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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ (5 PUAN)

1.1. Sistem Tanımı 

Yarışma için geliştirilen insansız hava aracı (İHA) 8 motorlu ve X yapısal gövde 

biçimine sahip otonom hedef tespiti ve takibi yapabilen bir robotik platformdur. Söz konusu 

İHA ile nesne tespiti ve nesne takibi algoritmaları dönüşümlü çalıştırılarak yüksek performanslı 

otonom hedef takibinin tümleşik bir sistem üzerinde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Otonom hedef takibi yapılabilmesi için gerekli alt sistemlerden elektronik ve mekanik 

olarak nitelendirilebilecek olanlar hazır ürünlerin temini ile geliştirilmiş, ihtiyaca göre temin 

edilmiş ürünler üzerinde amaç dışı kullanım ile yarışma ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. 

İHA alt sistemlerinden işlem birimi olarak isimlendirilen sistem içerisinde uçuş kontrol 

kartını ve yoldaş bilgisayarı içermektedir. Ayrıca bu alt sistem içerisine uçuş kontrol kartı ve 

yoldaş bilgisayar tarafından kullanılan sensörler de dahil edilmiştir. Yoldaş bilgisayar olarak 

bir Raspberry Pi 4 Model B kullanılmış ve uçuş kontrol kartı olan Pixhawk 2.4.8 ile seri iletişimi 

sağlanmıştır. Optik sensör olarak raspberry pi kamera modülü kullanılmıştır. Bunların dışında 

buzzer, safety switch ve GPS modülü uçuş kontrol kartı ile çalıştırılmıştır. 

Diğer bir alt sistem ise haberleşme birimidir. Haberleşme biriminde 3 farklı metot ile 

yer istasyonu veya pilot ile iletişim sağlanmaktadır. Bu sistem altında video aktarımında 

kullanılan FPV alıcı ve vericisi, veri alışverişinde kullanılan telemetri alıcı ve vericisi, uzaktan 

kumanda için RC alıcı ve vericisi bulunmaktadır. Haberleşme ile ilgili detayları ilgili bölüm 

altında (Bkz. Bölüm 5. Haberleşme) daha detaylı bir şekilde açıklanmıştır.  

Güç dağıtım ve itki sistemlerinden birlikte bahsedilmesi gerekmektedir. Bu alt sistemler 

içerisinde 2 adet 3S 6Ah LiPo batarya, 8 adet 30A ESC, 8 adet 2212 BLDC motor, 8 adet 1045 

pervane, 2 adet 80A sigorta ve güç modülü gibi diğer bileşenleri barındırmaktadır. Ayrıca iki 

ayrı güç dağıtım kartının bağımsız olarak kullanıldığı bir İHA konfigürasyonu kurulmuştur. 

Mekanik olarak gövde incelendiğinde ise sıkça kullanılan F450 gövdesinin 

modifikasyonlar ile octo quad x8 halien getirilmiş bir özelleştirilmiş gövde kullanılmaktadır. 

Ayrıca ihtiyaç duyulduğundan yeni bir iniş takımı da üretilmiştir. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

İHA toplam ağırlığı bataryalar ile birlikte 2777 gr olarak hesaplanmıştır. Toplam kalkış 

ağırlığı yaklaşık 7200 gr olan insansız hava aracının TWR değerinin 2,59 olduğu 

hesaplanmıştır. Motordan motora toplam uzunluğu yaklaşık olarak 450 mmdir. Yapılan 

hesaplamalar neticesinde askıda kalma durumunda ve bataryanın 80%’inin kullanılacağı 

varsayılarak uçuş süresinin yaklaşık 18 dakika olacağı saptanmıştır. 

 Sistem üzerinde çift batarya taşımaktadır ve toplam batarya kapasitesi 12000 mAh’dir. 

İHA octo quad x8 gövde biçiminde tasarlanmış bir octocopterdir. Ön kısmında 8 megapiksel 

bir sabit kamera ve uzun menzilli bir fpv sistemini barındırmaktadır. 

Mekanik ve aviyonik sistemlerinin kurulumu tamamlanmıştır ancak yapılan 

hesaplamaların tutarlılığının doğrulanması için gerekli uçuş testlerine henüz başlanamamıştır. 
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2. ORGANİZASYON ÖZETİ (5 PUAN)

2.1. Takım Organizasyonu 

Şekil 2.1.1 - Takım Organizasyon Şeması 

Takım üyelerinin dahil oldukları ekipler takım organizasyonu şemasında (Bkz. Şekil 

2.1.1) gösterilmiştir. Her bir ekibin ismi ve görevleri bu bölümde açıklanmıştır. Ekip üyeleri ve 

görevleri ÖTR’de belirtildiği gibi olsa da takvimde yaşanmış olan değişiklikler sebebiyle 

aviyonik ve mekanik ekibi uzun bir süre yazılım geliştirme faaliyetlerinde görev almıştır. 

Aviyonik ve Mekanik: Proje çıktısı İHA’nın ve testlerde kullanılmak üzere üretilecek 

düşük maliyetli rakip İHA’ların mekanik ve elektronik isterlerinin karşılanmasından 

sorumludur. İHA firmware kurulumu, sensör kalibrasyonu, fpv sistemi ve failsafe 

sistemlerinden de bu birim sorumludur. 

Haberleşme ve API Geliştirici: Birimin görevi İHA ile yer istasyonu arasındaki 

haberleşmeyi istenen formatta gerçekleştirmek ve yer istasyonu ile yarışma sunucusu arasında 

iletişim sağlanması için gerekli veri erişim modülünü ve API’yi programlamaktır. 
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Otonom Uçuş ve Simülasyon: Birim, İHA modüllerinden birisi olan Otonomi 

Modülünün programlanmasından ve entegrasyonundan sorumludur. Ayrıca otonom uçuş 

görevlerinin simülasyon ortamında ve proje çıktısı İHA üzerinde test edilmesinden sorumludur. 

Yapay Zeka ve Görüntü İşleme: Yapay zeka ve görüntü işleme birimi, transfer 

öğrenme ile nesne tespiti ve görüntü işleme ile nesne takibininin geliştirilmesinden ve 

entegrasyonundan sorumludur. Nesne takip modülünün otonomiyi tetiklemesinden ve hata 

kontrolünün yapılmasından da sorumludur.  

Yazılım Mimarı ve Sistem Testi Sorumlusu: İHA ve yer istasyonu yazılım 

mimarisinden ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesinden ve denetiminden sorumludur. Alt 

faaliyetlerin çıktılarının test edilmesi ve raporlanmasından sorumludur. İhtiyaç halinde diğer 

birimlerin faaliyetlerine tavsiye ve yardımda bulunur. 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

ÖTR raporunda önerilmiş olan iş/zaman çizelgesinde (Bkz. Şekil 2.2.1) belirtilen 

görevlerin başlangıç ve bitiş tarihleri büyük oranda değişiklik göstermiştir. İhtiyaca göre 

belirlenmiş görevlerin alt faaliyetlerinin bir bölümü iptal edilmiş veya yeni alt faaliyetlerin iş 

paketlerine eklenmesi uygun görülmüştür. Bunun sebeplerine ekip içerisinde kritik görevlere 

sahip takım üyelerinin şahsi ve ailevi sağlık nedenleri ve tam kapanma süresince malzeme ve 

donanıma erişimin sağlanamaması örnek olarak gösterilebilir. İş / zaman çizelgesinde 

belirtilmiş olan iş paketlerinin tamamı göz önüne alındığında yaklaşık altı haftalık bir gecikme 

söz konusudur. Aşağıda iş paketleri ile ilişkilendirerek mevcut durum izah edilmiştir. 

Şekil 2.2.1 - İş / Zaman Çizelgesi 

İlk iş paketi (İHA Yapımı ve Kalibrasyonu), yarışma şartnamesine uygun bir İHA 

konfigürasyonunun mekanik ve aviyonik gereksinimlerinin giderilmesini kapsamaktadır. 
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ÖTR’de de önerilen quadcopter konfigürasyonu bu iş paketi kapsamında üretilmiş ancak daha 

sonra uçuş süresi gereksinimini karşılayamayacağı anlaşılarak octo quad x8 konfigürasyonuna 

geçiş yapılması kararlaştırılmıştır. Bunun için gerekli modifikasyonların tasarımı ve üretimi ise 

beklenenden uzun sürmüş, bu zaman zarfında takımın kilitlenmemesi için rakip ihalar ile ilişkili 

iş paketine geçiş yapılmıştır. 

Yarışma ortamının tam bir kurgusunu oluşturmak için daha önceden temin edilmiş 

eğitim kitlerinin montajı 7 numaralı iş paketi (Rakip İHA’ların Yapımı ve Kalibrasyonu) 

kapsamında takvimde öngörülen süre içerisinde tamamlanmıştır. İş paketi kapsamında 4 adet 

quadcopter üretilmiş ve pilotluk için pratiklerde kullanılmıştır. Ayrıca söz konusu quadcopter 

konfigürasyonları riskli görülen işlemlerin üzerinde denenerek hata yapılması halinde yüksek 

maliyetli malzemelerin korunması için de kullanılmıştır. 

İHA yazılım modüllerinin büyük bir bölümü gecikme ile olsa da tamamlanmıştır ancak 

yaşanan gecikmeler sebebiyle alt modüllerin birbirleri ile entegrasyonu henüz 

tamamlanmamıştır. Her bir alt modül kendi içerisinde test ortamının hazırlanması ile 

çalıştırılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. 8 numaralı iş paketi (Tespit, Takip ve Otonom 

Görevlerin Entegrasyonu ve Testi) kapsamında gerçekleştirilecek olan entegrasyonda 

uygulanacak yazılım mimarisi ise zamandan kazanılması için daha basit bir hale getirilmiş ve 

entegrasyon işlemlerine henüz başlanmıştır. 

İsim Adet Birim Fiyat Fiyat 

6000 mAh 25C 3S LiPo Batarya 1 777,62 ₺ 777,62 ₺ 

12-24 VDC 80A Sigorta 1 114,01 ₺ 114,01 ₺ 

Güç Dağıtım Kartı (Matek 5in1) 1 100,00 ₺ 100,00 ₺ 

HobbyPower ESC 30A 4 48,10 ₺ 192,40 ₺ 

SunnySky X2212 980KV BLDC Motor 4 173,90 ₺ 695,60 ₺ 

1045 Pervane 4 9,10 ₺ 36,40 ₺ 

Navio2 FC (Flight Controller)    

Navio2 Güç Modülü 1 2.212,04 ₺ 2.212,04 ₺ 

Navio2 GPS/GNSS Pasif Anteni    

Nvidia Jetson Nano 
1 1.567,90 ₺ 1.567,90 ₺ 

AC8265 NIC, WiFi / Bluetooth 

Raspberry Pi 4 Model B 4GB 1 664,32 ₺ 664,32 ₺ 

Intel Realsense D435i 1 3.660,00 ₺ 3.660,00 ₺ 

Raspberry Pi Kamera Modülü V2 1 347,99 ₺ 347,99 ₺ 

433 Mhz Telemetri Modülü Alıcı ve Verici 1 342,03 ₺ 342,03 ₺ 

AT9S Kumanda ve R9DS Alıcı 1 1.398,37 ₺ 1.398,37 ₺ 

F450 Drone Gövdesi ve İniş Takımı 1 125,85 ₺ 209,05 ₺ 

32 GB ve 64 GB MicroSD Card 1 118,00 ₺ 118,00 ₺ 

Diğer Sarf Malzemeler 1 429,31 ₺ 429,31 ₺ 

Toplam: 12.865,04 ₺ 

Tablo 2.2.1 - ÖTR’de Önerilen Tahmini Bütçe Tablosu 
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ÖTR aşamasında da belirtildiği üzere kullanılacak malzemelerin büyük bir bölümü 

önceden temin edilmiş malzemeler ile karşılanmıştır. Buna rağmen ÖTR’de önerilmiş olan 

konfigürasyonlardan daha farklı bir konfigürasyon ortaya konmuştur. Bu durum tahmini bütçe 

ile gerçekleşen bütçe arasında ciddi farklara sebep olmuştur. Kullanılmış malzemelerin büyük 

bir bölümü önceden temin edilmiş malzemeler iken elde bulunmayan malzemeler için 

harcamalar yapılmıştır. Herhangi bir maddi destek sağlanmadığından gövdenin yapımında bazı 

malzemelere bağımlı kalınmış ve önceden kullanılması planlanan malzemelerin bir bölümüne 

de erişim kaybedilmiştir. 

İsim Adet Birim Fiyat Fiyat 

6000 mAh 25C 3S LiPo Batarya 2 777,62 ₺ 1.555,24 ₺ 

80A Megaval Sigorta 2 21,15 ₺ 42,30 ₺ 

Güç Dağıtım Kartı (Matek 5in1) 1 105,99 ₺ 105,99 ₺ 

ESC 30A 8 57,95 ₺ 463,60 ₺ 

SunnySky X2212-13 ii 980KV BLDC Motor 8 204,75 ₺ 1638,00 ₺ 

1045 Pervane (CW/CCW Çift) 4 13,11 ₺ 52,44 ₺ 

Pixhawk FC (Flight Controller) 
 

1 

 

1.701,68 ₺ 

 

1.701,68 ₺ 

3DR Güç Modülü 

GPS Modülü  

Buzzer ve Safety Switch 

Titreşim Sönümleyici 

Raspberry Pi 4 Model B 4GB 1 650,00 ₺ 650,00 ₺ 

HDMI2AV Dönüştürücü 1 52,89 ₺ 52,89 ₺ 

Raspberry Pi Kamera Modülü V2 1 350,00 ₺ 350,00 ₺ 

915 Mhz Telemetri Modülü Alıcı ve Verici 1 819,99 ₺ 819,99 ₺ 

AT9S Kumanda ve R9DS Alıcı 1 1.319,00 ₺ 1.319,00 ₺ 

F450 Drone Gövdesi 1 130,85 ₺ 130,85 ₺ 

64 GB MicroSD Card 1 64,50 ₺ 64,50 ₺ 

Diğer Malzemeler 1 532,54 ₺ 532,54 ₺ 

Toplam: 9.479,02 ₺ 

Tablo 2.2.2 - Gerçekleşen Bütçe Tablosu 

 Yedekleri bulunmayan yüksek maliyetli malzemeler konfigürasyondan çıkarılmış 

ayrıca 4 rotordan 8 rotora çıkarılmış olan İHA konfigürasyonu için de ek malzemeler 

kullanılmıştır. Sonuç olarak ÖTR’de ileri sürülmüş olan tahmini bütçe (Bkz. Tablo 2.2.1) ile 

gerçekleşen bütçe (Bkz. Tablo 2.2.2) arasında 3.386,02 ₺ fark oluştuğu hesaplanmıştır. 

Buradaki bütçe hesaplamalarına yedek olarak temin edilmiş olan malzemelerin dahil 

edilmediğini de belirtmek gereklidir. 
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3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ (15 PUAN) 

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

Yarışma isterleri incelenerek ön tasarım raporunda iki farklı konfigürasyon ileri 

sürülmüştür. (Bkz. Şekil 3.1.1) Söz konusu ileri sürülen konfigürasyonlar içerisinde en önemli 

fark uçuş kontrol kartı ve ikincil işlem birimleri olmuştur. Ancak yarışma isterlerinin 

karşılanması ve özellikle hedeflenen uçuş süresinin yakalanması için önerilen 

konfigürasyonlarda büyük oranda değişiklik yapılmıştır. 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 3.1.1 - ÖTR’de Önerilen Navio2 Konfigürasyonu (a) ve Pixhawk Konfigürasyonu (b) 

Nihai sistem tasarımında (Bkz. Şekil 3.1.2) ikincil işlem birimi olarak jetson nano 

kullanılmak istenmiş ve xl4015 regülatör devresi ile güç dağıtım kartına bağlanmıştır. Uçuş 

öncesinde bir problem yaşanmazken uçuş esnasında güç iletiminde kullanılan kabloların aşırı 

ısındığı fark edildiğinden gücü uçuş kontrol kartından alacak şekilde bir Raspberry Pi 4 Model 

B  (4GB RAM) kullanılması uygun görülmüştür. Diğer bir değişen unsur ise kamera olmuştur. 

Havada çarpışmanın önüne geçmek için failsafe sistemi geliştirilmesinde kullanılacak olan Intel 

Realsense D435i derinlik kamerası jetson nano kullanılmayacağından dolayı konfigürasyondan 

çıkarılarak yalnızca Raspberry Pi kamera modülü (v2.1) kullanılmıştır.  

6000 mAh 25C 3S
Li-Po Batarya

6000 mAh 25C 3S
Li-Po Batarya

80A Sigorta

80A Sigorta
Güç Dağıtım Kartı

(Matek 5in1)

Güç Dağıtım Kartı
(F450 Bottom B.)

HobbyPower ESC 
30A

HobbyPower ESC 
30A

HobbyPower ESC 
30A

ESC 30A
(x4)

HobbyPower ESC 
30A

HobbyPower ESC 
30A

HobbyPower ESC 
30A

ESC 30A
(x4)

HobbyPower ESC 
30A

HobbyPower ESC 
30A

HobbyPower ESC 
30A

SunnySky X2212-
13 980KV BLDC 

Motor (x4)

HobbyPower ESC 
30A

HobbyPower ESC 
30A

HobbyPower ESC 
30A

SunnySky X2212-
13 980KV BLDC 

Motor (x4)

Pixhawk 2.4.8 FC

HobbyPower ESC 
30A

HobbyPower ESC 
30A

HobbyPower ESC 
30A

1045 Pervane
(x4)

HobbyPower ESC 
30A

HobbyPower ESC 
30A

HobbyPower ESC 
30A

1045 Pervane
(x4)

Raspberry Pi 4 
Model B 4GB

Raspberry Pi 
Kamera Modülü 

v2.1

HDMI2AV Çevirici

915 Mhz 
Telemetri 

Modülü Vericisi

R9DS RC 
Kumanda Alıcısı

TS832 FPV 
Vericisi

Güç Modülü

Buzzer
NEO-M8N GPS 

Modülü
Safety Switch

MicroHDMI – 
HDMI Çevirici

 

Şekil 3.1.2 - Nihai Sistem Mimarisi 

 Önerilen sistemler ile nihai sistem arasındaki en büyük fark hedeflenen uçuş süresini 

yakalamak için yapılmıştır. Motor sayısı 4’ten 8’e çıkarılarak motor verimliliklerinde artış 
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sağlanmış ve bağımsız iki elektrik dağıtım sistemi ile batarya sayısı 2’ye çıkarılmıştır. Güç 

dağıtım sistemleri ve elektronik entegrasyon ilgili bölüm altında daha detaylı açıklanmıştır.  

 HDMI2AV çevirici ile kameradan alınan görüntünün iletimi, gstreamer gibi bir metot 

yerine doğrudan yoldaş bilgisayarın masaüstünün yayınlanması ile sağlanmıştır. Bunun sebebi 

OSD gereksinimini gidermek üzere çalışma yapan ekip üyelerinin uzaktan çalışma yapması ve 

çalışmalarını donanım üzerinde test etmelerinin mümkün olmamasıdır. Dolayısı ile uzaktan 

çalışma yapan ekip üyeleri kendi masaüstlerinde gördükleri şeyin yer istasyonuna aktarılacağını 

bilerek daha az kısıtlama ile programlama yapabilmişlerdir. 

4'lü Pil Yuvası RC832 FPV Alıcısı

Easier CAP

915 Mhz 
Telemetri 

Modülü Alıcısı

Yer İstasyonu4'lü Pil Yuvası

 

Şekil 3.1.3 - Yer İstasyonu Ara Bileşenleri 

 Yer istasyonunda ise video alıcısı olarak ve alıcıdan alınan görüntünün USB portundan 

yer istasyonuna aktarılması için EasierCAP kullanılmıştır. Gerekli gücün sağlanması için iki 

adet 4lü pil kutusu seri bağlanarak ihtiyaç duyulan besleme sağlanmıştır. Ayrıca telemetri 

modülü alıcısı da yer istasyonunun USB portuna bağlanacaktır. 

3.2.  Alt Sistemler Özeti 

 Önceden sunulmuş olan ÖTR içerisinde alt sistemler güç ve itki sistemleri olarak iki 

kategoride açıklanmıştır. ÖTR’de ileri sürülen iki olası İHA konfigürasyonundan Navio2 

konfigürasyonu üzerinde gerekli açıklamalar ve hesaplamalar yapılmış ve tahmini ağırlık 

tablosu paylaşılmıştır. Ancak önceden önerilen konfigürasyonlar üzerinde ciddi değişiklikler 

yapılmıştır. 

 İHA üzerinde yapılan en büyü değişiklik İHA konfigürasyonunun motor ve batarya 

sayısının 2 katına çıkarılması olmuştur. Önceden tek bir batarya ve 4 motor ile yakalanılacağı 

düşünülen uçuş süresi gövdenin beklenenden ağır olması sebebiyle yakalanamamış, bu 

sebebpten hem motor verimliliklerini arttırmak için motor sayılarının arttırılması 

kararlaştırılmıştır. Uygulamalar esnasında elde edilen veriler göz önüne alınarak hexacopter 

veya octocopter modelleri arasında karar verilmiş ve hem gövde üzerinde daha az değişiklik 

yapılması hem de motor verimliliklerinin daha da arttırılması için octo quad x modeline geçiş 

yapılmıştır. Gövdede motor sayısının arttırılması için yapılacak modifikasyonlar ve ek yük 

dikkate alınarak yeniden hesaplamalar yapılmış, sonuçta müsabaka uçuş süresinin yakalanması 

için batarya sayısı da iki katına çıkarılmıştır.  

 Batarya sayılarının arttırılması durumunda batarya kkalibrasyonları için ekip içerisinde 

deneyimli bir üye bulunmadığından alt motorlar ve üst motorlar için 2 ayrı güç dağıtım sistemi 

kurulmuştur. Güç dağıtım sistemlerinden birisi yalnızca motorlara besleme sağlarken diğer 

motorlar ile birlikte diğer bileşenlere de güç sağlayacaktır. Bu sayede hangi bataryanın daha 
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erken biteceği ve dolayısı ile hangi bataryanın durumunun gözlenmesi gerektiği ksin bir şekilde 

belirlenmiştir. 

 ÖTR’de önerilen iki İHA konfigürasyonunun içeriğindeki malzemeler incelendiğinde 

bu malzemelerin nüyük bir bölümünün marka ve modellerinde herhangi bir değişiklik 

yapılmamıştır. Ancak gövdenin daha hafif olması için özellikle sigorta tercihinde değişiklik 

yapılmıştır. Tanesi 121 gr olan sigorta çıkarılarak bunun yerine her biri yaklaşık 12 gr olan 

megaval 80A sigortalar kullanılmıştır. Özellikle batarya sayısının arttırılması sebebiyle sigorta 

ağırlıklarının sebep olduğu aşırı yük bu sayede giderilmiştir.  

 Daha önce önerilmiş konfigürasyonlar içerisinde özellikle Navio2 uçuş kontrol kartının 

kullanılması öncelikli plan olarak düşünülmüştür. Bunun sebebi ekip üyelerinin tamamının 

bilgisayar mühendisliği bölümünden olması ve Navio2’nin bilindik Linux tabanlı bir ortam 

sağlamasıdır. Ancak Navio2 üzerine yapılan çalışmalarda henüz yeni bir uçuş kontrol kartı 

olması ve endüstriyel uygulamalarının çok az olması sebebiyle hakkında Pixhawk’a göre çok 

daha kısıtlı bilgi olduğu farkedilmiş ve gerçek zamanlı işlemler için Pixhawk’ın daha verimli 

çalışabileceği düşünülmüştür. Doğal olarak maliyet, iş yükü, kaynaklara erişim, port çeşitliliği 

gibi parametreler incelenerek Pixhawk’ın kullanılmasının daha uygun olduğuna karar 

verilmiştir. 

 Önerilen kNavio2 konfigürasyonunda yoldaş bilgisayar olarak Nvidia Jetson Nnao 

kullanılması planlanmıştır. Jetson Nano’ya güç vermek için yapılan çalışmlar neticesinde 

yedeği bulunmayan jetson nano’nun kullanılmamasının daha uygun olacağına kanaat 

getirilmiştir. Bunun sebebi kullanılan güç dağıtım kartı ve BEC devreler ile jetson nanoya güç 

sağlanması durumunda kablolarda oluşan aşırı ısınma olmuştur.  

 Son olarak önerilen ve gerçekleşen İHA konfigürasyonları arasındaki bir diğer önemli 

fark ise Intel Realsense D435i derinlik kamerasının gövdeden çıkarılması olmuştur. Bunun 

sebebi söz konusu kameranın kullanımı için gerekli programlama faaliyetlerinde ekipte 

tecrübeli bir üyenin olmaması, Jetson Nano gibi güçlü bir işlem biriminden Raspberry Pi işlem 

birimine geri dönülmüş olması ve yaşanan gecikmeler sebebiyle Realsense kameranın 

kullanılması için en büyük koşul olan çarpışma önleme sisteminin takvimden çıkarılmasıdır.  

 Güç sistemi ve itki sistemi ile ilgili detaylar (Bkz. Bölüm 3.3. Hava Aracı Performans 

Özeti) ilgili bölüm altında daha detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Geliştirilen insansız hava aracında kullanılan itki ve güç sistemi ile yapılan hesaplamalar 

neticesinde yaklaşık 18 dakika uçuş yapılabileceği hesaplanmıştır. 

İHA üzerinde 2 adet 3S 25C 6Ah LiPo batarya ve her bir LiPo bataryanın bağlı olduğu 

ayrı güç dağıtım sistemi bulunmaktadır. LiPo bataryalardan ilki gövde üst bölümünde bulunan 

4 motor, uçuş kontrol kartı ve fpv vericisi gibi bileşenlere besleme sağlarken ikinci batarya 

gövde alt bölümünde bulunan 4 motora besleme sağlamaktadır.  

Kullanılan motorlar SunnySky x2212-13 ii 980kv model fırçasız dc motorlardır. 

Üreticinin yayınladığı thrust tablosuna göre 1047 ve 1038 pervaneler ile üreteceği itki ve ihtiyaç 
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duyduğu besleme belirtilmiştir (Bkz. Şekil 3.3.1). Tablo incelendiğinde 1047 pervaneler ile 

maksimum 910 gr, 1038 pervaneler ile ise 890 gr itki kuvveti üretildiği görülmektedir. Mevcut 

İHA üzerinde 1045 pervane kullanıldığından bu durumda maksimum thrust değerinin motor 

başına 900 gr olduğu kabul edilmiştir. 

 

Şekil 3.3.1 – SunnySky x2212-13 ii 980kv BLDC motorun thrust tablosu. Sütunlar solda sağa 

doğru sırasıyla; pervane, volt, akım, itki, watt, verimlilik, sıcaklık. 

Gövde ağırlığının mevcut durumda 2777 gr olduğu ölçülmüştür. Bu durumda İHA’nın 

askı durumunda kalabilmesi için her bir motorun yaklaşık 347 gr itki kuvveti üretmesi 

gerekmektedir. Thrust tablosu incelendiğinde söz konusu itki kuvveti için yaklaşık yaklaşık 4A 

akım gerektiği görülmektedir. 

6Ah olan iki bataryanın en fazla 80%’inin kullanılacağı varsayılarak her bir bataryanın 

288A/dk kapasitede olduğu hesaplanmıştır. Doğal olarak toplam kapasitenin 576 A/dk olduğu 

hesaplanabilir. Her bir motorun askı durumu için 4A, tüm motorların ise toplam 32 A beslemeye 

ihtiyaç duyacağı varsayılmıştır. Doğal olarak A/dk cinsinden hesaplanmış olan toplam kapasite 

tüm motorların talep ettiği toplam akıma bölünerek tahmini uçuş süresi hesaplanabilir. Bu 

durumda uçuş süresi 18 dakika olarak ortaya çıkar. 

Bu noktada belirtilmesi gerekir ki; İHA üzerinde bulunan işlem birimleri ve haberleşme 

ekipmanlarının talep ettiği enerji dikkate alınmadığından 18 dakikalık uçuş süresi yaklaşık bir 

değer olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu işlem birimleri ve haberleşme ekipmanları bir 

LiPo’dan besleneceğinden ve iki eşdeğer LiPo batarya tam dolu şekilde kullanılacağından 

dolayı ilk bitecek bataryanın diğer ekipmanlara da güç vermek için kullanılan batarya olacağı 

kabul edilmiştir. Bu bataryanın güç modülü ile voltajı sürekli takip edilerek batarya durumu 

takip edilebilecektir. Ayrıca 1045 pervane ve kullanılan BLDC motorlar kullanılarak yapılan 

thrust testleri incelendiğinde [2] maksimum üretilebilecek itki kuvvetinin yaklaşık 1000 gr 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumda motor verimlilikleri göz önüne alındığında daha yüksek 

maksimum thrust değerinin üretilebilmesi askı durumu için her bir bataryanın 4A’dan daha az 
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akıma ihtiyaç duyacağı varsayılmaktadır. Ayrıca bu durum ilerleyen haftalarda gövde üzerinde 

bazı küçük değişiklikler yaparak gövde ağırlığının değişebilmesi için de bir açık alan 

sunmaktadır. 

Bir müsabaka turunun 15 dakika süreceği ve bunun 2 dakikalık bir bölümünün kalkış 

için kullanılabileceği düşünüldüğünden 18 dakikalık bir uçuş süresinin çok fazla agresif 

manevra yapmamak suretiyle gerekli süreyi sağlayacağı öngörülmektedir. 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

 Yarışma için geliştirilen İHA’da sıkça kullanılan F450 model gövde kullanılmıştır. 

Ancak söz konusu gövde ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenerek octo quad x8 olarak 

çalışabilmesi sağlanmıştır. Bunun için yeni bir gövde yapmak yerine maliyeti düşük ve 

piyasadan kolayca temin edilebilen bir gövdenin kullanılması ve ihtiyaca göre bu gövdenin 

düzenlenmesi uygun görülmüştür (Bkz. Şekil 3.4.1).  

 

Şekil 3.4.1 – F450 gövdesi ve tasarlanan modifikasyonları (Beyaz, satın alınanları; siyah, 

üretilmiş parçaları gösterir.) 

 F450 gövdesi simetrik bir X gövde olarak tasarlanmış ve uçtan uca uzunluğu 450 mm 

olarak üretilmiştir. F450 gövdesinin motor yuvalarının alt kısımlarına da birer motor monte 

edebilmek için motor-kol adaptörü ismini verdiğimiz (Bkz. Şekil 3.4.2) parçalar tasarlanmış ve 

üretilmiştir. Böylece yeni kola ihtiyaç duymaksızın mevcut kolların her birinin 2 motor taşıması 

sağlanmıştır.  
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Şekil 3.4.2 – Motor-Kol Adaptörü 

 Motor-Kol adaptörlerinin montajı için öncelikle motorların montajı yapılmalıdır. Alt 

parça ya motor doğrudan monte edilirken, üst parça F450 gövdesinin motor delikleri ile aynı 

hizaya getirilip motor ve kol arasına sıkıştırılır. Motor kol adaptörünün alt yuvası motor üzerine 

montajlandıktan sonra üst parça ile birleştirilir. Üst ve alt parçaların birleştirilmesi için her 

adaptöre 4 adet 40mm uzunluğunda m3 vida ve somun kullanılır (Bkz. Şekil 3.4.3). 

   

Şekil 3.4.3 – Motor Kol Adaptörünün kol üzerine yerleştirilmesi 

 Kollar üzerine adaptörler bağlandıktan sonra geri kalan özelleştirilmiş parçalar F450 

bottom board üzerine yerleştirilir. Bottom board hemen hemen tüm İHA bileşenlerini üzerinde 

taşır. Merkezinde uçuş kontrol kartı ile Matek PDB’nin üst üste durmasını sağlayan PDB yuvası 

isimli parça bulunmaktadır. Söz konusu parça tasarlanıp üretildikten sonra üzerine el matkabı 

ile vida delikleri açılmış ve Matek PDB m2 vida ve somunlar ile sabitlemiştir (Bkz. Şekil 3.4.4).  

   

Şekil 3.4.4 – PDB yuvası ve içerisine yerleştirilmiş Matek PDB 
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PDB yuvası bottom board üzerinde yapıştırılarak monte edilmiştir. Üst kısmına ise 

Pixhawk uçuş kontrol kartı yerleştirilmiş ve F450 montajı tamamlandığında tamamen sıkışarak 

sabitlenmesi sağlanmıştır (Bkz. Şekil 3.4.5). 

 

Şekil 3.4.5 – Matek PDB ve Pixhawk ile PDB yuvasının montajı sonrasındaki görünüm 

 Burada dikkat edilen husus ise F450 bottom board üzerinde bulunan ve güç dağıtımı 

için kullanılacak alanların gövdenin altına doğru bakıyor olmasıdır. Gövdenin ön tarafında 

Raspberry Kamera modülünün ağlantısının yapılabilmesi için kullanılan kamera yuvası isimli 

parça tasarlanmış ve üretilmiştir (Bkz. Şekil 3.4.6). Bottom board üzerinde bulunan boşluklara 

2 adet m3 vida ve somun ile monte edilmiştir. Kameranın hemen arkasında ise haberleşme 

elemanları üst üste yerleştirilmiştir.  

 

Şekil 3.4.6 – Kamera Yuvası Ön ve arkadan gösterimi 

 Kamera yuvasında olduğu gibi sigortalar içinde benzer yapıda ancak daha uzun bir parça 

tasarlanmış ve üretilmiştir. Sigorta yuvası ismi verilen parça kamera yuvası gibi 2 adet m3 vida 

ile f450 bottom board üzerine sabitlenir. Ayrıca hem kamera yuvası hem de sigorta yuvasının 

üst kısmına montaj alanını genişletmek için askı adı verilen bir parça da tasarlanıp üretilmiştir 

(Bkz. Şekil 3.4.7) 
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Şekil 3.4.7 – Sigorta yuvası ve askı 

 Sigortaların gövdeye montajı için 4 adet m6 vida ve bakır flanşlı somun kullanılmıştır. 

Sigortalar İHA’nın arka tarafından kolay ulaşılabilir bir noktaya yerleştirilmiştir (Şekil 3.4.8). 

 

Şekil 3.4.8 – İHA gövdesinde sigortaların konumu 

Son olarak İHA üzerinde Raspberry Pi F450 top board üzerine titreşim sönümleyici ve 

HDMI2AV modülüyle birlikte monte edilmiş ve gerekli kablolamalar yapılmıştır ve özel olarak 

üretilmiş iniş takımları bağlanmıştır (Bkz. Şekil 3.4.9) 

   

Şekil 3.4.9 – Geliştirilen İHA’nın mevcut halinin ön, üst ve arkadan fotoğrafları. (Görsellerde 

Raspberry Pi kütüphane kurulumları için gövde üzerinden çıkarılmıştır) 

 Bileşenlerin birbirleri arasındaki bağlantılar ilgili bölümde detaylarıyla açıklanacaktır. 
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3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Geliştirilen döner kanatlı İHA’nın gövde yapısal biçimi X şeklinde tam simetrik 

olduğundan ağırlık merkezi gövdenin tam orta kısmında tutulmaya çalışılmıştır. İHA’nın 

kollarında bulunan ESC ve motorların konumları merkeze eşit mesafede konumlandırılmıştır. 

Ağırlık merezinde kaymaya sebep olabilecek parçalar ise İHA’nın ön tarafında bulunan 

haberleşme bileşenleri, arka ucunda bulunan sigorta ve GPS modülleridir. 

İsim Adet Ağırlık (gr) Toplam 

ProFuse 11.1V 25C 6000mAh 2 447,5 895 

ESC 30A 8 28 224 

Matek 5in1 PDB 1 52 52 

3DR Güç Modülü 1 19 19 

Telemetri Modülü Vericisi 1 19 19 

SunnySky X2212-13 ii 980kv BLDC Motor 8 62 496 

Raspberry Pi 4 Model B (4GB) 1 67 67 

Raspberry Pi Kamera Modülü v2.1 1 4 4 

Raspberry Pi Alüminyum Soğutucu Seti 1 3 3 

GPS Modülü 1 28 28 

Cırt Cırt Kayış 2 5 10 

Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı 1 41 41 

R9DS RC Alıcısı 1 8 8 

TS832 FPV Vericisi 1 34 34 

F450 İHA Gövdesi  1 287 287 

İniş Takımı 1 123 123 

Pervane (1045) 8 11,25 90 

Sigorta (80A) 2 12,5 25 

HDMI2AV Çevirici 1 10 10 

Diğer (vida, somun, buzzer, switch, 3D çıktılar vb.) 1 343 343 

Toplam Ağırlık: 2777 gr 

Tablo 3.5.1 – İHA bileşenlerinin ağırlıkları 

İHA ön ucunda ağırlık merkezinde değişikliğe sebep olan elektronik bileşenler; 

Raspberry Pi kamera modülü, telemetri modülü vericisi, TS832 FPV vericisi, R9DS RC 

alıcısıdır. Toplam ağırlıkları ise 61 gr’dır. İHA arka ucunda ise sigortalar ve GPS modülü 

konumlandırılmıştır ve ağırlıkları 44 gr’dır. Ancak burada belirmek gerekir ki İHA arka ucunda 

kablo, vida, somun ve 3d çıktıların sebep olduğu ağırlık daha fazladır. Montaj sonrasında 3d 

parçalar üzerinde elle kesim yapıldığından dolayı kesin olarak ağırlıkları demonte edilerek 

tekrar ölçülmemiştir. Gövde biçiminin ve ağırlık dağılımının mümkün olduğunca eşit 

dağılmasına ve ağırlık merkezinin X gövdenin merkezinde kalmasına çalışılmıştır. İHA son 

haline geldiğinde ihtiyaca göre ön bölümde bulunan elektronik bileşenler İHA’nın arka 

kısmında bu amaçla boş bırakılan montaj alanlarına taşınarak dengenin sağlanabileceği 

öngörülmektedir.  
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4. OTONOM KİLİTLENME (15 PUAN) 

Otonom kilitlenme operasyonu yarışma için geliştirilen İHA 4 ana modül ile 

özetlenebilir. Bu modüller sırasıyla nesne tespiti, nesne takibi, otonomi ve OSD modülleridir. 

 Nesne tespiti modülünde bir transfer öğrenme metodu olan YOLO algoritmalarından 

faydalanılmıştır. İlk uygulama YOLO v2 ile yapılmış ve çok kısıtlı bir veri seti kullanılmıştır. 

Ardından yapılan araştırmalar neticesinde YOLO v4 tiny algoritmasının kullanılmasına karar 

verilmiştir. Kullanılmasına karar verilmiş olan YOLO v4 tiny algoritmasına göre daha yüksek 

performans sergileyen YOLO v5 algoritması ise görece yeni bir metot olduğundan ve herhangi 

bir problemle karşılaşılması durumunda hakkında daha az kaynağa erişim sağlanabileceği 

varsayılarak tercih edilmemiştir. Nesne tespiti modülünde hazır veri kümelerinin 

normalizasyona elverişsiz olması nedeniyle yeni bir veri setine ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için 

2500’den fazla görsel elle etiketlenerek yapay sinir ağı eğitime alınmış ve elde edilen weights 

değerleri kullanılmıştır.  

 

Şekil 4.1 – YOLO V5 ve YOLO V4 nesne tespiti tutarlılık ve GPU zamanı kıyaslaması [1] 

 Nesne tespiti modülü kurucu fonksiyon hariç iki önemli fonksiyonu barındırmaktadır. 

Bu fonksiyonlardan ilki parametre olarak frame alarak kilitlenme dörtgenini döndüren bir 

fonksiyondur. İkinci fonksiyon ise frame ile birlikte bilinen son kilitlenme dörtgenini parametre 

olarak alan ve takibin doğrulamasını yapan bir fonksiyondur. 

 Nesne takibi modülü yalnızca YOLO kullanılması durumunda ortaya çıkacak 

performans problemlerinin önüne geçmek için oluşturulmuştur. Nesne takibi modülünde 

kullanılacak algoritmaya karar verilmesi için pek çok farklı takip algoritması çalıştırılarak test 

edilmiş ve en iyi sonucun BOOSTING algoritması ile alındığı görülmüştür. 

Algoritma Hız Doğruluk Oranı FPS Takip Durumu 

KCF Hızlı Düşük 52 Takibi bırakıyor 

BOOSTING Orta Yüksek 33 Takibe devam ediyor 

MIL Yavaş Yüksek 13 Takibe devam ediyor 

TLD Yavaş Düşük 10 Takibi Bırakıyor 

MEDIANFLOW Hızlı Düşük 50 Takibi Bırakıyor 

MOSSE Hızlı Düşük 53 Takibe devam ediyor 

CSRT Yavaş Çok Yüksek 25 Takibe devam ediyor 

Tablo 4.1 – Takip algoritmalarının testi neticesinde alınan sonuçlar 
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 Nesne takibi modülü de nesne tespiti modülünde olduğu gibi gerekli kurucu fonksiyona 

sahiptir. Bunun dışında önemli olan iki temel fonksiyonu da barındırır. Bu fonksiyonlardan ilki 

nesne tespiti modülünün bir hedef tespit etmesi halinde tetikleyeceği fonksiyondur. Söz konusu 

fonksiyon parametre olarak kilitlenme dörtgeni ve frame alarak takipçiyi tetiklemekten 

sorumludur. Diğer önemli olan fonksiyon ise parametre olarak yalnızca frame alır ve kilitlenme 

dörtgenini döndürür. İkinci fonksiyonun çalışabilmesi için takipçinin tetiklenmiş olması şarttır 

ve önceden belirlenmiş periyotlarla nesne tespiti modülündeki ilgili fonksiyonu çalıştırarak 

yapılan takip doğrulanır. 

 Özetle nesne tespiti modülü düşük performans ve yüksek tutarlılığa sahipken nesne 

takibi modülü düşük tutarlılık ve yüksek performansa sahip olacaktır. İki modülün birbirlerini 

periyodik olarak tetiklemeleri birbirlerinin zafiyetlerini giderecektir. Nesne tespiti modülü 

herhangi bir tespit durumunda kilitlenme dörtgeni ve ilgili frame ile nesne takibi modülündeki 

takipçiyi tetikleyecektir. Sonraki framelerde ise nesne takibi modülünün güncelleme 

fonksiyonu çalıştırılarak nesne belli bir frame adedince takip edilecek ve yeniden nesne tespiti 

modülü çalıştırılarak kilitlenme dörtgeni doğrulanacaktır. 

 Bahsi geçen tespit ve takip modülleri ile belirlenmiş kilitlenme dörtgeninin hedef vuruş 

dörtgenine göre boyut ve mesafesini hesaplayıp yapılması gereken otonom manevraya karar 

veren fonksiyon ise otonomi modülü içerisinde yer almaktadır. Otonomi modülü içerisinde 

yarışmada ihtiyaç duyulacak tüm otonom manevraları dışarıdan erişilebilecek fonksiyonlar 

halinde tutan bir modüldür. Otonom kilitlenme manevraları içinse dışarıdan kilitlenme 

dörtgenini parametre olarak alan ve mavlink ile uçuş kontrol kartına manevrayı bildiren takip 

fonksiyonuna sahiptir. Otonomi modülü içerisinde yer alan fonksiyonların tamamı simülasyon 

ortamında test edilmiştir. 

 OSD modülü ise frame üzerine kilitlenme dörtgeni, hedef vuruş dörtgeni gibi çizimleri 

yaparak tam ekran olacak şekilde masaüstünde yayınlar. Diğer modüller gibi kurucu fonksiyona 

ve dışarıdan erişilebilir diğer fonksiyonlara sahiptir. Frame üzerinde yaptığı değişiklikleri 

masaüstünde yayınlaması, masaüstü yer istasyonuna servis edildiğinden yeterli olacaktır. 

 Son olarak belirtmek gerekir ki; nesne tespiti modülü herhangi bir hedef tespit 

edilinceye kadar sürekli olarak çalışır ve hedef arar. Herhangi bir hedef tespit edildiğinde nesne 

takibi ve otonom takip fonksiyonu tetiklenir. Başarılı bir kilitlenmeden sonra ise phm (post-hit 

maneuver) manevrası ile vurulmuş hedef görüş alanından tamamen çıkarılır. 

 Otonom kilitlenme için kullanılan yöntemde dört ana modülden bahsedilmiş olsa da 

yardımcı olarak nitelendirilebilecek MavStatusObserver modülü, Telemetry modülü ve Logger 

modülü gibi modüllerden de faydalanılır. 
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5. HABERLEŞME (15 PUAN) 

Geliştirilen İHA ile yer istasyonu/pilot arasında 3 adet kablosuz iletişim metodu 

uygulanmıştır. Uygulanan metotlar aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.  

1- Telemetry: İHA ile yer istasyonu arasında ArduPilot kaynak kodlarında belirtilmiş olan 

mavlink mesajlarının iletilmesi için kullanılmıştır. Kullanılan telemetri modülü 915 

MHz bandında yayın yapmaktadır. Yarışma şartnameinde bahsi geçen telemetri 

paketlerinin İHA üzerinde paketlenip yer istasyonuna gönderilmesi için gerekli kaynak 

kod düzenlemeleri devam etmektedir. Telemetri modülü alıcı ve vericisi ise yer 

istasyonu ve uçuş kontrol kartı ile seri haberleşme yoluyla veri alışverişinde 

bulunmaktadır. 

2- Remote Controller (RC): AT9S uzaktan kumanda ile R9DS alıcısının arasındaki veri 

aktarımı 2.4GHz bandında yapılmaktadır. Söz konusu kumanda ve alıcı ile 9 kanallı bir 

bağlantı sağlanabilmektedir. R9DS RC alıcısı SBUS protokolü ile uçuş kontrol kartı ile 

haberleşmektedir ancak kumandadan aldığı veriler PWM sinyalleri şeklindedir. Alıcı 

ile kumanda arasında telemetri modülünün işlevleri de gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Şekil 5.1 - TS832 FPV vericisi ve ilişkili elemanların bağlantısı 

3- FPV Alıcı Verici Seti: İHA üzerinde bulunan TS832 verici ile yer istasyonuna EasierCAP ile 

bağlanmış olan RC832 arasındaki iletişim 5.8 GHz bandında gerçekleşmektedir. İHA üzerinde 

bulunan Raspberry Pi’nin masaüstü ekran görüntüsü HDMI2AV çevirici vasıtasıyla TS832’den 

yayınlanır (Bkz. Şekil 5.1). Aynı kanala kurulu olan RC832 ise EasierCAP vasıtasıyla 

görüntüyü USB portundan yarışma şartnamesinde belirtilen formatta yer istasyonuna iletir (Bkz. 

Şekil 3.1.3). 

 

Şekil 5.2 - Raspberry Pi ve Pixhawk bağlantı elemanları 

İHA ile yer istasyonu/pilot arasındaki iletişim dışında İHA üzerinde bulunan Pixhawk 2.4.8 ile 

Raspberry Pi 4 Model B arasında seri iletişim ile veri aktarımı yapılmaktadır (Bkz. Şekil 5.2). 
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6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI (10 PUAN) 

İHA için kullanılacak olan birincil yer istasyonu yazılımı Mission Planner olacaktır. Ancak Mission 

Planner dışında ihtiyaç duyulacak bazı özellikler için küçük çaplı bir yer istasyonu programlanması 

uygun görülmüştür. Yapılan çalışmalarda Mission Planner ile özellikle FPV sisteminin birlikte 

çalıştırılamaması bu programlama faaliyetlerinin başlamasına sebep olmuştur.  

Daha önce üzerinde çalışma yapılmış bir yer istasyonu yazılımımız bulunmasına rağmen ekip 

üyelerinin yeniden bir başlangıç yapmak istemeleri sebebiyle sıfırdan bir yer istasyonu yaızlımı üzerine 

çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu yazılımın birincil görevi İHA tarafından sağlanan görüntünün doğru 

formatta yakalanıp kaydedilmesini sağlamaktır. İkinci önemli görevi ise yarışma şartnamesinde 

belirtilmiş olan http taleplerini gerçekleştirebilmesidir.  

 Geliştirme faaliyetleri devam yer istasyonu yazılımı mevcut durumda başarılı bir şekilde http 

requestleri oluşturup dinleyebilmekte ve İHA ile bağlantı kurup bunu haberleşebilmektedir. Ancak özel 

mesajların İHA üzerinde paketlenerek gönderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Yer istasyonu 

başlangıç ekranında sağ üstte bulunan sunucu butonu ile sunucuya giriş yapılabilmekte (Bkz. Şekil 6.1) 

ve alınan veriler alt kısımda bulunan mesajlar bölümünde gösterilmektedir. Sağ kısımda video akışı için 

bir alan aktif olarak çalışır hale getirilmiş ve video kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında 

ilerleyen aşamalar için harita, hud ve çeşitli özellştirmeler için alanlar oluşturulmuş ve yer istasyonunun 

geliştirilmesinde mezun durumunda olmayan ekip üyeleri görevlendirilmiştir. Bu sayede uzun vadede 

yer istasyonu üzerine daha detaylı çalışmaları yapacak kişilerin kendilerini geliştirebilmeleri 

amaçlanmıştır. 

 

Şekil 6.1 – Geliştirilen yer istasyonu yazılımı başlangıç ekranı (Her farklı renk arayüzde farklı bir 

katmanı simgeler şekilde programlanmıştır ve renk düzenlemeleri son aşamaya bırakılmıştır.) 

 Geliştirilen yer istasyonu yazılımında video aktarım ve sunucu haberleşmesinin öncelikli 

hedefler olduğu belirtilmişti. Bu doğrultuda FPV sisteminden doğru format ve boyutlarda video akışının 

sağlanabilmesi için FPV ayarları ekranı (Bkz. Şekil 6.3)tasarlanmış ve işlevsellikleri programlanmıştır. 

Söz konusu sayfada kaydı alınacak video dosyasının isimlendirilmesi, dosya formatının ve video 

çözünürlüğünün belirlenmesi için çeşitli ayarlar yapılabilmektedir. 
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Şekil 6.2 – FPV ayarları 

 FPV sistemi dışında çalışır durumda olduğundan emin olunması gereken İHA – yer istasyonu 

ve Yer İstasyonu – Sunucu iletişimleridir. Veri aktarımlarının doğru bir şekilde yapılabilmesi ve 

herhangi bir değişiklik anında tekrar programlama yapılmadan değişikliklerin rahatça yapılabilmesi 

için bağlantı ayarları için de bir ekran tasarlanmış ve programlanmıştır. 

 

Şekil 6.3 – Bağlantı ayarları ekranı 

 Yer istasyonu çalışmalarının amacı birincil yer istasyonu yazılımı olarak kullanılacak olan 

Mission Planner’ın yetersiz kaldığı spesifik problemlerin çözülmesidir. Ayrıca Mission Planner 

üzerinde özelleştirme yapmak yerine ihtiyaç olan özelleştirmeler ekibin kodlarına hakim olduğu çok 

daha küçük bir yazılım içerisinde düzenleme yapması bu sayede sağlanmıştır. 

 İHA’dan yer istasyonuna gönderilecek video üzerinde her bir frame OSD modülü tarafından 

kilitlenme dörtgeni, hedef vuruş alanı, sistem saati ve uçuş modu bilgileri ile işlenerek yer istasyonuna 

gönderilmektedir (Bkz. Şekil 6.4). Frame üzerine kilitlenme durumu ve kilitlenme süresi için de yazılı 

içerik eklenecektir. Ancak mümkün olan en sade şekilde görüntünün yer istasyonuna iletilmesi her 

halükarda sağlanacaktır. 
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Şekil 6.4 – OSD modülü tarafından işlenmiş video (sağ üstte sistem saati, sağ altta ise uçuş modu 

bulunmaktadır. Kilitlenme dörtgeni başarılı kilitlenme ve başarısız kilitlenme durumunda renk 

değiştirmektedir. Hedef vuruş alanı ve yazılı içeriklerin rengi son aşamada tekrar değiştirilecektir.) 
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7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU (10 PUAN) 

7.1. Yapısal Entegrasyon 

 Geliştirilen İHA’ üzerinde bulunan özel tasarlanmış ve üretilmiş parçaların büyük bir 

bölümü önceki bölümlerde adım adım açıklanmıştır. Açıklaması yapılmamış olan özel üretim 

parça ise iniş takımıdır. İHA’nın hem alt hemde üst kısmında pervanelerin erişemeyeceği bir 

iniş takımına ihtiyaç duyulmuş, F450 gövdeler için hızlı ve hesaplı şekilde elde edilebilecek bir 

çözüm bulunamadığında elde bulunan karbon fiber borular ve 3D yazıcıdan alınan plastik 

parçalar ile bu ihtiyaç giderilmiştir (Bkz. Şekil 7.1.1). 

 

Şekil 7.1.1 – İniş takımı plastik parçaları 

 Kızak şeklinde tasarlanmış olan iniş takımlarında dış çapı 10mm iç çapı 8mm çapında 

olan karbon fiber borular kullanılmıştır. Toplam 2 bacak ve her bacağa 3 karbon fiber boru 

uygulanmıştır. Yükün plastik parçalardan karbon fiber borulara bindirilmesi için borular 

üzerine ö2 vida delikleri açılmış ve açısal dönüşleri engellenmiştir. Ayrıca esnemenin önüne 

geçebilmek için iniş takımları kızak bölümlerinden esnek bir iple sıkıştırılmıştır. Bu sayede 

esneklik istenen miktarda tutulmuştur (Bkz. Şekil 7.1.2). 

 

Şekil 7.1.2 – Tasarlanmış ve gerçekleştirilmiş iniş takımı 

 Diğer yapısal parçalar (Bkz. Şekil 7.1.3) İHA daha önceki bölümlerde montaj aşamaları 

ile açıklanmıştır. (Bkz. Bölüm 3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı) 
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Şekil 7.1.3 – Gövde üzerinde bulunan özgün yapısal parçalar  

7.2. Mekanik Entegrasyon 

İş bu bölüm içerisinde açıklanması gerekn tüm içerik diğer bölümler altında detaylı bir 

şekilde görseller ile ilişkilendirilerek açıklanmıştır.  

7.3. Elektronik Entegrasyon 

Geliştirilen İHA üzerinde iki ayrı güç dağıtım sistemi bulundurmaktadır. Söz konusu 

güç dağıtım sistemlerinden ilki octo quad x8 gövde tipinin yalnızca alt kısmında bulunan 4 

motora güç vermesi sağlanmıştır. İkinci güç dağıtım sistemi ise gövdenin üzerinde bulunan 

diğer tüm bileşenler için gerekli beslemeyi sağlayacaktır. Yapılan teorik hesaplamalar 

neticesinde 4 motor dışında tüm bileşenlere de besleme sağlayan güç dağıtım sistemi için 

kullanılacak bataryanın ikinci bataryaya göre daha erken biteceği ortaya çıktığından battery 

monitor sistemi bu güç dağıtım sistemine bağlı batarya için kullanılacaktır.  

Gövdenin alt gövdesindeki 4 motora güç sağlayan sistem basitçe f450 gövdenin bottom 

board olarak isimlendirilen güç dağıtım kartının ilgili bölümlerinden faydalanılarak 

kurulmuştur. Bu güç dağıtım sisteminde bir adet 6000 mAh ProFuse 3S 25C batarya ve XT60 

konektörler kullanılmıştır. Lehimlerin üzeri daha sonra kablo bandı ile kapatılarak gerekli 

yalıtım sağlanmıştır. 

İkinci güç dağıtım sisteminde ise yine aynı batarya ile gövde alt katına yerleştirilmiş 

olan matek 5in1 güç daıtım kartı eslenmiştir. Güç dağıtım kartı üzerinde bulunan batarya 

bağlantısından önce ise pixhwk uçuş kontrol kartına ihtiyaç duyduğu beslemeyi sağlamak adına 

bir güç modülü kullanılmıştır. Matek güç dağıtım kartından gövdenin üst katında bulunan 4 

motora ve FPV vericisi olarak kullanılan ts832 bileşenine güç sağlanmıştır.  
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Aşağıda görseller ile desteklenerek elektronik entegrasyon adımları maddeler halinde 

açıklanmıştır: 

  

Geliştirilen İHA üzerinde 2 adet güç dağıtım sistemini barındırmaktadır. Bu güç dağıtım 

sistemlerinden ilki F450 bottom board ile bir bataryadan 4 motora güç verilmesi şeklindedir 

(Bkz. Şekil 7.3.1).  

 

Şekil 7.3.1 – F450 bottom board ile İHA üzerindeki iki güç dağıtım sisteminden ilki 

İkinci güç dağıtım sistemi için ise Matek PDB kullanılmıştır. Matek PDB’nin tekrar 

kullanılması ihtimaline karşılık üzerinde bulunan BEC devrelerine ve ESC bağlantılarının 

yapılacağı noktalara konektöreler ve jumper kablolar lehimlenmiştir. (Bkz. Şekil 7.3.2) 

 

Şekil 7.3.2 – Matek PDB üzerine lehimlenmiş jumper kablo ve xt60 konektörler. (Bağlantı 

numaraları sonraki görsellerde takibi kolaylaştırmak için konulmuştur) 

Matek PDB üzerinde BAT adı verilen ve XT60 konektörün lehimlendiği alana batarya 

ve güç modülü bağlanarak hem güç dağıtım kartına ihtiyacı olan güç sağlandı hem de güç 

modülü sayesinde uçu kontrol kartına güç sağlanmış oldu. Ayrıca uçuş kontrol kartı bu sayede 

bağlı olan LiPo bataryanın durumunu izleyebilir hale getirildi. (Bkz. Şekil 7.3.3) 
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Şekil 7.3.3 – Güç modülü, Pixhawk, LiPo ve Matek PDB bağlantısı  

 Pixhawk uçuş kontrol kartı ise GPIO pinlerinden uçuş kontrol kartına bağlanarak hem 

Raspberry’e hemde kamera modülüne güç sağlar.  Burada belirtmek gerekir ki Raspberry Pi’nin 

yetersiz performans sergilemesi veya kendisine bağlı bileşenlere güç sağlayamama durumunda 

Matek PDB üzerinde bulunan 5V BEC devresinden faydalanılabilir.  

 

Şekil 7.3.4 – Uçuş kontrol kartı, Raspberry Pi ve kamera modülü bağlantısı 

 Matek PDB’nin diğer ESC bağlantılarından faydalanılarak konektörler vasıtasıyla 4 

motor Matek PDB’ye bağlanmıştır. Motor ve ESC bağlantılarında ise 3,5 mm banan 

konektörler kullanılmıştır. (Bkz. Şekil 7.3.5) 

 

Şekil 7.3.5 – Matek PDB, ESC ve motor bağlantısı 

 Matek PDB üzerinde bulunan 12V BEC veya VCC pinlerinden birisi FPV vericisine 

güç sağlamak için kullanılırken veri alımı için HDMI2AV modülü aracılığıyla Raspberry Pi 

masaüstü görüntüsünü vericiye gönderir. (Bkz. Şekil 7.3.6) 

 

Şekil 7.2.6 – FPV verici, Matek PDB, HDMI2AV ve Raspberry Bağlantısı 
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8. TEST VE SİMÜLASYON (15 PUAN) 

8.1. Alt Sistem Testleri 

 Geliştirilen İHA için yapılan testlerin büyük bir bölümü yazılımsal testlerdir. dATA 

takımı proje kapsamında iki yazılım geliştirmektedir. Bu yazılımlardan ilki İHA üzerinde 

bulunan ve uçuş kontrol kartı ile doğrudan iletişime geçen yoldaş bilgisayar üzerinde çalışacak 

yazılımdır. Diğer yazılım ise yer istasyonunda bulunacak, gelen video verilerini doğru şekilde 

görüntüleyip kaydedecek ve İHA üzerinden gelen paketlenmiş verileri yarışma sunucusuna 

iletecek yazılımdır. 

 Yapılmış programlama faaliyetleri neticesinde hazırlanmış olan modüllerin her birisi 

kendi içerisinde test edilmiş ve birbirleri ile entegre edilebilecek durumda olan modüllerin 

entegrasyonu ve sistem testleri gerçekleştirilmiştir. 

Nesne tespiti modülü için testler için önceden hazırlanmış videolar üzerinde testler 

yapılmıştır. Yapılan testlerde farklı YOLO algoritmalrı değerlendirilmiş ve uygulanabilir 

yüksek performanslı YOLO v4 tiny algoritmasında karar kılınmıştır. 

Nesne takibi modülü için pek çok sayıda farklı algoritma aynı farklı videolar üzerinde 

değerlendirilmiş ve sonuç olarak BOOSTING algoritmasında karar kılınmıştır. 

Otonomi modülü için programlaması yapılmış temel manevralar dahil yaklaşık 20 adet 

manevranın tamamı simülasyon ortamında test edilmiştir. Ayrıca nesne tespiti, nesne takibi ve 

otonomi modülleri birlikte test edilerek otonom takip operasyonunun başarısı gözlemlenmiştir 

(Bkz. Şekil 8.1.1 ve Şekil 8.1.2). 

Nesne tespiti, takibi ve otonom takip durumları birlikte simülasyon ortamında test 

edilmiş ve alınan sonuçlar iyileştirilmek üzere tekrar tekrar gözden geçirilmiştir. İHA üzerinde 

bulunan diğer modüller de en az haftada bir kez demo günü yapılarak izlenmiş ve sonraki 

adımda yapılacaklara karar verilmiştir. 

 

Şekil 8.1.1 – Nesne tespiti ve otonomi modüllerinin birlikte kullanıldığı bir otonom takip testi 
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Şekil 8.1.2 – Nesne tespiti, takibi ve otonomi modüllerinin simülasyon ortamında testi 

 Yer istasyonu ve yarışma sunucusu için yapılan testler için ise geliştirilen İHA ile henüz 

uçuş testi yapılamadığından tamamen yerel veriler ve sahte verilerden faydalanılmıştır. Sahte 

sunucular üzerinde http requestlerin doğru bir şekilde paketlenip gönderildiğinden emin 

olunmuş ve yer istasyonu ile yer istasyonu için geliştirilen yazılım birbirlerine entegre 

edilmiştir. 

 

Şekil 8.1.3 – Yarışma sunucusu ile iletişim için asenkron HTTP testi 

 

Şekil 8.1.4 – Yer istasyonu ile yarışma şartnamesine uygun video akışı video kaydı testi 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

29 | S a y f a  

dATA 

OSD modülü ile İHA üzerinde onboard olarak kaydedilen video akışının yanında yedek 

olarak yer istasyonunda da video akışı kaydedilmektedir. İHA ile FPV bağlantısı kısa süre önce 

kurulduğundan bu konuda yapılan testler genellikle webcam ile alınan görüntüle üzerinde 

yapılmıştır (Bkz. Şekil 8.1.4).  

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

Ekip tarafından geliştirilmesi tamamlanmış İHA’ların tamamı öncelikle kapalı alan 

testine tabi tutulur. Kapalı alan testinde sağlam bir ipten ve ipe bağlı İHA’nın kaldıramayacağı 

büyüklükte bir ağırlıktan faydalanılır. Kapalı alan testinde İHA’nın bağlı olduğu ipi çok 

germeyecek şekilde dengeli bir şekilde kalkış ve iniş yapıp yapamadığı kontrol edilir.  

Kapalı alan testleri tamamlandıktan sonra geliştirilen İHA için uygun hava şartlarının 

oluşması halinde açık alan uçuş testleri için gerekli izinler alınır ve sertifikalı pilot ile uçuş 

yapılacak alana geçilir. 

  

Şekil 8.2.1 - Bir rakip İHA ile kapalı ve açık alan uçuş testlerinden alınan fotoğraflar 

Proje kapsamında yarışmaya katılacak olan İHA’nın aviyonik ve mekanik entegrasyonu 

henüz tamamlandığından uçuş testleri yapılmamıştır. Ancak yarışma ortamının oluşturulması 

için geliştirilmiş olan rakip İHA’lar için söz konusu testler yapılmıştır. Aynı prosedür 

yarışmaya katılacak olan İHA için de tekrar edilecektir. 

Uçuş öncesi güvenlik tedbirlerinin alınması, İHA, operatör, pilot veya ortamda bulunan 

diğer kişi ve nesnelere zarar verilmemesi için uçuş öncesi yapılması gereken basitleştirilmiş bir 

uçuş kontrol listesi hazırlanmıştır (Bkz. Tablo 8.2.1). Yalnızca hazırlanmış olan kontrol listesi 

değil aynı zamanda yarışma ortamında olacak takım üyelerinin yapılacak pratikler  ile hazırlıklı 

olmaları da sağlanacaktır. 
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Uçuş Kontrol Listesi Check (X) 

Hava durumu kontrol edildi  

Uçuş izni alındı ve uçuşa yasak bölgelere yeterli uzaklıkta olunduğu kontrol ed.   

İHA hasar kontrolü ve gözle muayene yapıldı  

Matek PDB kısa devre kontrolü yapıldı  

F450 PDB kısa devre kontrolü yapıldı  

LiPo batarya voltajları kontrol edildi  

RC kumanda ve RC832 pillerinin voltajları kontrol edildi  

Pervane montajı yapıldı  

LiPo bataryalar gövdeye sabitlendi  

AT9S RC kumandaya piller bağlandı  

RC832 için piller bağlandı  

LiPo 1 güç modülüne bağlandı  

LiPo 2 F450 PDB’ye bağlandı  

RC832 ve TS832 kanalları kontrol edildi  

Yer istasyonunda telemetri bağlantısı yapıldı  

Yer istasyonunda FPV bağlantısı yapıldı  

EKF, compass, altitude, battery vb. kontrolü veya kalibrasyonu yapıldı  

Pilot tarafından uçuş modları kontrol edildi  

Kalkış yapılacak noktada safety switch açıldı  

Güvenli mesafeye uzaklaşılarak İHA arm edildi  

Uçuş Modu GUIDED olarak değiştirildi ve yer istasyonu ile görev başlatıldı  

Tablo 8.2.1 – Uçuş Kontrol Listesi 
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9. GÜVENLİK (5 PUAN) 

Aşağıda muhtemel risklere yönelik alınacak tedbirler listelenmiştir: 

• Çalışma ortamında avometre ve LiPo voltaj ölçer bulundurmak ve kısa devre gibi rutin 

kontrolleri yapmak 

 

• LiPo bataryaların şarj ve taşıma durumunda yanmaz çanta içerisinde tutmak 

 

• Çalışma ortamında her zaman ulaşılabilir yangın tüpü bulunduğundan emin olmak, yoksa temin 

etmek 

 

• İHA, LiPo’dan besleme alıyorken İHA üzerinde safety switch’in açılması gibi işlemleri 

gerçekleştirmek için pervanelerden koruma sağlayacak önceden belirlenmiş pozisyonda olmak 

 

• Uçuş öncesi hazırlıkta pervanelere karşılık koruyucu eldiveni takmak 

 

• Kırım veya yetersiz pervane montajında pervane veya başka bileşenlere karşı hassas olan 

koruyucu gözlük takmak 

 

• Çalışma yapılan ortamda her zaman ulaşılabilir ilk yardım çantası/ecza dolabı bulunduğundan 

emin olmak, yoksa temin etmek 

 

• Çalışma ortamında kullanılacak elektrik prizlerinin topraklanmış olduğundan emin olmak 

 

• Birden fazla İHA’nın uçuş yapılması durumunda sinyal karışımı ve gürültü durumunu kontrol 

ederek yetkilileri bilgilendirmek 

 

• Uçuş öncesi hava şartlarının kontrolünü yapmak, güneşli bir havada uçuş yapılması durumunda 

pilot konumunun güneşe dönük olmadığından emin olmak 
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