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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ 

1.1. Sistem Tanımı  

Tasarladığımız hava platformunun en az seviyede operatör müdahalesi ile otonom görev 

yapması hedeflenmektedir. Ayrıca görev icrası sırasında güvenlik gereksinimlerini yerine 

getirmesi ve başka platformların hedefi olmaktan kaçınması da amaçlanmaktadır. 

2019 yılında Teknofest Savaşan İHA kategorisinde ikincilik ödülü alan ESOGU HORUS 

takımımız, 2019 yılından elde ettiği tecrübelerini bu yılki yarışmaya da aktararak daha etkili bir 

platform hazırlamayı hedeflemektedir. 

Takımımızın öncelikli hedefi doğru donanım kullanarak en iyi yazılımı gerçekleştirmektir. Bu 

amaç doğrultusunda donanım tasarımından ziyade görev yazılımına öncelik verilmesinin 

önemli olduğu değerlendirilmiştir. Donanım olarak güvenilirliği ispatlanmış hazır sistemlerin 

kullanılmasının takımın enerjisinin yazılıma yoğunlaşmasını sağlayabilmektedir. Uçuş 

platformu olarak 2019 yılında kullandığımız köpük malzemeden üretilmiş, batarya ve elektrik 

motorlu, el ile atarak kalkışı sağlanan TALON X-UAV [1] uçağı kullanılacaktır (Şekil 1). Bu 

hazır uçak manevra kabiliyeti, hızı, sağlamlığı ve 3 kilogram taşıma kapasitesiyle ön plana 

çıkmaktadır. Sistem üzerinde Pixhawk 2 Cube uçuş kartı [2] ve açık kaynak ArduPilot [3] uçuş 

yazılımı kullanılarak uçuş kontrolü sağlanmaktadır. Bu uçuş donanım/yazılım altyapısı 

üzerinde göreve yönelik yazılımlar takımımızca hazırlanacaktır. Ayrıca uçuş seyrinin düzgün 

olması için dijital hava hız sensörü (Airspeed sensor) [4] ve otonom iniş/ kalkışın hassas 

olabilmesi için LİDAR (yer irtifa sensörü) [5] kullanılacaktır.  

 

Şekil.  1 Talon X-UAV 

Otonom kilitlenmenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla TALON X-UAV uçağının önüne monte 

edilen 1080p görüntü yakalayabilen ve 60 FPS görüntü aktarımı yapabilen GoPro Hero 5 

Aksiyon kamerası [6], bu kameradan gelen görüntüleri yer istasyonuna kaliteli bir şekilde 

aktarılabilen Herelink HD Video görüntü aktarma sistemi [7] kullanılacaktır. Standart FPV 

analog görüntü aktarma sistemlerine göre, Herelink HD Video görüntü aktarma sistemi daha 

uzun menzilli dijital görüntü aktarmaya yaradığı için önerdiğimiz nesne tespit yöntemi daha 

gürbüz çalışacaktır.  
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Yer istasyonunda uçuş süreci takip edilmekte, gerektiğinde uçağın uçuş modları 

değiştirilmekte, saha ihlali kontrolü yapılmakta, gerektiğinde hedefe yönlendirilmekte ve görev 

süreci takip edilmektedir. Ayrıca uçuş platformundaki kamera görüntüsü ve hedef kilitlenme 

bilgisinin de takibi/kontrolü yapılmaktadır. Yer istasyonuna gelen kamera görüntüsünden hedef 

bilgileri tanımlanmakta ve uçağın hedefin takip etmesi için gerekli konutlar yollanmaktadır. 

Bunun yanında uçağa ait bilgilerin sistem sunucusuna gönderilmesi ve sistem sunucusunda 

gelen bilgilerin değerlendirilmesi de yer istasyonunda yapılmaktadır. Gelen diğer uçak 

bilgileriyle, en iyi hedefin seçilerek uçuş platformunun hedefe yönlendirilmesi ve olası hedef 

durumuna düşmekten kaçınılması için kaçış algoritmasının çalıştırılması hedeflenmektedir. Yer 

istasyonu olarak kullanılacak olan bilgisayar “NVIDIA Quadro P4200 8gb VRAM Ekran 

Kartı”, “Intel Xeon 2186QM 12 Çekirdek İşlemci” ve “32 GB RAM” özelliklerine sahiptir. 

Görüntü işleme görevlerinde, uçağın kontrolünde ve sunucu haberleşmesinde bu yer istasyonu 

kullanılacaktır. Gerek görüntü aktarma cihazı için kullanılacak Herelink gerekse yer istasyonu 

bilgisayarı görüntü işleme uygulamalarını gerçek zamanlı olarak çalıştırabilecek kabiliyettedir. 

Telemetri modülü olarak 868-869 MHz frekans aralığında çalışan RFD 868X telemetri modülü 

[8] kullanılmıştır. RFD 868X modülü uzun mesafelerde çalışabilen bir telemetri modülüdür. 

Sistem aynı zamanda aşırı ısınmayı önlemek için radyo sıcaklığına bağlı otomatik görev 

döngüsü azaltma özelliğine sahiptir. 

Yer istasyonu ile uçuş platformu arasında 3 farklı bağlantı vardır.  

• Birincisi pilotun uçağı manuel kontrol edebilmesini sağlayan radyo kumanda sistemidir. 

Pilot buradan uçağı doğrudan kontrol edebilmekte ve uçuş modları arasında geçiş 

sağlayabilmektedir. 

• İkincisi telemetri sistemi üzerinden yer istasyonunun uçuş kartına bağlandığı sistemdir. 

Bu sayede uçuşa ait anlık bilgiler alınabilmekte ve gerektiğinde uçağa yer 

istasyonundan komutlar gönderilebilmektedir. Bu komutlarla uçuş modunun 

değiştirilmesi, belirli bir hedefe yönelme, belirli bir noktaya uçuş sağlanabilmektedir. 

• Üçüncüsü kamera görüntüsünü yer istasyonuna aktaran video link sistemidir. Bu sistem 

ile HD kalitesinde dijital görüntünün yer istasyonuna aktarılacaktır. Buradan alınan 

görüntünün işlenmesi ve anlık olarak sistem sunucularına gönderilmesi sağlanacaktır. 

 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Uçuş platformunun ağırlığı pil hariç 2240 gramdır. Bununla birlikte güç açısından 

ihtiyaçlarımızı karşılayan 4S 10 Ah özellikli bir bataryanın 910 gram olup İHA’nın maksimum 

kalkış ağırlığı 3150 gramdır. Şekil 2’de özellikleri gösterilen TALON X-UAV uçağının 3 kg 

civarı taşıma kapasitesi düşünüldüğünde ihtiyaçlarımızı yeterince karşılayabilmektedir. 

2019 yılındaki yarışma tecrübelerimizden hareketle bu yılki yarışmada da aynı 

konfigürasyonun kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Önceki yarışmalarda 

belirtilen konfigürasyonun uçuş hazırlık aşaması dahil gerekli güç ihtiyacını karşıladığı, yüksek 

manevra kabiliyetine sahip olduğu ve görevleri yerine getirebileceği görülmüştür. Bu 

konfigürasyondaki İHA’nın tutunma sürati 10 m/s’dir. Seyir süratinin 14 m/s olması tercih 
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edilmiştir. Ayrıca gerektiğinde 25 m/s hızına çıkabilmekte, 10 m/s hızına da düşebilmektedir. 

Minimum 30 dk. görev uçuşunu gerçekleştirebilecektir. 

 

Şekil.  2  Talon X-UAV Teknik Görsel 

Gövdenin burundan kuyruğa doğru önce kalınlaşıp sonra incelen bir yapıda olması aerodinamik 

açıdan sürüklemeyi azaltmaktadır. Ayrıca köşelerinin yuvarlatılmış bir şekle sahip olması 

sürükleme açısından diğer bir avantajdır. V kuyruk sürükleme açısından da konvansiyonel 

kuyruğa göre daha avantajlıdır. Bu uçağın seçilmesinin bir diğer sebebi de arkadan pervaneli 

olması ve kameranın ön tarafa montaj edilmesine imkân sağlamasıdır. 

X-UAV Talon performansı yüksek, hafif, tümü EPO kalıplanmış bir gövdeye sahip, tamiri 

kolay ve iç hacmi geniş bir uçaktır. 1718mm’lik kanat açıklığına sahip uçak 1100mm’lik 

uzunluğa sahiptir. 60dm2’lik kanat alanıyla ve sahip olduğu gövde büyüklüğüyle yaklaşık 

olarak 3 kilogram taşıyabilmektedir. Uçak karbon tüplü iki parçalı geçmeli kanatlara sahiptir. 

Şekil 2’de seçilen X-UAV Talon’a ait teknik görsel yer almaktadır. 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ 

2.1. Takım Organizasyonu 

Çoğunluğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) eğitimini sürdüren öğrenciler 

tarafından oluşturulan “ESOGÜ Horus Takımı”, Teknofest sabit kanat savaşan iha yarışmasına 

katılabilmek için ilk olarak 2019 yılında bir araya gelmiştir.  ESOGÜ Horus takımı, 2019 

yılında gerçekleştirilen Teknofest savaşan iha yarışmasında sabit kanat ikinciliği kazanmıştır. 

ESOGÜ Horus takımı danışmanı ESOGÜ’de öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Çevikalp’tir. 2019 

yılında gerçekleştirilen Teknofest savaşan iha yarışmasında sabit kanat ikincisi ESOGÜ Horus 

ve döner kant üçüncüsü ESOGÜ Phoenix takımlarına danışmanlık yapmıştır. Takım Üyeleri ve 

takımdaki ekipler Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Takım lideri Halil Sağlamlar Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde elektronik mühendisliği 

doktora programını 2021 yılında tamamlamıştır. 2019 savaşan iha yarışmasında sabit kanat 

ikincisi ESOGÜ Horus takımında çalışmıştır. 
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Şekil.  3 HORUS Takımı ve Görev Dağılımı 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Savaşan İHA yarışması kapsamında ilk aşamada kullanılması planlanan malzemeler Tablo 1’de 

verilmiştir. Planlanan tahmini bütçe 19.710 TL olup gerçekleşen bütçe 33.516 TL’dir. 

Gerçekleşen bütçe ve malzeme listesi Tablo 2’de sunulmuştur. Yer istasyonunda görüntü 

işleyebilmek için daha hızlı ve güvenilir olan Herelink HD Görüntü Aktarma Sisteminin 

seçilmesi, kumandanın daha iyi bir kumandayla değiştirilmesi ve telemetri sistemini 

değiştirilmesi sonucu maliyet farkı ortaya çıkmıştır. 

Tablo 1 Planlanan malzeme listesi ve tahmini bütçe 

Ürün Model 
Birim 

Fiyat (TL) 

Motor ve ESC 
SunnySky 3520 KV880 motor ve 80A ESC 

[9] 
660 

4S Batarya 10 ah batarya 1200 

Sabit Kanat İHA Gövdesi TALON X-UAV 3000 

Uçuş Kontrol Kartı ve GNSS 

Modülü 
Pixhawk 2 Cube ve Here GNSS modülü 3800 

İHA tek kart bilgisayarı NVIDIA Jetson TX2 bilgisayarı 4900 

Telemetri Sistemi 
Holybro Telemetry Radio V3 (433 Mhz) 

[10] 
mevcut 

RC Kumanda ve alıcı modülü 
Taranis X9D Plus ve S-BUS uyumlu alıcı 

[11] 
2400 

Kamera Logitech USB kamera [12] 980 

Video link sistemi Insight Görüntü Aktarma Sistemi [13] 1800 

Hava hız sensörü Dijital Hava hız sensörü 600 

Yer irtifa ölçüm sensörü 

(LIDAR) 
DFROBOT TF Mini-s LİDAR 380 

Yer kontrol bilgisayarı Mevcut - 

 TOPLAM 19.720 
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Tablo 2 Gerçekleşen malzeme listesi ve bütçe 

Ürün Model 
Birim 

Fiyat (TL) 

Motor ve ESC SunnySky 3520 KV880 motor ve 80A ESC 660 

4S Batarya 10 ah batarya 1200 

Sabit Kanat İHA Gövdesi TALON X-UAV 3000 

Uçuş Kontrol Kartı ve GNSS 

Modülü 
Pixhawk 2 Cube ve Here GNSS modülü 3800 

Telemetri Sistemi RFD 868x 3886 

RC Kumanda ve alıcı 

modülü 
Futaba T10J [14] 5000 

Kamera GoPro Hero 5 Black 5490  

Video link sistemi Herelink HD Görüntü Aktarma Sistemi 9500 

Hava hız sensörü Dijital Hava hız sensörü 600 

Yer irtifa ölçüm sensörü 

(LIDAR) 
DFROBOT TF Mini-s LİDAR 380 

Yer kontrol bilgisayarı Mevcut - 

 TOPLAM 33516 

 

Proje başlangıcı 15 Mart 2021, proje bitişi 1 Eylül 2021 olarak belirlenen sürecin planlanan 

zaman çizelgesi ve hedeflenen kilometre taşları Şekil 4’te verilmiştir. Pandemi sürecinden 

kaynaklı olarak uçağın hazırlanması ve yazılımların entegrasyon süreci gecikmiştir. 

Güncellenen zaman çizelgesi ve kilometre taşları Şekil 5’te sunulmuştur.  

 

 

Şekil.  4 Planlanan Proje Zaman Çizelgesi 
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Şekil.  5 Güncellenen Proje Zaman Çizelgesi 

 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ 

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

Uçuş platformunu ve yer istasyonunu kapsayan sistem mimarisi, kullanılan sistemeler 

marka/model bilgisiyle Şekil 6’da sunulmuştur. Kavramsal mimaride görüntünün hava aracında 

işlenmesi düşünülmüştür. Fakat hava aracında görüntü işlemenin uygun olmayacağı, bunun 

yerine yer istasyonunda daha güçlü bilgisayarlar ile görüntü işlemenin daha etkili olacağına 

karar verilmiştir. Bu amaçla daha iyi bir video aktarım sistemi olan Herelink kullanılmıştır. 

Ayrıca hava platformundaki bilgisayar kaldırılmıştır. Bunun dışında kavramsal tasarımda bir 

değişim yoktur. Değiştirilen malzemeler ve gerekçeleri bölüm 3.2’de belirtilmiştir. Kullanılan 

sistemler ve marka model bilgileri Tablo 3’te sunulmuştur. 

 

Şekil.  6 Nihai sistem mimarisi 
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Tablo 3 Kullanılan sistemler ve marka/model bilgisi 

Ürün Model 

Motor ve ESC SunnySky 3520 KV880 motor ve 80A ESC 

4S Batarya 10 ah batarya 

Sabit Kanat İHA Gövdesi TALON X-UAV 

Uçuş Kontrol Kartı ve GNSS Modülü Pixhawk 2 Cube ve Here GNSS modülü 

Telemetri Sistemi RFD 868x 

RC Kumanda ve alıcı modülü Futaba T10J – Futaba alıcı 

Kamera GoPro Hero 5 Black 

Video link sistemi Herelink HD Görüntü Aktarma Sistemi 

Yer kontrol bilgisayarı HP 

 

3.2.  Alt Sistemler Özeti 

İHA’da kullanılan alt sistemler ve özellikleri:  

• Uçuş kontrol kartı : Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk Cube Black kullanılacaktır. 32-

bit ARM Cortex M4 çekirdek yapısına sahip olan sistem aynı zamanda 32-bit fail-safe 

yardımcı çekirdeğe de sahiptir. Pixhawk Cube Black içeriğinde bulunan 3 adet ataletsel 

ölçüm birimi (IMU) sayesinde hassas ölçümler sağlamaktadır. Sistem 3 adet ivme ölçer, 

jiroskop, manyetometre ve 2 adet barometre barındırmaktadır. Sahip olduğu izolasyon 

sayesinde sensörlerin birbirine olan parazitlenmesini efektif bir şekilde azaltmaktadır 

ve sistem yüksek frekanslı gürültülere karşı gürbüz hale getirilmiştir. Mavlink 

komutlarıyla kontrol edilebilmekte olup GPS, hava hız sensörü, yer irtifa sensörü 

(LİDAR) ve telemetri bağlantısını desteklemektedir. Güvenilirliği kanıtlanmış bu ürün 

görevin icrasında kritik öneme sahiptir. 

• Telemetri: Yer kontrol bilgisayarı ile hava aracının RF veri bağlantısı ile haberleşmesini 

sağlar. Uçuş bilgilerinin yer istasyonuna gönderilmesi ve yer istasyon komutlarının uçuş 

platformuna aktarılması telemetri sistemi üzerinden gerçekleşir. Ön tasarım raporunda 

elimizde mevcut olan Holybro Telemetry Radio V3 (433 Mhz) ürünü kullanılması 

düşünülmüş fakat daha etkili ve hızlı bir ürün olan RFD 868x telemetri sisteminin 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

• RC Kumanda ve Alıcısı: Kullanılan kumanda ile pilot tarafından uçağın manuel 

kontrolü sağlanır. Ayrıca uçuş modları arasındaki geçişlerde kumandadan sağlanabilir. 

Hava aracında kumandanın komutlarını alan bir alıcı modül bulunur. Taranis X9D Plus 

kumanda yerine Futaba T10J marka kumanda tercih edilmiştir. Futaba marka ürünlerin 

daha güvenilir olduğu değerlendirilmiştir. 

• Kamera: Hava aracının önüne konuşlandırılan dijital kamera ile net ve kaliteli 

görüntüler işlenmek üzere HDMI çıkışlı GoPro Hero 5 Black kamerası seçilmiştir. Ön 

tasarım raporunda hava aracında görüntü işleme için usb kamera gerekliydi. Fakat 

görüntünün aşağı aktarılarak işlenmesine karar verildiğinden görüntü aktarım 

sisteminin kabul ettiği HDMI çıkışlı GoPro Hero 5 Black kamerası seçilmiştir.  
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• Yer Kontrol Bilgisayarı: Yer kontrol bilgisayarı hava aracının hem kumanda hem de 

otonom hareketlerini anlık ve sürekli takibini yapacaktır. Bununla birlikte aktarılan 

görüntünün işlenerek hedef bilgisinin bulunması ve uçağın hedefe doğru kumanda 

edilmesini sağlar. Ayrıca sunucudan gelen bilgilerin işlenmesini ve sunucunu istediği 

bilgilerin gönderilmesini sağlar. Bu sayede hava aracının en az hata ile hareketlerini 

gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. 

• Görüntü aktarma alıcı ve vericisi: Görüntünün yerde işlenmesi kararlaştırıldığından, 

görüntü aktarma sistemi daha hızlı ve güvenilir Herelink HD Görüntü Aktarma Sistemi 

olarak değiştirilmiştir. Ayrıca bu görüntünün yarışma sunucusuna aktarılması da 

sağlanacaktır. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

2019 yılında kullandığımız ve bu sene de aynı konfigürasyonla katıldığımız X-UAV Talon 

uçağının manuel uçuş testleri 2019 yılında yapılmıştır. Manuel uçuş testleri için uçuş 

tamamlandıktan sonra Pixhawk 2 Cube’den alınan log verileri Mission Planner’da [17] bulunan 

LogAnalyzer programı kullanılarak yapılmıştır. İHA’nın 10 dakika süren test uçuşunda 

bataryanın akım ve voltaj değişimi Şekil 7’de verilmiştir. Bataryanın akım değeri maksimum 

13 amper, ortalama akım değeri 2 amper olarak gözlemlenmiştir. Bataryanın voltaj değeri ise 

minimum 12, maksimum 14 volt olarak gözlemlenmiştir. En fazla akım kalkış sırasında irtifa 

yükselirken harcanmıştır. Aşırı manevra gerektirmeyen durumda ise 2 amperin altında akım 

çekilmiştir. Yarışma şartlarında aşırı manevra durumlarının olacağı varsayılırsa en fazla 

ortalama 10 amperlik bir akım ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu şartlarda 4S 10 000 mah batarya ise 

maksimum 1 saatlik uçuş süresi sağlar. Bizim ihtiyacımız olan 30 dakikalık uçuş süresini 

yeterince karşılamaktadır. 

 

 

Şekil.  7 Batarya Akım Voltaj Değişim Grafiği 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

11 | S a y f a  

“ESOGÜ HORUS” 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

1718 mm’lik kanat açıklığına sahip uçak 1100 mm’lik uzunluğa sahiptir. Kanat alanı ise 

60 dm2’dir. Boyutları Şekil 2’de sunulmuştur. Uçak dışında yerleştirilmiş ünitelerin 

yerleşimleri Şekil 8’de gösterilmiştir. Güvenlik amacıyla yerleştirilen güvenlik sigortası, kolay 

ulaşım olanağı için gövdenin üzerine yerleştirilmiştir. Şekil 9’da ise gövde içinde kalan üniteler 

ve yerleşimleri sunulmuştur. 

 

 

Şekil.  8 Uçak dış üniteleri 

   

Güvenlik Sigortası 

Motor 

Kumanda alıcı 

anteni 

Video aktarım 

anteni 

Video aktarım 

anteni 

GPS  
Pito tüp  

LIDAR 

Kamera  
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Şekil.  9 Uçak iç üniteleri yerleşimi 

 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

İHA’nın ağırlık merkezi (CG) kanat ön ucunun 75 mm gerisindedir. Alt sistem parçalarının 

ağırlıkları ve CG referans noktasına göre yerleşimi Tablo 4’te sunulmuştur. Negatif değerler 

CG’nin önündeki üniteleri, pozitif değerler CG’nin arkasındaki değerleri temsil etmektedir. 

Ayrıca alt sistem yerleşimine ait grafik de Şekil 10’da gösterilmiştir. 

Pil 

ESC 

Uçuş kontrol 

kartı  

Kumanda 

alıcısı 

Video aktarım 

ünitesi  

Hava hız sensörü 

Telemetri 
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Tablo 4 Alt sistemlerin ağırlık merkezine göre yerleşimi 

Ekipmanlar Ağırlık(gram) Konum (cm) 

Kamera 118 -36 

Pil 910 -24 

Telemetri 30 -20 

Hava Hız Ölçer 25 -13 

ESC 50 -4,5 

Video Aktarım 96 -1 

GPS 40 2 

Uçuş Kartı 75 5,5 

Lidar 4.7 6 

Kumanda Alıcısı 10 29 

Motor 218 60 

 

 

Şekil.  10 Alt sistemlerin ağırlık merkezine göre yerleşimi 

 

4. OTONOM KİLİTLENME 

Yarışmada kullanılacak özgün yazılımlar görüntü işleme yazılımı, hedef takip kontrol yazlımı 

ve arayüz alarak bölümlendirilmiştir. Görüntü işleme yazılımı büyük ölçüde hazırlanmış olup 

yeni veri tabanlarıyla güncelleştirilmesi devam etmektedir. Hedef takip kontrol yazılımı 

geliştirme aşamasındadır. Arayüz yazılımı hazırlanmıştır. Hedef takip kontrol yazılımının 

bitirilmesinden sonra tüm yazılım bölümlerinin entegre edilmesiyle özgün yazılım süreci 

bitirilecektir. 

4.1. Görüntü İşleme Yazılımı 

Otonom kilitlenme görevi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi MLCV Laboratuvarında [15] 

geliştirişmiş ve hala geliştirilmekte olan görüntü işleme algoritmasının kullanılacaktır. Bu 

yöntem oldukça iyi sonuçlar veren ve İHA takibi için ilinti filtresi ve derin öğrenme tabanlı bir 

nesne tespit yöntemi kullanan hibrit bir İHA takip (tracking)  algoritmasıdır [16]. İHA’yı 

başlangıçta ve takip yönteminin başarısız olduğu durumlarda konumlandırmak için literatürdeki 

en hızlı ve en yüksek doğruluğa sahip yöntemlerden birisi olan derin öğrenme tabanlı YOLOv3 

ve YOLOv3-Tiny (You Only Look Once) [18] modelleri kullanılmıştır. Algılanan nesnelerin 

CG referans 

noktası 
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gerçek zamanlı takibi için ise Çekirdekleşmiş İlinti Filtresi (Kernelized Correlation Filter 

(KCF)) [19] kullanılmıştır. Sistem ilk etapta YOLOv3 sayesinde İHA’ları imge içerisinde 

arayarak bulmakta ve sonrasında ise Çekirdekleşmiş İlinti Filtresi devreye girerek yarışma 

şartnamesinde belirtilen İHA’nın takip edilmesi gereken süre boyunca İHA’yı takip etmektedir. 

Kilitlenme görevi başarıyla tamamlandıktan sonra YOLOv3’ün tekrar devreye girmesiyle 

birlikte yeni bir İHA bulunmakta ve Çekirdekleşmiş İlinti Filtresi ile takip edilmektedir. 

Görüntü işleme algoritmalarımız için kullandığımız eğitim setiyle elde ettiğimiz sonuca ait 

görüntüler Şekil 11’de sunulmuştur.  

 

 

 

Şekil.  11 Görüntü işleme algoritmasından elde edilen hedef bilgisi 

4.2. Hedef Takip Algoritması 

Hedef takip algoritmasının yazılım süreci devam etmektedir. Savaşan İHA yarışmasına 

uyarlanacak olan hedef takip algoritmasında sunucudan gelen verilerle hedef İHA’ların 

konumlarını belirlenecek ve en uygun hedef seçilerek bu yönde uçağımız kontrol istasyonu 

tarafından yönlendirilecektir. Bu aşamada yer istasyonundan doğrudan hedef ataması da 

yapılabilecektir. Belirlenen hedefe yaklaşan aracımız bölgede hedefler için arama ve bulma 

görevini başlatır (Şekil 12). Hedef veya hedeflerin kamera görüş açısına girmesiyle birlikte 

hedefi takip etmeye başlar. Bu takip sırasında hızlanarak hedefi istenen oranda (%5) hedef 
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vuruş alanında tutmaya çalışır. Vuruş alanından çıkan hedefler için tekrar arama ve bulma 

algoritması çalıştırılarak hedefin hedef vuruş alanına yerleştirilmesi sağlanır. Hedefin vuruş 

alanında 4 saniye süresince tutulmasıyla görev başarılı sayılır ve hedef takibi bırakılır ve başka 

bir hedef için tekrar arama ve bulma algoritması çalıştırılır. Bu süreçte yer istasyonundan hedef 

ataması da yapılabilir. Tehlike seviyesi durumunda kaçış algoritması kullanıcı tarafından 

çalıştırılır.  

 

Şekil.  12 Hedef takip algoritması 

 

5. HABERLEŞME 

Hava aracı içinde birbirinden bağımsız iki sistem bulunmaktadır: Uçuş kumanda ve görüntü 

aktarım sistemi. (Şekil 13) 

 

Şekil.  13 Hava aracı haberleşme mimarisi 

Görüntü aktarım sisteminin iki ünitesi mevcuttur, kamera ve görüntü aktarma vericisi. Kamera 

ile yakalanan görüntü HDMI bağlantısı ile görüntü aktarma sistemine aktarılır. Görüntü 

aktarma sistemi olan Herelink görüntü vericisinin iki adet anteni mevcuttur. Bu antenler 

birbirine dik yerleştirilmiştir. Görüntü, Herelink’in kendi protokolüyle 2,4 GHz bandında HD 

kalitesinde yer istasyonuna aktarılır. 
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Hava aracı içindeki diğer sistem ise uçuş kumanda sistemidir. Bu sisteme bağlı sensörler (GPS, 

LIDAR, hava hız sensörü), kumanda alıcısı, telemetri, servolar uçuş kumanda kartına bağlıdır.  

• LIDAR mesafe sensörü UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) seri 

protokolü kullanmakta olup uçuş kumanda kartına Telem2 portundan bağlanmıştır. 

• Telemetri sistemi de UART seri protokolü kullanmakta olup uçuş kumanda kartına 

Telem1 portundan bağlanmıştır. Telemetrinin yer istasyonu ile iletişimde ise RF 868-

869 MHz frekans aralığında RFD sisteminin kendi protokolü kullanımaktadır. 

• Hava hız sensörü I2C (Inter-Integrated Circuit) seri protokolü kullanmakta olup uçuş 

kumanda kartına I2C portundan bağlanmıştır. 

• GPS modülü uçuş kartına GPS1 portundan bağlı olup GPS1 portu üzerinden seri 

haberleşme protokollerini (UART ve I2C) kullanmaktadır.  

• Kumanda yüzeylerindeki servolar uçuş kontrol kartına “servo rail” portundan “Main 

Out” bölümüne bağlanmıştır. Servo kontrolleri için PWM (Pulse Width Modulation) 

modülasyonu kullanılmaktadır. 

• Kumanda alıcısı SBUS protokolünü kullanmaktadır ve uçuş kartına SBUS portundan 

bağlanmıştır. Pilot kumandası ile 2,4 GHZ bandında T-FHHS protokolüyle 

görüşmektedir. 

Yer istasyonundaki haberleşme bağlantıları Şekil 14’te sunulmuştur. Yer istasyonunda pilot 

kumandası 2,4 GHZ bandında T-FHHS protokolüyle uçuş platformundaki kumanda alıcısına 

bağlanır. Telemetri modülü ise yer kontrol bilgisayarının USB portundan bağlanır. Görüntü 

sisteminin alıcısı aldığı görüntüyü yer kontrol bilgisayarına 2,4 GHz bandındaki wifi ağıyla 

gönderir. Bunun için alıcının wifi ağına yer kontrol bilgisayarı bağlanır ve gelen görüntüyü yer 

kontrol bilgisayarına aktarır. Yer kontrol istasyonu ayrıca kablolu Ethernet ağı ile yarışma 

sunucusuna bağlanır. 

 

Şekil.  14 Yer kontrol istasyonu haberleşme mimarisi 
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6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI 

Yer kontrol istasyonunda kullanılacak ilk kullanıcı arayüzü Python dilinde, PyQt5 

kullanılarak yazılmış ve tamamen özgün bir yazılımdır. Kamera görüntüsüne ve kilitlenme 

dörtgenine ait arayüz ise görüntü işleme yazılımına entegre edilecektir ve şu an geliştirme 

aşamasındadır. 

 

Şekil.  15 Arayüz 

Arayüz (Şekil 15) iki bölümde incelenebilir. 

Arayüzün ilk bölümünde İHA’ların bulundukları konumu gösteren bir alan bulunmakta ve 

bu alanda görünen İHA’lar seçilebilmektedir. İHA’ların mevcut konumları her 5 saniyede bir 

güncellenmektedir. Ayrıca İHA’ların uçuş yönlerinin belirlenmesi için önceki konumları ve 

sonraki konumları karşılaştırılmış ve kullanılan ikonun yönü belirlenmiştir. İHA ikonları 

yanında takım adları görünmektedir. Herhangi bir İHA’nın üzerine gelindiğinde İHA ile ilgili 

bilgiler görünmektedir(Hız, yükseklik, takım adı vs.). Şekil 16’da üzerine gelinen İHA’nın x ve 

y konumları görülebilir.  

 

Şekil.  16 x ve y konumları gösterilmiş İHA 
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Burada takım adı, İHA’nın hızı ve yüksekliği gibi bilgiler gösterilecektir. Ayrıca arayüzün bu 

bölümünde gerekli komutların verilebilmesi için konumları gösterilen her bir İHA 

seçilebilmektedir. Seçim yapılmış bir İHA Şekil 17’de gösterilmiştir.  

 

Şekil.  17 Seçilmiş İHA 

Arayüzün ikinci bölümünde gerekli komutların gönderilmesi için butonlar ve bilgilerin 

gösterildiği etiketler bulunmaktadır. Seçilen İHA’nın otonom takip edilmesi için ‘Takip Et’, 

takibin bırakılması için ‘Takibi Bırak’ ve tehlikeli durumlarda kaçış algoritmasını çalıştırmak 

için ‘Kaçış Manevrası’ butonları bulunmaktadır. Bu butonlar Şekil 18’de gösterilmiştir. 

 

Şekil.  18 Butonlar 

Durum etiketinde seçili İHA’nın takım adı ve takip edilip edilmediği bilgisi 

gösterilmektedir. Şekil 19’da gösterilmiştir. 

   

Şekil.  19 Durum Etiketi 

‘Kaçış Manevrası’ butonu altında bulunan etikette, butona basıldığında algoritma başarılı 

bir şekilde başlatıldıysa ‘Kaçış algoritması çalışıyor…’ yazmaktadır. Şekil 20’de gösterilmiştir. 

 

Şekil.  20 Kaçış manevrası 

Arayüzün sağ alt bölümünde bizim İHA’mıza ait hız, yükseklik ve kalkıştan sonra geçen 

süreyi gösteren etiketler bulunmaktadır. Uçuş süresi İHA’dan bilgi geldikten sonra otomatik 

olarak saymaya başlayacaktır. Şekil 21’de gösterilmiştir. 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

19 | S a y f a  

“ESOGÜ HORUS” 

 

Şekil.  21 İHA bilgi bölümü 

 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU 

7.1. Yapısal Entegrasyon 

X-UAV Talon performansı yüksek, hafif, tümü EPO kalıplanmış bir gövdeye sahip, tamiri 

kolay ve iç hacmi geniş bir uçaktır. 1718mm’lik kanat açıklığına sahip uçak 1100mm’lik 

uzunluğa sahiptir. 60dm2’lik kanat alanıyla ve sahip olduğu gövde büyüklüğüyle yaklaşık 

olarak 3 kilogram taşıyabilmektedir. Uçak karbon tüplü iki parçalı geçmeli kanatlara sahiptir. 

Kanatlar istendiğinde kolaylıkla sökülebilmektedir. Şekil 2’de seçilen X-UAV Talon’a ait 

teknik görsel yer almaktadır. 

X-UAV Talon elle atılarak kalkış yapmakta ve gövde üzerine inmektedir. Herhangi bir iniş 

takımına sahip değildir. Gövdenin köpük yapısı ise sert inişlerde ve zamanla yıpranacağı 

değerlendirildiğinden karbon fiber kaplama ile gövdenin desteklenmesi sağlanmıştır. Bu 

kapsamda gövdenin alt kısmı ve kuyruk alt destek kısmı karbon fiber bez ve epoksi kullanılarak 

kaplanmıştır. Ayrıca bu kaplama burun kısmına da uygulanarak düşmelere karşı dayanıklılık 

artırılması hedeflenmiştir. Yapılan kaplamaya ait fotoğraflar Şekil 22’de sunulmuştur. 

   

Şekil.  22 Karbon fiber ile yapılan güçlendirme 

Kanatlardaki hareketli kumanda yüzeylerinin güçlendirilmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmiştir. Bu kapsamda hareketli yüzeylere CA menteşe eklenmesi 

gerçekleştirilecektir. 

Titreşimlerde kaynaklı cıvata somun bağlantılarının gevşemesi ihtimaline karşı teflon somun 

kullanılmıştır. Teflon somun olmayan durumlarda ise sıvı macun ile somun sağlamlaştırılmıştır 

(Şekil 23). Pilotun manuel kullanımda uçağın pozisyonunu daha iyi algılayabilmesi için uçağın 

sol kanadının üstüne kırmızı şerit halinde 10 cm aralıklı kalın bantlar çekilmiştir (Şekil 8). 
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Şekil.  23 Somun ve vidaların sabitlenmesi 

7.2. Mekanik Entegrasyon 

Uçak motoru gövdenin arkasına yerleştirilmiştir. Uçak gövde üzerine iniş yaptığından arkada 

bulunan pervanenin inişte yere temas etmemesi için 12 inç uzunluğunda pervane tercih 

edilmiştir. (Şekil 24) 

 

Şekil.  24 Pervane ölçüsü 

Motora güç sağlayan ESC’nin aşırı ısınmasın engellemek için ESC gövdenin ortasında 

havalandırmanın bulunduğu bölgede etrafı kapatılmadan yerleştirilmiştir (Şekil 25). 

 

Şekil.  25 ESC yerleşimi 
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Uçuş kontrol kartının ağırlık merkezine yerleştirilmesinin uygun olmasından uçuş kontrol kartı 

gövdenin ortasına ve ağırlık merkezine yakın bir konuma yerleştirilmiştir. Ayrıca uçuş kontrol 

kartına bağlantıların kolaylıkla yapılabilesi için ve yer tasarrufu sağlamak için özel bir rafa 

yerleştirilmiştir. Bu sayede kalın güç kablolarının uçuş kartına ve kablolarına teması da 

engellenmiştir. (Şekil 26) 

 

Şekil.  26 Uçuş kartı rafı 

LIDAR mesafe ölçüm sensörü sağ kanat altına yere dik olacak şekilde ve inişlerde zarar 

görmeyecek şekilde gövde zemininden 13 cm yukarıda yerleştirilmiştir. (Şekil 27) 

 

Şekil.  27 LIDAR yerleşimi 

Uçak pervanesi arkada olduğu için hava hız sensörü uçağın yanına ve öne yakın şekilde 

yerleştirilebilmiştir. Hava borularının ve uçuş kartına bağlantı kablosunun mümkün olduğunca 

kısa tutulması için pito tüpü ve elektronik ünitesi uçuş kontrol kartına yakın sağ yan duvara 

monte edilmiştir. (Şekil 9) 

GPS modülü üzerinde güvenlik düğmesini (safety switch) de barındırmaktadır. Bu amaçla 

ulaşımı kolay olan uyduları görebileceği bir yere gövde ortasına yerleştirilmiştir. Gövde içi 

kapağın rahat çıkarılabilmesi için gövdenin yanına doğru yerleştirilmiştir. (Şekil 8) 

 

13 cm 
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7.3. Elektronik Entegrasyon 

İHA’da güç kaynağı olarak Lityum-Polimer (LiPo) batarya kullanılmaktadır. LiPo bataryalar, 

boyut ve ağırlıklarına göre yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir. Bu özellikleri ile LiPo 

bataryalar uçaklarda büyük avantaj sağlar. İHA’daki güç sistemi, itki sistemi, servoları ve diğer 

elektronik sistemleri beslemektedir. İHA’da kullanılan motorun, uçuş kontrol kartının, video 

aktarım sisteminin ve ESC’nin kaldırabileceği voltaj değerleri için 4S 10000mAh batarya 

seçilmiştir. Bu batarya tercih edilirken İHA yükünü arttırmayacak kadar hafif, yeterli uçuş 

süresi sağlayacak kadar güce sahip olduğu bölüm 3.3’te gösterilmiştir. 

Kullanılan ESC BEC özelliğine sahiptir ve servolar ve kumanda alıcısı için gerekli 5 V gerilimi 

sağlamaktadır. Bu gerilim ESC’nin servo kablosu üzerinde uçuş kartındaki servo rail’e aktarılır 

ve oradan da servolara ve kumanda alıcısına dağıtılır (Şekil 28). 

 

Şekil.  28 Uçuş kumanda kartı ve servo raildeki servo ve kumanda alıcısı bağlantıları 

Uçuş kartının kendine ait güç ünitesi bulunmaktadır. Video aktarım sistemi için 5-12 V arasında 

gerilim gerekmektedir. Bu gerilim ihtiyacı için 5 V güç kaynağı kullanılması planlanmaktadır. 

Kameranın dahili pili olup ayrı bir beslemeye ihtiyaç duymamaktadır. Telemetri, hava hız 

sensörü, LIDAR, GPS uçuş kartından beslenmektedir ve harici bir takate ihtiyaç 

duymamaktadır. 

Kablolama için alt sistemlerin üreticileri tarafından sağlanan orijinal bağlantı kabloları 

kullanılmaktadır. ESC ve motor kabloları ise 12 awg boyutlarında olup bizim kullandığımız 

uzatma hatları da aynı şekilde 12 awg olarak seçilmiştir. Kabloların gevşek şekilde yerleşmesi 

engellenmiş ve kablolar uygun şekilde sabitlenmiştir (Şekil 29). 

 

Şekil.  29 Sabitlenen kablolar  

servo rail 
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Güvenlik amacıyla kullanılan güvenlik sigortası pil çıkışı ile diğer sistemler arasına 

yerleştirilmiştir. Yerde herhangi bir acil durumda kolay ulaşılabilmesi için gövdenin üst 

kısmında uçak burnuna yakın yerleştirilmiştir (Şekil 8 ve 30). 

 

Şekil.  30 Güvenlik sigortası 

8. TEST VE SİMÜLASYON 

8.1. Alt Sistem Testleri 

8.1.1. Otonom Uçuş Simülasyonu 

Bu test aşamasında SITL (Software in the Loop) [20] simülasyon ortamı ve Dronekit [21] 

kütüphanesi kullanılarak uçağın istenilen görevi yapması denenmiştir. Bu kapsamda öncelikle 

Mission Planner programında görev oluşturularak görevin SITL simülasyonu ortamında icrası 

sağlanmıştır. Uçağa verilen otonom kalkış, belirli noktalardan seyir ve otonom iniş görevleri 

istenilen şekliyle gerçekleştirilmiştir (Şekil 31). 

 

Şekil.  31 Otonom görev icrası 
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Daha sonraki aşamada ise görev icrası sırasında görevi bırakıp istenilen bir noktaya gitmesi 

sağlanmıştır. Şekil 32’de planlı görevden bırakarak 600 metre güneye yönlenmesi istenmiştir.  

Sonrasında ise göreve devam etmesi beklenmiştir. Şekil 32’deki mor uçuş izinden görüleceği 

üzere İHA’nın belirlenen hedefe vardığı görülmüştür. Bu simülasyonla İHA’nın istenilen 

noktaya uçurulması sağlanmaktadır. 

 

Şekil.  32 İstenilen noktaya uçma 

En son simülasyon testinde ise uçağın istenilen kumanda komutlarına uyması ve istenilen uçuş 

pozisyonu alması denenmiştir. Bu amaçla uçağa giderek artan yatış (roll) açısıyla uçması için 

komut yollanmıştır. Bu sayede daralan yarıçaplı spiral bir uçuş paterni elde edilmesi 

beklenmektedir. Şekil 33’teki mor uçuş izi istenilen uçuş kumandasının İHA tarafından 

uygulandığını göstermektedir. Simülasyonla istenilen tepki alınmıştır. 

 

Şekil.  33 İstenilen uçuş pozisyonunu alma 
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8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

2021 yılı Teknofest Savaşan İHA yarışması için hazırladığımız uçak uçuşa hazır olup pandemi 

sürecinde yaşadığımız olumsuzluklardan dolayı henüz test uçuşu gerçekleştirmemiştir. Fakat 

Haziran ayı içinde ilk uçuşumuzu planladık ve uçuş testlerine başlayabileceğiz. 

Uçuş öncesi ve sonrası için kullandığımız “Uçuş Kontrol Listesi” Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5 Uçuş kontrol listesi 

Tarih / Yer 

Uçak Adı 

Uçuş Tanımı 

Uçuşa Hazırlık (Bir Gün Önce) 

Hava durumu   

Yazılımlar hazır mı?   

Uçuş planı yapıldı mı?   

Uçuş alanı uygun mu?   

Uçak bataryası şarj edildi mi?   

Kumanda bataryası şarj edildi mi?   

Yer bilgisayarı bataryası şarj dildi mi?   

SD kart formatlandı mı?   

Tamir kiti hazır mı?   

Uçuş modları ayarlandı mı?   

CG uygun mu?   

Uçak batarya voltaj seviyesi ?   

Görüntü aktarma sistemi şarj edildi mi?  

Şarj aleti hazırlandı mı?  

    

Uçuş Öncesi (Hemen Öncesi) 

Görev paylaşımı tamam mı?   

Tüm ekipmanlar getirildi mi?   

Uçak genel kontrolden geçirildi mi?   

Kalkış noktası ayarlandı mı?   

Kamera hazır mı?   

SD kart takılı mı?   

Kumanda sinyali iyi mi?   

Uydu sinyali iyi mi?   

Pervaneler sıkı mı?   

Pusula kalibrasyonu var mı?   

Rüzgâr yönü ve şiddeti uygun mu?   

Uygun uçuş modu seçildi mi?   

Antenler ve dış kablo bağlantıları uygun mu?   
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Bataryalar sabit mi?   

CG uygun mu?   

Kumanda yüzeyleri uygun mu?   

Motor çalışması uygun mu?   

    

Uçuş Sonu 

Uçak genel kontrolden geçirildi mi?   

SD kart bilgisayara kopyalandı mı?   

Batarya çıkarıldı mı?   

Uçak batarya voltaj seviyesi ?   

 

9. GÜVENLİK 

Risk: Aracın köpükten olması ve taşıma sırasında kırılabilmesi 

Önlem: Kolay sökülüp takılabilen kanat tasarımı seçilmiş olup bu sayede taşıma sırasında 

kırılma ve çarpma gibi tehlikelerin azaltılması amaçlanmıştır. 

 

Risk: Bataryanın infilak etmesi veya dış ortamda ısıya maruz kalması (Şekil 34) 

Önlem : Araçta 4s 10 mah batarya kullanılıp bu batarya uçuş öncesi/sonrası ve şarj sırasında 

muhafaza edilebilmesi için batarya koruyucu çanta kullanılması planlanmaktadır.” 

 

Şekil.  34 Yanan batarya 

Risk : Yangın ihtimali veya yaralanma (Şekil 35) 

Önlem: Uçuş alanında herhangi bir olumsuz duruma karşı yangın tüpü ve ilk yardım çantası 

hazır olarak bulunmaktadır. 
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Şekil.  35 Yangın söndürme ve ilkyardım 

 

Risk: Aracın yerde kontrolden çıkması. 

Önlem: Aracın takatinin bir an önce kesilmesi ile aracın çevreye zarar vermesi engellenmelidir. 

Bu amaçla yerleştirilen güvenlik sigortası, kolay ulaşım olanağı için gövdenin üzerine 

yerleştirilmiştir (Şekil 8 ve 30). Bu sigorta pilin çıkış pozitif hattına bağlanmış ve tüm elektriği 

anında kesebilecektir. Ayrıca doğru akımda çalışabilmekte ve 100-500 ampere kadar akımı 

destekleyebilmektedir. 
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