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1. Takım Şeması 

1.1. Takım Üyeleri 

ESOGU HORUS takımı dört üyeden oluşmaktadır. Takım üyelerinden Ahmet Ermeydan, 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde 2012 yılından beri 

araştırma görevlisidir. Aynı zamanda Havacılık Elektrik ve Elektroniği anabilim dalında 

doktora yapmaktadır. 2015 yılında TEKMER’de kurduğu ve İHA’lar üzerine odaklı Aerotech 

isimli firması faaliyetine devam etmektedir. Desteklerini KOSGEB ve Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’ndan aldığı Özgün İHA ile Havadan Görüntüleme projesini 

tamamlamıştır. Çalışma alanları İHA, uçuş kontrol sistemleri ve uçak tasarımı olarak 

sıralanabilir. Takım üyesi Michael D. Yust 1982 yılında bu yana Lockheed Martin firmasında 

uçak mühendisi olarak çalışmaktadır. 1987 yılından bu yana da radyo kontrollü model uçak 

tasarımı, yapımı ve uçurulması konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Ulusal ve 

uluslararası model uçak yarışmalarına kendi tasarladığı ve imal ettiği model uçaklarla 

katılmaktadır. Diğer bir takım üyesi Onur Eker Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik 

Elektronik Mühendisliği anabilim dalında lisansüstü eğitimine devam etmektedir. 2017 yılında 

TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme desteği alınarak “İnsansız Hava Araçlarıyla 

İç Mekan Keşfi” projesini tamamlamıştır. Şu anda “İnsansız Hava Araçları ile Nesne Bulma ve 

Hareketli Nesne Takibi” adlı TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesinde 

bursiyer olarak çalışmaktadır. İHA görüntülerinden 3 boyutlu haritalandırma ve nesne tespitiyle 

ilgilenmektedir. Sami Yılmaz, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4.sınıf öğrencisidir. Havacılık Elektrik ve 

Elektroniği üzerine projeler yürütmektedir. Halihazırda yürüttüğü İHA projeleri devam 

etmektedir. Genel olarak çalışma alanları İHA, uçuş kontrol sistemleri, uçak tasarımı ve yapay 

sinir ağları olarak sıralanabilir. Takımın akademik danışmanı Prof. Dr. Hakan Çevikalp, 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyesidir. Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi bünyesinde bulunan MLCV (Machine Learning and Computer Vision 

– Makine ile öğrenme ve Bilgisayarlı Görü) laboratuvarını 2009 yılında kurmuş olup, halen 

yöneticiliğini yapmaktadır. Çalışmalarını bilgisayarlı görü ve makine ile öğrenme alanındaki 

konular üzerinde sürdürmektedir. 
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1.2. Görev Dağılımı ve Ekip Organizasyonu 

Takım lideri Ahmet Ermeydan, proje kapsamında uçak yapımı, otonom uçuş görevlerini 

üstelenecektir ve takımın pilotudur. Michael D. Yust proje kapsamında uçak yapımı görevini 

yürütecektir ve takımın ikinci pilotudur. Onur Eker, proje sürecinde İHA’nın görüntü üzerinden 

diğer İHA’lara kilitlenme, yer istasyonu ve yarışma sunucusuyla haberleşme görevlerini 

yürütecektir. Sami Yılmaz projede otonom uçuş, uçak tasarımı görevlerini yürütecektir ve 

takımın üçüncü pilotudur. Prof. Dr. Hakan Çevikalp takımı yönlendirecek ve takımın 

çalışmalarını denetleyecektir. Takım organizasyon şeması aşağıda verilmiştir. 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirilmesi/Farklılıkları 

Ön tasarım raporunda uçak yapımı için birbirleriyle uyumlu ve performans kriterlerini yerine 

getirecek nitelikte malzemeler seçilmiştir. Dolayısıyla ön tasarım raporunda planlanan bütçeye 

uyulmuştur ve herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Tablo 1’de aracın üretimi için düzenlenen 

bütçe planlaması verilmiştir. 

Tablo 1- Bütçe Planlaması 

Ürün Birim Fiyat  Adet Maliyet 

T Motor MN3520 787,6 TL 1 787,6 TL 

4S 10000 mAh 
Batarya 

1000 TL 2 2000 TL 

Sabit Kanat İHA 
Gövdesi 

 845 TL 1 845 TL 

Uçuş Kontrol Kartı 
ve GNSS Modülü 

3322 TL 1 3322 TL 

İHA tek kart 
bilgisayarı 

6690 TL 1 6690 TL 

Telemetri Kiti ve 
Kablo Seti 

280 TL 1 280 TL 

RC Kumanda 2690 TL  1  2690 TL  

ESC  150 TL 1 150 TL 

Kamera 1000 TL 1 1000 TL 

TOPLAM 17764,6 TL 
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3. Aracın Mekanik Özellikleri ve Üretimi 

3.1. Tasarım Görselleri 

Hazır alınan X-UAV talon uçağının montajı sırasında çekilen fotoğraflar ve üretim sonrası 

fotoğrafları aşağıdaki görsellerde verilmiştir. Şekil 1’de X-UAV talon uçağının montajı 

sırasında çekilen fotoğraflar bulunmaktadır. Montajı tamamlanan X-UAV Talon uçağının son 

hali Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1 - X-UAV Talon Montaj Görselleri 
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Şekil 2 - X-UAV Talon 

 

3.2. Son Tasarımın Seçilme Nedenleri  

Savaşan İHA yarışmasında kamerayla hareketli İHA takibi yapılması hedeflenmektedir. Bu 

amaçla performansı yüksek olan, hafif, köpükten yapılmış, tamiri kolay ve iç hacmi geniş X-

UAV Talon uçağı seçilmiştir. Seçilen uçak 5 kilogram taşıyabilecek kanat alanına ve gövde 

büyüklüğüne sahiptir. Bu sayede uçağın içerisine diğer İHA’lara kilitlenme görevini sağlamak 

adına yerleşik (on-board) görüntü işleme yapabilen Jetson TX2, oto pilot uçuş kartı Pixhawk 2 

ve uçağın yarışmada istenen süre boyunca havada kalabilmesi için gerekli olan batarya 

konulabilmektedir. Gövdenin burundan kuyruğa doğru önce kalınlaşıp sonra incelen bir yapıda 

olması aerodinamik açıdan sürüklemeyi azaltmaktadır. Ayrıca köşelerinin yuvarlatılmış bir 

şekle sahip olması sürükleme açısından diğer bir avantajdır. V kuyruk sürükleme açısından da 
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konvansiyonel kuyruğa göre daha avantajlıdır. Bu uçağın seçilmesinin bir diğer sebebi de 

arkadan pervaneli olması ve kameranın ön tarafa montaj edilmesine imkan sağlamasıdır. 

 

3.3. Aracın Üretiminde/Modernizasyonunda Kullanılan Malzemeler 

Yarışma için seçilen X-UAV Talon uçağı için motor seçimi yapılırken İHA’nın ağırlığı yaklaşık 

olarak hesaplanmıştır. Frame’in ortalama ağırlığı 1 kilogram civarındadır ve diğer ağırlıklarla 

beraber ortalama araç ağırlığı 5 kilogram olarak düşünüldüğünde, motor olarak bu ağırlığı 

taşıyacak itki kuvvetini sağlayabilen T motor MN3520 400 KV seçilmiştir. Şekil 3’te seçilen 

motora ait olan teknik doküman verilmiştir. Seçilen motora ve gövdenin tasarımına uygun 

olarak katlanabilir, 13 inç uzunluğunda Mayatech pervane kullanılmıştır.  

 

 

Şekil 3- T Motor MN3520 Performans Değerleri 

 

Seçilen uçak için uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk 2 Cube tercih edilmiştir. 32-bit ARM 

Cortex M4 çekirdek yapısına sahip olan sistem aynı zamanda 32-bit fail-safe yardımcı 

çekirdeğe de sahiptir. Pixhawk 2 içeriğinde bulunan 3 adet ataletsel ölçüm birimi (IMU) 

sayesinde daha güvenilir ölçümler sağlamaktadır. Sistemin sahip olduğu her bir IMU, 3 adet 

ivme ölçer, jiroskop, manyetometre barındırmaktadır. Ayrıca sistem 2 adet barometreye 

sahiptir. Sahip olduğu izolasyon sayesinde sensörlerin birbirine olan parazitlenmesini efektif 

bir şekilde azaltmaktadır ve sistem yüksek frekanslı gürültülere karşı gürbüz hale getirilmiştir. 

İşlemci hızının oldukça yüksek olması, yazılımının açık kaynak olması ve yazılımlarımızı 

çalıştırdığımız Jetson TX2 kart bilgisayar ile interaktif bir şekilde çalışabilmesi sebebiyle bu 

uçuş kartı tercih edilmiştir.  
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Savaşan İHA yarışmasında İHA tespit ve takip görevlerini gerçekleştirmek için derin öğrenme 

kullanan farklı bilgisayarlı görü algoritmaları geliştirilmiştir. Bu algoritmaların gerçek zamanlı 

çalışabilmesi için yüksek performanslı GPU gerekmektedir. Bu sebeple NVIDIA Jetson TX2 

tek kart bilgisayarı seçilmiştir. Bu kart 6 çekirdekli 64-bit CPU’ya, 256 CUDA çekirdeğine ve 

1,5 TeraFLOP üzerinde işlem yapabilme kabiliyetine sahiptir ve geliştirilen algoritma bu kart 

üzerinde 35 FPS’de çalışmaktadır. Kamera olarak otomatik odaklanma (auto focus) özelliğine 

sahip yüksek çözünürlüklü Logitech USB kamera kullanılacaktır.  

 

3.4. Aracın Üretimi Sırasında Kullanılan Yöntemler 

Araç üretiminde elektronik hız kontrolcüsününün motor ile bağlantısı soket kullanmak yerine 

lehimlenerek yapılmıştır. Uçuş kontrol kartı, IMU’nun sağlıklı ölçümler alabilmesi için ağırlık 

merkezine koyulmuştur. GNSS modülü daha çok verim elde etmek amacıyla köpük dışına 

yerleştirilmiştir. Bunun yanında kumanda alıcısı ve telemetri sistemi gürültüden etkilenmemesi 

için uçağın alt kısmına yerleştirilmiştir. Kumanda alıcısının antenleri maksimum verimi 

sağlamak için 90 derecelik açıyla yerleştirilmiştir. Batarya uçağın ağırlık noktasına göre 

konumunda değişiklik yapılabilecek şekilde takıp çıkartılabilmesi istenmiştir. Bunun için 

bataryadan biraz daha uzun cırt bant kullanılarak geniş bir batarya bölgesi yapılmıştır. Servo 

motorların bağlantılarında elektromanyetik girişimden (interference) etkilenmemesi için 

bükümlü (twisted) kablolar kullanılmıştır. 

 

3.5. Aracın Boyutları, Ağırlığı, Hacmi ve Diğer Özellikleri 

X-UAV Talon performansı yüksek, hafif, tümü EPO kalıplanmış bir gövdeye sahip, tamiri 

kolay ve iç hacmi geniş bir uçaktır. 1718mm’lik kanat açıklığına sahip uçak 1100mm’lik 

uzunluğa sahiptir. 60dm2’lik kanat alanıyla ve sahip olduğu gövde büyüklüğüyle yaklaşık 

olarak 5 kilogram taşıyabilmektedir. Uçak karbon tüplü iki parçalı geçmeli kanatlara sahiptir. 

Şekil 4’te seçilen X-UAV Talon’a ait teknik görsel yer almaktadır. 

  

Şekil 4 - X-UAV Talon Teknik Görsel 
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4. Donanım ve Yazılım  

4.1. Görev İdare ve Kilitlenme Sistemi Tasarımı 

Bu kısımda görev idare ve kilitlenme sisteminde kullanılan donanımsal bileşenler, kilitlenme 

görevi ve kaçış için geliştirilen algoritmalar anlatılmıştır. 

 

4.1.1. Görev İdare ve Kilitlenme Sistemi Bileşenleri  

Görev idare ve kilitlenme sisteminde donanımsal olarak yer kontrol istasyonu, kamera ve İHA 

üzerinde bulunan tek kart bilgisayar (single board computer) bulunmaktadır. Şekil 5’te görev 

idare sisteminde kullanılan donanımsal bileşenlerin sistem şeması verilmiştir. 

 

 

Şekil 5 - Görev İdare Donanımları Sistem Şeması 

 

İHA’nın ön tarafına monte edilmiş USB kamera diğer İHA’lara kilitlenme görevi için 

kullanılacaktır. USB kamera, İHA tek kart bilgisayarı olarak kullanılacak Nvidia Jetson TX2’ye 

USB portu üzerinden bağlanacaktır. Nvidia Jetson TX2, takımın geliştirdiği nesne tespit/İHA 

kilitlenme algoritmasını çalıştıracaktır. Diğer İHA’lara kilitlenme durumunda kilitlenme 

bilgilerini yer kontrol istasyonuna iletmek için Nvidia Jetson TX2’nin UART portu uçuş kontrol 

kartı Pixhawk 2 Cube’de bulunan TELEM-2 portuna bağlanacaktır.  

 

İHA’nın manuel modunda kontrol edilmesini sağlamak için pilot tarafından kullanılmak üzere 

Frsky Taranis RC kumanda kullanılacaktır. Otonom uçuş modunda uçuş komutları İHA’ya 
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uçuş kontrol kartının TELEM-2 portundan bağlanmış Nvidia Jetson TX2 üzerinden 

gönderilecektir. Uçuş kontrol kartı olarak kullanılan Pixhawk 2 Cube, İHA’nın otonom 

modunda Nvidia Jetson TX2 tarafından gönderilen hedef konumlarına İHA’nın hareketini 

sağlayacaktır.  

 

Diğer İHA’lara kilitlenme görevi için kullanılan kameranın görüntülerini yer istasyonuna 

gerçek zamanlı iletmek amacıyla Insight Görüntü Aktarma sistemi kullanılacaktır. Görüntü 

aktarma sistemi vericisinin bağlantısı İHA üzerindeki tek kart bilgisayarın HDMI çıkışından 

yapılacaktır.  

 

4.1.2. Kilitlenme ve Kaçış Yazılımı için Geliştirilen Algoritmalar 

İHA’nın diğer İHA’lara kilitlenme görevi için takımın geliştirdiği ve yarışma için geliştirmeye 

devam ettiği oldukça iyi sonuçlar veren İHA takibi için ilinti filtresi ve derin öğrenme tabanlı 

nesne tespit yöntemi kullanan hibrit bir İHA kilitlenme/takip yöntemi kullanılacaktır. İHA’yı 

başlangıçta ve takip yönteminin başarısız olduğu durumlarda konumlandırmak için literatürdeki 

en hızlı ve en yüksek doğruluğa sahip yöntemlerden birisi olan derin öğrenme tabanlı YOLOv3 

ve YOLOv3-Tiny (You Only Look Once) [3] modelleri kullanılmıştır. Algılanan nesnelerin 

gerçek zamanlı takibi için Çekirdekleşmiş İlinti Filtresi (Kernelized Correlation Filter (KCF)) 

[4] kullanılmıştır. Sistem ilk etapta YOLOv3 sayesinde İHA’ları imge içerisinde arayarak 

bulmakta ve sonrasında ise Çekirdekleşmiş İlinti Filtresi devreye girerek yarışma 

şartnamesinde belirtilen İHA’nın takip edilmesi gereken süre boyunca İHA’yı takip etmektedir. 

Bunu gerçekleyebilmek için öncelikle YOLO ağı, İHA imgelerinden oluşturulan veri seti ile 

eğitilmiştir. Gerçek zamanlı görüntü işleyebilmek için YOLO ve KCF algoritmalarının C 

dilindeki implementasyonları kullanılıp, Python dilinden çağırılmıştır. Bu aşamadan sonra 

YOLO ve KCF algoritmaları için sırasıyla dedektör ve takipçi sözcükleri kullanılmıştır. 

Takipçinin ürettiği skorun olasılığı belirlenen eşik değerinden düşükse, dedektör tüm imgedeki 

İHA'ları bulması için çağırılmıştır. Denklem 1'de gösterildiği gibi, dedektör tarafından tahmin 

edilenlerin içinden (k tane) (𝑃𝐷𝑖
), takipçinin ürettiği son tahmin (𝑃𝑇) ile en yüksek IoU 

(Intersection-over Union) skoru vereni kullanarak takipçi tekrar eğitilmiştir. 

 

argmax
𝑖∈𝑘

(
|𝑃𝑇 ∩ 𝑃𝐷𝑖

|

|𝑃𝑇 ∪  𝑃𝐷𝑖
|
) (1) 
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YOLO’nun bulduğu sonuçlardan hiçbiri KCF’nin sonucu ile kesişmeyebilir. Bahsi geçen 

durum oluşmuşsa Denklem 2'de gösterildiği gibi, YOLO tarafından tahmin edilenlerin merkez 

koordinatları (k tane) ( 𝑥𝐷𝑖
,  𝑦𝐷𝑖

) ile KCF’nin son ürettiği sonucun merkez koordinatları 

(𝑥𝑇, 𝑦𝑇) arasındaki Öklid uzaklığına bakılarak metrik bazında en yakın olanı seçilip, KCF 

eğitilir. 

 

argmin
𝑖∈𝑘

(√(𝑥𝑇 −  𝑥𝐷𝑖
)2 + (𝑦𝑇 −  𝑦𝐷𝑖

)2) (2) 

 

Kilitlenme görevi başarıyla tamamlandıktan sonra YOLOv3 tekrar devreye girerek yeni bir 

İHA bulunmakta ve Çekirdekleşmiş İlinti Filtresi ile takip edilmektedir. Bu döngü uçuş süresi 

boyunca bu şekilde devam ettirilmektedir. 

 

Otonom uçuş modunda, yarışma sunucusundan ethernet aracılığıyla alınan diğer takımların 

konum bilgileri kullanılarak İHA’nın kilitlenme görevi gerçekleştirilecektir. Bunu sağlamak 

amacıyla diğer İHA’ların bulunduğu koordinatlara İHA’mızın hareketini optimum bir şekilde 

sağlayacak görev algoritması DroneKit-Python API [2] ile geliştirilecektir. DroneKit-Python 

API, MAVLink üzerinden araçlarla iletişim kuran Python uygulamaları oluşturulmasına olanak 

tanımaktadır. DroneKit-Python API, bağlı bir hava aracın telemetrisine, durum ve parametre 

bilgilerine programlı erişim sağlar ve hem görev yönetimi hem de araç hareketi ve işlemleri 

üzerinde doğrudan kontrol sağlamaktadır. 

 

Optimum uçuş rotasını elde etmek, en kısa sürede en çok sayıda kilitlenme yapmak adına takım 

tarafından spektral kümeleme (spectral clustering) [5] yöntemi kullanılacaktır. Yarışma 

sunucusundan sürekli olarak alınan diğer takımların GPS koordinatları Kartezyen 

koordinatlarına dönüştürülecektir. Takımların X-Y-Z Kartezyen düzleminde bulunan İHA 

koordinatları spektral kümeleme ile kümelendirilecektir. En çok İHA’nın bulunduğu kümenin 

merkezi uçuş rotası olarak belirlenecektir. Böylelikle kilitlenme gerçekleştirme olasılığı 

arttırılmış olacaktır. En çok İHA’nın bulunduğu kümede, İHA’mıza en yakın konumdaki İHA 

takip edilecek İHA olarak belirlenecek ve uçuş rotası olarak o İHA’nın koordinatları 

kullanılacaktır. Takip görevi tamamlandıktan sonra o kümedeki İHA’mıza en yakında bulunan 

ikinci uçağın koordinatları uçuş rotası olarak belirlenecektir ve takip işlemi tekrar 

başlatılacaktır. Uçuş boyunca bu döngü devam ettirilecektir. 
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İHA’mızın takip altında olduğu durumlar için bir kaçış algoritması geliştirilmiştir. İHA’mızın 

takip altında olduğunun anlaşılması amacıyla kendi İHA’mızın pozisyonu (xo, yo, zo) ile diğer 

uçuşta olan tüm İHA’ların pozisyonları (xi, yi, zi), i = 1…n, (n diğer İHA’ların sayısını 

göstermektedir) arasındaki öklit uzaklıkları sürekli kontrol edilir ve yarıçapı 100 metre olacak 

şekilde bir küre içerisine giren İHA’lar aday takipçi olarak belirlenir. Bu küre içerisinde 

kaldıkları süre içerisince sürekli İHA’mız ile öklit uzaklıkları (Denklem 3) kontrol edilir. Öklit 

mesafelerinin hesaplamalarını yapmak için yarışma sunucusundan alınan rakip İHA’ların 

telemetri bilgileri kullanılacaktır. Eğer bu İHA’lardan herhangi birisi ile bizim İHA’mızın 

arasındaki mesafe 50 metrelik uzunluğun altında ise bu İHA muhtemel takipçi olacak belirlenir 

ve bu İHA’nın mesafesi, hareket yönleri ve hızları ile birlikte sürekli hesaplanır. Bu mesafe 

sürekli azalma eğiliminde ise ve bizim İHA’mız ile arasındaki öklit uzunluğu 10 metrenin altına 

indiği anda bu İHA takipçi olarak belirlenir ve kaçış algoritması çalışmaya başlar.  

 

R = √(𝑥𝑜 − 𝑥𝑖)2  +  (𝑦𝑜 − 𝑦𝑖)2 + (𝑧𝑜 − 𝑧𝑖)2                (3) 

 

Kaçış algoritması ise İHA’mızın rakip İHA’yı takipte olduğu durum ve takipte olmadığı durum 

olmak üzere iki farklı senaryo için planlanmıştır. Eğer İHA’mız rakip İHA’yı takip halinde ise 

İHA’mızın hızı artırılarak rakip İHA’yı kilitleme görevi yapılır ve rakip İHA’nın önüne 

geçilerek bizi kilitlemeye çalışan İHA’nın hedefinin saptırılarak diğer İHA’ya kilitlenmesi 

sağlanır. Şekil 6’da bu durum görselleştirilmiştir. Görselde 3 boyutlu küre arama uzayı 2 

boyutlu daire olarak görselleştirilmiştir. 
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Şekil 6 - İHA Kaçış Algoritması – Kırmızı ve mavi alan sırasıyla 10 metrelik ve 50 metrelik 
kontrol alanını ifade etmektedir. Takım A’nın İHA’mızı takip ettiği tespit edildiğinde İHA’mız 
takip hedefi olan Takım B’ye doğru hızlanmaktadır. Burada Takım C 50 metrelik alanın içinde 
olan muhtemel takipçidir. Kilitlenme görevi tamamlandıktan sonra İHA’mız Takım B’nin 
önünden hızla uzaklaşmaktadır. 

 

Eğer İHA’mız rakip İHA’yı takip halinde değilse, öncelikle İHA’mızın hızı artırılır ve hareket 

yönü özellikle birden fazla İHA’nın birbirine yakın olduğu kümeye doğru çevrilir. Böylelikle 

hem o kümeden bir İHA’ya kolaylıkla kilitlenilecek ve İHA’mızı takip etmeye çalışan İHA’nın 

o kümeden başka bir İHA’ya doğru sapması sağlanabilecektir. Şekil 7’de bu durum 

gösterilmiştir. Ayrıca 50 metre yarıçapındaki küre içerisinde olan rakip İHA’lar sürekli kontrol 

edilir ve herhangi bir tehdit yoksa kaçış algoritması tamamlanarak İHA’mız tekrar takip 

durumuna geçecektir.  
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Şekil 7 - İHA Kaçış Algoritması – İHA’mız takip halinde değilken 10 metrelik alana giren Takım 
A’dan kaçmak ve kilitlenme görevini yapmak amacıyla İHA tespit etmek için İHA sayısının 
fazla olduğu kümeye doğru hızlı bir şekilde hareketlenmektedir. 

  

4.2. Uçuş Kontrol Sistemi ve Algoritması  

Bu kısımda uçuş kontrol sisteminde kullanılan donanımsal bileşenler, uçuş kontrol ve 

seyrüsefer için geliştirilen algoritmalar anlatılmıştır. 

4.2.1. Uçuş Kontrol Sistemi Bileşenleri 

Uçuş kontrol sistemi, uçağın manuel ya da otonom olarak istenilen güzergahta uçuşunu 

sağlayan elektronik sistemdir. Uçuş kontrol sistemi, uçuş kontrol kartı, Nvidia Jetson TX2, 

GNSS (Global Navigation Satellite Systems), telemetri ve RC alıcıdan oluşmaktadır. Şekil 8’de 

uçuş kontrol sisteminin donanımsal bileşenlerinin sistem şeması verilmiştir. 

 

Şekil 8 - Uçuş Kontrol Donanımları Sistem Şeması 
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Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk 2 Cube kullanılacaktır. Bu kart üzerinde üç eksen ivme ölçer, 

üç eksen dönü ölçer ve barometrik sensörler vardır. Ayrıca haricen GNSS modülü üzerinde üç 

eksen pusula bulunmaktadır. Uçuş kontrol kartı ivme ölçer, dönü ölçer ve pusula sensörlerinden 

gelen verileri kullanarak Euler açılarını hesaplar ve açı kontrolünü denetleyici kullanarak yapar. 

Bunun yanı sıra GNSS modülünden gelen koordinat bilgileriyle verilen bir güzergahta otonom 

olarak uçuşu gerçekleştirebilir.   

 

İHA’nın uçuş kontrolü için iki farklı yol kullanılmaktadır: Birinci yol kumanda ile hava aracının 

manuel kontrolü, ikincisi ise İHA tek kart bilgisayarı NVIDIA Jetson TX2 ile hava aracının 

otonom kontrolüdür. İHA’nın manuel modunda sevk idaresi RC alıcıdaki SBus çıkışının uçuş 

kontrol kartının RC girişine bağlanarak sağlanacaktır. RC kumandadan gelen komutlar RC alıcı 

ile uçuş kontrol kartına iletilmektedir. Uçuş kontrol kartına bağlanmış elektronik hız 

kontrolcüsü aracılığıyla RC alıcıdan alınan sinyallere göre motor sürülecektir.  

 

İHA’nın konumlandırılması ve otonom uçuşun sağlanması amacıyla, uçuş kontrol kartının 

GPS-1 portuna bağlanacak “Here GNSS” modülü kullanılacaktır. Jetson TX2 uçuş kontrol 

kartının TELEM-2 portuna bağlanacak ve UART ile çift yönlü iletişimi sağlayacaktır. Otonom 

uçuş algoritmaları Jetson TX2 üzerinden çalıştırılacak ve otonom uçuş komutları uçuş kontrol 

kartına iletilerek otonom uçuş sağlanacaktır. Elektronik devrelerin ana beslemesi olarak LiPo 

batarya kullanılacaktır. Kontrolcünün telemetri veya RC kumanda ile bağlantısını kaybetmesi 

halinde fail-safe uçuş moduna geçilecek ve iniş yapılacaktır. 

 

4.2.2. Uçuş Kontrol ve Seyrüsefer için Geliştirilen Algoritmalar 

Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk 2 Cube kullanılmıştır. Bu sebeple, uçuş kontrol için hazır bir 

firmware olan ArduPlane 3.9 kullanılmıştır. İHA’nın otonom modunda uçuşu 4.1.2. kısmında 

anlatılan algoritmaları çalıştıran Jetson TX2’den Pixhawk 2 Cube’e gönderilen komutlar ile 

sağlanacaktır. 

  

4.3. Yer İstasyonu ve Haberleşme Sistemi 

Bu kısımda yer kontrol istasyonunun donanımsal ve yazılımsal bileşenleri, haberleşmede 

kullanılan cihazlar, haberleşme protokolü ve İHA sistemi ile yarışma sunucusu arasındaki 

telemetri, video aktarımının nasıl yapılacağı anlatılmıştır.   
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4.3.1. Yer Kontrol İstasyonunun Donanımsal ve Yazılımsal Bileşenleri 

Yer kontrol istasyonu bir bilgisayar, telemetri, görüntü aktarma alıcısı ve RC kumanda 

içermektedir. Yer kontrol istasyonu bilgisayarı olarak yer kontrol yazılımının çalıştırılacağı bir 

dizüstü bilgisayar kullanılacaktır. Yer kontrol yazılımı olarak açık kaynaklı bir uygulama olan 

Mission Planner [1] tercih edilmiştir. Mission Planner, bir konfigürasyon aracı olarak veya İHA 

için dinamik bir kontrol desteği olarak kullanılabilir. İHA’nın manuel modunda kontrol 

edilmesini sağlamak için pilot tarafından kullanılmak üzere 2.4 GHz haberleşme frekansında 

çalışan Frsky Taranis RC kumanda kullanılacaktır. Telemetri olarak 3DR Radyo Telemetri kiti 

kullanılacaktır. Yer istasyonundan İHA bilgisayarını ve ona bağlı olan kameradan uçuş 

durumunu izlemek ve yarışma sunucusuna gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilmek için 

5.8 GHz haberleşme frekansında çalışabilen Insight Görüntü Aktarma Sistemi kullanılacaktır. 

 

4.3.2. Haberleşme 

İHA ile çift yönlü iletişim yer kontrol istasyonu bilgisayarının USB portuna bağlanmış telemetri 

ile sağlanacaktır. Açık kaynaklı yazılıma sahip 3DR Radyo Telemetri kiti Pixhawk modelleri 

ile uyumlu olmakla birlikte 915 MHz ya da 433 MHz frekanslarında çalışabilmektedir. 

Yaklaşık 1.5km’lik menzile ve 250 kbps’e kadar hava veri iletim hızına sahiptir. Haberleşme 

için MAVLink protokolünü kullanmaktadır. Türkiye’de 915 MHz telsizlerin kullanımı yasak 

olduğundan dolayı 433 MHz frekans bandı kullanılacaktır. Insight Görüntü Aktarma Sistemi 

14dbi yönlü anteni ile 5 kilometre iletim mesafesine sahip olup 1080p Full-HD yayın yapma 

kapasitesine sahiptir. HD video çıkışı WI-FI ile RTSP (Real Time Streaming Protocol) 

kullanılarak sağlanacaktır.  

 

4.3.3. Telemetri ve Video Aktarımı  

Telemetri ve video aktarımı yarışma kurulu tarafından paylaşılan haberleşme dokümanına 

uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Yarışma sırasında yarışma sunucusuna telemetri ve 

kilitlenme bilgisi sunucunun IP adresine API üzerinden JSON formatında yollanacaktır. 

DroneKit-Python API kullanılarak İHA’nın telemetri bilgileri ve kilitlenme bilgileri hava 

aracından telemetri ile alınacaktır. API yardımıyla, telemetri ile elde edilen ve yarışma 

sunucusuna gönderilecek veriler haberleşme dokümanına uygun JSON formatında tutulacaktır. 

Yarışma sunucusuna veri göndermek için öncelikle sistemde POST request ile “/api/giris” 

adresinde oturum açılacaktır. Yarışma sürecinde JSON formatındaki telemetri ve kilitlenme 

bilgileri POST request ile “/api/telemetri_gonder”, “/api/kilitlenme_bilgisi” adreslerine 

gönderilecektir. Diğer İHA’ların konum bilgilerine “/api/telemetri_al” adresinden GET request 
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ile JSON formatında ulaşılacaktır. Yarışma sunucusuna anlık yayın aktarımı UDP protokolü 

kullanılarak yapılacaktır. Sunucuya gönderilecek videolar için H264 sıkıştırma algoritması ve 

MPEG-TS taşıyıcısı kullanılacaktır. 

 

4.4. Güç Yönetim ve İtki Sistemi  

4.4.1. İtki ve Hareket Sistemi 

İHA’nın itki kuvvetini sağlayan itki sistemi elektrik motoru, elektronik hız kontrolcüsü ve 

pervaneden oluşmaktadır. İHA ağırlığı olan 5 kilogramı taşıyacak itki kuvvetini sağlayabilen T 

motor MN3520 400 KV tercih edilmiştir. Motora giden akım maksimum 30 amper olarak 

sınırlandırıldığından ESC seçimi yapılırken maksimum amper değeri ve 4S – 6S LiPo 

bataryayla kullanılabilecek bir ESC seçilmesi gerektiğinden 60 amperlik SimonK ESC 

seçilmiştir. 

 

4.4.2. Güç Yönetim Sistemi 

İHA’da güç kaynağı olarak Lityum-Polimer (LiPo) batarya kullanılmaktadır. LiPo bataryalar, 

boyut ve ağırlıklarına göre yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir. Bu özellikleri ile LiPo 

bataryalar uçaklarda büyük avantaj sağlar. İHA’daki güç sistemi itki sistemi, servoları ve diğer 

elektronik sistemleri beslemektedir. İHA’da kullanılan motorun, tek kart bilgisayarın, uçuş 

kontrol kartının ve ESC’nin kaldırabileceği voltaj değerleri için 4S 10000mAh batarya 

seçilmiştir. Bu batarya tercih edilirken İHA yükünü arttırmayacak kadar hafif, yeterli uçuş 

süresi sağlayacak kadar güce sahip olması istenmiştir.  

 

5. Güvenlik 

İHA tasarımı sırasında İHA’nın yarışma şartnamesinde belirtilen güvenlik ihtiyaçlarını 

karşılamasına özen gösterilmiştir. Kontrolcünün telemetri veya RC kumanda ile bağlantısını 

kaybetmesi halinde fail-safe uçuş moduna geçilecek ve iniş yapılacaktır. Yarışma 

şartnamesinde belirtilen güvenlik ihtiyaçları göz önüne alınarak İHA’nın gövdesinin üzerine 

(kolayca ulaşılabilecek bir bölgesine) ana güç kesme anahtarı monte edilecektir. Tüm 

bağlantılar emniyet telleri, sıvı yapıştırıcılar ve somunlar kullanılarak sağlam bir şekilde 

yapılmıştır. Elektronik kablolamalarda kabloların taşıyacağı akımı güvenli bir şekilde 

iletmesini sağlayacak şekilde seçilmiştir.  
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6. Test ve Simülasyon 

6.1. Sisteme Uygulanan Test Simülasyon Senaryosu ve Sonuçları 

X-UAV Talon uçağının manuel uçuş testleri yapılmıştır. Manuel uçuş testleri için uçuş 

tamamlandıktan sonra Pixhawk 2 Cube’den alınan log verileri Mission Plannerda bulunan 

LogAnalyzer programı kullanılarak yapılmıştır. LogAnalyzer programı ile barometre sensörü 

irtifa ve sıcaklık değişim grafiği, batarya akım voltaj değişim grafiği ve roll, pitch, yaw, altitude 

grafikleri incelenmiştir. LogAnalyzer programından otomatik analiz verisi Şekil 9’da 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 9 – LogAnalyzer Analiz Verisi 

 

Barometre sensörünün İHA’nın test uçuşu sırasında değişim grafiği Şekil 10’da verilmiştir. 

Barometre sensörü uçuş sırasında minimum -2 metre maksimum 213 metre değerlere 

ulaşmıştır. Barometre sensörü minumum 0 metre göstermesi bekleniyorken elektromanyetik 

alan ve sıcaklık gibi değişimlerden etkilenmesinden dolayı -2 metre gibi sapmalı bir değer 

gözlemlenmiştir. 
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Şekil 10 - Barometre Sensörü İrtifa ve Sıcaklık Değişim Grafiği 

 

İHA’nın 10 dakika süren test uçuşunda bataryanın akım ve voltaj değişimi Şekil 11’de 

verilmiştir. Bataryanın akım değeri maksimum 13 amper, ortalama akım değeri 2 amper olarak 

gözlemlenmiştir. Bataryanın voltaj değeri ise minumum 12, maksimum 14 volt olarak 

gözlemlenmiştir. Uçağın irtifa kazandığı sürelerde motorun bataryadan maksimum akım çektiği 

görülmüştür. Motor bataryadan maksimum akımı çektiğinde anlık voltaj düşmeleri 

gözlemlenmiştir. 

 

 

Şekil 11 - Batarya Akım Voltaj Değişim Grafiği 

 

Şekil 12’deki grafikte uçuş süresince roll, pitch ve yaw ekseninde değişen açı değerlerini ve 

altitude metre biriminden değişen değerleri elde edilmiştir. Uçuşa başlangıç irtifamız 785 m, 

uçuş sırasında maksimum irtifa 1000 metreye ulaşmıştır. Ortalama irtifa 865 metre olarak 

gözlemlenmiştir. Uçağın roll ekseninde sola maximum 179 ve sağa maximum 175 derece açıyla 

hareket edebildiği grafik yardımı ile gözlemlenmiştir. Uçak test uçuşunda yaw ekseninde 

minimum 0 derece maksimum 360 derece değerlere ulaşmıştır. Uçağın pitch ekseninde burun 
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aşağı pozisyonda maksimum 54 derece açıyla, burun yukarı pozisyonda maksimum 52 derece 

açıyla hareketi görülmüştür. 

 

 

Şekil 12 - Roll, Pitch, Yaw, Altitude Grafiği 

 

Uçak pilotunun uçuş tecrübesini arttırması ve güvenilir uçuşun sağlanabilmesi için eğitim 

amacıyla, RC model simülasyon programları kullanılmaktadır. RC model simülasyon programı 

olarak RealFlight 7 kullanılmaktadır. RC simülatör kumandası bilgisayara USB portundan 

bağlanır ve bilgisayardaki simülatör programı çalıştırılır. 

 

Otonom uçuş simülasyonları için Dronekit-SITL (Software in the Loop) kullanılmaktadır. SITL 

simülatörü, ArduPilot tabanlı bir otomatik pilotu simüle etmektedir ve yerel IP ağı üzerinden 

MAVLink kullanarak iletişim kurmaya olanak sağlar. 

  

6.2. Sisteme Uygulanan Test Sonuçlarının Tasarım ile Uyumu 

Uçağa uygulanan manuel uçuş testinin log verilerinin analizleri geliştirilen sistemin beklenen 

şekilde çalıştığı ve yarışmaya uygun olduğunu göstermektedir. Dronekit-SITL ile İHA’da 

kullanılacak otonom uçuş algoritmaları (kaçış yazılımı, takip yazılımı) başarıyla test edilmiştir.  

 

7. Özgünlük 

İHA’nın diğer İHA’lara kilitlenme görevi için takım üyelerinin önceden geliştirdiği ve yarışma 

için geliştirmeye devam ettiği oldukça iyi sonuçlar veren hibrit yöntem, kullanılacak olan 

NVIDIA Jetson TX2 üzerinde gerçek zamanlı olarak (35 FPS) çalışabilmektedir. Geliştirilen 

yöntem, literatürdeki yöntemlere göre yüksek başarım ve hassasiyete sahiptir. Yöntemimiz 27. 

IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayına (SIU 2019) kabul edilmiş ve sözlü 
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sunum olarak sunulmuştur. Geliştirilen yöntem kurultayda verilen 19. Alper Atalay En İyi 

Öğrenci Makale Yarışması’nda ikincilik ödülünü kazanmıştır. Yöntemimizin genişletilmiş hali 

bu yıl alandaki en prestijli bilgisayarlı görü “IEEE Society Conference on Computer Vision and 

Pattern Recognition (CVPR) 2019” konferansı kapsamında düzenlenen “3rd International 

Workshop on Computer Vision for UAVs (UAVision 2019) – 3. Uluslararası İHA’lar Üzerinde 

Bilgisayarlı Görü Uygulamaları Çalıştayı 2019” çalıştayına [6] kabul edilmiş olup sözlü sunum 

olarak sunulmuştur. Ayrıca YOLOv3 modellerinin eğitilmesi ve test edilmesi amacıyla farklı 

İHA’ların bulunduğu özgün bir veri seti oluşturulmuştur. Veri seti yarışmaya hazırlık süresince 

genişletilecek ve yarışmaya kadar daha da gürbüz bir nesne tespit modeli geliştirilmiş olacaktır. 
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