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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ

SİHA’nın sistem tanımı ve performans özellikleri bu başlık altında detaylandırılmıştır.

1.1. Sistem Tanımı

Savaşan İHA, rakip araçları tespit ederek istenilen süre boyunca rakip araca kilitlenen
diğer SİHA’ların kilitlenmelerinden kaçabilen ve aldığı bilgileri yer kontrol istasyonuna
kesintisiz aktarabilen sabit kanatlı otonom hava aracıdır. Anlatılan sistem aşağıdaki görselde
sistem şematik olarak da tanımlanmıştır.

Figür 1.1.1. Sistem Tanımı

Bu yeteneklere sahip bir aracın en iyi şekilde tasarlanması için öncelikle literatür
araştırmaları yapılmıştır. İlgili araştırmalar ve geçmiş yarışma tecrübeleri baz alınarak hava
aracının konfigürasyonu ve hesaplamaları tamamlanmıştır. Aracın hazır şase olarak seçilmesi
halinde görev isterlerini gerçekleştiremeyeceği kararlaştırılmıştır. Bu sebeple, hava aracı
üretimi tecrübesi bulunan takımımız tarafından Samsun Üniversitesi hangarlarında SİHA’nın
yapısal üretimi gerçekleştirilecektir. Aracın Figür 1.1.2’de render alınmış olarak görülen
tasarımı, “3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı” bölümünde görsellerle
detaylandırılmıştır.

Figür 1.1.2. SİHA Üç Boyutlu Modeli Render Fotoğrafı
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Yarışma isterleri gereği, hava aracından it dalaşı yeteneği beklenmektedir. Bu sebeple
aracın yapısal bütünlüğünün korunması ön planda tutulmuştur. Gövde, diğer mekanik alt
sistemlerin birleştirildiği ve aviyonik elemanları barındıran en kritik yapıdır. Bu sebeple
gövdenin sağlamlığı için üretiminde cam elyaf kompozit malzeme tercih edilmiştir. Ayrıca
aerodinamik yüklere maruz kalan kanat ve kuyruk bölümleri karbon borularla
desteklenmektedir.

Tüm sistemi iki bölüm halinde incelemek mümkündür. Bunlardan birisi yer kontrol
istasyonu ve sahip olduğu bileşenler iken diğeri araç ve araç üzerinde bulunan bileşenlerdir.

Yer kontrol istasyonu uçuşlar sırasında aracın ve görevin takip edilebilmesini sağlar.
Araç ile arasında telemetri bilgilerinin aktarılabilmesi için bir radyo frekans modülüne
sahiptir. Ayrıca kilitlenmenin anlık olarak görüntülenebilmesi için araçtan yer istasyonuna
görüntü aktarılması gerekmektedir. Bu amaçla yer istasyonunda, görüntü aktarımı için yeterli
bant genişliğinde ağ bağlantısı sağlayabilen yönlü bir anten bulunur. Yarışma sunucusunun
istediği bilgilerin aktarılması için yer istasyonu ile yarışma sunucusu arasında da ethernet
bağlantısı bulunur. Gerektiğinde aracın manuel kontrol edilebilmesi için uzaktan kumanda
modülleri kullanılmaktadır.

Otonom uçuş için uygun sistemlerle donatılan hava aracı görev ile ilgili algoritmaların
koşturulması için bir görev bilgisayarına sahiptir. Otonom uçuş için bünyesinde birden fazla
ataletsel ölçüm birimi bulunan ve işlem kapasitesi yüksek bir uçuş kontrol kartı
kullanılmaktadır. Uçuş kontrol kartı çevre elemanlarından aldığı verileri kullanarak aracın
hareketli yüzey ve motorlarına gerekli komutları vermektedir. Otonom uçuş ve görev icrası
için ihtiyaç duyduğu konum bilgisi küresel konumlandırma sistemleri ile elde edilir. Uçuş
kontrol kartı üzerine takılan GPS modülleri konum bilgisi sağlamaktadır. Görevin
gerçekleştirilmesi için gidilmesi gereken konum bilgileri uçuş kontrol kartına bağlı olan
telemetri modülü ile yer kontrol istasyonundan araca aktarılır. Görev bilgisayarı ise uçuş
kontrol kartı ile kablolu olarak bağlantı kurar ve görevin gerçekleştirilmesi için gerekli
bilgileri alır. Ardından aracın göreve odaklı yönlendirilmesi için uçuş kontrol kartına
komutlar gönderir. Aynı zamanda görev kontrol bilgisayarına bağlı bir wifi erişim noktası
bulunmaktadır. Bu donanım ile görev bilgisayarı kendisine bağlı bulunan kameradan aldığı
görüntünün yer kontrol istasyonuna aktarılmasını sağlar.

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri

Aracın yetenek ve kısıtlarının tanımlanabilmesi için çeşitli hesaplamalar ve analizler
yapılmıştır. Performans değerleri Tablo 1.2.1’den incelenebilir. Seyir hızındaki 35 N
değerindeki taşıma kuvveti SİHA stall durumuna girince 29.4 N değerine düşmektedir.
Benzer şekilde seyir hızında 11.6 N’luk sürükleme kuvveti stall durumuna girince 9.7 N
olmaktadır. Hesaplamalar yapılırken XFLR5 programından yararlanılmış ve NACA 6412
kanat profiline ait değerler bu programdan alınarak kanat için performans parametreleri
hesaplanmıştır. Ayrıca yapılan akış analizine ait sonuçlar, Tablo 1.2.1’de kırmızı kutucuk
içinde belirtilmiştir. Akış analizine ait detaylar 3.3 Hava Aracı Performans Özeti kısmında
bulunmaktadır.
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Tablo 1.2.1. Sistem Performans Özeti

Hava Aracı Fiziksel Özellikleri

Airfoil NACA
6412

Kuyruk
Alanı 0.074 m2

Ortalama
Aerodinamik

Veter
Uzunluğu

0.22 m

Kanat Yapısı Trapez
Kanat

Rudder
Alanı 0.018 m2

Ortalama
Aerodinamik

Veter
Konumu

0.363 m

Kanat Açıklığı 1.52 m Elevator
Alanı 0.03 m2 Kalkış

Ağırlığı 31.87 N

Açıklık Oranı 6.87 Kanat
Alanı 0.336 m2 Sivrilme

Oranı 0.76

Kök Veter 25 cm Uç Veter 19 cm

Hava Aracı Performans Parametreleri

Stall Hızı 10.907 m/s CL 1.071 L/DSeyir 16.15

Seyir Hızı 18.5 m/s CD,0 0.011 L/Dmax 21.71

Re @seyir 280,417 K 0.04821 Kanat
Yüklemesi 94.726 Pa

Re @stall 165,326 CD,i 0.0553
Maksimum
Tırmanma

Açısı
57.8°

TaşımaSeyir* 35.379 N CD 0.0663 TaşımaSeyir
75.548 N

SürüklemeSeyir* 11.691 N

Minimum
Dönme

Yarıçapı (60°
Bank Angle)

2.45 m SürüklemeSeyir 4.677 N

Maksimum
Motor İtkisi 2.9 kg T/WMax 0.893 T/WSeyir 0.462

* Kırmızı kutucuk içerisinde belirtilen taşıma ve sürükleme değerleri uçak konfigürasyonu
için yapılan analiz sonuçlarıdır.
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2. ORGANİZASYON ÖZETİ

Görev dağılımı, zaman çizelgesi ve maliyet tablosu alt başlıklarda açıklanmıştır.

2.1. Takım Organizasyonu

Figür 2.1.1. Takım Organizasyonu

Tasarım: SİHA’nın istenilen aerodinamik yeterlilikleri karşılayacak şekilde
tasarlanması, teknik çizimi ve 3 boyutlu modellenmesi, analizlerinin yapılması, üretim
sürecinin yürütülmesi için çalışan birimdir.

Hesaplama: Aracın sahip olması gereken niceliklerin teorik olarak hesaplanması,
aracın boyutsal parametrelerinin belirlenmesi, uçuş testlerinden alınan sonuçların
incelenmesi, aracın yetenek ve kısıtlarının tanımlanması için çalışan birimdir.

Aviyonik: Otonom uçuşu ve görevi başarılı tamamlayabilmek için kullanılacak
bileşenlerin seçilmesi, donanımsal ve yazılımsal olarak hazırlanması, güvenli çalışabilir
biçimde sistemin geri kalanına entegre edilmesi için çalışan birimdir.

Mekanik: Yapısal parçaların mekanik ve aerodinamik gereklilikleri sağlayacak
şekilde üretilmesi, yapısal entegrasyonun yapılması, aracın uçuşa uygun dayanıma sahip
olması, uçuş testlerinden sonra iyileştirmeler yapılması için çalışan birimdir.
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Görüntü İşleme: Hedef tespiti için kullanılacak derin öğrenme modelinin eğitilmesi,
veri seti oluşturma sürecinin yönetilmesi, modelin optimizasyonu ve farklı kaynaklardan test
edilmesi, modeli kullanan bilgisayarlı görü yazılımının geliştirilmesi için çalışan birimdir.

Uçuş Kontrol: Otonom uçuşun başarılı şekilde gerçekleşmesi, uçuşun göreve göre
yönlendirilmesi ve hedef takibinin - kilitlenmenin sağlanması, uçuş testlerinden sonra alınan
deneysel sonuçların analiz edilmesi ve uçuşun iyileştirilmesi için çalışan birimdir.

Haberleşme: Araç, yer istasyonu ve yarışma sunucusu arasında farklı amaçlar için
çalışması gereken veri bağlantılarının kurulması, bu bağlantıların istenilen süre boyunca
sağlıklı veri aktarabilmesi, yer kontrol istasyonunun oluşturulması için çalışan birimdir.

Üretim: Aracın tüm yapısal, mekanik, aviyonik, yazılımsal gereklilikleri ile birlikte
üretilmesidir. Tüm takım üyeleri tarafından koordineli biçimde gerçekleştirilecektir.

Raporlama: Yarışma isterlerinin karşılanabileceğini ve ekibin - aracın gerekli
yeteneklere sahip olduğunu kanıtlayıcı nitelikteki rapor ve videoların hazırlanmasıdır. Tüm
takım tarafından koordineli biçimde yürütülmektedir.

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe

Figür 2.2.1. Zaman Akış Çizelgesi
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Tablo 2.2.1. Maliyet Tablosu

Malzeme Adı Adet Fiyat Tutar İhtiyaç
X2826-1080 KV 880W 3-5S Fırçasız Motor 2 Adet 533 TL 1066 TL Mevcut
4S 12000 mAh 40 C Lipo Batarya 14.8V Pil 2 Adet 1451 TL 2902 TL 1 Adet

60 Amper ESC 2 Adet 274 TL 548 TL Mevcut
Skyric Balance Charger 1 Adet 770 TL 770 TL Mevcut
NVIDIA Jetson Nano (4GB) 2 Adet 2617 TL 5234 TL 1 Adet

Pixhawk Cube Orange ve Here 3 GPS Set 2 Adet 5198 TL 10396 TL 1 Adet
Raspberry Pi Kamera Modülü V2 2 Adet 374 TL 748 TL 1 Adet
FPV UBEC 5V / 3A (2S-6S Giriş) 2 Adet 55 TL 110 TL 1 Adet

MG90S Servo Motor 10 Adet 22 TL 220 TL Mevcut
Pixhawk BUNDLE-RFD868x 2 Adet 2795 TL 5580 TL 2 Adet

Pitot Tüp 2 Adet 305 TL 610 TL 1 Adet
Servo Uzatma Kablosu 6 Adet 35 TL 210 TL Mevcut

Radiolink AT9S PRO Kumanda ve Alıcı 1 Adet 1300 TL 1300 TL Mevcut
Depron 20 Adet 38 TL 760 TL Mevcut

Yapıştırıcılar 4 Set 100 TL 400 TL Alınacak
El Aletleri 1 Set 250 TL 250 TL Mevcut

Kompozit Malzemeler 1 Set 1000 TL 1000 TL Alınacak
Karbon Borular (1 metre) 8 Adet 150 TL 1200 TL Alınacak

İniş Takımı 2 Set 407 TL 814 TL Mevcut
Ubiquiti Bullet M5 + POE 1 Adet 1100 TL 1100 TL Alınacak

Ubiquiti LiteBeam M5 1 Adet 525 TL 525 TL Alınacak
TOPLAM 72 Adet - 35743 TL -

İhtiyaç Duyulan Malzeme Tutarı: 19805 TL Mevcut Malzeme Tutarı:15938TL

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ

3.1. Nihai Sistem Mimarisi

Araç temelde üç sistem üzerine inşa edilmiştir. Bunlar; aracın otonom uçuşunu
gerçekleştirecek olan uçuş kontrol sistemi, görevin gerçekleştirilmesi için hazırlanan görev
kontrol sistemi, görevin ve uçuşun sağlıklı şekilde izlenip yürütülebilmesi için yer kontrol
istasyonudur. Ayrıca hepsinin farklı isterlere göre bir arada ve koordineli çalışabilmesi için
gerekli haberleşmeyi sağlayan çeşitli alt sistemler kurulmuştur. Görevin başarılı yerine
getirilebilmesi için tüm bu sistemlerin birbirleri ile uyumlu çalışması gerekmektedir. Bu
nedenle donanımların seçimi sırasında uyumluluğa özellikle dikkat edilmiştir. Sistem
mimarisinin tamamı  Figür 3.1.1’den şematik olarak incelenebilir.
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Figür 3.1.1. Sistem Mimarisi

Görev kontrol sistemi; yarışma sunucusundan gelen rakip araç bilgileri ile kameradan
gelen görüntülerin değerlendirilmesini, görev algoritmasının en uygun şekilde takip
edilmesini, kaçış ve diğer alt algoritmaların yönetim ve idaresini sağlamaktadır. Görev
kontrol sistemi ile kameradan elde edilen görüntüler rakip araç tespit algoritmaları ile
anlamlandırılabilecek ve kontrol sistemi için gerekli girdiler elde edilebilecektir. Yarışma
sunucusundan elde edilen rakip araçlara ait veriler yer istasyonunda yürütülecek olan
algoritmalar ile değerlendirilecek ve aracın yönelimi için en uygun olan rakip araç bilgileri
görev kontrol sistemine aktarılacaktır. Hem kamera yoluyla elde edilen çıktılar hem de yer
istasyonundan iletilen bilgilerin değerlendirilmesinden ortaya çıkan çıktılar görev kontrol
sistemi ile sistematik şekilde aracın yönlendirilmesi için uçuş kontrol sistemine iletilecektir.
Yapılacak bu işlemlerin doğru şekilde yönetilmesi görev kontrol sisteminin kendisine iletilen
bilgileri doğru şekilde işlemesini gerektirmektedir. Görev kontrol sisteminin ana bileşeni
görev kontrol bilgisayarıdır. Görev kontrol bilgisayarı olarak Nvidia Jetson Nano
kullanılacaktır. Bu bilgisayarın seçilmesinde en büyük etken yapay zeka ve tespit
algoritmalarının çalıştırılmasında en önemli yapı olan grafik işleme ünitelerinin (GPU) Jetson
Nano’nun sahip olduğu CUDA teknolojisi ile çok daha verimli ve hızlı şekilde
çalıştırılabilmesidir. Bilgisayarda en çok yük yaratacak işlem araç tespit algoritmalarının
yürütülmesi olacağı için CUDA teknolojisinin bulunması oldukça önemlidir. Araçta
kullanılacak Nvidia Jetson Nano 128 çekirdekli Maxwell GPU’ya sahiptir. Dört çekirdekli
ARM A57 CPU’ya sahip olan bilgisayar içerisinde barındırdığı genel amaçlı giriş çıkış
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pinleri, farklı iletişim protokollerini destekleyen pinleri ve portları ile gerekli olabilecek ek
donanımlarla uyumlu şekilde çalışabilecektir. Görev bilgisayarı üzerinde Sony IMX219 8
megapiksel sensörü barındıran Raspberry Pi v2 kamera modülü kullanılacaktır. Testler
sırasında kameranın yeterli performansı göstermemesi halinde yüksek çözünürlük ve fps
değerlerine sahip ayrıca sarsıntı engelleyici sistemler barındıran Logitech markasına ait C920
modelinin kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca görev bilgisayarına iletişim için gerekli
modüller takılı olacaktır. Bunlarla ilgili detaylar ilerleyen paragraflarda anlatılmıştır.

Uçuş kontrol sistemi görev kontrol sisteminden gelen anlamlandırılmış bilgileri
işleyerek araca gerekli komutları göndermektedir. Üzerinde üç adet ataletsel ölçüm birimi
barındıran ve hakkında çok sayıda bilgi bulunan Pixhawk Cube uçuş kontrol kartı olarak
kullanılacaktır. Uçuş kontrol sistemi doğru şekilde çalışabilmek için farklı sensör bilgilerine
gerek duymaktadır. Pitot tüpten gelen hava hızı bilgisi ve GPS tarafından sağlanan global
konum bilgisi uçuş kontrol bilgisayarı içerisinde çalışacak ArduPlane uçuş kontrol yazılımını
besleyecektir. Pixhawk ile uyumlu çalışabilen PT60 dijital hava hızı sensörü kullanılacaktır.
PT60 Pixhawk ile I2C protokolünü kullanarak haberleşmektedir. Konum bilgisi Pixhawk
Cube ile set halinde satılan ve uyumlu şekilde çalışabilen Here 3 GPS modülünden
sağlanacaktır. Here 3 GPS modülü aracın daha güvenli çalıştırılabilmesi için kullanılan
güvenlik butonunu da bünyesinde taşımaktadır. Pixhawk uçuş kontrol bilgisayarına telemetri
modülü de bağlıdır. Bu sistem hakkında detaylı bilgi ilerleyen paragraflarda anlatılacaktır.

Sistemlerin birbirleri ile sağlıklı şekilde çalışabilmeleri için aralarındaki
haberleşmenin de sağlıklı ve kesintisiz şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Araç üzerinde ve
yer istasyonunda üç farklı haberleşme işlemi gerçekleşmektedir. Bu sistemlerden birisi görev
bilgisayarı ile uçuş kontrol sistemi arasında UART iletişim protokolüne uygun olarak kablolu
şekilde gerçekleşecektir. Nvidia Jetson Nano’nun sahip olduğu RX (receiver) ve TX
(transmitter) pinlerinden çıkan kablolar topraklama hattı ile birlikte Piwhawk Cube’ün
telemetri portuna takılacaktır. Diğer iki haberleşme işlemi araç ile yer istasyonu arasında
gerçekleşecektir. Telemetri bilgileri birbirine eşlenmiş RFD 868x telemetri modüllerinin
Pixhawk Cube ve yer istasyonunda yer alan bilgisayara takılması ile sağlanacaktır. Pixhawk
tarafından üretilen ve maksimum 40 km çekim menziline sahip olan bu modül 868 MHz
frekansında çalışmaktadır. Sistemler arasında gerçekleşen bir diğer haberleşme işlemi ise
görüntü ve kilitlenme bilgisinin aktarılması için görev bilgisayarı ile yer istasyonu
arasındadır. Bu işlem yer istasyonu ve görev bilgisayarının aynı ağa bağlı olmaları ile
gerçekleşmektedir. Bu ağ bağlantısının sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlamak için araç
üzerinde bir erişim noktası ve yer istasyonunda yönlü bir anten kullanılacaktır. Erişim noktası
olarak Ubiquti firması tarafından üretilen Bullet M5 modeli kullanılacaktır. Yer istasyonunda
ise yine Ubiquiti firması tarafından üretilen LiteBeam M5 modülü yönlü anten olarak
kullanılacaktır. İki sistem de 5 GHz bandında çalışmaktadır.

Araç gerekli itkiyi SunnySky markasının ürettiği X2826 1080 KV fırçasız motor ile
sağlayacaktır. Yukarıda bahsedilen tüm sistemler ve fırçasız motora gerekli güç TATTU
marka 12000 mAh 4S Li-Po batarya ile sağlanacaktır. Bataryadan motora gidecek gücün
kontrol edilmesi için SkyWalker 60 A ESC kullanılacaktır. Diğer görev bilgisayarı ve
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haberleşme sistemlerine iletilecek elektriksel güçler UBEC’ler ile kontrol edilecektir. FPV
markasının ürünü olan UBEC’ler kullanılacaktır. Kullanılacak UBEC’ler elektriksel gücü
sistemlere uygun gerilim ve akım değerlerine düşürecektir.

Aracın manuel kontrolü için AT9S RadioLink kumanda kullanılacaktır. Araç üzerinde
kumanda ile haberleşme için Radiolink R9DS alıcısı bulunacaktır. Alıcı uçuş kontrol
bilgisayarı ile SBUS iletişim protokolüne uygun şekilde kablolu iletişim kurmaktadır.

3.2. Alt Sistemler Özeti

“Dog Fight” yeteneği kazanması istenen hava aracının görevi gerçekleştirmeye
yönelik tasarlanan alt sistemleri hedef tespiti için bir derin öğrenme modeli çalıştırdığından
uçuş bilgisayarı seçiminde işlemci kapasitesi önemli bir kriter kabul edilmiştir. Ayrıca araç
üzerindeki tüm aviyoniklerin seçimi yapılırken dikkat edilen unsurlar şunlardır; kaynak
yeterliliği, güvenilir platformlar olup amaca yönelik çalışabilmeleri ve ekibimiz tarafından
geçmişte çeşitli projelerde kullanılmış olmaları. Mekanik alt sistemlerin seçiminde ise büyük
oranda aerodinamik yeterlilikler dikkate alınmıştır.

Otonom uçuş ayarlarının uygun şekilde sağlanabilmesi için uçuş testleri yapılırken
aviyonik sistemin otonom yönetimine ait parametreler incelenmiş ve aracın
yapısal-aerodinamik özellikleri de dikkate alınarak optimum stabiliteyi sağlayan uçuş ayarları
elde edilmeye çalışılmıştır. Testler boyunca aynı zamanda seçilen aviyonik donanımın
yeterliliği de amaca yönelik olarak sınanmıştır.

● Uçuş kontrol alt sistemi

Otonom görev uçuşu amacına yönelik seçilen Pixhawk Cube platformu, piyasada çok
bulunan ve kullanımı yaygın, güvenilir bir platform olduğu için seçilmiştir. Sahip olduğu
mikroişlemci ve sensör bütünlüğü, Pixhawk 1 PX4 platformuna göre daha başarılı olması
seçimini desteklemiştir. Pixhawk Cube üzerinden ArduPlane 4.0.8 uçuş kontrol yazılımı
yürütülecek ve RFD 868 telemetri aracılığıyla uçuş verileri GCS yazılımı ile anlık takip
edilecektir. Konum bilgisi Here 3 GNSS modülü ile yüksek hassasiyetle anlık olarak
alınacaktır. Konum verisini hız verisine çeviren sistemin doğruluğunu arttırmak amacıyla
PT60 dijital hava hızı sensörü kullanılacaktır. Kilitlenme sırasında manevra yönetimi görev
bilgisayarından gelen MAVLink mesajlarına göre yine uçuş kontrol sistemi tarafından
yapılacaktır.

● Görev kontrol alt sistemi

Yüksek işlem gücü kapasitesi ve ekip tarafından kullanım tecrübesi bulunan Nvidia
Jetson NANO, görev bilgisayarı olarak seçilmiştir. WaveShare IMX219 kamera modülü ile
entegre çalışacak olan görev bilgisayarında YoloV4-Tiny derin öğrenme modeli
yürütülecektir. YoloV4-Tiny ile görev bilgisayarına serial bağlantı üzerinden verilen
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MAVLink komutları hedef takibini sağlayacaktır. Hedefi dinamik olarak değişen bir alanla
işaretleyen görüntü işleme kodu, bu alanın ekrandaki yerini dikkate alarak aracın hareketli
yüzeylerini yönlendirecektir. Bu süreci gerçekleştirecek yazılım, Python programlama dili
ve ilgili kütüphaneleri (OpenCV, Numpy ...) kullanılarak yazılacaktır.

● İtki alt sistemi

Hava aracının ihtiyaç duyduğu itkiyi karşılayacak motor seçimi yapılırken en az 15
dakika havada kalmasını sağlayacak pil ve akımı ayarlayacak olan ESC donanımları beraber
incelenmiştir. Çünkü bu sistemler birbirleriyle bağlantılı olup direkt olarak hava aracının
ağırlığını etkilemektedir. Ayrıca aerodinamik olarak yapılan hesaplamalar ve imalat süreci de
bu seçimi etkilemektedir. Bu nedenler göz önünde bulundurularak SunnySky x2826 1100 KV
fırçasız elektrik motoru hava aracının itkisini sağlayacaktır. Leopard-Power 12000 mAh 14.8
V 25/50 C 4S1P Li-Po batarya hem itki sistemini hem de diğer aviyonikleri besleyecek pil
olarak seçilmiştir. Skywalker 60 A ESC itki sistemini düzenleyici eleman olacaktır.

● Haberleşme alt sistemi

Yarışmada başarılı olabilmek için en önemli gerekliliklerden biri araç, yer istasyonu
ve yarışma sunucusunun kesintisiz olarak haberleşebilmesidir. Araç üzerindeki haberleşme alt
sisteminin amacı göreve dair kilitlenme verileri ve aracın uçuşuna dair telemetri verileri
başarılı olarak yer istasyonuna aktarılırken aynı zamanda yer istasyonundan araca komut
gönderilebilmesini mümkün kılmaktır. Söz konusu veriler yer istasyonunda görüntülenecek
ve yarışma sunucusu ile veri alışverişi yapılacaktır. Buna yönelik olarak araç üzerinde
kullanılacak bileşenlerden biri uçuş bilgisayarına bağlı olarak RFD868x telemetri modülüdür.
RFD868x ile uçuş verileri yer istasyonuna anlık olarak aktarılacaktır. Ayrıca araç ve yer
istasyonu arasında kurulacak olan wifi kablosuz bağlantı ile de göreve dair kilitlenme verileri
ve kilitlenme kamerasının anlık görüntüsü yer istasyonuna aktarılacaktır. Wi Fi bağlantı
kurulurken araç üzerindeki erişim noktası ile ağ dağıtılacak ve görev bilgisayarı Jetson Nano
ile yer istasyonu bilgisayarı bu ağa bağlanarak ağ üzerinden iletişim kuracaktır. İlgili yöntem,
bileşen ve araçların ayrıntıları ile gerekli durumlar için düşünülen alternatifler haberleşme
başlığında detaylı olarak açıklanmıştır.

● Güvenlik alt sistemi

Hava aracı aviyonik sistemini koruyacak alt sistem güvenlik alt sistemidir. Bu alt
sistemin elemanları bıçak sigorta, akım kesici, UBEC ve güç modülüdür. Güvenlik alt sistemi
seçim kriteri, diğer alt sistemler için gerekli olan akım değerleridir.

Güç modülü, uçuş kontrol alt sistemini koruyan modüldür. Pixhawk Cube için APM
2.8 5V 3A güç modülü kullanılmıştır. UBEC Görev kontrol sistemi için kullanılacaktır.
Nvidia Jetson NANO için Hobbywing 5V 5A UBEC modülü seçilmiştir. Sistemin genel
güvenliğinden ise bıçak sigorta ve akım kesici sorumludur. Bu elemanların seçiminde motor
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ile uyumlu ESC nin akım değeri önemlidir. Fakat ESC nin akım değerinden bir miktar yüksek
olması anlık dengesizliklerde sorun çıkmaması için tercih sebebi olduğundan 70 A bıçak
sigorta kullanılmıştır. Akım kesici ise 100 A bulunabildiğinden dolayı 100 A olarak
seçilmiştir.

3.3. Hava Aracı Performans Özeti

Bu başlık altında aracın analiz sonuçları açıklanmakta ve müsabaka turu için itki
sistemi yeterliliği kanıtlanmaktadır.

3.3.1. Analiz

Aracın aerodinamik yeterliliklerinin incelenmesi ve kanıtlanması için şekillerde
ayrıntıları ile görülebilecek analizler yapılmıştır.

NACA 6412 kanat profiline ait değerleri içeren aşağıdaki grafikler XFLR5 programı
kullanılarak alınmıştır.

Figür 3.3.1.1. NACA 6412 Kanat Profili Özellikleri

Hava aracına ait lift dağılımı Figür 3.3.1.2 de gösterilmiştir. Aerodinamik olarak ideal
lift dağılımının eliptik olması gerekmektedir. Bu amaçla eliptik kanat tipine en yakın
performansı gösteren ve daha kolay üretebilir olan trapez kanat tipi tercih edilmiştir. Gövde
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ise lift dağılımının düzensizliğine neden olmaktadır. XFLR5 programında bu düzensizliğin
önüne geçilebilecek en ideal gövde tasarlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca gövde tasarımında
kolay üretilebilirlik önemli bir parametredir.

Figür 3.3.1.2. Kanat - Gövde Yapısı Lift Dağılımı

Analizler SOLIDWORKS 2021 FLOW SIMULATION eklentisinde yapılmıştır.
Türbülans modeli olarak K-ε kullanılmıştır. Yüzeye yakın bölgelerde mesh kalitesi
arttırılmıştır. Viskoz akış koşullarında yapılan analizde yüzey pürüzsüz kabul edilmiş (ayrıca
mümkün olan en temiz konfigürasyon) ve sınır tabaka oluşmamıştır. Bu sebeple analiz
sonuçları gerçek değerden bir miktar farklılık gösterecektir. Özellikle itki hesaplamasında bu
durum göz önünde bulundurulmuş ve seyir uçuşu için gerekli itki değeri, analiz sonucunda
bulunan sürükleme kuvvetinden bir miktar fazla seçilmiştir.

Kanat üzerinde oluşan aerodinamik kuvvetlerin bileşkesi kanadın basınç merkezinden
geçmektedir. Bu sebeple basınç merkezi uçuş için kritik öneme sahiptir. Kanadın basınç
merkezi ile uçağın ağırlık merkezi eş konumlandırılarak uçuşun stabilitesi arttırılmıştır.

Figür 3.3.1.3. Kanat Basınç Merkezi Basınç Dağılımı
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Figür 3.3.1.4. Seyir Hızında Araç Basınç Dağılımı

Figür 3.3.1.5. Seyir Hızında İken Kanat Üzerinde Oluşan Akış Çizgilerinin Gösterimi

Figür 3.3.1.6. Kanat Ucu Vortex Oluşumu

Sürükleme kuvvetini düşürmek amacıyla uçağa winglet yapısı eklenerek vortex
analizleri tekrarlanmıştır. Fakat düşük Reynolds sayısına sahip akış koşullarından dolayı
sürükleme kuvvetinde düşüş görülmemiştir. Ayrıca manevra kabiliyeti ön planda tutulan hava
aracında winglet kullanımı, manevra kabiliyetini düşürdüğünden dolayı tercih
edilmemektedir.
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3.3.2. İtki Sistemi Yeterlilik Hesaplamaları

SİHA’nın, süresi 15 dakika olan müsabaka turları boyunca havada kalabilmesi
gerekmektedir. İtki sistemi elemanlarının seçiminde bu koşul göz önünde bulundurulmuş ve
aracın analiz sonuçlarından yola çıkılarak belirlenen yeterli itkiyi en az 15 dakika
sağlayabilecek bir itki sistemi oluşturulmuştur.

Seyir hızındayken aracın oluşturduğu sürükleme kuvveti “1.2 Sistem Nihai
Performans Özellikleri” başlığında da açıklandığı üzere 12 N değerindedir ve bu değer araç
konfigürasyonunun akış analizi yapılarak tespit edilmiştir. Ancak hem analiz koşullarının
gerçek dünyaya kıyasla daha ideal olması hem de yüzey pürüzsüzlüğü gibi kabullerin analiz
sonucuna yaptığı reel olmayan pozitif etkiler nedeniyle gerçek sürükleme kuvvetinin analizde
bulunan değerden daha fazla olacağı öngörülmektedir. İtki sistemi oluşturulurken bu durum
dikkate alınmış ve güvenlik nedeniyle sürükleme kuvveti 12 N değil 15 N büyüklüğünde
kabul edilmiştir. Sonuç olarak aracın seyir halindeki yeterli itkisi 15 N (yaklaşık 1500 gr)
olarak belirlenmiştir.

Araçtaki SunnySky X2826 1080 KV motor, üretici tarafından sağlanan verilere göre
4S 14.8 V pil ve 11x5.5’ pervane ile birlikte kullanıldığında 1500 gr itki üretebilmek için
21.9 A büyüklüğünde akıma ihtiyaç duymaktadır. Bu değer ana aviyonik bileşenlerin güç
gereksinimlerini içeren Tablo 3.3.2.1’deki akım değerleri ile toplandığında aracın seyir
halinde 26.8 A akıma ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir.

Gerekli gücü 12000 mAh kapasiteli Li-Po pilden sağlayan aracın uçuş süresi şu
şekilde hesaplanabilir: (12 Ah 26.8 mAh ) 60 dk = 26.86 dk÷ ×

Pil hücrelerinin kritik voltaj değeri altına düşüp zarar görmemesi için bu sürenin
tamamında havada kalınmamakta ve pil %80 kapasite ile kullanılmaktadır. Bu durumda
güvenli uçuş süresi 21.48 dk olarak hesaplanabilir.

Hesaplanan değerlerde de görüldüğü üzere araç sahip olduğu itki sistemi ile yaklaşık
21.5 dakika güvenli seyir uçuşu yapabilecek yeterliliktedir ve 15 dakika olan müsabaka
süresini rahatlıkla karşılayabilir.

Tablo 3.3.2.1. Ana Aviyonik Bileşenlerin Güç Gereksinimleri

BİLEŞEN VOLT AMPER WATT

Pixhawk Cube 5V 0.5A 2.5W

Nvidia Jetson Nano 5V 2.5A - 3A 10W - 15W

Ubiquiti Bullet M5 24V 0.3A - 0.5A 7W

SunnySky X2826 * 14.8V ~22A ~325W

RFD868x 5V 0.8A 4W

* SunnySky X2826 fırçasız motor için verilen değerler, seçtiğimiz 4S 14.8V Batarya ve
11x5.5” pervane ile seyir uçuşu için yeterli itkiyi sağlarken tükettiği gücü göstermektedir.
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3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarım

Figür 3.4.1. Araç Üç Boyutlu Tasarımı

Figür 3.4.2. Araç İçi Spar Kuyruk Bağlantı Görünümü

Figür 3.4.3. Araç Ön Görünümü
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Figür 3.4.4. Araç Üst Görünümü

Figür 3.4.5. Araç İçi Aviyonik Yerleşimi

Figür 3.4.5’de gösterilen şemada ana aviyonikler dışındaki kablolamalar ve buzzer,
switch vb. basit bileşenler bulunmamaktadır.
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Figür 3.4.6. Araç Boyutları
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3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı

Ağırlık merkezi burundan 425mm arkada gövdeyi simetrik bölecek şekilde
konumlandırıldı. Figür 3.4.4 de ağırlık dağılımı görselleştirilmiştir.

Tablo 3.5.1. Araç İçi Ağırlık Dağılımı

NO
PARÇA ADI Kütle

(gr)

AĞIRLIK
(N)

X
Uzaklığı

(mm)

Y
Uzaklığı

(mm)

Z
Uzaklığı

(mm)
1 Pixhawk Cube 75 0,735525 0 450 -39
2 RFD868x Telemetri 15 0,147105 -55 450 50
3 NVIDIA Jetson Nano 241 2,363487 0 150 -35
4 Li-Po Batarya 1046 10,258122 0 300 -31
5 ESC 63 0,617841 -55 647 10
6 Alıcı 10,7 0,1049349 55 430 10
7 Güvenlik Butonu 9 0,088263 0 420 -40
8 Devre Kesici Şalter 50 0,49035 -30 400 -40
9 Güç Modülü 20 0,19614 0 430 -40
10 Pixhawk Buzzer 10 0,09807 0 460 -40

11
Haoye 11X5.5

Pervane
20 0,19614 0 755 0

12 Motor 171 1,676997 0 724 0
13 Pitot Tüp 25 0,245 215 370 0
14 Yapısal (Boş ağırlık) 1185 11,6213 0 500 7
15 Kamera 15 0,147105 0 0 0
16 Wi-fi 300 2,9421 0 610 -19
17 Here 3 GPS 48.8 0,47858 0 150 55

Toplam 3255,7 31,9286 0,05211 426,3321 -11,336

4. OTONOM KİLİTLENME

Yarışmanın başlıca isteri olan otonom İHA tespiti ve takibi yeteneğini araca
kazandırmak için yürütülen çalışmalar aşağıdaki ilgili başlıklar altında ayrıntılı olarak
açıklanmıştır. Uçuş esnasında görevin başarılı olarak gerçekleşmesi için takip edilecek
algoritma aşağıdaki gibidir.
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Figür 4.1. Hedef Tespitini ve Takibini İçeren Görev Algoritması

4.1. Hedef Tespiti

Hedef araçların tespit edilmesinde bu süreç için özelleşmiş bir derin öğrenme
modelinden yararlanılacaktır. İncelenen modeller farklı boyutlardaki veri setleri ile
denendiğinde, Nvidia Jetson Nano görev bilgisayarının işlemci kapasitesi de göz önüne
alınarak YoloV4-Tiny pre-trained (önceden eğitilmiş) derin öğrenme modelinin
kullanılmasına karar verilmiştir. Derin öğrenme modeli seçildikten sonra sabit kanatlı hava
aracı tespiti yapabilecek bilgisayarlı görü uygulamasının geliştirilmesine geçilmiştir.
Geliştirme aşamasının her adımında alınan dönütlerle model yarışma şartlarına özel olarak
optimize edilmektedir.

Kullanılacak derin öğrenme modelinin seçimi yapılırken ana kriter görev
bilgisayarının işlemci kapasitesi ile optimum FPS / çözünürlük oranını elde edebilmektir. İlk
olarak kullanacağımız görev bilgisayarı olan Jetson Nano’nun farklı modellerle gösterdiği
performanslar Nvidia tarafından sağlanan grafikler ve deneysel veriler üzerinden incelenmiş
ve YOLO ailesinden bir modelin kullanılmasına karar verilmiştir. Aşağıdaki grafikte Jetson
Nano üzerinde denenen farklı modellerin performansları karşılaştırılmaktadır. Grafikteki bazı
modeller nesne sınıflandırma yani “classification” için test edilirken seçilen YOLO modeli de
dahil olmak üzere bazı modeller nesne tespiti yani “object detection” için test edilmiştir.
Classification işlemi hedefin görüntüdeki varlığına dair sonuç üretirken object detection

22 | Sayfa
ATMOSFER HAVACILIK TAKIMI



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021

işlemi hedefi tespit edip işaretlemek için kullanılmaktadır. Yarışma için geliştireceğimiz
bilgisayarlı görü uygulamasında hedef tespiti yapacağımızdan Jetson Nano ile nesne tespiti
için test edilmiş modeller üzerine yoğunlaşıldı ve hem grafikte de gözüken yüksek
performansı hem de kaynak bolluğu nedeniyle YoloV3 / YoloV3-Tiny modellerinden yola
çıkarak YOLO derin öğrenme modellerinden birisinin kullanılmasına karar verildi.

Figür 4.1.1 Nvidia Jetson Nano İçin Derin Öğrenme Modelleri Karşılaştırması[8]

Bir sonraki aşamada YOLO ailesine dahil derin öğrenme modelleri ile yaptığımız
çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçlara göre ise nihai seçim olarak YoloV4-Tiny modelini
tercih ettik. Farklı YOLO derin öğrenme modellerini açık kaynaklı geliştirilen COCO veri
seti ile test ettiğimizde YoloV4-Tiny modelinin isterlerimizi karşılayacak kadar başarılı
olduğunu gördük. Bu aşamaya ait test sonuçları aşağıda örneklenmiştir. İlgili resimde
YoloV3-Tiny ve YoloV4-Tiny modellerinin aynı veri seti ile ürettikleri nesne tespiti sonuçları
gözükmektedir. YoloV4-Tiny modeli deneysel olarak gözle görülür derecede daha başarılıdır.

Figür 4.1.2. YoloV4-Tiny ve YoloV3-Tiny Karşılaştırması
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Derin öğrenme modellerinin karşılaştırılması amacıyla yaptığımız literatür taraması da
deneysel sonuçlarımızı doğrulamakta ve YoloV4-Tiny modelinin elimizdeki donanım ile
kullanıp başarılı sonuç alabileceğimiz en doğru seçimlerden biri olduğunu göstermektedir.
Aşağıdaki grafikte çeşitli derin öğrenme modellerinin yine COCO veri seti ile bağımsız
olarak test edilmesine ait sonuçlar görülebilir. İlgili çalışmaya ait kaynaklar da kaynakça
bölümünde paylaşılmıştır.

Figür 4.1.3. YoloV4-Tiny Deneysel Sonuçlar

Bilgisayarlı görü yazılımının geliştirilmesinde ilk olarak; Youtube, ulusal ve
uluslararası yarışmalar, sosyal medya hesapları, ticari veya araştırma amaçlı projeler vb…
gibi kaynaklar taranmış ve elde edilen ham veriler sabit kanatlı insansız hava aracı sınıfı için
Yolo formatına göre işaretlenmiştir. Bu aşamada Roboflow sistemi üzerinde etkili bir takım
çalışması yürütülmüştür. Ardından nesne tespiti için kullanılacak YoloV4-Tiny derin öğrenme
modeli 416*416 boyutunda düzenlenmiş fotoğraflardan oluşturulan yüksek boyutlu veri seti
ile sabit kanatlı İHA tespitine yönelmesi için eğitilmiştir. Model sırası ile fotoğraf, video ve
son olarak gerçek zamanlı kamera görüntüsüyle sürekli olarak teste tabi tutulmuş ve başarılı
nesne tespitini yeterli FPS değerinde yapabilmesi için optimize edilmiştir. Optimizasyon
süreci halen devam etmektedir. Nihai eğitim esnasında modelin sabit kanatlı İHA tespitine
yönelik başarısının artışı ve hata oranının düşüşü aşağıdaki ilgili grafikten izlenebilir.
Eğitimden sonra aynı zamanda “Deep Short” algoritması kullanılmış ve tespit işlemine dayalı
olarak ilgili nesnenin işaretlenerek takip edilmesinde ortaya çıkan gürültü azaltılmıştır. Nesne
takibi daha kararlı hale getirilmiştir.
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Figür 4.1.4. YoloV4-Tiny Eğitim Grafiği

Model eğitilmeden önce framework seçimi yapılırken bu iş için yaygın olarak
kullanılan PyTorch, Keras, Darknet gibi seçenekler incelenmiş ve Yolo ile daha uyumlu
çalışabildiğinden Darknet kullanılmasına karar verilmiştir. İlk aşamadaki daha küçük boyutlu
veri setleri ve farklı derin öğrenme modelleri ile yapılan denemelerde model eğitimi için
Google Colab çevrimiçi ortamı kullanılmıştır. Sonrasında veri seti genişletilip kullanılacak
derin öğrenme modeli netleştirildikten sonra eğitim ve test süreci Ubuntu işletim sistemli bir
bilgisayarda devam ettirilmiştir. Gerçek sonuçları elde edip daha verimli optimizasyon
çalışmaları yürütebilmek için ise nihai testler Jetson Nano ve ona bağlı kilitlenme kamerası
ile yapılmaktadır.

4.2. Hedef Takibi

Yarışmada başarılı kilitlenme için aracın tespit ettiği rakipleri en az 4 saniye boyunca
kadrajında tutması istenmektedir. Buna yönelik olarak yarışma süreci örnek bir senaryo ile
kurgulandığında aracın olası en başarılı rotada uçurulması, hedefi tespit edebilmesi ve
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hareketli yüzeylerini hedefe göre kontrol ederek hedefi takip edebilmesi gerekmektedir. Bir
hedef tespit edildikten sonra takibi yapılırken oluşabilecek olası bir durumda görev
bilgisayarının araca verdireceği tepki aşağıdaki görselde örneklenmiş ve bu tepkiye bağlı
olarak kilitlenme dörtgeninin ve hedefin ekranda değişecek konumu oklarla gösterilmiştir.
Hedef tespiti için eğitilen ve “İHA Tespiti” başlığında ayrıntılı açıklanan derin öğrenme
modelinin örnek videolarla test edilmesi esnasında takımımız tarafından kaydedilmiştir.

Figür 4.2.1. Olası Bir Görev Senaryosunda Aracın Vereceği Tepki Örneği

Hedeflenen ideal senaryoda araç öncelikle rakipleri görüş alanına alabilmesi amacıyla
yönlendirilecektir. Bunu gerçekleştirebilmek için yarışma sunucusundan gelen veriler
kullanılacaktır. Yer istasyonuna gerçek zamanlı olarak çekilen verilere göre aracın rotası
belirlenecek ve yarışma esnasında araca emir gönderilecektir. Rota belirlenirken amaç uçuş
stabilitesini bozmadan aracı en kolay görebileceği rakibe doğru yönlendirmektir. Bunu
sağlayabilmek için sunucu verilerindeki konum ve yönelim bilgileri kullanılacaktır. Bahsi
geçen bilgiler araca emir vermek için işlenirken aynı zamanda yer istasyonunda da
görselleştirilecektir.

Araç görüş alanına giren rakipleri görev bilgisayarı üzerinde çalışan, yarışma için
geliştirilmiş bilgisayarlı görü yazılımı ile tespit edecektir. Tespit işleminin ayrıntıları ilgili
başlıkta açıklanmıştır. Rakip tespit edildikten ve ekranda yarışma formatına uygun olarak
işaretlendikten sonra en az 4 saniye kadrajın istenilen bölgesinde kalmalı ve başarılı
kilitlenme gerçekleşmelidir. Takip işlemi aracın hareketli yüzeylerine gönderilecek emirlerle
sağlanacaktır. Hareketli yüzey servolarına emir göndermek için uçuş bilgisayarı olan Pixhawk
Cube ile görev bilgisayarı olan Nvidia Jetson Nano arasında kurulan serial bağlantıdan
iletilen MAVLink mesajları kullanılacaktır. MAVLink protokolü araç durumunun takibi ve
kontrolü için bir standart oluşturmakta, birçok işlevinin yanında kontrol kanallarının istenilen
değerlerle çalışmasını kontrol edebilmesini sağlayan mesajları da içermektedir.
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Hareketli yüzeylere emir verilirken rakibin ekrandaki 2 boyutlu konumundan
yararlanılacaktır. Rakibin etrafına sanal olarak çizilen dörtgen (bounding box) ve sabit
kilitlenme dörtgeni sürekli olarak karşılaştırılarak her iki dörtgenin merkezleri
çakıştırılacaktır. Hareketli yüzey servolarına (rudder, aileron, elevator) giden emir, bu
dörtgenlerin birbirine yaklaşmakta olan kenarlarının arasını tersi yönde açacak şekilde
yönelmeyi sağlayacaktır. Bounding box dörtgeninin alanına göre ise rakibe olan mesafenin
çıkarımı yapılacaktır. Bu sayede hız, mesafeyi başarılı kilitlenme şartlarını sağlayacak
büyüklükte tutmak için kontrol edilecektir. Simülasyon üzerindeki çalışmalar sürsede rakibin
2 boyutlu konumu ve gidecek emir arasındaki nihai matematiksel bağıntı uçuş testleri
yapılırken netleştirilecektir. Kontrol yazılımı içerisinde oluşturulacak olan R(x) ve P(y)
fonksiyonları ile aracın takip için ne kadar hareket etmesi gerektiği belirlenecektir. R(x)
fonksiyonu girdi olarak rakip aracın görüntü içerisindeki yatay konumunu kullanarak aracın
yatış hareketini kontrol ederken P(x) fonksiyonu girdi olarak rakip aracın görüntü
içerisindeki düşey konumunu kullanarak aracın yunuslama hareketini kontrol edecektir. Takip
hareketinin daha hassas gerçekleştirilebilmesi için PID kontrol algoritması kullanılacaktır.
Ulaşılması gereken nokta ile henüz ulaşılmış nokta arasındaki fark hata geri bildirimi olarak
kontrol algoritmasını besleyecektir. Oluşturulan sistem simülasyon ortamında denenmiştir.
Deneme-yanılma yoluyla katsayılarda yapılan düzenlemeler sonucu araç hareketi istenilen
duruma getirilmiştir. Aşağıda yer alan figür 2 kontrol sisteminin zamana bağlı olarak tepkisini
göstermektedir. Grafikte görüldüğü üzere simülasyon ortamında hareket oldukça yumuşak
hale getirilmiştir.

Figür 4.2.2. Kontrol Sisteminin Zamana Bağlı Tepki Grafiği

Rakip 4 saniye boyunca kadrajda tutulduktan sonra başarılı kilitlenme paketi yer
istasyonuna gönderilecek ve araç yeni hedef için belirlenen rotaya yönelecektir. Olası
gecikmeler nedeniyle karışıklık olmaması için araca herhangi bir girdi olmadığı durumda
takip edeceği varsayılan uçuş rotası ayrıca sağlanacaktır.
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5. HABERLEŞME 

Yarışma isterlerinden biri verilerin sağlıklı şekilde iletilmesi ve görüntülenmesidir.
Hava aracı, yer istasyonu ve yarışma sunucusu arasındaki veri alışverişi farklı kanallar
aracılığı ile kurulan stabil bağlantılarla sağlanacaktır. Araçtan gelen uçuş verileri yer
istasyonunda görüntülenecek ve sunucuya aktarılacak, sunucudan alınan bilgiler ise işlenerek
araca giden emirlerin belirlenmesinde rol oynayacaktır. Ayrıca araç içerisindeki uçuş ve görev
bilgisayarları arasında görevin başarılı gerçekleştirilmesi için uçuşu yönlendiren emirleri
aktaracak bir seri bağlantı kurulacaktır.

Araç üzerinde üç ayrı haberleşme sistemi bulunacaktır. Bu sistemler görüntü aktarımı
ve kilitlenme bilgisi aktarımı için görev bilgisayarı ile yer istasyonu arasında gerçekleşecek
iletişimi, uçuş kontrol kartı ile yer istasyonu arasında gerçekleşecek olan iletişimi ve aracın
manuel kontrolü için pilotun kontrolünde olacak kumanda ile araç üzerinde bulunan alıcı
arasındaki iletişimi sağlayacaktır.

Şekil 5.1. Haberleşme Diyagramı

Uçuş sırasında araca ait uçuş durumu ve görev bilgilerinin öncelikle yer istasyonuna
ardından yarışma sunucusuna aktarılması gerekmektedir. Telemetri paketlerinin yüksek
boyutlara sahip olmaması nedeniyle telemetri cihaz araştırması yapılırken düşük frekanslara
sahip telemetri donanımları incelenmiştir. RFD 868x telemetri modülü yarışma için güvenli
olarak görülen minimum mesafeden daha fazla menzile sahip olmasından dolayı uçuş kontrol
kartı ile yer istasyonu arasında telemetri bilgilerinin iletilmesi için kullanılacaktır. RFD 868x,
kullanımında herhangi bir yasal kısıt olmayan 868-869 MHz bandında sağlıklı biçimde
çalışabilmektedir. 1 W çıkış gücüne sahip sistem farklı hava veri aktarım hızlarında ve UART
veri aktarım hızlarında çalışabilmektedir. Cihaz varsayılan hava veri aktarım hızı olan 64
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kbit/s ve varsayılan UART veri aktarım hızı olan 57600 baud ayarlarında kullanılacaktır. Bu
ve bunun gibi diğer ayarlamalar modül üzerinde AT komutları kullanılarak yapılabilmektedir.
RFD 868x modülünün uçuş kontrol kartı içerisinde çalıştırılacak olan PX4 uçuş kontrol
yazılımını desteklemesi sistem entegrasyonu açısından avantaj sağlayacaktır. RFD 868x, aynı
frekansta gerçekleşen diğer veri aktarımlarından doğabilecek karışıklıkları önleyebilmesini
sağlayan FHSS (Frekans Atlamalı Yayılmış spektrum) özelliğine sahiptir. FHSS özelliği ile
göndereceği bilgiyi geniş bir frekans aralığının bölünmesiyle oluşan çok sayıda alt frekansı
kullanarak iletir. Ayrıca alandaki diğer telemetri cihazları ve olası radyo sinyalleri ile
karışmaması için sistem şifrelenecektir. Araç üzerinde RFD 868x ile Pixhawk Cube
arasındaki bağlantı UART iletişim protokolü standardında bir seri bağlantı yoluyla
sağlanacaktır.

Görev isterlerine göre aracın yönlendirilmesi için uçuş kontrol kartı olan Pixhawk
Cube ile görev bilgisayarı olan Nvidia Jetson Nano arasında UART protokülüne uyan bir seri
bağlantı kurulacaktır. Pixhawk üzerinde bulunan telemetri portu ile görev bilgisayarının sahip
olduğu RX, TX ve GND pinleri uygun şekilde eşleştirilecektir. Her iki platform da diğeriyle
iletişim kurabilecek biçimde önceden yapılandırılacaktır. Kurulacak bu bağlantı ile hem takip
algoritması için gereken bilgiler görev bilgisayarına aktarılabilecek hem de görev bilgisayarı
tarafından araca yönelim komutları gönderilebilecektir. Bu iletişim her iki bileşen tarafından
da tanınan ve desteklenen bir standart olduğu için MAVLink mesaj protokolü ile
gerçekleştirilecektir. Aynı şekilde yer istasyonundan araca, araçtan ise yer istasyonuna
gönderilecek komutlar da MAVLink mesaj protokolüne uygun olarak gönderilecektir. Hem
yer istasyonundan hem de görev bilgisayarından araca gönderilecek MAVLink mesajları bir
Python kütüphanesi olan PyMavlink ile oluşturulacak ve MAVSDK geliştirme kitinin sahip
olduğu fonksiyonlar kullanılarak uçuş kontrol kartına iletilecektir.

Araç üzerinden yer istasyonuna görüntü aktarılması en önemli yarışma
gerekliliklerinden birisidir. Bu gerekliliğin karşılanması için araç üzerinde görev kontrol
bilgisayarına bağlı bir erişim noktası yerleştirilecek ve yer istasyonuna bağlanacak bir anten
ile bu erişim noktası ile yer istasyonu arasında bir ağ kurulacaktır. Böylece aynı ağa bağlı
olan iki bilgisayar arasında veri aktarımı yapılabilecektir. Araç üzerinde erişim noktası olarak
Bullet M5 donanımı ve yer istasyonunda LiteBeam M5 yönlü anteni kullanılacaktır. Her iki
sistem de 5 GHz bandında çalışabilmekte ve 150 Mbps üzerindeki hızlarda veri
aktarabilmektedir. Sistemler 801.11 a/n Wi-Fi standartlarını desteklemektedir. Yeterli
menzilde görüntü aktarımını sağlayabilmesi için yer istasyonunda kullanılacak olan anten
yönlü sinyal algılayabilen modeller arasından seçilmiştir. Anten yönlü olduğundan uçuş
esnasında aracı takip etmesi gerekmektedir. Bu nedenle yer istasyonunda yer alan anten için
bir araç takip sistemi geliştirilecektir. Ağ üzerinden video aktarımında Gstreamer kütüphanesi
yardımı ile RTSP (Real Time Streaming Protocol) kullanılacaktır. Kablosuz ağ üzerinden
görüntü aktarılması için kurulan bu sistemde erişim noktası ile anten arasındaki bağlantının
kopmasına neden olabilecek etkenler net olarak bilinemediğinden ve sistemlerin gerçek
koşullarda denenme imkanı henüz olmadığından ilgili görüntünün aktarılması için yedek bir
sistem de düşünülmüştür. Bu sayede olası sorunlara karşı önlem alınmıştır. Böyle bir durumda
piyasada hazır bulunan FPV görüntü aktarma sistemlerinin kullanılması ve görüntünün
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analog olarak aktarılması planlanmaktadır. Set halinde kullanılacak olan FPV sisteminde yer
istasyonundaki alıcı RC832, araç üzerinde bulunacak verici ise TS832 modülüdür. Bu sistem
görüntünün NTSC ya da PAL formatında aktarımını desteklemektedir. Sistem 5.8 GHz
bandında çalışmaktadır.

Aracın tüm uçuş boyunca otonom modda olması düşünülmektedir. Ancak başta
güvenlikten kaynaklı sebepler olmak üzere gerekli durumlarda anlık olarak manuel moda
alınıp pilot kontrolü ile de yönetilebilmesi gerekir. Buna yönelik olarak uçuşlar sırasında araç
pilotun her an müdahale edebileceği bir durumda olacaktır. Araç üzerine yerleştirilen
Radiolink R9DS alıcı ve pilot kontrolündeki Radiolink AT9S verici kumanda aracın anlık
mod değişimiyle manuel kontrolüne imkan sağlayacaktır. Bu iki bileşen arasında 2.4 GHz
frekansında ve 5 MHz bant genişliğinde iletişim kuran uzun mesafelerde de güvenli bir
bağlantı bulunmaktadır.

Son olarak yarışma sunucusu ve yer istasyonu arasında yarışmanın bir isteri olarak
göreve / uçuşa ait verileri sunucuya aktarmak ve yarışma esnasında görevin başarısını
arttırmak için kullanılabilecek bilgileri almak için Teknofest tarafından sağlanan ethernet
kablosu ile bağlantı kurulacaktır. Bu bağlantının içeriği yarışma komitesi tarafından
yayınlanan haberleşme dokümanına uygun formatta olacak ve göreve ait kilitlenme bilgisi ile
araca ait anlık uçuş durum bilgilerini içerecektir. Sunucudan veri alıp işleyerek araca gidecek
emirlerin oluşturulması ve araçtan gelen verilerin minimum 1 Hz frekans ile sunucuya
aktarılması süreci önceden hazırlanmış Python arayüzü ile otomatize edilecektir. Sunucu ile
haberleşmede Python – Request modülü, araç ile haberleşmede ise MAVSDK kütüphanesi
kullanılacaktır.

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI

Yer istasyonu bilgisayarı uçuş esnasında hem araç verilerinin ve kilitlenme
kamerasından gelen canlı görüntünün izlenmesi için hem de yarışmanın bir isteri olarak
sunucu ile veri alışverişi yapmak için kullanılacaktır. Yer istasyonu bu amaçlara yönelik
olarak özelleştirilecektir.

Hava aracından anlık olarak alınan uçuş verilerinin izlenmesi için QGroundControl
yer istasyonu yazılımından yararlanılacaktır. QGroundControl tercih edilmesinin nedenleri;
PX4 otopilot yazılımı ile uyumlu olması, hem windows hem linux işletim sisteminde
kullanılabilmesi farklı protokollerde (UDP, RTP, RTSP) aktarılan videonun görüntülenmesine
olanak sağlaması olarak sıralanabilir. Araçtan telemetri ile alınan anlık irtifa, hız, konum,
yönelim uçuş modu gibi bilgiler QGroundControl ile takip edilecektir. Ayrıca görev
planlaması da yine aynı yer istasyonu yazılımı üzerinden yapılabilmekte ve araca anlık
durumuna dair emirler verilebilmektedir.

Sunucudan alınan verilerin kullanılabilmesi ve araca komut gönderilebilmesi için
Python programlama dili ile yazılan scriptler kullanılacaktır. Request modülü ile araçtan
gelen paketler sunucuya aktarılacak ve sunucudan takım bilgilerini içeren paketler alınacaktır.
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Uygun yönelim ve koordinat belirlendikten sonra araca komut gönderilecektir. Sunucudan
gelen verilerdeki rakip koordinat bilgileri harita üzerinde işaretlenerek görselleştirilecektir.

Aracın kilitlenme kamerasına ait görüntü yarışmanın bir isteri olarak yer
istasyonundan izlenebilmelidir. Bu görüntü üzerinde kilitlenme işleminin de görülebilmesi
gerekir. Görev bilgisayarı olan Nvidia Jetson Nano üzerinde işlenen görüntü araç ve yer
istasyonu arasındaki Wi-Fi bağlantı üzerinden RTSP protokolü ile aktarılacaktır. Bu
aktarımda Gstreamer kütüphanesinden yararlanılacaktır. Yer istasyonunun Gstreamer desteği
sayesinde kilitlenme kamera görüntüsü QGroundControl yazılımından izlenebilecektir.
Aracın uçuş bilgileri ile birlikte kamera görüntüsünün yer aldığı programın çalışır haldeki
ekran görüntüsü Figür 6.1 görüldüğü gibidir. Resimdeki kamera görüntüsü Gazebo
simülasyon ortamında test edilen bir araçtan alınmış olup yarışma anında kilitlenme
kamerasının gerçek anlık görüntüsünü içerecektir.

Figür 6.1. QGroundControl Yer İstasyonu Arayüzü

En çok ihtiyaç duyulan fonksiyonlara daha kolay ulaşılabilmesi için özgün kullanıcı
arayüzü tasarımı yapılmıştır. Tasarımı gerçekleştirilen arayüz ile uçuşa ait parametreler anlık
olarak görüntülenebilmektedir. Aynı zamanda göreve hazırlık ve görev sırasında araca
gönderilmesi gerekebilecek komutlar bu arayüz yardımı ile gönderilebilecektir. Arayüz
üzerinde yer alan harita ile anlık olarak kendi aracımızın ve rakip araçların durumu
gözlemlenebilecektir. Arayüz hazırlanırken PyQt ve Folium kütüphaneleri ile birlikte python
programlama dili kullanılmıştır. Arayüz içeriğinin daha da kullanışlı hale getirilmesi için
geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
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Figür 6.2. Hazırlanan Yer İstasyonu Arayüzü

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU

Yapısal, mekanik ve elektronik entegrasyon süreçleri alt başlıklar halinde
açıklanmıştır.

7.1. Yapısal Entegrasyon

Pandemi şartlarından dolayı prototip imalatı planlandığı gibi gerçekleştirilememiştir.
Prototip imalatının bazı aşamaları gerçekleştirilmiştir. Fakat üretim aşaması KTR’den sonrası
için planlanmıştır. Üretim Samsun Üniversitesi Uçuş Okulu Kompozit Hangarında
gerçekleştirilecektir. 3 yıllık yarışma ve İHA üretim tecrübesine sahip takımımızın planladığı
üretim aşamalarında aşağıdaki yöntemler izlenecektir.

Gövde: Gövdenin üretimi için cam elyaf kompozit malzeme seçilmiştir. Bu seçimin
sebebi yapısal dayanımın arttırılması ve aviyoniklerin daha iyi korunmasıdır. Ayrıca diğer
yapısal sistemlerin de montajlanacağı gövdenin kompozit olarak üretilmesi montaj
yüzeylerinin sağlamlığı açısından avantaj sağlayacaktır. Gövde malzemesinin alternatifleri ile
karşılaştırılması ve seçim kriterleri Tablo 7.1.1’de görülebilir.

Gövde için öncelikle köpük malzemeden kalıp üretilecektir. Tasarıma göre
şekillendirilen köpük kalıp üzerine 200 gr/m2 cam elyaf kaplanarak gövde üretimi
tamamlanacaktır. Motor ve ESC’ye erişim için gövdenin arka - üst kısmına bir adet, diğer
aviyoniklere erişim için ise yine gövde üzerine bir adet yana açılır olmak üzere toplamda 2
adet kapak açılacaktır.
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Tablo 7.1.1. Gövde Malzemesi Seçimi

MALZEME
SEÇİM PARAMETRESİ (5 Üzerinden)

TOPLAM
Dayanıklılık Üretilebilirlik Ağırlık Maliyet

Cam Elyaf
Kompozit

4 5 4 3 16

Depron 2 4 5 3 14

Karbon
Elyaf

Kompozit
5 3 3 2 13

EPP 3 2 4 3 12

Balsa 1 4 3 4 12

Kontrplak 2 3 2 4 11

Figür 7.1.1. Cam Elyaf Kaplamaya Hazır Köpük Gövde Kalıbı

Kanat: Kanatlar XPS köpük malzemeden üretilecektir. Sıcak tel kesim makinesi
kullanılarak köpüğe NACA 6412 airfoil yapısının şekli verilecektir. Kanadın içerisine
yerleştirilen karbon kare profil spar ile dayanım arttırılacaktır. Kanat sparın içerisinden
geçerek gövdeye yerleştirilecektir. Kanat malzemesinin alternatifleri ile karşılaştırılması ve
seçim kriterleri Tablo 7.1.2’te görülebilir.
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Tablo 7.1.2. Kanat Malzemesi Seçimi

MALZEME
SEÇİM PARAMETRESİ (5 Üzerinden)

TOPLAM
Dayanıklılık Üretilebilirlik Ağırlık Maliyet

XPS 4 5 5 3 17

Depron 2 4 5 3 14

EPP 3 2 4 3 12

Balsa 1 4 3 4 12

Karbon
Elyaf

Kompozit
5 1 3 2

11

Figür 7.1.2. Kanatların Cam Elyaf Kaplı Gövdeye Montajı

Kuyruk: Yatay stabilize 2 kat 6 mm depron arasına 4 mm çaplı balsa çubuk
yerleştirilerek iki katın yapıştırılması ile üretilecektir. Çubuk, yapıya airfoil şekli kazandırmak
ve dayanımı arttırmak için eklenecektir. Dikey stabilize de 2 kat 3 mm depronun biribirine
yapıştırılmasıyla oluşturulacaktır.

Kuyruk montajı, karbon borulara yapıştırılan 2 parça köpük ile yapılacaktır. Bu
karbon borular özel üretilen T boru ile  kanat sparına montajlanacaktır.

İniş Takımı: Ön iniş takımı galvanizli çelik tel ve metal plaka kullanılarak kaynak
yöntemiyle sanayide üretilecektir. İniş sırasında darbeyi sönümlemesi için sünger tekerlek
tercih edilmiştir. Gövdeye montajı metal plaka üzerine açılan vida delikleri ile yapılmaktadır.
Gövdeye zarar gelmemesi için araya kontrplak parça eklenmektedir. Arka iniş takımı içinse
hazır karbon ayak tercih edilmiştir.
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Spar - Kuyruk T borusu: 3D yazıcıdan çıkarılan T boru üzerine karbon elyaf
kaplanarak üretilecektir. Bu parça diğerlerine göre fazla yüke maruz kalacağı için et kalınlığı
arttırılmıştır.

Figür 7.1.3. Spar - Kuyruk T Borusu

7.2. Mekanik Entegrasyon

Hava aracı tasarımı yapılırken elektronik malzemelerin kaplayacağı alan ve bu
malzemelerin kolaylıkla entegre edilebilmesine önem verilmiştir. Bu doğrultuda gövdenin
içinde geniş bir aviyonik bloğu tasarlanmıştır. Elektronik sistemlerin rahatça
yerleştirilebilmesi ve gerektiğinde müdahale edilebilmesi için gövdenin üst kısmından açılıp
kapanabilir geniş bir aviyonik kapağı tasarlanmıştır. Bu şekilde gövde hacmi verimli şekilde
kullanılabilecektir. Tüm elektronik malzemeler çift taraflı bant kullanılarak gövdeye
sabitlenecektir. Birbirlerinin performansını etkileyen GPS, ESC, telemetri gibi malzemeler
olabildiğince birbirinden uzak konumlandırılacaktır. ESC alüminyum folyoyla sarılarak diğer
elektronik aletlerde oluşturduğu olumsuz etkiler azaltılmıştır. Motor ana gövdenin hemen
arkasına vidalama yapılarak dışardan montajlanacak bu sayede gövde içi alan işgal
edilmeyecek ayrıca aşırı ısınması engellenecektir. Hem ağırlık merkezini dengeleyebilmek
hem de alanı verimli kullanabilmek amacıyla batarya burun kısmına yakın şekilde
konumlandıracaktır. Tüm sistem uçuş bilgisayarına bağlı olacağından uçuş bilgisayarının
merkezi bir konumda olması gerekmektedir. Ayrıca uçuş bilgisayarı hava aracının gyro
verisini en doğru şekilde belirleyip hava aracını bu doğrultuda yönlendirmesi için ağırlık
merkezine konumlandırılacaktır. Anten, görüşü olabildiğince fazla olması ve diğer elektronik
aletlerden etkilenmemesi için hava aracının burun kısmında konumlandırılacaktır. Kamera
yarışma şartları gereği burun kısmından öne doğru bakacak şekilde entegre edilecektir.
Kamera ve görev bilgisayarı beraber çalışacağından görev bilgisayarı da gövdenin burun
kısmına doğru pilin hemen arkasına entegre edilecektir. Diğer elektronikler, uçuş bilgisayarı
ve görev bilgisayarı çevresinde sistemli şekilde entegre edilecektir.
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7.3. Elektronik Entegrasyon

Araç üzerindeki aviyonik sistemin devre bağlantı şeması Figür 7.3.1 gösterilmiştir.
Başlıca aviyonik bileşenlerin güç gereksinimleri ise Tablo 7.3.1 yazıldığı gibidir.

Araç üzerindeki tüm bileşenler gücünü 12000 mAh 4S 14.8V Li-Po bataryadan
alacaktır. Donanımların beslenmesindeki en önemli husus gücü güvenli şekilde aktarmak ve
kullanmaktır. Bu nedenle bütün bağlantılar ilgili akımı karşılayabilecek nitelikte olmalıdır.

Bazı donanımların çalışma şartlarını sağlayabilmek için verilen akım regüle
edilmelidir. Bu amaçla kullanılan UBEC bileşeni elektronik entegrasyonun güvenilir
olmasında oldukça önemlidir. Görev bilgisayarımız olan Nvidia Jetson Nano’nun sağlıklı
çalışabilmesi için 5V ve 2.5-3A ile beslenmesi gerekmektedir. Bu gerekliliği sağlayabilmek
adına Jetson Nano donanımının aviyonik devreye dahil edilmesinde akımı ilgili değerlerde
regüle eden bir UBEC kullanılacaktır.

Pil, ESC, akım kesici, sigorta gibi güç dağıtımına dahil olan ve üzerinden yüksek
miktarda akım geçme ihtimali bulunan bileşenlerin birbirleri ve aviyonik devre ile bağlantısı
XT60 bağlantı konnektörleri ile yapılmaktadır. Böylece dış ortamdan ve izole bağlantı
yapılabilmekte aynı zamanda gerektiğinde rahatça bağlantı kesilebilmektedir.

Motor ve ESC bağlantıları yapılırken lehim tercih edilmemiş gerekli sağlamlığı
karşılarken aynı zamanda kolay sökülüp takılabilmesi ve çalışırken işleri hızlandırması
nedeniyle alternatif bir yöntem olarak klemens bağlantılar kullanılmıştır. Motor - ESC
bağlantıları figür 7.3.1 de gösterilmiştir.

Figür 7.3.1. Klemens ile Motor - ESC Bağlantısı

Elektronik entegrasyon aşamasında ilk olarak bileşenler araç içerisinde önceden
belirlenmiş yerlerine sabitlenmekte, pilin devreye dahil edilmesi dışındaki bağlantılar yapılıp
sağlamlıkları kontrol edildikten sonra akım kesici buton kapalı konumunda iken pil bağlantısı
yapılmaktadır. Ardından akım kesici buton açık konumuna getirilerek devreye güç
verilmektedir.
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Figür 7.3.2. Aviyonik Devre Bağlantı Şeması
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8. TEST VE SİMÜLASYON

Alt sistemler için yeterlilik  testleri, test uçuşları ve test uçuş planlaması, uçuş öncesi
kontrol listeleri ilgili alt başlıklarda detaylandırılmıştır.

8.1 Alt Sistem Testleri

8.1.1. İtki Testi

SunnySky X2826 marka 1080 KV elektrikli fırçasız motorun araç gerekliliklerini
karşılayacak düzeyde itki üretip üretemediği aşağıdaki görsellerde de görüldüğü gibi test
edilmiştir. Sonuç olarak motor 11x5.5” pervane ile yaklaşık 2.5 kg büyüklüğünde yeterli itki
üretebilmiştir. Bu motor ekibimizin önceki yarışma ve uçuş testlerinde de uzun süre
kullanılmış, yeterliliği sadece itki testi ile değil uçuşlarla da deneysel olarak kanıtlanmıştır.
Testte yarışmada kullanılacak olandan farklı bir pil ve prototip araç konfigürasyonu
kullanılmış olup KTR sonrası üretim aşamasında test, yarışma aracı ve bileşenleri ile
yinelenecektir.

Figür 8.1.1.1. SunnySky X2826 İtki Testi

8.1.2. Hedef Tespiti Testi

Ekibimiz tarafından hazırlanmış veri seti ile sabit kanatlı İHA hedeflerinin tespiti için
eğitilen derin öğrenme modelinin yeterliliği hedefi içeren çeşitli resim, video ve gerçek
zamanlı görüntü ile test edilmektedir. Böylece modelin tahmin doğruluğu optimize edilerek
görev başarısının artırılması hedeflenmektedir.

Figür 8.1.2.1. Derin Öğrenme Modeli Hedef Tespiti Testi
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8.1.3. Pil Kapasite Testi

Yarışma esnasında aracın 15 dakika boyunca tüm gerekli sistemleri çalışır şekilde
havada kalabilmesi beklenmektedir. Güvenlik faktörü de hesaba katıldığında aracın 20 dakika
boyunca pil hücrelerinin voltaj değeri kritik seviye olan 3.3 V altına düşmeden uçuş
yapabilmesi ana hedeftir. Seçilen pil ve aviyoniklerle sistemin bu gerekliliği karşıladığı
düşünülmektedir. İtki sisteminin ve pilin yeterliliği “3.3.2 İtki Sistemi Yeterlilik
Hesaplamaları” bölümünde teorik olarak kanıtlanmıştır. Seçilen pilin kapasitesi KTR sonrası
üretimde araç konfigürasyonu ile deneysel olarak da test edilecektir.

8.1.4. Sensör Testleri

Uçuş esnasında araca veri sağlayan sensörlerin hassasiyeti aviyonik sisteme entegre
edilmeden önce test edilmektedir. Araca gerçek hava sürati verisi sağlayan pitot tüp, otopilot
kartı üzerinde yerleşik bulunan ve yükseklik verisi sağlayan barometre, aracın eksenlerdeki
anlık yönelimini görebilmemizi sağlayan jiroskop, aracın derece olarak yönelimini gösteren
pusula sensörleri sisteme entegre edilmeden önce doğru hassasiyet ve aralıkta veri
gönderdiklerinden emin olmak için test edilmektedir. Ayrıca her uçuştan önce ilgili
sensörlerin çalışır durumda olduğu kontrol edilmektedir.

8.1.5. Simülasyon Testleri

Otopilot yazılımına ait uçuş ayarları ve rota takibine dair parametrelerin etkisi her
uçuştan önce otopilota ait SITL (Software In The Loop) simülasyonu ile test edilmektedir.
Böylece gerçek uçuş testi kusursuz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca aracın havadaki
hareketi SITL simülasyonunun Gazebo ortamında görselleştirilmesi ile 3 boyutlu olarak
incelenmektedir. Ayrıca aracın simülasyonu koşturulurken OpenCV ve ilgili Python
kütüphaneleri kullanılarak görsel girdiler verilmekte, aracın tepkisi test edilmektedir. Böylece
görev yazılımının optimizasyonu yapılmaktadır.

Figür 8.1.5.1. Uçuş Simülasyonu Testi

39 | Sayfa
ATMOSFER HAVACILIK TAKIMI



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021

8.1.6. GPS Konum Doğruluk Testi

GPS donanımı doğrudan otopilot kartının ilgili portuna bağlanmakta ve araca anlık
konum - irtifa bilgisi sağlamaktadır. Uçuş yazılımları rota takibi esnasında bu konum bilgisini
esas almaktadır. Hem uçuşun hem de görevin sağlıklı yürütülebilmesi için GPS verisinin
hassasiyeti son derece önemlidir. Her uçuştan önce yer istasyonu yazılımı kullanılarak
GPS’in yeterli şartları (hassasiyet ve bağlanılan uydu sayısı) sağlayacak şekilde çalışır
durumda olduğundan emin olunmalıdır.

Araçta GPS donanımı olarak Here 3 platformu kullanılacaktır. İlgili bileşen aviyonik
sisteme entegre edilmeden önce gönderdiği konum bilgisinin doğruluğundan ve
hassasiyetinden emin olmak için aşağıdaki görselde de kanıtlandığı gibi test edilmiştir.

Figür 8.1.6.1. GPS Verisi Doğruluk Testi

8.1.7. Haberleşme Testi

Sistemin genelinde; araç ve yer istasyonun arasında üç, yer istasyonu ve yarışma
sunucusu arasında bir tane olmak üzere toplamda sağlıklı işlemesi gereken dört farklı
haberleşme kanalı bulunmaktadır. Bunlar sırası ile; aracın manuel kontrolünü sağlayan
kumanda bağlantısı, uçuş verilerinin iletilmesini sağlayan telemetri bağlantısı, gerçek zamanlı
kilitlenme görüntüsünün ve görev verilerinin aktarımını yapan Wi-Fi bağlantısı, yer
istasyonundan yarışma sunucusuna veri gönderip almak için kullanılacak ethernet bağlantısı
olarak sıralanabilir. Haberleşme testleri sistemin büyük oranda kurulu olmasını
gerektirdiğinden en sağlıklı sonuçlar üretim sürecinde alınacaktır.

Araçtaki kumanda alıcısı (Radiolink RD9S) ve pilottaki RC kumanda (Radiolink
AT9S) geçmiş yarışmalarda ve uçuşlarda da takımımız tarafından kullanılmış donanımlar
olup daha önce ikisi arasındaki bağlantı menzilinin yeterliliğine dair bir sorunla
karşılaşılmamıştır. Alıcı araca yerleştirilirken sinyal kaybı yaşanmaması için diğer
donanımlardan etkilenmeyecek biçimde ve anteni dışarıda kalacak şekilde
konumlandırılmaktadır. Her uçuş öncesinde kumanda manuel kontrolü ve mod geçişleri test
edilmektedir.
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Uçuş verilerinin yer istasyonuna iletilmesinde RFD868X telemetri donanımı
kullanılacaktır. RFD868x için menzil ve bağlantı testleri KTR aşamasından sonraki uçuş ve
test sürecinde yapılabilecektir. Literatür taramasından elde edilen bilgiler bileşenin
yeterliliğini kanıtlayıcı niteliktedir. Telemetri testleri yapılırken yerde ve uçuş sırasında 1 km
menzilli veri aktarımının rahatlıkla karşılanması beklenmektedir. Testlerde ayrıca periyodik
mesafe artışlarına karşı sinyaldeki azalma incelenecek ve aracın telemetri bağlantısı
kopmadan uçabileceği maksimum menzile dair çıkarım yapılacaktır.

Kilitlenme kamerasına ait görüntünün ve göreve dair istenilen verilerin yer
istasyonuna aktarımı için kurulacak Wi-Fi bağlantısı araçtaki erişim noktasından ve yerdeki
yönlü antenden oluşmaktadır. Bu bağlantı üzerinden RTSP (Real Time Streaming Protocol)
gibi bir yöntemle yapılacak video yayını ile görev bilgisayarında JSON formatında
paketlenecek kilitlenme bilgilerinin aktarımı gerekli donanımın temin edileceği üretim
sürecinde test edilecektir.

Yer istasyonu bilgisayarı ve yarışma sunucusu arasında ethernet kablosu ile kurulacak
bağlantı üzerinden yapılan çift yönlü veri aktarımı Python programlama dilinde yazılmış kod
parçaları ile otomatize edilecektir. Programlama aşaması ilgili kodların test edilmesi ile
birlikte sürmektedir. KTR aşamasından sonra sistem kurulduğunda iletişim fiziksel şartlarda
da test edilecektir. Bu testlerde aynı zamanda yer istasyonu arayüzünün işlevselliği de
denenecektir.

8.1.8. Kilitlenme Testi

Hedef tespiti yapıldıktan sonra aracın 4 saniye boyunca rakibi takip edebilmesi için
kilitlenme algoritması çerçevesinde geliştirilen sistemler test edilmektedir. Bu testler ilk
olarak hareketli yüzeylerin takip esnasında doğru yönlü tepki vereceğinden emin olmak
amacıyla uçuş simülasyonuna fiziksel takip varmış gibi görsel girdi sağlanması ile
yapılmaktadır. Böylece sanal bir rakip gibi düşünülebilecek kamera girdisi karşısında
simülasyonun doğru yönde hareket edip etmediği test edilmekte ve kilitlenme yazılımının
optimizasyonu yapılmaktadır. Aracın fiziksel üretimi yapıldığında kilitlenme testleri ilk
olarak yerde ardından uçuş esnasında tekrarlanacaktır. Alınan dönütler kilitlenme yazılımının
iyileştirilmesi için kullanılacaktır.

8.1.9. Yapısal Test

Üretim sürecinde aracın yapısal ve mekanik entegrasyonu yapılırken gerekli
dayanıma sahip olduğundan emin olunmaktadır. Kullanılan malzemenin sağlamlığı, kanat -
gövde bağlantıları, hareketli yüzey bağlantıları, kuyruk takımının gövde bağlantısı ve motor
yuvasının sağlamlığı uçuş esnasında oluşabilecek yapısal sorunları önlemek amacıyla test
edilmektedir. Uçuş testlerinden sonra araç mekanik olarak tekrar incelenmekte ve alınan
sonuca göre yapısal iyileştirmeler yapılmaktadır. Böylelikle kaza durumlarında kırımla
karşılaşma ihtimali de en aza indirilmektedir. Aracımızın yapısal testleri ise KTR
aşamasından sonraki üretim sürecinde ayrıntılı olarak yapılacaktır.
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Ekibimizin geçmiş yarışma tasarımlarından biri olan ve uçuş testlerinde aviyonik
sistemleri denemek için prototip olarak kullandığımız araca ait yapısal testlerinden bir örnek
ise aşağıdaki görselde görülebilir. Kanatta oluşacak yüke karşılık kanat yapısal malzemesinin
dayanımı ve kanat - gövde bağlantısının sağlamlığı yarışma komitelerinin test yöntemleri ile
incelenmektedir.

Figür 8.1.9.1. Kanat Gövde Bağlantıları Dayanım Testi

8.2 Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi

Yapılan ve yapılacak deneme uçuşları planlanırken aracın manuel ve otonom uçuş
performans özelliklerinin gözlemlenmesi ve geliştirilmesi, alt sistemlerin uçuş sırasında
davranışlarının gözlemlenmesi ve geliştirilmesi ayrıca yazılım ekibinin otonom uçuş, takip ve
kaçış için gerekli algoritmaları geliştirmelerinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin sağlanması
amaçlanmıştır.

Takımın tüm gerekli alt sistemlere sahip olmaması nedeniyle maddi desteğin
takımımıza sağlanacağı zamana kadar katılmış olduğumuz TÜBİTAK ULUSLARARASI
İHA yarışmalarından kalan sistemler ve üretilen araçlar ile testlerin bir kısmı yapılmıştır.
Yarışmaya hazırlık sürecinde iki farklı test aşaması planlanmıştır. Bunlardan birisi yarışma
aracından farklı konfigürasyona sahip bir araç kullanılarak otonom uçuş yazılımlarının test
edilmesini amaçlamıştır. Diğeri ise detaylı tasarım raporunun teslim edilmesi ile uçuş videosu
teslim sürecine kadar yarışmaya katılacak araç konseptinin uçuş performansının geliştirilmesi
ve tüm alt sistemlerinin bir arada test edilmesini amaçlamıştır.
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Figür 8.2.1. Prototip Araçla Uçuş Yazılım ve Modlarının Test Edilmesi

İlk test aşaması kapsamında yapılan uçuş testlerinde yarışma için hazırlanan araç
konseptinden farklı olarak test için hazırlanan hava araçları ile denemeler yapılmıştır. Bu
uçuşların tamamı otonom olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu test uçuşlarının bir kısmı
farklı uçuş kontrol yazılımlarının avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi için yapılmıştır.
Simülasyonlar kullanılarak bilgisayarlar üzerinde farklı algoritma ve uçuş parametrelerinde
denenen Ardupilot ve PX4 uçuş kontrol yazılımları gerçek uçuş şartlarında test edilmiştir. Bu
uçuşlarda araç üzerine görev kontrol bilgisayarı da yerleştirilmiş, uçuş kontrol yazılımlarına
uygun iletişim protokolleri kullanılarak müdahale edilmiş ve sonuçlar gözlemlenmiştir.
Yapılan gözlemler sonucunda PX4 uçuş kontrol yazılımı kullanılarak araç görev
gereksinimlerinin daha iyi bir şekilde gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır. Bu çıkarım ile
takım üyeleri PX4 yazılımını kullanarak algoritma geliştirmelerine devam etmişlerdir.
Okulumuza ait uçuş pistinde yapılan uçuş denemeleriden biri Figür 8.2.3’de görülebilir.

Bu aşamada iki uçuş yazılımı için de yapılan ilk uçuşlar başarılı şekilde
tamamlanmıştır. Uçuş parametrelerinde küçük değişiklikler yapılarak uçuşlara devam
edilmiştir. Uzun süreli yapılan farklı uçuş modlarının denendiği iki uçuştan birinde araç
aniden irtifa kaybederek çakılmış ve kırıma uğramıştır. Uçuşa ait veriler incelendiğinde irtifa
kaybından hemen önce uçuş kontrol donanımında bulunan barometrenin yanlış ölçüm
yaparak aracın yanlış yönlenmesine neden olduğu görülmüştür. Bu uçuş sonrasında araç
üzerinde yer alan basınç deliklerinin yerleri ve boyutları gözden geçirilmiştir. ‘GUIDED’
modunda yapılan uçuşlarda görev bilgisayarında yapılan hesaplamalar sonucu uçuş kontrol
donanımına gönderilen komutlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle araç istenmeyen bir rotaya
yönlendirilmiş ve kumanda menzilinden çıkarak kendisini ‘fail-safe’ moduna almış ve kırıma
uğramıştır. PX4 uçuş kontrol yazılımının kullanılmasına karar verildikten sonra iki adet uçuş
yapılmış ve herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bu test aşamada toplam 8 uçuş yapılmıştır.

İkinci test aşaması detaylı tasarım raporunun teslim edileceği tarihten uçuş videosu
teslim tarihi arasında kalan zaman için planlanmıştır. Bu uçuşlarda hem nihai aracın uçuş
performansları hem de nihai alt sistemlerin testleri gerçekleştirilecektir.
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Figür 8.2.2. Yarışma Aracı ile Yapılması Planlanan Test Uçuşları

Uçuş yapıldıktan sonra araca kaydedilen log dosyaları incelenip hem otopilot
ayarlarının hem de tasarımın iyileştirilmesi için kullanılmaktadır. Uçuş esnasında araca
kaydedilen grafiklerden; sensör verilerinin gürültüsü, titreşim, eksenlerdeki ivmelenmeler,
hareketli yüzey tepkileri, irtifa, hız, motor çalışma yüzdesi ve daha pek çok farklı verinin
anlık değişimleri incelenebilmektedir. Bu sayede sistemin gerçek koşullardaki durumu analiz
edilmektedir. Ayrıca tanımlanan rota ile izlenilen rota karşılaştırılarak aracın rota takip
durumuna bakılmakta ve manevra yeterliliğine dair çıkarım yapılmaktadır.

Figür 8.2.3. Samsun Üniversitesi Pistinde Test Uçuşu
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Uçuş sonrası süreçte incelenen grafiklerden biri aşağıda örneklenmiştir. Ekibimizin
yaptığı otonom uçuş testlerinden birine ait olan bu grafikte aracın aileron hareketi ile kontrol
ettiği roll (yatış) ekseninde önceden tanımlanan rotaya uygun olarak yapması gereken açı ile
uçuş esnasında gerçekleştirdiği açı karşılaştırılmaktadır. Her iki değişkene ait veri eğrilerinin
başarılı bir uçuşta çok yakın ilerlemesi gerekmekte, ideal şartlarda ise tam olarak çakışması
beklenmektedir. Bu eksendeki harekete dair bir sorun ilgili grafikten tespit edilerek otopilot
ayarlarında veya hareketli yüzeylerde yapılacak iyileştirmelerle çözülebilir.

Figür 8.2.4. Aracın Uçuş Sırasında Kaydedilen Roll (Yatış) Açısı Grafiği

Ayrıca uçuş sonlandıktan sonra çeşitli log analiz araçları yardımı ile gerçek rota 3
boyutlu olarak görselleştirilmekte ve aracın havadaki stabilitesi incelenmektedir. Buradaki
beklenti aracın olabildiğince kusursuz eğrilerle ilerlemesidir. Alınan sonuçlara göre aracın
stabilitesini arttıracak iyileştirmeler yapılmaktadır. Ayrıca ortamdaki rüzgarın, aracın rota
takibi ve uçuş stabilitesi üzerindeki etkisi de bu yöntemle incelenebilir.

Figür 8.2.5. LOG Analiz Aracı İle Gerçekte İzlenen Uçuş Rotasının Görselleştirilmesi
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Uçuşların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için uçuş öncesi kontrol listesi
hazırlanmış ve hem uçuşun hem görevin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için elde edilen
tecrübeler ile liste genişletilmiştir.

Tablo 8.2.1. Görev Planı Kontrolleri

Görev Planı Kontrolleri Kontrol Durumu

Otonom kalkış ve iniş parametreleri doğru şekilde eklendi mi? ▢

Görev rotası doğru şekilde yüklendi mi? ▢

Hedef koordinatları ve yükseklikleri doğru mu? ▢

Planlanan seyir hızı doğru tanımlanmış mı? ▢

Uçuş rotası üzerinde yükseklik veya engel var mı? ▢

Tablo 8.2.2. Uçuş Öncesi Kontroller

Uçuş Öncesi Kontroller Kontrol Durumu

Motor-ESC-Pil doğru şekilde bağlanmış mı ve bağlantılar sağlam mı? ▢

Haberleşme elemanlarının konumlar ve bağlantıları doğru mu? ▢

Batarya voltajı planlanan uçuş için yeterli mi? ▢

Donanımlar sağlıklı şekilde yerleştirilmiş mi? ▢

Haberleşme sinyal kaliteleri yeterli mi? ▢

Araca yüklenen görev araçtan çekilerek kontrol edildi mi? ▢

Manuel modda hareketli yüzey ve motor kontrolleri doğru ve yeterli mi? ▢

Stabilize modda hareketli yüzeylerin kontrolü yapıldı mı? ▢

GPS ve pusula verileri doğru mu? ▢

Aracın seviye kalibrasyonu yapıldı mı? ▢

EKF hataları tolere edilebilir düzeyde mi? ▢

Motor ve pervane bağlantısı kontrol edildi mi? ▢
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9. GÜVENLİK

● Motorun tam gaz çalıştırılması, kontrol yüzeylerinin verilen komuta istenilen tepkiyi
vermesi vb. testlerin olduğu uçuş öncesi kontrol listesi hazırlanacaktır. Uçuş öncesi
kontrol listesinde bulunan bütün kontroller yapılarak ihanın uçuşa hazır olup
olmadığına karar verilecektir.

● Uçuş esnasında belirli bir süre boyunca ihanın yer istasyonu ile iletişiminin kesilmesi
durumda iha otomatik olarak fail-safe moduna geçecektir. Bu sayede aracın
kontrolsüz hareketler ile çevreye vereceği zarar minimuma indirilecektir.

● Sigorta aracın dışına montajlanmıştır. Aracın güç sisteminde ortaya çıkabilecek olası
bir arıza durumunda sigorta devreye girerek aracın gücü kesilecektir.

● Çalışma ortamında veya yarışma alanında oluşabilecek herhangi bir kaza durumuna
önlem olarak ilk yardım çantası bulundurulacaktır.

● Aracın en tehlikeli kısımlarından biri olan batarya, yanmaz cam elyaftan yapılmış özel
kılıfında muhafaza edilecektir. Herhangi bir yangın durumuna önlem olarak 1 kg araç
yangın tüpü muhafaza edilecektir.
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