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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ 

1.1. Sistem Tanımı 

Savaşan İHA’nın görev tanımı Hava-Hava muharebesinde insansız aracın rakip İHA 

hedeflerini olabildiğince fazla kez başarılı bir şekilde tespit edip ona kilitlenmesi ile sanal vuruş 

işleminin gerçekleştirmesi, aynı zamanda yapılacak olan manevralar ile kilitlenmelerden 

kaçınmaktır. 

İHA’nın üzerinde bulunan sabit kamera ile elde edilen görüntü, görev bilgisayarına aktarılıp 

orada yapay zeka görüntü işleme algoritmaları yardımıyla işlenerek hedefin konum vektörü 

çıkartılır. Bu konuma yönelmesi için Otopilot Kartına anlık olarak bu koordinatlar gönderilir 

ve takip algoritmasının başarılı bir şekilde sonuçlandırılması hedeflenir. Görüntüde Hedef İHA 

olmadığı durumda Yer Kontrol İstasyonun belirlediği, kilitlenmeye en uygun olan Hedef 

İHA’nın konum bilgilerini Görev Bilgisayarına gönderir. Bu sayede kamera kadrajına rakip 

İHA girer ve kontrolü yapay zeka ele alır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Bileşenleri Şekil 1’de gösterilmiştir ve görevleri kısaca şu şekildedir. 

1- İnsansız Hava Aracı: Otonom olarak, kameradan aldığı verileri işleyerek hedefleri tespit ve 

takip eder. Yer Kontrol İstasyonu ile 3 link üzerinden haberleşir.  

2- Otopilot kartı: İnsansız Hava Aracının otonom uçuşunu gerçekleştiren açık kaynak kodlu 

karttır. Yapay Zeka Bilgisayarı, MAVLink paket yapısı ile komut göndererek, hedefe 

yönelmesini sağlar. YKİ’ye 915 MHz telemetri ile bağlıdır. 

3- Yapay Zeka Bilgisayarı: Kameradan aldığı görüntüleri işleyerek anlamlandırır ve otopilot 

kartına komut göndererek hedefe yönlendirmesini sağlar. Aynı zamanda YKİ’ye gerçek 

zamanlı görüntü ve data aktarımı sağlar. Bu aktarım 100 Mbps Modem ile gerçekleşir. 

4- Telemetri: YKİ-HA arasındaki görüntü hariç haberleşmeyi sağlar. Orion Paket Yapısı ve 

Mavlink Paket Yapısı bu linkler üzerinden gönderilir. 915 MHz ve 433 MHz olarak iki adet 

telemetri vardır. 

Şekil 1- Sistem Bileşenleri 
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5- Yer Kontrol İstasyonu: Hava Aracını gözlemleyip kontrol ettiğimiz arayüzdür, Hava 

Aracından gelen paketleri Server’a gönderir, Serverdan gelen paketler doğrultusunda tespit 

algoritması ve kaçış algoritması çalışır. Hava Aracının konum, açı, hız gibi bilgilerini ve anlık 

görüntüyü canlı olarak gösterir. 

6- Kumanda: Olası durumlarda pilot müdahale edip Hava Aracını otonom olmadan kontrol 

edebilir. Alıcı, Otonom Uçuş Kartına SBUS ile bağlıdır. Tek yönlü bir haberleşme sağlar. 

7- Modem: 2.4-5 GHz olan bu modem, çift taraflı olarak yüksek hızlı veri gönderimini sağlar. 

Hava Aracında, Jetson’a bağlıdır. İşlenmiş görüntüyü düşük gecikme ile YKİ’ye ulaştırır. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Hava Aracı 4 motorlu döner kanat olarak tasarlandı. Bu HA tasarımında 400KV Sunnysky 

motor kullanıldı.  Bu motorlar için uygun pervaneler karbon fiber yapıya sahip 15,5 inç kanat 

genişliğinde pervaneler seçildi. Motor başına toplam 1000g kaldırma kapasitesi düşmektedir. 

Bu dört motorlu döner kanat İHA’nın toplam ağırlığı 3,8 kg olmaktadır. 400KV olan dört 

motorun %80 performans ile çalışması planlanmış ve buna göre bir uçuş süresi hesabı 

yapılmıştır. 

Uçuş süresinin belirlenebilmesi konusunda en büyük rollerden biri bataryadır. İHA bataryası 2 

adet 18,5V 5S 5000 mAh 30C li-po pil olarak tercih edildi. Bu veriler ışığında elimizde toplam 

10000 mAh yani 10 Ah güce sahip bir bataryaya sahip olundu. HA’nın uçuş hesabı aşağıda 

açıklamalarıyla belirtildi. 

 

10 Ah pil 60 ile çarpıldığında 600 A/dk elde edilir. Bu da batarya deposunun 1 dakika boyunca 

600 A akım sunmaya yeteceği anlamına gelmektedir. Batarya %80 performans ile çalışacağı 

için 1 dakika boyunca 480 A/dk akım sağlayacaktır. Hava Aracı ağırlığı 3800 gram olduğundan 

dolayı motor başına 950 gram yük kaldırma ağırlığı düşmektedir. Motorun teknik veri tablosu 

Tablo-1’de gösterilmiştir. Bu verilere göre 18,5 V, 15,5 inç pervane ile motorun uyguladığı 950 

gram ağırlık %65 bandına denk gelmektedir. Buradan bir motorun 950 gram ağırlığı taşıması 

için 4,6 A akıma ihtiyaç duyduğu sonucu çıkarılmıştır. 4 motor için bu değer 18,4 A’dir. Bu 

değer de bataryanın %80 performans ile sunduğu akıma bölündüğünde (480/18,4) uçuş süresi 

26 dakika olarak hesaplanmıştır. 

 

  Motor Pervane  Gerilim (V) Gaz Pedalı Akım (A) Çekiş (g) RPM  Güç (W) Verim Sıcaklık (℃) 

X4112S 

KV400 
DJI15x5      18.5 

%50    2,7 650  3436 49,95 13,01301 

        51 

%65    4,7 970  4167 86,95 11,15584 

%75    7,5 1290  4880 138,75 9,297297 

%85    10 1560  5360 185 8,432432 

%100     13,2 1840  5847 244,2 7,534808 

Tablo 1- Motor Değerleri 
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2. ORGANİZASYON ÖZETİ 

2.1.Takım Organizasyonu 

Takım organizasyonu Şekil-2’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 2- Takım Görev Dağılımı 

Takım Kaptanı: Proje boyunca izlenecek adımları yönetmek, görevlendirmek ve takibini 

sürdürmekle sorumlu kişidir. Takım üyeleri ile sürekli iletişimde olup, görevlendirme ve işleyiş 

hakkında bilgi aktarımı gerçekleştirir. 

Kontrol Birimi: Görüntü işlenerek elde edilen pixel koordinatları lineerleştirerek, HA konum, 

açı ve YKİ’den gelen parametreler ile hedefe kilitlenmek için gerekli olan kontrol yazılımlarını 

yazar. Şekil-3’teki Kavramsal Sistem Mimarisinde Orion Embedded Linux App. kısmını bu 

ekip yapar. 

Yer Kontrol İstasyonu Birimi: Görev esnasında yönetimin yapılacağı arayüzü tasarlar. Bu 

arayüzde tüm İHA’ların anlık konum, hız ve yönelim bilgilerini harita üzerinde ve göstergeler 

ile gösterir. Server gelen bilgileri işleyerek Kaçış Algoritması oluşturur. Hava aracından gelen 

anlık görüntüyü oynatır ve yarışma serverına yönlendirir.  

Görüntü İşleme Birimi: Görev bilgisayarı olan Jetson Xaiver NX ile görüntü eğitimi ve 

görüntü işleme ile hedef tespiti algoritmaları üzerinde çalışmaktadır. 

Haberleşme Birimi: Hava aracında bulunan 3 haberleşme linkinin seçimi, RF performans testi 

ve sistem uyumluluğunun sağlanması bu birimin görevidir. 

Mekanik Birimi: Hava aracının göreve uygun tasarımı, analizi ve üretimi bu birimin görevidir. 

Aviyonik sistemlerin Hava Aracına uygun tasarımını ve montajını da yapar. 

Otopilot Birimi: Uçağın otonom olarak uçuş yapması ile ilgilenen birimdir. Hava Aracının 

PID katsayılarının belirlenmesi, göreve uygun parametrelerin ve modların ayarlanması, fail-

safe durumunda şartnamede belirlenen sekansı yerine getirmesi bu ekibin görevidir. 
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2.2.Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

İş Tanımı\Ay Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Tasarım 
   

 
  

  
 

Üretim   
   

 
 

  

Yazılım 

Planlama 

 

 
 

      

Yazılım          

Donanım   
   

    

Simulasyon    
   

   

Test Uçuşları      
    

 

 

 

Şekil 3- Zaman Akış Çizelgesi 

Yarışmaya hazırlanma süresince yapılması planlanan görevlerin zaman yönetimi ve kilometre 

taşları Şekil-3’te gösterilmektedir. Zaman planında herhangi bir gecikme olmamıştır, ÖTR’deki 

plana günü gününe uyulmuştur. Mayısın ilk haftası gerçekleştirilen ilk uçuştan sonra her hafta 

test uçuşları yapılmıştır. Hava aracının toplam uçuş süresi 3 saati doldurmuştur.  

Jetson Xaiver NX’in geç tedarik edilmesi sebebiyle HA üzerine montajının sağlanacağı 

aviyonik kutu üretilmemiş olup, haziran ayında üretilmesi planlanmıştır.  

Tablo 2- Tahmini Bütçe planlaması 

 

Malzeme Adı Adet Birim Ağırlık Birim Fiyat Maliyet 

Jetson Xaiver NX  1 280gr 4547 ₺ 4547 ₺ 

Pixhawk 2.1 1 55gr 3895 ₺ 3895 ₺ 

Miktrotik Modem 2 180gr 725,79 ₺ 1451,58 ₺ 

Batarya 2 595gr 802,87 ₺ 1605,74 ₺ 

Kamera 1 3gr 358,72 ₺ 358,72 ₺ 

Kumanda 1 10gr (Alıcı) 1336 ₺ 1336 ₺ 

Motor 4 152gr 418 ₺ 1672 ₺ 

ESC  4 31gr 121,6 ₺ 486,4 ₺ 

Pervane 8 19gr 90 ₺ 720 ₺ 

İHA Gövdesi 1 476gr 1140 ₺ 1140 ₺ 

Telemetri Seti 1 21gr 600 ₺ 600 ₺ 

Lipo Şarj Ünitesi 1 376 gr (Yer) 399 ₺ 399 ₺ 

Orion Takımının Kurulması 

Savaşan İHA Yarışma 

Başvurusu ve ÖTR Teslimi 

İlk Uçuş 

KTR Teslimi Uçuş Kanıt 

Videosu  

Yarışma 

https://openzeka.com/urun/nvidia-jetson-xavier-nx-developer-kit/
https://www.oyuncakhobi.com/urun/cube-here-2-pixhawk-2-1-standard-combo
https://www.bossbilisim.com/mikrotik-groovea-52hpn-150-mbits-10100-mbits-9-30-v-4.56-w-grey-integrated-antenna-97907
https://www.direnc.net/185v-5s1p-5000-mah-30c-li-polymer-pil-soketli
https://openzeka.com/urun/raspberry-pi-kamera-v2/
https://www.robotistan.com/radiolink-at9s-pro-24g-12-kanal-dsss-fhss-kumanda-ve-9-kanal-r9ds-alici
https://tr.aliexpress.com/item/32830489640.html
https://tr.banggood.com/Hobbywing-Platinum-30A-Pro-2-6S-ESC-OPTO-For-Quadcopter-p-89406.html?cur_warehouse=CN
https://tr.aliexpress.com/item/32621987930.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=f333dcfb-1dd9-4c41-ac39-3a3132d06598&algo_expid=f333dcfb-1dd9-4c41-ac39-3a3132d06598-15
https://www.amazon.com/Tarot-TL65B01-Aircraft-Quadcopter-Helicopter/dp/B00O0NGT8A
https://www.amazon.com.tr/Pixhawk-Control-g%C3%BCncelle%C5%9Ftirilmi%C5%9F-Telemetry-Datenuebertragungsmodul/dp/B076XRP9HQ
https://urun.n11.com/helikopter/imax-b6-80w-pil-sarj-cihazi-P395366346
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Yarışma kapsamında seçilen malzemelerin adeti, ağırlığı ve maliyeti Tablo 2’de 

gösterilmektedir. ÖTR’deki bütçe planlamasından tek farkı Bullet M5 Modem yerine Mikrotik 

GrooveA 52HPn model modem seçildi. Bu sebeple 26,7₺ kadar fark oluştu. Bu bilgiler 

doğrultusunda nihai bütçe 18.322,54 ₺ olmuştur. 

3. DETAYLI TASASRIM ÖZETİ 

3.1.Nihai Sistem Mimarisi 

İnsansız Hava Aracı ve Yer Sistemlerinde gerçekleştirilecek olan nihai sistem mimarisi Şekil-

4’te gösterilmiştir, değişiklik yapılan bloklar kırmızı renktedir. 

 

Şekil 4- Nihai Sistem Mimarisi 

Sistem mimarisinde yapılan değişiklikler ve sebepleri şu şekildedir: 

D
E

Ğ
İŞ

İK
L

İK
 

Video Verici bloğu Orion Embedded C uygulamasından çıkarıldı. ÖTR’de işlenen 

görüntü YOLO v5 bloğunda MPEG-TS paketine çevrildikten sonra UDP ile Orion 

Embedded C uygulamasına ve orada kaydedilip modem üzerinden YKİ’ye 

gönderilmesi planlanıyordu.  

S
E

B
E

B
İ 

Yaptığımız karşılaştırmalı testlerde bu işlemin 100 ms görüntüyü geciktirdiğini fark 

ettik. Görüntüyü Orion Embedded C uygulamasına göndermeden YOLO v5 bloğunda 

işlenen görüntüyü Gstreamer uygulaması ile ayrı olarak modeme gönderdik, Orion 

Embedded C uygulamasında sadece video ile alakalı kayıt alınması sağlandı. 
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D
E

Ğ
İŞ

İK
L

İK
 

433 MHz Bandında yedek telemetrinin eklenmesi. 

S
E

B
E

B
İ 

İHA üzerinde ÖTR’de 915 MHz Telemetri, 2,4-5 GHz Modem olacağı belirtilmişti. 

Fakat yarışma anında spektrum kirli olacağı için olası veri kayıpları yaşamamak için 

yedek link olarak 433 MHz Telemetri eklendi. Bu telemetri Hava Aracında, Orion 

Embedded C uygulaması ile YKİ arasındaki haberleşmeyi sağlayacaktır. Hem Otopilot 

paketlerini (Mavlink) hemde kilitlenme paketlerini (Orion paket yapısı) çift yönlü 

olarak aktarılacaktır. 

 

Mimarideki blokların yapacağı işlemler, algoritmalar ve kullanılan malzemeler özet olarak 

aşağıda belirtilmiştir. Diğer başlıklar altında bu işlemler detaylı olarak anlatılmaktadır. 

• Görev Bilgisayarı olarak kullanılan Jetson Xaiver NX, Linux işletim sistemine ve 

Nvidia ekran kartı barındıran tek kart bilgisayardır [1]. 

• YOLOv5, Rpi v2 Kamera üzerinden MIPI enkoder ile aldığı 1080p görüntüyü daha 

önceden hazırlanmış ve eğitilmiş olan veri yığını ile kıyaslar, bu kıyaslama sonucunda 

hedef tespit etmiş ise bu hedefin pixel koordinatlarını, çerçeve genişliğini ve 

yüksekliğini UDP haberleşmesi ile Orion Gömülü Linux Uygulamasına gönderir.  

• Orion Gömülü Linux yazılımında Undistortion Algoritması, kameranın pixel 

koordinatları lineer olmadığı için damalı tahta üzerinde kalibrasyon yapılması sonucu 

çıkan transformasyon matrisinin yer aldığı algoritmadır [2]. 

• Takip Algoritması, Pixel koordinatlarını geri besleme olarak kullanarak PID kontrolü 

yapar. X eksenindeki pixel koordinatı ile Yaw açısını, Y eksenindeki pixel koordinatı 

ile yüksekliğini ve kadrajdaki hedefin alanına göre de konumunu kontrol eder. 

• Takip algoritması, kadrajda hedef yokken Hava Aracının YKİ’den gelen hedef 

konumuna doğru yönelimini sağlar. 

• Mavlink bloğu, takip algoritmasından sonra elde edilen konum, yaw açısı ve yükseklik 

gibi parametreleri Pixhawk 2.1 Cube Otonom Uçuş kartının anlayabileceği paket 

yapısına çevirir. Pixhawk’ın telem2 portuna bağlıdır. 

• Otonom uçuş kartı, komutları yerine getirmek için PWM sinyali ile ESC (Electronis 

Speed Controller) üzerinden motorları kontrol eder, GPS ve imulardan aldığı geri 

beslemeler ile yönelimlerini sağlar. 

• İşlenmiş olan görüntüyü kaydetmek ve anlık görüntü paylaşmak için iki gstreamer 

uygulaması kullanır. Biri görüntüyü dahili hafızaya kaydederken, Video Verici Bloğuı 

görüntüyü MPEG-TS formatında UDP ile modemin IP’sine yönlendirilir [3]. 

• Modem ethernetten gelen görüntüyü, hedef bilgilerini ve yedeklilik için kullanılan uçuş 

telemetri bilgilerini RF üzerinden yerdeki modeme aktarır. Modem C bandında 

çalışmaktadır. 
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• UHF bandında (915 MHz) çalışan Telemetri, YKİ ile otonom uçuş kartı arasındaki 

bağlantıyı kurar [4]. 

• Radiolink R9DS alıcısı olası durumlarda ve uçuş mod geçişlerinde kumanda üzerinden 

gelen verileri, otonom uçuş kartının SBUS portuna aktarır.  

• Yer Kontrol İstasyonu, aldığı verileri anlamlandırarak arayüzde görsel olarak harita 

üzerinde ve göstergelerde gösterir. Şartnamede belirtilen paket yapısına göre Hava 

Aracının telemetri ve kilitlenme bilgilerini yarışma serverına gönderir. 

3.2. Alt Sistemler Özeti 

3.2.1. Haberleşme Sistemleri 

Modem olarak Şekil-5’te gösterilen MikroTik GrooveA modeli 

modem seçilmiştir. 193g ağırlığında olup, 174mm*440mm 

ebatlarındadır. 2,4GHz-5GHz frekans bandında çalışabilir. 

Maksimum güç tüketimi 6 Watt olup, 9-30V arası voltaj 

bandında çalışır. Daha önce Bullet M5 Modemi seçilmişti fakat 

gerek tedarik gerek fiyat performans olarak Bullet M5 Modemi yerine bu modem 

seçilmiştir.  

Modem Anteni olarak Şekil-6’da gösterilen Rehomy For ASUS 8DBi Kablosuz 

Router Anten seçilmiştir. RP-SMA konnektörlü yönlendirici ile çalışır. Anten 

kazancı 8DBi, 100g ağırlığında 20 cm uzunluğunda olup, 2,4GHz-5GHz 

frekansında çalışabilir. Diğer antenlere nazaran bu antenin seçilmesinde özellikle 

anten uzunluğu ve frekans bandı etkili olmuştur. 20cm*3cm*3cm ölçülere sahiptir. 

Telemetri için Şekil-7’de gösterilen 3DR 500 mW 433-915 Mhz 

Radyo Telemetri seçilmiştir. Seçilen telemetri modülü Pixhawk 

2.1 ile uyumlu çalışmaktadır. Çalışma frekansı 433MHz olup, 

2,5km menzili vardır. 0,5A akıma sahip, 3,6V-7V arası voltaj 

bandında çalışır. Maksimum güç tüketimi 500mWattır. 19g 

ağırlığında olup, 4.5cm*3cm boyutlarındadır [4]. 

Haberleşme sistemleri ile ilgili diğer detaylar 5. Haberleşme başlığı altında anlatılmıştır. 

3.2.2. Görev Bilgisayarı ve Kamera 

Görev bilgisayarı olarak seçilen NVIDIA Jetson Xaiver NX tek kart 

bilgisayarı seçilmiştir. Birçok modeli bulunan NVIDIA Jetson kartları 

arasında Xaiver NX’in seçilme nedeni Tablo 3’te görüldüğü üzere, 

istenilen özellikleri kapsayan TX2 ve AGX Xaiver modellerinden 

mekanik boyut olarak daha uygun olması ve Nano modelinden daha iyi 

bir AI performansına ve GPU’ya sahip olmasıdır [1]. 

Tablo 3- Görev Bilgisayarı Karşılaştırma Tablosu 

Kart Adı AI Performansı GPU Güç Tüketimi Boyut 

Jetson Nano 472 GFLOPs 128 Nvdia Core 5-10 W 69.6 x 45 mm 

Jetson TX2 1.33 TFLOPS 254 Nvidia Core 7,5-15 W  87 x 50 mm 

Jetson Xaiver NX 21 TOPs 384 Nvidia Core 10-15 W 69.6 x 45 mm 

Jetson AGX Xaiver 32 TOPs 512 Nvidia Core 10-30 W 100 x 87 mm 

Şekil 5- Modem 

Şekil 6- Modem Anteni 

Şekil 7- 3DR Telemetri 

Şekil 8- Jetson Xaiver NX 
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Şekil-9’da gösterilen RPI v2 kameranın seçim nedeni Jetson 

Xaiver NX ile sistem uyumlulukları açısından önerilen bir 

kamera olmasıdır [5]. Jetson Xaiver NX, geliştirilecek olan nesne 

takip, kilitlenme ve otonom uçuş algoritmalarını çalıştıracaktır. 

Hava aracına sabitlenecek olan RPI v2 kamera İHA’lara atış 

amaçlı kilitlenme için kullanılacak olup, tek kart bilgisayarına 

USB port üzerinden bağlanacaktır. Anlık olarak kilitlenme 

bilgilerini yer kontrol istasyonuna iletmek adına Nvidia Jetson 

Xaiver NX, UART ile uçuş kontrol kartı Pixhawk’da bulunan 

Telemetri-2 portuna bağlanacaktır.  

3.2.3. Yer Kontrol İstasyonu 

Orion yer kontrol istasyonu arayüzü yenilikçi ve arayüz tasarımına daha elverişli olan WPF 

(Windows Presentation Foundation) adı verilen görsel tasarım sistemi kullanılarak 

geliştirilmiştir. WPF görsel grafik oluşturma aşamasında WinForm’un aksine "donanım 

hızlandırma (hardware acceleration)" tekniğini kullanarak büyük bir hız farkı sağlar.  WinForm 

ile WPF arasındaki farklar Tablo 4’te gösterilmektedir [9]. 

 
WinForm WPF 

Basitlik 

Denetimler kolayca kullanılabildiğinden 

Windows formlarının kullanımı kolaydır. 

WPF, Windows Forms'a kıyasla 

kullanımı karmaşıktır. 

Ölçeklenebilirlik 

UI öğesinin daha sonra genişletilmesi 

gerekiyorsa, Windows formları daha az 

ölçeklenebilirdir. 

WPF, uygulamalardaki UI öğeleri 

için kapsamlı bir şekilde 

ölçeklenebilirdir. 

Güvenlik 
Windows formlarının daha az güvenli 

özellikleri vardır. 

WPF, gelişmiş güvenlik 

özelliklerine sahiptir. 

Tasarım 

Tasarımın gerekli olduğu yerlerde 

Windows formları kullanılmaz. 

WPF, esas olarak uygulamanın UI 

bölümünü tasarlamak için 

kullanılır. 

Verim 

Windows formlarında, işler daha yavaş 

bir hızda elde edilir. 

WPF'de, işler esas olarak 

karşılaştırmalı olarak çok hızlı bir 

şekilde elde edilir. 

Tablo 4-WinForm, WPF Karşılaştırması 

WPF’de “Binding” işlemi ile hava araçlarının konum değişiklikleri haritada gösterilmesi 

sağlanmıştır.  

Arayüzde harita desteği için öncelikle WPF “MapControl” kütüphanesi tercih edilmiştir fakat 

bu kütüphane yalnızca online olarak kullanılabildiğinden dolayı offline kullanıma da imkan 

sunan “GMap” kütüphanesi kullanım tercihi olarak değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 9- RPI v2 kamera 
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3.2.4. Otopilot Sistemi 

Bu başlık Uçuş kontrol Donanımı ve Seyrü-Sefer Algoritması başlıkları altında anlatılacaktır. 

3.2.4.1.Uçuş Kontrol Donanımı 

Uçuş kontrol sistemi sayesinde istenilen güzergâhta uçuş sağlanır. 

Uçuş kontrol kartı olarak Tablo 5’teki seçeneklerden ArduCopter, 

ArduPlane, ArduRover uçuş kontrol yazılımı ile uyumlu olan ve 

Mission Planner yardımcı programı uyumlu olan Pixhawk 2.1 

Cube otopilot kartı seçildi [7]. Mission Planner ile PID tuning, 

kontrol ayarları ve simulasyon kolaylıkla yapılabilmektedir. 

Otopilot kartı; içerisinde bulunan IMU ünitesi sayesinde İHA 

uçuşu sırasında kontrol ünitesinin ihtiyacı olan verileri hesaplama 

ve bunları stabil bir uçuş için düzenleme yeteneğine sahiptir. 

Otonom uçuşlarda ihtiyaç duyulan yüksek işlemci gücü, kartın 

içinde bulunan “Here GNSS GPS” modülü sayesinde doğru ve 

parazitsiz GPS konumlandırma yapabilen, -167 dBm navigasyon 

hassasiyetine sahip, güvenlik ve bütünlük koruması bulunan ve 

tabloda belirtilen “Cube” sistemi ile aynı anda ivme, barometre, 

gyroscope, manyetometre değerlerini okuyup değerlendirebilme 

özelliklerine sahiptir. Ayrıca Pixhawk 2.1 Cube yüksek sıcaklıklarda uçuş imkanı 

sağlamaktadır. İHA’ya giden komutları görev uçuşunda iken yüksek doğrulukta 

tamamlamasından dolayı Pixhawk 2.1 Cube otopilot kartı kullanıldı.  

 

3.2.4.2.Seyrü Sefer Algoritması 

İHA’nın konumlandırılması ve otonom uçuşun sağlanması otopilot kartındaki “Here GNSS 

GPS” modülü ile yapılacaktır. NVIDIA Jetson Xaiver NX uçuş kontrol kartı Telemetri-2 

portuna bağlanacak olup UART ile çift yönlü bilgi akışı sağlanacaktır. Otonom uçuş 

algoritmaları NVIDIA Jetson Xavier NX üzerinden çalıştırılacak ve otonom uçuş komutları 

uçuş kontrol kartına iletilerek otonom uçuş sağlanacaktır. 

AUTO modu; bu modda HA navigasyon komutlarından ve “do” komutlarından, otopilotta 

saklanan önceden programlanmış bir görev komut dosyasını izleyecektir. AltHold modundan 

irtifa kontrolünü ve Loiter modundan konum kontrolünü içerir. 

Kart Adı Yazılım Otonom Uçuş Sisteme Uyumluluk Puanı 

Pixhawk 2.1 Cube PX4, ArduPilot Var 5 

Pixhawk 2.4.8 PX4, ArduPilot Var 4 

Naza-M2 PX4, ArduPilot Var 3 

Navio2 PX4, ArduPilot Var 4 

Naze 32 CleanFlight Yok 3 

 Tablo 5- Otopilot Sistemleri Karşılaştırılması 

Şekil 10- Pixhawk 2.1 
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GUIDED modu; bu mod Telemetri radyo modülünü ve yer istasyonunu kullanarak HA’yı hedef 

konuma dinamik bir şekilde yönlendirmek için kullanılır. 

RTL modu; bu mod HA’nın kalkış yaptığı konumuna uçmasını sağlar. RTL_ALT parametresi 

ayarlanarak istenilen irtifada geri dönüş yapar. 

HA’nın uçuş kontrolü manuel ve otonom uçuş olarak Pixhawk 2.1 Cube otopilotu ile 

sağlanmaktadır. Manuel uçuş RadioLink AT9S RC kumanda ve RC alıcısı ile 

gerçekleştirilirken otonom uçuş Jetson Xaiver NX ile tasarlanan algoritma tarafından 

gerçekleşmektedir. Bu algoritma ile otopilot arasındaki haberleşme Mavlink protokolü ile 

sağlanmaktadır. HA’nın otonom kalkış, iniş ve uçuşu Mission Planner arayüzü ile ardupilot 

tarafından sağlanan Auto, Guided ve (RTL) Return To Lunch gibi uçuş modları kullanılarak 

gerçekleştirilecektir. Yarışma esnasında yapılacak olan otonom kalkış ve otonom uçuş AUTO 

modda yapılacak olup otonom iniş RTL modunda yapılacaktır. Uçuş esnasında yarışma 

komitesinin belirlediği alanda istenilen koordinatlara gidişi için GUIDED mod kullanılacaktır. 

Ayrıca bu modda iken bizden istenen rakip dronlara yaklaşma, görüntü işleme ve kilitlenme 

algoritmaları sonucunda elde edilen üç eksende hızlanma, yönelim ve belirlenen koordinata 

gidiş gibi hareket emirleri, yazılan algoritma tarafından otopilota aktarılır. Uçuş sonunda ise 

RTL moduna geçip HA’nın kalkış yaptığı konumuna otonom iniş gerçekleştirilecektir.  Bu 

modlar arası geçişi sağlamak için RC kumandası kullanılabilir veya yazılan algoritma ile 

gerçekleştirilebilir.  

3.3.Hava Aracı Performans Özeti 

Hava aracının havada kalması için gerekli taşıyıcılık pervaneler ile sağlanmaktadır. Bu 

taşıyıcılığı sağlanabilmesi için bir itki kuvvetine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bir İHA’nın ideal olarak (hover durumda) %50 itki oranı ile havaya kaldırılabiliyor olması 

gerekir. Bu itki kuvvetinde etki gösteren itki sistemleri ise sırasıyla şu şekildedir; ESC, pervane, 

motor ve bataryadır. Hava, pervanenin alt yüzeyine oranla üst yüzeyinde daha hızlı hareket 

etmesi sonucu oluşan basınç bir kaldırma kuvveti meydana getirir ve bu da İHA üzerinde bir 

itki kuvveti oluşturur. İHA için pervane seçiminde motor özellikleri ve İHA kalkış ağırlığı göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

İHA üzerinde itki sistemi göz önüne alındığında seçilen parçalar buna uygun bir itki hesabıyla 

belirlenmesi gerekir. İtki hesabının yapılabilmesi için elde edilen matematiksel denklem göz 

önüne alınıp gerekli işlemler yapıldıktan sonra parçaların seçimi yapılmıştır. Hava Aracı için 

itki kuvvetinin hesabının formülü aşağıda gösterilmiştir. 

𝑇 = 𝑐𝑇𝜌𝑛2𝐷4 

Bu denklemde; 

𝑐𝑇: 𝑃𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑖𝑡𝑘𝑖 𝑠𝑎𝑖𝑏𝑖𝑡𝑖 

𝜌: 𝐻𝑎𝑣𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑦𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 (𝐷𝑒𝑛𝑖𝑧 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒 1,225 𝐾𝑔/𝑚3) 

𝐷: 𝑃𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑌𝑎𝑟𝚤ç𝑎𝑝𝚤 (𝑚) 

𝑛: 𝐵𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 
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Hava aracı için seçilen pervaneler 15x5 inçtir ve karbon fiber yapıya sahiptir. Böylece katalog 

bilgilerinden seçilen pervanenin çap değeri 0,381m, pervane itki sabiti ise 0,0951 olarak tespit 

edilmiştir. Bu bilgiler ışığında seçilen motor ve batarya ise sırasıyla SunnySky x4112s 400KV 

ve 5000 mAh 5s 18,5V lipo pildir. 

Hazırlanan hava aracı için belirlenen formül ve tespit edilen verilerle birlikte itki hesabının 

yapılması sonucu motor başına düşen itki kuvveti 9,33N olarak hesaplanmıştır. Normal 

şartlarda gereken itkinin hesabı ile bulunan itki hesabının karşılaştırılması gerekmektedir. 

Normal şartlar gereken itkinin hesabı ise mg/4 formülü ile bulunmaktadır. Hazırlanan dört 

motorlu döner kanatın tüm malzemeleri ile ağırlığı 3,8 kg olarak ve motor başı gereken itki 

kuvveti verilen formül ile ise 8,5N olarak hesaplandı. Hesaplanılan motor başına düşen 9,33N 

itki kuvveti, gereken itki kuvvetinden (8,5N) fazla olduğu yani uçuş için gerekli itki kuvvetine 

sahip olduğu belirlenip hava aracının hover durumda %50 itki oranı ile de havada kalabileceği 

ispatlanmıştır.  

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

Hava Aracının boyutları, alt sistemlerin araç içi yerleşimleri, güvenlik ihtiyaçları kapsamında 

yerleştirilen sigortanın konumu görsellerde belirtilmiştir. Hava aracımızın üç boyutlu tasarımı 

Solidworks paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Şekil 11- Genel Görünüş 

Şekil 12- Üst Görünüş Şekil 13- Sigorta Konumu 
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Yukarıdaki şekillerde göründüğü üzere, ağırlık merkezini koruması amacıyla Hava Aracı 

üzerindeki malzemeler orta noktaya yakın olarak yerleştirilmiştir. Otonom uçuş kartının 

üzerine stant yapılarak Yapay Zeka Bilgisayarı yerleştirilmiştir. 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Hava aracının ağırlık dağılımı Şekil-16’da verilmiştir. Tüm alt parçaların ağırlıkları, seçilen 

referans noktasına göre konumları ve İHA’nın kanat ucuna göre ağırlık merkezi aşağıdaki 

görselde belirtilmiştir. 

 

Şekil 16- Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

 

 

 

Şekil 15- Yan Görünüş Şekil 14- Açılı Görünüş 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

16 | S a y f a  

Orion UAV Team 

4. OTONOM KİLİTLENME 

ÖTR’de belirtildiği üzere görüntü işleme ile hedef tespiti YOLOv5 algoritması ile 

gerçekleştirilmektedir. Tespit ve takip görevlerine yönelik kameradan alınacak olan verilerin 

işlenmesi ve görevi başarıyla yerine getirmesi amacıyla derin öğrenme kullanılarak bilgisayarlı 

görü algoritmaları geliştirilmesi sürmektedir. Kullanılacak olan algoritmalar yüksek işlemci 

gücü gerektirdiğinden bunu karşılayacak bir donanım gerekmekte olup seçilen donanım 

kriterleri ve seçim nedenleri 3.2.2. Görev Bilgisayarı ve Kamera başlığı altında incelenmiştir. 

Hedef tespit ve takibine ait gerekli detaylar alt başlıklarda belirtilmektedir. 

4.1.Görüntü İşleme ile Hedef Tespiti 

Hedef tespiti ve otonom kilitlenme için, YOLOv5 (You Look Only Once) algoritması 

kullanılıyor olup yapılan test ve literatür araştırmaları ile YOLO’nun konvolüsyonel sinir ağları 

ve türevlerine göre performans olarak daha hızlı cevap verebilen bir algoritma olduğu 

bilinmektedir. YOLOv5, YOLOv4’e oranla boyut olarak %88 (27MB-244MB) daha küçük 

iken görevlerde doğruluk oranları birbirine yakın değerlere sahiptir. Seçilmesindeki en önemli 

özellik; YOLOv5, PyTorch’ta (Darknet yerine) yerel olarak uygulandığı için, mimariyi 

değiştirmek ve birçok dağıtım ortamına aktarmak oldukça basittir. Şekil-17 ve Şekil-18’de 

görüldüğü üzere YOLOv4 ve YOLOv5s modellerinin eğitim süreleri ve doğruluk oranlarının 

karşılaştırılması görülmektedir. Grafiklerden YOLOv5s’in daha kısa eğitim süresinde YOLOv4 

modeline benzer başarı oranına sahip olmasından dolayı YOLOv5 algoritması tercih edilmiştir. 

 

YOLOv5 deposunda 4 farklı model mevcuttur: YOLOv5s, YOLOv5m, YOLOv5l, YOLOv5x. 

Şekil-20’de görüldüğü üzere modellerin mimari yapısının farklılıkları modellerin hız, boyut ve 

başarı oranlarını etkilemektedir. Bu modeller ile ilgili detaylı özellikler Tablo 6’de ve Şekil-

19’da gösterilmektedir. Veri seti eğitim aşamalarında tüm bu özellikler göz önüne alınmaktadır. 

 

Şekil 18- Eğitim Süresi Karşılaştırması Şekil 17- mAP Karşılaştırması 

Şekil 20- Yolo Ağ Yapısı Şekil 19- Yolo Algoritması Mimari Karşılaştırmaları 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

17 | S a y f a  

Orion UAV Team 

 Tablo 6- Yolo Algoritması Model Karşılaştırması 

YOLOv5 modelinin kullandığı mimari Şekil-21’de görüldüğü üzere omurga, boyun ve kafa 

yapılarından oluşmaktadır. Giriş görüntüsü omurga (backbone) üzerinde özellik çıkarma 

işlemine tabi tutulur. Omurgadan aldığı özellikleri kullanarak oluşturduğu özellik haritalarının 

kafa bölümüne taşıyan boyun (neck) kısmı aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya birkaç 

yoldan oluşur. Tek aşamalı nesne tespit detektörlerinden olan YOLOv5 de kafa (head) 

bölümünde yoğun tahmin (dense prediction) sonuçlarını çıkarmaktadır. Tahminler sınırlayıcı 

kutu ile yerelleştirilmektedir  [6]. 

 

Şekil 21- Nesne Tespit Detektörleri Mimarisi 

FPS’i ve doğruluk oranını arttırmak amacı ile farklı nesneleri tanımak yerine yarışma esnasında 

sadece döner kanat HA’nı tanımak yeterli olduğu düşünüldüğünden YOLO algoritmasının 

yeniden eğitilmesine karar verilmiştir. Yarışma için Orion UAV Team olarak çeşitli uçuş 

videolarından frameler ve toplanan fotoğraflar ile 3.000 resimlik veri seti hazırlandı. Şekil-

22’da veri setinden bir kesit görülmektedir. Veri setindeki resimlerin sayısı yarışma süresi 

boyunca hem ÖTR’de bahsedildiği gibi veri arttırma teknikleri ile çeşitlendirilerek ve yeni 

eklenecek veriler ile çoğaltılıp geliştirilecektir.  

 

Şekil 22- Veri Seti 

Model size 
(pixels) 

mAP test 
0.5:0.95 

mAP val 
0.5:0.95 

mAP 

val 
0.5 

Speed 
V100(ms) 

params 
(M) 

FLOPs 
640(B) 

YOLOv5s 640 36.7 36.7 55.4 2.0 7.3 17.0 
YOLOv5m 640 44.5 44.5 63.1 2.7 21.4 51.3 
YOLOv5l 640 48.2 48.2 66.9 3.8 47.0 115.4 
YOLOv5x 640 50.4 50.4 68.8 6.1 87.7 218.8 
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Resimleri grafik olarak etiketlemek için ücretsiz, açık kaynaklı bir araç olan LabelImg 

kullanılmıştır.  LabelImg, VOC, XML veya Yolo metin dosyası biçiminde etiketlemeyi 

desteklemektedir ve kullanımı oldukça kolaydır. LabelImg Ubuntu ortamında terminalden 

Şekil-23’teki satırlar ile kullanıma açılmaktadır. 

 

Şekil 23- LabelImg Terminal Kodu 

Şekil 24’te LabelImg de etiketleme işlemi örneği görülmektedir. Kare içerisinde işaretlenen 

bölgede metin dosyası formatının YOLO olarak seçildiği görülmektedir. 

 

Şekil 24- LabelImg Etiketleme İşlemi 

Hazırlanan verisetinin farklı model, batch size ve epoch sayılarında yapılan test sonuçları 8.1.3. 

YOLOv5 Algoritması ile Hedef Tespit Testi başlığında gösterilmektedir. 
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4.2. Görüntü İşleme ile Hedef Takibi 

3.1 Nihai Sistem Mimarisi başlığı altında bulunan sistem tasarımında görüldüğü üzere yapay 

zeka bilgisayarı, kameradan aldığı görüntüyü işleyerek hedefin kadraj üzerindeki (x,y) pixel 

koordinatını Orion Embedded C uygulamasına gönderir, bu uygulama pixel koordinatları Şekil-

25 ve Şekil-26’daki kapalı çevrim PID kontrol bloklarından geçirerek Hava Aracının hedefe 

yönelmesini sağlar. 

 

Şekil 25- Yaw Ekseninde Kontrol Diyagramı 

 

Şekil 26- Yükseklik Ekseninde Kontrol Diyagramı 

Hedef hava aracı kadrajımızın tam orta noktasında tutmak istediğimiz için kontrol 

diyagramında her zaman referans Orjin (x,y) koordinatıdır. Kontrolün her bir adımı alt 

başlıklarla anlatılmaktadır. 
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4.2.1. Pixel Koordinatının Orion Embedded C Uygulamasına 

Aktarılması 

Açık kaynak olan YOLOv5 içerisinde bulunan detect.py dosyası içerisinde düzenlemeler 

yapılarak, tespit edilmiş bir objenin koordinatları şu şekilde hesaplanmıştır. 

detect.py kodunda xyxy dizisi koordinat bilgilerini tutmaktadır, bu dizinin içeriği Tablo 7’de 

gösterilmiştir. Şekil-27’de bu koordinatlar kadraj üzerinde görselleştirilmiştir. 

Tablo 7- Pixel Koordinatlari 

Değişken Açıklama 

xyxy[0] X1 koordinatı 

xyxy[1] Y1 koordinatı 

xyxy[2] X2 koordinatı 

xyxy[3] Y2 koordinatı 

xyxy[4] Confidence 

xyxy[5] Class 

Şekil 27’de gösterilen, Tespit Edilen Objenin orta noktasının koordinatları şu şekilde 

hesaplanır ve görüntü üzerinde gösterilir. 

Kırmızı renk ile gösterilen kod satırı, Şekil 20’de gösterildiği gibi tespit edilen objenin 

üzerine adını, doğruluk oranını ve orta noktasının koordinatlarını yazar.  

 

Şekil 28- İşlenmiş Olan Görüntünün Üzerine Koordinatlarının Yazılması 

Şekil 27- Temsili Kamera Kadrajı 

# Write results 

 for *xyxy, conf, cls in reversed(det): 

     if save_txt:  # Write to file 

         xywh = (xyxy2xywh(torch.tensor(xyxy).view(1, 4)) / gn).view(-1).tolist()  # normalized xywh  

         line = (cls, *xywh, conf) if opt.save_conf else (cls, *xywh)  # label format 

 if save_img or view_img:  # Add bbox to image  

      label = '%s %.2f (%.1f, %.1f)'%(names[int(cls)], conf, (xyxy[2]-xyxy[0])/2 + xyxy[0] , (xyxy[3] - xyxy[1])/2 + xyxy[1])    

      # names[int(cls)] nesne adını verir. 

       plot_one_box(xyxy, im0, label=label, color=colors[int(cls)], line_thickness=3)  

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

21 | S a y f a  

Orion UAV Team 

4.2.1.1. YOLOv5 Pixel Koordinatlarını UDP’den Basma İşlemi 

Python’da UDP haberleşmesi şu şekilde yapılmaktadır: 

Bunları detect.py’de 4.2.1 başlığı altında anlatılan koordinatları hesaplama kısmından sonra 

yazıp, gönderilecek diziye hesaplanan koordinatları string formatta vererek, Orion Embedded 

C uygulamasına göndermiş oluruz. Import socket, UDP_IP ve UDP_PORT tanımlama olduğu 

için en üste yazılmalıdır. Haberleşme local ortamda olacağı için IP 127.0.0.1’dir. 

 

 

Bu şekilde pixel koordinatlarını Orion Embedded C uygulamasına gönderilmesi 

tamamlanmıştır. Bu pixel koordinatı gönderim hızı, görüntü işlemenin FPS hızına bağlıdır. Her 

frame’de bir paket gönderilir. Çıkan paketleri wireshark programında gözlemlediğimizde sonuç 

Şekil-29’da gösterilmiştir. 

 import socket 

 

UDP_IP = "127.0.0.1"   #Hedef IP 

UDP_PORT = 1414   #Hedef Port 

MESSAGE = "Hello, World!" #Gonderilecek Mesaj 

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) # UDP soketi açıldı. 

sock.sendto(bytes(MESSAGE, "utf-8"), (UDP_IP, UDP_PORT)) # Data Gönderildi. 

 

import socket   # udp haberlesmesi için soket tanımlandı. 
 
UDP_IP = "127.0.0.1"  # local ip 
UDP_PORT = 8178  # hedef port 

# Write results 

                for *xyxy, conf, cls in reversed(det): 

                    if save_txt:  # Write to file 

                        xywh = (xyxy2xywh(torch.tensor(xyxy).view(1, 4)) / gn).view(-1).tolist()  # normalized xywh  

                        line = (cls, *xywh, conf) if opt.save_conf else (cls, *xywh)  # label format 

                        with open(txt_path + '.txt', 'a') as f:  

                            f.write(('%g ' * 5 + '\n') % (cls, *xywh))  # label format  

 

                    if save_img or view_img:  # Add bbox to image  

                        label = '%s %.2f (%.1f, %.1f)' % (names[int(cls)], conf, (xyxy[2]-xyxy[0])/2 + xyxy[0] , (xyxy[3] - 

xyxy[1])/2 + xyxy[1]) # names[int(cls)] nesne adını verir. 

                        plot_one_box(xyxy, im0, label=label, color=colors[int(cls)], line_thickness=3)  

                        sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) #udp için socketi tanımladık. 

                        sock.sendto(bytes(label, "utf-8"), (UDP_IP, UDP_PORT))     #label datası udp ile gonderildi. 
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Şekil 29- Wireshark Pixel Koordinatının UDP Gönderimi 

4.2.2. Undistortion Algoritması 

Hava aracı üzerinde bulunan kameranın görüşü alanı Şekil-30’daki gibi distorsiyona sahiptir. 

Bu yüzden aldığımız pixel koordinatları lineer olmadığı için hataya sebep olabilmektedir.  

 

Şekil 30- Kamera Görüş Alanı 

Kamera ile çekilen görüntü undistortion algoritmasından geçirilmeden önceki ve sonraki hali 

Şekil-31’de görülmektedir. 

 

Şekil 31- Undistortion Algoritması Öncesi ve Sonrası 
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Kamera kalibrasyonu Matlab’ın hazır araçları ile yapılabilmektedir [2]. Şekil-32’de gösterildiği 

gibi kameranın kadrajına damalı bir tahta gösterilerek Matlab’ın aracına girdi olarak verilir, 

uygulama sonunda çıktı olarak Transformasyon Matrisi verir. Ham koordinat ile bu 

Transformasyon matrisi çarpılarak lineer görüntü elde edilmiş olunur. Kontrol diyagramındaki 

undistortion bloğu bu işlemi yapmaktadır. 

 

Şekil 32- Matlab ile Kamera Kalibrasyonu 

Tüm bu işlemlerden sonra elde edilen yaw açısı ve yükseklik bilgisinin mavlink paket yapısına 

çevrilmesi ve gönderilmesi 5. Haberleşme başlığı altında anlatılmaktadır. Yaw açısı ile Hava 

Aracı kontrol edilmiş olunup, 8. Test ve Simülasyon başlığı altında sonuçları ile birlikte 

anlatılmıştır. 

4.3. YKİ ile Hedef Tespiti 

Yer Kontrol İstasyonu üzerinden hedef tespiti algoritması, Orion hava aracı ile rakip hava 

araçları arasındaki mesafe farklarına göre en yakın hava aracının bulunması temeline 

dayanmaktadır. İki konum arasındaki uzaklığı hesaplamak için yazılan metotlar aşağıdaki metin 

kutularında gösterilmiştir. Bu fonksiyon ile öncelikle enlem ve boylam arasındaki fark 

bilgilerinden yerdeki izdüşümsel uzaklık hesaplanır ve bu değer ile yükseklikler arası uzaklık 

değerleri kullanılarak üç eksenden toplam uzaklıklar hesaplanır.  

public FLOAT64 uzaklik_hesapla(FLOAT64 enlem1, FLOAT64 boylam1, FLOAT64 irtifa1, FLOAT64 

enlem2, FLOAT64 boylam2, FLOAT64 irtifa2) 

        { 

            FLOAT64 teta_degeri = boylam1 - boylam2; 

            FLOAT64 mil = Math.Sin(derece2rad(enlem1)) * Math.Sin(derece2rad(enlem2)) + 

           Math.Cos(derece2rad(enlem1)) * Math.Cos(derece2rad(enlem2)) *                          

Math.Cos(derece2rad(teta_degeri)); 

            mil = Math.Acos(mil); 

            mil = rad2derece(mil); 

            mil = mil * 60 * 1.1515; 

            FLOAT64 metre = mil * 1.609344 * 1000; 

            return Math.Sqrt(Math.Pow(metre, 2) + Math.Pow((irtifa1 - irtifa2), 2)); 

        } 
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Yarışma sunucusu tarafından alınan rakip hava araçlarının konum ve yükseklik bilgileri 

“Rakip_HA_List” adlı listede tutulmaktadır ve Orion hava aracı ile bu listedeki her bir takım 

arasındaki uzaklıklar tek tek hesaplanarak en yakın hava aracı geri döndürülür. Bu fonksiyon 

daha sonra yer kontrol istasyonu üzerinden hedef takibi yapılmak istendiğinde çağrılarak en 

yakın hava aracının bilgilerini geri döndürür. Bu işlemleri yapan algoritma ise aşağıda 

gösterilen fonksiyon ile çalışmaktadır. 

 

  public FLOAT64 derece2rad(FLOAT64 deg) 

        { 

            return (Double)(deg * Math.PI / 180.0); 

        } 

        public FLOAT64 rad2derece(FLOAT64 rad) 

        { 

            return (Double)(rad * 180.0 / Math.PI); 

        } 

public void En_Yakin_HA_Bul() 

        { 

            FLOAT64 en_kisa_mesafe_d = 50000000; 

            FLOAT64 mesafe_d =0; 

            Hava_Araci En_Yakin_Ha=new Hava_Araci(); 

            foreach (Hava_Araci rakip_HA in Rakip_Ha_List) 

            { 

               mesafe_d = uzaklik_hesapla(  Orion_Hava_Araci.enlem_d, Orion_Hava_Araci.boylam_d, 

Orion_Hava_Araci.irtifa_f32, rakip_HA.enlem_d, rakip_HA.boylam_d, rakip_HA.irtifa_f32); 

               if (mesafe_d < en_kisa_mesafe_d) 

               { 

                    en_kisa_mesafe_d = mesafe_d; 

                    En_Yakin_Ha = rakip_HA;                     

               } 

            } 

            Orion_Hava_Araci.en_yakin_ha = En_Yakin_Ha; 

        } 
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Aynı irtifadaki fakat enlem ve 

boylam bilgileri farklı olan iki 

rakip hava aracı için Şekil-33’teki 

gibi gösterilen konum bilgileri yer 

kontrol istasyonu hedef tespit 

algoritmaları ile test edilmiştir. 

Algoritmaya göre 1 numaralı hava 

aracının Orion hava aracına daha 

yakın olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.Otonom Kaçış 

Şekil-34’te gösterilen Kaçış Senaryosu 1’de Kırmızı renkteki 

görüş alanına sahip Hava Araçları rakipleri, Mavi renkteki 

görüş alanına sahip Hava Aracı, Orion Hava Aracını temsil 

etmektedir. Yarıçapı ilerleyen süreçteki testler ile belirlenecek 

3 hayali bölge mevcuttur. Orion YKİ, hedeflerin konum, 

baktığı yön gibi bilgileri analiz edecektir. Bu bilgiler 

doğrultusunda Hava Aracımıza kilitlenmek üzere olan Hedef 

İHA tespit edilir. Bu durumda Hava Aracımız boş olan 3. 

bölgeye çıkarak bize en yakın olan Hedef İHA’ya doğru 

yönelir. 

 

Başka bir kaçış senaryosu Şekil-35’te gösterilmektedir. Bu 

senaryoda bize kilitlenmek üzere olan İHA tespit edilir. Boş 

bölgeye geçildikten eğer aynı İHA, Orion Hava Aracına en 

yakın konumda olacak ise; boş bölgeye geçiş yapılırken Hava 

Aracına yükselme komutu verilir. Böylece hedefin üzerinden 

doğru kaçarak boş bölgeye geçilmiş olur, daha sonrasında 

hedefe kilitlenme sağlanır. 

 

Şekil 33- YKİ Hedef Tespit Örneği 

Şekil 34- Kaçış Senaryosu 1 

Şekil 35- Kaçış Senaryosu 2 
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5. HABERLEŞME 

Görüntü işleme ile hedef tespiti ve takibi yaparken verilerin hızlı aktarılması, sistemin gerçek 

zamanlı olması için çok büyük öneme sahiptir. Bu sebeple veri aktarılırken paket yapısı ve 

aktarım kanalının hızı, gecikmeyi minimize edilecek şekilde seçilmiştir. Örneğin paket yapıları 

JSON gibi string formatlarda değil, bayt paket yapısına sahiptir. Görüntü aktarımı, pixel 

koordinatı aktarımı ve telemetri verileri 100 Mbitps hızında aktarılmaktadır. Haberleşmelerde 

kullandığımız donanım özellikleri, paket yapıları, haberleşme kanalları ve hızları alt başlıklarda 

anlatılmaktadır. 

5.1.Hava Aracı İç Haberleşmesi 

Orion Hava Aracı içerisinde yapılan haberleşmeler sistem mimarisi üzerinde numaralandırılıp 

Şekil-36’da gösterilmiştir. 

Bu haberleşmelerin türleri, hızları, paket yapıları, hangi cihazlar arasında gerçekleştiği Tablo 

8’de gösterilmiştir.  

Tablo 8- Haberleşme Özellikleri 

Numara Haberleşme 

Türü 

Haberleşme 

Veri Hızı 

Paket Yapısı Haberleşme 

Yönü 

Cihazlar 

1 I2C 100 kHz Standart Tek Yön Kamera-Jetson 

2 UDP 100 Mbitps Orion Paket Yapısı Tek Yön Jetson local IP 

3 UDP 100 Mbitps MPEG-TS Tek Yön Jetson-Modem 

4 UART 460800 bps MAVLink Çift Yön Jetson-Pixhawk 

5 UDP 100 Mbitps Orion Paket Yapısı Çift Yön Jetson-Modem 

6 UART 115200 bps SBUS Tek Yön R9DS-Pixhawk 

7 UART 57600 bps MAVLink + Orion Çift Yön Jetson-Telemetri 

8 UART 57600 bps MAVLink Çift Yön YKİ-Pixhawk 

 

Haberleşmelerde kullanılan paket yapıları ve içerdiği değişkenler alt başlıklarda 

anlatılmaktadır. 

 

Şekil 36- Hava Aracı İç Haberleşme Mimarisi 
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5.1.1. Orion Haberleşme Protokolü 

YOLOv5, Orion Embedded C uygulaması ve YKİ kendi aralarında haberleşirken Orion 

Haberleşme Protokolünü kullanır. Jetson içi olan haberleşmede 127.0.0.1:1434 IP’si ile 

YOLOv5’ten Orion Embedded C uygulamasına gönderilir, Orion Embedded C uygulaması ile 

YKİ arasında kullanılacağı zaman UART ile telemetri üzerinden ve yedeklilik için Modem 

(UDP) üzerinden gönderilir.  

Bu protokol Tablo 9’de görüldüğü üzere 2 Senkron baytıyla başlar. Paketin kaçıp kaçmadığını 

anlamak için sayaç değişkeni yer alır. Gönderilecek olan değişkenler bu paketin Veriler 

dizisinin içine koyulur, CRC16 hesaplanarak hedef donanıma gönderilir. 

Tablo 9- Orion Haberleşme Protokolü 

Bayt Sırası Değişken Adı Değişken Türü Değer 

0 SENKRON1 UINT8 0x14 

1 SENKRON2 UINT8 0x81 

2 Paket Sayaç UINT8 0-255 

3 Paket Boyut UINT8 0-255 

4 Mesaj ID UINT8 0-255 

N Veriler UINT8[N]  

N+5 CRC1 UINT8 0-255 

N+6 CRC2 UINT8 0-255 

 

 

Örnek olarak, görüntü işlendikten sonra elde edilen pixel koordinatlarını Orion Embedded C 

uygulamasına gönderirken (Mesaj ID: 0) Veriler dizisinin sıralaması Tablo 10’da gösterildiği 

gibi olmalıdır. 

Tablo 10- Orion Paket Yapısı Örnek Mesaj İçeriği 

Değişken Adı Tipi Açıklama 

Kilit Durum UINT8 0: Kilit yok 

1: Kilit var 

Hedef Merkez X 

Koordinatı 

UINT16  

Hedef Merkez Y 

Koordinatı 

UINT16  

Hedef Genişlik UINT16  

Hedef Yükseklik UINT16  
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5.1.2. MPEG-TS Haberleşme Protokolü 

İşlenmiş olan görüntü Gstreamer ile H265 formatında sıkıştırılır ve çıktı olarak MPEG-TS 

paketi verir. Her bir MPEG-TS paketi 186 Bayttan oluşur, Şekil-37’de görüldüğü üzere 0x47 

Baytı ile başlar ve her paketin PID’si bulunur. Bu MPEG-TS paketleri, UDP ile gönderilirken 

7 MPEG-TS paketi tek UDP paketinde göndirilir. Yani Hava Modeme 1316 baytlık paketler 

halinde ulaşır [3]. 

5.1.3. SBUS Protokolü 

Hava Aracında bulunan kumandanın alıcısı (R9DS), otopilot kartına dataları SBUS protokolü 

ile yani terslenmiş UART ile aktarır [8]. Bu haberleşmenin hızı 115200 bps’dir. 

 

Şekil 38- SBUS Logic Analizör Çıktısı 

Şekil 37- Wireshark MPEG-TS Paketleri 
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SBUS paketi 0x0F ile başlar ve 25 

Bayttan oluşur, R9DS çıkışına Logic 

Analizör bağlanarak aldığımız görsel 

Şekil-38’de yer almaktadır. Yandaki 

metin kutusunda görüldüğü gibi başlık 

8 bit, ondan sonra gelen her 11 bit bir 

kanalın değerlerini taşır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Hava Aracı İçi Mavlink Protokol Kullanımı 

Mavlink v1 genel paket yapısı Şekil-39’da, içeriği Tablo 11’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 39- Mavlink v1 Paket Yapısı 

Tablo 11- Mavlink v1 Paket İçeriği 

Byte Sırası C versiyonu İçerik Değer 

0 UINT8 Paket başlangıç 0xFE 

1 UINT8 Paket boyut 0-255 

2 UINT8 Paket Sırası 0-255 

3 UINT8 Sistem kimliği 1-255 

4 UINT8 Komponent kimliği 0-255 

5 UINT8 Mesaj kimliği 0-255 

5+N UINT8 [max 255] Veri 
 

N+6 ve N+7 UINT16 Checksum 
 

 

MAVLink v1 paket yapısının payload kısmında Command Long yapısı kullanıldı. Command 

Long yapısı içeriği Şekil-40’ta gösterilmiştir. 

#define SBUS_BASLIK    0x0F 
#define SBUS_PAKET_BOYUT   25 
 
typedef union 
{ 
 UINT8 paket[SBUS_PAKET_BOYUT]; 
 struct 
 { 
  UINT16  baslik  :8; 
  UINT16  kanal_1  :11; 
  UINT16  kanal_2  :11; 
  UINT16  kanal_3  :11; 
  UINT16  kanal_4  :11; 
  UINT16  kanal_5  :11; 
  UINT16  kanal_6  :11; 
  UINT16  kanal_7  :11; 
  UINT16  kanal_8  :11; 
  UINT16  kanal_9  :11; 
  UINT16  kanal_10 :11; 
  UINT16  kanal_11 :11; 
  UINT16  kanal_12 :11; 
  UINT16  kanal_13 :11; 
  UINT16  kanal_14 :11; 
  UINT16  kanal_15 :11; 
  UINT16  kanal_16 :11; 
 }; 
}sbus_bilgileri_t; 
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Şekil 40- Command Long Paket Yapısı 

Command Long yapısının içerisine test uçuşunda kullanılan 

MAV_CMD_CONDITION_YAW komutu yapısı entegre edildi.  

MAV_CMD_CONDITION_YAW paket yapısı aşağıdaki Tablo 12’de gösterilmiştir. 

Tablo 12- MAV_CMD_CONDITION_YAW Komut İçeriği 

PARAMETRE AÇIKLAMA BİRİM 

1: Açı hedef açı, 0 değeri kuzey deg 

2: Açısal Hız Açısal Hız deg/s 

3: Yön -1: saat yönü tersi, 1: saat yönü 
 

4: Dönüş 0: Mutlak Açı, 1: Göreli Ofset 
 

5 Boş 
 

6 Boş 
 

7 Boş 
 

 

Hava aracına gönderilen paket yapısının genel şematiği Şekil-41’de gösterilmiştir [10]. 

 

Şekil 41- Mavlink Paket Dizini Sıralaması 
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5.2.Hava Aracı - YKİ Haberleşmesi 

Hava Aracı-YKİ arasında iletişimi sağlayan haberleşme linkleri Şekil-42’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 42- Hava Aracı-YKİ Link Gösterimi 

Bu diyagrama göre: 

1- Modem: 2,4-5 GHz bandında 4,56W ile yayın yapan MikroTik marka modem 

kullanılmaktadır. Modem 100 Mbitps hızında kullanılacaktır. Asıl amacı havadan yere canlı 

görüntü aktarımı olmakla beraber Orion ve Mavlink Paketi de çift yönlü olarak gönderecektir. 

2- Telemetri 1: Otonom Uçuş Kartı ve YKİ arasındaki çift yönlü Mavlink haberleşmesini 

sağlayan bu telemetri 915 MHz bandında yayın yapmaktadır ve çıkış gücü 0,5 W’dır. 

3- R9DS Alıcı: Kumanda tarafından gönderilen verileri alır ve SBUS paket yapısı ile otonom 

uçuş kartına gönderir. 2,4 GHz Bandında yayın yapar, tek yönlü haberleşmedir. 

 4- Telemetri 2: Yapay zeka bilgisayarı ile YKİ arasındaki çift yönlü haberleşmeyi sağlar. 433 

MHz bandındadır, gücü 0,5 W’dır. Olası modem frekansının bastırılması sonucu kaybolan 

verileri yere aktarmak için kullanılmıştır. 

 Orion Paketi, MPEG-TS, SBUS ve Mavlink paketi ile komut gönderme yapıları 5.1. Hava 

Aracı İç Haberleşmesi başlığı altında anlatılmıştır.  

 Hava Aracından gelen örnek paket ve paketin çözümlemesi Tablo 13’te gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Değiken Adı Tipi YKİ’ye Gelen Veri (Little Endian) Değişkene Aktarılan Değer 

Time_boot_ms Uint32_t A3 0C 08 00 527523 

Lat int32_t 76 47 55 18 408242038 

Lon int32_t A2 60 D7 11 299327650 

Alt int32_t 64 97 04 00 300900 

Relative_alt int32_t 9A FF FF FF 4294967194 

Vx int16_t 07 00 7 

Vy int16_t F8 00 248 

Vz int16_t 00 00 0 

Hdg uint16_t 86 8B -29818 

CRC1 Uint8 03 3 

CRC2 Uint8 6C 108 

Tablo 13- Mavlink Paketinin Çözümlenmesi 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

32 | S a y f a  

Orion UAV Team 

YKİ’de bulunan paket çözümle fonksiyonu kodu aşağıdaki metin kutusunda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            public void paket_cozumle(byte[] mavlink_paket) 

            { 

                mavlink1_id_u8 = mavlink_paket[0]; 

                veri_boyutu_u8 = mavlink_paket[1]; 

                sequence_u8 = mavlink_paket[2]; 

                sistem_id_u8 = mavlink_paket[3]; 

                comp_id_u8 = mavlink_paket[4]; 

                mesaj_id_u8 = mavlink_paket[5]; 

                if (mesaj_id_u8 == (int)mesaj_id.ATTITUDE_ID) 

                { 

                    attidue.roll_acisi = BitConverter.ToSingle(mavlink_paket, 10); 

                    attidue.pitch_acisi = BitConverter.ToSingle(mavlink_paket, 14); 

                    attidue.yaw_acisi = BitConverter.ToSingle(mavlink_paket, 18); 

                } 

                else if (mesaj_id_u8 == (int)mesaj_id.LOCAL_POSITION_NED_ID) 

                { 

                    local_position.x_konum = BitConverter.ToSingle(mavlink_paket, 10); 

                    local_position.y_konum = BitConverter.ToSingle(mavlink_paket, 14); 

                    local_position.z_konum = BitConverter.ToSingle(mavlink_paket, 18); 

                } 

                else if (mesaj_id_u8 == (int)mesaj_id.GLOBAL_POSITION_INT_ID) 

                { 

                    global_position.enlem_d = BitConverter.ToInt32(mavlink_paket, 10); 

                    global_position.boylam_d = BitConverter.ToInt32(mavlink_paket, 14); 

                    global_position.yukseklik_f32 = BitConverter.ToInt32(mavlink_paket, 18); 

                    global_position.yerden_yukseklik_f32 = BitConverter.ToInt32(mavlink_paket, 22); 

                    global_position.vx_ground_i16 = BitConverter.ToInt16(mavlink_paket, 26); 

                    global_position.vy_ground_i16 = BitConverter.ToInt16(mavlink_paket, 28); 

                    global_position.vz_ground_i16 = BitConverter.ToInt16(mavlink_paket, 30); 

                } 

                CRC1_u8 = mavlink_paket[mavlink_paket.Length - 2]; 

                CRC2_u8 = mavlink_paket[mavlink_paket.Length - 1]; 

            } 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

33 | S a y f a  

Orion UAV Team 

5.3. Server-YKİ Haberleşmesi 

Hava aracından YKİ tarafına modem ve telemetri üzerinden aktarılan görüntü ve telemetri 

dataları YKİ tarafından alınıp haberleşme dokümanında belirtilen talimatlar doğrultusunda 

yarışma takımımızın ağ çoklayıcısı üzerinden sunucuya gönderilecektir. İletilecek olan 

telemetri verileri JSON formatına uygun şekilde oluşturulup sunucu ile API mantığı şeklinde 

haberleşecektir. Haberleşme dokümanında belirtilen durum kodları sayesinde API üzerinden 

haberleşme durumunu anlık öğrenilebilecektir. POST /api/giris sayesinde yarış zamanı verilen 

kullanıcı adı ve şifre ile sunucuda oturum açılacaktır. Haberleşme dokümanında belirtildiği gibi 

telemetri paketi verileri GET /api/sunucusaati komutuyla sunucu saati ile kalibre edilip istenilen 

formatta oluşturularak POST /api/telemetri_gonder komutu ile 1 Hz ile sunucuya 

gönderecektir. Kilitlenme durumunda ise sunucuya POST /api/kilitlenme_bilgisi komutu ile 

kilitlenme başlangıç zamanı, bitiş zamanı ve otonom kilitlenme durumu gönderilecektir. 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI 

Orion Yer Kontrol İstasyonu, C#’ın WPF uygulamasında geliştirilmiştir [9]. Yer kontrol 

istasyonun temel görevlerinden biri Mission Planner uygulaması üzerinden gelen Mavlink-1 

protokolü paketlerini ayrıştırmak ve verileri gerçek zamanlı olarak okuyabilmektir. Bu bağlantı 

sayesinde gelen paketleri ayrıştırarak ve verileri gerçek zamanlı okuyarak yer kontrol 

istasyonunun hava aracının o anki konum, yükseklik vb. verilerine erişebilmesi ve bunları 

kilitlenme algoritmalarında kullanabilmesi sağlanmaktadır. Bu veriler ışığında arayüz üzerinde 

bulunan haritada hava aracının ve yarışmada bulunan sunucu üzerinden aktarılacak olan diğer 

rakip hava araçlarının anlık konumları gösterilecektir. Bu sayede bize en yakın hava aracının 

tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Şekil-43’te yer kontrol bilgisayarı arayüzünün tasarımı 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 43- Yer Kontrol İstasyonu Tasarımı 

Arayüzün en alt kısmında rakip hava araçları ile ilgili bilgiler, sol kısmında ise kendi hava 

aracımız ile ilgili bilgiler görsel ve sayısal göstergelerle gösterilmektedir. Arayüzde 4 adet 

gösterge mevcuttur, bunlar; 
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1-      Airspeed Indicator: Hava aracının hızını gösteren göstergedir. Birimi ‘Knots’ tır. 1 knots 

1,852 km/h ‘e eşittir. 

2-      Attitude Director Indicator: Hava aracının havadaki durumunu gösteren göstergedir. 

3-      Altimeter: Hava aracının bulunduğu yüksekliği gösteren göstergedir. 

4-      Turn Coordinator: Hava aracının dönüşlerini gösteren göstergedir. 

ÖTR raporundan farklı olarak bu göstergeler haricinde hava aracının hız, yükseklik, mod değişimi 

gibi uçuş bilgileri soldaki bölmede “Uçuş Bilgileri” kutusunda gösterilmektedir. Ayrıca arayüz 

üzerinde görüntü işleme ile hava aracından gelen kilitlenme görüntüsünün arayüz üzerinden 

izlenebilmesi adına yine sol kısma video oynatıcı eklenmiştir. 

Hava aracının konum değişikliğini arayüzde gösterebilmek adına aşağıdaki metin kutusunda 

gösterilen “PropertyChanged” Event’i kullanılmıştır. Bu sayede sadece hava aracının konumu 

değiştiğinde arayüz güncellemesi yapılarak performans iyileştirilmesi yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 

        public void NotifyPropertychanged(string propname) 

        { 

            if (PropertyChanged != null) 

            { 

                PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propname)); 

            } 

        } 

 

        public string Hava_Araci_Konum 

        { 

            get 

            { 

                return hava_araci_konum; 

            } 

            set 

            { 

                hava_araci_konum = value; 

                NotifyPropertychanged("Hava_Araci_Konum"); 

            } 

        } 
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UDP haberleşme için de “PropertyChanged” Event’i kullanılmıştır. Böylece her yeni veri 

aktarımında paket ayrıştırma işlemleri için PropertyChanged() metodu çalıştırılarak hava 

aracına yeni değerlerin atanması sağlanır. Mission Planner ile aktarılan UDP verilerinin 

dinlenmesi aşağıdaki metin kutusunda gösterildiği gibi yapılmaktadır. 

public class Udp_Haberlesme : INotifyPropertyChanged{ 

            private static string IP_Address { get; set; }  //dinlenecek ve gönderilecek ip adresi 

            private static int Port_No { get; set; }        //dinlenecek port 

            private readonly UdpClient udp; 

            IAsyncResult async_result_ = null; 

            public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 

            private byte[] udp_cevap; 

            public byte[] Udp_Cevap{ 

                get{ 

                    return udp_cevap; 

                } 

                set{ 

                    udp_cevap = value; 

                    if (PropertyChanged != null) { 

                        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(nameof(Udp_Cevap))); 

                    } 

                } 

            } 

            public Udp_Haberlesme(string ip_address, int port_no) { 

                IP_Address = ip_address; 

                Port_No = port_no; 

                udp = new UdpClient(Port_No); 

            } 

            public void StartListening(){ 

                async_result_ = udp.BeginReceive(Receive, new object()); 

            } 

            private void Receive(IAsyncResult async_result) { 

                IPEndPoint ip = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(IP_Address), Port_No); 

                Udp_Cevap = udp.EndReceive(async_result, ref ip); 

                StartListening(); 

            } 

        } 
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7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU 

7.1. Yapısal Entegrasyon 

Yarışma için seçilen çok yönlü ve basit bir yapıya sahip olan hava aracının gövdesi quadcopter 

gövdedir. Bu gövdeye bağlı iniş takımları ve toplam dört kol bulunmaktadır. Her bir kol bir 

motora bağlıdır ve bu motorlar döner kanat İHA’nın kanat görevini üstlenen pervaneleri 

taşımaktadır. 

Belirtilen dört kol gövdeye gösterilen kelepçeler sayesinde 

sabitlenip sonrasında montajı yapılmıştır. Kollar üzerinde motorları 

taşıyacak motor yuvaları bulunmaktadır, bu yuvalarda karbon fiber 

borulara eş merkezli olarak cıvatalar yardımı ile sabitlenip montajı 

Şekil-44’te yapılmıştır. 

 

Gövdeye bağlanacak iniş takımları için katlanabilir iniş takımları 

tercih edilmiştir. Tercih edilen katlanabilir iniş takımlarının gövdeye 

montajı için bu montajı gerçekleştirecek bağlantı parçaları gereklidir. 

Öncelikli olarak iniş takımları ve gövde üzerinden gerekli ölçüler 

alındıktan sonra Solidworks paket programı üzerinden çizimleri 

yapılıp bu bağlantı parçaları elde edilmiştir. Çizimleri yapılan montaj 

için gerekli bağlantı parçaları 3D Printer kullanarak üretilmiştir. 

Gövde ile iniş takımları arasında bağlantı kuracak bu parçalar iki adet 

olup gövdeye montajı birbirlerine paralel ve gövdeye teğet olacak 

şekilde cıvatalar ile Şekil-45’teki gibi sabitlenmiştir.  

 

Tamamlanan montajın ardından iniş takımlarının gövdeye montajı, 

yine cıvatalar yardımı ile eş merkezli olarak yapılıp sabitlenmiştir. İniş 

takımlarının gövdeye entegresinden önce ayrı bir şekilde cıvatalar ile 

gerekli montaj işlemleri yapılıp daha sonra hava aracının gövdesine 

entegresi Şekil-46’daki gibi yapılmıştır.  

Gövdeye montajı yapılan kollar ve iniş takımları ile gövde-iniş 

takımları arasında bağlantıyı kuracak parçaların montajı 

tamamlandıktan sonra hava aracımızın yapısal entegrasyonu 

tamamlanmıştır. Hava aracımızın tüm yapısal entegrasyonu 

tamamlandıktan sonraki ağırlığı ise 500 gr olarak ölçülmüştür.  

7.2. Mekanik Entegrasyon 

Seçilen ve üretimi yapılan hava aracının yapısal entegrasyonu tamamlandıktan sonra mekanik 

entegrasyonuna geçilmiştir. Aracımızın mekanik olarak entegrasyonunda ağırlık dağılımına ve 

güvenliğe öncelik verilmiştir. 

 

 

Şekil 44- Kol Entegrasyonu 

Şekil 45- İniş Takımı Bağlantısı 

Şekil 46- İniş Takımının Montajı 
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Hava aracı dört kollu bir gövdeye sahip olup motorlar ve pervaneler bu kolların uçlarına 

bağlıdır. Öncelikli bu karbon fiber boruların üstüne motor için bir yatak sistemi oluşturulup bu 

yatak sistemi de karbon fiber borulardan oluşan kollara eş merkezli olacak şekilde cıvatalar 

yardımı ile Şekil-44’teki gibi montajlanmıştır.  

Motorlar ise bu yataklara teğet olarak ve motorun alt paleti 

hazırlanan motor yatağına paralel olarak montajı Şekil-

44’teki gibi gerçekleştirilmiştir. Motorun güç kaynakları ile 

bağlantısını sağlayacak kabloları ise karbon fiber boruların 

içerisinden geçirilmiştir. 

Karbon fiber borulara montajı sağlanan bir diğer malzeme 

ise pervanelerdir. Pervanelerin montajı motor üstüne 

gerçekleştirilmiştir. Pervaneler motorların üstüne Şekil-

47’deki şekilde montajı gerçekleştirilmiştir.  

 

Gövde iki ayrı plakadan oluşmaktadır. Bu iki plakanın arası 

yapısal olarak boştur. Bu iki plakanın arasına ise motor ve 

pervanelerle bağlantının kolay sağlanması için 5000 mAh 

30C 5S Li-po pil ve dört motora bağlantılı olan ESC 

yerleştirilmiştir. Bu malzemeler gövdeye teğet ve paralel 

ayrıca kabloların motorlara boruların içinden ulaşabileceği 

şekilde Şekil-48’deki gibi montajı yapılmıştır.  

 

Gövdenin iki plakası arası malzemelerin montajının 

tamamlanması ile üst plaka üstüne montajı yapılacak 

malzemeleri eşit ağırlık dağılımına uygun şekilde en uygun 

yerleri tespit edilip gerekli montaj işlemi yapılmıştır. Üst plaka 

üstüne gelecek olan malzemeler gövdenin tam ortasına 

birbirlerine yakın bir şekilde montajı sağlanmıştır. Üst kısma 

eklenen ilk malzeme Pixhawk olarak belirlenmiştir. Pixhawk 

gövdeye teğet bir şekilde yerleştirilip cıvatalar yardımıyla 

montajı gerçekleştirilmiştir. Plaka üstüne aynı şekilde 

telemetri, GNSS montajı Şekil-49’deki gibi 

gerçekleştirilmiştir. 

Görev isterleri sonucu, ağırlık merkezi ve güvenlik göz önüne 

alınarak Jetson’ın montajının Pixhawk’ın üstüne bir plaka ve 

vidalar yardımı ile yerleştirilip montajının bu plakanın üstün 

yapılması uygun görülmüştür fakat hava aracımıza entegre 

edilecek olan Jetson rapor tesliminden önce elimize 

ulaşmamıştır, bu yüzden montajı Solidworks paket programı 

üzerinden Şekil-50’deki gibi gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 47- Motor, Pervane Entegrasyonu 

Şekil 48- Pil, ESC Entegrasyonu 

Şekil 49- Aviyoniklerin Entegrasyonu 

Şekil 50- Jetson Entregrasyonu 
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7.3. Elektronik Entegrasyon 

 

Şekil 51- Elektronik Entegrasyon Şeması 

İHA üzerinde bulunan bütün elektronik komponentlerin entegrasyonu Şekil-51’de 

belirtilmiştir. Yapılan Elektronik Entegrasyonlar 7.2 Mekanik Entegrasyon başlığı altındaki 

şekillerde gözükmektedir. 

8. TEST VE SİMÜLASYON 

8.1. Alt Sistem Testleri 

Bu başlıkta araç geliştirme sırasında yapılan testler yer almaktadır. Gerçekleştirilen her test alt 

başlıklarda belirtilmiştir. 

8.1.1. İşlenmiş Görüntünün Kablosuz Olarak Aktarılma Testi 

Test ortamı Şekil-52’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 Şekil 52- Görüntü Aktarımı Test Ortamı 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

39 | S a y f a  

Orion UAV Team 

Bu test; bilgisayarın kamerasından alınan görüntü işlenerek, aynı modeme bağlı olan telefonun 

IP’sine Gstreamer ile kablosuz gönderilmesini içerir. 

 

Tablo 14- Cihaz IP ve Port Bilgileri 

Cihaz IP:Port 

Bilgisayar 192.168.1.45:14450 

Telefon 192.168.1.64:1414 

Gstreamer uygulaması ile yukarıdaki kod parçası görüntü 

işlendikten sonra YOLOv5 detect.py içerisine yazılmıştır. Bu 

kod parçasında, IP ve port yerine Tablo 14’te gösterilen 

telefonun IP ve portu girilmiştir. 6 Mbitps hızında sıkıştırılarak, 

saniyede 30 frame aktarım sağlanmıştır. Telefonda VLC 

uygulaması ile UDP’den gelen 1414 portu dinlenerek video 

başarılı bir şekilde aktarılmıştır.  

Telefondan alınan ekran görüntüsü Şekil-53’te gösterilmiştir. 

8.1.2. Otopilot Kartı SITL Kontrol Testi 

Hava Aracında kullanılan Pixhawk 2.1 Cube otopilot kartının en önemli özelliklerinden biri 

olan (SITL) software-in-the-loop simülasyonudur. Bu özellik Pixhawk’ın herhangi bir donanım 

olmadan yalnızca yazılımın yeterli olduğu bir ortamda HA’yı istenilen durumlarda simüle 

edilmesine imkân sağlar. Böylece henüz HA’nın uçuşuna başlamadan önce denemek istenilen 

parametreleri, hareketleri, istenilen görevlerin testi ve görev algoritmalarını simüle ederek bu 

olayların çalışma durumundan emin olunabilir. Bu sayede gerçek uçuş esnasında oluşabilecek 

kaza ve yaralanmalar en aza indirgenir. 

Pixhawk’ın desteklediği, kullanım kolaylığı ve tercih edilen bir simülasyon olması sebebiyle 

Mission Planner kullanılmıştır. İstenilen deneyi simüle etmek için MAVROS kütüphanesi 

kullanılacak olup uygun Mavlink komutlarının oluşturulması ve otonom uçuş kartına 

aktarılması sağlanacaktır. 

 

 

 

 

gst_cikis = cv2.VideoWriter('appsrc ! 

videoconvert ! timeoverlay ! x264enc 

tune=zerolatency bitrate=6000 ! queue ! 

mpegtsmux alignment=7 name=mux ! udpsink 

host=192.168.1.64 port=1414', 

cv2.CAP_GSTREAMER, 0, 30, (1280, 720), True) 

 

Şekil 53- Telefonun Ekran Görüntüsü 
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Şekil-54’te görüldüğü gibi Mission Planner’da SITL 

özelliği kullanarak simülasyonda uçuş yapılmıştır. İlk 

olarak GUIDED modda kalkış yapılmış olup daha sonra 

AUTO moda alınıp Şekil-55’te görüldüğü gibi 

CONDITION_YAW komutu ve RTL komutu başarılı bir 

şekilde test edilmiştir.  

 

 

 

Şekil 55- Mission Planner Rota Planı 

8.1.3. YOLOv5 Algoritması ile Hedef Tespit Testi 

Drone fotoğraflarını etiketleyerek elde ettiğimiz veri setimizin eğitimi sonucunda en yüksek 

başarım oranını elde etmek için eğitimde kullanılacak olan epoch ve batch boyut değerlerini 

belirlenmesi ile ilgili yaptığımız çalışmalar sonucu, epoch sayısını arttırdıkça başarım oranının 

arttığı görülmüş fakat belli bir eşikten sonra başarım oranının artış miktarında ciddi bir azalma 

yaşanmıştır. Bu sebeple epoch sayısı gereğinden fazla arttırıldığında kötü eğitim sonucu olan 

ezberleme durumu görülmüştür. Yapılan eğitim denemeleri sonucu olan Şekil-57 ve Şekil-

56’da bu duruma örnek verilmiştir. Başarım artış oranının sabit kaldığı veya azalarak arttığı 

eşik noktasında eğitim durdurulmalıdır. Bunun sonucunda elde edilen epoch sayısı model için 

optimum epoch sayısıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aynı şekilde en yüksek başarım oranı için batch boyut değerinin de en doğru şekilde 

belirlenmesi önem taşımaktadır. Daha önce yapılmış çalışmalardan yola çıkıldığında Şekil-

58’de görüldüğü üzere farklı bir veri setinde ve farklı epoch değerinde 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512 

batch boyutları verilerek eğitim yapılmış ve bu değerlerde alınan doğruluk değerleri 

karşılaştırılmıştır. Genel olarak en iyi değerler batch boyutunun 16, 32, ve 64 olduğu 

durumlarda görülmüştür.  

 

Şekil 54- Mission Planner Rota 

Şekil 57- 300 Epoch ile Başarım Oran Grafiği Şekil 56- 100 Epoch ile Başarım Oran Grafiği 
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Şekil 58- Çeşitli Batch Boyutlarının Grafikleri 

Orion veri setinin YOLO algoritmasının modelleri ile eğitim kıyaslaması Tablo 15’te 

görülmektedir.  

Tablo 15- YOLOv5 Modellerinin Çeşitli Epochs ve Batch Boyutlarında Eğitim ve Test Sonuçları 

Model Batch size Epoch Eğitim Süresi (dk) Başarım oranı 

s 8 300 135 %95 

s 8 100 45 %96 

s 16 300 125 %96 

s 16 100 42 %97 

m 8 300 260 %96 

m 8 100 87 %97 

l 4 300 480 %97 

l 4 100 160 %98 

 

Tablo 15’te görüldüğü üzere yapılan testlerde tüm modeller benzer başarım oranlarını 

sergilerken farklılıklar eğitim sürelerinde ön plana çıkmaktadır. YOLOv5s için Şekil-59’da 

epochs sayısının 300 olduğu, Şekil-60’ta epochs sayısının 100 olduğu sonuçlar grafiklenmiştir. 

Aynı durum için herhangi bir test uçuş videosunda hedef tespit test gerçekleştirilmiştir.  

  

Şekil 59- YOLOv5s 300 Epochs Eğitim Çıktıları 
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Şekil 60- YOLOv5s 100 Epochs Eğitim Çıktıları 

Şekil-62’de 300 epochs, Şekil-61’de 100 epochs için sonuçlar görülmektedir. 

 

 

Şekil 62- YOLOv5s 300 Epochs Eğitimin Test Görüntüsü 

8.2.Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

Bu bölümde, yapılan uçuş testlerine ait görseller, uçuş testlerinin sonuçları ve uçuş kontrol 

listesi alt başlık olarak yer almaktadır. 

 

 

 

Şekil 61- YOLOv5s 100 Epochs Eğitimin Test Görüntüsü 
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8.2.1. Uçuş Kontrol Listesi 

Uçuş öncesi kontrol listesi Tablo 16’da görülmektedir. 

Tablo 16- Uçuş Öncesi Kontrol Listesi 

Uygulanacak Kontrol Kontrol Durumu 

Hava şartlarının uçuş için uygun olduğundan emin ol 
 

İlk yardım çantasının bulunduğundan emin ol 
 

Uçuş alanının güvenli olduğundan emin ol 
 

Uçuş izninin olduğundan emin ol 
 

Uçuş sahası izni olduğundan emin ol 
 

 

Tablo 16’da henüz uçuşa ve uçuş alanına karar vermeden önce mutlaka bütün maddelerinin 

kontrol edilip hepsinden emin olunması gereklidir. 

Güç öncesi kontrol listesi Tablo 17’de görülmektedir. 

Tablo 17- Güç Öncesi Kontrol Listesi 

Uygulanacak Kontrol Kontrol Durumu 

Mekanik parçaların bağlantılarından emin ol 
 

Tüm kabloların takıldığından emin ol 
 

Kablo lehimleri hiç birinin açıkta olmadığına emin ol 
 

Motor pervane bağlantısından emin ol  
 

Bataryaların montajından emin ol  
 

Parçaların HA içindeki yerleşimlerinin sağlamlığından emin ol 
 

Pil kapasitesinin uçuşa uygunluğundan emin ol 
 

Kalkış ve iniş için güvenli alan olduğundan emin ol 
 

GPS modülünün çalıştığından emin ol 
 

IMU ünitesinin çalıştığından emin ol  
 

Pusulanın doğruluğundan emin ol  
 

İniş takımlarının çalıştığından emin ol 
 

 

Güç öncesi kontrol listesi HA’nın istenildiği gibi uçması ve HA’nın uçuş esnasındaki eleman 

kaybı, parça eksikliği gibi olası istenmeyen durumları ortadan kaldırmak için büyük önem arz 

etmektedir. Bu nedenle her uçuşta, Tablo 17’de bulunan bütün maddelerin özenli bir şekilde 

kontrol edilmesi gerekmektedir. 
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Güç sonrası kontrol listesi Tablo 18’de görülmektedir. 

Tablo 18- Güç Öncesi Kontrol Listesi 

Uygulanacak Kontrol Kontrol 

Durumu 

Servolara güç gittiğinden emin ol 
 

Arayüz ile bağlantı kurulduğundan emin ol 
 

Arayüzde hata mesajı almadığına emin ol 
 

sensörlerin çalıştığından emin ol  
 

Hava Aracının yarı otonom tepkilerin doğruluğundan emin ol 
 

Parametrelerin doğruluğundan emin ol 
 

Motorun çalıştığından emin ol  
 

Güç sonrası kontrol listesi HA’nın uçuş esnasında doğru, sağlıklı ve istenilen biçimde kontrol 

edilmesini aynı zamanda HA’nın kontrolünün kaybedilip olası kazaların en aza indirgenmesi 

açısından diğer tablolarda olduğu gibi burada da bütün maddeler özenle kontrol edilmelidir. 

Uçuş testine başlamadan yukarıdaki tablolarda bulunan listelere bakıldı, alanın ve HA’nın uçuş 

için uygunluğundan emin olundu. Fakat HA’yı uçurmak istenen alan eğimli ve engebeli olduğu 

için alanın kalkış ve iniş için güvenli olduğundan emin olunamadı buna rağmen HA’nın 

sarsıntısız bir şekilde kalkış, uçuş ve iniş yaptığı görüldü.  

HA’nın kalkış yapmadan önceki görüntüsü Şekil-63, kalkış esnasında görüntüsü Şekil-64 ve 

uçuş esnasındaki görüntüsü Şekil-65’de görülmektedir. 

 

Şekil 63- Otonom Kalkış Öncesi Şekil 64- Otonom Kalkış Şekil 65- Uçuş 
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8.2.2. Uçuş Testi ve Test Arayüzü 

 

Şekil 66- Yaw Açısı Kontrol Test Arayüzü 

Şekil-66’daki Test arayüzü C# WPF ile geliştirildi. Test arayüzü üzerinden Mavlink-1 

protokolünün paket yapısı oluşturularak hava aracı üzerindeki otopilot kartına telemetri 

bağlantısı üzerinden komut paketleri gönderildi. Gönderilen bu paketler başarılı bir şekilde 

çalıştı. Bu test başarıyla yapıldıktan sonra oluşturulan komut yapısı Orion Embedded 

Application kodlarına entegre edildi. 

Uçuş evreleri Şekil-68’de gösterilmiştir. Test ortamında yapılan adımlar şu şekildedir; 

• Güvenlik Önlemi 

Kumanda üzerindeki tuşa atanan mod değişikliği ile olası kontrol dışı harekette hava aracının 

kontrolünü pilot devralması ayarlanmıştır.  Şekil-67’de görülen, kumandaya atanan modlar şu 

şekildedir; 

Auto Mod: Bu mod Mission Planner tarafından 

belirlenen rota üzerinde kumanda kontrolü olmadan 

otonom bir şekilde uçmasını sağlar. 

Guided Mod: Bu mod Mission Planner tarafından 

belirlenen konuma ulaştığında bir sonraki MAVLink 

komutu gelene kadar havada sabit bir şekilde kalacaktır. 

Stabilize Mod: Bu mod hava aracını stabil tutmaya 

çalışır ve hava aracının kontrolünü kumanda üzerinden 

yapılmasını sağlar. 

 

 

 

 

Şekil 67- Kumanda Mod Geçişleri 
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• Otonom Kalkış 

Telemetri portuna bağladığımız Mission Planner 

uygulaması üzerinden hava aracımıza kalkış 

komutu gönderilip 30 metre yüksekliğe ulaşması 

sağlandı. 

• Arayüz Testi 

Otonom şekilde başarılı kalkış yapan hava 

aracımızın Mission Planner ile telemetri 

bağlantısı kesilip test arayüzünün telemetri 

portuna bağlamak. Bağlandıktan sonra Mavlink-

1 paket formatıyla yaw açısı komutu gönderildi. 

• Hava Aracının Dönüşü ve İniş 

Arayüzden gönderilen paket sonrası hava 

aracının donus manevrası gözlendi başarı ile 

sonuçlanan testten sonra mod değişikliği ile pilot 

kontrolüne geçirilen hava aracı yere indirildi. 

 

 

Test kapsamında yapılan arayüz kodları aşağıda metin kutularında gösterilmektedir. 

Şekil 68- Uçuş Evreleri 

public void create_mavlink_packet(byte payload_lenght, byte system_id, byte component_id, byte 

message_id, byte[] payload ,byte[] udp_packet) { 

            udp_packet[0] = 0xFE; 

            udp_packet[1] = payload_lenght; 

            udp_packet[2] = packet_sequence; 

            udp_packet[3] = system_id; 

            udp_packet[4] = component_id; 

            udp_packet[5] = message_id;   //COMMAND LONG (#76) PARAMETRESİ KULLANILACAK  

            create_mavlink_command_payload(payload); 

            for (int i = 6; i < payload_lenght+6; i++) 

            { 

                udp_packet[i] = payload[i-6]; 

            } 

            UInt16 calculated_crc = crc.MAVLINK_CRC(udp_packet, (byte)(payload_lenght + 6)); 

            udp_packet[payload_lenght + 6] = (byte)(calculated_crc & 0x00ff); 

            udp_packet[payload_lenght + 7] = (byte)((calculated_crc >> 8) & 0x00ff); 

        } 
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Yukarıdaki kod parçacığında 5.1.4. Hava Aracı İçi Mavlink Protokolü Kullanımı kısmında 

anlatılan şekilde hava aracına gönderilecek olan genel paket yapısını oluşturmayı sağlar. 

Yukarıda gösterilen kod parçacağında ise gönderilecek olan Mavlink-1 paketinin Command 

Long yapısı kullanılarak payload kısmı oluşturulmaktadır.  

Paket yapısı oluşturulduğunda bağlanılmış olan telemetriye Mavlink paketi başarılı bir şekilde 

gönderilerek test edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

public void create_mavlink_command_payload(byte[] payload) { 

            // Command Long yapısı kullanılacak  

            byte[] param1_arr = BitConverter.GetBytes(command_Long.Param1); 

            byte[] param2_arr = BitConverter.GetBytes(command_Long.Param2); 

            byte[] param3_arr = BitConverter.GetBytes(command_Long.Param3); 

            byte[] param4_arr = BitConverter.GetBytes(command_Long.Param4); 

            byte[] param5_arr = BitConverter.GetBytes(command_Long.Param5); 

            byte[] param6_arr = BitConverter.GetBytes(command_Long.Param6); 

            byte[] param7_arr = BitConverter.GetBytes(command_Long.Param7); 

            Buffer.BlockCopy(param1_arr, 0, payload, 0, 4); 

            Buffer.BlockCopy(param2_arr, 0, payload, 4, 4); 

            Buffer.BlockCopy(param3_arr, 0, payload, 8, 4); 

            Buffer.BlockCopy(param4_arr, 0, payload, 12, 4); 

            Buffer.BlockCopy(param5_arr, 0, payload, 16, 4); 

            Buffer.BlockCopy(param6_arr, 0, payload, 20, 4); 

            Buffer.BlockCopy(param7_arr, 0, payload, 24, 4); 

            byte[] command_arr = BitConverter.GetBytes(command_Long.Command); 

            Buffer.BlockCopy(command_arr, 0, payload, 28, 2); 

            payload[30] = command_Long.Target_System; 

            payload[31] = command_Long.Target_Component; 

            payload[32] = command_Long.Confirmation; 

        } 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

48 | S a y f a  

Orion UAV Team 

9. GÜVENLİK 

9.1. Yapısal Güvenlik 

• HA’da bulunan bütün elemanlar batarya hariç HA’ya iyi bir şekilde monte edilmiş olup 

cıvatalar ve somunlar cıvata sabitleyiciler ile sıkılmıştır. Bataryaya ise şarj edilmesi ve 

herhangi bir aksaklık anında hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi için HA’nın alt 

kısmına kemer şeklinde bir yuva yapılmıştır. 

• HA’nın dengeli bir şekilde kalkış, uçuş ve iniş yapabilmesi için bütün elemanların 

HA’nın ağırlık merkezine olabildiğince yakın şekilde montelenmesine özen 

gösterilmiştir. 

• HA’yı oluşturan gövde ve diğer bütün parçalar olası bir kaza ve düşme anında 

parçalanmaları halinde etrafa daha az zarar vermesi için hafif malzemeler seçilmiş olup 

HA’nın pervaneleri karbon fiberdir. Ayrıca elektronik bağlantılarda kullanılan kablolar 

HA’da kullanılan akıma uygun bir şekilde seçilmiştir. 

• HA’da güç kaynağı olarak 2 adet Lityum-Polimer (LiPo) batarya kullanılmaktadır. Bu 

bataryalar yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir. Bu nedenle güvenlik açısından büyük bir 

tehlike oluşturmaktadır. Olası kazaları ve yaralanmaları önlemek için iki batarya için de 

Glass Fiber malzemeden üretilmiş yanmaya karşı dayanıklı özel pil çantası 

bulunmaktadır. 

9.2. Fail-Safe Durumları 

• HA’nın yer kontrol istasyonu ile bağlantısı kesildiğinde FS_GCS_ENABLE 

parametresi dronun RTL modu ile kalktığı yere inmesi isteniyor ise 1 olarak, eğer 

AUTO modda uçuşa devam etmesi isteniyor ise 2 olarak ayarlanır. Bu durumda 

şartnamede istenildiği gibi 1 olarak seçilecektir. 

• HA’nın RC kumanda ile bağlantısı kesildiğinde FS_THR_ENABLE parametresi 

dronun RTL modu ile kalktığı yere inmesi isteniyor ise 1 olarak, eğer AUTO modda 

uçuşa devam etmesi isteniyor ise 2 olarak veya LAND modunda bulunduğu konuma 

inmesi isteniyor ise 3 olarak ayarlanır. Bu durumda şartnamede istenildiği gibi 1 olarak 

seçilecektir. 

• HA’nın bataryası için iki aşamalı fail-safe durumu mevcuttur. 

Birincisi batarya düşük pil seviyesinde iken 

BATT_LOW_VOLT parametresinde ayarlanan voltun altına 

düştüğünde Şekil-69’da görülen fail-safe durumu etkin olması 

için BATT_FS_LOW_ACT parametresi 1 olarak ayarlanır bu 

sayede HA, RTL modunda yere iniş yapar. İkincisi ise batarya 

kritik pil seviyesinde iken BATT_CRT_VOLT 

parametresinde ayarlanan voltun altına düştüğünde fail-safe 

durumu etkin olması için BATT_FS_CRT_ACT parametresi 1 

olarak ayarlanır ve bu sayede HA, RTL modunda yere iniş 

yapar. 

 

 

 

Şekil 69- Fail-Safe Durumları 
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9.3. İlk Yardım 

Takımımızda HA üstünde çalışırken veya uçuş testi 

yaparken herhangi bir kaza anında yaralanma gibi 

olumsuz durumlarda kazaya uğrayan kişiye ilk 

müdahalenin yapılabilmesi ve böylelikle kazayı en 

hafif şekilde atlatmasını sağlamak amacıyla Şekil-

70’te gösterilen ilk yardım çantası bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 70- İlk Yardım Çantası 
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