
 

 

 

TEKNOFEST İSTANBUL 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 

KRİTİK TASARIM RAPORU 

 

TAKIM ADI: CEZERİ 

YAZARLAR: AHMET SAYDAM, ALP EREM, BERKE AL, 
BURAK ALTUNSU, ÇAĞATAY KESKİN, LÜTFÜ KEREM AKA, 

OKAN ASLAN, ÖMER CEVDET ÇALIK, YAĞIZ SARI 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

2 | S a y f a  
CEZERİ  

İÇİNDEKİLER 

1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ (5 PUAN) ....................................................................................................... 4 

1.1. Sistem Tanımı ...................................................................................................................... 4 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri .................................................................................... 4 

1.2.1. Kalkış Ağırlığı Hesabı ........................................................................................................ 4 

1.2.2. Uçuş Hızı Hesabı .............................................................................................................. 5 

1.2.3. Tırmanma Oranı Hesabı ................................................................................................... 5 

1.2.4. Uçuş Süresi Hesabı........................................................................................................... 6 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ (5 PUAN)..................................................................................................... 6 

2.1. Takım Organizasyonu .......................................................................................................... 6 

2.1.1. Organizasyon Şeması ....................................................................................................... 6 

2.1.2. Birimlerin Görevleri ......................................................................................................... 7 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe ............................................................................................. 7 

2.2.1. Zaman Akış Çizelgesi ........................................................................................................ 7 

2.2.2. Bütçe ................................................................................................................................ 8 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ ................................................................................................................. 9 

3.1. Nihai Sistem Mimarisi .......................................................................................................... 9 

3.1.1. Kavramsal Sistem Mimarisi ile Aradaki Farklar.............................................................. 10 

3.2. Alt Sistemler Özeti ............................................................................................................. 11 

3.2.1. İtki Sistemi ..................................................................................................................... 11 

3.2.2. Uçuş Kontrol Sistemi...................................................................................................... 11 

3.2.3. Haberleşme Sistemi ....................................................................................................... 12 

3.2.4. Kilitlenme Sistemi .......................................................................................................... 12 

3.2.5. Güç Yönetim Sistemi ...................................................................................................... 13 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti ............................................................................................. 13 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı ................................................................................... 14 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı ................................................................................................. 15 

4. OTONOM KİLİTLENME ................................................................................................................... 16 

4.1. TESPİT ................................................................................................................................ 16 

4.2. TAKİP .................................................................................................................................. 18 

4.3. KİLİTLENME GÖREV AKIŞI .................................................................................................. 19 

5. HABERLEŞME ................................................................................................................................. 23 

5.1. İHA-YKİ HABERLEŞMESİ ..................................................................................................... 23 

5.1.1. TELEMETRİ VERİLERİNİN AKTARILMASI ......................................................................... 23 

5.1.2. VİDEO AKTARIMI ............................................................................................................ 24 

5.2. Kontrol Sinyallerinin Gönderilmesi .................................................................................... 24 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

3 | S a y f a  
CEZERİ  

5.3. YKİ-YARIŞMA SUNUCUSU HABERLEŞMESİ ......................................................................... 25 

5.4. PİLOT-İHA HABERLEŞMESİ ................................................................................................. 25 

5.5. HABERLEŞME ÖZELLİKLERİ................................................................................................. 26 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI .................................................................................................... 26 

6.1. Mission Planner Arayüzü ................................................................................................... 26 

6.2. Video Oynatım Arayüzü ..................................................................................................... 30 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU ....................................................................................................... 30 

7.1. Yapısal Entegrasyon ........................................................................................................... 31 

7.2. Mekanik Entegrasyon ........................................................................................................ 32 

7.3. Elektronik Entegrasyon ...................................................................................................... 34 

8. TEST VE SİMÜLASYON ................................................................................................................... 37 

8.1. Alt Sistem Testleri .............................................................................................................. 37 

8.1.1. İtki Testi ......................................................................................................................... 37 

8.1.2. Yapısal Test .................................................................................................................... 39 

8.1.3. Kilitlenme Testi .............................................................................................................. 41 

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi ..................................................................................... 42 

8.2.1. Uçuş Kontrol Listesi ....................................................................................................... 42 

8.2.2. Uçuş Testi ...................................................................................................................... 42 

9. GÜVENLİK ...................................................................................................................................... 43 

10. REFERANSLAR ............................................................................................................................ 44 

 

  



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

4 | S a y f a  
CEZERİ  

1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ (5 PUAN) 

1.1. Sistem Tanımı  

Aracımızın temel görevi rakip İHA’lar ile it dalaşına girerek onlara kilitlenmek, bu 
süreçte gerekli hava muharebe manevralarını yapmak ve telemetri ile video verilerini yer 
kontrol istasyonuna aktarmaktır. Aracımız otonom kalkış, uçuş ve iniş yapma kabiliyetine de 
sahip olmalıdır. 

Kameramızdan gelen görüntülerin tek kart bilgisayarımız ile işlenmesi sonucu aracımız 
rakip İHA’ları tanıyabilmekte ve takip edebilmektedir. 

Hava aracımız X gövde yapılı, 4 motorlu bir multikopterdir. Gövdemizin malzemesi 3k 
karbon fiberdir.  

Otonom olarak uçabilen hava aracımız, gerektiği zaman kumanda ile pilot tarafından 
yönlendirilebilmektedir.  

Aracımız, üzerindeki telemetri modülleri ile yer kontrol istasyonuna telemetri verisi, 
video aktarım modülleri ile de video aktarabilmektedir. 

Yer kontrol istasyonu sayesinde aracımızın uçuş bilgileri (hız, irtifa, konum) takip 
edilebilmekte, aracımız harita üzerinde görüntülenebilmekte ve yarışma sunucusu ile iletişim 
sağlanabilmektedir. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Kalkış Ağırlığı Hesabı 

Parça Birim Ağırlık Adet  Toplam Kütle 
Tarot 650 İHA Gövdesi 450g 1 450g 

4S 10000mAh Lipo Pil 942g 2 1884g 

Pil Haznesi 39.41g 4 157,64g 

Sistem Performans Özellikleri 

Kalkış Ağırlığı 3616 g 

En Yüksek Uçuş Hızı 25.83 m/s 

Tırmanma Oranı 11.7 m/s 

Maksimum Uçuş Süresi 23.9 dk 

Ortalama Uçuş Süresi 18.6 dk 

Kamera Çözünürlüğü 1200 TVL 

Tablo 1: Performans Özellikleri 
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SE100 M8N GPS Modülü 37g 1 37g 

3DR Telemetri Modülü 57g 1 57g 

Pixhawk 2.4.8 15.8g 1 15.8g 

SunnySky X2814 Motor 108g 4 432g 

Motor Yuvası 25.12g 4 100.48g 

HobbyWing XRotor 40A ESC 27g 4 108g 

Caddx Mini Ratel Kamera: 12.9g 1 12.9g 

TS832 Verici Modülü 22g 1 22g 

APC Tipi 1155 Pervane 21g 4 84g 

FlySky FS-İA6 Alıcı 14.8g 1 14.8g 

Güç Dağıtım Kartı 8.5g 1 8.5g 

Diğer (Kablo, sigorta vb.) 231.88g 1 231.88g 

Toplam  3616g 
Tablo 2: Parçaların Ağırlıkları 

1.2.2. Uçuş Hızı Hesabı 

Uçuş hızını hesaplamak için “ecalc.ch” sitesinden yararlanılmıştır. Simülasyon için 
kalkış ağırlığı, aracımızda kullandığımız motor, ESC maksimum akım değeri, aracımızın dingil 
mesafesi, pilimizin hücre sayısı ve kapasitesi, pervanemizin malzemesi ve boyutları sistemde 
tanımlanmıştır. 

Siteden alınan simülasyon verisine göre aracımız 93 km/sa (25.83 m/s) uçuş hızına 
sahiptir.  Yapılan simülasyonun grafiği Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1: Uçuş Hızı Grafiği 

1.2.3. Tırmanma Oranı Hesabı 
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Tutunma hızı, “ecalc.ch” sitesi üzerinden hesaplanmıştır. Simülasyon sonuçlarına göre 
aracımız 11.7 m/s tırmanma oranına sahiptir. Yapılan simülasyonun sonuçları Şekil 2’de 
verilmiştir. 

 

Şekil 2: Simülasyon Performans Değerleri 

1.2.4. Uçuş Süresi Hesabı 

Motorumuzun veri seti ve pilimizin kapasitesi göz önünde bulundurularak aracımızın 
maksimum ve ortalama uçuş süresi hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucu aracımızın 
maksimum uçuş süresi 23.9 dk, ortalama uçuş süresi ise 18.6 dk olarak bulunmuştur. Yapılan 
hesaplamanın detayları bölüm “3.3” de verilmiştir. 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ (5 PUAN) 

2.1. Takım Organizasyonu 
2.1.1. Organizasyon Şeması 

 

Şekil 3: Organizasyon Şeması 

Ahmet Saydam

Haberleşme ve 
Mekanik

(Takım Kaptanı)

Burak Altunsu

Haberleşme ve 
Donanım

Çağatay 
Keskin

Haberleşme 
ve Mekanik

Okan Aslan

Haberleşme 
ve Mekanik

Berke Al

Görüntü 
İşleme

Yağız Sarı

Görüntü 
İşleme

Ömer Cevdet 
Çalık

Uçuş Kontrolü

Lütfü 
Kerem Aka

Uçuş 
Kontrolü

Alp Erem

Uçuş 
Kontrolü
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2.1.2. Birimlerin Görevleri 

Mekanik Ekip  Performans özelliklerinin hesaplanması 

 Üç boyutlu tasarımın yapılması 

 Yapısal analizlerin yapılması 

 Yapısal ve mekanik entegrasyonun yapılması 

Donanım Ekibi  Elektronik parçaların seçimi 

 Sistem mimarisinin tasarlanması 

 İtki testinin yapılması 

 Elektronik entegrasyonun yapılması 
Haberleşme Ekibi  Haberleşme modüllerinin seçilmesi 

 Telemetri verilerinin haberleşeme dokümanına uygun olarak yer 
istasyonuna ve yarışma sunucusuna aktarılması 

 Video bilgilerinin yer kontrol istasyonuna ve yarışma 
sunucusuna aktarılması 

 Yer kontrol istasyonu-yarışma sunucusu arayüzünün 
tasarlanması 

Görüntü İşleme Ekibi  Tespit ve takip algoritmalarının seçilmesi 

 Tespit algoritmasının eğitilmesi 

 Kilitlenme testinin yapılması 

 Kilitlenme algoritmasının tasarlanması 
Uçuş Kontrol Ekibi  Kullanıcı arayüzü üzerinden görev planlamasının yapılması 

 Uçuş algoritmasının tasarlanması 

 Kaçış algoritmasının tasarlanması 

 Uçuş öncesi kontrollerin yapılması 

 Uçuş testlerinin yapılması 
Tablo 3: Görev Tanımları 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 
2.2.1. Zaman Akış Çizelgesi 

Planlanan zaman akış çizelgesi ve nihai zaman akış çizelgesi arasında farklar 
oluşmuştur. Bu farkların nedenleri ve nihai zaman akış çizelgesi aşağıda verilmiştir. 

Oluşan Farklar 

 Ürünlerin temin süresinin gecikmesinden kaynaklı olarak prototip 
üretimi daha geç bir tarihte başlamıştır. 

 Kilitlenme algoritmamızın en verimli şekilde çalışması için veri seti 
toplama ve algoritma eğitme işlemlerinin daha uzun bir süreç içerisinde 
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

 Görev akışımızı en iyi şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla uçuş 
kontrol algoritması geliştirilme süreci uzatılmıştır. 
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 Yazılımımız üzerinde gerekli iyileştirmeleri yapabilmek adına yazılım 
test süreci uzatılmıştır. 

 Yarışma takvimindeki değişiklik sebebiyle Kritik Tasarım Raporu’nun 
hazırlanma sürecinde farklar oluşmuştur. 

 Aracımızın uçuş kabiliyetini optimal düzeye getirmek için son tasarımın 
üretilmesi ve uçuş optimizasyon işlemleri erkene alınmıştır. 

Tablo 4: Oluşan Farklar 

 

Şekil 4: Nihai Zaman Akış Çizelgesi 

2.2.2. Bütçe 

Parça değişikliğine gidildiği için tahmini bütçe ile gerçekleşen bütçe arasında fark 
oluşmuştur. Değişen parçalar ve değişim sebepleri 3.1.1, 7.1 ve 8.1.1 numaralı kısımlarda 
açıklanmıştır. Tablo 5’de nihai bütçe ve Tablo 6’da tahmini bütçe ile oluşan farklar verilmiştir. 

Ürün Birim Fiyat Adet Toplam 

SunnySky X2814 Motor 274 TL 4 1096 TL 

4S 10000 mAh Lipo Pil 1200 TL 2 2400 TL 

Tarot 650 İHA Gövdesi 1430 TL 1 1430 TL 

Pixhawk 2.4.8-Arducopter Uçuş Kiti 2300 TL 1 2300 TL 

Hobbywing XRotor 40A ESC 165 TL 4  660 TL 

Caddx Mini Ratel Kamera: 280 TL 1 280 TL 

APC Tipi 1155 Pervane 80TL (Bir çift) 2 160 TL 

Toplam 8326 TL 

Tablo 5: Nihai Bütçe 
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Parça İlk Model Nihai Model Birim Fiyat 
Farkı 

Toplam 
Fiyat 
Farkı 

Motor SunnySky V3508 SunnySky X2814 +66 TL +264 TL 
Uçak İçi Bilgisayar Nvidia Jetson Nano Yok +1200TL +1200 TL 
Kamera e-CAM24_CUNX Caddx Mini Ratel 

Kamera 
+920 TL +920 TL 

Gövde ZD 550 Tarot 650 -470 TL -470 TL 
Batarya 4S 7000mAh Lipo 

Pil 
4S 10000mAh Lipo Pil -200 TL -400 TL  

ESC 30A ESC Hobbywing XRotor 40A 
ESC 

-65 TL -260 TL 

Kumanda Radiolink AT9S FlySky FS-i6 +1300 TL +1300 TL 
Pervane Karbon fiber 

Pervane 
APC Tipi 1155 Pervane +20 TL +40 TL 

Toplam +2594 TL 
Tablo 6: Bütçe Farkı 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ 

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

 

Şekil 5: Sistem Mimarisi 

Radiolink Pixhawk: Telemetri verilerinin yer istasyonuna iletilmesini sağlayan, yer 
istasyonunda diğer araçların verilerini alan, aracımızı manuel ve otonom olarak 
kullanabilmemizi sağlayan uçuş kontrol kartıdır. Pixhawk 2.4.8 modelinin Radiolink tarafından 
geliştirilmiş versiyonudur. 

SunnySky X2814 900kV Motor: Aracımızın hareketi için gerekli itmeyi ve manevra 
kabiliyetini sağlayacak olan birimdir. 
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Hobbywing XRotor 40A Opto Drone ESC: Motorumuzun hızını ve dönüş yönünü kontrol 
etmemizi sağlayan birimdir. Anlık olarak 60A akım sağlayabilmektedir. 

4S 10000mAh Lipo Pil: Aracımızın çalışması için ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayacak olan 
birimdir.  

Matek FCHUB Güç Dağıtım Kartı: Güç dağıtım ve sigortalama görevlerini yerine getirecek 
olan birimdir. Maksimum 184A akım sağlayabilmektedir. 

Radiolink 3DR Telemetri seti: Telemetri verilerinin araç tarafından iletilmesi ve yer istasyonu 
tarafından alınması için kullanılacak olan haberleşme setidir. 

TS832 Verici ve RC832 Alıcı Seti: Kilitlenme tespiti ispat videosunun yer istasyonu ve 
yarışma serverı ile paylaşılması için kullanılacak görüntü aktarım kitidir. 

Radiolink SE100 M8N GPS Modülü: Aracımızın konum bilgisinin yer kontrol istasyonuna 
aktarılmasını sağlayan birimdir. 

Caddx Mini Ratel Kamera: Rakip araçları tespit etmek ve onlara kilitlenmek için gerekli 
görüntüyü sağlayacak olan birimdir. 

FlySky fs-i6 RC Kumanda: Aracımızı manuel olarak kontrol etmemizi sağlayacak olan 
birimdir. 

Yer Kontrol İstasyonu: Hava aracından gelen telemetri ve kamera görüntülerini alıp yarışma 
sunucusuna iletecek ve yarışma sunucusundan gelen verileri insansız hava aracımıza iletecek 
olan yer kontrol istasyonumuz, intel corei7 10.nesil işlemciye ve 6GB harici ekran kartına sahip 
bir bilgisayardan oluşacaktır. 

Arduino Uno R3 ve NRF24L01 + PA + LNA SMA Anten 2.4 GHz Haberleşme Modülü: 
Yarışma sunucusundan gelen, rakip konum verilerini hedef tespitinde kullanılmak amacıyla yer 
istasyonunda işlenmesi sonucu oluşturulacak yönelme rotasını ve takip algoritmasıyla 
belirlenecek hareket komutlarını hava aracına iletilecek olan birimdir. 

3.1.1. Kavramsal Sistem Mimarisi ile Aradaki Farklar 

Motor: Kavramsal sistem mimarisinde belirttiğimiz motor, büyük bir pervane kullanımı 
gerektiriyordu. Aracımızın daha küçük pervaneler ile daha yüksek hızlara ulaşmasını ve daha 
fazla itki kuvveti üretmesini sağlamak amacıyla motorumuzun değiştirilmesine karar verildi. 

SunnySky V3508 380 kV Motor                   SunnySky X2814 900kV Motor  

Uçak İçi Bilgisayar: Aracımızın uçuş süresini arttırmak ve görüntüyü yer istasyonunda daha 
güçlü bir bilgisayar ile yapmak amacıyla, Ön Tasarım Raporu’nda kullanılacağı belirtilen 
Nvidia Jetson Nano araç içi bilgisayarının “kullanılmamasına” karar verildi. 

Kamera: Nvidia Jetson Nano kullanmayacağımız için FPV kullanmayı tercih ettik. 

e-CAM24_CUNX                   Caddx Mini Ratel 

ESC: Kullanacağımız yeni motorun çekeceği en yüksek akım değeri olan 29.3A ile uygun 
olacak şekilde 40A akım değerine sahip bir ESC kullanılmasına karar verildi. 
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 30A ESC                   40A Hobbywing XRotor ESC 

Lipo Pil: Yeni motorumuzun daha fazla akım kullanmasına bağlı olarak kapasitesi daha yüksek 
bir pil kullanmaya karar verdik. 

4S 7000 mAh Lipo Pil                    GensAce 4S 10000 mAh Lipo Pil 

Kumanda: Envanterimizde kumanda bulunduğu için kavramsal sistem mimarisinde belirtilen 
kumanda yerine elimizde bulunan kumandanın kullanılmasına karar verildi. 

Radiolink AT9S Kumanda                   FlySky fs-i6 Kumanda 

3.2.  Alt Sistemler Özeti 
3.2.1. İtki Sistemi 

Aracımızın itki sistemi fırçasız DC motor, elektronik hız kontrolcüsü (ESC) ve 
pervaneden oluşmaktadır. Motorumuz, kullanacağımız pervane ve pil ile beraber en fazla 1950g 
itki üretme kapasitesine sahiptir. Kalkış ağırlığı 3234g olan aracımızın hareketi için yeterlidir. 
Motorumuz ve pilimizin Volt değeri ile uyumlu olarak 5.5 hatve değerine sahip 11inç 
boyutlarında bir pervane seçilmiştir. Bu, motorumuzun en verimli çalıştığı pervane tipidir. 
Motorumuzun kullanabildiği en yüksek akım 29.3 amperdir. Bu doğrultuda kullanacağımız hız 
kontrolcüsü 40A olarak seçilmiştir.  

3.2.2. Uçuş Kontrol Sistemi 

Uçuş kontrol sistemimiz kumanda, GPS modülü ve Radiolink Pixhawk uçuş kontrol 
kartından oluşmaktadır. Kumandamız gerekli mod değişikliklerini yapmamıza imkan 
sağlayacak switch tuşlarına sahiptir. Kumandamızın menzili 1 kilometredir. Bu değer yarışma 
alanı içerisinde aracımızı yönlendirmek için yeterlidir. Kullanacağımız GPS modülü aracımızın 
konumunu 0.5m hassasiyet ile ölçebilmektedir. Bu değer yeterli seviyededir. GPS modülümüz 
oto pilotumuz ile set halinde satın alınmıştır. Oto pilotumuzun 32 bit işlemcisi, 2 adet 
ivmeölçeri, 2 adet jiroskobu, 1 adet pusulası ve 1 adet barometresi vardır. İhtiyacımız olan işlem 
gücüne ve sensörlere sahiptir. Oto pilot seçim sürecinde değerlendirdiğimiz ürünler aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

APM 2.8 Radiolink Pixhawk  Pixhawk Cube 
Fiyat 320 TL 1000 TL 3800 TL 

İşlemci  ATMEGA2560  

 ATMEGA32U-2 

 32-bit STM32F427 
Cortex M4 çekirdek + 
FPU 

 168 MHz / 256 KB 
RAM 2 / MB Flaş 

 32-bit STM32F103 
failsafe eş işlemci 

 32-bit 
STM32H753VIT6 
Cortex M4 çekirdek 
+ FPU 

 168 MHz / 256 KB 
RAM 2 / MB Flaş 

 32-bit STM32F103 
failsafe eş işlemci 
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Sensörler  3 eksenli IMU 

 Barometre 

 3 eksenli ST Mikro 
L3GD20H 16 bit 
jiroskop 

 3 eksenli ST Mikro 
LSM303D 14 bit 
ivmeölçer ve pusula 

 Invensense MPU 6000 
ivmeölçer ve jiroskop 

 MEAS 5611 
barometre 

 InvenSense 
MPU9250 ivmeölçer 
ve jiroskop 

 ICM20948 
ivmeölçer ve 
jiroskop 

 InvenSense 
ICM2076xx 
ivmeölçer ve 
jiroskop 

 2 adet MS5611 
barometre 

 3 adet yedek IMU 
(ivmeölçer, jiroskop 
ve pusula) 

Tablo 7: Oto Pilot Karşılaştırması 
Radiolink Pixhawk, APM 2.8’den daha fazla işlemci gücüne ve sensöre sahiptir. Bu 

nedenle Radiolink Pixhawk daha hassas ölçümler yapabilmekte ve daha kontrollü bir uçuş 
kontrolü sağlayabilmektedir. Eski bir kart olan APM 2.8 yazılım güncellemesine sahip olmadığı 
için optimizasyon sorunlarına yol açmaktadır. 

Pixhawk Cube, Radiolink Pixhawk ile aynı işlemci gücüne sahiptir ancak daha hassas 
ve daha fazla sensörü vardır. Pixhawk Cube, Radiolink Pixhawk’a göre yüksek performans 
sağlamaktadır. Fiyatı ise Radiolink Pixhawk’tan çok daha fazladır. 

Bütün bu karşılaştırmaların sonucunda gereksinimlerimizi karşılayacak işlemci ile 
sensörlere sahip ve bütçemiz için uygun bir seçenek olan Radiolink Pixhawk kullanılmasına 
karar verilmiştir. 

3.2.3. Haberleşme Sistemi 

Haberleşme sistemimiz telemetri kiti, video aktarım modülleri ve 
NRF24L01+PA+LNA SMA Anten kablosuz haberleşme modülünden oluşmaktadır. Telemetri 
kitimiz 1.5km menzile sahiptir. Bu değer yarışma alanında haberleşmemiz için yeterlidir. 
Telemetri kitimiz oto pilot ile uyumlu olarak set halinde satın alınmıştır. Görüntü aktarımı için 
kullanacağımız TS832 verici ve RC832 alıcı modülleri 5km menzile sahiptir.  

TS832 modülü, kullanacağımız kamera ile bağlantıyı sağlayacak pinlere sahiptir. 
RC832 modülümüz yer kontrol istasyonumuza USB ile bağlanabilmektedir. Bu modüller video 
aktarım formatına uygun olarak NTSC ve PAL formatında aktarım yapabilmektedir.  

Kontrol komutlarımızı aracımıza aktarmak için kullanacağımız NRF24L01+PA+LNA 
SMA Anten kablosuz haberleşme modülü 1km haberleşme menziline sahiptir. Bu değer 
yarışma alanında haberleşmek için yeterlidir. 

3.2.4. Kilitlenme Sistemi 
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Kilitlenme sistemimiz kamera ve yer kontrol istasyonunda bulunan bir bilgisayardan 
oluşmaktadır. Yer kontrol istasyonumuza aktarılan kamera görüntüleri işlendikten sonra gerekli 
uçuş komutları aracımıza gönderilecektir. 

3.2.5. Güç Yönetim Sistemi 

Güç yönetim sistemimiz pil ve güç dağıtım kartından oluşmaktadır. Kullanacağımız pil, 
motor ve ESC ile uyumlu olacak şekilde 4 hücrelidir. Motorumuzun kullanacağı akım değeri 
göz önünde bulundurularak, aracımızın 15 dakikalık müsabaka sürecini tamamlayacağı şekilde 
10000mAh kapasiteye sahip 2 adet pil kullanılacaktır.  

Güç dağıtım kartımızın görevi, voltaj ve akım değerlerindeki dalgalanmaları 
dengeleyerek stabil uçuş sağlamak ve elektronik bileşenlerin ani değişimler sonucu deforme 
olmasını engellemektir. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

  Motorumuzun veri seti ve pilimizin kapasitesi göz önünde bulundurularak aracımızın 
uçuş süresi hesaplanmıştır. Motor dışındaki bileşenlerin kullanacağı akım çok düşük bir 
değerde olacağı için ihmal edilmiştir. Aracımızın ihtiyaç duyduğu minimum itkiye göre (%50 
kapasite) maksimum uçuş süresi hesaplanmıştır. İhtiyaç duyulan minimum itki aracımızın 
ağırlığına eşittir. Aracımızın yarışma boyunca ortalama %60 itki durumunda çalışacağı kabul 
edilerek ortalama uçuş süresi hesaplanmıştır. 

Motorumuzun vereceği itki kuvvetine göre kaç amper akım çekeceğini hesaplamak için 
motorumuzun veri setine göre Excel programı üzerinden doğrusal bir itki-akım denklemi 
oluşturulmuştur. Oluşturulan grafik ve motorumuzun 1155 pervane ile 14.8V gerilim altında 
sahip olduğu değerler Şekil 6’da verilmiştir. 

Uçuş süremizi hesaplamak için pilimizin kapasitesinin motorun tükettiği akıma oranı ile 
uçuş süresi hesaplanmıştır. Lipo pillerin tam kapasite ile kullanılması pilin sağlığı açısından 
zararlı olduğu için pillerimizin %85 kapasite ile sağlayacağı uçuş süresini hesaplanmıştır. 

Yapılan uçuş hesabının değerleri Tablo 8’de verilmiştir. İtki kuvveti ve akım değerleri 
4 motor için toplam değerlerdir. 

 

 

 

Şekil 6: Motor Veri Seti 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

14 | S a y f a  
CEZERİ  

 

 

Şekil 7: İtki-Akım Grafiği 

 

Pil Kapasitesi İtki Kuvveti Akım Uçuş Süresi 
Maksimum Uçuş  20Ah 3800g 42.6A 23.9dk 
Ortalama Uçuş  20Ah 4339.2g 54.85A 18.6 dk 

Tablo 8: Uçuş Değerleri 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

Bu bölümde; hava aracının boyutları, alt sistemlerin araç içi yerleşimleri ve kullanılacak 
olan sigortanın konumu verilmiştir. Sigortamız, aracın bütün bileşenlerinin beslenme noktası 
olan güç dağıtım kartına yakın bir noktaya konumlandırılacaktır. Sigortamızın konumu Şekil 
10’da “4” numara ile gösterilmiştir. Bu sayede gerekli durumda bütün bileşenlerin gücü 
kesilmiş olacaktır. 

 

Şekil 8: Üç Boyutlu Tasarım 
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Şekil 9: Hava Aracının Boyutları 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

 

Şekil 10: Parçaların Numaralandırılması 

 

Şekil 11: Referans Noktası 

Ağırlık tablosu aşağıda gösterilmiştir. Gövdemizin alt plakasının ön ucu referans noktası 
olarak kabul edilmiştir. Şekil 10’da parçalar numaralandırılmıştır. Referans noktası Şekil 11’de 
koordinat sisteminin orijini olarak gösterilmiştir. 

Gövde kolu ve gövde ayağının ağırlıkları Tarot İHA Gövdesi’nin ağırlığına dahildir. 
Motor, motor yuvası, gövde kolu ve ESC için birer adet üzerinden ağırlık ve konum 
gösterilmiştir. Bu bileşenlerin ağırlık merkezi toplam adet üzerinden hesaplanmıştır. 
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Parça 
numarası PARÇA 

X 
KONUMU 

Y 
KONUMU 

Z 
KONUMU AĞIRLIK ADET 

1 TAROT 650 İHA Gövdesi -7.85 0.12 -4.88 450 g 1 
2 Gövde Kolu 312 -1414 11  24.89 g 4 
3 MOTOR 10.39 -23.93 5.07 108 g 4 
4 BIÇAK SİGORTA -7.42 -1.83 2.9 5g 1 
5 Radiolink PİXHAWK  -7.73 0 5.3 15.8 g  1 
6 HobbyWing Xrotor 40A ESC -1.06 -6.88 2.74 27 g 4 
7 SE100 M8N GPS Modülü -7.84 4.75 7.91 37 g 1 
8 4S 10000mAh Lipo Pil -7.91 0 -4.18 942 g 1 
9 4S 10000mAh Lipo Pil -7.91 0 -9.28 942 g 1 

10 FPV Kamera -1.94 0 3.9 25 g 1 
11 Gövde Ayağı -7.8 -7.66 -12.78 114.22 g 1 
12 Pil Haznesi -4.71 0 -6.34 39.41 g 1 
13 Motor Yuvası 10.53 -24.11 2.79 25.12 g 4 
14 APC Tipi 1155 Pervane 10.39 -23.93 6.69 21 g 4 

Tablo 9: Ağırlık Dağılımı 

Ağırlık merkezimizin referans noktasına göre konumu x ekseninde -7.85 cm, y 
ekseninde 0.12 cm ve z ekseninde -3.72 cm’dir. 

Ağırlık merkezinin sol ön kanat ucuna uzaklığı x ekseninde 12.39 cm, y ekseninde 26.50 
cm, z ekseninde 8.6 cm’dir. 

4. OTONOM KİLİTLENME 

Yarışmanın en önemli gerekliliği olan ve üzerine en çok çalıştığımız otonom kilitlenme 
algoritması; tespit, takip ve görev akışı olarak üç ana başlığa ayrılmaktadır. 

4.1. TESPİT 

Tespit algoritması için YOLOv3 (You Only Look Once) algoritması kullanacaktır. 
YOLO, evrişimsel sinir ağlarını (CNN) kullanarak gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilen derin 
öğrenme tabanlı bir algoritmadır. 

YOLOv3 gerçek zamanlı olarak saniyede 45 kare işleme gücüne sahiptir. Doğruluk 
oranı olarak daha güçlü algoritmalar olmasına rağmen gerçek zamanlı bir proje üzerinde 
çalışırken en yüksek optimizasyonu YOLOv3 algoritmasıyla elde edebileceğimize karar verdik. 

YOLO’nun, muadilleri olan Bölge Tabanlı Evrişimli Sinir Ağları (R-CNN) ve bu 
algoritmanın hızlı versiyonları (Fast R-CNN, Faster R-CNN), Bölge Tabanlı Tam Evrişimli Ağ 
(R-FCN) ve Tek Atış Detektörü’ne (SSD) göre en güçlü yanı nesne tespitini belirgin bir şekilde 
daha hızlı yapıyor oluşudur ve bu özelliği bize gerçek zamanlı çalışma imkanı sağlamaktadır. 
Hız farkının sebebi YOLO’nun çoğu algoritmanın aksine resmin tamamını tek seferde nöral 
ağdan geçiriyor olmasıdır. 
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R-CNN Algoritmaları: Seçici arama ve sınırlayıcı kutu regresyonu olmak üzere 2 basamaklı 
mimariye sahiptirler. Özellikle küçük nesneleri algılamada yüksek doğruluk oranlarına sahip 
olsalar da mimarilerinden dolayı hızları gerçek zamanlı nesne tespitine uygun değildir.  

SSD Algoritması: Bir başka nesne tespit algoritması SSD ise tek bir derin nöral ağ kullanarak 
görüntüdeki nesneleri tespit eden ve R-CNN algoritmalarından daha hızlı bir tespit 
algoritmasıdır. Bu algoritma genellikle birden fazla farklı sınıfa ait cisimleri yüksek doğrulukla 
tespit etmek için kullanılır. Ancak bizim hedefimizin yalnızca İHA tespiti olması ve SSD’nin 
beraberinde getirdiği hız dezavantajı bizim YOLO algoritmasını seçmemizle önemli bir etken 
olmuştur. 

 

 

Şekil 12: Hız ve Doğruluk Karşılaştırması 

 

YOLO Veri Seti: YOLOv3 nesne tespit algoritmamızı eğitimi için öncelikle 5122 fotoğraftan 
oluşan bir veri seti oluşturduk. Bu veri seti özellikle uçuş halinde olan İHA videolarından 
alıntılar yapılarak ve tekrara düşmemeye özen gösterilerek oluşturulmuştur. 

 

Şekil 13: Etiketleme Süreci 
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Her bir fotoğrafın etiketlenmesiyle etikleme süreci tamamlanmış ve algoritmamızın 
öğrenme süreci başlamıştır. 2000 iterasyon yapılarak 3 saat 48 dakika süren işlem sonucunda 
ortalama kayıp 0,1749 mertebesine düşürülmüştür.  

 

Şekil 14: YOLO Öğrenme Eğrisi 

Eğitim süreci sonrası video tabanlı testlerde %99’a ulaşan tespit oranlarıyla olumlu 
sonuçlar elde edilmiştir. Yarışma hazırlık süresince daha da geliştirilecek olan veri seti ile her 
eğitimde daha başarılı sonuçlar alınacaktır. 

4.2. TAKİP 

Tespit algoritmasıyla senkronize çalışacak olan bir de takip algoritmamız 
bulunmaktadır. Yaptığımız testler sonucu en yüksek başarıya ulaştığımız takip algoritması 
OpenCV kütüphanesindeki CSRT tracker (Channel and Spatial Reliability Tracking) 
algoritması olmuştur. CSRT, ayrımcı korelasyon filtresi (DCF) algoritmasına dayanmaktadır. 
Ayrımcı korelasyon filtreleri, görüntüdeki hedeflerin doğru bir şekilde konumlandırılmasını 
sağlamak için korelasyon çıktısında keskin tepeler üretmek üzere özel olarak optimize edilmiş 
sınıflandırıcılardır. Aynı zamanda; filtre desteğini nesnenin izlemeye uygun kısmına ayarlayan 
CSRT algoritması, hem arama bölgesini büyütmeyi sağlar hem de dikdörtgen olmayan 
nesnelerin izlenmesini kolaylaştırır.   

CSRT dışında KCF, MOSSE ve MIL takip algoritmaları test edilmiştir. 

MIL (Multiple Instance Learning): Nesneyi arka plandan ayıran bir sınıflandırıcı eğiten ve 
bu şekilde nesne takibi yapan bir algoritmadır. Doğruluk oranı yüksek olmasına rağmen 
karşısına çıkan engellerde kötü performans göstermektedir. 
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KCF (Kernelized Correlation Filters): İşlem hızını arttırmak için dolaşım matrisinin 
özelliklerini kullanan bir takip algoritmasıdır. MIL algoritmasından daha hızlıdır ama MIL gibi 
engel ve hatalarla başa çıkmakta kötüdür. 

MOSSE: En hızlı takip algoritmasıdır fakat doğruluk oranı diğer algoritmalarla 
karşılaştırıldığında kullanılamayacak kadar düşüktür. 

Karşılaştırmalı testler ve sonuçlarına göre nispeten daha yavaş olan ama doğruluk oranı 
daha yüksek olan CSRT algoritmasını takip algoritması olarak kullanmayı uygun gördük. 

Planladığımız senaryo dinamik bir biçimde önce tespit algoritmamızın (YOLOv3) 
çalışması ve İHA tespitinin yapılması, sonrasında bu tespit bilgilerini takip algoritmasına 
aktararak hızlı ve çevik bir şekilde İHA’nın takip edilmesidir. Takibin koptuğu ya da 10 saniye 
olan takip süresinin dolduğu durumda tekrardan tespit algoritması çalışmaya başlar ve yeni 
hedefler aranır. 

 

Şekil 15: Kilitlenme Algoritmaları Arası Akış 

 Tespit edilen rakibin, takip algoritması ile birlikte görüntü üzerinde bulunduğu piksel 
aralığı hesaplanacaktır. Görüntü alanlara bölünecek ve belirli bir kare (frame) aralığında 
hedefin içinde bulunduğu alanlar belirlenecektir ve yer değiştirmesi hesaplanacaktır. 
Hesaplamalardan elde edilecek verilere göre verilecek hareket komutları aracımıza 
gönderilerek oto pilota aktarılacaktır. 

4.3. KİLİTLENME GÖREV AKIŞI 

Kilitlenme görevinin başarıyla tamamlanması için yarışma boyunca yönelim ve tespit 
algoritmaları eş zamanlı olarak çalışacak ve başarılı bir tespit durumunda takip algoritmamız 
hedef takibini sağlayacaktır. 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

20 | S a y f a  
CEZERİ  

Yönelim Algoritması: Yönelim algoritması görevi tam otonom bir şekilde gerçekleştirmemiz 
için en önemli kozumuzdur. 

Yönelim algoritması ile rakip telemetrilerinden sunucu aracığıyla gelen verileri yer 
istasyonunda işleyerek kitlenme ihtimalimizin en yüksek olduğu bölgeye gitme, eğer ki o 
bölgede bulunuyorsak bölge içinde arama algoritmasına geçiş yapılacaktır. 

Yarışma alanı Şekil 16’da gösterildiği gibi bölgelendirilecektir. Bölge sayısı; ortalama 
seyir hızı, hesaplamalar sonucu oluşacak işlem yükü ve rakiplerin tahmini bölge değiştirme 
ihtimalleri göz önüne alınarak belirlenmiştir 

 

Şekil 16: Bölgeler 

Sunucudan gelen rakip GPS bilgileri referans alınan noktaya göre Kartezyen 
koordinatlara çevrilecektir. Aracımızın ayrılmış her bir bölgeye özel en kısa yol 
üzerinden ulaşma süresi hesaplanacaktır. 

 

Şekil 17: Örnek Rakip Dağılımı 

Her bir ayrılmış bölge için hesapladığımız ulaşma süresini, rakip Kartezyen 
koordinatları ve yönelimlerini de kullanarak o bölgede kaç rakibin bulunabileceği 
belirlenecektir. Ortalama sefer hızı ve bölge geçiş süresi göz önüne alındığında bu işlemin her 
4 saniyede bir tekrarlanması kararlaştırılmıştır 
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Hesaplamalar sonucunda ayrılmış bölgelerde bulunacak olası rakip sayısı ve hedef 
bölgenin bulunduğumuz konuma uzaklığının ağırlıklı parametrelendirilmesi sonucunda en 
yüksek ağırlıklı bölge katsayısına sahip bölgeye gidiş rotası çizilecektir. Ağırlık katsayıları için 
kullanılacak optimum değerler (a ve b), hazırlamakta olduğumuz simülasyon ortamının 
tamamlanmasının ardından yapacağımız çalışma ve hesaplamalar sonucu elde edilecektir. 

Eğer ki bulunduğumuz bölge ile hesaplamalar sonucu elde edilen bölge aynı ise ayrı bir arama 
algoritması çalışacaktır. 

 

Şekil 18: İçinde Bulunulan Bölge 
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Şekil 19: Yönelim Algoritması Akışı 
Arama Algoritması: Arama algoritması bulunduğumuz bölgeyi 4 parçaya ayıracaktır. 
Ayrılmış bölgenin alanı ve tarayacağımız bölge alanı göz önüne alındığında yönelim 
algoritmasında olduğu gibi rakiplerin 3 saniye sonra seçilen bölge içerisinde bulunabilecekleri 
alanlar belirlenecek ve rota o yönde yeniden çizilecektir. Hedeflenen noktaya ulaşıldıysa kendi 
ekseni etrafında dönecek ve herhangi bir görüş sağlanamaması halinde tekrar yönelim 
algoritması çalışacaktır. Arama algoritması rakiplerin alanını daraltarak otonom kilitlenme 
görevini başarıyla yerine getirmek için etkili bir çözümdür. 

Ayrılmış bölge arama algoritması ile tarandıktan sonra tekrar yönelim algoritmasına 
geçilecek ve gidilebilecek en doğru rota yeniden çizilecektir. 

Yönelim algoritmasının güçlü noktası her 4 saniyede bir tüm haritayı değerlendirerek 
en verimli rotayı bize göstermesidir. Aynı zamanda olası bir kümelenme durumunda da bizi o 
noktaya yönlendirecek ve arama algoritmasıyla beraber alan daraltacak olmasıdır. 
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Şekil 20: Arama Algoritması Akışı 

Genel Görev Akışı: 

 

Şekil 21: Genel Görev Akışı 
5. HABERLEŞME 

5.1. İHA-YKİ HABERLEŞMESİ 
5.1.1. TELEMETRİ VERİLERİNİN AKTARILMASI 

İHA telemtri verilerinin yer kontrol istasyonuna aktarılması için 3DR telemetri kiti 
kullanılacaktır. Telemetri kitimiz 20dBm aktarma gücüne ve 118dBm alıcı hassasiyetine 
sahiptir. Aracımızın konum bilgisi 167dBm navigasyon hassasiyetine sahip Radiolink SE100 
M8N GPS modülünden elde edilecektir. Bu modül aracımızın konumunu 0.5m hata payı ile 
hesaplayabilmektedir. 
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Şekil 22: Telemetri Aktarım Şeması 

5.1.2. VİDEO AKTARIMI 

Yer kontrol istasyonumuza canlı video aktarımı için NTSC ve PAL formatlarını 
destekleyen, 48 kanallı TS832 verici ve RC832 alıcı modülü kullanılacaktır. Bu modüller 
5.8GHz bandında 2dB ve 600mW güç ile çalışabilmektedir. Kameramızdan gelen görüntü 
bilgisi TS832 verici modülü ile RC832 alıcı modülüne gönderilecek ve yer istasyonumuza 
aktarılacaktır. 

 

Şekil 23: Görüntü Aktarım Şeması 

 

5.2. Kontrol Sinyallerinin Gönderilmesi 

Otonom kilitlenme ve uçuş kontrol algoritmamız doğrultusunda aracımıza gönderilecek 
olan kontrol sinyallerinin iletilmesi için iki adet “NRF24L01+PA+LNA SMA Anten” kablosuz 
haberleşme modülü ve Arduino UNO kullanılarak master-slave ilişkisi ile uçuş kontrol 
kartımıza aktarılacaktır. Bu modül 2.4 GHz bandında 2Mbps iletim hızı ile 
haberleşebilmektedir. Uçuş kontrol algoritmamız, yarışma sunucusundan alınan rakip telemetri 
verilerini yer kontrol istasyonunda işlemek üzerine kuruludur. 
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Şekil 24: Kontrol Komutları Alım Şeması 

5.3. YKİ-YARIŞMA SUNUCUSU HABERLEŞMESİ 

DroneKit-Python API ile “requests” kütüphanesi kullanılarak bilgiler yarışma 
sunucusuna gönderilecek ve rakip telemetri verileri yarışma sunucusundan yer kontrol 
istasyonumuza aktarılacaktır. Verilen IP adresi ve şifre ile giriş bilgilerimizi POST requests ile 
sistemde /api/giris adresine gönderilerek oturum açılacaktır ve bütün veriler json formunda 
gönderilecektir. 
giris_bilgi = {"kadi":"Cezeri","şifre":"cicikuş"} 
giris = requests.post(' http://127.0.0.25:5000/api/giris/', json=giris_bilgi) 

Yarışma sunucusuna telemetri verilerimiz POST requests ile /api/telemetri_gonder 
adresine yine json formatında gönderilecektir. 
telemetri_gonder = requests.post(' 
http://127.0.0.25:5000/api/telemetri_gonder/', 
json=telemetri_bilgileri) 

Kilitlenme bilgisi de yine POST requests ile /api/kilitlenme_bilgisi adresine 
gönderilecektir. 
kilitlenme_bilgisi = requests.post(' 
http://127.0.0.25:5000/api/kilitlenme_bilgisi/', 
json=kilitlenme_bilgileri) 

Güncel saat bilgisini de sunucudan GET requests ile /api/sunucusaati adresinden 
alınacaktır. 
saat_bilgisi = requests.get(' http://127.0.0.25:5000 
/api/sunucusaati/') 

Gereken durumda çıkmak için ise; 
cikis = requests.get(' http://127.0.0.25:5000/api/cikis/')  
kullanılarak çıkış yapılacaktır. Ayrıca telemetri verilerinin gönderimi ve giriş işlemi sırasında 
gönderilen bilgiler, “status_code” fonksiyonu ile kontrol edilecek ve dönülen değerin 200 
olması veri gönderme işleminin başarılı olduğunu 400 değeri ise bir hata olduğunu 
gösterecektir. Olası bir hata durumunda tekrar giriş yapılıp bağlantı yenilenecektir. Telemetri 
bilgilerinin aktarımı bu şekilde istenilen kurallara uygun olarak gönderilip alınacaktır. 

5.4. PİLOT-İHA HABERLEŞMESİ 
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Manuel kullanımda pilotumuz, aracımızı yönlendirmek için altı kanallı FlySky fs-i6 RC 
kumanda kullanacaktır. Kumandamızın üzerinde uçuş modunu değiştirmek ve motorları açıp 
kapatabilmek için tanımlayabileceğimiz tuşlar bulunmaktadır. Frekans bandı 2.4GHz olan 
kumandamız 500KHz bant genişliğine ve 20dBm radyo frekans gücüne sahiptir. 

 

Şekil 25: Manuel Uçuş Şeması 

5.5. HABERLEŞME ÖZELLİKLERİ 

Kullanım Haberleşme Modülü Frekans 
Bandı 

Menzil Protokol 

Telemetri Aktarımı 3DR Telemetri Seti 433MHz 1.5km MAVLink 

Video Aktarımı TS832 Verici 
RC832 Alıcı 

5.8GHz 5km Analog 
Video 

Rakip Telemetrilerin 
Alımı 

NRF24L01+PA+LNA 
SMA Anten 

2.4GHz 1km SPI 

RC Haberleşme FlySky fs-i6 2.4GHz 1km AFHDS2A 

Tablo 10: Haberleşme Özellikleri 
6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI 

6.1. Mission Planner Arayüzü 

Mission Planner açık kaynak kodlu bir görev kontrol yazılımıdır. Aracımızı kontrol ve 
takip etmek için bize bir ara yüz sunmaktadır. Programı ilk başlatıldığında kullanıcıyı aşağıdaki 
resimde bulunan ara yüz karşılamaktadır. Sağdaki panelde harita üzerinden aracımızın 
konumunu ve yönelimini görebilmekteyiz. 

 

Şekil 26: Mission Planner Arayüzü 
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Uçuş kontrol kartını mission planner yazılımına bağlamak adına, sağ üstte kartın 
bilgisayarda hangi porta bağlandığının bilgisini veren port bağlantı sekmesi ve baud-rate hızını 
gösteren barlar mevcuttur. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra bağlan /bağlantıyı kes tuşuna 
basarak araç ile yazılım bağlanmış /bağlantı kesilmiş olur. 

 

Şekil 27: Bağlantı Sekmesi 

Sol üst kısımda sırasıyla: uçuş verisi, uçuş planı, kurulum, ayarlar, simülasyon ve 
yardım sekmeleri mevcuttur. 

 

Şekil 28: Sekmeler 

Uçuş Verileri: Uçuş verileri kısmında ilk olarak sol üst kısımda bulunan ekranda; sanal bir 
ufuk üzerinde aracın irtifa, yaw, pitch, roll açı değerleri, dikey hız (Vertical Speed), yere göre 
hız(GroundSpeed), hava hızı (air speed) değerleri, enlem ve boylam bilgileri, gps  bağlantısı, 
mod bilgisi , batarya bilgisi gibi bilgiler görselleştirilmiş halde verilmektedir. 

 

Şekil 29: Uçuş Verileri 

Hızlı Veri: Sanal ufuktaki bilgileri hızlı ve anlık olarak listeler. 

 

Şekil 30: Hızlı Veri 
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Komut: Komut sekmesinde araca; görevin başlatılıp durdurulması, aracın önceden 
tanımlanan çeşitli modları arasındaki geçişinin yapılması, bu modların çalıştırılıp 
durdurulması, çeşitli parametrelerinin değiştirilmesi gibi komutlar verilir.  

 İlk satırda görev üzerine işlemler vardır. 

 

Şekil 31: Komut Sekmesi 
 

Üçüncü satırda uçuş modları üzerine işlemler vardır.   

 

Şekil 32: Uçuş Modları 
UÇUŞ MODLARI İŞLEVLERİ 
Auto Önceden tanımlanmış görevi gerçekleştirir. 
Guided Yer kontrol istasyonu tarafından belirlenen noktalara 

gider. 
Loiter Otomatik olarak mevcut konumu, yönü ve rakımı 

korumaya çalışan moddur. Pilot aracı sanki manuel bir 
uçuş modundaymış gibi uçurabilir, ancak pilot 
müdahalesi kalktığında araç yavaşlar ve durur. 

RTL(RETURN_TO_LAUNCH) Aracı kalktığı konuma ger getirir. 
Tablo 11: Uçuş Modları 

Yeşil ile belirtilen kutucuklar ile görev ve modlar üzerinde çeşitli kontrollerimiz vardır. 
Görevi başlatıp durdurabilir, kalkış yüksekliğini ve seyir hızını değiştirebilir, ayrıca uçuşa hazır 
hale getirebiliriz 

RETURN_TO_LAUNCH Aracı HOME_LOCATION olarak 
tanımladığımız ev adresine getirir. 

PREFLIGHT_CALIBRATION Uçuş öncesi kalibrasyon işlemlerini 
başlatır 

MISSION_START Seçilen moda göre tanımlanan 
görevi başlatır. 
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Veri Kayıtları: Veri kayıtları, oto pilot ile yer istasyonu arasında gönderilen MAVLink 
telemetri mesajlarının kaydıdır. Mission Planner’ın uçuş kontrol kartı ile bağlantısının 
yapılmasıyla otomatik olarak kayıt işlemi başlamış olur. 

 

Şekil 33: Veri Kayıt Sistemi 

Uçuş Planı: Bu kısımda görev noktaları tanımlanılarak uçuş planlaması yapılır. 

 

Şekil 34: Uçuş Planlama Ekranı 
Sol üst köşede ev olarak tanımladığımız noktaya uzaklığımız, rota uzunluğumuz ve son 

girilen görev noktasına uzaklığımız gösterilmektedir. 

Sağ üst köşede imlecin işaret ettiği noktanın enlem ve boylam değerleri bulunmaktadır. 

Sağ tarafta görev noktalarını kaydetme yükleme işlemleri yapılır. Sağ alt köşeden ise ev 
konumunun enlem ve boylam detayları okunabilmektedir. 

Alt tarafta görev noktaları ve türleri sırasıyla gözükmektedir. Delay sütununda, 
belirtilen görev noktasında ne kadar durulacağı belirtilir. Lat ve Long sütunlarında belirtilen 
görev noktasının enlem ve boylam değerleri gösterilir. Alt sütununda görev noktasının 
zeminden yüksekliği de belirtilir. Eleme sütunu ile görev noktası silinebilir. 

GeoFence: Görev noktalarının fiziksel sınırlarının atandığı kısımdır. Buradan belirlenen 
noktanın tipi, yüksekliği ve yarıçapı belirlenir. Görev noktalarının haritada koordinatlar ile tarif 
edilen bir nokta olarak değil de alan olarak tarif edilmektedir. Bunun sebebi aracın uçuş 
esnasında bir noktayı bulmasındansa bir alana girmesinin daha kolay olmasıdır. Nokta yerine 
alan olarak belirlenmesi sayesinde uçuş stabilitesi artar, görev daha akıcı biçimde yürütülür. 
Burada hedef alanın sınırlamaları atanır. Aracın görevi başarı ile tamamlayabilmesi için 
gereken alanın tipi, yüksekliği ve yarıçapı gibi bilgiler belirlenir. 
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Şekil 35: GeoFence  

Simülasyon: SITL (Software in the Loop) aracılığı ile hem uçuş planı üzerinden hem de Python 
Dronekit kütüphanesi üzerinden yazdığımız script dosyalarını entegre ederek uçuş 
simülasyonlarını gerçekleştirebildiğimiz kısımdır. 

6.2. Video Oynatım Arayüzü 

Ethernet kablosu aracılığı ile verilen adrese giriş yapılacak ve kilitlenme kamerasından 
alınacak canlı görüntü JSON formatında yarışma sunucusuna aktarılacaktır. Ayrıca yer 
istasyonunda kullanılmak üzere Python dili içerisindeki Pyqt5 kütüphanesi kullanılarak bir 
kullanıcı arayüz hazırlanmıştır. Bu programla birlikte aktarılacak canlı video görüntüsü aynı 
zamanda yer istasyonunda da görüntülenecektir. Video aktarım formatında uygulayacağımız 
tüm aşamalar telemetri verilerinin haberleşmesini ayarladığımız şekilde bütün kurallara 
uygundur. 

 

Şekil 36: Video Oynatım Arayüzü  
7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU 

Aracımızın entegrasyonu tamamlanmış ve uçuşa hazır hale getirilmiştir ancak son tasarım 
değildir. Zaman çizelgesinde belirtilen süreçte aracımız “3.4” numaralı kısımda gösterilen 
tasarımda olduğu şekilde nihai haline getirilecektir. 
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Şekil 37: Entegrasyon Sonrası İHA 
7.1. Yapısal Entegrasyon 

Aracımızın yapısını Tarot Iron-Man 650 İHA Gövdesi oluşturmaktadır. Bu gövde Ön 
Tasarım Raporu’nda belirttiğimiz gövdeden farklıdır. Değişikliğin sebebi bu gövdenin daha 
hafif ve daha geniş olmasıdır. 

Gövdemizin orta ve alt plakaları alüminyum kolonlar ile entegre edilmiştir. Orta plaka 
ve üst plaka arasında da aynı şekilde alüminyum kolonlar kullanılmıştır. 

 

Şekil 38: Gövde Plakalarının Entegrasyonu 

Kolları gövdeye sabitlemek için plastik klepsler kullanılmıştır. Bu klepsler gövdeye 
m2.5 cıvatalar ile sabitlenmiştir. 

 

Şekil 39: Kol-Gövde Entegrasyonu 
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Alt plakamızın altında kızaklar bulunmaktadır. Pil haznesi bu kızaklara entegre 
edilmiştir. 

 

Şekil 40: Kızak ve Pil Haznesi Entegrasyonu 

İniş takımının ayağı 6 adet M2.5 cıvata ile karbon fiber bağlantı plakalarına 
bağlanmıştır. Karbon fiber bağlantı plakaları 2 adet M2.5 cıvata ile alüminyum sokete entegre 
edilmiştir. Soket ise 2 adet M2.5 cıvata ile gövdeye sabitlenmiştir. 

 

Şekil 41: İniş Takımı-Gövde Entegrasyonu 

İniş takımının ayağı, iniş takımının kızağına T bağlantı aparatı ile bağlanmaktadır. T 
aparatının üzerindeki setuskur vidaları ile iki parça sabitlenmektedir. 

 

Şekil 42: T Bağlantı 
7.2. Mekanik Entegrasyon 

Motor Entegrasyonu: Motorlarımızın kullandığımız gövde ile uygun cıvata bağantılarını 
yapabilmek adına 3 boyutlu yazıcı ile PLA malzemeden motor yuvası üretilmiştir. 
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Motorlarımız kolların ucuna yerleştirilmiş ve dengeli bir şekilde konumlandırmak için su 
terazisi ile ölçüm yapılmıştır. 

 

Şekil 43: Motor Entegrasyonu 

Uçuş Kontrol Kartı Entegrasyonu: Uçuş kontrol kartımız gövdemizin üst plakasına 
yerleştirilmiştir. Sensörlerimizin stabilizasyonunu sağlamak adına uçuş kontrol kartımızın 
altına süspansiyon görevi gören iki adet plastik plaka yerleştirilmiş ve plastik kelepçe ile 
sabitlenmiştir. 

 

Şekil 44: Uçuş Kontrol Kartı Entegrasyonu 

Pil Entegrasyonu: Pillerimiz gövdenin altına, kendi ürettiğimiz pil haznelerine 
yerleştirilmiştir. 

 

Şekil 45: Pil Entegrasyonu 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

34 | S a y f a  
CEZERİ  

GPS Entegrasyonu: GPS modülümüz gövdemizin sol tarafına, uçuş kontrol kartımızın yanına 
yerleştirilmiştir. GPS verilerini sağlıklı bir şekilde alabilmek için GPS çubuğu ile 
yükseltilmiştir. 

 

Şekil 46: GPS Entegrasyonu 
7.3. Elektronik Entegrasyon 

Kumanda Alıcısı Entegrasyou: Kumanda haberleşmesi için kullanacağımız FS-i6 alıcı 
modülü üzerinde güç ve haberleşme girişleri bulunmaktadır. Alıcımız 5V ile beslenmektedir. 6 
kanalı olan alıcımız ppm enkoder aracılığı ile “RC IN” pini üzerinden uçuş kartımıza 
bağlanmaktadır.  

 

Şekil 47: FS i6-Enkoder bağlantısı 

 

Şekil 48: Enkoder-Uçuş Kartı Bağlantısı 

Video Aktarım Modülü Entegrasyonu: Kamera verici modülü olarak kullanacağımız 
TS832’nin bağlantısında kartın sol tarafındaki iki giriş +/- kutup olarak güç dağıtım kartına 
bağlanarak modüle güç verilir. Sağ taraftaki üç giriş ise sırasıyla; kamera negatif (-) kutbuna, 
kamera pozitif (+) kutbuna ve video girişine bağlanır. Ayrıca iki tarafta yer alan kare girişler, 
kanal ayarlanmasında kullanılan CHKEY ve FRKEY girişleridir. Kartın sağ üstünde yer alan 
FRLED ve CHLED (segment ekranlar) ile de kanal değişimi gözlenir. Menzil genişletmek için 
üzerine bir tane de anten takılabilmektedir. 7-15V aralığında çalışabilen modülümüz, 10V ile 
beslenecektir. 
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Şekil 49: TS832 Girişleri 

GPS Entegrasyonu: Hava araçlarındaki en önemli modüllerden biri GPS modülüdür. 
Aracımızda kullanacağımız M8N GPS modülünde 6 adet giriş bulunmaktadır. Bunlardan iki 
tanesi karta güç verilmesi için gereken +/- kutuptur. 2 tanesi UART protokolü ile haberleşme 
sağlayan RX (alıcı) ve TX (dağıtıcı); iki tanesi ise I2C protokolü ile haberleşmeyi sağlayan 
SDA (veri) ve SCL (zaman) girişleridir.  

 

Şekil 50: GPS-Uçuş Kartı Bağlantısı 

Telemetri Modülü Entegrasyonu: Aracımızdaki bir diğer modül ise yarışma istemlerini 
sağlamak adına veri aktarımı yapmamıza yarayacak olan telemetri kitidir. Benzer olan iki 
modül özelleştirilerek alıcı ve verici konuma getirilebilmektedir. Modüller üzerinde iki farklı 
bağlantı imkânı sunulmaktadır. Modülün üzerinde 4 girişlik (-/+/RX/TX) bir bağlantı kısmı ve 
hazır bir USB portu bulunmaktadır. Alıcı, yer istasyonu olarak kullanmayı planladığımız 
bilgisayara USB; verici ise aracımıza modül üzerindeki 4 girişten bağlanacaktır. İki modül 
üzerinde de menzil genişletmek için anten girişi bulunmaktadır. 

Paralel Pil Bağlantısı: İki adet pilimiz XT90 konnektöre sahiptir. Pillerimizi paralel olarak 
bağlamak için XT90 paralel bağlantı konnektörü kullanılmıştır. 

ESC-Motor Kablolaması: Motor ve ESC kablolarımız 16 awg çap değerine sahiptir. 
Motorumuzdan çıkan erkek ve ESC den gelen dişi bağlantı aparatları ile ESC-motor 
entegrasyonu yapılmaktadır. 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

36 | S a y f a  
CEZERİ  

 

Şekil 51: Motor-ESC Kablolaması 

Güç Dağıtımı: Sistem mimarimizdeki bütün bileşenlerin kullanacağı gerilim ve akım değerleri 
güç kartı üzerinden belirlenir. Güç dağıtım kartımız, pillerden aldığı enerjiyi sistemdeki 
parçalara dağıtır. ESC ile güç dağıtım kartı arasındaki bağlantı sayesinde motorlar beslenir. 
Video aktarım modülü direkt olarak güç dağıtım kartına bağlanır. Uçuş kontrol kartımız güç 
dağıtım kartından ihtiyacı olan beslemeyi alır ve kendisine entegre edilmiş olan bileşenlere 
dağıtır (GPS modülü, kumanda alıcısı vb.)  

 

 

Şekil 52: Elektronik Devre Şeması 
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8. TEST VE SİMÜLASYON 

8.1. Alt Sistem Testleri 
8.1.1. İtki Testi 

Motorumuzun veri setine göre 1950 g itki değerine ulaşabilmekteyiz. Bu değer 
motorumuzun APC Tipi 1155 pervane ile sağlayabileceği itki miktarıdır. Motorumuzun 
değişmesine bağlı olarak pervane seçiminde de değişime gidilmiş ve motorumuz için en verimli 
pervane seçilmiştir. Veri setinden aldığımız bilgilerin doğruluğunu görebilmek adına itki testi 
yapılmış ve veri setindeki değerlere ulaşılmıştır.  

Motorumuzun sağlayacağı kaldırma kuvvetini test etmek için Şekil 51’deki itki test 
düzeneği kullanılmıştır. Bataryaya tarafından beslenen ESC ile motorun dönüş hızı kontrol 
edilmektedir. Motorlarımız, kumandamız ile 6 farklı seviyede kullanılabilmektedir. Her bir 
seviyede motorumuzun sahip olduğu itki değerleri aşağıda verilmiştir. Yapılan itki testinde 
anlık olarak 1950 g değerine ulaşılmış ancak bu değer fotoğraflanamamıştır. 

 

Şekil 53: İtki Testi Düzeneği 

Test Sonuçları:  

 

Şekil 54: Seviye 1 
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Şekil 55: Seviye 2 

 

Şekil 56: Seviye 3 

 

Şekil 57: Seviye 4 

 

 

Şekil 58: Seviye 5 
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Şekil 59: Seviye 6 

8.1.2. Yapısal Test 

Aracımızın ihtiyaç duyulan ağırlık ve itki kuvvetine karşı dayanıklılığını ölçmek için 
Solidworks uygulaması üzerinden aracımızın gövdesi, kolu ve iniş takımı üzerinde statik analiz 
yapılmıştır. Yükleme olarak bileşenlerimizin ağırlığı ve aracımızın ağırlığından kaynaklı olarak 
toplamda 35.47 N kuvvet ve her bir motorun kolun gövdeye bağlandığı noktaya uygulayacağı 
tork etkisi (5.32 N.m) dikkate alınmıştır. Aracımızın, üzerindeki yüklemeleri kaldırabileceği 
simülasyon ortamında ispatlanmıştır. 

Gövde Analizi:  

 

Şekil 60: Gövdedeki Gerilme Değeri 

 

Şekil 61: Gövdedeki Birim Boy Değişimi 
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Kol Analizi: 

 

Şekil 62: Koldaki Gerilme Değeri 

 

Şekil 63: Koldaki Birim Boy Değişimi 

İniş Takımı Analizi:  

 

Şekil 64: İniş Takımındaki Gerilme 
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Şekil 65: İniş Takımındaki Birim Boy Değişimi 

Pil Haznesi Analizi: 

 

Şekil 66: Pil Haznesindeki Gerilme 

 

Şekil 67: Pil Haznesindeki Birim Boy Değişimi 

8.1.3. Kilitlenme Testi 

Görüntü işleme ve takip başarımızı ölçmek için servo motor, Raspberry pi ve kamera 
kullanarak bir simülasyon ortamı oluşturduk. Servo motor kontrol denklemlerini 
algoritmalarımız içine entegre ederek tespitin gerçekleştiği anda kamera tarafından takip 
edebilmeyi gerçekleştirdik. 
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Şekil 68: Kilitlenme Testi Düzeneği 

 

Şekil 69: Test Aşaması 

Simülasyon ortamı ve testlerin gerçekleştirilmesi sonucunda tespit ve takip 
algoritmamızın etkili bir şekilde çalıştığı görülmüştür. Hedefin uzaklığı, yaptığı ani hareketler 
ve bizim hareketimize karşı verdiği tepki gibi veriler kaydedilmiştir. Elde edilen veriler; tespit, 
takip ve motor kontrol algoritmalarının daha etkin çalışması için geliştirme sürecinde 
kullanılacaktır. 

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 
8.2.1. Uçuş Kontrol Listesi 

Uçuş gerçekleşmeden önce sistemi eksiksiz bir şekilde kontrol etmek ve doğru bir şekilde 
uçurabilmek için uçuş kontrol listesi hazırlanmıştır. Listenin maddeleri şu şekildedir: 

 Hava durumu uçuş için elverişli mi? 

 Batarya dolu mu? 

 Kumanda ile haberleşme sağlanabiliyor mu? 

 Kablolama doğru bir şekilde yapılmış mı? 

 Motorlar doğru yöne dönüyor mu? 

 Parçalar yerlerine sabitlenmiş mi? 

 Sensörler kalibre edilmiş mi? 

 Parçalarda deformasyon var mı? 

8.2.2. Uçuş Testi 
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Uçuş testi için öncelikle MAVLink komutları ve uçuş planlaması, Gazebo simülasyon 
ortamında test edilmiştir. Yapılan simülasyon sonucunda MAVLink komutlarımızın doğru bir 
şekilde çalıştığı görülmüştür.  

 

Şekil 70: Uçuş Öncesi 

 

Şekil 71: Kalkış 

 

Şekil 72: Uçuş 

Simülasyon üzerinde gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra uçuş testi için hazırlanılmıştır. 
Elektronik bağlantıların doğru, mekanik entegrasyonun sağlam olduğu, motorların doğru yöne 
çalıştığı görüldükten sonra uçuş pistinde uçuş yapmak için izin alınmıştır ancak izin alınan gün 
aralığında hava durumu uçuşa elverişsiz olduğu için test geçekleştirilememiştir. 

9. GÜVENLİK 

 Lipo pilimizin yanma ve patlama riskine karşı özel bir pil çantası kullanılmaktadır. Bu 
sayede lipo pilimizin olası bir yanma durumunda çevreye zarar vermesi önlenmektedir. 
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Şekil 73: Pil Çantası 
 Olası yaralanma durumlarına karşı, çalıştığımız alanda bir ilk yardım dolabı 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 74: İlk Yardım Dolabı 
 Lehim yaptığımız kabloların dış yalıtımını sağlamak amacıyla kablolar, ısıyla daralan 

makronla kaplanacak ve sağlamlaştırılacaktır. 

 Sigorta olarak bıçak sigorta kullanılacaktır. Bıçaklı sigortaların temel çalışma prensibi 
elektrik akımının ısı etkisidir. Kısa devre sırasında oluşan yüksek ısı porselen gövde 
içerisindeki bakır iletkenin zayıflatılmış olduğu noktalardan kopmasına sağlar. Bu 
sayede devre, kısa devre akımı büyümeden kesilmektedir. 

 Araçta kullanılan komponentler; yapıştırıcı, teller, kaplinler ve hublar ile iyice 
sabitlenmiştir. 

 Telemetri veya kumanda bağlantısı kesilmesi durumunda hava araçlarında kullanılan 
fail-safe moduna geçiş yapılacaktır 
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