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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ

1.1. Sistem Tanımı 

Projede yapılması planlanan sistem, insansız hava araçlarının tamamen otonom olarak 

birbirleriyle savaşmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda yarışacak olan hava aracının pistten 

otomatik kalkış yapması, devamında yine otomatik olarak seyir etmesi, seyir sırasında diğer 

rakip hava araçlarını görüntü üzerinden sanal olarak kilitlemesi, takip etmesi, aynı görevi icra 

eden diğer hava araçlarından kaçması ve son olarak da otomatik olarak iniş yapması 

beklenmektedir. Tüm bu görevlerin 15 dakikalık süre zarfında gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Sistem olarak görevleri sorunsuz bir şekilde karşılayabilen bir hava aracı 

tasarımı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yapılması planlanan sistemde kameradan alınan 

görüntüler görüntü kartına aktarılacak, görüntü kartı kameradan gelen görüntüleri analiz edip 

işleyerek nesne tanımlama, takip etme görevlerini icra edecek ve otomatik uçuş kartı ile 

koordineli bir şekilde çalışarak hava aracının yönelimini sağlayacaktır. Bu işlemlerin takip 

edilmesi, gerektiği zaman müdahale edilmesi ve hava aracı parametrelerin kayıt ve takibi için 

yer kontrol istasyonunda MissionPlanner arayüz programı kullanılacaktır. Yer kontrol 

istasyonu ile hava aracı arasındaki haberleşmenin sağlanması XBee telemetri modülleri 

üzerinden gerçekleştirilecek olup bu modüllere uygun anten kullanılacaktır. Bu antenler 900 ila 

930Mhz frekans bandında haberleşmektedir. Yer kontrol istasyonunda yüksek dBi ve 

yönlenebilir anten, hava aracında ise yine yüksek dBi ve çok yönlü anten kullanılması 

planlanmıştır. Hava aracını görev sırasında uçuş modları arasında geçişin sağlanabilmesi veya 

gerekli görüldüğü zaman müdahale edilebilmesi için FlySky Fsi6X 10 kanallı kumandası 

kullanılacaktır. Sponsor bulunması dahilinde alternatif olarak Radiolink markasının AT-9S Pro 

kumandasının da kullanılması ihtimal dahilindedir. Hava aracının gövde yapısı ön tasarım 

raporunda da belirtildiği gibi uçuş verimi, stabilitesi ve hareket kabiliyeti gibi etkenlerin iyi 

olması nedeniyle F450 Frame’ i olarak belirlendi. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Hava aracının tasarımı kararlaştırıldıktan sonra uçuş için performans kriterleri değerlendirildi. 

Bu doğrultuda çeşitli parametreler üzerinde analizler yapıldı. Görüntü işleme yapacak olan 

yapay zeka bilgisayarı, kamera, batarya, antenler ve elektronik donanımların entegrasyonu ile 

hava aracının toplam kalkış ağırlığı 2.2 kg olarak hesaplandı. Yapılan analizler doğrultusunda 

hava aracının bu ağırlıkta ortalama hız değeri hava koşullarına göre veya görev için yapılan 

manevralara göre 3 m/s ile 15 m/s arasında değişebileceği öngörüldü.  
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2. ORGANİZASYON ÖZETİ

2.1. Takım Organizasyonu 

Şema 1 - Takım Şeması 

Elektronik birimi, hava aracının görev için en uygun elektronik bileşenlerin belirlenmesi, temin 

edilmesi ve montajından sorumlu birimdir.  

Haberleşme birimi, hava aracı ile yer kontrol istasyonu arasındaki haberleşmenin sağlanması, 

en uygun antenlerin temin edilmesi ve sistemin haberleşmesinden sorumludur. 

Görüntü İşleme ve Yazılım birimi, kameradan gelen görüntüyü işleyip, görüntüdeki hava 

araçlarının belirlenmesi, takip edilmesi ve kilitlenme durumundan kaçacak kaçış 

algoritmalarının tasarımından sorumlu birimdir. 

Mekanik ve tasarım birimi, yarışmanın görev gereksinimlerini belirleyip göreve en uygun hava 

aracını tasarımın belirlenmesi, hava aracının temini, elektronik aksamın hava aracının ağırlık 

merkezini görev için en uygun konuma göre konumlandırılması ve hava aracının montajının 

gerçekleştirilmesinden sorumludur. 

Otomatik uçuş birimi, hava aracının otomatik uçuşundan sorumlu birimdir. Hava aracının 

otomatik manevra kabiliyetlerinin belirlenmesi ve yazılım birimi ile ortak çalışma ile en uygun 

takip ve kaçış manevraların tasarlanmasından sorumludur. 

Pilotlar, uçuş sırasında herhangi bir arıza veya gerekli görülmesi durumunda hava aracını 

manuel olarak kontrolünden sorumludur. 
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2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Hava aracının temin edilme süresinin gecikmesinden dolayı prototip hava aracı temini 15 

günden 36 güne çıkmıştır. Bunun nedeni uçuş test prototiplerinin stoklarının tükenmesinden 

kaynaklanmıştır. Bu gecikme uçuş testleri erkene alınmasına neden olmuştur. 

Çizelge 1 - Zaman Çizelgesi 

Çizelge 2 -  Bütçe Planlaması 

Malzeme Adet Planlanan/Gerçek Maliyet 

F450 Frame 1 101,61/ 120,76 

SunnySky X2212 980KV 4 576,92/641,01 

Plastik Pervane 9X45 4 52,88/62,76 

20A ESC 4 402,00/445,84 

4S 10000 mah Lipo Pil 1 1123,99/1268,50 

Radiolink Pixhawk Uçuş 

Kartı Seti 

1 2230,00/2516,70 

XBee S3B Telemetri 2 900,00/1176,07 

Logitech C920 Kamera 1 899,01/1430,00 

Jetson TX2 Görüntü Kartı 1 4852,16/5155,42 

Orbitty Carrier Taşıyıcı Kart 1 2350,56/2497,47 

Flysky FS-i6X 10 Kanal 

Kumanda 

1 630,73/642,06 

Toplam - 14119,86/15956,59 
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3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ  

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

 

Şema 2 - Sistem Şeması 
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Takım olarak yapılan çalışmalar sonucunda ön tasarım raporunda belirtilen sistem mimarisinde 

bir değişikliğe gidilmemiştir. Belirtilen sistem mimarisi ile sistemin kontrol testleri yapılmış 

olup herhangi bir aksaklık meydana gelmemiştir. Mimaride belirtilen donanımlar sahada 

kalitesini kanıtlamış ürünler olmasından dolayı tercihler bu yönde yapılmıştır (Şema 3).  

 

Şema 3 - Sistem Donanımları 

Motor

• SunnySky

• X2212 980KV

ESC

• ZTW Beatles

• 20 Amper

Görüntü 
kartı

• Nvidia

• Jetson TX2

Uçuş 
Kartı

• Radiolink

• Pixhawk

Kamera

• Logitech

• C920

Telemetr
i

• XBee

• Pro S3B

GPS

• Radiolink

• Se100 M8N

Güç 
Dağıtım 

Kartı

• Matek

• Güç Dağıtım Kartı

Kumanda

• FlySky

• İ6X 10 Kanal

Batarya

• Leopard-Power

• 4S 10000mAh
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3.2.  Alt Sistemler Özeti 

Takım olarak alınan kararlar neticesinde hava aracının seçiminde nihai olarak F450 Frame’ inin 

kullanılması kararlaştırıldı (Resim 1). 

 

Resim 1 - F450 Frame 

 

Hava aracının görev isterlerini yerine getirebilmesi için hava aracının 2-2.5 kg toplam ağırlığını 

kolaylıkla kaldırabilecek, hava muhalefetine dayanabilecek güçte motor seçimi yapıldı. Bu 

kapsamda SunnySky markasının X2212 modelinden 980 KV’ lık motoru seçildi (Resim 2).[1] 

Motor seçimi yapılırken trusth değerine, verdiği güç ve motor verimi gibi parametreler dikkate 

alındı ve en uygun motor seçildi. 

Motorların hız kontrollerini sağlayan motor sürücü ESC’ ler motorun çekeceği en yüksek 

akımdan daha büyük olması yönünde seçim yapıldı. Motor sürücüler için ZTW Beatles 

markasının 20A ESC’ lerinin kullanılması kararlaştırıldı (Resim 3).[2] Hava aracı üzerinde 

yapılan testlerde motorların uzun süreli tam gazda çalıştırılmasında ısınma, yanma gibi 

sorunların görülmemesi ve dayanıklı olması doğru seçim yapıldığını gösterdi.  

 

 

 

 

 

 

  

       Resim 3 - ZTW Beatles ESC 

Hava aracında kullanılacak olan kumanda FlySky markasının 10 kanallı İX6 modelidir.[3] 

Kumanda seçiminde bir diğer alternatif ise Radiolink markasının AT9 – S Pro modeli olarak 

belirlendi. FlySky markasının seçilmesindeki neden ekonomik olmasından kaynaklıydı. Maddi 

destek veya sponsor bulunması durumunda Radiolink kumandasının kullanılması da 

 

Resim 2- SunnySky X2212 980KV 

Resim 4- FlySky İX6 
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planlanmaktadır. AT9 kumandası, FlySky markasına göre menzilinin fazla olması nedeniyle 

görev gereği avantaj sağlamaktadır.[5]  

Görüntüyü işleyip takip ve kaçış algoritmalarının çalıştırılacağı görüntü kartı Nvidia 

markasının Jetson TX2 görüntü kartı olarak belirlenmiş olup Orbitty Carrier taşıyıcı kartıyla 

uçağa entegre edilmesi planlandı (Resim 5).[4] Görüntüyü aktaracak kamera, Logitech 

markasının C920 modelindeki kamera olarak kararlaştırıldı (Resim 6).[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hava aracındaki uçuş kartı, Radiolink markasının Pixhawk otomatik uçuş kartının kullanılması 

nihai olarak belirlendi (Resim 5).[6] Pixhawk’ın orijinal kartlarının işlem hızları bu kartlara göre 

daha yüksek olması avantajı bulunmaktadır fakat tedarik etme sıkıntısıyla beraber fiyatının 

yüksek olması da dezavantajdır. Hava aracı ile yer kontrol istasyonu arasındaki haberleşme 

şifrelenebilmesi nedeniyle XBee PRO S3B modülü üzerinden gerçekleştirilmesi kararı alındı 

(Resim 8).[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Resim 5 - Jetson TX2 ve Orbitty Carrier Resim 6 - Logitech C920 

Resim 7 - Radiolink Pixhawk Uçuş Kartı Resim 8 - XBee Telemetri Modülü 
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Hava aracının yer kontrol istasyonundan takip ve kontrolü için MissionPlanner yer kontrol 

istasyonu yazılımının kullanılması kararlaştırıldı.[8] Kolay arayüzü, fonksiyonel oluşu ve 

görüntü kartıyla uyumlu çalışabilmesinden dolayı tercih sebebi olmuştur. 

Hava aracına entegre edilen uçuş kart ile yer kontrol istasyonu yazılımı üzerinde çeşitli test 

uçuşları yapılmış olup bu testlerde otomatik kalkış (Takeoff), otomatik iniş (Land), otomatik 

daire çizimi (circle mode), kalkış yerine dönüş (RTL), güvenlik modu (Failsafe) ve belirlenen 

alanda belirlenen rota üzerinde otomatik uçuş vb. testleri yapılmıştır. Yapılan testlerde başarılı 

sonuçlar alınmıştır.  

Yarışmada 15 dakikalık müsabaka süresi boyunca hava aracına aralıksız güç kaynağı 

sağlayabilecek bir batarya seçimi yapıldı. Yapılan bu seçim Leopard-Power markasının 4 

hücreli 10000mAh kapasiteli Lipo bataryası olarak belirlendi.[9] Yapılan testler sonucunda 

seçilen bataryanın dayanımı, uçuş süresi gibi parametrelerin görev kriterlerine uygun olduğu 

görüldü (Resim 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 10 - Lipo Batarya 

Resim 9 - MissionPlanner Programı 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

11 | S a y f a  

CHOLBON TEAM 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Tasarlanan hava aracının görevini tamamlaması için 15 dakika boyunca havada kalması, rakip 

iha’ları takip etmesi ve rakip iha’lardan kaçma manevraları yapabilmesi ve hava aracının agresif 

manevraları zorlanmadan yapabilmesi gerekmektedir. Bunun için hava aracındaki motorların 

yeterli güçte olması gerekmektedir. Dolayısıyla seçilen motor da hava aracının toplam 

ağırlığının 1,5-2 katı ağırlıkları da kolaylıkla kaldırabilmektedir. Bu durum ile hava aracıyla 

yapılacak manevraların, hava aracının hareketlerinin kısıtlanması gibi durumları ortadan 

kaldırması amaçlanmıştır. Hava aracının toplam ağırlığı 2,2 kg gelmektedir. Motor 

parametreleri gösterilen tabloda (Tablo 1) 4S Lipo pilde 9045 pervane ile 8.9 Amper akım 

çekilmekte ve motor 700 gram yük kaldırabilmektedir. Hava aracında 4 motorlu olacağından 

bu değer 4 ile çarpılırsa toplam Trust değeri 2.8 kg civarına gelmektedir. Bu ağırlıkla motor 

orta gazda kendini kolaylıkla kaldırabilmektedir. Hava aracında yapılan testler de gösteriyor ki 

planlanan sonuçlar ile gerçek sonuçların birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Hava aracının 

görev süresi boyunca 15 dakikadan daha fazla havada kalması gerektiğinden 10000mAh lık 

batarya seçimi yapılmıştı. Yapılan testler sonucunda hava aracının havada kalma süresi 20-25 

dakika arasında değişmektedir ki bu süre yeterli olmaktadır.  

 

 

 

Tablo 1 - X2212 980KV parametreleri 
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3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

Yarışmada kullanılacak hava aracı 4 motorlu Quad X yapısındadır. Hava aracının uçtan uca 

mesafesi 450mm’ dir.  

 

İlk olarak hava aracının gövdesinin merkezine uçuş kartının montajı gerçekleştirildi. Kollara 

motorlar montajlandı. Seçilen frame’ de hava aracının stabilizasyonu için ağırlık merkezini 

ortada tutmak amacıyla alt sistemler merkeze veya merkeze yakın yerlere montajlandı. 

Dolayısıyla motor montajı tamamlandıktan sonra esc’ ler merkeze eşit uzunlukta kollara 

yapıştırıldı. Ardından Gps konumlandırılması yapıldı. Gps konumlandırılırken yönü hava 

aracının ön kısmına bakacak şekilde ayarlandı. 

Resim 11- Hava Aracı 

Resim 12 - Hava Aracı Kart Montajı 
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Gps konumlandırılması yapılmasının ardından telemetri anteni, kumanda alıcısı, sigorta ve 

buzzer konumlandırılması yapıldı. Güvenlik nedeniyle sigorta hızlı ulaşılabilecek bir yere 

konumlandırıldı. Telemetri alıcısı ile kumanda alıcısının konumları, Gps alıcısının ağırlığını 

dengelemesi için Gps’ in karşına montajlandı. Son durumda ağırlık merkezi hava aracının 

merkezinde biraz gerisinde kaldı. Ağırlık merkezini hava aracının merkezi ile kesiştirmek için 

alt tarafa yerleştirilen batarya kablosu ile bataryaya bağlı olan güç modülü ileri tarafa gelecek 

şekilde yerleştirilerek ağırlık merkezi dengelendi. 

Hava aracında görüntü işleme yapacak olan görüntü kartı, uçuş kartının üstüne montajlandı. 

Son olarak kamera konumlandırılması hava aracın ön kısmına bakacak şekilde yapılarak alt 

sistemlerin konumlandırılması ve montajlanması tamamlandı. 

Resim 14 - Görüntü Kartı Montajı 

Resim 13 -  Alt Sistem Montajı 
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3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Hava aracının alt sistem parçalarının montajı gerçekleştirilirken gerekli analizler yapıldı, sistem 

bileşenlerinin ağırlıkları belirlendi ve en uygun konuma gerekli olan malzeme yerleştirildi. En 

alta dengeli bir şekilde batarya bağlandı. En üste ise görüntü kartı montajlandı. Görüntü kartının 

altına ise uçuş kartı montajlandı. Böylece hava aracındaki ağırlığı fazla olan malzemeler 

merkezde toplanmış oldu. Kalan malzemeler ise ağırlık merkezini referans noktasına 

ortalayacak şekilde konumlandırıldı. 

 

 

Malzeme Ağırlık/Gram 

Uçuş kartı  38 g 

Görüntü kartı + Taşıyıcı Kart 202 g 

Batarya 833 g 

Batarya 2 180 g 

Motor                             58,5 g 

Kamera  159 g 

Esc  19 g 

Pervane  10 g 

Güç modülü 50 g 

XBee + Anten 40 g 

Gps + Gps tutacağı  60 g 

Tablo 2 - Malzeme Ağırlıkları 

Resim 15 - Ağırlık Dağılımı 
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4. OTONOM KİLİTLENME  

Yarışmada görev isterleri gereği hava aracı otomatik kalkış yapıp otomatik uçuşa geçmesiyle 

birlikte kilitleme, takip ve kaçış algoritmaları da devreye girecek şekilde tasarlandı. Hava 

aracının kamerasından gelen görüntüler işlenecek ve görüntülerde iha’ların olup olmadığı 

analiz edilecektir. Bu analizi yapabilmek için öncesinde model üzerinde benzer iha fotoğrafları 

etiketlendi. Etiketlenen fotoğraflar farklı modeller üzerinde eğitildi ve başarılı olanlar üzerinde 

geliştirme çalışmalarına başlanıldı. Eğitimler Faster R-CNN, SSD Inception V2, SSD mobilnet 

V1, RFCN resnet101 ve SSD mobilnet V2 modelleri üzerinde test edildi. Yapılan modellerin 

doğruluk değerleri, aşağıdaki grafiklerde gösterilen model geliştirici platformlar tarafından 

yapılan analizlerle paralellik gösterdiği görüldü. 

 

Yapılan eğitim modellerinde hız-doğruluk kriterinde en başarılı sonucun SSD Mobilnet V2 

modelinde elde edildiği görülmüştür. Bundan dolayı takım olarak bu model üzerinde geliştirme 

çalışmalarına yoğunlaşıldı. Modellerin saniyedeki frame işleme sayıları ve model 

büyüklüklerine göre modellerin doğruluk değerleri gösterilmiştir.  

Tablo 3 Model Doğruluk Değerleri 

Tablo 4 - Saniyede İşlenen Frame 
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Modellerin eğitimleri yapılırken ilk olarak 500 adet gibi küçük datasetler üzerinde eğitimler 

yapılmış sonrasında daha büyük datasetler üzerinde eğitimlere gerçekleştirilmiştir. 

Modellerin eğitimleri yapılırken toplamda 2500 fotoğraf kullanıldı. Fotoğrafların %80’ i train 

olarak kalan %20’ lik kısım ise test datası olarak kullanıldı. Eğitimler yapıldıktan sonra 

algoritmaya takip ve kaçış algoritmaları dahil edildi. Ayrıca hava aracında yapılan kilitleme 

durumu olmasında kilitleme verilerini haberleşme dokümanında belirtilen şekilde yarışma 

sunucusuna gönderecek algoritmalar da sisteme dahil edildi. Zaman çizelgesinde belirtilen 

tarihe kadar algoritma geliştirme çalışmalarının devam etmesi planlanmaktadır. 

Model eğitiminde farklı verinin çok olması o kadar iyi sonuçlar vermesinden ve 

ezberlemeyi(overfitting) minimuma indirmesinden dolayı kendi hava araçlarımızın gerek yerde 

gerek havada olan uçuşlarında kayıtlar alınmış ve eğitim için uygun olanlar etiketlenip resim 

datasına dahil edilmiştir. Yapılan eğitimlerin birinden alınan TotalLoss grafiğinden de 

görülmektedir. 

Tablo 5 - Model Verileri 

Tablo 6 - Total Loss Grafiği 
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5. HABERLEŞME  

Görüntü kartı ile uçuş kartı arasında haberleşme protokolü UART protokolü ile sağlanır. UART 

(Universal Asynchronous Receiver Transmitter), haberleşme bilgisayarı veya mikrokontroller 

arasında haberleşmeyi sağlayan seri haberleşme protokolüdür. UART seri haberleşmenin 

yapılabilmesi için veri taşıma hızının ayarlanması gerekir. Yaygın olarak 4800,9600,57600 ve 

115200 baudrate’ler kullanılır. Hava aracı kalibrasyonları kablolu bağlantı ile yapılırken 

115200 baudrate kullanılır. RF Modüller için kablosuz bağlantı 9600 veya 57600 baudrate 

kullanılır. Yarışmada hava aracının yer kontrol istasyonu ile veri aktarımı için kullanacağı 

baudrate 57600’ dür. Bu taşıma hızında hem görüntü kartından gelen kilitleme verileri hem de 

uçuş kartından gelen telemetri verileri modüller üzerinden yer kontrol istasyonuna aktarılır. Yer 

kontrol istasyonuna gelen veriler istenen formatta otomatik olarak düzenlenerek yarışma 

sunucusuna aktarılır.  

Müsabaka sırasında hava aracının yer kontrol istasyonu ile haberleşmesi XBee Pro S3B modülü 

ile yapılacağı daha önce belirtilmişti. Bu modülde haberleşme 900MHz-930MHz frekans 

bandında gerçekleşmektedir. XBee modüllerinin haberleşmesinin şifreli olması sinyal 

karışıklığı gibi ciddi bir sorunun önüne geçmektedir. XBee modüllerini şifrelemek için XCTU 

uygulaması kullanılır ve modüller birbirleriyle eşleştirilerek şifrelenir. Bu şifreleme sadece iki 

modül arasında gerçekleştirilir (Resim 16). Şifrelemede PanID, Destination Adress High ve 

Destination Adress Low komutlarına karşılıklı olarak modüllerin ID’ leri girilir.[10] 

 

XBee modüllerinde kullanılan antenler modülün frekans değerlerine uygun olmasına dikkat 

edilmiştir. Yer kontrol istasyonunda yönlenebilir, yüksek dBi yagi anten kullanılması 

planlanmaktadır. Hava aracında ise yine yüksek dBi ve yönlenebilir anten kullanılması 

planlanmıştır. Bu antenler yurt dışından temin edilmekte olup çalışmalara takımın elinde olan 

antenlerle devam edilmektedir.  

 

Resim 16 – XCTU Arayüz 
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Müsabaka sırasında görüntü kartından gelecek olan kilitleme verileri uçuş kartı üzerinde 

bulunan TELEM2 portuna aktarılır. Uçuş kartında bulunan diğer telemetri portu TELEM1’ e 

XBee telemetri modülü bağlanır. TELEM1 portu hava aracının telemetri verilerini yer kontrol 

istasyonuna aktaran porttur. XBee modülünün diğeri ise yer kontrol istasyonuna usb kablo 

bağlantısı ile yapılır. TELEM1 ve TELEM2’ deki veriler yer kontrol istasyonunda bulunan uçuş 

kontrol yazılımı ile çekilir. Görüntü kartından gelen verileri uçuş kartına aktarmak için ROS 

(Robot Operating System) yazılımı ile Mavlink kütüphanesi kullanıldı.[11][12] Kullanılan bu 

sistem görüntü kartı ile uçuş kartı arasında köprü işlemi görür. Bu sistem ile kameradan gelen 

görüntüler, görüntü kartında işlenir ardından nesne takibini gerektiren bir durum varsa gelen 

komutlar Dronekit kütüphanesi de kullanılarak sistem üzerinden uçuş kartına iletilir. Tüm 

sistemin haberleşmesi diyagramı olarak Şema 4’ de gösterilmiştir.[13] 

 

 

 

900MHz – 930MHz frekans 

bandında çalışma 

 

-109dBm hassasiyet 

 

10Kbps – 20Kbps veri hızı 

 

14km’ ye kadar menzil 

Şema 4 – Haberleşme Diyagramı 

Tablo 7 – XBee RF Modül 
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Görüntü kartından gelecek verileri uçuş kartına aktarmak için bağlantıların doğru yapılması 

gerekir. Bunun için görüntü kartının bağlandığı taşıyıcı kart üzerindeki RX, TX, VCC ve GND 

pinlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Taşıyıcı kart üzerindeki RX, TX, VCC ve GND pinleri 

uçuş kartındaki TELEM2 portuna bağlanır. Bu bağlantı şekli aşağıdaki gibi olmalıdır.  

• RX çıkışı TX girişine bağlanır. 

• TX çıkışı RX girişine bağlanır. 

• VCC ve GND kendi pinlerine bağlanır. 

Bağlantılar yapıldıktan sonra MissionPlanner üzerinden TELEM2 portunun konfigürasyonları 

yapılır. Bu yapılandırma ile TELEM2 portuna görüntü kartından gelecek veriler tanımlanmış 

olur. Xbee modülleri arasındaki bağlantı şekli de aynıdır. Modüller üzerinde bulunan led’ lerin 

yanması modüllerinin haberleştiğini gösterir. 

 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI  

Hava aracının yer kontrol istasyonunda kullanılacak arayüz programı MissionPlanner otopilot 

arayüz programıdır. Ön tasarım raporunda da belirtildiği gibi kullanılabilirliğinin kolaylığı, 

fonksiyonelliği, görev planlamanın getirdiği kolaylıklar ve görüntü kartı ile çalışmaya uyumlu 

oluşu ile avantaj sağlamaktadır. MissionPlanner otopilot arayüzünde hava aracının gps durumu, 

yükseklik ve hız bilgisi, mod bilgisi ve hava yönelim durumu gibi temel bilgiler ana ekranda 

görülebilmektedir (Resim 17). 

Resim 17 - MissionPlanner 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

20 | S a y f a  

CHOLBON TEAM 

Gps sağlıklı veri alıyorsa gps veri durumu %100 bilgisini döndürür. Yukarıda resimde olumsuz 

hava koşullarında yapılan bir uçuş gösterilmiştir. Uçuş için veri akışının tam olması halinde 

uçuşun gerçekleştirilmesi daha güvenlidir. Hava aracına gerektiği zaman müdahale 

edilebilmesi için bazı mod atalamaları yapılır. Bu atamalar uçuş amacına göre değişiklik 

gösterebilir. Modlar arası geçiş olduğu zaman mod bilgisi arayüzden takip edilip gerektiğinde 

kolayca müdahale edilebilmektedir. Hava aracının hız bilgisi ekranın sol tarafında bulunmakta, 

yükseklik bilgisi ise ekranın sağ tarafında bulunmaktadır. Hava aracının yüksekliğinin ve 

havadaki hızının otopilot yazılımı üzerinde bulunması takip, kontrol ve gerektiği zaman 

müdahale işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Aşağıda gösterilen otopilot arayüzünde uçuş öncesi 

alınan bir kesit gösterilmektedir. Hava aracının uçurulacak alanda belirlenen noktalar üzerinden 

gideceği şekilde rota belirlenir.  Sonrasında kumanda üzerinde bulunan anahtarlara istenen 

modlar atanır ve kalkış öncesi hava aracının uçuş kontrol listesi kontrol edilerek tüm eksiklikler 

giderilir. 

Uçuş kontrol listesindeki eksiklikler tamamlandıktan sonra hava aracı otomatik moda (Auto) 

alınarak uçuş başlatılır. Görev sırasında hava aracının konumu, hızı, yüksekliği ve yönelim 

durumları resimde gösterilmiştir (Resim 19). 

 

Resim 18 - Görev Yükleme 

Resim 19 - Uçuş Arayüzü 
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Müsabakalar sırasında hava aracında modlar arası geçiş durumunda veya kontrolü pilotun 

alması durumunda kumandaya atanan komutlar MissionPlanner üzerinden ayarlanmaktadır. 

Modlar istenilen duruma göre MissionPlanner otopilot yazılımı üzerinden 

değiştirilebilmektedir. 

Müsabakada takımların puan alabilmesi için gerekli olan görevlerden biri de otonom şekilde 

görüntü işleyebilmesidir. Görüntünün işlenmesi için birkaç farklı platform bulunmaktadır. 

Takım olarak görüntü işlemeyi OpenCV kütüphanesi kullanılarak GPU destekli Tensorflow 

ortamında gerçekleştirilmiştir. Görüntü işleme için sistem datasında 15000’ den fazla resim 

tanımlanmıştır. Bu resimlerin her biri etiketlenmiş, ayrıştırılmış ve model tamamen öğrenene 

kadar eğitilmiştir. Yapılan çalışmalarla bu modellerin test ve geliştirilme süreçleri gösterilmiştir 

Resim 20 - Uçuş Modları 

Resim 21 - Kilitleme Anı 
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Kilitleme görevinin geçerli sayılabilmesi için rakip hava aracının kilitleme dörtgeninin içinde 

10 saniye durması gerekmektedir. Aşağıda hava aracının uçuş sırasında yer kontrol 

istasyonundan alınan görüntüler üzerinde yapılan test görselleri gösterilmektedir. Görüntü 

işleme testleri ilk olarak Windows ortamında test edilmekte ve geliştirilmesi yapılmakta daha 

sonra ubuntu ortamına aktarılmaktadır. 

 

 

Resim 22 - Kilitleme Verisi 
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7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU  

7.1. Yapısal Entegrasyon 

Hava aracının gövde parçaları temin edildikten sonra montaj çalışmaları başladı. Hava aracının 

montajlama, lehimleme işlemleri yapılmadan önce parçalar birleştirilerek sistem dizaynı ve 

konumlandırma planlaması yapıldı.  

 

İlk olarak kollar alt gövdeye montajlandı. Montajlama işlemi gövde üzerinde bulunan vida 

yuvalarına yapıldı. Sonrasında üst gövde montajı tamamlandı. Hava aracının gövde iskeleti 

tamamlandıktan sonra stres testi yapılarak dayanıklılık seviyesi ölçüldü. 

 

Sonrasında üst gövde sökülerek hava aracının alt gövde üzerinde bulunan ESC ve batarya 

bağlantı noktalarına lehimleme işlemi yapıldı (Resim 25). Esc’ler hava aracının kollarına, 

gövdeye eşit mesafelerde olacak şekilde plastik kelepçe ve bantlarla sabitlendi. İlerleyen 

kısımlarda ağırlık merkezinin ayarlanması için son konumlandırılmaları yapılacaktır. 

Resim 24 - Gövde İskeleti 

Resim 23 - Hava Aracı Gövde Parçaları 
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Esc’ lerin entegrasyonun ardından esc’ lerin uçları gövdeye lehimlendi. Lehimleme işlemi 

yapıldıktan sonra üst gövde parçasının montajı tamamlandı.  

 

 

Buraya kadar olan kısımda hava aracının ana iskeleti, esc’ler ve esc’lerin gövdeye bağlantıları 

yapıldı. Yapılan planlamaya göre hava aracının üst kısmına uçuş kartının montajı 

gerçekleştirileceğinden görüntü kartı için yeni bir tasarım düşünülmek zorunda kalındı. Bu 

doğrultuda önceki uçuşlarda kaza kırıma uğrayan bir hava aracının parçalarından yararlanıldı. 

Hava aracının üst kısmında uçuş kartının bulunduğu bölümün üstüne ağırlık merkezi 

dağıtmayacak şekilde görüntü kartını entegrasyonu için yeni bir bölme oluşturuldu. Bu bölmeyi 

uçuş kartını sıkıştırmayacak şekilde yukarıda olması gerektiğinden mesafe ayarlanarak uzun 

somunlarla birleştirildi. 

 

Resim 25 - Gövdeye Lehimleme Yapılması 

Resim 26 - Ana İskelet 
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Görüntü kartı entegrasyonu için yapılan bölme tamamlandıktan sonra iniş takımların montajı 

için çalışmalara başlanıldı. İniş takımları esnek ve enerjiyi absorbe edebilen plastik 

malzemelerden temin edildi. Böylece sert çarpmalara karşı hava aracını ve iniş takımlarını 

korumak amaçlandı. İniş takımlarının montajı da tamamlandıktan sonra hava aracının yapısal 

entegrasyon işlemleri tamamlandı. 

Resim 27 – Üstten ve Yandan Görünüm 

Resim 28 – Yapısal Montajı Tamamlanmış Hava Aracı 

Resim 29 - İniş Takımlarının Montajı 
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7.2. Mekanik Entegrasyon 

Hava aracının yapısal entegrasyonun tamamlanmasının ardından mekanik montaja başlandı. 

Mekanik montajda ilk olarak esc’lerin gövdeye eşit uzaklıklarda kollara montajı yapıldı. 

Ardından motorlar kendi yuvalarına montajlandı.  

Motor ve Esc montajı tamamlandıktan sonra hava aracına otomatik uçuşu yöneten uçuş kartının 

entegrasyonu gerçekleştirildi. Sonrasında GPS, tutacağı ile birlikte montajlandı. 

 

Resim 30 - Motor-Esc Montajı 

Resim 31 - Uçuş kartı ve Gps Montajı 
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Hava aracının üst kısmına görüntü kartının montajı için yapılan yeni bölmeye görüntü kartının 

entegrasyonu gerçekleştirildi. Bu bölmede titreşimleri sönümlemesi için görüntü kartının altına 

titreşim sönümleyici yapıştırıldı. 

Titreşim sönümleyicinin üstüne montajlanan görüntü kartının montajı tamamlandıktan sonra 

antenlerin, kumanda alıcısının ve güç modülünün konumlandırılması yapıldı. 

 

Anten montajı hava aracının ağırlık merkezi dağıtmamak için gps’in karşısına konumlandırıldı. 

Bu durum ağırlık merkezini gps ile antenin orta noktasına getirdi. 

Resim 32 - Görüntü Kartı Montajı 

Resim 33 - Anten, Alıcı ve Güç Modülü Montajı 
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Gps ve anten montajından sonra kameranın entegrasyonu gerçekleştirildi. Kamera, görev gereği 

hava aracının ön tarafına montajlanmıştır.  

Son olarak hava aracının batarya montajı tamamlandı. Hava aracındaki en ağır malzeme batarya 

olması dengeyi etkileyeceğinden konumlandırılmasının hassas bir şekilde yapılmasına dikkat 

edildi. 

 

 

 

 

 

Resim 34 - Kameranın Entegrasyonu 

Resim 35 - Batarya Montajı 
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7.3. Elektronik Entegrasyon 

Hava aracının mekanik entegrasyonunun bitmesiyle elektrik entegrasyon süreci başladı. 

Elektronik entegrasyonda ilk olarak motorlar esc’lere bağlandı. Sonrasında esc’lerden gelen 

kablolar uçuş kartına bağlandı.   

Uçuş kartına ESC’lerin bağlantıları yapılırken motorların sıralamalarına dikkat edildi. Bu 

doğrultuda uçuş kartının MAIN AUT kısmında bulunan 1 numaraya hava aracının sağ ön 

tarafındaki motorun bağlı olduğu esc bağlandı. Sonrasında 2 numaralı porta hava aracının sol 

arka tarafındaki motorun bağlı olduğu esc’ nin bağlantısı yapıldı. Hava aracının sol ön 

tarafındaki motorun bağlı olduğu esc 3 numaraya, sağ arka taraftaki esc kablosu ise 4 numaraya 

bağlanarak esc’ lerin bağlantıları tamamlandı. Kumandanın bağlantısını yapmak için kumanda 

alıcı ile uçuş kartında bulunan RC portu birbirlerine kablolar ile bağlandı. Bu bağlantılar Sinyal 

(S), 5V (+) ve toprak (-) bağlantılarına dikkat edilerek yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 36 - Motor Bağlantıları 

Resim 37 - Uçuş Kartı Bağlantıları 
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ESC’lerin bağlantılarının tamamlanmasının ardından uçuş kartındaki portların bağlantıları 

yapıldı. Uçuş kartında bulunan TELEM1 portuna XBee telemetri modülü, TELEM2 portuna 

ise görüntü kartında gelen UART kablosu bağlandı. Görüntü kartının beslemesi 12 Volt çıkışlı 

harici güç kaynağı ile yapıldı. Güç modülü üzerinden çekilen kablo ile uçuş kartının beslemesini 

yapan POWER portu bağlantısı yapıldı. GPS bağlantısı yapılırken GPS’ in kablolarının biri 

GPS portuna diğeri ise I2C portuna bağlandı. Switch portunun bağlantısı, motorun güvenliğinin 

sağlayan buton tipi sigorta ile yapıldı. Son olarak buzzer kablosunun bağlantısının ardından 

elektronik entegrasyon tamamlandı. 

Buraya kadar yapılan entegrasyonların tamamlanmasıyla hava aracının yapısal, mekanik ve 

elektronik entegrasyonu tamamlandı. 

Resim 38 - Görüntü Kartı Bağlantıları 

Resim 39 - Entegrasyonu Tamamlanan Hava Aracı 
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8. TEST VE SİMÜLASYON  

8.1. Alt Sistem Testleri 

8.1.1. Simülasyon Testi 

Hava aracının entegrasyonlarının bitmesinin ardından uçuş hazırlıklarına başlanıldı. Hava aracı 

uçuş öncesi simülasyon ortamında testlere tabi tutulup sistem doğrulama testleri yapıldı.  

Yapılan testler ROS (Robot Operating System) üzerinde yapıldı. Hava aracına farklı 

durumlarda ve modlarda komutlar gönderip kalkış yapma, hareket etme, kalkış yerine dönme, 

belli yükseklikte uçuş gerçekleştirme gibi çeşitli uçuş testleri yaptırılarak hava aracının uçuş 

sırasında komutlara verdiği tepki, tepki süreleri ve algoritma testleri yapılarak sistem analizleri 

edildi.  

Resim 40 - Ros Simülasyon Testi 

Resim 41 - Simülasyon Testi Yapılan Hava Aracı 
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8.1.2. Kilitleme Testi 

Yarışmada görev gereği hava aracının görüntüyü işlemesi ve işlenen görüntüde hava aracı 

bulursa onu takip etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda takım tarafından geliştirilen görüntü 

işleme algoritmaları ile bu işlemler gerçekleştirilmektedir. Görüntü işleme algoritmaları ilk 

olarak yer kontrol istasyonundan elde edilen görüntülerle test edildi. 

 

Yapılan çalışmalarında görüntüyü işleme, görüntüdeki hava aracını bulma, tanımlama ve 

konumlandırma işlemleri test edilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.  

 

Resim 42 - Kilitleme Testi 

Resim 43 - Kilitleme Testi 
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8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

Hava aracının otomatik ve manuel uçuş testleri devam etmekte olup iyileştirme ve geliştirme 

çalışmaları hızla devam etmektedir. Yapılan otomatik uçuş görevlerinden birinden alınan 

kesitler gösterilmektedir.  

 

Yapılan bu görevde hava aracına otomatik kalkış, otomatik uçuş, farklı yüksekliklerde 

haberleşme veri aktarımı, uçuş sırasında farklı modlara verilen tepki hızları, uçuş süresi ve 

otomatik iniş gibi testler yapıldı. Bu görevde hava aracının iniş takımları olmamasının nedeni 

önceki uçuşlarda iniş takımlarının kırılmasından dolayı bu uçuşun iniş takımlarının temin 

edilme sürecinde yapılmış olmasındandır. 

 

Resim 44 - Uçuş Hazırlık 

Resim 45 - Otomatik Uçuş 
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Resim 46 - Uçuş Testi 

Yapılan yükseklik testlerinde 10 metreden 60 metre yüksekliğe kadar kademeli olarak çıkıldı. 

Eşzamanlı olarak bu test sırasında haberleşme testleri de yapıldı. 

Resim 47 - Yükseklik Testi 

Resim 48 - Uzak Mesafe Haberleşme Testi 
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Yukarıda görselleri verilen hava aracının yer kontrol istasyonundaki görev planlaması yapılmış, 

görev öncesi son kontrollerin yapıldığı durum gösterilmektedir (Resim 49). Bu görevde 

otomatik kalkış, otomatik uçuş, farklı yüksekliğinde haberleşme veri aktarımı, uçuş sırasında 

farklı modlara verilen tepki hızları, uçuş süresi gibi verilerin testleri yapıldı. 

Hava aracının göreve başlamasıyla belirlenen noktalarda istenen görevleri yaparken ki görsel 

aşağıda gösterilmiştir (Resim 50). 

Resim 49 - Görev Planlaması 

Resim 50 - Görev Sırasında Hava Aracı 
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Hava aracı ile yapılan uçuşlarda uygulanması gereken bazı prosedürler bulunmaktadır. Bu 

prosedürlerin ön önemlilerinden biri uçuş kontrol listesinin hazırlanmasıdır. Bu kapsamda uçuş 

kontrol listesi hazırlanmış ve bu liste doğrultusunda kontroller yapılarak uçuşlar 

gerçekleştirilmiştir. Bu liste uçuş günü öncesi hazırlık, uçuş öncesi genel hazırlık ve kalkış 

olarak üç bölüme ayrılmıştır.  

 

 

 

Tablo 8 - Uçuş Kontrol Listesi 

 

Yapılan uçuş testlerinin analizlerini yapabilmek ve sonraki uçuşların geliştirilmesi ve 

karşılaştırılması için uçuş testleri kayıt altına alınmaktadır. Dolayısıyla alınan kayıtlar 

sonucunda tablo oluşturulmuş ve analizler yapılmıştır. 

UÇUŞ GÜNÜ ÖNCESİ HAZIRLIK 

Hava durumu Kontrol Çekim Listesi Kumanda Şarj 

Yazılım Güncelleme Gerekli İzinlerin Alınması Yer İstasyon Şarj 

Gerekli Ekipman Kontrolü Uçuş Rotası ve Alanı 

Seçimi 

İlk Yardım Çantası 

Arazi ve Engel İncelenmesi İHA Batarya Şarj  

UÇUŞ ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK 

Tüm Uçuş Ekipmanlarının 

Kontrolü 

Pervanelerin Kontrol 

Edilerek Sıkılaştırılması 

Otomatik Kalkış ve İnişin 

Belirlenmesi 

İHA Arıza Kontrolü Uygun Uçuş Mod Seçimi Pusula Kalibrasyonunun 

Yapılması 

Batarya Kontrolü Rüzgâr Hız Kontrolü Engellerin Belirlenmesi 

Sinyal Gücünün Kontrolü Anten Kontrolü Uydu Seviyesinin Kontrolü 

KALKIŞ 

İHA Kumandasının Açımı Uçuş Kartı Aktifleştirme Veri Aktarımının Kontrolü 

Motorların Çalıştırılması Görüntü Kart Aktifleştirme Kalkış 
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Tablo 9 - Uçuş Verileri 

 

 

9. GÜVENLİK  

Yarışması süresince, yarışma alanında güvenliğin sağlanması gerektiğinden alınması gereken 

bazı güvenlik önlemler bulunmaktadır. Bu doğrultuda takımlara düşen bazı sorumluluklar 

bulunmaktadır. Oluşabilecek acil durumlara karşı ilk yardım çantası bulundurulması bu 

sorumlulukların ilkidir. Diğer biri durum ise takımların tehlike oluşturabilecek, patlayıcı, yanıcı 

veya kesici gibi malzemelerin güvenlik tedbirlerini alması gerekmektedir. Takım olarak hava 

aracında kullanılacak ve tehlike oluşturabilecek malzemelerden biri olan batarya bazı 

koşullarda yanmaya neden olduğundan izole edilmiş, yanmaya dayanıklı özel batarya 

çantasında taşınmaktadır. Yarışma alanında hava aracının tamiri için kullanılacak kesici ve 

delici malzemeler kendileri için tasarlanmış özel taşıma çantalarında bulundurulacaktır. 

 

 

 

UÇUŞ 

 

Test 

Sayısı 

 

 

Başarılı 

 

 

Başarısız 

 

 

 

Hata 

 

 

Düzeltme 

 

Otonom 

Kalkış 

 

 

20 

 

 

18 

 

 

2 

 

Telemetri 

kesintisi 

Telemetri 

kontrolü ve 

anten 

değişikliği 

 

 

Otonom İniş 

 

 

20 

 

 

17 

 

 

3 

Hava 

muhalefeti, 

telemetri 

kesintisi, 

kaza kırım 

Telemetri 

kontrolü ve 

anten 

değişikliği 

 

 

Otonom 

Görev 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

5 

Telemetri 

kesintisi 

sonucu 

Failsafe 

moduna 

geçiş 

Görev 

yenilenmesi, 

anten 

değişikliği 

ve  

 

Otonom 

Takip  

 

 

10 

 

 

6 

 

 

4 

Kart 

arızası, 

algoritma 

hatası 

Kart 

değişikliği, 

algoritmada 

düzeltmeler 

yapılması 
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