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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ  

1.1. Sistem Tanımı  

Heyecanlı bir bilim-kurgu filminde ya da fantastik bir kitapta okuduğumuz nefes kesen 

hikayeler ve akıl sınırlarını zorlayan teknolojiler, son yıllarda birer birer gerçekliğimizdeki 

yerini almaya başladılar. Bunların başında da şüphesiz “İHA”lar gelmekte. Gelişen teknoloji 

ve sınırları zorlama arzusundaki insanoğlunun sonsuz araştırma hevesi neticesinde, son 

zamanlarda hızla gelişen otonom araçlardan biri olan “İnsansız Hava Araçları” alanında ciddi 

bir sektör ve rekabet alanı oluştu. Gündelik yaşamda birçok yerde karşımıza çıkan İHA’lar 

tarım ve haritalandırma gibi çeşitli sektörlerde kullanılsa da daha çok askeri alanda karşımıza 

çıkmaktadır. DİREKO İKCU takımı olarak bu teknolojiyi yakından takip eden ve 

hayalimizdeki İHA’yı gerçeğe kavuşturmak için bu yıl, milli teknoloji hamlesine destek veren 

Teknofest’in düzenlediği “Savaşan İHA Sabit Kanat Kategorisi” üzerinden yarışmaya 

katıldık. 

DİREKO İKCU olarak amacımız, gözlem araçları olarak kullanılan İHA’lara çevresel 

farkındalık, karar verme yeteneği ve dinamik ortamlarda planlama yeteneği kazandırarak 

savaş uçaklarının yaptıkları Dogfight ve Hava-Hava muharebe manevraları yapabilme 

yetenekleri kazandırmaktır. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar ve araştırmalar neticesinde: 

- Takım arkadaşlarımızın çeşitli kaynaklardan yaptıkları literatür taramaları 

tamamlanmıştır. Uçağımızın kalkış ağırlığı, faydalı yük taşıyabilme kapasitesi, havada 

kalış süresi gibi özellikleri yapılan teorik ve uygulamalı testler sonucu performans 

değerleri belirlenmiştir. Hava aracımızın yapılırken olabildiğince hafif olması 

hedeflenerek bu nedenle uçağımızı köpükten ve dünyadaki emsalleri gibi tasarladık.  

- Uçağımızın diğer rakip uçaklar tarafından tespit edilebilmesini zorlaştırmak amacıyla 

uçağın görünürlüğü üzerinde çalışmalar yaptık. Uçağın kalkış ağırlığı fazla olduğu için 

en ideal kanat genişliğini oluşturduk ve uçak tasarımı yapılırken ebatları ona göre 

belirledik. Uçağın havada kalış süresini arttırabilmek için olabildiğince hafif 

tasarladığımız uçağımıza her türlü ortamda otonom bir şekilde kalkış-iniş yapabilme 

yeteneği kazandırılabilmesi için elle fırlatma sistemi uygulanmasını uygun gördük. 

- Yapılan araştırmalar sonucu yer kontrol istasyonu olarak QGround Control uygulaması 

kullanılması planlanmıştır. Kullandığımız bu program üzerinde hakemlerin bizlerden 

isteyeceği verileri elde edebileceğimiz MAVSDK kullanılarak Pyhton ile geliştirilmiş 

bir script oluşturulmuştur. Bu sayede uçaktan gelen konum bilgileri, kilitlenme bilgileri 

ve çok daha farklı verileri çekiyoruz.  

- Hazırladığımız uçağa kazandırılan otonom uçuş sayesinde kumanda ihtiyacı duymadan 

karar verebilme yeteneği kazandırılmıştır. Acil durumlarda müdahale edebilmek için 

hem yer kontrol istasyonundan kontrol ettiğimiz joystick hem de el kumandası olmak 

üzere iki farklı kumanda sistemimiz bulunmaktadır. Uçağımızın otonom uçuş sırasında 

hata vermesine karşı anlık müdahale edebilmemiz için iki pilotumuz bulunmaktadır. 

 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 
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DIREKO IKCU takımı olarak kendi tasarladığımız uçağın üzerinde yapılan analizler sonucu 

uçağımızın özellikleri aşağıda belirtilen Tablo 1 gösterilmiştir. Yapılan literatür taramaları ve 

hesaplamalar sonucu 200 cm kanat açıklığı ile kalkış ağırlığı 5008 gr olması beklenen 

uçağımızın üzerinde yapmış olduğumuz analizler sonucu tabloda ifade edilen değerler 

hesaplanmıştır. 

Performans Özellik Tablosu 

Kanat Açıklığı 200 cm 

Uzunluk 120 cm 

Maksimum İrtifa 1.5 km 

Seyir Hızı 15 m/s 

Azami Hızı 28 m/s 

Stall Hızı 11 m/s 

Kalkış Ağırlığı 5008 gr 

Faydalı Yük Kapasitesi 1035 gr 

Yüksüz Ağırlığı 3973 gr 

Otonom Uçuş Süresi 40 dk 

Motor SunnySky x4125 -515 kv 

Pervane 15x8 

Batarya 6S 10000 mAh 

(Tablo 1 Performans Özellik Tablosu) 

 

 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ  

2.1. Takım Organizasyonu 

 

(Şekil 1 Takım Şeması) 
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Takımımız “DIREKO IKCU”, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisans öğrencileri tarafından 

2021 yılında, İnsansız hava araçlarında deneyimli ve tecrübeli üyeler tarafından kurulmuş 

Savaşan bir İHA takımıdır. Takım üyelerimiz THK’nın vermiş olduğu model uçak 

eğitimlerine katılmış ve bu alanda kendilerini geliştirmişlerdir.  

 

Takımımız daha önce çeşitli projelerde çalışmış ve kazanılan deneyimler ile Savaşan İHA 

Yarışmasına enerjik, heyecanlı ve iddialı bir şekilde başvurmuştur. Takım üyelerimiz İMHAD 

Robot Maker atölyesinin kuruluşunda itibaren yazılım, 3B tasarım, 3B yazıcı kullanımı 

eğitimleri vermişler ve çeşitli projelerde yer almışlardır.  

 

“DIREKO IKCU”nun üyeleri: 

 

Furkan KANSIZOĞLU:  

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi. 

İMHAD Robot Maker atölyesinde 3B tasarım dersi, model uçak ve Python eğitimleri 

vermektedir. İnsansız hava araçları konusunda 3 yılı aşkın deneyimi vardır. 2020 Teknofest’e 

katılan Akyıldız-18 takımına danışmanlık vermiştir. THK model uçak eğitmeni, İHA-1 

pilotudur. Takımın uçak tasarımı, İHA’nın görüntü işleme ve haberleşme kısmında görev 

almaktadır. Takım kaptanlığı ve 1. pilot görevini üstlenmektedir.  

 

Ömer Faruk YURDABAKAN:  

Purdue University Computer Science bölümünde 3. sınıf öğrencisi. Gömülü sistemlere ilgisi 

bulunmaktadır. Ayrıca grafik yazılımları ve VR sistemlerle ilgili projeler üzerinde 

çalışmaktadır. İyi düzeyde C/C++ dili bilgisi vardır. Takımın yazılım geliştirme ve 

entegrasyonu kısmında görev alacaktır.  

 

Yelcan ŞAHİN:  

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümü 2.sınıf öğrencisi. Yabancı dilde 

aksan becerileri üzerine çalışmalar yürütmüştür. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü 

olarak çalışmakta ve aktif olarak çocuklar için İngilizce eğitmenliği yapmaktadır. Python ve 

pilotluk eğitimleri almaktadır. DIREKO IKCU takımının literatür taraması ve görev analizi 

görevini üstlenmiştir ve aynı zamanda takımın 2. pilotudur. Almış olduğu ilk yardım eğitimi 

ile birlikte takımın saha çalışmaları sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda, 

üyelere gelebilecek bir zarar durumunda acil müdahale edebilme yetkisi vardır. 

 

Demir Han IŞIKLI:  

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü 1. sınıf öğrencisi.       

İHA’lar üzerinde 2 yılı aşkın bir deneyimi vardır. Aynı zamanda orta düzeyde Python bilgisine 

sahip olup; çeşitli projelerde çalışmıştır. DIREKO IKCU takımının yazılımın kısmında görev 

almaktadır. 
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Ege YAVUZCAN:  

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümü 1.Sınıf öğrencisi. 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesine bağlı Teknoloji Topluluğu üyesidir. Python , C , 

C++, Görüntü işleme , ROS(Robot Operating System), Yapay zeka konularında eğitimler 

almıştır. İnsanız hava araçları konusunda 3 farklı takımda çalışıp kendini geliştirme fırsatı 

bulmuştur. Takımda yazılım bölümünde görev almaktadır. Savunma Sanayii ve Havacılık ile 

ilgilenmekte ve konuyla ilgili katkısı olan her konferansa katılmaya çalışmaktadır. 

Yunus Emre KAYALIDERE:  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Psikoloji bölümünden mezun olup 

Ankara Kampusunda Bilişsel Bilimler bölümünde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans yapmaktadır. 

2016 yılında lisans bölümünden mezun olur olmaz yapay zeka ve bilgisayar görüsü alanlarında 

eğitim görmeye başlamıştır. Yüksek lisansta bilgisayar bölümünün sunduğu derin öğrenme, 

sembolik programlama, gramer ve algoritma derslerinden başarıyla gecmistir. Makine 

öğrenmesi kullanan birçok uygulamanın yapay görü ve diğer arkayüz kısımlarında aktif olarak 

görev yapmıştır. Yaklaşık 5 senedir Python dilini kullanarak profesyonel işlerde çalışmıştır. 

Freelance sitesi olan Upwork'te aynı alanlarda çalışıp %100 iş başarısına sahip "Top 

Freelancer"'lardandır. Takımın görüntü işleme ve haberleşme kısmında görev almaktadır. 

 



 

 

 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

 

AYLAR

AŞAMALAR

Ön Tasarım Raporunun Yazılması

Görev Analizi ve Literatür Taraması

Malzeme Seçimi ve Hava Aracı Maliyet Hesaplama

Detaylı Tasarım ve Güç Sistemleri Tasarımı

Hedef Takip ve Hedeften Kaçınma Sisteminin Oluşturulması

Otonom Sisteminin Oluşturulması

Prototip İmalat ve Sistem Entegrasyonu 

Gerekli Yazılım Çözümlerinin Hayata Geçirilmesi

Otonom Sistem Uçuş Testi

Hedef Belirleme ve Hedeften Kaçınma Testi

EYLÜLNİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS

 

(Tablo 2 Zaman Akış Çizelgesi) 

 

 



 

 

No Parça Adı Talep Desteği Adet Toplam Fiyat (TL) 

 Destek Talep Edilen Ürünler    

1 Pixhawk Cube Ornage Var 1 3500 Tl 

2 Here 3 GPS Var 1 1600 Tl 

3 NVIDIA Jetson Xavier Var 1 5600 Tl 

4 Pixhawk Bundle-RFD868x Var 2 3750 Tl 

5 TF Mini Plus Lidar Module Var 1 700 Tl 

     

 Toplam Talep Edilen Destek 

Bütçe 

  15.150 TL 

     

 Sponsor Tarafından 

Karşılanacak Ürünler 

   

6 ZED 2 Stereo Ön Kamera Yok 1 9800 Tl 

7 22.2V 6S 8000 mAh Lipo Pil Yok 2 2900 Tl 

8 12 V 3s 6200 mAh Lipo Pil Yok  2 1260 Tl 

9 Ubiquiti Rocket M5 Yok 1 1000 Tl 

10 Ubiquiti Airmax PowerBeam 

M5 400 

Yok 1 1200 Tl 

11 PX4 Pitot Tüpü  Yok 1 680 Tl 

12 Hitec Servo hs485hb Yok 4 780 Tl 

13 SunnySky X4125-515 kv Motor Yok 1 1320 Tl 

14 80A ESC Yok 1 390 Tl 

15 PDB XT60 5V BEC Yok 1 65 TL 

16 Karbonfiber Boru 22-20 mm Yok 1 230 Tl 

17 Karbonfiber Boru 10-8 mm Yok 3 375 Tl 

18 Bıçak Sigorta Yok 3 6 Tl 

19 Anahtar Yok 1 5 Tl 

20 15x7 Pervane Yok 2 240 Tl 

21 Flysky 10 Kanal Alıcı Yok 1 300 Tl 

22 Power Module Yok 1 100 Tl 

23 Sponsor Tarafından 

Karşılanacak Bütçe 

  20.651 TL 

     

 İHA Yapımı İçin Gerekli 

Toplam Bütçe 

  35.801 Tl 

(Tablo 3 İHA Yapımı için Gerekli Toplam Bütçe Tablosu) 

İnsansız hava aracımızın yapımı için gerekli bütçe yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere toplam 

“35.801 TL” dir. Ön tasarım raporu aşamasında yapmış olduğumuz fiyat araştırmasına göre 

dolar kuru farkından dolayı güncel ürün listemizin bütçesi yükselmiştir. İki bütçe arasındaki 

fiyat farkı, ihtiyaç dışı ürünler çıkarılarak dengelemeye çalışılmıştır. 
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İMHAD Gençlik ve Spor Kulübü’nün İHA Yapımında vereceği malzeme desteği ile birlikte 

Teknofest’ten talep edilecek Destek Bütçesi yarı yarıya indirilmiştir. Aynı zamanda uçuş 

testleri sırasında daha önceden elimizde bulunan ürünler kullanılacaktır.  

DIREKO IKCU takımı olarak İHA’mızın yapımı için Teknofest’ten talep edilecek bütçe 

miktarımız “15.150 TL” dir. 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ  

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

Hava aracı sistem mimarisinde, ön tasarım raporunda da belirtilen ve kullanılmak istenen 

malzemeler tekrar değerlendirilip araştırıldıktan sonra bazı donanımlarda değişikliği gidilmesi 

planlanmıştır.  

Uçağımızın görüntü işleme ve kontrol algoritmalarının çalıştırılması kısmında 

kullanılmak üzere seçilen Nvidia Jetson Xavier Nx yardımcı bilgisayarı kullanılacaktır. 

Nvidia Jetson Xavier Nx, süper bilgisayar performansını uç cihazlara taşıyan ve 10W 

kadar küçük bir güç tüketimi ile çalışması, bize üstün performans vermektedir. Nvidia 

Jetson Xavier Nx ile “Hedef Takip” ve “Kaçış Manevrası” algoritmalarını Zed Stereo 

kameradan elde ettiği verileri işleyecektir.   

Uçağımızın otonom uçuşunu ve kontrol sistemini çalıştırmak için kullanılacak olan, Px4 

ve ArduPilot ile uyumlu çalışan Pixhawk Cube kullanılması hedeflenmektedir. Pixhawk 

Cube diğer hali hazırda kullanmakta olan Pixhawk 2.4 otonom uçuş kontrol kartına göre 

işlemci hızı ve ivmeölçer sensörleri bakımından daha güçlü ve hassas olması nedeni ile 

kullanılması planlanmıştır. 

Uçuş performansını etkileyen en önemli unsurlardan biri de konum bilgisidir. Sistemde 

kullanılması düşünülen Here 3 GPS’ in diğer piyasadaki GPS’lere göre daha hassas 

olması ve daha fazla uyduya bağlanması sayesinde uçağımızın konumu ile ilgili bilgiler 

daha hassas bir şekilde alınacaktır.  

Önde sabit kamera olarak kullanacağımız ZED 2 Stereo kamera sayesinde uçaklara 

kilitlenme ve kameranın derinlik algılama özelliği sayesinde rakip uçakların 

mesafelerinin ölçülmesi planlanmıştır. 

Uçağımızın iniş sırasında yere olan mesafesini ölçmek için uçağın altına 

yerleştirileceğimiz 12 metreye kadar hassas ölçüm yapabilen TFmini Plus LIDAR ile 

uçağın yere yaklaşırken yapacağı burun kaldırma yöntemi ile birlikte yere inişi 

gerçekleştirilecektir. 

Uçuş performansında önde gelen ve uçağın stall’a girmesini engellemek için 

kullandığımız PX4 Pitot tüpü ile motoru daha verimli bir şekilde kullanabileceğiz. 

Uzun menzili ve uçtan uca şifreleme özelliği olan, 868-869 MHz aralığında çalışan 

Pixhawk BUNDLE-RFD868x telemetri sistemi kullanılacaktır. Bu sayede diğer uçaklar 

ile oluşacak sinyal çakışması önlenecektir. 
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Uçağımızın görüntüsünü YKİ’ye aktarmak için kullanılması hedeflenen uçtan uca 

şifreleme özelliği olan Ubiquiti Rocket 5M wifi-link kullanılacaktır. 

Uçağımızın Pixhawk uçuş kontrol kartına, Jetson yardımcı bilgisayarına ve servolara 

güç dağıtımında kullanılacak olan PDB XT60 5V BEC ile 5V-12V çıkışları alınacaktır. 

İtki sisteminde kullanılacak olan ve yaklaşık 5000 gr itki kuvveti veren SunnySky 

X4125 515kv motoru kullanılacaktır. 

Motorumuzu kontrol etmek için SkyWalker 80A ESC kullanılacaktır. 

Güvenlik önlemi amacıyla kullanılacak, uçakta oluşabilecek herhangi bir kısa devre 

ihtimaline karşı sisteme 90A bıçak sigorta konulması planlanmıştır ve Acil durumlarda 

uçağı hızlı bir şekilde müdahale edilebilip kapatılabilmesi için lipo pilin artı kutbuna 

anahtar takılacaktır. 

Ön tasarım raporu yazımı sırasında yapılan literatür taramaları ve planlanan uçuş kontrol 

sistemi ile ilgili nihai tasarım da bazı değişikliklere gidilmiştir. Bu yapılan değişikliklerin amacı 

uçakta kullanılacak ihtiyaç dışı ürünlerden kurtulmak ve algoritmaların oluşturulması sırasında 

oluşabilecek karışıklığı önlemektir. Yapılan değişikleri şu şekilde sıralayabiliriz; 

- Ön tasarım raporunda belirtilen motorun güç verimliliği yetersiz geldiği için motorda 

değişikliği gidilmiştir. SunnySky markalı X4125 515kv motorun alınması 

planlanmıştır. 

- Projeye ilk başlanıldığında yapılan araştırmalara göre bir adet 6S Lipo pilin uçağımızı 

çalıştırması için yeterli görülüyordu fakat uçağın kalkış ağırlığının artması ve uçağın 

mekanik yapısal tasarımda yapılan ufak değişiklikler sonucu uçakta 6S ve 3S olmak 

üzere iki adet Lipo pil kullanılması planlanmıştır. 

- Ön tasarım raporunda belirttiğimiz, “A” kuyruklu model uçağımızın üzerinde yapılan 

fiziksel testler sonucu tam bir verim alamadığımız gözlemlenmiştir. Uçağımızın 

kuyruğunda değişikliği gidilmiş “V” kuyruklu yapılması planlanmıştır.  

- Uçağın tasarım aşamasında OpenVSP uygulaması ile akışkanlar analizi sonucunda 

kanat genişliği ve uzunluğunda değişiklik yapmaya karar verdik. VLM (vortex lattice 

method) analizinde aldığımız sonuçlar lift ve drag katsayıları tatmin edici seviyede 

gerçekleşti. Kanat açıklığının karesi ve alan açıklığı oranı 6.13 seviyesinde sonuç aldık. 

Bu da bize yeteri kadar lift alabileceğimizi göstermektedir. Ayrıca analiz sonucu stall 

AoA 40 derece seviyesinde çıkmıştır. 
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(Şekil 2 OpenVSP VLM analiz sonuçları) 

 

- Rakip uçakların bize kilitlenmesini önlemek için kullanılması hedeflenen arka kuyruk 

kamerası, yapılması planlanan kaçış manevralarında kullanılacak algoritmanın 

değiştirilmesi planlandığından dolayı kuyruk kamerası ve arkaya konulması planlanan 

lidar’ın çıkarılması düşünülmüştür.      

- Ön rapor yazımı sırasında kanatçıkların hareketinde kullanmak üzere hafifliği ve uygun 

maliyetli olması nedeni ile seçtiğimiz SG90 mini servo’nun testler sırasında sürekli 

olarak mekanik arza vermesi ve dişlinin kolay kırılması nedeni ile servomuzu Hitec hs-

485hb model servo ile değiştirilmesi planlanmıştır. Bu servolar çok daha fazla torka 

dayanıklıdır.  

 

3.2.  Alt Sistemler Özeti 

- Uçağımızın yardımcı bilgisayarı ayni firmanın (Nvidia) sunduğu diğer ürünlerle 

karşılaştırılmış ve fiyat ve performans olarak Xavier NX modeline karar kılınmıştır. 

15W civarında verdiği isleme performansı görüntü isleme ve algılamada bize yüksek 

fps sağlamaktadır. Ayrıca bu bilgisayar UART protokolü ile Pixhawk’a bağlanıp 

MAVlink protokolü ile birbirinden komut alabilmektedir. 

- Otopilot sistemi olarak seçtiğimiz Pixhawk Cube Orange içerisinde barındırdığı 3 ayrı 

redundant IMU sensoru ile sensörlerden gelen hata oranını azaltmaktadır.  
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- İşlem birimi pixhawk protokolüne uygun ve kabul görmüş en son teknolojiye sahip 

işlemcidir ve bu sayede hesaplama hızı diğer ürünlere göre öndedir. Ayrıca Cube birçok 

GNSS modülünü desteklemektedir. 

- Zed kamera Jetson bilgisayarı üzerinde kurulu Linux işletim sistemi ile tam uyumludur 

ve firma yazılım geliştirme kitini sağlamaktadır. SDK sayesinde hızlı bir şekilde 

uygulamalarımıza entegre edebilmekteyiz. 

- Ubiquiti firması tarafından geliştirilen Rocket M5 AP cihazı yardımcı bilgisayarın 

ethernet girişine bağlanarak, video görüntüsü aktarımı ve SSH bağlantısı için ağ 

bağlantısı sağlayacaktır. Ayrıca yer istasyonunda bulunan ayrı bir radyo göndericisi ile 

iletişim sağlanacaktır. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Ön tasarım raporu yazım öncesi yapmış olduğumuz literatür taramaları ve itki kuvveti için 

belirlenen motor, pil ve pervanede, motorun tedariki sıkıntısı yaşandığı, yeni seçilen motora 

göre lipo pilin yetersiz kalması ve yeni seçilen motora göre seçtiğimiz pervanenin uyumsuz 

olması nedeni ile bu malzemelerde değişikliği gidilmiştir. İtki kuvvetinde kullanmak üzere 

seçtiğimiz motor üzerinde teorik olarak bazı analizler yapıldı. Araştırmalarımızı yaparken 

çeşitli kaynaklardan bilgi toplanılmış ve Ecalc.ch gibi analiz sayfaları kullanılarak ön 

analizlerimizi gerçekleştirdik. İtki sisteminde kullanmayı hedeflediğimiz SunnySky x4125- 

515 kv motor ile yapılan analizler sonucu asgari hızda yapacağımız uçuş ile aracımızın otonom 

uçuş süresi ortalama 35-40dk uçuş yapacağı hesaplamıştır. Bu da yarışma süresi boyunca 

havada kalabileceğimizi göstermektedir. 

 

(Şekil 3 İtki Sistemi Motor Verim Değerleri) 
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(Şekil 4 Ecalc.ch İtki Hesap Tablosu) 

 

(Şekil 5 İtki Sistemi Grafiksel Analiz) 

Teknik Özellik Tablosu 

Kanat Açıklığı 200 cm 

Uzunluk 120 cm 

Maksimum İrtifa 1.5 km 

Seyir Hızı 15 m/s 

Azami Hızı 28 m/s 

Stall Hızı 11 m/s 

Kalkış Ağırlığı 5008 gr 

Faydalı Yük Kapasitesi 1035 gr 

Yüksüz Ağırlığı 3973 gr 

Otonom Uçuş Süresi 40 dk 

Motor SunnySky x4125 -515 kv 

Pervane 15x8 

Batarya 6S 10000 mAh 

(Tablo 6 Teknik Özellik Tablosu) 
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3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

 

3.4.1 Hava Aracı Üç Boyutlu Tasarım Görselleri 

Aşağıdaki görsellerde hava aracımızın üç boyutlu tasarım görselleri yer almaktadır. Görsel 1 

belirtildiği üzere uçağımızın perspektif görünüşü yer almaktadır. Görsel 2 soldan görünüş, 

görsel 3 önden görünüş, görsel 4 üstten görünüş ve görsel 5 alttan görünüşü yer almaktadır. 

 

(Görsel 1- Perspektif Görünüş) 

 

(Görsel 2- Soldan Görünüş) 

 

 

 

(Görsel 3- Önden Görünüş) 
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(Görsel 4- Üstten Görünüş)                                                    (Görsel 5- Alttan Görünüş) 

 

3.4.2 Hava Aracının Boyutları 

 

Görsel- belirtildiği üzere hava aracımızın ölçüleri gösterilmiştir. Uçağımızın gövdesi 64 cm x 

21 cm x 14.5 cm ebatlarında ve kanat açıklığımız 200 cm dir. 
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(Görsel 6- Sabit Kanatlı İHA Boyut)

 

(Görsel 7- Sabit Kanatlı İHA Boyut) 
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3.4.3 Alt Sistemlerin Araç İçi Yerleşimleri 

Aşağıdaki görsellerde (10,11,12) gösterildiği aracın üzerinden, sağından ve altından olmak 

üzere araç içerisine yerleştirilen alt sistemler gösterilmektedir.

 

(Görsel 8- Soldan Araç İçi Görünüş) 

 

 

(Görsel 9- Önden İç Yerleşim Görünüş)              (Görsel 10- Alt İç Yerleşim Görünüş) 
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(Görsel 11- Sağ İç Yerleşim Görünüş) 

 

 

(Görsel 12- Üst İç Yerleşim Görünüş) 
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3.4.4 Hava Aracı Sigorta ve Anahtar 

Aşağıda (görsel 13) gösterildiği üzere aracın sol ön yan kısmına konumlandırılan 90A bıçak 

sigorta ve kolay bir şekilde kapatılabilecek şekilde konumlandırılan gücü kesme anahtar 

sistemi bulunmaktadır. 

 

 

(Görsel 13- Araç sigortası ve anahtar) 

 

3.5 Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

 

Tasarım ekibimiz insansız hava aracımızın tasarımını yaparken dikkat edilen en önemli 

kısımlardan biri de ağırlık merkezinin belirlenmesi ve elektronik sistemlerin konumlandırılması 

sırasında belirlenen referans noktasının bozulmadan parçaların konumlandırılmasıdır. Tasarımı 

yapılırken alınan referans noktası uçağın kanadının 1/3 oranına göre belirlenmiştir. Uçağa 

yerleştirilecek malzemelerin ağırlıkları çıkarılarak uçağın ağırlık merkezi bozmayacak şekilde 

konumlandırılması yapılmıştır. Malzemelerin alınan referans noktasına göre konumları aşağıda 

verilen Tablo 6 ‘de ve malzemelerin ağırlıkları Tablo 5‘de belirtilmiştir. 
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No Parça Adı Ağırlık (gram) Adet Toplam Ağırlık 

(gram) 

1 Pixhawk Cube 75 gr 1 75 gr 

2 Power Module 15 gr 1 15 gr 

3 Here 3 GPS 50 gr 1 50 gr 

4 NVIDIA Jetson Xavier 400 gr 1 400 gr 

5 ZED 2 Stereo Ön Kamera 124 gr 1 124 gr 

6 TF Mini Plus Lidar Module 11 gr 1 11 gr 

7 Ubiquiti Rocket M5 500 gr 1 500 gr 

8 Pixhawk Bundle-RFD868x 20 gr 1 20 gr 

9 Flysky 10 Kanal Alıcı 15 gr 1 15 gr 

10 PX4 Pitot Tüpü  30 gr 1 30 gr 

11 PDB XT60 5V BEC 20 gr 1 20 gr 

12 SunnySky X4125-515 kv 

Motor 

355 gr 1 355 gr 

13 80A ESC 80 gr 1 80 gr 

14 22.2V 6S 8000 mAh Lipo Pil 1.350 gr 1 1.350 gr 

15 12 V 3s 6200 mAh Lipo Pil 432 gr 1 432 gr 

16 Hitec Servo hs485hb 45 gr 4 180 gr 

17 Karbonfiber Boru 22-20 mm 101 gr 1 101 gr 

18 Karbonfiber Boru 10-8 mm 45 gr 3 135 gr 

19 Bıçak Sigorta 5 gr 1 5 gr 

20 Anahtar 10 gr 1 10 gr 

     

(Tablo 5 Sabit Kanatlı İHA malzeme ağırlık tablosu) 

No Parça Adı X uzaklığı 

(mm) 

Y uzaklığı 

(mm) 

Z uzaklığı (mm) 

1 Pixhawk Cube -390 mm 0 mm 140 mm 

2 Bıçak Sigorta -164 mm 70 mm 165 mm 

3 Here 3 GPS -226 mm 0 mm 230 mm 

4 NVIDIA Jetson Xavier -260 mm 0 mm 140 mm 

5 ZED 2 Stereo Ön Kamera -60 mm 0 mm 170 mm 

6 TF Mini Plus Lidar Module -84 mm 0 mm 20 mm 

7 Ubiquiti Rocket M5 -550 mm 0 mm 60 mm 

8 Pixhawk Bundle-RFD868x -576 mm 65 mm 160 mm 

9 Flysky 10 Kanal Alıcı -587 mm 65 mm 160 mm 

10 PX4 Pitot Tüpü -263 mm 173 mm 240 mm 

11 PDB XT60 5V BEC -350 mm 45 mm 130 mm 

12 SunnySky X4125-515 kv 

Motor 

-684 mm 0 mm 250 mm 

13 80A ESC -526 mm 0 mm 130 mm 

14 22.2V 6S 8000 mAh Lipo Pil -150 mm 0 mm 70 mm 
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15 12 V 3s 6200 mAh Lipo Pil -325 mm 0 mm 60 mm 

16 Anahtar -127 mm 70 mm 165 mm 

17 Sol Kanat Servo Hitec 

hs485hb 

-517 mm 360 mm 220 mm 

18 Sağ Kanat Servo Hitec 

hs485hb 

-517 mm -360 mm 220 mm 

19 Sol Kuyruk Servo Hitec 

hs485hb 

-1140 mm 107 mm 50 mm 

20 Sağ Kuyruk Servo Hitec 

hs485hb 

-1140 mm -107 mm 50 mm 

(Tablo 6 Sabit Kanatlı İHA malzeme denge tablosu) 

4 OTONOM KİLİTLENME  

Modern akıllı obje tespit sistemleri genelde derin öğrenme kullanmaktadır (YOLO, 

MobileNet, RetinaNet vs.). Bunların birçoğu RCNN (Region-Based Convolutional Neural 

Networks) adı altındadır ve sınırlayıcı kutu verisi (bounding box) ile objenin ne olduğu 

bilgisini öğrenebilirler. Ancak obje takibi ve tespiti çalışmaları çok pahalı, gelişmiş ekran 

kartları veya bu iş için özel tasarlanmış işlemcilerde geliştirildiği için genel kullanıcının hızlı 

raporlama yapan mimariler bulması için ikili modellere yönelmesi söz konusu olabilmektedir 

(Yanyan Chen ve Rui Sheng, 2021). Uçağımızda bulunan Jetson Xavier NX bilgisayarı da 

güç olarak bu bahsedilen işlemcilerden güçsüzdür ancak fiyat ve verdiği performans olarak 

emdedded sistemler için çok ideal bir sistemdir. Bu nedenle yaptığımız karşılaştırmalar 

sonucunda Yolo modeli ile obje tespiti yapmaya karar verdik. YOLO Jetson üzerinde Nvidia 

CUDA mimarisini ve cuDNN kütüphanesini kullandığı için oldukça verimli çalışmaktadır. 

Ayrıca Xavier NX özel işlem birimleri ile  Buna ek olarak KCF takip algoritması ile daha da 

yüksek verim alabiliyoruz. YOLO işaretleme görevini yerine getirecek ve işaretleme 

kutusunu KCF algoritmasına girdi olarak verip, KCF takip işlemini sürdürecektir. 

 

4.1  Hedef seçimi 

Bizim uçağımızın X, Y, Z koordinatları ve diğer takımların telemetri konum bilgilerini 

kullanarak öklit uzaklığımızın en az olduğu uçağa doğru uçağımzı yönlendirmeye başlıyoruz. 

Konum verileriyle hedef aldığımız uçağın yönünü belirlemek için sunucuya gönderilen 

konum verileri üzerinden hedef alınan uçağın numarasından belirli bir atış (tick/hearbeat) 

süresince konum değişiminden rakip uçağın bearing/yönünübulacağız. Bu bizim hedef alınan 
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uçağa kafa kafaya yönelme ihtimalimizi engeleyecektir. 

 
Şekil 6 Hedef Konumu ve Yon Hesaplamasi 

Kilitlenme sistemine görüntü tek RGB kameradan gitmektedir. YOLO modelini daha 

iyi uçak tanımlaması yapabilmesi için standard dataset üzerinden kendi veri setimiz ile eğittik. 

Youtube üzerinden bulduğumuz model uçak uçuş görüntülerini kare kare keserek kendi veri 

setimizi oluşturduk. Yaklaşık olarak 500 adet fotoğraf karesi elde ettik ve daha da fazla elde 

etmek üzerine çalışıyoruz daha çok farklı tarzda uçak modellerini tanımlayabilmek için. 

Böylece daha iyi uçak tanımlaması yapabiliyoruz. Ayrıca MS Flight Simulator oyunundan 

ekran görüntüleri alarak birçok uçağın farklı açılardan ve değişik hava ve ışık koşulları altında 

görüntüler elde ettik. Elimizde şu an Jetson Xavier NX modeli bulunmadığından, Jetson Nano 

2GB modeli üzerinde yaptığımız testlerde 12-15 fps arasında tanımlama yapabiliyoruz. 

Xavier NX sistem özellikleri olarak Nano versiyonundan 5 kat daha yüksek ve Nvidianın 

kendi paylaştığı verilerde tinyYolo performansı yaklaşık 10 kat daha iyi olduğu 

gözükmektedir.  

 
Şekil 7 Veri seti için topladığımiız resimlerden örnekler. 

Modelimizde belirli bir skor üstü skorlardaki tespit edilen hedefleri makul hedef 

(possible target) kabul ediyoruz ancak herhangi bir zamanda yalnızca tek bir hedefimiz 

olacaktır ve bunu da en yüksek skora sahip olan hedef olarak seçerek takibe başlıyoruz. 4 

saniyelik takibe başlandığında, takip süresi içerisinde, takip edilen hedefin skorunun diğer 

makul hedeflere göre düşme ihtimali vardır. Farklı hedefe kilidin değişmesini önleme amacı 
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ile, takip sırasında birden fazla makul hedefin bulunduğu durumlarda, önceki sınırlayıcı 

kutunun, YOLO tarafından yeni tespit edilmiş olan sınırlayıcı kutular ile kesişim miktarına 

bakıyoruz ve kesişim miktarı en yüksek olanı (yalnızca makul hedef kabul edilenler 

arasından) seçiyoruz. 

Bu miktarı hesaplamadaki formülümüz yeni alanla eski alanın kesişiminin bileşimlerine 

bölümüdür. 

𝐴𝑌𝑒𝑛𝑖  ∩  𝐴𝐸𝑠𝑘𝑖    

𝐴𝑌𝑒𝑛𝑖 ∪ 𝐴𝐸𝑠𝑘𝑖  
 

 Eğer son bir ihtimal olarak da dört saniyelik takip süresi dolmadan hiç bir hedefin 

bulunamadığı durumda makul hedef yerine YOLO’nun tüm tespit ettiği hedeflerle kesişimleri 

hesaplıyoruz ve en büyüğünü seçiyoruz. Hedeflerin çıktısı hali hazırda skora’a göre sıralı 

olduğundan, son kutu ile kesişimi yeni hedef kabul ediyoruz ve KCF’ye bildiriyoruz.  Eğer 

hiç bir hedef bu sınırlayıcı kutulardan biriyle kesişmiyorsa, o ana kadarki takip verisiyle daha 

öncesinde eğitilmiş olan basit bir yapay sinir ağıyla oluşturulan uçuş güzergahı tahmini 

(trajectory prediction) kutusuna karşı bütün YOLO hedefleri test edilip üstüste olan takip 

edilir. Hala ortalama YOLO skorumuz, ortalama skor eşiğinin üstündeyse bu uçuş güzergahı 

sınırlayıcı kutusu hedef seçilir. Ortalama puan eşiğin altına düşer ise yeni hedef aranmaya 

başlanır. 

 

4.2  Hedef takibi 

 İHA’nın kilitlenme sistemi şu şekilde çalışmaktadır. Biri yardımcı bilgisayardan 

gelecek olan nesne tespitlerini takip eden ve diğeri ise, halihazırda tespit edilmiş olan hedefi 

daha yüksek bir performans ile takip eden KCF (Kernelized Correlation Filter) filtresini 

işleyen iki adet işlem (process)’den oluşmaktadır. YOLO’dan gelen ve yüksek doğruluk 

oranına sahip kutudan biraz daha genişletilmiş olan resim’i ve orijinal sınırlayıcı kutu bilgisini 

OpenCV'den KCF nesne takip algoritmasına eğittirerek yaklaşık saniyede 60 civarında 

istenilen bilgileri makul tutarlılıkta ürettik. Bu değer, ihaların yakınlık ve uzaklıklarına göre 

boyutunun değişeceğinden, KCF’nin çalışma prensibinden dolayı bir miktar değişkenlik 

göstermektedir.  

 
Şekil 8 İHA kamerasından RCNN in tespiti (solda) ve KCF'ye gönderilecek resim (sağda). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dotted_and_dotless_I
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YOLO'den her güncelleme geldiğinde en yüksek skora sahip kutuda bu işlemleri 

tekrarlayarak iha takibini gerçekleştireceğiz. Bütün kamera resmi yerine sınırlandırılmış 

kutunun genişletilmiş resmini KCF filtresine beslememizden de bir miktar performans 

kazanmayı hedefliyoruz. 

 Hedef uçak bulma algoritması yalnızca makul hedef bir süreliğine bulunamadığında 

(son birkaç kareyi kapsayan skor ortalamasının belirli bir eşiğin altına düştüğü anda) ya da 4 

saniye dolduğunda devreye girmektedir. 

Yardımcı bilgisayarda nesne tanımlama ve takip algoritması tarafından oluşturulan 

veriler kendi yazdığımız yardımcı algoritma ile uçağın nasıl bir tavır alacağına dair karar 

verecektir. Kamera akışı üzerinde orta nokta bulunacak ve bu nokta ayrıca uçağın fiziksel 

yönüne tekabül ettiğinden tespit edilen hedef her zaman bu orta nokta ile eşleştirilmeye 

çalışılacaktır. Pixel bazlı veriden fiziksel/konum bazlı veriye aktarım gerçekleştirecektir. 

Hedef takip sırasında kamera karesi ve takip edilen uçağın karesi yaw, roll ve pitch komutları 

ile eşleştirilmeye çalışılacaktır. Bu komutlar oldukça dar bir değişiklik şeklinde verilecektir 

böylece uçağın dengesi korunacaktır. Zed kameranın mesafe bilgisi sayesinde takip edilen 

uçağa mesafe korunacaktır. Bu veriler algoritma tarafından yorumlanıp, çıktı olarak MAVlink 

vasıtası ile uçuş bilgisayarına gönderilecek ve uçağa yön verilecektir. 

 
Şekil 9 Kilitlenme Şeması 

Uçak hedef tespiti yaptığı anda bu takip algoritması devreye girecek ve uçağa MAVlink yolu 

ile komutlar göndererek belirtilen kısıtlamalar çerçevesinden uçağı yönlendirecektir. Şu 

aşamada bunu Gazebo ve PX4 sitl ile test etmekteyiz. Uçağa gereken yaw ve pitch değerleri 

MAVsdk ile gönderilip algoritma çalışmaları yapmaktayız. Ayrıca kamera görüntüsünü 

Gazebo ile simüle ettik ve simülasyon ortamında birden fazla uçak çağırıp, algoritmamızı 

orada deneme üzerine çalışmalar yapmaktayız. Test ve Simülasyon kısmında detaylı 

anlatılmıştır.  
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Yalancı kod: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

while in_flight: 

    if (target_chosen && time < 4) or yolo_mean_score < threshold_for_mean : 

        # YOLO TensorRT/GPU’da çalıştığı için ayrı threadler sonuçları getirir 

        # bu nedenle bazen yalnızca birinin sonucu olacaktır  

        targets_yolo, targets_kcf = sorted(yolo_and_kcf.get_targets()) 

        possible_targets = targets_yolo[:threshold] # öncelik yolo 

        if possible_targets == 1:  

            target = possible_targets[0] 

        else possible_targets >= 1: 

            target = get_max_overlap(prev_target, possible_targets) 

            if not target: 

                target_trajectory_box = get_target_trajectory_prediction () 

                target = get_max_overlap(target_trajectory_box, possible_targets) 

            if not target: 

                target = target_trajectory 

        else: # yolo hic bir makul hedef bulamadi 

            if yolo_mean_score > mean_threshold: 

                target = get_max_overlap(prev_target, targets_yolo) 

                if not target: # onceki kcf kutusuyla kesisen hedef yoksa 

                    target_trajectory_box = get_target_trajectory_prediction () 

                    target = target_trajectory_box 

            else: # ortalama skorumuz bir süredir düşük -> hedef kayip 

                find_a_target() 

        return target 

    else: 

        find_a_target() 
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5 HABERLEŞME 

Haberleşme sistemimiz yarışma kuralları içerisinde uygun haberleşme protokollerine, uygun 

anten frekanslarına ve uygun haberleşme donanımlarına göre değerlendirilerek hazırlanmıştır. 

Yer kontrol istasyonumuz, uçağımız ile haberleşme sağlarken diğer rakip uçaklar ile sinyal 

çakışması olmaması için BTK yönetmeliklerine uyumlu şifreli haberleşme protokolleri ile 

haberleşmesi gerçekleştirilecektir. Yer kontrol istasyonumuz, yarışma sunucusuna Ethernet ağ 

anahtarı ile bağlantı oluşturulup yarışma sunucusu ve Yer kontrol istasyonu arasında GPS 

koordinatları, irtifa bilgisi ve kilitlenme durumu gibi bilgiler en az 1Hz ile iletilecektir. 

Sunucuya iletilmesi istenen veriler, hiçbir müdahale yapılmadan doğrudan hava aracının 

içerisindeki veriler olacaktır. 

5.1  Hava Aracı İçerisindeki Haberleşme 

Hava aracı içerisindeki haberleşme sistemimiz Yardımcı Bilgisayarımız ile kullanacağımız 

uçuş kontrol kartı (Pixhawk Cube) ile olacaktır. Uçuş kontrol kartımız ile yardımcı 

bilgisayarımız arasındaki haberleşme MAVlink protokolü üzerinden sağlanacaktır ve 

MAVLink’in uygulama geliştirme kiti olan MAVSDK kütüphanesi ile haberleşme 

desteklenecektir. MAVLink bize publish-subscribe(yayınla-abone ol ) mantığını ve noktadan 

noktaya veri iletim mantığını sağlamaktadır. MAVSDK kütüphanesi ise bize hava aracımıza 

gelen rakip hava araçlarının telemetri verilerinide kullanmayı ve kapsamlı bir haberleşme 

yapma olanağını sağlar. 

 

5.2  Hava Aracı – Yer İstasyonu Arasındaki Haberleşme 

Hava aracı ve yer istasyonumuz arasındaki haberleşme detaylı şekilde alt başlıklarda 

açıklanmıştır. 

5.2.1   Yer İstasyonu – Uçuş Kontrol Kartı Arasındaki Haberleşme 

Yer kontrol istasyonu ile uçuş kontrol kartımız arasındaki haberleşmeyi 

sağlamak amacı ile MAVLink destekli, kullandığımız uçuş kontrol kartı(Pixhawk 

Cube) ile uyumlu , uzun menzilli etkili aktarım yapabilen RFD 868X tercih edilmiştir. 

RFD 868X Otonom uçuşlarımızda verilerimizi anlık, hızlı, akıcı bir şekilde yer kontrol 

istasyonu üzerinde görebilmemiz ve yer kontrol istasyonu ile İHA’mızın 

haberleşmesinin kopmaması için uzun menzilli olduğu için tercih edilmiştir.  
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RFD 868X Telemetri aktarıcısı 868-869 MHz Frekans bandında çalışmaktadır. Hava 

veri aktarım hızı ve UART veri aktarım hızları kullanacağımız veri aktarım hızları ile 

uyumludur. Yer kontrol istasyonu ile uçuş kontrol kartımız arasındaki haberleşme 

protokolü olarak ise MAVLink haberleşme protokolü kullanılacaktır. RFD868x, 

İHA’mızın uçuş kontrol kartının Telem 1 portuna takılarak iletişimi sağlanacaktır. 

 

5.2.2   Telemetri İletimi  

  Yer kontrol istasyonumuz ile uçuş kontrol kartımız arasındaki haberleşmeyi 

sağladığımız RFD868X modülü telemetri iletimimizde sağlayacaktır. Uçuş kontrol kartımız 

üzerindeki tüm verilerimiz bu modül ile yer kontrol istasyonumuza iletilecektir. Telemetri 

iletimimiz 868-869 MHz frekans bandında gerçekleşecektir. 

Telemetri verilerimiz MAVLink iletişim protokolünün bir uygulaması olan MAVSDK ile 

hava aracından alınacaktır. Aynı zamanda gerçekleşen hedef takibi verilerimiz ise yer 

istasyonumuza aktarılarak API ile yarışma sunucusunun IP adresine uygun JSON formatında 

iletilecektir. 

 5.2.3  Wi-fi Haberleşmesi ve Görüntü Aktarımı 

Wi-fi haberleşmesi yer istasyonuna bağlı Powerbeam M5-400 mödülü ile hava aracına 

bağlı Ubiquiti Rocket M5 modülü ile gerçekleşecektir. Ubiquiti Rocket M5, yüksek çıkış 

gücü ve yüksek işlemci kapasitesi sayesinde noktadan noktaya şifreli haberleşme imkânı 

sağladığından dolayı, yer kontrol istasyonumuz ile görüntü aktarımı için kullanılacaktır. Wifi 

haberleşme sistemimiz 5170 - 5875 MHz çalışma frekans aralığını desteklemektedir. Bu wifi 

haberleşmesi sayesinde yardımcı bilgisayarımız ile SSH (Secure SHELL) bağlantısı 

kurulabilecektir. Bu sayede uçağımızın hedef kilitlenme verilerini ve kilitlenme görüntülerini 

gibi görev bilgilerini wi-fi bağlantısı aracılığı ile yer istasyonumuza aktarımı yapılacaktır. 

Görüntü aktarımı gstreamer frameworkü ile H264 sıkıştırma algoritması kullanılarak yer 

istasyonumuzun belirli bir UDP veya TCP portuna aktarılarak sağlanacaktır. 
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5.2.4   RC Haberleşmesi 

Kumanda olarak Jumper t16 pro ve kumanda alıcısı olarak Flysky 10 kanallı kumanda alıcısı 

kullanılmasına karar verilmiştir. RC Haberleşmemiz kumanda ve uçuş kontrol kartımıza bağlı 

kumanda alıcımız arasında 2.4 GHz bantından gerçekleşmektedir. RC Haberleşmesi 

esnasında olası frekans çakışması durumunda Yarışma kuralları çerçevesinde frekans atlama 

gerçekleştirilebilecektir. Kumandamız üzerinde bulunan kanallar sayesinde uçağımızın uçuş 

modunu değiştirme, motor kapatma ve açma gibi birçok fonksiyonu kullanabilmekteyiz. 

Genel olarak uçuş planımız otonom uçuş olmasından dolayı kumanda ile mümkün olduğu 

kadar az müdahale edilme hatta hiç müdahale edilmemesi planlanmaktadır. 
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5.2.5   Yarışma Sunucusu ile Haberleşme 

 Yarışma sunucusu ile oluşan haberleşme API üzerinden sağlanacaktır. Hava 

aracı içerisinden aldığımız telemetri verileri ve hedef hava aracının kilitlenme ve görev 

verileri yer istasyonumuzda API mantığı ile birleştirilerek JSON formatında API üzerinden 

yarışma sunucusuna aktarılacaktır. Diğer hava araçlarının tüm telemetri verileri API mantığı 

ile yer istasyonumuza alınıp hava aracımıza aktarılacaktır. Hava aracımıza rakip hava 

araçlarının telemetri verilerinin aktarımı sayesinde rakip hava araçlarının verilerine göre takip 

ve tespit algoritmaları gerçekleştirmek mümkün olacaktır. 

Yarışma sunucusu ile haberleşmek için sunucuya GET, POST, HEAD, DELETE gibi API 

sorguları kullanılarak yarışma sunucusuna telemetri ve hedef hava aracının kilitlenme bilgileri 

gönderilirken aynı zamanda tüm rakip hava araçlarının telemetri ve kilitlenme bilgileri yer 

kontrol istasyonumuza alınacaktır. 

 

 

6 KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI  

 

Yer kontrol istasyonu olarak açık kaynaklı bir yazılım QGroundControl(QGC) kullanıcaktır. 

QGC PX4 otopilot yazılımını geliştiren takım tarafından geliştirilmektedir ve PX4 ile 

entegrasyonu oldukça iyidir. Ayrıca cross-platform olarak calışmaktadır. Qt yazılımı üzerine 

geliştirildiği için bu yazılım üzerine kendi modüllerimizi yazma çalışmalarımız devam 

etmektedir. Yazılım yarışma alanında Linux sistemi üzerinde çalışacaktır. Yarışma 

sunucusundan gelen diğer uçak konum bilgilerini QGC haritası üzerinde gösterme üzerine 

çalışıyoruz. Bu bize yarışma anında acil durumlarda daha hızlı tepki verebilmemizi  

sağlayacaktir.  
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Şekil 10 QGC arayüzü (PX4 SITL üzerinde) 

 

Yer istasyonu yazılımı bizim ucağımız ile MAVlink üzerinden iletişim kurmaktadır. 

Bu bağlantı fiziksel link olarak iki uç noktasına da bağlanan radio vericiler ile sağlanmaktadır. 

Uçağımızdan gelen telemetri verileri gerçek zamanlı olarak yer istasyonunda 

gösterilmektedir. Uçuş modu değişimleri arayüz tarafından yapılabilmektedir. Uçağın takip 

moduna geçişi ya da özel oluşturulacak diğer modlara gecişi SSH bağlantısı sayesinde 

yardımcı bilgisayara gönderilen komutlar sayesinde saglanmaktadir. Komutu alan yardımcı 

bilgisayar, uçuş bilgisayarına komutları MAVlink sayesinde iletmektedir. Bu aşamada 

program yazmayı kolaylastırmak için diğer bir Dronecode yazılımı olan MAVsdk 

kullanıyoruz. Bu yazılım geliştirme kiti cok hızlı bir şekilde yazılım geliştirmemize olanak 

sağlıyor.  

Kamera akışı direk olarak QGC üzerinden görüntülenmektedir. Yer istasyonunun UDP 

portuna Jetson tarafından gönderilen görüntü verisi, QGC üzerinde yapılan port ayarları ile 

direk olarak video arayüzüne gerçek zamanlı olarak aktarılacaktır. QGC arayüzünde ayrıca 

tüm hız, GPS, pil, servo gibi veri bilgilerini görsel olarak alabilmekteyiz. Buna ek olarak daha 

detaylı bilgileri MAVsdk ile yazılan programlar ile shell üzerinden alabilmekteyiz. 

Log bilgileri de QGC üzerinde otamatik olarak gösterilmekte ve kaydedilmektedir. 

Arayüzde sesli ve yazılı daha gelişmiş uyarı sistemleri üzerine çalışmalarımız sürmektedir.  
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7 HAVA ARACI ENTEGRASYONU  

7.1 Yapısal Entegrasyon 

Uçağımızın yapısal tasarımı yapılırken takımımızın yapmış olduğu literatür taramaları sırasında 

hafiflik ve mukavemet ön planda tutularak malzeme seçimi yapılmıştır. Uçağın üretiminde 

gövde, kanat ve kuyrukta köpük üstü epoksi ile uçağa mukavemet kazandırılacaktır. Uçağın 

üretimi aşamasında kalıplama yöntemi kullanılacak ve üretilen parçaların aynısının 

üretilebilmesi hedeflenmektedir. 

Ön tasarım raporu aşamasında tasarlanan uçak üzerinde yapmış olduğumuz fiziksel testler 

sonucu uçağımızda bazı yapısal değişikliklere gidildi. Yapmış olduğumuz yapısal değişikler şu 

şekildedir; 

- Uçağımızda kullanmayı hedeflediğimiz, ön tasarım raporunda da belirtilen iniş takımı 

mekanizması, havada oluşturacağı sürtünme kuvveti ve uçağımızın ağırlığını 

arttıracağında dolayı kaldırılması planlanmıştır. Kritik tasarım raporunda belirtmiş 

olduğumuz İHA’mızın elle fırlatma yöntemi ile kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu 

sayede uçağımız çoğu araziye problemsiz bir şekilde inebilmesi hedeflenmiştir. 

- Ön tasarım raporu aşamasında tasarladığımız A kuyruklu uçak modeli üzerinde yapılan 

fiziksel testler sonucu verim elde edilememiştir. Bundan dolayı uçağımızın manevra 

kabiliyetini ve seyir hızının arttırılması amacıyla kuyruğun V kuyruğa 

dönüştürülmesine karar verilmiştir. 

- Yapmış olduğumuz araştırmalara göre, uçağımızın ağırlığını taşıyabileceği bir kanat 

yapısı seçilmiş ve boyutlandırılmıştır. Uçaktan minimum itki kuvveti ile maksimum 

verim sağlanması beklendiğinden dolayı kanat yapısından bazı değişiklikler yapılmıştır. 

İndüklenmiş sürükleme kuvvetini minimize etmek için kanat uçlarına Winglet 

eklenmiştir. Bu sayede kanadın ucunda oluşacak vortekslerin önüne geçilecektir. 

- Uçağın kuyruk ile gövde arasında kullanılacak olan 22mm karbonfiber boru ile 

sayesinde kuyruktaki oluşacak titreşimin önüne geçilecek. Ön tasarım raporunda da 

belirtilen modelin denenmesi sonucu kuyrukta fazla titreşim oluşmuş ve Kavramsal 

tasarım raporunda karbonfiber borunun kalınlığında değişikliği gidilmiştir. 

- Uçağın gövde içerisine 2 kat olacak şekilde kontraplak tabakalar yerleştirilerek 

elektronik sistemler bu tabakalar üzerine yerleştirilecektir.  

7.2 Mekanik Entegrasyon 

İHA’mızı mekanik entegrasyonunun yapımı sırasında öncelikle ağırlık merkezinin 

dengelenebilmesi ön planda tutuldu. Hava aracı ağrılık dağılım başlığında tablo 5 de 

gösterildiği gibi uçağın içerisine yerleştirilecek bütün ürünlerin ağırlıkları hesaplandı ve 

ürünlerin konumlandırılması sırasında yapılan hesaplamalar sonucu mekanik entegrasyonu 

gerçekleştirildi. 

Uçağın telemetri ve wifi-link antenleri arka tarafa yerleştirilmiştir. Antenlerin uçları yanlardan 

çıkarılarak aşağı doğru döndürülmüş bu sayede veri aktarımı gerçekleştirilecektir. 
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7.3 Elektronik Entegrasyon 

Takımımızın ön tasarım raporu aşamasında yaptığı literatür taramaları sonucu 1 adet lipo pil 

kullanılması yeterli olacağı düşünülmüştü. Fakat ön tasarım raporu tesliminden sonra yapılan 

araştırma ve testler sonucu 1 adet lipo pilin yetersiz kalacağı tespit edilmiştir. Bundan dolayı 

takımımız iki farklı lipo pil kullanmayı hedeflemektedir. Lipo pillerden biri olan 22.2V 6s Lipo 

pil itki sistemine güç vermesi için kullanılacak ve güvenlik önlemlerinden biri olarak 

kullanılacak 90A sigortanın 6S lipo pilin artı kutbuna bağlanacaktır. Bu sayede motorun fazla 

akım çekme ve pile büyük bir zarar verme ihtimaline karşı önlem alınmış olacaktır.  

Bir diğer pilimiz olan 12V 3S lipo pilin aviyonik sistemlerde, algoritmaları çalıştırma ve 

görüntü işlemede kullanılacak olan Jetson Xavier yardımcı bilgisayarına ve servolara güç 
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vermesi için kullanılacaktır. 3S lipo pilin artı kutbuna takılacak olan anahtar ile birlikte, tek 

hamlede uçağın bütün elektrik sisteminin kapatılması planlanmaktadır. 

Uçağın uçuş kontrol kartına, Jetson Xavier yardımcı bilgisayarına ve Servolara 12 V 3S Lipo 

pil üzerinden gidecek olan gücün PDB 5V Bec ile dağıtılması planlanmaktadır. Şekil- 

gösterildiği gibi ESC’nin 5v bec’i iptal edilmiş onun yerine servoları çalıştırması için “PDB 5V 

Bec” üzerinden güç verilmiştir. Bu sayede itki sisteminin kullanacağı 6S Lipo pilin bitmesi 

durumunda veya sigorta da oluşacak herhangi bir problem sonrası uçağın düşmesi 

engellenecek, uçak motorsuz bir şekilde süzülerek yere inecektir. Uçağımıza güvenlik önlemi 

olarak taktığımız sigorta ve anahtar sistemleri, görsel 15 belirtildiği gibi uçağımızın sol ön- yan 

kısmında bulunmaktadır. 

 

(Şekil 14 Elektronik Entegrasyon) 

 

(Görsel 15 Sigorta ve Anahtar Konumu) 
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8 TEST VE SİMÜLASYON  

8.1 Alt Sistem Testleri 

 

8.1.1 İtki Testi 

Ön tasarım raporunda belirtmiş olduğumuz motorun güç verimliliği yetersiz kalmasında 

dolayı motorda yapmış olduğumuz değişiklik sonucu ecalc.ch analiz sayfası üzerinden 

yapılan, SunnySky X4125 515kv motor ve 15x6 pervane ile elde ettiğimiz itki analizi 

aşağıdaki görsellerde belirtilmiştir. 

Yaklaşık 5 kg kalkış ağırlığı bulunan uçağımızın, SunnySky X4125 515kv motorun 230W 

karşılığında elde edeceği 1700 thrust kuvveti ile uçağımızı asgari hızda 15 m/s civarında seyir 

uçuşu yapması hedeflenmiştir. 

 

(Şekil 11 İtki Sistemi Motor Verim Değerleri) 

 

 

(Şekil 12 Ecalc.ch İtki Hesap Tablosu) 
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(Şekil 13 İtki Sistemi Grafiksel Analiz) 

8.1.2 Yapısal Uçuş Testi 

Ön tasarım raporunda belirtmiş olduğumuz modelin için fiziksel olarak yapmış olduğumuz 

testler sonucu yeterli verim alınamamıştır. Uçağın kuyruk ve kanat tasarımında ufak 

değişiklikler yapıldıktan sonra Şekil- belirtildiği OpenVSP VLM analizi kullanılarak uçağın 

tasarımda yapısal testler yapılmıştır.   

 

(Şekil 14 OpenVSP VLM analiz sonuçları) 
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8.1.3 Haberleşme Testi 

Haberleşme testi olarak yer kontrol istasyonumuz ile uçuş kontrol kartımız arasındaki 

haberleşmeyi simülasyon ortamları sayesinde test ettik. Kullandığımız uçuş kontrol kartı olan 

Pixhawk Cube’e yükleyeceğimiz PX4 otopilot yazılımının Gazebo ortamındaki 

simülasyonunu ve kullandığımız yer kontrol istasyonu ile haberleşmesi MAVLink protokolü 

ile simülasyon ortamında sağlanmıştır.  

Alt kısımda görünen şekillerde sol kısımdaki şekil yer kontrol istasyonumuza ait görsel , sağ 

kısımdaki şekilde ise  Gazebo simülasyon ortamımıza ait görsel bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

Gazebo simülasyon ortamımızda bulunan PX4 otopilot yazılımıza bağlı hava aracımız ile yer 

kontrol istasyonumuzun MAVLink protokolü ile başarılı bağlantısı alt kısımdaki şekilde 

görülmektedir. Aynı zamanda telemetri verilerimizin iletiminde kullanıcak API’ya ait Python 

programlama dilinin Dronekit kütüphanesi ile verilerimizin iletimini sağlayacak olan yazılım 

bu haberleşme sırasında test edilmiştir. 

8.2 Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

Aşağıda bulunan görsel- ve görsel- ‘de farklı zamanlara ait uçuşların veri inceleme görselleri 

bulunmaktadır. Yaptığımız uçuşlarda uçağın yapısında ve elektronik sistemde oluşan 

arızalardan dolayı uçaklarımız kaza kırımına uğraşmıştır. Görsel 15 uçuş testi 1 de gözüken 

uçuşta, görsel 16 de belirtilen uçuş öncesi yapmış olduğumuz sistem kontrolünde bir problem 

gözükmemesine rağmen uçağımız otonom uçuş sırasında sistemde oluşan elektronik arızadan 

dolayı görselde de gözüktüğü üzere Gps bağlantı kaybı, Motor kontrol kaybı ve Servo kontrol 

kaybı yaşanmış uçağımız kaza kırımına uğramıştır.  
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Bir diğer uçuşumuz olan görsel 16 uçuş testi 2 de uçağımızın yapısından kaynaklı istenilen 

verim alınamamış, motorun güç verimliliği yetersiz gelmesinden dolayı uçağımız stall’a girmiş, 

alçak uçuşta olduğumuzdan dolayı bu testimizde kaza kırıma uğramıştır. 

          

               (Görsel 15- Uçuş Testi-1)                                         (Görsel 16- Uçuş Testi-2) 

 

(Görsel 17– Veri Analiz) 

 

               (Görsel 18- Uçuş Kontrol Listesi)           (Görsel 19- Uçuş Öncesi Sistem Kontrolü) 

 

9 GÜVENLİK  

Her alanda olduğu gibi havacılık sektöründe de güvenlik tedbirleri ilk sırada yer almaktadır. 

Havacılık sektöründe alınması gereken güvenlik tedbirleri kapsamında takımımızın yapmış 

olduğu literatür taramaları sonucu, uçuş öncesi ve uçuş sonrası checklist oluşturuldu. Bu 

sayede uçağımız hakkında ve o gün içerisinde uçuş yapılan bölgenin çevresel verileri kayıt 
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altına alınarak, uçuşumuzun veri analizleri sırasında bu verilerden faydalanılmaktadır. Her 

uçuş öncesi uçağımızın güvenlik kontrolleri yapılarak uçuş sırasında oluşabilecek her türlü 

olumsuz durumu minimum seviyeye indirilmektedir. 

Uçağımızın, uçuş sırasında her türlü oluşabilecek olumsuz durum göz önünde bulundurularak 

birden fazla senaryo oluşturulmuştur.  

- Bu senaryolardan biri, iha’nın uçuş sırasında pilinin bitmesi ve uçaktaki tüm kontrolün 

kaybedilmesidir. Bu durumu engelleyebilmek amacıyla uçağımızın motora giden güç 

ile servolara giden gücün ayrılması ve ikisinin de birbirinden bağımsız lipo 

bataryalarla çalıştırılmasıdır. Bu sayede motorun bataryası bitse bile uçuş kontrol 

sistemimiz çalışmaya devam edecek ve uçağımızın süzülerek yere indirilmesi 

planlanmaktadır. 

- Göz önünde bulundurulan bir diğer senaryo ise uçağımızın otonom uçuş sırasında 

kontrol çıkması veya hedef tespiti sırasında o alanda geçmekte olan bir kuşa 

kilitlenmesidir. Bu durumu önlemek için sisteme çit ayarı yapılacak ve uçağın 

belirlenen alandan dışarı çıkması engellenecektir. Eğer otonom uçuş sırasında 

oluşacak herhangi bir aksaklık durumunda manuel uçuşa geçilmesi planlanmıştır.  

- Bir diğer senaryomuz uçağımızın servoların da oluşacak bozulma, donma, dişli 

kırılması veya servoların sistemden kaynaklı kontrolden çıkması. Bu gibi durumlarda 

önceliğimiz kumanda kontrolü ile uçağı yönlendirmek. Eğer uçak kontrolümüze yanıt 

vermezse daha önceden belirlenen güvenli alana, kişileri ve diğer yarışmacıları riske 

sokmadan uçağın yere düşürülmesidir.   

Sistemde kullandığımız lipo pillerin büyük olması ve herhangi bir olumsuz durumda 

oluşabilecek patlama, yanma gibi olumsuz durumlarda kendimize ve çevreye zarar vermemesi 

için taşınma sırasında güvenli lipo pil saklama çantası kullanılmaktadır. 

Sahada oluşabilecek olumsuz şartlarda uçağın veya kullanılan diğer malzemelerin bizlere 

verebileceği ihtimali göz önünde bulundurularak ilk yardım çantası ve takım üyemizin almış 

olduğu ilk yardım eğitimi sayesinde takımımızda oluşacak herhangi bir olumsuz durumda ani 

müdahale edebilme imkânımız bulunmaktadır. 
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