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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ

1.1. Sistem Tanımı

Teknofest 2021 Savaşan İHA (İnsansız Hava Aracı) kategorisindeki görev tanımı,

İHA’nın sırasıyla kalkış, uçuş, hedef tespiti, takip, kilitlenme, kaçış ve iniş görevlerini 

otonom olarak gerçekleştirmesi ve gerekli verilerin uygun formatta yer istasyonuna ve ana 

sunucuya sistem tarafından iletilmesi şeklindedir. Sistemin, belirtilen görevleri yerine 

getirmesi için gereken donanım ve yazılımların geliştirilmesi alt bölümlerde açıklanmıştır. 

ALGAN Savaşan İHA takımı tarafından tasarlanan sistem, otonom şekilde kalkış, iniş 

ve uçuş görevlerini İHA üzerinde bulunan uçuş kontrol kartı sayesinde yerine getirecektir. 

Sistem, ana sunucudan gelen konum verilerini kullanarak yer istasyonunda Haversine 

formülü [1] ile İHA ve rakip İHA’lar arasındaki mesafe ölçümünü yapacak ve en yakın 

rakip İHA’nın konum verisi, haberleşme sistemi vasıtasıyla İHA’ya iletilecektir. İHA, 

iletilen konum verisi doğrultusunda üzerinde bulunan yönelim algoritması ile yönelimini 

otonom olarak gerçekleştirecektir. Yönelim sırasında kilitlenme kamerası görüş alanına 

giren rakip İHA, hava aracı üzerinde bulunan yapay zekâ kartı ile NTA (nesne tanıma 

algoritması) kullanılarak tespit edilecek ve kilitlenme dörtgeni içerisine alınacaktır. Tespit 

edilen rakip İHA yapay zekâ kartı üzerinde çalışan takip algoritması ile takip edilecek ve 

rakip İHA hedef vuruş alanında tutularak kilitlenme işlemi gerçekleştirilecektir. İHA 

üzerinde bulunan donanımlar ve algoritmalar sayesinde yer istasyonuna gerekli olan tüm 

veriler gönderilecektir. Yer istasyonuna gelen verilerin, istasyon üzerinde bulunan 

haberleşme yazılımı sayesinde istenilen formatta ana sunucuya aktarılması sağlanacaktır. 

Tablo 1 - Alt sistem bileşenleri tanımları ve görevleri 

Bileşen Tanım ve Görevi 

Yer Kontrol 

İstasyonu 

İHA’nın uçuş öncesi, uçuş sırası ve sonrasındaki durumunu, parametrelerini 

ve tüm verilerin haberleşme sistemleri ile aktarılacağı , görüntüleneceği ve 

kontrol edileceği birim  

Hava Aracı 
Otonom kalkış, uçuş, kilitlenme ve iniş görevlerini, içerisinde bulunan yapay 

zekâ ve kontrol sistemleri ile gerçekleştirecek birim. 

Kamera Sistemleri 

İHA’nın otonom görevleri yerine getirebilmesi için kilitlenme, kaçış ve 

FPV(First Person View)  kamera birimlerinden oluşan ve  yapay zekâ 

sistemleri için gerekli görüntü verilerini sağlayan sistem. 

Haberleşme 

Sistemleri 

 İHA , yer istasyonu ve ana sunucu arasındaki veri ve görüntü aktarımını 

sağlayan ve telemetri, Wi-Fi, FPV modülleri, haberleşme antenleri ve yer 

istasyonu bilgisayarından oluşan birim 

Kumanda ve Alıcı İHA’nın operatör tarafından kontrolünü sağlayan birim. 

İtki Sistemleri 

İHA’nın görevleri yerine getirmesi için gerekli itkiyi ve tüm sistem 

bileşenlerinin gücünü sağlayan, batarya, güç modülü, ESC(Electronic Speed 

Controller), motor ve pervane bileşenlerinden oluşan birim 

Hava Aracı Kontrol 

Sistemleri 

İHA’nın manuel ve otonom komutları gerçekleştirmesini sağlayan, uçuş 

kontrol kartı , alıcı, servo motorları, GPS(Global Position System) ve 

bağlantılardan oluşan birim. 

Yapay Zekâ 

Sistemleri 

İHA’nın, otonom hedef tespiti ve kilitlenme görevlerini yerine getirmesi için 

gerekli algoritmaların çalıştırıldığı, yapay zekâ bilgisayarından oluşan sistem 
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1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Nihai performans özellikleri, 8.1 Alt Sistem Testleri başlığı altında yapılan 

testler ve analizler sonucunda elde edilmiştir. Elde edilen özellikler Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2 - Sistem nihai performans özellikleri 

ÖZELLİK DEĞERİ ÖZELLİK DEĞERİ 

Uçuş Süresi 30 dk. Batarya Kapasitesi 10000 mAh 

Seyir Hızı 60 km/saat 
Kamera 

Çözünürlüğü 
8 MP 

Maksimum Kalkış 

Ağırlığı 
4.5 kg Görüntü İşleme Hızı 45 FPS 

Kanat Açıklığı 1405 mm Tırmanma Hızı 6 m/s 

Maksimum İrtifa 2000 m Motor Özellikleri 
880 kV 1300 

W 

Menzil 2 km ESC özellikleri 2S-6S 80A 

Kanat Yüzey Alanı 50 dm2 Pervane ölçüleri 13x6.5 

Tutunma Hızı 10 m/s İtki Kuvveti 45 N 

Rüzgâr Toleransı 15 m/s Çalışma Sıcaklığı -6 / 40ºC 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ

2.1. Takım Organizasyonu 

● Takım Kaptanı: Takım içi iletişimi ve koordinasyonu sağlar ve görev dağılımının nasıl

yapılacağını belirler.

● Yapay Zekâ: İHA’nın otonom hedef tespiti, otonom takip, kilitlenme ve kaçış

görevlerini başarıyla gerçekleştirmesi için gereken yazılımları geliştirir ve gereken

donanımları belirler.

● Kontrol: İHA’nın otonom/manuel kontrolünü ve yönelimini sağlayacak sistemleri

geliştirerek kontrol sistemi için gereken donanımları belirler.

● Haberleşme: İHA, yer istasyonu ve ana sunucu arasındaki haberleşmeyi sağlayan

yazılımları geliştirir. Haberleşme için gereken donanım ve protokolleri belirler.

● Aerodinamik: İHA’nın aerodinamik geliştirmelerini ve kullanılacak tasarımının

seçilmesinde ve geliştirilmesinde görev alır.

● Arayüz:  Görüntü ve uçuş verilerinin yer istasyonundan takibi için basit ve kullanışlı

bir arayüz geliştirilmesinde görev alır.
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Şekil 1 - Takım Organizasyonu 
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2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

 

Şekil 2 - Zaman çizelgesi
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Zaman akış çizelgesinde görevlerin durumu (tamamlandı, beklemede, yapılıyor) ve planlanan 

tarihlere göre olan durumu (gecikmeli, zamanında, uzatılmış) belirtilmiştir. Projenin zaman 

akış çizelgesi Şekil 2’de gösterilmektedir. Pandemi dönemindeki sokağa çıkma yasaklarından 

dolayı atölye çalışmalarının ilerlemesinde ve testlerin yapılma tarihlerinde ertelemeler 

olmuştur. 

Tablo 3 - Nihai bütçe ve maliyet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nihai bütçe Tablo 3’te gösterilmektedir. Güncellenen bütçede ön rapora kıyasla 

birtakım değişiklikler olmuştur. Bir adet HERE 2 GPS yerine biri HERE 3 diğeri SE100 

RadioLink olmak üzere iki adet GPS kullanılacaktır. Wİ-Fİ Router ve USB modülü yerine 

MİKROTİK GROOVE A52 Wİ-Fİ modülü ve MİKROTİK mANTbox accespoint 

kullanılacaktır. İki adet 4S 6000mAh batarya yerine 1 adet 4S 10000mAh batarya 

kullanılacaktır.  Ön raporda belirtilmeyen RunCam Swift 2 FPV kamera ve 5.8GHz alıcı-

verici’den oluşan FPV sistem ve Matek güç dağıtım kartı ve BOOST Konvertörden oluşan güç 

dağıtım sistemi bulunacaktır. Yapılan değişiklikler sonucunda toplam maliyet 21435 TL’den 

33035 TL’ye, destek talebi ücreti 11075 TL’den 12505 TL’ye yükselmiştir. 

Malzeme Adı Adet Destek Maliyet (TL) 

Mini Talon Pro (Gövde) 1 Talep VAR 1.990 

SunnySky X3525 880kV Motor 1 Talep VAR 605 

Hobbywing Skywalker 80A ESC 1 Talep VAR 310 

Pixhawk Cube 2.1 Orange 1 Talep VAR 3.900 

Emax 9g Servo 6 Talep VAR 270 

Pixhawk Pitot Tüpü 1 Talep VAR 445 

Here 3 GPS 1 Talep YOK 1350 

RadioLink SE100 GPS 1 Talep YOK 560 

Nvidia Jetson Xavier NX 1 Talep YOK 5.500 

3DR Telemetri Modülü 1 Talep VAR 630 

Mikrotik GrooveA 52  1 Talep YOK 800 

Mikrotik Mantbox 1 Talep YOK 1.700 

5.8 GHz FPV Alıcı Verici 1 Talep VAR 500 

FrSky X9D+ Verici 1 Talep YOK 2.400 

Ezuhf Alıcı 1 Talep VAR 350 

Raspberry Pi Kamera V2 2 Talep VAR 340 

RunCam Swift 2 FPV Kamera 1 Talep VAR 380 

Yer istasyonu Bilgisayarı 1 Talep YOK 7.500 

13x6.5 Pervane 5 Talep VAR 35 

Pixhawk Güç modülü 1 Talep VAR 250 

Matek Güç Dağıtım Kartı 1 Talep YOK 60 

Buck-Boost Convertor 1 Talep YOK 25 

TF Mini lidar Sensör 1 Talep YOK 635 

Tattu 10.000 mAh 4S Batarya 1 Talep VAR 2.500 

Destek Talebi Ücreti  12.505 

Toplam Maliyet  33.035 
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3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ 

3.1. Nihai Sistem Mimarisi

Şekil 3 - Nihai sistem mimarisi 
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3.1.1. Nihai Sistem Mimarisi Ön Rapor Farkları 

 Ön raporda oluşturulan kavramsal sistem mimarisindeki eksiklikler giderilip 

kararsızlıklar netleştirilerek nihai sistem mimarisi güncellenmiştir. Ön rapora kıyasla nihai 

sistem mimarisinde sisteme uçuş sırasında İHA’dan canlı görüntü almak için FPV sistem, tüm 

donanımlara yeterli gücün dağıtılması için Matek güç dağıtım kartı ve gerilim yükselticiden 

oluşan güç dağıtım sistemi ve güvenlik önlemleri nedeniyle bıçak sigorta eklenmiştir. Ayrıca 

uçuş sırasında daha kesin bir konum verisi elde etmek için kullanılacak GPS sayısı ikiye 

çıkarılmıştır. Bunun yanında yapay zekâ bilgisayarı, motor, Wi-Fi modülleri ve batarya 

donanımlarında sistem yeterliliği ve uyumluluğu , maliyet ve temin edilme süreleri göz önünde 

bulundurularak marka ve model değişikliğine gidilmiştir. Yapılan değişikliklerin detaylı 

karşılaştırmaları alt sistemler özeti başlığı altında bulunmaktadır. 

3.2. Alt Sistemler Özeti 

Yapay Zekâ Bilgisayarı: Yapay zekâ bilgisayarı olarak Nvidia Jetson Nano ve Nvidia Jetson 

Xavier NX olmak üzere iki farklı geliştirme kartı incelenmiştir. Kartların özellikleri Tablo 4’te 

verilmiştir [2].  

Tablo 4 - Jetson Nano ve Xavier Karşılaştırması 

Özellikler/Jetson Model Jetson Nano Jetson Xavier NX 

CPU 
4 çekirdekli ARM A57 

918MHz 

6 çekirdekli ARM Carmel v8.2 

1.4GHz  

GPU 
128 çekirdekli Maxwell 640 

MHz 
384 çekirdekli Volta 1100MHz 

Hafıza 4 GB LPDDR4, 25,6 GB/s 
8 GB 128 bit LPDDR4, 51,2 

GB/s 

Çalışma Gerilimi 5V 19V 

Güç 
5W / 10W 

 

10W / 15W 

 

Tensör çekirdekleri - 48 

Maliyet 1350TL 5500TL 

 

Tablo 4’e bakıldığında Nvidia Jetson Xavier NX’in Nano’ya göre teknik özellik bakımından 

çok daha güçlü bir sistem olduğu sonucuna varılmaktadır. Yapılan algoritma/FPS testleri ise 

Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5 - Tespit Algoritması FPS karşılaştırması 

Model Adı/Donanım FPS (NANO) FPS (Xavier) 

YOLO-V4-tiny 13 45 

SSD MobileNet-V1 31 141 

SSD MobileNet-V2 26 134 
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Yapılan karşılaştırmalar sonucunda Nvidia Jetson Xavier NX’ın her bakımdan 

Nano’dan üstün olduğu görülmüştür. Otonom hedef tespiti ve takibi amacıyla geliştirilecek 

yazılımların eksiksiz ve doğru biçimde çalışması için yapay zekâ bilgisayarı olarak Nvidia 

Jetson Xavier NX tercih edilmiştir. 

Uçuş Kontrol Kartı: Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk Cube 2.1 Orange [3] ve Pixhawk 2.4.8 

[4] incelenmiştir. Bu iki kartın özellikle Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6 - Pixhawk Cube 2.1 Orange ve Pixhawk 2.4.8 karşılaştırması 

 Pixhawk Cube 2.1 Orange Pixhawk 2.4.8 

İşlemci Özellikleri 
STM32H/43 M7 400MHz 

CPU 

SMT32f407 32bit Cortx-M7 

168MHz FPU 

RAM Kapasitesi 1 MB RAM 256 KB RAM 

ROM Kapasitesi 2 MB Yok 

Servo çıkışları 14 PWM 6 PWM  

Ağırlık 345 gr 88 gr 

Boyut 11x11x8 cm 11x11x4 cm 

Gerilim 4.1V - 5.7V USB gerilimi 5 V + -0,4 V 

Maliyet 3900TL 780TL 

 

 İki kartın özellikleri karşılaştırıldığında Pixhawk Cube 2.1 Orange’ın Pixhawk 2.4.8’e 

göre çok daha güçlü ve verimli bir uçuş kontrol kartı olduğu görülmektedir. Bu nedenle uçuş 

kontrol kartı olarak Pixhawk Cube 2.1 Orange kullanılmasına karar verilmiştir. 

Kilitlenme/Kaçış Kamera: İHA üzerinde bulunacak kilitlenme ve kaçış kamerası olarak ön 

tasarım raporunda belirtildiği gibi Raspberry Pi Kamera v2 tercih edilmiştir. Raspberry Pi 

Kamera v2 yüksek kalitede görüntü sağlaması, büyük veri işleme kapasitesi, yüksek FPS 

değerleri (1080p30, 720p60, VGA90) sağlaması, CSI konektöründen bağlanması, hafif olması 

ve modüler yapısı sayesinde İHA üzerinde istenilen konuma yerleştirilmesi nedeni ile tercih 

edilmiştir. 

İHA Wi-Fi Modülü: İHA ile yer istasyonu arasındaki görüntü ve veri aktarımını sağlaması 

amacıyla ön raporda belirtilen Alfa AWUS036NHA [5] Wi-Fi modülü yerine Mikrotik 

GrooveA 52 [6] modülü tercih edilmiştir. Bu modülün tercih edilmesindeki başlıca nedenler 

UDP/TCP haberleşmeyi desteklemesi, uzun menzilli ve yüksek hızda haberleşme imkânı 

sağlamasıdır. Ayrıca Linux işletim sistemi desteğinin bulunması ve maliyetinin piyasadaki 

diğer cihazlara göre daha uygun olmasıdır. 
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Karşılaştırma: Ön raporda belirtilen Wi-Fi modülü ile güncel Wi-Fi modülü arasındaki 

karşılaştırılma Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7 - Alfa AWUS036NHA ve GrooveA 52 karşılaştırması 

Alfa AWUS036NHA GrooveA 52 

2.4GHz 2.4GHz/5GHz 

150Mbps 150Mbps 

158,76 gram 193 gram 

600m menzil 1200m menzil 

5V 19V 

768,05 981,29 

  

Elde edilen sonuçlara bakılarak GrooveA 52 Wi-Fi modülünün Alfa AWUS036NHA 

Wi-Fi modülüne göre daha hızlı olduğu anlaşılmaktadır. Yarışmada amaç daha hızlı veri ve 

canlı video aktarımı yapmak olduğundan Algan Savaşan İHA Takımı olarak GrooveA 52 Wi-

Fi modülünün kullanılmasına karar verilmiştir. 

Yer istasyonu Access Point: Yer istasyonunda, ön raporda belirlenen TP-link CPE710 access 

point yerine menzil ve hızı arttırmak amacıyla, geniş sinyal açısına sahip, İHA Wi-Fi modülü 

ile uyumlu, 5GHz hızına sahip ve aynı zamanda Türkiye’deki radyo frekanslarına uyumlu 

Mikrotik mANTbox Access point kullanılacaktır [7]. 

Anten: İHA’da kullanılacak olan Mikrotik GrooveA 52 Wi-Fi modülünde, yer istasyonu ile 

iletişimin uzun menzili desteklemesinden ve haberleşme hızını arttırmasından dolayı Dark 

2.4/5GHz 15dbi Omni anten kullanılacaktır.  

Batarya: Müsabaka süreleri ve sistem gereksinimleri göz önünde bulundurularak İHA’nın 

uçuş süresinin daha fazla olması için ön raporda belirtilen 2 adet 4S 6000mAh Li-Po pil yerine 

sistemin güç ihtiyacını karşılayabilecek yüksek deşarj akımına sahip 4S 10000mAh Tattu Li-

Po pil kullanılacaktır. 

Güç Dağıtım Kartı: Yapay zekâ bilgisayarı, uçuş kontrol kartı ve diğer sistemlere gerekli 

akım ve gerilim değerlerini sağlaması için ön raporda belirtilen HolyBro PM07 güç dağıtım 

kartı yerine Matek güç dağıtım kartı kullanılmasına karar verilmiştir. Matek güç dağıtım kartı 

HolyBro PM07’ye göre, değişken gerilim değerlerine sahip olması, daha küçük boyutlarda ve 

hafif olması ve kullanışlı olması nedeni ile seçilmiştir. Matek güç dağıtım kartının yanında 

yüksek gerilim değerlerini sağlamak amacıyla DC-DC gerilim yükseltici kullanılacaktır. 

Güç Modülü: İHA’nın uçuş sırasındaki batarya gerilimini ve çekilen akımı kontrol ederek 

Pixhawk ve itki sistemlerine stabil gerilim ve akım değerlerinin sağlanması için Pixhawk güç 

modülü kullanılacaktır. 

ESC (Electronic Speed Control): Pixhawk Cube serisi uçuş kontrol kartı tarafından PWM 

sinyali ile sürülebilen elektronik hız kontrolcüleri (ESC) arasından çalışma gerilim aralığı, ani 
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akım kapasitesi, güvenilirlik ve maliyet gibi özellikleri sisteme uygun olan 80A 2S-6S 

Hobbywing Skywalker ESC kullanılacaktır. 

Telemetri Modülü: Pixhawk Cube serisi uçuş kontrol kartı ile uyumluluğu, Türkiye’deki 

kablosuz haberleşme standartlarına uygunluğu ve İHA’nın yerine getireceği görevler için 

yeterli menzili sağlamasından dolayı 433MHz 1000mW 3DR Radio telemetri modülü 

kullanılacaktır [8]. 

Servo Motor: Pixhawk Cube serisi uçuş kontrol kartı tarafından PWM sinyali ile kontrol 

edilebilen servo motorlar arasında çalışma gerilimi, tork değeri, ağırlık ve maliyet gibi 

özellikleri sisteme uygun olan Emax ES08MA II metal dişli analog servo motor kullanılacaktır. 

Motor: Ön raporda belirtilen SunnSky 2820 v3 1250kV motor yerine SunnySky x3525 880kV 

motor kullanılacaktır. SunnySky x3525 motoru, İHA’nın toplam ağırlığının artmasından dolayı 

SunnySky 2820’ye göre daha fazla itiş gücü ve daha yüksek tork değeri sağlaması nedeniyle 

tercih edilmiştir. 

Yer İstasyonu Bilgisayarı: Sistemde bulunan Wi-Fi ve telemetri modülleriyle uyumlu, yer 

istasyonu ve ana sunucu arasındaki veri aktarımını sağlayacak algoritmaların, minimum 

gereksinimlerini karşılayacak olan İntel i7 işlemcili, 16 GB RAM kapasitesine sahip, 4GB 

Nvidia Geforce GTX 1650 ekran kartına sahip yüksek performanslı, aktif olarak kullanılan 

bilgisayar tercih edilmiştir. 

Kumanda ve Alıcı: Piyasadaki diğer modeller incelenerek yazılım desteği, haberleşme 

mesafesi, kanal sayısı, kullanım kolaylığı, Pixhawk Cube ile Sbus protokolünü destekleyen 

FrSky Taranis X9D plus kumanda ve ön raporda belirtilen X8R alıcı yerine EZUHF 433MHz 

alıcı kullanılacaktır. EZUHF 433MHz alıcı yüksek dbi anteni olmasından ve uzun menzil 

iletişim sağlayabilmesinden dolayı tercih edilmiştir. 

GPS: GPS verilerinin daha kesin bir sonuç vermesi için sistemde, ön raporda belirtilen 1 adet 

HERE 2 GPS yerine 2 adet GPS modülü kullanılacaktır. Kullanılacak olan GPS modüllerinden 

biri Pixhawk Cube serisi uçuş kartı ile uyumlu, kullanımı kolay ve üzerinde dahili olarak 

pusula, barometre ve ivme ölçer bulunduran Pixhawk Here 3 GPS/GNNS modülü, diğeri ise 

yine aynı özelliklere sahip RadioLink SE100 GPS modülüdür. 

FPV Sistem: Uçuş görüntüsünün canlı olarak yer istasyonuna aktarılması amacıyla FPV 

sistem mevcuttur. FPV sistem, İHA üzerinde bulunan 1 adet RunCam Swift2 model FPV 

kamera, EACHINE TS832 5.8 GHz verici ve EACHINE RC832 5.8 GHz alıcıdan 

oluşmaktadır. RunCam Swift2 model FPV kamera, 600 TWL 4:3 yatay çözünürlüğe sahip 

olması, geniş açılı olması, düşük ışıklı ortamlarda görüntü sağlayabilmesi gibi özellikleri göz 

önünde bulundurularak seçilmiştir. EACHINE 5.8 GHz alıcı ve verici ise, istenilen boyutlarda 

ve ağırlıklarda olmaları, 2 km menzile sahip olmaları, düşük güç tüketimi ve uygun maliyetli 

olmaları nedenleriyle seçilmişlerdir. 

Lidar Sensörü: Lidar sensörü olarak, piyasadaki lidar sensörler incelenerek, Pixhawk Cube 

uçuş kontrol kartı ile uyumluluğu, boyutu ve ağırlığının istenilen değerlerde olması, 12 m 

algılama mesafesi, yüksek doğruluk özelliği, 5 mm mesafe çözünürlüğü ve IP65 muhafaza 

derecesine sahip olması gibi özellikleri nedeniyle TFmini Plus lidar Modülü tercih edilmiştir. 
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Pitot Tüpü: Ön raporda belirtildiği üzere Pixhawk Cube serisi uçuş kontrol kartı ile uyumlu, 

güvenilir ve hassasiyeti yüksek olan APM Pixhawk pitot tüpü tercih edilmiştir. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

 Savaşan İHA yarışması kapsamında bir müsabaka turunun tamamında İHA’nın havada 

kalabilecek itki sistemine sahip olduğunu kanıtlamak amacı ile testler ve analizler 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler ve testler hava aracı uçuş süresi, batarya/ESC sıcaklık ve 

batarya/ESC maksimum akım testleri ve analizlerden oluşmaktadır. 

3.3.1 Hava Aracı Uçuş süresi test ve analizleri: 

 Bu başlıkta hava aracı üzerinde bulunan donanımların ve itki sisteminin analizleri ve 

testleri gerçekleştirilerek bir müsabaka turundaki uçuş süresi kararlaştırılmıştır. Uçuş testleri 

sırasında Pixhawk güç modülü üzerinden alınan batarya gerilim ve akım değerleri SD-Kart 

üzerine kaydedilmiştir. Kaydedilen bu veriler yer istasyonu yazılımı üzerinde incelenerek 

analizler gerçekleştirilmiştir. Uçuş sırasında alınan veriler sonucunda çekilen amper ve gerilim 

düşümleri incelenmiştir. Uçuşlar tüm görev ekipmanı ile rüzgârsız hava şartlarında 150 metre 

irtifa ve ortalama 25°C sıcaklıkta 10.000mAh Li-Po batarya ile gerçekleştirilmiştir. Uçuş 

boyunca ortalama akım 18A olarak gözlenmiştir. 

Teorik Uçuş süresi (dakika) =  
10𝐴ℎ ×60𝑑𝑘/ℎ

18𝐴
= 33 𝑑𝑘  olarak hesaplanmıştır. 

 Kullanılacak batarya Li-Po tip batarya olduğu için %100 deşarj edilmemektedir. Bu 

nedenle hesaplanan uçuş süresinden 3 dakika daha eksik uçuş yapılmaktadır. Böylelikle alınan 

veriler neticesinde teorik olarak uçuş süresi 30 dakika olarak hesaplanmıştır. Hava aracı faydalı 

yük durumu olarak boş ve tüm görev ekipmanları ile toplamda 12 test uçuşu 

gerçekleştirilmiştir. Test uçuşları manuel ve GPS tabanlı otonom uçuş ile test edilmiştir. Test 

sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8 - Uçuş testlerinin sonuçları 

Batarya Kapasitesi Faydalı Yük Ağırlık(g) Manuel Otonom 

4S 10000mAh Boş 2300 45 dakika 40 dakika 

4S 8000mAh Boş 2300 30 dakika 25 dakika 

4S 10000mAh 

Haberleşme sistemleri, yapay zekâ 

bilgisayarı, kamera sistemleri, 

lidar, pitot tüpü 

3500 28 dakika 25 dakika 

4S 8000mAh 

Haberleşme sistemleri, yapay zekâ 

bilgisayarı, kamera sistemleri, 

lidar, pitot tüpü 

3500 20 dakika 15 dakika 
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3.3.2. Batarya/ESC sıcaklık test ve analizleri 

 Hava aracı üzerinde bulunan batarya ve ESC donanımlarının bir müsabaka turu 

boyunca ulaşabilecekleri maksimum sıcaklıkların testi ve analizi bu başlıkta açıklanmıştır. Test 

için uçuş öncesi batarya (Şekil 4-1) ve ESC (Şekil 4-2) üzerine sıcaklık sensörü ve bu 

sensörlerin bağlandığı bir datalogger (Şekil 4-3) sistemi kullanılmıştır. 

 

 Test uçuşu müsabaka turunu simüle edecek şekilde 15 dakikalık keskin manevralar 

içeren bir uçuş şeklinde gerçekleştirilmiştir. Test uçuşu hava sıcaklığının ortalama 28°C ve 

rüzgâr hızının 9 m/s olduğu bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Test uçuşu sonrası kaydedilen 

sıcaklık verileri Şekil 5’te verilmektedir. 

 

Şekil 5 - Datalogger verileri 

 Gerçekleştirilen uçuş testleri sonucunda batarya maksimum 42°C, ESC ise maksimum 

75°C sıcaklığa çıkmıştır. Test sonuçları analiz edildiğinden verilerin fabrika verileriyle tutarlı 

olduğu ve bir müsabaka turu boyunca güvenli bir uçuş sağlayacağı sonucuna varılmıştır.  

Şekil 4 - Batarya/ESC datalogger bağlantısı 

1 3 2 
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3.3.3. Batarya/ESC maksimum akım test ve analizleri 

 Hava aracı üzerinde bulunan batarya ve ESC donanımlarının bir müsabaka turunda 

ulaşabilecekleri maksimum akım değerlerinin testleri ve analizleri bu başlık altında 

açıklanmıştır. Uçuş testleri sırasında Pixhawk güç modülü üzerinden alınan batarya gerilim ve 

akım değerleri SD-Kart üzerine kaydedilmiştir. Kaydedilen bu veriler yer istasyonu yazılımı 

üzerinde incelenerek analizler gerçekleştirilmiştir. Test sonuçları ile batarya ve ESC 

donanımlarının anlık maksimum akım değerleri Tablo 9’da karşılaştırılmıştır. 

10000mAh 25°C Li-Po Batarya anlık akım (Amper) = 10𝐴 × 25𝐶 =  250𝐴  

Tablo 9 - Batarya ve ESC akım test sonuçlarının fabrika verileri ile karşılaştırması 

Donanım Test 
Fabrika 

Verisi 
Süre 

Batarya 72A 250A 5.5 saniye 

ESC 72A 100A 5.5 saniye 

 

 Test verileri ile fabrika verilerinin karşılaştırılması sonucunda hava aracında bulunan 

ESC ve donanımların fabrika verilerinin altında olduğu gözlemlenmiştir. Bu analiz 

doğrultusunda ilgili donanımların bir müsabaka turu boyunca güvenli bir uçuş 

gerçekleştirebileceği sonucuna varılmıştır. 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

İHA’nın gerçek ölçüleri ile SolidWorks programı kullanılarak 3 boyutlu tasarımı 

yapılmıştır. Bu tasarım üzerine alt sistemlerin araç içi yerleşimleri yapılmıştır. İHA’nın 

tasarımı, boyutları ve sigortanın konumu Şekil 6’da verilmiştir. 

  

SİGORTA 

Şekil 6 - İHA’nın boyutları ve alt sistem montajı 
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Şekil 7 - Montajlanmış İHA görselleri 
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3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

 Bu kısımda insansız hava aracının alt sistemlerinin konumu ve ağırlık dağılımı 

gösterilmiştir. İHA’nın yapısal tasarımı yapıldıktan sonra alt sistemlerin yerleştirilmesi için 

çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde her bir alt sistem için uygun konumları 

belirlenmiştir. Alt sistemlerin konumlarının tespit edilmesi için referans noktası olarak; 

İHA’nın kanat köklerinin hücum kenarının uç kısımlarının orta noktası Şekil 9‘daki gibi tespit 

edilmiştir. Bu referans noktasına göre alt sistemlerin konumları belirlenmiştir. Alt sistemlerin 

ağırlıkları da belirlenerek Tablo 10 oluşturulmuştur. 

 Şekil 9 ve Şekil 8’de İHA’nın alt sistem montajı verilerek alt sistemlerin 

numaralandırılması yapılmıştır.  

Referans Noktası 

Şekil 9 - İHA montajı üst görünüş 

Şekil 8 - İHA montajı yan kesit görünüş 
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Tablo 10 - Alt sistemlerinin ağırlıkları ve konumları 

No Alt sistem adı Kütle(g) Konum(x)mm Konum(y)mm Konum(z)mm 

1 İHA gövde - - - - 

2 Runcam kamera 14 -295.08 -12.37 0 

3 Raspberry kamera 5 -262.19 6.21 0 

4 Pitot tüpü 10 -205.68 8.77 60 

5 Ezuhf alıcı 50 -117 20 0 

6 Kanat sağ servo 9 160 -21.35 508.5 

7 Kaçış kamerası 5 241 35 0 

8 GPS-1 35 335 10.4 0 

9 Kuyruk sağ servo 9 430 11.5 86.6 

10 Motor ve pervane 160 547 -33 0 

11 Kuyruk sol servo 9 430 11.5 -86.6 

12 Sigorta 10 269 -5 50.44 

13 Kanat sol servo 9 160 -21.35 -508.5 

14 Telemetri ve anteni 15 -18 -10.21 75 

15 Fpv ve anten 40 -221.35 -17.41 54 

16 GPS -2 (here3) 49 -16.4 23 0 

17 Xaviyer 400 51.26 -35.85 0 

18 Pixhawk cube 345 120 -18.5 0 

19 ESC 63 396 -60.4 0 

20 Lidar 11 253.22 -98 0 

21 Groove 193 167.25 -57.5 0 

22 Güç modülü 15 -87.83 -75.42 0 

23 Güç dağıtım sistemi 50 18 -75.3 0 

24 Batarya 1000 -221.21 -63.68 0 

 

 Tablo 10’daki ağırlık ve konumlara göre İHA’nın ağırlık merkezi çizim programı 

kullanılarak Şekil 10’da görüldüğü üzere İHA’nın ağırlık merkezi kanat ucuna göre 

gösterilmiştir. 

Şekil 10 - İHA ağırlık merkezi 
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4. OTONOM KİLİTLENME

İHA’nın bir müsabaka içinde yapması gereken otonom kalkış ve yönelme, hedef tespiti,

takip, kilitlenme, kaçış ve iniş olmak üzere 7 ana görevi vardır.  Bu görevleri gerçekleştirmek 

üzere seçilen ve geliştirilen algoritmalar şunlardır: 

4.1.  Otonom Kalkış ve Yönelme 

Yarışma alanında İHA, operatör tarafından elden atılarak üzerinde bulunan 

parametreleri otonom kalkış için ayarlanmış uçuş kontrol kartı sayesinde otonom kalkışa 

başlayacaktır. İHA otonom kalkışını başarıyla gerçekleştirdikten sonra arayüz üzerinde 

belirtilen rotada uçacaktır. Daha sonra yapay zekâ bilgisayarı üzerinde bulunan yönelim 

algoritması sayesinde İHA, kendisine en yakın rakip İHA’ya doğru manevra yapacaktır. 

Yönelim algoritması, GPS verileri üzerinden Haversine formülü [1] ile rakip İHA’ların 

ALGAN Savaşan İHA’ya olan uzaklıklarının hesaplanıp İHA’nın en yakın rakip İHA 

konumuna doğru yönelim sağlaması şeklindedir. Yönelim algoritmasının matematiksel 

formülü ve şematik gösterimi şöyledir:  

d = Uzaklık 

𝜑1= İlk İHA’nın enlemi 

𝜑2= İkinci İHA’nın enlemi 

𝛾1= İlk İHA’nın boylamı 

𝛾2= İkinci İHA’nın boylamı 

𝑑 = 2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (√𝑠𝑖𝑛2 (
𝜑2−𝜑1

2
) + cos(𝜑1) cos(𝜑2)𝑠𝑖𝑛2(

𝛾2−𝛾1

2
)) (1) 

Rakip2 

Rakip3 

Rakip1 

ALGAN 

Şekil 11 - Yönelme manevrası
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4.2. Otonom Hedef Tespiti 

İHA otonom kalkış ve yönelme işlemini başarıyla gerçekleştirdikten sonra otonom 

uçuşa devam edecektir ve yapay zekâ bilgisayarı üzerinde çalışan hedef tespit algoritması 

kilitlenme kamerasından gelen görüntüden hedef İHA’ları tespit edecek ve kilitlenme dörtgeni 

içerisine alacaktır. Otonom hedef tespitini başarıyla gerçekleştirmek için SSD-MobileNet-V1 

[9], SSD-MobileNet-V2 [10] ve YOLOV4-Tiny [11] olmak üzere derin öğrenme temelli üç 

farklı nesne tespit algoritması eğitilmiştir. Bu üç algoritma Algan Savaşan İHA tarafından 

hazırlanan gerçek uçuş verilerinden oluşan 5000 farklı görüntü ile sırasıyla 12, 23 ve 8 saat 

boyunca eğitilmişlerdir. Eğitim sonuçları Tablo 11’de ve grafiklerde verilmiştir. 

Tablo 11 - Eğitim sonuçları 

Şekil 12 - SSD-Mobilenet v1 

Şekil 13 – Yolov4-tiny 

Eğitim Donanımı 
Eğitim 

Süresi(saat) 
Hata Oranı FPS 

SSD-MobileNet-V1 Jetson Xavier NX 12 0.265 141 

SSD-MobileNet-V2 Nvidia GTX1060 GPU 23 0.02 134 

YOLOV4-Tiny Jetson Xavier NX 8 0.3 45 
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Şekil 14 - SSD-Mobilenet v2 

Eğitimden sonra algoritmalar gerçek uçuş görüntüleri üzerinde ve farklı uçuşlardan elde 

edilen videolar üzerinde test edilmişlerdir. Sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

(a) SSD-Mobilenet v1

(c) Yolov4-tiny

(b) SSD-Mobilenet v2

Şekil 15 – Hedef tespit testleri (a), (b), (c)
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Test sonuçlarındaki doğruluk oranı ve FPS sonuçları dikkate alındığında SSD-

MobileNet-V2’nin çok daha avantajlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle otonom hedef tespiti 

görevi için SSD-MobileNet-V2 algoritması kullanılacaktır. 

4.3.  Otonom Takip 

Hedef tespit algoritması ile tespit edilip kilitlenme dörtgeni içerisine alınan rakip 

İHA’yı otonom olarak takip etmek için Algan Savaşan İHA tarafından geliştirilen derin 

öğrenme temelli takip algoritması yapay zekâ bilgisayarı üzerinde çalışacaktır. Takip 

algoritmasının çalışma prensibi, kilitlenme kamerasından gelen görüntünün eğitilmiş derin 

öğrenme ağına girdi olarak verilip CNN [12] (Convolutional Neural Network) katmanlarından 

geçerek İHA’nın rakip İHA’yı kamera görüntüsünde orta noktada tutmak için hangi manevrayı 

yapması gerektiğini çıktı olarak vermesi ve bu çıktının işlenerek gereken servo açılarına 

dönüştürülüp MAVLink protokolü ile Pixhawk Cube 2.1 Orange uçuş kontrol kartına iletilerek 

İHA’nın, algoritmanın çıktı olarak verdiği manevrayı yapması şeklindedir. CNN model 

mimarisi Şekil 16’daki gibidir.  

Algoritmaya giren görüntüler hedef tespiti yapılmış görüntülerdir. Bu görüntüler hedef 

İHA’nın görüntü içindeki konumuna göre yapılacak manevraya göre etiketlenmiştir. Bu sayede 

algoritma görüntüdeki İHA’nın konumuna göre uçuş kontrol kartına gidecek olan çıktıları 

üretmektedir. 

4.4. Otonom Kilitlenme 

Otonom kilitlenme işlemi, takip algoritmasının çalışıp hedef İHA’yı kamera 

görüntüsünde kilitlenme alanı içerisinde 4 saniye tutması sonucunda gereken kilitlenme 

bilgisinin, kilitlenme zamanının ve kilitlenilen takım ID’sinin paket halinde Wİ-Fİ modülü ile 

JSON formatında yer istasyonuna gönderilmesi şeklindedir. Başarılı bir otonom kilitlenme 

işleminden sonra İHA eğer kaçış algoritması çalışmıyor ise tekrar yönelim işlemine geçecektir. 

İHA kilitlenilen bir takımı tekrar takip ederse takip edilen takım ID’si önceki kilitlenme 

verilerindeki takım ID’leriyle kıyaslanıp aynı ID de olan takımlar için takip işlemi kesilecektir 

ve İHA belli bir süre pasif otonom uçuş gerçekleştirip tekrar yönelim işlemine geçecektir. 

Şekil 16 - Takip algoritmasının yapay sınır ağı mimarisi

ÇIKTI 

Sağ 

Sol 

Yukarı 

Aşağı 
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4.5. Otonom Kaçış 

Otonom uçuş esnasında İHA’nın arkasında bulunan kaçış kamerasından gelen görüntü 

hedef tespit algoritmasından geçecektir. Bu sayede İHA’nın arkasında rakip İHA olup olmadığı 

tespit edilecektir. Eğer bir rakip İHA tespit edilirse önce İHA’nın takip modunda olup olmadığı 

kontrol edilecektir. İHA takip modundayken kilitlenme süreci bitene kadar herhangi bir kaçış 

manevrası yapmayacaktır. Kilitlenme işlemi bittikten sonra hala kaçış kamerasında rakip İHA 

tespit ediliyorsa İHA uygun kaçış manevrasını gerçekleştirecektir. Eğer İHA takip modunda 

değilse doğrudan uygun kaçış manevrasını gerçekleştirecektir. Kaçış manevraları ALGAN 

Savaşan İHA tarafından önceden belirlenmiş keskin manevralardır. Kaçış işlemi sırasında 

kilitlenme kamerasında yeni rakip İHA tespit edilirse İHA kaçış işlemini yarıda kesip takip 

işlemine başlayacaktır [13].  

4.6.  Otonom İniş 

İHA 15 dakikalık otonom uçuş görevini bitirdikten sonra Pixhawk Cube 2.1 uçuş 

kontrol kartı sayesinde iniş alanına yaklaşarak iniş sekansını başlatmaktadır. Otonom iniş 

sekansı esnasında lidar sensöründen gelen yüksek hassasiyetteki irtifa bilgisi ve pitot tüpü 

üzerinden sağlanan hız bilgisi sayesinde İHA kontrollü bir şekilde inişini tamamlayacaktır. 

Lidar sensöründen alınan veriler sayesinde İHA’nın yerden yüksekliği hesaplanmaktadır. Pitot 

tüpü kullanılarak İHA’nın havaya göre yatay hızı hesaplanmaktadır [14]. Hesaplanan dikey 

mesafe ve yatay hız sayesinde İHA, otonom inişini güvenli bir şekilde gerçekleştirmektedir. 

Otonom iniş sırasında sensörlerden gelen verilere göre 4 durum ve bu durumlara İHA’nın 

verdiği kararlar ile otonom iniş gerçekleştirilmektedir. 

Kaçış manevrası 

Kilitlenme kamerası görüş alanı 

Kaçış kamerası görüş alanı 

A 
B 

Şekil 17 - (A) İHA takip işlemindeyken kaçış algoritmasının gösterimi 

(B) İHA takip işleminde değilken kaçış algoritmasının gösterimi
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Tablo 12 - Otonom iniş senaryoları 

 Durum İHA Karar 

1 İHA düşük hız İHA burun aşağıya ve/veya hızını yükselt 

2 İHA yüksek hız  İHA burun yukarı ve/veya hızı azalt 

3 İHA düşük irtifa İHA burun yukarı veya hızı artır 

4 İHA yüksek irtifa  İHA burun aşağı veya hızı düşür 

 

 Belirlenen 4 durum Pixhawk Cube 2.1 uçuş kontrol kartı tarafından lidar sensörü ve 

pitot tüpü vasıtasıyla kontrol altında tutulmaktadır. Yapılan testler üzerinden İHA’nın süzülme 

açısı hesaplanmıştır. Süzülme açısı İHA’nın güvenli bir şekilde iniş yapabilmesi için yer yüzü 

ile yaptığı açıdır. 

Dikey Mesafe = h 

Yatay Mesafe = d 

Süzülme Açısı = ∅                                         𝑡𝑎𝑛(∅) =
𝑑

ℎ
       (2)         

 

Şekil 18 - Süzülme açısının hesaplanma gösterimi 

 

Yapılan testler sonrasında 150m yatayda ve 30m dikey irtifada iniş gerçekleştirilmesine karar 

verilmiştir. İHA 11.30° süzülme açısıyla güvenli bir şekilde otonom inişini 

gerçekleştirmektedir. 
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4.7.  Otonom Görev Akış Şeması 

 

Şekil 19 – Otonom görev akış şeması 

5. HABERLEŞME 

 Bu kısımda haberleşme için kullanılacak cihazlar, protokoller tanımlanmış ve İHA, yer 

istasyonu ve ana sunucu haberleşmesi açıklanmıştır. 

 Teknofest 2021 Savaşan İHA Kategorisindeki şartnamede belirtildiği üzere İHA’dan 

gelen anlık telemetri verileri ve alınan canlı görüntü uygun haberleşme protokolleri ile Wi-Fi 

ve telemetri modülü aracılığıyla önce yer istasyonuna sonra ise yarışma sunucusuna 

gönderilecek, aynı zamanda yarışma sunucusundan alınan rakip İHA’ların konum verileri ve 

sunucu saati önce yer istasyonuna sonra ise İHA’ya gönderilecektir. 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

29 | S a y f a  

ALGAN SAVAŞAN İHA 

5.1. Haberleşme Sistemi 

5.1.1. Yer İstasyonu-İHA Haberleşmesi 

 İHA ile yer istasyonu arasında kullanılacak haberleşme protokolü, daha güvenli olması 

nedeniyle TCP olarak belirlenmiştir. İHA’dan gelen canlı video aktarımında kullanacağımız 

Wi-Fi modülleri Mikrotik GrooveA 52 ve Mikrotik mANTbox cihazlarıdır. Anlık telemetri 

verileri ise ön raporda belirtildiği gibi 3DR 433MHz telemetri modülü ile aktarılacaktır. 

Kullanacağımız yazılım dili, çeşitli ve kapsamlı kütüphanelere sahip olması sebebiyle Python 

olarak seçilmiştir. Haberleşme için ise IP-port yoluyla iletişim sağlanabildiği için socket 

kütüphanesi kullanılacaktır. 

5.1.2. Yer istasyonu – Yarışma Sunucusu Haberleşmesi 

 Yarışma günü sunucu tarafından verilecek olan IP-port adresinden API yoluyla 

sunucuya giriş yapılacaktır. Ethernet kablosu ile İHA’dan gelen canlı videoyu aktarmak 

amacıyla kullanılacak olan protokol şartname gereği UDP olacaktır. Aynı zamanda videolar 

Unicast olarak gönderilecektir. Sunucuya gönderilecek canlı video verileri MPEG-TS taşıyıcısı 

kullanılarak ve h264 sıkıştırılması yapılarak gönderilecektir. 

 Haberleşme dokümanında belirtildiği üzere API üzerinden JSON formatında “GET 

request” komutu kullanılarak diğer rakip İHA’ların anlık verileri İHA’ya gönderilmek üzere 

sunucudan alınacak ve İHA’nın anlık verileri “POST request” komutu ile tekrar JSON 

formatında yarışma sunucusuna aktarılacaktır. 

 

 

Şekil 20 - Haberleşme sistem mimarisi 
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5.2. Kullanılacak Donanımlar ve Nedenleri 

Wi-Fi Modülü: İHA üzerindeki Wi-Fi modülü, veri ile canlı video aktarımı için uzun menzilde 

+150Mbps’ye kadar TCP/IP protokolünü destekleyen GrooveA 52 modelidir. 

Anten: İHA’da kullanılacak olan GrooveA 52 Wi-Fi modülü ile uyumlu, yer istasyonu ile 

iletişimde uzun menzili desteklemesinden ve haberleşme hızını arttırmasından dolayı Dark 

2.4/5GHz 15dbi omni anten kullanılacaktır. 

Yer istasyonu Access point: Yer istasyonunda, menzil ve hızı arttırmak amacıyla, GrooveA 

52 Wi-Fi modülüyle uyumlu, 5GHz bant genişliğine sahip Mikrotik mANTbox Access point 

kullanılacaktır. 

Telemetri Modülü: İHA üzerinde ve yer istasyonunda bulunmak üzere iki adet 3DR 433MHz 

telemetri modülü kullanılacaktır. 3DR 433MHz telemetri modülü, Pixhawk ve MAVLink ile 

uyumlu olup +2km menzile sahip olmasından dolayı seçilmiştir. 

Radyo Alıcı-Verici: Yarışma alanında diğer takımlar ile sinyal karışıklığı olmaması için 

yüksek çıkış sinyaline sahip 433MHz bandında çalışan EZUHF alıcı ve FrSky Taranis X9D+ 

kumanda kullanılacaktır. 

 

5.3. Kullanılacak Ağ Protokolleri ve Nedenleri 

UDP: Yarışma şartnamesinde belirtildiği üzere yer istasyonundan ana sunucuya gönderilecek 

olan canlı videonun UDP ile gönderilmesi istenildiğinden dolayı video aktarımı UDP ile 

yapılacaktır. 

TCP: TCP, UDP ye göre yavaş olmasına rağmen verilerin ve videoların hedefe ulaştığını 

kontrol ederek göndermektedir. Yarışma esnasında İHA ile yer istasyonu arasındaki mesafe 

artacağından dolayı, herhangi bir veri kaybını engellemek için UDP yerine TCP kullanılmasına 

karar verilmiştir [15]. 

MAVLink: İHA içerisinde bulunan yapay zekâ bilgisayarı ve uçuş kontrol kartının 

haberleşmesini sağlamak amacıyla, hava araçları için geliştirilmiş ve Pixhawk Cube ile uyumlu 

MAVLink protokolü kullanılacaktır [16]. 

 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI 

 Yarışma esnasında, İHA’nın uçuş verilerini, kilitlenme ve kaçış kamerası görüntülerini 

görmek ve İHA’ya çeşitli komutlar verebilmek için Algan Savaşan İHA tarafından Python 

yazılım dili kullanılarak bir kullanıcı arayüzü tasarlanmıştır. Tasarlanan arayüzün basit, 

işlevsel ve anlaşılır bir biçimde olmasına özen gösterilmiştir. Arayüz 2 sekmeden oluşmaktadır 

ve İlk sekme 5 kısımdan oluşmaktadır. İlk sekmenin 1. kısmında kilitlenme kamerasından 

gelen görüntü, 2. kısmında FPV görüntü, 3. kısmında sunucuya bağlanmak için IP adresinin 

girileceği bir kutucuk ve sunucuya bağlanma ve sunucudan ayrılma butonları, sunucudan veri 

alma ve sunucuya veri gönderme butonları ve İHA’nın mod değişiminin yapabileceği otonom 
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ve manuel mod butonları bulunmaktadır, 4. kısım ise 2 sekmeden oluşmaktadır ve 1. sekmede 

İHA’nın yüksekliği, hızı gibi uçuş bilgileri bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 21 - Arayüz 1. Sekme 

 

 2. Sekmede ise İHA koordinatları, kilitlenme bilgileri, tespit edilen rakip İHA 

koordinatları ve takım ID’si gibi veriler bulunmaktadır. 

 

Şekil 22 - Arayüz 4. kısım 2. sekmesi 

 

 Arayüzün ikinci sekmesi ise 6,7,8 ve 9 olmak üzere 4 kısımdan oluşmaktadır. 6. kısımda 

kaçış kamerasından gelen görüntü, 7. kısımda yarışma alanının interaktif kuş bakışı haritası, 8. 

kısımda uçuş sırasında gerekli yazılımların yer istasyonundan çalıştırılabilmesi için komut 

terminali, 9. kısımda ise İHA’nın gitmesi istenilen noktaları belirlemek için hedef noktası 

belirleme tabelası bulunmaktadır. 
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Şekil 23 - Arayüz 2. sekme 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU 

İHA’nın yapısal, mekanik ve elektronik entegrasyonu bu başlık altında açıklanmıştır. 

7.1. Yapısal Entegrasyon 

 

Şekil 24 - Yapısal entegrasyon parçaları 
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Tablo 13 - Yapısal entegrasyon parça açıklaması 

 

Parça entegrasyonu sürecinde, 5. ve 6. parçalar köpük yapıştırıcısı ile birleştirilerek ana 

gövde Şekil 25-1’deki gibi oluşturulmuştur. Ardından 1. ve 2. parçalar hazırlanmış olan ana 

gövdeye takılarak kuyruk ve ana gövde entegrasyonu Şekil 25-2’de gerçekleştirilmiştir. Daha 

sonra 7. parçalar ile 8. Ve 9. parçalar birleştirilerek kanatlar ana gövdeye montajlanmak üzere 

Şekil 25-3’te hazırlanmıştır. Sonraki adımda kanatlar ana gövdeye Şekil 25-4’te montajlanıp, 

son olarak 3. ve 4. Gövde kapakları entegre edilerek İHA’nın yapısal entegrasyonu Şekil 25-

5’teki gibi son halini almıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parça No Açıklama Parça No Açıklama 

1 Sol arka kanat parçası 6 Ana gövde sağ parça 

2 Sağ arka kanat parçası 7 Kanat sabitleme parçaları 

3 Ön gövde kapağı 8 Sol kanat 

4 Arka gövde kapağı 9 Sağ Kanat 

5 Ana gövde sol parça   

Şekil 25 - Yapısal entegrasyon adımları 

1 

5 4 

3 2 
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7.2. Mekanik Entegrasyon 

İHA içi alt sistemlerin görselleri ve entegrasyon adımları bu kısımda gösterilmektedir. 

 

Şekil 26 - Mekanik entegrasyon parçaları 

 

Tablo 14 - Mekanik entegrasyon parçalarının açıklaması 

Parça No Açıklama Parça No Açıklama 

1 Nvidia Jetson Xavier NX 12 Sigorta 100A 

2 Pixhawk Cube Orange 13 Raspberry Pi Kamera v2 (2adet) 

3 Sunnysky x3525 Motor 14 Pervane APC 13x8 inch 

4 EZUHF Alıcı 433 MHz 15 Anten Dark 2.4GHz / 5 GHz 

5 3DR Telemetry 433 MHz 16 Güç Dağıtım Kartı Matek 

6 Pitot Tüpü 17 ESC 80A 

7 GrooveA 5.8 GHz 18 Anten Telemetry 433 MHz 

8 RunCam Swift 2 19 FPV Verici 5.8 GHz 

9 GPS RadioLink SE100 20 Pitot Tüpü sensörü 

10 GPS Here 3 21 Servo motor Emax 9gr 

11 Lidar TF-mini plus 22 Tattu 4S 10000mAh Li-Po 

 

 

1 

5 7 6 

4 3 2 

13 12 11 
10 9 8 

18 17 16 15 14 

22 

21 20 19 
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20 numaralı 

parça on oda 

yan duvar 

yerleşimi 

6 numaralı 

parça gövde yan 

yüzeyi yerleşimi 

9 numaralı 

parça gövde 

arka yüzeyi 

yerleşimi 

4 numaralı 

parça ön kapak 

yerleşimi 

10 numaralı 

parça ön kapak 

yerleşimi 

19 numaralı 

parça burun  

8 numaralı 

parça burun 

konisi yerleşimi 

18 numaralı 

parça gövde 

arka oda 

yerleşimi 

3 numaralı 

motor 

bağlantısı 

yerleşimi 

18 ve 5 

numaralı parça 

gövde yan 

yüzeyi yerleşimi 

14 numaralı 

parça 3 numara 

ile bağlantısı 

13 numaralı 

parça burun 

konisi yerleşimi 

7 numaralı 

parça arka oda 

yerleşimi 

 

2 numaralı parça 

arka oda yerleşim 
13 numaralı parça 

ön oda yerleşimi 

 

1 numaralı parça 

ön oda yerleşimi 
11 numaralı parça 

arka oda yerleşimi 
11 numaralı parça 

gövde altı görünümü 

1 2 6 5 4 3 

15 

10 11 12 

14 13 

7 8 

17 16 

9 

18 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Şekil 27 - (a) Mekanik entegrasyon adımları 
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7.3. Elektronik Entegrasyon 

 Bu kısımda İHA’nın elektronik entegrasyonu, kablolama ve güç dağılımı 

gösterilmektedir.   

7.3.1. Kablolama 

Alt sistemlerin birbirleri ile kablo entegrasyonu bu kısımda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 15 - Elektronik entegrasyon parçaları açıklamaları 

 

Parça No Açıklama Parça No Açıklama 

1 I2C çoklayıcı 7 Telemetri 1 kablosu 

2 FPV verici kablosu 8 Switch kablosu 

3 Ethernet kablosu 9 Telemetri 2 kablosu 

4 Xavier ve Groove güç kablosu 10 Power kablosu 

5 I2C kablosu 11 Koaksiyel kablo 

6 Buzzer kablosu 12 GPS2 kablosu 

1 6 3 

7 

4 5 2 

11 

10 

9 8 

12 

22 numaralı 

parça ön oda 

yerleşimi 

18 numaralı 

parça arka oda 

yerleşimi 

21 numaralı 

parça arka 

kanatlar 

yerleşimi 

21 numaralı 

parça kanat 

yerleşimi 

13 numaralı 

parça arka 

kapak üstü 

yerleşimi 

12 numaralı 

parça gövde 

yüzeyi yerleşimi 

19 21 20 23 
24 

22 

Şekil 28 - (b) Mekanik entegrasyon adımları 

Şekil 29 - Elektronik entegrasyon kabloları 
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Şekil 30 - (a) Elektronik entegrasyon adımları 

Servo ve alıcı kablosunun 

Pixhawk Servo out ve RCin 

portlarına bağlanması 

 

GPS1 kablosu Pixhawk 

CAN1 portuna bağlanması 

 

10 numaralı kablo Pixhawk 

POWER1 girişine 

bağlanması 

7 ve 9 numaralı kablolar 

Pixhawk TELEM1-2 girişine 

bağlanması 

5 numaralı kablo ve 1 

numaralı parça Pixhawk 

I2C girişine bağlanması 

6 numaralı kablo Pixhawk 

USB girişine bağlanması 
12 numaralı kablo Pixhawk 

GPS1 girişine bağlanması 

 

Pitot tüpü 1 numaralı 

parçaya bağlanması 

lidar sensörü 1 numaralı 

parçaya bağlanması 
7 numaralı kablo telemetri 

modülü bağlanması 
Motor ve ESC bağlanması ESC ve güç hattı kablosu 

bağlantısı 

1 

9 

7 8 6 5 

4 3 2 

10 12 11 
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7.3.2. Güç dağılımı 

 

Güç modülü ve güç hattı 

bağlantısı 
Güç modülü batarya 

bağlantısı 
Güç hattı kablosu güç 

dağıtım sistemi bağlantısı 
Wi-Fi modülü ve Xavier NX 

Ethernet kablosu bağlantısı 

ve 4 numaralı kablo 

bağlanması 

2 numaralı kablo ve 

güç dağıtım sistemi 

bağlantısı 

 

2 numaralı kablo 

FPV verici 

bağlantısı 

2 numaralı kablo 

FPV kamera 

bağlantısı 

Motor güç hattı 

sigorta bağlantısı 
11 numaralı kablo 

Groove ve anten 

bağlantısı 

13 15 14 

20 19 18 17 21 

16 

5V 

12V 

16.8V 

Şekil 31 - (b) Elektronik entegrasyon adımları 

Şekil 32 - Ana sistemler güç dağılımı 
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8. TEST VE SİMÜLASYON 

8.1. Alt Sistem Testleri 

8.1.1. Kablosuz Haberleşme menzil testi: 

 İHA üzerinde ve yer istasyonunda bulunan kablosuz haberleşme sistemlerinin 

menzillerinin test edilmesi için yapılan testler 3 ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar görüntü 

aktarma, radyo alıcı/verici, telemetri menzil testleridir. 

8.1.1.1 Görüntü ve veri aktarım menzil testi: 

 Görüntü ve veri aktarım testi 5.8 GHz FPV sistem ve Mikrotik GrooveA 52 Wi-Fi 

modülü üzerinde uygulanmıştır. Testler Algan Savaşan İHA takımı tarafından kontrollü bir 

şekilde güvenli ortamlarda gerçekleştirilmiştir. 

• 5.8 GHz FPV Menzil Testi: 

 İHA üzerinde bulunan RunCam Swift 2 Kamera ve 5.8 GHz FPV verici ile yer 

istasyonuna aktarılan görüntü menzilinin test edilebilmesi için test düzeneği kurulmuştur. Test 

düzeneği, İHA üzerinde bulunabilecek tüm donanımların düzeneğe yerleştirilerek kontrollü bir 

şekilde yer istasyonu ile arasındaki mesafenin artırılması şeklindedir.   

 

Şekil 33 - 5.8 GHz FPV test sistemleri 

 Sinyal gürültüsünün minimum olduğu bölgelerde gerçekleştirilen testler sonucunda 5.8 

GHz FPV görüntü aktarım sistemi ile yer istasyonu arasındaki mesafenin 2300 metre 

sonrasında görüntü kayıplarına uğradığı görülmektedir. Test sonuçları değerlendirilip menzilin 

2000 metreye sınırlandırılması kararlaştırılmıştır. 

• Wİ-Fİ Modülü Menzil Testi: 

Wi-Fi modülü menzil testi, yer 

istasyonunda bulunan Mikrotik 

mANTBox kablosuz yönlendirici ile 

İHA üzerinde bulunan Mikrotik 

Groove Wİ-Fİ alıcısı/vericisi 

arasında yapılmıştır. Yapılan testler 

sonucunda kilitlenme kamerası 

görüntülerinin ve GPS verilerinin 

1200 metreye kadar kesintisiz 

aktarıldığı gözlemlenmiştir
Şekil 34 - Wi-Fi modülleri test sistemleri 
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Mikrotik mANTBox kablosuz yönlendirici testi sinyal gürültüsünün minimum olduğu 

bölgelerde gerçekleştirilmiştir. Gerekli analizler yapıldığında güvenli menzilin 1100 metreyle 

sınırlandırılmasına karar verilmiştir. 

8.1.1.2. Radyo Alıcı/verici menzil testi: 

 Radyo alıcı/verici menzil testi EZUHF 433MHz alıcı ve RadioLink X9d+ verici 

donanımlarını kapsamaktadır. Sistemlerin test edilmesi için RSSI değeri referans alınmaktadır. 

Telekomünikasyonda, alınan sinyal gücü göstergesi (RSSI) alınan bir radyo sinyalinde mevcut 

gücün bir ölçümüdür [17]. RSSI değeri ölçümlerinin, alıcı üzerinde atanan bir kanal ile uçuş 

kontrol kartı üzerinden okuma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan ölçümler Şekil 35’teki 

grafikte verilmiştir. 

 

Şekil 35 - RSSI değer grafiği 

 Gerçekleşen testler sonucunda EZUHF 433MHz alıcı ile FrSky x9d+ verici 

donanımlarının en yakın konumda maksimum 190 RSSI değerine, alıcı ve verici arasındaki 

mesafenin 5000 metre sonrasında minimum 71 değerine ulaştığı gözlemlenmiştir. İHA 

üzerindeki kontrol kayıpları 100 RSSI değerinde yaşanmaya başlanmıştır. Yarışma koşulları 

göz önünde bulundurularak 100 RSSI değerinin sağlandığı 4000 metreye radyo/alıcı verici 

menzili sınırlandırılmıştır [18]. 

8.1.2. İtki Testi: 

 İtki testi uygulamasında motor ve pervane verimliliğinin hesaplanarak uzun uçuş 

süreleri, taşıma kapasitesinin artırılması, seyir hızının yükseltilmesi ve aşırı ısınmadan kaynaklı 

sorunların önüne geçilmesini amaçlamaktadır. Testler 16.8V 4S batarya, SunnySky X Series 

X3525 fırçasız motor ve 13x8, 13x6.5 olmak üzere 2 farklı pervane ile test gerçekleşmiştir. 

Güç sisteminin nihai seçimi İHA gövdesi, yük ve göreve uygunluk parametrelerinin test 

sonuçları ile karşılaştırılmasıyla kararlaştırılacaktır. 

Motor Parametreleri: 

Mekanik Güç(Watt) = Tork(Nm)*Hız(rad/s) 

Elektriksel Güç(Watt) = Gerilim(V)*Akım(A) 

Motor Verimliliği = mekanik güç / elektriksel güç 

Pervane Parametreleri: 
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Mekanik güç(Watt) = Tork(Nm)* Hız(rad/s) (motor mekanik gücü ile aynı) 

Pervane verimliliği = İtme(g)/ mekanik güç 

Sistem verimliliği (g/Watt) = Pervane Verimliliği(g/watt)*motor verimliliği 

Sistem verimliliği (g/Watt)= (Mekanik güç / Elektriksel Güç) * (İtme /Mekanik Güç) 

Burada motor ve pervanenin mekanik güçleri, aynı şaft üzerinden birbirine sabitlenmesinden 

dolayı aynı olmaktadır. Bu sayede formül sadeleşerek; 

Sistem verimliliği (g/Watt)=İtme(g) /Elektriksel güç   

olarak hesaplanmıştır.   

Test Düzeneğinin Kurulması: 

 İtki testinin gerçekleştirilmesi için 

ALGAN SAVAŞAN İHA tarafından 

hazırlanan itki testi düzeneği kullanılmıştır. 

İtki test düzeneğinde motorun sabitlenmesi 

için gerekli olan bir denge sistemi, denge 

sisteminin sabitlenmesi için gerekli bir adet 

mengene, test edilecek güç sistemine ait 

motor, ESC ve pervane bileşenleri, sisteme 

güç sağlayacak test sistemine uygun batarya, 

motorun gaz oranının ayarlanması için 

alıcı/verici sistemi, akım ve gerilim 

değerlerinin hesaplanması için gerekli olan 

voltmetre ve pens ampermetre, sıcaklık ölçümü için termometre ve itişin gram(g) cinsinden 

ölçülmesini sağlayacak hassas terazi bulunmaktadır. Test işlemi gerçekleştirilmeden önce tüm 

sistemler test sorumlusu tarafından kontrol edilerek sistemin güvenirliği kesinleştirilmiştir. 

Test esnasında değerlerin okunması için kamera sistemleri gerekli noktalara yerleştirilmiştir ve 

bu sayede istenilmeyen durumlarda yaralanmaların önüne geçilmiştir [19]. 

Test Verileri ve Sonuç: 

Tablo 16 - İtki testi verileri 

Pervane(inch) Gerilim Amper İtiş(gf) Güç(W) Verim(g/W) 
100% itiş 

sıcaklığı 

APC13x6.5 14.8 
59.3 3500 871 3.98 

3 dk. 92℃ 
62.6 3700 924 3.99 

APC13x6.5 16.8 
64.5 4000 1083 3.69 

1dk. 98℃ 
77.5 4550 1302 3.49 

APC13x8 14.8 
66.2 3500 979 3.57 

1dk. 89℃ 
72.5 3620 1073 3.37 

Test verileri incelenerek İHA gövdesi, yük ve göreve uygunluk parametreleri ile 

karşılaştırılmıştır. İHA’nın kalkış ağırlığının 4kg olmasından dolayı aracın ilk kalkış anında 

gerekli itişin sağlanması, İHA gövdesinin havada minimum tutunma hızına sahip olması, 

müsabaka esnasında İHA’nın kısa sürelerde hızlanması için ve müsabaka turunda minimum 

Şekil 36 - İtki test düzeneği 
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uçuş süresinin sağlanması için gerekli verimlilik değerleri göz önünde bulundurularak 13x6.5 

pervane seçilmiştir [20]. 

8.1.3. Stall Açısı ve Tutunma Hızı Testi 

 İHA’nın, uçuş esnasında havada kalabilmesi için kaldırma kuvvetinin oluşması 

gerekmektedir. Bu kuvvetin oluşması için kanat profil tasarımı ve kanadın hücum açısından 

faydalanmaktadır. Kanat profilleri özel olarak tasarlanarak, İHA’nın kullanılacağı görevlere 

göre kaldırma ve direnç katsayıları oluşturmaktadır. Hücum açısı ise kanadın hücum kenarı ile 

akış doğrultusu arasında oluşan açı olarak adlandırılır. Hücum açısı vesilesiyle hava aracının 

kaldırma kuvveti kontrol edilmektedir. 

Hücum açılarının büyük değerlerinde (genellikle 15° den fazla), akış, kanadın üst 

yüzeyinden tamamen ayrılarak kaldırmanın şiddetli bir şekilde azalmasına ve kanadın Stall’a 

uğramasına yol açar [21]. Her kanada, Stall durumu oluşmadan belli bir değere kadar hücum 

açısı verilebilir. Kanadın hücum açısı kanat profili hücum açısı bulunarak tespit edilir. Bu 

yüzden her kanat profilinin Stall durumuna düşmeden sahip olduğu hücum açısı değerleri 

vardır. Bu hücum açısı değeri yardımcı programlar kullanarak tespit edilmektedir. 

 Yarışma için kullanılacak İHA’nın kanat profili Şekil 37’deki gibi çıkarılıp, XFLR5 

programı kullanılarak aşağıdaki hücum açısı grafikleri çıkartılmıştır. Şekil 38’de görüldüğü 

gibi sırasıyla Cl -α(hücum açısı), Cm- α, Cl - xtr top ve Cl/Cd – α grafikleri gösterilmiştir. 

Kanat profilleri için hücum açısı kadar Cl ve Cd katsayıları da çok önemlidir. Cl 

katsayısı kaldırma kuvveti hesabında, Cd katsayısı ise direnç kuvvetinin hesaplanmasında 

kullanılmaktadır. Cl ve Cd değerlerinin karşılaştırılması Şekil 40’da gösterilmektedir. 

Şekil 37 - Kanat profili 

Şekil 38 - Kanat profili analiz grafikleri 
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Ayrıca Ansys Fluent programı kullanılarak Cl ve Cd katsayıları Şekil 39’dakı gibi bulunmuştur. 

Tutunma Hızı: 

 İHA’nın havada kalması için gereken minimum hız tutunma hızı olarak adlandırılır. Bu 

hız kaldırma kuvvetinin, uçağın ağırlığına eşit olduğunda sahip olduğu minimum hızdır [19]. 

Tutunma hızı denklem (3) kullanılarak hesaplanacak olursa; 

FL = 
1

2
*ρ*V2*A* Cl                                                                                                                  (3) 

FL: Kaldırma kuvveti, ρ: akışkan yoğunluğu, V: hava aracı hızı, Cl: kaldırma katsayısı 

ρ = 1.225 kg/m3 , A = 0.426 m2 , Cl = 1.841,     Fl = W = 4.5*9.81 

Vtutunma = √
2∗4.5∗9.81

1.225∗0.426∗1.841
   

Vtutunma = 9.788 m/s olarak hesaplanır. 

Gerçek Stall ve hız testi: 

İHA’nın Stall’a girdiği gerçek hücum açısı ve bu hücum açısında sahip olduğu hızının 

tespit edilmesi için paket programlarının kullanılmasının yanı sıra gerçek testlerin yapılması 

gerekmektedir. Gerçek testin yapılması; İHA havada uçarken kanadın üzerinde oluşacak akış 

ayrılması durumunda İHA’nın Stall’a girdiği hücum açısının ve hızının yardımcı ekipmanlar 

ile tespit edilmesi şeklindedir. Elde edilen bu değerler paket programda bulunan değerler ile 

karşılaştırılmalıdır. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle sadece paket program 

kullanılarak testler yapılmış, gerçek testler yapılamamıştır [22]. 

Şekil 40 - Cl ve Cd grafiği 

Şekil 39 - İHA kaldırma ve direnç katsayıları 
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8.1.4. Otonom Kilitlenme Testi 

İHA’nın müsabaka süresince otonom hedef tespiti, otonom takip ve otonom kilitlenme 

görevlerini başarıyla gerçekleştirmesi için geliştirilen algoritmaların testleri ve test sonuçları 

bu kısımda açıklanmıştır. 

Algoritmalar henüz uçuş esnasında kullanılacak yeterlilikte görülmediği için testler 

yerde gerçekleştirilmiştir. Yapılan testlerde ana motor kullanılmadığı için hızlanma ve 

yavaşlama testleri yapılamamış sadece algoritmanın kilitlenme kamerası görüntüsünde tespit 

edilmiş rakip İHA konumuna göre servo motorlarını uygun açılarda hareket ettirip ettirmediği 

gözlemlenmiştir. 

Yapılan test görüntüleri aşağıda verilmiştir.  

(a) Otonom yukarı yönelme testi 

(c) Otonom sola yönelme testi 

(b) Otonom aşağı yönelme testi 
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Yapılan testlerin sonucunda, algoritmanın geliştirilmesi gereken yönleri tespit 

edilmiştir. Kilitlenme algoritmasının daha hızlı çalışması için iyileştirmeler yapılacak, karar 

verme aşamasında daha az hata yapması için algoritma daha iyi veri seti ile uzun süre eğitilecek 

ve hiperparametre optimizasyonu yapılacaktır. 

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

 Yapılan test uçuşları yarışmada kullanılacak olan Talon Pro model gövde yerine Mini 

Talon model gövde ile gerçekleşmiştir. Farklı gövde kullanılmasının sebebi kullanılacak 

gövdenin temininin gerek maliyetinden gerekse temin edilme süresinden dolayı test uçuşlarına 

yetişememesidir. Test uçuşlarında Mini Talon tercih edilmesinin sebebi, kullanılacak ana 

gövdeye çok benzer aerodinamik yapıya sahip olmasıdır. Talon Pro uçuşa hazır halde 

olmadığından dolayı Mini Talon ile gerçekleştirilmiş test uçuşları ve sonuçları bu başlıkta 

açıklanmıştır.   

Tablo 17 - Otonom uçuş testleri analizleri 

 

Görev Test sayısı Başarı sayısı Başarısızlık nedeni Düzenlemeler 

Otonom 

Kalkış 
10 6 

Hatalı parametre, Yetersiz itki, 

Hatalı ağırlık dağılımı 

Parametre optimizasyonu, 

İtki sistemi ve Ağırlık 

dağılımı iyileştirmeleri 

Otonom İniş 5 2 
Hatalı parametre, lidar ve pitot 

tüpü hatalı konumları, İniş 

pisti bozuklukları 

Parametre optimizasyonu, 

lidar ve pitot tüpü konum 

düzenlemeleri, İnişe uygun 

pist seçilmesi 

Otonom 

nokta takibi 
80 76 

Hatalı PID parametreleri, 

sağlıksız GPS verileri, kötü 

hava şartları 

“Autotune” işlemi 

gerçekleşmesi, GPS 

konumunu kablolardan ve 

antenlerden uzaklaştırması  

(d) Otonom sağa yönelme testi 

Şekil 41 - Otonom kilitlenme testi (a), (b), (c), (d) 

Şekil 42 – Otonom nokta takibi arayüz görseli ve İHA HUD görüntüsü 
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Şekil 43 - Uçuş testi görüntüleri 
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ALGAN SAVAŞAN İHA Uçuş Kontrol Listesi 

Uçuş Öncesi Uçuş Kontrol Listesi 

o Uçuş arayüzünü aç 

o Telemetri modülünü yer kontrol istasyonuna bağla ve anten konumunu düzelt 

o Arayüz bağlantı frekansını 57600 yap ve com portunu ayarla. 

o İHA üzerinde hasar kontrolü yap. 

o Motor ve ESC bağlantılarını kontrol et. 

o Kanat/gövde bağlantılarını yap ve kanat sabitlemesini gerçekleştir. 

o Pixhawk üzerindeki tüm kabloları kontrol et. 

o Tüm antenlerin sabitlendiğinden emin ol. 

o Pervaneyi bağla ve pervane hasar kontrolü yap. 

o Bataryayı sisteme yerleştir. 

o WİFİ modülünü yer istasyonuna bağla. 

o WİFİ modüllerini test et. 

o Kameraların bağlantılarını kontrol et. 

o Kameraların görüntü aktarımının sağlıklı çalıştığından emin ol. 

o Ağırlık merkezini kontrol et. 

o Pitot tüpünü test et. 

o Lidar sensörünü test et. 

o Uçağı zemine koy ve switch aç/kapa işlemi gerçekleştir. Barometre kalibrasyonu. 

o GPS kalibrasyonunu gerçekleştir. 

o Yer istasyonu üzerinden uçağın sensör verilerinden emin ol. 

o ARM işlemini gerçekleştir. 

o Kumanda ile kanat yönlerini kontrol et. 

o Pixhawk ile FBWA mod kanatçık yönlerini kontrol et. 

o İtiş gücünün test et. 

o Otonom görev için görevin yükle. 

o Uçuş için güvenli bölgeye git. 

 

Uçuş Sonrası Uçuş Kontrol Listesi 

➢ Uçağı DİSARM yap. 

➢ Bataryayı İHA’dan çıkar. 

➢ Pervaneyi çıkar 

➢ Kanat bağlantı noktalarını açarak kanadı gövdeden ayır. 

➢ Hasar kontrolü yap. 

➢ Bataryayı çantasına yerleştir. 

➢ Tüm sistemlerinin kontrollerini yap. 

➢ CHECKLIST tekrar gözden geçir. 

 

Uçuş Görev Tanımı (Yapılan uçuşta ne amaçlandığı, kaç dakika uçulduğunu, varsa otonom 

görev parametreleri yazılır): ………………………………………………………………….  
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9. GÜVENLİK 

9.1. Yangın söndürme tüpünün kullanılması 

 Atölye ve uçuş alanında yüksek amper ve gerilimlerde kabloların ve elektronik 

cihazların yüksek sıcaklıklara çıkarak deformasyonundan kaynaklı oluşabilecek yangınlara 

erken müdahale için yangın söndürme tüpü bulundurulmaktadır. 

9.2.  İlk Yardım Kiti 

 Atölye ve uçuş alanında mekanik, kimyasal ve elektriksel kazalardan kaynaklanan 

yaralanmalara erken müdahale için ilk yardım kiti bulundurulmaktadır. 

9.3. Elektronik Cihazların Soğutma Sistemleri  

 İHA üzerinde bulunan elektronik donanımların yüksek akımlarda çalışmasından dolayı 

sıcaklıkları yükselmektedir. Bu sıcaklık yükselmesinden kaynaklı aşırı ısınmaları engellemek 

ve cihazın arızalanmasını önlemek amacıyla bu donanımlar için soğutma kanalları 

oluşturulmuştur. İHA’nın uçuşu sırasında soğutma kanalları bu donanımların bulunduğu 

bölgelerin hava sirkülasyonunu sağlayarak cihazların sıcaklık değerlerinin tavsiye edilen 

sıcaklık değerlerine uygun şekilde soğutulmasını sağlar. 

9.4. Fail Safe 

 İHA ve yer istasyonu arasındaki haberleşme kayıpları ve kesintilerinden dolayı 

oluşabilecek kazaların önüne geçebilmek için İHA’ya Fail Safe özelliği eklenmiştir. 

Haberleşme kesintisi durumunda İHA otomatik olarak Fail Safe durumunu algılayarak önceden 

belirlenmiş konuma geri dönmektedir. Bu sayede İHA’nın kontrolden çıkarak kırıma 

uğramasının önüne geçilmektedir. 

9.5. Acil Durum Anahtarı  

 Otonom uçuş sırasında yazılımdan kaynaklı kırımların önüne geçmek amacıyla 

kumanda ve yer istasyonunda bulunan arayüz üzerinde acil durum anahtarı bulunmaktadır. Acil 

durum anahtarı İHA’nın istenmeyen manevralar gerçekleştirmesi durumunda operatör 

tarafından kullanılmaktadır. Bu anahtar kullanıldığında İHA otonom moddan çıkarak 

kontrolün uçuş kontrol kartından pilot tarafına geçmesini sağlar. 

9.6. Sigorta Koruması 

 İHA motor güç hattının aşırı akım ve 

kısa devre durumlarında korunması için 

ESC’nin batarya hattının pozitif (+) kutbunu 

anahtarlayacak şekilde sigorta 

kullanılmaktadır. Acil durumlarda sigorta 

devresi, kolay ulaşılabilir olması için gövde 

üzerine yerleştirilmiştir. 

 

 

 
Şekil 44 - Sigorta koruması görseli 
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