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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ (5 PUAN)

1.1. Sistem Tanımı 

Hava aracımız Gökçe Tuygun, uçuş kontrolü ve yer istasyonuyla iletişimin yanı sıra görev idare 

& kilitlenme sistemini de içermekte ve işbu raporda anlatılacağı üzere yarışma kriterlerine 

uygun bir şekilde tasarlanmış durumdadır. Hava aracımız iskelet olarak Tarot 680 Pro 

Hexacopter döner kanat platformu üzerine kurulu olup, resimde de görülebileceği üzere 

maksimum kalkış gücü hedefiyle görseldeki gibi tüm motorlar yatay şekilde konumlandırılarak 

6 motorlu tasarıma sadık kalınmıştır. 

Şekil 1: Tarot 680 Pro Hexacopter döner kanat platformumuzun güncel hali [1] 

Döner kanat kategorisindeki 10 saniyelik kilitlenme süresini tutturmak amacıyla daha hızlı ve 

takipçi bir İHA hedeflenen bu tasarımda gerek yarışma şartları gerekse aerodinamik koşullar 

göz önünde tutulmuştur. Otonom kalkış, iniş ve kilitlenme için elverişli şekilde tasarlanan hava 

aracımız, yeterli işlem gücü ve dijital yayın kabiliyetine sahip olacaktır. Yer istasyonu ile 

gereken iletişimi de WiFi bağlantısı ve telemetri modülleriyle sağlayacak olan hava aracımız 

gereken kamera yayını ve kilitlenme anlarını canlı olarak istenilen formatlarda edinebilecektir. 

Çalışmalarımızı kısaca özetlemek gerekirse, kurulan sistemde yarışma koşulları için gerekli 

girdi ve çıktılara sahip olunmuş ve daha güvenli uçuş için de ek tedbirler de almıştır. Böylece 

hem hava aracımızın dengeli ve güvenli bir seyir yapması sağlanmış, hem de gerektiğinde 

kaçabilmesi için tanımlanan uçuş sahasının en uzak noktalarına bile bağlantısı kopmadan 

ulaşabilmesi ve rakiplerini saf dışı bırakabilmesi hedeflenmiştir. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Aşağıda bulunan değerler hava aracımızın 6 kaldırma motorlu konfigürasyona göre güncel 

değerleri olup aşağıda verildiği gibi şu anda uçabilen bir konfigürasyondadır. 

Tablo 1: İHA fiziksel ve elektronik özellikleri 

Döner Kanat Kol Maksimum Yükü 1 kg 

Maksimum Motor Başı İtki Gücü (Thrust) 1,2 kg 

Maksimum Toplam İtki Gücü (Thrust) 7,2 kg 
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İHA Ağırlığı 3,698 kg 

İtki/Ağırlık Oranı 1.95:1 

Maksimum Dikey İvme 9,47 m/s2 

Maksimum Yatay İvme 10,84 m/s2 

Maksimum Dikey Seyir Hızı 9,13 m/s – 32,87 km/saat 

Maksimum Yatay Seyir Hızı 15,25 m/s – 54,9 km/saat 

Maksimum Kalkış Ağırlığı (%90 yükte) 6,48 kg

Maksimum Eğilme Açısı 59,10 

Maksimum Havada Kalış Süresi 33,5 dk 

Kamera Yayını Çözünürlüğü 640x480, Max. 1920x1080 (RPi Kamera v2.1) 

Tablo 1’de verilen değerlerden seyir hızı değerimiz, yatay düzlemde hareketimizi güçlendiren 

motorlarla daha yüksek hıza ulaşabilecektir. Seçilen tek kart bilgisayar Raspberry Pi 4, 4 

çekirdekli yapısıyla, Navio2 uçuş kontrolcüsü kartla birlikte gerekli görevleri yerine 

getirebilme kapasitesine fazlasıyla sahiptir [2]. Önceki kamera tercihimiz olan Arducam PTZ 

(Pan-Tilt-Zoom) optik yakınlaştırıcılı 8 MP Raspberry Pi 4 (RPi 4) kamera değiştirilmiş, 

Raspberry Pi v2.1 kamera daha hafif ve yarışma şartlarıyla sinir ağı standartlarına göre uygun 

olduğundan eklenmiştir. Yarışma görevleri için İHA’mıza en uygun kamera olarak görülen 

Raspberry Pi v2.1 kamera da gerekli video çözünürlüğünü ve akış kalitesini sağlayabilecektir, 

gerekli olduğu takdirde 640x480 gibi düşük çözünürlüklere geçilerek iletişim trafiğini ve bant 

yükünü azaltabilmemiz mümkün olacaktır. 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ (5 PUAN)

2.1. Takım Organizasyonu 

Hiyerarşik yapısı Şekil 3’te verilen ekibimiz Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans programları mezunu ve aynı bölümde makine 

öğrenmesi ile kontrol teorisi alanlarında doktora eğitimi alan iki öğrenciden oluşmaktadır. 

Şekil 2: Ekibimizin hiyerarşik yapısı 

Lise döneminden itibaren insansız hava araçları ile ilgilenen takımımız üyeleri çeşitli 

yarışmalarında ödüller kazanmış, Teknofest 2019’da da final aşamasına kalmıştır. Bu ödüller 

arasında ekibimiz üyelerinin birlikte katıldığı TÜBİTAK 2016 Uluslararası İnsansız Hava 

Araçları Türkiye Yarışması – Sabit Kanat kategorisi üçüncülük ödülü de bulunmaktadır. 

Takımımız üyeleri SHGM sisteminde kayıtlı İHA pilotudur. Üyelerinin akademik geçmişi, ilgi 

alanları ve benzer yarışmalarda gösterdikleri başarıları itibariyle takımımızın Savaşan İHA 

yarışmasında başarılı olacağını düşünüyoruz. 
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Tablo 2: Ekibimiz üyelerinin görev dağılımı 

Ekip üyeleri arasındaki görev dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Görev dağılımı etkin ve verimli 

çalışma ortamının sağlanması için proje ekibinin daha önce katılıp dereceler kazandığı 

yarışmalardan edindikleri tecrübelerle, mümkün olduğu kadar alt parçalara ayrılmıştır. İki üye 

için yoğun görülebilen görev dağılımı ekip üyelerimizin yarışma tecrübeleri ve kontrol teori ile 

yapay zekâ alanında akademik çalışmaları sayesinde kolayca başarılmıştır. 
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2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Ekibimiz tarafından yarışma süreci boyunca takip edilecek zaman çizelgesi Şekil 4’te 

verilmiştir. Altı aylık sürecin planlandığı bu çizelgede görev analizi, literatür taraması, ön ve 

kritik tasarım raporları, üretim süreçleri ve test aşamaları verilmiştir. Bu süreçler Tablo 2’de 

verilen dağılıma bağlı kalarak yürütülmüştür ve yürütülecektir. Etkin ve verimli çalışma 

ortamının sağlanması adına çalışmalar küçük bölümlere ayrılmıştır. 

Şekil 3: Yarışma zaman çizelgesi 

Aşağıdaki tabloda şimdiye dek yaptığımız satın alımların bir listesi bulunmakta, hangi 

modülden kaç adet alındığı ve ne kadar tuttuğu belirtilerek yarışma için yaptığımız hazırlığın 

ayrıntıları toplam sayılarla beraber sunulmaktadır. 

Tablo 3: Satın alınmış donanımları, bu donanımların ağırlıklarını ve maliyetlerini içeren tablo. 

Donanım Görevi Satın Alınan Donanımlar Adet Ağırlık (gr) Maliyet (TL) 

İHA Gövdesi 

Tarot 680PRO HexaCopter 

Folding Frame 3K Carbon 

(KIT) 

1 900 1837,85 

Motor Multistar Elite 3508 – 268 KV 6 100*6 2890,8 

Elekt. Hız Kont. 

(ESC) 

Hobbywing XRotor 40A 

APAC Brushless ESC 2-6S For 

RC Multicopters 

6 30*6 1650 

Pervane 
13 x 6,5 inç 2 Bıçak Karbon 

Fiber pervane 
6 20*6 930 

Uçuş Kontrolcüsü Emlid Navio 2 1 23 2305,17 

Uçuş Kontrolcü 

Bilgisayarı 
Raspberry Pi 4B 4GB 1 65 678,77 

Güç Dağıtım 

Modülü 

Holybro PM02 V3 Power 

Module 
1 38 284,30 

Wifi Modülü 
Alfa AWUS036ACH Çift Bant 

USB Adaptör AC1200 
1 52 904,92 

Kamera 
Raspberry Pi Camera Module 

v2.1 
1 5 387,09 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

7 | S a y f a  

“SİGMOİD” 

Yedek 5V 

regülatör 

Pololu 5V, 5A Step-Down 

Voltage Regulator D24V50F5 
1 15 154,63 

Telemetri Modülü Holybro 433MHz Telemetri Kit 1 24 500 

GNSS Anteni 
Emlid Reach M Tallysman 

GNSS Anteni 
1 40 775,75 

RC Kumanda 
Turnigy 9XR PRO Radio 

Transmitter Mode 1 
1 0 1.435,87 

RC Kumanda 

Alıcısı ve Vericisi 

FrSky XJT 2.4Ghz Transmitter 

& X8R 8/16Ch S.BUS 

Receiver 

1 18 878,81 

Batarya 
Turnigy High Capacity 10000 

mAh 6S 12C 
1 1350 1.588,90 

Toplam 3430 17202,86 

 

Ayrıca ihtiyacımız olan ve Tablo 4’te sıralanan ürünler için ise maddi destek talep etmekteyiz. 

Tablo 4: Henüz satın alınmamış donanımları, bu donanımların ağırlıklarını ve maliyetlerini içeren tablo. 

Donanım Görevi Satın Alınacak Donanım Adet Ağırlık (gr) Maliyet (TL) 

Telemetri Modül RFD 868x-EU 2 36 4199 

Grafik İşlem Birimi Coral USB Accelerator 1 90 980 

FPV Video Verici 
TBS Unify Pro32 HV 

5.8GHz 
1 9 650 

FPV Verici Anteni 

TBS Triumph Pro 5.8GHz 

FPV Antenna RHCP 

(MMCX 90°) 

1 11 260 

FPV Video Alıcı 

Eachine ROTG02 UVC 

OTG 5.8G 150CH Diversity 

Audio FPV Receiver 

1 35 493 

FPV Video Alıcı 

Anteni 1 (Yönsüz) 

Lumenier AXII 2 Long 

Range Right-Angle 5.8GHz 

Antenna (RHCP) 

1 16 259 

FPV Video Alıcı 

Anteni 2 (Yönlü) 

Lumenier AXII DUO Patch 

Antenna 5.8GHz (RHCP) 
1 18 588 

Yer İstasyonu Wifi 

Modülü 

Ubiquiti Rocket M2 - 2.4 

Ghz 2x2 Mimo AirMAX 
1 500 898 

Yer İstasyonu Wifi 

Modülü Anteni 1 

Ubiquiti 2.4 GHz AirMax 

10dBi 360 Derece Omni 

Anten 

1 - 1726 

Yer İstasyonu Wifi 

Modülü Anteni 2 

Ubiquiti PowerBeam ac 

PBE-2AC-400 
1 - 3463 

Sigorta 
MTA Maxi Bıçak Sigorta 

Yuvası 
1 80 99 

Batarya Sistemi 
Panasonic NCR20700B 

Lion Pil 
18 1134 2972 

Toplam 1929 16587 
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3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ (15 PUAN) 

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

 

Şekil 4: Nihai sistem mimarisine ait güç, kablo ve iletişim bağlantılarını içeren ‘İHA Uçuş Kontrol Sistemi’ görseli verilmiştir. 

Detaylı tasarımın özetinin en önemli kısmı olan ‘Nihai Sistem Mimarisi’ yukarıda verilen 

sistem tasarımıyla fonksiyon göstermektedir. Bu sistem girdiler sistemi, sinyal işleme sistemi 

ve çıktılar sisteminden müteşekkil olup bu bölümde her biri ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

Açıklanması gereken ilk kısım “girdiler sistemidir”: Raspberry Pi için RPi Kamera, TBS Unity 

Pro32 HV 5.8 GHz - FPV İletişim Modülü, Navio2 yan ürünü olan GPS anten modülü, kısmi 

olarak Awus AWUS036ACH WiFi modülü ve telemetri modülleri ile (yukarıda paylaşılan 

yedek Holybro 433 MHz telemetri modülü, birincil telemetri modülü RFD 868x ve manuel 

kontrol için 9XR Turnigy RC Kumanda dahil) uçuş kontrolcü kartı Navio2’ye ait ölçüm 

sensörlerini içeren bu sistem kısmında uçuş için gerekli olan çevre bilgisi, irtifa, yön bilgisi 

(pusula), ivme, konum ve hassas konum gibi bilgiler toplanarak işlenmek üzere tek kart 

bilgisayara (ve sonrasında yer istasyonuna) iletilmektedir. Aşağıda kritik öneme sahip olan bu 

modüller ayrıntılı şekilde paylaşılmış ve ağırlıklarıyla birlikte görevleri de sıralanmıştır. 
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Şekil 5: Merkezde Navio2 uçuş kartı tutturulmuş şekilde Raspberry Pi 4 verilmiş ve, sol üst taraftan başlamak üzere, Awus 

WiFi adaptörü, Raspberry Pi Kamerası, Coral USB hızlandırıcı, GPS anteni, RFD 868x telemetri modülü ve TBS Unity Pro32 

HV 5.8 GHz - FPV video iletişim modülü görselleri ve bilgileri detaylı olarak saat yönüne göre sıralanmıştır. 

Sonraki kısım olan “sinyal işleme sistemi” olarak tek kart bilgisayar Raspberry Pi 4 seçilmiş, 4 

GB RAM ve 4 çekirdekli işlemcisiyle birlikte Navio2 için özelleştirilmiş işletim sistemi 

imajıyla gerek kendi yapması gereken uçuş kontrol görevlerini, gerekse yer istasyonu ile çift 

yönlü iletişimi sağlayabilecek bir düzen hedeflenmiştir: GPS anteni, WiFi ve telemetri 

modülleri gibi. Hassas konumlama verisi sağlayan Reach RTK modülünün kullanımından 

ağırlık ve olası kablosuz iletişim yoğunluğu sebebiyle vazgeçilmiş ve rakip İHA uzaklık tespiti 

hatasının azaltılması için daha basit bir kontrol teori tekniğinin İHA’mızda GPS anteninin 

yeterli performansıyla uygulanmasına karar verilmiştir [3]. Raspberry Pi 4 tek kart bilgisayar, 

şu an düşük kapasitede de olsa kutulama işlemi yapabilecek bir durumdadır. Maddi destek 

alınmasının ardından Coral USB hızlandırıcıyla da derin öğrenme algoritmaları, kutulama ve 

kilitlenme için kullanılacaktır. Şu an itibarıyla kutulama nazaran yavaş bir şekilde yapılmakta 

olup, hızlandırılması ve daha verimli kontrol algoritmaları için Coral USB işlem hızlandırıcı 

desteği kritik önemdedir. Yukarıdaki görsellerde bu modüllerin özellikleri ve sistemlere 

entegrasyonu ayrıntılı olarak görülebilir. 

Son sistem kısmı ise “çıktılar sistemi” olmaktadır: Navio2’nin bağlı olduğu motor sürücülerine 

ek olarak yer istasyonu ile çift yönlü iletişime ihtiyaç duyan FPV modülü, WiFi bağlantısı ve 

telemetri modülleri de buna dahildir. Sonuç olarak hava aracının yönetimi için ihtiyaç duyulan 

tüm sistemler Şekil 6’da bulunan modüller üzerinden genel hatlarıyla açıklanarak sonraki rapor 

kısımları için de altyapı hazırlanmıştır. 

Önceki raporumuzda belirtilen Arducam optik yakınlaştırıcılı kameradan alternatifine göre 

fazla ağırlığı, yarışma şartları ve maliyeti sebebiyle vazgeçilerek bu kamera yerine daha hafif 

olan Raspberry Pi v2.1 kamera yerleştirilmiştir. 
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3.2.  Alt Sistemler Özeti 

Bu kısımda öncelikle Raspberry Pi 4 tek kart bilgisayarla Navio2 uçuş kartının birbirine uyumlu 

olarak seçilmesinden bahsedilebilir. Birbirine çok yakın olarak çalışacak bu modüller haricinde, 

seçilen AWUS036ACH Alfa WiFi modülü de uzun süredir hava aracıyla birlikte 

kullanılmaktadır ve yapılan testlerde henüz bir zafiyetine rastlanmamıştır. Kullanılacak 

RFD868x telemetri modülü ve yedek olarak tutulan Holybro 433 MHz telemetri modülü de 

dahil olmak üzere, hepsi Raspberry Pi 4 tek kart bilgisayara bağlı olup bu şekilde haberleşme 

bakımından diğer bir bilgisayara ihtiyaç duyulmayacak, tek bilgisayar ile gereken veri 

işlemeleri yapılabilecek ve yer istasyonuna da kolayca bağlanılabilecektir. Bu şekilde, özellikle 

telemetri bağlantısı kopmadan, gerekli bilgilerin sunuculara iletilebilmesi mümkün olacaktır. 

Motorları kontrol eden Navio2 kartı Raspberry Pi 4’e bağlanmaktadır. Raspberry Pi 4’te 

ArduPilot programını içeren SD kart imajındaki özel işletim sistemi tarafından Navio2 ve ona 

bağlı tüm modüller sürülmektedir. Pil durumunu izlemeye izin veren Emlid firmasının güç 

adaptörü kullanılmaktadır. Bu sayede yer istasyonumuzdaki arayüzde de kalan uçuş süremiz 

hesaplanıp gösterilebilecektir. 

Önceki raporumuzda belirtilen Arducam optik yakınlaştırıcılı kameradan alternatifine göre 

fazla ağırlığı, yarışma şartları ve maliyeti sebebiyle vazgeçilerek bu kamera yerine daha hafif 

olan Raspberry Pi v2.1 kamera yerleştirilmiştir. Bu kamera tercihiyle uçuş kontrolcüsünü 

üzerinde barındıran Raspberry Pi 4B ile yüksek hızda ve düşük işlem yükü ile CSI portu 

üzerinden veri aktarımı yapılabilmektedir. 

Sonuç olarak haberleşme bakımından uyumlu oldukları denenerek görülmüş olan bu 

konfigürasyonumuz, ön tasarım raporunda belirttiğimiz seçim kriterlerine de uygun olarak 

kesinleştirilmiş ve rahat bir şekilde yarışmanın getirdiği diğer amaçlara (kilitlenme, otonom 

uçuş vb.) konsantre bir şekilde çalışabilmesi için dizayn edilmiştir. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Aşağıda bulunan değerler hava aracımızın (6 kaldırma motorlu konfigürasyona göre) güncel 

değerleri olup, aşağıda verildiği gibi şu anda uçabilen bir konfigürasyondadır. 

Tablo 5: İHA fiziksel ve elektronik özellikleri 

Döner Kanat Kol Maksimum Yükü 1 kg 

Maksimum Motor Başı İtki Gücü (Thrust) 1,2 kg 

Maksimum Toplam İtki Gücü (Thrust) 7,2 kg 

İHA Ağırlığı 3,698 kg 

İtki/Ağırlık Oranı 1.95:1 

Maksimum Dikey İvme 9,47 m/s2 

Maksimum Yatay İvme 10,84 m/s2 

Maksimum Dikey Seyir Hızı 9,13 m/s – 32,87 km/saat 

Maksimum Yatay Seyir Hızı 15,25 m/s – 54,9 km/saat 

Maksimum Kalkış Ağırlığı (%90 yükte) 6,48 kg 

Maksimum Eğilme Açısı 59,10 

Maksimum Havada Kalış Süresi 33,5 dk 

Kamera Yayını Çözünürlüğü 640x480, max. 1920x1080 (RPi Kamera v2.1) 

Bilgisayar Kapasitesi (Raspberry Pi 4) 4 Çekirdek @1.5 GHz, 4 GB RAM 
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İHA’mızda altı adet Multistar marka Elite 3508 – 268 KV model motor ve 13 x 6,5 inç pervane 

kullanılmaktadır. Bu motorlar döner kanatlı sistemlerde yüksek gram/watt verimliliğine 

ulaşmak için tasarlanmıştır.  

Yapılan statik itki deneylerinde İHA’nın havada asılı kalabilmesi için gereken motor başı 610 

gram itkinin oluşturulmasında tüketilen güç değeri verilmiştir. Bu kapsamda 15 dakikalık 

müsabaka turunda İHA’nın havada asılı kalması için 6*66,25/4 = 99,375 Watt Saat enerji 

tüketmesi gerekmektedir. 

İHA’mızda Turnigy High Capacity 10000 mAh 6S 12C lityum polimer batarya bulunmaktadır. 

Bu bataryada yaklaşık 222 Watt Saat enerji depolanabilmektedir. Bu kapasite yarışma sürecinde 

havada kalabilmeyi garanti etmektedir. 

Buna ek olarak yarışma gereği İHA’mızın rakiplerini takip etmesi ve kaçınma manevraları 

yapabilmesi gerekmektedir. En fazla enerji tüketilecek (262,5 Watt Saat) senaryo olan İHA’nın 

tam gaz kullanılması durumunda batarya kapasitesinin 12,7 dakika yeteceği hesaplanmaktadır. 

Bu şartlarda İHA’mızın 54,9 km/saat hızda sürekli hareket edeceği hesaplanmaktadır. 

Müsabaka turu boyunca sürekli en yüksek hızda hareket edilmesi gerekmediği göz önüne 

alındığında İHA’mızın yüksek performansla kullanılabileceği değerlendirilmektedir. 

Tablo 6: İHA motorunun fiziksel ve elektronik özellikleri 

Motor Pervane İtki Oranı Voltaj Güç Akım Statik İtki 

Multistar Elite 

3508 – 268 KV 

13 x 6,5 inç %60 25 V 66,25 W 2,65 A 610 gram 

%100 25 V 175 W 7 A 1200 gram 

 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

Hava aracımızın boyutları aşağıda detaylı olarak verilmiştir: 

- Drone Çapı: 695 mm 

- Kol Çapı: 16 mm 

- Merkez Gövde Ölçüleri: 195 x 195 x 2 mm 

- Pervane Çapı: 332 mm (13 inç) 

Alt sistemlerin araç içerisindeki yerleşimlerini göstermesi amacıyla, İHA’mızın tepeden ve 

yatay olarak çekilen fotoğrafları Şekil 6’da paylaşılmıştır. Sağdaki fotoğrafın sol alt ve sağ üst 

tarafındaki kırmızı renkli jumper sigortalar alınacak olan bıçak sigorta ile değiştirilecektir. 

Ayrıca kağıtlarla gösterilen yerlerde bulunacak olan FPV modülü, Coral USB, RFD 868x gibi 

modüller de merkeze yakın yerlere konarak, genel ağırlığın %5’ini geçmemelerine rağmen 

stabiliteyi arttıracak bir pozisyon seçimi yapılmıştır. WiFi modülü ve Holybro 433 MHz 

telemetri de aynı şekilde ağırlık dengesini sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Yapılan 

tasarımın doğrudan saha testine tabii tutulması tercih edilerek CAD ortamında yapılması 

öngörülen analizler takvimimizden çıkarılmıştır. 
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Şekil 6: İHA’nın tepeden bakışla elde edilen görüntüsü ve sigortalarla alınacak modüllerin yapıdaki konumları. 

Aşağıdaki resimde ise İHA’mız yatay konumda gösterilerek sigortaların konumları daha 

görünür şekle getirilmiştir. İHA’mızın üç boyutlu tasarımında görüldüğü gibi, asıl dizayna 

olabildiğince sadık kalınmış ve gerekli olan pille modüllere ek olarak motorlar da tam 

hexacopter dizaynına uygun olarak, pervaneleri yukarıya dönük şekilde konumlanmıştır. 

Bununla beraber, yapılacak testlerin ardından uygun görülürse stabiliteyi arttırmak ve uçuşta 

riskleri azaltmak için pervaneler aşağıya dönük iniş-kalkış konfigürasyon da performans 

arttırıcı bir metot bulmak amacıyla denenebilir. 

 
Şekil 7: İHA’nın yandan bakışla elde edilen görüntüsü ve sigortaların yapıdaki daha belirgin konumları. 

İHA’mızın karbonfiber iskeletini oluşturan Tarot 680 Pro orijinal tasarım belgelerinde de 

görülebileceği gibi [4], asıl dizayna sadık bir modül yerleşimi gerçekleştirilmiştir. Şekil 8’de 

spesifik olarak karbon tüp, plastik tutucu gibi kısımların iç aksam uzunlukları da paylaşılmıştır. 
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Şekil 8: İHA iskeletinin orijinal belgelerindeki görevli parçalar ve uzunluk değerleri raporun bu kısmı için paylaşılmıştır. 

Şekiller 6 ve 7’de göründüğü gibi, 6 motor da orijinal tasarıma uygun bir şekilde pervaneleri 

yukarı dönük şekilde yerleştirilmiştir. Buna dair orijinal doküman, kullanılacak oto pilot 

programındaki pervanelerin dönüş yönlerine göre modifiye edilerek motor dönüş yönleriyle 

birlikte aşağıda isabetli bir şekilde paylaşılmıştır. 

 

Şekil 9: İHA iskeletinin orijinal belgelerinde belirtilen motorlar da oto pilottaki motor dönüş yönleri çizilerek güncellenmiştir. 
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3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Verilen orijinal belgeler ve oto pilot uygulamasına uygun bir şekilde yapılan pil, kablolar, 

modüller ve motorların yerleştirilmesinin ardından aşağıdaki görüntüde verilen siyah 

pervanelerin de takılmasıyla İHA’mızın ağırlık dağılımı hesaplanmaya hazırdır. 

 

Şekil 10: İHA’mızda bulunan ve bulunacak olan modülleri gösteren, tepeden bir bakışı içeren görüntüler. 

Bu fotoğraflara ek olarak, 6 motor kolunda bulunan fiziksel (vida vb.) ve elektronik (ESC vb.) 

bağlantıları içeren örnek fotoğraf yakın plan yapılmış bir şekilde, Şekil 11’de paylaşılmaktadır. 

 

Şekil 11: İHA’mızda kullanılacak olan pervane, motor ve ESC bağlantılarını bir motor kolunda yakından gösteren bir fotoğraf. 
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Bu yapıya sahip olan İHA’mız için yapılan ağırlık merkezine göre ağırlık tablosu da aşağıda 

verilmiştir. Eş ağırlık merkezli olan parçaların toplam ağırlıkları aşağıdaki gibi verilmiştir. İHA 

genelinde homojen olarak yayılım gösteren, oldukça hafif olan bazı kablolar ve bağlantı 

elemanları gibi gözden gelinebilecek ağırlıklar hesap dışı bırakılmıştır. 

Tablo 7: İHA’daki parçaların ağırlık ve referans noktalarına göre konumlarını içeren tablo. 

Parçanın Görevi Ağırlık 

(gr) 

x ekseni 

koordinatı 

y ekseni 

koordinatı 

İHA Gövdesi 900 0 0 

1. Motor + ESC + Pervane 155 34 0 

2. Motor + ESC + Pervane 155 -34 0 

3. Motor + ESC + Pervane 155 -17 29,4 

4. Motor + ESC + Pervane 155 17 -29,4 

5. Motor + ESC + Pervane 155 17 29,4 

6. Motor + ESC + Pervane 155 -17 -29,4 

Uçuş kontrolcüsü (RPİ + Navio 2) 100 0 0 

RPİ Camera 5 0 17 

Coral USB Hızlandırıcı 90 -4 0 

Güç Dağıtım Modülü 30 7 -7 

Sigorta 20 7 7 

Yedek 5V regülatör 15 -8 0 

RC Alıcı 18 5 -5 

GNSS Anteni 40 -7 0 

Holybro 433 MHz Telemetry Modülü 24 4 6 

RFD868x Telemetry Modülü 36 -12 0 

TBS Unify Pro32 FPV Verici 20 9 0 

Alfa 2.4 GHz Wifi Modülü 90 14 0 

Lityum Polimer Batarya 1350 0 0 

Toplam  Kalkış Ağırlığı 3698 gram 

Ağırlık Merkezi x Ekseni Koordinatı 0,33 cm 

Ağırlık Merkezi y Ekseni Koordinatı 0,13 cm 

 

İHA 6 kollu bir yapıya sahip olması sebebiyle, olabildiğince simetrik bir ağırlık dizimi tertip 

edilmiştir ve İHA yaklaşık 3,7 kg ağırlığıyla resmi olarak İHA 0 kategorisindedir. Paylaşılan 

görsellerde görülebileceği gibi, tepeden bakışta bütün ağırlıklar merkeze çok yakın olacak 

şekilde konumlanmıştır. Yatay bakışta ise Şekil 5’te gözlemlenebileceği gibi ağırlıklar 

olabildiğince merkeze yakın yerlere yerleştirilerek stabilitenin arttırılması hedeflenmektedir. 

4. OTONOM KİLİTLENME (15 PUAN) 

Önceki raporumuzda öngörüldüğü gibi, yapay sinir ağı kullanımıyla alınan kamera görüntüsünü 

inceleyerek kutulama gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için ek olarak Jetson NX, 

Nano veya Xavier gibi bir yardımcı bilgisayar kullanmak yerine sadece Raspberry Pi ve Coral 
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USB hızlandırıcı (accelerator) kullanılarak gerek hız, gerekse ağırlık bakımından daha uygun 

bir seçim yapılmıştır. 

Tablo 8: Tensorflow Lite kullanımıyla denenen sinir ağlarının sonuçlarını kıyaslayan ve seçimi gösteren tablo. 

Denenen Sinir Ağı Elde Edilen FPS İşlem Yükü Genel Başarı 

SSD MobileNet v1 1.8 FPS Normal Yüksek 

SSD MobileNet v2 1.0 FPS Normal Orta 

Kıyas Sonucunda Eğitilmek İçin Seçilen Sinir Ağı Tipi: SSD MobileNet v1 

  

Eldeki imkanlarla yapılan kıyas sonucunda Raspberry Pi 4 tek kart bilgisayarda Tensorflow 

Lite kütüphanesi kullanılarak yapılan test sonucunda kıyaslanan iki farklı sinir ağının elde ettiği 

sonuçlar kıyaslanmıştır. COCO obje tespiti veri setiyle eğitim sonrasında elde edilen başarı 

oranının yüksek olması ve ek olarak daha hızlı olması sebebiyle SSD MobileNet v1 dedektör 

tek atım (single shot) sinir ağı sisteme yerleştirilmiştir, Coral USB hızlandırıcı geldiğinde 

güncel FPS’ler elde edilecek ve olursa diğer sinir ağları da yarışmaya dek denenebilecektir [5]. 

Faster R-CNN gibi tek atım olmayan sinir ağlarına kıyasla daha hızlı olması amacıyla yapılan 

bu seçim testlerimizde görüldüğü gibi başarılı sonuçlar vermiştir. 

Mevcut yapay sinir ağı COCO veri setiyle eğitilerek drone görüntülerini kutulayabilecek 

derecede başarılı haldedir. Ayrıca Coral USB hızlandırıcı olmadan 1.8 FPS civarında hızla 

çalışan tek atım sinir ağının Coral USB hızlandırıcıyla çok daha hızlı şekilde kutulama 

yapılması umulmaktadır. 

 
Şekil 12: Yaptığımız testler sırasında SSD MobileNet v1 dedektör sinir ağının minyatür İHA’yı tespit ettiği görüntü. 

Kutulamanın gerçekleştirilmesinin ardından kilitlenme süreci başlayacaktır. 10 saniye boyunca 

tespit edilen araca kilitlenecek şekilde yönlendirilmesi için aynı Raspberry Pi bünyesinde 

İHA’yı yönlendirmek ve takibi daha başarılı hale getirmek mümkün olacaktır. Uygulanacak 

kontrol algoritmalarında, sunuculardan alınan uzaklık verileri de dahil olmak üzere, elde olan 

bütün verilerin kullanımıyla başarılı bir takip sürdürülmesi hedeflenecektir [3]. Ana 

algoritmanın Raspberry Pi bünyesinde döndürülerek kontrol için kritik önemde olan iletişim 
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gecikmesinin minimal tutulması amaçlanmaktadır. Ayrıca resim boyutlarının küçültülmesi de 

daha hızlı yollarla gerçekleştirilerek tek kart bilgisayarın performansının maksimize edilmesi 

hedeflenmektedir. Böylece otonom olarak 10 saniye boyunca sinir ağının rakip İHA’yı 

kutulayabilmesi mümkün olacak ve başarılı bir kilitlenmenin yer istasyonuna bildirilmesi 

sağlanacaktır. Genel olarak kilitlenmenin mantığını anlatan otonom algoritmanın şeklen ifadesi 

de aşağıdaki görseldedir ve yapılan manuel müdahaleler sistemin otonomluğunu değiştirebilir. 

 
Şekil 13: SSD MobileNet v1 dedektör sinir ağıyla kodladığımız program böylece otonom bir şekilde İHA’ya kilitlenebilecektir. 

Aşağıdaki tabloda paylaşılan puanlamaya göre, otonom olarak kilitlenmek görev isteri olarak 

en ideal opsiyondur. Dolayısıyla birincil hedef tamamen otonom kilitlenmeler ve iniş-kalkış 

yapılan bir müsabaka turu geçirmektir. Ayrıca iletişim kopukluğu yaşamamak da mühimdir. 

Tablo 9: Yarışma kapsamındaki görev puanlama tablosu, kritik puanlar. 

Puanlama Türü Puan 

Otonom başarılı kilitleme 600 

Manuel başarılı kilitlenme 200 

Rakip tarafından kilitlenme -100 

1 saniye içinde iletilmeyen telemetri paketi (her saniye için) -1 

Otonom Uçuş 100 

Otonom İniş 100 

Otonom Kalkış 100 

Gerçek Zamanlı Görüntü Aktarımı 50 

Yanlış Vuruş Tespiti -30 

Manuel Mod Limit Aşımı -10 

Puanlama Türü Puan 

Otonom başarılı kilitleme 600 

Manuel başarılı kilitlenme 200 

Rakip tarafından kilitlenme -100 

 

5. HABERLEŞME (15 PUAN) 

Hava aracı içerisindeki tüm iletişim kablolu bir şekilde yapılmakta, Raspberry Pi 4 tek kart 

bilgisayar haricinde bir bilgisayar mevcut olmadığı için de bilgisayarlar arası bir iletişim yolu 

raporumuzda tanımlanmamış olmaktadır. Bu kapsamda aşağıda verilen şekil, önceden verilen 

Şekil 4’ün alt branşı olarak da değerlendirilebilir. 
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Şekil 14: İHA’mızın içerisinde bulunan tüm bağlantılar kablolu şekilde olup, bu görselde verildiği şekilde bağlanmaktadır. 

Genel olarak USB 3.0 ve Navio2 üzerinden UART vb. protokollerle yapılan iletişimin dışında 

modüllerin güç dağıtımı da yukarıdaki gibi yapılmaktadır. Gerekli sürücü yazılımlarına sahip 

olan Raspberry Pi 4 ve Navio2 kombinasyonu, hafif ağırlığıyla sistemin genelini kontrol eden 

güçlü bir kullanıma sahiptir. 

Bunun dışında da hava aracının yer istasyonu ile bağlantısını sağlayan iletişim kritik önemdedir. 

Aşağıdaki tabloda görülebileceği üzere, çeşitli birincil, ikincil ve yedek iletişim yolları 

özellikleriyle beraber paylaşılarak gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Böylece iletişimin 

tamamen kopma ihtimali oldukça azaltılmış, fail safe opsiyonu son seçenek hale getirilmiştir. 

Tablo 10: Hava aracı ve yer istasyonu arasında oluşturulan iletişim yollarına dair bilgileri içeren ayrıntılı tablo. 

Modül \ Özellikleri Protokol Frekans(lar) Güç İletimi (mW) 

AWUS036ACH WiFi (Birincil) TCP/UDP 2.4 veya 5 GHz 100 mW 

TBS Unify Pro FPV (Birincil) Analog Video 5.8 GHz 1000 mW 

RC Kumanda (İkincil) ACCST/PPM 2.4 GHz 100 mW 

RFD 868x Telemetri (İkincil) UART 868 MHz 1000 mW 

Holybro Telemetri (Yedek) UART 433 MHz 100 mW 
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Şekil 15: İHA’nın iç ve dıştaki kablolu/kablosuz tüm bağlantıları bu şekilde olup, tabloda belirtilen bağlantıları kapsamaktadır. 

 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI (10 PUAN) 

Kullanıcı arayüz programı olarak Mission Planner kullanılacak ve buna ek olarak 

MATLAB/Python temelli bir arayüz programı yazılacaktır. Önceki yarışmalarda hazırlanan 

arayüzler geliştirilerek, ek verilerin sisteme eklenmesi sağlanacak ve gerek yönetim, gerekse 

veri iletimi bakımından kusursuza yakın bir sistem tasarlanmış olacaktır. Ancak bu sistemin 

tamamlanması için maddi destek sonucu alınacak WiFi modülünün kesinleştirilmesi 

gerekmektedir, zira modül kalitesine göre yapılacak tercihlerde değişiklik mevcut olabilecektir 

(WiFi’deki bant genişliğine göre FPV kamera kullanılması veya kullanılmaması vb.). Birlikte 

çalışacak olan Mission Planner ve kendi yazdığımız programla İHA’nın istenen hedefleri 

otonom olarak takip edebilmesi için MAVLink komutları ROS ve diğer yazılımlarla 

iletilebilecek, veriler kolayca alınarak kendi arayüzümüze ve sunucuya iletilebilecektir. 
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Şekil 16: Mission Planner yer istasyonu programıyla uçuş testi sırasında elde edilen bir görüntü. 

Fotoğrafta görülebildiği üzere, hız (GroundSpeed) ve yerden yükseklik (Altitude) gibi 

parametreler Mission Planner arayüzünün sol alt tarafında isabetli bir şekilde yer almaktadır. 

Sol üst tarafta yer alan ve İHA’nın yönelimini gösteren kısımda ise mod bilgisi (otonom 0, 

manuel 1 olmak üzere) ve kilitlenmenin başlayıp başlamadığı bilgisi de yer alacaktır. Ayrıca 

burada WiFi yoluyla alınabilen video görüntüler de yansıtılabilir. Yine de, ayrı bir arayüz 

programında FPV kameradan elde edilen analog görüntüler de yer istasyonu bilgisayarına 

yansıtılacak ve daha güvenli bir seyir için İHA ve yer istasyonu arasında çift yayın kanalı 

kurulacaktır. Hem FPV, hem de WiFi yoluyla gelen görüntülerde kilitlenme ve hedef alanı 

dörtgenleri Şekil 12’deki gibi renkli halde bulunacak, buna ek olarak sunucu saati de yazacaktır. 

 
Şekil 17: Üreticisi ArduPilot sitesinden alınan MAVProxy yer istasyonu programına dair bilgilendirici görsel. 
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MAVProxy programı UART veya TCP/UDP protokolü üzerinden giden MAVLink iletişim 

standardı üzerinden konsol yoluyla komut verebilmeyi sağlayan bir sistemdir. Buradan da 

verilebilecek komutlarla sistemin otonomisini korumak için gerekli yazılımsal altyapının 

sağlanması mümkündür. Örnek arayüz Şekil 17’de verilmiştir, yazılacak ek MATLAB/Python 

programlarıyla beraber çalışması daha rahat olabilen MAVProxy’nin ayrıca Raspberry Pi 4 tek 

kart bilgisayarın içerisine de kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Bu şekilde -herhangi 

bir bağlantı kopuşu veya kaza olmadığı takdirde- kusursuz otonomi hedeflenmektedir. 

 
Şekil 18: DroneKit (Python) programıyla elde edilen, MAVLink komutlarıyla yapılan takibi ve izlemesini sağlayan arayüz. 

DroneKit Python programlama diliyle İHA’ya komut verebilmeye imkan sağlamaktadır. 

Mission Planner’a kıyasla Raspberry Pi içerisinde çalışmaya daha müsait olan bu program 

MAVProxy ile istenen başarı elde edilemezse, MAVProxy yerine Matlab/Python dillerinde 

yazdığımız programlarla birlikte kullanılacaktır. 

Aşağıda Matlab ortamında hazırlanan ve küçük bir illüstrasyonu gösterilen basit uçuş kontrol 

sisteminde sunucudan aldığı veri doğrultusunda, hedefi peşinde uçan bir İHA simülasyonu 

gösterilmektedir. Buna ek olarak Python dilinde de genel sistemi tamamlayıcı programlar 

kodlanması hedeflenmektedir. 
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Şekil 19: İHA takip simülasyonu 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU (10 PUAN) 

7.1. Yapısal Entegrasyon 

Hazır alınan Tarot 680 Pro iskeletinin adım adım nasıl birleştirildiğine dair görüntüler aşağıda 

paylaşılmıştır. Bir kanattan başlayarak -halihazırda iniş takımlarının bağlı olduğu- ana gövdeye 

nasıl tüm birimlerin bağlandığı, batarya tutucusu vb. akşamların nasıl iliştirildiği ve gerekli 

elektronik modüllerin nasıl yerleştirildiği detaylı olarak Şekil 20’deki görsellerde görülebilir. 

 
Şekil 20: İHA iskeleti ana yapısının adım adım kurulup, eldeki modüllerle kurulu elektronik aksamla nasıl birleştiği görülebilir. 

7.2. Mekanik Entegrasyon 
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Şekil 21: İHA’mız pilinin de takılmasıyla beraber, pervanelerin takılmasının ardından uçuşa hazır olacak şekilde durmaktadır. 

İHA’mızın mekanik entegrasyonu için uçak içi bilgisayar bağlantılarından başlamak daha 

uygun olacaktır. USB bağlantıları ve UART gibi jumper port bağlantılarına ek olarak komposit 

port çıkışı ve bilgisayar için güç bağlantıları buradaki bağlantıları oluşturmaktadır. Bu yapı 

Şekil 21’de gözlemlenebilir. 

Sonraki bağlantı olan motor bağlantıları ise ESC ile hem pilden güç kanalına, hem de tek kart 

bilgisayar bünyesindeki Navio2 kartına bağlanmaktadır. Aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü 

üzere, motor aksamı vidalarla kanada tutturularak güvenli bir operasyon hayata geçirilmektedir. 

 
Şekil 22: İHA’mızın kanadında duracak olan motor ve pervane ile elektronik bağlantılar yakın planda gösterilmektedir. 

Anten olarak adlandırılabilecek 4 adet modül İHA’nın nazaran dışarıda bulunan bölümlerine 

yerleştirilmiştir. Awus AWUS036ACH WiFi modülü, Holybro 433 MHz ve RC Kumanda 

alıcısı çift taraflı bant, kelepçe ve tellerle tutturularak sağlam bir bütünlük sağlanmıştır. Bütün 

testlerimizde, hatta zarar gördüklerimizde bile herhangi bir iletişim ünitesi ana gövdeden 

ayrılmamıştır. Bu bütünlüğe dair fotoğraf Şekil 23’teki gibi sunulmuştur. 
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Şekil 23: İHA’mıza eklenecek olan RFD 868x modülü de aynı şekilde bağlanarak mekanik entegrasyon sağlanacaktır. 

7.3. Elektronik Entegrasyon 

Elektronik entegrasyonun önemli kısmı güç dağılımı ve Raspberry Pi tek kart bilgisayar için 

yapılan bağlantılardan oluşmaktadır. Aşağıdaki şekilde verilen bağlantılarla elektronik 

entegrasyon tamamlanmış ve güç dağılımı da sade bir şekilde belirtilmiştir. Batarya 22.2 Volt 

(6S), güç dağıtım modülü ve entegre UBEC ile 5.2 Volt uçuş kontrolcüsüne iletilirken, 22.2 

Volt sırası ile sigortaya, ESC’lere ve oradan da motorlara iletilir. Ayrıca güç dağıtım 

modülünün 22.2 Voltluk hattına yedek 5 Voltluk regülatör bağlanmıştır. Böylece uçuş 

kontrolcüsüne yedek bir hat sağlanmakta, hem de yüksek enerji tüketen RFD 868x modülü 

beslenmektedir. 

Uçuş kontrolcüsü sırasıyla Pi Kamera, Coral USB hızlandırıcı, RC alıcısı, GPS-GNSS anteni, 

443 MHz Holybro, 5.8 GHz FPV verici, 2.4 GHz WiFi modülü ve RFD 868x modülünü 

beslemektedir. 
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Şekil 24: İHA’mızın güç dağılımına ve elektronik entegrasyonuna dair bu görselde batarya, güç dağıtım modülü, ESC’ler, 

sigorta ve yedek 5V regülatör bulunmaktadır. 

Sıradaki fotoğrafta ise elimizde şu an itibarıyla mevcut olan elektronik modüller birleşik halde 

gösterilmektedir. Bu elektronik modüller uçuş testleri sırasında sorunsuz bir şekilde çalışmış 

olsalar da, satın alım için destek istenen modüllerle beraber daha kapsamlı ve daha yüksek 

kapasiteye sahip bir işlem ve iletişim hacmi oluşturacaktır. Soldan başlayarak sırayla Awus 

AWUS036ACH, Raspberry Pi 4 tek kart bilgisayar ve entegre Navio2 uçuş kartı, RC kumanda 

alıcısı, 433 MHz telemetri kartı, Navio2 için özelleşmiş GPS-GNSS anteni ve Pi Kamera bu 

fotoğrafta bulunan modüllerimizdir. 
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Şekil 25: İHA’mızın elektronik aksamı, şu an elimizde bulunan ünitelerle gösterilmiştir. 

 

8. TEST VE SİMÜLASYON (15 PUAN) 

8.1. Alt Sistem Testleri 

Alt sistem testi olarak yaptığımız testler simülasyondan çok gerçek hayat testleri olup, kısıtlı 

ortamlarda -özellikle kilitlenme testleri için minyatür hedefler kullanılarak- gerçekçiliği 

arttırmak hedeflenmiştir.  

  8.1.1. İtki ve Yapısal Test 

6 motora sahip olan Hexacopter (Altıkopter) yapıdaki Tarot 680 Pro iskelet motor gücünün 

teorik olarak rahatlıkla uçurabileceği bir ağırlığa sahip faydalı yükler taşımaktadır (toplamda 

yaklaşık 3700 gram). Karbonfiber yapısıyla güçlü bir mukavemete sahip olan İHA’mızın zarar 

gören iniş takımı parçaları yenilenmiş, yeni alüminyum parça ile sağlamlığı korunmuştur. Bu 

şekilde 10 kg-N (kilonewton, yaklaşık 1 kilonun ağırlığı kadar) baskı uygulanan motor kolları 

buna rahatlıkla dayanabilmiştir. 

Sonraki itki ve yapısal test olarak seçilen aşama simülasyondan ziyade bizzat İHA’mızın 

kendisini uçurmak olmuştur. Tablo 1’te paylaştığımız hız, ivme vb. diğer değerlere sağlamlığını 

koruyarak yaklaşmış olan İHA’mız bu testi de başarıyla geçmiştir. Buna dair fotoğraflar da 

aşağıda birleştirilerek sunulmuştur. 
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Bunlara ek olarak Teknofest 2019 Savaşan İHA yarışması kapsamında da yarışan İHA’mızın, 

bu yarışma sırasında bulundurduğu ZED kamera ve Jetson Nano ağırlıklarının da çıkarılmasıyla 

birlikte uçuş ağırlığı bakımından herhangi bir sorun görülmemiştir. Aşağıda paylaşılan 

fotoğraflarda İHA kalkışı ayrıntılı bir şekilde gözlemlenebilir. 

Şekil 26: İHA Uçuş Testi Görselleri. 

  8.1.2. Kilitlenme Testi 

Kilitlenme testi minyatür bir İHA’nın Raspberry Pi kamerasına gösterilmesiyle başlamaktadır. 

Ev ortamında yapılan bu testte, Şekildeki görüntüye kilitlenen yapay sinir ağı aşağıda paylaşılan 

görselde olduğu gibi, şartnameye uygun bir şekilde kırmızı bir kutu ile tespit ederek hızlı bir 

şekilde işlem yapmasıyla kilitlenme testi devam eder. 

Sonraki aşamada İHA’mız, rakip İHA’nın merkeze göre konumu ölçerek, İHA’nın takibe 

devam etmesi için hangi yöne gitmesi gerektiğini belirler. Buna dair yeni gidiş noktaları 

(waypoint) gecikme minimize edilerek Raspberry Pi tarafından otopilot uygulamasına bildirilir 

ve takibin en kolay şekilde sürdürülmesi için otonom bir yönetim sergilenmiş olur. Kilitlenme 

için gereken asgari süre tamamlandıktan sonra İHA, bulunduğu sektörü terk ederek yeni bir 

hedef bulmak için yeni bir İHA’nın peşine düşer, böylece test ettiğimiz kilitlenme süreci 

tamamlanmış olur. 

Manuel bir müdahalede bulunmak için kilitlenme süreci gerçek zamanlı olarak düzenlenebilir. 

Bu kilitlenme sürecini yönlendirmek amacıyla yapılacak herhangi bir girişim, öncelikle 

Raspberry Pi tek kart bilgisayarın bilgilendirilmesi ile başlar. Müdahalenin niteliğine göre 

manuel veya otonom statü belirlenerek, İHA istenen yere yönlendirilmekte ve kilitlenme daha 

kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Daha detaylı olarak İHA Görev İdaresi ve Kilitlenme 

Yazılımsal Şeması Şekil 28’de paylaşılarak yazılımlar ve iletişim yolları raporlanmıştır. 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

28 | S a y f a  

“SİGMOİD” 

 
Şekil 27: İHA Kilitlenme Testi Görsellerinden Biri. 

 
Şekil 28: İHA Görev İdaresi ve Kilitlenme Yazılımsal Şeması. 

 

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

Uçuş testlerimize dair görseller aşağıda paylaşılmıştır, işbu raporda video gibi büyük hacme 

sahip dosyalar bulundurulamadığı için kalkış anımıza dair görseller art arda konarak testimizin 

başarılı olduğu gösterilmiştir. Rapor sonrası gelecek olan ek malzemelerin oluşturacağı ağırlığa 

kıyasla rahat ve sorunsuz bir şekilde kalkış ve uçuş görsellerdeki gibi gerçekleştirilmiş, 

sonrasında İHA’mız sağlam bir şekilde inişi de gerçekleştirmiştir. 
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Şekil 29: İHA Uçuş Testi Görselleri. 

Uçuş testimizin sonucunda İHA’mızın mukavemet ve bütünlük bakımından güçlü olduğu 

tasdik edilmiş, stabilite ve kamera entegrasyonunun başarıyla sağlandığı teyit edilmiştir. 

 
Şekil 30: Uçuş testi sırasında kameradan yer istasyonuna görüntü akışının başarılı olduğuna dair bir görsel. 

Uçuş Kontrol Listesi’ndeki adımlarımız ise şunlardır: 

- WiFi ve telemetri modülü bağlantı kontrolü, Mission Planner ve bağlı uygulamaların açılması, 

- İHA ve yer istasyonu arasındaki video akışının kontrolü, WiFi ve FPV modüller kullanılarak, 

- Yapay Sinir Ağı temelli dedektör kodunun çalıştırılması ve testi, 

- Pervane olmaksızın motor dönme testi, 

- Fail Safe modu testi, 

- Pervane yönlerinin kontrolü, pervane aksamının testi, 

- İHA’nın açık bir alana çıkartılıp uzaklaştırılması, 

- Manuel kumanda ile itki kontrolü. 

Bu basamakların ardından otonom kalkışla müsabaka turuna başlanacaktır. 
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9. GÜVENLİK (5 PUAN) 

İlk olarak işbu raporda görüldüğü üzere, hava aracımız sadece Coral USB ve WiFi modülü gibi 

telle sıkıca tutturulabilecek eklemeler haricinde tamamlanmış durumdadır; maddi destekle 

beraber donanımsal olarak da tamamlanmış ve bütünlüğü sağlanmış olacaktır. Herhangi bir 

tersliğe karşın ilk yardım çantası uçuşlar sırasında yanımızda bulundurulacak, buna ek olarak 

çift bilgisayar bulundurularak bir -küçük bir ihtimal olsa da- kilitlenme durumunda diğer 

bilgisayar ile yer istasyonu çalışmaya devam edecektir. Ayrıca LiPo pillerimiz için de özel pil 

çantası alınarak yanmaya karşı tedbir alınmış olacaktır. 

İHA’mız görsel ve yapısal bütünlük olarak istenen seviyede mukavemete sahip, güvenli bir 

İHA olarak uçuş testlerine de girmiştir. Bunun için İHA aksamlarının sıkıca bağlanmış olup 

gerek sıvı yapıştırıcı, gerekse somunla tutturulmuş olduğu gösterilecektir. Yapısal olarak en 

tehlikeli kısımlardan biri olan pervanelerin yerleştirilmesi ve sabitlenmesinde azami dikkatle 

davranılacak ve güvenli olduklarından emin olunacaktır. Güç aktarımı ve diğer kabloların hava 

ve yüksek elektrik akımı koşullarına uygun bir şekilde tasarlanacak ve kullanılacak olması da 

bu tedbirlerden biridir. 1 kilometreden fazla uzaklıkta çalışabilecek WiFi linkiyle iletişim 

cihazları yarışma öncesinde de gösterilecek, bu menzil kontrolü sonrasında motor açma ve 

kapama da gösterilerek kontroller yapılacaktır. İHA’nın kontrol mekanizmaları ve yer 

istasyonuyla birlikte çalışabildiği de istek dahilinde jüriye gösterilmek üzere hazır tutulacaktır. 

Bunlar dışında araç güvenliği için alınan tedbirler iki kategoride değerlendirilebilir. Bu 

minvalde ilk olarak yazılımsal önlemlerden bahsetmek gerekmektedir. Araç ile yer istasyonu 

arasında kurulan bağlantının bir şekilde kopması veya aracın iletişiminin tamamen son bulması 

halinde İHA, belirli bir süre geçmesinin ardından otonom bir iniş gerçekleştirecektir. Özünde 

FailSafe uygulamalarından biri olacak bu pratikte yarışma şartnamesine uygun bir şekilde iniş 

yapacak ve belirlenen saha içinde kalacak şekilde yere inecektir. İletişimin son bulması dışında, 

uçuş güvenliğini mugayir bir durum hasıl olması halinde (pil arızası, çarpışma vb.) araç 

öncelikle yer istasyonundan inmek için izin talep edecek, yanıt gelmediği takdirde otomatik 

olarak otonom iniş gerçekleştirerek görevi sonlandırmak için gayret gösterecektir. Yer 

istasyonu aynı zamanda kendi de iniş talimatı verebilecek olup bu inişin gaz ve yönelim gibi 

parametrelerini bildirmediği durumda otonom, bildirdiği durumda manuel iniş gerçekleşmiş 

olacaktır. Keza 10 saniye boyunca saha dışında kalan İHA’mız yer istasyonundan bağımsız bir 

şekilde otonom iniş gerçekleştirmek üzere kodlanacaktır. 

Diğer bir husus da tasarım seviyesindeki donanımsal güvenlik tedbirleridir. İlk olarak 

İHA’mızda kullanılacak olan, kolay ulaşılabilir bir bıçak sigorta sistemiyle elektrikli aksamın 

daha güvenli bir şekilde çalışması hedeflenmiştir. Bu amaçla İHA’mızda kullanacağımız güç 

dağıtım sisteminin girişine ve çıkışına yerleştirilen sigortalar gösterilmektedir. Bunun dışında 

gövde tasarımının kaldırabileceği yükten fazla bir ağırlık yüklenmemesine özen gösterilmiştir. 

Yük altında kalacağı düşünülen parçaların esneme testleri yapılmıştır. Bu şekilde aracın 

sağlamlığı, bütünlüğü ve güvenliği bakımından gerekli fiziksel tedbirler alınmış olacak ve 

yarışmanın güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenler yapılmıştır. 
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Şekil 31: İHA’daki giriş ve çıkış sigortaları ve jumper sigortaların (solda) yerine gelecek olan bıçak sigorta (sağda) 
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