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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ

1.1. Sistem Tanımı 

Döner kanatlı İHA sistemi, 

• 4 rotorlu Quad-X dizilimine,
• Faydalı yük ile yaklaşık 4 kg kalkış ağırlığına ve 15 dakikaya kadar havada kalabilme,
• 2000 örnek veri seti ile eğitilmiş yapay zekâ modeli kullanarak kameradan gelen

görüntüdeki rakip İHA’ları tanımlayabilme,
• Rakip İHA’lara yarışma görevinde belirtildiği gibi 10 saniye süreyle kilitlenip takip

edebilme,
• Yarışma sunucusundan gelen bilgileri değerlendirerek rakip İHA’ların

kilitlenmelerinden kaçabilme,
• Acil durumlarda pilotun müdahale edebilmesi için 2.4 GHz bandı üzerinden şifreli

haberleşme ile korunan uzaktan kumanda kontrolü niteliklerine sahiptir.

Telemetri verilerinin yarışma sunucusu ile kablolu internet üzerinden 2 Hz hızında
paylaşılabilmesi için yer kontrol bilgisayarında çalışan ‘Görev Kontrol İstasyonu’ yazılımına 
sahiptir. 

OSD birimi sayesinde yarışma esnasında 480p çözünürlüğe sahip kilitlenme 
kamerasının görüntüsünü anlık olarak 5.8 GHz bandı üzerinden analog sinyal yayını ile görev 
kontrol istasyonuna ve yarışma sunucusuna aktarabilmektedir. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Döner kanatlı İHA, 60 km/h maksimum uçuş hızına ulaşabilmektedir ve 4 kg kalkış 
ağırlığına sahiptir. Bunun yanında İHA sistemi, 4 adet Sunnysky X4110S 400KV fırçasız DC 
motora sahiptir. Bu motorlar ile beraber 15x5.5 inç çift bıçaklı karbon fiber pervaneler ve T-
Motor Air 40A ESC’ler tercih edilmiştir. İHA’nın üzerindeki elektronik bileşenler ile uyumlu 
olarak çalışabilen ve 15 dakikaya kadar uçuş süresi sağlayabilen 10.000 mAh kapasiteli 
Leopard Power markalı 22.2V 6S 25C LIPO pil kullanılmıştır.  

İHA, yarışma sırasında rakip İHA’ları yüksek doğrulukla algılayabilmesi için 64 
derecelik görüş açısına ve 720p çözünürlüklü kilitlenme kamerasına, kameradan gelen 
görüntüleri hızlıca işleyebilmesi için Nvidia Jetson Nano geliştirme kartına sahiptir.  
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2. ORGANİZASYON ÖZETİ

2.1. Takım Organizasyonu 

Şekil 2.1. Takım organizasyon şeması 
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2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Ön tasarım raporunda belirtilen zaman çizelgesine paralel olarak çizelge üzerinde, 
güncellemeler yapılmıştır. Güncel zaman çizelgesi Şekil 2.2’de gösterilmiştir. Çizelgede de 
görüleceği üzere güncel hafta 21. Hafta olarak görülmektedir. Bu aşamada Kritik Tasarım 
Raporu yazım süreci bitmiş olup İHA üretimi ve test aşamaları devam etmektedir. 

Şekil 2.2. Öztürk Takımı zaman çizelgesi 

Bütçe tablosu Tablo 2.1’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 2.1. Bütçe tablosu 

Ürün adı Miktar KDV Birim 
Fiyat 

Birim Fiyat 
(KDV Dahil) 

Ara 
Toplam 

Uçuş kontrol kartı seti 1 18% 1.289,27₺ 1.521,34₺ 1.521,34₺ 

Karbon Fiber Plaka Pro T:2,5mm 
50cmx50cm 1 18% 891,62₺ 1.052,11₺ 1.052,11₺ 

Matek PDB, Led and Power Hub - 
5-in-1  1 18% 58,95₺ 69,56₺ 69,56₺ 

Leopard Power 10000mah 22.2V 6S 
25C LIPO 1 18% 1.878,94₺ 2.217,15₺ 2.217,15₺ 

Sunnysky X4110S 400KV motor 4 18% 541₺ 638,38₺ 2.553,52₺ 
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T-motor air 40a esc 4 18% 204,18₺ 249,00₺ 996,00₺ 

15x5.5 inç çift bıçaklı karbon fiber 
pervane 4 18% 127,50₺ 150,45₺ 601,80₺ 

Xbee Pro 63 mw RPSMA - Seri 2C 
(zigbee Mesh) 2 18% 353,30₺ 430,85₺ 861,70₺ 

Xbee Explorer USB  2 18% 45,70₺ 53,93₺ 107,85₺ 

2.4 ghz 4.5 Inch Yarım Dalga Anten 
A24-HASM-450 2 18% 74,79₺ 88,25₺ 176,50₺ 

Raspberry pi zero w 1 18% 198,34₺ 234,04₺ 234,04₺ 

Raspberry pi kamera 1 18% 121,54₺ 143,42₺ 143,42₺ 

Trust 23637 tyro full hd webcam 1 18% 426,31₺ 519,89₺ 519,89₺ 

Imax B6AC Dahili Adaptörlü LI-
PO, LI-ION, Pb Şarj Aleti (80 W) 1 18% 380,14₺ 448,57₺ 448,57₺ 

NVIDIA Jetson Nano Developer Kit 
(Adaptör ve 64 GB hafıza kartı 
Dahil) 

1 18% 1.272,28 1.501,29₺ 1.501,29₺ 

5.8ghz 600mw TS832 Video Verici 
ve RC832 Alıcı Seti 1 18% 361,05₺ 426,04₺ 426,04₺ 

Karbon Fiber Boru 3K Dış/İç 
Çap:20mm/18mm 2 18% 185,88₺ 219,34₺ 438,68₺ 

Karbon Fiber Plaka Pro T:2,5mm 
50cmx50cm 1 18% 1.069,43₺ 1.261,93₺ 1.261,93₺ 

Prolific pl2303 usb-ttl seri 
dönüştürücü kablo 2 18% 19,27₺ 23,50₺ 47,00₺ 

Toshiba 32GB Micro SD Kart 
(Class10 100MB/s SD Adaptör) 2 18% 52,89₺ 64,50₺ 129,00₺ 

Makaron seti 1 18% 27,68₺ 32,66₺ 32,66₺ 

Tek-İş Kablo Bağı Siyah 100 Adet 
140x2,5 mm 1 18% 13,11₺ 15,99₺ 15,99₺ 

Tek-İş Kablo Bağı Siyah 100 Adet 
200x2,5 mm 1 18% 21,31₺ 25,99₺ 25,99₺ 

Tek-İş Kablo Bağı Siyah 100 Adet 
292x3,6 mm 1 18% 32,79₺ 39,99₺ 39,99₺ 
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Modelsa izole bant gri geniş 2 18% 4,09₺ 4,99₺ 9,98₺ 

Frsky Taranis X9D Plus + X8R 
Alıcı 1 18% 2.364,96₺ 2.884,10₺ 2.884,10₺ 

M3 20mm dişi / dişi metal distans 15 18% 0,86₺ 1,01₺ 15,22₺ 

Su jeti kesim ücreti 1 18% 410,00₺ 500,00₺ 500,00₺ 

Pixhawk titreşim sönümleyici 1 18% 46,74₺ 57,00₺ 57,00₺ 

Raspberry pi 3b+ 1 18% 332,86₺ 405,93₺ 405,93₺ 

Lipo cırt bant 2 18% 7,12₺ 8,40₺ 16,80₺ 

TOPLAM 15.131,39₺ 

 

2021 yılı ocak ayında yapılan bütçe çalışmalarında insansız hava aracı sisteminin 
üretimi için gerekli maliyet 14.000₺ olarak belirlenmiştir. Aradaki fiyat farkının sebebi 
malzeme alımlarının yapıldığı nisan, mayıs ve haziran aylarında elektronik ekipman 
fiyatlarının artış göstermesidir. Bununla beraber yurtdışından sipariş edilen malzemelerin hızlı 
kargo gönderim ücretleri de insansız hava aracı maliyetini artırmıştır. Fakat istenilen fiyat 
aralığı sağlanmış ve bütçe çalışmalarında herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.  

İnsansız Hava Aracı tasarım ve donanım üzerinde hedeflenen en önemli özellikler 
dayanıklı ve yeterli uçuş süresine sahip bir aracın ortaya çıkmasıdır. Bu amaçla gövde ana 
malzemesi olarak karbon fiber plaka kullanılmıştır. Quad-X dizilimine sahip olan İHA 
sisteminin kol malzemelerinde karbon fiber tüp kullanımı tercih edilmiştir. Bununla beraber 
saatte 50-60 km/h hıza ve üstüne çıkabilmesi ve pili daha verimli kullanarak uçuş süresini 
artırabilmek adına uyumluluğu en yüksek elektronik ekipmanlar seçilmiştir. Bu seçimlerin 
yapılmasında analiz sonuçları da etkili olmuştur. Karbon fiber plakaların kesimi su jeti ile 
kesim yöntemi ile gerçekleştirilmiştir ve ara mekanik parçaların bazıları 3D yazıcı teknolojisi 
kullanılarak üretilmiştir. Tüm bu aşamalar üretime geçilmeden önce detaylarıyla 
planlanmıştır. Yurt dışından temini yapılamadığı için Ön Tasarım Raporunda belirtilen T-
Motor U5 motor yerine bu motor ile aynı performans değerlerine sahip Sunnysky X4110S 
modeli kullanılmıştır. 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ 

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

İHA sistemi, bir ana birim ve üç alt birim olmak üzere toplamda dört birime sahiptir. 
Bu birimler sırasıyla Ana Yönetim Birimi (AYB), Uçuş Kontrol Birimi (UKB), Görüntü 
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İşleme Birimi (GİB) ve OSD Birimi (OSDB)’ dir. Yerde, Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) ve 
Manuel Kontrol olmak üzere iki birime sahiptir. Tüm sistemin yer aldığı elektronik devre 
bağlantı şeması Şekil 3.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 3.1. Nihai sistem mimarisi şeması 
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Ana Yönetim Birimi (AYB): İHA üzerinde bulunan UKB, GİB ve yerde bulunan 
YKİ birimleri arasındaki haberleşmeyi ve YKİ’ den gelen komutları işleyerek yarışma 
görevini gerçekleştiren ana birimdir. 

Uçuş Kontrol Birimi (UKB): AYB’ den gelen komutlarla İHA’nın otonom iniş, 
kalkış ve uçuş işlemlerini gerçekleştirir. Bu işlemleri gerçekleştirirken GPS, Barometre, 
Atalet Sensörü gibi sensörlerden gelen verileri kullanarak sistemin dış ortam koşullarına daha 
uyumlu ve daha verimli cevaplar vererek dengeli ve verimli uçuşunu sağlar. Aynı zamanda 
YKİ ile telemetri verileri de anlık olarak paylaşılarak hem operatörün hem de yarışma 
sunucusunun İHA’nın telemetri verilerini görüntülemesine olanak tanır. 

Görüntü İşleme Birimi (GİB): Kilitlenme kamerasından gelen görüntüleri kare-kare 
ayırarak her bir kare üzerinde YoloV3 derin öğrenme algoritması kullanarak geliştirilen yapay 
zekâ modeli ile tarama sağlar. Tarama sonucu tespit edilen rakip İHA’ların görüntü üzerindeki 
x, y pozisyonları ve görüntüde kapladığı genişlik ve yükseklik bilgileri anlık olarak görüntü 
üzerine işlenir. AYB için bu kilitlenme bilgisi istendiğinde de özel yazılım protokolü ile 
AYB’ ye aktarılarak hedef İHA’lara kilitlenme sağlanır. 

OSD Birimi (OSDB): Kilitlenme kamerası ile aynı görüş açısına sahip olan OSD 
kamerasından gelen görüntüyü kare-kare ayırarak üzerine yarışma için gerekli verilerin 
(kilitlenme çerçevesi, GPS saati vb.) işler ve AYB üzerinden gelecek kayıt başlat-durdur 
komutları bu birimde işleme alınır. Kilitlenme verilerinin yarışma sonunda hakem heyetine 
teslim edilmesi için yarışma sırasında veriler bu birimdeki SD karta kaydedilir. Aynı zamanda 
bu birime bağlı olan 600mw güce ve 48 farklı kanala sahip 5.8 GHz frekans bandında yayın 
yapan TS832 Verici üzerinden görev kontrol yazılımına ve yarışma sunucusunun canlı video 
aktarım kanalına aktarım yapılarak yarışma sırasında hem görev kontrol operatörünün hem de 
hakem heyetinin kilitlenme görüntülerine yarışma sırasında eş zamanlı ve anlık olarak 
görüntüleyebilmesi sağlanır. 

Yer Kontrol İstasyonu (YKİ): Döner kanatlı İHA sistemi ile donanımsal şifreli 128-
bit anahtarlar ile korunan kanal ile 2.4 GHz frekans bandından iletişim kurarak yerden kontrol 
edilmesini ve sistemin anlık verilerinin görüntülenmesini sağlar. Bu veriler iki ayrı kanal 
olarak YKİ’ ye ulaşır. (Her iki kanalda kendi arasında ayrı anahtarlar kullanmaktadır.) Birinci 
kanal ile sistemin UKB ile iletişime geçerek telemetri verilerinin aktarımı ve gelişmiş 
seviyede uzaktan kumanda edilmesi sağlanır. (Mission Planner Yazılımı) İkinci kanal 
üzerinden AYB ile iletişime geçilmesi sağlanarak sistemin otonom olarak kontrol edilmesi 
için gerekli başlat-durdur komutlarının iletimi ve göreve dair verilerin (yarışma sunucusundan 
gelen rakip İHA’ların konumları vb.) YKİ’ den AYB’ ye iletilmesi sağlanır. Aynı zamanda 
AYB’ den YKİ’ye görev durumu verileri, kilitlenme bilgisi verileri iletilir. Ek olarak üçüncü 
kanalda YKİ ile OSDB iletişime geçerek OSDB’ den YKİ’ye 5.8 GHz frekans bandından 
analog video transferi yapılır.  Gelen video görüntüleri Resim 6.1’de bulunan Görev kontrol 
yazılımı üzerinden İHA operatörüne canlı olarak gösterimi sağlanır. Gelen görüntü eş zamanlı 
olarak yarışma sunucusuna iletilerek canlı video aktarımı gerçekleştirilir. (Öztürk Görev 
Kontrol Yazılımı) 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

10 | S a y f a  
“ÖZTÜRK” 

Sistemin 3 ayrı kanaldan haberleştirilerek gelecekte, YKİ’ nin uçuş kontrol bilgisayarı 
ile görev kontrol bilgisayarı olarak ayrılarak döner kanatlı İHA sistemini uzaktan kontrol 
edilebilmesine ve daha operasyonel olarak kullanılabilmesine imkân sağlaması amaçlanmıştır. 
Örneğin, UKB bir bilgisayardan AYB de bir bilgisayardan kontrol edilerek sistemin esnek bir 
şekilde yönetilmesi sağlanabilir.  

Manuel Kontrol Birimi: Sistemin acil durumlarda (örneğin haberleşme kesintisi, 
olası yazılımsal ve donanımsal şartlar, olası dış ortam koşullarına bağlı durumlar vb.) anlık 
olarak müdahale edilerek kontrol edilmesi sağlanır. 2.4 GHz frekans bandında ve İHA 
üzerindeki alıcısı (FrSky X8R 2.4 GHz Alıcı) ile karşılıklı el-sıkışma (binding) protokolü ile 
şifreli olarak haberleşmesi sağlanır. Kontrol menzili uygun koşullarda 4 kilometreye kadar 
çıkabilmektedir. 

3.2. Alt Sistemler Özeti 

Döner kanatlı İHA sisteminin taşıdığı faydalı yüklerle (elektronik kart ağırlıkları, 
gövde ve gövde parçalarının ağırlıkları vs.) beraber yaklaşık olarak 4 kg ağırlığa sahiptir. Bu 
ağırlığa uygun olarak gerekli itki kuvvetini sağlaması, görev esnasında İHA’nın ani ve 
güvenli manevralar yaparak kilitlenmelerden kaçınması, düşük güç tüketimi, yüksek uçuş 
süresi gibi kriterler değerlendirilerek aracın 4 rotorlu Quad-Copter bir İHA olmasına karar 
verilmiştir. Bu kriterleri sağlayacak 4 adet Sunnysky X4110S markalı 400KV motor 
kullanılmıştır. İHA için bu motor seçilirken ilgili motorun resmi sayfasının teknik özellikler 
kısmındaki performans tablosunda bulunan veriler incelenmiş ve gerekli itki değerleri ile 
uygun olduğu için kullanılmasına karar verilmiştir. Ardından bu motor ile en iyi performansı 
verebilmesi için motorun üretici firmasının ilgili motor ile kullanılmasını önerdiği ESC ve 
Pervaneler değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken ürünlerin temini, teslimat süresi, 
sistem ile uyumluluğu ve maliyet konuları göz önüne alınarak T-Motor AIR 40A ESC ve 
15x5.5 inç çift bıçaklı Karbon Fiber pervane kullanılmıştır. 

AYB’de düşük enerji tüketimi, maliyet, elektronik haberleşme ve port uyumluluğu ve 
yazılımsal uyumluluk, yazılımda açık kaynak kod desteği, teslimat süresi, kartın İHA 
üzerinde kaplayacağı alan gibi kriterler üzerinden Raspberry Pi, Arduino UNO, Orange Pi, 
STM32F1 kartları değerlendirildiğinde Arduino, Orange Pi ve STM32F1 kartlarının UKB ile 
yazılımsal uyumluluğu çok zayıf kaldığı için bütün kriterleri en iyi karşılayan Raspberry Pi 
3B+ geliştirme kartının kullanılmıştır.  

UKB’de sensör desteği, maliyet, elektronik haberleşme ve port uyumluluğu ve 
yazılımsal uyumluluk, yazılımda açık kaynak kod desteği, teslimat süresi, kartın İHA 
üzerinde kaplayacağı alan gibi kriterler üzerinden Navio 2, Ardupilot Mega 2.6, Pixhawk 
2.4.8, Beagle Bone gibi uçuş kontrol kartları arasında değerlendirildiğinde Navio2 kartının 
maliyetinin yüksek, Ardupilot Mega 2.6 kartının yeterli elektronik haberleşme portu 
olmamasından dolayı, Beagle Bone kartının da düşük malzeme kalitesi ve yeterli yazılımsal 
desteğinin olmamasından ötürü bütün kriterleri en iyi karşılayan Radiolink Pixhawk 2.4.8 
uçuş kontrol kartı ve Radiolink Se100 M8n GPS kullanılmıştır. 

GİB’ de görüntü işleme hızı, deep learning yazılım kütüphaneleri desteği, maliyet, 
elektronik güç tüketimi, donanımsal ve yazılımsal haberleşme uyumluluğu, teslimat süresi, 
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kartın İHA üzerindeki kaplayacağı alan gibi kriterler üzerinde National Instruments firmasının 
MyRIO 1900 geliştirme kartı, Nvidia firmasının Jetson Nano geliştirme kartı ve Raspberry 
kuruluşunun Pi 3B+ modeli arasında değerlendirildiğinde MyRIO 1900 kartının AYB ile 
yeterli yazılım desteğinin bulunmaması ve tedarikinde zorluklar yaşanmasından dolayı, 
Raspberry Pi 3B+ kartının düşük görüntü işleme performansından dolayı bütün kriterleri en 
iyi karşılayan Nvidia Jetson Nano geliştirme kartı kullanılmıştır. Raspberry Pi 3B+ ve Nvidia 
Jetson Nano kartlarının aynı sınıflandırma algoritmasında gösterdiği FPS performansı grafiği 
Şekil 3.2’deki gibidir. [1] 

 

Şekil 3.2 Jetson Nano ve Raspberry Pi 3B+ FPS Karşılaştırma Grafiği 

OSDB’de kamera ve video verici uyumluluğu, analog video aktarım ve micro sd kart 
desteği, yazılımda açık kaynak kod desteği,  düşük enerji tüketimi, kartı İHA üzerinde 
kaplayacağı alan, teslimat süresi, maliyet kriterleri üzerinden Deneyap Geliştirme kartı, 
Raspberry Pi Zero W, Raspberry Pi 3B+, Arduino UNO geliştirme kartları 
değerlendirildiğinde Deneyap Geliştirme kartında, Raspberry Pi 3B+, Arduino UNO 
kartlarında analog video aktarım desteği olmadığı için, Raspberry Pi Zero W geliştirme kartı 
kullanılmıştır. 

YKİ’de yarışma sunucusuna düşük gecikme ile veri aktarılabilmesi için Gigabit 
Ethernet portuna sahip, serial haberleşme üzerinden gelen verilerin gecikme yaşamaması, 
yarışma sunucusundan AYB’ ye yarışma sırasında rakip İHA’ların konumlarının verimli ve 
hızlı bir şekilde aktarılabilmesi ve canlı video aktarımının düşük gecikme süreleriyle işlenip 
izlenip aktarılabilmesi için yüksek performanslı laptop kullanılmıştır. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

İnsansız hava araçlarının itki sisteminin en yüksek verimde çalışabilmesi ve yarı gaz 
durumunda havada asılı kalabilmesi için itki kuvvetinin kalkış ağırlığından iki katı fazla 
olması gerekmektedir. Hava aracının itki sistem ekipmanları motorlar, hız kontrol 
sürücüleri(esc), pervaneler ve pildir. Bu ekipmanların birbiri ile uyumları itki sistemi 
performansını doğrudan etkilemektedir. Bu detaylar göz önüne alındığında, 4kg kalkış ağırlığı 
belirlenen döner kanatlı İHA sisteminin 8kg itki kuvvetine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu da dört 
rotorlu aracın her bir motorunun 2kg itki kapasitesine ihtiyacı olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca motorların verimliliğinin yüksek olması da uçuş süresi parametresini iyileştirmek için 
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oldukça önemlidir. Bu teknik detayları göz önüne alarak yapılan araştırmaların sonucunda 
Sunnysky X4110S 400kv motorun yapılacak olan İHA sistemi için en uyumlu motor olduğu 
belirlenmiş ve yapılan analizlerle doğrulanmıştır. Seçilen motorun performans değerleri Tablo 
3.1’deki gibidir.  

Tablo 3.1. Sunnysky X4110S 400KV motor performans değerleri tablosu 

Prop 
(inch) 

Voltage 
(V) 

Amps 
(A) 

Thrust 
(g) 

Watts 
(W) 

Efficiency 
(g/W) 

Load temp. in 100% 
throttle 

15*5.5 22.2 

1.9 500 42 11.85 

53℃ 

3.2 750 71 10.56 
4.9 1000 109 9.19 
6.9 1250 153 8.16 
9.2 1500 204 7.34 
11.4 1750 253 6.91 
14.2 2000 315 6.34 
18.8 2430 417 5.82 

 

Tabloda belirtilen pervanelere sahip olan motorun her biri %50 gaz seviyesinde 
yaklaşık 1.25kg itki kuvvetine sahip olmaktadır. Toplamda 4 motorun %50 gazda 5,0 kg itki 
sağlayacağı görülmektedir. Bu değerler İHA sistemimiz için yeterli bulunmuştur.  

Yarışma şartnamesinde belirtilen görevlerin gerçekleştirilebilmesi için hava aracının 
15 dakikalık teorik uçuş süresine sahip olması gerektiği ön görülmüştür. İstenilen uçuş 
süresinin elde edilebilmesi için anlık patlayıcı akım (ilk gaz durumunda) göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ek olarak motorların, İHA havada kaldığı süre boyunca stabil güç 
gereksinimi de hesaplamalara dahil edilmelidir. Belirlenecek pilin sahip olması gereken 
kapasite değeri ön tasarım raporunda 9240mah olarak belirlenmiştir. Yapılan hesaplamalar 
sonucu belirlenen bu değerlerin ve 15 dakikalık uçuş süresinin sağlanması için Leopard 
Power 10000mAh 22.2V 6S 25C LIPO pili tercih edilmiştir. 

İHA’nın 15 dakika havada kalabilmesi için gereken hesaplamalar/denklemler aşağıda 
verilmiştir. (1.1) numaralı denklem anlık maksimum akımın hesaplanması için kullanılır. [2] 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ç𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝐴𝐴) =  𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃ğ𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘𝑃𝑃𝑘𝑘𝑃𝑃𝑘𝑘𝑃𝑃 (𝑎𝑎𝐴𝐴ℎ)                  (1.1) 

Pilin sahip olması gereken kapasitesini hesaplamak için ise (1.2) numaralı formül 
uygulanır. [3] Hedeflenen süre için yapılan kapasite hesabı (1.3) numaralı eşitlikte verilmiştir. 

𝑈𝑈ç𝑢𝑢ş 𝑘𝑘ü𝑒𝑒𝑃𝑃𝑘𝑘𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 1 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃ğ𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎(𝐴𝐴/𝑃𝑃𝑒𝑒) ×  60 ×  𝐷𝐷𝑃𝑃ş𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑂𝑂𝑒𝑒𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎(%)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀𝑒𝑒𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑃𝑃 ℎ𝑀𝑀𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑒𝑒𝑢𝑢𝑎𝑎𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘 𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃ğ𝑃𝑃 𝑘𝑘𝑀𝑀𝑘𝑘𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝐴𝐴)

   (1.2) 

15 𝑃𝑃𝑒𝑒 =
((𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐴𝐴/𝑃𝑃𝑒𝑒) ×  60) ×  0.80

11.6𝐴𝐴 ×  4
→  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  9.24 𝐴𝐴ℎ                                                      (1.3) 

 Sistemin bütün enerji tüketimine dair yapılan hesaplamalara paralel olarak ecalc.ch [4] 
sitesi üzerinden elde edilen itki ve uçuş süresi analiz sonuçları Şekil 3.3’teki gibidir. 
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Şekil 3.3. ecalc.ch sitesi üzerinden elde edilen ayrıntılı sistem hesaplamaları 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

İHA tasarımının belirlenmesinde yarışma amacına uygun olarak hedeflediğimiz ilk 
özellik, tasarımın elektronik, yazılım ve güç sistemleri ile uyumlu olmasıdır. Ayrıca uçuş 
süresi, itki kuvveti hesaplamaları ve motor-pervane seçimi gibi tasarımın belirlenmesine 
doğrudan etki eden konular çerçevesinde bir İHA tasarımı ortaya çıkarılmıştır. Bu kapsamda 
tasarımın ana hatları belirlenmiştir. 

İHA üzerinde kullanılacak elektronik malzemelerin yerleşimi ve İHA’nın yarışma 
isterlerini karşılaması gerektiği de dikkate alındığında tasarım konusunda hazır gövde 
kullanımından ziyade özgün tasarım yöntemi seçilmiştir. Bu seçimin yapılmasında kendi 
tasarladığımız aracın hazır gövdeye kıyasla isterlerimizi karşılama konusunda daha avantajlı 
olacağı düşünülmüştür. Böylece tasarım aşamasından üretim aşamasına kadar yapılacak olan 
tüm işlemler bizim belirlediğimiz şekilde ve yarışma amacına uygun olarak gerçekleştirilmiş 
olacaktır. 

İHA’nın gövde, iniş takımı, motor altlıkları ve gövde kolları için karbonfiber yapılar 
tercih edilmiştir. Bunun nedeni ise karbonfiber malzemelerin hafif olması, düşük yoğunluğa 
sahip olması, yüksek dayanıklılık sağlaması ve düşük sürtünme katsayısına sahip olması gibi 
özelliklerinin ağırlık ve dayanıklılık konularında bizim için avantaj sağlamasıdır [5]. Bu 
özellikler göz önünde bulundurularak aracın bahsedilen bölümlerinin çoğunlukla karbonfiber 
malzemelerden üretilmesi planlanmaktadır. Ayrıca ara bağlantı parçalarının üretimi için de 3B 
baskı yöntemi kullanılacaktır. Tasarlanan aracın bilgisayar ortamında oluşturulan CAD çizimi 
Şekil 3.4’te verilmiştir. KTR aşamasında tasarım üzerinde net bir değişiklik yapılmamıştır.  
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Şekil 3.4. ‘KAPGAN’ İHA CAD çizimi 

Hedeflenen uçuş süresinin sağlanabilmesi adına motor-pervane seçimi ve İHA ağırlığı 
parametreleri dikkate alınarak çapraz motor uzunluğu 800mm olarak belirlenmiştir. 
Kullanılacak pervanenin boyutunun 15inç(~383mm) olması da bu uzaklığın belirlenmesinde 
rol oynamıştır. Ayrıca iki motor arası mesafe de yaklaşık olarak 565mm olarak belirlenmiştir. 
Motor uzaklıklarını gösteren teknik resim Şekil 3.5’te gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 3.5. İHA motor uzaklıkları teknik resim 
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Ayrıca İHA gövdesinin yerden yüksekliği yaklaşık olarak 135mm, maksimum 
yüksekliği ise 250mm olarak belirlenmiştir (Şekil 3.6). Tasarlanan iniş takımının boyutları, 
İHA’nın altına sabitlenen Li-Po bataryanın yere çarpma ihtimalini ortadan kaldırmak, 
olumsuz durumların oluşmasını engellemek ve İHA’nın yere paralel olarak sağlam bir şekilde 
iniş yapabilmesini sağlamak amacıyla yükseklik değerleri uygun olacak biçimde seçilmiştir. 

 

Şekil 3.6. İHA iniş takımı ve yükseklik teknik resim 

 İHA gövdesi iki paralel karbonfiber plakadan oluşmaktadır. Tüm elektronik 
ekipmanlar bu iki plakaya sabitlenmiştir. Üst plaka üzerinde elektronik kartlar, haberleşme 
cihazları ve uçuş kontrol kartı bulunmaktadır. Üst plakadaki ekipmanların konumlandırılması 
Şekil 3.7’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.7. ‘KAPGAN’ İHA üst gövde alt sistemlerin konumu 
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 İHA’nın güç sistemi elemanlarından ESC’ler, iki gövde arasına sabitlenmiştir. Bu ara 
kısımda 3B destek parçaları da bulunmaktadır. Ayrıca İHA bataryası, aracın alt gövdesine 
sabitlenecek şekilde konumlandırılmıştır. Alt gövdenin ekipman yerleşimi Şekil 3.8’de 
gösterildiği gibidir. 

 
Şekil 3.8. ‘KAPGAN’ İHA CAD çizimi alt gövde alt sistemlerin konumu 

 İHA’da kullanılacak butonlu sigorta, güç sisteminin ihtiyacını karşılayacak şekilde 
seçilmiştir ve aracın alt gövdesi üzerinde erişimi kolay olacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu 
sayede herhangi bir acil durumda anında müdahale edilebilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 
butonlu sigortanın üst katmandaki tüm elektronik ekipmanlardan uzak olacak şekilde 
konumlandırılmasına dikkat edilmiştir. Butonlu sigorta konumu Şekil 3.9’da gösterildiği 
gibidir.  
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Şekil 3.9. İHA üzerinde butonlu sigorta konumu 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

 Bu kısımda, isterlere göre düzenlenen İHA’nın tüm alt sistem parçaları için ağırlık 
dağılımı Tablo 3.2’de verilmiştir. Her parçanın birim ağırlığı, adet miktarı ve toplam ağırlığı 
görülmektedir. Tüm ağırlık verilerine göre İHA’nın planlanan toplam yaklaşık ağırlığı 4291,9 
gramdır. 

Tablo 3.2. Toplam parça ağırlıkları 

No Parça adı 
Birim ağırlık 

(gram) Adet 
Toplam ağırlık 

(gram) 
1 Sunnysky X4110S-400 Kv Drone Motoru 148,4 4 593,6 

2 
Uçuş Kontrol Kartı Seti (Radiolink-
Pixhawk) 75,4 1 75,4 

3 
Matek PDB, Led And Power Hub - 5-İn-1 / 
V3 9 1 9 

4 
Leopard Power 10000mah 22.2V 6S 25C 
LIPO 1307,3 1 1307 

5 T-Motor Aır 40a Esc 28,6 4 114,4 

6 
Xbee Pro 63 Mw RPSMA Seri 2C (Explorer 
Board Dahil) 20,7 2 41,4 
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7 
2.4 Ghz 4.5 Inch Yarım Dalga Anten A24-
HASM-450 8,9 2 17,8 

8 Raspberry Pi Zero W 9,3 1 9,3 
9 Raspberry Pi Kamera 3,4 1 3,4 
10 Trust 23637 Tyro Full Hd Webcam 48,2 1 48,2 
11 Nvıdıa Jetson Nano Developer Kit  130 1 130 
12 8ghz 600mw TS832 Video Verici  12,4 1 12,4 
13 Frsky X8R Alıcı 16,1 1 16,1 
14 Raspberry Pi 3b+ 47 1 47 
15 Fpv Ubec 5v / 3a (2s-6s Giriş) 9 1 9 
16 Fpv Ubec 12v / 3a (4s-6s Giriş) 9 1 9 
17 Butonlu Sigorta 10,2 1 10,2 
18 T-Motor P15x5 Prop-2pcs/Paır Pervane 21,9 4 87,6 
19 Motor Altlığı Karbon Fiber Parçalar 34,7 4 138,8 

20 
Karbon Fiber Boru 3K Dış/İç 
Çap:20mm/18mm 40 4 160 

21 İniş Takımı 26,9 4 107,6 
22 3B Motor Tutucu Aparat 78,3 4 313,2 
23 İHA Üst Gövde 171,3 1 171,3 
24 İHA Alt Gövde 168,4 1 168,4 
25 Pixhawk Titreşim Sönümleyici 15,5 1 15,5 
26 Lipo Cırt Bant 4 2 8 
27 3B Kol Bağlantı Aparatı 32 4 128 
28 Merkez Kol Bağlantı Aparatı 50,1 1 50 
29 3B Üst Koruyucu Parça 90 1 90 
30 M3 20mm Dişi / Dişi Metal Distans 2,3 12 28 
31 Vida ve Bağlantı Elemanları 3 60+ 186 

Toplam Ağırlık 4291,90 
 

 İHA sistem parçalarının koordinat tablosu Tablo 3.3’te verilmiştir. Tüm uzaklık 
verileri ağırlık merkezi baz alınarak belirtilmiştir.  
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Tablo 3.3. Parça koordinatları 

No Parça adı Ağırlık 
(gram) 

X uzaklığı 
(mm) 

Y uzaklığı 
(mm) 

Z uzaklığı 
(mm) 

1 
SunnySky X4110S-400 Kv Drone 
Motoru 148,4 400 41,87 0 

  148,4 -400 41,87 0 

  148,4 0 41,87 400 

  148,4 0 41,87 -400 

2 
Uçuş Kontrol Kartı Seti (Radiolink-
Pixhawk) 39,9 0 56,25 0 

3 Gps ve Tutucusu 35,6 -67,21 30 57,42 

4 
Matek PDB, Led and Power Hub - 
5-in-1 / V3 9 0 31,2 106,15 

5 
Leopard Power 10000mAh 22.2V 
6S 25C LIPO 1307,3 0 -29,5 0 

6 T-Motor AIR 40A ESC 28,6 60,05 11,2 62,17 

  28,6 -60,05 11,2 53,53 

  28,6 -53,53 11,2 -64,66 

  28,6 61,49 11,2 52 

7 
XBee Pro 63 mW RPSMA Seri 2C 
(Explorer Board Dahil) 20,7 95,5 37 -22,71 

  20,7 21,06 37 -91,54 

8 
2.4 GHz 4.5 Inch Yarım Dalga 
Anten A24-HASM-450 8,9 118,84 37 -43,88 

  8,9 86,02 37 -17,92 
9 Raspberry Pi Zero W 9,3 53,18 31,45 -52,34 

10 Raspberry Pi Kamera 3,4 66,1 -26,92 -97,34 
11 Trust 23637 Tyro Full HD Webcam 48,2 75,7 -27,5 -72,61 
12 NVIDIA Jetson Nano Developer Kit 160 -35,38 40,85 -61,11 

13 
5.8GHz 600mW TS832 Video 
Verici  12,4 -124 32,2 12,35 

14 FrSky X8R Alıcı 16,1 80,14 44,4 16,43 
15 Raspberry Pi 3 Model B+ 50 47,13 31,6 48,54 
16 FPV Ubec 5V / 3A (2S-6S Giriş) 9 -35,21 35 48,36 
17 FPV Ubec 12V / 3A (4S-6S Giriş) 9 0 35 -109,51 

18 Butonlu Sigorta 10,2            70.16                -7 
            -
73.85 

19 
T-Motor P15x5 Prop-2PCS/PAIR 
Pervane 21,9 400 70,29 0 
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  21,9 -400 70,29 0 

  21,9 0 70,29 400 

  21,9 0 70,29 -400 
20 Motor altlığı karbon fiber parçalar 34,7 437,5 12,5 0 

  34,7 -437,5 12,5 0 

  34,7 0 12,5 437,5 

  34,7 0  -437,5 

21 
Karbon Fiber Boru 3K Dış/İç 
Çap:20mm/18mm 40 225 12,5 0 

  40 -225 12,5 0 

  40 0 12,5 225 

  40 0 12,5 -255 
22 İniş Takımı 26,9 180 12,5 0 

  26,9 -180 12,5 0 

  26,9 0 12,5 180 

  26,9 0 12,5 -180 
23 3B Motor tutucu aparat 78,3 400 12,5 0 

  78,3 -400 12,5 0 

  78,3 0 12,5 400 

  78,3 0 12,5 -400 
24 İHA üst gövde 171,3 0 28,75 0 
25 İHA alt gövde 168,4 0 1,25 0 
26 Pixhawk Titreşim Sönümleyici 15,5 0 33,5 0 

27 Lipo Cırt Bant 4 0 0 
 
40 

  4 0 0 -40 
28 3B Kol bağlantı aparatı 34,3 150 12,5 0 

  34,3 -150 12,5 0 

  34,3 0 12,5 150 

  34,3 0 12,5 -150 
29 Merkez kol bağlantı aparatı 50,1 0 15 0 
30 3B Üst Koruyucu Parça  0 107,26 0 
 

 Şekil 3.10’da x-z düzlemi, Şekil 3.11’de y-z düzlemi üzerinden ağırlık merkezi 
gösterilmiştir. Görüleceği üzere kanat uçlarına göre ağırlık merkezi, koordinat merkezinin tam 
ortasındadır. İHA tasarımı, ağırlık merkezi gövdenin ortasında olacak şekilde ve tüm 
malzemelerin yerleşimi de bu hususa dikkat edilerek yapılmıştır. 
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Şekil 3.10. Kanat uçlarına göre ağırlık merkezi (üstten görünüm) 

 

Şekil 3.11. Kanat uçlarına göre ağırlık merkezi (sağdan görünüm) 
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4. OTONOM KİLİTLENME 

Otonom kilitlenmenin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Şekil 4.1’de bulunan 
Gazebo simülasyon ortamında İHA’nın AYB üzerinde çalıştırılan Python dilinde Dronekit ve 
serial haberleşme kütüphaneleri desteğiyle geliştirilen algoritması test edilmiştir. Test 
sonuçlarına göre yazılımda iyileştirmeler gerçekleştirilerek verimlilik artırımı sağlanmıştır. 

 

Şekil 4.1. Gazebo Simulator ortamında AYB yazılımının test edilmesi 

İHA’nın hedef tespiti ve hedef takibi sistemi için donanımı en iyi verimle kullanabilen 
Faster-RCNN ve Yolo algoritmalarının aynı donanımlar üzerindeki performansları 
incelenmiştir. Faster-RCNN algoritması Yolo algoritması kadar iyi performans göstermediği 
ve Yolo algoritmasının küçük ve hareketli nesneler üzerinde verimli olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  Faster-RCNN algoritmasının CUDA çekirdekli GTX980 kartında çok daha 
verimli çalıştığı Tablo 4.1’de görülmektedir. Tablodaki verilerden yola çıkılarak GİB’de 128 
CUDA çekirdeğine sahip Nvidia Jetson Nano Kartı kullanılması tercih edilmiştir. 

Tablo 4.1. Donanım karşılaştırma 

Donanım Platformu  GTX 980  TX1  TK1 
Güç (W) 150 10 7 
Tespit (s) 0.17 0.6 1.6 
Takip (ms) 5.5 14 14 
Takip (kare/sn) 182 71 71 

 

Ana yönetim biriminde hedef takibi için kullanılacak olan algoritma şeması Şekil 
4.2’de görülmektedir.  Bu şemaya göre rakip İHA bilgileri sunucudan alınır. Rakip İHA 
konumuna gidilerek rakip İHA’nın, kamera kadrajına girmesi sağlanır. Kadraja giren İHA, 
kameranın merkezine ortalanacak şekilde 14 sn boyunca beklenir. İHA, ardından diğer rakip 
İHA’lara yönlendirilir. Herhangi bir anda durdur, duraklat, rtl, iniş yap komutları geldiği 
zaman kilitlenme işlemi durdurularak gelen komut işleme alınır. 
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Şekil 4.2. Ana Yönetim Birimi rakip İHA tespit ve kilitlenme algoritması 
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5. HABERLEŞME 

Döner kanatlı İHA sisteminin yazılımsal haberleşme şeması Şekil 5.1’ de ve elektronik 
haberleşme şeması Şekil 5.2’de gösterilmektedir. 

  

Şekil 5.1. Sistem yazılımsal haberleşme şeması 

Sistemin yazılımsal haberleşmesi sağlanırken serial haberleşme bağlantıları üzerinden, 
oluşturulan özel XML etiketleri arasına veriler eklenerek birimler arası iletim yapılmaktadır. 
XML etiketleri kullanılmasının nedeni haberleşme sırasında verilerin eksiksiz ulaştığının 
kontrolünün sağlanması ve birden fazla veri aynı anda iletilerek veri birikmesi durumunda 
verilerin birbirine karışmasını engellemektir.  

AYB ile GİB arasında yapılan örnek veri gönderimi paket şeklinde olup aşağıdaki 
gibidir. 

<k d=”1” ><x>132</x><y>16</y><w>300</w><h>400</h></k> 

Paket gönderimindeki ‘k’, kilitlenme bilgisi aktarıldığı gösterir. ‘d’ niteliğindeki değer 
1 ise kilitlenme var, 0 ise kilitlenme kamerasında İHA tespit edilemediği anlamına gelir. Eğer 
İHA tespit edildi ise ‘x’ ve ‘y’ değerleri sırasıyla İHA’nın x eksenine göre konumunu ve y 
eksenine göre konumunu, ‘w’ ve ‘h’ değerleri ise sırasıyla tespit edilen İHA’nın kamera 
görüntüsündeki genişliğini (pixel) ve yüksekliğini (pixel) belirtmektedir. Eğer İHA tespit 
edilemediyse ‘x’, ‘y’, ‘h’ ve ‘w’ değerleri 0 olarak paket gönderimi yapılır. 

OSDB ile AYB arasında güncel GPS saati paylaşımı ve kayıt başlat-duraklat-durdur 
komutları XML etiketleri ile yapılmaktadır.  

OSDB ile YKİ arasında kurulan kablosuz haberleşme ise 5.8 GHz frekans bandı 
üzerinden analog yayın yapmaktadır. 

UKB ile Manuel Kontrol Birimi arasında yapılan haberleşme binding (el sıkışması) 
protokolü ile alıcı ve vericinin eşleştirilmesi sağlanır. Eşleştirme sonucu iki birim arasında 2.4 
GHz üzerinden şifreli veri iletimi yapılır. 

AYB ile YKİ arasındaki kilitlenme durumu paylaşımı, XML etiketleri yapılıp UKB ile 
YKİ arasındaki telemetri paylaşımı ise açık kaynak kodlu veri iletim protokolü olan 
MAVLink protokolü ile yapılmaktadır. Her iki haberleşmede Digi firmasının Xbee modülleri 
kullanılarak 2.4 GHz frekansı üzerinden 128-bit donanımsal şifreleme ile kablosuz olarak 
yapılmaktadır. Yüksek kontrol menzili (yaklaşık 15 km) için RPSMA antenler ve 63 mw 
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elektriksel iletim gücüne sahip olan modüller kullanılarak haberleşme kesintilerinin önüne 
geçilmiştir.  

YKİ ile yarışma sunucusu arasında kurulan haberleşmede Savaşan İHA Haberleşme 
Dokümanında ve Savaşan İHA Yarışması Video Aktarım Formatı Dokümanında bulunan 
veri/görüntü iletim protokollerine uygun olarak aktarım sağlanmaktadır. Gerekli aktarım 
testleri kurulan test ortamında gerçekleştirilerek yarışmaya hazırlık sağlanmıştır.  

 

Şekil 5.2 Sistem elektronik haberleşme şeması 

 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI 

YKİ biriminde iki ayrı yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlardan ilki Şekil 6.1’de 
görseli bulunan C# programlama dili ve .NET Framework altyapısı ile kodlanan Görev 
Kontrol İstasyonu yazılımıdır. 

 

Şekil 6.1. ÖZTÜRK Görev Kontrol Yazılımı 
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Bu yazılımdaki; 

• 1 numaralı bölüm, İHA sisteminin şu an hangi durumda olduğunu, en son hangi takım 
numaralı İHA’ ya kilitlenildiğini, yarışma raundu boyunca kaç adet İHA’ ya 
kilitlenildiği ve yarışma raundunun kalan süresini göstermektedir.  

• 2 numaralı bölüm, yarışma sunucusundan ve UKB’ den telemetri bilgilerine göre 
yarışmadaki rakip İHA’ların anlık konumlarını alıp canlı harita üzerinde 
göstermektedir.  

• 3 numaralı bölüm, YKİ’ye bağlı olan diğer birimlerin (AYB, UKB, OSDB, yarışma 
sunucusu) anlık bağlantı durumlarını göstermektedir.  

• 4 numaralı bölüm, OSDB biriminden gelen canlı kamera görüntüsü ve OSDB 
biriminde bulunan kayıtlara YKİ üzerinden tek tık ile indirmemizi ve silmemizi 
sağlayan butonlar bulunmaktadır.  

• 5 numaralı bölüm, İHA sistemine üzerinde sıklıkla kullanılan komutları ve acil durum 
komutlarını içermektedir. 

• 6 numaralı bölüm, yazılımın en son hangi işlemi gerçekleştirdiğine dair verileri tutan 
bölümdür. Bu bölümde diğer birimler ile iletişim sağlanırken en son hangi işlemlerin 
yapıldığının kaydı tutulmaktadır.  

• 7 numaralı bölüm, tamamen görsel amaçlı olup sponsorlarımızı ve kendi logo 
görsellerimizi içermektedir.  

• 8 numaralı bölüm, yarışma sunucusuna yarışma sırasında anlık olarak telemetri 
verilerini göndermemiz gereken sunucuya ait bağlantı bilgilerinin ayarlandığı ve 
gerekli işlem komutlarının olduğu bölümdür.  

• 9 numaralı bölüm, yarışma sırasında yarışma sunucusuna canlı video aktarımı yapmak 
için gerekli bağlantı bilgilerinin ayarlandığı ve gerekli işlem komutlarının olduğu 
bölümdür. 

• 10 numaralı bölüm, AYB birimi ve UKB biriminin bağlantı bilgilerinin ayarlandığı ve 
gerekli işlem komutlarının bulunduğu bölümdür. 

YKİ biriminde bulunan ikinci yazılım ise UKB ile doğrudan bağlantı kuran açık 
kaynak kodlu Mission Planner yazılımıdır. Yazılıma ait görsel Şekil 6.2’dedir. Bu yazılım 
üzerinde gerekli eklemeler yapılarak gerekli telemetri verilerini soket bağlantıları ile yerel 
bağlantı üzerinden anlık olarak görev kontrol yazılımı ile paylaşılabilmesi sağlanmıştır. Aynı 
zamanda döner kanatlı İHA sisteminin anlık konum, hız, yön, batarya ve mod bilgilerinin 
görüntülenmesi için 1 numaralı bölüm eklenmiştir. Bu eklemeyle birlikte anlık olarak UKB’ 
den gelen telemetri bilgisinin hem görev kontrol yazılımı hem de yarışma sunucusu ile hızlı 
bir şekilde paylaşılmasına olanak sağlanmıştır. 
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Şekil 6.2. Düzenlenmiş Mission Planner yazılımı 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU 

Hava aracı entegrasyonunda genel bir planlama yapılacak olursa; gövde ve mekanik 
tüm parçaların entegrasyonu ve ardından elektronik cihazların oluşturulan mekanik yapıya 
entegre edilmesi olarak belirlenebilir. Bu işleyişe uygun olarak İHA yapımına başlanmış olup 
mekanik ve elektronik entegrasyon süreci devam etmektedir. 

7.1. Yapısal Entegrasyon 

 Aracın yapısal entegrasyon sürecinde ilk olarak önceki kısımlarda da belirtilen 
yöntemler kullanılarak mekanik aksama ait tüm alt parçalar elde edilmiştir. Ardından İHA 
mekanik sistemini oluşturmak için montaj aşamasına geçilmiştir. Mekanik aksam iki ana 
malzemeden oluşmaktadır. Bunlar karbon fiber yapılar ve 3B baskı yöntemiyle üretilen 
plastik parçalardır. Karbon fiber tüm parçalar plakalardan su jeti kesim yöntemiyle elde 
edilmiştir. Ayrıca İHA kolları için karbonfiber borular tercih edilmiştir. Yapısal entegrasyon 
aşamaları ve tüm detaylar bu kısımda görseller yardımıyla açıklanacaktır. 

Aracın tasarımında belirlenen boyutlar dikkate alınarak gövde yapıları iki plaka 
halinde elde edilmiştir. Aracın gövdesi bu iki plakanın arasında 3B plastik destek parçalarının 
yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. İHA’nın kollarını oluşturan karbonfiber borular bu kısımda 
plastik destek parçalarına geçirilerek merkezde birleştirilmiştir. Bu sayede kollar iki plaka 
arasında plastik parçalar ile hem merkezden hem de gövde uçlarından desteklenerek sıkıca 
gövdeye tutturulmuştur. Şekil 7.1’de oluşturulan gövde parçasının üst kısmı ve kolların 
yerleştirildiği plastik parçaların konumları görülmektedir. Bu kısımda kolların gövdeye 
tutunması ve herhangi bir eksen kaymasının olmaması için karbonfiber kollar CNC’de 
işlenerek şekilde görüldüğü gibi destek boşlukları oluşturulmuştur. Bu boşluklara oturacak 
şekilde 3B parçaların tasarımı yapılmıştır. Bu sistem sayesinde motorlarda ve kollarda 
herhangi bir eksen kaymasının önüne geçilmiştir. 
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Şekil 7.1. İHA gövde üst plaka ve kolların yerleşimi 

Gövde yerleşimi sonrasında motorun yerleşeceği motor altlıklarının montajı 
yapılmıştır. Motor altlıkları karbonfiber parçalar ve 3B plastik parçaların birleşimiyle 
oluşturulmuştur. Şekil 7.2’de görüleceği üzere gövdedeki plastik parçalar için uygulanan 
destek boşlukları motor altlıkları için de uygulanmıştır. Böylece bu kısımda da motorun 
ekseninin kayması ve yerinden çıkması gibi problemler ortadan kaldırılmıştır. Şekil 7.3’te de 
görüleceği üzere karbonfiber kol plastik parçaya oturtulmuş ve ardından küçük plastik ek 
parça da üst kısmı kapatacak şekilde yerleştirilmiştir. 

 

Şekil 7.2. Karbonfiber kol ve motor altlığı birleşimi 
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Şekil 7.3. Motor altlığı yapısal görünüm 

Plastik yapılar monte edildikten sonra motor, motor altlığı için kesilmiş karbonfiber 
motor yuvasına vidalar yardımı ile birleştirilmiştir. Ardından bu yapı Şekil 7.3’te görüleceği 
üzere öncesinde oluşturulan plastik yapının üzerine yerleştirilmiştir. Yan kısımlarında ve alt 
kısmına da karbonfiber parçalar ile desteklenerek iki noktadan vida somun bağlantısı ile 
motor blokları oluşturulmuş olur. Motor kabloları borular içerisinden geçirilerek güvenli 
şekilde gövdede bulunan ESC’lere ulaştırılmış olur. 

 

Şekil 7.4. Motorların kollar ile entegrasyonu 

İHA’nın tasarımında ağırlığı minimuma indirebilmek amacıyla neredeyse tüm yapısal 
bölümler karbonfiber ile üretilmiştir. İniş takımı için de yine hafif olması hedefiyle 
karbonfiber kullanımıyla bir tasarım oluşturulmuştur. İniş takımları içerisinde belirli bölgeler 
boşaltılmış iki paralel karbonfiber yapının birbirlerine distanslar aracılığıyla birleştirilmesiyle 
oluşturulmuştur. Karbonfiber parçaların yere olan dikey konumları ve yapıları itibariyle 
sağlamlık bakımından güçlü bir sistem elde edilmiştir. İniş takımının yerden yüksekliği 
yaklaşık 135mm olarak belirlenmiştir. Ayrıca yumuşak iniş ve kalkışın sağlanabilmesi adına 
iniş takımlarının alt kısımlarında sert silikon parçalar kullanılmıştır. İniş takımları kollara 
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gövdeye yakın kısımlardan sabitlenmiştir ve açılır kapanır bir yapıda değildir. Şekil 7.5’te 
üretilen iniş takımları gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.5. İniş takımı yapıları 

Şekil 7.6’da iniş takımının karbonfiber kola monte edilmiş hali gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.6. İniş takımının karbonfiber kol ile entegrasyonu 

Son olarak bu aşamalarda oluşturulan alt gövde plakası, motor altıkları ve kolları, 3B 
plastik parçalar birleştirilerek elektronik entegrasyon aşamasına geçilmiştir. Bu kısımda 
aracın birleşimi yapılan parçalar sonrası hali Şekil 7.7’de gösterilmiştir. Yapısal entegrasyon 
kısmında, mekanik ve elektronik entegrasyonların tamamlanması sonrasında gövdenin üst 
kısmı şekilde görülen 20 ayı noktadan vida somun bağlantıları ile monte edilecektir. Son 
olarak 3B baskı yöntemiyle üretimi yapılan koruyucu üst kapak üst gövdeye monte 
edilecektir. Bu şekilde tüm yapısal entegrasyon süreci tamamlanmış olmaktadır. 
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Şekil 7.7. Alt yapısal birimlerin birleştirilmiş hali 

7.2. Mekanik Entegrasyon 

İHA’nın mekanik entegrasyon kısmındaki işleyiş, ilk olarak güç sistemi cihazlarının 
yerleşiminin yapılması ardından diğer tüm elektronik ekipmanların önceki bölümde 
oluşturulan yapıya entegre edilmesi şeklinde belirlenmiştir. Buna uygun olarak güç sistemi 
elemanları İHA gövdesinin alt kısmında ağırlık merkezine batarya, alt gövde üzerinde ise 
ESC’ler olacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu şekilde gövdenin üst plakasına yerleştirilecek 
elektronik tüm cihazlar için yeterli alan sağlanmış olur ve güç sistemi elektronik sistemden 
konum bakımından ayrılmış olmaktadır. Bu sayede güvenlik sağlanmış olmaktadır. Ek olarak 
butonlu sigorta erişimi kolay ve elektronik cihazlardan uzak olan alt gövde plakasına 
yerleştirilmiştir. Motorlar önceki kısımda da gösterildiği gibi motor altlıklarına sabitlenmiştir. 

Şekil 7.8’de motorların yerleşimi ve ESC’lerin alt gövdenin üzerindeki yerleşimi 
görülmektedir. Plastik kelepçeler vasıtası ile ESC’ler alt gövdeye sıkı bir şekilde 
sabitlenecektir. Ayrıca batarya, li-po cırt bantları yardımıyla alt gövdenin alt kısmına 
yerleştirilecektir. 
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Şekil 7.8. ESC yerleşimleri 

İHA’nın entegrasyonu kısmında takımımız şu anda yapısal entegrasyon aşamalarını 
bitirmiş ve elektronik/mekanik entegrasyon aşamalarındadır. Mevcut durumda aracın son hali 
Şekil 7.8’de gösterildiği gibidir. 

Bu kısmın devam eden aşamasında planlanan entegrasyon adımları tasarım şekilleri 
üzerinden anlatılacaktır. 

Şekil 7.9’da aracın elektronik yapılarının konumlandırılması gösterilmiştir. Bu 
konumlandırmaya göre üst gövdenin tam merkezine uçuş kontrol birimi (Pixhawk) 
yerleştirilmiş ve ağırlık merkezi ekseninde olmasına dikkat edilmiştir. GPS’in içerisinde 
bulunan pusula sensörünün, diğer elektronik kartların manyetik alanından etkilenmemesi 
adına bir tutucu yardımıyla yükseltilerek üst gövdeye monte edilecektir. Güç dağıtım kartı ve 
UBEC yapıları, üst gövde üzerine alt kısımdan gelen bağlantıların kolay sağlanması amacıyla 
köşelere yerleştirilmiştir. Kamera, aracın ön kısmını geniş açıyla görebilecek şekilde üst 
gövdenin altına vida-somun bağlantısı ile monte edilecektir. Görüntü işleme birimi (Nvidia 
Jetson Nano) ve ana yönetim birimi (Raspberry Pi), uçuş kontrol kartının iki yanına dengeli 
şekilde konumlandırılmıştır. Diğer tüm elektronik ekipmanların yerleşimi Şekil 7.9’da 
gösterildiği şekilde yapılması planlanmaktadır. 
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Şekil 7.9. Elektronik ekipman yerleşimi 

Bu aşama sonrasında elektronik cihazların korunmasını sağlamak adına 3B baskı 
yöntemiyle bir koruyucu üst parça üretilecektir. Parçanın üstten görünümü Şekil 7.10’da 
görülmektedir. Parçanın tasarımında kullanılan figür, takım ismimize uygun ve özgün olması 
amacıyla belirlenmiştir. 

 

Şekil 7.10. KAPGAN üst koruyucu parça 
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7.3. Elektronik Entegrasyon 

İHA’nın tüm elektronik bağlantıları 3.1. Nihai sistem mimarisi başlığı altında verilen 
elektronik sistem bağlantı şemasına göre yapılacaktır. Bu kısımda kablolamalar özellikle 
güvenlik açığı oluşturmayacak şekilde yapılacaktır. Bağlantı noktalarında makaron 
kullanılacak ve açıkta kablo kalmayacak şekilde tüm bağlantılar gerçekleştirilecektir. Şekil 
7.11’de örnek makaron kullanımı gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.11. Makaron kullanımı 

Kablolama aşamasında ilk olarak karbonfiber kollardan geçirilen motor faz kabloları 
ESC’lerin giriş pinlerine lehimlenmiştir. Sonrasında bataryadan gelecek güç çıkışı güç 
dağıtım kartına iletilecektir. Tüm elektronik cihazların beslemesi güç dağıtım kartı üzerinden 
ve batarya güç çıkışına bağlanan ubecler ile sağlanacaktır. Farklı gerilim değerlerinde çalışan 
elektronik ekipmanlar için 5V ve 12V DC gerilim çıkışı veren iki ayrı UBEC sistemde 
kullanılacaktır. 

 Tüm kablolama işlemleri açıkta ve aynı zamanda sallanan bir kablo olmayacak şekilde 
yapılacaktır. Tüm kablo yapıları gövdede hali hazırda açılmış olan delikler vasıtası ile 
sabitlenecektir. Bu aşamada plastik kelepçeler ile gerekli kablo gruplandırması yapılarak 
sağlam ve güvenli bir elektronik yapı elde edilecektir. 

 
8. TEST VE SİMÜLASYON 

İHA’nın test ve yarışma uçuşları esnasında göstereceği performansı test etmek, 
bilgisayar simülasyon sonuçları ile gerçek sonuçları karşılaştırmak ve bu sonuçlara göre 
yapısal iyileştirmeler yapmak amacı ile, İHA üzerinde motor itki testi, bilgisayar ortamında 
rüzgar akış analizleri ve planlanan İHA test platformu üzerinde deneme testleri 
gerçekleştirilmiştir ve planlanmaktadır. Bu testlerin nasıl gerçekleştirildiği ve sonuçları 
aşağıda verilmiştir.  
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8.1. Alt Sistem Testleri 

Şu zamana kadar yapılan ve sonraki aşamalarda yapılması planlanan testlerin tümü, 
İHA sisteminin yarışma sürecinde karşılaşabileceği tüm durumları öngörebilmek ve İHA 
performansını iyileştirmek amacıyla yapılmıştır. Testler detayları ve sonuçlarıyla aşağıdaki 
başlıklar altında verilmiştir. 

8.1.1. İtki Testi 

Bu testin temel amacı İHA sisteminde kullanılan Sunnysky X4110S 400Kv motorların, 
T-motor Air 40A ESC ve 15x5.5 inç çift bıçaklı karbon fiber pervane ile sağladığı itki 
kuvvetinin ölçülmesidir. İHA ağırlığı yaklaşık olarak 4200 gramdır ve 3.3. Hava Aracı 
Performans Özeti bölümünde yapılan hesaplamalara göre itki kuvveti en az 8400 gram 
olmalıdır. Bu kuvvetin ölçülmesi için kurulan devre bağlantı şeması Şekil 8.1’de 
gösterilmiştir. Deney düzeneği, Şekil 8.2’de gösterildiği gibi, dijital hassas terazi, iki rulman 
ile tek dönme eksenine sabitlenmiş destek noktası ve motor bölümünden oluşmaktadır. 
Motorun ve diğer elektronik ekipmanların bağlantıları tamamlandıktan sonra, gaz kolu yukarı 
çekilerek, gaz değeri kademeli arttırılır ve motor bloğunun dijital terazinin üzerine itki kuvveti 
oluşturması sağlanır. 

 

Şekil 8.1. Deney bağlantı şeması 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

36 | S a y f a  
“ÖZTÜRK” 

 

Şekil 8.2. Deney düzeneği 

Deneyde düzeneğinde numaralar sırasıyla 1-Dijital Terazi, 2-ESC, 3-Pervane ve 4-
Motor görülmektedir. Denge ekseninin motorun bağlantılı olduğu çubuk ile kesiştiği noktada 
hassas rulman bulunmaktadır. Düzenek sayesinde kumanda üzerinden gaz değeri yavaş yavaş 
arttırıldığında terazinin olduğu tarafa, pervanenin itki kuvveti kadar ağırlık uygulanmış 
olacaktır. Böylelikle motor-pervane ikilisinin, hangi gaz değerinde (%) ne kadarlık itki 
oluşturacağı itki testi sayesinde doğrulanmış olacaktır. 

Deneyin sonucunda, verilen gaz değerlerine göre elde edilen itki kuvvetleri Tablo 
8.1’de verilmiştir. Elde edilen değerler, bölüm 3.3 Hava aracı performans özeti başlığı 
altındaki Tablo 3.1’de verilen teorik değerler ile karşılaştırılmış ve İHA itki sisteminin, uçuş 
testleri ve yarışma şartları için yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.  

Tablo 8.1. Verilen gaz değerine göre elde edilen itki kuvveti 

Gaz Yüzdesi (%) İtki Kuvveti (gram) Gaz Yüzdesi (%) İtki Kuvveti (gram) 
7 236 50 1436 
25 345 52.5 1565 
30 474 55 1632 
35 668 57.5 1767 
40 941 60 1899 
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8.1.2. İHA Dayanım ve Rüzgar Akış Analizi Testleri 

 Bu bölümde bilgisayar ortamında tasarımı yapılan İHA’nın rüzgar akış analizleri, 
deformasyon ve dayanım analizleri sonuçlarıyla birlikte anlatılacaktır. Ardından analiz 
sonuçları ile hedeflenen özellikler karşılaştırılarak elde edilen veriler sunulacaktır.  

 İHA’nın deformasyon ve dayanım analizleri, ANSYS(vR19.2) analiz programının 
Structural Analysis uygulaması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Rüzgar akış analizleri ise 
yine ANSYS analiz programının Discovery uygulamasında gerçekleştirilmiştir. 

 Uygulanan analizler sırasıyla görsellerle açıklanacaktır. İlk aşamada CAD çizimi 
üzerinde kullanılan malzeme türleri (karbonfiber, plastik vb.) gerçek modele uygun olarak 
seçilerek ANSYS ortamına aktarılmıştır. Öncelikle gövde, gövdeye bağlı kollar ve motor 
altlıklarının dahil olduğu yapıya farklı modlarda farklı frekanslar uygulanarak modal analiz ile 
deformasyon analizi gerçekleştirilmiştir.  

Şekil 8.3’te ilk aşamada uygulanan modal analizin mod 1 için gerçekleştirilen sonucu 
gösterilmiştir. Geçici yapısal yöntem kullanılmış ve yaklaşık 76 hz deformasyon frekansında 
analiz gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü gibi uygulanan deformasyon analizine göre oluşacak 
yapısal bozuklukların aracın sadece kırılıma en müsait kol kısımlarının deformasyona 
uğrayabileceği belirlenmiştir. Analize göre tüm elektronik cihazların bulunduğu gövde 
kısmının neredeyse hiç deformasyona uğramadığı gösterilmiştir. 

 

Şekil 8.3. Mod 1 modal analiz sonuçları 

 Şekil 8.4’te ise uygulanan deformasyon analizinin mod6’ya göre uygulanmasının 
sonuçları verilmiştir. Mod 6’da deformasyon frekansı yaklaşık 80 hz civarında 
uygulanmaktadır. Mod1’e göre deformasyonun şiddeti artmıştır. Görüleceği üzere yapısal 
bozuklukların yaklaşık aynı noktalarda oluştuğu ve gövdenin sağlam kalabildiği tespit 
edilmiştir. Böylece tasarımı yapılan İHA dayanım bakımından test edilmiş ve uygun olduğu 
sonucuna varılmıştır. 
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Şekil 8.4. Mod 6 modal analiz sonuçları 

 Bu bölümde ayrıca yapılan rüzgar akış analizlerinden ve sonuçlarından 
bahsedilecektir. ANSYS Discovery programına aktarılan İHA CAD çizimi üzerinden çeşitli 
rüzgar hızlarında analizler gerçekleştirilmiştir. Uygulanan hava basıncı, ortalama rüzgar 
hızları ve hava sıcaklığı gibi değerler yarışma konumunun sahip olduğu gerçek değerlere göre 
belirlenmiştir.  

Şekil 8.5’te motor kanatlarına uygulanan  rüzgar durumunda hava akışını gösteren 
görsel bulunmaktadır. Uygulanan rüzgar seviyesi ekstrem seviyelerde seçilmiştir. Buna göre 
30m/s hızda rüzgar, motor maksimum rpm hızda dönerken yatay şekilde motor- pervane 
ikilisine uygulanmıştır. Motor dönüş hızı 140rev/s olarak belirlenmiş, bu da yaklaşık olarak 
8400rpm dönüş hızına denk gelmektedir. Hava sıcaklığı 20 C° olarak girilmiştir. Oluşan akım 
çizgileri mavi renkte x ekseni boyunca görülmektedir. Pervanenin oluşturduğu hava akımının 
ise bozulmaya uğramadığı ve renk skalasında gösterilen minimum değerlerde olduğu 
anlaşılmaktadır. Simulasyon çalıştırıldığında görülen analiz sonuçları, pervanenin oluşturduğu 
hava akımını, 30m/s hızdaki bir rüzgarın etkileyemediğini kanıtlamıştır.  
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Şekil 8.5. İHA rüzgar akış analizinin dönen tek motor için sonuçları 

 Şekil 8.6’da aynı parametrelerde tüm motorların dönmesiyle oluşan hava akımları 
görülmektedir. Bu analizin amacı pervanelerin oluşturmuş olduğu hava akımlarının 
birbirleriyle çakışmadan dengeli uçun sağlanıp sağlanamayacağını belirlemektir. Görüldüğü 
üzere 4 motorun oluşturmuş olduğu hava akımları yalnızca kolların gövdeye kadar olan 
kısımlarına kadar olan bölümde gerçekleşmektedir. Bu sonuca göre hava akımını bozacak 
herhangi bir engel görülememektedir. Son olarak, seçimi yapılan kol boylarının ve pervane 
boyutlarının da bu analize göre uygun olduğu tespit edilmiştir. 

 

Şekil 8.6. İHA’nın tüm motorların dönmesi durumunda oluşan hava akımları 
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 Bu kısımda son olarak İHA’nın yaklaşık 40m/s hızla ilerlemesi durumda oluşan hava 
akımlarını gösteren görsel Şekil 8.7’deki gibidir. Oluşan hava akımlarının aracın uçuşuna 
herhangi bir engel teşkil etmediği sonucuna ulaşılmıştır.  

 
Şekil 8.7. İHA hareket anında oluşturduğu hava akımları analizi 

 

8.1.3. Haberleşme ve Telemetri Testi 

Bu bölümdeki temel amaç, İHA’nın yer kontrol istasyonu ile haberleşmesini, tüm 
ihtimaller göz önünde bulundurularak test etmektir. Test ortamında, kademeli bir şekilde 
mesafe artırılarak yer kontrol istasyonu ile Xbee arasında telemetri veri paketi aktarımı 
gerçekleştirilir. Ayrıca, alıcı ve verici sistemi arasına engeller(bina, ağaç gibi) konularak, 
testin daha doğru sonuçlar vermesi hedeflenmiştir.  

Şekil 8.8’ de test düzeneği verilmiştir. Testin başlangıcında, alıcı ve verici arasında, 
birbirine yakın mesafede bağlantı kurulmuştur. Daha sonrasında, Şekil 8.9’da gösterilen X-
CTU programından range test bölmesi aracılığıyla 10000 veri paketi gönderilmiştir. Son 
olarak, 300, 500, 700 ve 1000 metre mesafelerde test tekrar edilerek telemetri veri aktarımının 
başarı oranı ölçülmüştür.  Tablo 8.2’de belirtilen mesafelerde elde edilen test sonuçları 
gösterilmektedir. 
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Şekil 8.8. Haberleşme ve telemetri testi düzeneği 

 

 

Şekil 8.9. X-CTU programı range test ekranı 

 

Tablo 8.2. Haberleşme ve telemetri testi verileri 

Uzaklık Başarı oranı 
300 metre %99.2 
500 metre %98.87 
700 metre %98.12 
1000 metre %97.3 

 

 Bu testin sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, alıcı ve verici sisteminin tüm 
koşullarda yarışma şartlarını sağladığı söylenebilmektedir.  
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8.1.4. İHA Test Platformu ile Eksen Hareket Testi 

Bu testin temel amacı, İHA’nın uçuş öncesi üç eksende hareketini ve yönelimini test 
etmektir. İHA test platformu, uçuş öncesi yapılması gereken testlerin kapalı ortamda ve 
güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlar. İHA, Şekil 8.10’da gösterilen İHA test 
platformunun merkezine yerleştirilir. Daha sonrasında motorlara kademeli bir şekilde gaz 
verilerek İHA’nın üç ekseni dengelemesi beklenir. İtki sisteminde, motor yönelimlerinde ya 
da yazılım sisteminde herhangi bir hata yoksa test başarılı bir şekilde tamamlanır ve uçuş 
öncesi tüm güvenlik önlemleri alınmış olur.  

 

Şekil 8.10. İHA test platformu  

İHA, test platformu üzerindeyken yer kontrol istasyonu ile bağlantısı kurularak motor 
yönelimleri, itki sistemi ve GYRO performansı anlık bir şekilde görülmektedir. Böylece, uçuş 
öncesi, tüm İHA sisteminin uyumunun ve performansının gözlemlenebileceği bir simülasyon 
ortamı oluşturulmaktadır. Eksen hareket testinin, 15 Temmuz 2021(Şekil 2.2 Öztürk takımı 
zaman çizelgesi 24. Hafta) tarihinde yapılması planlanmıştır. 
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8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

İHA uçuş testleri, mekanik ve elektronik entegrasyon aşamalarının tamamlanmasının 
ardından gerçekleştirilecektir. Uçuş testlerinin 20-25 Temmuz 2021 (Şekil 2.2. Öztürk 
takımı zaman çizelgesi 25. Hafta) başlanması planlamıştır. Bu aşamaya kadar tüm 
entegrasyon ve test işlemleri tamamlanacaktır. Böylece yarışma tarihine kadar uçuş 
denemeleri devam edecektir.  

Uçuş testlerinde, İHA’nın temel uçuş parametreleri, yarışma şartlarını sağlama durumu 
ve yedek bir İHA kullanılarak görüntü işleme birimi test edilecektir. Tablo 8.3’te yapılması 
planlanan uçuş testlerinin tarihleri ve konumları verilmektedir. Planlanan uçuşların haricinde 
ek uçuşların yapılması da mümkündür.  
 

 

Tablo 8.3. Uçuş Testleri Planlaması  

  Uçuş Testinin Tarihi  Uçuş Testinin Konumu  Uçuş Testinin Amacı  
1.  20.07.2021 Bursa Teknik Üniversitesi 

Mimar Sinan Kampüsü  
Manuel uçuş denemesi  

2.  23.07.2021 Bursa Teknik Üniversitesi 
Mimar Sinan Kampüsü  

Manuel ve otonom uçuş denemesi  

3.  28.07.2021 Bursa Teknik Üniversitesi 
Mimar Sinan Kampüsü  

Otonom uçuş denemesi  

4.  30.07.2021 Burulaş Genel Müdürlüğü 
Uçuş Alanları  

Otonom uçuş denemesi  
  

5.  01.08.2021 Burulaş Genel Müdürlüğü 
Uçuş Alanları  

Otonom uçuş denemesi  
  

6.  04.08.2021 Burulaş Genel Müdürlüğü 
Uçuş Alanları  

Rakip İHA kilitleme testi  

7.  08.08.2021 Burulaş Genel Müdürlüğü 
Uçuş Alanları  

Otonom uçuş ve rakip İHA 
kilitleme testi  

8.  12.08.2021 Burulaş Genel Müdürlüğü 
Uçuş Alanları  

Otonom uçuş ve rakip İHA 
kilitleme testi  

 

8.2.1 Uçuş Kontrol Listesi 

Uçuş öncesi kontrol listesi, PAVE Kontrol listesi referans alınarak oluşturulmuştur. 
PAVE kontrol listesi, uçuş öncesinde pilotların kullanması için önemli bir kontrol listesidir. 
Bu sayede pilot, potansiyel risk faktörlerini tanımlayabilir. [5] Oluşturulan liste Tablo 8.3’teki 
gibidir. 

Tablo 8.4. Uçuş Kontrol Listesi 

Durum Kontrol Metni 
E / H Hava durumu uçmaya elverişli mi? 
E / H Batarya şarj seviyesi uçuş için yeterli mi? 
E / H Bataryanın fiziksel durumu güvenli mi? 
E / H Şasi bağlantı elemanlarında gevşeme/kırılma/bozulma var mı? 
E / H Pervanelerin yönleri uygun şekilde mi? 
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E / H Motorların fiziksel durumu uçuşa uygun mu? 
E / H İniş takımı yerleşimi dengeli mi? 
E / H Açıkta kablo var mı? 
E / H Kablolarda kısa devre oluşturacak bir durum var mı? 
E / H Kablo bağlantı noktalarındaki makaronlarda hasar var mı? 
E / H Yeterli sayıda uydu bağlantısı gerçekleşti mi? 
E / H İHA uçuş bölgesi çevresinde iniş, kalkış ve uçuşa engel bir fiziksel etmen var mı? 
E / H Görev Kontrol İstasyonu AYB' ye bağlı mı? 
E / H Görev Kontrol İstasyonu UKB' ye bağlı mı? 
E / H Görev Kontrol İstasyonu Sunucuya bağlı mı? 
E / H OSDB birimi YKİ'ye bağlı mı? 
E / H OSDB biriminden YKİ'ye görüntü akışı var mı? 
E / H Kilitleme kamerası aktif mi? 

 

    9.    GÜVENLİK 

Bu bölümde, İHA’nın yapım aşamasından kullanım aşamasına kadar alınan tüm 
güvenlik önlemleri ve uygulanan yöntemler maddeler halinde açıklanacaktır. 

• Yarışma şartnamesinde belirtilmiş olan hususlar dikkate alınarak tasarım aşamasında, 
elektronik donanımlar gövde üzerinde yardımcı elemanlarla emniyetli bir şekilde 
montelenmiş olup, ani bir darbeye karşı üst koruma parçasıyla güvenli hale 
getirilmiştir. 

• SİHA üzerinde olası bir pil arızasında veya şarj-deşarj edilmek üzere çıkarırken kolay 
bir şekilde müdahale edilebilmesi adına, pil konumu gövdenin alt kısmı olarak 
belirlenmiştir. Li-Po pil için özel olarak üretilmiş olan cırt bantlarla gövdenin alt 
kısmına sabitlenmiştir. 

• Şarj-deşarj işlemleri öncesi veya sonrası pilin fiziksel durum kontrolü iş takip listesine 
alınmıştır. Li-Po batarya, dış etkenlerden zarar görmemesi ve gözlem dışındayken 
meydana gelebilecek yangın patlama vb. Olumsuz durumların önüne geçebilmek 
adına özel Li-Po Guard çantasında muhafaza edilmektedir. 

• Otonom veya manuel uçuş esnasında İHA’nın kontrol dışına çıkması veya elektronik 
devre elemanlarında meydana gelebilecek elektrik arızalarının önüne geçebilmek için 
güvenlik amaçlı sigorta konulmuş, manuel kontrol kaybı durumunda fail-safe modu ile 
menzil kontrol güvenliği sağlanmıştır. 

• Telemetri haberleşme protokolü dış etkenlere karşı kriptolama işlemiyle güvence 
altına alınmıştır. 

• Elektronik devre elemanlarında meydana gelecek olan ısınmaya karşı tasarım 
aşamasında devreler gövde üzerine montelenerek hava alması sağlanmış performans 
kaybının yanında olası elektrik arızalarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 

• Deneme uçuşları izne tabi, kamuya kapalı alanlarda yapılması planlanarak olası 
kazaların önüne geçilmiştir. 

• Her türlü kaza ihtimaline karşın ilk yardım çantası takım envanterine eklenmiştir. 
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