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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ

1.1. Sistem Tanımı 

Lagari İnsansız Hava Aracı (İHA) Takımı, Pençe Mini İHA adını verdiği sabit kanatlı 

İHA’yı, Savaşan İHA yarışmasının kurallarını dikkate alarak tüm yarışma görevlerini yerine 

getirmek ve uçuş sırasında maksimum emniyeti sağlamak adına yerli ve milli imkanlarla özgün 

olarak tasarlamıştır. Yüksek manevra kabiliyeti ve özel olarak geliştirilmiş takip algoritması 

sayesinde insansız hava sistemine pilot müdahalesi olmadan “Dog-Fight” yapabilme kabiliyeti 

kazandırılması hedeflenmiştir. 

Pençe Mini İHA, ön tasarım raporunda bahsedildiği gibi; “Tahrik Sistemi”, 

“Haberleşme ve Görüntüleme Sistemi”, “Güç Sistemi” ve “Otonom Uçuş Kontrol Sistemi” 

olmak üzere 4 alt sistemden oluşmaktadır: 

Tahrik Sistemi: Tahrik sistemi bir adet fırçasız DC motor, beş adet servo motor ve bir adet 

ESC’den oluşmaktadır. Bu alt sistemin ana görevi uçağın öteleme ve dönme hareketini 

sağlamaktır. 

Haberleşme ve Görüntüleme Sistemi: Bu sistem Yer Kontrol İstasyonu (YKİ),bir adet uçak 

içi bilgisayar, bir adet kamera, bir adet yer anteni ve bir adet uçak içi antenden oluşmaktadır. 

Bu sistemin ana görevi rakip İHA’ları tespit etmek, telemetri ve görüntü verilerini YKİ’ye 

iletmektir. 

Güç Sistemi: Güç sistemi bir adet 6S Li-Po batarya, bir adet 3S Li-Po batarya, bir adet güç 

modülü, üç adet regülatör, bir adet güçlendirici ve iki adet sigortadan oluşmaktadır. Bu sistemin 

temel görevi diğer alt sistemlere gerekli gücü sağlamaktır. 

Otonom Uçuş ve Kontrol Sistemi: Bu sistem bir adet uçuş kontrolcü kartı ve dahili sensörleri, 

bir adet hava hızı sensörü, bir adet GPS ve bir adet lidar sensöründen oluşmaktadır. Bu sistemin 

temel görevi İHA’ya otonom kalkış, uçuş, iniş ve takip kabiliyeti kazandırmaktır. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Kritik tasarımda geliştirilen analizler sonucunda, sistemin nihai performans özellikleri 

Tablo 1’de belirtilmiştir. Ön tasarım ile arasındaki en büyük fark sisteme iniş takımı eklenmesi 

ve pist üzerinden hızlanarak kalkış yapabilmesidir.  

Tablo 1: Nihai Performans Özellikleri 

Sistem Nihai Performans Özellikleri 

17 [m/s] Seyir Hızı 

13 [m/s] Tutunma Hızı (Stall Speed) 

7 [kg] Kalkış Ağırlığı 

1.8 [m] Kanat Açıklığı 

20 [dk] Uçuş Süresi 

1600x900 Kamera Çözünürlüğü & 90 FPS 

RTX2070 Super 8GB Görüntü İşleme Bilgisayarı Ekran Kartı 

1 [km] Haberleşme Mesafesi 
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Özgün ve Modüler Tasarım 

%98 Oranında Hedef Tespiti 

Maksimum %5 Hata ile Referans Takibi 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ

2.1. Takım Organizasyonu 

Lagari İHA takımı temel olarak “Mekanik ve Aerodinamik Ekibi”, “Kontrol ve 

Elektronik Ekibi” ve “Yazılım Ekibi” olmak üzere 3 alt ekipten oluşmaktadır. Her ekibin kendi 

alt ekip kaptanı vardır ve ekip işlerini organize ederler ayrıca tüm ekip işlerini organize eden 

bir takım kaptanı bulunmaktadır. Harici olarak takımın faaliyetlerini yürütmesinden sorumlu 

olan bir adet danışman hoca mevcuttur. Takımın organizasyon şeması ve her bir birimin görevi 

Şema 1’de gösterildiği gibidir. 
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2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

İş-zaman çizelgesi ve yaşanan sapmalar Çizelge 1’de ve tahmini bütçe ile gerçekleşen bütçe 

karşılaşması Tablo 2’de verilmiştir. 

Çizelge 1: İş-Zaman Çizelgesi 

İş-Zaman Çizelgesi 

İş Paketleri  

ve Faaliyetleri 
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T
em
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l Sapma 

Nedeni 

1. 

Kavramsal 

Tasarımın 

Oluşturulması 

         - 

1.1 Literatür Taraması          - 

1.2 Kavramsal Tasarım          - 

1.3 Bütçe Belirlenmesi          - 

2. 

Detaylı Tasarım ve 

Malzeme Seçimi 

Takımın 

genel 

tecrübesinden 

dolayı 

malzeme 

seçimi ve 

detaylı 

tasarım daha 

hızlı bitmiştir. 

2.1 Detaylı Tasarım 

2.2 Malzeme Seçimi 

2.3 Bütçe Bulunması 

Sponsor 

bulmadaki 

zorluklar. 

3. 

Prototip İmalatı ve 

Sistem Entegrasyonu 

Takımın 

envanterinde 

bulunan 

mevcut 

ekipmanlar ve 

bütçenin bir 

kısmının 

temin 

edilmesi 

sayesinde 

erken üretime 

başlanması. 

3.1 Malzeme Tedariği 

3.2 

Prototip Mekanik 

İmalatı ve Montajı 

3.3 

Elektrik Elektronik 

Sistem Entegrasyonu 
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4. Prototip Testleri

Üretiminin 

erken 

bitmesinden 

dolayı testlere 

erken 

başlanmıştır. 

4.1 

Yapısal Testler(Kanat 

Yükleme Testi, Motor 

Testi, Yer Testi) 

4.2 

Saha Testleri(Uçuş 

Testi,  Oto–nom Uçuş 

Testi, Görev Testleri) 

➔ Planlanan Tarihler   ➔ Gerçekleşen Tarihler 

Tablo 2: Tahmini & Gerçekleşen Bütçe 

Malzeme/Hizmet 
Tahmini 

Bütçe 
Gerçekleşen 

Bütçe 
Sapma 

Nedeni 

Mekanik Tasarım  

(Karbon Elyaf, Karbon Boru, Balsa, 

Epoksi vb.) 

₺7.500,00 ₺5.000,00 
₺2.500,00 

henüz temin 

edilememiştir. 
Elektronik Malzemeler(Kontrolcü Kartı, 

Uçak İçi bilgisayar, Kamera, Sensörler, 

Antenler, Bataryalar, Sarf Malzemeleri) 
₺11.000,00 ₺5.000,00 

₺6.000,00 

henüz temin 

edilememiştir. 

Pist Ücreti ve Ulaşım ₺3.000,00 ₺3.000,00 - 

Görüntü İşleme Bilgisayarı ₺12.000,00 ₺5.000,00 
₺7.000,00 

henüz temin 

edilememiştir. 

Toplam ₺33.500,00    ₺18.000,00  - 

Takım geçmiş tecrübelerinden faydalanarak ve hali hazırda envanterinde bulunan 

malzemelerin yanı sıra bulduğu destekler sayesinde temel bir üretim yapabilmiştir. Ancak hala 

takımın bütçesinde tamamlanması gereken 15.500,00 ₺ mevcuttur.  

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

Nihai Sistem Mimarisi Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Genel Sistem Mimarisi 

 Alt sistemler ve aralarındaki ilişki Kısım 3.2’de anlatılmıştır. 

Ön tasarım aşamasında belirtilen Kavramsal Sistem Mimarisi ile Nihai Sistem Mimarisi 

arasında 2 temel fark bulunmaktadır.  
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Bunlardan ilki telemetri veri aktarımı için 3DR modülünden vazgeçilmesi ve telemetri 

verisinin de görüntü verisi ile indirilmesidir. Bu değişimin temel sebebi 3DR ve muadili 

ürünlerin RF (Radio Frequency) ile haberleşmesi sonucu haberleşme yoğunluğundan ciddi bir 

şekilde etkilenmesidir. Bunun yanı sıra görüntü aktarımı AP (Access Point) ile yapıldığı için 

daha az etkilenmektedir. Bu yüzden telemetri verilerinin de görüntü ile aktarılmasına karar 

verilmiştir.  

İkinci en temel değişiklik ise sisteme iniş takımı eklenmesidir. Ön tasarım aşamasında 

İHA’nın elden veya fırlatma rampası ile kalkış yapılması düşünülmüştür ancak yapılan testler 

sonucunda stabil bir kalkış gerçekleştirilememiştir. Bu yüzden sisteme bir iniş takımı 

tasarlanmıştır. Bunun sonucunda tahrik sistemine bir servo motor daha eklenmiş ve güç 

sisteminin genel güç tüketimi az da olsa arttırılmıştır. 

3.2.  Alt Sistemler Özeti                                                                                                                                                               

3.2.1. Tahrik Sistemi 

Tahrik sistemi tasarlanırken en önemli kriterlerden biri pervane seçimidir. Yarışma 

görevleri ve değişken ortam koşullarına uyum sağlamak amacıyla ön tasarım raporunda 

belirlenen kriterler şu şekildedir: 

1) 20 [knot] rüzgarda 100 [m] içerisinde 20 [m] yükseklikte kalkışı tamamlamak. 

2) 20 [knot] rüzgarda 20 derecelik bir tırmanma yapabilmek. 

3) 20 [knot] rüzgarda 17 [m/s] seyir hızında gidebilmek. 

 Bu kriterler doğrultusunda yapılan hesaplamalarda seçilen motorun Akrobatik bir uçuş 

ve yüksek manevra kabiliyeti için İHA’nın güç/ağırlık oranı (P/W) yaklaşık olarak 165 – 220 

[Watt/Kg] arasında olmalıdır [1]. Bu değerler yapılan hesaplamalı akışkanlar dinamiği 

çalışmaları sonuçları ile doğrulanmıştır. Sonuç olarak 12x6 pervane ve Scorpion “SII-4020-

630KV” motor seçilmiştir. Şekil 2’de itki motor seçim aşamaları gösterilmiştir. 

 

Tablo 3’te seçilen motorun teknik özellikleri verilmiştir. 

 

Şekil 2: İtki Sistemi Tasarımı 

İhtiyaç duyulan maksimum güç 

hesabı: 

180 
𝑊
𝑘𝑔൨ × 7 ሾ𝑘𝑔ሿ

0.85∗
= 1483 ሾ𝑊ሿ 

 *0.85 = itici konfigürasyon verimi 

 

Gerekli isterleri karşıladığı için 

Scorpion SII-4020-630KV 

modeli fırçasız DC motor 

seçilmiştir. 

 

12x6 pervaneden ihtiyaç 

duyulan gücün elde edilmesi 

için gerekli RPM değeri 12000 

RPM’dir [1]. 
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Tablo 3:  Seçilen Motorun Teknik Özellikleri 

Özellik Değeri 

Ağırlık 672 gram 

Maksimum Li-Po Hücre Sayısı 6s 

Motor KV 639 RPM / Volt 

Maksimum Sürekli Akım 95 A 

Maksimum Güç 1500 W 

 

 Fırçasız DC motorların sürülmesi için ESC adı verilen kontrolcülerin kullanılması 

gerekmektedir. ESC seçimi için 99 [A]’e kadar dayanabilen, farklı RC vericiler ile kolayca 

kullanılabilmesi için kalibre edilebilen, PWM sinyali ile kontrol edilebilen ve 6S Li-Po batarya 

ile çalışabilen ESC tercih edilmiştir. 

Bu kriterler doğrultusunda Şekil 3’te gösterilen “Spin Pro 99 Opto” ESC seçilmiştir. 

Tablo 4‘te seçilen ESC’nin teknik özellikleri verilmiştir. 

Tablo 4: ESC Teknik Özellikleri 

Özellik Değeri 

Ağırlık 110 gram 

Boyut 65 x 55 x 17 mm 

Maksimum Gerilim 50 V 

Maksimum Akım 99 A 

Çalışma Sıcaklığı -10- 85 

 

Yarışmada sıklıkla agresif manevralar yapılması gereken durumlar oluşacaktır. Bu 

yüzden tasarlanan İHA’nın yuvarlanma ekseninde 60 derece dönüş yapabilmesi istenmektedir. 

Bunun için yapısal analiz programları ile hesaplanamaz. HAD analizlerine göre 60 derecede 

iken ihtiyaç duyulan tork 58.45 [Ncm]’dir. Bunu 1.5 gibi bir güvenlik katsayı ile çarparsak 

ihtiyaç duyulan tork 87.68 [Ncm] olmaktadır. Bu sebeble kontrol yüzeyi için seçilen motor 

Şekil 4’te gösterilen “HS-5245 MG” servo motordur. 

 

Şekil 4: HS 5245 MG Servo Motor 

Tablo 5’te “HS-5245 MG” servo motorun teknik özellikleri verilmiştir. 

 

Şekil 3: Jeti Spin Pro 99 

Opto 
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Tablo 5: Servo Motorun Teknik Özellikleri 

  

 

 

 

 

3.2.2. Haberleşme ve Görüntüleme Sistemi 

Haberleşme ve Görüntüleme sistemi, “Güvenlik Pilotu – İnsansız Hava Aracı”, 

“İnsansız Hava Aracı – Yer Kontrol İstasyonu” ve “Uçuş Kontrol Arayüzü – Görüntü İşleme 

Arayüzü” haberleşmesini içeren üç ana bağlantıdan oluşmaktadır.  

Güvenlik Pilotu ile İHA Arası Haberleşme: 

Acil durumlarda kumanda müdahalesinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla yarışma 

menzil isterlerini fazlasıyla karşılayabilen ve 14 kanal kullanım desteği sunan “Futaba 14SGH” 

kumanda ve SBUS destekli Futaba R7008SB alıcının kullanılmasına karar verilmiştir.  Futaba 

FASST ve S-FHSS protokolleriyle uyumludur. Bu kumanda ile telemetri sensörleri kurularak 

uçuş verileri izlenebilir ve acil durum uyarıları alınabilir. Ayrıca 14SGH telemetri verilerini 

kesintisiz bir şekilde gönderebilir ve alabilir. 

İnsansız Hava Aracı – Yer Kontrol İstasyonu Arası Haberleşme:  

Yer kontrol istasyonu ve hava aracı arasındaki haberleşmenin gerçek zamanlı ve 

kesintisiz olması gerekmektedir. Yüksek hızlı veri transferinin yanı sıra farklı frekanslarda 

haberleşmeyi destekleyen anten modeli olması bir seçim kriteri olarak belirlenmiştir. Bunun 

için yüksek hızlarda görüntü ve veri aktarımını uzun menzillere kesintisiz ve hızlı bir şekilde 

sağlayan “NanoBeam 5AC Gen2” ve Tablo 6’da karşılaştırmalı özellikleri belirtilen “Bullet 

AC” ve “NanoBeam” çifti kullanılması uygun görülmüştür. NanoBeam 5AC Gen2’nin yüksek 

performanslı “airMAX” teknolojisi, 450 [Mbps]’den fazla veri aktarım hızı, 15 [km] menzili, 

5 [GHz] frekans desteği, sınıfındaki diğer tüm dış mekan sistemlerine kıyasla gecikme, verim 

ve ölçeklenebilirlikte önemli performans iyileştirmeleri sağlaması ve Akıllı QoS ile kesintisiz 

akış için ses / videoya öncelik vermesi tercih nedenimiz olmuştur. Ön Tasarım Raporunda 

belirtilen 3DR telemetri seti NanoBeam – Bullet Haberleşmesinin yeterli olacağı 

düşünüldüğünden dolayı kullanılmamasına karar verilmiştir [2]. 

 Tablo 6: Anten Karşılaştırması 

 

Özellik Değeri 

Çalışma Gerilimi 4.8 – 6 V 

Hız 0.23 – 0.17 s/60 

Maksimum Tork 12.1 Kg.cm 

Stall Akımı 2.4 A 

Çalışma Akımı 450 mA 

 Bullet M5 Bullet AC 

Veri Aktarımı 100 + [Mbps] 300+ [Mbps] 

Ethernet Portu Max. 100 [Mbps] Max 1000 [Mbps] 

Frekans 5 [GHz] 2.4 – 5 [GHz] 

Güç Tüketimi 6 [W] 8 [W] 
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Uçak İçi Bilgisayar: Yer kontrol istasyonu ve hava aracı arasındaki haberleşmenin 

sağlanmasında ve görüntüleme sisteminde doğru uçak içi bilgisayarın seçimi kritik önem arz 

etmektedir. Kameradan alınan görüntünün otonom takip ve kilitlenme için görüntü işleme 

arayüzüne (GİA) aktarılacağından seçilen bilgisayarın yeterli işlemci gücüne ve yarışma 

gereksinimlerini karşılayan kamera görüntüsünü oynatabilecek yeterli grafik birimine sahip 

olması gerekmektedir. Seçilen bilgisayarın 1 [Gbps] ethernet portuna sahip olması, kullanılması 

düşünülen antenlerin 450 [Mbps] aktarım hızını sınırlamaması açısından önemlidir. Uçak içi 

bilgisayar için Odroid XU4 ve Raspberry Pi 4B modeli düşünülmüştür. İkisi arasındaki 

kıyaslama Tablo 7’de gösterilmiştir. Tüm bu gereklilikler göz önüne alındığında 88 [mm] boya, 

58 [mm] ene ve 46 [gr] ağırlığa, 64-bit 1.5 [GHz] işlemciye, 1080p çözünürlükte 30 FPS 

yarışma isterlerinin çok üstünde video oynatma kabiliyetine, 1 [Gbps] ethernet portuna sahip 

Raspberry Pi 4B modeli uygun görülmüştür [3].  

Tablo 7: Uçak İçi Bilgisayar Karşılaştırılması 

 

 

 

 

Kamera: Uçak üzerinde görüntüleme sistemi için 90 FPS, 8 MP, 1080p çözünürlük ve yüksek 

görüş açısına (Yatay: 62.2°, Dikey: 48.8°) sahip, hafif ve uçak içi bilgisayara uygun olan 

Raspberry Pi Kamera Modülü V2.1 tercih edilmiştir.   Uçak içi bilgisayar ile uyumluluğu fiyatı 

ve göreceli olarak yüksek çözünürlük gibi sebeplerden dolayı Pi kamera tercih edilmiştir. Pi 

kameranın CPU kullanımının düşük olması ve GPU ağırlıklı olması etkili olmuştur. 

Yer Kontrol İstasyonu – Görüntü İşleme Arayüzü Haberleşmesi: YKİ ve GİA arasında 

hedefin konum bilgisinin aktarılması gerekmektedir. Bunun için 2183 [Mbps] kablosuz bağlantı 

hızı, 128 MB RAM, güçlü bağlantı performansına sahip Qualcomm çip ve 5 GHz desteğine 

sahip “Mi AIoT AC2350” yönlendiricisi seçilmiştir. Bu yönlendirici aracılığıyla CAT6 

kategorisindeki ethernet kabloları kullanılarak 10 [Gbps] hızında bağlantı sağlamak 

amaçlanmıştır. 

3.2.3. Güç Sistemi 

Güç sistemi tasarlanırken güvenlik önlemi olarak itki sisteminin güç kaynağı ile kontrol 

yüzeylerini besleyen güç kaynağının bağımsız olması istenmiştir. Buna ek olarak yarışma 

kurallarına göre en az 15 dakika boyunca uçuş yapılması beklenmektedir. 5 dakikalık bir 

güvenlik faktörü ile 20 dakikalık bir uçuş süresi belirlenmiştir. Son olarak bataryaların sürekli 

kullanımı ve tahrik sisteminin ihtiyaç duyduğu maksimum amper çıkışını sağlayabilmelidir. 

Buna göre güç sistemi için belirlenen kriterler şu şekildedir: 

1. 20 dakikalık uçuş süresi 

2. Tekrar şarj edilebilirlik 

3. Yüksek amper çıkışı 

 Raspberry Pi 4B Odroid 

Fiyat ~$45 ~$75 

İşlemci 1.5 GHz 1.4 GHz 

Bellek Maks. 8 GB Maks. 4 GB 

Görüntü 4K 1080p 

Ethernet Gigabit Gigabit 
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Tekrar şarj edilebilir olması ve yüksek amper çıkışı verebilmesi gibi özellikleri olduğu için 

güç kaynağı olarak Li-Po batarya tercih edilmiştir. 

İtki sisteminde kullanılan motorda yüksek RPM elde edilebilmesi için maksimum 

kullanılabilecek olan 6S Li-Po batarya, servo motorlar için ise piyasada ve takımımızın 

envanterinde bulunduğundan dolayı 3S Li-Po batarya kullanımına karar verilmiştir. Araç içinde 

geri kalan sistemler de bu iki batarya ile beslenecektir. Li-Po batarya seçiminde dikkat edilmesi 

gereken en önemli etken bataryanın verebileceği maksimum akım ve depolayabildiği enerjidir. 

Tablo 8’de Pençe Mini İHA’da kullanılacak tüm bileşenler ve tükettikleri akım verilmiştir. Bu 

tablodaki verilere göre bataryaların özelliklerine karar verilmiştir.  

Tablo 8: Bileşenlerin Tükettiği Akımlar 

6S Li-Po Batarya 3S Li-Po Batarya 

Fırçasız DC Motor Max. 95 [A] Servo Motorlar 450 [mA] 

Uçuş Kontrolcü Kartı 500 [mA] Rasberry Pi 3.5 [A] 

Pitot Tüpü 3 [mA] Bullet AC 300 [mA] 

Lidar 135 [mA] Fanlar 260 [mA] 

GPS 200 [mA] Ethernet Dağıtıcı 480 [mA] 

 

Tablo 9’da gösterildiği gibi 3S Li-Po bataryadan sürekli olarak 4.49 [A] ve 6S Li-Po 

bataryadan ise %50 itki oranı ile yaklaşık olarak 35.865 [A] akım çekilmektedir. Bu kriterler 

ve güvenlik faktörü göz önüne alındığında “Profuse 4000 [mAh] 3S Li-Po” batarya ve “Profuse 

12000 [mAh] 6S Li-Po” batarya tercih edilmiştir.  

Yarışma isterleri için yeterli özelliklere sahip olduğundan dolayı tercih edilen Bullet AC 

antenin çalıştığı gerilimi sağlayabilmek için voltaj güçlendirici kullanılmıştır. Tercih edilen 

güçlendirici ise “24v-XL6009 Step-Up 18 [W]” ayarlı güçlendiricidir. Bu sayede Bullet AC 

anten için gerekli voltaj sağlanmıştır. 

Güç dağıtımında toplamda 3 tane regülatör kullanılmıştır. Bunların biri ethernet 

dağıtıcısı için gerekli 5 [V] ve 1 [A]’lık akımı, biri uçak içi bilgisayarı için gerekli 5 [V] ve 3.5 

[A]’lık akımı, bir diğeri ise servo motorlar için gerekli 5 [V] ve 5 [A]’lık akımı sağlarlar. Bu 

ihtiyaçlar için “Pololu D24V50F5 5 [V] 5 [A] Step-Down” regülatör tercih edilmiştir. 

3.2.4. Otonom Uçuş ve Kontrol Sistemi 

Otonom uçuş ve kontrol sistemi aşağıda belirtilen görevleri başarı ile tamamlaması için 

tasarlanmıştır: 

• Referans olarak verilen GPS noktalarını (sensör hassasiyetleri dahilinde) takip 

edebilmesi, 

• Otonom kalkış ve iniş özellikleri olması, 

• Otonom uçuş sırasında yüksek manevralar yapabilmesi, 

• Otonom takip özelliği, 

• Uçuş güvenliği için önceden belirlenen acil durumlara otonom tepki verebilmesi, 

• Stabil bir kontrolcüye sahip olması, 
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• Sistemin mevcut durumunu (konum, hız, pozisyon, rotasyon açıları) algılayabilen 

sensörlere sahip olması. 

Bu görevleri yerine getirmek için, uçuş kontrol yazılımı, kontrolcü kartı ve çeşitli sensörlere 

ihtiyaç vardır.  

 Uçuş kontrol yazılımı otonom uçuşun en temel parçasıdır. Öncelikli olarak hangi uçuş 

kontrol yazılımını kullanılacağı seçilmiştir. Yapılan literatür araştırmaları sonucunda açık 

kaynak kodlu olan “Ardupilot 3.9.5” kontrol yazılımı seçilmiştir [4]. Ön tasarım raporunda da 

belirtildiği gibi bu kontrolcü yazılımının seçilme nedenleri aşağıda maddeler halinde 

verilmiştir; 

• Açık kaynak kodlu olması sayesinde yeni uçuş modu ve yeni kontrolcüler eklenmesine 

olanak sağlaması ve stabil bir kontrolcü olması, 

• Farklı kontrol teorilerini ayrık zamanda efektif bir şekilde gerçekleyebilmesi, 

• Yaygın kullanımının sağladığı geniş dokümantasyon, 

• İlgili kontrolcü katsayılarının (‘Attitude Controller’ ‘in PID katsayıları) dahili bir uçuş 

modu (‘Auto-tune’ modu) sayesinde kolayca belirlenebilmesi, 

• Fail-safe uçuş moduna sahip olması, 

• ‘Extended Kalman Filter’ gibi lineer olmayan sistemlerde uygulanan filtreleme 

algoritmalarına sahip olması. 

Yazılımda uygulanan kontrolcüler sayesinde stabil bir otonom uçuş mümkün olmaktadır. 

Ayrıca belli parametrelere bağlı olarak verilen GPS koordinatlarının takibi, otonom kalkış, iniş 

gibi eylemleri tasarımınıza ve aerodinamik özelliklere göre özelleştirmeye olanak 

sağlamaktadır.  

 Olası acil durumlar için “Fail-Safe” ve “Advanced Fail-Safe” gibi uçuş modları sayesinde 

önceden belirlenmiş alan dışına çıktığında otonom bir şekilde uçuş sahasına geri dönmesi ve 

olası bir tehlike arz eden durumda da uçağın kendini perdövitese sokarak düşürmesini 

sağlamaktadır.  

Kontrol yazılımının açık kaynak kodlu olması kendi geliştirmelerimizi yapmamıza imkan 

vermektedir. Seçilen bu yazılımın içinde takip özellikli bir uçuş modu bulunmamaktadır. Bu 

yüzden takımımız tarafından “Auto-Follow” adlı bir uçuş modu geliştirilmiş ve kontrol 

yazılımına eklenmiştir. İlgili detaylardan Kısım 4.2’de bahsedilmiştir. 

Kontrol yazılımından sonra seçilmesi gereken en önemli bileşen uçuş kontrolcü kartıdır. 

Seçilen bu kartın kontrol yazılımının isterlerini karşılayabiliyor olması gerekmektedir. Seçilen 

kontrolcü kartına gömülen kontrol yazılımının kontrol kartı tarafından yeterli örnekleme 

zamanlarında çalıştırabilmesi gerekmektedir. Bunun haricinde çeşitli sensör kullanımlarına izin 

verecek giriş çıkış birimlerine sahip olması gerekmektedir. Kontrolcü kartı için ise aşağıda 

belirtilen sebeplerden dolayı “Pixhawk 2.1 Cube Black” seçilmiştir [5]; 

• Seçilen kontrol yazılımı ile uyumlu ve yeterli performansta çalışabiliyor olması, 

• Dahili olarak 3 ivmeölçer, 3 jiroskop, 2 barometre, 3 manyetometre gibi yüksek 

çözünürlüklü sensörlere sahip olması, 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

15 | S a y f a  

“YTÜ LAGARİ” 

• Çeşitli (PPM, SBUS, UART, vb.) giriş çıkış birimlerine sahip olması, 

• Dahili akım korumaya sahip olması, 

• Harici sensörler ile haberleştirilebilmesi. 

Son olarak otonom sistemlerin ayrılmaz bir parçası olan sensörlerin seçilmesi 

gerekmektedir. Seçilen kontrolcü kartında bulunan sensörlere ek olarak GPS, hava hızı sensörü 

ve lidar kullanılacaktır. Aşağıda seçim kriterleri ve uyumlulukları açıklanmıştır. 

GPS: İHA’nın konumlandırılması ve otonom uçuş yapabilmesi için GPS verisine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için “Here+ V2 RTK GNSS” kullanılmasına karar 

verilmiştir. Tercih edilme kriterleri ise şunlardır: 

• Kullanılan kontrol yazılımında konum verisi 10 [hz] ile işlem görmektedir. Seçilen GPS 

modülünün örnekleme zamanı 100 [ms] olduğu için kullanıma uygundur. 

• -167 [dBm] navigasyon hassasiyetine sahip olan bu cihaz hedef noktası doğruluğunu 

(konumun %5’ine kadar yaklaşması gerekmektedir) karşılayacak düzeydedir. 

Hava Hızı Sensörü: İHA için gerekli olan verilerden biri de havadaki göreceli hızıdır. Bu 

sensör sayesinde otonom uçuş daha kararlı ve güvenilir olacaktır. Araçta “PX4 AIRSPEED 

V1.1” modeli kullanılmasına karar verilmiştir. Tercih edilme kriterleri ise şunlardır; 

• I2C protokolü ile minimum 5 [ms] örnekleme zamanına sahiptir.  

• +-%0.25’lik hassasiyetle çalışması istenen hava hızı değerinin sapmasını azaltır. 

• 300 [psi] basınca dayanıklı olması yüksek basınçta doğru veri iletimini sağlar. Rüzgarlı 

havada sapma yapmaması için önemlidir. 

Lidar: İHA’nın sağlıklı bir otonom iniş yapabilmesi için gerekli olan hassas yükseklik 

bilgisi lidar sayesinde elde edilir. Bu ihtiyacı karşılamak için “GARMIN LİDAR-Lite v3” 

modeli kullanılması kullanılmasına karar verilmiştir. Tercih edilme kriterleri ise şunlardır: 

• 1 metreden sonra +-2.5 [cm]’lik hassasiyetle çalışması otonom inişte daha stabil bir iniş 

sağlayacaktır. 

• 0.05 metreden 40 metreye kadar ölçüm yapabilmesi sayesinde ek olarak yükseklik verisi 

sunar.  

• 12.5 [mm]’lik optik açıklığı ile zemin taraması daha sağlıklı elde edilir ve otonom inişe 

yardımcı olur. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti  

Pençe insansız hava aracının itki sisteminde, takip kamerasının konumu nedeni ile itici 

motor konfigürasyonu tercih edilmiştir. Ayrıca itici motorun sağladığı yüksek manevra 

kabiliyeti ve hava aracı gövdesine etki eden sürükleme kuvvetini azaltıcı etkisi nedeni ile Pençe 

hava aracının uçuş performansı önemli ölçüde arttırılmıştır. İtici motorun temiz hava akışına 

ulaşabilme konusunda yarattığı dezavantaj V kuyruk konfigürasyonu ile azaltılmış ve itki 

sisteminin verimi arttırılmıştır.  
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Yarışma isterlerinde belirtilen uçuş süresine ulaşabilmek için Kısım 3.2.3’te seçimi 

açıklanan Li-Po bataryalar üzerinde bir dizi test gerçekleştirilmiştir. Seçilen piller ile uçuş 

kayıtlarından elde ettiğimiz verilere göre motor için ortalama 36 [A], kontrolcü kartı ve 

sensörler için 1 [A] harcanmaktadır bu bilgiler dahilinde: 

 
12ሾ𝐴ℎሿ

( 35ሾ𝐴ሿ𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟+1ሾ𝐴ሿ𝑝𝑖𝑥ℎ𝑎𝑤𝑘+𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 )
=  19.46 ሾ𝑑𝑘ሿ                [denklem 1] 

pil kullanım ömrü çıkmaktadır. Yapılan hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri sonucundan 

ise elde edilen seyir uçuşu için gerekli itki miktarına ulaşmak için gerekli gaz çubuğu 

konumunda 2 dakikalık testler yapılmış ve çekilen akım miktarı belirlenmiştir. Bulunan 

değerler üzerinde yapılan interpolasyon işlemleri sonucunda mevcut bataryalar ile 21.16 

dakikalık bir uçuş süresine ulaşılmıştır [6]. Bu değer yarışma isterleri için fazlasıyla yeterlidir. 

İtici motor konfigürasyonunda motorun soğutulması önemli bir problemdir. Gövde 

içerisinde bulunan ve hava akışı tarafından soğutulamayan motor sargılarının soğutulması için 

motor bölümüne bir adet hava girişi ve toplam kesit alanı hava girişinin 3 katı olacak şekilde 2 

adet hava çıkışı eklenmiştir. Ayrıca maksimum soğutma için ESC’nin pasif soğutma bloğu da 

hava aracının dışına konumlandırılmıştır. Tasarlanan soğutma sistemi Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 5: Motor hava girişi 

Motor ve ESC soğutma sistemlerinin etkinliğini test etmek için 25 dakikalık bir test 

uçuşu düzenlenmiş ve uçuş sonrasında motor sargılarının sıcaklığı kızılötesi lazer termometre 

ile   58 °C olarak ölçülmüştür. Bu değer motor üreticisinin sargılar için belirlediği maksimum 

sıcaklık olan 180 °C den oldukça düşüktür. 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

Pençe Mini İHA’nın 3B tasarımı Şekil 6’da ve teknik özellikleri ise Tablo 9’da 

verildiği gibidir. 

Şekil 6: Pençe Mini İHA 3B Tasarım 
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Tablo 9: Pençe Mini İHA Teknik Özellikler 

 

 Lagari İHA takımı, alt sistemlerin gövde içinde yerleştirilirken tüm parçaların sabit 

olmasına dikkat etmiştir. Uçuş sırasında bir alt sistemin yerinden fırlaması uçuş güvenliğini 

ciddi anlamda tehlikeye sokabilir. Bu nedenle tüm parçalar 3B parça, cıvata veya “Velcro” (cırt 

bant) yardımıyla gövdeyle bütünleştirilmiştir. Bunun sayesinde yüksek manevralarda dahi alt 

sistemlerin yerinden oynaması söz konusu değildir. Gövde içi yerleşimi Şekil 7’de verilmiştir. 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Ağırlık merkezinin konumu İHA’nın uçuş karakteristiğini etki eden ana faktörlerden 

biridir. Uçağımızın stabil bir uçuşun yanı sıra uçuş güvenliğini tehlikeye atmadan yüksek 

manevra kabiliyetine sahip olması aranmaktadır. Tasarım sırasında alt sistemler ağırlıklarını 

dikkate alarak konumlandırılmıştır ve ağırlık merkezi, XFLR5 programı üzerinde yapılan 

analizlerinin sonucuna göre, kanat ucundan 8,5 [cm] geride olacak şekilde ayarlanmıştır. Uçuş 

güvenliği adına taşıdığı önemden dolayı ağırlık merkezi her uçuştan önce kontrol edilir. Şekil 

8’de ağırlık merkezinin konumu ve referans noktası gösterilmiştir. Referans noktası kanat ucu 

ve gövdenin ortası olarak belirlenmiştir. Tablo 10’da ise parçaların ağırlığı ve konumları 

verilmiştir. 

 

Genel Özellikler Performans Ana Kanat Ruddervator 

Uzunluk 
1,25 

[m] 

Tutunma Hızı 

(Stall Speed) 
13 [m/s] 

Kanat Profili 

(Airfoil) 
E214 

Kanat Profili 

(Airfoil) 

NACA 

4412 

Kanat 

Açıklığı 

1,8 

[m] 
Seyir Hızı 17 [m/s] Açıklık 

1,8 

[m] 
Açıklık 0,32 [m] 

Boş Ağırlık 5 [kg] Max. Hız 25 [m/s] Alan 
0,60 

[m2] 
Alan 0,7 [m2] 

MTOW 
7.5 

[kg] 
Kanat Yüklenmesi 

11,67 

[kg/m2] 
Açıklık Oranı 5,42 Açıklık Oranı  2,91 

Uçuş süresi 
20 

[dk] 
Tırmanma Oranı 

250 

[m/dk] 
Sivrilme Oranı 1,4 Sivrilme Oranı 1,44 

Menzil 
1 

[km] 

Minumum dönüş 

çapı 
20 [m] 

Kök Veter 

Uzunluğu 

0,35 

[m] 

Kök Veter 

Uzunluğu 
0,26 [m] 

Uçuş 

İrtifası 

150 

[m] 
Motor Gücü 1500 [W] 

Uç Veter 

Uzunluğu  

0,25 

[m] 

Uç Veter 

Uzunluğu  
0,18 [m] 

1 Kamera 

2 GPS 

3 ESC 

4 Batarya 

5 Sigorta 

6 Kontrol Kutusu 

7 Bullet AC 

8 LİDAR 

Şekil 7: Gövde İçi Yerleşim 
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Tablo 10: Ağırlık Dağılım Tablosu 

Bileşen Ağırlık (gr) X(CoG) Y(CoG) Z(CoG) 

Gövde 965 0,29 mm 2,85 mm -184,72 mm 

Kapak 160 0,12 mm 88,23 mm -105.04 mm 

Fanus 60 0 mm -6 mm 414,88 mm 

Kontrol Kutusu 900 -0,53 mm -34,24 mm -122,41 mm 

6S Pil 1600 0 mm -29,33 mm 271,65 mm 

Sigorta 55 0 mm -29,33 mm 325,55 mm 

GPS 50 0 mm 73,41 mm 339,17 mm 

3s Lipo 480 0 mm 22,19 mm 294,34 mm 

Bullet AC 250 20 mm 25,04 mm -286,91 mm 

Lidar 60 -30,04 mm -42,9 mm -321,62 mm 

Fat Shark Anten 30 -30 mm -52,85 mm -556,37 mm 

Sağ Kanat 540 -463,57 mm 57,43 mm -154,42 mm 

Sol Kanat 600 463,45 mm 57,29 mm -154,80 mm 

Kanat Borusu 90 0 mm 60,06 mm -140,97 mm 

Sol Kuyruk 190 180,58 mm 145,17 mm -649,65 mm 

Sağ Kuyruk 190 -180,63 mm 145,32 mm -649,62 mm 

Raspberry Camera 10 0,05 mm -5,92 mm 403,82 mm 

Motor 425 0 mm 57,5 mm -773,98 mm 

Pervane 60 0 mm 57,5 mm -800,00 mm 

Şekil 8: Ağırlık Merkezi 
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Ön iniş takımı 165 0 mm -79,35 mm 376,77 mm 

Arka Kuyruk 120 0 mm -72,90 mm -680,96 mm 

Pençe 7000 4,45 mm 14,16 mm 84,74 mm 

 

4. OTONOM KİLİTLENME  

Ekibimiz tarafından oluşturulan otonom kilitlenme algoritması temelde 2 adımdan 

oluşmaktadır. Bu adımlar kısaca: 

• Otonom Tespit 

• Otonom Takip 

Genel süreç, uçuş sırasında hedef belirleme ile başlar. Hedefe yeteri kadar yaklaşıldıktan 

sonra kamera görüntüsüne giren hedefin görüntü üzerindeki konumu, derin öğrenme tabanlı 

obje bulma algoritmaları kullanılarak tespit edilir. Ardından, hedefin görüntü üzerindeki yatay 

ve dikey konumu YKİ’ye tespitin gerçekleştiği bilgisiyle aktarılır. Son olarak, Pençe Mini 

İHA’nın gelen verilere göre gereken yuvarlanma ve yunuslama eksenlerinde manevraları 

yapması ile sürekli takip amaçlanmıştır. Oluşturulan algoritmanın genel anlamda çalışma 

prensibi Şekil 9’da belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

Otonom tespit ve takip kısımları kendi içerisinde araştırma ve yöntem süreçlerini 

barındırdığı için iki ayrı başlık altında incelenmiştir. Hedefe otonom yaklaşma ise sağlıklı 

telemetri verisi gönderen rakiplerin GPS verileri Pençe Mini İHA’ya referans olarak verilerek 

sağlanacaktır. Rakiplerin sağlıklı telemetri verisi gönderip göndermediği ise haberleşme 

dokümanında belirtilen zaman farkı parametresi ile anlaşılacaktır. 

4.2 Otonom Tespit 

Otonom tespitin amacı kameradan gelen görüntüyü alarak İHA’nın görüntü üzerindeki 

yatay ve dikey konumuna ek olarak da tespitin gerçekleştiği bilgisini YKİ’ ye iletmektir. İlk 

Şekil 9: Otonom Kilitlenme Diyagramı 
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olarak hedefin gelen görüntü üzerinde otonom olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Bu durum 

için iki farklı yöntem düşünülmüştür. Bunlar: 

• Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines) veya Rassal Ağaçlar (Random 

Forest) gibi algoritmalar ile görüntü üzerinde pencere kaydırma yöntemi ile İHA’ları 

tespit etmek. 

• Derin öğrenme tabanlı obje bulma algoritmaları kullanarak İHA’ları tespit etmek. 

Derin öğrenme tabanlı obje bulma algoritmaları hem başarı hem de hız açısından daha 

üstün olduğundan otonom tespit için kullanılmasına karar verilmiştir. Bu algoritmalar görüntü 

üzerinden obje bulmak için farklı yöntemlere sahiptir. Bu yöntemlerden en çok kullanılanların 

açıklamaları ve özellikleri Tablo 11’de belirtilmiştir.  Tablo 12’de belirtilen 3 yöntemle de İHA 

tespit etmek üzerine eğitimler gerçekleştirildikten sonra yapılan testlerle başarı ve hız oranları 

elde edilmiştir. Bu testlerin sonuçları 8.1.4 Otonom Hedef Tespit Testleri başlığı altında 

Tablo 18’de gösterilmiştir. Aralarındaki başarı ve obje bulma hızı açısından YOLO öne çıktığı 

için bu algoritmanın kullanılmasına karar verilmiştir [7].  

Tablo 11: Obje Bulma Algoritmaları 

Algoritmanın Adı Yöntem Dezavantajı 

 

 

Single Shot Detector 

(SSD) 

Resme kullanıcı tarafından belirlenen 

oranda yaklaşılır ve belirlenen oranda 

karelere ayırır. Parçalanan bu resimler 

üzerinde görüntü işleme 

gerçekleştirilerek obje sınıf ve konum 

tahminleri elde edilir. 

 

 

Genel olarak objeleri bulmakta 

zorlanıyor. 

 

 

You Only Look Once 

(YOLO) 

Görüntü, belirlenen oranda karelere 

bölünür. Bu bölünmeden sonra her kare 

5 tane obje konumu ile bu kararından 

eminliğine dair tahmin yapar. 

Tahminlerin birleşiminden ise asıl 

objenin konumunu çıkartır. 

 

 

Birbirine çok yakın veya küçük 

boyutta olan objeleri bulmakta 

zorlanıyor. 

Faster Recurrent Neural 

Network (Faster-RCNN) 

Bölge öneri ağı ile obje olabilecek 

konumları keserek yeni görüntüler 

oluşturur. Bunun ardından tahminleri 

gerçekleştirir. 

Alınan görüntü üzerinde birkaç 

farklı obje tespiti için çok defa 

bölge önerisi gerekiyor. Bu 

sebeple diğer yöntemlere göre 

daha yavaş kalıyor. 

 

Objeler elde edildikten sonra derin öğrenme algoritmasına verilerek tahmin gerçekleşir. 

Böylece görüntü üzerindeki İHA’lar tespit edilmiş olur. İHA’lar tespit edildikten sonra birden 

fazla İHA’ya aynı anda kilitlenme durumunu önlemek için üç farklı yöntem düşünülmüştür. 

Bunlar aşağıda açıklamaları ile verilmiştir. 

Yöntem 1: Sürekli olarak görüntüdeki yatay ve dikey olarak orta noktaya en yakın İHA’yı 

hedef olarak belirlemek. 

Yöntem 2: En yüksek kararlılık oranında tespit edilen İHA’yı hedef olarak belirlemek. 
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Yöntem 3: İlk olarak görüntünün yatay ve dikey olarak orta noktasını merkez olarak 

belirlemek. Bunun ardından merkeze en yakın İHA’yı hedef olarak belirleyip konumunu bir 

sonraki görüntü için yeni merkez noktası olarak belirlemek.  

Savaşan İHA Yarışması, anlık manevralar barındırdığı için anlık olarak takip edilmeyen 

İHA kamera görüntüsünün merkezine takip edilmek istenenden daha yakın geçebilir. Bu 

sebeple takipler sürekli kesileceği için Yöntem 1’den vazgeçilmiştir. Aynı sebeple takip 

edilmek istenenin aksine rastgele tespit edilen İHA’nın doğruluk oranı daha yüksek ise takip 

sürekli olarak bölünecektir. Bu nedenden dolayı Yöntem 2’den de vazgeçilmiştir. Yöntem 3’te 

belirtilen sürekli merkez noktasını güncellemenin amacı bir sonraki görüntüde merkeze en 

yakın olan İHA, takip edilmek istenen olacağı içindir. Görüntüye başka İHA’lar girse bile 

önceki görüntüde belirlenen merkez noktası ile aralarındaki uzaklık takip edilmeye çalışılan 

İHA’dan daha fazla olacağı için tek İHA’ya sürekli kilitlenme durumu sağlanmış olur.   

Tek bir İHA’ya kilitlenmenin ardından tespit yapıldığına dair bilgi ve İHA’nın görüntü 

üzerindeki yatay ve dikey konumu YKİ’ye iletilir. Bu aşamalar adım adım Şekil 10’da akış 

diyagramı ile görselleştirilmiştir. 

 

 

 

4.3 Otonom Takip 

Yapılan tespit işleminden sonra otonom takip işlemi devreye girmektedir. Takip için 

öncelikli olarak 3 yöntem düşünülmüştür; 

Yöntem 1: Tespit edilen rakip İHA’nın sunucuya yolladığı GPS verilerini referans olarak 

kontrolcüye vermek. 

Yöntem 2: Tespit edilen İHA’nın derinlik ölçebilen bir kamera yardımı ile uzaklığını ölçerek 

bir “Geo-Location” algoritması ile konumunu hesaplayıp kontrolcüye referans olarak vermek. 

Yöntem 3: Tespit edilen İHA’nın ekran üzerinde “Pixel” değişimine göre yuvarlanma ve 

yunuslama eksenlerinde bir referans üretip kontrolcüye vermek. 

Yöntem-1 diğer yöntemlere nispeten en az performansta sonuç verecek yöntemdir. 

Öncelikli olarak en büyük sorunu rakip İHA’nın sunucuya düzgün veri ilettiğinden emin 

Şekil 10: Otonom Tespit Diyagramı 
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olunamaz ayrıca sunucuya veri iletse bile bunu 1 [Hz] ile yapma (yarışma kurallarından dolayı) 

durumunda en iyi ihtimalle saniyede sadece 1 kez sunucudan konum verisi çekilebileceği 

anlamına gelmektedir. Saniyede bir kez gelecek bir referans sinyali ile 4 saniye boyunca rakibi 

kilitlenme dörtgeninde tutmak ise mümkün değildir. 

Yöntem-2’nin Yöntem-1’e göre en büyük avantajı rakip İHA’nın sunucuya veri iletme 

becerisinden bağımsız olarak konum verisine ulaşmamızı mümkün kılmaktadır. Ancak en 

büyük dezavantajı derinlik ölçen kameraların oldukça pahalı olmasıdır. Diğer bir dezavantajı 

ise “Geo-Location” algoritmasından çıkacak sonuç sunucuya iletilen GPS verisi kadar doğru 

olmayacak sadece ona yakınsayacak olmasıdır.  

Yöntem-3 diğer 2 yönteme göre fazlaca avantaja sahip bir yöntemdir. Ekstra bir ücret 

gerektirmemesinin yanı sıra rahip İHA’nın haberleşme yeteneğinden bağımsız ve ayrıca 

(donanımımızın izin verdiği) istediğimiz örnekleme zamanında çalışmamıza olanak 

vermektedir. Ancak bu yöntemde optimize edilmiş bir takip algoritması geliştirmek 

gerekmektedir.  

Bu 3 yöntem arasından diğer 2 yönteme göre daha avantajlı olmasından dolayı Yöntem-

3 seçilmiştir. Bu yöntem, 2 farklı aşamada gerçekleştirilmiştir. İlki tespit edilen İHA’nın 

“Piksel” konumlarına, konumlarının değişim oranına ve ivmesine göre yuvarlanma ve 

yunuslama eksenlerinde referans üreten bir “Takip Algoritması” ikincisi ise bu algoritma 

sonucunda çıkan referansların takip edilmesini sağlayan ve takımımız tarafından geliştirilen 

“Auto-Follow” uçuş modu. Genel sistem Şekil 11’de gösterildiği gibidir. 

 

 

Şekil 11: Otonom Takip 

4.3.1 Takip Algoritması 

Yuvarlanma ve yunuslama ekseni için tespit edilen İHA’nın ekran üzerinde bulunduğu 

konuma, konumun değişme oranına ve ivmesine göre bir referans açısı üretmek istenmektedir. 

Bu durumda sadece tespit edilen İHA’nın mevcut pozisyonuna göre değil yönelimine göre de 

tepki vermesini sağlayacaktır.  

Öncelikli olarak ekranin merkezi orijin olarak belirlenmiştir. 1600x900 [px] bir ekranda 

800x450 [px] ekranın merkezi olacak şekilde ayarlanmıştır. Ardından tespit edilen İHA’nın X 

eksenindeki merkeze uzaklık X eksenindeki hata 𝑒𝑥 , Y eksenindeki uzaklık ise Y eksenindeki 

hata 𝑒𝑦 olarak tanımlanmıştır. 𝜃 yuvarlanma ekseninde üretilen ve uçuş kontrolcüsüne referans 

olarak gönderilecek değer, 𝜑 ise yunuslama ekseninde uçuş kontrolcüsüne gönderilecek olan 

referans değeridir.  

Tespit edilen İHA’nın ekran üzerindeki konumu, konum değişimi ve ivmesine göre belli 

katsayılara bağlı bir denklem oluşturulup ardından o denklem üzerinden enerji tabanlı bir 

kontrolcü tasarlanmıştır [8][9].  
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𝜃
𝜑 

൨ = 
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൨ + 

𝐵𝑥𝑒�̇�

𝐵𝑦𝑒�̇�
൨ + 

𝐶𝑥𝑒�̈�

𝐶𝑥𝑒�̈�
൨    [denklem 2] 

Takip algoritması için Denklem 2 referans olarak alınmıştır. Bu denklem önce 

ayrıklaştırılmış ardından Lyapunov tabanlı oransal bir kontrolcü tasarlanmıştır. İşlem 

sonucunda yuvarlanma ekseni için çıkan değer açı olarak, yunuslama ekseni için çıkan sonuç 

ise yükseklik farkı olarak uçuş kontrolcüsüne YKİ üzerinden gönderilir.  

Takip algoritması 40 [ms] (25 [Hz]) örnekleme zamanı ile Görüntü işleme arayüzüne 

eklenmiştir. Bunun sebebi uçuş kontrolcüsünde yanal ivmelenmeyi kontrol eden L1 

kontrolcüsünün maksimum 50 [Hz] çalışma hızına sahip olmasıdır. Bunun yanı sıra her bir 

döngüsünde performansı optimize etmek için çalışma frekansını değiştirmektedir. Bu yüzden 

güvenlik faktörü olarak 50 [Hz]’in yarısı kadar olan sürede sistemi beslemeye karar verilmiştir. 

Eğer ki takip edilen İHA ekrandan çıkarsa İHA’nın son 3 döngüsündeki verilere göre 2 

saniye boyunca algoritma çalışmaya devam eder. Geçen sürede herhangi bir tespit yapılmazsa 

ancak o şekilde algoritma çalışmayı durdurur.  

Sistem dinamiğinde yer alan katsayılar ve kontrolcü katsayılarının nasıl seçildiği Kısım 

8.1.5 ‘te anlatılmıştır. 

Sonuç olarak görüntü işleme arayüzünden Yer Kontrol İstasyonuna oradan da Pençe 

Mini İHA’ ya toplamda 3 veri gitmektedir: “Tespit Var/Yok”, “Yuvarlanma Eksenindeki 

Referans”, “Yunuslama Eksenindeki Referans”. Takip algoritmasının genel diyagramı Şekil 

12’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 12: Takip Algoritması 

4.3.2. Auto-Follow Uçuş Modu  

“Ardupilot 3.9.5” kontrol yazılımında otonom takip için gerekli isterleri karşılayacak bir 

uçuş modu bulunmamaktadır. Bu yüzden Auto-Follow adı verilen bir uçuş modu 

geliştirilmiştir. Geliştirilen uçuş modunun isterleri şu şekildedir: 

• Otonom bir uçuş modu olması, 

• Sistemde tanımlı olarak gelen uçuş modlarına/modlarından rahatlıkla Auto-Follow 

moda giriş/çıkış yapılabilmesi, 

• Yuvarlanma ve yunuslama eksenlerinde 0 değeri geldiğinde “Level” ‘de kalabilmesi, 

• Yuvarlanma ve yunuslama eksenlerinde verilen referans değerlerini düşük bir kalıcı 

durum hatası ile takip edebilmesi, 

• Belli yükseklik sınırının altına inerse moddan çıkabilmesi. 
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Gibi 5 farklı temel ister belirlenmiştir. Mod geliştirilirken ekstra bir kontrolcü 

tasarlanmamıştır. Ardupilot’da mevcut olan kontrolcülere verilen referans değerlerini 

değiştirerek yeni mod eklenmiştir. Yuvarlanma ekseni için gelen değer direkt açı değeri olarak, 

Yunuslama ekseni için gelen referans ise yükseklik farklı olarak kontrolcüye referans olarak 

verilmiştir. Tasarlanan bu yeni modu kontrol eden 4 farklı parametre bulunmaktadır: 

1. Follow_Enable: 1 ile 0 değerlerini alır. 1 olduğunda eğer uçak “Auto” veya “Guided” 

modda ise “Auto-Follow”’ a geçer (eğer yükseklik şartı sağlanıyorsa). 0 olduğunda ise 

İHA baş açısı yönünde bir GPS noktası  atayarak kendini “Guided” moduna alır ve 

mevcut yükseklik ve baş açısı yönünde hareketine yeni bir komut gelene kadar devam 

eder. Görüntü işleme arayüzünden bir tespit yapıldığında uçağa bu iletilir ve uçuş 

kontrol arayüzü üzerinden bu parametre otomatik olarak 1 yapılıp moda girişi, 0 

olduğunda ise moddan çıkış sağlanır. 

2. Follow_Min_Alt: Metre cinsinden Auto-Follow modu için yükseklik sınırını belirler. 

Bu sınırın altında “Follow_Enable” 1 olsa bile moda girmez eğer ki “Auto-Follow” 

modda iken bu sınırın altına düşerse moddan çıkar. 

3. Follow_Roll: Bu parametre ±45 derece ile sınırlıdır. Takip algoritmasından yuvarlanma 

ekseni için çıkan değer direkt bu parametreye yazılır ve bu parametre ne ise yuvarlanma 

eksenini kontrol eden kontrolcüye referans olarak verilir ve uçak o kadar yuvarlanma 

yapar. 

4. Follow_Pitch: Bu parametre ±10 arasında değer alır. Buradan gelen değer, uçağın 

mevcut yüksekliğine eklenerek yüksekliği kontrol eden kontrolcüye referans değeri 

olarak verilir ve uçak o yüksekliğe ulaşmak için yunuslama ekseninde hareket eder. 

Bunun dışında Ardupilot’un tanımlı parametreleri de uçuşun otonom olması için bu 

modda da kullanılmaktadır. Sonuç olarak bu yeni modda Görüntü İşleme 

Arayüzünden(GİA) tespit edilen uçağın ekran üzerindeki konumu, konumun değişme oranı 

ve ivmesine göre uçağa doğru bir şekilde otonom tepkiler verilmesi sağlanmıştır. Şekil 

13’te Auto-Follow modunun genel çalışma diyagramı verilmiştir. 

5. HABERLEŞME  

Haberleşme sistemi toplamda 3 farklı haberleşmeden oluşmaktadır. Bunlar sırası ile; 

• İHA ile YKİ Arası Haberleşme, 

• Uçuş Kontrol Arayüzü ile Görüntü İşleme Arayüzü Arası Haberleşme, 

• Güvenlik Pilotu ile İHA Arası Haberleşme. 

Şekil 13: Auto-Follow Diyagramı 
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Bu 3 alt haberleşme sistemi arasındaki ilişki Şekil 14’te gösterildiği gibidir.  

 

Şekil 14: Haberleşme Sistem Mimarisi 

5.1 İnsansız Hava Aracı – Yer Kontrol İstasyonu Haberleşmesi 

Hava aracı ve Yer Kontrol İstasyonu arasında iki yönlü bir bağlantı kurulması 

gerekmektedir. Bu iki yönlü bağlantı hava aracı tarafından üretilen telemetri ve kamera 

görüntülerinin yer kontrol istasyonuna aktarılması ve yer kontrol istasyonundan hava aracına 

gerekli komutların iletilmesi içindir. Bu iki bağlantıda da UDP (User Datagram Protocol) 

kullanılarak kurulacaktır. Bu bağlantılar için UDP kullanılmasının nedenleri şu şekildedir, 

• Birim zamanda yüksek veri akışını minimum veri kaybı ile gerçekleştirebiliyor olması, 

• Olası bağlantı kopukluklarının çözülmesinin kolaylığı, 

• Anlık takip için zorunluluk olan minimum gecikmenin sağlanabilmesi, 

• Kurulan bağlantının farklı cihazlar üzerinden kolaylıkla erişilebiliyor olması, 

• Kurulacak bağlantının yönlendirici üzerinden kolayca şifrelenebiliyor olmasıdır. 

Telemetri ve kamera görüntüsünün aktarımı Şekil 15’te, yer kontrol istasyonundan hava 

aracına otonom uçuş için gerekli olan komutların iletilmesi amacıyla kurulan bağlantı Şekil 

16’da belirtilmiştir. 
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Telemetri verisi ve görüntü aktarımı sırası ile şu şekildedir:  

1. “Pixhawk” uçuş kontrolcü kartı tarafından üretilen telemetri verileri “USB” kablo 

aracılığı ile ve kamera tarafından üretilen görüntü CSI (Camera Serial Interface) 

konektörü ile “Raspberry Pi 4B” uçak içi bilgisayara aktarılır. 

2. Uçak içinde bulunan “Ubiquiti” marka “Bullet AC” anten ile aynı ethernet çoklayıcıya 

bağlı olan Raspberry Pi 4B, YKİ’de bulunan “Bullet AC”nin karşılığı “Ubiquiti” marka 

“NanoBeam AC” ile 5.8 [Ghz] frekans üzerinden telemetri ve görüntü verisi aktarılır. 

3. Yer kontrol istasyonundaki bilgisayarlar ile aynı yönlendiriciye bağlı olan “NanoBeam 

AC”, hava aracı ile YKİ’deki bilgisayarları birbirine yerel ağ üzerinden bağlamış olur. 

YKİ’ den İHA’ ya komut aktarımı ise şu şekildedir: 

1. Yer kontrol istasyonundaki bilgisayarlar tarafından oluşturulan komut yönlendiriciye 

aktarılır. 

2. NanoBeam AC, Bullet AC ikilisi üzerinden Raspberry Pi 4B’ye ulaşan komut “USB 

Micro” kablo ile Pixhawk uçuş kontrolcü kartına aktarılmış olur. Bu sayede otonom 

uçuş kontrolü gerçekleştirilir. 

5.2 Uçuş Kontrol Arayüzü – Görüntü İşleme Arayüzü Haberleşmesi 

YKİ’nin alt bileşenlerinden olan Görüntü İşleme ve Uçuş Kontrol Arayüzü arasında iki 

yönlü haberleşme kurulması gerekmektedir. Bu haberleşme ile uçuş kontrol arayüzünden 

görüntü işleme arayüzüne hava aracının uçuş modunun, irtifa bilgisinin ve İHA’nın havaya göre 

bağıl hız bilgisinin aktarılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda görüntü işleme arayüzünden uçuş 

kontrol arayüzüne hava aracının takip kabiliyeti için ihtiyaç duyduğu yuvarlanma ve dikilme 

eksenlerindeki referans verilerinin aktarılması sağlanacaktır. Tüm bu verilerin aktarımı için 

zaten kurulmuş olan yerel ağ kullanılacaktır. CAT6 ethernet kabloları ile yerel ağa bağlı olan 

YKİ bilgisayarları UDP kullanarak bilgi alışverişinde bulunacaklardır. Haberleşme mimarisi 

Şekil 16’da belirtilmiştir. 

Şekil 15: Telemetri ve Görüntü Aktarımı Şekil 16: YKİ' den İHA'ya Komut Aktarımı 
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5.3 Güvenlik Pilotu – İnsansız Hava Aracı Haberleşmesi 

Herhangi bir acil durumda uçağa güvenlik pilotunun müdahale edebilmesi amacıyla bu 

haberleşme sistemi kullanılacaktır. Verici olarak kullanılan “Futaba 14SG” ve alıcı olarak 

kullanılan “R7008SB” 2.4 [Ghz] frekans üzerinden haberleşmektedir. Alıcı uçuş kontrolcü kartı 

ile S-BUS protokolü ile haberleşir. Sistemin diyagramı Şekil 17’de gösterildiği gibidir. 

 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI  

6.1 Yer Kontrol İstasyonu Tasarımı 

Savaşan İHA yarışmasında gereken isterleri karşılayabildiği ve aynı zamanda tercihlere 

göre üzerinde değişiklik yapılabildiği için Yer Kontrol İstasyonu olarak açık kaynak kodlu 

“Mission Planner” tercih edilmiştir. Bu arayüz C# kullanılarak Savaşan İHA yarışması için 

düzenlenmiş ve kullanıma uygun hale getirilmiştir. Yarışmayı etkileyecek gerekli veriler ve 

değişiklikler Şekil 18’de HUD ekranı gösterilmiş ve Tablo 12’de açıklanmıştır. Şekil 19’da ise 

arayüze eklenen haberleşme için gerekli olan kısımlar verilmiş ve Tablo 13’te ilgili açıklamalar 

verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16: YKİ Haberleşmesi 

Şekil 17: Güvenlik Pilotu Haberleşmesi 

8 

1 

3 2 

5 

4 

6 
7 

Şekil 18: Yer Kontrol İstasyonu HUD 
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 Tablo 12: YKİ HUD Görevleri 

 

 

 

 

 

 

 Yer Kontrol İstasyonu Bağlantı Bölmesi, Yer Kontrol İstasyonu ile İHA ve Görüntü İşleme 

Arayüzü arasındaki bağlantıların başlatıldığı ve bağlantı durumunun kontrol edildiği bölümdür. 

Bu kısımda yapılan bağlantıların hepsinde kontrol amaçlı yerleştirilen renk göstergeleri ile 

bağlantıda bir problem yaşanması durumunda hızlıca fark edilmesi amaçlanmıştır. Bu sayfadaki 

tüm bağlantıların başarı ile kurulmaması durumunda otonom takip yapılması mümkün 

olmadığından bu şekilde bir kontrol mekanizması eklenmiştir ve her daim kontrol altında 

tutulmalıdır. Şekil 19’da üzerinde bu kısımlar etiketlenmiş ve Tablo 13’te etiketlerin görevleri 

anlatılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No: Görev 

1 İHA’nın o andaki uçuş modunu gösterir. 

2 İHA’nın yere göre hızını m/s cinsinden gösterir. 

3 İHA’nın irtifasını gösterir. 

4 İHA’nın yaptığı dikilme açısını derece olarak gösterir. 

5 İHA’nın yaptığı yuvarlanma açısını derece olarak gösterir. 

6 İHA’nın yaptığı yönelme açısını derece olarak gösterir. 

7 İHA’nın YKİ ile yaptığı bağlantının kalitesini yüzdelik üzerinden gösterir. 

8 İHA’nın ARM olduğu süreyi, bir bakıma uçuş süresini gösterir 

4 

1 

3 

5 

2 

Şekil 19: Yer Kontrol İstasyonu Bağlantı Bölmesi 
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 Tablo 13: YKİ Bağlantı Görevleri 

 

6.2 Görüntü İşleme Arayüz Tasarımı 

Görüntü işleme arayüzünün temel görevi uçak üzerindeki kameradan alınan görüntüyü 

işlemek, takip için gerekli işlemleri yapmak ve bu verileri Yer Kontrol İstasyonu’na 

aktarmaktır. Arayüz sıfırdan YTÜ-Lagari İHA Takımı tarafından Python ile PyQt5 kullanılarak 

programlanmıştır. Hazır başka bir programın tercih edilmeme sebebi, bu arayüzde otonom takip 

için gerekli işlemler yapılacağından, alınan tüm verilerin istenen şekilde manipüle edilmesi 

amaçlanmıştır. Arayüz üzerinde çok basit bir tasarım tercih edilmiş ve spesifik olarak otonom 

takip için gereken veriler ve bağlantılar harici herhangi bir bölüm eklenmemiştir. 

Görüntüleme Arayüzü Şekil 20’de gösterildiği gibi temel olarak “Görüntüleme 

Bölümü”, “Bağlantılar Bölümü” ve “Otonom Takip Bölümü” olarak 3 kısımdan oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüntüleme Bölümü 

Bu bölümde kameradan YKİ’ye aktarılan görüntü gösterilecektir. Görüntüleme bölümü 

Şekil 21’de gösterilmiş ve Tablo 14’te görevleri açıklanmıştır. 

No: Görev 

1 YKİ’nin sunucu ile olan bağlantısının başlatılmasını sağlayan bölüm. 

2 İHA’nın GPS verilerini arayüzde gösterir 

3 Görüntü İşleme Arayüzüne İHA’nın uçuş modunu, hız ve irtifasını gönderen bölüm. 

4 YKİ ile İHA arasındaki bağlantının başlatılmasını sağlayan bölüm. 

5 Görüntü işleme istasyonundan takip için gerekli verilerin çekildiği bölüm. 

Otonom Takip Bölümü 

Görüntüleme Bölümü 

Bağlantılar Bölümü 

Şekil 20: Görüntü İşleme Arayüzü 
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 Tablo 14: Görüntüleme Bölümü Görevleri 

 

Bağlantılar Bölümü 

Görüntüleme bölümü Şekil 22’de gösterilmiş ve Tablo 15’te görevleri açıklanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No: Görev 

1 İHA’nın o sıradaki uçuş modunu takip ekranında kontrol amaçlı gösterir. 

2 Hedef Vuruş Alanı. 

3 Kilitlenme Dörtgeni. 

4 Sunucu tarafından alınan saat. 

5 İHA’nın yere göre hızı ve irtifa bilgisi. 

1 

2 

4 

3 
5 

Şekil 21: Görüntü İşleme Arayüzü Görüntüleme Bölümü 

1 2

  

3 
4 

Şekil 22: Bağlantılar Bölümü 
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Tablo 15: Bağlantılar Bölümü Görevleri 

 

Takip Bölümü 

Açıklanan otonom takip yöntemleri için matematiksel hesaplamalar yapılması 

gerekmektedir ve bu hesaplamalar için bazı katsayılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu katsayılar 

arayüz içerisinden her an kontrol edilebilir ve değiştirilebilir olması açısından görüntü işleme 

arayüzünün üzerinde konumlandırılmıştır. Yarışma anında otonom takip için İHA’nın verdiği 

tepkilerden alınacak geri dönüşler üzerine bu değerler yarışma anında değiştirilerek optimum 

takip yapılabilmesi amaçlanmıştır. 

Otonom takip için gereken katsayıların kontrol edildiği kısım Şekil 23’te görüntü işleme 

arayüzünden alınan küçük bir fotoğraf kesiti üzerinde etiketlenmiş ve Tablo 16 içerisinde bu 

etiketler, görevleri ile eşleştirilerek açıklanmıştır 

 

 

 

 

 

Tablo 16: Takip Bölümü Görevleri 

 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU  

7.1. Yapısal Entegrasyon  

Lagari İHA takımının kendi üretimi olan Pençe mini İHA modelinin yapısal 

entegrasyonu şu şekilde gerçekleşmektedir; 

Öncelikle Pençe mini İHA gövdesinde yapısal parçalarının entegrasyonu olmadan 

görünüşü Şekil 24’te gösterilmiştir. 

No: Görev 

1 YKİ’ye takip için gerekli verilerin gönderilmesi için kurulan bağlantı bölümü. 

2 İHA üzerindeki kameradan görüntü alınması için gereken IP ve Port 

3 YKİ’den uçuş modu, hız ve irtifa bilgilerinin alınması için kurulan bağlantı bölümü. 

4 Kamera görüntüsünün ve görüntü kaydının başlatılıp durdurulduğu bölüm. 

No: Görev 

1 Yuvarlanma hareketi ile takip için kullanılacak katsayıların yazıldığı bölüm. 

2 Dikilme hareketi ile takip için kullanılacak katsayıların yazıldığı bölüm. 

3 Yuvarlanma hareketi ile takip için gereken değerleri kaydeden buton. 

4 Dikilme hareketi ile takip için gereken değerleri kaydeden buton. 

5 İkinci takip sistemi hesapları için kullanılacak katsayıların yazıldığı bölüm. 

6 İkinci takip sistemi hesaplarının katsayılarının kaydedildiği buton. 

2 
3 

1 
6 

5 
4 

Şekil 23: Otonom Hesap Katsayıları Bölümü 
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 Şekil 24: Pençe Mini İHA Gövde  

Gövde tek parça olup, gövdeye ekstra monte edilecek olan parçalar; fanus, kanatlar, 

kuyruk, fin, iniş takımları ve kapak parçalarıdır. 

Fanus montajı, gövdeye cıvata somun yardımıyla sabitlenmiş gösterilen 3 adet 3B yazıcı 

parçalarına cıvatalarla yapılmaktadır. Fanusun montajlı Şekil 25’te gösterilmiştir. 

Fanusun hemen altında bulunan ön iniş takımının montajı gövdeye açılan deliklerden 2 

adet cıvatayla yapılmaktadır. Ön iniş takımının montajlı hali Şekil 26’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 26: Ön İniş Takımı Montajı 

Kanatların montajı, gövde üzerinde kanatların takılacak olduğu yerlerde; 3 sağ kanat, 3 

sol kanat için olmak üzere 6 adet delik vardır. Kanatların gövdeyle temas edeceği yüzeylerinde 

bu deliklerle karşılık gelen 3 sağ kanat ve 3 sol kanat olmak üzere 6 adet perçin somun 

Şekil 25: Fanus Montajlı Gövde 
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kullanılmıştır. Kanatların montajını gövde içerisinden cıvata ve pul kullanılarak yapılmaktadır. 

İHA’nın kanatları takılı hali Şekil 27’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 27: Kanat Montajı 

Kuyrukların montajı, gövdenin arka kısmında 2 sağ 2 sol olmak üzere 4 adet delik 

sayesinde yapılmaktadır. Kuyruklarda bulunan karbon borular ve bu boruların ucuna 

sabitlenmiş dişli mil parçaları çapraz bir şekilde o deliklerin içerisinden geçirilmektedir. Daha 

sonra ise dişli miller somun ile gövdenin dışından sabitlenir. Böylelikle kuyruklar monte 

edilmiş olur. Kuyrukların montajlı hali Şekil 28’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Fin montajı, finin gövdeye temas edeceği yüzeylerde bulunan 2 adet perçin somun 

yardımıyla, arka iniş takımından ve finden çıkan boruların gövdede bulunan deliklerden 

geçirilmesiyle, gövde içerisinden civatalanarak sabitlenmektedir. Ayrıca arka iniş takımının 

yön kontrollü olması için fin içinde bulunan 2 adet ribin arasında servo motor mevcuttur. Fin 

ile arka iniş takımı Şekil 29’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 29: Arka İniş Takımı Montajı 

Kapak montajı, özel olarak tarafımızdan tasarlanan kapak sistemi, 3D parçalar 

kullanılarak yapılmıştır. Kapağın sabitlenmesi yaylı bir sistem sayesinde sağlanmaktadır. Hem 

kapakta hem de gövdede bulunan 3B parçalar sayesinde kapağın gövdenin içine düşmesini 

Şekil 28: Kuyruk Montajı 
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engellemiş olup, ayrıca kilit sistemini de tasarlanmış parçalarla yapılmaktadır. Bu parçaların 

çizimleri Şekil 30’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 30: Kapak Montaj Parçalarının Çizimi 

Kapağın kapatılmış hali Şekil 31’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 31: Kapağın Kapatılması 

7.2. Mekanik Entegrasyon  

Hava aracının sistemlerinin sabit durması, kolay erişilebilir olması ve montajının kolay 

ve hızlı olabilmesi Lagari Takımının ana öncelikleridir. Ayrıca sistemler gövdeye doğru 

pozisyonda yerleştirilmelidir yoksa sensörler verileri hatalı bir şekilde okunabilir.  

Lagari Takımı, sistemlerin monte edilmesinde yardımcı parçalar kullanmıştır. Bu 

parçaların üretilmesinde eklemeli imalat kullanılmıştır. Eklemeli imalat yöntemiyle gövdeyle 

uyumlu ve hafif parçalar üretilmiştir. Bu şekilde sabit, sağlam, erişimi kolay ve doğru 

konumlanmış bir sistem oluşturulmuştur.  

Piller: Hava aracının gövdesi düz olmadığı için eklemeli imalatla hafif ve düz yüzey 

oluşturacak bir parça tasarlanmıştır. Bu parça gövdeye silikon yardımıyla sabitlenmiştir. 

Parçaya ve pile cırt bant yapıştırılarak montajı Şekil 33’teki gibi sağlanmıştır.  

Kontrol Kutusu: Kontrol kutusu içerisinde uçak içi bilgisayar, uçuş kontrol kartı ve 

kumanda alıcısı bulunmaktadır. Bu kutu gövde içinde kablo dağınıklığını önlemek ve kablo 

bağlantılarını kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Bu kutunun altına eklemeli imalat 

yöntemiyle üretilen parçalar tasarlanmıştır. Kutu, bu parçaların üzerine sıkı bir şekilde geçirilip 
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cırt bant yardımıyla tutturulmuştur. Kontrol kutusunun yerleştirilmesi Şekil 32’de verildiği 

gibidir.  

GPS: Gövde üzerine yapıştırma bağlantısıyla Şekil 33’teki gibi monte edilmiştir.  

Kamera: Fanusun içinde eklemeli imalat yöntemiyle üretilen parçaya cıvata somun 

bağlantısı oluşturarak monte edilmiştir. Kamera entegrasyonu Şekil 33’te verilmiştir. 

Motor: Ön kısımda kamera olacağı için motor arkadan konumlanmıştır. Motorun 

montaj edileceği kısım düz bir şekilde imal edilmiştir. Motor cıvata-somun bağlantılarıyla arka 

kısma montaj edilmiştir. Şekil 34’de motorun entegrasyonu verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Pitot tüpü: Kanadın içine yerleştirilmiştir. Kanadın üst kısmı kesilerek eklemeli imalat 

yöntemiyle üretilen parçaya silikon yardımıyla yapıştırılmıştır. Parça bir diğer parçayla 

kapatılarak cıvata-somun bağlantısı oluşturulmuştur. Şekil 35’te pitot tüpünün entegrasyonu 

gösterilmiştir.   

Lidar ve Anten: Lidar yere dik olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Eklemeli imalat 

yöntemi kullanarak parçalar oluşturulmuştur. Parçalar silikon yardımıyla gövdeye 

yapıştırılmıştır. Lidar bu parçaya girecek şekilde montajı Şekil 36’da gösterildiği gibi 

gerçekleştirilmiştir.  

Servo Motorlar: Servo Motorlar, kanatlara eklemeli imalat yöntemiyle üretilen 

parçalar yardımıyla monte edilmiştir. Bu parçalar silikon yardımıyla kanatlara Şekil 37’deki 

gibi yapıştırılmıştır.  

Şekil 33: GPS ve Kamera 

Şekil 34: Motor 

Şekil 32: Pil ve Kontrol Kutusu 

Şekil 35: Pitot Tüpü 
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7.3. Elektronik Entegrasyon 

Kısım 3.2.3’te de bahsedildiği gibi genel sistem 6S ve 3S olmak üzere 2 farklı Li-Po 

batarya ile beslenmektedir. Sistemin genel güç dağılımı Şekil 38’de gösterildiği gibidir.  

 Uçuş için kritik olan elektronik bileşenleri korumak, modüler ve düzenli bir yapı 

oluşturmak amacıyla Şekil 39’da gösterilen ve “Kontrol Kutusu” ismini verdiği bir kutu 

tasarlanmıştır. Kontrol Kutusunun içeriği şu şekildedir: 

Şekil 38: Genel Sistemin Güç Dağılımı 

Şekil 37: Servo Motorlar Şekil 36: Lidar ve Anten 
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• Pixhawk 2.1 Cube 

• RC alıcı 

• Raspberry-Pi 4B 

• Ethernet dağıtıcı 

• 4 adet regülatör 

• 2 adet fan 

• 3 adet aç-kapa buton 

• 2 adet USB çıkışı 

• 1 adet Micro USB çıkışı 

Uçak içi tüm kablolamalar birbirinden izole, dış etkilere karşı korumalı, üzerinden geçecek 

akımı taşıyabilecek kapasitede, yedekli, uçak içine sabitlenmiş ve oynamaz bir biçimde 

yapılmıştır. Farklı bölgelere giden güç beslemelerinin birbirlerinden daha uzak ve ayrı biçimde 

yapılması hataların tespitini kolaylaştırıp herhangi bir sorun oluşması durumunda birbirini 

etkilemeleri ihtimali azaltılmıştır. Kablolarda hasar oluşmasını engellemek için kablo çorabı 

kullanılmıştır. Bunun yanı sıra uçak içi kablolamada sağlamlığı arttırmak ve modüler bir yapı 

için kilitli JST konektörler kullanılmıştır. Uçak içi konektörler Şekil 40’ta gösterilmiştir. 

Pençe Mini İHA’nın uçuş veya test öncesi kurulumu aşamasında takımın hazırlamış olduğu 

kontrol listeleri yardımıyla elektronik sistemlerin eksiksiz ve planlanan sıraya uygun bir 

biçimde entegrasyonu sağlanır. Elektriksel-elektronik tüm bileşenlerin kontrolü ve kurulumu 

yalnızca takım içerisinde bu konuda görevli kişilerce yapılır. Tüm kurulumdan önce 

bataryaların doluluk oranı ve sağlıklı olduğu kontrol edilir. Batarya ölçümü Şekil 41’de 

gösterilmiştir.  

Kurulum esnasında mekanik entegrasyon tamamlandıktan sonra öncelikli olarak Kontrol 

Kutusu belirlenen yerine yerleştirilir, ardından piller yerine yerleştirilir. Hava Aracı içindeki ve 

kutudaki tüm bağlantı elemanları, tek tek ve belirlenen sırada olmak üzere takılır ve sağlamlığı 

kontrol edilir. Sonrasında tüm bu sürecin ardından sisteme güç verilerek diğer aşamalara geçilir. 

Tüm sistemin entegrasyonu Şekil 42’de gösterilmiştir.  

 

 Tüm bileşenlerin harcadığı güç ise Tablo 17’de verilmiştir. 

Şekil 39: Kontrol Kutusu 

Şekil 40:Uçak İçi 

Konektörler 
Şekil 42: Tüm Sistemin Elektronik 

ntegrasyonu 

Şekil 41: Batarya Ölçümü 
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Tablo 17: Bileşenlerin Tükettiği Güç 

 

 

 

 

 

 

 

8. TEST VE SİMÜLASYON  

8.1 Alt Sistem Testleri 

8.1.1 İtki Testi  

Lagari İHA takımı Pençe insansız hava aracında kullanılan Scorpion “SII-4020-630KV” 

fırçasız motor üzerinde bir dizi statik itki testi gerçekleştirmiştir. Statik itki testi, hava aracının 

performans özelliklerinin belirlenmesi açısından oldukça faydalıdır. Değişken hız, irtifa ve 

sıcaklık gibi özellikler göz önünde bulundurulduğunda, kesin değerlerin elde edilmesi açısından 

yetersiz olsa da pistten hızlanarak kalkışı düşünülen pençe insansız hava aracının, kalkış 

aşamasında sahip olacağı itkinin yüksek bir doğrulukla bilinmesini sağlar.  

Şekil 43’te gösterilen test düzeneği Scorpion “SII-4020-630KV” fırçasız motora özel olarak 

tasarlanmış ve üretilmiştir. Bünyesinde dijital bir el tartısı ve bir ampermetre bulundurmaktadır. 

 

Şekil 43: İtki Testi Düzeneği 

Statik test düzeneğinde, 6 hücreli (25 V) piller kullanılarak gaz çubuğunun farklı 

konumlarında birçok test yapılmıştır [10]. Testlerde tasarımsal kısıtlar nedeni ile sadece 12x6 

pervane kullanılmıştır. Bu testler sonucunda motordan elde edilen maksimum itki kuvveti, 

maksimum itki kuvvetinin üretilmesi için çekilen akım, düz uçuş için gerekli gaz çubuğu 

konumu ve 20 dakika havada kalışı sağlayabilecek pilin kapasitesi gibi değerler elde edilmiştir. 

Farklı gaz çubuğu konumlarında elde edilen itki değerleri Şekil 44’taki grafikte verilmiştir.  

Grafikte belirtildiği üzere, %30-%60 gaz çubuğu aralığında akım ve itki değerleri birbiri 

ile neredeyse doğrusal bir ilişki göstermiştir. Bu aralık motorun en verimli olduğu aralıktır ve 

Güç Dağılımı 

Fırçasız DC Motor 1500 [W] 

LİDAR 1.3 [W] 

Raspberry Pi 4B 3.4 [W] 

Ethernet Çoklayıcı 3.7 [W] 

Bullet AC 8 [W] (max) 

Hava hızı sensörü 0.015 [W] 

GPS 1 [W] 

Servo Motorlar 13.15 [W] 

Fan 3.12 [W] 

Uçuş Kontrolcü kartı 2.5 [W] 
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Lagari İHA Takımı uçuşun çoğu aşamasında bu aralıkta kalmayı hedeflemiştir. Yapılan uçuş 

testleriyle bu değerler doğrulanmış ve Pençe insansız hava aracının, düz uçuşta gaz çubuğu 

konumu %40 olarak belirlenmiştir.  

 

Şekil 44: Statik İtki Testi Sonuçları 

8.1.2 Kanat Yükleme Testi  

Kanatlar, kaldırma kuvveti oluşturarak hava aracının havada kalmasını sağlayan 

elemanlardır. Manevra anında kanatlara farklı büyüklükte dinamik yükler etki eder. Kanatlar 

bu yüklere karşı dayanabilecek mukavemete sahip olmalıdır. 

Lagari Takımı, hava aracının kanat ve kuyruklarını tasarlayıp, ANSYS programında 

yapısal testlerini gerçekleştirdi. Hava aracının üretimine kuyruklardan başlandı. Bir adet kuyruk 

üretildikten sonra mukavemet testleri gerçekleştirildi. Bu şekilde bilgisayar ortamındaki 

testlerin doğruluğu kontrol edildi. Kuyruk 2G altında test edildiğinde , ANSYS programında 

17 [mm] gerçek test sonucunda ise 13 [mm] elastik deformasyon meydana gelmiştir. Aradaki 

fark bilgisayar ortamında sadece iskeletin test edilmesinden kaynaklanmıştır. Şekil 45’te 

üretilen kuyruk ve yapılan analiz gösterilmiştir. 

Bilgisayar ortamında kanatlar için yapılan analizlerde 1 [G] ve 2 [G] de kanatlarda 

oluşan deformasyonlar Şekil 46 ve 47’da gösterildiği gibi sırasıyla 54,4 [mm] ve 88,8 [mm] 

olmuştur. Yapısal analizler sonucuna göre kanat ucuna doğru olan gerilmeler artmıştır. Lagari 

Takımı bu gerilmeleri azaltmak için kanat ucuna bir boru daha eklemiştir. Kanatlar bu tasarıma 

göre üretilmiştir. “Schrenk” metodu uygulanarak kanat yükleme testleri yapılmıştır. Kanat 

yükleme testinde kanat 9 alana ayrılmış ve 2 [G] de test edilmiştir. Test Şekil 48’de gösterildiği 

gibidir. Şekil 49’da gösterilen test sonuçlarına göre kanat uçlarında 24 [mm] deformasyon 

oluşmuştur. 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

İtki (N) 4.90 8.40 12.70 18.8 23.60 29.4 34.3 39.80 44.20 47.10

Akım (A) 7.6 10 16 21.2 27 31 38 47 59 70.6

Statik İtki Testi Sonuçları (APC 12x6)

İtki (N) Akım (A)

Şekil 45: Kuyruk ve Analizi 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

40 | S a y f a  

“YTÜ LAGARİ” 

. 

8.1.3 Haberleşme Testi 

Alıcı ve verici arasındaki RSSI (Received Signal Strength Indicator) değeri, alınan bir 

radyo sinyalinde mevcut gücün ölçümüdür ve sinyalin kalitesini belirtmektedir. RSSI değeri ne 

kadar büyük olursa, sinyal o kadar güçlü olur. Güvenilir paket iletimi için minimum sinyal gücü 

-70 [dBm]’dir. Telemetri bağlantısını ve veri iletim hızını kontrol etmek için yerde ve havada 

yeterli miktarda haberleşme testi yapılmıştır. Bu testlerde, verici alıcıdan uzaklaştırılarak 

bağlantının kalitesi ve veri aktarım süresi belli noktalarda ölçülmüştür. Yapılan haberleşme 

testleri sonucunda; 1.5 [km] yarıçap içerisinde uçarken, Şekil 50’de gösterildiği gibi en düşük 

RSSI değeri -60 [dBm] olarak gözlemlenmiştir. Veri aktarımı süresindeki artış ise uzaklığa 

bağlı olarak artmakta olup bu artış ise Şekil 51’de gösterilmiştir. Veri aktarım hızı grafiğinden 

minimum 68 ሾ𝑚𝑠ሿ, maksimum 94 ሾ𝑚𝑠ሿ aktarım süresi olduğu elde edilmiştir. 

Şekil 47: Kanatların 1 [G] Deformasyon Sonuçları Şekil 46: Kanatların 2 [G] Deformasyon Sonuçları 

Şekil 48: Kanat Yükleme Testi 

Şekil 50: Sinyal Gücü Grafiği 
Şekil 51: Veri Aktarım Hızı 

Şekil 49: Kanat Yükleme Test Sonuçları 
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8.1.4 Otonom Hedef Tespit Testi 

Bu testlerin amacı kullanılacak olan algoritmayı ve bu algoritmanın güvenirliğini 

belirlemektir. Algoritmayı belirlemek için yapılan testler Tablo 18’de belirtilmiştir.  

Tablo 18: Algoritma Eğitim Testleri 

Algoritma Başarı Oranı  FPS 

Single Shot Detector (SSD) 93.7% 46 

You Only Look Once (YOLO) 95.4% 54 

Faster Recurrent Neural 

Network (Faster-RCNN) 
96.1% 23 

 

Kısım 4.1’de belirtildiği üzere YOLO algoritmasının kullanımına karar verildikten 

sonra bu algoritmanın hangi versiyonun kullanılacağına karar vermek için farklı eğitimler 

gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerin ardından gerçekleştirilen testlerin sonuçları Tablo 19’da 

belirtilmiştir. 

Tablo 19: YOLO Eğitim Test Sonuçları 

Versiyon Başarı Oranı FPS 

Yolov3 95.4% 54 

Yolov3-SPP 96.1% 41 

Yolov4 95.7% 47 

Yolov5x 98.2% 38 

Yolov5l 95.9% 44 

 

Yapılan testlerin ardından Yolov5x hem en yüksek başarı oranına sahip hem de Savaşan 

İHA yarışmasının 30 FPS kriterini sağlamıştır. Bu sebeplerden dolayı İHA tespitinde 

kullanılacak olan model olarak seçilmesine karar verilmiştir.  

Aşağıdaki açıklamalar YOLO algoritmasının parametreleri, Yolov5x’in eğitim ve test 

sonuçlarını içermektedir. Sonuçlar ve bu parametrelerin görüntü işlemede neyi ifade ettiği 

sırasıyla açıklanmıştır. 

• Doğruluk (Precision) değeri algoritmanın tahminlerinin doğruluk oranını ifade eder. 

Eğitim sırasında bu parametrenin gelişimi Şekil 54’te gösterilmiştir. 
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• Şekil 55’te gösterilen anımsama (Recall) parametresi bir görüntüde kaç obje olduğu 

tahminin gerçek obje sayısına oranıdır. 

• Birleşim Üzerindeki Kesişim (Intersection Over Union) parametresi, tahmin edilen 

tespit kutusu ile gerçekte olan tespit kutusu arasındaki oranı belirtir. Bu oran, eğitim 

aşamasında sınır olarak kullanılarak yapay zeka mimarisine tahminin doğru mu yanlış 

mı olduğu belirtilir. 

• Birleşim Üzerindeki Kesişim parametresi eğitimi tamamlanmış yapay zeka modelinde 

Maksimum Olmayan Bastırma (Non-Max Supression) parametresi için kullanılarak üst 

üste aynı objeyi çevreleyen tespit kutularından kaçınılmış olunur. 

Kararlılık (Confidence) parametresi 0 ile 1 arasında değer döndürerek tahmin edilen 

konumda bir obje olup olmadığına dair eminliği gösterir. Olası hata ve kazalardan kaçınmak 

için ekibimiz farklı oranları test etmiş ve en uygun değerin 0.65 olduğuna karar vermiştir 

8.1.5 Otonom Takip Testi 

Otonom takip testi için yarışma ortamının, aracın ve kontrolcü kodunun bir arada test 

edilebileceği bir platforma ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda yapılan araştırmalar 

sonucunda ROS + Gazebo platformu kullanılmasına karar verilmiştir. ROS + Gazebo 

platformunu diğer alternatiflerinden ayıran en büyük özellik, performans kaybı yaşanmadan 

anlık kamera görüntüsünün ROS başlığı olarak alınabiliyor olmasıdır. Aşağıdaki performans 

verileri, bilgisayar donanımlarına bağlı olarak değişebilir. Testler, Intel i7, Nvidia GTX1650Ti 

Grafik kartı ve 8GB RAM Donanımına sahip bilgisayarda yapılmıştır. Yapılan karşılaştırma ve 

kriterler, Tablo 20’de belirtilmiştir 

Tablo 20: Simülasyon Ortamları Karşılaştırması 

 

 ROS + Gazebo AirSim X-Plane 10 

Ardupilot SITL Var Var Var 

Özelleştirilebilirlik Var Var Yok 

Lisans Ücretsiz Ücretsiz Ücretli 

Performans (fps) > 60 fps < 24 fps ≌ 50fps 

Görüntü Aktarımı Var Var Yok 

Çoklu Araç Var Var Yok 

Şekil 55: Hatırlama (Recall) Parametresi Gelişimi 
Şekil 54:Doğruluk (Precision) Parametresi Gelişimi 
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Yarışma alanının canlandırılabilmesi için simülasyon ortamının araca yüklenen 

Ardupilot yazılımının çalıştırılabiliyor olması, uçaktan anlık FPV(birinci şahıs görüntüsü) 

kamera görüntüsü alınabiliyor olması, kaçan ve kovalayan uçaklar için çoklu araç 

canlandırması yapılabilmesi ve takip algoritması saniyede 25 kez veri gönderileceği için en az 

25 [fps] hızında görüntü yenilemesi sağlanabiliyor olması gerekmektedir. Tabloda görüldüğü 

üzere ROS + Gazebo, gereksinimlerin tümünü karşıladığı için Otonom Takip Testlerinde 

kullandığımız platform olmuştur. 

Ardupilot SITL ile Gazebo ortamı Ardupilot dokümantasyonunda belirtilen ”plugin” ile 

haberleştirilir. Testler için Pençe İHA modelleri ile kaçan ve kovalayan uçaklar oluşturularak 

yarışma için gerekli takip algoritmasının testi yapılmıştır. Pençe İHA modeli ile kurulan 

senaryonun görüntüsü Şekil 56’da gösterilmiştir. 

Testlerin amacı, tasarlanan kontrolcü algoritmasının stabil çalışıp çalışmadığını 

gözlemlemek ve farklı parametreler ile sistemi optimize etmektir. Gazebo ortamında farklı 

senaryolar oluşturularak yapılan testler ile sistem optimize edilmiştir. Hedef uçak görüntüye 

girdiğinde hedef tespit yapılarak kilitlenme dörtgeni içine alınır ve görüntünün merkezinden 

kilitlenme dörtgeninin merkezine bir hata vektörü çizilir. Simülasyon ortamında yapılan takip 

esnasındaki görüntü Şekil 57’de gösterildiği gibidir. 

Şekil 56: Çoklu Araç Simülasyonu   Şekil 57: Takip Esnasındaki Tespit Görüntüsü  

     Testler, iki veya daha fazla aracı aynı anda uçurarak gerçekleştirilmiştir. Test düzeneği Şekil 

58’de anlatılmıştır. 

 

Şekil 58: Test Ortamı Bağlantı Şeması 

     Test sırasında tüm bilgisayarlar aynı yerel ağa bağlanırlar ve birebirleri ile UDP protokolü 

üzerinden haberleşirler. Simülasyon bilgisayarı, yarışma alanını canlandırmak üzere kullanılır. 
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Araç modellemeleri, simülasyon ortamı ve araçların otopilot yazılımları burada çalıştırılır. 

Simülasyon üzerinden alınan görüntü, ROS aracılığı ile Görüntü İşleme Bilgisayarına 

gönderilir. Burada hedef tespiti yapılır ve istenen referans verileri üretilir. Üretilen referanslar 

takip uçağını kontrol eden arayüze gönderilir. Takip Uçağı Kontrol Arayüzünde Auto-Follow 

modu giriş çıkışları test edilir. Takip ve Kaçan Uçak Arayüzleri, simülasyon ortamına yine UDP 

üzerinden bağlanarak telemetri alışverişi sağlanır. 

     Denemeler, takip algoritmasında kullanılacak optimum kontrolcü katsayılarını saptamak 

üzere tekrarlanmış ve takip istikrarlı bir şekilde başarı ile sağlanmıştır. Ulaşılan kontrolcü 

katsayıları aşağıdaki gibidir:  

     Yatay Eksen için oransal katsayı 0.78, A değeri 0.15, B değeri 0.37 ve C değeri 0.17 olarak 

belirlenmiştir. Dikey Eksen için ise oransal katsayı 0.28, A değeri 0.5, B değeri 0.24 ve C değeri 

ise 0.18 olarak belirlenmiştir. 

     Şekil 59’da gösterilen grafikler, Hedef Vuruş Alanı ve Kilitlenme Dörtgeninin konumlarını 

göstermektedir. Görüntü 1600x900 piksel boyutlarında işlendiği için grafik yatayda -800 ile 

800, dikeyde -450 ile 450 arasında oluşturulmuştur.  Hareketli hedef, görüş alanına girdikten 

sonraki 3 saniye içerisinde hedef vuruş alanına oturtulmuş ve 7 saniye boyunca takip başarıyla 

sürdürülmüştür. Yeterli süre tamamlandığı için takip sonlandırılmıştır. Elde edilen veriler 

ışığında geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 

 

Şekil 59: Yatayda ve Dikeyde Kilitlenme Dörtgeni Konum Grafiği 

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

8.2.1 Uçuş Testi 

Yapılan uçuş testleri sonucunda elde etmek istediğimiz kazanımlar aşağıda sıralandığı 

gibidir: 

• Sistemin mekanik ve aerodinamik özelliklerini belirlemek ve kontrol etmek 

• Haberleşme sisteminin performansını test etmek 

• Oto uçuş için gerekli kontrolcü katsayılarının belirlenmesi 
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• Oto uçuş ve testi  

• Otonom Kilitlenme algoritmalarının test edilmesi 

Uçuşa hazırlık aşamaları ve uçuş testi görüntüleri Şekil 60’ta gösterildiği gibidir.    

Temsili bir uçuş rotası Şekil 61’de verilmiştir. Öncelikli olarak uçuş logların sistemin 

performansı incelenmiştir. Şekil 62’deki grafikte manuel uçuş sırasında İHA’nın yükseklik, hız, 

yunuslama ve yuvarlanma eksenlerindeki açıları verilmiştir. Bu verilere göre çıkarılan sonuç 

Tablo 21’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 21: Sistem Performans Özellikleri 

Özellik Performans 

Seyir Hızı 17 [m/s] 

Tutunma Hızı 13.8 [m/s] 

Seyir Hızındaki İtki %45 

Maksimum Hız 25 [m/s] 

Maksimum Yuvarlanma Açısı 55° 

Tırmanma Hızı 5 [m/s] 

Uçuş Süresi 25 [dk] 

 

Yapılan manuel uçuşa göre otonom uçuş parametreleri belirlenmiştir. Ayrıyeten “Auto-

Tune” uçuş modunda otonom uçuş için gerekli PID katsayıları belirlenmiştir. Belirlenen 

parametre ve katsayıları kontrol etmek için otonom uçuş gerçekleştirilmiştir. Kontrol sistemleri 

için sistem performansı doğrudan referans takip yeteneğine göre ölçülmektedir.  Sistemin 

yunuslama ve yuvarlanma eksenlerindeki referans takibi sırası ile Şekil 63 ve Şekil 64’te 

gösterilmiştir. Bu grafikler incelenerek sistemin referans takip yeteneği tespit edilmiştir. 

Şekil 61: Uçuş Rotası Şekil 62: Manual Uçuş Logu 

Şekil 60: Uçuş Testi Görüntüleri 
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Yuvarlanma eksenindeki kalıcı durum hatası %1.57 olarak tespit edilmiştir. Yunuslama 

eksenindeki kalıcı durum hatası ise %3.54 olarak tespit edilmiştir. 

 

Henüz otonom kilitlenme algoritması uçuşta test edilememiştir. Ancak takımın 

envanterinde bulunan eğitim uçağı ile testler yapılacaktır. 

8.2.2 Uçuş Kontrol Listesi 

   Uçuş güvenliğini sağlamak adına 42 maddelik detaylı bir kontrol listesi mevcuttur. Uçuş 

öncesinde bu kontrol listesi takip edilerek sistem test edilir. Uçuş kontrol listesi Tablo 

22’de gösterilmiştir.  

Tablo 22: Uçuş Kontrol Listesi 

No Madde Açıklama No Madde Açıklama 

 

1 

 

 

Mekanik Kontrol 

yapıldı 

Mekanik ekiplerince 

yapılan uçağın mekanik 

parçalarının kontrolü 

2 

 

Aviyonik kutu 

 

 

Aviyonik kutunun 

kontrolü 

 

3 

 

Kanatlar takıldı 

 

 

Kanat bağlantılarının 

kontrolü 

4 

 

GPS, Lidar, Pitot 

kontrolü 

 

Belirtilen 

sensorlerin bağlantı 

kontrolleri 

 

5 

 

Soketler takıldı 

 

Aviyonik kutu 

üzerindeki soket 

bağlantılarının kontrolü 

6 

 

GPS, Lidar ve 

Pitot Soketleri 

 

Belirtilen 

sensörlerin soket 

bağlantı kontrolleri 

 

7 

 

Kanatlar – Kuyruk 

Soketi 

Kanatlar ve kuyruğun 

soket bağlantılarının 

kontrolü 

8 
 

Güç Modülü 

Pillerin voltajlarnı 

kontolcünün 

ihtiyacına göre 

düşüren modülün 

kontrolü 

 

9 

 

Servorail ve 

Payload besleme 

Kanatlardaki servo 

motorlarının ve 

gövdedeki bullet, 

raspberry-pi ve 

switch’in beslenmesi 

kontrolü 

10 
 

Telemetri Anten 

Uçakla iletişim için 

kullanılan antenin 

kontrolü 

 

11 

 

Kamera Soketi 

 

Kamera soket bağlantısı 

kontrolü 

12 

Piller yerleştirildi. 

Kullanılan pillerin 

voltajları kontrol 

edildi 

 

Kapsamlı pil 

kontrolü 

 

13 

 

 

Ağırlık merkezi 

kontrol edildi 

Uçağın ağırlık 

merkezinin kanat ucuna 

göre ölçülen 

konumunun kontrolü 

14 

 

Kalkış öncesi son 

uçak ağırlığı 

Uçağın kilogram 

[kg] cinsinden 

ağırlığı kontrolü 

Şekil 63: Yuvarlanma Eksenindeki Referans Takibi Şekil 64: Yunuslama Eksenindeki Referans Takibi 
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15 

 

     Payload-Box 

sistemleri çalıştırıldı 

Bullet, Raspbery ve 

Switch’in çalıştırılması 
16 

 

Pixhawk-

Raspberry 

bağlantısı yapıldı 

USB kablosu 

aracılığıyla yapılan 

otopilot sistemi ve 

uçak içi bilgisayar 

arası bağlantı 

kontrolü 

 

17 

 

Pixhawk ve 

Servorail beslemesi 

yapıldı 

Otopilot sisteminin ve 

servo motorların 

besleme kontrolü 

18 
 

Görev Yüklendi 

Mission Planner 

(YKI) aracılığıyla 

uçakla bağlantı 

kurulması kontrolü 

 

19 

 

 

Sensor verileri 

kontrol edildi 

 

Mission Planner 

üzerinden sensor 

verilerinin kontrolü 

20 

 

Telemetri 

 

Anten aracılığıyla 

alınan telemetri 

verileri kontrolü 

 

21. 

 

 

UDP Haberleşme 

 

Veri iletişimi için 

uygulanan protokol 

kontrolü 

22 
 

PİTOT 

Pitot tüpünün 

çalışma ve 

Missision Planner‘a 

rüzgar hızını 

aktarabilme test 

kontrolü 

 

23 

 

 

Baş açısı 

 

Mission Planner’ a 

aktarılan baş açısıyla 

GPS test kontrolü 

24 

 

LİDAR 

 

Lidar vasıtasıyla 

hesaplanan uçağın 

yerden yüksekliği 

test kontrolü 

 

25 

 

 

SATCOUNT 

Uçuş sırasında 

hesaplamalarımızda 

yardımcı olacak olan 

sayaç sistemi kontrolü 

26 

 

Kumanda test 

edildi 

 

Manuel uçuş için 

kullanılacak olan 

uzaktan kumanda 

 

27 

 

 

Manuel mod kontrol 

yüzeyleri test edildi 

 

 

Moda özel kumanda 

üzeri test kontrolü 

28 

 

FBWA mod 

tepkileri kontrol 

edildi 

 

Moda özel kanat ve 

kuyruk tepki testi 

kontrolü 

 

29 

 

 

Auto-Follow 'a giriş 

çıkışlar kontrol 

edildi 

 

Moda özel kanat, 

kuyruk ve Mission 

Planner tepki testi 

kontrolü 

30 

 

Auto-Follow 'da 

kontrol yüzeyleri 

test edildi 

 

Moda özel 

kumanda üzeri test 

kontrolü 

 

31 

 

Parametreler kontrol 

edildi 

Uçuştan önce kapsamlı 

parametre kontrolü 
32 

 

Sunucu ile 

bağlantı kuruldu 

 

Kendi 

geliştirdiğimiz 

arayüz ile uçak 

arası bağlantı 

kontrolü 

 

33 

 

 

Kamera en boy 

oranı kuruldu 

 

Yarışma isterleri 

kapsamında kamera en 

boy oranı kontrolü 

34 

 

Görüntü işleme 

bilgisayarı ile 

bağlantı kuruldu 

 

Görüntü işleme 

arayüzü ile uçak 

arasındaki bağlantı 

kontrolü 

 

35 

 

 

Görüntü işleme 

bilgisayarında 

model kontrol edildi 

 

 

Auto-follow algoritması 

için saptanan 

parametrelerin kontrolü 

36 

Görüntü işleme 

bilgisayarından 

gelen açı verisi 

kontrol edildi 

Görüntü işleme 

arayüzündeki uçuş 

parametreleri 

kontrolü 

 

37 

 

Görüntü kaydı 

başlatıldı 

Uçuş süresince yaşanan 

olayları uçuştan sonra 

değerlendirebilmek için 

alınmaya başlanan kayıt 

kontrolü 

38 

 

Pervane, motor ve 

ESC takıldı 

Uçağın itki sistemi 

ve onun çalışmasını 

denetleyen ESC 

modülünün 

bağlantı kontrolleri 
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39 

Uçuş kontrol 

istasyonu üzerinden 

pil voltaj kontrolü 

yapıldı 

Yer Kontrol İstasyonu 

üzerinden pil voltaj 

durum kontrolü 

40 

 

5 saniye tam gaz 

testi yapıldı 

Uçuştan hemen 

önce yapılan ve 

motorun 

durumunun son kez 

değerlendirildiği 

test kontrolü 

 

41. 

 

Hava Aracı pist 

başına alındı 

 

Uçağın pisti başına 

alınması kontrolü 

42 

 

Rüzgâr açısı ve 

hızı 

Uçağın 

havalanmadan önce 

anemometre 

aracılığıyla 

rüzgârın açısının ve 

hızının son kez 

kontrolü 

 

9. GÜVENLİK  

Muhtemel risk tespiti ve buna yönelik önlemlerin anlatıldığı Risk Yönetimi Tablo 23’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 23: Risk Yönetim Tablosu 

Risk Açıklama İhtimal Önem Risk Faktörü Hafifletme 

Geliştirme ve   

üretim 

sürecinden 

kaynaklanan 

yaralanma 

Personel operasyon 

sırasında 

yaralanabilir. 

1 3 3 

Atölyeye ilk yardım çantası 

ve güvenlik ekipmanı (gaz 

maskesi, eldiven, gözlük vb.) 

temin edildi.                                         

Bazı üst düzey ekip üyeleri 

üretim sırasında güvenliği 

sağlar.            Üyelerin 

tamamı her sene başı iş 

sağlığı güvenliği eğitimi 

edindi. 

Bütçe 

kısıtlaması 

Bütçe kısıtlaması, 

geliştirme sürecini 

olumsuz etkiler 

2 3 6 
"Sponsorluk alt takımı" adı 

verilen alt takım kuruldu. 

Üretim ve test 

süresinde 

gecikme 

klima, zaman 

yönetim eksikliği, 

malzeme eksikliği 

vb. nedenlerle 

çalışma planı 

gecikebilir. 

2 3 6 

İş akışı için kullanılan 

etkileşimli çakışma alanı 

sunan "Asana" programından 

fayda sağlandı. 

Sistem 

bileşenlerinin 

arızası 

sistem bilişenleri test 

sırasında zarar 

görebilir. 

2 3 6 

Sistem bileşenlerinin 

yedeklenmesi sağlandı. (İniş 

testi için, üç boyutlu iniş 

takmı parçası birden fazla 

temin edildi.) 

Uçak 

pervanesinin 

çıkma ihtimali 

Motordan kaynaklı 

titreşme sonucu  

civatanın gevşeyerek 

pervanenin çıkması 

uçağın uçmamasına 

sebebiyet verir. 

2 3 6 

Pervanenin titreşimden 

kaynaklı cıvatanın 

gevşememesi için ters 

sarmallı vida kullanılarak 

sıkıştırıldı. Bu sayede 

titreşimden cıvata gevşemesi 

ihtimali kaldırıldı. 
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Yükseklik 

verisinin sapma 

ihtimali 

Barometreden 

kaynaklı düşük 

irtifada veri sapması 

otonom inişi sağlıklı 

kılmaz 

2 3 6 

Lidar kullanılarak düşük 

irtifada yüksek doğruluklu 

veri elde elde edildi. Otonom 

iniş doğruluğu artırıldı. 

Veri bağlantı 

kaybı 

Sinyal kaybı, uçağın 

düşmesine veya 

görüntü aktarımının 

başarısız olmasına 

neden olabilir.  

Karbon fiber faraday 

kafesi etkisi yaratır. 

1 3 3 

Yüksek güçlü antenler tercih 

edilir.     Alıcılar ve vericiler 

gövde dışına konumlandırıldı.                                                      

1 dakikalık sinyal kaybında 

RTL moduna giriş başlatılır. 

Kameranın 

kırılması 

Şiddetli rüzgarda 

kameranın 

sabitlendiği parça 

kırılabilir. 

2 3 6 

3D parçayla gövdeye 

sabitlenildi.        Düşme 

ihtimaline karşın fanus ile 

korumaya alındı. 

Otonom 

tespitin 

başarısızlığı 

Otonom algılama 

algoritması %100 

başarıya sahip değil. 

3 3 9 
Yanlış eleme yöntemi 

kullanılmıştır. 

Otopilotta güç 

kaybı 

Uçağın tamamen 

kontrolünü 

kaybetmesi, 

düşmeye neden olur. 

1 3 3 
Güç modülü ile otopilota 

yedek güç sağlanmıştır. 

Hatalı avionik 

bileşenler 

Görevlerin 

başarısızlığına ve 

kazaya neden 

olabilir. 

2 3 6 

Avionik kutusu 

alüminyumdan üretildi ve 

yeniden tasarlandı. 

Li-Po pillerde 

hasar 

Yangına sebebiyet 

verebilir. 
2 3 6 

Li-Po piller sert plastik 

malzeme ile kaplanıldı.                                                            

Yanmaz kauçuk içeren 

yalıtımlı hücrelere sahip 

piller tercih edildi. 

Kablolarda 

bağlantı hatası 

Uçuş esnasında 

meydana gelebilecek 

bir kablo arızası, 

uçağın düşmesine 

neden olabilir. 

3 3 9 

Konektör ve kablo tertibatları 

gövdeye sabitlenildi.                                                      

Kablo uçlarında soketler 

kullanıldı. 

İniş esansında 

sert rüzgar 

Uçakta ve 

gövdesinde hasara 

neden olabilir. 

1 3 3 
Güçlendirilmiş malzemeden 

gövde üretildi. 
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