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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ 

1.1. Sistem Tanımı  

Yarışma kapsamında belirlenen görevleri yerine getirecek sistemin bileşenlerini havada 

güvenle taşıyacak, elden atılabilen, tamamen otonom kalkış, uçuş ve gövde üstü iniş 

yapabilecek sabit kanatlı bir İHA tasarlanmıştır. İHA’nın ismi kelime anlamı göçmen olan 

“Muhacir” olarak belirlenmiştir. 

Yarışma isterlerini fazlasıyla karşılayabilecek güç ve çeviklik için 2 motorlu bir tasarım seçildi. 

İtki sistemimizde motor olarak Sunny Sky X3520-3 560 KV motor, pervane olarak APC Tip 

14x7 EP ve ESC olarak HobbyKing Red Brick 100A ESC 5VBEC V2 seçildi. Muhacir’in 

kaldırma kuvvetini ve verimliliğini arttırmak için geniş kanat açıklıklı bir tasarım yapıldı. En 

uygun (optimum) verim için kanat açıklığı 2386 mm olarak hesaplandı. Muhacir’in görevi olan 

otonom ve/veya elle iniş/kalkış, uçuş, yabancı insansız hava araçlarına kilitlenme görevlerini 

rahatlıkla yerine getirebilecek çeviklikte tasarlandı. Otopilot kartı olarak ucuz, kolay temin 

edilebilir, hafif ve küçük boyutlara sahip olan MATEK F405-WING kartı tercih edildi. Otopilot 

kartı ile uyumlu ve benzer özelliklerdeki MATEK M8Q-5883 GPS alıcı olarak kullanıldı. 

Hedef tespit ve takip algoritmalarını koşturmak amacıyla JETSON NANO uçuş bilgisayarı 

tercih edildi. Hedefi net ve verimli bir şekilde görebilmek için ELP USB4KHDR01 L36 kamera 

tercih edildi. Muhacir’in telemetri ve görüntü verilerini uçuş sınırlarında en az gecikme ve 

yüksek bant genişliği ile yer kontrol istasyonuna (YKİ) iletebilmesi için dış ortam WiFi modem 

(Rocket M5) tercih edildi. 

Muhacir bulunduğu görev alanında otonom kalkışını yapıp görev alanına girdikten sonra 

otonom uçuşuna geçecektir. Sonrasında ise rakip İHA’ları tanımlama ve kilitlenme görevine 

başlayacaktır. Bu esnada gerçek zamanlı görüntü işleme görevine başlayacaktır. Otonom ya da 

manuel başarılı kilitleme tespitinden sonra haberleşme modülü ile YKİ’na kilitlenme verisini 

iletecektir. 

Yer Kontrol İstasyonu (YKİ): Şekil 1’de gösterilen YKİ 

(Şekil 1) Muhacir’i kumanda/kontrol ve izlemek için 

kullanılan bilgisayardır. Bu bilgisayar sayesinde Muhacir’e 

komutlar verebilir, otonom görevler yaptırabilir, anlık görüntü 

alabilir, takip edebilir ve gerektiğinde manuel olarak kumanda 

edilebilir. 

            Şekil 1 Yer Kontrol İstasyonu 

Yer Modemi: Şekil 2’de gösterilen modem YKİ’ye bağlanarak Muhacir ile 

haberleşmeyi sağlamaktadır. Bu haberleşme verisi İHA’nın konumu, hızı, açısı 

gibi temel sensör bilgileri ile kameradan alınan görüntü bilgilerini taşır. Bu dış 

ortam modemi 5 GHz frekans bandında konfigüre edilebilmektedir. 

 

Şekil 2 Yer Modemi 
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İnsansız Hava Aracı (İHA): Uzaktan kontrol edilerek ya da 

otonom olarak hareket edebilen ve/veya havada asılı kalabilen 

araçlara denir. Yarışma için üretmiş olduğumuz Muhacir, 

kanat açıklığı 2386 mm, ağırlığı 5660 gram olan insansız hava 

aracımızdır (Şekil 3).  

          Şekil 3 Muhacir 

 

RC Kumanda: İHA’yı gerektiğinde el ile kontrol etmek için 

kullanılan radyo kontrol cihazıdır. Üretilen sinyaller Muhacir’in 

üzerindeki kumanda ile eşleştirilmiş alıcı yardımı alınarak komutlar 

İHA’da yerine getirilir. 

      Şekil 4 Kumanda 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Yarışma gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanan İHA’nın bileşenleri ve ağırlıkları  

Tablo 1’de gösterilmiştir. Nihai tasarımın toplam ağırlığı 5660 gram olarak hesaplanmıştır. 

Gerekli olan tüm elektronik ve mekanik parçalar İHA’nın ağırlık merkezini koruyacak şekilde 

konumlandırılmıştır. Uçak üzerinde güç sistemi olarak Sunny Sky X3520-3 560 KV, 14x7 EP 

pervane HobbyKing Red Brick 100A ESC ve 6S1P 12000 mAh batarya sistemi tercih 

edilmiştir. Yapılan testler sonucunda İHA’nın manevralı uçuşu sırasında en fazla ortalama 34 

amper akımda çalıştığı gözlemlenmiştir. Bu akım değeri göz önüne alınarak ortalama uçuş 

süresi en az 22 dakika olarak hesaplanmıştır. Bu durum ortalama bir değer olup hava şartlarına, 

uçuş hızına ve manevra miktarına göre değişiklik gösterebilir. Bu uçuş süresi yarışma isterlerini 

karşılamaktadır ve görevi başarıyla tamamlayabilmesi için yeterlidir.  

 

Tablo 1 Muhacir’in Ağrılık Dağılımı 
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Kalkış hızımız Tablo 2’de belirtildiği gibi minimum 29 Km/h’dir. Muhacir’in firar kenarına 

konumlandırmış olduğumuz flapları (kanatçık) kullanarak, gerekli durumlarda iniş ve kalkış 

hızlarına müdahale etmek mümkündür.  

 

Tablo 2 Muhacir’in Flap Açılarına Göre Hızları 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ 

2.1. Takım Organizasyonu 

 

 Şekil 5 Takım Organizasyonu  

Takımımız yapısal ve yazılım olmak üzere iki alt takıma ayrıldı. Şekil 5’te belirtildiği gibi 

yapısal alt takımımız Muhacir’in tasarımından, yapımından sorumludur. Yapısal tasarımın 

gerçeklenmesi ve testleri aşamasında tüm ekip yer almıştır. Yazılım ekibi hava aracı ile yer 

kontrol istasyonunun arasındaki haberleşmeden, uçuş esnasında rakip İHA’larını bulmaya ve 

tespit edip, izleme yapılmasını sağlayan algortimalardan sorumludur. Takımımızın akademik 

danışmanlığını Doç. Dr. Tansu Filik üstlenmiştir. Takım kaptanımız ise 3. Sınıf öğrencisi 

Doğukan GÖZLER’dir. Takımımızda yer alan Cihan Berk ELMAS, Bilal BERKDEMİR ve 

Sekran Mert KILIÇ gelinen süreçte kendi istekleri ile takımdan ayrılmışlardır. 
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2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Ön tasarım raporunda belirtilen tarihlerde yapılan planlamalarda küçük sapmalar gerçekleşti. 

Bunları telafi edecek şekilde planlama Tablo 3’te belirtildiği gibi tekrar gözden geçirilerek 

yeniden planlandı.  

 

Tablo 3 Zaman Akış Çizelgesi 

Ön tasarım raporunda belirtilen bütçe ile gerçek bütçeler arasında farklar oluştu. Değişen 

ürünlere göre tablo yeniden oluşturulmuş ve Tablo 4’te belirtilmiştir. 

 

Tablo 4 Bütçe Tablosu 

 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ 
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3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

Motor: Motorlar fırçalı ve fırçasız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fırçasız motorlar, fırçalı 

motorlara göre çok daha verimli çalışırlar. Bu yüzden Muhacir’in motor seçiminde bizim için 

yeterli itkiyi sağlayacak olan Sunny Sky X3520-3 560 KV motor (Şekil 6) tercih edildi. Seçilen 

motorun özellikleri Tablo 5’te sunulmaktadır. Daha verimli olması açısından, daha uzun süre 

havada kalabilmek, sağa-sola manevraları daha kolay yapabilmek ve daha gürbüz bir uçuş 

yapabilmek için çift motorlu bir itki sistemi tercih edildi.  

                   

                    Tablo 5 Motor Özellikleri        Şekil 6 Sunny Sky X3520-3 560 KV Motor 

 

Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC): Motorun hızının 

ve yönünün kontrol edilmesi için kullanılır. Üzerinde 

uçuş kontrolcüsüne giden bir bağlantısı vardır ve otopilot 

üzerinden komutları alarak motorun hızını değiştirebilir 

ya da durdurabilir. Motor ve ESC arasında 3 kablo ile 

bağlantısı yapılır. Kullandığımız motorun isterlerini 

karşılayabilecek olan en optimum ESC olan HobbyKing 

Red Brick 100A ESC 5VBEC V2 (Şekil 7) modeli tercih 

edilmiştir.  

       Şekil 7 HobbyKing Red Brick 100A ESC 

Pervane: Motor milinin üzerine yerleştirilerek itme veya çekme gücünü 

sağlar. Kullanmış olduğumuz motorlar APC 12x6, APC 12x8, APC 

13x6.5, APC 13x8 ve APC 14x7 pervanelerinde testleri yapılmıştır ve 

desteklemektedir. Görev için gerekli olan itkiyi, en verimli APC Tip 

14x7 (Şekil 8) pervanesi vermektedir ve bu pervane tercih edilmiştir.  

 

           Şekil 8 APC 14x7 Pervane 
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Uçuş Bilgisayarı: Görev isterlerini üst düzeyde karşılayabilmek 

için yüksek işlem gücüne, geçici belleğe ve grafik birimine sahip bir 

uçuş bilgisayarının kullanılması gerekmektedir. Kameradan alınan 

görüntüdeki nesnelerin sınıflandırılması/takibi gibi algoritmaları 

hızlı şekilde işleyebildiği ve sistemimiz ile uyumlu çalıştığı için 

NVIDIA Jetson Nano 4 GB (Şekil 9) seçildi.  

              Şekil 9 Jetson Nano 

Otopilot (Uçuş kontrolcüsü): Üzerinde bulunan sensörler ve 

GNSS alıcısı ile gelen verilerle hava aracının kontrolünü 

sağlayan mikrobilgisayardır. Ayrıca yine otopilot üzerine 

bağlanan telemetri ya da kumanda alıcısıyla da manuel olarak 

kontrol edilebilir. Sistemimizde Ardupilot ile uyumlu, ebatları 

çok küçük olan Mateksys F405-WING (Şekil 10) tercih edildi. 

Seçilen  model diğer rakiplerine göre daha hafif, ucuz olması ve 

kendi güç dağıtımını içinde barındırması gibi avantajlara 

sahiptir. 

               Şekil 10 Mateksys F405-WING 

GNNS Alıcı: Muhacir'in uçuş esnasında mevcut konumunu, rakım bilgisini, 

açısını ve hızı gibi parametreleri ölçmek için kullanılır. Kullandığımız 

otopilot ile tam uyumlu, hafif ve oldukça küçük boyutlara sahip olan M8Q-

5883 (Şekil 11) serisi alıcı ve anten tercih edildi. Sistem üzerindeki elektrik 

ve manyetik alanlardan etkilenmemesi için elektroniklerden mümkün 

olduğu kadar uzak bir bölge olan uçağın burun kısmında bulunan plastik 

(radom) kısmına yerleştirildi.  

             Şekil 11 M8Q-5883 GPS 

Hava hızı sensörü: Uçakların hava 

hızının ölçülmesinde kullanılan airspeed 

sensor, sürekli olarak hava hızımızı 

ölçmek ve bu veriyi görev sırasında aktif 

olarak kullanabilmek için Matek ASPD-

4525, Muhacir’in kanatlarının hücum 

açısıyla paralel şekilde yerleştirilerek 

kullanıldı. Ayrıca uçağın burnuna 

yerleştirilerek net bir veri alması sağlandı.       Şekil 12 ASPD-4525 
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Haberleşme Modemi: Muhacir ile YKİ arasındaki 

kablosuz haberleşmeyi sağlar. Yarışma esnasında aynı 

frekans bantlarının kullanılması girişim ve güvenlik 

sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bunu önlemek 

amacıyla sistemimizde şifrelenmiş ve frekans aralığı ve 

bant genişliği ayarlanabilir bir dış ortam modülü tercih 

edilmiştir. YKİ be araç üzerinde farklı anten seçenekleri 

ile uzun mesafelerde çalışabilene Rocket M5 (Şekil 13) 

kullanıldı.      

       Şekil 13 Rocket M5 Telemetri 

Batarya: Muhacir’in alanda görevi gerçekleştirebilmesi ve 

platform üzerindeki donanımın çalışabilmesi için gerekli 

olan enerji kaynağı olarak sistem üzerine batarya entegre 

edildi. Kullanmış olduğumuz motorlar 6S’i 

desteklemektedir. Enerji verimliliği, ağırlık ve performansa 

etkisi kıyaslandığında ve görev için yeterli süreyi verebilmesi 

ve hafif olması açısından 12000 mAh’lık bir pil tercih edildi. 

Kalitesi ve anlık çekebildiği akımlara bakıldığında, Tattu 6s 

12000 mAh (Şekil 14) model batarya diğer modellere göre 

tercih edilmiştir. 

                       Şekil 14 6s 12000 mAh Batarya 

Kamera/lens: Muhacir’in görüntü almasını sağlayan 

sistemdir. Görüntüyü net bir şekilde almak, rakip 

İHA’ları tanımlama açısından ve kilitleme açısından 

büyük bir önem arz etmektedir.  Önceki sistemimizde 

kullanmış olduğumuz ELP markalı kamera ile test 

uçuşlarımızda istenilen performansa ulaşılamadı. 

Odağın ve parlaklık ayarlarının sabit kalmış olması, 

Muhacir’in aşağı ya da yukarı hareketi sonucunda 

kilitlenmiş olduğu İHA’yı kaybedebilmesine sebep 

oldu. Bu sebepten dolayı ELP-USB4KHDR01-MFV 

kamera yerine yine ELP’nin farklı modeli olan ELP-

USB4KHDR01-L36 (Şekil 15) kullanılması tercih edildi.  

                      Şekil 15 ELP Kamera 
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Servo Motor: Sürücüden gelen sinyali mekanik bir harekete çevirmek 

için kullanılır. Muhacir’in flap, aileron, rudder, elevator gibi kontrol 

yüzeylerinin kontrol edilmesi amacıyla 6 adet servo motor kullanıldı. 

Tahmini maksimum hızımız baz alındığında, yüzey alanlarına düşen 

yükü rahat bir şekilde kaldırabilecek olan EMAX ES08MDII (Şekil 

16) servo motoru tercih edildi.  

 

         Şekil 16 EMAX ES08MDII 

Regülatör: İHA’daki farklı voltajlarda çalışan elektronikler 

bulunmaktadır. Otopilotun üzerindeki güç dağıtım kartında 5V çıkışı 

Jetson Nano için kullanılabilir fakat yapılan testlerde yeterli akımı 

veremediği görülmektedir. Bu amaçla 22 Volt batarya çıkışından Jetson 

Nano’ya istenen akımda 5V güç vermesi için regülatör (Şekil 17) kullanıldı.  

Şekil 17 Regülatör    

3.2. Alt Sistemler Özeti 

Muhacir’in parametrelerinin ayarlanması, test edilmesi ve izlenmesi amacıyla açık kaynak 

kodlu, ücretsiz ArduPilot Misson Planner yazılımı kullanılmıştır. Önceki kısımlarda 

belirttiğimiz gibi sistemimizdeki uçuş elektroniğimiz özet olarak; otopilot kartı olarak Matek 

F405-WING, hava hızı ölçümü için Matek ASPD-4525 airspeed sensörü, GNSS alıcı ve anteni 

Matek ASPD-4525 ve Matek M8Q-5883 tercih edildi. Daha önce de belirtildiği gibi kamera 

olarak ELP Sony IMX317 tercih edildi. Bu kameranın uygun fiyat, kompakt boyut, kolay temin 

edilebilmesi, görüntüyü istenilen çözünürlükte alabilmesi ve ayrıca Nvida Jetson Nano görüntü 

işleme kartıyla uyumlu olmasından dolayı tercih edilmiştir. Jetson Nano tek kart bilgisayarını 

seçmemizdeki en büyük etken düşük enerjiyle görüntüyü en verimli şekilde işleme yeteneği ve 

otopilot kartımızla uyumlu bir şekilde çalışmasından dolayı piyasadaki daha ucuz rakiplerine 

rağmen tercih edilmiştir. Ayrıca, uçtan uca şifreli kablosuz haberleşmeyi sağlamak için Rocket-

M5 haberleşme modülü kullanılmıştır. Rocket-M5'i tercih etmemizin sebepleri 5GHz 

haberleşme frekansının kullanılması ve uygun yer istasyonu antenleri ile 50+ kilometre 

mesafelerde 150 Mbps bant genişliğinde veri aktarımını destekleyebilmesidir. Rocket-M5'in 

performansı sahada test edilerek yarışma kapsamında hakem sunucularına IP tabanlı olarak 

İHA’nın anlık verilerini ve tespit kanıtlarının en az gecikme ile iletebilmesi sağlanacaktır. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Muhacir’in nihai tasarımındaki değişiklikler ve bazı elektronik bileşenlerin değişmesi 

sonucunda güncel ağırlığı 5.660 grama indirilmiştir. Kullanmış olduğumuz itki sistemimizde 

iki adet Sunny Sky X3520-3 560 KV motor, iki adet HobbyKing Red Brick 100A ESC 5VBEC 

V2, iki adet APC tip 14x7 EP pervane kullanıldı. Bu itki sisteminin üretmiş olduğu maksimum 

itki miktarı 8.860 gramdır. Muhacir’in kalkışını yapması için gerekli olan minimum itki 

miktarını fazlasıyla karşılamaktadır. Muhacir’in manevralı uçuşu sırasında Şekil 18’de 

görüldüğü gibi ortalama 34 amper kullanmaktadır. Bu durumda, Muhacir’in üzerinde bulunan 

12000 mAh’lık bataryanın kapasitesini kullanmış olduğu ortalama ampere oranladığımızda, 
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Muhacir yaklaşık olarak en az 22 dakika havada kalabileceği hesaplanmaktadır. Müsabaka 

turunun tamamlanması için ise 15 dakikalık bir uçuşun yapılması istenmektedir ve yarışma 

isterlerini karşılamaktadır. 

 

Şekil 18 Batarya Voltaj Değişim Grafiği 

 

Tablo 6 Motorun Güç Tüketim Tablosu 
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3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

 

 

 

 

 

Şekil 19 Muhacir’in Boyutları 

 

 

Şekil 20 Muhacir’in Teknik Resmi 
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Şekil 21 Muhacir’in Yerleşimi 

Muhacir’in üzerinde bulunan sigorta Şekil 21’de gösterildiği gibi dışarıdan ve kolay erişilebilen 

ve güç hattını anahtarlayan bir anahtar bulunmaktadır. 

 

Şekil 22 Muhacir’in Fotoğrafı 
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3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Muhacir’i tasarlarken, dengeli ve gürbüz uçuş yapabilmesi için Tablo 7’de gösterildiği gibi 

mümkün olduğu kadar dengeli yerleştirilmeye çalışıldı. Ayrıca ağır olan bileşenler ağırlık 

merkezine yaklaştırılarak uçuş dengesini manevra sırasında minimuma indirilmeyi amaçlandı. 

Tablo 7’deki veriler ağırlık merkezini referans alarak oluşturulan değerlerdir. 

 

 

   Tablo 7 Parçaların Ağrılık Dağılımı ve Konumları 

 

4. OTONOM KİLİTLENME 

Muhacir’in otonom kilitlenme yapabilmesi için öncelikle yarışma sunucularından elde edilecek 

telemetri bilgilerinin değerlendirilmesi, ardından kamera aracılığıyla elde edilen görüntülerin 

işlenmesi sayesinde otonom takip için gerekli komutların belirlenip otonom kilitlenmenin 

gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.  
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  4.1Telemetri Verilerinin İşlenmesi 

 
Şekil 23 Algoritma Akış Şeması 
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Bu amaçla Şekil 23’te akış şeması verilen algoritma belirlenmiştir. Elde edilen telemetri verileri 

ile her takım için içerisinde takım numarası, enlem, boylam, takip için uygunluğu ve İHA’ya 

ulaşmanın maliyeti gibi parametreleri olan bir classtan nesneler oluşturulacak ve her yeni 

telemetri alındığında bu veriler güncelleştirilecektir. 

 

 4.2 Takip Uygunluğu ve Maliyetin Belirlenmesi 

 

Yarışma sunucusu tarafından her takım için gönderilen telemetri verileri değerlendirilecek ve 

başka bir takımın kilitlenmede olup olmadığına göre hedef belirleme algoritması öncelikli hedef 

kilitlenen takım olarak değişecektir. Başka bir takım kilitlenmede değilse gönderilen telemetri 

verileriyle güncellenmiş olan nesnelerin enlem ve boylamına bakılarak Muhacir’in önünde bir 

İHA olup olmadığı kontrol edilir. Eğer Muhacir’in önünde bir İHA yoksa tüm İHA’ların 

yönelmesi, hızı ve GPS saati dikkate alınıp basit hareket denklemleri kullanarak İHA’ların bir 

saniye sonraki iki boyutlu konumu tahmin edilir ve Muhacir aralarından en az maliyet 

gerektiren hedefi seçerek o hedefe doğru yönelir. Eğer iki boyutlu düzlemde Muhacir’in önünde 

bir İHA varsa, İHA’nın irtifasına, dikilmesine açısına, yönelmesine, hızına ve GPS saatine göre 

tahmini konumu belirlenir. Eğer İHA’nın tahmini konumu Muhacir için fazla uzaksa veya 

direkt olarak Muhacir’in üstüne doğru fazla hızlı bir şekilde geliyorsa, diğer bir deyişle, 

Muhacir’in hızı, yönelmesi, irtifası ve dikilmesi dikkate alınarak iha için belirlenen konum 

Muhacir’in fazla yakını ya da arkasında ise başka bir hedef belirlenir. Uygun hedef belirlenip 

Muhacir ona yöneldikten sonra hedef, kamera ile görülebilecek duruma geldiğinde, yeterince 

yaklaşıldığında, kamera ile takip başlar. Başka bir takım kilitlenmede ise ve İHA’nın takibi için 

uygun bir hedef yoksa kilitlenme yapan takımının kilitlenme verisi kullanılır. Veriler, 

kilitlenme yapan İHA’nın kilitlenme esnasında daha stabil hareket edeceğini düşünerek 

kilitlenme yapan İHA’yı takibe geçmeye yönelik bir algoritmada kullanılacaktır. Eğer 

kilitlenme yapan İHA Muhacir gözlemci olarak kabul edildiğinde Muhacir’in takibi için en 

uygun hedef olarak belirlenirse, Muhacir ona yönelir. Maliyet, Muhacir’in rakip İHA’ya alması 

gereken yolun temsilidir ve basit matematik ve geometri formülleri kullanarak hesaplanır. 

 

4.3 Kamera Görüntülerinin İşlenmesi  

 

Nesne tespiti Muhacir için en önemli alt sistemlerden bir tanesidir. Bu görevi geçekleştirmek 

için Alexey Bochkovskiy’nin geliştirmiş olduğu Yolov4 modelinin hafifletilmiş versiyonu olan 

Yolov4-Tiny kullanılmıştır. YOLOv4-tiny, daha az bilgi işlem gücüne sahip makinelerde 

performans vermek üzere tasarlanmış YOLOv4'ün sıkıştırılmış sürümüdür. Model ağırlıkları 

yaklaşık 16 megabayt büyüklüğündedir ve Tesla P100 GPU ile 1 saat içinde 350 görüntü 

üzerinde eğitim almasına olanak tanır. YOLOv4-tiny, Tesla P100'de 3 ms'lik bir çıkarım hızına 

sahiptir ve bu da onu var olan en hızlı nesne algılama modellerinden biri haline getirir. Yolov4-

Tiny’nin Jetson Nano gibi kısıtlı bir mini bilgisayarda çalışacağı göz önüne alınırsa, bahsi geçen 

bu model kısıtlı teknik kapasiteye sahip bu cihazlarda optimum sonucu verecektir. 

Yolov4-Tiny’nin 29 adet Evrişimsel Sinir Ağı (CNN) katmanı ve 2 adet Yolo katmanı vardır. 

Azaltılan CNN katmanları sayesinde Yolov4-Tiny düşük sistem özellikli bilgisayarlarda 
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çalışmak ve yüksek performans göstermek üzere tasarlanmıştır. Aşağıda Savaşan İHA 

Yarışması için eğitilmiş olan Yolov4-Tiny modelinin mAP skor tablosu yer almaktadır: 

 

 

Tablo 8 mAP Skor Tablosu 

Daha öncesinde Yolov3 ve Mobile Net – v2 gibi modeller denenmiş olsa da yapılan testler 

sonucunda mAP ve FPS değerleri baz alındığında en optimum sonuç Yolov4-Tiny ile alındığı 

görülmüştür. Model eğitilirken 5000’nin üzerinde fotoğraf kullanılmıştır. Fotoğrafların %10’u 

“Validation Set” olarak atanmıştır. Bunların sonucunda FPS değeri ortalaması 47,64 olarak 

ölçülmüştür. Aşağıdaki resimlerde gerçek zamanlı tespitin örnekleri Şekil 24, 25 ve 26’da 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 24 Gerçek Zamanlı İHA Tespiti 
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Şekil 25 Gerçek Zamanlı İHA Tespiti 

 

 
Şekil 26 Gerçek Zamanlı İHA Tespiti 

 

Telemetri verilerinin işlenmesinin ardından takip için uygun bir hedef varsa kamera ile elde 

edilen görüntüler nesne takibi algoritmamız için İHA tanıması amacıyla eğittiğimiz YOLOv4-

tiny ile değerlendirilmeye başlanır. Eğer YOLOv4-tiny görüntü içerisinde bir İHA tespit ederse 

bu İHA’nın öncelikle görüntünün merkezine olan uzaklığı ve İHA’nın merkezinin çerçeveler 

arası konumunun değişimi ile hareket yönünün ve göreceli hızının tahmini bir tespiti yapılır, 

sonrasında ise kilitlenme bölgesinde olup olmadığı belirlenir. Eğer iha takip için göreceli olarak 

uygun bir hızda ise Muhacir takip İHA’ya yönelir ve İHA’yı kilitlenme bölgesinde tutmaya 

çalışır. Kilitlenme bölgesine bir İHA girdiğinde sayaç başlar ve dört saniye sonunda İHA, 

verilerinin tutulduğu nesnede ‘kilitlendi’ olarak görülür ve başka bir İHA’ya kilitlenene kadar 

kilitlendi olarak kalır, aynı zamanda, haberleşme için kilitlenme verisi paketlenerek gönderilir. 

Eğer kilitlenme esnasında İHA kilitlenme alanından çıkarsa sayaç sıfırlanır. 

 

5. HABERLEŞME 

Haberleşme sistemi ve YKİ ile İHA ve yarışma sunucuları arasındaki iletişimi sağlamaktadır. 

YKİ, bir ara yüz programı ile İHA’ları kontrol edebilen ve İHA’dan alınan bilgileri işleyebilen 

görev kontrol istasyonudur.  
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Görev uçuşu esnasında İHA üzerinden birçok bilgi toplanmaktadır. Bu bilgilerin İHA’dan 

YKİ’na güvenli bir şekilde aktarılması, işlenmesi, depolanması, gerçek zamanlı olarak görevin 

icra edilmesi aşamasında açık kaynak kodlu Mission Planner ara yüzü kullanılmıştır. Şekil 

27’de haberleşme sisteminin bileşenleri ve kullanılan internet protokolleri (UDP/TCP, HTTP) 

gösterilmektedir. Bu protokoller üzerinden farklı tipte veriler iletilebilmektedir.   

 

                                       Şekil 27 Haberleşme Sistemi Bileşenleri 

5.1 TCP/IP Haberleşmesi 

TCP (Transmission Control Protocol) bilgisayar ağlarında kullanılan küçük paketler hâlinde ve 

kayıpsız olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir protokoldür. Aslında TCP protokolünün en 

önemli özelliği kimlik doğrulaması yapması ve veriyi karşı tarafa gönderirken veya alırken 

verinin bütünlüğünü sağlamasıdır. Günümüzde gelişmiş birçok ağ iletişim protokolü TCP 

altyapısını kullanmaktadır. En büyük dezavantajı “3 Way Hand-shaking” metodunu kullandığı 

için diğer protokollere göre daha yavaş çalışabilmesidir. Fakat haberleşme sistemimizin 

kapasitesi oldukça yeterli gelmektedir. Savaşan İHA yarışması için TCP/IP protokolü İHA’nın 

bilgilerinin yer istasyonuna aktarılmasında ve diğer takım İHA’larının bilgisinin yarışma 

aracımıza aktarılmasında tercih edilmiştir. Bu şekilde veri bütünlüğü ve gecikme ile ilgili 

problemler aşılabilecektir. Bahsedilen bilgiler JSON (Javascript object notation) formatında 

transfer edilecektir. Örnek bir TCP haberleşme mesajlaşması Şekil 28’de görülmektedir. 
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  Şekil 28 TCP Haberleşme Protokolü Örneği 

5.2 UDP/IP Haberleşmesi 

UDP (User Datagram Protocol) gelişmiş bilgisayarlar ağlarında hızlı bir şekilde veri aktarımını 

sağlayan bir protokoldür. UDP protolü gerçek zamanlı ses ve görüntü aktarımı için sıklıkla 

kullanılır. Veriler aktarılırken TCP’dekinin aksine veri akış kontrolü ve tekrar iletim işlemleri 

için fazladan vakit harcanmaz. Bunun sonucunda UDP’nin sunmuş olduğu iletişim kayıplı 

olabilir ama TCP’deki kadar ağda veri trafiği oluşturmaz. Datagramın segmentten farkı ise 

içerisinde sıra numarasının bulunmamasıdır. Dolayısıyla, iletişim sırasında aktarımı yapılan 

verinin tekrarı ve kaybolması mümkündür.  

Savaşan İHA yarışması için UDP/IP protokolü ile İHA’nın ELP-USB4KHDR01-L36 

kamerasından alınan görüntülerin yer istasyonuna aktarılması ve depolanması sağlanmıştır. 

Alınan bu görüntü sayesinde FPV formatında görevin icrası yer kontrol istasyonu tarafından 

takip edilebilmektedir. Ayrıca aktarılan bu görüntü sayesinde gelecek yarışmalarda İHA tespiti 

için kullanılabilecek sayısal veri setleri de oluşturulabilecektir. 

5.3 Yarışma Sunucusu ile Haberleşme 

Yarışma sunucusu ile haberleşme amacıyla HTTP protokolü kullanılmıştır. Bu iletişim klasik 

API-bilgisayar haberleşmesi şeklinde yapılmıştır. Yarışma sunucusuna takımımızın takım 

numarası, iha_enlem, iha_boylam, iha_yatış vb. bilgiler en az saniyede bir kere gönderilecek 

olup kilitlenmenin başarılı olduğu durumlarda ise kilitlenme bilgi paketi harici olarak 

aktarılacaktır. Gönderilen her bilgi karşılığında sunucu tarafından diğer takımların bilgisi cevap 

olarak alınacaktır. Alınan bu cevap yer istasyonu tarafından İHA’ya aktarılacaktır.  

 HTTP isteklerinin gönderilebilmesi için Python programlama dilinin kütüphanelerinden olan 

“Requests” kütüphanesi kullanılmıştır. Bu sayede sunucuya GET, POST, DELETE vb. HTTP 

istekleri başarıyla yapılmıştır. Yazılan bu kod Python class’ı şeklinde formatlanmış olup kodun 

bakımı ve tekrar kullanımı sağlanmıştır. Ayrıca yazılan bu modulü testleri için harici olarak bir 

restfull API programı “FLASK” kütüphanesiyle gerçekleştirilmiş olup kodun simülasyonunun 

yapılabilmesi sağlanmıştır (Şekil 29). 
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Şekil 29 Yer Kontrol İstasyonu ve Sunucu Haberleşmesi Örneği 

5.4 Haberleşme Donanımı 

Haberleşme donanımı olarak Ubiquiti Rocket M5, NanoStation M5 ve uzaktan radyo 

kontrolcüsü olarak da RADIO MASTER TX16S kullanılmıştır.  

NanoStation M5 2 x2 16dBi anteni ve dual polarizasyonu sayesinde 5 km menzile kadar 100 

Mbit'e yakın bağlantı sağlayabilmektedir. Muhacir üzerindeki Rocket M5 için FatShark 5.8 

GHz frekans bandında yayın yapan 2 adet dairesel polarize anten kullanıldı. Cihazların frekans 

bandı 5MHz olup airMAX haberleşme protokolüne bağlı olarak noktadan noktaya kablosuz 

iletişim kurmaktadır. AirOS ara yüzü aracılığı ile kurulan yerel ağ bağlantısı AES şifreli olarak 

ayarlanabilmektedir. 

İHA, 2.4 GHz bandında yayın yapan ve kendi orijinal antenlerine sahip RadioMaster TX16S 

2.4GHz verici alıcısı ile manuel olarak noktadan noktaya kontrol edilmektedir. Kumanda 16 

kanala sahip olup FASSTest, FASST VE S-FHSS protokollerini sahip alıcıları 

desteklemektedir. 

 

Tablo 9 RADIO MASTER TX16S Özellikleri 

 

 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

22 | S a y f a  

ESTÜ SİHA 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI 

Yer kontrol istasyonunda kullanılacak olan ara-yüzde, İHA’nın elde edilen anlık kamera 

görüntüsü üzerine, sağ-üst köşeden alta doğru sırasıyla sunucu zamanı, yer hızı, hava hızı, 

boylam, enlem, yükseklik ve anlık mod bilgileri yer alacaktır. Hedef Vuruş Alanı (AV) ve 

Kilitlenme Dörtgeni (AH), anlık görüntü üzerine kırmızı ve yeşil renkli kutular olarak 

eklenecektir. Kilitlenme Dörtgeni (AH), Hedef Vuruş Alanı (AV) içerisinde, rakip İHA’nın 

görüntüsünün en uç noktalarını kapsayacak en küçük dörtgen olarak yer alacaktır. Kilitlenme 

Dörtgeni (AH), eğer rakip İHA’nın görüntüsü yatay ve dikey eksenlerin birinde Kamera Görüş 

Alanı’nın %5’i ya da fazlasını dolduruyorsa oluşturulur. Kilitlenme Dörtgeni (AH)’nin ara 

yüzde oluşturulmadığı durumlar ise sırasıyla; rakip İHA’nın görüntüsü Kamera Görüş Alanı 

(AK) içerisinde %5 kuralına uymaması, rakip İHA’nın görüntüsünün tamamen Hedef Vuruş 

Alanı (AV) içerisinde olmamasıdır. Hedef Vuruş Alanı (AV) ise Kamera Görüş Alanının her 

kenarında yatayda %50’sini, dikeyde ise %80’ini dolduran bir dörtgenle belirtilmektedir. 

 Şekil 30 Temsili Arayüz Ekranı 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU 

7.1. Yapısal Entegrasyon 

Hava araçlarında kullanılan kanat tipleri araştırılarak, hızlı uçuş için uygunluk, hafiflik, kontrol 

ve üretim kolaylığı gibi parametreler göz önüne alındığında dikdörtgensel ve üstten kanat 

kullanılmasına karar verilmiştir. Kanatta kullanılan airfoil tipi Geo 398 modelidir. 

Kanat yapısı 3 parça halinde tasarlanmıştır. İlk kısım Şekil 31’de gösterildiği gibi motorların 

konumlandırıldığı ve gövdeye monte olacak olan merkez kanat parçasıdır. Bu parçanın gövdeye 

olan bağlantısı huş malzemesinden yapılan bir kafes parçası tarafından sağlanmıştır.  
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Şekil 31 Merkez Kutu (Center Box) 

Merkez parçaya monte olacak iki kısım aileronları barındıran kanatlardır. Her bir kanadın 

gövdeye montelenmesi için 16 mm ve 8 mm çaplarındaki iki adet karbon fiber boru 

kullanılmıştır. Oluşturulan kanatlar Şekil 32’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 32 Kanatlar 

Hava aracının gövdesi 2 parça olacak şekilde (Şekil 33) tasarlanmıştır. İlk kısım uçağın burun 

kısmıdır. Bu kısım elektronik aksanların bulunduğu ana gövdeye tasarlanan mekanik sistem ile 

monte edilmiştir.  
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Şekil 33 Gövde 

Hava araçlarında kullanılan kuyruk tipleri araştırılmış, hafiflik, etkinlik, kontrol ve üretim 

kolaylığı göz önüne alınarak konvansiyonel kuyruk tipi (Şekil 34) tercih edilmiştir. Tercih 

edilen kuyruğun, gövdeyle olan bağlantısını sağlayacak parçaya bağlantısı huş, vida ve somun 

yardımıyla sağlanmıştır. Elde edilen kuyruk montajının gövdeyle olan bağlantısı 20 mm 

çapındaki karbon fiber boru ile sağlanmıştır. 

 

Şekil 34 Kuyruk 

Parçaların birbirileri ile montajı yapılmadan önceki elde edilen genel görüntüsü Şekil 35’de 

yer almaktadır. 
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Şekil 35 Muhacir’in Parçaları 

7.2. Mekanik Entegrasyon 

Yapılan motor araştırmalarından sonra seçilen motor için foto blok kullanılarak motor bloğu 

tasarlanıp oluşturulmuştur. Oluşturulan bu bloğa motorlar cıvata ve somun yardımı ile 

sabitlenmiştir (Şekil 36).  

 

Şekil 36 Motor ve ESC Bağlantısı 

Yer ile iletişimi sağlaması için kullanılan anten, ana gövdeye cıvata ve somun yardımı ile 

sabitlenmiştir. Yapılan montaj işlemi Şekil 37’de gösterilmiştir. 
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Şekil 37 Rocket Antenleri 

Alınan görüntüyü işlemek amacıyla kullanılan Jetson Nano uçuş bilgisayarı uçağın ana 

gövdesine cıvata ve somun yardımı ile sabitlenmiştir (Şekil 38).  

 

Şekil 38 Jetson Nano 
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7.3. Elektronik Entegrasyon 

 

Şekil 39 Elektronik Elemanların Bağlantı Şeması 

Muhacir’in üzerinde 6S 12000 mAh gücünde bir batarya bulunmaktadır. Güvenliği sağlaması 

amacıyla ilk önce bataryadan alınan gücü önce sigortaya, daha sonra ise güç hattını 

anahtarlayan olduğumuz anahtara gitmektedir. Bataryadan alınan güç öncelikle otopilota 

gitmekte ve otopilot üzerinden güç dağıtımı yapılmaktadır (Şekil 39, 40). 

 

Şekil 40 Güç Dağıtımı 

Şekil 41’de görülen regülatör, aldığı 22.2V’luk gücü 5V’a düşürerek, Jetson Nano uçuş 

bilgisayarı için gerekli olan enerji akışını sağlar.  
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Şekil 41 Regülatör 

Kanatlar modüler şekilde tasarlandıkları için kanatların uçlarında bulunan aileronların hareket 

etmesini sağlayan servo motorlar, kanatlar ve center box arasında bulunan soketler sayesinde 

(Şekil 42) bağlantı sağlanır, güç ve veri aktarımı yapılır. 

 

Şekil 42 Center Box Soketi 

Rocket M5 (Şekil 43) telemetrisi, Jetson Nano ile Ethernet kablosu ile bağlanır ve çalışması 

için gerekli olan gücü otopilot üzerinden alır. 

 

Şekil 43 Rocket M5 
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8. TEST VE SİMÜLASYON  

8.1. Alt Sistem Testleri 

8.1.1 İtki Testi 

İtki sistemi testini gerçekleştirebilmek için kaldıraç sistemli bir platform hazırlandı. 

Platformun bir ucuna motor, diğer ucuna ise ağrılık bağlandı. Ağırlığın bulunduğu masaya ise 

tartı konuldu. Motor ve pervane ikilisi itkiyi üretirken, tartıdaki değişim bize oluşan itkiyi 

gösterdi. Tek bir motor için farklı itki seviyelerinde elde edilen veriler Tablo 10’da 

gösterilmiştir. Oluşan itki değerlerinin tasarlanan İHA için yarışma koşullarında yeterli 

sonuçları elde ettiği gözlemlenmiştir. Uygulana itki seviyesine göre motorun ne kadar güç 

harcadığı gözlemlenmiştir. Elde edilen bu değerlere göre seçilen bataryanın yarışma 

şartnamesinde verilen minimum süreyi karşılayacak şekilde olduğu gözlemlenmiştir.  

 

Tablo 10 İtki Testi Sonuçları 

8.1.2 Yapısal Test 

Muhacir’in görevi sırasında akışkan hava içerisinde hareket edeceği düşünüldüğünde yer 

çekimine olan dikey konumuna göre ve yapacağı manevralara bağlı olarak platform üzerinde 

farklı bölgelere ağırlıktan kaynaklanan kuvvet etki edecektir. Platformun bütününde ya da 

herhangi bir parçasında oluşacak olan kuvvetten kaynaklı kalıcı bir deformasyon veya kırılma 

oluşup oluşmadığını test etmek amacıyla, Şekil 44’de gösterildiği gibi her biri yaklaşık 8300 

gram olan 4 adet ağırlık ile Şekil 45’te gösteriliği gibi toplam 33.2 kilogramlık bir kanat 

yükleme testi yapılmıştır ve deformasyon olmadığı gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 44 Yükleme Testinde Kullanılan Ağırlık  Şekil 45 Kanat Yükleme Testi 
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8.1.3 Kilitlenme Testi 

Savaşan İHA yarışması için 5000’nin üzerinde fotoğraf ile eğitilen Yolov4- Tiny nesne tespit 

algoritması rakip İHA’nın tespitinde ve hedefe kilitlenmesinde önemli bir rol oyanayacaktır. 

Yarışma kuralları gereğince rakip İHA’ya kilitlenmenin sayılabilmesi için İHA’nın hedef kilit 

çerçevesinde en az dört saniye boyunca kalması gerekmektedir. Hedef İHA hedef kilit 

çerçevesine girdikten sonra başlayan bir sayaç sayesinde hedef İHA’nın kilitlenme dörtgeninde 

ne kadar süre kaldığı hesaplanmaktadır. Eğer kilit sağlanırsa, İHA’nın o andaki bilgileri ve 

zamanı JSON formatında yer kontrol istasyonuna aktarılacaktır. Yer kontrol istasyonu 

tarafından alınan bu bilgi yarışma sunucusuna HTTP protokolü ile gönderilecektir. Bu sayede 

otonom kilitlenme görevinin tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca İHA hedef çerçevesine 

girdiği andan itibaren aracımız rakip İHA’yı takibe başlayacaktır. Takibin başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için imge üzerinde çalışabilecek bir PID kontrolcüsü tasarlanmıştır. 

PID’den gelen dönütler sayesinde uçağın yüzey kanatçıklarını kontrol eden servo motorlar 

harekete geçirilecektir. Testler sonucunda alınan FPS değerleri saniyede 33 kare ortalamasında 

olup sistemin görevi gerçekleştirebilmesi için yeterli bulunmuştur. Kilitlenme testine ait 

görseller aşağıda paylaşılmıştır. 

 

Şekil 46 Kilitlenme Başarılı 

 

Şekil 47 Kilitlenme Başarısız 
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8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

Uçuş testlerine başlamadan önce, maksimum güvenliği sağlamak amacıyla Tablo 11’de 

gösterildiği gibi uçuş kontrol listeleri hazırlandı ve uçuşlardan önce kullanıldı. Uçuş kontrol 

listesinde belirtilen maddeler uçuşu riske atabilecek etkenlere göre sıralandı ve düzenlendi. 

 

Tablo 11 Uçuş Kontrol Listesi 

Muhacir’in kalkışına ait görseller Şekil 48’de belirtilmiş ve harita üzerindeki rotası da Şekil 

49’da belirtilmiştir. 

 

Şekil 48 Muhacir’in Uçuş Denemesi 

 

Şekil 49 Test Uçuşu Haritası 
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Şekil 50’deki grafikte Muhacir’in test uçuşundaki roll, pitch, yaw eksenlerindeki değişen açıları 

belirtilmiş ve değişen irtifası belirtilmiştir. Muhacir roll ekseninde sola maksimum 89, sağa 

maksimum 80 derecelik bir açıyla hareket etmiştir. Yaw ekseninde minimum 0.01, maksimum 

359.95 derecede hareket etmiştir. Pitch ekseninde ise burun aşağı maksimum 37, burun yukarı 

maksimum 33 derece ile hareket etmiştir. Muhacir’in test uçuşundaki irtifalar ise minimum 926 

metre, maksimum 1029 metredir.  

 

Şekil 50 Roll, Pitch, Yaw ve İrtifa Grafikleri 

Şekil 51’de gösterildiği gibi, Muhacir’in test boyunca bataryasından almış olduğu akım 

minimum 2 amper, maksimum 103 amper olduğu ve ortalama 34 amper kullandığı 

gözlemlenmiştir.  

 

Şekil 51 Batarya Akım ve Voltaj Değerleri 
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9. GÜVENLİK 

Şartnamede belirtilen güvenlik isterleri göz önüne alınarak Muhacir’in ana parçalarını oluşturan 

her bir parçası yapısal entegrasyon bölümünde belirtildiği gibi birleştirildi. Pervanenin motora 

olan bağlantısı ise cıvata ve somun yardımıyla sağlandı.  

Muhacir, kısa devre vb. önlemek amacıyla iç yüzeyde kolay ulaşılabilir olan 200 amperlik bir 

sigorta taşıyacaktır. Ayrıca gücü dışarıdan kesebilmek için dışarıdan erişilebilen, güç hattını 

anahtarlayan bir anahtar bulunmaktadır. Haberleşmede sorun yaşadığında ve Muhacir’in 

belirlenen alan dışında tek seferde 10 saniyeden fazla kalma durumunda ise Muhacir kendini 

fail-safe moduna alacak ve uçuşunu sonlandıracaktır.  

Yolculuk esnasında ya da sahada batarya kullanılmadığı taktirde herhangi bir darbe ya da kısa 

devre olmasını önlemek amacıyla bataryalarımız, Li-Po batarya saklama çantasının içinde 

muhafaza edilecektir. Çalışma ortamlarında ya da uçuşta olası bir kesik, yaralanma ihtimaline 

karşı ilk yardım seti bulundurulacaktır.  
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