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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ  

1.1. Sistem Tanımı  

 
Şekil 1 Uluyel İHA ve Yer Kontrol İstasyonu 

Bu raporda Fırat Üniversitesi, Gökyüzünün Mühendisleri İHA Takımının TEKNOFEST 2021 

Savaşan İHA Yarışması döner kanat katagorisi için geliştirdiği Uluyel V2 İHA projesinin kritik 

tasarımı, yapılandırma seçimi ve kavramsal tasarım süreçleri belgelenmiştir. Yarışma görevi 

İHA’nın otonom bir şekilde kalkış yapıp diğer rakip İHA’ları server verisi, nesne takip 

modelleri ve tahmin algoritmalarını kullanarak takip etmektir. İHA oluşturulan bir yapay sinir 

ağı algoritmaları ile gerekli verilerin hesaplayıp kitlenme görevini en iyi yapabileceği İHA’yı 

belirler. Kitlenilen rakip İHA’lar 10 saniyelik periyotlarla kitlenme görevini gerçekleştirmesini 

içerir. Periyot sonunda kitlenmiş olduğu İHA’yı bırakır ve yeni hedef belirlereyerek döngüyü 

tekrar eder. Bu kitlenme döngüsü 15dk’lık raund boyunca tekrarlanarak görev puanın artırılıp 

en yüksek puana ulaşılması istenmektedir. Müsabaka süresince İHA’nın yapısal sistemleri olan 

gövdenin dayanımı takip ve kaçış manevralarını kaldırabilecek şekilde olması gerekmektedir. 

İtki alt sistemimize gelirsek. İHA’nın 15 dk’lık raunlar boyunca uçması istenmektedir. Bu süre 

sadece raund süresini içermektedir. Raund öncesi kalkış ve raund sonrası iniş süreye dâhil 

olmadığından takımımız bu süreleri 5 dk kabul edip toplamda 10 dk’dan fazla uçuş süresine 

ihtiyaç olduğuna kanaat getirmiştir. İtki alt sisteminin toplamda İHA’nın görev için 25 dk 

minimum havada kalmasını sağlayacak ve takip manevralarını karşılayacak pervane, motor, esc 

ve pil kombinasyonu seçilmelidir. Uçuş kontrol alt sisteminin görev için gerekli GPS destekli, 

geniş sensör seçeneği sunan, çeşitli haberleşme protokollerini (UART, CAN, I2C V.B) 

destekleyen ve yazılım geliştirmelerini daha kolay yapabilmek için açık kaynaklı bir uçuş 

kontrol kartına ihtiyaç duyulmaktadır. Görev kontrol alt sisteminde bulunan kameranın verilen 

minimum çözünürlük olan 720×576 (PAL) ya da 640×480 (NTSC)  çözünürlüğü desteklemesi 

gereklidir. Görev kontrol alt sistemi içinde bulunan görev kontrol bilgisayarının ise yarışma 

şartlarında videoyu minimum gecikme ve maksimum performansla işleyebilecek yetenekte 

olması gerekmektedir. Haberleşme alt sisteminin yasal sınırları aşmamak kaydı ile yarışma 

şartnamesinde verilen 500×350 m uçuş alanında kesintisiz bir şekilde video, telemetri, kumanda 

sinyallerini aktarması gerekmektedir ve sinyal kesilmesi durumlarına karşı 

sinyal gücü göstergesi standardı olan RSSI desteklemesi gerekmelidir. Yer kontrol alt siteminin 

ise olabildiğince karmaşadan uzak basit bir şekilde kurulabilir ve olası karmaşık kablo düzenini 
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azaltması görüntü ve telemetri aktarıcı antenlerinin kolay yönlendirilebilmesi, ethernet 

bağlantısına sahip olması ve kolay taşınması gereklidir. Güvenlik önlemi olarak kaçak akım ve 

kontrolden çıkma gibi durumları için güvenlik sigortası bulundurmalı, herhangi bir veri aktarım 

ve kumanda sinyali kesilmesi halinde failsafe moda geçmeli ve havada kırım durumları için 

paraşüt bulundurmalıdır. Görev gerekliliklerini içeren sistem tanımı bu şekildedir. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Döner kanatlı İHA’mızı tasarlarken temel görev tanımı ve temel görev isterlerine dikkat ederek 

tasarım yapılmalıdır. İHA görev isterleri gereği ağırlığı azaltmak ve manevra kabiliyetini 

arttırmak için kompozit malzeme olan karbon fiberden tasarlanması takımımızca 

kararlaştırılmıştır. İHA’mızın temel görev isteklerine dayanarak en az 30 dk uçması 

gerekmektedir. İHA’nın takip ve kaçış manevralarını yapabilmesi için hızının en az 20 m/s 

olmasına kalkış ağırlığının ise 3500 gramı geçmemesine dikkat edilmelidir. Uçuş kontrol alt 

sisteminin görev için gerekli GPS destekli, geniş sensör seçeneği sunan, çeşitli haberleşme 

protokollerini (UART, CAN, I2C V.B) destekleyen ve yazılım geliştirmelerini daha kolay 

yapabilmek için açık kaynaklı bir uçuş kontrol kartına seçilmiş olup detayları alt sistemeler 

özetinde verilecektir. Görev kontrol sisteminde bulunan kitlenme kamerasının 720p 

çözünürlükte seçerek kullanabileceğimiz en iyi çözünürlükte kamerayı kullanarak kitlenme 

başarısını artırmayı hedeflemiştir. Görev kontrol bilgisayarı seçiminde ise bu çözünürlükte 

veriyi minimum gecikme ve maksimum performansta işleyebilecek x86 mimarisini destekleyen 

içinde Linux kurulu bir iş istasyonu seçilmesi takımımızca karar verilmiş olup seçilme nedeni 

ve özelikleri Nihai Sistem Mimarisin başlığında verilecektir. Takımız ortamdaki gürültü ve 

diğer engellerin radyo sinyallerinin performansını düşürmesi nedeniyle uçuş alanında 

maksimum mesafeyi dikkate alıp en az 4 km gürültüsüz sinyal alıp verebilecek telemetri, 

görüntü aktarım, kumanda sistemi seçilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu sistemlerin 

haberleşme frekanslarını farklı bantlarda seçerek kendi sistemimizin birbirine yapacağı 

parazitleri engellemeyi hedeflemiştir. Yer kontrol istasyonun ise iş istasyonunu, haberleşme 

sistemlerini, görüntüleme monitörlerini ve haberleşme antenlerini tek hardcase içinde 

bulunduran taşıması ve kurulumu olabildiğince kısa sürede yapılacak bir tasarım 

gerçekleştirilecektir. Güvenlik önlemi olarak güvenlik sigortası, failsafe modu ve paraşüt 

eklenecektir. Sistemimizin nihai performans özelikleri bu şekildedir. 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ  

2.1. Takım Organizasyonu 

Gökyüzünün Mühendisleri Takımı Elazığ Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören 3 mühendis 

adayı, 4 mühendis, 1 matematikçi ve bir akademik danışmandan oluşmaktadır. Her birimizin 

farklı alanlarda, özellikle döner kanatlı İHA'lar olmak üzere İHA geliştirme konusunda 

tecrübelidir. Takımımızın 4 senelik TÜBİTAK İHA ve Teknofest 2019 savaşan iha deneyimi 

bulunmaktadır. Özgün, işlevsel ve yaratıcı tasarımlar yapmakla ön plana çıkan takımımız çeşitli 

amaçlara yönelik sistem ve alt sistemler oluşturmak konusunda deneyimlidir. Neredeyse 

tamamı teknisyenlik geçmişi olan üyelerden oluşan takımımız teknik yeterlilik açısından 

kendini birçok kez kanıtlamıştır. Teknofest İstanbul 2021 Savaşan İHA Yarışması Döner Kanat 

kategorisi için geliştirdiğimiz Uluyel V2 Savaşan İHA projesinde üyelerimizin görev 

dağılımları ve açıklamaları aşağıda verilmiştir. 
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Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜR - Akademik Danışman 

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon 

anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Görüntü işleme, görüntü bölütleme, işaret 

isleme, görüntü tanıma, akıllı sistemler, video isleme, hedef tanıma ve takibi, veri madenciliği 

alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Takım organizasyonunu denetlemede okul ile olan 

ilişkileri kurmakta ve öğrencilerin takıldıkları konularda yardımcı olmak ile sorumludur. 

 

Murat YALÇINKAYA - Takım Kaptanı - Elektronik ve Yazılım 

Elektrik ve Elektronik Mühendisidir. Takım Kaptanlığı görevini üstlenmiştir. Projede 

elektronik ve yazılım alanında görev almaktadır. İHA’nın elektronik aksam tasarımı ve 

montajından sorumludur. 

 

Mustafa Furkan ATES - Yazılım 

Mekatronik mühendisidir. İHA’nın görev kontrol sisteminin ve sistemin ana algoritmasının 

oluşturulmasında yine bu sistemin alt algoritmaları olan yapay zekâ ve makine öğrenmesi 

alanlarında görev almaktadır.  

 

Barış Emre Teksin – Yazılım 

Yazılım Mühendisliği öğrencisidir. İHA’nın görev kontrol sisteminin algoritmasının 

oluşturulmasında yine bu görevlerin simülasyon ve test aşamasında görev almaktadır. 

 

Doğukan DEMİRCİ – Yazılım 

Yazılım Mühendisidir. Görüntü işleme makine öğrenmesi hedef tanıma ve hedef takibi 

alanlarında çalışmıştır. İHA üzerindeki kitleneme yazılımı için görüntü isleme ve takip 

istemlerin yazılımı tasarımı ile optimizasyonu alanında görev almaktadır. 

Şekil 2 Takım Organizasyonu 
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Armağan Selim ERTÜRK - Yazılım 

Yazılım Mühendisliği bölümü öğrencisidir. İHA’nın yer kontrol sisteminin arayüz tasarımı ve 

server haberleşmesi alanında görev almaktadır. 

 

Hamide Harika MUCUKOĞLU- Sayısal Algoritma Geliştiricisi 

Matematik bölümü mezunudur. Uçuş kontrol algoritmasının geliştirilmesinde kullanılan 

denklemlerin yazılıma aktarılmasında ve yapay zekâ algoritmasının geliştirilmesine görev 

almaktadır. 

 

Hakan KILIÇ - Bilişim Danışmanı ve Dijital Medya 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisidir. Bilişim Danışmanlığı görevini 

yapmaktadır. IHA takımının dijital medya ortamlarındaki tüm çalışmalarından sorumludur. 

     2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Tahmini Bütçe 

 

Şekil 4 Bütçe Tablosu 

Malzeme Marka-Model Link Adet Fiyat Toplam Fiyat 

Motor SunnySky V4006 320KV https://bit.ly/3vVfrOa 6 59.40$ 356.4$ 

Pervane Bir çift 1555 pervane  https://bit.ly/39dHFds 8 14.27$ 114.16$ 

Esc FVT LittleBee Spring 40A https://bit.ly/2NRmA0J 6 13.49$ 80.94$ 

Frame H4 Alien 680 https://bit.ly/2NRzThP 1 126.00$ 126.00$ 

Uçuş Kontrol Kartı Kiti Pixhawk 2.1 Cube https://bit.ly/3clqU1D 1 889.98$ 889.98$ 

Gps Kiti Hex / Proficnc Here2 https://bit.ly/2NQ9K2O 1 129.50$ 129.50$ 

Pil CNHL 5000mAh  6S Lipo Battery https://bit.ly/3vZVEwT 4 69,99$ 279.96$ 

Kumanda Frsky taranis qx7 https://bit.ly/3lMpfp6 1 170.85$ 170.85$ 

Kumanda Alıcısı Frsky X8R https://bit.ly/3dlhFOz 1 34.29$ 34.29$ 

Yer İstasyonu İçin Ekran Zeuslap 15.6 Inch Ekran https://bit.ly/3cmSewo 1 136.23$ 136.23$ 

İş İstasyonu Takımızca Konfige edilecektir  1 900.00$ 900.00$ 

Görünü Aktarım Sistemi Dji Fpv sistem https://bit.ly/31eE0HI 1 1099.00$ 1099.00$ 

Captura Cartı Elgato CamLink https://bit.ly/3rs5wwg 1 290.14$ 290.14$ 

Lidar Rplidar A2 2D 360 https://bit.ly/2PnwB6i 1 319.00$ 319.00$ 

Sarf Malzeme Lehim,Kablo,vida ve diğer malzemeler   50.00$ 50.00$ 

    Toplam 4976.45$ 

Şekil 3 Zaman Akış Diyagramı 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

8 | S a y f a  
Gökyüzünün Mühendisleri İHA Takımı 

 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ  

 

3.1. Nihai Sistem Mimarisi 

Uluyel İHA ön tasarım raporunda bulunan başlıklarda aktarılan bilgilerin tamamı göz önünde 

bulundurularak tasarlanmıştır. Uluyel İHA Hava Aracı ve Yer Kontrol İstasyonu olmak üzere 

iki bölümden oluşmaktadır. Bu iki sistem tamamen görev gerekliliklerini göz önünde 

bulundurularak maksimum optimizasyon ile tasarlanmıştır. Takımımızın tasarım 

metodolojisinde önem verdiği bir diğer ölçüt ise karmaşıklığı olabildiğince azaltarak 

çıkabilecek sorunları minimize etmek ve tespitini kolaylaştırıp kolayca çözümlemektir. Nihai 

tasarım mimarisi anlatırken hava aracı ve yer kontrol istasyonu olarak iki ana başlığa yine bu 

başlıkları da mekanik, yapısal tasarım ve elektronik tasarım başlıkları altında incelenecektir. 

3.1.1. Uluyel V2 İHA Nihai Sistem Mimarisi 

 

Uluyel V2 İHA tasarım süreci mekanik, yapısal tasarım ve elektronik tasarım altında iki başlıkta 

anlatılacaktır. 

İHA’nın konfigürasyon türü belirlendikten sonra boyutlandırma hesabı yapılmalıdır. Bunun 

yapılması için Reliable Flight Control Group’un web sitesinde yer alan multikopter 

derslerinden 3. yer alan pervane yarıçapı İHA yarıçapı arasındaki ilişkiyi açıklayan formül (a) 

kullanıldı. 

 

 

3.1.1.1.  Uluyel V2 İHA Mekanik, Yapısal Nihai Sistem Mimarisi 

Şekil 5 Uluyel V2 İHA 
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Formülde Rmax, maksimum pervane yarıçapını, R İHA’nın merkezinden rotor merkezine olan 

yatay uzaklığı, θ iki kol arasındaki açıyı nr ise kol sayısını temsil etmektedir. Dosyada yer alan 

ikinci bir formülde (b) maksimum pervane yarıçapı ile kullanılması uygun olan bir pervane 

yarıçapı arasında deneysel veriler ışığında bir ilişki kurulmuştur. 

 

Bu hesaplamalar neticesinde çıkan pervane yarıçapı kullanılarak en büyük ve en küçük 

İHA boyut yapılandırmasının bulunması için önceki formüller kullanılarak aşağıda verilen 

genelleştirilmiş formüller türetilmiştir. İlk formül (c) kullanılarak, daha önceki başlıklarda 

kullanılacağı belirtilen 15 inçlik pervane değerine göre hesaplama yapıldığında motordan 

motora uzaklık cinsinden İHA boyutu için güvenli alt sınır 431 mm olarak bulunur.  İkinci 

formül (d) kullanıldığında da verim açısından üst sınır 669 mm bulunur. Burada sonuç olarak 

boyut yapılandırması olarak motordan motora mesafenin 680 mm olmasına karar verilmiştir. 

Yapılandırmanın sonraki adımı gövde biçiminin belirlenmesidir. Bu aşamada sistem ve alt 

sistemlerin İHA’ya nasıl yerleştirileceği ve parça dağılımının nasıl yapılacağı ayarlanır.  

 

 

Temel konfigürasyon olarak “dört motorlu bir multirotor döner kanatlı hava aracı” veya daha 

basit bir deyişle “Quadcopter”dir. Gövde şekli tasarlanırken aerodinamik unsur göz önünde 

bulundurulmuştur. Buna göre hava direncini minimize edileceği dairesel bir gövde tarzı tercih 

edilmiştir. Bunun nasıl sağlanabileceğine dair yapılan literatür araştırmasında bu biçime en 

uygun gövde yapılandırmasının üstten bakıldığında "X" şekline benzeyen bir biçim olduğu 

anlaşılmıştır. Aynı zamanda bunun sağlanması için elektronik komponentlerin neredeyse 

tamamını içinde ve üstünde barındıran bir "ana gövde" tasarlanmıştır. Bahsi geçen ana 

gövdenin tasarımında daha önce anlatılan "dairesel gövde" biçiminin yakalanması için klasik 

"H" ve "+" gövdelerdeki ince bir ana gövde yapısından kaçınılmıştır. Gövdenin bu kapsül 

benzeri yapısının birçok getirisi vardır. Bunların bazıları bataryayı ve diğer elektronik aksamı 

dış darbelerden koruma ve pürüzsüz hava direnci düşük bir dış katman oluşturarak aerodinamik 

kaliteyi arttırmaktır. Bu gibi sebeplerden dolayı “X” gözde konfigürasyonu seçilmiştir. Butün 

bu hesaplamalar ve literatür taramalarına dayanarak pazar araştırmasına çıkılmıştır. Pazar 

araştırması sonucu konfigürasyonuna uygun olup ve aynı zamanda sistemleri 

yerleştirebileceğimiz alana sahip hafif bir frame olan H4 Alien 680 frame  seçilmiştir. 

 

 

Şekil 8 X ve H Gövde Şekilleri Şekil 6 X ve + Gövde Şekilleri Şekil 7 Uluyel V2 İHA Gövde Şekli 
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Uluyel İHA genel olarak hazır bir frame üzerine inşa edilmiştir fakat frame üzerinde görev 

gereklikleri için bir takım özelleştirmeler yapılması gerekmektedir. Bu özelleştirmeler 

yapılırken gerek üretim teknolojisine ulaşım kolaylığı gerekse üretim kolaylığı açısından 3B 

yazıcı teknolojisi kullanılacaktır. Bu yöntemi kullanmamızda ki diğer bir sebep ise üretim 

maliyetini azaltmak ve ulaşım kolaylığıdır. 3B yazıcı farklı üretim teknolojileri vardır. 

 

Takımımız, kullandığımız 3 boyutlu yazıcı teknoloji olan FDM G-code ile çalışmakta 

olduğundan çizilmiş olan cad dosyaları g- coda çevrilir. 3B yazılar bu g-code yorumlayarak 

eksen hareketlerine çevirir. Filament adı verilen tel halindeki hammadde extruder yardımıyla 

çekilip eritilerek yarı akışkan hale getirilir ve anında soğutularak katı hale getirilir ve daha 

önceden g-code yardımıyla belirlenmiş yolları izleyerek parça katmanlar halinde üretilir. 

Katmanlar üst üste gelerek asıl parçayı oluşturur. 3B baskı yönteminde bazı değişkenler 

parçanın kalitesini, hafifliğini ve mukavemetini çok etkiler. Bu yüzden bu değişkenlerin doğru 

ayarlanması önemlidir. Bu değişkenler baskı hızı, dolgu oranı, katman yüksekliği ve verilen 

destek sayısıdır. Değişkenlerden biri olan baskı hızının değiştirilmesi üretim süresini artırır 

veya azaltırken kaliteyi dayanıklılığı ve parça doğruluğunu kötüleştirmektedir. Dolgu oranını 

azalttığımızda daha dayanımsız ve hafif olurken artırdığımızda ise bu değerler artmaktadır. 

Katman kalınlığı değerini büyüttüğümüzde mukavemet büyürken baskı hızı ve dış katman 

kalitesi düşmektedir. Son değişken olan destek sayısı tasarımın 3b baskı yöntemine uygun 

tasarlanarak destek sayısını düşürmek ise süreyi kısaltmakta ve parça doğrulunu artırıp yüzeyde 

oluşan pürüzleri düşürmektedir. Bu dört değişkenin çok doğru ayarlanarak en iyi ağırlık ve 

mukavemet oranı sağlanmalıdır. Bu değişkenler doğru ayarladıktan sonra üretime geçilir. 

Üretimde ilk olarak komplike parçaları üretimiyle başlayarak çıkabilecek baskı ve tasarım 

hatalarını erken farkına varmak için baskılarımızı belirli bir sıraya göre aldık. Bu sıra en 

komplike parçadan en basit olana 

doğru sıralanmaktadır. Parçalar bu 

sırayla baskıya verilir baskı işlemi 

bittikten baskı sırasında oluşan 

destekler ve çapaklar temizlenir ve 

3B baskı üretimi tamamlanmış 

olur.  Parça üretiminin ardından 

ihtiyaç duyulan kısma montajı 

tamamlanır genel amaçlar için 

üretilmiş frame takımımızın 

yaptığımız modifikasyonlarla 

yarışma şartlarını yerine getirmiş 

olur. 

 

 

Şekil 9 3B Yazıcı Örnek Parça Üretimi 
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Takımımız Uluyel İHA’nın elektronik 

aksamını tasarlarken alt sistemlere 

indirgeyerek tasarladı. Bunlar güç yönetim alt 

sistemi, itki alt sistemi, uçuş kontrol alt 

sistemi, görev kontrol alt sistemi ve 

haberleşme alt sistemidir. Elektronik sistemler 

tasarlanırken İHA’nın mekanik tasarım 

dikkate alınarak bri tasarım metodolojisi 

izlendi. Alt sistemlerin tasarımına başlarken 

ilk başlangıç itki sisteminin seçimi ve 

tasarımıdır. İtki alt sistemi İHA’nın mekanik 

tasarımda verilen boyut ağırlık ve pervane 

boyutuna göre tasarlanır. Bizim tasarımımızda 

bu boyut 680 mm 2600 gr ve 15 inch 

pervanedir. İtki alt sisteminin en önemli 

unsurlarından biri pervane seçimidir 

çünkü seçeceğiniz motor özeliklerini 

belirler hafif ve hızlı kısa süren uçan bir İHA yapmak istiyorsanız daha küçük pervane boyutu 

ve daha yüksek KV’li motorlar seçmelisiniz ama yüksek KV aynı zamanda yüksek akım 

verimsizlik demektir. Takımımız 25 dk uçacak standartlarda bir İHA oluşturduğumuz için 

pervane boyutunu 15 inch seçmiştir. 15 inch pervane için düşük KV değerinde motorlar 

seçilmedir fakat KV değerinin çok düşük seçilmesi de bu sefer İHA’nın atikliğini kaybetmesine 

neden olacaktır. Takımımız bu seçimi yaparken tüm kriterleri göz önünde bulundurmuş ve 

hesaplamalar yaparak yaklaşık 300-400 KV arasında bir motor seçimini uygun görmüştür. 

Motor seçiminin ardından itki sisteminin diğer bir unsuru olan ESC’ler seçilir. ESC seçimi 

yapılırken üreticilerin verdiği itki tablosuna bakılır. İtki tablosunda bulunan pervane boyutunda 

kullanılacak pil voltajında çekilen maksimum akım değeri baz alınır örneğin 15 inch pervane 

6s pil voltajında motorumu maksimum 20 A çekiyorsa %20 fazlası 20 A üzerine eklenir 

minimum 24 A ESC seçimi yapılır. Uzun uçuşlar için daha yüksek ESC seçimi önemlidir çünkü 

ESC’yi limitlerinde kullanmak ESC içinde bulunan elamanları yorar ve arıza vermesine sebep 

olur bu yüzden ESC’leri yukardaki hesaplanan değerden 10 A fazla alınması olası kaza ve 

kırımların önüne geçilir hem de en çok arıza veren ESC’lerin ömrünü uzatır. Bu yüzden örnek 

sistem için 34-40 A ESC’ler seçilmelidir. ESC seçimi tamamlandıktan sonra güç dağıtım 

sisteminin tasarımına geçilir.  Güç dağıtım alt sistemi pil, güç dağıtım kartı ve kablolardan 

oluşur. Güç ve dağıtım sisteminin en önemli unsuru olan pil dikkatli hesaplanmalıdır. Bu 

hesaplama ESC’lerimizin çektiği maksimum akım değeri üzerine uçuş kontrol ve görev kontrol 

ve haberleşme cihazlarının çektiği akım eklenir. Örneğin ESC’lerimizin bir tanesi 40 A 

çekiyorsa bizim seçtiğimiz konfigürasyon olan quadcopter konfigürasyonunda 4 adet motor ve 

4 adet ESCC bulunmaktadır. Toplamda 160 A akım çekebilmektedir. Uçuş kontrol kartımız ve 

bileşenlerinin 3 A, görev kontrol sistemiz 4 A Haberleşme alt sistemimiz 2 A toplamda diğer 

3.1.1.2. Uluyel İHA V2 Elektronik Nihai Sistem  Mimarisi 

Şekil 10 Uluyel İHA V2 Elektronik Nihai Sistem  Mimarisi 
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sistemlerimizin 10 A çektiğini varsayarsak İHA’mız toplamda 170 A saat maksimum 

çekebilme kapasitesine sahiptir. Pilimizin üzerinde mAh ve C değerleri vardır. Pil bu iki değerin 

çarpımı sonucunda verebileceği maksimum akım değerini verir. Pilimizin ne kadar süre 

dayanacağı ise mAh değeri kadar akım çektiğimizde 1 saat boyunca güç vereceğini söyler. 

Örneğin 5000 mAh 100c lipo pil’den 10 A  = 1 C amper çektiğimizde bize 1 saat boyunca güç 

sağlar ve 5000 mAh×50 C değerlerini çarptığımızda anlık 250 A akım verebilir. İHA’mız 170 

A çektiğine göre anlık akım değerini karşılamaktadır. İHA’mızın bu pille alacağı uçuş süresine 

gelirsek. Pil 5 A için 60 dk uçuruyorsa 170 için x dersek oran orantıdan 1.76 dk uçacaktır. 

Maksimum limitler için bu geçerlidir full itki bütün elemanların maksimum düzeyde akım 

çektiği durumda bu yüzden pil seçimi yapılırken uçuş testi yapılmalı teorideki değerlere göre 

pil seçilmemelidir. Pil seçiminin ardından geçecek amper değerine uygun kablo ve konektör 

seçimidir. Akıma uygun AWG standartlarına uygun yanmaz kablo seçilir. Pil üzerinde pilin 

karşılayabileceği değere uygun konektör takılı gelir. Li-po pil datasheeti incelenir uygun 

konektör alınır. Li-po pil konektör içermiyorsa akım değerlerine uygun konektör seçimi yapılır. 

Güç bileşenlerinden seçimi en son yapılacak unsur güvenli sigortasıdır güvenlik sigortası kısa 

devre durumlarında ve acil durumlarda gücü kesmek için kullanılır anlık çekilen maksimum 

amper değerine göre seçilir bıçak ya da butonlu sigorta kullanılabilir. Takımımız ağırlığı 

hafifletmek amacı ile bıçak sigortayı kullanmayı düşünmektedir ama test süresince güvenilirliği 

sağlanamazsa butonlu sigortalara dönebilir. 

Bu seçimleri yaptıktan sonra motorlarımızı kontrol edecek uçuş kontrol sistemimizin 

konfigürasyonu geçilir. Uçuş kontrol sistemi genelde kumandadan ya da yer kontrol 

istasyonundan gelen komutları alarak üzerinde sensörler ve konumlandırma sistemi yardımıyla 

yorumlayarak motor komutlarına çeviren mikroişlemci ve bu mikroişlemcinin içinde çalışan 

RTOS türevi işletim sistemleri ile motorları kontrol eden bir kontrolcüdür. Takımımız uçuş 

kontrol kartını seçerken bağlanabilirlik olanaklarının fazla olması yedekli sensör, mikroişlemci 

bulundurması, dual gps desteği ve açık kaynak olması nedeni ile Pixhawk Cube uçuş kontrol 

kartını seçmiştir. Uçuş kontrol sistemi ile ilgili detaylar alt sistemler özetinde verilecektir. 

Görev kontrol sisteminin ana unsuru olan görev kontrol bilgisayarı için iş istasyonu verilmiş 

olum bu kısım yer kontrol istasyonu elektroniği altında daha detaylı anlatılacak olup alt 

sistemler uyumunda son konfigürasyonunun tüm detayları verilecektir. İHA üzerinde görev 

kontrole ait kitlenme kamerası ve görüntü verici bulunacaktır. Kitlenme kamerası seçimindeki 

ölçüt ise 720p 120 fps değerinde dijital görüntü aktarımı sağlayabilmesidir. Dijital görüntü 

sistemi seçmemizdeki en önemli, sebep görüntü işleme kısmında kullandığımız verilerinde 

dijital görüntülerden elde edilmiş olmasıdır. Haberleşme alt sistemi ise üç çeşit haberleşme 

cihazından oluşmaktadır bunlar kumada kontrol sistemi, görüntü aktarım sistemi ve telemetri 

sistemidir. Bunları seçerken yarışma alanı boyutu ve çıkabilecek gürültü ve sinyal karışması 

gibi durumlar göz önünde bulunmalıdır. Sistemler bu yüzden şifreli, değişken kanallı ve frekans 

aralıklarının birbirine uzak olması tercih edilmelidir. 

3.1.2. Yer Kontrol Nihai Sistem Mimarisi 

Yer kontrol istasyonu tasarım metodolojisi mekanik, yapısal tasarım ve elektronik tasarım 

olmak üzere iki ana başlık altında incelenecektir. 
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Takımımız yer kontrol istasyonu tasarlarken sistem 

karmaşasını minimize edip oluşabilecek sorunları minimize 

etmeyi amaçlamıştır. Yer kontrol istasyonu görev kontrol ve 

haberleşme sisteminin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Ön 

tasarım raporunda bahsettiğimiz gibi çoğu single board 

computer görevi yerine getirmek için yetersiz kalmakla 

beraberinde ağır ve yüksek güç tüketimine sahiptir bu yüzden 

yer kontrol istasyonumuz aynı zamanda görev kontrol 

bilgisayarını da içermektedir. Takımımız direk yer kontrol 

istasyonu olarak iş istasyonu kasası, monitör haberleşme 

sistemleri gibi karmaşık yapılar kullanarak çıkabilecek kablo 

karmaşası anten yerleşim problemleri gibi sorunları 

minimize etme yoluna gitmiştir. Bütün sistem bileşenlerini 

taşınabilir bir hardcase içine gömerek sistem karmaşıklığını 

azaltmıştır. Bu sayede müsabaka başında sistem taşıma ve 

anten yönlendirme sorununu ortadan kaldırmış zaman 

kaybını azaltmıştır. Uluyel İHA V2 ve yer kontrol istasyonu 

maksimum 5 dk içinde uçuşa hazır hale getirilip 5 dk içinde 

de uçuş sonlandırılıp toplanabilmektedir. Tasarım detayları 

alt sistemlerin özetinde detaylıca verilmiştir. 

 

Yer kontrol istasyonu elektroniği iş istasyonu  ve 

bileşenleri görüntüleme monitörleri, haberleşme 

sistemleri ve insan makine arabirimlerinden oluşur. 

Mekanik sistem mimarisinde de bahsettiğimiz gibi 

yer kontrol istasyonu bileşenleri olan ana kart, 

işlemci, ramlar, ekran kartı, depolama birimleri ve 

güç kaynağını hardcase içine gömerek sistemi 

taşınabilir hale getireceğiz. Hardcase kapağına 

monitörümü yerleştirip haberleşme sistemlerinden 

olan telemetri ve görüntü aktarım teknolojilerini yer 

kontrol istasyonun içine gömüp tek bir hardcase 

çanta ile taşınabilir hale getirecek şekilde 

tasarlanmıştır. Bu sayede birden fazla priz bağlantısı 

usb kontrolcüleri yüzünden seri port değişmesi 

temassızlık sorunlarını minimize etmesi 

planlamaktayız. Bu sistemin tam şeması ve 3B 

tasarımları aşağıdaki alt sistemler özetinde detaylı 

bir şekilde anlatılmıştır. 

3.1.2.1. Yer Kontrol İstasyonu Mekanik Sistem Mimarisi 

3.1.2.2. Yer Kontrol İstasyonu Elektronik Sistem Mimarisi 

Şekil 12 Yer Kontrol İstasyonu Mekanik Sistem 

CAD Çizimi 1 

Şekil 11 Yer Kontrol İstasyonu Mekanik Sistem 

CAD Çizimi 1 

Şekil 13 Yer Kontrol İstasyonu Elektronik Sistem Şeması 1 
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3.2.  Alt Sistemler Özeti 

Takımımız genel sitemi Güç Yönetim, İtki Alt sistemi, Uçuş kontrol Alt sistemi, Görev Kontrol Alt 

Sistemi gibi başlıklara ayırmıştır. Bu başlıklarda sistemler detaylı bir şekilde incelenecektir. 

3.2.1. Güç Yönetim Alt Sistemi 

 

Güç sistemi; güç dağıtım kartı, motorlar, bunların sürülmesini sağlayan ESC’ler ve pilden 

oluşur. Güç dağıtım kartı beslenen cihazlar için istenilen besleme voltajlarını ayarlayan ve 

bütün gücün gerekli elemanlara dağıtılmasını sağlayan karttır.  Pil direkt olarak güç dağıtım 

kartına bağlıdır. Güç dağıtım kartı giriş voltajını ESC’lere iletir, ESC’ler ise uçuş kontrol 

kartından gelen pwm sinyal ile motorların hızları uçuş kontrol kartı tarafından kontrol edilir. 

Güç dağıtım kartı da giriş voltajını 12V, 5V ve 3.3V’ye düşürerek uçuş kontrol kartı, görev 

kontrol bilgisayarı ve diğer alt sistemlerin beslenmesini sağlar. Pil olarak ise 6 s 22.2 V 5000 

mAh li-po batarya kullanılmaktadır. Güvenlik önlemi olarak güç sisteminde işaretlenen bölgeye 

güvenlik sigortası eklenecektir. Güvenlik sigortası bıçak ya da butonlu tip kullanılabilir tam 

olarak kesinleştirilmediği için diyagramda yeri belirlenmiş fakat eklenmemiştir. 

 

Şekil 15 Güç Yönetim Alt Sistemi Bağlantı Şeması 

Şekil 14 Güvenlik Sigortası 
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3.2.2. İtki Alt Sistemi 

Motorlar ve bunların sürülmesini sağlayan uygun 

amper değerindeki ESC’ler güç dağıtım kartı ve 

pilden oluşmaktadır. ESC’lerin güç girişleri güç 

dağıtım kartına sinyal uçları ise otonom uçuş 

kontrol kartını bağlıdır. Takımımız bu sistemde 

motor seçimi yaparken 4 motorun seçilen pervane 

kombinasyonu ile İHA’nın toplam ağırlığının %50 

gaz ile kaldırılabilecek şekilde uygun motor 

pervane kombinasyonu seçmiştir. Motorun bu 

verisi şekilde görüldüğü gibi itki tablosunda 

verilmektedir. Seçtiğimiz Sunnysky V4006 320kv 

motorun 1555 pervane ile olan kombinasyonunun 

%50 gazda bu ağırlığı kaldırabileceği Şekil 

18’deki tabloda görülmektedir. Bu motorun 

istenilen değeri sağlaması ve gövdeye uygun 

olması nedeniyle seçilmesi uygun görülmüştür. 

İtki alt sisteminde ESC’nin seçilen motorun %100 

gazda çektiği akımın %10 fazlasında seçilmesi 

gerektiğini belirtmiştik Şekil deki itki tablosunda 

%100 gazdaki amper değerinin 15 A olduğu 

görülmektedir. %10 toleransı ile yaklaşık 20 amper 

olduğu hesaplanır. Bu yüzden oluşabilecek diğer 

ihtimallerde göz önünde bulundurularak 

Hobbywing Xrotor 40A ESC’nin seçilmesi 

uygundur. İHA üzerinde toplamda 4 adet esc’nin 

anlık çekeceği amper 4×40 =160 A ve diğer 

donanımların anlık çekeceği akım 10 A olarak 

hesaplanmıştır. Bu anlık amper değeri cihazın 

ağırlığı ve gerekli uçuş süresi aşağıdaki formülde 

yerine yazılarak kullanmamız gereken pilin 5000 

mAh değerinde 6s bir pil olması gerektiği 

hesaplanmıştır. Bu değerlere uygun olarak CNHL 

5000 mAh li-po kullanılmıştır.  

 

Şekil 19 Sunnysky V4006 320kv Motor 

Şekil 18 Sunnysky V4006 320kv Motor İtki Tablosu 

Şekil 17 1555 Karbonfiber  Pervane 

Şekil 16 Hobbywing Xrotor 40A ESC 
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3.2.3.  Uçuş Kontrol Alt Sistemi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön tasarım raporunda uçuş kontrol kartı sistemi olarak Pixhawk Cube 2.1 kartını 

seçeceğimizden bahsetmiştik. Bu kartı seçmemizde ki ana sebep kartın açık kaynaklı bir 

yazılıma sahip olmasıdır. Yazılım ChibiOS/RT adında açık kaynaklı ve gerçek zamanlı bir 

işletim sistemidir. Bu işletim sistemi MAVlink protokolünü de desteklemektedir. MAVLink 

protokolü ile ilgili detaylı bilgi yazılım kısmında anlatılacaktır. Kart üzerinde CAN, UART, 

I2C haberleşme ara birimlerini desteklemektedir. Görev kontrol sistemi karta UART üzerinden 

bağlanacaktır. UART seçilmesinde ki ana sebep yapılan literatür taramaları sonucu en hızlı seri 

haberleşme protokollerinden biri olmasıdır. Kartın sahip olduğu otonom uçuş yeteneğini ve 

uçuş hassasiyetini daha fazla arttırmak için çift Here 2 GPS kullanılacaktır. Kart üzerinde 

bulunan çift IMU ve yedek işlemcisi ile herhangi bir hata durumunu minimize edecek şekilde 

çalışmaktadır. Seyrüsefer sistemi aynı zamanda güç kesilmesine karşı yedekli güç sistemine 

sahiptir. Karta telemetri portları üzerinden görev kontrol bilgisayarına bağlanarak telemetri 

verileri ve komut bilgilerini aynı port üzerinden alacaktır. Yer istasyonuna telemetri verilerinin 

aktarılması ise görev kontrol bilgisayarı tarafından yapılacaktır. GPS olarak Here 2 GNSS 

Şekil 20 Uçuş Kontrol Alt Sistemi Elektronik Bağlantı Şeması 
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kullanılacaktır. Bunun sebebi GPS, Galileo, Glonass, BeiDou gibi konumlandırma sistemlerini 

desteklemesi ve 167 dBm endüstriyel standartlarda konumlandırma doğruluğu sağlamasıdır. 

Bu GPS sisteminden iki tane kullanarak doğruluk hassasiyetini minimum 2 cm, maksimum ise 

50 cm’ye kadar indirmiş bulunmaktayız. Yarışma anında diğer İHA’ların bize konum verileri 

verilecektir fakat gps verisi hassasiyeti 50 cm - 15 m arasında değişmektedir bu veri kullanabilir 

fakat bu değişken aralık kazalara sonuç verebilmekte veya kitlenmeyi zorlaştırabilmektedir. Bu 

yüzden Uluyel İHA’ya çevresel Farkındalık katmak ve diğer rakip İHA’lara çarpmasını 

önlemek için  uçuş kontrol kartına A2 Lidar eklenmiştir. Yazılımsal altyapısı ve kullanım şekli 

Otonom Kitlenme başlığında anlatılacaktır. Genel sistem konfigürasyonu bu şekildedir. 

3.2.4. Görev Kontrol  Alt Sistemi 

 

Görev kontrol sistemimiz uçuş kontrol kartı, görüntü işleme bilgisayarı ve yer istasyonu 

olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Takımımız uçuş kontrol kartı olarak tamamen açık 

kaynaklı olan UART, CAN, SPI haberleşme arabirimlerini destekleyen, insansız hava 

araçlarına özgü olan ve MAVLink protokolü ile haberleşme sağlayabilen bir uçuş kontrol kartı 

olan Pixhawk Cube 2.1 kartını seçmiştir.  

Görev kontrolü ve kitlenme görevini gerçekleştirebilmek için İHA’nın üzerine 

konumlandırılmış ana kitlenme kamerasının bağlı olduğu Pixhawk ile UART üzerinden bir 

telemetri aracılıyla yer kontrol istasyonumuzun içine gömülmüş bir iş istasyonuna aktarması 

planlanmıştır. Yapılan literatür taraması sonucu görev kontrolünü sağlayabilecek olan 

performansa sahip Single Board Computer’ların hiçbiri görev için yetersiz kalmıştır. 

Denediğimiz single board pcler çok güçsüz kalmakta güçlü olan nvidia jetson agx xavier gibi 

karlar ise 600 gr ağırlığı ve 65 W tüketim değeri ile İHA’nın performasını düşürüp uçuş süresini 

7 dk kısaltmakta buna rağmen görev için gerekli frame rate değerine ulaşamamaktadır.  Bu 

yüzden takımımızca konfügre edilmiş üzerinde linux çalışan bir iş istasyonu kullanılmasına 

karar verilmiştir. İş istasyonu ana kartı yer kontrol istasyonunun içine gömülecek bu şekilde 

Şekil 21 Görev Kontrol  Alt Sistemi Elektronik Bağlantı Şeması 
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sistemin hazır hale gelmesi ve çıkabilecek sorunlar minimize edilecektir. Sistem yukardaki 

bağlantı şemasında verildiği gibi kitlenme kamerasından gelen görüntü DJI Fpv sistem 

aracılığla pilot gözlüğüne gözlük üzerindeki hdmi portu ile Elgota Camlink capture kartı ile usb 

3.0 üzerinden yer kontrol istasyonuna aktarılır. Telemetri datası ise RFD900+ telemetri 

üzerinden usb uart dönüştürcü ile yer kontrol istasyonuna aktarılır. Yer kontrol istasyonu 

görüntüyü işleyerek kitlenmeyi sağlar ve görüntü verisini MAVLink komutlarına çevirir. 

RFD900+ telemetri sistemi sayesinde İHA’ya komutlar gönderir. Bu sayede İHA’nın 

yönlendirilmesini sağlayarak kitlenmeyi 10 saniye boyunca sürdürür. Sistem eş zamanlı olarak 

kitlenme verisinin üzerine GPS saati ekleyerek kendi üzerindeki sürücüye depolar ve UDP ile 

ethernet üzerinden aktarır. Görev süresince üç farklı haberleşme bandı kullanılır. Görüntü 

aktarım sistemi 5.8 GHz’de kumanda 2.4 GHz’de ve Telemetri 433 MHz’de iletişim kurar bu 

bant genişliğinin artırarak gecikmeyi minimize eder. Dji Fpv sistem 28 ms gecikme ile 

görüntüyü aktarırken RFD900+ 14 ms gecikme sunmaktadır. Bu gecikmeyi minimize etmek 

amacı ile Single Board Computer yerine iş istasyonunda veri 4 kat hızlı işlendiği için yaptığımız 

testler ve teorik hesaplamalar neticesinde yarışma şartlarında görev kontrol bilgisayarının İHA 

üzerinde Single Board Computer değil yer istasyonunda olması en uygun çözüm olarak 

belirlenmiştir. İş istasyonun genel özellikleri Hava Aracı performans özeti başlığındaki Tabloda 

verilmiştir. İHA’nın daha iyi konum sağlaması için uçuş kontrol kartı üzerine dual HERE 2 

GNSS sistemi kullanılmıştır. Yarışma anında İHA’nın diğer İHA’lara çarpmasını önlemek için 

ise uçuş kontrol kartına A2 Lidar eklenerek ortamdaki engelleri algılaması sağlanmıştır. Genel 

sistem konfigürasyonu bu şekildedir. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Araç mekaniği kısmında bahsettiğimiz gibi Quad konfigürasyonunu tercih ettiğimizden 

bahsetmiştik bu konfigürasyonuna uygun olup ve aynı zamanda sistemleri yerleştirebileceğimiz 

alana sahip hafif bir frame olan H4 Alien 680 seçilmiştir. Uçuş kontrol sisteminin itki alt 

sisteminde bahsettiğimiz gibi seçilen motor-pervane kombinasyonunda %50 gazda İHA’nın 

tüm ağırlığını kaldırabilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplamalar sonucu İHA’nın ağırlığının 

yaklaşık 2600 gr olacağı hesaplanmıştır. Seçtiğimiz Sunnysky V4006 320kv motorun 1555 

pervane ile olan kombinasyonunun %50 gazda bu ağırlığı kaldırabileceği Şekil:3.1 deki tabloda 

görülmektedir. Bu motorun istenilen değeri sağlaması ve gövdeye uygun olması nedeniyle 

seçilmesi uygundur. İtki alt sisteminde ESC’nin seçilen motorun %100 gazda çektiği akımın 

%10 fazlasında seçilmesi gerektiğini belirtmiştik Şekil 18’deki itki tablosunda %100 gazdaki 

amper değerinin 15 amper olduğu görülmektedir.%10 toleransı ile yaklaşık 20 A olduğu 

hesaplanır. Bu yüzden oluşabilecek diğer ihtimallerde göz önünde bulundurularak Hobbywing 

Xrotor 40A ESC’nin seçilmesi uygun görülmüştür. İHA üzerinde toplamda 4 adet ESC’nin  

anlık  çekeceği akım 4×40 =160 A ve diğer donanımların anlık çekeceği akım 10 olarak 

hesaplanmıştır. Bu anlık amper değeri cihazın ağırlığı ve gerekli uçuş süresi aşağıdaki formülde 

yerine yazılarak kullanmamız gereken pilin 5000 mAh değerinde 6s bir pil olması gerektiği 

hesaplanmıştır. Bu değerlere uygun olarak CNHL 5000 mah li-po listeye eklenmiştir. Görev 

gereklilikleri göz önünde bulundurularak ve uçuş kontrol kısmındaki literatür taraması sonucu 

hazırlanan Şekil 18’deki  tabloya dayanarak Pixhawk 2.1 cube uçuş kontrol kartı takımızca 

görev için uygun görülmüştür. İHA’nın kitlenmeyi sağlayabilmesi için görüntü işleyebilecek 
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bir bilgisayara ihtiyaç vardır. Yapılan literatür taraması sonucu görev kontrolünü 

sağlayabilecek olan performansa sahip Single Board Computer’ların hiçbiri görev için yetersiz 

kalmıştır. Denediğimiz single board pcler çok güçsüz kalmakta güçlü olan nvidia jetson agx 

xavier gibi karlar ise 600 gr ağırlık ve 65 W tüketim değeri ile İHA’nın performasını düşürüp 

uçuş süresini 7 dk kısaltmakta buna rağmen görev için gerekli frame rate değerine 

ulaşamamaktadır.  Bu yüzden takımımızca konfigüre edilmiş üzerinde linux çalışan bir iş 

istasyonu kullanılmasına karar verilmiştir. İş istasyonu ana kartı yer kontrol istasyonunun içine 

gömülecek bu şekilde sistemin hazır hale gelmesi ve çıkabilecek sorunlar minimize edilecektir. 

Görevde çok fazla İHA aynı anda kalkış yapacağı varsayılarak çoklu frekansta çalışabilen ve 

sinyal karışmasını önleyen Frsky taranis QX7 ve Frsky X8R alıcısı karar kılınmıştır. Görüntü 

aktarımında diğer İHA’larla görüntünün karışmasını önleyen, çift alıcı bulunduran ve 

değiştirilebilir frekans aralığına sahip DJİ FPV dijital görüntü aktarım sistemi uygun 

görülmüştür. Alıcıya gelen görüntüyü yer istasyonuna aktarmak için bilgisayara kendini camera 

olarak gösteren ELGATA CamLink capture kartı seçilmiştir.  

 

 

 

 

Şekil 22 Kullanılan Tüm Elektronik Kompanentler, Özellikleri, Sistem  Uyumu 

Malzeme Marka-Model Özellikler Sistem Uyumu 

Motor SunnySky V4006 320KV Ağırlık 66 gram,Pil 4-6S, Motor KV 380, Max Amper 

15A 

Beklenilen: 1475 gram 8.7A 

Gerçekleşen: 1422 gram 9.5A 

Pervane Bir çift 1555 pervane  Ağırlık 8 gram, Çap 15inç Beklenen Karşılandı 

Esc Hobbywing XRotor 40A Ağırlık 26 gram, Pil 2-6S, Max Amper 40A Beklenilen: 40A 

Gerçekleşen: 15A 

Uçuş Kontrol Kartı  Pixhawk 2.1 Cube FPU ile 32 bit ARM Cortex M4 çekirdekli 168 Mhz / 

256 KB RAM / 2 MB Flaş 32 bit güvenlik kasası eş 

işlemcisi 

Beklenen Karşılandı 

Pil CNHL  5000 mAh Lipo Pil Ağırlık 835 gram, Voltaj 6S1P 22.2V, 40C Beklenilen: 25dakika 

Gerçekleşen: 23 dakika 

Telemetri  RFD 900+ Açık alanda 40km veri alışverişi, Beklenilen: 40 km 

Gerçekleşen: 23 km 

Kumanda Frsky taranis qx7 2.4Ghz 16 kanal, Menzil 2.7km Beklenilen: 2.7 km 

Gerçekleşen: 2.2km 

Görev Kontrol Bilgisayarı Takımca Konfigre edilmiştir. AMD Ryzen 5 3500X 3.6 GHZ 6 Çekirdek İşlemci 

NVIDIA  GeForce  RTX 2060 Super 8GB GDDR6 

256 bit Ekran Kartı. 

16 GB DDR4 Ram 

500 GB Pcı-Express SSD 

GIGABYTE B450M  Anakart 

Corsair 750W Bronz Güç Kaynağı 

Beklenilen: Kilitlenme görevinin başarıyla 

gerçekleşmesi 

Gerçekleşen: Beklenileni karşıladı 

Görüntü Alıcı-Verici Dji FPV Dijital Görüntü 

Aktarım Sistemi 

İletişim Frekansı    :5.725-5.850 GHz  

Verici Gücü (EIRP): FCC/MIC: 30 dBm; CE: 14 

dBm; SRRC: 19 dBm  

Canlı İzleme Modu : Düşük Gecikmeli Mod (720p / 

120fps)   Yüksek Kaliteli Mod (720p / 60fps)  

Video formatı :MP4 (Video formatı: H.264) 

 

Beklenilen: 2.7 km 

Gerçekleşen: 2.2km 

Kamera Djı 720P 120FPS Kamera Sensor:1 / 3.2  CMOS 

Etkili Piksel: 4 M  

Lens: 2.1 mm, f/2.1 Lens 2.1 mm, f/2.1  

Shutter:Rolling shutter 

ISO:100-25600 

Boyut:22.1×21.1×20.1 mm Ağırlık   8.2 gr 

 

Beklenen karşılandı 

Capture Kartı Elgato Cam Link 4K Capture 

kartı 

Boyutlar : 8.1 x 1.2 x 3.1 cm / 3.18 x 0.47 x 1.22 

incAğırlık : 20 g / 0.044 lb 

Giriş : HDMI 

 Desteklenen Çözünürlükler : 3840x2160 up to p30 / 

1920x1080 up to p60,i60 / 1280x720 up to p120 / 

720x576p50 / 720x480p60 

Beklemen karşılandı. 
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3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

 

 

 

Şekil 24 Uluyel V2 İHA Cad Çizimleri 1 

Şekil 23  Uluyel V2 İHA Cad Çizimleri 2 

Şekil 25  Uluyel V2 İHA Cad Çizimleri 3 
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Hava aracının son olarak tasarlanan haliyle genel boyutu, birbirine en uzak rotor merkezinden 

rotor merkezine 680 milimetredir. 

Ana gövde boyutları ise şöyledir: 

Genişlik Ön (Kol bağlantı kısmı dâhil): 430 mm 

Genişlik Arka (Kol bağlantı kısmı hariç): 500 mm 

Yükseklik: 215 mm 

Uzunluk: 420 mm 

Ağırlık:2600 gr 

Pervane Boyutu: 15 

Şekil 27  Uluyel V2 İHA Yer Kontrol İstasyonu Cad Çizinleri 

Şekil 28 Uluyel V2 İHA ve Yer Kontrol İstasyonu Cad Çizimleri 

Şekil 26 Uluyel V2 İHA Boyutlandırması 
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3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

İHA’nın tüm motorlarının toplam itki kuvvetini en verimli şekilde kullanabilmesi için ağırlık 

balansının iyi yapılmış olması gereklidir. Balansın iyi yapılması ise ağırlık merkezinin 

gövdenin orta noktasına gelecek şekilde tasarım yapılmalıdır. Bu sayede bütün motorlara eşit 

yük binecek olup çekeceği Amper değerleri eşit olacaktır. Dolasıyla fazla güç çekilmesinden 

kaçınılarak maksimum uçuş süresi elde edilecektir. Ağırlık merkezinin İHA’nın orta noktasında 

olmasının diğer bir artısı da motorların dengeli bir itki gücüne sahip olması, atikliğinin artması 

ve görevin daha kısa sürede tamamlanmasıdır. İHA’nın balansını etkileyen diğer bir unsur ise 

titreşimdir. Titreşimi etkileyen üç unsur vardır. Bunlar pervane balansı, motor balansı ve PID 

ayarlarıdır. Titreşimin tespit edilmesi için mission planer programından test yapılmıştır. (Testin 

detayları test kısmında açıklanmıştır.) Test sonunda titreşimi azaltmak için ilk öncelikle 

pervaneler balanslanır. Pervanelerin balanslanmasının ardından motorlara bakılır ve balansız 

motorlar balanslanır. Bütün balansların ardından PID ayarları güncellenir. Tüm balans ve 

güncellemelere ek olarak takımımız motorlardan gelen titreşimi engellemek için motorların 

altına titreşim engelleyici kauçuk tutucular eklenmiştir. Bu sayede motorlardan gelen titreşimler 

mininuma indirilmiştir. Son olaraksa uçuş kontrol kartının sensörlerin kılcal titreşimlerden 

etkilenip hataları veri üretme ihtimaline karşın altına amortisör eklenmiştir. Tüm bu 

geliştirmelerin amacı uçuş sağlığını arttırmaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Parça Adı Ağırlık (gram) X uzaklığı(mm) Y uzaklığı(mm) Z uzaklığı(mm) 

1 Pixhawk 2.1 Cube  345 -30.35 0 +43.34 

2 Dji FPV Dijital Görüntü Aktarım Sistemi 45 100 +18 -11 

3 Dji 720P FPV kitlenme Kamerası  8.2 +184.6 -9 -49 

4 680mm karbonfiber Ana gövde 200 +17 0 -1 

5 Emniyet Sigortası 80 -145,38 +7,8 +30,04 

6 RFD900+Teremetri  15 -129 +6 +6 

7 Sunnysky V4006 380KV motor(sol ön motor) 66 +235 +223 +26,46 

8 Hobbywing Xrotor 40A  Esc(sol ön esc) 20 +96 +17 +1.58 

9 15 İnch Karbon  Pervane(sol ön per)m 10 +235 +223 +40 

10 Matek  PDB 15 +31 +7,38 -3,6 

11 6S 6000mah 1075 -48,29 0 -32,5 

12 Frsky X8R kumanda alıcısı 10 -135 0 +30 

13 Here 2 GPS 1 10 -98,67 +55,59 +106,37 

14 Here 2 GPS 2 10 -98,67 -55,59 +106,37 

15 A2 Lidar sensör 300 +152,3 0 +38,35 

16 Pixhawk Güç Modulü ve buzzer. 10 -20 0 -3 

Şekil 29 Ağırlık Balans 

Tablosu 

Şekil 30 Hava Aracının ve Diğer Bileşenlerin Kütle Merkezi ve Atalet Eksenleri 
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4. OTONOM KİLİTLENME YAZILIMI 

 

Şekil 31 Otonom Kitlenme Yazılımı Diyagramı 

Uçuş kontrol yazılımı uçuş kontrol kartını görev kontrol kartından gönderilen komutlar 

sayesinde uçuşun ve seyrüseferin sağlanmasını sağlayan algoritmadır. Kullandığımız uçuş 

kontrol olan pixhawk cube açık kaynaklı ardupilot yazılımı kullanmaktadır. Ardupilot 

yazılımının drone sürümü üç farklı şekilde yönetilebilir. Bunlar pozisyon kontrolü, ivme 

kontrolü, hız kontrolüdür. Takımımız vektörel hız kontrolü yöntemi seçmiştir. Kontrol yazılımı 

yer kontrol istasyonu içine gömülü iş istasyonunda çalışan linux temelli ROS sistemi 

kullanılarak Python temelli olarak geliştirilecektir. Kitlenme kamerasından alınan görüntü 

verisi yapay sinir ağı ile işlendikten sonra belli piksel koordinat verisi elde edilir. Kontrol 

yazılımı elde edilen bu veri ile lidar sensörü ve telemetri verilerini analiz ederek İHA’nın hedef 

İHA’ya kitlenmek için gereken koordinatları elde edilir. İHA’nın kontrolü için gerekli hızlar 

kordinatlar arası geometrik yaklaşımlar yapılarak belirlenecektir. Belirlenen hızlar MAVRos 

protokölü ile İHA’ya telemetri üzerinden gönderilir. İHA bu verilere göre hızlanarak kitlenme 

görevini gerçekleştir. 

4.1. Kitleneme Yazılımı 

Kilitlenme yazılımı düşman İHA’ları 

algılayarak 10 sn boyunca takip 

edilmesini sağlayan algoritmadır.  

Kilitlenme yazılımını iki framework 

içerir bunlar görüntü işleme katmanı 

ve takip katmanıdır. İlk katman 

makine öğrenmesi ile 

oluşturulmuştur ve İHA’nın 

tanınmasını sağlar. Takip katmanı ise 

tanınmış İHA’yı sürekli modeli 

kullanarak takip etmek yerine 

işaretleyerek 10 sn boyunca İHA’yı 

takip eder. Yazılımın mantığı aşağıda 

başlıklarda detaylı olarak anlatılmıştır. 

 

Şekil 32 Örnek Kitlenme Ekranı 
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4.1.1.  Nesne Tespiti Modeli 

Takımımız hedef İHA’ları takip etmek için nesne tespit algoritmaları kullanmayı seçmiştir. 

Nesne tespiti için yapay zekâ ve makine öğrenmesi temelli görüntü işleme modelleri üzerinde 

literatür taraması yapılmıştır. Görüntü işleme, görüntüyü dijital form haline getirmek ve bazı 

işlemleri gerçekleştirmek için geliştirilmiş, spesifik görüntü elde etmek veya ondan bazı yararlı 

bilgiler çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin girdisi video kesiti ve ya fotoğraf 

gibi bir görüntüdür. Çıktısı ise görüntünün istenilen ya da dikkat edilmesi gereken bölümüne 

karşılık gelir.  Genellikle Görüntü İşleme sistemi, önceden belirlenmiş sinyal işleme 

yöntemlerini uygularken görüntüleri iki boyutlu sinyaller olarak ele alır. Nesne tespiti modeli 

oluşturulması dört aşamadan oluşur. Bunlar veri seti oluşturulması ve etiketlenmesi,  nesne 

tanıma model seçimi ve modelin eğitilmesi ve model optimizasyonudur. Veri seti yapay zekâ 

modelinin tanımasını istediğimiz nesneleri değişken form ve farktörlerdeki fotoğraflar 

bulunmasıdır. Bu fotoğraflar bizim veri setimizde döner kanatlı İHA’lar olup belirli bir sayının 

üzerinde ve olabildiğince çeşitli olması gerekmektedir. Veri seti oluşturulmasının ardından bu 

fotoğraflar teker teker bir program vasıtası ile etiketlenir. Etiketlenmenin tamamlaması 

ardından program çıktısı seçilen modele uygun olarak bir iş istasyonu veya sunucuda belirli bir 

süre eğitimi tabi tutulur. Eğitim sonrasında çıkan model kullanıma uygun optimize edilerek 

kullanımı hazır hale gelir. 

Veri seti, belirli bir konunun sayılar veya değerler koleksiyonu olarak toplanıp saklanmasıyla 

oluşturulan dosyalara denir. Bizim veri setimiz DKİHA’lardan oluşmaktadır. Takımımız veri 

setini oluştururken görev gerekliliklerini göz önüne bulundurmuştur. Uleyel İHA diğer İHA’ları 

yan profilden ve dijital bir kamera yardımıyla görecektir. Oluşturacağımız veri setinde 

fotoğrafların karakteristiğinin görevde kullanılacak görüş açısı ve görüntü formatına uygun 

olarak bulunması model doğruluğunu artıracağından dolayı aynı karakteristikteki fotoğraflar 

bulunmuştur. Veri set içinde bulunan fotoğrafların bir kısmını internetteki vidolardan bulurken 

diğer bir kısmını kendi elimizde bulunan İHA’lar yardımıyla videolar çekip oluşturulmuştur. 

Takımımız bu sayede çeşitlilik arttırılarak aşırı öğrenme sorunundan kaçınmayı hedeflenmiştir.  

Bu doğrultuda farklı hava, farklı drone, farklı yerlerde resimleri birleştirerek yapay zekâ 

modelinin farklı durumlarda güçlü tahminler yapması hedeflenmiştir.  Farklı kaynaklardan 

alınan videolar parçalara ayrılmış ve veri setin dâhil edilmiştir. Takımımız bu gibi uygulamak 

yaparak modele yeterince veri sağlayıp doğruluk payını arttırmayı hedeflemiştir. Toplamda 1 

4.1.1.1. Veri seti Oluşturulması ve Eğitimin Yapılması 

Şekil 33 Nesne Tespiti Modeli Çalışma Şeması 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

25 | S a y f a  
Gökyüzünün Mühendisleri İHA Takımı 

 

GB boyutunda 5000 civarında fotoğraftan oluşan veri setimizin ekran görüntüsü aşağıda 

verilmiştir. 

 

 

Veri seti oluşturulmasının ardından eğitim için hazırlanması gerekmektedir. Bu aşamada resim 

dosyaları etiketlenerek tfrecord formatına dönüştürülür ve sonrasında eğitim gerçekleştirilir. 

Dataset etiketlemesi için labelImg programı kullanılmaktadır. Bunun sebebi labelImage 

programı açık kaynak kodlu olup kullanımı kolaydır. Başlangıçta labelImage programının 

resimlerde etiketlenecek nesneler belirleyip işaretlendikten sonra xml formatında kaydedilir. 

Sonrasında ise tensorflow eğitim datasını oluşturabilmek için XML’den CSV formatına 

dönüştürülür. 

Bizim yazdığımız script ile csv formatına dönüştürüldükten sonra yine benzer bir script ile csv 

formatından tfrecord formatına dönüştürülür. Bunun sonucunda iki tfrecord dosyası oluşturulur. 

Birisi eğitim için kullanılırken diğeri test için kullanılır. Tfrecord formatına dönüştürülürken 

her etiket değerine farklı 

ID'ler atanır.  

Etiketleme aşaması 

bitirildikten sonra veri seti 

yapay zekâ modeli için 

eğitime tabi tutulur. 

Eğitim darknet kullanılarak 

yapılır. Darknet, Yolov4-tiny 

modelinin omurga olarak 

kullandığı bir CNN 

modelidir. Gerekli 

ayarlamalar yapılarak veri 

seti ile model eğitilir. 

Şekil 34 Oluşturulan Veri setinin Ekran Görüntüsü 

Şekil 35 LabelImg Programı Ekran Görüntüsü 
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Takımımız görev gerekliliklerini göz 

önünde bulundurularak nesne tanıma 

modeli seçimi yapmıştır. Seçeceğimiz 

modelin çok hızlı sonuç vermesi takip 

doğrulunun yüksek olması ve 

kullanacağı donanımda kaynak sorunları 

yaratmaması gerekmektedir. 

Takımımız yaptığı literatür taramaları 

sonucu görev için uygun dört algoritma 

üzerinde araştırmalarını 

yoğunlaştırmıştır. Bu algoritmalar R-

CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN ve 

Yolo nesne tespit modelleridir. Aşağıda 

tabloda görüldüğü gibi R-CNN 

algoritması ve türevlerinin 

karşılaştırması yapılmıştır. R-CNN ve türevi modeller, görev için uygun olmayıp yavaş 

kaldığına karar verilmiştir. Bu sonuçlara dayanarak YOLO modeli üzerine yoğunlaşılmıştır. 

YOLO modelleri içinde ise YOLOv4-tiny’e karar verilmiştir. 

YOLOv4-tiny, daha az bilgi işlem gücüne sahip makinelerde eğitim vermek üzere tasarlanmış 

YOLOv4'ün sıkıştırılmış sürümüdür. Model ağırlıkları yaklaşık 16 megabayt büyüklüğündedir. 

Tesla P100 gibi otonom araçlarda kullanılmaktadır. Model GPU kullanırken 1 saatte 350 

görüntü üzerinde eğitim almasına olanak tanır. YOLOv4-tiny, Tesla P100'de kullaılan bu model 

3 ms'lik bir çıkarım hızına sahiptir ve bu da onu var olan en hızlı nesne algılama modellerinden 

biri haline getirmiş olup görevimiz için en uygun model olduğuna takımımızca kanaat 

getirilmiştir. YOLOv4-Tiny modelinin bu yüksek hızlara ulaşmasına yardımcı olmak için 

orijinal YOLOv4 ağından farklı olarak birkaç değişiklik yapılmıştır. Her şeyden önce, CSP 

omurgasındaki evrişim katmanlarının sayısı, 29 evrişim katmanıyla sıkıştırmıştır. Ek olarak, 

YOLO katmanlarının sayısı üç yerine ikiye düşürülmüştür.YOLOv4-Tiny,  küçük boyutu göz 

önüne alındığında YOLOv4 ile rekabetçi sonuçlar verir. MS COCO veri setinde 40 mAP @.5 

değerine ulaşmaktadır. Karşılaştırma sonuçları Şekil 38’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

4.1.1.2. Model Seçimi 

Şekil 36 Nesne Tespit Modelleri Karşılaştırması 1 

Şekil 37 Nesne Tespit Modelleri Karşılaştırması 2 

Şekil 38  Nesne Tespit Modelleri Karşılaştırma Grafiği 
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Model optizasyonu görev gerekliliklerine uygun olarak en optimize parametre değerlerinin 

seçilmesidir. Bunlar, doğruluk oranı, nesne çerçevesinin doğruluk oranı ve model input size’dır. 

Bu değişiklerin yapıldığı kısım aşağıda verilmiştir. 

4.1.2.  Takip Yazılımı 

Nesne takip modeli Yapay Zeka Modelimiz ile birlikte çalışarak yetersiz tahminler alındığında 

veya nesne Yapay Zeka modelimiz tarafından tespit edilemediğinde daha önceki tutarlı 

tespitleri baz alarak nesneleri kaybetmememizi sağlar. 

DEEPSORT algoritmasının tensorflow ortamında eğitildiğinden eğittiğimiz Yolov4-tiny 

modelini tflite formatına çevirmemiz gerekmektedir. Bu dönüşümden sonra Yapay Zeka 

Modeli ve Takip Algoritması eşzamanlı çalışacak ve çıktı üretecektir. Bu sayede model 

tahminleri takip algoritması ile güçlendirilecek ve daha kararlı bir nesne takip sistemi 

oluşturulacaktır.  

4.1.3.  Genel kitlenme Yazılımının Çıktısı 

Genel olarak yazılım kitlenme kamerasından çıkan görüntüyü yukardaki adımlardan geçilir ve 

bize dört adet değişken verir. Bunlar kutu kitlenme koordinatları kutunun içinden kitlenen 

nesnenin çeşidi ve doğruluk değeridir bu çıkar veriler uçuş kontrol yazılımına girdi olarak 

verilerek yorumlanır. 

4.1.1.3.  Modelin  Optimizasyonu 

Şekil 39 Komut satırı AGRS Refaransı 

Şekil 40 Kitlenme Yazılımı Ekran Görüntüsü 
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4.2. Uçuş Kontrol ve Seyrüsefer Yazılımı 

 

Uçuş kontrol yazılımı uçuş kontrol kartını görev kontrol kartından gönderilen komutlar 

sayesinde uçuşun ve seyrüseferin sağlanmasını sağlayan algoritmadır. Bu algoritma üç 

katmandan oluşmaktadır. Katmanlar; görevsiz uçuş, İHA’ya yaklaşma ve görüntü takibi olmak 

üzere bölümlere ayırabiliriz.  Bu katmanların temelinde Dronekit Kütüphanesi kütüphanenin 

altında mavlink protokolü ve programlama dili açısından ise açık kaynak yapısından dolayı 

Python kullanılmıştır. Uçuş kontrol ve Seysefer yazılımı üç ana başlık altında anlatılacaktır. 

Bunlar genel katmanın çalıştığı ROS sistemi, yapay zekâ ve makine öğrenmesini birleştiren ve 

değişkenleri sürekli hesaplayan görevsiz uçuş algoritması son olaraksa kitlenme yazılımından 

gelen veriyi filtreleyip görevsiz uçuş katmanının en alt kısmında bulunan ana uçuş 

parametrelerini belirleyen görevli uçuş algoritmasıdır.  

4.2.1.  ROS Sistemi 

İlk çalışmaları 2008’de başlayan bu sistem, 

robot geliştiricileri için açık kaynaklı gerçek 

zamanlı bir kontrol sağlanabilmesi için 

tasarlanmıştır. Kapsamlı bir yazılım olan 

ROS alt kütüphaneleriyle birçok işi ve 

dönüşümleri kolaylıkla yaparak bunları 

gerçek zamanlı olabilmeleri için hata 

ayıklamasını yapmaktadır. İlk sürümlerden 

sonra açık kaynaklı olarak geliştirilmeye 

devam etmeye devam edilmiştir. Olası işletim 

sistemi gecikmelerini takip ederek yüksek düzeyli kontrolden hesaplanması istenen verilerin 

alçak seviyeli katmanlarda uygulanmasını kontrol eder. Bu şekilde gecikme kaynaklı sistem 

hataları engellenir. Günümüzde geliştirilen birçok robot platformunda ROS kullanılmaktadır. 

Endüstriyel ve askeri kullanım haricinde son kullanıcı ürünlerinde de başarıyla çalışmaktadır. 

Takımızın kullandığı Pixhawk Cubu uçuş kontrol kartı da ChibiOS denilen gerçek zamanlı bir 

işletim sistemi kullanmaktadır. Takımız uçuş kontrol kartı ve görev kontrol bilgisayarının 

uyumu açısından gerçek zamanlı çalışan ROS sistemini kullanarak sistem uyumu sağlamıştır. 

Bu sayede oluşabilecek uyumsuzlukları ve gecikmeleri minimize etmiştir. ROS sistemin diğer 

bir avantajı Google tarafından geliştirilmiş Gtest adı verilen hata ayıklama sistemi 

kullanmasıdır. Takımımız kendi hata ayıklama sistemini geliştirecek olsa da bu sistem üst 

katmanda çalışarak gözden kaçan hataları düzeltilmesini sağlayacaktır. ROS’un avantajlarından 

bir tanesi GAZEBO simulatörü sayesinden gerçek ortam testlerine geçmeden yüksek 

doğrulukla 3B simulasyonlar yapılabilmesidir. Takımımız bu ve benzeri nedenlerden ötürü 

ROS sistemini seçmiştir. 

4.2.2.  Görevsiz Uçuş Kontrol Yazılımı 

 

Görevsiz uçuş algoritmasının asıl amacı İHA pilottan yönlendirme almadığı ve kitlenme 

yapmadığı zamanlarda İHA’nın serverdan diğer İHA’ların uçuş verilerini alarak ve kendi 

durumunu değerlendirerek kendine bir hedef belirleyerek hedefe uygun rota çizilmesini 

sağlayan algoritmadır.  

Şekil 41 ROS Çalışma Şeması 
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Bu sistemin diğer İHA’ların kamera açılarına ve konumlarına yaklaşımı.  Sık kullanılan kamera 

FOV açıları ve konuma gibi verileri kullanır. İHA verileri kullanarak kitlenecek rakibi belirler 

en kısa rotayı kullanarak İHA’yı kitlenme ekranına alır pilottan kitlenmeyi başlatmak için onay 

bekler. Bu sayede rakip İHA’lar bizim İHA’mızı hedef olarak belirlemekte zorlanacaktır. Bu 

algoritma aynı zamanda rakipleri öğrenerek puanlama yapar ve tehlikeli olabilecek rakiplerden 

uzak durur. Bu sistem otonomiyi bozmadan yapılacak olup otonom modda takip izninin pilot 

tarafından verilmesi olarak istenildiği durumda da devre dışı bırakılacaktır. 

 

 

 

 

 

İHA’ların ana sunucudan düşman İHA’ların İha-

enlam, iha-boylam, iha-irtifa bilgileri sayesinde 

anlık olarak Uluyel İHA ile olan doğrusal 

uzaklıklarını Şekil 45 ’ deki gibi çıkartmayı 

amaçlıyoruz. Bunu yaparken uzay analitik 

geometri konularından olan iki nokta arası 

uzaklık formülünden yararlanacağız.  

 

 

 

x1 uluyel-iha enlem, x2 düşman-iha enlem, y1 uluyel-boylam, y2 düşman-iha boylam, z1 

uluyel-iha irtifası, z2 düşman-iha irtifası olarak tanımlama yapılmıştır. Şekil 47’deki gibi uzay 

analitiğinde noktasal olarak İHA’ların konumları belirlenmiştir. Bu konumlara göre Şekil 46 

çıktısı elde edilmiştir. Böylelikle İHA’mıza en yakın olan düşman İHA’ları tespit ederek 

minimum zamanda daha çok düşman İHA tespit etmeyi amaçlamaktayız. Ayrıca bu konumları 

düşmanları takip ederken kullanmak için sürekli olarak İHA’mıza veriyi gönderiyor olacağız.  

4.2.2.1.  İHA Etiketleme ve Uzaklıkları Algoritması 

Şekil 42 Görevsiz Uçuş Algoritması Pilottan Onay Fonksiyonu Şekil 43 Görevsiz Uçuş Algoritması Ekran Görüntüsü 

Şekil 45 İHA Etiketleme ve Uzaklıkları Algoritması Formulü 

Şekil 44 İHA Etiketleme ve Uzaklıkları Algoritması Ekran 

Görüntüsü 
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Şekil 47 Uzay Analitiğinde Noktasal Olarak İhaların Konumları 

 

Düşman İHA’lar için hazırladığımız bilgi 

toplama algoritması sayesinde, uçan İHA’ların 

hakkında otonom zekâsını tahminen ölçen bir 

sistem geliştirmeyi planlıyoruz. Bu zekâ 

seviyesi sayesinde zor takip edilen, kolay takip 

edilen birbirinden ayırır ve puanlandırır. Uluyel 

İHA kolay takip eden potansiyel düşman 

İHA’ları etiketleyerek kısa zamanda İHA tespit 

sayısını artırır. Eğer takip için seçtiğimiz İHA 

zor takip ediliyorsa bu İHA için boşa zaman 

harcamayıp başka İHA’ları tespit ederek takip 

eder. Böylelikle her takip etmeye çalıştığımız 

İHA’lar hakkında bilgi toplar. Bu bilgileri daha fazla puan toplamak için kullanır. Zekâ seviyesi 

olarak 1 ile 5 arasında puan vererek, en düşük puanlı İHA’lar bizim için en kolay takip edilen 

düşman İHA’lar olarak belirlemeye yaramaktadır.  

 

Yarışma kuralları gereği 1000 m2 alanın dışına 

çıkılması yasaktır. Bu alandan çıkılmaması için Geo-

Fence kullanacağız. Geo-Fence; belirlenen koordinat 

ve yükseklik değerlerini korumasını sağlar. Eğer İHA 

bu alanın dışına çıkmaya çalışırsa, otomatik olarak 

geri kalktığı noktaya geri dönmesini veya uçuş 

alanına girmesini sağlar.  

Uluyel İHA Şekil 49’daki gibi belirlenen koordinatların dışına çıkma ihtimaline karşı, kalktığı 

yere geri dönme örneği gösterilmiştir. Bu örnekte 4 adet koordinat ışığında tahmini alan 

gösterilmiştir. 

4.2.2.2. İHA Zekâ Seviyesi Algoritması 

4.2.2.3.  Geo-Fence Akgoritması 

Şekil 46 Uzay Analitiğinde Noktasal Olarak 

İhaların Konumları Ekran Görüntüsü 

Şekil 48 İHA Zekâ Seviyesi Algoritması Grafiği 

Şekil 49 Geo-Fence Akgoritması Ekran Görüntüsü 
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Uluyel İHA’nın diğer İHA’lara güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaklaşmasını sağlayarak 

seyrüseferini sağlar. Bunun için İHA güvenlik çemberi algoritması oluşturulmuştur. 

 

Uluyel İHA ve düşman İHA’lar için tehlike alanı 

belirlenmiştir. Bu tehlike alanları gps konumları ve 

yükseklik değerlerine göre belirlenmiştir.  

Şekil 50’deki gibi açık mavi renkle gösterilen alanlar 

tehlike alanlarıdır. Bu alanların birbirine değdiği 

tespit edilirse Uluyel İHA kaçış algoritmasını devreye 

sokmaktadır. Kaçış algoritmasında ise tehlike alanının 

değdiği noktanın tam tersi bir hareket sergileyerek 

ihadan uzaklaşmaktadır. Açık kırmızı renk ile 

gösterilen alan ise Uluyel İHA’nın görüntülü takip 

çemberidir. Bu çember içerisine giren İHA’lar belirtilen koşullarda kamera ile takip 

edilebilmektedir. Ayrıca tehlike alanı sayesinde İHA’ların çarpışmaları engellenmektedir. Dahili 

sensorler yerine çarpışma önleme yazılımsal olarak yapılacak olup Ardupilot üzerindeki object 

avoidance parametreleri ayarlanacaktır. Bu ayarlamalar şu sekil olacaktır; 

 

 OA_TYPE = 3 , OA_BR_LOOKAHEAD = 3 ,OA_MARGIN_MAX = 1 . 

 

Bu sistem için yarışma serverı üzerinden alınan 

verilere göre oluşturulan olası çarpışma alanı 

içerindeki İHA’lar otopilota uyarı olarak 

gönderilecek ve tehlikeden kaçınarak İHA 

otonom hareket edecektir. .Takip anında 

çarpışma önleme yazılımı kendi başına kaçınma 

manevrası yapmayarak inisiyatifi pilota 

verecektir. Bunun sebebi takip sırasında başka 

bir yönden gelebilecek olan yaklaşımdan dolayı 

takip edilen İHA’nın kameradan çıkması 

ihtimalidir pilot inisiyatif alarak duruma göre 

kaçışları kendi de yapabilir. Bu sayede zararsız 

uçuş sağlanmaktadır. 

 

4.2.3.  Görevli Uçuş Kontrol Yazılımı 

 

Uçuş kontrol yazılımı kitlenme yazılımının kitlenme kamerası ile tespit etmesinin ardından 

oluşturduğu veriyi alarak sağlıklı uçuş kontrol verisine çeviren yazılımdır. Yazılım içerinde 

bulundurduğu matematiksel hesaplamaların yapıldığı algoritmalar sayesinde başarır.  

4.2.2.4. İHA Yaklaşma Algoritması 

4.2.2.5. İHA’ların Güvenlik Çemberleri Algoritması 

Şekil 50 İHA’ların Güvenlik Çemberleri Algoritması Şeması 

Şekil 51İHA’ların Güvenlik Çemberleri Algoritması Şeması 

Ekran Görüntüsü 
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Uçuş kontrol yazılımı bu hesaplamaları yapıp çıktı sonucuna ulaşana kadar veriyi üç farklı 

katmandan geçirir. Bu katmanlar filtreleme, kontrol ve haberleşme parçalarını içerir. 

 

Yazılımın ilk katmanı olan filtreleme yazılımı kısmıdır. Kullanılacak kitlenme yazılımından 

gelen verinin filtrelenmesi gerekmektedir. Bu işlemin yapılmasının en büyük nedeni takip 

verisinin çıkış sinyalinin çok dalgalı olması İHA kontrolü için uygun olmamasıdır. Filtreleme 

işlemi yaparak çıktı verisi daha yumuşak bir sinyal oluşturularak İHA kontrolü için uygun hale 

gelir. Filtreleme yapılmadan verilen veriler İHA’da titreşimlere yanlış yönelimlere ısınma 

donanım arızaları gibi sorunlar çıkarmaktadır. 

 

Filtreleme yazılımı girdi verisini kendi içerisinde, extended kalman filtresi, camshift, hsv renk 

filtreleme algoritmasına sokarak fitreler. 

 

4.2.4. Filtreleme Algoritmaları 

Görevsiz uçuş katmanında bahsedilen filtre algoritmalarından Camshift, eExteded kalman 

filtresi ve PID filtresinin detayları alt başlıklara ayırılarak anlatılmıştır. 

Camshift algoritması adaptif bir filtre olduğundan dolayı hareketli obje takibinde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda camshift algoritmasının değişken ışık koşullarına 

daha kolay ve hızlı adapte olmasından dolayı hedefi 

takibinin daha iyi yapılmasına olanak sağladığı 

görülmüştür. Ortalama Kayma Algoritması (CamShift) 

parametrik olmayan istatiksel bir yöntemdir ve nokta 

dağılımının en yoğun olduğu yeri bulmayı sağlar. 

Camshift algoritmasının genel adımları şu şekildedir. 

1. Arama penceresinin ilk konumu seçilir. 

2. Arama penceresinde renk olasılık dağılımı hesaplanır. 

3. Mean-shift algoritması çalıştırılarak arama penceresinin 

merkezi tespit edilir. 0. moment (alan veya boyut) ve 

merkez konum bilgisi saklanılır. 

 4. Bir sonraki çerçeve görüntü için arama penceresi 

merkezi 3. adımda elde edilen ortalama konuma gelecek şekilde kaydırılır. Pencere boyutu bu 

konumda 0. moment alınarak hesaplanır. 2. adımdan devam edilir. 

Ortalama kayma yönteminden farklı olarak 

arama penceresini de güncellediğinden 

daha etkilidir. Bu sayede takip edilen 

nesnenin yaklaşıp uzaklaşmasına bağlı 

olarak büyüklüğünün değişmesi de dikkate 

alınmış olur. Camshift algoritması şekilde 

görünen algoritmaya sahiptir. 

4.2.4.1.  Camshift Algoritması 

Şekil 52 Camshift Algoritması Şeması 

Şekil 53 Camshift Algoritması Örnek Çıktısı 
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Geleneksel ortalama kayma algoritması, ortalama kayma 

vektörünü Δx hesaplayarak nesne merkezinin gerçekleştirmiş 

olduğu hareketi değerlendirir. Ortalama Kayma Vektörü 

aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır. 

 

Burada kullanılan K(.) çekirdek fonksiyonu radyal simetrik bir yapıya sahiptir ve h bant 

genişliğine sahiptir.  X pikselindeki ağırlık değeri de p ve q iki renk dağılım fonksiyonları olmak 

üzere aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

 

Camshift algoritması eşleştirme yapma mantığı ile çalışır. Fakat alınan görüntü matrisi içerinde 

direk arama yapmak hızı aşırı düşürmektedir. Çekilen videoda hedefin piksel 

koordinatlarının %20 oranında ofsetlenerek arama işlemi gerçekleştirir. Gerçekleştirilen bu 

işlem sayesinde optimizasyon artırılmış ve zamandan tasarruf edilmiştir. 

 

Filtreleme işlemi sayesinde,  kitlenme yazılımında eksik gelen veri paketleri belirli olanda 

tolere edilerek kontrol bloklaları oluşturacak ve İHA’nın 10 sn takip periyodunun bitirmemesi 

sağlanarak kitlenme görevinin başarımı attırılacaktır. Yazılım bu yeni kitlenme merkez 

koordinatları kalman filtresinin doğruluğunu arttırmak için tekrar sisteme verilecektir. 

Bu metotla takip yazılımındaki olası kaymalar tolere edilerek İHA’nın kitlenme işleminin 

devam etmesi garanti edilecektir. Filtreleme yazılımı hedefin piksek koordinatlarını ve alanını 

kontrolcu bloklarına vererek İHA’nın yönelimlerini ve hızlarını hedef İHA’ya göre yeniden 

hesaplayarak kitlenme hassasiyetini artıracak olası takip sonlandırmaların önüne geçecektir. 

Kontrol blokları piksel tabanlı olarak, pitch, roll ve yaw açılarında yönelecektir. Takip 

alanının %15 inden yukarıda kalacak şekilde de hedef İHA’yla arasında ki derinliği kontrol 

ederek yaklaşmaya başlayacaktır. 

4.3.4.2. Genişletilmiş Kalman Filtresinin Algoritması 

Takip için kullanılan diğer bir filtre de kalman fitresidir. Tahminsel bir filtre olan kalman filtresi 

kitlenme yazılımı ve camshift algoritmasından çıkan merkez koordinat çıktılarını ve alanı 

filtreleyerek olası gürültüleri engelleyecektir. 

 

Kullanılacak olan filtre çeşidi Extenden kalman filtresi olacaktır. Kalman filtresi, ölçülen 

değerler öngörülemeyen veya rastgele hata, belirsizlik veya varyasyon içerdiğinde, ölçülen 

Şekil 54 Camshift Algoritması Denklemi 

Şekil 55 Kitlenme Ekranı Görseli 
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nesnenin gerçek konumunu, hızını vb. hızlı bir şekilde tahmin etmek için bir dizi denklem ve 

ardışık veri girişi kullanan yinelemeli bir matematiksel süreçtir. 

 

Ancak Kalman Filtresi yalnızca durum uzay modeli doğrusal olduğunda çalışır. Sabit öteleme 

ve dönme hızıyla hareket eden bir robot tipik olarak dairesel bir yörüngede hareket eder ve 

doğrusal doğrusal durum geçişleriyle tanımlamaz. 

 

Genişletilmiş Kalman Filtresi, Kalman Filtresinin savaşan insansız hava aracı gibi doğrusal 

olmayan dinamiklere sahip sistemlere uygulanabilmesi için geliştirilmiştir. Genelleştirilmiş 

Kalman Filtresinin altında yatan ana fikir doğrusallaştırmadır.  GKF doğrusallaştırma için 

(birinci derecen) Taylor genişletmesi yönetimini kullanmaktadır. 

 

 

 

4.3.4.3. PID Kontrol Algoritması 

Kilitlenme yazılımı verilerin filtrelemesi sonrasında ulaşılan değerleri, kontrol bloğuna 

göndererek ulaşması gereken değerler ve o anki değerleri arasındaki hata farklarını 

bulmaktadır. Hatalar bulunduktan sonra P-D kontrolcu bu hata oranlarına göre gerekli çıktıları 

hesaplamaktadır. 

 

 

 

Kontrolcu katsayıları testlerde ilk denme yanılma metodu ile uygun rakamlar bulunmaktadır. 

Uçuşa uygun hale gelen göreve başlanmadan önce Auto-Tune işlemi yapılır. Auto-tune işlemi 

süresince İHA belirli, hareketler yaparak sensörler yardımı le bu hareketlere olan tepkisini ölçer 

ve yapısal karakteristiğini belirli katsayılara döker. Bu katsayılardan P-D değerleri alınarak 

simülatöre girilerek ayarlanması sağlanır. Bu İHA’nın, simulatorde görsel yaklaşımının 

yapılmasını ve sistem osilasyona sokularak ziegler nichols yaklaşımı yapılması sağlanır. 

Ziegler Nichols metodu heturistik olarak çalışmakta büyük oranda doğru sonuç verdiğinden 

dolayı bu metot seçilmiştir. 

Ziegler-Nichols ayarlama yöntemi, bir PID denetleyicisini ayarlamanın kestirimsel bir 

yöntemidir. John G. Ziegler ve Nathaniel B. Nichols tarafından geliştirilmiştir. I (integral) ve 

Şekil 56 Genişletilmiş Kalman Filtresinin Algoritması Formülleri 

Ölçüm Güncellemesi 

Kalman Kazancını Hesaplama 

Kk = P-k HTk (Hk P-k HTk  + Vk Rk VTk)-1 

Zk Ölçümüyle Tahmini Güncelle 

Ẋk  = Ẋk- + Kk(Zk – h(Ẋk-, 0)) 

Hata Kovaryansını Güncelle 

Pk = (I - KkHk) P-k 

İlk tahmin Ẋk-1  ve Pk-1 

Zaman Güncellemesi (Tahmin) 

Önceki Durumu Tahmin Et 

Ẋk- = f (Ẋk-1 ,uk-1, 0) 

Hata Kovaryansını Tahmin Et 

Pk- = Ak Pk-1 ATk + Wk Qk-1 WTk 

Şekil 57 PD Kontroller Blok Diyaramı 
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D (türev) kazanımlarını sıfıra ayarlayarak gerçekleştirilir. "P" (orantılı) kazanç, Kp daha sonra 

(sıfırdan) nihai kazanca ulaşana kadar artırılır; 

Kontrol döngüsünün çıkışının kararlı ve tutarlı salınımları vardır. Ku en yüksek katsayı ve 

salınım periyodu Pu daha sonra kullanılan kontrolör tipine ve davranışa bağlı olarak P, I ve D 

kazançlarını ayarlamak için kullanılır. 

 

 

 

 

Kontrolör katsayıları hesaplandıktan sonraki eksenel tepki şu şekilde olacaktır. Yaw ekseni 

olarak ayarlanmış çıktının grafiği basamak tepkisi grafikte belirtilmiştir. 

Yaw, pitch ve roll olarak harici fonksiyon grupları, 

filtrelenen verilere göre hesaplayarak kontrol kodu içerisinde ki publisher sayesinde topic 

içerisine yayınlanacaktır. Publish edilecek olan örnek publisher şu şekildedir. 

pub = rospy.Publisher('/mavros/setpoint_velocity/cmd_vel', TwistStamped, queue_size=10), 

Pub nesnesinde TwistStamped  altındaki mesaj içerisindeki linear ve angular başlıkları 

bulunmaktadir.Bu başlıklar doldurularak kontrol yayını yapılacaktır. Yayınlanan Topicler 

otopilot haberleşme protokolu tarafından uygulamaya alacaktır. Yayınlanan topicler rostopic 

echo /mavros/setpoint_velocity/cmd_vel komutuyla gözlemlenebilir. Bu paketler üzerinden 

kendi kontrol yazılımımız görüntü işleme sonrasında hesaplanan açıları ve hızları bu paketler 

üzerinden göndererek hedef takibini sağlayacaktır. 

 

Şekil 59 P I D Kontolör Katsayıları Tablosu Şekil 58 Şekil 58 P I D Kontolör Örnek Grafiği 

Şekil 60 Şekil 58 P I D Kontolör Fonksiyonu 
Şekil 61 Şekil 58 P I D Kontolör Fonksiyonu Çıktı Grafiği 

Şekil 63 MAVros Paket İzleyici Ekran Görüntüsü 

Şekil 64 Örnek Publisher Eklentisi 

Şekil 62 Örnek Publisher Eklentisi Çıktısı 
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4.3.  Görev Kontrol Yazılımı Genel Özeti 

Görev kontrol yazılımı Uluyel İHA’nın rakip İHA’nın nesne tespit yazılımı ile tespit edilip 

takibinin yapılması için uçuş kontrol kodlarını otonom olarak üreten bir yapay sinir ağı 

bütünüdür. Görev kontrol yazılımı ilk başta rakip İHA'yı belirler, nesne tespitini başlatır. Nesne 

tespit ettikten sürekli tespit yapmak yerine tespit edilen takip İHA’yı nesne takip yazılımına 

aktarır. Takip yazılımı rakip İHA’yı takip ederek koordinatları filtreleme yazılımına aktarır. 

Koordinat verileri filtrelenerek gürültüden arındırılır ardından bu veri görevsiz uçuş kontrol 

yazılımından geçerek kitlenme durumu onayı alır. Burada görevi uçuş kontrol yazılımı bir çeşit 

yapay sinir ağıdır ve makine öğrenmesi teknikleri ile sürekli öğrenir Uluyel İHA’nın çevreyi 

ve rakipleri tanımasını sağlayan farkındalık yazılımıdır. Görevsiz uçuş kontrol yazılımı hem 

Uluyel İHA’nın çarpışma önleme gibi güvenlik önlemlerini bulundururken hem de diğer alt 

yazılımın kümelerini çalıştırır. Kitlenme görevi geldiğinde görevli uçuş yazılımını çalıştırarak 

kitlenme görevini başlatır. Görevli uçuş yazılımı ise takip yazılımı akabinde otonom uçuş 

kontrol kodlarını üreten yazılımdır. Yazılım uçuş kontrol kodlarını üreterek ana görev olan 

kitlenme görevinin yapılmasını sağlar. Otonom kitlenme yazılımı olan görev kontrol yazılımı 

bu şekilde çalışmaktadır akış diyagramı ve katman yapısı aşağıda verilmişti 

 

5. HABERLEŞME  

Haberleşme baslığı donanımsal haberleşme ve yazılımsal haberleşme olmak üzere iki alt 

başlığa indirgenmiştir. Donanımsal haberleşme başlığında telemetri, görüntü aktarım veri linki 

ve kumada haberleşmesi anlatılmaktadır. Yazılımsal kısımda ise haberleşme protokolleri 

hakkında bilgi verilecektir. 

Şekil 65 Görev Kontrol Yazılımı Akış Şeması 

Şekil 66  Görev Kontrol Yazılımı Katman Yapısı Şeması 
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5.1.  Haberleşme Veri Linkleri 

Uluyel İHA yer kontrol istasyonuna görüntü ve telemetri verisini ulaştırmak zorundadır. Sistem 

aynı zamanda kontrolün sağlanabilmesi için ana kumanda ile de haberleşmek zorundadır. Bu 

üç sistemin veri alışverişini sağlarken herhangi bir sinyal karışıklığına, veri kesintisine ve 

aralarındaki veri alışverişini engellememesi gerekmektedir. Sistem aynı zamanda diğer 

İHA’ların sinyallerinden etkilenmemeli ve İHA’ları etkilememelidir. Bundan dolayı kumanda, 

telemetri ve video alışverişi 3 farklı frekansta ve 3 ayrı haberleşme sistemiyle 

gerçekleştirilecektir. Sistem kontrolü sağlayan kumanda sistemi olarak FrSky Taranis QX7 

kumanda ve FrSky X8R alıcı sistemini kullanacaktır. Bu sistem 16 kanal olup 2.4 GHz 

bandında çalışmaktadır. Kumanda sinyal karışımını önlemek için saniyede 3 kanal değiştirerek 

oluşabilecek bağlantı hatalarını minimuma indirir. Görüntü aktarım sistemi ise DJI dijital FPV 

sistem çift alıcı sistemine sahip 8 kanallı ve 5.8 GHz bandında çalışan alıcı sistemi 

kullanılacaktır. Sistem çift alıcısı sayesinde sinyal kalitesine göre alıcılar arasında değişiklik 

yaparak görüntüde oluşabilecek görüntü kaybını minimuma indirir. Sistem aynı zamanda en iyi 

kalitenin bulunduğu kanalı otomatik seçerek oluşabilecek sinyal karışıklığının önüne geçer. 

Sistem 28 ms gecikme süresiyle en düşük gecikme süresini veren cihazdır. Sistem aynı zamanda 

720p 120 fps kamerası sayesinde yüksek fps verir. Yüksek fps takip işlemini 

kolaylaştırmaktadır. Son olaraksa veri link ve telemetri olarak RF900+ telemetri sistemi 

kullanılacaktır. Sistem 433 MHz bandında çalışmakta ve 1W gücündedir. Sistem 2 anteni 

sayesinde 40 kilometre menzile sahiptir. Genel olarak bağlantı sistemi yukarıda belirtildiği gibi 

3 ayrı frekansta çalışacaktır. Bu sayede birbirlerinin iletişimini engellemeden çalışmaya devam 

edecektir.  

 

 

Şekil 67 Haberleşme Diyagramı 

Şekil 68 Dji Fpv Sistem ve Air Unit 
Şekil 70 Frsky QX7 Kumanda ve X8R Alıcı Şekil 69 RFDESING Rfd900+ Telemetri 
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5.2. Haberleşme Protokolleri 

Haberleşme protokolleri baslığı altında uçuş kontrol kartı ve çevre birimlerinin haberleşmesi 

ve yer kontrol istasyonunun haberleşmesi ile ilgili İHA üzerinde kullanılan tüm haberleşme 

protokolleri bahsedilecektir. 

5.2.1. Yer istasyonu ve Haberleşme Sistemi Yazılımı Bileşenleri 

Yer istasyonu, tipik olarak kablosuz telemetri ile İHA arası iletişim kuran yerde oluşturulan bir 

bilgisayarda çalışan yazılım uygulamasıdır. İHA’ların performans ve pozisyonu ile ilgili gerçek 

zamanlı verileri gösterir. Yer istasyonunun görevleri İHA ile yer kontrol server arasında bağ 

kurup veri ve görüntü göndermek diğer İHA’ların bilgisini server’dan alarak İHA üzerinde 

bilgisayara iletmektir. Aynı zamanda tam zamanlı olarak bu verileri ekranda göstermektir. 

5.2.1.1. İHA’ya Telemetri Verisi Alıp Gönderilmesi 

Uluyel İHA’ya telemetri alıp gönderilmesi iki başlık altında incelecenecektir. Bunlar Mavlink 

Kütüphanesi ve Mavros kütüphanesidir. 

5.2.1.1.1. Mavlink Kütüphanesi 

Yazılıma com porttan bağlı Rf900 + telemtri modülü sayesinde ile telemetri verileri İHA ile 

yer istasyonu arası akışı sağlayacaktır. UART veri aktarım hızları: 2400, 4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 115200 baud’dur (Kullanıcı tarafından seçilebilir, varsayılan 57600). Protokol 

olarak mavlink protokölünün içine  gömüldüğü özel bi protokol oluşturduk.Bu sayade tek 

telemetri verisi üzerinden mavlink verisi 

alırken aynı zamanda kitlenme, görev 

başlatma durdurma, acil durum 

seçenekleri ve diğer İHA’ların verileri 

gibi verileri göndermeyi sağlamaktayız. 

Yer kontrol istasyonuna gelen bu veriler 

ethernet üzerinden http reques ile servere 

iletilir ve alına veriler com port üzerinde 

İHA’ya aktarılır.  

 

Veri Linki Markası/Modeli Haberleşme 

Frekansı 

Çıkış Gücü Haberleşme 

Menzili 

Haberleşme 

Kanalı Saysısı 

Teknik detay 

Götüntü 

Aktarım 

DJI FPV System 5.725-5.850 

GHz 

FCC: <30 dBm; 

 

4 km 

 

8 

 

Low Latency 

Mode 

(720p/120fps): 
<28 ms 

High-Quality 

Mode 
(720p/60fps): 

<40 ms 

Telemetri RFDESİNG Rfd 900+  902 - 928 MHz 

(USA) / 433 
MHz (Australia) 

+30dBm 40km 15   

Receive 
Sensitivity: 

>111 dBm at 
l12kbps, 105 

at 64kbps and 

98 at 200kbps 
 

Kumanda ve 

Alıcı 

Frsky QX7 Kumanda 

ve X8R alıcı 

 19.9dBm 2.7km 16  Backlight 

LCD 

resolution: 
128*64 

16MB FLash 

Şekil 71 Veri Linkleri Özellikleri Tablosu 

Şekil 72 Mavlink Protokölü Veri Tipi Şeması 
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5.2.1.1.2. Mavros Kütüphanesi 

Mavros kütüphanesi robot operation system içerisinde yer alan bir yazılımıdır. Mavros, robot 

operation system için mavproxy yazılımının düzenlenmiş ve gercek zamanlı sistemlerde 

çalışabilmesi için optimize edilmiş versiyonudur. Mavros, mavlink haberleşme protokolü 

sayesinde insansız sistemlerde haberleşme için kullanılmaktadır. Farklı bağlantı noktaları 

sayesinde farklı donanımları desteklemekte ve çoklu insansız sistemlerde kullanmak için destek 

sağlamaktadır. Bizim İHA’mızda Mavros bağlantısı, otopilottan alınan uartın rf telemetri 

sayesinde yer istasyonunda /dev/tty* yoluna sanal bir port oluşturarak bağlanmasıyla 

sağlanmaktadır. Bağlantı hızı olarak 921600 baudrate kullanılacaktır. Bu sayede haberleşme 

için ayrılan bant genişliği yüksek tutulup paketlerdeki tekrar için gereken gecikme süresi 

minimizie edilecektir. Mavros yazılımını robot operation system içeresinde çalıştırabilmek için 

roslaunch kullanılmalıdır. Gerekli parametreler sonrasında sistem hangi oto pilot yazılımı 

kullanıldığını bilerek istenilen porttan veri akışını başlatacaktır. Bizim İHA’mızda kullanılan 

başlangıç stringi 

roslaunch mavros apm.launch fcu_url:=/dev/ttyACM0:921600 

gcs_url:=udp:127.0.0.1:14550@14551 

dir. Bu string telemetrinin bağlı olduğu modemin yolunu içermekte ve yer istasyonu olarak 

kullanılacak herhangi bir donanıma UDP haberleşme protokolü üzerinden çıkış vermektedir. 

Bizim İHA’mızda uart bağlantı noktası, mavros kütüphanesi içerisinde, mavproxy kullanılarak 

parçalanmakta ve veriler haberleşme protokolünden ayrılmaktadır. Kontrol yazılımının 

haberleşme protokolü üzerinden alınan verileri dinlemesi için bu bağlantının yapılmış olması 

gerekmektedir aksi durumda yönelim ve hız verileri alınamamakta ve hesaplanan değişkenler 

ihaya gönderilememektedir. 

5.2.1.2. Görüntü Verisinin Servere İletimi 

Takımız İHA üzerinde bulunan Dji Fpv sistem aracılığı ile 28ms gecikme ile görüntüyü yer 

kontrol istasyonuna alacaktır. DJI FPV’de bulunan HDMI portu üzerinden görüntü buradan 

Elgata Camlink 4K cihazına alınır. Cihazı işletim sistemi kamera olarak tanımaktadır.  Bizim 

yer kontrol istasyonu üzerindeki 

kullandığımız Qt programı 

kullanılacaktır. Back-end kısmına 

ekleyeceğimiz OpenCV Fremorkünü  

kullanan bir Python scripti video 

yakalama başlatmak için 

cv2.VideoCapture() fonksiyonunu 

kullanılır. Sonsuz  while döngüsü 

yazılır ve  read() komutunu  

yerleştirilir. Okunan verilerin 

yarışma serverina göndermek için 

ise gstreamer üzerinden videoWriter 

üzerinden sunucu ip sine gönderim 

yapılacaktır. Sunucuya gönderilen 

Şekil 73 Görüntü Verisini Servera İletimi Fonksiyonu 
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videodaki kareleri göstermek için ise cv2.imshow() yöntemini kullanılır. 

5.2.1.3. Veri Frekansının ve Zamanlamanın Ayarlanması  

Sunucu İHA ve yer istasyonu arası telemetri akışını istenilen frekansta ayarlamak için bir 

timer oluşturarak istediğimiz frekansta iletişim kuracağız. Kurala göre İHA’dan gelen 

telemetri verileri işlenmeden İHA’ya aktarılmalıdır bu yüzden ekrana yazdığımız değerleri 

değil İHA dan gelen ham değerleri sunucuya göndererek gecikmeyi azaltılacaktır. Yer 

istasyonu ile sunucu arasındaki telemetri ve görüntü aktarımları http request protokolü 

kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

5.2.1.4.  Sunucu Haberleşmesi 

Server ile haberleşmede http 

request prokolü kullanılacaktır. 

Hyper Text Transfer Protocol – 

Hiper Metin Transfer Protokolü, 

internet iletişim kurallarının kısa 

adıdır. Bir web tarayıcısından bir 

sunucuya gönderilen istek http 

protokollerine göre gerçekleştirilir. 

Sunucu http protokolüne göre web 

tarayıcısına bir cevap verir. Bu 

cevapta header ( üst bilgi) ve body 

(gövde) bilgisi bulunur. Header 

alınan bilginin türünün barındırıldığı kısımdır. Bu tür bilgisinin içinde içerik tipi, server tipi, 

Get, Put, Post, içerik boyutu gibi iletişim yöntemleri ve bilgiler bulunur. 

Request Methods – İstek Metotları   

Metotlarla çalışma mantığı şekil 74 te anlatılmıştır. 

GET – Belirtilen bir kaynaktan veriyi ister. Önbelleklenir, tarayıcı geçmişinde kalır, yer imi olarak 

işaretlenebilir, uzunlukları kısıtlıdır, yalnızca veri almak için kullanılır, hassas verilerde kullanılmaz. Veri ASCII 

karakterlerle gönderilir. 

HEAD – GET ile yaklaşımı aynıdır fakat sadece HEAD verisi götürür BODY verisi götürmez. Bu isteklere 

verilen yanıt boştur. Bir kaynağın varşığı doğrulanabilir veya servis sağlayıcı hakkında bilgi alınabilir. 

POST – Belirtilen kaynağa işlenecek veriyi gönderir.Önbelleğe alınmaz, tarayıcı geçmişinde kalmaz, yer 

imlerine kaydedilemez, data uzunluğu kısıtlı değildir, hassas verilerde kullanılır. Veri binary olarak stream edilir 

PUT – Veri güncellemek için kullanılır. 

DELETE – Belirtilen kaynaktaki veriyi siler. 

CONNECT – Hedef kaynak tarafından belirtilen sunucuya tünel oluşturur. 

OPTIONS – Hedef kaynak için iletişim seçeneklerini tanımlamada kullanılır. Sunucunun desteklediği HTTP 

yöntemlerini döndürür. 

TRACE – Hedef kaynak yolu boyunca döngüyü izlemek için kullanılır. 

PATCH – Verinin bir parçasını güncellemek için kullanılır. 
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6.KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI  

Arayüz tasarımı takımımızda açık kaynaklı olan Qt programında tasarlandı. Verilerin okunması 

işlenmesi ve gönderilmesi için diğer bir açık kaynak dil olan Python program dilinde 

algoritmalar oluşturuldu. Arayüz hatları qtwidget ile tasarlandı. İHA’dan gelen görüntüyü com 

porttan alıp arayüzde göstermek ve kayıt etmek için Python kütüphanelerinden olan  cv2 

kullanıldı. İHA’nın harita üzerinde göstermek için haritalama apisi olarak google mebi 

kullanıldık. Şekil 75  de gösterilen arayüz  hala demo haldedir ve geliştirmektedir. 

Arayüzde İHA ve Server ile iletişimi başlatmak için için rf900+ ve capture kartlarının takılı 

olduğu com portlar seçilir ve açılan pencede server bilgileri giriş yapılır (Eğer server bilgisi 

yoksa vazgeç’e  basıldığı taktirde arayüz bilgileri ekranda gösterecek fakat server bulamadığı 

için  uyarı verecektir.)ve bağlan butonuna tıklanır. Telemetri verileri mavlink protokolünü içine 

alan yazdığımız protokölle ile aktarıldığı için aynı protokol ile okunarak  istenen   veriler 

değişkenlere atanarak  ilgili texboxlara yazılır. 

1.Takım ismi bulunduğu alan aynı zamanda pil durumu, uydu sayısı ve çalışma saati gibi en 

önemli verilerin göstergelerinin bulunduğu alan, 

2.İHA telemetri, görüntü ve server bilgilerini seçerek bağlantıyı başlattığımız alan. 

3.Kurallar gereği belirtilen İHA verilerinin yazıldığı alan. 

4.Drone hareket çizgilerinin bulunduğu gösterge. 

5.Harita ile görüntünün hangisinin ana ekranda görüntülenmesini seçmek için swich. 

6.Ana ekran bu alanda istenildiği takdirde görüntü veya harita gösterilebilir 

7.İkincil ekran bu ekran sayesinde harita büyük ekrana alındığında görüntü bu ekrana geçerek 

veya görüntü ekrana alındığında harita bu ekran geçerek aynı anda iki verinin de 

görüntülenmesi sağlanır. 

8.Görev kontrol butonları görevi durdurup başlatma acil durum komutlarını İHA’ya 

göndermeye yarar. 

 

Şekil 75 Kullanıcı Arayüzü Ekran Görüntüsü 
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6. HAVA ARACI ENTEGRASYONU  

 

 

6.1. Yapısal Entegrasyon 

Mekanik montaj yapılırken özelikle sert bir yüzeyde montaj yapmak ve parçalara hasar vermek 

yerine montaj pedi kullanılmalıdır. Montaj pedi kullanımı hem parçalara gelen hasarlarda 

korurken ısıl işlemlerden etkilenmeyerek lehimleme gibi işlemlerde masaya zarar verilmesini 

önler. Profesyonel çalışma etiğine uygun olarak genel bir düzen oluşturulmasında büyük önem 

sağlar. Özellikle üzerinde bulundurduğu bölmeler sayesinde vida kaybolmasını önler,  disiplinli 

bir montaj düzeni oluşturur. İHA mekanik entegrasyonu sırasında diğer bir önemli araç locktite 

kullanımıdır. İHA montajı yapılırken ne kadar vidalar düzgün torkta sıkılırsa sıkılırsın 

motorların oluşturduğu titreşim nedeni ile düşecektir. Vidalara montaj sırasında lock tite 

kullanılırsa bir nevi yapıştırıcı gibi davranarak vidaların gevşemesini önleyecektir. Tüm vidalar 

için lock tite işlemi yapılmalıdır. Elektronik entegrasyon kısmında kullanılan kabloların uygun 

akım değerlerine göre yanmaz awg standardı da kablolar olması, kablo bağlantı noktalarına 

yapılan lehimlerin düzgün yapılması bu bölgelerin bantla değil de yanmaz makaronlarla izole 

edilmesi gereklidir. İHA üzerindeki konektörlerin HT300 denilen ısıya dayanıklı silikon ile 

sabitlenmesi gereklidir. Uçuş sırasında titreşimlere karşı İHA üzerindeki tüm elektronik 

bileşenler özel bir çift taraflı banla yapıştırılmalı ve kullanabiliyorsa plastik kelepçe ile 

sabitlenmelidir. Son olarak entegrasyon sırasında adımlar çok dikkatli yapılmalı her adım 

sonrasında alt sistem testleri başlığı altında kısım işaretlenerek tüm takımın yapılan işten emin 

olması gerekmektedir. Aşağıda ki başlıklarda mekanik ve elektronik entegrasyonlar adım adım 

resimlerle anlatılmıştır. 
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6.2. Mekanik Entegrasyon 

 

1) Montajın ilk aşamasında Alien 680 

frame’in parçaları ve vidaları 

hazırlanır. Bir kaba bir miktar locktite 

konur. Montaj ekipmanları hazırlanır. 

2) Montajın ilk kısmı olan motor 

tutucuların iki plakası, kelepçesi  M3  

18 mm, 5 mm  vidalar ve 

elektromekanik bir parça olan motor 

alınır. 

3) Motor alt kısmından M3 5 mm 4 adet 

vida ile montajı yapılır vidalar locktite 

sürülerek çapraz şekilde sıkılır. 

4) Kelepçenin üst kısmı M3 18 mm 

tane vida locktite sürülerek çapraz bir 

şekilde sabitlenir. 

5) Kelepçenin alt kısmı geçirilir.  

6) Alt plaka M3 3 mm vidalar ile 

locktite sürülür ama sıkılmaz karbon 

fiber kollar takılması için hazır hale 

getirilir 

7) Motor tutucu montajının son hali. 

8) Bu işlem dört kez tekrarlanarak dört 

motor ve motor tutucu montajlanmış 

olur işleme ara verilmeden kolların 

montajı aşamasına geçilir. 
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9) Dört adet karbon fiber borudan 

oluşan kollar montajladığımız motor 

mountlar hazırlanır. 

10) Karbon fiber kolun motor 

tutucuya montajlanmış hali. 

11) İşlem dört karbon fiber kol ve 

motor tutucu için tekrarlanır. 

12) Ana gövde ve açılır kapanır 

kolları tutan klipsli kol tutucular 

hazırlanır. 

13) Kol tutucu klips yerine 

yerleştirilir 

14) Kol tutucular M3 6MM iki vida 

lokctite sürülerek çapraz bir şekilde 

adım adım sıkılır. 

15) Bu işlem kolları açık halindeki 

şekli tutan dört adet klips için 

tekrarlanır. 

16) İşlem kollar kapalı durumdaki 

tutucular içinde yapılır. 

17) Kollar üzerinde bulunan iki adet 

sabitleme kısmından alt karbon fiber 

plakaya gelen kısım hizalanır. 

18) Bu kısım M3 6 mm vidaya 

locktite sürülerek sabitlenir. 

19) Karbon kollar ve tutucuların 

montajı tamamlanmıştır. İniş takımı 

montajına geçilir. 
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20) Takılıp sökülebilir iniş takımlarının 

gövdeye sabitlemek için olan 

alüminyum parçalar alt karbon fiber 

plakaya 2 adet M3 10 mm vidalar lock 

tite sürülerek  sabitlenir. 

21) İşlem dört adet parça için tekrarlanır. 

22) Karbon iniş takımı ayakları parçaları 

hazırlanır. 

23) İlk öncelikle uzun karbon çubuk 

alınır. 

24) Kısa karbon fiber çubuklar uzun 

olana geçirilir ardından sünger parçalar 

geçirilir. Sonlandırıcı plastik parçalar 

takılarak iniş takımı gövde montajı için 

hazır hale gelir. 

25) İşlem diğer iniş takımı içinde 

tekrarlanır. 

26) İniş takımı gövdeye takılan 

alüminyum parçalardaki yerine geçirilir. 

Elle sıkılmak için yapılmış vidalar 

uygun kuvvete kadar sıkılır. 

27) İşlem diğer iniş takımı içinde 

tekrarlanır. 

28) İniş takımı montajı tamamlanmıştır. 

29) Bataryanın montajlanacağı karbon 

fiber plaka, 5 mm distansları ve M3 3 

mm vidaları hazırlanır. 

30) Karbonfiber alt plakanın alt kısmına, 

5 mm distanslar M3 3 mm vidalara 

locktite sürülerek sabitlenir. 

31) Batarya plakası hizalanarak yine M3 

3 mm vidalara locktite sürülerek 

sabitlenir. 

33) Karbon fiber alt plaka ile üst plakayı 

sabitleyerek rijitliği arttıran 9 adet 20 

mm distanslar ve 30 mm vidalar 

hazırlanır. 

Şekil 80  Mekanik Entegrasyon Görseli 5 
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34) Dokuz adet distans M3 3 mm vidalara locktite’lanarak gerekli yerlerine sabitlenir. 

 

35) Uçuş kontrol kartının geleceği karbon 

fiber plaka ve 10 mm distaslar M3 3 mm 

vidalar locktite sürülerek sabitlenir. 

36) Üst karbon fiber gövde plakası alınır 

ve bir önceki adımda hazırlan uçuş 

kontrol kartı plakası hizalanır. 

37) Plakalar birbirlerine 4 adet M3 3 mm 

vida ile sabitlenir. 

38) Gövdenin yan kısmını kapatarak 

sağlamlık ve rijitlik sağlayan sağ yan 

plaka yerine yerleştirilir. 

39) Aynı işlem sol plaka içinde 

tekrarlanır. 

40) Üst gövde plakası yerine 

yerleştirildiğinde mekanik entegrasyon 

tamamlanmış olur fakat vidalama 

işlemine elektronik entegrasyonun belirli 

bir aşamasından sonra yapılır. 

6.3. Elektronik Entegrasyon 

41) Elektronik entegrasyonun ilk 

aşamasında elektromekanik bir parça olan 

Fıçasız DC motorların kablolarının uçları 

soyularak lehimlenir. Bu işlem diğer 

kabloların lehimlenmesini 

kolaylaştıracaktır. 

42) Bizim motorlarımızın akım değeri 

göz önünde bulundurulduğunda 

standartlara göre en uygunu 16 AWG 

yanmaya dayanıklı silikon kablodur. Üç 

adet kablo uygun kesilerek uçları 

soyularak uçları lehimlenir. 

43) Motor kabloları ve uzatma kabloları 

kopmaya dayanıklı olarak uygun şekilde 

lehimlenir, yanmaya dayanıklı makaran ile 

yalıtılır. 

44) Motor kabloları uzatılmış hali. 
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45) Motor kabloları uzatılmış hali. 

46) Motoru kabloları karbon fiber 

borudan geçeceği için kablo çorabına 

geçirilir ve uçları makoranlanır. Bu 

sayede karbon fiber borunun kablolara 

zarar vermesi ve açılıp kapanan framin 

kablolara zarar vermesi engellenir. 

47) Uzatılan kablolar karbon fiber 

borudan geçirilerek ana gövde içine 

taşınır. 

48) Bu işlem dört motor içinde uygulanır. 

ve ESC’lere takmak için erkek banana 

konektör lehimlenerek ESC’lere takmak 

için hazır hale getirilir. 

49) Güç alt sistemleri bileşenlerinin 

tamamı 

50) Güç dağıtım kartına gelene ana 

besleme hattı için hesaplamalarımız ve 

testlerimiz sonucu 12 AWG silikon kablo 

uygun görülmüş XT60 konnektöründe 

yeterlilikleri sağlandığı görülmüştür. 

51) Konnektör ve 12 AWG kablo 

yardımıyla güç dağıtım kartına bağlanır 

ve XT60 konektöre Pixhawk güç modülü 

takılır. 

52) Pixhawk güç modülünün ucuna 

uzatma kablosu için erkek XT60 ve pil 

girişi için dişi XT90 hazırlanır. 

53) Konektörler 12 AWG kabloya 

lehimlenir. 

54) Güç dağıtım kartı, Pixhawk power 

module, ve uzatma kablosu birbirine 

takılır. 

55) Dört adet Esc güç dağıtım kartında 

uygun yerlere lehimlenir. Güç dağıtım 

kartı üzerinde bulunan 12V, 9V, 5V, 

Şekil 86  Elektronik Entegrasyon Görseli 2 
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3.3V gibi regülasyon çıkışlarına dişi 

xjt konektör lehimlenerek üst 

gövdeden kolay ulaşılması sağlanır. 

56) Güç dağıtım alt sistemi gövdeden 

yalıtımı sağlanarak özel 3M çift 

taraflı bantlar ile sabitlenir ve plastik 

kelepçelerle sabitlenir. 

57) Motolardan konektörü ESC’lere 

takılır ve bu kısımlar özel bir silikonla 

sabitlenir ki herhangi bir şekilde 

yerinden çıkmasın. 

58) ESC sinyal kabloları, pixhawk 

güç modulü çıkışı ve regüle voltaj 

kısımları bir araya getirilerek üst 

gövdeye çıkarmak için hazır hale 

getirilir. 

59) Gövdenin üst karbon fiber plakası 

takılarak M3 5mm vidalara locktite 

sürülerek sabitlenir. 

60) Uçuş kontrol kartı özel 3M çift 

taraflı bantlarla sabitlenir. 

61) ESC’lerin sinyal kabloları uygun 

yerlerine takılır. 

62) Pixhawk için usb ve buzzer 

bulunan module takılarak 3M çift 

taraflı bantla sabitlenir. 

63) FRsKY X8R kumanda alıcısı 

pixhawk üzerindeki Sbus girişine ve RFDESİNG Rfd900+ telemetri telemetri portuna takılır. 

64) Gps antenler GPS tutucuları M3 5mm iki adet vida locktite sürülerek sabitlenir Here-2 Dual 

GPS’ler özel 3M bantlar ile yapıştırılır. Pixhawk üzerindeki, Gps ve Can portuna takılır ve 

elektronik entegrasyon bitirilir. Görüntü aktarım sistemi rapor aşamasına yetişmediği için pas 

geçilmiştir. 

65) Karbon fiber 15 inch pervaneler ve montaj pulları. 

66)  Karbon fiber 15 inch pervaneler motorun üzerine montaj pulu takılır  iki adet M3 5 mm 

vida loctite sürelek montajlanır. Bu işlem dört pervane içinde tekrarlanır. 

67) Cnhl 5000 mAh Lipo batarya pil strapleri yardımıyla drone üzerine sabitlenir. Elektronik 

entegrasyon tamamlanmıştır. 
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68-69) Montaj işlemi bitmiş ULUYEL V2 İHA. 

7. TEST VE SİMÜLASYON  

Uluyel İHA tasarlanırken ve üretilirken birçok testten geçmiştir. Üretim süreci boyunca bütün 

yapılan testlere alt sistem testleri başlığında yer verilirken üretim sonrasındaki testlere uçuş 

testleri adı verilmiştir. Bu testler aşağıdaki başlıklarda detaylıca anlatılmıştır. 

7.1. Alt Sistem Testleri 

Üretim süresince yapılan testlere alt sistem testleri denir bunlar alt sistemde bahsedilen tüm 

elamanların kullanımı ve bağlantı şekline uygunluğu test edilmektedir. Aşağıda yapılan testler 

ve check-list tablosu verilmiştir 

 

 

Şekil 92 Alt Sistem Testleri Tablosu 

Gerekli kontroller Yapıldı Onaylandı 

Mekanik bağlantılar ✓ 

 

✓ 

 

Elektronik bağlantılar ✓ 

 

✓ 

 

Motor dönüş yönleri ✓ 

 

✓ 

 

Esc kalibrasyonu ✓ 

 

✓ 

 

Firmware yüklenmesi ✓ 

 

✓ 

 

Axolonometre kalibrasyonu ✓ 

 

✓ 

 

Compas kalibrasyonu ✓ 

 

✓ 

 

Kumanda kalibrasyonu ✓ 

 

 

Failsefe ayarları ✓ 

 

✓ 

 

Voltaj sensörü kalibrasyonu ✓ 

 

✓ 

 

Görev kontrol bilgisayarı kurulumu  ✓ 

 

✓ 

 

UART haberleşmesi kontrolü ✓ 

 

✓ 

 

Pervane yönleri ✓ 

 

✓ 

 

Telemetri bağlantısı kontrolü ✓ 

 

✓ 

 

Görüntü aktarım sistemi kontrolü ✓ 

 

✓ 

 

Pil durumu ✓ ✓ 

 

Uçusa elverişli ONAYLANDI 
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7.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

Uluyel İHA toplamda 6 adet testten geçirilmiştir. Bu testler şu şekildedir; hover testi, manuel 

uçuş testi, otonom uçuş testi, mesafe testi, kitlenme testi ve acil durum testleridir. Hover 

testinde, İHA yarım gazda 1.5 metre yükseklikte hiçbir manevra yapmadan bekletilir. Bu 

sayede alınabilecek maksimum uçuş süresi alınır. Manuel uçuş testinde ise İHA belirlenen 

alanda çeşitli manevralar yaparak kabiliyetlerine ve uçuş süresine bakılır. Diğer bir test olan 

otonom uçuş testinde ise cihaza tamamen otonom bir görev verilerek otonom kalkış otonom 

iniş ve otonom uçuş görevleri gerçekleştirme kabiliyeti ve otonom uçuş doğruluğu ölçülür. 

Mesafe testinde Uluyel İHA 2 km uzağa gönderilerek kumanda, telemetri ve görüntü sinyalinde 

ki kalitelerine bakılır. Kitlenme testinde cihazın otonom olarak kitlenme kabiliyetinin ne kadar 

doğru çalıştığı ölçülür. Acil durum testinde ise GeoFence, Return to Land, disarm ve paraşüt 

sisteminin testleri gerçekleştirilir. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

7.3.  Simülasyon Testleri 

Üretilen yazılımın donanımın gerçek hayata geçmeden önce çeşitli simülasyonlara tabi 

tutularak oluşabilecek hataları minumuma indirilerek mali kayıp azaltılır. Takımımız 

simülasyonları yazılım simülasyonları ve mekanik simülasyonlar olmak üzere ikiye ayırmıştır.  

 Yazılılım simülasyonları ( Ros) Yazılım bazlı simülasyonlar ROS üzerinde yapılmıştır. Robot 

İşletim Sistemi (ROS), robotlar için geliştirilecek yazılımların üzerinde koşması için 

geliştirilmiş bir işletim sistemidir. Açık kaynak kodlu bir yazılımdır ve ROS’u kullanabilmemiz 

için Linux tabanlı bir işletim sistemine ihtiyaç vardır. Bu uygulamanın amacı robot ve 

programcı arasındaki ilişkiyi sağlamak ve belirli bir standart oluşturmaktır. ROS içinde 

barındırdığı standart kütüphanelerin ve desteklediği cihazların dışında, geliştiriciler tarafından 

yazılmış kütüphanelere ve sürücülere de destek verdiği için her geçen gün kapsamını 

arttırmakta ve robot dünyasında standart konumunu almaktadır. Rosun kurulumundan sonra 

İHA simülasyonu için gazebo kütüphanesine ihtiyaç duyulur. 

7.3.1. Gazebo Simulasyonu 

Gazebo, Robot simülasyonu kütüphanesidir, her robot üreticisi için önemli bir kütüphanedir. 

İyi tasarlanmış bir simülasyondur, algoritmaları hızlı bir şekilde test etmeyi, robotları 

tasarlamayı, regresyon testi yapmayı ve yapay zekâ sistemlerini gerçekçi senaryolar kullanarak 

eğitmeyi mümkün kılar. Gazebo, karmaşık iç ve dış ortamlarda robot popülasyonlarını doğru 

ve verimli bir şekilde simüle kılar. Gazebo’nun sağlam bir fizik motoru, kaliteli grafikler ve 

kullanışlı programatik ve grafiksel arayüzleri vardır. En önemlisi de açık kaynaklı olmasıdır. 

Bu yönlerinden dolayı gazebo kütüphanesi seçilmiştir. Gazebo kütüphanesinin ardından 

pixhawk cube simule etmek için stil kütüphanesine ihtiyaç vardır.    

Uçuş Testler Tarih Test Tekrar Sayısı Kabiliyet Yapıldı 

Manuel uçuş Testi 20/05/2021 5 2.7  km sağlıklı sinyal 
 

Mesefa Testi Kumanda 23/05/2021 2 20 dk uçuş ve güçlü manevra kabiliyeti 
 

Otonom Uçuş Testi 27/05/2021 5 2-50 cm arasında otonom uçuş hassetiyeti 
 

Mesafe Testi Telemetri 04/06/2021 2 2 km sağlıklı sinyal 
 

Kitlenme Testi 10/06/2021 10 10 kilitlenmeden 7si başarılı 
 

Hover Testi 17/06/2021 10 23 dk uçuş 
 

Acil Durum Testi 18/06/2021 3 Tüm testler başarılı 
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7.3.2.  Stil Simulasyon Kütüphanesi 

  

Ardupilot ve pixhawk cube 

donanımına gerek duymayan c ile 

yazılmış ve belirtilen donanımı bire 

bir taklit eden kütüphanedir. Bu 

kütüphane sayesinde simülasyon 

testleri bire bir oranda doğruluk ile 

test edilme fırsatı sunmaktadır. 

Ardupilot yazılımı SİTL olarak kaynak 

kodun testi için bunu eklemiştir. 

Kaynak kod derlemesi sonrası 

simulator bu sitrigle başlatılır.  

 

"sim_vehicle.py -v ArduCopter --

map --console" 

 

Simulatorun başlatılmasından sonra ROS başlatılarak yönetim yazılımının otopilota mavros-

mavlink üzerinden veri göndermesi sağlanacaktır. Ros yazılımı terinalde "roscore" komutuyla 

çalıştırılır. Ayrıca bir terminalde  

 

roslaunch "mavros apm.launch fcu_url:=udp://127.0.0.1:14550@14551 

 

çalıştırılarak simülatör ve ros arasındaki bağlantı çalıştırılır. Bu sayede artık takip yazılımı 

hesapladığı yönelim ve hızları otopilota MAVRos-MAVLink bağlantısını kullanarak UDP portu 

üzerinden aktarabilecektir.Otopilotun ROS üzerinden gönderilen bu veriler kabul edebilmesi 

için SYSID_MYGCS = 1 olarak ayarlanacaktır. Bu parametre sonucu normalde sadece 

kumanda ya da yer istasyonu üzerinden olan manipülasyon, telemetri portu üzerinden gelen 

verilerden de kabul edilerek oto pilotun yönlendirilmesi sağlanacaktır. Görevlendirme sonu 

aktarım sonucu ROS üzerinde çalışan yazılım, simülatörde hedef olarak belirlenen İHA’nın 

peşine düşerek bizlere kodun düzgün çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi verecektir. Gerçek 

ortam koşullarında karşılaşılabilecek olan rüzgar etmeni simülatör üzerinden farklı açılar ve 

hızlarda verilerek İHA’nın takip sırasındaki performansını arttırabilmek için yeniden 

ayarlamalar yapılabilecektir. 
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8. GÜVENLİK  

Yarışma için belirli güvenlik kuralları vardır. Bunlar Uluyel V2 İHA’nın yarışma kuralları 

gereği belirlenen alanın dışına 10 saniyeden fazla çıkmaması gerekmektedir. İHA otonom 

modda ise 20 saniye boyunca haberleşme kesintisi durumunda İHA belirlenen noktaya dönüp 

iniş yapmalıdır. İniş yapamadığı durumlarda ise paraşütle veya uçuş sonlandırma ile yere 

güvenli bir şekilde iniş yapmalıdır. Manuel modda ise 5 saniye boyunca haberleşme kesintisi 

durumunda İHA paraşütle veya uçuş sonlandırma ile belirlenen yere güvenli bir şekilde iniş 

yapmalıdır. Her türkü tehlikeli durum için güvenlik sigortası bulundurmalıdır. Takımımız bu 

kuralları göz önünde bulundurarak bir takım önlemler aldı. Bu önlemler; Takımımızın 

kullanacağı uçuş kontrol kartında GeoFence özelliği bulunmaktadır. Bu özellik İHA’nın uçuş 

yapacağı bölgenin belirlenerek, İHA’nın belirlenen bölgeden dışarı çıkmamasını sağlar. 

Güvenlik önlemlerinden ilkini bu şekilde sağlamaktadır. Diğer bir güvenlik önlemine gelirsek 

Uluyel İHA V2’de Return to Land sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sinyal kesilmesi 

durumunda veya istenildiği vakit manuel olarak devreye alınabilir. Sistem devreye alındıktan 

sonra ilk kalktığı noktaya veya belirlenen home point’e otomatik olarak iniş yapmasını sağlar. 

Bu sayede ikinci güvenlik önlemi de alınmış bulunmaktayız. Kumanda üzerinde eklenecek olan 

disarm tuşu eklenerek acil durumlarda uçuş sonlandırma yani gazın kesilmesi sağlanacaktır. 

Acil durumlarda İHA üzerinde bulunan Güvenlik sigortası kapatılarak İHA üzerindeki güç 

tamamen kesilecektir. Kaza kırımları karşı kumanda üzerinde paraşüt açma switch’i olacaktır. 

Takımız aynı zamanda saha güvenli adına pilleri yanmaz torbada, yanmaz torbayı da su hava 

geçirmez mühimmat çantasında tutacaktır. Takımız her türlü kazaya karşı baret kullanılması 

düşünmektedir. Acil durumlar için ise ilkyardım çantası bulundurulacaktır. Takımımızın tüm 

güvenlik önlemlerinden bahsedilmiştir. 

   Saygılarımızla Gökyüzünün Mühendisleri İHA Takımı 
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