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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ

1.1. Sistem Tanımı 

Teknofest 2021 Savaşan İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi’nde yarışacak 

takımların hedefi; rakip insansız hava araçlarına (İHA) olabildiğince fazla sayıda başarılı 

kitlenme gerçekleştirip onları belirli bir süre takip etmektir. Fakat bunu gerçekleştirirken rakip 

İHA’ların kendilerine kitlenmesini önlemeleri gerekir.  

Bu isterleri yerine getirebilmek için Cevval Hava Aracı Sistemi; yer kontrol istasyonu 

(YKİ), yer anteni, radyo vericisi ve hava aracı bileşenlerinden oluşmaktadır.  Bileşenlerin 

tanımları ve sistem içerisindeki görevleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Sistem bileşenleri tanımları ve görevleri. 

Bileşen Tanım Görev 

Yer Kontrol İstasyonu Bilgisayar(lar)dan ve 

telemetri modülünden 

oluşur 

Araçtan gelen verilerin arayüzde 

gösterilmesi ve uçuş takibinin 

yapılmasını sağlar.  

Yer Anteni Çanak anten ve Wi-Fi 

haberleşme modulünden 

oluşur. 

Hava aracı ile YKİ arasında, 

yarışma sunucusundaki bilgilerin ve 

görüntünün aktarımını sağlar. 

Radyo Vericisi Kumandadan oluşur. Hava aracının manuel kontrolünü 

sağlar. 

Hava Aracı Hava aracından ve içindeki 

alt sistemlerden oluşur. 

Otonom ve manuel komutlar ile 

gerçek zamanlı görüntü işleyerek 

rakip İHA’ların takibi ve rakip 

İHA’lardan kaçınılmasını sağlar. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Cevval Hava Aracı Sisteminin verilen görevleri gerçekleştirebilmesi için gerekli olan 

performans özellikleri incelenmiştir. Bu özellikler doğrultusunda gerekli olan değerler 

kararlaştırılmış, 3.3 Hava Aracı Performans Özeti başlığında yapılan CFD analizleri ve uçuş 

testleri sayesinde hava aracının sahip olduğu değerler nihai haline getirilip Tablo 2’de 

verilmiştir.  

Tablo 2. Hava aracı sistemi performans özellikleri. 

Parametreler Değerler 

Maksimum Kalkış Kütlesi (kg) 3,5 

Seyir Hızı (m/s) 20 

Stall Hızı (m/s) 11 

Maksimum Hız (m/s) 30,8 

Uçuş Süresi (dk) 25 

Maksimum Roll Açısı (Derece) 60 

Minimum Dönüş Yarıçapı (m) 15 

Maksimum Menzil Yarıçapı (km) 11 
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2. ORGANİZASYON ÖZETİ

2.1 Takım Organizasyonu 

Gökbörü İHA Takımı; mekanik ve itki ekibi, elektronik ekibi , yazılım ekibi ve proje 

yönetim ekibi olmak üzere toplam 4 ekipten oluşmaktadır. Bu ekiplerin her birinin başında 

takım liderine raporlama yapan, ekipten sorumlu ekip lideri bulunur. Üyelerin ve ekiplerin 

görevlerinden aşağıda bahsedilip takım organizasyonu Şekil 1’de verildiği gibidir. 

Şekil 1. Takım organizasyonu şeması. 

2.1.1. Ekipler 

Mekanik ve İtki Ekibi: İHA'nın yapısal ve mekanik tasarım, test ve analiz süreçlerinden 

sorumlu ekiptir. Ayrıca itki sistem tasarımı ve performans hesaplamalarını gerçekleştirir. 

Elektronik Ekibi: İHA’nın elektronik aksamlarının uyumlu çalışması, görevler sırasında yer 

istasyonu ile haberleşmesi ve uçuş bilgisayarı kullanımından sorumlu ekiptir. 

Yazılım Ekibi: İHA’nın planlanan iniş-kalkış, seyir ve görüntü işleme için gerekli sistemlerin 

otonom hale getirilmesinden sorumlu ekiptir. 

Proje Yönetim Ekibi: İHA’nın üretimi için gerekli maddi kaynağın bulunması, takım 

hesaplarının yönetimi, takım içi ekipler arası koordinasyonun sağlanması, tanıtım 

materyallerinin hazırlanması, iş planlaması ve denetimden sorumlu ekiptir.  

2.1.2. Takım Üyeleri 

Hamza Uzun: İşletme Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. Takım kaptanı ve proje yönetim ekibi 

lideridir. Takım organizasyonu, iş planlaması ve denetiminden sorumludur. 

Mustafa Batuhan Karagül: Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 1.sınıf öğrencisidir. Proje yönetim 

ekibi üyesidir. Çalışmalar için maddi kaynağın bulunması ve takım tanıtımından sorumludur. 
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Ahmet Kamil Sarıdağ: Makina Mühendisliği 4.sınıf öğrencisidir. Mekanik ve İtki Sistemleri 

ekip lideridir. İHA’nın yapısal ve mekanik tasarımından sorumludur. 

Talha Çağatay Özcan: Makina Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. Takım pilotudur. Mekanik ve 

İtki Sistemleri ekibi üyesidir. İHA’nın yapısal ve itki sistem analizlerinden sorumludur. 

Furkan Ağralı: Makina Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. Mekanik ve İtki Sistemleri ekibi 

üyesidir. İHA’nın itki sistem tasarımı ve performans hesaplamalarından sorumludur. 

Bilal Durgut: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4.sınıf öğrencisidir. Elektronik ekibi 

lideridir. Uçuş bilgisayarı kullanımından sorumludur. 

İsmail Memişoğlu: Makina Mühendisliği 4.sınıf öğrencisidir. Elektronik ekibi üyesidir. 

İHA’nın haberleşmesinden sorumludur. 

Alp Eren Gençoğlu: Bilgisayar Mühendisliği 4.sınıf öğrencisidir. Yazılım ekibi lideridir. 

İHA’nın görüntü işleme ve hedef tespiti algoritmalarının oluşturulmasından sorumludur. 

Fatih Murat: Bilgisayar Mühendisliği 3.sınıf öğrencisidir. İHA’nın otonom uçuş kontrolünden 

sorumludur. 

Taha Aydoğan: Uçak Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. İHA’nın otonom uçuş kontrolünden 

sorumludur. 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

2.2.1. Zaman Akış Çizelgesi 

Ön tasarım raporunda planlanan zaman akış çizelgesi ve bu çizelge üzerinden 

gerçekleşen zaman akış çizelgesi Şekil 2’de bir arada verilmiştir. 

 

Şekil 2. Planlanan ve gerçekleşen zaman akış çizelgesi. 

Güncellenen kritik tasarım raporu teslim tarihi de yeşil renk ile ayrıca belirtilmiştir. 

Planlanan zaman akış çizelgesine büyük oranda uyulup, en büyük sapma “rapor araştırmaları” 
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kısmında olmuştur. Buradaki sapmanın asıl nedeni; rapor okumalarının sadece İHA tipi 

seçiminde değil tüm çalışma boyunca yapılması gerektiğinin anlaşılması ve çalışma boyunca 

örnek raporlardan/videolardan yararlanılmaya devam edilmesidir.  

2.2.2. Bütçe  

Ön tasarım raporu itibari ile  alınan ürünler ve tutarları Şekil 3’te verilmiştir. Ön tasarım 

raporunda tahmini bütçe 25.075,81 TL olarak belirlenmiş olup, gerçekleşen bütçenin planlanan 

bütçeye yakın çıktığı, yaklaşık 2500 TL’lik bir fark oluştuğu görülmektedir. Arada oluşan bu 

fark çoğunlukla; alınması planlanan kameranın, isterlere daha uygun olması sebebiyle farklı bir 

kamera ile değiştirilimesinden kaynaklanmaktadır.  

 

Şekil 3. Gerçekleşen bütçe. 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ  

3.1. Nihai Sistem Mimarisi 

Teknofest Savaşan İHA Yarışması’nda yapılması istenen otonom kalkış, iniş ,uçuş ve 

hedefe kilitlenerek takip etme görevlerinin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için yazılım 

üzerine yoğunlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle ön tasarım raporunda da belirtildiği gibi 

kulllanılacak hava aracının hazır sistem olmasına karar verilmiştir. 

Hazır hava aracı ön tasarım raporunda RMRC Anakonda Hazır Kit Sabit Kanatlı 

İHA olarak seçilmiştir. Fakat, yapılan araştırmalar sonucunda bu hazır hava aracında aşağıda 

belirtilen durumlar nedeniyle değişikliğe gidilme kararı alınmıştır; 

 Fiyatının diğer modellere göre yüksek olması, 

 Uçağın gerekenden daha büyük olmasının ve iniş takımı bulunmasının, hafif bir hava 

aracı oluşturma hedefini olumsuz etkilemesi, 

 Kuyruğunun ters V kuyruk olmasından dolayı ağırlık merkezinin ayarlanmasında zorluk 

yaşanması, 
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 Temin edilmesinin diğer modellere göre daha zor olması, bundan dolayı test sürecinin 

aksama olasılığının bulunması. 

        Ön tasarım raporunda da belirtilen; malzeme seçimi, manevra kabiliyeti, maksimum 

kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesi gibi isterlerimiz doğrultusunda yeni araştırmalar 

yapılmıştır. Bunun sonucunda hava aracımız kolay temin edilebilen, hedeflere tam yetebilen, 

gereksiz büyüklüğü ve ağırlığı olmayan X-UAV TALON PRO olarak seçilmiştir.  

X-UAV TALON PRO özellikleri: 

 Görevler için gerekli olan aviyonik malzemelerin ve güç elemanlarının 

yerleştirilebileceği; içerisindeki malzemelere kolayca erişilebilen bir gövde iç alanına 

sahiptir. 

 4 kg maksimum kalkış ağırlığı olan hava aracı, görevler için gerekli olan faydalı yükleri 

taşıma kapasitesine sahiptir. 

 Arkadan motorlu olması sayesinde kamera hava aracının burun kısmına rahat bir şekilde 

konumlandırılabilmektedir. Ayrıca istenmeyen kaza durumlarında motorun hasar alma 

ihtimali en aza indirilmiş olacaktır.   

 Stabil bir uçuş sunabilen hava aracı, yüksek mukavemet gerektiren manevraları 

gerçekleştirebilecek yeteneğe ve dayanıma sahiptir.  

 

Hazır uçak platformunun değiştirilmesi ve erken temin edilebilmesi sayesinde, uçuş 

testlerine daha erken başlama fırsatı elde edilmiştir. Mevcut hava aracı platformumuz olan X-

UAV TALON PRO yapılan testlerde başarılı olsa da ileriki süreçte gerçekleştirilecek 

optimizasyonlar neticesinde yarışmaya X-UAV TALON modeli ile katılma ihtimali de 

takımımızca değerlendirilecektir.   

 

Şekil 4. Nihai sistem şeması (Şematikteki bazı resimler temsili konulmuştur. Donanım 

modelleri açıklamada yazıldığı gibidir.) 
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Alt sistemlerde kullanılacak ürünler belirlenip satın alımları gerçekleştirilmiştir. Seçilen 

alt sistemler ile oluşturulan nihai sistem şeması Şekil 4’te gösterildiği gibidir. Seçilen ürünlerin 

her biri ile ilgili detaylı açıklama ve neden seçildiklerine dair bilgiler raporun 3.2. Alt Sistemler 

Özet’i kısmında verilmiş olup, nihai ürünler marka ve modelleri Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Seçilen nihai ürünler. 

Ürün Adı 
Marka/

Model 

Ürün Resmi 
Ürün Adı 

Marka/

Model 

Ürün Resmi 

Uçuş 

Kontrolcüsü 

Pixhawk 

Cube 

Orange 

 

Yerleşik 

Bilgisayar 

Nvidia 

Jetson 

Xavier 

AGX 
 

Kamera 
IMX274 

M12 

 

GPS 
Here 3 

GNSS 

 

Mesafe 

Sensörü 

TFMini 

Micro 

Lidar 
 

Hava Hızı 

Sensörü 
PT60 

 

Telemetri 
RFD 

868X 

  

Radyo 

Kontrolcüs

ü 

FlySky 

i6x 

  

Wi-Fi Hava 

Modülü 

Rocket 5 

AC Lite 

  

Wi-Fi Yer 

Modülü 

Powerbea

m 5AC 

500 
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Kuyruk Servo 

TowerPr

o 

MG90S  

  

Güç 

dağıtım 

Modülü 

Crius 

v1.0 

  

Kanat Servo 

TowerPr

o 

MG16R   

 

Motor 

T-

MOTOR 

AT3520 

550 KV  

 

POE Adaptör 

Ubiquiti 

POE 

Adaptör 

  

POE 

Enjektör 

Mikrotik 

POE 

Enjektör 

  

Pixhawk Güç 

Modülü 

Pixhawk 

Power 

Brick   

DC 

Regülatör 

Modülü 

LM2596 

  

Pil 

Leopard 

Power 

6S 

10000 

mAh  

25C 
  

Sigorta 

70 A 

Bıçak 

Sigorta 

  

Pervane 

HAOYE 

13.5*7 

Katlanır 

Pervane 

  

ESC 
T Motor 

AT 55A 
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3.2. Alt Sistemler Özeti  

 Alt sistemler; kilitlenme ve görüntü işleme sistemi, uçuş kontrol sistemi, güç dağıtım 

sistemi, haberleşme sistemi, yer istasyonu sistemi ve itki sistemi başlıkları altında, bu bölümde 

detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu sistemleri oluşturan ürünlerin neden seçildikleri, varsa 

muadilleri ile kıyaslanarak açıklanmıştır. 

3.2.1. Kilitlenme ve Görüntü İşleme Sistemi 

Görev Bilgisayarı: Uçuş bilgisayarı ile gerçekleştirilecek görevler göz önüne alındığında gerçek 

zamanlı nesne tanıma, görüntü sınıflandırması, otonom yol tayini gibi çoklu yapay sinir ağlarını 

kullanabilecek işlem kapasitesi sağlayan performansta bir bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Karşılaşılan alternatifler önceki raporda da belirtildiği üzere Jetson ailesinden Nano ve TX2 

modelleriydi. Fakat sonrasında yapılan yeni araştırmalar ve değerlendirmeler ile görevlerde 

daha yüksek performansa ve işlem gücüne sahip bir bilgisayara ihtiyaç olduğu görüldü. 

Önceden düşünülen alternatiflerin ileriki aşamalarda yetersizliklere yol açabileceği için, 

performansı ve enerji verimliliği daha yüksek olan ve kompakt bir yapıya sahip olan Jetson 

AGX Xavier uçuş bilgisayarının kullanılmasına kararı verildi. Şekil 5’teki tablolarda; Xavier 

ve muadillerinin donanım karşılaştırmaları ve 4 farklı DNN modeli üzerindeki performans 

değerleri verilmiştir. Buradan Xavier AGX’in GPU, CPU, bellek özellikleri ve DNN modelleri 

üzerindeki performansları bakımından oldukça üstün bir konumda olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 5. AGX Xavier ile diğer Jetson türlerinin donanım ve DNN modellerine göre 

FPS performans karşılaştırmaları. [15][16] 
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Kamera: Hazırlanan nesne tespit ve takip algoritmalarının optimum şekilde çalışabilmesi için 

kamera seçiminde özellikle şu kriterlere dikkat edilmiştir; kamera görüş açısı (FoV), görev 

bilgisayarı ile bağlantı ve çalışma uyumluluğu, çözünürlük ve FPS değerleri, boyut ve ağırlık 

değerleri. Uçuş bilgisayarı olarak seçilen Xavier AGX’in desteklediği kamera bağlantı tipinden 

dolayı, kısıtlı sayıda kamera alternatifi mevcuttu. Bu alternatifler arasından, sayılan kriterleri 

sağladığı için IMX 274 modeli seçilmiştir. Ön Tasarım Raporu’nda belirlenmiş olan Logitech 

C920 kamera modülü, IMX 274 kamera modülüne göre fazla büyük, ağır ve teknik özellikler 

bakımından da geride kaldığı için bu değişikliğe gidilmesi uygun görülmüştür. 

3.2.2. Uçuş Kontrol Sistemi 

Uçuş Kontrolcüsü: Uçuş kontrol sisteminin temel bileşeni olan uçuş kontrol kartı; uçuş, kalkış 

ve inişin otonom bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak şekilde seçilmelidir. Ön 

Tasarım Raporu’nda, uçuş kontrolcüsü olarak Pixhawk Cube kullanılması planlandığından 

bahsedilmişti. Malzeme temini sırasında yapılan araştırmalarda, Pixhawk Cube Orange 

modelinin Cube ekosistemi içerisindeki en güçlü model olduğu görülmüş ve uçuş kontrolcüsü 

olarak Pixhawk Cube Orange kullanılmasına karar verilmiştir. 

Mesafe Sensörü: Ön Tasarım Raporu’nda belirtilmemiş olan TFMini Micro LiDAR mesafe 

sensörü, otonom inişteki uçuş karakteristiğini geliştirmek için kullanılacaktır. 30 cm - 12 m 

aralığında mesafe ölçümü yapabilen sensör [1], iniş hassasiyetinin geliştirilmesi bakımından 

yararlıdır. 

GNSS: Ön Tasarım Raporu’nda Here 2 GNSS olarak belirtilmiş olan GNSS modülü için 

malzeme temini aşamasında yapılan araştırmalarda Here 3 GNSS modülü, daha hassas bir 

lokasyon tahmini yapabildiği ve temininin daha kolay olması avantajlarından dolayı tercih 

edildi. 

Hava Hızı Sensörü: Ön Tasarım Raporu’nda kullanılması planlandığından bahsedilmiş fakat 

model belirtilmemiş hava hızı sensörü için I2C haberleşme protokolü ile veri aktaran [2] hava 

hızı sensörü ve basınç tüpü kullanılacaktır. 

3.2.3. Güç Dağıtım Sistemi 

Bu bölümde Ön Tasarım Raporu’nda henüz netleşmemiş olan Güç dağıtım sistemi 

hakkında bilgi verilecek, ardından Ön Tasarım Raporu’nda kullanılmamış olan  donanımlar 

hakkında bilgi verilecektir. Güç dağıtım sistemi, elektronik cihazların sağlıklı olarak çalıştığı 

voltaj değerlerine göre hazırlanmıştır. Batarya gerilimi güç modülü aracılığıyla 5V’a regüle 

edilerek Pixhawk’a güç aktarımı sağlanır. Buradan gelen akım güç dağıtım modülü aracılığıyla 

Rocket, Xavier ve motora gitmek üzere dağılır. Rocket tarafına giden kablo POE injektöre 

bağlanır ve POE portundan çıkan LAN kablosu aracılığıyla Rocket beslenir. Batarya 22.2-25.2 

aralığında voltaj sağlamaktadır. Rocket modülü de 20-26V DC giriş desteklediği [7] için 

regülatöre ihtiyaç duyulmamıştır. Xavier tarafında ise 10-20V aralığında giriş olmalıdır [8] bu 

sebeple LM2596 entegresine sahip [9] ayarlanabilir regülatör ile voltaj 20V’a regüle edilecektir. 

Motor tarafına giden güç ise 55A ESC ile kontrol edilir. Bahsedilen güç dağıtım sistemi Şekil 

7’de şematik olarak gösterilmiştir. 
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DC Regülatör: LM2596 Ayarlanabilir Voltaj Düşürücü Regülatör , 4-35V giriş 1-30V çıkış 

gerilimi aralığında ve 3A akım değeriyle çalışabilmektedir [9]. Jetson AGX Xavier beslemesi 

için kullanılacaktır. 

POE Enjektör: Mikrotik POE (Power Over Ethernet) enjektör modülü 9-48V değerlerinde LAN 

kablosu üzerinden güç aktarımı için kullanılır. Rocket 5AC Lite cihazının ihtiyaç duyduğu 

gücün LAN bağlantısı aracılığıyla aktarılması amacıyla kullanılacaktır. 

 

Şekil 7. Güç dağıtım sistemi.   

3.2.4. Haberleşme Sistemi  

Ön Tasarım Raporu’nda, haberleşme alt sisteminde kullanılacak donanımlar temel 

olarak açıklanmış ancak donanımlara ait marka model bilgisine yer verilmemiştir. Bu bölümde 

seçilen haberleşme donanımları ve tercih edilme nedenleri belirtilecek, donanımlar hakkında 

detaylı bilgi 5. Haberleşme kısmında verilecektir. 

Telemetri: Telemetri modülü olarak RFD868x çifti kullanılmasına karar verilmiştir. RFD868x 

modülleri uzun mesafe sinyal iletişimi sağlama kapasitesi nedeniyle tercih edilmiştir. 

Wifi Haberleşme Modülleri: Wifi Haberleşme yer modülü olarak Ubiquiti Powerbeam 5AC 

500, hava aracı modülü olarak Rocket 5AC Lite donanımı kullanılmasına karar verilmiştir. Bu 

donanımlar, görev isterlerine uygun olması ve takımın envanterinde bulunması sebebiyle tercih 

edilmiştir.  

Radyo Kontrolcüsü: Radyo kontrolcüsü olarak 2.4 GHz Flysky FS i6X verici ve 6 kanallı FS-

iA6B alıcı kullanılmasına karar verilmiştir. Bu donanımlar, görev isterlerine uygun olması ve 

takımın envanterinde bulunması sebebiyle tercih edilmiştir. 
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3.2.5. Yer İstasyonu Sistemi  

Yer istasyonunda noktadan noktaya iletişim cihazlarının yer modülü olan Powerbeam 

5AC-500 ve Mission Planner programının kullanıldığı monitör bulunmaktadır. POE adaptörle 

şehir geriliminden 230V AC alınan güç regüle edilip sabit 24V DC olarak Powerbeam 

beslenmektedir [10]. Hava aracından gelen görüntü ve diğer verilerin çanak şeklindeki 

Powerbeam modülü ile alınıp yer istasyonuna aktarılması planlanmaktadır. 

3.2.6. İtki Sistemi 

Motor: Uçağın uçabilmesi için gerekli taşıma kuvvetini sağlayacak hız belirlenmiştir. Daha 

sonra, yapılan analizler sayesinde bulunan cd katsayısı belirlenen hız ile birlikte kullanılarak 

uçağa etki eden sürükleme hesaplanmıştır. Bulunan sürükleme kuvvetini yenebilecek itki 

değerinde en verimli olan motorlar bulunmuş ve aşağıda listelenmiştir. Bu bölümde adı geçen 

hesaplamalar; 3.3 Hava Aracı Performans Özeti kısmında detaylı olarak verilmiştir. 

 
 

Sunnysky X4125                    T Motor AT3520             Tornado 3115  

 

-550 KV                   -550 KV         - 900 KV 

-355 gram                   -218 gram         -110 gram 

 -93 Dolar                   -80 dolar                    -45 dolar 

 -5217 gram itki                 -3575 gram itki                   -2770 gram itki 

 -73 A max çekim                  -35 A max çekim                     -56.2 A max çekim 

 

Motor seçiminde temel kriterler ağırlık ve verimlilik olarak belirlenmiştir. Sunnysky 

x4125 diğerlerine göre ağır ve fiyatı yüksek olduğu için, Tornado 3115 modeli ise diğerlerine 

göre hafif olsa da verimli olmadığı için elenmiştir. T-Motor AT3520 modelinin istenilen 

kriterleri sağladığına karar verilmiştir. Motor üretici verileri Şekil 8‘de görülebilir.  
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Şekil 8. T-Motor AT3520 üretici verileri [4]. 

Batarya: Hava aracının elden kalkış yapacağı, diğer araçlar tarafından kilitlenilmemek için 

agresif manevralar gerçekleştireceği ve kendisini etkileyen sürüklemeyi yenmesi gerektiği göz 

önünde bulundurularak motorun çekeceği akım, Şekil 8’deki üretici firma verilerinden 

faydalanılarak 16 A olarak belirlenmiştir. Uçuş bilgisayarı ve Pixhawk’ın ihtiyaç duyduğu 

kapasite 1500 mAh olarak hesaplanmıştır. Belirtilen görev süresi ve iniş-kalkış sırasındaki 

beklemeler dikkate alınarak gerekli olan kapasite (mAh) hesabı 1 numaralı formül kullanılarak 

yapılmış ve Tablo 4 oluşturularak buna uygun bataryalar aşağıdaki gibi listelenmiştir. 

 

𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 . 𝑡. 1,25 = 𝐼𝑏𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 (1) 

 

 
 

 Leopard Power  Gens Ace Tattu   Profuse 

 -10000 mAh       -10000 mAh               -10000 mAh 

 -1944 TL      -1200 TL      -1780 TL 

 -1301 gram      -1386 gram       -1789 gram 

 -6S 25C      -6S 25 C         -6S 65C 

 

Batarya seçiminde temel kriterler ağırlık ve fiyat olarak belirlenmiştir. Profuse marka 

batarya ağır olduğundan, Gens Ace Tattu marka batarya ise stokta bulunmadığından dolayı 

seçilmemiştir. Leopard Power marka bataryanın istenilen kriterleri sağladığına karar 

verilmiştir. 
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Tablo 4. Batarya hesabı. 

Ortalama Uçuş Süresi (dk) 25 

Ortalama Çekilen Akım (A) 16+2,9 

Batarya (mAh) 8300+1500 = 9800 

 

Pervane: Motor üretici verileri ,hava aracının elden kalkış yapacağı ve temin edilebilirlikleri 

göz önüne alınarak Haoye 13.5*7 katlanabilir pervane seçilmiştir 

ESC: ESC seçilirken hesaplamalar motorun maximum çekebileceği akım üzerinden %20 

tolerans verilerek yapılmıştır. Buna bağlı olarak aynı markanın önerilen ESC si olan T-Motor 

AT 55A seçilmiştir [5]. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

X-UAV Talon Pro modeli tersine 

mühendislik yöntemiyle Şekil 

9’da görülebileceği üzere Catia 

programı üzerinden 3 boyutlu 

olarak modellenmiştir. Bu model, 

Şekil 10’da görüldüğü gibi 

ANSYS programı kullanılarak 

yapısal ve CFD analizlerine tabi 

tutulmuş; 20 m/s için 3N 

sürükleme, 35N taşıma elde 

edilmiştir. Elle yapılan hesaplar 

sonucunda da aynı şartlarda 2 

numaralı formülden sürükleme 

3N olarak, 3 numaralı formülden 

taşıma 37N olarak bulunmuş ve 

analiz sonucu elde edilen değerler 

teyit edilmiştir. 

𝐷 =
1

2
 𝐶𝑑  𝑆 𝑉2 (2)           𝐿 =

1

2
 𝐶𝑙  𝑆 𝑉2 (3) 

 

Şekil 10. Hava aracı analizleri. 

Analiz sonuçları ve hava aracının elden kalkış yapacağı göz önüne bulundurularak T-

Motor AT3520 KV550 elektrikli motoru, 13.5*7 katlanır pervane ve T-Motor AT 55A ESC 

kombinasyonuyla yeterli itki sistemi oluşturulmuştur. Bu kombinasyonla elde edilen itki ve itki 

sisteminin çektiği akım 8.1.1 İtki Testi başlığında detaylandırılmıştır. Yüksek performanslı bir 

Şekil 9. Catia üzerinden 3 boyutlu tasarım. 
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uçuşta, itki sisteminin çektiği akım göz önünde bulundurularak 25 dakikalık uçuşu 

tamamlayabilmek için 6s 10,000 mAh batarya kullanılmıştır. Nihai itki sistemi 8.2.1 başlığında 

yer alan uçuş testlerini başarıyla tamamlamıştır. 

 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

 Hava aracının boyutları Şekil 11 ve 12’de detaylı bir biçimde verilmiştir. Alt 

sistemlerin yerleşimi ve sigortanın konumu Şekil 13’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 11. Hava aracı yan görünüş boyutları. 

 

Şekil 12. Hava aracı üst görünüş boyutları. 
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Şekil 13. Alt sistemlerin araç içi yerleşimleri ve sigorta gösterimi. 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Hava aracının uçuş stabilitesini etkileyen en önemli faktör ağırlık merkezidir. X-UAV 

Talon Pro modeli için üreticinin önerdiği ağırlık merkezi konumu [6], Şekil 14’te görüldüğü 

gibi,  hücum kenarından 65mm geride olmalıdır. Bu veri göz önünde bulundurularak hava 

aracının alt sistem elemanları konumlandırılmıştır. Alt sistem elemanlarının konumları Şekil 

15’te detaylı bir şekilde belirtilmiştir.  

 

Şekil 14. Ağırlık merkezi.   Şekil 15. Alt sistem elemanlarının konumu. 

Hava aracının önü orijin kabul edilerek (x=0, y=0, z=0) alt sistem elemanları tam 

konumlarına yerleştirilmiş ve bu veriler Şekil 16’da belirtilmiştir. (16-20 numaralı elemanların 

konumu süregelen testler neticesinde ağırlık merkezini etkilemeyecek şekilde değiştirilebilir) 

Hesaplamalar sonucunda hava aracının ağırlık merkezi x= 395.02, y= -0.11, z= 7.3 mm olarak 

bulunmuştur. Aracın önü ile hücum kenarı arası 330 mm olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar göz 

önüne alındığında, yapılan yerleşimler sonucu elde edilen ağırlık merkezi üretici verileriyle tam 

uyum gösterecek şekildedir.  
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Şekil 16. Ağırlık merkezi tablosu. 

4. OTONOM KİLİTLENME  

Otonom kilitlenme sistemi 3 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada nesne tespit 

algoritmasıyla rakip İHA tespit edilmektedir. İkinci aşamada, nesne takip algoritması ile  ilk 

konumu tespit edilen rakip İHA’nın sonraki konumu sürekli olarak takip edilmekte, üçüncü 

aşamada ise bu elde edilen veriler kontrol sistemine iletilerek İHA’mızın gerekli manevraları 

yaparak rakip İHA’yı kilitlenme çerçevesi içerisinde tutması ve uygun uçuş rotasının 

belirlenmesi sağlanmaktadır. 

4.1. Nesne Tespit Algoritması 

Hedef tespit sistemi, Python dilinde OpenCV, TensorFlow, PyTorch kütüphaneleri 

kullanılarak geliştirilmiştir. Yarışmada rakip İHA’ların doğru ve hızlı bir şekilde tespit 

edilebilmesi için nesne tespit algoritmamızın seçiminde iki temel önemli etken vardır; tespit 

doğruluk oranı ve çalışma hızı (FPS - Frames Per Second). Çeşitli algoritmalar incelendiğinde 

bu iki etkenin dengeli bir şekilde iyi olduğu algoritmalar bulunmaya çalışılmış ve Darknet 

mimarisine sahip YOLO (You Only Look Once) algoritmasında karar kılınmıştır. YOLO 

algoritmasının seçilmesindeki ana sebepler şunlardır: GPU ile çalışabilen Deep Learning 

temelli bir algoritmadır, bu sayede  diğer algoritmalara kıyasla daha yüksek FPS değerleri 

sunabilmektedir. Hata oranı düşük ve doğruluk oranı yüksektir. Faster R-CNN gibi bazı 

algoritmalara kıyasla nesne tespiti doğruluğu biraz düşük olmasına rağmen, doğruluktan düşük 

oranda ödün vererek çok daha hızlı çalışabilmesi ile öne çıkmaktadır. Diğer algoritmalarla FPS 

ve doğruluk karşılaştırılması Şekil 17 ve Şekil 18’de  gösterilmiştir. 
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Şekil 17. Nesne tespit algoritmaları doğruluk oranları kıyaslamaları [17]. 

 

Şekil 18. Nesne tespit algoritmaları FPS kıyaslamaları [17].  

YOLO Algoritması, ilk çıktığı zamandan beri üzerine koyularak geliştirilmiş bir 

algoritmadır ve farklı versiyonları bulunmaktadır. En güncel sürümlerden birisi olan 

YOLOv4’ün, YOLO algoritmaları arasında en yüksek doğruluk oranına sahip olmasından 

dolayı öncelikle YOLOv4 algoritmasının kullanılması kararı verildi Şekil 19’da YOLOv4 

algoritmasının YOLOv3 ve diğer bazı muadilleriyle karşılaştırılması verilmiştir. Buradan, 

istenilen FPS değerinde doğruluk oranı en yüksek olan algoritmanın YOLOv4 olduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 19. YOLOv4 algoritması karşılaştırılması [18]. 

Algoritma bazı nesneler için hazır eğitilmiş bir şekilde bulunmasına rağmen, 

algoritmanın yarışma hedefleri doğrultusunda İHA tespiti yapabilmek için özel veri setiyle 

ayrıca eğitilmesi gerekliydi. Eğitime başlamadan önce İHA fotoğraflarından ve videolardan 

alınan kesitlerle 366 fotoğraf toplanıp etiketlendi. Algoritmanın giriş boyutu 416*416 olarak 

belirlenip 2000 iterasyonlu olarak ilk model eğitildi. Ardından sadece veri setini genişleterek 

1031 fotoğrafa çıkartılıp ikinci model eğitilip ilkine oranla tespit oranının arttığı görüldü. Şekil 

20’de YOLOv4 eğitim çıktısı gösterilmiştir. 
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Şekil 20. YOLOv4-tiny ile YOLOv4’ün MS COCO veri setindeki FPS ve doğruluk 

karşılaştırması.  

Eğitilen ikinci model sonunda iki önemli sorunla karşılaşıldı. İlk sorun, eğitilen 

modeller test edilirken nesne tespitinin kesintili olmasıydı. Bu sorundan dolayı yarışma 

sırasında 4 saniye boyunca kesintisiz kilitlenme görevini yerine getirmek neredeyse imkânsız 

bir hale geliyordu. Bu yüzden YOLO algoritmasının kilitlenme ve takip için kullanılması yerine 

sadece rakip İHA’yı tespit etmek için kullanılmasına, ardından nesne takip algoritması ile 

kilitlenmeye devam edilmesine karar verildi. Sürekli olarak nesne tespit algoritmasını 

çalıştırmak yerine ilk tespitten sonra takip algoritması kullanmak ve gerektiğinde tekrar tespit 

algoritmasına geçmek, sisteme binen yükü de bir miktar azaltmıştır. 4.2 Nesne Takip 

Algoritması başlığında takip algoritmasından bahsedilmiştir.  

İkinci sorun ise video üzerinde model test edilirken alınan FPS değerinin yarışma için 

çok düşük olmasıydı. Bu yüzden daha yüksek FPS aldığı bilinen ve YOLOv4’ün hafif 

versiyonu olan YOLOv4-tiny (Şekil 21) algoritması kullanılarak, 1031 fotoğraflı veri seti ile 

2000 ve 4000 iterasyonlu olmak üzere 2 model eğitildi. Eğitilen ilk model ile, test videolarında 

YOLOv4’ün yaklaşık 10 katı kadar FPS alındı. Fakat nesne tespit oranı düşerken yanlış tespit 

oranı beklenilmeyen bir şekilde arttı. İkinci modelde ise ilk modele kıyasla doğruluk oranı arttı, 

fakat hâlâ yeterli seviyede değildi. Özetle, YOLOv4’e kıyasla YOLOv4-tiny ile FPS oranında 

yükselme meydana gelirken nesne tespitinde bir düşüş meydana geldi. YOLOv4-tiny ile 

eğitilen iki modelin eğitim çıktıları Şekil 22 ve Şekil 23’te gösterilmiştir. 
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Şekil 21. YOLOv4-tiny ile YOLOv4’ün MS COCO veri setindeki FPS ve doğruluk 

karşılaştırması [21]. 

 

Şekil 22. YOLOv4-tiny 2000 iterasyonlu eğitimindeki doğruluk ve hata oranı değişim grafiği.  
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Şekil 23. YOLOv4-tiny 4000 iterasyonlu eğitimindeki doğruluk ve hata oranı değişim grafiği. 

YOLOv4’te ve YOLOv4-tiny’de elde edilen sonuçlardan sonra hem doğruluk oranını 

hem de FPS’i yükseltmek amacıyla bu sefer aynı veri seti kullanılarak YOLOv3 algoritması ile 

model eğitildi. Fakat, beklenildiği kadar FPS artışı görülmedi. Bunun yanında doğruluk oranı 

YOLOv4’ten daha düşük geldi. YOLOv3 eğitim çıktısı Şekil 24’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 24. YOLOv3 2000 iterasyonlu eğitimindeki doğruluk ve hata oranı değişim grafiği. 
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Sonuç olarak YOLOv3 yeterli performansı sağlayamamış, YOLOv4-tiny istenilen FPS 

seviyesini sunabilmekle beraber doğruluk oranında biraz riskli bir seviyede kalmıştır. Bu 

yüzden YOLOv4’teki doğruluk oranını koruyarak alınan FPS’i artırmak amacıyla bir yandan 

hızlandırma ve FPS artışı üzerine çalışmalar, diğer yandan veri setini genişletme çalışmaları 

devam ettirilmektedir. 

4.2. Nesne Takip Algoritması 

Hedef takibi algoritması için de, nesne tespitinde olduğu gibi, yarışmada en önemli iki 

etken; çalışma hızı (FPS değeri) ve rakip İHA’ların doğru bir şekilde takip edebilebilmesidir. 

Nesne takibi algoritması olarak, deep learning tabanlı Siamese ağı temelli, SiamMask_E 

implemantasyonunun kullanılmasına karar verilmiştir. Siamese ağı algoritmalarının 

seçilmesindeki en büyük sebeplerden biri Github’da python implementasyonlarının bulunması 

ve böylelikle İHA kilitlenme 

sistemine kolay bir şekilde 

entegre edilebilmesidir. 

SiamMask_E implementas-

yonu ise siamese ağı  algo-

ritmalarının en iyi sonuç 

vereni olduğundan seçilmiştir. 

SiamMask_E implementas-

yonunun muadillerinden üstün 

olduğu Şekil 25’te görülmek-

tedir.  

 

SiamMask_E algoritmasının birim test işlemleri gerçekleştirilmiş ve bu algoritma, tespit 

sistemiyle entegre çalıştırılıp olumlu sonuçlar alınmıştır. Sonucun daha da iyileştirilmesi için 

model eğitimi ve ve hedef tespit algoritması ile kontrol sistemine olan entegrasyonlarının 

iyileştirilmesi üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir. Nesne takip sistemi, görüntü üzerinde 

takip edilmekte olan hedefin pozisyon verisini devamlı olarak otonom kontrol sistemine 

besleyecek şekilde tasarlanmıştır.  

4.3. Otonom Kontrol Sistemi 

Otonom kontrol yazılım sistemi, görev bilgisayarının uçuş kontrolcüsüyle bağlantısını 

sağlayarak İHA’ya dinamik olarak komut vererek rotasını belirleyen sistemdir. Hâlihazırda 

tespit edilmiş veya takip edilmekte olan bir hedef varsa, sürekli olarak Hedef Tespit ve Hedef 

Takip sistemlerinden aldığı bilgilerden yararlanarak İHA’nın gerekli manevra ve yönelimleri 

yapmasını sağlar, böylece hedefin çerçeve içerisinde tutulmasını sağlayarak otonom 

kilitlenmenin başarılmasında etkin bir rol oynar. Ayrıca Haberleşme Sistemi’yle de iletişimde 

olan kontrol sistemi, devamlı sağlanan rakip İHA konum bilgilerini tarafımızca yazılan özgün 

algoritmadan geçirerek gerekli yaklaşma, kaçınma, yön değiştirme gibi komutları uygulamakla 

yükümlüdür. 

Şekil 25. VOT 2017/2018 için takip algoritmalarının kıyaslanması [19]. 
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5. HABERLEŞME  

Savaşan İHA’da kullanılan haberleşme alt sistemi 3 farklı bağlantı ile sağlanmaktadır. 

Bu bağlantılarla görüntü aktarımı, kilitlenme ve telemetri bilgisi aktarımı, radyo kontrolü 

yapılması amaçlanmaktadır. Haberleime şeması Şekil 26’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 26. Haberleşme şeması. 

Bu bağlantılardan ilki şemada turuncu ile belirtilmiş olan Wi-Fi bağlantısıdır ve 5 

GigaHertz frekansta çalışmaktadır. Wi-Fi bağlantısı sistemi İHA üstünde kullanılan Rocket 

R5AC access pointer ve yer istasyonunda kullanılan sinyal kazancı sağlayan Powerbeam5 

AC’den oluşmaktadır. Belirtilen bu sistem İHA ve yer istasyonu arasındaki kilitlenme bilgisi 

ve görüntü aktarımı için kullanılmaktadır [6] [11]. 

 İkinci bağlantı şemada kırmızı renk ile gösterilmiş olan Telemetri bağlantısıdır ve 868 

MegaHertz frekansta gerçeklenmektedir. Telemetri sistemi uçuş kontrolcüsü olan Pixhawk ile 

yer istasyonu arasındaki bağlantıyı sağlar. Bu sistemde kullanılan alıcı-verici sistemi 868 

MegaHertz frekans üstünden haberleşme sağlayan RFD868x ikilisidir [3]. Modüllerden biri yer 

istasyonuna bağlanırken diğeri Pixhawk’a bağlanır. Bu bağlantı sayesinde Pixhawk’tan elde 

edilen sensör, lokasyon bilgilerinin uçuş planlayıcısı üzerinden takibi için kullanılmaktadır. 

Üçüncü bağlantı şemada mavi renkle gösterilen radyo kontrol bağlantısıdır ve 2.4 

GigaHertz frekansta çalışmaktadır [13]. Radyo kontrol bağlantısı Flysky FS i6X kumanda ve 

FS İA6B alıcıdan oluşmaktadır. Radyo kontrol sistemi ile kumanda aracılığıyla İHA’nın 

manuel kontrolü sağlanmaktadır. 

Haberleşme sisteminde kullanılan cihazlar; Rocket R5AC, Powerbeam R5AC, 

RFD868X ikili eşi, FS İA6B alıcı, Flysky FS i6X kumandadan oluşmaktadır. 
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Rocket R5AC - Powerbeam5 AC: Veri aktarımı için sahip olunan donanımlar yer istasyonu için 

Ubiquiti Powerbeam AC-500, hava aracında ise Ubiquiti Rocket Ac Lite ve Emax Pagoda 2’dir. 

Ubiquiti Powerbeam AC-500 anteninin 27dbi kazanç değeri bulunmakta, verici çıkış gücü ve 

alıcı hassasiyeti modülasyon türüne göre değişmektedir. PtP (Point-to-Point) modunda 10 Mhz 

değerinden 80 Mhz değerine kadar olan kanal frekanslarında iletim yapabilir. Ubiquiti Rocket 

Ac Lite anteninin kazanç değeri olmamakla beraber, verici çıkış gücü ve alıcı hassasiyeti 

modülasyon türüne göre değişmektedir. PtP (Point-to-Point) modunda 10 Mhz değerinden 80 

Mhz değerine kadar olan kanal frekanslarında iletim yapabilir. Emax Pagoda 2 yardımcı anteni 

hava aracına takılacak olan Rocket AC Lite antenine takılabilir. Bu antenin kazanç değeri 

mesafeyi çok fazla etkilememektedir fakat hava aracının hareketinden dolayı oluşan sinyal 

bozukluklarını önlemesi sebebiyle faydalı bir donanımdır [14]. Rocket 5AC ve Powerbeam 

5AC donanımlarının farklı modülasyon tiplerindeki çıkış güçlerine ilişkin değerler Şekil 27 ve 

28’de gösterilmiştir. [7] [11] 

 

Şekil 27. Powerbeam 5AC-500 modülasyon değerleri [11]. 

 

Şekil 28. Rocket 5AC Lite modülasyon değerleri [7]. 

Veri aktarımı için farklı modülasyon türleri için mesafe ve veri aktarım hızı 

hesaplamaları yapılmış ve Tablo5’te gösterilmiştir. Verici olarak Rocket 5AC Lite cihazı, alıcı 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

28 | Sayfa 

GÖKBÖRÜ İHA TAKIMI 

olarak PBE-5AC-500 cihazı için, yani havadan yere veri aktarımı için olası değerler 

hesaplanmıştır. Hesaplamalar Silicon Labs firmasının RF hesaplamaları için hazırladığı Excel 

dosyası yardımıyla yapılmıştır. 

Tablo 5. Farklı modülasyonlar için mesafe ve hız hesaplamaları.  

Modülasyon Türü Kapalı Alan Mesafe (m) Açık Alan Mesafe (m) Aktarım Hızı 

1x BPSK 1007 2294 80 Mbps 

2x QPSK 780 1822 160 Mbps 

4x 16QAM 604 1448 320 Mbps 

6x 64QAM 299 768 480 Mbps 

8x 256QAM 107 306 640 Mbps 

 

RFD868x: Uçuş kontrolcüsü olan Pixhawk Cube ile yer istasyonu arasındaki haberleşmeyi ve 

veri aktarımınının gerçekleşmesini sağlayan alıcı-verici olarak görev yapan eş modemlerdir. 

Genel özellikleri şu şekildedir: 500 kbit/s hava veri iletim hızı, 1 Watt (+30 dBm) iletim 

gücü, 14.5 gram ağırlık, 30mm x 57mm x 12.8mm hacim, 865-870 MegaHertz frekans aralığı, 

UART transfer oranları: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 

460800, 1M (57600 varsayılan) [3]. 

Flysky FS i6X Kumanda ve alıcısı FS İA6B: İHA’nın kumanda ile kontrolünü radyo sistemi 

üzerinden sağlayan cihazlardır. 

Kumandanın genel özellikleri şu şekildedir: 463 gram ağırlık, 174 x 190 x 40 mm boyut, 

bant genişliği 500 KiloHertz, bant 142, 2400 MegaHertz-2483.5 MegaHertz frekans aralığı, 

kanal bant aralığı 5 MegaHertz, 10 kanala kadar yükseltilebilecek 6 kanal, Rf gücü 20dBm’den 

az, 4 Kilometre uzaklığa kadar kontrol mesafesi, 105 miliAmper çalışma akımı, 3 miliSaniye 

gecikme süresi, 26 mm çift anten [13]. 

Alıcısının genel özellikleri şu şekildedir: Frekans Aralığı: 2.4055-2.475 GHz, RF Alıcı 

Hassasiyeti: 105 dBm,  ağırlık: 14.9 gram, 47 x 26.2 x 15 mm boyut, 26 mm çift anten, Bant 

Genişliği Sayısı: 140 [15]. 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI  

  YKİ’de 2 farklı arayüz programının kullanılması planlanmaktadır. Bu arayüzlerden ilki 

açık kaynak kodlu ve Ardupilot yazılımı destekli olan Mission Planner iken diğeri Mission 

Planner’a kıyasla daha basit işlevlere ve tasarıma sahip olan kendi tasarladığımız arayüz 

programıdır.  

 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

29 | Sayfa 

GÖKBÖRÜ İHA TAKIMI 

6.1. Mission Planner 

Mission Planner, takımımız tarafından uzun zamandır kullanılmakta olan ve sunduğu birçok 

özelliği iyi seviyede kullanabildiğimiz bir YKİ arayüz programıdır. Mission Planner’ın YKİ 

arayüz programı olarak kullanılmasındaki ana sebepler şu şekilde sıralanabilir; 

1. Uçağa ait birçok parametrenin ayarlanması ile gerçek uçuşlara yakın seviyede 

hazırlanan simülasyon ortamı (Software In The Loop (SITL)) üzerinde uçuş öncesi 

testler yapılabilmektedir. 

2. Anlık uçuş değerleri (altitude, attitude (roll, yaw, pitch), speed (air, ground) vs.) 

gözlemlenebilir ve uçağa anlık komutlar iletilebilir. 

3. Uçuş sonrasında uçuş kayıtlarının tutulduğu log dosyalarının yine Mission Planner 

tarafından sunulan kapsamlı arayüz yardımıyla ayrıntılı analizleri yapılabilmekte, araca 

ait aviyonik alt sistemlerin kalibrasyonları kolayca ayarlanabilmekte ve yine araca ait 

parametreler isterlere göre yeniden ayarlanabilir. 

4. Birçok kişi ve takım tarafından kullanıldığı için güçlü bir komünitesi var, düzenli ve 

ayrıntılı hazırlanmış dokümantasyona sahip. 

5. Açık kaynak kodlu olduğu için kendi isterlerimize göre yeni özellikler 

eklenebilmektedir. 

Şekil 29, Mission Planner üzerinden DATA sekmesinin gösterildiği ekrandır. Bu sekme uçuş 

esnasında anlık uçuş verilerini takip etmek ve gerektiğinde komutlar vererek anlık 

müdahalelerde bulunmak için kullanılır. 

 

Şekil 29. Mission planner data sekmesi ayrıntılı gösterimi. 
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Şekil 30’da da gösterildiği üzere Actions kısmından anlık mod değişimi ya da 

özelleştirilmiş komutlar gibi çeşitli komutlar İHA’ya verilebilir. 

 

Şekil 30. Data sekmesindeki “Actions” bölümü. 

Şekil 31’de Mis-

sion Planner üze-rinden 

PID ayarlama ekranı 

gösterilmiştir. Bu ekran-

daki ayarlamalar ile op-

timum manevra kabi-

liyetini elde edebilmek 

için özellikle uçağa ait 

roll, yaw ve pitch için her 

bir P (Proportional), I 

(Integral) ve D (Deri-

vative) değerlerinin titi-

zlikle ayarlanması gerek-

mektedir. Bu değerlerin 

yanı sıra yine uçağa ait 

motor çalışma yüzdesi, 

agresiflik ve manevra 

kabiliyetleri gibi çeşitli 

parametre değerleri ayar-

lanabilmektedir. 

Şekil 32’de Mission Planner üzerinden yapılabilen uçuş planı ekranı gösterilmektedir. 

Burada noktalar atanıp her bir noktaya yine şekilde gösterilen komutlar verilebilmektedir. Plan 

sekmesi daha çok uçağa ait olup değiştirilen parametrelerin testlerinin simülasyon ortamında  

Şekil 31. Mission Planner PID ekranı. 
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denenmesi için kullanılmaktadır. Simülasyonda herhangi bir sıkıntı tespit edilmemesi 

durumunda değiştirilen parametreler gerçek uçuşlarda da denenir. 

Şekil 32. Mission Planner plan sekmesi. 

Şekil 33, araca kendisinin tanıtıldığı ve ilk kurulumların yapıldığı ekranı 

göstermektedir. Özellikle Mandatory Hardware başlığı altından uçağa ait olan önemli 

kurulumlar ve kalibrasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yine SETUP sekmesinde olup Şekil 

34’te gösterilen Optional Hardware başlığı altından ise daha özelleşmiş cihazların 

konfigürasyonları yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 33. Mission Planner SETUP 

sekmesi - Mandatory Hardware 

Menüsü 

 

Şekil 34. Mission Planner SETUP 

sekmesi - Optional Hardware 

menüsü.Menüsü 
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Şekil 35, Mission Planner 

üzerinden CONFIG sekmesindeki 

Flight Modes başlığını göster-

mektedir. Burada RC kumanda hangi 

kanalın hangi uçuş moduna denk 

geleceği ayarlanmaktadır. Bu sayede 

uçuş öncesinde yapılan mod ata-

malarıyla, uçuş esnasında kolaylıkla 

modlar arası geçiş yapılabilmektedir. 

 

Şekil 36, Mission Planner üzerinden CONFIG sekmesindeki Tam Parametreler Listesi 

ekranını göstermektedir. Bu ekranda bağlantı kurulan araca ait parametreler, bu parametrelerin 

atanan değerleri ve değer aralığı, aldığı değerlerin birimi ve bu parametrelerin açıklamaları yer 

almaktadır. Uçak üzerinde tam hakimiyet kurabilmek adına bu parametre listesinin 

çalışmalarımızın çok önemli bir parçası olduğuna takımca inanılmakta ve bu konuya gereken 

önem verilmeye çalışılmaktadır.  

Şekil 36. Mission Planner üzerinden Tam Parametreler Listesi. 

Şekil 37, Mission Planner üzerinden CONFIG sekmesindeki Tam Parametreler Ağacı 

ekranını göstermektedir. Yukarıda bahsedilen parametreler bu ekranda başlıklara bölünmüştür 

ve ilgili parametreler bir arada toplanarak erişime kolay hale getirilmiştir. 

Şekil 37. Mission Planner üzerinden Tam Parametreler Ağacı. 

 

 

Şekil 35. Mission Planner üzerinden RC mode 

ayarlanması. 
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6.2. Özelleştirilmiş Arayüz 

Yer Kontrol İstasyonumuzda Mission Planner’ın yanı sıra kendimiz tasarlayıp 

yazdığımız YKİ grafiksel arayüz programı da kullanılmaktadır. Bu arayüzün başlıca amaç ve 

işlevi; hava aracımızdan gelip yarışma sunucusuna gönderilen ve duruma göre yarışma 

sunucusundan gelen bilgilerin gözlemlenmesini sağlamaktır. Bunlara telemetri paketi verileri, 

kilitlenme paketi verileri, kilitlenme dörtgeniyle beraber gerçek zamanlı İHA kamera görüntüsü 

ve sunucudan gelen cevaplar dahildir. 

 Hava aracımız ile yer kontrol istasyonumuz arasında sürekli ve düzenli bir bilgi akışı 

olduğundan, özelleştirilmiş arayüz programımız, telemetri ve görüntü haberleşme 

sistemlerimize bağlanarak sinyal aldığında güncel bilgiyi arayüzde gösterecek şekilde 

tasarlanmıştır. Bu bağlantının sorunsuz ve kolay kurulabilmesi için, ayrıca isteğimize yönelik 

işe yarar ve kullanışlı kütüphaneler bulundurmasından dolayı, arayüz programı Python 

kullanılarak geliştirildi. Şekil 34'te çalışmakta olan özelleştirilmiş arayüzden örnek bir anlık 

görüntü görülmektedir. 

 

Şekil 38. Özelleştirilmiş arayüz programı. 
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7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU  

7.1. Yapısal Entegrasyon 

İnsansız hava aracı üretiminde değerlendirilmesi gereken temel kriterler vardır. Bunların 

en önemlileri, maliyet, dayanım, performans, özgün tasarım kısıtlamaları, teknik ekipman 

yeterliliği, üretimde harcanan zaman olarak sayılabilir. Hava aracından alınacak verimin en üst 

düzeyde olması için bu kriterlerin optimum seviyelerde tutulması gerekmektedir. Hazır üretim 

İHA kullanımı, maliyet açısından değerlendirildiğinde üretimin sıfırdan yapılmasına kıyasla 

daha avantajlı olmaktadır. Parçaların ayrı ayrı üretimleri sırasında harcanan maddi kaynak ve 

zaman, İHA’nın otonom sistemleri için harcandığında çok daha efektif olduğu görülmektedir. 

Özgün tasarımla üretilecek olan İHA’nın, mekanik entegrasyon açısından kolaylık 

sağlaması ve takım tarafından belirlenen entegrasyon planına daha uygun olabilmesine karşın, 

hazır üretim İHA’lara yapılacak olan modifikasyonlar sayesinde bu açık rahatlıkla 

kapatılabilmektedir. Özgün tasarımların, aynı zamanda üretim sırasında hata meydana gelme 

riski barındırmasından dolayı İHA’nın uçuş performansını azaltıcı yönde olumsuz etki 

yaratması durumuyla karşılaşılabilir. Bu durumun hazır tasarımlarda daha az yaşandığını veya 

hiç yaşanmadığını varsayarsak, hata riskinin en az olduğu şartlar göz önüne alınarak seçim 

yapılmalıdır. 

Gerekli kriterler göz önünde bulundurularak, savaşan İHA yarışmasında kullanılmak 

üzere yüksek dayanıma ve düşük yoğunluğa sahip köpük malzemeden imal edilmiş X-UAV 

Talon Pro modeli tercih edilmiştir. Tercih edilen modelin üstten ve önden görünümü Şekil 

39’da verilmiştir. 

  

Şekil 39. Hazır model hava aracı üstten ve önden görünüşü. 

 X UAV Talon Pro modelinin içerdiği; köpük gövde, köpük V kuyruk, karbonfiber 

spar çubukları ve diğer yapısal komponentleri Şekil 40’da gösterilmiştir. 
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Şekil 40. Hava aracı yapısal komponentleri. 

Kanat yapısal elemanları Şekil 41’de verilmiştir. Yük dayanımını arttırabilmek için 

kanatların iç kısımları, karbon fiber sparlarla desteklenmiştir. Ayrıca gerekli görülen hareketli 

kısımlarda (aileronlar) fiberli/lifli bantlar kullanılarak bu bölgelerin güçlendirilmesi 

sağlanmıştır. Şekil 42’de gözüktüğü gibi, kanatların gövdeye montajı için ayrıca karbon fiber 

takviye çubuk kullanılmıştır. Çubuğun sabitlenmesi için kanat içerisine yerleştirilen vidalı 

mekanizmalardan faydalanılmış ve  

 

  

Şekil 41. Kanat yapısal elemanları. 
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Şekil 42. Gövde-kanat birleşim ve destek yapısalları. 

İHA’nın gövdesi iki parçadan oluşmaktadır. Gövdenin birleştirilmesi esnasında, 

strafor/köpük malzemeler için özel olarak üretilmiş yapıştırıcı kimyasallar kullanılmıştır. 

Kanatların gövdeye montajı için, gövdenin iç kısmında da karbon fiber takviye çubuk 

kullanılmıştır. 

Şekil 43’te gösterildiği gibi, kuyruk kısımları, gövdede özel olarak açılmış yuvalarına 

strafor/köpük yapıştırıcı kimyasallar yardımıyla sabitlenmiştir. Ayrıca, fiberli/lifli bantlar ile 

kontrol yüzeylerinin dayanımının arttırılması sağlanmıştır. 

  

Şekil 43. Kuyruk bağlantı ve destek elemanları. 
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Kuyruk kısımları, gövdede özel olarak açılmış yuvalarına strafor/köpük yapıştırıcı 

kimyasallar yardımıyla sabitlenmiştir. Ayrıca, fiberli/lifli bantlar ile kontrol yüzeylerinin 

dayanımının arttırılması sağlanmıştır. 

7.2. Mekanik Entegrasyon 

Kullanılan kamera, Şekil 44’te 

gözüktüğü gibi, uçağın ön kısmına geniş açılı 

görüntü elde edebilecek geometride 3 boyutlu 

yazıcıda üretilen parça yardımıyla monte 

edilmiştir. Kameranın bağlantısını yapmak 

üzere uçağın ön kısmında gerekli kablo 

kanalları açılmıştır. Pitot tüpü bağlantısı için 

de uçağın burun kısmına ayrı bir yuva 

açılmıştır. Bataryanın yerleştirilmesi için en 

uygun bölge, uçağın yine ön tarafındaki boşluk 

olarak belirlenmiştir. Bataryanın uçuş 

sırasında hareketini engellemek için cırt cırt 

bant kullanılmıştır. Cırt cırt bandın bir faydalı 

yönü ise bataryanın şarj edilmesi için mobil 

olarak sökülüp takılabilmesine olanak 

vermesidir. Ağırlık merkezine yerleştirilen 

uçuş kontrol kartı gövdeye sıkı geçme 

şekilde sabitlenmiştir.  

Telemetri, sinyal kalitesinin olabildiğince iyi olmasını sağlamak amacıyla, uçları 

gövdenin dışında olacak şekilde kapağın alt kısmına fiber bant yardımıyla tutturulmuştur. Uçuş 

bilgisayarı gövdenin orta kısmına yakın olacak şekilde yerleştirilmiştir. Şekil 45’te kırmızı alan 

ile gösterilen uçağın iç kısmına, uçuş bilgisayarının gövdeye sıkı geçmesi için yuva açılmıştır. 

Aynı zamanda uçuş sırasında hareket etmemesi için cırt cırt bantlar yardımıyla desteklenmiştir. 

Ağırlık merkezinde bulunan GPS, uçağın dış gövdesine çift taraflı bant yardımıyla 

yapıştırılmıştır. Bununla birlikte hasardan koruması ve gövdeye yapışma gücünü arttırması için 

GPS’ e 3 boyutlu yazıcıda üretilmiş kılıf takılmıştır. Kablo bağlantısı ise gövdeye açılan delikler 

ile yapılmaktadır. 

Şekil 44. Kameranın gövde üzerinde yerleşimi. 

 

Şekil 45. Gövde üzerinde uçuş bilgisayarı yerleşim yeri gösterimi. 

Uçuş bilgisayarı yerleşim yeri  
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Rocket, uçuş bilgisayarının arkasında, 

mantar antenleri uçağın dışında olacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Rocketin, uçağa sığabilmesi için 

gövdesi sökülüp, 3 boyutlu yazıcı ile devre kartı 

kısmını koruyabilecek daha küçük boyutlu 

koruyucu kutu üretilmiştir. Şekil 46’da gösterildiği 

gibi, kanat ve kuyrukta bulunan servo motorlar; 

özel olarak açılmış yuvalarına, sıcak silikon 

vasıtasıyla yapıştırılmış ve fiber bantlarla 

desteklenmiştir. Uçağın itkisini sağlayacak olan 

motor; kuyruk kısmında konumlandırılan, 3 

boyutlu yazıcıda üretilmiş parçaya vidalanmıştır. 

Motor – gövde bağlantısı Şekil 47’de verilmiştir. 

Parçanın gövdeye olan bağlantısı da yapıştırıcılar 

kullanılarak sağlanmıştır.  

 

Şekil 47. Motor - gövde bağlantısı. 

7.3. Elektronik Entegrasyon 

 Hava aracının elektronik entegrasyonu aşamasında kablolama işlemleri donanımların 

çalıştığı akım değerleri dikkate alınarak yapılmıştır. Güç dağıtım hattında kullanılan kablolar 

akım değerlerine uygun olarak seçilmiştir. Aviyonik ünitelerin hava aracına yerleşimi 

yapılırken güç dağıtım hattından geçen yüksek akım dolayısıyla oluşan elektromanyetik 

dalgaların GPS, telemetri gibi ünitelerin sinyal haberleşmesinde gürültü oluşturmaması için güç 

dağıtım hattı ile bu üniteler arasında yeterli mesafe bırakılmasına ve yalıtım yapılmasına dikkat 

edilmiştir. Aviyonik ünitelerin hava aracı içerisindeki yerleşimi Şekil 48’de gösterilmiştir. 

Şekil 46. Kontrol yüzeyi – servo bağlantısı. 
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Şekil 48. Aviyonik ünitelerin hava aracı içerisindeki yerleşimi. 

Şekil 48’de gösterilen yerleşimdeki ünitelerin bağlantısının daha net anlaşılabilmesi için 

Şekil 49’da gösterilen şematik görsel hazırlanmıştır. Bataryadan gelen 10 AWG kablo XT90 

konnektöre bağlanacak olup sonrasında ESC’nin çekeceği maksimum 55A’i taşıyabilecek olan 

XT60 konnektöre çevrilecektir. Güç dağıtım modülü ile Xavier arasında sabit 20V çıkış 

sağlayacak regülatör kullanılmıştır. LIDAR ve pitot tüpü I2C port çoğaltıcı kullanılarak 

Pixhawk üzerindeki I2C portuna bağlanılmıştır. Güç dağıtım modülü ile Rocket 5AC modülü 

arasında DC güç aktarımı amacıyla POE injektör kullanılmıştır. Rocket ile Xavier bağlantısı 

yine POE injektör üzerinden LAN kablosu ile sağlanmıştır. 
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Şekil 49. Elektronik entegrasyonun açık gösterimi 

 

8. TEST VE SİMÜLASYON  

8.1. Alt Sistem Testleri       

8.1.1. İtki Testi  

Hava aracı için seçilen motorun üretici test verileri 

13 ve 14 inç pervaneler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Kullanılması planlanan katlanır pervane 13.5 inç 

olduğundan dolayı bir itki testi yapılması uygun 

görülmüştür. Hazırlanan düzenekte hassas terazi ve 

multimetre kullanılarak motorun verdiği itki ve çektiği akım 

gözlemlenmiştir. Testler sonucunda motorun, %100 

throttle’da 3726 gram itki verdiği ve 38.27 amper akım 

çektiği görülmüştür.   Bahsi geçen düzenek şekil 50’de 

gösterilmiştir. 

 

8.1.2. Kanat Yükleme Testi 

Hava aracının havada maruz kalacağı yükleri daha öncesinde simüle edebilmek için 

kanat yükleme testi Şekil 51’de gösterildiği gibi gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 50. İtki testi düzeneği. 
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 Kanatların iki ucundan sabitlenen 

hava aracına kademeli olarak 2.5 

kilogramlık ağırlık plakaları eklenmiştir. 

Son yüklemede hava aracının uçarken 

maruz kalabileceği yaklaşık 2g 

düşünülerek,  maksimum kalkış ağırlığının 

2.4 katına çıkılmış ve kanat yükleme testi 

başarıyla tamamlanmıştır. Bu ağırlık 

yaklaşık 8.5 kilograma denk gelmektedir.  

 

8.1.3. Haberleşme Testleri 

8.1.3.1. Haberleşme Yazılım Sistemi Testi 

 Haberleşme sistemi yazılımı, Yer Kontrol İstasyonu bilgisayarı ile İHA görev 

bilgisayarının aynı ağ üzerinde bulunması ve görev bilgisayarının YKİ bilgisayarına bağlanarak 

sürekli bir veri transferi akışı başlatması üzerine kurulmuştur. Bu sistem, aynı ağa bağlı olan 

çeşitli bilgisayarlar arasında çok kez test edilmiş ve hem  görüntü hem de telemetri verilerinin 

başarıyla iletildiği gözlemlenmiştir. Telemetri / Kilitlenme veri paketleri aktarım ve gerçek 

zamanlı görüntü aktarım sistemleri paralel şekilde eş zamanlı olarak çalışmaktadır. Yapılan 

testlerde, yarışma esnasında olacağı gibi görev bilgisayarında kilitlenme yazılımı ile birlikte 

haberleşme yazılımı çalıştırılmış, bilgisayar yük altında iken de veri transferi hızının yeterli 

olduğu ve minimum gereksinin olan 1 Hz'in altına düşmediği  görülmüştür. Ayrıca İHA ile YKİ 

arasındaki haberleşme sistemi, bağlantı kesildikten sonra otomatik olarak geri bağlanabilecek 

şekilde tasarlanmıştır. Bu durum da veri iletimi sırasında kısa süreli bağlantı kopukluğu 

uygulanarak test edilmiş ve sistemin tekrar otomatik olarak bağlanıp veri transferinin başarıyla 

devam ettiği gözlemlenmiştir. 

 Yarışma Haberleşme dokümanında verilen bilgilere göre Yarışma Sunucusu'nun 

çalışma şekli taklit edilmiş ve YKİ - Yarışma Sunucusu arasındaki iletişim de test edilmiş 

başarıyla sonuçlanmıştır. İHA bilgisayarının Yer Kontrol İstasyonu'na fazla sık veri iletmesi 

durumunda YKİ üzerinde çalışan haberleşme sistemi bunu ayarlamakta ve yarışma sunucusuna 

2 Hz hızını geçmeyecek şekilde veri yollamaktadır. 

8.1.3.2. Telemetri Bağlantısı Menzil Testi 

Daha önce de belirtildiği üzere telemetri modülü olarak RFD868x kullanılacaktır. Bu 

telemetri modülünün yaklaşık 40 kilometrelik bir menzile sahip olduğu bilgisi üretici tarafından 

bizlere verilmektedir [3]. Yapılan hesaplara göre yarışma esnasında yer ve hava telemetri 

modülleri arasındaki en uzak mesafe 1 kilometreyi geçmeyecektir. Bu bağlamda telemetri 

bağlantısının yarışma esnasında kopmayacağından emin olmak için en az 1 kilometrelik 

mesafelerden telemetri bağlantısı testleri gerçekleştirildi. Defalarca gerçekleştirilen bu testlerde 

YKİ arayüz programından uçuş kontrol kartının anlık hareketleri kabul edilebilir gecikme 

süresiyle herhangi bir kopma olmadan doğrulandı. 

 

Şekil 51. Kanat yükleme testi. 
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8.1.4. Uçuş Simülasyon Testi 

İHA’nın görev esnasında özellikle kilitlenme ve kaçınma manevralarını 

gerçekleştirebilmesi için keskin manevra kabiliyetine sahip olması gerekmektedir. Bu 

bağlamda, İHA’nın kontrolünü sağlayan yazılımsal parametreler üzerinde hakimiyet kurmak 

çok önemlidir. Dolayısıyla, gerçek uçuşlardan önce simülasyon ortamında İHA’ya dair birçok 

parametre defalarca denenmiş ve başarılı bir şekilde test edilmiş olmalıdır. Bu yazılımsal 

parametrelerin test edilmesi ve simülasyon ortamında denenmesi işlemi 6.1 başlığında 

bahsedilen Mission Planner YKİ arayüz programı üzerinden yapılmıştır. Özellikle otonom 

kalkış, keskin manevra kabiliyeti ve otonom iniş üzerine testler yapılmıştır. Gerçek uçuşlardan 

önce simülasyon ortamında gerçekleştirilen bu optimizasyon testleri sayesinde uçuş esnasında 

karşılaşılabilecek sorunlar en aza indirgenmiştir. Sonuç olarak, uçuş simülasyon testlerine 

gerekli önem verilmiş olup bahsedilen konularda büyük oranda optimizasyonlar 

gerçekleştirilmiştir. 

8.1.5. Kilitlenme Algoritmaları Testleri  

Nesne tespiti için 416*416 girdi boyutu ile eğitilen YOLOv4, YOLOv4-tiny ve 

YOLOv3 algoritmaları VOT 2018 Challenge [20] içinde bulunan uav1 veri setinde, İHA 

bulunduran 3253 fotoğraf ile, güven skoru eşik değeri 0.80 olarak belirlenerek test edildiler. Bu 

testlerin CPU üzerinde aldıkları FPS değerleri, GPU üzerinde alması beklenilen FPS değerleri, 

başarılı ve hatalı tespit sayıları Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Eğitilen nesne tespit modellerinin test sonuçları. 

Eğitilen 

Model 

İterasyon 

sayısı 
FPS (CPU) FPS (GPU) 

Başarılı 

Tespit 

Hatalı 

Tespit 

YOLOv4 2000 1 12 1832 83 

YOLOv4-tiny 4000 9 60 1290 271 

YOLOv3 2000 1.5 15 850 0 

Nesne takibi algoritması Siammask_E, 3469 fotoğraf karesinden oluşan 1.56 dakikalık 

uav1 videosunda ilk karede işaretlenen İHA göreselini 1782. fotoğraf karesine kadar (59 saniye 

boyunca) kesintisiz ve hatasız bir şekilde takip edebilmiştir. Nesne Tespit Algoritmasının 

çalışması sırasında elde edilen bazı anlık görüntüler, Şekil 52’de verilmiştir. 
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Nesne takip algoritmasının çalışma sırasında elde edilen bazı anlık görüntüler, Şekil 

53’de verilmiştir. 

 

Şekil 53. Nesne takip algoritmasının çalışmasından elde edilen görüntüler. 

 

 

 

Şekil 52.Nesne tespit algoritmasından kesitler. 
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8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

8.2.1. Uçuş Testi   

Uçuş testleri, hava aracı sisteminin düşünülenden daha hızlı oluşturulmasıyla birlikte 

planlanandan erken gerçekleşmiştir. İTÜ stadyumunda gerçekleştirilen testlerde öncelikle 

uçağın alt sistemlerinin sorunsuz çalışıp çalışmadığı test edilmiş ve tamamen dolu uçuşa, her 

sistemin eksiksiz çalıştığı kanaatine varılınca geçilmiştir. Burada özellikle otonom kalkış, uçuş 

ve iniş üzerinde durulmuştur. Yapılan testlere ait veriler aşağıda Tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 7. Uçuş testleri ve başarı oranları. 

Deneme Test Sayısı  Başarılı Deneme Başarı Oranı 

Otonom Kalkış 23 19 82,61% 

Otonom Uçuş 19 17 89,47% 

Otonom İniş 19 16 84,21% 

 

Otonom Kalkış: Kalkış sırasında öncelikli olarak karşılaşılan problem uçağın elle atılmasından 

dolayı istenilen kalkış gereksinimlerine ulaşılamamasıdır. Uçağı atan kişinin atış sırasında 

uçağı yamuk atması veya yüksek açı ile atması sonucu başlangıçta sorunlar ile karşılaşılsa da 

bu durum kişinin atışa zamanla alışması ile çözülmüştür. 

 Bir diğer karşılaşılan problem ise hatalı kalibrasyon yapılmasıdır. Bu sorun detaylı bir 

kalibrasyon çalışması ve sonrasında yenilemesi ile çözülmüştür. Şekil 54 ve 55, farklı kalkışlara 

ait, elden fırlatma anlarıdır.  

 

 Şekil 54.  Uçağın elden çıkış öncesi.              Şekil 55. Uçağın elden çıkış sonrası. 

Otonom Uçuş: Önceki yarışmalardan kalan tecrübeler sayesinde otonom uçuş sırasında 

düşünüldüğünden fazla problemle karşılaşılmamıştır.  

İlk denemelerde uçak içindeki elektronik aksamların birbirlerini etkilemesinden dolayı, 

doğru veri akışı sağlanamamış ve uçak verilen komutları yerine getirememiştir. Sonrasında hem 

sensör kalibrasyonları yapılarak hem de uçak içi mekanik ve elektronik entegrasyonlar 
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değiştirilerek durum düzeltilmiştir. Şekil 56’ farklı testlere ait uçuş anlarından kesitler 

verilmiştir. 

 
Şekil 56. Uçuş anlarından kesitler. 

Otonom İniş: Otonom uçuş yapılabilen her testte otonom iniş de denenebilmiştir. Uçağın gövde 

üzerine inmesi başlangıçta problemli olsa da daha sonra lidar sensöründen detaylı irtifa bilgileri 

alınabilmesi sağlanarak yumuşak ve temiz inişler gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca uçağın pistle 

temas eden kısımlarının hasar almasını önlemek için 3 boyutlu yazıcıdan parçalar üretilmiş ve 

uçuş öncesi bunlar uçağa takılarak daha güvenli bir iniş gerçekleşmesi sağlanmıştır.  

8.2.2. Uçuş Kontrol Listesi  

Uçuş sırasında oluşabilecek sorunların önüne geçebilmek ve başarılı bir uçuş 

gerçekleştirebilmek için detaylı bir uçuş kontrol listesi büyük önem arz etmektedir. Daha önceki 

uçuş denemeleri ve testlerinde elde edilen tecrübeler göz önünde bulundurularak takım çalışma 

alanında yapılan hazırlıklardan geri dönüş sonrasına kadar olan süreci kapsayan bir kontrol 
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listesi hazırlanmıştır. Farklı başlıklar altında maddeler halinde hazırlanan uçuş kontrol listesinin 

güvenlikle ilgili maddeleri 9 numaralı başlıkta detaylandırılmıştır. 

- Çalışma alanından ayrılmadan önce: 

 Bataryalar tam şarj edildi mi? 

 Bataryalar kılıflarına yerleştirildi mi? 

 Batarya ölçüm cihazı alındı mı? 

 Pervane alındı mı? 

 Motor, ESC, uçuş bilgisayarı ve kamera sabitlendi mi? 

 Gövdenin içinde yolculukta hasar verebilecek yabancı malzeme var mı? 

 Hava aracının modüler parçaları alındı mı? 

 Bağlantı elemanları (somun,cıvata vs) alındı mı? 

 Yangın söndürme ekipmanları alındı mı? 

 Alet çantası alındı mı? 

 Yer kontrol istasyonu (bilgisayar) alındı mı? 

 İlk yardım çantası alındı mı?  

 

- Motor çalıştırılmadan önce 

 Hava aracının modüler parçaları yerleştirildi mi? 

 Batarya sabitlendi mi? 

 Bataryanın voltajı ölçüldü mü? 

 Motor, ESC, uçuş bilgisayarı ve kamera sabitlendi mi? 

 Kumanda açıldı mı? 

 Gaz kolu sıfır konumunda mı? 

 Kumandanın pili yeterli seviyede mi? 

 Pitot tüpü kapağı çıkarıldı mı? 

 Kablolamalar yapıldı mı? 

 Pervane takıldı mı? 

 Kamera kapağı açıldı mı? 

 Hava şartları uçuşa uygun mu? 

 

    - Yer Kontrol İstasyonu  

 Bilgisayar açık mı? 

 Bilgisayarın şarjı yeterli mi? 

 Mission Planner açık mı? 

 Kendi arayüzümüz açık mı? 

 Telemetri (Yer) bilgisayarına takılı mı? 

 Telemetri bağlantısı sağlandı mı (57600)? 

 

      - Kalibrasyonlar  

 Accel kalibrasyonu yapıldı mı? 

 Compass kalibrasyonu yapıldı mı? 

 Radio kalibrasyonu yapıldı mı? 

 ESC kalibrasyonu yapıldı mı? 

 Motor/Pervane yönleri doğrulandı mı? 
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 Kumandada uçuş modları kontrol edildi mi? 

 

      - Failsafe Parametreleri  

 Radio failsafe kontrol edildi mi? 

 Batarya failsafe kontrol edildi mi? 

 GCS failsafe kontrol edildi mi? 

 GeoFence failsafe kontrol edildi mi? 

 PID değerleri kontrol edildi mi? 

 

      -    Motor çalıştırıldıktan sonra 

 Pervanelerin dönüş yönü doğru mu? 

 Kontrol yüzeyleri düzgün çalışıyor mu? 

 Pist kalkışa uygun mu? 

 Rüzgarın yönü kalkış yapmaya uygun mu? 

  

- İnişten önce 

 Uçuş verileri başarıyla aktarıldı mı? 

 Uçuş sırasında fark edilen bir sorun var mı? 

 Batarya durumu nasıl? 

 Pist inişe uygun mu? 

 Pistte yabancı madde var mı? 

 Pist iniş için yeterli uzunlukta mı? 

 Hava şartları inişe uygun mu? 

 Rüzgar yönü iniş yapmaya uygun mu? 

 

- İnişten sonra 

 Kumanda açık mı? 

 Gaz kolu sıfır konumunda mı? 

 Batarya bağlantısı kesildi mi? 

 Kumanda kapatıldı mı? 

 Batarya voltajı ölçüldü mü? 

 Pervaneler çıkarıldı mı? 

 Uçuşta bir hasar alınmış mı? 

 

- Çalışma alanına dönüşten önce 

 Hava aracının modüler parçaları alındı mı? 

 Batarya söküldü mü? 

 Bataryalar kılıfına yerleştirildi mi? 

 Motor, ESC, uçuş bilgisayarı ve kamera sabitlendi mi? 

 Bağlantı elemanları (somun,civata vs) alındı mı? 

 Alet çantası alındı mı? 

 Yer kontrol istasyonu (bilgisayar) alındı mı? 

 Pistte kalan eşya var mı? 

 Gövdenin içinde yolculukta hasar verebilecek yabancı malzeme var mı? 
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 Alınan güvenlik malzemeleri geri götürülmeye hazır mı? 

 

- Çalışma alanına döndükten sonra 

 Taşıma sırasında alınan hasar var mı? 

 Bağlantı elemanları ve aletler yerine yerleştirildi mi? 

 Bataryalar şarja konuldu mu? 

 Uçuş değerlendirilmesi ve geri bildirimi yapıldı mı? 

 

9. GÜVENLİK 

Her türlü olası kaza durumlarında ilk yardım yapılabilmesi için bir tane atölyede, bir 

tane de uçuşa götürülmek üzere hazır bulunan 2 adet ilk yardım çantası bulunmaktadır. 

Atölyede çalışırken kesici aletlerin güvenli bir şekilde kullanılabileceği ve saklanabileceği 

yerler bulunmaktadır. Kesici aletler özel eldivenleri veya gözlükleri olmadan 

kullanılmamaktadır.  

Atölyede kullandıktan sonra veya uçuşa giderken elektronik malzemeler kutularında 

veya alet çantalarında saklanır. Lazım olduğu zaman çıkarılır, işi bitince geri konur. Batarya 

gibi tehlikeli malzemeler için ise özel çantalar bulunmaktadır. Bataryalar şarj edilirken atölyede 

kimsenin kaza ile çarpamayacağı bir alanda ve diğer malzemelerden uzakta şarj edilir.  

Hava aracı sistemi her ne kadar uçuş testlerinden geçmiş olsa da her zaman kaza ile 

karşı karşıya kalma olasılığı bulunmaktadır. Bu durumlardan hem uçağın hem de çevredekilerin 

en az şekilde etkilenmesi için uçuş başlamadan önce pist alanında sadece pilot ve uçağı elden 

atan kişi kalmaktadır, uçuş bittikten ve güvenli bir iniş sağlandığından emin olunduktan sonra 

pilot güç bağlantısını kesene kadar kimse uçağa yaklaşmamaktadır. Ayrıca oluşabilecek yangın 

durumlarını engellemek için atölyede 1 adet yangın söndürme tüpü bulunmaktadır. Uçuşa 

giderken ise bu tüp önlem olarak piste götürülmektedir. 

Motorun çalışması esnasında meydana gelebilecek istenmeyen durumların önlenmesi 

kapsamında Ardupilot yazılımının kullanıcılara sunduğu çeşitli Arıza Güvenlik Sistemi 

(Failsafe) durumları İHA’ya uygun olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu durumlar arasında RC 

kumanda bağlantısının kopması, bataryanın azalması, telemetri bağlantısının kopması ve 

GeoFence sınırlarının aşılması yer almaktadır. 

9.1. Kumanda Arıza Sistemi  

Radyo kontrol alıcısı 0.5 saniye veya daha fazla süreliğine kapalı kaldığında, araç 

alıcının menzilinin dışında 0.5 saniye veya daha fazla kaldığında, gaz değerinin alıcıdan gelen 

önceden belirlenmiş parametre değerinin altında kalması durumunda, alıcı güç kaybettiğinde 

ve  alıcı ve autopilot arasındaki kablo bağlantısında sorun olduğunda failsafe devreye girer. 

Eğer araç motorları çalışmamışsa failsafe devreye girmez. Eğer motorlar çalışır vaziyette ve 

araç yerdeyse motorlar durdurulur. Eğer Acro ve Stabilize modlarındayken motor çalışıyorsa 

ve gaz girişi minimumda ise motorlar hemen durdurulur. Failsafe’i tetikleyen etken 

giderildiğinde uçuş modu mevcut haliyle kalır, eski uçuş moduna dönmez. Kullanıcı manuel 

olarak uçuş modunu değiştirmek zorundadır. 
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9.2. Batarya Arıza Sistemi 

Voltaj ve akım değerlerinin önceden belirlenen değerlerin altına düşmesi durumunda 

failsafe tetiklenir ve mod değişimleriyle beraber (LAND, RTL vs.) gerekli önlemler alınmış 

olur. 

 

9.3 YKİ Arıza Sistemi 

İHA’nın YKİ ile bağlantısı koptuğu zaman belirlenen zaman içerisinde tekrar bağlantı 

kurulmaz ise bu failsafe modu tetiklenir. Eğer araç motorları çalışmamışsa failsafe devreye 

girmez. Eğer motorlar çalışır vaziyette ve araç yerdeyse motorlar durdurulur. Eğer Acro ve 

Stabilize modlarındayken motor çalışıyorsa ve gaz girişi minimumda ise motorlar hemen 

durdurulur. Failsafe’i tetikleyen etken giderildiğinde uçuş modu mevcut haliyle kalır, eski uçuş 

moduna dönmez. Kullanıcı manuel olarak uçuş modunu değiştirmek zorundadır. 
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