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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ (5 PUAN)

1.1. Sistem Tanımı 

Döner Kanatlı Savaşan İHA, görev süresi olan 15 dakika boyunca üzerindeki 

sistemlerle birlikte rakip İHA’lara kilitlenebilen, rakip İHA’ların kilitlenmesinden kaçabilen, 

yer kontrol istasyonuna anlık veri ileten, gücünü tamamen elektrikli bataryalardan alan Hava 

Araçlarıdır. Bu görevi yerine getirecek Hava Araçlarının ağırlığı 10 kilogramın üzerinde 

olmamalıdır. Bir Hava Aracının aynı Hava Aracına tekrar kilitlenmesi için farklı bir araca 

kilitlenmesi gerekmektedir. Otonom kilitlenme sağlanabilmesi için hedef İHA’nın kilitlenme 

dörtgenin içerisine otonom modda alınması ve İHA’nın takip süresince otonom modda kalması 

lazımdır. Yarışmacıların otonom uçuş puanı alabilmeleri için ilgili müsabakanın süresinin en 

az %75’ini otonom olarak uçmaları gerekmektedir. 

İHA(İnsansız Hava Aracı): İçinde insan bulundurmayan ve havada hareket eden araçların 

genel ismidir. Bu raporda İHA kelimesi Savaşan İHA yarışmasına katılabilecek özelliklere 

sahip olan döner kanatlı insansız araçları kapsamaktadır. Bir İHA; Güç sistemi, Elektronik 

Uçuş Kontrolcüsü, Uçuş Bilgisayarı, GPS, İtki Sistemleri ve Faydalı Yük’ten oluşmaktadır. 

Güç Sistemi: İHA’nın havada kalması ve kendisine verilen görevleri yerine getirmesi için 

gerekli olan sistemdir. Lipo, Li-ion gibi piller bunun örnekleridir. 

Elektronik Uçuş Kontrolcüsü-Uçuş Kontrol Kartı: Üreteceğimiz İHA üzerinde uçuş 

kontrolcüsü olarak Pixhawk Cube 2.1 bulunacaktır. Bu uçuş kontrol kartı ile İHA’nın istenilen 

konuma hareket etmesi ve havada asılı kalabilmesi sağlanabilmektedir. Otonom uçuşlar için 

ise GPS sistemi bulundurmak zorunludur. 

GPS(Global Positioning System): Küresel Konumlandırma Sisteminin kısaltılmışıdır. Görevi 

istenilen hassasiyette enlem, boylam ve yükseklik verisini uçuş kontrolcüsüne iletmektir. 

Uçuş Bilgisayarı: İHA üzerinde bulunan ve uçuş sırasında İHA’nın otonom özellikleri yerine 

getirebilmesi (manevra, kaçış, takip vb.) için kullanılan bilgisayardır. Bu projede Jetson Xavier 

NX kartı bu amaçla kullanılmış ve İHA üzerinde konumlandırılmıştır. Üzerinde kontrol 

yazılımı olarak MAVROS kullanmaktadır. 

Kamera: Kilitlenmenin sağlanması için kullanılacak sensördür. Kameradan gelecek görüntüler 

sayesinde görüntü işleme yapılacak ve rakip İHA’lar tespit edilecektir. 

Yer Kontrol İstasyonu: Asli görevi İHA’dan gelen telemetri verilerini jüri sunucusuna 

iletmek olan yazılımdır, aynı zamanda serverdan gelen rakip İHA konumlarına göre  çeşitli 

komutlar üretip (uzaklaş, yakınlaş, hızlan, yüksel) İHA’ya gönderecek ve ek olarak harita 

üzerinde İHA konumlarını, göstergeler üzerinde uçuş verilerini gösterecektir. Son olarak da 

harita üzerinde ara noktalar (waypoints) seçerek İHA’ya rota çizme gibi işlevleri de yerine 

getirebilecektir.  
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Telemetri Modülü: Kablosuz bir şekilde İHA ve Yer Kontrol İstasyonunun haberleşmesini 

sağlayan modüldür. Projemizde Telemetri Modülü olarak 3DR 433 MHz telemetri modülü 

kullanılmaktadır. 

Kablosuz Video Aktarıcı: Görüntü işlemenin Yer Kontrol İstasyonunda yapılabilmesi için 

kameradan gelen görüntünün İHA’dan Yer Kontrol İstasyonuna aktarılması gerekmektedir. Bu 

nedenle kablosuz video aktarıcı kullanılmaktadır. Projemizde kablosuz video aktarıcı olarak 

RC832&TS832 modülleri bir arada kullanılmaktadır. 

AV-USB video dönüştürücü: RC832 kablosuz görüntü alıcı modülü görüntüyü analog olarak 

dışarı aktarmaktadır. Görüntü işlemenin sağlanabilmesi için görüntünün bir bilgisayara 

aktarılması gerekmektedir. Bu nedenle AV-USB dönüştürücü kullanılarak İHA’dan gelen 

görüntünün görüntü işleme kartına gelmesi sağlanır. Projemizde AV-USB video dönüştürücü 

olarak latoon Easycapture Easycap Av-USB video dönüştürücü kullanılmıştır. 

Jüri Serverı: Jüri Serverı yarışmacılardan, İHA’dan gelen telemetri verilerinin ve kilitlenme 

durumunda kilitlenme bilgilerinin gönderilmesi beklenen sunucudur. Verileri saniyede 1 olmak 

üzere API mantığı ile gönderilmesi beklenmektedir. Ve buna ek olarak yarışmacılardan gelen 

telemetri verilerini diğer yarışmacılara dağıtacaktır. Jüri serverı ile olan iletişim yer kontrol 

istasyonu üzerinden sağlanacaktır. 

RC Kumanda: Görevi, pilotun joystickler aracılığıyla verdiği komutları üretmek ve İnsansız 

Hava Aracına kablosuz olarak iletmektir. 

RC Alıcı-Kumanda Alıcısı: Görevi RC kumandadan gelen verileri almak ve bunu uçuş 

kontrolcüsüne SBUS protokolü ile iletmektir. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

İHA üzerinde bulunan motorların İHA’nın kalkış ağırlığı olan 2.485 gramı istendiği 

gibi %32 güçte kaldırabilmesi için motorların verimi (itki/çekilen akım oranı) olabildiğince 

yüksek tutulmuştur. İHA’nın uçuş hızı 2 m/s olarak ayarlanmıştır.  

İHA’nın üzerinde Nvidia Jetson Xavier NX uçuş bilgisayarı olarak kullanılmıştır. Bu 

bilgisayarın 6 çekirdekten oluşan işlemcisinin 1900 MHz olması sayesinde Robot İşletim 

Sistemi (ROS) ve dahili kütüphanesi MAVROS hızlı bir şekilde kullanılarak İHA’nın otonom 

kararlar vermesi, verilen kararların da uçuş kontrol kartı olan Pixhawk Cube’e iletilmesi 

sağlanmıştır. Nvidia Jetson Xavier NX kartı üzerinde hafıza kartı olarak 128 gigabyte hafızaya 

sahip microSD kart bulunmaktadır. SD kartın 170 megabyte/saniye hıza sahip olması bilgisayar 

kartındaki hafıza ile ilgili işlemleri hızlandıracaktır. 

Pixhawk Cube 2.1 İHA üzerindeki uçuş kontrolcüsüdür. 168 MHz işlem hızıyla çalışan 

bu kart muadili olan diğer kartlara göre daha hızlı çalışabilmektedir. Bu nedenle daha etkili bir 

kontrol sağlamaktadır. Pixhawk üzerinde dahili Ataletsel Ölçüm Ünitesi(IMU) bulunmaktadır. 

Ataletsel Ölçüm Ünitesi sayesinde uçuşları stabil hale getirmektedir. Üzerinde bulunan dahili 

barometre ise irtifanın hesaplanması konusunda GPS’ten gelen verilerle birlikte 
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değerlendirilmektedir. Kumanda alıcısından gelen Futaba firmasının geliştirdiği SBUS 

protokolü için üzerinde port bulunmaktadır. SBUS kullanımıyla birlikte daha az kablo ve daha 

hızlı sinyal iletimi sağlanmaktadır. Failsafe durumunda üzerinde bulunan 32 bit STM32F103 

failsafe yardımcı işlemcisi ile daha güvenli bir uçuş sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak 

RSSI(alınan sinyal gücü göstergesi) ile RC radyo sinyali şiddetini ölçebilmekte ve eğer sinyal 

yoksa İHA’yı fail safe moduna almaktadır. 

Yarışma menzili dahilinde görüntü aktarımının yapılabilmesi için 610 metreden fazla 

menzili bulunan görüntü aktarım sistemi seçimi gerektiğinden İHA’nın görüntü aktarım sistemi 

1 km menzili bulunan TS832&RC832 analog görüntü aktarım sistemidir. Telemetri verilerinin 

aktarımı için ise 2.5 km menzili bulunan ve saniyede 250 kbps veri aktarım hızına sahip  3DR 

Radyo telemetri setidir. RC haberleşmesi için ise 1.5 km menzile sahip FRSKY X8R alıcı ve 

mode değişikliğine imkan tanıyan FRSKY Horus 10S RC kumanda seçilmiştir. 

Yarışma görevlerini yerine getirebilmek için İHA’nın en az 15 dakika havada 

kalabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 895 gram ağırlıktaki 7.000 mAh ProFuse Lipo pil tercih 

edilmiştir. Böylelikle daha az ağırlıkla İHA’nın 36 dakika havada kalabilmesi sağlanacaktır. 

     Temel Performans Özellikleri 

Kalkış Ağırlığı 2485 g 

Boyut 680 mm 

Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi 5259 g 

Uçuş Hızı 2 m/s 

Manuel Kontrol Menzili 1.5 km 

Görev Menzili 1 km 

Görüntü İletim Menzili 1 km 

Telemetri Verileri İletim Menzili 2.5 km 

Maksimum İrtifa 1500 m 

Kamera Görüntü Kalitesi 3840 x 2160 

Aktarılan Görüntü Kalitesi PAL/NTSC 

Tablo 1.1: Temel Performans Özellikleri 

İHA gövdesi döner kanatlı X tipi quadcopter’dir. Çapraz iki rotoru arasındaki mesafe 

680 milimetredir. 

İHA üzerinde bulunan Caddx Tarsier monoküler kamera ile görüntüleri alacak ve açık 

alanda 1 kilometre içerisinde görüntü iletebilen TS832 video iletim modülü ile PAL veya 

NTSC formatlarında yer kontrol istasyonuna iletecektir. Caddx Tarsier kamera 4K kalitesine 

kadar görüntü çekebilmektedir. Kameranın iletim hızı 120 görüntü/saniye’ye kadar 
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çıkmaktadır. Çekilen görüntülerde yataydaki piksellerin dikeydekilere oranı 16:9 veya 4:3 

olarak ayarlanabilmektedir. Kameranın görüş alanı 150 derecedir ve bu özellik sayesinde İHA 

rakip tespiti görevinde daha geniş bir alanı tarayabilecektir. Bu kameranın ağırlığının sadece 

18 gram olması İHA’nın daha hafif olmasını sağlamıştır. Kamera aynı zamanda hız yarışı 

İHA’ları için tasarlandığından ani sarsıntı ve titreşimlerden etkilenmemektedir. 

ROS (Robot İşletim Sistemi) Robotları kontrol etmemizi sağlayan, insan ve robot 

arasında iletişimi sağlayan açık kaynak kodlu bir arayüz yazılımıdır. ROS sistem olarak 

publisher-subscribe (yayıncı-abone) mesajlaşma modelini kullanarak birbirleriyle iletişim 

kuran düğümlerin meydana getirdiği bir mimaridir. Düğümler işlem yapabilen birimlerdir. 

Herhangi bir düğüm bir topic (konu) kanalı aracılığıyla mesaj iletimini sağlayabilir.  

ROS arayüzünde yazılan düğümlerin dilleri (Python, C++, Java…) birbirinden 

bağımsızdır. Jetson Xavier NX bilgisayar kartında Ubuntu 18.04 işletim sistemi bulunmaktadır 

. Ubuntu 18.04 işletim sistemiyle uygun olduğu için projemizde ROS’un Melodic versiyonunu 

kullanılmıştır. Bu versiyona Mayıs 2023 tarihine kadar erişim bulunmaktadır.   

Jetson Xavier NX bilgisayar kartımıza USB ile bağlı Pixhawk Cube 2.1 ROS 

konuları(topic) sayesinde aldığımız veriler üzerinde kolayca işlem yapılmıştır. Pixhawk Cube 

2.1 modülünden veri alma işlemini de MAVLINK haberleşme protokolünün kullanılmasına 

imkan tanıyan bir kütüphane olan MAVROS (Mikro Hava Araçları Robot İşletim Sistemi)[3] 

ile  Pixhawk Cube 2.1 modülünün belirlediği ve yayın yaptığı konulara abone olan abone 

düğümler sayesinde ulaşılmıştır. Pixhawk Cube 2.1 modülünden GPS konum verileri, GPS 

zaman verisi, İHA modu, İHA’nın hızı, İHA’nın yer değiştirme verilerine ulaşılır.  Alınan bu 

veriler düğümlerde yazılan kodlarda ihtiyaca göre kullanılmıştır. Aynı şekilde MAVROS 

(Mikro Hava Araçları Robot İşletim Sistemi) sistemi ile Pixhawk Cube 2.1 uçuş kontrol kartına 

belirli konular üzerinden gidilecek koordinatı, uçuş hızını, İHA’nın modunu istenilen şekilde 

ayarlayıp yayıncı düğümlerden yayın yapmamıza olanak sağlamıştır.  

ROS(Robotik İşlerim Sistemi) yukarıdaki belirtilen eylemleri yapmasında hız ve 

kolaylık sağlamıştır. 

Görüntü İşleme performans özellikleri: Belirtilen donanımlara uygun olarak yer istasyonuna 

aktarılan görüntülerin işlenmesi ve çıktıya uygun şekilde otonom kararlar verilmesi için 

RTX2070 ekran kartına ve aynı zamanda 10. nesil işlemciye sahip bir bilgisayarın yer istasyonu 

olarak kullanılmıştır. Ekran kartlarının hesaplama kabiliyetlerini kıyaslarken, RTX2070 ekran 

kartının ‘Turing’ mimarisine sahip olması, onu CUDA kabiliyet sırasında 7.5/8.6’lık güç ile en 

yüksek sıralarda olması avantajını kullanarak FPS (Saniye başı kare) sayını da gücüne eşit 

şekilde en yüksek tutması beklentisindeyiz. Kullanacağımız görüntü işleme ve izleme 

algoritmalarının bu donanımla ortalama saniye başı işlenilen karenin 60 ile 150 arasında 

olmasını beklemekteyiz. 
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2. ORGANİZASYON ÖZETİ (5 PUAN)

2.1. Takım Organizasyonu 

Takım Danışmanı: Prof. Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK 

Takım Kaptanı: Eren SADIKOĞLU 

Takım Özeti: Teknoloji takımımız 2020 yılı Ağustos ayında kurulmuştur. Takımımızın amacı 

otonom insansız sistemler geliştirerek Milli Teknoloji Hamlesine katkı sağlamaktır. Bu 

bağlamda takımımız şu zamana kadar farklı boyutlarda İnsansız Hava Araçları ve İnsansız Kara 

Araçları geliştirmiştir. Takımımızın bu seneki hedefi Savaşan İHA yarışmasında etkin bir 

şekilde mücadele etmektir. 

Üyelerimizin bilgileri Tablo 2.1’da verilmiştir: 
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Tablo 2.2:  Takımdaki Birimler 

Birimlerin görevleri şu şekilde ifade edilebilir: 

Haberleşme ve Yer Kontrol İstasyonu Birimi: İHA üzerinden verilerin alınıp uygun 

formatlarda yer kontrol istasyonunda gösterilmesi ve jüri serverine iletilmesinden sorumlu 

birimdir. 

Kontrol Yazılımları ve Elektronik Birimi: İHA için gerekli elektronik donanımın sağlanması 

ve bu donanımın eş zamanlı çalışması için çalışan bir birimdir. Otonom kontrol için uçuş 

kontrol kartı ve bilgisayar kartı arasındaki haberleşmenin yapılmasından da sorumludur. 

Tasarım ve Aerodinamik Birimi: İHA gövdesinin yarışma için modifiye edilmesi ve 

aerodinamik konusunda hesaplamalar ile ilgilenen birimdir. 

Görüntü İşleme Birimi: Yarışmada rakip İHA’ların otonom bir şekilde tespiti ve takip 

edilmesi için grafik işlemcileri kullanan, algoritmalar geliştiren birimdir. 

Simülasyon Birimi: İHA’nın test aşamalarının gerçekleştirildiği, yarışma için kaçış ve 

kitlenme stratejilerinin belirlendiği birimdir. 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

2.2.1 Zaman Akış Çizelgesi 

Zaman akış çizelgesinde siyah olan kutucuklar Ön Tasarım Raporunda 

yapılması beklenen ama o hafta yapılamayan görevleri, beyaz olanlar ise görevin o hafta 

yapıldığını ifade etmektedir. 

Tasarım ve Aerodinamik Birimi: 

Tasarım ve Aerodinamik birimimizin Kritik Tasarım Raporuna kadar yaptığı 

çalışmalar beyaz kutucuklar ile Tablo 2.3’te gösterilmiştir. Takımımızda bazı işlerin 

yapılması sipariş edilen ürünlerin zamanında gelmemesi, sokağa çıkma yasakları gibi 

sebeplerden ötürü daha sonraki haftalara kalmıştır. Yarışmada özellikle yazılımsal 

denemelerin fiziksel ortamda yapılabilmesi için takımımız çalışmalarının çoğunu Kritik 

Tasarım Rapor tesliminden önce tamamlamıştır. 
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Tasarım ve Aerodinamik birimimizin Kritik Tasarım Raporu sonrası yapacağı 

çalışmalar ise yedek parça üretimi ve optimizasyonlarla ilgili olacaktır. 

 

Görüntü İşleme Birimi: 

Görüntü işleme birimi görevlerin hepsini zamanında bitirmiştir, Ön Tasarım 

Raporunda yapılacaklar kısmına eklenen görevlerin hepsi yapılmış ve beyaz 

kutucuklarla işaretlenmiştir. Görüntü İşleme iş akış tablosu Tablo 2.4 verilmiştir.  

Görüntü İşleme biriminde Ön Tasarım Raporunda belirtilen Stereo Kamera ile görüntü 

işleme kısımları projenin sadeleştirilmesi amacıyla çıkarılmıştır. Bunun nedeni daha 

detaylı bir şekilde 3.1.3.  Kavramsal mimari ve kritik mimarinin farkları bölümünde 

açıklanmıştır. Görüntü İşleme kısmının tamamen yazılımsal bir süreç olması ve 

denemelerin simülasyonlar üzerinde yapılması Ön Tasarım Raporunda belirtilen 

tarihlere riayet edilebilmesini sağlamıştır. Buna ek olarak takımımızın en tecrübeli 

olduğu alanın görüntü işleme olması da bu konuda etkili olmuştur. 

 

Haberleşme ve Yer Kontrol İstasyonu Birimi: 

Haberleşme ve Yer Kontrol İstasyonu ile ilgili iş akış şeması Tablo 2.5’te 

verilmiştir. Yapılan görevler beyaz kutucuklar ile işaretlenmiştir. Buradaki görevler Ön 

Tasarım Raporunda belirtildiği zamanda yerine getirilmiştir. Gerekli malzemelerin 

takımda mevcut oluşu çalışmaları kolaylaştırmıştır. 

Tablo 2.3 

Tablo 2.4 
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Simülasyon Birimi: 

Simülasyon biriminin iş akış çizelgesi Tablo 2.6’da verilmiştir. Yapılan görevler 

beyaz kutucuklarla, henüz yapılmamış olanlar ise siyah kutucuklarla işaretlenmiştir. 

Görevler Ön Tasarım Raporunda belirtilen zaman dilimi içerisinde yerine getirilmiştir. 

Simülasyonların bilgisayar ortamında yapılıyor olması zamanında yerine 

getirilebilmesini kolaylaştırmıştır. Kritik Tasarım Raporundan sonra Rakip İHA’dan 

kaçma ve İHA'nın mod değişiklerinin simülasyon ortamında testi görevleri yerine 

getirilecektir. 

 

Kontrol Yazılımları ve Elektronik Birimi: 

Kontrol Yazılımları biriminde yapılan işler beyaz kutucuklarla, zamanında 

yapılmayan veya Kritik Tasarım Raporundan sonra yapılacak işler ise siyah 

kutucuklarla Tablo 2.7’de gösterilmiştir. Kontrol Yazılımları konusundaki çalışmalar 

malzemelerin gecikmesi, sokağa çıkma yasaklarından dolayı çalışmaların 

yapılamaması gibi sebeplerden ertelenmiştir. Çalışmaların en geç Ağustos ayının 

sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

Tablo 2.5 

Tablo 2.6 
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2.2.2 Bütçe 

Savaşan İHA yarışması için üreteceğimiz projemizin bütçesi Tablo 2.8’de verilmiştir. 

Ön tasarım raporunda tahmini bütçe 30,264 lira olarak verilmişti, Kritik tasarım raporunda 

Stereo Kamera, Gimball gibi eklentiler çıkarılmış ve proje sadeleştirilmiştir. Bu nedenle proje 

daha uygun bir maliyetle üretilecektir. Sarf malzemelerinin içerisinde vidalar, yapıştırıcılar, ve 

yedek bantlar da mevcuttur. 

 

Tablo 2.8 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ (15 PUAN) 

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

3.1.1 İHA Mimarisi  

İHA üzerinde uçuş esnasında bulunacak donanımlar aşağıda listelenmiş ve Şekil 

3.1’de gösterilmiştir: 

● NVIDIA Jetson Xavier NX geliştirme kartı 

● Pixhawk Cube 2.1 uçuş kontrol kartı 

Tablo 2.7 
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● Caddx Tarsier V2 1200TVL 4 K 30fps HD Çift Lens Süper WDR WiFi 

FPV Kamera 

● 40 kanal TS832 Kablosuz görüntü iletim modülü 

● SunnySky V4006 KV 380 fırçasız motor. 

● FVT LITTLEBEE 20A 2s-6s ESC 

● FRSKY X8R Radyo Alıcı 

● Here GNSS 

● APM 2.8 3DR Telemetri modülü 433 MHz 

● Profuse 7000 mah Lipo batarya 

● Bıçak Sigorta 

● LM2596-ADJ voltaj düşürücü 

 

Şekil 3.1: İHA üzerinde uçuş esnasında bulunacak donanımlar 

3.1.2 Yer Kontrol İstasyonu Mimarisi:  
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Yer Kontrol İstasyonunda bulunacak donanımlar aşağıda sıralanmış ve Şekil 3.2’de 

gösterilmiştir: 

● APM 2.8 3DR Telemetri modülü 433 Mhz 

● 48 kanal RC 832 Kablosuz görüntü alıcı modülü 

● FrSky Horus 10s RC kumanda 

● MSI Stealth GS75 dizüstü bilgisayar 

● Platoon Easycapture Easycap Av-USB video dönüştürücü 

 

3.1.3 Kavramsal mimari ve kritik mimarinin farkları 

 Kavramsal mimaride kilitlenme kamerasın yanında yardımcı olarak gimbale bağlı 

stereo kamera kullanılmasından bahsedilmişti. Kritik tasarım raporunda ise İHA’nın genel 

ağırlığının azaltılması için Stereo kameranın ve onu tutan gimbalin kullanılmamasına karar 

verilmiştir. Bu vesileyle İHA’nın toplam ağırlığında 470 gramlık bir hafifleme sağlanmıştır. 

Kavramsal Tasarım Raporunda bahsedilen 10.000 mah Li-Ion batarya kullanımından 

vazgeçilmiş ve yerine 7.000 mah Lipo batarya kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

3.2.  Alt Sistemler Özeti 

3.2.1 İHA’nın otonom bir şekilde uçabilmesi 

Uçuş Kontrolcüsü Seçimi: Uçuş kontrolcüsü olarak GPS ile otonom uçuşa izin veren Pixhawk 

Cube 2.1 kullanılmıştır. Pixhawk Cube diğer uçuş kontrolcülere göre frekansı yüksek bir 

Şekil 3.2: Yer Kontrol İstasyonunda bulunacak donanımlar 
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kontrolcüdür. Açık kaynak yazılıma sahip olması üzerinde yazılımsal değişiklikler 

yapabilmeye imkan tanımaktadır. Bu sebeplerden ötürü projede tercih edilmiştir. 

 Uçuş Bilgisayarı Seçimi: Ana bilgisayar için 1.1 Sistem Tanımı'nda belirtildiği gibi 

Nvidia Jetson Xavier NX'i seçilmiştir. Nvidia Jetson XavierNX'i genel olarak özellikleri 

aşağıdaki gibidir: 

● 21 TOPS'a kadar hızlandırılmış bilgi işlem, modern sinir ağlarını paralel olarak 

çalıştırmak ve birden fazla yüksek çözünürlüklü sensörden gelen verileri işlemek için 

beygir gücü sağlar; bu, tam AI sistemleri için bir gereksinimdir. 

● Jetson Xavier NX artık geliştiricilerin yerleşik ve uç cihazlarda yüksek kaliteli, yazılım 

tanımlı özellikler oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bulutta yerel desteğe 

sahiptir. 

● NVIDIA NGC'nin önceden eğitilmiş AI modelleri ve  NVIDIA Transfer Learning 

Toolkit, eğitimli ve optimize edilmiş AI ağlarına daha hızlı bir yol sağlarken, Jetson 

cihazlarına konteynerli dağıtım esnek ve sorunsuz güncellemelere izin verir. Jetson 

Xavier NX, NVIDIA yazılım yığınını, geniş çapta benimsenen öncülü Jetson TX2'nin 

performansının 10 katıyla hızlandırıyor. 

Bu özel kartın Nvidia Jetson nano gibi diğer daha az ağır ve daha ucuz kartlara tercih 

edilmesinin birçok nedeni vardır. 

Örneğin, bu kadar güçlü bir bilgisayara sahip olması, bir yer istasyonunun yardımına ihtiyaç 

duymadan birçok işlemin yapılmasına izin verir. Ve bu özel uygulama için bir yer istasyonuna 

aktif bir bağlantı gerekli olsa da, bu kadar güçlü bir bilgisayar kullanmak teorik olarak İHA'nın 

İHA ve yer istasyonu arasındaki aktif bir bağlantıdan bağımsız çalışmasına izin verir. 

Ayrıca, İHA’nın böyle bir bilgisayara sahip olması, daha gelişmiş kontrol ve navigasyon 

algoritmalarının doğrudan İHA’nın bilgisayarında uygulanmasında rahatlık sağlamıştır. Uçuş 

Bilgisayarı Nvidia Jetson Xavier NX Şekil 3.3’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 3.3: Nvidia Jetson Xavier NX 

https://www.nvidia.com/en-us/gpu-cloud/
https://developer.nvidia.com/transfer-learning-toolkit
https://developer.nvidia.com/transfer-learning-toolkit
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GPS sistemi seçimi: Pixhawk Cube 2.1 ile uyumlu olması, üzerinde bir güvenlik butonu 

bulundurması ve üzerindeki ledlerle GPS’in uygun şekilde çalışıp çalışmadığını gösterdiği için 

Here GPS tercih edilmiştir. Here GPS Şekil 3.4’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.4: Here GNSS 

3.2.2 İHA’nın Yer Kontrol İstasyonu ile haberleşmesi 

İHA ile yer kontrol istasyonun haberleşmesi menzil esasına bağlı olarak üç ana başlık altında 

toplanmıştır. Bu kısımlar RC haberleşmesi, telemetri haberleşmesi ve görüntü aktarım 

sistemidir.  

 RC alıcı ve kumanda seçimi: RC kumandasını geçtiğimiz senelerdeki yarışmalarda 

kullandığımızdan, bütçe tasarrufu sağlamak amacı ile yeniden alım süreci gerçekleşmedi. 

Halihazırda bulunan 16 kanallı FrSky Horus 10s RC kumanda mod değişikliklerine de olanak 

sağlaması ile yeterlidir. Bunun yanında kullanılacak olan RC alıcı ise saha alanı göz önünde 

bulundurularak ve kumanda ile uyumlu olacak şekilde aynı firmanın üretimi seçildi. Bu ikili 

toplamda 1.5 km menzilde, 2.4 ghz de çalışmaktadır. Kumanda Şekil 3.5’te ve RC alıcı figür 

Şekil 3.6’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.5: FrSky Horus 10s 

 

Şekil 3.6: FrSky X8R radyo alıcı 
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      Telemetri sistemi seçimi: İHA üzerinden pixhawk kullanıldığından dolayı seçilmiş 

olan telemetri sisteminin pixhawk uyumlu, yarışma alanının menzili dahilinde iletişim sağlayan 

bir telemetri sistemi olmasına dikkat edildi. Birkaç pixhawk uyumlu telemetri sistemi 

bulunsada Türkiye’de kullanımı yasaklı olan 900’lü frekans banları dahilinde iletişim 

sağladıklarından dolayı 433 MHZ olan ve ortalama 2.5 km menzili bulunan versiyon 

seçilmiştir. Telemetri sistemi Şekil 3.7’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.7: Telemetri Modülü 

 

Görüntü aktarım sistemi seçimi: Görüntü aktarım sistemi için kullanabileceğimiz üç 

farklı modül bulunmaktaydı. Bunlardan ilki Insight dijital görüntü aktarım sistemi, diğeri Minla 

HDW ve üçüncüsü RC832&TS832 analog video aktarım sistemiydi. Insight dijital görüntü 

aktarım sistemi 5 km menzilde görüntü aktarımı sağlıyordu fakat fiyat konusunda bütçenin 

yetersizliğinden dolayı tercih edilmedi. İkinci olarak Minla HDW modülü ise bir girişimin 

hazırladığı modül olduğundan, herhangi bir satış sitesinde bulunmadığı için ve ayrıca fiyatı 

analog sisteme göre fazla olduğundan kullanılmadı. Son olarak yarışmanın isterlerine bakılıp 

saha ve menzil testlerinde de analog görüntü aktarım sisteminin sorunsuz çalıştığı tespit 

edilince, elde bulunan RC832&TS832 sisteminin easycap AV-USB ile birlikte kullanılmasına 

karar kılındı. Görüntü aktarım sistemi Şekil 3.8’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.8: Görüntü Aktarım Sistemi 

3.2.3 İHA’nın yapısal özelliklerinin seçimi 

Gövde Seçimi: Gerek bütçe gerek zaman konusunda kayıp yaşamamak adına takımımız 

hazır gövde kullanmayı tercih etmiştir. Ayrıca, hazır gövde kullanımı durumunda aerodinamik 
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ve verim açısından kendini kanıtlamış gövde tasarımları takımımızın çalışmalarını 

kolaylaştıracaktır. Böylelikle yazılım ve elektronik komponentler test edildiğinde çıkabilecek 

olumsuz sonuçların nedeninin tasarım olmadığı rahatlıkla anlaşılacaktır. İnsansız Hava Aracı 

üretilirken ZD680 680mm hazır quadcopter gövdesi kullanılacaktır. Bu gövdenin resmi Şekil 

3.9’da verilmiştir.  

  

 

 

 

 

 

Motor Seçimi: Motor seçiminde fırçalı motorlarda verim düştüğünden fırçasız doğru akım 

motoru kullanılmasına karar verilmiştir. Fırçasız motorlar arasında seçim yapılırken ilk olarak 

itki ağırlık oranına dikkat edilmiştir. Seçenekler arasında 22.2V voltaj değeri için itki miktarı 

ve verimliliği en uygun olan SunnySky V4006 380 KV fırçasız motor seçilmiştir. Motor Şekil 

3.10’da gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Pervane Seçimi: Motorun veri tablosunda en yüksek verim için ve motor başına düşen itkiyi 

sağlamak için önerilen pervaneler arasından gövde büyüklüğüne uygun olan EOLO CN 15*5.5 

pervaneler kullanılmıştır. Pervane Şekil 3.11’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 3.9: ZD680 İHA gövdesi 

Şekil 3.10: Sunny Sky V4006 fırçasız motor 

Şekil 3.11: EOLO CN 15*5.5 pervane seti 
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3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

İHA’ya itki kuvvetini sağlayabilmesi için gereken itki sisteminin (motor, pervane, pil, 

ESC) seçimi yapılırken öncelikle motor seçiminde fırçalı motorlarda şafta sürtünen fırçaların 

aşınması ve ısı açığa çıkmasıyla verim düştüğünden fırçasız doğru akım motoru kullanılmasına 

karar verilmiştir. Fırçasız motorlar arasında seçim yapılırken ilk olarak itki ağırlık oranına 

dikkat edilmiştir. Toplam ağırlığın 2485 gram olduğu İHA’nın hover durumunda yarı gazda 

durabilmesi için motor başına düşen itki (2485x2) / 4 = 1243 gram olarak hesaplanmıştır. 

Seçenekler arasında 22.2V voltaj değeri için itki miktarı ve verimliliği en uygun olan 

SunnySky V4006 380 KV fırçasız motor seçilmiştir. Motorun veri tablosunda en yüksek verim 

için önerilen pervaneler arasından gövde büyüklüğüne uygun olan EOLO CN 15*5.5 

pervaneler kullanılmıştır. Tablo 3.1’deki değerler doğrultusunda motor başına düşen itki 

miktarı 1936 gramdır. 

 

15 dakikalık uçuş süresi ve kullanılacak ekipmanlar dikkate alındığında uzun süre güç 

ihtiyacını karşılayacak bir bataryaya ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle video aktarımının sağlıklı 

olabilmesi için enerji düzeyinin yeterli seviyelerde tutulması gereklidir. Bu sebeple ProFuse 

22.2V 7000mAh 35C 895g 6S Lipo pil tercih edilmiştir. Seçilen motor ve pil doğrultusunda 

Hover süresi hesaplanırken pilin tüm güç tüketimi dahil edildiğinde 1 dakikada sağlayabileceği 

maximum akım değeri bulunmuş (420A).  Her motor başına düşen kalkış ağırlığı, İHA’nın 

toplam ağırlığının 4’e bölünmesiyle 622 g olarak hesaplanmıştır. Motorun performans 

tablosundan yola çıkılarak yaklaşık 622 gramlık itki değeri için her bir motorun 2.6A akım 

çektiği gözlemlenmiş ve diğer komponentlerin çektiği akım hesaba katarak gereken toplam 

akım miktarı 11.42A olarak hesaplanmıştır. Bu verilerin yardımı ile hover süresi 420 / 11.42 = 

36 dk olarak hesaplanmıştır. 4 motorun %32 performanslı çalışması ile aracımız 

havalanabilecek ve gerekli manevraları yapabilecektir. 

Tablo 3.1 
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ESC seçiminde motorların çektiği maximum akım miktarının 13.8A olduğu görülmüş 

ve bu sebeple FVT LittleBee 20A Fırçasız Motor Sürücü Hız Kontrol yeterli görülmüştür. 

Seçilen bu itki sistemi ile ağırlık ve çekilen güç tablosu yapılmış (Tablo 3.2 ve Tablo 3.3) itki 

sisteminin İHA için uygun olduğuna kanaat getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.2 

Tablo 3.3 
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3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

     İHA’nın üç boyutlu tasarımı şu şekilde oluşturulmuştur. Belli kriterler ile seçilen gövde 

elimize ulaştıktan sonra parçalar tek tek çizim programında çizilip montajlanmıştır. Gövde üç 

aşamadan oluşmaktadır; İHA sağ taraftan baktığımızda en üst, orta ve alt kısım. Bu kısımlar 

raporun geri kalanında sırasıyla 1. kısım , 2. kısım ve 3. kısım diye Şekil 3.12 ve Şekil 3.13’te 

ifade edilmiştir.  

Şekil 3.13: İHA üzerinde kısımlar, yandan bakış 

Gövdenin 1. kısmında belli elektronik bileşenler bulunmaktadır ve bu bileşenleri 

gövdeye M3 alyan başlı kör vida ile bağlanmıştır. Bu kısımda GPS ve Pixhawk bulunmaktadır. 

2. kısımda ise  Nvidia Xavier NX kartı ve kamera bulunmaktadır. 3. kısımda ise sigorta pil güç 

dağıtım modülü bulunmaktadır. Parçaların entegrasyonu çizim programı yardımı ile ara 

parçalar oluşturulmuş ve montajlanmıştır bu parçaları gövdeye M3 alyan başlı kör vida ile  bir 

birlerine bağlanılarak yapısal entegrasyon korunmuş olup gövdeye bağlanmıştır. Pil cırt bant 

ile gövdeye sabitlenmiştir. İHA’nın üzerinde ESC’ler kollar üzerine plastik kelepçe ile 

bağlanmıştır. Motorlar vidalar ile gövdeye bağlanmıştır. İHA’nın kamerası gövdenin 2. 

kısmında olup ara parça ile bağlanmıştır. İHA tasarımı farklı açılardan Şekil 3.14 ve Şekil 

3.15’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.12: İHA üzerinde kısımlar, önden bakış 

Tablo 3.14: Farklı açılardan İHA’nın tasarımı 
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3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Hava Aracı üzerinde ağırlık dağılımı yapılırken ağırlık merkezinin olabildiğince İHA’nın 

merkezine yakın olması planlanmıştır. Şekil 3.16’da görüldüğü üzere Pixhawk gövdede üst 

plakanın ortasına sabitlenmiştir. Üst plakanın üstünde GPS kulesi ve GPS de bulunmaktadır 

Ortadaki plakada ise Nvidia Jetson Xavier NX tam ortaya sabitlenmiş bir şekilde 

bulunmaktadır. En alttaki plakada ise 22 volt 6S batarya konumlandırılmıştır. Batarya ağır bir 

komponent olduğundan en aşağıda konumlandırılması İHA’nın dengesini sağlamasını 

kolaylaştıracaktır.İHAnın ağırlık merkezi gövdenin merkezine göre 0.54x1x41.86mm 

uzaktadır. 

 

 

Şekil 3.15: Farklı açılardan İHA’nın tasarımı 

Şekil 3.16: İHA’nın farklı açılardan tasarımı 
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4.      OTONOM KİLİTLENME (15 PUAN) 

Bu aşamada daha detaylı veri toplama, ön veri işleme 

(preprocessing) ve modelin eğitimi üzerine çalışmalar 

kıyaslanarak aşağıdaki tablolarda bir araya getirilmiştir. 

 

Yukarıda ve önceki raporda da belirtildiği gibi genel 

sistemin yazılımı birebir çizelgeye uygun şekilde izlenerek 

yapılmaya devam edilmektedir. Sistemin yapısının en yüksek 

verimlilik ve aynı zamanda da kesinlik sağlaması için tespit ve 

izleme algoritmaları farklı eğitim zamanları, veri setleri, 

modeller ve yazılım algoritmaları ile maksimum kıyaslamalar, 

deneme ve test aşamalarından geçirilerek en son kullanılacak 

tespit ve izleme algoritmalarına Tablo 4.1 ile Tablo 4.2 üzerinde 

belirlenen kıyaslamalar üzerine belirlenmiştir. 

 

En doğru sonuçlar için Tablo 4.1 ile Tablo 4.2’de 

çıkarılan değerlerin hepsinin aynı cihaz, aynı video, aynı 

donanım fakat kendilerine has farklı algoritmalarda denenerek 

ortaya çıkarılmıştır. 

Şekil 3.17: İHA üzerinde bataryanın yerleştirilmesi 

Şekil 3.18: İHA üzerinde Pixhawk ve Xavier NX’in yerleştirilmesi 

Şekil 4.1: Takip ve İzleme algoritması 
entegrasyonu 
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İzleme (Tracker) kıyaslama tablosu (minimum FPS - maksimum FPS) 

Tracker ismi Ortalama 1 saniyeye işlediği kare sayısı 

(FPS) 

KCF 497-997FPS 

CSRT 30-400FPS 

TLD 4-10FPS 

MEDIANFLOW 200-465FPS 

GOTURN 1-16FPS 

MOSSE 500-1100FPS 

Tablo 4.1 

Tespit (Detection) kıyaslama tablosu (ortalama FPS) 

Detector ismi Ortalama 1 saniyeye işlediği kare sayısı 

(FPS) 

darknet (YOLOv4) 25-35FPS 

darknet (YOLOv4-Tiny) 65-85FPS 

Tensorflow 15-30FPS 

Tensorflow-Lite 45-60FPS 

PyTorch 15-30FPS 

Tablo 4.2 

Yukarıda belirtilen tablolarda sadece bir saniye başına olan kare sayıları değil, aynı 

zamanda doğruluk oranları da kıyaslandı. Aralarında en yüksek oranlı tespit algoritmaları 

beklendiği üzere FPS (SGS - Saniyelik Görüntü Sayısı) açısından en düşük değerlere sahip olan 

algoritmalardı. Fakat, düşük verimlilik aynı zamanda görüntü işleme kısmı açısından takımı 

dezavantajlı durumda bırakacağı için SGS (Saniyelik Görüntü Sayısı) verimliliği ve aynı 

zamanda da doğruluk payı değerlerinin ikisinin de ortak şekilde beraber yürütülerek 

kullanılacak tespit (detection) modelinin darknet YOLOv4, izleme (tracker) algoritmasının ise 

CSRT olarak kullanılmasına karar verilmiştir.  

Sadece yerel kıyaslamalar ile yetinmeyip aynı zamanda yabancı kıyaslama [4] 

sayfalarının da kontrol edilerek bu sonuç çıktıları ile devam ettiğimizi not olarak bırakmakta 

fayda var. CSRT algoritması özellikle alan büyük olduğunda bazen SGS düşüşlerine yol 

açabiliyor. Bu açıdan Alan Lukezic (CSR Tracker algoritmasının kodlayıcılarından birisi) 

GitHub üzerinde önerdiği template_size ve admm_iterations değerleri ile uygun olarak 200’den 

https://github.com/alanlukezic
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100’lere ve 4’den 2’lere düşürerekten daha fazla SGS değerlerine sahip olabileceği gerçeğini 

de optimizasyon kısmında dikkate alınarak eklenmiştir. 

Gereksinimlerde de belirtildiği üzere İHA’nın izleme kısmına geçtikten sonra sabit 10 

saniye boyunca takibi gerekiyor. 10 saniye içerisinde bulunacak herhangi bir karede takip 

olmazsa maalesef tüm kitlenme işlemi geçersiz sayılacaktır. İzleme için kullanılan CSRT 

algoritmasının yüksek doğruluk ve çok nadiren karelerde kaybetme oranlarını göz önünde 

bulundurmamıza rağmen bu oranların 100% olmayacağı gerçeği ile sadece takibin kaybedilen 

kareler için önceki iki kareden alınan takip edilen nesnenin X ve Y açısında hangi hızla devam 

ettiği kıyaslanarak tracker algoritmasının çalışmadığı kısımlarda fake tracker (sahte takip) 

isimlendirilen bu algoritma çalışarak tracker’in açığını kapatmaya çalışacaktır. Fake tracker 

(sahte takip) kullanılan her karenin aynı zamanda bir sonraki karelerde gerçek trackeri 

tetiklemek amacı ile kutu koordinatlarını input olarak sunacaktır. Her kare sonrasında takip 

bozuntusu durumunda Fake tracker, başarılı tetikleme sonucunda ise Gerçek tracker 10 

saniyelik periyot işlemini bitirmeye devam edecektir. 

 

Şekil 4.3: CSRT takip algoritmasının sunduğu çıktılar[6] 

Görüntü işleme kısmında kullanılacak olan YOLOv4 obje tespiti modeli farklı 

ortamlardan ve farklı İHA modellerinden toplanan veri setleri ile beslenmesi ve eğitilmesi 

gerekmektedir. Bu konuda birçok problem ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan ilki elimizde uçuşa 

hazır çeşitli İHA modelleri bulunmamaktadır ve bütün İHA modellerinden tek tek ayrı 

ortamlarda görüntüler toplamamız gerekmektedir. Bu işlem hem zaman hem para hem de uğraş 

açısından çok verimsiz bir hal alabilmektedir, bu yüzden gerçek hayatı simülasyondan farklı 

yapan detayların neler olduğuna dair araştırmalarımız sonucunda kendi dünyamızı ve 

ortamımızı simülasyonda kurmaya karar verilmiştir. Simülasyon ortamından veri toplamanın 

yukarıda saydığımız dezavantajlarının olmadığını fark ettik. Fakat, Gazebo benzeri teknik 

simülasyon ortamlarının uygulamaya odaklı fakat görsel açıdan gerçek hayattaki görselleri 

Şekil 4.2 YOLO algoritmasının mimarisi[5] 
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yansıtmaması bizleri bir oyun motoru kullanarak gerçekçiliği ön plana çıkaracağımız bir 

simülasyon ortamı kurmaya karar vermemize sebep oldu.  

Oyun motoru seçimi konusunda Unity ve Unreal Engine gibi motorlar arasında 

düşünüldükten ve araştırma ve uygulamalar sonucu Unity üzerinden devam etme kararı kılındı. 

Bunun nedeni Unity 15 yıl önce piyasaya sürülen bir oyun motorudur ve kendi fizik motoru 

bulunmaktadır. Kendi fizik motorunun bulunması simülasyon ortamında uçan bir İHA’nın 

gerçek dünyada uçuyor hissiyatı vermesi için çok önemli bir etken oluşturmaktadır. Gerek 

savrulması gerek hızlanması veya yükselmesi ortaya gerçek dünyaya çok benzer görüntüler 

çıkarmaktadır ve bunlar kendi modelimizin doğruluk oranının arttırılması için küçük ama 

gerekli detaylardır. Buna ek olarak simülasyon ortamındaki ışığın yerini değiştirerek günün 

istediğimiz saatinden veri toplayabilme olanağı sunması, havaya çeşitli bulutlar ve sis eklemek 

modelimizi her türlü hava şartına hazır bir hale getirmesine yardımcı olduğunu ve takıma 

rakiplerden daha fazla avantaj sağlayacağı kararı ile devam edildi.  

Simülasyon ortamı da kendi içerisinde problemler barındırmaktadır örneğin dünya 

yüzeyini oluşturmak. Bu zorluğun üstesinden gelmek için yapılan araştırmalarda Blender 

uygulaması kullanılarak BlenderGIS adlı bir eklenti entegre edilerek devam edildi. Bu eklenti 

dünya üzerinden seçtiğiniz herhangi bir alanı uydu görüntüleri ve yükseklik verilerini 

birleştirerek gerçek dünya ile bire bir aynı boyutlarda ve kıyaslamalarda bir ortam çıkarmanızı 

sağlamaktadır. Bu eklenti kullanılarak Bursa şehrinin gerçek boyuttaki modeli çıkarılıp 

simülasyonumuza eklendi. Bu sayede yarışmanın gerçekleşeceği alan olan Yunuseli 

Havaalanını simülasyon üzerinde gerçek hayattan çok fark edilmeyecek şekilde kurularak 

üzerinden modelin eğitilmesi için gereken veri seti hazırlandı. Simülasyonun bize sağladığı en 

büyük avantajlardan biri de bu oldu çünkü gerçek hayatta Bursa’ya gidip havaalanı üzerinden 

görüntü toplamamız olanak dışıydı.  

Bütün bunlara ek olarak simülasyon ortamı İnternetten hazır olarak bulduğumuz ve 

kendi modellediğimiz İHA’lar ile çeşitlilik açısından bize çok fazla avantaj sağladı. Bunlara 

arka planda sürekli hareket halinde bulunan bulutlar, değişken hava durumu, dağların ve 

yüksekliklerin gerçek hayattaki kıyaslamaları ile entegre ettiğimiz İHA modellerinin 

ölçülerinin aynı olması, farklı ışık açıları ve günün istenilen saatine uygun alabileceğimiz 

görseller ve en önemlisi istediğimiz ve bulduğumuz herhangi bir gerçek hayatta kullanılan ve 

aynı zamanda da yarışmada kullanma potansiyeli en büyük olacak istenilen herhangi modelin 

birkaç tık ile simülasyona entegresiyle onların da eğitilen model tarafından çok yüksek 

doğrulukta tespit edilebilmesi şansı gibi özellikleridir. 

Aşağıda ilk modelin çıktısını bir test verisi üzerinde bulabilirsiniz. Kullanılan takip 

algoritmasının CSRT olduğunu ve ortalama 30SGS averajında testte asla bir kareyi bile 

kaybetmediğini belirtmek isteriz. OpenCV kullanılarak ortaya aşağıdaki şekilde kırpmalar, 

SGS bilgisi ve rakip nesnenin tespiti sonrası onu dörtgen merkezine sabitlemek için gereken 

adımları atmasını İHA üzerine yer istasyonu üzerinden yapılacak bu hesaplamalar sonucu karar 

verilecektir. 

 

Başarılı obje tespiti ve takibi sonucunda kontrol kısmı ile iletişim için sürekli 

oluşturulan ve güncel tutulan temp (geçici) dosyaları aynı şekilde de sürekli halde kontrol 
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algoritmaları tarafından okunarak İHA’nın sonraki aşama için hangi adımı atmasına karar 

verecektir. Bu şekilde görüntü işleme ve çıktılarla İHA kontrolü çok kolaylıkla sağlanacaktır. 

 Kontrol aşmalarında görüntü işlemeden gelecek cevaplara göre yol haritası çizilmiştir. 

Kontrol algoritmalarında yazılacak kodlar ROS(Robotik İşletim Sistemi) ile uyumludur. 

Görüntü işlemeden gelen başarılı veya başarısız obje tespiti ve İHA takibi mesajları 

ROS(Robotik İşletim Sistemi) ile uyumlu olması bakımından ROS(Robotik İşletim Sistemi)’ta 

bulunan Konu (Topic) yapıları kullanılmıştır. Bu bağlamda kontrol algoritmalarının bulunduğu 

düğümler(node) arasındaki veri alış verişi konular (topic) üzerinden   sağlanmıştır. Görüntü 

işlemeden Telemetre üzerinden gelen verilere göre hareket algoritmasında  İHA’nın bir sonraki 

hareketini belirlemiştir. 

 Kontrol kodları yazılırken genel olarak Pixhawk Cube 2.1 ile iletişim kurulmuştur. Bu 

iletişim genel olarak şu şekilde gerçekleşmiştir; 

1) Görüntü işleme kısmından veriler Telemetre yolu ile kaçış algoritmasının bulunduğu 

düğüme aktarılır. 

2) Aboneden(subscriber) alınan veriler kaçış algoritması tarafından işlenmiştir. İşlenen 

veriler kaçış algoritmasının bulunduğu düğüm(node) tarafından belirli konuya(topic) 

yayınlanmıştır(publisher). 

3) Yayıncıya(publisher) yayın yaptığı konuya(topic) abone(subcriber) olan hareket 

algoritmasının bulundugu düğümdür(node). 

4) Abone(subscribe) olan hareket algoritmaları aldığı verileri değerlendirdikten sonra çıktı 

vermektedir. Verilen veriler Hareket algoritmasının bulunduğu düğümden(node)  

Pixhawk Cube 2.1 uçuş kontrol kartının ROS(Robotik İşletim Sistemin) için 

Şekil 4.4: Kilitlenme algoritması simülasyon üzerinden testi 
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oluşturduğu MAVROS Master’ın da bulunan abone düğümlere(node),  Pixhawk Cube 

2.1 tarafından belirlenen konulara(topic) aktarılır. 

5) Aktarılan mesajların bulunduğu konuya(topic) abone(subscribe) olan Pixhawk Cube 

2.1 uçuş kontrol kartı aldığı komutlarla İHA’nın hızını, İHA’nın yönünü, İHA’nın 

gideceği konumu belirlemektedir. 

6) Pixhawk Cube 2.1 uçuş kontrol kartının çalıştırdığı master sayesinde İHA’nın durumu 

hakkında yayın(publisher) yapmaktadır. Pixhawk Cube 2.1 durum veriler master’dan 

Pixhawk Cube 2.1 tarafından belirli olan konuya(topic) abone(subscriber) olan Hareket 

algoritmasının bulunduğu düğüme aktarılır. 

7) Hareket algoritmasının yazılı olduğu düğümde(node) hem kaçış algoritmasından gelen 

veriler hem de Pixhawk Cube 2.1’dan gelen İHA durum bilgileri beraber Analiz edilip 

karar verilir. 

 Yukarıdaki sıralama döngü halinde devam etmektedir. Bu sayede İHA üzerinde 

bulunan monoküler kameradan alınan görüntüler kablosuz iletim modülüyle yer kontrol 

istasyonuna aktarılıp işlenmiş ve işlenen görüntülerdeki İHA takibi ve obje tespiti bilgileri 

telemetre yoluyla Jetson Xavier NX bilgisayar kartımıza aktarılmıştır. Aktarılmış olan veriler 

yukarıda belirtildiği gibi işlenmiştir. Bu sayede, İHA’nın kilitlenme, kaçış ve takip sırasında 

istenildiği gibi hareket etmesi sağlanmıştır.  

Hareket algoritması, kaçış algoritmasındaki verilerin değerlendirilip son çıktısının 

gönderildiği ve buna göre İHA’nın hareketini sağlayan Pixhawk Cube 2.1 uçuş kontrol kartına 

komut gönderen algoritmadır.  

ROS(Robotik İşletim Sistemi) ile uyumlu olan kodlar Pixhawk Cube 2.1 iletişim için 

MAVLINK protokolünün ROS(Robotik İşletim Sistemi) ile uyumlu versiyonu olan  MAVROS 

protokolünü kullanmaktadır.  

 Bu iletişim Pixhawk Cube 2.1 ile bağlanmak için MAVROS master’ını terminal 

üzerinden çalıştırmamız ile başlar. Pixhawk Cube 2.1 ‘ün MAVROS master’ı çalıştığı zaman 

Pixhawk Cube ait olan yayıncı(publisher) ve aboneler(subscriber) yayın yapmak ve abone 

olmak için aktif hale gelirler. Hareket algoritması İHA’nın GPS verilerini öğrenmek için belirli 

Şekil 4.5: Kilitlenme Algoritması 
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olan topiğe abone olur. Hareket algoritması arm, disarm, gidilecek hedef konum(waypoint), hız 

gibi konular hakkında  Pixhawk Cube ‘ün belirli abonelerine(subscriber) yayın yapar. 

Hareket algoritmasının genel işleyişi sırasıyla şu şekildedir: 

1- MAVROS master’a bağlanıp bağlanmadığını denetleme ve MAVROS master’ı ile 

iletişim kurmak. 

2- İHA’nın kalkışa hazır olması ve motorların çalışması için arm komutunu Pixhawk 

‘ın abonesine(subscriber) yayın yapılır. 

3- İHA kalkışa hazır olduğu için bir sonraki komut Takeoff komutunu Pixhawk ‘ın 

abonesine(subscriber) yayın yapılır. 

4- İHA’nın gideceği yönü belirlemek amacıyla kullanılan yöntem waypoint atama 

yöntemidir. Bu sayede İHA istenilen konuma gönderilmiş olur. Bu yöntemin seçilmiş 

olmasının sebebi Pixhawk uçuş kontrol kartımıza PX4 yazılımı yüklenmiş olması ve bundan 

dolayı en iyi yöntemin bu olmuştur. Aynı zaman da İHA hızının ayarlanması da aynı basamakta 

yarlanır. 

5- İstenilen noktalara giden İHA’nın son olarak iniş yapması gerekmektedir bunun için 

Land komutu Pixhawk ‘ın abonesine(subscriber) yayın yapılır.  

6-İniş yapan İHA’ya motorların kapanması için Disarm  komutu Pixhawk ‘ın 

abonesine(subscriber) yayın yapılır. 

 

5. HABERLEŞME (15 PUAN) 

 

5.1 Hava Aracı İçi Haberleşme 

Uçuş Kontrolcüsü-Uçuş Bilgisayarı Haberleşmesi: Uçuş kontrolcüsü Pixhawk 

üzerinde veri paylaşımı yapmak ve komut almak için Telemetri portu bulunmaktadır. Bu 

telemetri portu farklı Baud Rate(bit/saniye)’e sahip UART haberleşme protokollerinde 

çalışabilmektedir. Uçuş Kontrolcüsü Pixhawk ve Uçuş Bilgisayarı arasında haberleşmenin 

sağlanması için bu porttan yararlanılmaktadır. Bu port aracılığıyla uçuş kontrolcüsünden gelen 

veriler Uçuş Bilgisayarına aktarılacak ve aynı zamanda Uçuş Bilgisayarının İHA’yı otonom bir 

şekilde kontrol edebilmesi sağlanacaktır. 

Uçuş Kontrolcüsü-GPS haberleşmesi: GPS modülü(Here GNSS) üzerinde hem 

manyetometre hem de GPS sensörü bulunmaktadır. Manyetometreden gelen veriler I2C 

haberleşmesi kullanılarak Uçuş Kontrolcüsüne iletilir ve Uçuş Kontrolcüsü içindeki 

manyetometreye ek olarak kesinliği arttırır. GPS verileri ise 9600 Baud Rate(bit/saniye) hızda 

uçuş kontrolcüsüne aktarılmaktadır. 

Uçuş Kontrolcüsü ile ESC kontrolü: Uçuş kontrolcüsü Pixhawk üzerinde 

PWM(darbe genişliği modülü) sinyali üretebilen Main Ports kısmı bulunmaktadır. Maksimum 

8 adet ESC bu portlar aracılığıyla birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilmektedir. PWM 

sinyalleri aralığı 1000-2000 darbe/saniye olacak şekilde ayarlanmış ve bu vesileyle darbe sayısı 

değiştirilerek motorların hız kontrolü sağlanmıştır. 
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Uçuş Kontrolcüsü-Radyo Alıcısı haberleşmesi: Uçuş kontrolcüsü Pixhawk Cube 2.1 

üzerinde Futaba firmasının geliştirdiği SBUS protokolü alıcısı bulunmaktadır. SBUS aslında 

100.000 Baud Rate(bit/saniye) hızda çalışan tek yönlü özel bir UART protokolüdür. SBUS 

kullanılarak sadece 3 kabloyla(+,-,sinyal) Radyo Alıcısı ve Pixhawk üzerindeki haberleşme 

sağlanmaktadır. Bu vesileyle manuel uçuş kablosuz olarak gerçekleştirilebilmektedir. 

Uçuş Kontrolcüsü-Güç Modülü Haberleşmesi: Güç modülü üzerinde akım ve voltaj 

ölçümü yapan sensörler bulunmaktadır. Bu sensörlerden gelen veri ile İHA üzerindeki 

bataryanın yeterli olup olmadığı kontrol edilmekte, eğer yeterli değilse fail safe moduna 

geçmesi  sağlanmaktadır. Güç modülünden gelen veriler analog sinyal olarak uçuş kontrolcüsü 

Pixhawk ile paylaşılmaktadır. 

Kilitlenme Kamerası-Kablosuz Video İletici Haberleşmesi: Monoküler 

kameradan(Caddx Tarsier) gelen görüntülerin Kablosuz Video İletici(TS832) ile paylaşılması 

gerekmektedir. Caddx Tarsier kamera AV çıkış vermekte ve TS832 video iletici ise AV giriş 

alabilmektedir. 

Hava aracı içi genel haberleşme Şekil 5.1’de açıklanmıştır. 

 

Şekil 5.1: Hava Aracı içi haberleşme diyagramı 

5.2 Hava aracı ve Yer istasyonu haberleşmesi  

Kablosuz Telemetri: Hava aracı ve yer kontrol istasyonu arasındaki veri alışverişini 

(telemetri verisi) sağlayacak olan Pixhawk uyumlu 3DR 433MHZ telemetri modülüdür. Bu 

telemetri modülü Türkiye’de kullanımı yasaklı olan frekans bandı dahilinde olmamakla birlikte 

MAVLink haberleşme protokolünü kullanmaktadır. Alıcı hassasiyeti 121 dBm olup, 250 

kbps’ye varan veri aktarım hızı sunmaktadır. 2.5 kilometreye kadar menzil sağlayan telemetri 
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modülünün kullanımı ise hava modülünde seri şekilde Pixhawk’ın telemetri çıkışına 

bağlanacak, yer istasyonunda ise alıcı anten USB bağlantısı ile bağlanacaktır.  

Görüntü aktarım sistemi: Görüntü işleme sürecini yer kontrol bilgisayarından 

yapılacağından dolayı İHA’dan gelen kamera görüntüsünün yer kontrol istasyonuna sürekli 

olarak aktarılmasını sağlamak amacı ile TS832 verici ve RC832 alıcı kullanılacaktır. Bu alıcı 

vericiler  analog video aktarımı yapmaktadır ve 1 kilometreye kadar menzil sağlamaktadırlar. 

Yarışmanın düzenleneceği alanın boyutları düşünüldüğünde (500mX350m) en uzak mesafenin 

ortalama 610 metre olduğu görülmektedir ve video aktarımında kullanılacak olan alıcı vericinin 

uygun olduğu gözlemlenmektedir. Hava modülünde kullanılacak olan caddx tarsier kameraya 

bağlı olan TS832 verici 5.8 GHz olup, 40 kanal bulundurmakla birlikte 600mA iletim gücüne 

sahiptir. Yer istasyonuna easycap modülü (AV-Usb video dönüştürücü) ile bağlanacak olan 

RC832 alıcı modülü ise yine 5.8GHz olup, anten kazancı 2dBi olmakla beraber 48 kanal 

barındırmaktadır. Ek olarak görüntü aktarım sisteminde kullanılacak olan video aktarım 

formatı yarışmaya uygun olan iki formatı da (PAL/NTSC) desteklemektedir. 

RC Haberleşmesi: İHA’nın manuel modunun kullanılması amacıyla İHA üzerinde 

bulundurulacak alıcı 16 kanallı ve 1.5 km den fazla menzili bulunan ve Pixhawk’a bağlanacak 

olan FRSKY X8R alıcı, manuel mod ve otopilot arasında geçişlerin sağlanacağı ve İHA’nın 

manuel modda kullanılmasını sağlayacak olan kumanda ise 16 kanal barındıran FRSKY Horus 

10s RC kumanda olacaktır. 

Hava aracı ve yer istasyonu haberleşme Şekil 5.2’deki gibidir. 

 

Şekil 5.2: Hava Aracı ve Yer Kontrol İstasyonu arasındaki haberleşme diyagramı 
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6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI (10 PUAN) 

İHA dan gelen telemetri verilerini yarışma sunucusuna iletmek için kullanılacak olan 

yer kontrol istasyonu C++ QT yazılımı kullanılarak programlanmıştır. İHA’dan 3DR 433 MHz 

Telemetri modülü ile yer kontrol istasyonuna gönderilecek olan veriler, yer kontrol istasyonuna 

USB port ile bağlanan telemetri modülünden serial port üzerinden okunacak ve eş zamanlı 

olarak saniyede bir veri olmak üzere yarışma sunucusuna gönderilecektir. Yarışma sunucusu 

ile kurulacak olan bağlantı UDP formatında olacaktır ve paketler sunucuya JSON formatında 

gönderilecektir. İHA’dan gelen veriler hem yazı formatında gösterilecek hem de göstergeler 

kullanılarak görselleştirilecektir. Ayrıyetten kendi İHA’mızın ve rakip İHA’ların konumları 

harita üzerinde gösterilecektir. QT frameworkunun tercih edilme sebebi ve yer kontrol 

istasyonunun detaylı açıklaması aşağıda yapılmaktadır. 

 

6.1 Yer Kontrol İstasyonunun Test Edilmesi 

 Yer kontrol istasyonunun test edilmesi ve farklı durumlara adapte edilmesi çok önemli 

ve gerekli bir süreçtir, yarışma esnasında kontrol istasyonunda yaşanacak bir hata çok tehlikeli 

ve yarışma için çok kritik sonuçlar doğurabilir. Örneğin jüri sunucusu ile iletişimin kopması 

yarışmadan hiçbir puan almınmamasına sebep olabilir. İHA ile iletişimin kopması kazaya veya 

görüntü ve telemetri verilerine ulaşılmamasına sebep olabilir. Bu sebeplerle yer kontrol 

istasyonunu her türlü ekstrem duruma hazırlamalı ve çeşitli ortamlarda test edilmesi 

zorunludur. Yarışma esnasında yer kontrol istasyonu jüri sunucusu ile devamlı bir iletişim 

içerisinde olacaktır ve bu süreci yarışmadan önce tecrübe etme şansımız bulunmamaktadır. Bu 

nedenle jüri sunucusuna benzer test ortamları oluşturulup olası koşulların test edilmesi 

gerekmektedir. Haberleşme dökümanında da belirtildiği gibi iletişim API mantığı ile 

işleyecektir.  

Yer kontrol istasyonunun sunucu iletişim kısmının test edilmesi için iki farklı 

programlama dilinde iki farklı test sunucusu oluşturulmuştur. Bu sunucuların bir tanesi 

Javascript programlama dilinde bulunan Express API kütüphanesi kullanılarak diğeri ise 

Python programlama dilinde bulunun Fast API kütüphanesi kullanılarak oluşturulmuştur. Bu 

iki kütüphanenin ortak noktaları ve avantajları şu şekildedir; ikisi de hızlı, server oluşturması 

ve kullanması kolay, az bug bulunduran ve her ikisi de API standartlarına uygundur. Server ile 

iletişimin test edilmesi için kurulacak iki ayrı server ayrı ayrı test edilecek herhangi bir 

durumun iletişimde aksama veya kopmaya sebep olma ihtimali yarışmadan önce ortadan 

kaldırılacaktır.  

Yer kontrol istasyonunun İHA haberleşme kısmının test edilmesi için ilk aşamada 

Gazebo ortamında hali hazırda hazırlanmakta olan simülasyon ortamı kullanılacaktır, 

simülasyon ortamında riskleri ve hataları sıfıra indirdikten sonra ikinci aşamada ise fiziksel 
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ortamda İHA üzerinde denemelere geçilecektir. Bu testler sırasında sunucu iletişim testleri de 

eş zamanlı yapılacak ve jüri sunucusu ile iletişimde herhangi bir aksama da olmadığı ve 

olmayacağı teyit edilecektir.  

Yer kontrol istasyonunun testlerine rastgele oluşturulan telemetri verileri ile başlanmış 

ve göstergelerde ve iletişimde çıkan hatalar eş zamanlı fark edilip düzeltilmiş ve düzeltilmeye 

de devam edilmektedir. Localde oluşturulan test sunucu serverı ile de denemelere başlanmış ve 

şu ana kadar kritik herhangi bir hata ile karşılaşılmamıştır.  

 

6.2 QT Framework ünün Tercih Edilme Sebepleri 

C++ günümüzde performansı en yüksek olan programlama dillerinden bir tanesidir, QT 

C++ programla dili ile yazılmış 1995 yılında piyasaya sürülmüş çok kapsamlı ve gelişmiş bir 

framework’tür. Kendi içerisinde bir tasarım stüdyosu bulundurmaktadır. Tasarım stüdyosu 

sayesinde uygulamaların ara yüzleri çok esnek ve kolay bir biçimde tasarlanabilmektedir. 

Ayriyetten css ile grafiksel bileşenler üzerinde özelleştirme de yapılabilmektedir. Buna ek 

olarak QT kendi içerisinde QML programlama dilini de desteklemektedir. QML QT project 

tarafından geliştirilen javascript kodlarını da derleyebilen bir işaretleme dilidir ve kendi 

içerisinde çok çeşitli özellikler bulundurmaktadır (haritalar, göstergeler, animasyonlar). QML 

ile C++ ayrı diller olsalar da back-end tarafında QML üzerinde C++ dili ile değişiklikler 

yapmak oldukça basit ve kullanışlıdır. Örneğin javascript ile yazılmış çeşitli parametreler alan 

ve bir veri döndüren bir fonksiyonu C++ ile farklı parametreler vererek çağırıp cevap 

alınabilmektedir. 

6.3 Arayüz Tasarımı ve Sayfa İçerikleri 

Ana sayfa: 

Ana sayfada; altimetre, hava hızı göstergesi, dikey hız göstergesi, irtifa göstergesi, yön 

göstergesi ve sapma göstergesi. Olmak üzere 6 farklı gösterge bulunmaktadir. Bu göstergeler 

İHA’daki telemetri modülünden gelen veriler ile eş zamanlı olarak değişmektedir.  

Hava hızı, dikey hız ve irtifa göstergeleri QML işaretleme dilinde bulunan circular 

gauge (dairesel ölçme aleti) özelliğinin özelleştirilmesi ile yapılmıştır. Altimetre, yön 

göstergesi ve sapma göstergesi yine QML ile resimlere animasyon eklenmesi ile yapılmıştır. 

Göstergelerin değiştirilimesi için javascript ile QML içerisine çeşitli metodlar yazılmıştır. 

İHA’dan gelen veriler C++ ile serial port üzerinden okunduğu için QML üzerinde bulunan bu 

göstergeler QMetaObject sınıfında bulunan “invokeMethod” metodu ile javascript 

metodlarının çağrılması ile değiştirilip düzenlenmektedir.  
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Şekil 6.1: Göstergeler 

6.4 Server İletişim 

Server iletişim sayfasında; kullanıcı adını, şifreyi ve server url’sini girmek için girdi 

alan üç tane metin kutusu, giriş ve çıkış yapmak için iki tane buton bulunmaktadır. Ayrıca 

serverla girilen etkileşimler sonucu sunucu tarafından gönderilecek olan durum kodlarının 

gösterildiği bir tablo ve buna ek olarak serverdan gelen bütün verilerin tablolarda gösterilmesi 

için ayrı alanlar bulunmaktadır. Server ile iletişim sağlamak için QUdpSocket sınıfı 

kullanılmıştır. Haberleşme dökümanında istenildiği üzere “telemetri_gonder”, 

“kilitlenme_bilgisi” ve “giris” metodları için içerik türü başlığı olarak “application/json” 

kullanılmaktadır ve sunucudan dönen bütün durum kodları ekranda gösterilmektedir, bu sayede 

herhangi bir problem olması durumunda hemen farkedilebilecek ve müdahale edilebilecektir. 

Sunucuya giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak sunucu saati alınacak, bilgisayar saati bu saat 

ile kalibre edilecek ve ardından otomatik olarak saniyede 1 telemetri verileri gönderilmeye 

başlanacaktır. Kilitlenme durumunda kilitlenmenin başladığı zaman bir json dosyasında kayıt 

altına alınacak ve 10 saniye süren başarılı bir takibin ardından kilitlenme bitiş zamanının json 

dosyasına eklenmesi ile paket otomatik olarak sunucuya iletilecektir. Buna ek olarak sunucudan 

gelen bütün veriler bu sayfada yazılı olarak gösterilecek ve haritalar sayfasında 

görselleştirilecektir. Server ile açılan oturumun kapatılması halinde yarışma esnasında 

tekrardan oturuma giriş yapmaya izin verilmediği için serverdan çıkış yapmak istendiğinde 

uygulama bir uyarı verecek ve kazara serverdan çıkış yapmak önlenecektir.  
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Şekil 6.2: Rakip takımların verilerinin Yer Kontrol İstasyonunda gösterilmesi 

 

6.5 Telemetri İletişim 

Telemetri iletişim sayfasında; telemetri bağlantısını sağlamak için gerekli portu ve baud 

rate’i seçmek için 2 adet aşağıya doğru açılan menü bulunmaktadır. Bağlanmak ve bağlantıyı 

kesmek için iki buton ve telemetri modülünden gelen verileri görmemizi sağlayacak metin 

kutuları bulunmaktadır. 

 
Şekil 6.3: Telemetri verilerinin Yer Kontrol İstasyonunda gösterilmesi 

6.6 Harita 
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Harita sayfasında; haritada kendi İHA’mızın olduğu bölgede bir İHA resmi bulunacak, 

ve harita üzerinde hedef noktalar seçerek istikamet belirlenebilecektir. Buna ek olarak 

sunucudan gelen rakip İHA konumları da harita üzerinde belirtilecek ve yönelme durumlarına 

göre bir risk ölçümü yapılabilecektir. Harita internet bağlantısı olmadan da çalışabildiği için 

yarışma esnasında kullanılabilecektir. Harita üzerinden rakip İHA’ların ve kendi İHA’mızın 

konumunu eş zamanlı olarak görmek hangi İHA’nın bize yakın veya uzak olduğunu 

anlamamızı kolaylaştıracak ve taktiksel anlamda takımımıza avantaj sağlayacaktır.  

 
Şekil 6.4: Yer Kontrol İstasyonunda Harita 

 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU (10 PUAN) 

7.1. Yapısal Entegrasyon 

Hava aracının ilk uçuş testine kadar olan mekanik entegrasyonunda aşağıdaki adımlar 

sırasıyla izlenmiştir: 

1. Gövde parçaları gruplandırılmıştır. 

Şekil 7.1: Parçaların gruplandırılması 
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2. İniş takımının kolları vidalar ile gövdeye bağlanmıştır. 

3. Kolların uç kısmına motor tutucu vidalarla bağlanmıştır. 

 

4. Kollar gövdeye vidalar ile bağlanmıştır. 

 

Şekil 7.4: Kolların gövdeye bağlanmış hali 

5. Gövde parçalarının plastik aksamları üç boyutlu yazıcıdan çıkarılmış ve belirli yerler 

tırtıllı somun ile montajlanmıştır 

6. Plastik aksamlar gövdeye elektronik kartlar ile beraber  vidalar ile bağlanmıştır. 

Şekil 7.2: İniş Takımları ve Gövde 

Şekil 7.3: Motorların bağlanması 
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7. gps kulesi tasarlanıp üç boyutlu yazıcıdan çıkarılmıştır ve gövdeye vida ile 

bağlanmıştır. 

 

7.2. Mekanik Entegrasyon 

Hava aracının ilk uçuş testine kadar olan mekanik entegrasyonunda aşağıdaki adımlar 

sırasıyla izlenmiştir: 

1. ESC’ler kollara plastik kelepçe ile bağlanmıştır. 

 

2. Nvidia Xavier NX kartı aralayıcı ve vida ile gövdeye bağlanmıştır. 

 

3. Caddx Tarsier Kamera üretilen plastik parça ile gövdeye vida ile bağlanmıştır. 

Şekil 7.5: ESC’lerin kollara bağlanması 

Şekil 7.6: Nvidia Jetson Xavier NX’in entegrasyonu 
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4. Pixhawk Cube 2.1 kartı şok emici titreşim engelleyici parçasını çift taraflı bant ile 

tutturulup titreşim engelleyiciyi gövdeye vida ile bağlanmıştır. 

5. Here 2 GPS kartı GPS kulesine vida ile bağlanmıştır. 

 

6. SunnySky V4006 KV 380 fırçasız motor motor tutucu kısmına vida ile bağlanmıştır. 

 

7. Voltaj düşürücü için plastik parça tasarlanmış, vida ile bağlanmıştır. 

8. TS832 Kablosuz video iletimi için plastik parça tasarlanmış, vida ile bağlanmıştır. 

9. 3DR 433 MHZ Telemetri modülü gövdeye çift taraflı bant ile bağlanmıştır. 

10. Batarya gövdeye cırt cırt bant ile bağlanmıştır. 

Şekil 7.7: Pixhawk Cube entegrasyonu 

Şekil 7.8: Motorların Bağlanması 

Şekil 7.9: Bataryanın İHA’ya bağlanışı 
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7.3. Elektronik Entegrasyon 

Hava aracının ilk uçuş testine kadar olan elektronik entegrasyonunda aşağıdaki adımlar 

sırasıyla izlenmiştir: 

1. Elektronik entegrasyondan önce İHA üzerinde üst kapak dışında gövde montajı 

tamamlanmıştır. 

2. İHA üzerinde bulunan kollara motorlar vidalanarak sabitlenmiştir. 

3. Kollar üzerine motor sürücüler takılmıştır. 

4. Motor sürücülerin motorlara gidecek kablolarının üzerine yüksek akıma dayanabilen 

banana-plug konnektörlerin dişi olanları lehimlenecektir. 

 

Şekil 7.10: Kolların üstüne motor sürücülerin takılması 

Şekil 7.11: Banana Plug Konnektörler 
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5. Motorların kablo uçlarına yüksek akıma dayanabilen banana-plug konnektörlerin erkek 

olanları takılacak ve motor sürücülerdeki konnektörler ile birleştirilecektir. 

 

6. Uçuş kontrol kartı Pixhawk, üzerinde ivme ölçer ve pusula kalibrasyonları yapılacaktır. 

7. Uçuş kontrol kartı Pixhawk, titreşim önleyici aparatın üzerine yapıştırılacak ve 

sabitlenecektir.Titreşim önleyici aparat, Pixhawk manyetik alandan etkilenmeyecek 

şekilde İHA’nın üst kapağına yapıştırılacaktır. 

 

8. Here GPS modülü, daha önceden 3D yazıcı ile tasarlanmış GPS kulesine bağlanacaktır. 

9. GPS kulesi İHA’nın üst kapağına vidalanarak sabitlenecektir. 

Şekil 7.12: Banana Plug Konnektörlerin bağlanması 

Şekil 7.13: Pixhawk’ın entegrasyonu 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

41 | Sayfa 

“M.A.V” 

10. Motor Sürücü kontrol kabloları Pixhawk üzerine takılacaktır. 

 

11. Motor sürücünün güç kablolarının Pixhawk’ın güç modülü ile bağlantısı sağlanacaktır. 

 

12. Güç modülünün 5 volt çıkışı Pixhawk’a bağlanacaktır. 

  

Şekil 7.14: Pixhawk ve ESC’lerin Elektronik Entegrasyonu 

Şekil 7.15: Güç Modülü 

Şekil 7.16: Güç Modülünün Pixhawk’a bağlanması 
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13. Batarya İHA’nın alt kısmındaki odacığın içine yerleştirilecektir. 

 

14. Batarya ve güç modülü bağlantısı tamamlanacaktır. 

 

Hava aracının uçuş bilgisayarı ile otonom testleri öncesi elektronik entegrasyonunda 

aşağıdaki adımlar sırasıyla izlenmiştir: 

1. Pixhawk Güç Dağıtım Modülünden önce bir güç dağıtım kablosu takılarak bataryadan 

paralel bağlı iki güç hattı oluşturulmuştur. 

Şekil 7.17: Bataryanın yerleştirilmesi 

Şekil 7.18: Batarya Güç Modülü Bağlantısı 

Şekil 7.19: Paralel bağlı iki güç hattı oluşturulması 
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2. Güç hatlarından birincisine Pixhawk Güç Modülü Bağlanmıştır. 

3. Güç hatlarından ikincisine ise voltaj düşürücü bağlanarak gerilimin bataryadan gelen 

22.2 volttan, Jetson Xavier NX bilgisayar kartına uygun 19 volta indirilmesi 

sağlanacaktır. 

   

4. Jetson Xavier NX’in USB portlarından bir tanesine Pixhawk’tan gelen USB kablosu 

bağlanacak, böylelikle uçuş bilgisayarı ve uçuş kontrol kartı birbiriyle 

haberleşebilecektir. 

8. TEST VE SİMÜLASYON (15 PUAN) 

8.1. Alt Sistem Testleri 

1. Kilitlenme Testi 

2. Simülasyonda Kontrol Testi:  Simülasyonda Kontrol testi yapmamızın amacı 

İHA’nın gerçek uçuş ortamında ve karşılaşacağı koşullarda nasıl tepkiler 

vereceğini fiziki testlere çıkmadan önce öğrenmektir. Bunun iki sebebi vardır 

● İHA’nın fiziksel ortamdaki denemelerde karşılaşacağı sorunlardan 

dolayı oluşacak olan kaza-kırım durumunu en aza indirmek. Bu sayede 

bütçe konusunda sıkıntı yaşamamak ve zarar gören parçaların tekrardan 

temin edilmesi uzun süreceğinden dolayı zaman kaybı yaşamamaktır. 

● İHA’nın kontrol testlerini yapmak için uygun hava şartları, ortam ve 

ekip gerekmektedir. Bu şartları dönem içerisinde COVİD-19 ve hava 

koşullarından dolayı çok sık sağlanamamıştır. Bu sebeplerden dolayı 

simülasyon testleri çok kullanışlı olmuştur. 

Simülasyon kontrol testleri sırasında kullandığımız ortam Gazebo olmuştur. 

Pixhawk Cube 2.1 uçuş kontrol kartı ile iletişim kurmak için kullandığımız arayüz 

QGroundControl olmuştur. Kullanılan Ortam ve kodlar ROS(Robotik İşletim 

Sistemi) uyumludur. 

Simülasyon kontrol testlerimiz başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 

3. Sistemin güç dağılımı testi 

4. FailSafe Testi 

5. Kablosuz Telemetri Testi 

6. Kablosuz Görüntü İletim Testi 

Şekil 7.20: Voltaj Regülatörü ve Xavier NX 
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8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

8.2.1 Uçuş Testi Sonuçları (Simülasyon): 

Hava aracımızın Otonom uçuşundan önce simülasyonda denemeleri yapılmıştır. 

Simülasyon için kullanılmış olan  ortam Gazebo simülasyon ortamıdır.  Gazebo 

simülasyon ortamını seçilmesinin nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

1) Linux işletim sistemi ile uyumludur. 

2) Gazebo kendi online veri tabanında ulaşılabilecek birçok fiziksel ortamı ve fiziksel 

robotu bulunmaktadır. Gazebo’nun veri tabanında bulunan robotların sayısı oldukça 

fazladır. 

3)  Gazebo bizlere kendi robotlarımızı  oluşturma imkanı sunmaktadır. Bu değişimler 

için model.config ve model.sdf dosyalarının için de bulunan XML kodlarını 

düzenlememiz gerekir. Bu modellemeler SDF ve URDF formatlarını 

desteklemektedir.  

4) Yapılan modellemeler bizlere fiziksel robotalara istediğimiz sensörleri ekleme 

imkanı sağlamaktadır. Gazebo sensör desteği bakımından diğer simülasyon 

ortamlarından daha verimlidir. Fiziksel ortamlar sensörlerden gürültüsüz veri 

alınması mümkün değildir bundan dolayı Gazebo bizlere sensörlere gürültü 

eklememize imkan sağlar.  

5) Gazebo simülasyon ortamı ROS( Robotik İşletim Sistemi) ile uyumludur. İHA’nın 

kontrolü için kullanılmış olan  ROS( Robotik İşletim Sistemi), Gazebo simülasyon 

ortamı ile tam uyumlu olarak çalışmaktadır. 

Yukarıda sıralanmış özelliklerinden dolayı Gazebo simülasyon ortamı 

kullanabileceğimiz en ideal simülasyon ortamı olmuştur. 

Gazebo simülasyon ortamına ek olarak kullanılmış olan diğer bir arayüz 

QGroundControl. QGroundControl arayüzü bizlere sağladığı faydalar aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz: 

9 Pixhawk Cube 2.1 uçuş kontrol kartı ile iletişim kurmamızı anlık bilgi alımını ve bilgi 

veriminin kontrolünü sağlamıştır. Sensörler (GPS, pil, RC kontrolü) ve araç durumu (Uçuş 

modu, Etkin (armed) / Devre Dışı (disarmed) durumu) hakkında anahtar bilgileri uçuş 

sırasında bilgi edinmemizi sağlamıştır.  

10 GPS verileri alarak  İHA’nın dünya haritası üzerinde anlık durumunu, gitti rotayı, kalkış 

iniş alanlarını hakkında görsel bilgi edinilmesini sağlamıştır. 

11 QGroundControl arayüzü aynı zamanda işletim sistemimiz olan Ubuntu 18.04, Gazebo ile 

uyumludur. Bundan dolayı kullanımı testler sırasındı bizlere kolaylık sağlamıştır.  

12 QGroundControl arayüzü bizlere aynı zamanda Pixhawk Cube 2.1 uçuş kontrol kartımızın 

parametrelerini manual olarak ayarlamaya olanak sağlamıştır. 
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Testin amacı İHA’nın otonom bir şekilde kalkış, otonom bir şekilde verilen 

koordinatlara gidebilmesi, Otonom bir şekilde iniş yapabilmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda 

hazırlanan kodlar yine  ROS( Robotik İşletim Sistemi) ile uyumludur. ROS ile çalışan Gazebo 

simülasyonu bizlere kullanacağımız ortamı sağlar. Gazebo ekranı Şekil 8.1’de görüldüğü 

gibidir. 

 

Kontrol ve hareket kodlarımız terminalden çalıştırdığımızda Gazebo simülasyon 

ortamından hareketleri görebildiğimiz gibi aynı QGroundControl arayüzünden de İHA’nın 

bulunduğu konumu ve hareketlerini de gözlemleyebilmekteyiz. QGroundControl ekranı Şekil 

8.2’de görüldüğü gibidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Şekil 8.1: Gazebo Ekranı 
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 Yukarıdaki belirtilmiş olduğu gibi simülasyonlar başarılı geçmiştir. Kullanılan 

simülasyon ortamımız Gazebo ve QGroundControl ara yüzü de simülasyon sırasında bizler 

için en uygun şekilde bilgi edinmemizi sağlamıştır.  

8.2.2 Uçuş Kontrol Listesi: 

1. İHA Gövdesi: 

a. Pervaneler Şekil 8.4’deki gibi doğru bağlanmış mı?(saat yönü, 

saat yönü tersi) 

Şekil 8.2: QGroundControl 

Şekil 8.3 Simülasyon Testi 
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    Şekil 8.4: Pervane Dönüş Yönleri ve Motor Numaraları 

b. Pervaneler vidalar ile iyice sabitlenmiş mi? (alyan ile kontrol et) 

c. İniş Takımları sağlam mı? Elinle kontrol et 

d. Pervane dönüşünü engelleyen bir cisim mevcut mu?(kablo, 

konnektör vb.) 

2.  Elektronik: 

a. Batarya Voltajını multimetre ile kontrol et. 

b. Bataryayı İHA’ya konnektörüyle bağla. 

c. Uçuş Kontrolcüsü(Pixhawk) ışıkları yanıyor mu? 

d. GPS üzerindeki ışıkların rengi nedir? Yeşil->Otonom uçuş için 

uygun, Mavi-> Manuel uçuş için uygun, Kırmızı->İHA uçuşa 

uygun değil. Ledler yanmıyorsa GPS bağlantısını kontrol et. 

e. Uçuş Kontrolcüsü-Uçuş Bilgisayarı Bağlantısını kontrol et 

f. ESC-Pixhawk arası kabloların uygun sırada bağlandığından 

emin ol. 

g. ESC- Motor bağlantılarını kontrol et 

h. İHA’yı pistte güvenli bir şekilde arm manuel modda arm moduna 

getirerek pervane-motor dönüş yönlerinden emin ol. 

3. Kablosuz Haberleşme Testi: 

a. Yer Kontrol istasyonuna video aktarımı gerçekleşiyor mu? 

b. Yer Kontrol İstasyonuna İHA’nın telemetri verileri geliyor mu? 

8.3 Yer Kontrol İstasyonu Testleri 

Yer kontrol istasyonunun test edilmesi bölüm 6.1 de detaylı bir şekilde de  

açıklandığı gibi iki aşamalıdır. Birinci aşama Yer kontrol istasyonu ile sunucu 

arasındaki iletişimin test edilmesi, ikinci aşama İHA ile yer kontrol istasyonu arasındaki 

haberleşmenin test edilmesi.  

Sunucu ile iletişimin test edilmesi için iki farklı programlama dili ile iki farklı 

test sunucu oluşturulmuş. İki sunucu oluşturulmasının sebebi jüri sunucusunun nasıl 

işleyeceği tam olarak bilinmediği için farklı ortamlarda test ederek hata oranını 

düşürmektir. Bu sunucuların testi rastgele veriler ile sağlanmış saniyede 1 paket olarak 
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haberleşme sağlanmış ve yer kontrol istasyonu üzerinde verilerin doğruluğu kontrol 

edilmiştir.  

İHA ile yer kontrol istasyonu arasındaki iletişiminin test edilmesi için telemetri 

modülünün vericisi serial to usb converter ile bilgisayara bağlanmış ve 57600 

baudratede saniyede 1 paket olmak üzere rastgele telemetri yayını yapması 

sağlanmıştır. Telemetri modülünün alıcısı yer kontrol istasyonuna bağlanmış ve yayını 

yapılan verilerin okunup göstergeler üzerindeki doğruluğu kontrol edilmiştir. 

9. GÜVENLİK (5 PUAN) 

Güvenlik, ekip tarafından ciddiye alınan bir konu olmuştur ve bu nedenle İHA 

tasarlanırken birçok güvenlik önlemi alınmıştır. Bu nedenle İHA'da güvenlik odaklı birçok 

tasarım özelliği bulunmaktadır. Örneğin, bir Lipo pil kullandığımız için, İHA veya İHA 

çevresinde bulunan bireyler veya cisimler için olası hasarı en aza indirmek, patlamaları ve 

yangınları önlemek amacıyla şekilde tasarlanmış özel bir pil çantası kullanılmıştır. Bu tür pil 

patlamaları genel olarak piller iyi kullanılırsa nadir görülmekle beraber meydana gelebilir ve 

iyi kullanılmadığında potansiyel olarak tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca, aşırı akım olaylarını 

önlemek için tüm elektrik devreleri her devre için uygun sigorta kullanılmıştır. 

Alınan diğer güvenlik önlemi İHA çalıştırıldığı zaman çevresindeki takım üyeleri zarar 

görmeyeceği şekilde takım üyeleri tarafından alınmıştır . Motorlara güç bağlıyken İHA ile 

çalışacak takım üyelerinin, kendilerini korumak için bir güvenlik kaskı takmaları gerekmiştir, 

belirlenen üyeler dışında, uçuşlar sırasında İHA'nın yanına güvenlik kaskı bulunmayan takım 

üyeleri gitmemişlerdir.  Pilot İHA'yı çalıştırdığı zaman   önce İHA etrafındakı herkesi uyarmış 

ve İHA etrafında insan bulunmasına müsaade edilmemiştir. İHA   iç mekanlarda 

çalıştırılmamıştır. Ayrıca, birinin yaralanması ihtimaline karşı tüm uçuşlar ve testler sırasında 

her zaman bir ilk yardım çantası bulundurulmuştur. 

 

 
Şekil 9.1: İlk Yardım Çantası 

 
Şekil 9.2: Lipo Pil Çantası 

 
Şekil 9.3: Bıçak Sigorta 
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