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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ

1.1. Sistem Tanımı 

Yarışma isterileri gereğince uçağın temel fonksiyonları şu şekildedir; 

Uçak yerden otonom bir şekilde kalkış sağlar. Gerekli uçuş ve görüntü işleme algoritmaları 

vasıtasıyla takip senaryolarını işlemeye başlar. Uçağın konik burun kısmında bulunan kamera 

bu senaryolar sırasında bir hedef gördüğünde bu görüntüyü Jetson Nano’ya aktarır. 

Bilgisayarda işlenen bu görüntü belirli komutları oluşturarak uçuş bilgisayarı Pixhawk’a 

gönderir. Pixhawk bu verileri kendi içerisinde işleyerek uçağın itki ve servo sistemlerini 

yönlendirir.  Bu yönlendirme neticesinde uçağın hız, irtifa ve konumu değişmeye başlar. Bu 

değişimler sonucunda uçuş bilgisayarı bunları okuyarak telemetri sistemi üzerinden yer 

istasyonuna aktarır. Yer istasyonunda toplanan veri paketleri yarışma sunucularına iletilir. Aynı 

şekilde uçak üzerinde bulunan FPV kamera uçuş görüntülerini TS832 ve RC832 alıcı ve verici 

modülleri vasıtasıyla yer istasyonuna aktarır. Tüm bu işlemler ve kilitlenme başarılı bir şekilde 

gerçekleştirildiğinde algoritma tekrar başa sararak senaryoları raunt boyunca işlemeye devam 

eder.  Yarışma tarafından raunt bitişi ikazı yapıldığında yer istasyonundan otonom iniş komutu 

gönderilir. Uçağın bu komut sayesinde başarılı bir şekilde iniş yapması beklenmektedir. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Forumlar, ürün sayfası ve yaptığımız analizler sonucunda uçak gövdesinin özellikleri listelendi. 

Tablo 1-1’de stabil bir uçuş sırasında elde edilebilecek maksimum ve optimum değerler 

görülebilir. 

Tablo 1-1 Uçuş Değerleri 
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2. ORGANİZASYON ÖZETİ

2.1. Takım Organizasyonu 

Takım Organizasyonu Şekil 2-1’de gösterilmektedir. 

Şekil 2.1 Takım Organizasyonu

Takım Kaptanı: SİHA projesi kapsamında operasyonel işlemleri yönlendirmek, gerekli 

birimlerin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve takım içi iletişimi sürekli kılarak proje 

çerçevesinde verimli bir süreç oluşmasını sağlar. 

Kontrol Birimi: Uçuş geliştirme sırasında uçağa yerleştirilen alt sistemlerin, yer testlerinin ve 

uçuş testlerinin yapılarak uçuş öncesine ait uçuş kontrol listesinin de verilmesi planlanmaktadır. 

Uçağın bu sistemlerini bilgisayar ortamında çeşitli simülasyonlara ve testlere sokarak gerekli 

verileri elde etmek ve planlanmaktadır. Elde edilen bu veriler referans alınarak uçağın ve 

raporun gerekli revizyonları yapılacaktır.  

Yer Kontrol Birimi: Hava aracının yerden kontrolünü sağlamakla görevlidir. Gerektiğinde 

manuel gerektiğinde otonom moda geçişine karar verir. Acil durumlarda uçağın güvenli bir 

biçimde inişini sağlamaktadır. Uçaktaki kamera verileri ve uçağın uçuş verilerini elde 

etmektedir. 
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Görüntü İşleme Birimi: Uçak üzerinde kaydedilen görüntünün, “Nvidia Jetson Nano” isimli 

görüntü işleme bilgisayarı vasıtasıyla işlenmesinde sorumlu olan bu birim aynı zamanda bu 

algoritmaların daha stabil bir şekilde çalışması için çeşitli veri setlerinin oluşturulmasından 

sorumludur. 

Haberleşme Birimi: Uçuş sırasında kamera, sensörler ve diğer çevre birimlerinden alınan 

verilerin şifreli bir şekilde telemetri sistemi üzerinden yer istasyonuna aktarılmasından sorumlu 

birimdir. Uçuş verilerinin 915 MHz telemetri sistemi, kamera verilerinin ise TS832 isimli 5.8 

GHz verici modülü vasıtasıyla yer istasyonuna iletilmesinden sorumludur.   

Mekanik Birimi: Hava aracının gerekli görev isterilerine uygun olarak bir gövde seçiminin 

yapılması, sistemin verimli bir şekilde uçuş yapabilmesi için uygun itki sistemlerinin seçimi, 

testleri ve entegrasyonu, uçağın gövde ve diğer çevre birimlerini bilgisayar ortamında çizerek 

simülasyonlara sokulmasını, gerekli el hesapları ve analizleri yaparak ağırlık dağılımı, 

sürtünme ve statik testlerinin yapılmasından sorumludur.  

Otonom Birimi: Uçağın otonom bir şekilde uçuş yapmasını sağlayan birimdir. Uçak üzerinde 

bulunan uçuş bilgisayarı ve diğer sensörlerden aldığı verileri işleyerek otonom bir şekilde uçuş 

gerçekleştirilmesini sağlar. Pixhawk isimli uçuş kontrol kartının kalibrasyonu ve sensör testleri 

bu birimin sorumluluğundadır. 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

2.2.1 Zaman Akış Çizelgesi 

Ön tasarım raporunda planlanan zaman akış çizelgesi ile gerçekleşen akış çizelgesi arasında 

birtakım farklılıklar görülmektedir. Bunlar gerçekçileriyle beraber verilmiştir. Önceden 

belirlenen zaman akış çizelgesinde bütçe ve sponsorluk durumları işleyişinde ve planlı bir 

şekilde devam etmesi takdirinde hazırlanmıştır. Lakin sponsorluk arayışlarında ve 

anlaşmalarında birtakım aksaklıklar meydana gelmiş bulunmaktadır. Sponsor firmalarımızla 

gerek pandemi dönemi gerek okula giren para işlerinden dolayı tam istenilen bütçe zamanında 

sağlanamamış olup bunun akabinde de malzeme siparişlerinin geç verilmesine yol açmıştır. 

Amerika’da olup Türkiye’ye dönene arkadaşlarımız sayesinde malzeme tedarik aşamamızı 

bütçe hazırlandıktan sonra elimizden geldiğince hızlandırmaya çalıştık. Zaman akış 

çizegelesindeki Ön Tasarım Rapor tesliminden sonra iş planlamalarında yapılması planlanan 

PixHawk ve Ardupilot Yazılım Testleri mart ve nisan ayı ortasında yapılması planlanmıştı fakat 

sponsorluklardan zamanında dönüş sağlanamadığı için ve ek olarak para transferinde 

aksaklıklar yaşandığı için bu testler mayıs ayının ortalarında yapılmıştır. Nisan ayı ortasında 

planlanan haberleşme sistemlerinin gerçekleşmesi adı altındaki iş planlanması bütçenin 

zamanında tedarik edilememesi sebebiyle mayıs ayının ortasında yapılmıştır. Tekrardan uçağın 

gövdesinin, elektronik donanımın entegrasyonu ve manuel uçuş testi yapılması planlanan 

zaman aralığının dışına çıkmıştır. Uçağın gövdesinin tedariki şu an elimizde olmayan koşullar 

sebebiyle sipariş vermemize rağmen gümrüğe takılmıştır. Uçağın gövdesi haziran ayının son 

zamanlarında gelmesi planladığı için buna bağlı olan iş planlanması da bu doğrultuda uzamıştır. 
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Ön tasarım raporunda belirtilen diğer koşullar belirtilen zaman aralığında ön görüldüğü gibi 

yapılması planlanmaktadır. 

       2.2.2.     Bütçe Tablosu 

  

Uçağın temel bileşenleri için yaptığımız harcamalar ve bütçe tablosu Tablo 2-2’de 

gösterilmektedir. Ön tasarım Raporu ve Kritik Tasarım Raporu arasındaki süre zarfında 

piyasada bulunan ürünlerin birçoğunun stok dışı olması ve gerekli görev isterilerini 

karşılamaması sebebiyle ilk rapora kıyasla bazı ürünlerde revizyona gidilmiştir. 

 
Tablo 2-1 Bütçe Tablosu 

 
 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ  

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

NIMBUS 1800 Özellikleri:  

 

NIMBUS 1800 Şekil 3-1’de görülebilir. 

 

• Uçak gövdesi, temel görev isterilerini yerine getirmek için gerekli olan elektronik 

aksamları barındırabilecek alana sahiptir. 
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• Ön konik burun sistemi 2 adet modüler parçadan oluşur. Bu vesileyle herhangi bir 

kamera veya ek sistem eklenmesi durumunda modüler parça sökülüp mevcut yüzey 

üzerine eklentiler eklenebilir. 

• Uçağın kanat bağlantı ve destek noktalarında bulunan karbon fiber çubuklar 

dayanıklılığı arttırmaktadır. 

• Uçağın ana gövdesi üzerinde bulunan plastik kapak sistemleri, aviyonik sisteme ulaşımı 

kolaylaştırmaktadır. 

• Diğer uçak tasarımlarına kıyasla farklı bir tasarıma sahip olan “NIMBUS 1800” üstten 

kanatlı olması sebebiyle uçuş sırasında gerekli stabilizasyonu sağlamaktadır. 

• Kuyruk kısmındaki tasarımın “V-Kanat” şeklinde olması, uçuş esnasında 

gerçekleştirilmesi öngörülen kaçış manevraları sırasında avantaj sağlar. 

 

Şekil 3.1  NIMBUS 1800 

ZED 2 Kamera: 

 

ZED 2 Kamera Şekil 3-2’te görülebilir. 

 

Uçak otonom uçuş sırasında etrafında bulunan rakip takım SİHA’larına kilitlenmeli ve elde 

ettiği görüntüyü ilk etapta uçuş bilgisayarına, daha sonra ise gereken komutları uçuş 

kontrolcüsüne ileterek motorlar ve servoların hareketini sağlamalıdır. 

 

Tüm bu işlemlerinin hatasız bir şekilde gerçekleşmesi için gelişmiş bir görüntü işleme 

mekanizması kullanılmalıdır. Uçağın görüntü işleme mekanizmasının bel kemiğini oluşturan 

bu parça, otonom uçuş sırasında rakip uçakları tespit etmek ve bu görüntüyü uçuş bilgisayarına 

aktarılmasına olanak sağlar. 

 

 

Şekil 3.2 ZED- 2 Kamera 
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Bu kameranın seçilmesindeki temel sebepler: 

 

• Stereo yapıya sahip bir kamera olması, 

• Çoklu sensör bulundurması (Barometre, IMU, Magnometre vb.), 

• 120 derecelik bir görüş açısına sahip olması, 

• Derinlik ve 3B nesne algılama, 

• Termal kalibrasyon. 

Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrolcüsü: 

 

Ön tasarım raporunda kullanılması öngörülen uçuş kontrolcüsü “Pixhawk Orange Cube”, 

stoklarda bulunmamasından kaynaklı vazgeçilmiştir. Uçağın üretim sürecini hızlandırmak ve 

Kritik Tasarım Raporuna kadar gerekli analizleri yapmak adına piyasada daha yaygın bulunan 

“Pixhawk 2.4.8” modelinin kullanılması öngörülmüştür. Bu model Şekil 3-3’te görülebilir. 

 

Bu modeli diğer üst modelden ayıran spesifik özelliği ise ADS-B olarak adlandırılan iletişim 

modelini desteklememesidir. Bunun dışında uçağı otonom olarak uçurmamız için gereken tüm 

altyapıları bize sunmaktadır.  

 

 

Şekil 3.3 Pixhawk 2.4.8 

Kameralardan, sensörlerden ve bilgisayardan gelen veriler bu uçuş kartı üzerinde işlenerek 

motorların ve servoların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. 

GR-BD GPS: 

 

Uçak otonom bir şekilde uçuş yaparken bu süre zarfında yer istasyonuna telemetri sistemi 

üzerinden konum bildirmek zorundadır. Bu görevin yerine getirilebilmesi için bir adet GPS 

modülü kullanması kararlaştırılmıştır. Elektronik sistemin bütünlüğü ve tüm parçaların 

birbirleriyle bütünleşmiş bir şekilde çalışması göz önünde bulundurulduğunda bu ürünün 

kullanılması uygun görülmüştür. Uçuş bilgisayarı “Pixhawk” ile çalışırken en verim 

alınabilecek modül seçilmiştir. Bu sebeple uçuş kartı ile kullanılması önerilen ve internet 

ortamında da birçok projede birlikte kullanılan “GR-BD GPS” modeli kullanılması uygun 
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görülmüştür. Ön tasarım raporunda kullanılması uygun görülen Here 2 GPS modülü maddi 

sebepler sonucu tedarik edilememiştir. 

 

 

Şekil 3.4 GR-BD GPS Modülü 

Pixhawk XT60 DC-DC Güç Regülatörü: 

 

Bahsi geçen konektörün temel işlevi, bataryadan gelen voltajı hem Pixhawk uçuş kartına hem 

de SİHA’nın motorlarına iletir. Bu sayede anlık voltaj ve akım değişimlerinde hem kart hem de 

motor sürücüleri korunmuş olur. Batarya üzerinden farklı bir çıkış ve harici bir regülatör ile bu 

süreç tamamlandı fakat sistemin orijinalliğinin korunması ve optimum düzeyde verim alınması 

için bu konektör uygun görüldü. 

 

 

Şekil 3.5 Pixhawk XT60  DC-DC Güç Regülatorü 

LDPOWER FA2814 510KV Fırçasız Motor: 

 

Uçağın temel görev isterlerini yerine getirmesi ve bu süre zarfında havada kalıp gerekli 

manevraları yapabilmesi için hava akımını kullanması ve yönetmesi gerekmektedir. Kullanılan 

uçak gövdesinin boyutları ve tasarımı göz önünde bulundurulduğunda optimum düzeyde verim 

alınabilecek motorların 510KV Fırçasız Motorlar olduğu kanaatine varıldı. Aynı zamanda bu 

uçak gövdesinden en fazla verim alınabilecek motorun bu olduğu belirlendi. Uçak için iki adet 

kullanacağımız bu fırçasız motorlar, kanat altlarında bulunan yuvalara monte edilerek sisteme 

entegre edilecektir. 
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Şekil 3.6 Motor Oturma Yuvası 

 

Şekil 3.7 510Kv Fırçasız Motor 

FlySky İ6X- 8S Alıcı Verici Seti: 

 

Uçağın otonom uçuş dışında manuel olarak uçması da gerekmektedir. Bu tarz İHA projelerinde 

2.4 GHz, 6-10 Kanal alıcı ve verici setleri kullanılmaktadır. Projenin verimli bir şekilde 

ilerlemesi ve bütçeyi aşmamak adına temel ihtiyaçlara cevap verecek olan bu set kullanılmıştır. 

Tüm bunlara ek olarak set içerisinde bulunan alıcı diğer modellere kıyasla biraz daha spesifik 

bir konumda. Uçuş kontrolcüsü olarak kullanılan Pixhawk kartı, alıcıdan gelen kanal çıkışlarını 

sadece SBus sinyali olarak kabul ediyor. Bu noktada eğer alıcı sadece PWM çıkışı olsaydı 

ekstra olarak bir dönüştürücü kullanarak kanal kablolarının dönüştürülmesi gerekirdi. Fakat şu 

an kullanılan alıcı modülünde PWM, PPM ve SBus çıkışları dahili olarak bulunmakta. Bu set 

diğer alıcı-verici modüllerine kıyasla daha avantajlıdır. 

 

 

Şekil 3.8 FS-A8S  RC Alıcı Modülü 
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Şekil 3.9 FlySky I6X RC Kumanda 

Skywalker 40A Fırçasız Motor Sürücüsü (ESC): 

 

Sistemde kullanılacak motor tipi fırçasız olduğundan, bu motorların sürülebilmesi için spesifik 

bir sürücü modülüne ihtiyaç duyuldu. Motor özellikleri, batarya kapasitesi ve diğer mekanik 

etkenler göz önünde bulundurulduğunda 40 Amper fırçasız motor sürücünün bu koşulları yerine 

getirebileceği uygun görüldü. Sürücü modülü üzerinde bulunan pozitif ve negatif bacaklar 

bataryaya; A, B, C olarak adlandırdığımız motor çıkışları fırçasız motorlara ve son olarak PWM 

çıkışına sahip olan sinyal kabloları ise Pixhawk uçuş kontrolcüsüne gitmektedir. 

 

 

 

Şekil 3.10 Skywalker 40A Fırçasız Motor Sürücüsü 

XPOWER 6S 22.2 Volt 10000 Mah Lityum Polimer Batarya: 

 

Sistemde bulunan motor ve servo aksamlarının, uçuş ve görüntü işleme bilgisayarlarının ve 

diğer çevre bileşenlerinin çalışması için elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. Bu tarz yüklü bir 

sistemi çalıştırmak için voltaj ve kapasite bakımından gelişmiş bir batarya kullanılması uygun 

görülmüştür. Kullanılan fırçasız motorların özellikleri incelendiğinde görülmüştür ki 6S bir 

batarya optimum değerleri sağlayabilmektedir. Uçuş süresi de hesaba katıldığında 10000 Mah 

depolama bu proje için yeterlidir. 
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Şekil 3.11 XPOWER 6S 22.2 Volt 10000 Mah Lityum Polimer Batarya 

10x7 İnç Pervane: 

 

Uçağın parçaları ve gövde türünü belirledikten sonra bu özelliklere bağlı kalarak spesifik 

değerleri simülasyon programlarına girilmiştir. Yapılan simülasyonlar sonrasında uçağın 

gerekli akrobatik manevraları yapması, irtifa alması ve kaybetmesi gibi eylemleri yerine 

getirmesi için en verimli ölçüdeki pervanenin 10X7 inç boyutlarında olması gerektiği saptandı. 

 

 

Şekil 3.12 10x7 İnç Pervane 

Pitot Tüpü ve PX4 Diferansiyel Hava Hız Sensörü: 

 

Yarışma kuralları gereği, uçağın uçuş sırasındaki hızının ölçülmesi için ve bunu yer istasyonuna 

iletilmesi gerekmektedir. Bu sebeple uçuş sırasındaki basınç ölçümünün yapılması ve bu 

değerleri referans alarak uçağın hızının hesaplanması gerekmektedir. Pitot tüpü olarak 

adlandırılan ve bu gerekliliği karşılayabilecek nitelikte olan bu birim, temelde uçuş sırasındaki 

hava akımını tüp içerisinde toplayarak silikon bir boru ile sensörlere aktarmaktadır. Sensörlere 

gelen hava akımı işlenerek dijital verilere dönüştürülür. Bu veriler ilk etapta uçuş bilgisayarına 

oradan da telemetri sistemi ile yer istasyonuna iletilmektedir. Bu komponent uçağın konik 

burun kısmının içine gömülecek ve namlu kısmı dışarıya bakacak şekilde konumlandırılacaktır. 
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Şekil 3.13 Pitot Tüpü ve PX4 Diferansiyel Hava Hız Sensörü 

Telemetri Sistemi: 

 

Otonom ve manuel uçuş sırasında uçak üzerindeki tüm veriyi yer istasyonuna iletme ve aynı 

şekilde yer istasyonundaki veriyi uçağa iletmek gerekmektedir. Projenin bu kısmında bahsi 

geçen veri paketlerini iletmek ve göndermek için bir telemetri sistemine ihtiyaç duyulur. 

Mevcut kullanılan uçuş bilgisayarı ve görev isterleri göz önünde bulundurulduğunda ekte 

gösterilen 915 MHz telemetri sistemini kullanılması uygun görüldü. 500 mW ile çalışan bu 

sistem temelde iki adet modülden oluşuyor. Bir modül uçak üzerinde, diğer bir modülde yer 

istasyonunda olmak üzere konumlandırılması gereken bu sistemde temel amaç uçak üzerindeki 

sensörlerden ve kameralardan toplanan verinin uygun haberleşme protokolleri ile yer 

istasyonundaki modüle iletilmesidir. 

 

 

Şekil 3.14 915 MHz Alıcı ve Verici 

17 gr Servo Motor: 

 

Uçağın gövdesine montajlı bir şekilde gelen servo sistemi, ön kanatların altında bulunuyor. Ön 

kanat altında ve bir adet sağ, bir adette solda bulunan bu sistem temelde uçağın manevra 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

14 | S a y f a  

YEDITEPE DALAN 

kabiliyetini artırmak ve stabil bir uçuş gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla 

konumlandırılmıştır. 4.8V ve 6V değerler arasında çalışan bu sistem sırasıyla 3.0 kg/cm ve 3.5 

kg/cm tork üretmektedir. 

 

 

Şekil 3.15 17 gr Servo Motor 

9 gr Servo Motor: 

 

Uçağın gövdesine montajlı bir şekilde gelen servo sistemi, arka V-Kuyruk kısmında bulunuyor. 

V-Kuyruk flaplarını hareket ettirmek için bulunan bu sistem temelde uçağın manevra 

kabiliyetini artırmak, irtifa artırıp azaltmasını imkan vermek ve stabil bir uçuş 

gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla konumlandırılmıştır. 4.8 Volt ve 5 Volt değerler arasında 

çalışan bu sistem 1.0 kg/cm tork üretmektedir. 

 

 

Şekil 3.16 

Buzzer: 

 

Uçuş bilgisayarına entegre bir şekilde çalışan bu komponentin görevi herhangi bir alarm veya 

başka bir uyarı durumda ortama ses vererek mevcut durumu ikaz etmesidir. 
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Şekil 3.17 Pixhawk Buzzer 

Lityum Polimer Batarya Voltaj Kontrol Modülü: 

 

Uçağın elektronik ve mekanik aksamlarını beslemek için bir adet lityum polimer batarya 

kullanmamız gerekmektedir. Yarışma kuralları gereği uçak üzerindeki mevcut batarya 

verilerinin okunup yer istasyonuna iletilmesi gerekiyor. Bu sebeple aşağıdaki şekil 3-18’de 

gösterilen Voltaj Kontrol Modülünü kullanmayı uygun gördük. Bataryanın şarj girişlerine 

bağlanacak olan bu modül, okuduğu voltaj değerlerini anlık olarak hem üzerindeki dijital 

ekrana, hemde uçuş bilgisayarına aktararak gerekli görev isterini yerine getirmektedir. 

 

 
Şekil 3.18 Voltaj Kontrol Modülü 

Pixhawk Güvenlik Butonu: 

 

Uçuş bilgisayarına direkt bağlı olan bu komponentin görevi; ekstrem koşullar altında uçak 

üzerindeki motor ve servoları işlevsiz hale getirmektir. Butona basıldığı takdirde uçuş 

bilgisayarına giden komutlar, motor ve servo güçlerini kesmektedir. 
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Şekil 3.19 Pixhawk Güvenlik Butonu 

RunCam Eagle 2 Pro FPV Kamera: 

 

Uçuş sırasında 2. bir kamera kullanmayı uygun gördük. Bunun sebebi ise ZED 2 model 

kameramızın uçuş sırasında sadece hedef takibi ve kilitlenmesi yapmasının sistem performansı 

açısından daha verimli olduğunu düşünmemizden kaynaklanıyor. ZED 2 kameramız uçuş 

sırasında kilitlenme ve takip işlemlerini yerine getirirken, FPV kameramız ise yer istasyonuna 

iletmemiz gereken görüntü paketlerini toplamayı hedefliyor. Bu görüntü paketlerini TS832 

olarak adlandırılan görüntü telemetri sistemi ile yer istasyonuna aktarmayı hedefliyoruz. 

Kameranın spesifik özelliklerini inceleyecek olursak; NTSC ve PAL sinyallerini 

kullanabilmekte ve 16:9. 4:3 ekran formatında görüntü aktarımı yapmaktadır.  

 

 
 

Şekil 3.20 RunCam Eagle 2 Pro FPV Kamera 

12V 3A & 5V 3A BEC Modülü: 

 

Pixhawk DC-DC Güç Regülatörünün direkt çıkış olarak 22V vermesi diğer düşük Voltajlarda 

çalışan elektronik komponentler için sorun teşkil etmektedir. Lityum Polimer batarya 

vasıtasıyla güç verilmesi gereken Nvidia Jetson Nano ve TS832 modülleri 22 Volt çalışma 

gerilimine dayanmamaktadır. Bu sebeple Pixhawk güç modülünden gelen 22 Volt enerjiyi BEC 

modülleri aracılığıyla 12 ve 5 Volt’a regüle edilmelidir. 22 Volt çıkışlarına paralel bir şekilde 

bağlanılacak bu modüller TS832 ve Nvidia Jetson Nanoya güç verecektir. 
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Şekil 3.21 12V 3A & 5V 3A BEC Modülü 

3.2. Alt Sistemler Özeti 

Uçak İçi Bilgisayar: 

Tasarlamakta olunan SİHA’da, uçak içi bilgisayar olarak Nvidia Jetson Xavier NX tek kartlı 

bilgisayar tercih edilmişti fakat sonradan bütçede çıkan nedenler dolayı takım envanterinde 

bulunan Nvidia Jetson Nano bilgisayarı kullanılacaktır. Jetson Xavier NX seçimi optimum bir 

seçimdi ama bu durumda ortaya çıkan performans kaybı şöyle düzeltildi: Kilitlenme algoritması 

üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda model TensorRT formatına dönüştürüldü ve kaynak 

bakımından tasarruf edildi. Bunun sonucunda Jetson Nano bilgisayarının ihtiyaçları karşıladığı 

anlaşıldı. 

Otonom Sürüş Kartı: 

Otonom sürüş kartı, Ön Tasarım Raporu’nda da belirtilen Pixhawk Orange Cube kartı tercih 

edilmişti fakat ürün stoklarda bulunamadı. Birkaç satıcıda stok bulunmasına rağmen kargo 

seçeneklerinde Türkiye seçeneği bulunamaması başka bir kart seçimini zorunlu kıldı. Yeni kart 

olarak Pixhawk 2.4.8 modeli seçildi. Bu kart yine kritik ihtiyaçları karşılamakta tek fark ADS-

B iletişim modelini desteklememesidir. Bu iletişim modeline şu anki tasarımda da ihtiyaç 

duyulmamaktadır. 

GPS Modülü:  

GPS modülü olarak Ön Tasarım Raporu’nda Here+ GPS modülü tercih edilmişti. Tercih 

edilmesinin başlıca nedenlerinden birkaçı ise bu modülün tamamen Pixhawk kartları ile uyumlu 

çalışabilmesi için üretilmesi ve kendini kanıtlamış bir modül olmasıydı fakat bu ürün stoklarda 

bulunamadı. GPS Modülü olarak GR-BD GPS Modülü seçildi. Ürünün tercih edilme sebepleri 

arasında bu modülün çeşitli alanlardaki projelerde de çoğu tasarımcı tarafından tercih edilmesi 

ve fiyat açısından da zorlayıcı bir değere sahip olmamasıdır. 

Motorlar: 

Ön Tasarım Raporu’nda belirtilen fırçasız motor seçiminde bir değişim olmamıştır. Tercih 

edilme sebepleri Ön Tasarım Raporu’nda belirtilen sebeplerdir. 

Elektronik Hız Kontrol Modülü(ESC): 

Fırçasız motor seçimi değiştirilmediği için elektronik hız kontrol modülleri de de motorlara 

paralel olarak değiştirilmek zorunda kalmadı.  
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Pixhawk PX4 Diferansiyel Hava Hız Sensörü – Pitot Tüpü: 

Ön Tasarım Raporu’nda belirtilen hava hız sensörü ve pitot tüpü çoğı uçuş projelerinde de 

çoğunlukla kullanıldığı için ve Pixhawk’la da uyumlu olduğu için nihai tasarımda da 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

ZED-2 Kamera: 

Ön Tasarım Raporu’nda belirtilen kilitlenme kamerası şu anki kilitlenme algoritmalarıyla 

paralel olarak seçimin değiştirilmemesine neden olmuştur. 

FPV Kamera: 

Ön Tasarım Raporu’nda belirtilen FPV kamera modeli çalışmalar devam ederken bir problem 

çıkarmadığı için nihai mimaride kullanımına karar verilmiştir. 

Haberleşme, Telemetri ve Video Aktarımı: 

Bu bölümde Ön Tasarım Raporu’nda bahsedilen donanımlardan sadece bir tanesinde 

değişikliğe gidilmek zorunda kalındı. Telemetri modeli olarak 433 MHz’lik alıcı ve vericiler 

tercih edilmişti. Fakat Piyasada stoklarda bulunmaması tercih değişikliğine yol açtı. Yapılan 

araştırmalar sonucu çalışma frekansının 915 MHz’e çıkarılması önceki projelerde kritik 

problemlere yol açmadığından telemetri alıcı ve verici 915 MHz’lik modüller seçildi. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Hava aracının performans özellikleri birçok açıdan değerlendirilebilir. Uçak için hazır gövde 

tercih edildiğinden bazı parametreler uçağa uyumlu olarak verilmiştir. Bunlar motor özellikleri, 

pervane boyutu, ESC gibi parametrelerdir. En başından alırsak kalkış ağırlığı bir uçak 

tasarımının başlaması için en önemli parametredir. Uçağın mevcut ağırlığının havalanabilmesi 

için gerekli kaldırma kuvvetinin hesaplanabilmesi, kanat profili ve boyutlandırması 

parametrelerin oranının belirlenmesi için bilinmesi gereken parametrelerdir. Öte yandan 

Güç/Ağırlık oranı (T/W) değeri uçağın birim ağırlığının başına düşen itki değeridir. Bu oran 

sayesinde elde dilen kanat alanı ile yeterli mesafe kalkabilmek için gerekli olan statik itkiden 

yola çıkarak belirlenmelerdir. Gerekli el hesaplamaları yapıldığında bu oran (T/W) 1.05 

çıkmıştır. Öncelikli olarak kanat profili kaldırma kuvveti için büyük önem taşır hem ana kanatta 

hem de uçağın arka kanatlarında bir kanat profili belirlenmelidir. İnsansız hava aracını hazır 

aldığımız için NACA kanat profillerinden bazılarına benzeterek kanat profili seçimini yaptık. 

Burada ana kanatta iki kanat tipi kullanıldık ana parça Clark Y kanat profili olarak gelirken 

uçlara doğru kanat çok inceldiği için NACA001 tipi kanat profilini seçtik. XFLR5 programında 

yapılan analizler sonucu 5 derecelik hücum açısında kaldırma kuvveti kat sayısı 𝐶𝑙 =  0,85 

olarak belirlenmiştir. Reynolds sayısı 30000 ile 50000 aralığında alınmıştır. Sürüklenme kat 

sayısı ise 𝐶𝑑 = 0.01 değeri aşağıdaki grafikten elde edilmiştir. 
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Şekil 3.22 Cl Cd değerleri  

Yapılan ana kanat analizinde hücum açısı -5 ile 15 derece arasında alınarak analiz yapılmıştır. 

İndüklenmiş sürüklenme sarı renkli olarak gösterilmiştir. Viskoz sürüklenme mor renkle ve 

yeşil renkle ise ana kanatın kaldırma kuvveti Şekil 3-23’teki gibi gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.23 Kanat Analizi 

Uçağın performans özelliklerine gelindiğinde Tablo 3-1’de açıkça belirtilmiştir. Tablodaki 

verilere göre hesaplamalar yapılmıştır.  
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Tablo 3-1 Uçuş Performans Özellikleri 

PARAMETRELER  

KANAT AÇIKLIĞI/UZUNLUK 1800mm-1300mm 

MAKSİMUM HIZ  38 m/sn 

MAKSİMUM KALKIŞ AĞIRLIĞI 5,5 kg 

FAYDALI YÜK 1,5 kg 

MAKSİMUM UÇUŞ SÜRESİ 1,5 saat 

KANAT ALANI 0.375 m^2 

İlk olarak minimum hız bulunması gerekir. Minimum hız aşağıdaki formülle bulunmuştur. 

𝜌 = 1.225 kg/m^3 , 𝐶𝑙 =   0,85, S= 0.375  

Kaldırma kuvveti ise L=
𝐶𝑙∗𝜌∗𝑉2∗𝑆

2
 = 43.927 olarak hesaplanmıştır.  

Sürüklenme kuvveti D= 
𝐶𝑑∗𝜌∗𝑉2∗𝑆

2
=0.516 olarak hesaplanmıştır. 

Havada kalış süresi basit bir hesaplamayla açıklanabilir. Batarya 10.000 Mah 60 dakika 

götürebiliyorsa motorun çektiği maximum 30 amper olduğuna göre oran orantı hesabıyla uçak 

yaklaşık 20 dakika minimum havada kalır. Ama sürekli olarak 30 amper çekmeyeceği için seyir 

halinde yaklaşık 10 amper çekeceği öngörüldüğü zaman yaklaşık 1.5 saat havada kalır. 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

 

Uçak üzerinde kullanacağımız komponentleri bilgisayar ortamında görüntülemek için kumpas 

ve diğer ölçüm aletleri vasıtasıyla 2 boyutlu olarak ölçülerini aldık. Bu aşamadan sonra 

çizdiğimiz 2 boyutlu teknik resimleri referans alarak 3 boyutlu çizim programlarında 

modellemeler yaptık. Çalışmalarımız sonucunda uçağın gövdesini ve tüm elektronik 

komponentleri bilgisayar ortamına 3 boyutlu bir şekilde aktardık. Aşağıdaki görsellerde uçağın 

3 boyutlu modeli, elektronik komponentlerin uçuş sırasındaki konumları ve gövdenin ölçüleri 

gösterilmektedir.  
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Şekil 3.24 Uçağın Genel Görünümü 

 

 

Şekil 3.25 Uçağın Yan Perspektif Görünümü 
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Şekil 3.26 Uçağın Üstten İç Görüntüsü 

 

Şekil 3.27 Uçağın Motor Yerleşkesi 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

23 | S a y f a  

YEDITEPE DALAN 

 

Şekil 3.28 Uçağın Üst Görüntüsü 
 

 

Şekil 3.29 Uçak Arka Kanat Entegrasyon Görüntüsü 
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Şekil 3.30 Uçağın Yan Kesit Görüntüsü 
 

 

Şekil 3.31 Uçak İçi Yerleşke 
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Şekil 3.32 Uçak Ölçüleri 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

 Hava aracının alt sistem seviyesinde ağırlık dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Uçak elimizdeki 

şartlar altında bulunmadığı için Solidworks sayesinde ağırlık merkezi bulunmuştur. Uçağın 

toplam ağırlığı kablolarla eklenerek yaklaşık 4,5 kg olarak hesaplanmıştır. Referans noktası 

ağırlık merkezi olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 3.33 Uçak Ağırlık Merkezi Konumu 
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Şekil 3.34 Komponentlerin Ağırlık Merkezine Göre Konumu 

4. OTONOM KİLİTLENME  

4.1. Sistem Özeti 

Otonom kilitlenme sistemimizin akış diyagramı aşağıdadır. Diyagram Şekil 4-1’de 

gözükmektedir. 

 

Şekil 4.1 Otonom Kilitlenme Akış Diyagramı 

Savaşan İHA yarışma kategorisini diğer yarışmalardan ayıran en büyük özelliği Otonom 

kilitlenme ve hedef alınmaktan kaçınma özellikleridir. Hava aracının yapımında yüksek 

manevra kabiliyeti ile gerekli görevlerin yapılması hedeflenmiştir. Hava aracının üzerinde 

bulunan sensörler ile araç otonom olarak çıkarım yapıp gerekli aksiyonu uygulamaktadır. Hava 

aracı seyrüsefer görevine çıktığında yer kontrol istasyonundan kilitlenme komutu geldiği 

taktirde verilen alan içerisinde SİHA araması yapacak ve aynı zamanda kendisine kilitlenilme 

durumunda ise kaçış algoritması kullanacaktır. Hava aracı ilk olarak Faz 1 adını verdiğimiz 

durumda güncel irtifasında daireler çizerek hedef tespit etmeye çalışacak. Faz 1 durumunda 

hedef SİHA bulamadığı takdirde ise Faz 2 durumu olan irtifasını değiştirip güncel irtifasında 

arama yapmaya başlayacaktır.  
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4.2. Sistem Bileşenleri 

4.2.1. YOLOV5  

Hedef SİHA tespiti için ise derin öğrenme tabanlı YOLOv5 ve YOLOv5-Small (You Only 

Look Once) algoritmaları kullanılmıştır. YOLO algoritmasının tercih edilmesinin nedeni ise 

Şekil 4-1’de görüleceği gibi YOLO algoritmasının diğer algoritmalarla kıyaslandığında hem 

yüksek doğruluk oranına sahip olması hem de diğer algoritmalara göre çok daha hızlı 

çalışmasıdır. Hava aracının yüksek görev performansı göstermesi için hızlı aksiyon 

gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu yüzden ilk olarak YOLO algoritması seçilmiştir. YOLO 

algoritmasının ise birçok versiyonu bulunmaktadır bu versiyonlar arasındaki seçim ise 

birbiriyle kıyaslanarak yapılmıştır. 

YOLO algoritmalarının son versiyonu YOLOv5 algoritmasıdır.  YOLOv5 algoritmasını diğer 

algoritmalardan ayıran en büyük özellik diğerlerine göre daha hızlı olması ve girdileri bir 

kerede işleyebiliyor olmasıdır. Bu algoritmada kullanılan girdiyi tek seferde işlemesi bu 

algoritmayı diğerlerinden hızlı hale getiren özelliktir. Veri toplama ve sınıflandırma kısmı 

modelin daha iyi sonuç verebilmesi için en önemli aşamalardan biridir. Hava aracımızın 

görüntüyü doğru tanıyabilmesi için kendi veri setimizi oluşturmuş olmaktayız. Bu veri setimiz 

452 adet resim içermektedir ve bu sayıyı sistemi iyileştirmek için arttırmaya devam etmekteyiz. 

YOLOv5 algoritmasının geçilmesinin nedeni ise diğer YOLO algoritmalarına göre yeni olması 

ve bu yenikle gelen katmanlar arası geçişin getirdiği hız olmasıdır. Şekil 4-3’te görüleceği gibi 

YOLOv5 algoritmasının YOLOv3 ve EfficientNet algoritmalarına göre hızlı olduğu 

görülmektedir.  

 

 

Şekil 4.2 YOLOv5 Varyantları Karşılaştırması 
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Şekil 4.3 YOLOv5l ile Diğer Modellerin Karşılaştırması 

Kullanılan nesne takibi modeli olan Yolov5s’in Netron’daki çıktısı aşağıdaki Şekil 4-4’teki 

gibidir. Nöral ağımız görselleştirmek amaçlanmıştır. 
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Kullanacağımız YOLOv5 varyantı değişiklik gösterebilmektedir, bu konudaki testlerimiz 

devam etmektedir. YOLOv5s6 varyantı üzerinde şimdilik en iyi sonuçları almış bulunmaktayız. 

 

Şekil 4.4 Modelimizin Nöral Ağı 
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4.2.2. Opencv 

OpenCV gerçek-zamanlı bilgisayar görüsü uygulamalarında kullanılan açık kaynaklı 

kütüphane. İlk olarak Intel tarafından geliştirilmiş, daha sonra Willow Garage ve sonra Itseez 

tarafından sürdürüldü. Bu kütüphane çoklu platform ve BSD lisansı altında açık kaynaklı bir 

yazılımdır. Uçakta kullanılacak görüntü işleme algoritmaları bu kütüphaneden 

faydalanmaktadır. 

4.2.3. Python 

Python, nesne yönelimli, yorumlamalı, birimsel ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama 

dilidir. Otonom kilitlenme algoritmamızı kullanışlı ve büyük açık kaynaklı kütüphane imkanı 

sebebiyle seçtiğimiz yazılım dilidir. 

4.2.4. TensorRT 

Görüntü sınıflandırma, segmentasyon ve nesne algılama sinir ağları için yüksek performanslı 

derin öğrenme çıkarım çalışma zamanıdır. Evrişimsel ve deconv sinir ağları için çalışma zamanı 

bellek ayak izini azaltmanın yanı sıra derin öğrenme çıkarımını da hızlandırır. Modelimizi 

minimum işlem zamanı elde etmek için TensorRT formatına çevirip aracımıza implemente 

edeceğiz böylece modelimiz sadeleşmiş bir çekilde direkt çekirdeklerde gömülü olarak 

çalışacaktır. Bunun sonucunda yüksek kare hızı elde edip otonom kilitlenmeyi gerçekleştirmek 

için gerekli işlem hızını yakalıyoruz. 

4.2.5. DroneKit-Python 

DroneKit-Python, DroneKit uygulamasının Python’a uyarlanmış versiyonudur. Etkili ve hızlı 

veri iletimi sağlamasının yanı sıra bir uçuş kontrol kartını Python üzerinden kontrol etmemize 

olanak tanımaktadır. Otonom uçuşlar için geniş uçuş kontrol kartı yelpazesine sahip bu 

kütüphane kullacağımız Pixhawk 2.4.8 uçuş kontrol kartını desteklemektedir. Ayrıca 

dökümantasyon olarak yeterli kaynağı sağlayabilen bir kütüphanedir. 

4.3. Sistem Algoritması 

Otonom kilitlenme sistemimizin algoritmaları geliştirirken ana hedefimiz minimum hesaplama 

zamanına erişmektir. Giriş olarak kilitlenme kameramızdan gelen kareleri Python programlama 

dili üzerinden Opencv kütüphanesinin “VideoCapture” fonksiyonu ile yakalıyoruz. Ardından 

bu kareyi nesne YoloV5 modelimize giriş olarak vererek karede rakip İHA var ise görüntüdeki 

konumunu elde ediyoruz. Ayrıca tespit edilen İHA minimum çevreleyici kare içine alınarak bu 

karenin alanından yola çıkarak hedefe olan mesafe çıkarımında bulunulur. Karemize 

uyguladığımız hedef vuruş alanı yine Opencv kütüphanesinin “lines” fonksiyondan 

yararlanarak oluşturuyoruz. Aynı zamanda karenin tamamını bölümlendirmekteyiz. Bu 

bölümler Şekil 4-5 görselleştirilmiştir. 
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Şekil 4.5 Kamera Görüntüsünün Bölümlendirilmesi 

Hedefin konumu karenin sınırlarına yaklaştıkça daha agresif menevra kararları verilecektir.Bu 

manevra kararları aracımızın hareket kabiletleri göz önüne alınarak verilecektir. Verilen 

kararlar seri haberleşme üzerinden UART protokolü üzerinden Pixhawk 2.4.8 a 

gönderilmektedir. Pixhawkı kontrol edebilmek için merkezi bilgisayarımız olan Nvidia Jetson 

Nano dan Python üzerinde kullandığımız DroneKit-Python kütüphanesinden yararlanmaktayız. 

Bu kütüphane uçuş kotrol kartımız olan Pixhawk’a manevra talimatlarını etkili ve Pixhawk’ın 

yorumlayabileceği şekilde iletilmesini sağlamktadır. Kitlenme işlemine ait görüntüleri Opencv 

kütüphanesi ile VideoWriter nesnesi oluşturarak FourCC koduyla MP4 formatında video olarak 

kaydedilmektedir. 

Ana bilgisayarımız Jetson Nano’dan çıkan kararlar uçuş kontrol kartımız olan Pixhawk’a 

iletildikten sonra Pixhawk ilgili manevra uçuşun stabilizasyonunu bozmayacak şekilde ilgili 

servo motorlar ve motor sürücüleri kontrol ederek gerçekleştirilecektir ve otonom kilitlenme 

gerçekleşmiş olur. Dört saniye boyunca hedef, hedef çizgilerinin dışarısına çıkmadan kalırsa 

kilitlenme başarılı olarak kaydedilip başka hedef arayışı içerisine girilecektir. 

5. HABERLEŞME  

İnsansız hava araçlarında bulunan haberleşme sistemi, hava aracının yer istasyonu ile iletişimi 

arasındaki ana köprüdür. Bu sistem sayesinde hava aracının içindeki komponentler birbirleriyle 

haberleşecek ve gerekli koordinasyon sağlanacaktır. Buna ek olarak hava aracı yer kontrol 

istasyonu ile haberleşerek gerekli verileri yer istasyonuna iletecek ve yer kontrol istasyonundan 

komut geldiği takdirde hava aracının yönlendirilmesini sağlayacaktır.  

 

Yer istasyonu kısmında hava aracı görevdeyken uçağın görevlerini gerçekleştirecek herhangi 

bir algoritma çalıştırılmayacak bu algoritmalar sistem bilgisayarı olarak kullanılan Jetson Nano 

üzerinde çalışmaktadır. Yer kontrol istasyonunun görevi uçuş anındaki verilerin takip edilmesi, 
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acil durumlarda sisteme müdahale etmek ve jürilerin kontrolü için hava aracının takip 

edilmesini sağlamaktır. Hava aracının otonom kontrolü için Pixhawk 4 kontrol kartı 

kullanılmıştır. Ek olarak Pixhawk kontrol kartının desteklediği Mission Planner açık kaynaklı 

uygulama da yer istasyonu arayüzü olarak seçilmiştir. Bu uygulama ile hava aracının uçuşu için 

gerekli olan komponentler konfigüre edilmiş ve gerçek zamanlı olarak bu verilerin akışı 

sağlanmıştır. Bu uygulamanın açık kaynaklı olmasının faydası ise uygulamanın dinamik olarak 

kullanılabilmesidir. Mission Planner sayesinde Savaşan İHA kategorisinde kullanılacak 

haberleşme dokümanı içerisinde bulunan tüm telemetri verileri ve yarışma sunucusuna veri 

aktarılması düzenlenmiştir. Tüm bu akışa ek olarak yer kontrol istasyonuna uçağın durumunun 

görülmesini sağlayacak FPV kamera görüntüsü aktarılmaktadır.  

 

Telemetri verilerinin hava aracından yer kontrol istasyonuna aktarılabilmesi için 3DR Radyo 

Telemetri 915 MHz seti kullanılmıştır. Bu set sayesinde Pixhawk 4 kontrol kartının yer kontrol 

istasyonuna aktaracağı telemetri hattı kurulmuştur.  ArduPilot uygulamasının 3DR Radyo 

telemetri setinin kullanılmasının nedeni ise Xbee telsizleri ile kıyaslandığında daha düşük 

maliyetli, daha uzun menzilli ve daha iyi performans sunmasıdır. Tüm güncellemeler ArduPilot 

MissionPlanner ile desteklenebilir. Bu telemetri seti 915 Mhz frekansında 121 dBm alıcı 

hassasiyeti ile çalışmaktadır. İletim gücü 500 mW olmakta ve 250kbps hızına kadar hava veri 

iletim hızına sahip olmaktadır. Ayrıca bu set MAVLink haberleşme protokolü ile uyumludur. 

Frekans atlamalı yayılma spektrumu (FHSS) ve Uyarlanabilir zaman bölmeli çoklama (TDM) 

yöntemleri ile %25 veri biti hata oranını iyileştirerek iletmektedir. FHSS sayesinde ise aynı 

frekansta çalışan diğer cihazlar ve veri kayıplarının önüne geçilmiştir. Yarışma için kullanılacak 

enlem, boylam, irtifa, hız ve kilitlenme durumu gibi veriler işlenmiştir. Aktarılan veriler 

şifrelemeler ile korunulabilecektir. Telemetri verileri DroneKit-Python kütüphanesi sayesinde 

hava aracından yer istasyonuna iletilecek ve gerektiğinde ise çift yönlü iletim özelliği sayesinde 

yer kontrol istasyonundan hava aracına komut iletilebilecektir. MAVLink protokolü ile alınan 

veriler ise yer kontrol istasyonuna JSON formatında iletilecek ve aynı zamanda yarışma 

sunucusundan gelecek veriler JSON formatı ile okunup sisteme iletilecektir. Yarışma 

sunucusuna veri aktarımı için yarışma sunucusunun IP adresine bağlanılacak ve JSON 

formatında POST /api/telemetri_gonder 

POST /api/kilitlenme_bilgisi gibi methodlar ile yarışma sunucusuna veri aktarımı yapılacaktır. 

Güvenlik için ise başlangıçta sunucuda oturum açılacak ve sonrasında veri gönderimi 

yapılacaktır.  

Aracın havadaki durumu için RunCam Eagle 2 Pro kamerası seçildi. Bu kameranın 

seçilmesindeki amaç ise OSD (on screen display) menüye sahip olması sayesinde kameranın 

ayarlarının yapılabilmesi küçük olması ve 15 gram gibi çok az bir ağırlığa sahip olmasıyla hava 

aracının dengesini bozmayacak olmasıdır. FPV kamera ile yer istasyonu arasındaki iletim için 

ise RC832-TS832 anten sistemi kullanılmıştır. Bu sistemin avantajı ise 48 kanallı olması ve 

5.8Ghz frekansından iletim yapabilmesidir. Ayrıca frekans hafızasına sahip olduğu için son 

kullanılan frekansı kanalına kaydedebilmektedir. Bu antenın iletim gücü 600mA olup 5 km gibi 

hava aracının isterlerini yerine getirebilecek mesafeden iletim sağlanmaktadır. Yarışma 

sunucusunda videonun aktarımı için ise UDP protokolü kullanılacak ve yarışma günü verilen 
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porta iletim MPEG-TS taşıyıcısı kullanılacaktır. FPV kameramızın PAL ve NTSC desteği ile 

alınan video H264 formatında sıkıştırılıp yarışma sunucusuna iletilecektir.  

 

RC haberleşme ise şöyle çalışmaktadır: Yarışma görev isterleri gereğince uçağın yer istasyonu 

üzerinden manuel bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontrolü sağlamak için bir 

adet RC alıcı ve verici seti kullanılması uygun görülmüştür. Uçağı manuel bir şekilde kontrol 

edebilmek için FlySky A8S ve FlySky İ6X alıcı verici seti kullanılması kararlaştırılmıştır. 

FlySky A8S alıcı modülü muadillerine kıyasla daha kompakt bir yapıya sahiptir. Alıcı modülü 

üzerinde bulunan SBus çıkışı Pixhawk üzerinde bulunan SBus girişine bağlanarak yer 

istasyonundaki verici modülü ve uçak arasında haberleşmeyi sağlar. Yer istasyonunda bulunan 

İ6X verici modülü kumanda görevi görmektedir. Manuel olarak vereceğimiz her komut 10 

kanallı bu kumanda üzerinden uçak üzerindeki alıcı modülüne gönderilmektedir. 2.4 Ghz 

frekansla çalışan bu sistem AFHDS 2A haberleşme protokolünü baz almaktadır. Kapsama alanı 

testleri ortalama 300 metreye kadar yapılan bu setin kullanıcılar tarafından yapılan kapsama 

alanı testlerinde 2.3 km’ye kadar çıkmaktadır. 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI 

 

Şekil 6.1 Mission Planner Arayüzü Veri Sayfası 

Elimizde bulunan Pixhawk modülüyle uyumlu “Mission Planner” adlı yazılımı uçuş sırasında 

gerekli olan bilgileri elde etmek için kullanılacaktır. Arayüzde birden fazla bölüm 

bulunmaktadır. Ancak bunlardan bazıları uçuş için önemli görevleri üstlenmektedir. Şekil 6-

1’de gözüken arayüz görselinde “Hızlı Veri” bölümünde irtifa, yer hızı, yalpalama açısı, dikey 

hız, istasyona uzaklık gibi veriler bulunmaktadır. Arayüzde, ayrıca daima uçağın bulunduğu 

konumu noktasal olarak harita üzerinde görülebilir. 
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Şekil 6.2 Veri Görüntüleme Seçme Ekranı 

Şekil 6-2’de bulunan pencere ile istenilen veri gösterilip kaybedilebilir. Bu özellik esneklik 

sağlamaktadır.  Şekil 1’de sol altta veri bölümünde aynı anda en fazla 6 tane veri türü 

gözükebilmektedir. Burada gözükecek verilerin kararı uçuştaki duruma göre değişebilmektedir. 

Uçuş esnasında da bu gözükecek veri tipleri değiştirilebilmektedir. 

 

Şekil 6.3 Mission Planner Arayüzü Komut Sayfası 

Şekil 6-3’te ise “Komut” bölümü bulunmaktadır. Burada uçağın kontrol edilmesiyle ilgili kritik 

komutlar bulunmaktadır.  “Komut Çalıştır” butonuyla önceden tanımlanmış komutlardan 

istenilen seçilip çalıştırılabilmektedir. “Otomatik Mod” manueldeyken otomatik moda geçişi 

sağlamaktadır. Hava aracının hızı ise direkt olarak bu arayüzden basitçe ayarlanabilmektedir. 

“Koordinat Modu” önceden tanımlanmış koordinata uçuşu sağlamaktadır. İrtifa da aynı hız gibi 

basitçe ayarlanabilmektedir. “Durumu Değiştir” butonuysa önceden tanımlı durumlardan 

istenileni uçağa aktarıp uçağın duruma göre hareketini sağlamaktadır. Geriye kalan komutlar 

da yeteri kadar fonksiyonellik sağlamaktadır, yarışma isterleri için duruma göre 

kullanılabilmektedir.  

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU  

7.1. Yapısal Entegrasyon 
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Bu kısımda bahsi geçen veriler ve temel entegrasyon işlemleri teorik olarak ele alınmaktadır. 

Yarışma tarafında şu ana kadar herhangi bir maddi destek almamamız, pandemi dönemindeki 

kapanmalar ve sponsorlar tarafından gelecek olan maddi desteklerin pandemi sebebiyle 

kesintiye uğraması bizi maddi açıdan zora sokmuştur. Bu sebeple elimizdeki bütçenin çoğunu, 

ilk etapta temin etmemiz gereken elektronik parçalara ayırmış bulunmaktayız. İkinci parça 

temin süreci ise gerekli parçaların stokta bulunmaması ve kargolama işlemlerinin ağır 

ilerlemesi sebebiyle kesintiye uğramıştır. 

7.1 Yapısal Entegrasyon: 

 

NIMBUS 1800:  

 

Temel görev isterleri için kullanacağımız İHA gövdesi “NIMBUS 1800”. Takım olarak Ön 

Tasarım Raporunda belirttiğimiz gövde ile devam etme kararı aldık. Gerekli kaçış ve takip 

manevralarını optimum düzeyde gerçekleştiren bu İHA gövdesi köpük bir yapıya sahip. 

 
Şekil 7.1 NIMBUS 1800 Çapraz Görünüş 

 
Şekil 7.2 NIMBUS 1800 Önden Görünüş 

İHA Gövdesi Temel Aksamları:  

 

Uçak, temin ettiğimiz satıcı tarafından 4 parça demonte şekilde satılıyor. Bu 4 temel parça 

uçağın optimum düzeyde çalışması ve uygun aerodinamikte hareket etmesini sağlıyor. 
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Şekil 7.3 NIMBUS 1800 Parçaları 

Ana Gövde (Parça 1):  

 

Temel elektronik sistemlerimizi ve diğer 3 uçak aksamını tutacak olan bölgemiz “Ana Gövde”. 

Pixhawk, Telemetri Sistemi, Uçuş Bilgisayarı ve bilimum komponentler Ana Gövde içerisinde 

mevcut olan boşlukta bulunacak.  

 

 

Şekil 7.4 NIMBUS 1800 Gövde Boşluğu  

Uçağın ön ve arka tarafında bulunan bağlantı noktaları ise; hem ön konik burnun bağlantısını, 

hem de arka kuyruk karbon fiber tüpün bağlantısını sağlayacak. 
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Şekil 7.5 Karbon Fiber Tüp ve Gövde Bağlantısı 

Ön Kanatlar (Parça 2):  

 

Uçağın havada süzülmesi ve servolardan gelen itki sayesinde irtifa alıp kaybetmesini sağlayan 

bu aksam ana gövdeye karbon fiber çubuklar sayesinde tutturulacak. 

 

 

 
 

Şekil 7.6 Gövde ve Kanat Bağlantı Noktaları 

1.2 bölümünde görmüş olduğunuz görselde, uçağın ön kanat kısmının bağlantı yerlerindeki pin 

girişlerini görmektesiniz. Bu pinler soket sistemi sayesinde sabit bir şekilde kanatların içerisine 

gömülmüş durumdadır. Kanatlarda bulunan servoların; PWM çıkışlarını daha kolay bir şekilde 

uçuş kontrolcüsüne ulaşmasını ve herhangi bir titreşim durumunda yerinden oynamamasını 

sağlayan bu sistem karbon fiber çubuklar vasıtasıyla varsayılan düzlem üzerinde bulunuyor. 

 

V-Kuyruk (Parça 3): 

 

Uçağın dümenini sağlayacak olan bu kısım, diğer uçak tasarımlarına kıyasla biraz daha farklı 

bir tasarıma sahip. 
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Şekil 7.7 Normal Uçak Arka Kanat Tasarımı 

 

Şekil 7.8 V-Kuyruk  

Normal uçak gövdelerindeki kuyruk kısmı, üzerinde bulunan flapler irtifa artırmayı ve 

azaltmayı görselde gösterilen şekilde yapmaktadır. 

 

 

Şekil 7.9 Normal Arka Kanat Vektörel Hava Akımı 

 

Bizim kullanacağımız “NIMBUS 1800” isimli uçak gövdesi ise ekte gösterilen “V-Kuyruk” 

tasarımı sayesinde hava akışını açılı bir şekilde yönlendirerek bu hareketi sağlamaktadır. 
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Şekil 7.10 V-Kuyruk Vektörel Hava Akımı 

Paket içerisinde 2 adet demonte V-Kanat bulunmaktadır. Bu kanatlar aşağıdaki görselde 

bulunan karbon fiber tüpe sabitlenmiş plastik / köpük bağlantı noktalarına oturtulacaktır. 

 

 

Şekil 7.11 V-Kuyruk Bağlantı Noktası 

Konik Burun (Parça 4): 

 

Uçağın gövdesinin ön kısmına oturan bu parça temelde bizim görüntü işleme algoritmamızı 

besleyecek olan “ZED 2” kameranın konumlanmasını ve uçuş sırasında gerçekleşecek olan 

hava akımının aerodinamik olarak dağılmasını sağlayacak. 
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Şekil 7.12 Burun Konisi 

Burun konisi modüler bir yapıya sahip. Koninin üst kısmındaki köpük parça yerinden çıkarılıp 

Lazer CNC yardımıyla tasarlanan kontrplak bir parça buraya yerleştirilecek. Bu sayede Kamera 

ve diğer bilimum aksamlar bu yüzey üzerine sabitlenip uçuş sırasında aktif bir şekilde 

çalışabilecek. 

 
Şekil 7.13 Modüler Burun Konisi 

7.2. Mekanik Entegrasyon 

İtki Sistemi Entegrasyonu: 

 

Uçak optimum düzeyde havada kalmak ve görev isterilerini yerine getirebilmek için itki 

sistemine ihtiyaç duymaktadır. Bu sistemi genel hatlarıyla özetleyecek olursak; iki adet fırçasız 

motorun, kanat altında bulunan yuvalara entegre edilmesiyle sağlanır. 
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Şekil 7.14 Motor Oturma Yuvası 

Üst kısımda görmüş olduğunuz görsel, uçağın kanat altındaki motor yuvalarına aittir. 

Alüminyum bir tüp ve çeşitli plastik aksamlardan oluşan bu sistemin amacı; uçağın itki 

sistemlerini sabitlemektir. 

 

Sistemi biraz daha detaylı bir şekilde inceleyecek olursak; bu motorların uçuş bilgisayarından 

gelen verilere göre hareket etmesi ve itki oluşturması beklenmektedir. Bu isteri başarılı bir 

şekilde yerine getirmesi için “Elektronik Hız Kontrol Modülü” olarak adlandırılan fırçasız 

motor sürücülerine ihtiyaç duymaktadır. Aşağıdaki görselde bataryadan gelen pozitif ve negatif 

kablolara bağlanıp, kanat altına konumlandırılmış bir fırçasız motor sürücüsü görmektesiniz. 

 

 
 

Şekil 7.15 Motor Yuvası Altına Monte Edilmiş ESC Modülü  

 

İtki sistemini tutacak olan bu alt sistemin ve fırçasız motor sürücülerinin entegrasyonu bittikten 

sonra itki sistemi ve koruma kapakçığının montajına geçebiliriz. Aşağıdaki görselde itki 

sistemimizi oluşturacak olan 510 kV fırçasız motorların montajını görmektesiniz. Üst 

kısımlarda bahsi geçen alüminyum tüp, plastik sabitleyicilerden ayrılarak motor montajının 

daha rahat bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. 2 adet vida ile motor yuvasına tutturulan 

motorlar daha sonra tüp ile yuvaya sabitleniyor. 
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Şekil 7.16 Motor Yuvası ve Alüminyum Tüp Entegrasyonu 

Bir sonraki adım olarak; mekanik entegrasyonu gerçekleştirilen fırçasız motorlar, fırçasız motor 

sürücülerine uygun kablo konfigürasyonunda bağlanarak yerine sabitleniyor. Fırçasız motor 

sürücülerinin dışarıda kalmaması, uçağın aerodinamik yapısının bozulmaması (Türbülans 

oluşmaması) ve dış etkenlerden kaynaklanabilecek sorunları engellemesi için iki adet plastik 

koruma kasası bu sistem üzerine entegre ediliyor. 

 

 
 

Şekil 7.17 Alt Plastik Koruma Montajı 

 

 
 

Şekil 7.18 Ön Plastik Koruma Montajı 

 

Son olarak bu sistemden verim alabilmemiz adına 10X7 boyutlarındaki pervanemiz, fırçasız 

motor miline entegre ediliyor. Entegre işlemi tamamlanan pervanelerin uçuş sırasında yerinden 
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oynamaması için motor setiyle beraber gelen pervane sabitleme aparatları, anahtarlar 

yardımıyla motor miline sabitleniyor. 

 

 
Şekil 7.19 Pervane Yandan Görünüş 

Servo Sistemi Entegrasyonu: 

 

Uçağın itki sisteminden gelen gücü yönlendirmesi ve buna bağlı olarak uçuş sırasında manevra 

yapması gerekmektedir. Bu tarz bir ister söz konusu olduğunda uçağın flap ve servo sistemi 

devreye girmektedir. Motorlardan gelen hava akımı flapler sayesinde yönlendirilerek gerekli 

manevralar gerçekleştirilir. Bu yönlendirmenin başarılı bir sonuç vermesi için flaplerin servo 

olarak adlandırılan torklu motorlar vasıtasıyla yönlendirilmesi gerekmektedir. Uçağın kuyruk 

ve ana kanat bölümlerinde bulunan servolar bu işlevi görmektedir. 

 

 

Şekil 7.20 Ana Kanat Altı Servo Montajı 

Yukarıdaki görselde uçağın ana kanat sistemine entegre olan bir servo motoru görmektesiniz. 

Servo motor, itki sisteminin arkasında bulunan yuvaya oturtularak çeşitli plastik aksamlar ve 

metal vidalar vasıtasıyla yuvaya sabitleniyor. Servodan gelen itkinin flaplere ulaşması için 

metal bir mil ve plastik yönlendirici aksam burada devreye giriyor. Servo motorlardan gelen 

itki bu sistem vasıtasıyla flaplere ulaşarak gerekli manevraların gerçekleşmesine olanak 

sağlıyor. 

 

Aynı şekilde arka V-Kuyruk sisteminde de bulunan bu servo motorlar gerekli itkiyi ileterek 

düzgün ve stabil manevra oluşmasını sağlıyor. Aşağıdaki görselde arka kuyruğa doğru uzanan 

karbon fiber tüp üzerine oturtulması planlanan, yarı köpük yarı plastik bir yapı görmektesiniz. 

Bu yapının temel işlevi, V-Kanat sistemini sabit bir konumda tutmak ve servo sistemlerini 

muhafaza etmektir. Görselde görüldüğü üzere köpük yapının içerisine plastik aksamlarla 

sabitlenmiş bir servo motor bulunmakta. Bu motor uçuş bilgisayarından aldığı verileri referans 

alarak V-Kuyruk flaplerine yön veriyor. Bu sayede uçağın irtifa artırıp azaltması sağlanıyor.  



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

44 | S a y f a  

YEDITEPE DALAN 

 

 
 

Şekil 7.21  V-Kuyruk Servo Yuvası  

7.3. Elektronik Entegrasyon 

 

Şekil 7.22 Elektronik Entegrasyon Şeması 
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Elektronik entegrasyon şeması Şekil 1’de gözükmektedir. Şu an elimizde bütün modüller 

bulunmadığı için parçaları birleştirip çalıştıramadık. Bu sebeple hangi kabloların hangi 

modüllerin hangi kısımlarına bağlandığını şema üzerinde net bir şekilde gösterilmeye çalışıldı. 

Veri akışı ve güç dağıtımı tek bir şemada gösterilmiştir. Gerilim seviyeleri okların renkleriyle 

gösterilmiştir. Oklarla gösterilen gerilim seviyelerinin hangi amaçlarla kullanılacağı da yazının 

bu bölümünde anlatılacaktır.  

Şemayı bütünüyle özetlemek gerekirse, hava aracımızın ana kontrol donanımı Pixhawk modülü 

olacaktır. Pixhawk modülü “Main Out” çıkışlarıyla istenilen motorları kontrol etmektedir. 2 

adet motor tipi bulunmaktadır. Bunlar fırçasız motorlar ve servo motorlardır. Servo motorlar 

2’ye ayrılmaktadır. Bunlar 9g ve 17g servolardır. 17g servo motorlar uçağın kanatlarında 

bulunan “aileron” denilen hareketli parçalarını kontrol edecektir. 9g servo motorlar ise uçağın 

kuyruğunda bulunan “elevator” adlı hareketli parçaları kontrol edecektir. Görüldüğü üzere 5V 

sinyal seviyesi taşıyan kablolar kullanılacaktır. Servo motorların tümü Pixhawk’tan üretilen 

PWM sinyalleri ile sürülecektir.  

Uçağımızın 2 tane fırçasız motoru için 50A ESC kullanılacaktır. Görüldüğü üzere ESC’lerin 

güç girişleri DC-DC güç modülünden alınacak 22V gerilim seviyesi ile beslenecektir. ESC’nin 

kontrol sinyalleri ise yine Pixhawk’tan çıkan PWM sinyalleri olacaktır.  

Hava aracının kumanda ile kontrolü “FS A8S” modülü ile sağlanacaktır. Bu modül de “RC IN” 

pinlerinden Pixhawk’a gelmektedir. Pixhawk’a dışarıdan bağlanan “Buzzer” ise acil 

durumlarda ses çıkarmaktadır. “Switch” ise sistemi kapatmak için kullanılmaktadır.  

I2C ile kullanılan 2 adet modül bulunmaktadır. Pitot Tüpü ve GPS modülleri verilerini 

aktarırken I2C protokolünü kullanmaktadır ve Pixhawk’ta bulunan I2C pinlerine “I2C 

genişletme modülü” ile bağlanmaktadır. I2C gerilim seviyesi de 5V’dir.  

Otonom sürüş “Nvidia Jetson Nano” bilgisayarında çalışmaktadır. Bu bilgisayar ile Pixhawk 

seri haberleşme protokolü ile haberleşebilmektedir. Pixhawk’ın seri pinleri için “Telem” pinleri 

kullanılabilmektedir. Burada Pixhawk üzerinde bulunan “Telem 2” ile Jetson Nano üzerinde 

bulanan “UART” pinleri kullanılmaktadır. Otonom kilitlenmenin görüntüsü direkt olarak 915 

MHz anten verici ile yer istasyonuna aktarılacaktır. ZED-2 kamerası micro-USB kablosu ile 

Jetson Nano’ya bağlanmaktadır. LiDAR sensörü ise I2C protokolü ile elde ettiği verileri 

aktarmaktadır.  

Sistemde bulunan parçaların beslenmesine gelirsek, 6S 10000 mAh Li-Po batarya bütün sistemi 

besleme görevini üstlenecek. Batarya düşük seviyeye geldiğinde uyarı alarmı veren bir adet 

alarm bulunmaktadır. Güvenlik önlemi için ana bataryamıza bir adet sigorta bağlıdır. Ardından 

DC-DC güç modülü, bataryadan aldığı gücü sisteme dağıtmaktadır. XT60 konektörü ile modüle 

gelen güç ESC modüllerine direkt olarak yine aynı konektörle seviyesi düşürülmeden 

gitmektedir. Modülün üzerinde bir de 5V çıkışı bulunmaktadır ki bu da Pixhawk’ı beslemek 

için kullanılmaktadır.  Bu güç modülüne ek olarak 2 tane BEC modülü kullanılmaktadır. Başka 

5V çıkışımız olmadığı için bir adet 5V çıkışlı BEC Jetson Nano’yu beslemekte, diğer 12V 

çıkışlı BEC modülü ise TS832 verici modülünü beslemektedir. 
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Şekil 7.23 Yer İstasyonu 

Yer istasyonunda ise 2 adet alıcımız bulunmaktadır. Bunlardan RS832 FPV kamera görüntüsü 

elde etmekteyken anten alıcısı ise telemetri verisini almaktadır.  

8. TEST VE SİMÜLASYON 

8.1. Alt Sistem Testleri 

Alt sistemler ile ilgili olarak kullanmış olduğumuz enstrümantasyonlar havacılık standartlarına 

uygundur ve günümüzde efektif şekilde kullanılmaktadır. Ancak kullanılan sistemlerin 

entegrasyon aşamasında isterileri en verimli şekilde karşılayabilmek amacıyla enstrümantasyon 

girdi-çıktılarını, ortam çalışma koşullarını ve çalışma aralığı değerleri laboratuvar, ekipman 

eldeki imkanlarla icra edilmesi planlanmakta. Test süresince her bir testin risk olduğu da bir 

gerçek ve bu yüzden enstrümantasyonların dokümanlarını ayrıntılı bir şekilde incelenip, ekip 

üyeleriyle bu konudaki çıkarımlar paylaşılmaktadır. 

Tasarım süresince mühendislik analiz çalışmaları (yapısal analiz, aerodinamik analiz, 

aeroelastic analiz, ağırlık-denge analizi, elektriksel analizler ve EMI/EMC analizleri) büyük 

önem arz etmektedir. Yapılan testler sırasında oluşabilecek her türlü hasara karşı sistem tolerans 

değerlerinin de yüksek olması gerektiği bilincinde olarak çalışmalar bu yönde yapılması 

planlanmaktadır. 

Motor arızaları ile ilgili oluşabilecek her türlü arızaya karşın ekipmanı yerleştirmeden önce 

external güç verilerek test planlanmaktadır. Çünkü motor uçan araçların önemli bir ekipmanıdır 

ve düzgün çalışmaması durumunda çarparak pervanelerin zarar görmesine ve istenen itkinin 

elde edilememesine sebep olabilir. 

Kumanda için aşağıda vermiş olduğumuz kumanda alıcısı test devresinin kurulması 

planlanmaktadır. Devre ile her türlü IR uzaktan kumandaların çalışıp çalışmadığı anlaşılabilir. 

Devrede bir adet TK19 alıcı göz, bir adet devreli buzzer, bir adet LED ve bir adet 1 kOhm 

direnç kullanılmıştır. Devre 5V ile çalışmaktadır. Herhangi bir uzaktan kumandanın IR LED’i 

(kızılötesi LED), devrenin TK19 alıcı gözüne yaklaştırılıp kumandanın herhangi bir tuşuna 

basıldığında devre tamamlanır, buzzer kesik kesik öter ve LED yanıp söner. 
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Şekil 8.1 Kumanda alıcısı test devresi 

GPS cihazının testi için telefona yüklenilen uygulamalar ile bulunulan konumun doğruluğu 

teyit edilebilir. 

Klasik PID denetleyici yerine geliştirilmiş PID denetleyici kullanılması planlanmaktadır ve 

kontrol sistemine farklı girdiler sağlanarak kontrol sisteminin kararlığının incelenmesi 

planlanmaktadır. Yine PID denetleyici testlerimizi de test etmeyi planlıyoruz. PID testlerinin 

istenen verimle çalışması rüzgâr ve bozucu etkilere karşı daha çabuk uyum sağladığı ve önemli 

ölçüde daha performanslı olduğunu ortaya koyması açısından büyük önem arz etmektedir. 

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

Alt sistemlerin testleri ve entegrasyonu yapıldıktan sonra yer testleri ve uçuş testlerinin 

yapılması aşamasına geçilmesi planlanmaktadır. Yer testlerinde önceliğimiz uyumluluk testleri, 

yer titreşim testi, ayrılma testleri gibi testleri gerçekleştirmektir.  

Uçuş testlerinde ise uçuş yükleri testi, performans testleri, doğrulama testleri gibi testleri 

uygulamaktır. Alt sistem testlerinde ve yer testlerinde yapılmış olunan testlerin birçoğu havada 

da yapılarak tasarlanılan sistemlerin verimi incelenecektir. İdealde yapılmış olunan tasarımların 

pratikteki etkileri görülüp buna göre sistemlerin geliştirilmesi planlanmaktadır. 

8.2.1. PID KONTROL SİSTEMİ TASARIMI 

Denetleyiciler içerisinde yaygın kullanıma sahip olan geleneksel PID denetleyici yerine 

geliştirilmiş PID denetleyici yapısı bu çalışmada kullanılmıştır. Geleneksel PID denetleyicinin 

iki temel olumsuz tarafı vardır: Türevsel etki hatadan hesaplandığından dolayı sisteme bir 

basamak girdi uygulandığında türevin çıkışı dürtü fonksiyonu olacaktır. Bu da eyleyicileri 

doyuma ulaştırarak sistemi doğrusal bölgeden uzaklaştırabilir. İntegral etkisi eyleyici 

doyumuyla da birleşerek doğrusal olmayan bir etkiye sebep olabilir. Bu da denetleyici 

performansında düşüşe neden olabilir. Eğer integral değeri büyükse ve bu sırada hata işaret 

değiştirirse integralin de işaret değiştirmesi zaman alır. Sistemin tepkisini olumsuz yönde 

etkilediğinden istenmeyen bir durumdur. Bu yüzden bu durumu önlemek için integral etkisi 

minimum ve maksimum değerlerle sınırlanmalıdır. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için 

aşağıda yer alan geliştirilmiş PID yapısı kullanılmıştır. 
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Şekil 8.2 Geliştirilmiş PID yapısı (Enhanced PID scheme) 

Diğer yapıdan farklı olarak türev hata ile çarpılarak değil doğrudan algılayıcı ile çarpılarak 

denetleyici çıkışına eksi olarak eklenmiştir. Aşağıda yatış açısı kontrolü için tasarlanan 

denetleyici gösterilmektedir. 

 

Şekil 8.3 Yatış açısı için PID denetleyicisi (PID controller for roll angle) 

Burada referans yatış açısı girdisi ve algılayıcıdan gelen açı bilgisi çıkartılarak hata sinyali elde 

edilmiştir. Bu hata sinyali integral ve oransal katsayılar ile çarpılarak denetleyici çıkışına 

eklenmiştir. Yatış açısal hızı ise doğrudan türevsel etki ile çarpılarak çıkışa negatif olarak 

verilmiştir. Yunuslama açısı için kullanılan PID denetleyici aşağıdaki şekilde verilmektedir.  

 

Şekil 8.4 Yunuslama açısı için PID denetleyicisi (PID controller for pitch angle) 

Sapma açısı kontrolünü sağlayan denetleyici yapısı ise aşağıdaki şekilde yer almaktadır. İrtifa 

kontrolünde ise temel olarak aynı geliştirilmiş PID yapısı kullanılmıştır. Ancak denetleyicinin 

performansını iyileştirmeye dönük birtakım eklemeler yapılmıştır.  
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Şekil 8.5 Sapma açısı için PID denetleyicisi (PID controller for yaw angle) 

 

Aşağıda sistem üzerinde yapılan değişiklikler görülmektedir. Önceki denetleyicilerden farklı 

olarak yer çekimi etkisinin denetleyici üzerindeki yükü kaldırmak için denetleyici çıkışına askı 

gaz kolu kadar bir ekleme yapılmıştır. Diğer bir iyileştirme ise döner kanat yatış ya da 

yunuslama hareketi yaptığında irtifasını koruması için dönüşüm matrisi ile bölünmüştür. Son 

olarak denetleyicinin çıkışı sınırlandırılarak eyleyicilerin kapasitesinden fazla doyuma ulaşması 

önlenmiştir. Açı ve yükseklik kontrol yapıları verildikten sonra konum kontrolü için denetleyici 

yapıları da kullanılmaktadır. 

 

Şekil 8.6 İrtifa için PID denetleyicisi (PID controller for altitude) 

9. GÜVENLİK  

Yarışma ekibi her ay düzenli olarak ekip üyelerinin daha güvenli şartlarda çalışabilmesi için iş 

güvenliği eğitimi almaktadır. Atölyemizde kullanılan elektronik el aletlerinin 45 günde 1 

uygunluk kontrolleri yapılmakta ve risk durumları kırmızı, mavi ve beyaz renkli barkodlar ile 

belirtilmektedir. Atölyede batarya güvenliği için ekibe özgün bir sistem geliştirilmiştir. 

Çalışmalar bittikten sonra batarya tasarlanılan bu sistemin içerisinde güvenle muhafaza 

edilmiştir. Sistem yangın battaniyesi ile izole edilmiştir ve herhangi bir yangın durumunda 

sistem içerisinde bulunan nozullerden elektronik sistemlere zarar vermeyen ve soğutma 

özelliğine sahip olan FM-200 gazının püskürtülmesi sağlandı. Katılınan yarışmada kullanacak 

araç, hazır olarak temin edilmiştir. Ekibe, temin edilmiş araca kullanılacak sistemlerin entegre 

edilmesi görevi kalmıştır. Entegre edilen bu sistemlerin araç içerisindeki konumlarında sağlam 
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bir şekilde bulunmasına özen gösterilecektir. Ekipte çok sayıda, araç için kontrol listesi 

hazırlanmıştır. Her çalışmaya başlanıldığında hazırlanılan bu kontrol listelerindeki bu 

maddelerin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmektedir. Araçta bulunan bağlantı noktalarının 

sağlamlığını artırmak için çift komponentli epoksi bazlı yapıştırıcılar kullanıldı. Yapılan 

elektronik sistemlerde akımın güvenli bir şekilde taşınabilmesi için sisteme uygun kalınlıkta ve 

cinste kablolar seçildi. 

Herhangi bir yüksek akım çekme durumunda elektronik sisteme entegre edilen sigorta modülü 

batarya ile elektronik sistemler arasındaki gücü keserek güvenliği sağlar. Bunlara ek olarak hem 

Pixhawk’a hem de elektronik sisteme entegre edilmiş 2 adet güvenlik butonu bulunmaktadır. 

Aynı şekilde yer istasyonundan gönderilen komutlar vasıtasıyla güç kesilebilmektedir.  

Uçağın kanatlarının altında bulunan 2 adet fırçasız motor itki sistemini oluşturmaktadır.  Bu 

sistem kalkış sırasında tehlike arz etmektedir. Herhangi bir iniş takımı bulunmayan uçak 

gövdesinde kalkış sırasında elden fırlatma yöntemiyle fırlatma işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Bu işlem sırasında uçağı fırlatan kişinin herhangi bir zarar görmemesi için motorları kendisinin 

önünde tutara kuyruk kısmından fırlatma işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu işlem 

yapan kişinin gerekli gözlük, eldiven, siperlik, kol koruma gibi güvenlik tedbirlerini alması 

gerekmektedir. 
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