlı şimdiki ve önceki konumlarını 

gösterecektir. Bu bilgiler, yarışma sunucusundan gelen JSON yanıtlarından Uçak nesnelere 

dönüştürülerek yarışma haritasının üzerine çizdirilecektir.  

Kilitlenme bilgileri FPV görüntüsünün altında gösterilecektir. Kilitlenme durumu bölümü, 

görüntü işleme sonuçlarına göre hesaplanıp yarışma sunucusuna gönderilecektir. 

Log bölümü, yarışmada geçmiş olayları kaydetmek için kullanılacaktır. Araca bağlandığında, 

kilitlenme durumu oluştuğunda, hakem sunucusuna paket gönderildiğinde loglara 

kaydedilecektir. 

 

Resim 4 Arama ve Takip Etme Arayüzü 

6.2. Yer Kontrol Arayüzü 

Görev planlama arayüzü olarak Açık Kaynak kodlu Mission Planner uygulamasının 

kullanılması tercih edilmiştir. Bunun temel nedeni, Mission Planner’ın ArduPilot aygıt 

yazılımına uymasıdır. Mission Planner, hava aracının irtifa, uçuş planlaması, hava hızının 

ayarlanması gibi uçuş yönetimi işlemleri Mission Planner arayüzü üzerinden yapılacaktır. 

Mission Planner arayüzü üzerinde action isimli bölümde Mission Planner arayüzü hız değişimi, 

uçuş modu değişimi gibi özellikleri sunmaktadır [1]. 
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Resim 5 Missionplanner Özellik Numaralandırması 

Mission planner özellikleri 

1. Hava hızı 

2. Dönüş oranı 

3. Baş açısı 

4. Dönüş açısı 

5. Telemetry sağlığı 

6. GPS zamanı 

7. İrtifa 

8. Hava hızı 

9. Yer hızı 

10. Batarya durumu 

11. Sahte ufuk 

12. Uçak yönelimi 

13. GPS durumu 

14. Waypoint’a mesafe > Şimdiki waypoint numarası 

15. Şimdiki uçuş modu 
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7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU  

7.1. Yapısal Entegrasyon 

 

Resim 6 SİHA Önden Görünüş 

7.1.1 Kuyruk Entegrasyonu 

 

Resim 7 İHA Mekanik Entegrasyon Görünümü 

İlk adımda servo motorlar yerleştirilmeleri için açılan deliğe oturtulup vida yardımı ile 

tutturmakta. Sonrasında servo kafası hareketli parçadaki yerine ve karbon boru bağlantı 

parçasının üzerindeki deliğe geçecek şekilde yerleştirilir. 
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Resim 8 Kuyruk Servo Montajı 

Kuyruğun sabit parçasına yapışık olan PLA parçanın içinde iki adet insert somun bulunmakta. 

Havşa başlı iki adet m3 vida yardımı ile bağlantı parçasının altından bu somunlara vida atılıp 

kuyruk sabitlenir. 

 

Resim 9 Stabilizatör Sabitlenmesi 

Kuyruğun gövde üzerine oturduğu kısımda 2 mm huş plakalar köpük arasına yerleştirilmiştir. 

Bu plakaların üzerinde çakma somunlar bulunmaktadır. Son olarak bağlantı parçası gövdedeki 

yerine oturtulup dört adet havşa başlı m4 vida yardımı ile gövdedeki çakma somunlara bağlanır.  

 

Resim 10 Kuyruk Montaj Parçası 
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7.1.2 Kanat Entegrasyonu 

Gövde üzerine yerleşen kapak çıkarıldıktan sonra sağ ve sol taraftan, kanat ile birleşik olan 

karbon borular gövdeye sabitlenmiş karbon borulara geçecek şekilde sokulur. Sonrasında ise 

boruların üzerindeki hizalanmış deliklerden 4 adet m3 vida ile sabitlenir. 

 

Resim 11 Kanat Bağlantısı 

7.1.3 Katapult 

Görev isterleri;  yapısal konfigürasyonun motorun arkada konuşlanmış halde olması 

zorunluluğunu doğurmuştur. Buna ek olarak, tercih edilen konfigürasyonda iniş takımı 

bulunmaması elden atış ile kalkış yapılmasını gerektirmektedir. Motorun konumu itibariyle 

elden atış güvenlik riski teşkil etmektedir, bu nedenle katapult tercih edilmiştir. Katapult 

fırlatma için ihtiyaç duyduğu enerjiyi elastik iplerin gerilmesinden sağlar. Bir ray üzerinde 

hareket eden beşik başlangıç noktasına bir tetikleme mekanizması ile sabitlenmiştir. Elastik 

ipler gerildikten sonra bu beşiğe bağlanır ve beşiğin üzerine uçak yerleştirilir. Tetikleme 

mekanizması aktif edildikten sonra elastik iplerin geri çağırma kuvveti fırlatmayı gerçekleştirir.  

 

Resim 12 Katapult Komponentleri 

Hava aracının başarılı bir kalkış yapabilmesi için stall hız değerinden daha yüksek bir hıza 

ulaşması gerekmektedir. Bu hız ürettiğimiz SİHA için 13 m/s değerindedir. Elastik ip seçimi 

ve uzunluğu bu ister göz önünde bulundurarak yapılmıştır. Uçağı taşıyan beşiğin 

boyutlandırılması için kuyruk genişliği, uçağın gövdesinin yüksekliği ve pervane boyutu önem 
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arz etmektedir. Tasarımın minimum hareketli parça içermesi, elemanların kütlelerinin 

olabildiğince küçük olması gerekmektedir. Ayrıca iplerde biriktirilen enerjinin elemanların 

deformasyonuna harcanmaması için elemanların yeterince rijit olması gerekmektedir. 

Katapultu oluşturan elemanlar aşağıda gösterilmiştir. 

 

Resim 13 Beşik 

                                   

                                     Resim 14 Elastik İpler                                                                          Resim 15 Ray 

 

Resim 16 Sönümleme Oranları 
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Resim 17 Katapult Testi Görüntüsü 

Katapultun uçağı fırlatma hızını test etmek amacıyla fırlatma esnasındaki ivme kayıtlarından 

yararlanılmıştır. İvme değerlerinin MATLAB ortamında integrali alınarak hız-zaman grafiği 

elde edilmiştir. 

 

Grafik 1 Katapult  Ani hız - Ani ivme Grafiği 

Üretilen grafikte de görüldüğü üzere fırlatmanın tamamlandığı andaki hız(katapulttan çıkma 

hızı) 16 m/s’dir. Bu hız değeri stol hız değerinden yüksektir ve kalkış için uygundur.  

7.2. Mekanik Entegrasyon 

7.2.1 Motorun Yerleşimi 

Hava aracının motorunun entegrasyonu can güvenliği ve aracın bütünlüğü açısından çok 

önemlidir. Motorumuzu uçağa bağlarken 4 adet vida kullanmaktayız. Vidaların köpük yapıya 

hasar verip motoru dengesiz ve desteksiz bir hale getirmesini engellemek amacı ile köpüğün iki 

tarafına da huş plaka yerleştirildi. 
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Resim 18 Motor Yerleşimi 

7.2.2 Kuyruk Servolarının ve Motorun Kablolarının Takılması 

Kuyruk bağlantı parçasını takmak için gövdenin arka tarafına sağlam bir köpük yapı kurmamız 

gerekli. Fakat kuyruk servolarının ve motorun kablolarının kısa olması bize sorun teşkil 

etmektedir. Bunun yanı sıra kuyruk boruları da gövdenin içine geçemiyordu. Yapının orta üst 

tarafını kuyruk servolarının ve motorumuzun konnektörlerinin rahat ve hızlı bir şekilde 

takabilmek için çıkardık. 

 

Resim 19 Kuyruk Bağlantısı 
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7.2.3 Kameranın Yerleşimi 

Uçağın denge merkezini yakalayabilmek için ağır bileşenleri burun kısmına ittik. Bu nedenle 

burun tarafı hem düz bir yapıya sahip oldu hem de kameraya yer kalmadı. Uçağın burun kısmına 

içinde kameranın oturtulacağı bir oda olan sivri bir burun ekledik. 

 

Resim 20 Kamera Yerleşimi 

7.2.4 Kalan Elektronik Bileşenlerin Yerleşimi 

Kalan elektronik bileşenleri altlarındaki cırt bant yardımı ile gövdeye yapıştırdığımız halıya 

tutturuyoruz. Bu sistemin avantajı hem malzemeleri sağlam tutması hem de hızlı bir şekilde 

bize uçağın içine müdahale etme fırsatı vermesi. 

7.3. Elektronik Entegrasyon 

Sistem mimarisinde belirlenen modülerlik ve güvenirlilik isterleri doğrultusunda elektronik 

entegrasyon gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte bozucu etkilerden korunmak ve sistemi modüler 

yapabilmek için yapılar kurulmuştur. Güç hatlarının + ve - kutupları birbirine sarılmış ve 

kablolar ekranlanmıştır. Modüler bir yapı için servo arızalarında kolay bir şekilde 

değiştirilebilmesi ve ana kablajı etkilememesi için kilitli konnektör yapısı seçilmiştir.   
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Aviyonik malzemelerin sabitlenmesi hava platformunun ağırlık merkezini havada gelebilecek 

bozucu etkilerde değişmemesi için önemlidir. Bir diğer yandan malzemelerin alüminyum ve 

vida ile sabitlenmesi bozucu etkilerden korumakla birlikte hava platformunun ağırlaşmasına ve 

modüler olmasını engellemektedir. Bu sebeplerden dolayı aviyonik malzemelerin 

sabitlenmesinde ise cırt bant ve çift taraflı bant kullanılarak maliyet etkin hafif bir yöntem 

seçilmiştir.  Aşağıdaki resimlerde aviyonik entegrasyon detaylı olarak görülmektedir. 

 

Resim 21 Cırt Bant Pil Entegrasyonu 

 

Resim 22 Kilitli Konnektör Yapısı 

8. TEST VE SİMÜLASYON  

8.1. Alt Sistem Testleri 

Hava araçlarının tasarım ve geliştirme sürecinde, hava araçlarında bulunan yüksek riskler, 

düşük hata kaldırma oranları ve yüksek maliyet gibi etkenler nedeni ile, hava araçlarının 

kabiliyetlerinin, sistem sınırlarının ve kararlılığının en iyi şekilde belirlenmiş ve test edilmiş 

olması gerekir. Hava araçlarının bu kriterleri sağlayabilmesi kullanılan alt sistemlerin 
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sınırlarının ve kabiliyetlerinin belirlenip iyileştirmeler yapılması ile gerçekleştirilir. Kullanılan 

alt sistemlerin tasarımı sırasında her ne kadar sistemin isterleri doğrultusunda kabiliyetleri ve 

sınırları belirlenmiş olsa da, belirlemelerin tasarım sürecinden sonra test edilmesi gerekir. Bu 

nedenle tasarımı gerçekleştirilmiş olan Savaşan İnsansız Hava Aracı (SİHA) da kullanılan kritik 

alt sistemler farklı test koşullarında test edilip test sonuçları bu bölümde verilmiştir.  

8.1.1 Mekanik Alt Sistem Testleri 

SİHA ilk tasarım sürecinde Teknofest Savaşan İHA yarışması isterlerini karşılayabilecek 

aviyonik ve yazılımsal sistemleri içinde barındıran mekaniksel tasarım gerçekleştirilmiştir. 

Mekaniksel tasarım sürecinde nihai ürünün sahip olması beklenen itki, kuvvet dayanımı gibi 

kriterler teorik hesaplamalar doğrultusunda belirlenip malzeme temini ve üretim 

gerçekleştirilmiştir. Seçilen malzemenin ve yapılan mekanik üretimin, teorik hesaplamaları 

gerçek hayatta ne kadar sağladıkları yapılan testler doğrultusunda ortaya çıkarılması 

planlanmıştır. Plan doğrultusunda seçilen  motor, pil, pervane birleşiminin ürettiği itki ve 

üretilen kanatın mekaniksel dayanımı test edilmiştir. 

8.1.1.1 İtki Testi 

İHA larda mükemmelleştirilmiş bir motor-pervane konfigürasyonuna sahip olmak, uçağınızın 

sadece uçmasına değil, aynı zamanda mükemmel performans göstermesine de izin verir. Bu 

genç ve rekabetçi sektörde, rekabet avantajı elde etmek için maksimum performansa ulaşmak 

esastır. Tasarım süreci boyunca motor ve pervaneleri test etmek, uzun vadede değerli zaman ve 

kaynak tasarrufu sağlayabilir. Pervane ve motor üreticilerinin verdiği bilgiler tasarımınız için 

size bir fikir vermeye yardımcı olabilir lakin testler bir standarda sahip değillerdir. Bu nedenle 

üreticiler arası karşılaştırma yapmak imkansızdır. Aşağıda neden motorların ve pervanelerin 

test edilmesi gerektiğine dair birkaç sebep listelenmiştir[2]. 

 

 İtki cevabı 

 Uçuş süresinin belirlenmesi 

 Menzilin Belirlenmesi 

 Faydalı yük kapasitesinin test edilmesi 

 Güvenlik 

 Motor Termal testi 

 Önleyici Bakım 

Yapılan araştırmalar sonucunda karşılaşılan bu olgu seçilen motor pervane birleşiminin ürettiği 

itki miktarının test edilmesinin yanı sıra,  takımımızın gelecek hedefleri doğrultusunda 

gerçekleştirmeyi planladığı ESC üretimi, HİTL testleri, motor verimlilik ve yıpranma testleri 

gibi hedeflere de hizmet eden bir tasarım arayışına girildi. Tasarım arayışı sırasında motor ve 

pervane testinde literatüre girmiş standart ve herkesin kabul ettiği bir test yöntemi olmadığıyla 

karşılaşıldı. Test yöntemindeki bu belirsizliğin bazı özel oluşumların da odak noktası olduğu 

ve test yöntemlerini dünya genelinde kabul ettirip literatüre sokmayı hedefledikleri görüldü. Bu 

özel oluşumlardan biri olan NASA ortaklığıyla kurulmuş RCBenchmark’ın tasarlayıp satışa 

sunduğu  ‘Series-1580’ ürünü ayrıntılı bir şekilde incelenip temel çalışma yapısı raporlandı ve 
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referans tasarım olarak kabul edildi. Yapılan bu kabulün ardından ‘Series-1580’ in montaj 

resimlerindeki verilen ölçülerden verilmeyen ölçüler kestirim yöntemi ile belirlenip teknik 

resimler ortaya çıkarıldı ve gerekli sensörlerin temini gerçekleştirildi[3]. 

 

Resim 23 İtki test düzeneği motor tutucu 2D teknik resim 

Yapılan çizimlerin İzmit Sanayisinde üretiminin gerçekleştirilip sensörler, motor ve ESC ile 

birleştirilmesi ile referans tasarım olarak kabul edilen ‘Series 1580’ e oldukça yakın mekanik 

üretim gerçekleştirildi. 

 

Resim 24 Mekanik üretim Sonrası İtki test düzeneği 

Test düzeneği üzerinde farklı yerlerde bulunan farklı sensörlerden toplanan ver ilerin STM32 

programlama kartında yazdığımız yazılımda işlenmesiyle (İtki, Tork, Akım - Gerilim, 

mekaniksel - elektriksel güç, RPM ve motor - ESC - Pervane verimliliği) gibi veriler 

üretilmektedir.  
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Raporda test sonuçları verilecek olan, verilen gaz sonucunda üretilen itki miktarı sonuçlarına 

tasarlanan test düzeneği, uygun test koşulları ve güvenlik göz önünde bulundurularak 

konumlandırılıp elde edimiştir. 

Test Senaryosu : Seçilen SunnySky motor, 4S %65 doluluk oranına sahip bir Li-on batarya ile 

beslenip 13x6,5 pervane takılacaktır. İtki test düzeneği komut ve veri arayüzü vasıtası ile 

motora %0 gaz miktarından başlayıp her seferinde %5 adımlarla %100 e kadar artırılacak aynı 

zamanda itki test düzeneğini test sırasında izlemek için konumlandırılmış kamera vasıtası ile 

güç metre den  gelen veriler grafik halinde gösterilecek. 

 

Resim 25 Gaz-itki miktarı testi test ortamı. 

Test sırasında sistemin kontrol edilebilirliğini sağlamak için %5 lik artışlar tam otomatik olarak 

verilmek yerine yarı otomatik şekilde veri gönderme komut satırından kullanıcı tarafından 

verilmiş ve gelen veriler veri alma komut satırından alınıp log dosyaları kaydedilmiştir.  

 

Resim 26 Veri Gönderme Komut Satırı 
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Veri alma komut satırına gelen itki verileri log dosyasına kaydedildikten sonra grafiği 

oluşturulduğunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

 

Grafik 2 SunnySky 4S 13x6.5  gaz-itki değerleri 

Yapılan test sonucunda teorik hesaplamalara dayanan ve SİHA nın uçuş dinamiği açısından 

önemli rol oynayan itki ağırlık oranının hesaplanmasında kullanılan teorik itki miktarının 

ölçüme dayandırılmasının yanı sıra  elde edilen veriler sayesinde motor veri sayfasında 

verilmeyen gaz değerlerindeki itki miktarları da elde edilmiş olup sistem daha kontrol edilebilir 

yapıya kavuşmuştur. 

8.1.1.2 Yayılı Yük Testi 

Uçaklar uçabilmek için hafif ve üzerlerine uygulanan yüklere dayanabilecek yapıda 

olmalıdırlar. Bu tarz bir yapıyı tasarlamak oldukça uzun vakit alabilmekte. Her ne kadar  

yaptığımız tasarımları simülasyon ortamında testlere tabi tutsak da üretilen yapı her zaman 

simülasyondaki sonuçları sağlayamayabiliyor. 

 

Resim 27 Solidworks Yayılı Yük Analizi 
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Bu nedenden ötürü tasarımı ve analizleri başarı ile bitirilen aracımızın kanatlarının havada 

kalacağı maksimum kuvveti hesapladıktan sonra, üretilen prototipin üzerinde yayılı yük testi 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Resim 28 Yayılı Yük Testi 

Test sırasında hesaplanan kuvveti sağlayabilecek ağırlıklar eşit bir şekilde kanatlara yayıldı ve 

herhangi bir deformasyon olup olmadığı, elde edilen sonuçların simülasyon ortamında yapılan 

testlerin sonuçları ile benzerliği gözlemlendi. 

8.1.2 Aviyonik Alt Sistem Testleri 

Elektromanyetik alan içerisinden akım akan her iletkenin etrafında sağ el kuralı gereği dönel 

biçimde oluşmaktadır. Oluşan manyetik alan bir sinyal hattına girişimde bulunduğunda o sinyal 

üzerinde sıçramalara neden olmaktadır sıçramalar sinyal hattındaki dijital sinyallerin normalde 

yüksek iken düşük algılanmasına, düşük iken ise yüksek algılanmasına neden olabilir. Bu 

durumun çözümü için ise farklı ekranlama yöntemleri kullanılarak manyetik girişimin etkisi 

azaltmaktadır. SİHA nın mekanik boyutları göz önünde bulundurulduğunda güç kabloları ile 

sinyal kablolarının birbiri arasındaki mesafe oldukça az olduğundan sinyal hatları olumsuz 

biçimde etkilenmektedir. Sinyal hatları üzerinde oluşan etkiler aşağıdaki osiloskop 

görüntülerinde gözlemlenmektedir. 

 

Resim 29 Motor kapalı konumda iken sinyal üzerindeki manyetik alan etkisi 

Motor çalışmıyor iken sinyal üzerindeki dalgalanma miktarı Resim-1 de görülmektedir, 

dalgalanma sinyal üzerinde herhangi bir dijital değişim yapmıyor iken Resim-2 deki sinyalin 

gaz değişiminde anlık olarak çok yüksek seviyede dalgalanmıştır. 
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Resim 30 Gaz değişimi sırasında meydana gelen manyetik gürültü 

Resim-2 de meydana gelen dalgalanmada sinyali harmonik bileşenlerinden birinin anlık olarak 

dijital 0 seviyesine düştüğü görülmüştür. Pixhawk ile çevresel birimleri arasındaki iletişimde 

bu ve benzeri etkiler okunan gerçek değerlerin hatalı iletilmesine yol açıp uçuş performansını 

olumsuz yönde etkilediğinden SİHA içerisinde ekranlama yapısına karar verilmiştir. Resim-3 

te ekranlama yapılmadan önceki kabloların durumları gösterilmiştir. 

 

Resim 31 Ekranlama yapılmayan kablo durumları 

Yukarıda osiloskop görüntüleri verilen sinyal testleri bu kombinasyonda gerçekleştirilmiştir. 

Ekranlama olayı ise sinyal kablolarının üzerine açılı bir şekilde alüminyum folyo sarılması ile 

gerçekleştirilmiş olup Resim-4 aynalama sonrası kablo durumlarını göstermektedir. Aynalama 

sonrası yapılan osiloskop testi ise Resim-1 de gösterilen değere oldukça yakın olup çevresel 

birimler arası iletişimde meydana gelen bozulmaları engellemiştir. 

 

Resim 32 Ekranlama Yapılan Kablo Durumları 
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Yapılan testler okunan makalelerde karşılaşılan sonuçları doğrular nitelikte olup kullanılan 

yöntem doğrulanmıştır. 

8.1.3 Yazılım Alt Sistem Testleri 

Görüntü yer kontrol istasyonunda işleneceğinden dolayı, uçaktan gelen görüntünün sorunsuz 

bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Bunun için görüntü aktarım testleri gerçekleştirilmiştir.  

Testin amacı: 

Canlı görüntü aktarımın güvenilirliğini test etmek 

Test edilen kriterler: 

1. Görüntü gecikmesi 

2. Görüntü gönderme hızı 

Test yöntemi: 

Uçaktaki bilgisayarın görüntü aktarım programı, bir görüntü karesini göndermeden önce, sol 

üst bölümünde şimdiki UNİX zamanı yazdırır. Yer Kontrol Bilgisayarında da görüntü karesi 

alındıktan sonra, sol alt bölümünde şimdiki UNİX zaman yazdırılıp gösterilir. Böylece, 

görüntüdeki iki sayının farkını alarak, gecikme ortalaması hesaplanmaktadır.  

Yer kontrol istasyonunda FPS sayısını hesaplamak için bir sayaç değişkeni tanımlanmıştır. Bu 

sayaç, her görüntü geldiğinde 1 ile arttırılarak, her saniyenin sonunda STDOUT kanalına 

yazdırılıp sıfırlanarak, saniyede gelen görüntü kare sayısı hesaplanmaktadır. Aktarılan görüntü 

640*480 çözünürlüğü ile gönderilmektedir. 
Tablo 10 Haberleşme Test Sonuçları 

Mesafe (metre) Gecikme ortalaması (milisaniye) Ortalama görüntü gönderme hızı (fps) 

0 50 60 

200 53 60 

400 49 57 

600 55 52 

800 48 46 

1000 57 41 

 

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

Bu bölümde, yapılan uçuş testlerine ait görseller, uçuş testlerinin sonuçları derlenmiş halde 

verilmelidir. Aynı zamanda uçuş öncesi sisteme ait ‘Uçuş Kontrol Listesi’  de yer almalıdır. 

8.2.1. Uçuş Test Simülasyonu 

8.2.1.1. X-Plane 
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Şekil 9 SITL içerisinde kullanılan programlar 

XPlane, Mission Planner yazılımı ile haberleşebilen ve özel olarak uçak modellemesi yapılarak 

ArduPilot uçuş kontrol yazılımının test edilebileceği bir uçuş simülatörüdür. Xplane uçuş 

simülatörü içerisinde yer alan Planemaker programı herhangi bir hava aracının modellenerek 

uçuş simülasyonu gerçekleştirilmesine imkan vermektedir. Bu doğrultuda tasarlanan hava 

aracının; tasarımsal parametreleri ve yapısal konfigürasyonu Planemaker programı üzerinden 

modellenmiştir. Modelleme sürecine hava aracının cad çizimi üzerinden alınan gerekli 

resimlerin programa aktarılmasıyla başlanmıştır. Gövde konfigürasyonun oluşturulmasından 

sonra ise hava aracının karakteristik özellikleri eklenmiştir. Bu süreci itki sistemi ve kontrol 

alanları izlemektedir. Tüm bu girdilerin yapılması ile hava aracının modeli oluşturulmuştur.  

 

Resim 33 X-Plane Hava Aracı Modelleri 

8.2.1.2 Mission Planner 

Hava aracının modelleme aşaması tamamlandıktan sonra SITL testi gerçekleştirmek üzere 

Mission Planner yer kontrol istasyonu yazılımı aracılığıyla X-Plane uçuş simülasyon programı 

yerel IP ağı üzerinden MAVLink protokolü ile ArduPilot uçuş kontrol yazılımıyla 

haberleştirilmektedir. Bu sayede X-Plane programında modellenmiş hava aracının uçuş 

kontrolü Mission Planner üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

8.2.1.3 SITL Testleri 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

39 | S a y f a  

“KOUSTECH-S” 

SITL testlerinin yapılmasındaki hedefler, gerçek uçuş testlerinden önce tasarlanan insansız 

hava aracının temel uçuş karakteristiğinin gözlemlenmesi, simülasyon ortamında PID, L1 

navigasyon kontrolcüsü, TECS kontrolcülerinin gerçek uçuşa yakın ayarlamalarının yapılması, 

tasarlanan insansız hava aracı üzerinde uçuş deneyimi kazanılmasıdır. PID kontrolcüsü, 

ArduPilot yazılımında bulunan AUTOTUNE uçuş modunda ayarlanmaktadır. AUTOTUNE 

uçuş modunun varsayılan seviye değeri “6”dır. Bu değer 75 derece/s servo hareket oranına göre 

ayarlanmıştır. Tasarladığımız İHA’da ‘’Autotune’’ seviyesi varsayılan ayarlarına kıyasla daha 

yüksek manevra kabiliyeti gösterebilecek şekilde ayarlanmıştır. Yapılan PID ayarlamasından 

sonra sırasıyla L1 navigasyon ve TECS kontrolcülerinin ayarlamaları yapılmıştır. Yapılan 

simülasyon testlerinde XPlane içerisinde yer alan “Rüzgar Tabakası” ekleme özelliği 

kullanılarak yapılan simülasyonların gerçeğe olabildiğince yakın olması hedeflenmiştir. 

Yapılan simülasyon testlerinde rüzgar hızı 10 km/h olarak ayarlanmıştır. Elde edilen roll ve 

pitch grafikleri aşağıda verilmiştir: 

 

Resim 34 Roll Grafiği 

 

Resim 35 Pitch Grafiği 
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Grafiklerden görüldüğü üzere belirtilen test koşullarına göre roll ve pitch eksenlerinde rüzgar 

tabakasından kaynaklı olarak aşmalar görülmektedir. Ancak sistem dayanım sınırları içerisinde 

olduğundan ve simülasyonda gözlemlenen performans gerçek uçuş için başlangıç için yapılan 

ayarlamalar kullanılmıştır. 

8.2.1.4 Görev Senaryosu 

Görev senaryosunda yazılım ekibinin kriterleri ve görev isterleri belirleyici ana etkenlerdir.  

Bu noktada Mission Planner programı üzerinden, yazılım ekibinin kilitlenme için geliştirdikleri 

yöntem ve görev esnasında izleyecekleri yola göre mission çizilmektedir. Burada açıklanan 

görev senaryosu hem uçuş simülasyon testlerinde hem de gerçek testlerde kullanılmaktadır.  

Çizilecek görev güzergahının tüm sahayı kapsayan sonsuzluk işareti şeklinde olmasına karar 

verilmiştir. Hava aracının güvenilirlik kriterleri içerisinde ve aynı zamanda performansını  da 

yansıtacak şekilde mesafelerde tüm saha boyunca waypointler atanmıştır. Buna ek olarak saha 

ölçüleri de dikkate alınarak Mission Planner uygulamasında mevcut fence eklenmiştir. 

Bu sayede otonom uçuş gerçekleştirildiği esnada plan sekmesinde hava aracının tepkileri 

gözlemlenirken fence sınırları dahilinde uçuşu kontrol edilerek saha dışına çıkma riskinin de 

minimuma indirilmesi amaçlanmıştır. 

 

 
Resim 36 Görev Senaryosu 

8.2.2 Uçuş Testleri 

8.2.2.1 Uçuş Kontrol Listesi 

Genel uçuş kontrol listesi aşağıda verilmiştir. Bu listeyi her departmanın kendi kontrol listesi 

izlemektedir. Uçuş öncesi kontroller bu ana kontrol listesi göz önüne alınarak departman için 

kontrol listeleri ile detaylandırılır ve yürütülür. Uçuş sonunda ise uçuş raporu yer kontrol 

istasyonu yetkilisi tarafından doldurulur.  
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XPlane simülasyon ortamında gerçekleştirilen testler sonucunda elde edilen PID katsayıları, L1 

navigasyon ve TECS kontrolcülerinin parametre değerleri kullanılarak uçuş testlerine 

başlanmıştır. Yapılan uçuş testlerinde, simülasyon ortamında gözlemlenen uçuşa yakın 

sonuçlar elde edilmiştir. Uçuş testlerinde en büyük farklılık pitch ekseninde gözlemlenmiştir. 

Bu aşamada uçuş testleri loglarına göre PID katsayıları ve TECS parametrelerinde, 

iyileştirmeler yapılmaktadır. Görsellerde, elde edilen sonuçlar yer almaktadır: 

 

Resim 37 Barometre Yükseklik Grafiği 

Yapılan testlerde belirli bir noktada uçağın LOITER modunda yükseklik koruması test 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre LOITER uçuş modunda hava aracı 30.82 m ile 28.76 m 

arasında yüksekliğini koruyabildiği gözlemlenmiştir. 

 

Resim 38 GPS Verisi 
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GPS verilerinden elde edilen yükseklik bilgisi ise yukarıdaki şekilde görüldüğü gibidir. Burada 

minimum ve maksimum değer arasındaki fark 33,31m olarak gözlemlenmiştir. Sıcaklık ve 

manyetik alan gibi bozucu etkilerden dolayı farklılık gözlemlenmiştir. 

 

Resim 39 Magnetometre Manyetik  Alan Verileri 

Magnetometre sensör verilerini incelediğimiz zaman ortalama olarak x ekseninde -0.04 gauss, 

y ekseninde -0.08 gauss, z ekseninde 0.36 gauss manyetik alan gözlemlenmiştir. Gözlemlenen 

bu değerler kabul edilebilir seviyededir. 

Tablo 11 Uçuş Test Sonuçları 

 

Tablo 12 Uçuş Test Sonuçları 2 
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Resim 40 LogAnalyzer 

Yapılan uçuş testlerine ait log verileri LogAnalyzer programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

LogAnalyzer analizi sonucunda manyetik alan, GPS ve IMU verilerinin kabul edilebilir 

seviyede olduğu teyit edilmiştir. 

9. GÜVENLİK 

9.1. Uçuş öncesi ve uçuş hazırlık sırasında oluşabilecek riskler 

Uçuş öncesi ve uçuş hazırlık sırasında karşılaşılabilecek güvenlik riskleri kullanıcıya yakınlığı 

itibariyle daha az hata kaldırabilecek niteliktedir çünkü oluşabilecek herhangi bir yanma, 

kırılma veya patlama gibi durumlarda kullanıcı birincil olarak etkilenecek zarar görecektir. Bu 

nedenle oluşabilecek tüm olumsuzlukların önceden belirlenip güvenliğin alınması 

gerekmektedir.  

Batarya paketlerinin Güvenliği: Li-Po ve Li-On bataryalar kimyasal özellikleri gereği kısa 

devre, darbeye maruz kalma, sıcaklık gibi etkilerle yanabilir, patlayabilir en iyi ihtimalle zarar 

görebilir. Bu tür riskleri ortadan kaldırabilmek için bataryanın taşınması sırasında güvenlik 

çantasında taşınmakta bu sayede herhangi bir olumsuz durumda çevreye zarar verilmesinin 

önüne geçmekte. Kısa devre koruması için ise batarya çıkışına bağlanan dişi soketler vasıtasıyla 

iletken yüzeylere temas durumunda batarya kutuplarının kısa devre olması engellenmektedir.   
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Resim 41 Güvenlik Çantası ve Dişi Bağlantı Soketi 

Motor Pervane Güvenliği: SİHA üzerindeki tehlike oluşturan en önemli etkenlerden biri de 

motor ve pervaneden kaynaklanan güvenlik problemleridir. SİHA kurulumu sırasında insanlar 

SİHA ile birebir temas halinde olduğundan beklenmedik bir zamanda motorun çalışması 

durumunda ağır yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir. Bu güvenlik problemini ortadan 

kaldırabilmek için takımın hiyerarşik yapısının içerisinde RC kumanda üzerindeki kontroller 

sadece yetkili kişi tarafından yapılmakta ve motorun çalışması istenmeyeceği sürece ESC ye 

giden güç kablolarının bağlantıları kesilmektedir. 

9.2. Uçuş sırasında oluşabilecek riskler 

Uçuş sırasında oluşan herhangi bir güvenlik problemi direkt insan faktörünü etkilemiyor olsa 

da oluşabilecek güvenlik problemlerinin giderilmesi, eğer daha önceden o problem düşünülüp 

giderilmesi hususunda herhangi bir çözüm üretilmedi ise neredeyse imkansızdır. Uçuş sırasında 

en büyük güvenlik problemi oluşturan durum ise uçak ile RC iletişimin kesilip uçağın 

kontrolden çıkmasıdır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında kullanılan AUTOPİLOT 

yazılımının içerisinde bulunan güvenli uçuş modu yarışma şartnamesinde belirtilen senaryoyu 

gerçekleştirip kendini yere sert bir şekilde düşürmektedir. 
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Resim 42 Ardupilot Güvenli Uçuş Ayar Ekranı 

Uçuş sırasında oluşabilecek diğer bir olumsuz durum ise aviyoniklerin gücü kesilmese bile 

motora giden gücün öngörülemez şekilde artması veya kesilmesidir. Böyle bir durumda eğer 

YKİ ye motorun fazla güç çektiği bildirilmez ise motor havada sigortanın kesmesine neden 

olup itki sisteminin kaybedilmesine neden olacaktır. Bu senaryoda RF bağlantısı 

kesilmediğinden SİHA güvenlik moduna geçmeyecek ve serbest düşüş ile düşüp çevreye zarar 

verecektir. Bu olumsuzluğun önüne geçebilmek için motora giden güç hattına akım ve gerilim 

algılayıcıları takılıp YKİ ye AUTOPİLOT vasıtası ile sürekli bilgi aktarımı 

gerçekleştirmektedir. Herhangi bir olumsuz durumda YKİ de görevli kişi SİHA’yı RTL moda 

alıp acil inişini gerçekleştirmektedir. 

 

Resim 43 Akım Gerilim Ölçüm Sensörü ve Mission Planner üzerinde değerlerinin gösterilmesi 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

47 | S a y f a  

“KOUSTECH-S” 

10. REFERANSLAR 

[1] ArduPilot, “Mission Planner Ground Control Station” [Çevrimiçi]. Erişim adresi: 

https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-ground-control-station.html [Erişim: 21-

Haz-2021]. 

[2] https://www.rcbenchmark.com/blogs/manuals-and-datasheet/series-1580-1585-education-

kit 

[3] https://cdn.rcbenchmark.com/landing_pages/Manuals/Series%201585%20Datasheet.pdf 

[4] Analysis of a UAV Bungee Cord Launching Device Zoran Novaković1) Nikola Medar1) 

Scientific Technical Review, 2013,Vol.63,No.3,pp.41-47 

 

 

 

 

 

 

https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-ground-control-station.html
https://cdn.rcbenchmark.com/landing_pages/Manuals/Series%201585%20Datasheet.pdf

