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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ

1.1. Sistem Tanımı 

Savaşan İHA Döner Kanat kategorisinde yarışacak olan Gökmen İHA; yarışma sürecinde 

kurallara uygun olacak şekilde havada asılı kalarak rakip İHA’lara otonom kitlenip it dalaşı 

(dog fight) yapacak ve keskin manevralar ile rakip İHA kitlenmelerinden kaçış hareketlerinde 

bulunacaktır. 

Yarışma görevini otonom şekilde gerçekleştirebilmenin yanı sıra Gökmen İHA aynı zamanda 

manuel olarak da kontrol edilebilicektir. Olası haberleşme kesintisi durumunda yer kontrol 

istasyonunda ayarlanmış fail-safe moduna geçiş yapacaktır. Bünyesinde barındırdığı itki 

sistemleri fırçasız elektrik motorlarından oluşacak olup bu motorların güç hatlarını 

anahtarlayan buton şeklinde bir sigorta olacaktır. 

İHA ağırlığını karşılayacak itki kuvvetini oluşturması için elektrikli fırçasız motor 

kullanılacaktır. Fırçalı motorlara nazaran verimli ve bakımı kolaydır. Fırçasiz motorlari 

sürebilen 3 faz çıkışlı PWM girdisiyle çalışabilen elektronik hız kontolcüsü kullanılacaktır. 

Araç üzerindeki güç tüketimini hafif ağırlığı ve Li-Ion pillere kıyasla  yüksek deşarj oranıyla 

Lityum Polimer pil (LiPo) tercih edilmiştir. 

Uçuş kontrol kartı üzerinde barındırdığı ivmeölçer ve jiroskop ile uçuş kontrolü, barometre ile 

İHA’nın yüksekliği, compass ile uçuş yönünü, GPS&pusula modulü ile konum tespiti yapılarak 

belirlenen koordinatlarda otonom uçuş gerçekleştirilir. Otonom iniş ve kalkış yüksek önem arz 

ettiğinden uçuş kontrolcüsünün barometresinin sapma ihtimaline karşın, sonar sensör 

kullanılarak yükseklik mesafesi doğruluğu arttırılır.Radio ve Wifi kablosuz haberleşme 

sayesinde İHA ile yer kontrol istasyonu arasında veri haberleşmesi sağlanacaktır. Hava aracını 

manuel kontrol etmek için SBUS protokolünü kullanan  RC alıcı ve kumanda kullanılacaktır. 

Uçuş kontrolcüsüne bağlı DF14 konnektörlü buzzer tarafından İHA için durum değişikliklerini 

sesli olarak belirtir.Güç modülü sayesinde gerilim/akım bilgisi, tüketilen gücü belirlemek ve 

dolayısıyla kalan pil kapasitesini tahmin etmek için kullanılır. Bu da, uçuş kontrolörünün, düşük 

güç durumunda güvenli uyarılar ve diğer eylemler sağlamasına olanak tanır. 

Yarışma süresince görevleri gerçekleştirebilmek için stereo kayıt kullanabilen, derinlik sensörü, 

rgb sensörü ve hassas derinlik algısı bulunduran bir derinlik kamerası kullanılacaktır. Yarışma 

görevleri içerisinden kitlenme görevini yer kontrol istasyonuna aktarabilmek için bir alıcı ve 

bir verici bulunan video veri link kullanılacaktır. Otonom uçuş sağlayan açık kaynaklı otopilot 

yazılımı olan ArduPilot kullanılacaktır. Yer istasyonu ve İHA arasındaki bütün mesajlaşmalar 

MAVLINK protokolü kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

Yer kontrol istasyonu, kablosuz telemetri vasıtasıyla İHA ile iletişim kuracaktır. Bizlere 

İHA’nın konum, sensör bilgileri gibi verilerini gerçek zamanlı iletir. İHA üzerindeki kameranın 

canlı video akışını sağlar. Otonom uçuş için gerekli parametreleri sağlayarak veya İHA’nun 

doğrudan kontolüne izin vererek iletişimi sağlar. 
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1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Gökmen İHA, ön tasarım raporunda da olduğu gibi motorların 50% itkide çekeceği akım, 

faydalı yük sistemi ile beraber İHA ağırlığı, 15 dakikalık görev müsabaka, kalkış-iniş süresi ve 

olağan dışı ihtimaller göz önüne alınarak minimum 20, 25 dakika uçuş süresi hedeflenmiştir. 

Ayrıca minimum haberleşme menzili yarışma boyutları olan 350x500 metreyi 

karşılayabilecektir. 

Manevra ve rakip İHA kitlenmelerinden kaçış açısından seyir hızı önem arz etmektedir. Bu 

vesileyle İHA mekanik tasarımı aerodinamik olarak optimum olmak zorundadır. aydalı yük ile 

beraber kalkış ağırlığı maksimum 2000 gr olarak hedeflenen Gökmen İHA, rakip İHA’lara 

kitlenmemesi için yüksek manevra kalibiyeti hedef güdülerek tasarlanmıştır. Tasarımla ilgili 

detaylı bilgi madde 3.4.’te yer almaktadır. 

Şekil 1.1. Kullanılan Otopilotun Bağlantı Şeması [1] 
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Şekil 2.1.1 Takım Organizasyonu 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ

2.1. Takım Organizasyonu 

Ocak 2021 tarihinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Makine Mühendisliği 3.sınıf öğrencisi 

Yusuf AYDIN tarafından kurulan Gökmen takımı; bünyesinde İstanbul Üniversitesi-

Cerrahpaşa 3 Makine, 1 Endüstri ve 1 Kimya Mühendisliği lisans öğrencisi barındıran 

multidisipliner bir ekiptir. Ekibin temel misyonu; havacılık/ yapay zeka/ robotik alanlarında 

yenilikçi çözümler üretmektir. Gökmen Takımı resmi sitesi referanslar bölümünde 

belirtilmiştir. [2] 

Şekil 1.2.1. Gökmen İHA mekanik tasarımı 

Şekil  SEQ Şekil \* ARABIC 1
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Takımdaki Birimler ve Görev Dağılımları 
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Şekil 2.2.1 Nihai Zaman Akış Çizelgesi 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Ön tasarım raporunda tanımlanan zaman akış çizelgesi ile nihai zaman akış çizelgesi büyük 

oranda birbiriyle örtüşmüştür.  

Yarışma komitesinin verecek olduğu hibe kritik tasarım raporundan sonra olması, bazı İHA 

ekipmanlarının sağlanmasını geciktirmiştir. Takım tarafından sağlanan bütçe ve bazı 

sponsorlukların yardımıyla, İHA otonom uçuş yapabilecek düzeye gelebilmiştir. İlerleyen 

zamanda sağlanacak hibe ile görüntü işleme bilgisayarı, kilitlenme kamerası, FPV sistemi gibi 

bileşenler ile birlikte, İHA otonom/manuel kitlenme görevini de gerçekleştirebilecek boyuta 

gelecektir. 

Ön tasarım raporunda planlanan bütçe, kritik tasarım raporunda planlanan sonra bir miktar 

artmıştır. Bunun sebepleri; 

 Görüntü işleme bilgisayarının yarışma görevlerini asgari düzeyde karşılayabilmesi için

NVIDIA Jetson Xavier NX olarak yükseltilmesi

 Döviz kurunun ÖTR sonrasında yükselmesi

olarak sıralanabiliir. 

Ayrıca kilitlenme kamerasının sayısı 2’den 1’e alınarak giderler minimize edilmeye 

çalışılmıştır. 
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Şekil 2.2.2 Nihai Bütçe Planlaması 

 

 

 
 

Parça Adı Fiyat (TL) Adet Toplam 

Fiyat 

1 SİHA Şase için 1kg Naylon 1.75mm 

Filament 

545 2 1090 

2 CubePilot Cube Orange Uçuş Kontrol 

Kartı 

3929 1 3929 

3 Here 3 GNSS (GPS modülü) 1829 1 1829 

4 NVIDIA Jetson Xavier NX Developer Kit 5337.38 1 5337.38 

5 Intel Realsense d435 3507.67 1 3507.67 

6 RunCam 2 FPV Kamera 1399 1 1399 

7 5.8 GHz FPV Görüntü Aktarıcı kit RC832 

verici Ts832 alıcı 600mw 

500.8 1 500.8 

8 Radiolink AT9S Pro 2.4G 12 Kanal DSSS 

FHSS Kumanda ve 9 Kanal R9DS Alıcı 

1876.82 1 1876.82 

9 RFD868x Radyo Telemetri Seti 3599.00 1 3599.00 

10 3s 10000 mah 40C Lipo Batarya 11.1v Pil 924.18 1 924.18 

11 8045 Karbon Katkılı CW/CCW Pervane 

Seti 

51.79 2 103.58 

12 EMAX XA2212 1400KV Fırçasız DC 

Motor 

115.21 4 460.84 

13 30Ax4 Dörtlü Fırçasız Motor Sürücü 

Modülü 

450.68 1 450.68 

14 Mini OSD Modül 200.25 1 200.25 

15 Güç modülü 123.9 1 123.9 

    
   

  Toplam Maliyet 
  

25382.10 

 

 

 

 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021  

9 | S a y fa 

GÖKMEN  

 

 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ  

3.1. Nihai Sistem Mimarisi  

Uçuş kontrol kartı “Pixhawk Cube Orange” tercih edilmiştir. ADS-B taşıyıcı kartı üzerine 

yerleştirilen çok sayıda küp modelinin bulunması ve birbirleriyle uyumlu olarak çalışması tercih 

sebeplerinden birisidir[3]. Bu modeller Ardupilot ve PX4 otopilot yazılımlarını destekler. 

“Cube Orange” yeni H7 işlemcisiyle güçlü performans ve işleme gücü sunar. Diğer genel 

özellikleri ise temperlenmiş ve izole edilmiş IMU, üçlü yedekli IMU, çoklu GPS alıcıları 

(GNSS), PWM çıkış gerilimini 3.5V / 5V olarak ayarlanabilme olarak sıralanabilir. Üzerinde 

barındırdığı ivmeölçer ve jiroskop ile uçuş kontrolü, barometre ile İHA’nın yüksekliği, compass 

ile uçuş yönünü, HERE GNSS GPS&pusula modulü ile konum tespiti yapılarak belirlenen 

koordinatlarda otonom uçuş gerçekleştirilir.  

Derin öğrenme tabanlı nesne tespit ve takip işlemlerinin gömülü sistemde gerçek zamanlı 

çalışabilmesi için yüksek GPU gerekir. NVIDIA® Jetson Xavier™ NX, 21 TOPS’a kadar 

hızlandırılmış hesaplama kabiliyeti ile modern sinir ağlarını paralel olarak çalıştırabilir ve tam 

kapasiteli AI sistemleri için bir gereklilik olan çoklu yüksek çözünürlüklü sensörlerden elde 

edilen verileri işleme görevini gerçekleştirebilir. 384 NVIDIA CUDA® Çekirdeği, 48 Tensor 

Çekirdeği, 6 Carmel ARM İşlemcisi ve iki adet NVIDIA Derin Öğrenme Hızlandırıcı 

(NVDLA) motoruna sahiptir. 512GB/s bellek bantgenişliğiyle, video kodlayıcı (encoder) ve 

video kod çözücü (decoder) birleştirildiğinde optimum performansı sunar. Düşük güçlü mod 

gibi birden fazla güç modunu desteklemesi ve AI için 14 TOPS’a kadar performansı 10W kadar 

düşük bir tüketimle sunması İHA güç sistemimize fayda sağlar. 70mm x 45mm boyutuyla 

yüksek gücünü Jetson Nano boyutlarında bir modüle sığdırabilmesiyle küçük formlu yapısıyla 

yüksek performans sunar.  

Şekil 3.1.1. Pixhawk Cube Orange ve Here 3 GNSS/GPS Modülü 
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Görüntüleme sisteminde kitlenme görevini sağlamak için Intel Realsense D435 Derinlik 

Kamerası, müsabaka anında canlı video aktarımı yapması amacıyla RunCam 2 FPV kamera 

kullanılacaktır. Intel Realsense D435 kamera, içerisinde bulunan işlemci sayesinde derinlik 

görüntüsü üretmek için iki kızılötesi kamera kullanır. İçerisindeki RGB kamera alınan RGB 

görüntüsü ile derinlik görüntüsü Jetson Xavier NX’e iletilir. Jetson Xavier NX, nesne tanıma 

işlemi için RGB görüntüsünü kullanırken, derinlik görüntüsünü hedef İHA’ya olan mesafeyi 

belirlemek için kullanır. 

 

 

Şekil 3.1.2. NVIDIA Jetson Xavier NX 
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Yer istasyonu ile Gökmen İHA arasındaki haberleşmede radyo veya WİFİ telemetri 

kullanılacaktır. Wifi telemetri, radio telemetri gibi haberleşmede MAVlink iletişimi kurar. 

Tipik olarak radio telemetri gibi uzun menzil desteklemez fakat daha yüksek veri hızı iletir. 

Şekil 3.1.4. Görüntüleme Sistemi Ekipmanları 

Şekil 3.1.5. RFD868x Radio Telemetri veya ESP8266 WİFİ Telemetri 
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İHA’ya gereken itki kuvvetini sağlayacak olan 4 adet Emax XA2212 1400KV Multicopter için 

Brushless Fırçasız Motor kullanılacaktır. Fırçasız motorları 30Ax4 Quattro ESC - Dörtlü 

Fırçasız Motor Sürücü Modülü besleyecektir. İHA üzerindeki tüketilen tüm gücü Leopard-

Power 3S (11.1V) 10000 mah 40C Lityum Polimer Batarya sağlayacaktır. 

 

3.2. Alt Sistemler Özeti  

Kavramsal sistem mimarisinde belirtilen NVIDIA Jetson Nano modeli temel derin öğrenme 

algoritmaları için uygun olsa da planlanan sinir ağı modelinde iyi performans vermesi zordur. 

Jetson TX2’nin işlem gücü iyi olmasına karşın fiyat ve boyutları göz önüne alındığında nihai 

sistemimiz için NVIDIA Jetson Xavier NX uygun görülmüştür 

Şekil 3.1.6. İtki sistemi elemanları 

Şekil 3.2.1. Jetson Nano, Jetson Xavier NX ve Jetson TX2 arasında boyut karşılaştırması 

(soldan sağa) [4] 

Şekil 3.2.2 NVIDIA Jetson Ailesi [5] 
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Hava aracanın itki bileşenlerini oluşturan fırçasız motor ve pervanelerde Ön Tasarım Raporu 

sunulduktan sonra değişime gidilmiştir. Planlanan İHA, toplam ağırlık ve manevra kabiliyeti 

açısından iyileştirilmelere gidilmiştir. Bu sebeple yüksek tork üreten 980 devirli motor yerine 

1400 devirli motora, 1045 pervaneden 8045 pervaneye geçiş yapılmıştır. Böylece görev 

süresince yüksek hızlara ulaşabilme yeteneği geliştirilmiştir. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti  

İHA’nın irtifa kaybetmeden kalabilmesi için gerekli taşıyıcılığı sağlanmalıdır. Döner kanatlı 

İHA’da bunu pervaneler sağlar. Pervanelere verilen itki kuvvetini elektrikli fırçasız motorlar 

yerine getirir. Elektronik hız kontrolcüsü (ESC) ise fırçasız motorların hızını kontrol eder. 

Temel itki sistemi bileşenleri bunlardır. İHA’nın kullanım amacına göre itki ağırlık oranı özenle 

hesaplanmalıdır. Gökmen Takımı yarışmaya yönelik İHA geliştirecektir. 

Belirlenen itki ağırlık oranını sağlayan fırçasız motor Emax XA2212 1400KV, motorları 

besleyecek hız kontrolcüsünü 30Ax4 Quattro ESC - Dörtlü Fırçasız Motor Sürücü Modülü, 

tüketilen gücü besleyecek olan 3S 11.1V 10000 mAH 40C lityum polimer batarya seçilmiştir. 

Bu sisteme karşılık itki taşıma hesabı yapılırsa; 

 

 

Yaklaşık Kalkış Ağırlığı: 1900 gr 

3S LiPo, 8*4 pervane kullanımında motor başına 930 gr itki kuvveti sağlanır (Şekil 2.5.2). Tek 

motor 16.4 A akım çeker. Ancak bu değer motorun tam gazda çalışırken çekeceği akımdır. 

3720

1900
= 1.957 

 

3S 10000 mAH 40C LiPo ile birlikte uçuş süresi hesabı yapılırsa; 10000 mAH = 10 AH, 

dakikada sunduğu amper: 10×60 = 600 A×dk eder. 

Tek motorun tam gazda çektiği anlık akım 16.4’dir, 4 motorun çektiği anlık akım 65.6A yapar. 

600 𝐴 × 𝑑𝑘

65.6 𝐴
= 9.14  

Şekil 3.3.1. Kullanılacak fırçasız motorun test değerleri [6] 
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dakika olarak uçuş süresi hesaplanır. Yarı gazda bu değer 20 dakikayı geçeceği tahmin 

edilmiştir. Bu değer de görevleri gerçekleştirmek için yeterli olacağı düşünülmüştür. Belirtilen 

LiPo bataryanın deşarj oranı 40 C'dir. Tam gazda tüm motorlarda anlık çekilen akım 65.6 A 

olduğunu hatırlayalım. Bataryadan anlık olarak çekilen akım; 

 

(𝐴) = 𝐶 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 × 𝑃𝑖𝑙 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖 (𝐴) 

 

40𝐶 × 10 = 400𝐴 

 

Bataryadan anlık olarak çıkan bu akım, talep edilen 65.6A akımın üzerinde olduğu için İHA 

istenilen performansı sağlayabileceği ve bataryada aşırı ısınma, yanma risklerinin de 

olmayacağı düşünülmüştür. 

 

 

İtki hesabı; 

 

Pistimiz geniş olduğu için 2 bıçaklı pervane seçilmiştir, manevra kabiliyeti 3 bıçaklıya göre 

daha düşük fakat düzlük hızı daha fazladır. Uçuş değerlerindeki hava yoğunluğu olarak 1,225 

kg/m3 olarak alınmıştır. 

Hesaplarımızı aracımızın askıda kalma haline göre hesaplanmış olup araç hızı 0 varsayılmıştır. 

Pil de hücre başı gerilim maksimum 4.2 olup toplam maksimum gerilim 12.6’dır. 

 

𝐴𝑟𝑎ç 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 = 1900 𝑔𝑟 

𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑟𝑖 = 1400 𝐾𝑉 

𝐵𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐺𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚 = 3𝑆 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 = 3 ∗ 4.2 = 12.6 𝑉𝑜𝑙𝑡 

 

Pervane itki sabitini (CT) bulmak için öncelikle pervane devrini bulmamız gerekir: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑒 𝐷𝑒𝑣𝑟𝑖 =
(𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑟𝑖 𝑥 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖)

2
 

(1400 𝑥 12,6)

2
= 8820~9000 𝑅𝑃𝑀 (𝐷𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 
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Yaklaşık 9000 RPM devirde pervane itki sabiti 0.1209 olarak tespit edilmiştir. 

 

𝑐𝑡 = 0.1209 

 

  𝐷 = 𝑃𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑒 ç𝑎𝑝𝚤 = 8 𝑖𝑛𝑐ℎ = 0.2032 

𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑟𝑖 = 1400 

3S pil toplamda 12.6 V gerilim değeri vermektedir. Yarı devirde çalıştırıldığı düşünülürse 

değerini 6.3 alabiliriz. 

𝑌𝑎𝑟𝚤 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 = 𝑛 = (1400 ∗ 6.3)/60 =  147 𝑅𝑃𝑆(𝑆𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤) 

𝐻𝑎𝑣𝑎 𝑌𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 =   𝜌 = 1.225 𝑘𝑔/𝑚3 

İtki kuvveti hesabı: 

𝑇 = 𝑐𝑡 × ρ × 𝑛2 × 𝐷4 

𝑇𝑖𝑡𝑘𝑖 = 0.1209 × 1.225 × 1472 × 0.20324 = 5.4562 

𝑇 = 5.4562 𝑁 

 

Araç ağırlığı karşılan minimum iki kuvveti 

𝑇𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛 =  (𝐴𝑟𝑎ç 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 × 𝑌𝑒𝑟 Ç𝑒𝑘𝑖𝑚𝑖 İ𝑣𝑚𝑒𝑠𝑖)/𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 

           
(1900 × 9,81)

4
= 4.659 𝑁 

𝑇 𝑖𝑡𝑘𝑖 > 𝑇 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛 

olduğundan dolayı askıda kalma durumu için gereken kuvveti araç sağlamaktadır. Bu durumda 

araç %50 itki kuvvetinde rahatça çalışabileceği düşünülmüştür. 

 

Şekil 3.3.2. Pervanenin itki katsayı tablosu [7] 
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3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı  

Gökmen Takımı, görev odaklı, minimum kütlede maksimum dayanımı hedefleyen, özgün, 

estetik bir döner kanat İHA tasarlama hedefi gütmüştür. Yapay zeka, bulut gücü ve bünyesinde 

barındırdığı genetik optimizasyon algoritmaları ile Generative Design (Üretken Tasarım) 

kullanılarak tek parça halinde tasarımlar oluşturulmuştur. Tasarımlar kendileri arasında 

elenilerek 2 model kararlaştırılmıştır. Bu iki modelin de sınır şartlarını oluşturan 

geometrilerinin ölçüleri aynıdır. Gökmen350 v2, v1’e göre alt-üst tabla arası mesafe 10mm 

daha fazladır ve alt tablada daha fazla optimizeye gidilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4.1. Gökmen350 v1 Teknik Resmi 

Ik R 

Şekil 3.4.2. Gökmen350 v2 Teknik Resmi 
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Şekil 3.4.3. Gökmen 3 Boyutlu Tasarımı 

Şekil 3.4.4. Şase üzerinde sigortanın konumu 
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4. OTONOM KİLİTLENME  

Amacımız Gökmen İHA üzerindeki Intel® Realsense™ Depth D435 kamerasından gelen anlık 

görüntülerle hedef İHA’yı gerçek zamanlı tespit ederek takibini sağlamaktır. Makine öğrenmesi 

gibi öğrenmeye dayalı algoritmalar problemleri verilere dayalı çözdükleri için görüntü işlemede 

son teknoloji yaklaşımı haline geldi. Derin öğrenme modelleri çok katmanlı yapıya sahip sinir 

ağlarıdır ve bu modeller girdi görüntülerinden çok karmaşık bilgileri çıkarmasını için oldukça 

yararlıdır. 

4.1. Hedef Tespit ve Takibi 

Derin öğrenmenin bir alt dalı olan evrişimli sinir ağları (CNN), diğer bir çok ağ  mimarilerinin 

yanı sıra hesaplama için GPU’nun avantajlarından faydalanır. Geçtiğimiz yıllarda da Faster R-

CNN, R-FCN, YOLO, SSD gibi bir çok nesne tespiti yapabilen algoritmalar geliştirildi. CNN 

tabanlı algoritmalar bölge tabanlı (region-based) ve single-shot algılayıcılar ikiye ayrılır. Bölge 

tabanlı algılıyıcılar, hesaplama gücü açısından yüksek maliyetlidir ve gömülü sistemlerde 

yüksek performans sergilemeleri zordur. Öte yandan single-shot algılayıcılar uçtan uca nesne 

tespiti için tek bir CNN kullanır. RCNN, Faster-RCNN, FPN bölge tabanlı algılayıcılara, 

YOLO, SSD, RetinaNet single-shot algılayıcılara örnek olarak verilebilir. 

Takımımız, eş zamanlı otonom kitlenmeyi İHA üzerinde gömülü sisteminde gerçekleştireği için 

güçlü bir grafik işleme birimi yerine NVIDIA Jetson bilgisayarını kullanacaktır. Ayrıca döner 

kanatlı İHA’lar düzensiz bir şekilde yön değiştirebildiği için yüksek FPS verebilen algılayıcılar 

kullanmak aşikardır. SSD, gerçek zamanlı nesne tespiti için YOLO’dan daha yüksek doğruluk 

sağlar. Ancak diğer nesne algılayıcılarından daha yüksek hesaplama süresi sunar. YOLO( You 

Only Look Once), son teknoloji algoritmalar arasında en doğru sonucu veremese de, 

karşılaştırılabilir doğruluk ile diğer algılayıcılar önemli ölçüde daha hızlıdır. (Tiny yolo or tam 

boyutlu YOLO?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOLO, algılanan anlık görüntüleri tamamen konvolüsyonel olarak ele alarak daha hızlı 

işlemeyi hedefler. Resim boyutuna bağlı olarak mxm’lik bir ızgaraya bölünerek, benzerliklerine 

göre ayrım gerçekleştirilir. YOLO kendi yapısında örnek ağırlık matrisleri ve yapılandırma  

Şekil 4.1. Temel Algılayıcıların Karşılaştırılması 
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dosyaları sunar. Ağırlık matrisleri algoritmanın öğrenme sonucu çıkardığı yapılardır. 

Kullanıcılar tespit işlemlerini yapabilmek ve YOLO’nun öğrenme sürecini kısaltmak amacıyla 

örnek ağırlık matrislerini paylaşır. Ağırlık matrisleri yapılandırma dosyalarının test ve 

doğrulama sürecinden ortaya çıkmaktadır. YOLO’nun iyi bir öğrenme sürecinin olabilmesi için 

yapılandırma dosyalarının güzel kurgulanmış olması gerekmektedir. 

YOLO ağı gerçek İHA simgelerinden oluşan veri seti ile eğitilmiştir. İlk olarak bölgesel 

konvolüsyonel sinir ağı oluşturulur. 

Küçük objeli nesnelerin tespitinde YOLO yetersiz kalabilmektedir. Uçuşta rakip İHA’ların 

kamera odağında küçük kalmasına karışın modelin optimize edilmesi ve varolan FPS’i 

yüsekletmek için TensorRT  

TensorRT, NVIDIA tarafından geliştirilen görüntü sınıfandırma, segmentasyon ve nesne 

algılama sinir ağları için yüksek performanslı derin öğrenme çıkarımını hızlandıran bir araçtır. 

Yani önceden eğitilmiş sinir ağı modellerini optimize edebilen TensorRT, güç verimliliği ve 

bellek tüketimi için katmanları birleştirerek ve çekirdek seçimini optimize ederek sinir ağını 

optimize eder. Tensorflow, PyTorch, MXNet gibi frameworklerle de uyumlu bir şekilde çalışır. 

NVIDIA GPU üzerinde hızlı ve verimli bir şekilde çalıştırmaya odaklanır. TensorRT tabanlı 

geliştirilen modeller CPU tabanlı platformlardan 40 kata kadar daha hızlı çalışır. [8]  

 

 

 

 

Şekil 4.2. TensorRT mimarisi [9] 
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Otonom kitlenmeyi sağlamak için derin öğrenme tabanlı bir bilgisayarlı görü uygulaması 

düşünülmüştür. TensorRT ve YOLO kullanarak hedef tespit-takip, hedefe kitlenme görevleri 

gerçekleştirilir. 

4.2. Rota Tahmin ve Planlaması 

Robot İşletim Sistemi (ROS), otonom sistemlerde kullanılan bir dizi mesaj iletme protokolüdür. 

İHA üzerindeki çeşitli bileşenlerin hızlı entegrasyon haberleşmesini sağlaması için tercih 

edilmiştir. Görüntülerin kamera düğümünden görüntü işleme düğümüne iletilmesi de dahil 

olmak üzere mesajları standartlaştırarak farklı sistemlerin entegrasyonuna izin verir. Sensör 

verilerinin paketlenmesi ve cihaz kontrol talimatları gibi çeşitli işlevler için düğümler 

oluşturuldu. 

4.2.1. Kontrol Düğümü 

Nesne tespit düğümünden veri almak ve bu veriyi MAVROS aracılığıyla uçuş kontrol kartına 

iletmek için oluşturulmuş bir düğümdür. 

4.2.2. Kamera Düğümü 

Intel Realsense D435 ile arayüz oluşturmak için kullandığımız kamera düğümü, Intel [3] 

tarafından oluşturulan realsense-ros adlı bir düğümdür. Bu düğüm, diğer düğümlere bir RGB 

görüntüsü ve bir derinlik görüntüsü sağlar. 

4.2.3. Nesne Tespit Düğümü  

Bu düğüm, ros_deep_learning [4] adıyla NVIDIA çalışanları tarafından oluşturulmuştur. Nesne 

tespit düğümü, kamera düğümü tarafından RGB görüntü çıkışına abone olur. Düğüm daha sonra 

özel modelimizi UFF formatında alır, onu TensorRT tarafından kullanılacak bir forma 

dönüştürür ve sonra bu modeli sınırlayıcı engel kutularının (bounding boxes) çıktısını almak 

için kullanır. Bu sınırlayıcı kutular, ne tür bir engel tespit edildiğini belirleyebileceğimiz şekilde 

etiketlenmiştir. Bu sınırlayıcı kutular, her bir nesneye olan mesafelerin belirlenmesinde 

kullanılmak üzere mesafe tahmin düğümüne iletilir. 

4.2.4. Mesafe Tahmin Düğümü 

Bu düğüm, kameranın görüş alanındaki her bir engele olan mesafeyi tahmin etmek için kamera 

düğümünden ve nesne tespit düğümünden nesnelerin sınırlayıcı kutularından bir derinlik 

görüntüsü girdisi alacaktır. Bu düğüm sayesinde İHA'ya en yakın engel belirlenir ve bu engele 

olan mesafe navigasyon için kontrol düğümüne iletilir. 
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5. HABERLEŞME  
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Haberleşme, Gökmen İHA ve yer kontrol istasyonu olarak ikiye ayrılabilir. 

Jetson Xavier NX görüntü işleme bilgisayarı Pixhawk Cube Orange uçuş kontrol kartının 

TELEM2 portuna takılarak haberleşmesi sağlanır. Xavierr NX’in MAVLink mesajlarını 

alabilmesi için MAVROS yazılımı kuracaktır. Bu yazılımda ROS düğümleri kullanılarak 

haberleşme sağlanır. Kullanılacak olan Radyo veya WiFi telemetri İHA ve YKİ arasında 868 

MHz (radyo)  veya 2.4GHz (WiFi) frekansında haberleşme sağlar. 

Gökmen İHA görüş istikameti üzerinde yerleştirilen derinlik kamerasından alınan görüntüler, 

Jetson Xavier NX’te işlendikten sonra çıkan görüntüler uçuş kontrol kartı üzerinden OSD 

modülüne aktarılır. Ardından video vericisi (VTX), görüntüleri 5.8 GHz frekansında video 

alıcısına iletir. Canlı video yayını FPV kamerası vasıtasıyla izlenir. 

Yarışma sırasında manuel olarak da kitlenme yapılabildiği için İHA ile haberleşmede RC 

kumanda da kullanılacaktır. Kumanda üzerindeki switchler ile İHA çeşitli uçuş modlarında 

kontrol edilir. Yer kontrol istasyonunda bulunan RC alıcı ile 2.4 GHz bandı üzerinden 

haberleşmesi sağlanır. 

 Gökmen İHA ile yer kontrol istasyonu arasındaki haberleşme radio frekansı ile sağlanmıştır. 

Radio telemetri olarak 3DR marka 500 mW 433 Mhz radyo telemetri seti kullanılmıştır. Yapılan 

uçuş testlerinde yer istasyonunda rota planlaması yapılarak gerçekleştirilirken ara sıra aktarım 

sırasında bazı aksaklıklar yaşandı. İHA, uçuş anında hedef koordinatlarda geçiş yaparken bazı 

ufak sapmalar yaşadı. Sonrasında kablosuz haberleşme için ESP8266 WİFİ modülü tercih 

edildi. Radyo telemetriye kıyasla kısa mesafede kullanabilmesine karşın hızlı veri iletimi 

sağlanabilmiştir. Boyutu ergonomik olması ve ayrıca bazı uçuş modlarında daha iyi performans 

sergilemesiyle avantajlı konumdadır. 

Antensiz kullanımında nispeten kısa mesafelerde etkili olması sebebiyle yarışma boyutları da 

göz önüne alındığında kullanımı beklenen performansı karşılamayabilir. İlerleyen zamanlarda 

antenli WİFİ modülü veya RFD868x radyo telemetri kullanılması kararlaştırılmıştır. 

 

Şekil 5.1. Kablosuz Haberleşme Protokolleri [10] 
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6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI  

Belirtildiği üzere yer kontrol istasyonu olarak Ardupilot tarafından açık kaynak kodlu 

yayınlanmış Mission Planner kullanılacaktır. Uçuşla ilgili tüm değişkenleri takip etmek adına 

kullandığımız bu yazılımı genel manada tanıtacak olursak; 

İHA bünyesindeki pil, uçuş kontrol kartı ve telemetri 

verici bağlantıları sağlandıktan sonra telemetri alıcı 

dizüstü bilgisayara bağlanır. Akabinde uygun 

bağlantı portları seçilir ve “CONNECT” yazan butona tıklayarak telemetri marifeti ile bağlantı 

sağlanmış olur. 

Uçuş öncesi gözle yapılması gereken fiziki kontrollerden 

sonra, gerekli bağlantılar tamamlanıp habeleşme 

sağlanmasının akabinde ekranın sol üst köşesinde yer alan 

“DATA” sekmesinden telemetri verileri kontrol edilir. Bu 

kısımda ilk önce dikkat edilmesi gereken husus İHA’nın 

“Disarmed” durumunda iken bir arıza mesajı verip 

vermediğidir. Kırmızı çerçeve ile işaretlenmiş kısımda 

“Disarmed” yazısının altında yer alacak bu arıza mesajlarına 

göre gerekli düzeltmeler yapılır. Örnek verilecek olursa; 

“Compass inconsistent” hatası için uçuş kontrol kartının GPS 

modülü ile Here3 GNSS GPS modülünün uyuşmadığını 

tespit edip, sol üstte sıralanmış menülerden “SETUP” 

sekmesinden “Compass” alt menüsünde gerekli kalibrasyon yapılıp “Reboot” fonksiyonu ile 

yeniden başlatma sağlanır ve sorunun çözülüp çözülmediği kontrol edilir. Öbür yandan uçuş 

öncesi GPS bağlantısının sarı çerçeve ile belirtilen kısmında kaç uydu ile iletişimde olduğu 

kontrol edilir ve belirli sayının altında uçuş pek tercih edilmez. (Takım olarak bu değerin 13’ün 

altında olmamasına dikkat ediyoruz.) 

Solda görülen görselde temel 

kurulumların ardından uçuş öncesi 

değişim yapılabilecek olan uçuş modları 

ekranı gözükmektedir. Kullanılacak olan 

Radiolink AT9S Pro kumandada tek bir 

kanal değiştirme hamlesi ile Auto moddan 

Stabilise moda geçiş serbestliği 

planlandığı için genel mod sıralaması bu 

şekilde yapılmıştır. Bu tercihin ana sebebi, 

Auto mod esnasında olağandışı 

gelişmelere manuel müdahale imkanını 

anlık olarak yapabilmektir. 

Sağda yer alan görüntüde ise “CONFIG” 

menüsünden ulaşılabilecek olan parametre 

listesi görülmektedir. Bu parametre listesi 
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 üzerinden İHA’ya dair bütün değişkenler yönetilebilmektedir. Haberleşmede kullanılan 

MAVLink protokolünün seçimi, PID ayarları için yapılacak olan AutoTune uçuşunun ayar 

hassasiyeti, FailSafe modunda İHA’nın ne yapacağı gibi ayarlara dair parametreler ilk akla 

gelen örneklerdendir. 

 

İHA’nın Auto mod kullanarak 

test uçuşu yapması için 

kullanılan ekran sağda 

görülebilmektedir. Sol üstte 

yer alan menülerden “PLAN” 

sekmesinden ayarlanabilen bu 

rota; İHA’nın kalkış yapacağı 

nokta, yükseleceği irtifa, 

izleyeceği yol ve yolculuk 

şekli, kameranın nereyi 

göstereceği ve iniş yapacağı nokta gibi girdileri ayarlayabilme fonksiyonlarına sahiptir. 

 

Mission Planner arayüzünde uçuş esnasında ufuk çizgisine göre İHA’nın açısı, o anki uçuşun 

hangi modda yapıldığı, irtifası, yere göre hızı, eğer auto modda ise hedef noktasına uzaklığı, ön 

kısmının kendi eksenine (yaw ekseni) göre yaptığı açısı, dikey hızı ve telemetriler arasındaki 

mesafe gibi verilerin gözlemlenebildiği ekranın örnek görüntüsü alt kısımda yer almaktadır. 

Bunlara ek olarak kırmızı, sarı ve yeşil renklerle ayrılmış şekilde İHA’nın anlık olarak önü ve 

hedef nokta ile İHA arasındaki  mesafe gibi vektörel veriler takip edilebilmektedir. 

 

 

Şekil 6.1. Mission Planner Yer İstasyonu Arayüzü 
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7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU  

7.1. Yapısal Entegrasyon  

Gökmen İHA, Generative Design ile tasarlanan yekpare tasarımı sayesinde kanat, gövde, iniş 

takımı bütünleşik haldedir. Eklemeli imalat üretimi sonrasında herhangi bir yapısal 

montajlamasına gerek yoktur.  

Şekil 7.1.1. Şasenin Multi Jet Fusion eklemeli imalat yöntemiyle baskı süreci 
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FDM teknolojisindeki baskı ayarları; 

 PetG filamenti,  

 1.6 mm shell, 

 20% dolgu, 

 60 mm/s baskı hızı 

 0.25 mm katman kalınlığı 

 Yaklaşık 50 saat baskı süresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1.2. Şasenin Fused Deposition Modelling (FDM) eklemeli imalat yöntemiyle baskısı 

Şekil 7.1.3. FDM baskı sonrası Şase  
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7.2. Mekanik Entegrasyon  

Tek parça halinde tasarlanan şase üzerine fırçasız motorlar 4 motor yuvası üzerine, uçuş kontrol 

kartı, sigorta alt gövdeye, ESC üst gövdenin alt gövdeye bakan kısmına sabitlenmiş şekilde 

LiPo batarya, R9DS alıcı, telemetri alt gövdenin yere bakan kısmına çift taraflı bant ve kablo 

klipsi ile montajlanır. Burdaki amaç uçuş anında zeminde olan yer istasyonuna olan iletişimin 

kolay olmasıdır. Ayrıca mekanik entegrasyonun, İHA’nın ağırlık merkezini bozmamasına özen 

gösterilmiştir. 

Alınacak hibe sonrasında Jetson Xavier NX, derinlik kamerası, FPV gibi sistemler sonrasında 

üst gövde ve alt gövdenin ön tarafına montajlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.2.1. Fırçasız motorun şaseye entegrasyonu 
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Şekil 7.2.3. Görüntü işleme bilgisayarı, derinlik kamerası, FPV sitemleri harcindeki 

sistemlerin mekanik entegrasyonu   

Şekil 7.2.2. Alt gövdenin altındaki LiPo, telemetri ve RC alıcının entegrasyonu 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021  

29 | S a y fa 

GÖKMEN  

 

7.3. Elektronik Entegrasyon  

İHA üzerindeki alt sistemlerin güç tüketimini şasenin altında olan Lityum Polimer batarya 

karşılar. Batarya gelen voltajı ESC düşürerek motorların ve diğer alt sistemlerin beslemesini 

sağlar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.3.1. .Elektronik entegrasyonın İHA üzerindeki görünümü  
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Şekil 7.3.2. Kumanda ve kumpas kalibrasyon işlemi 
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8. TEST VE SİMÜLASYON  

8.1. Alt Sistem Testleri  

8.1.1. Aerodinamik Analiz 

Yapılan tasarımın aerodinamik şartlara ve Bernoulli ilkesine uygun olması gerekir. Araç şasesi 

hafif olması sebebiyle de aracın manevra kabiliyeti yükseltilmiş ve itki sistemi ile 

desteklenmiştir. 

 

Görüntüde bulunan akış analizinde 15 m/s hızla hava girişi verilmiştir ve malzeme olarak PA12 

Naylon malzemesi atanmıştır. Akış çizgileri üzerindeki renklendirmeler akış hızını, gövde 

üzerindeki renkler ise havanın parça üzerindeki basıncını göstermektedir. Aracın üstündeki akış 

çizgilerinin hızı aracın altındaki akış çizgilerine göre daha hızlı hareket etmektedir, bu sebepten 

dolayı aracın üstünde aracın altına göre daha düşük basınç oluşur. Bu basınç farkından dolayı 

aracın alt gövdesinden yukarı doğru araç hareket etmeye çalışacaktır bu da daha az pil enerjisi 

kullanarak açması anlamına gelir. 

Ayrıca tasarım düşük türbülanslı akışla enerji kaybımızı minimuma indirmeye çalışmaktadır.  

Gövde üzerindeki renklendirmeler ise basıncın araç üzerinde aşırı yüksek bir etki bırakmadığını 

ve düşük sürüklenme oluşturdugunu göstermektedir. 

 

 

 

Şekil 8.1.1.1. İHA’nın CFD Aerodinamik Analizi 
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Kullanılan pervanelerin hava ile tepkisi incelendi. Hava ile etkileşime giren pervanelerin 

üstünde basınç, hız, viskozite, türbülans gibi etkenlerden kaynaklı İHA’nın iniş-kalkış, 

yunuslama, dönme hareketlerini yapmasına imkan tanıyan bir takım kuvvetlerin ortaya çıktığı 

görüldü. Sonlu elemanlar analizinde (FEA) yapılan analizlerde 8045 inç ölçülerinde karbon 

fiber katkılı (CW-CCW) pervane kullanıldı. Üzerine 15 m/s hızla 25°C sıcaklığında hava 

gönderilerek bu sınır şartları altında pervane analizi gerçekleştirildi. Analiz sonucunda oluşan 

kaldırma kuvveti ve x-y-z yönlerindeki hız hesaplandı. Türbülans, hız ve basınç eğrileri 

oluşturuldu. Böylelikle havanın nasıl tepki verdiği, hız değerleri ne olduğu ve pervane üzerinde 

oluşan basıncın konuma göre nasıl değiştiği belirlendi. 

 

 

Şekil 8.1.1.2. Pervanenin oluşturduğu kaldırma kuvveti grafiği ve oluşturduğu hız dağılımı  

Şekil 8.1.1.3. Oluşturulan akış, basınç, hızın türbülans grafikleri 
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8.1.2. Yapısal Analiz 

 

Yapısal statik analiz, üzerinde çalışılan sistemin zamana bağlı olmadığı varsayımı yapıldığı 

anlamına gelir. Zaman aralığı ne olursa olsun ‘t’ sonsuza giderken sistem değişkenlik 

göstermez. Bununla birlikte yüklerin ve sınır koşullarının da zamana bağlı olmadığını ifade 

eder. 

Analiz sürekli olarak geliştirilen şasenin yükleme altındaki davranışına, motorlar ve 

pervanelerden kaynaklı titreşimlere göre test edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şase üzerine sonlu elemanlar yöntemi uygulanması (FEA) ; 

Sınırlama: Şasenin yere temas eden kısmı olan iniş takımı fixed support olarak seçilmiştir. 

Kuvvet: Alt gövdeye 100N’luk kuvvete maruz bırakılmıştır. 

Sonuç; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.1.2.1 Analize hazır Modelin Mesh Yapısı  

Şekil 8.1.2.2. Toplam Deformasyon 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021  

34 | S a y fa 

GÖKMEN  

 

 

 

Şekil 8.1.2.3. Toplam Deformasyon – Dikey Eksen (Y) 

Şekil 8.1.2.4. Eşdeğer Stress (Von Mises) 
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8.1.3. Gerçek Zamanlı İtki Testi 

 

Sayısal hesaplamalarla yapılan itki taşıma ve itki kuvvet hesabı, gerçek zamanlı olarak hassas 

terazide test edilmiştir. Datasheet’inde 3S LiPo için 8045 pervanede maksimum 930 gr itki 

kuvveti sağlanabileceği belirtilen fırçasız motor, gerçek zamanlı itki testinde maksimum 911 gr 

itki kuvveti verebilmiştir. Aşağıda itki testinden bir kesit gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilitlenme kamerası, görüntü işleme bilgisayarı ve FPV sistemi bütçe yetmemesi sebebiyle 

karşılanamamıştır. Bu ekipmanların olmamasından ötürü gerçek zamanlı kilitlenme testi hibe 

karşılandıktan sonra gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.1.3.1. İtki Testinden bir kare 
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8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi  

 

Şekil 8.2.1 Uçuş Anından Kare 
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Şekil 8.2.2. Uçuş öncesi ilk kontrol 
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Şekil 8.2.3. Uçuş öncesi kontrol v2 
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9. GÜVENLİK  

 

Telemetri ve video veri link gibi birden fazla haberleşme oldugu icin antenler birbirlerini 

baskılayabilirler. O yüzden olabildiğince birbirlerini baskılamayacak, dışarıya bakabilecek 

şekilde hava aracı üzerinde konumlandırılmalıdır. 

Bütçe planında belirtilen RFD868x  telemetri anteni temin edildikten sonra antenleri paralel 

olması yerine 90 derece olacak sekilde konumlandırılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.1. LiPo saklama çantası 

Şekil 9.2. Şarj esnasında LiPo çanta kullanımı 
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