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1. Takım Şeması 

1.1. Takım Bilgileri 

İsim Üniversite Bölüm Durum 

Mehmet Furkan Bağcı İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. Mezun 

Abdullah Furkan Ilisu Boğaziçi Üni. Bilgisayar Müh. Mezun 

Alparslan Özen İTÜ İnşaat Müh. Lisansüstü 

Elif Ecem Akbaba İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. Mezun 

Göktuğ Karakaşlı İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. Mezun 

Mehmet Fatih Reyhan İTÜ Uçak Müh. 2.sınıf 

Muhammed Hamidullah Erdem İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. 4.sınıf 

Muhammed Mustafa Öney İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. Mezun 

Mümin Göker Gayretli İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. Mezun 

Ömer Güler İTÜ Bilgisayar Müh. 4.sınıf 

Şevval Karabağ İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. Lisansüstü 

Yakup Hüner İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. Mezun 

Yusuf Günday İTÜ Uçak Müh. 4.sınıf 

Tablo 1.1: Takım Üyeleri  

1.2. Takım Organizasyonu ve Görev Dağılımları 

Görüntü İşleme Birimi- Göktuğ Karakaşlı  

Kameradan alınan verilerin işlenmesi ile rakip aracın pozisyonunu en yüksek başarım ve 

hızda tespit etmeyi hedefler.  

 Mekanik Birimi – Mehmet Fatih Reyhan, Yusuf Günday, Alparslan Özen 

Gereksinimleri karşılayacak aracın en az maliyet ile tasarlayan ve geliştiren ekiptir. 

 Yazılım Birimi – Abdullah Furkan Ilisu, Mehmet Furkan Bağcı, Muhammed Mustafa Öney , 

Elif Ecem Akbaba , Ömer Güler 
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Yakalama ve kaçış algoritmalarını geliştirip bu yazılımın belirlenen donanım birimi içinde 

çalıştırılmasından sorumlu olan ekiptir 

 Donanım Birimi – Mümin Göker Gayretli, Yakup Hüner, Muhammed Hamidullah Erdem, 

Şevval Karabağ 

Araç üzerinde yürütülecek algoritmaların en uygun şekilde çalışmasını sağlayan donanımı 

belirleyen ve çalışır hale getirmekle sorumlu olan ekiptir. Ek olarak yer istasyonu biriminin 

ayaklandırılmasından sorumludur. 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

Ön tasarım raporunun sonuçları açıklandıktan sonra puanlarımızın kırıldığı bölümler üzerinde 

takım halinde bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantılar doğrultusunda eksik ve 

yanlış bölümler sebepleri irdelenerek düzeltilmiştir. Ayrıca ön tasarım raporunun tesliminden 

sonra araştırmalar ve değerlendirmeler devam ettirilmiş ve gerekli görülen kısımlarda 

değişikliklere gidilmiştir. Bu değişiklikler genel olarak yüzeysel değişikliklerdir. 

2.1. Takım Şeması ve Görev Dağılımındaki Değişiklikler 

Takımımız Savaşan İHA Döner Kanatlı ve Sabit Kanatlı kategorilerinde yarışacağından 

takviye olarak 4 yeni üye takımımıza katılmıştır. Yeni arkadaşlarımızın görev aldığı birimler 

tablo 2.1 de belirtilmiştir. 

Üye adı Takımdaki Görevi Bölümü 

Alparslan ÖZEN Mekanik Ekibi İnşaat Mühendisliği 

Ömer GÜLER Yazılım Ekibi Bilgisayar Mühendisliği 

Şevval KARABAĞ Donanım Ekibi Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği 

Elif Ecem AKBABA Yazılım Ekibi Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği 

Tablo 2.1: Yeni Eklenen Üyeler  

2.2. Aracın Mekanik ve Aerodinamik Tasarımı 

Ön tasarım raporunda bahsedildiği gibi DJI F550 aracı kullanılacaktır ancak tasarımında 

birkaç değişikliğe gidilmiştir. Diğer araçların takibini kolaylaştırmak amacı ile gimbal üst 

kısma yerleştirilecektir. Görüntünün işleneceği birim olan Jetson TX2, oto pilot ile birlikte 

orta katta yer alacak ve en aşağıya pil yerleştirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca sistemin iniş 

takımı da rapora dâhil edilmiştir. 



5 

 

2.3. Zaman ve Bütçe Planlamasının Değerlendirilmesi 

Hedeflenen zaman çizelgesine uyulmuştur. Bütçe planlamasında belirli değişikliğe gidilmiştir. 

Maliyet olarak bütçemizin bir miktar üstüne çıkmak durumunda kalmamızdan dolayı 

geçtiğimiz sene kullandığımız birkaç donanım tekrar kullanıma alınmıştır. Ayrıca daha iyi 

olduğuna karar verilen donanımlar değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler ve eklemeler tablo 

2.2 de belirtilmiştir. 

Ekipmanın kullanım 

amacı 

Değiştirilen Ekipman Değiştirilme Sebebi Bütçeye Etkisi 

ESC DJI 15A -> Flyfun 30 A Daha yüksek dayanıklılık 

amaçlanmıştır 

+13TL 

Kumanda SkyFly - FSI6X Envanterde bulunması +450 TL 

Tablo 2.2: Bütçe Güncellemesi  

3. Aracın Mekanik Özellikleri ve Üretimi 

3.1. Görseller ve Teknik Resim 

 

Şekil 3.1: 3 Boyutlu CAD Çizimi  
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Şekil 3.2: Tasarım Çizimi 

 

3.2. Mekanik Tasarım 

Üretim ve maliyet koşulları göz önüne alındığında döner kanatlı araç için hazır bir gövde 

alınması uygun görüldü. Hazır gövde olarak DJI F550 modeli kararlaştırıldı. Gövde altı 

motorlu bir yapıya sahiptir. Gövdenin kendi yapısı kollar ile birleşen iki plakalı bir yapıdadır. 

Ara parçalar yardımıyla gövde üzerine ek plakalarla kat çıkılacaktır. Gövdenin alt iki plakası 

arasına pil konulacak ve motor sürücüleri ise her bir kolun altına sabitlenecektir böylelikle 

hem gövdenin iç kısmında daha fazla yer açılacak hem de ağırlık dengesi sağlanacaktır. 

Motor sürücüleri ve pil en alt plaka içinde bulunan devreye lehimlenerek kablo 

karmaşasından kaçınılmıştır. Uçuş kontrolcüsü ek plakayla oluşturulan katmana konulacaktır. 

Aynı katmana aracın önünü görecek şekilde kilitlenmenin ispatlanacağı sabit kamera 

konulacaktır. En üst plakaya ise Gimbal ve kamera sistemleri ve GPS modülü 

yerleştirilecektir. İniş takımı ise sünger topların üzerine karbon borular konularak 

oluşturulmuştur. Mukavemet açısından değerlendirildiğinde ise iniş takımlarının gövde 

plakalarının kollara bağlandığı kısımların altında konumlandırılması uygun görülmüştür.   
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3.3. Malzemeler 

3.3.1. Motor – DJI E300 2212  

Yaklaşık 3500-4000 gram olması beklenen hava aracının ağırlığını kaldırabilecek, aynı 

zamanda yakalama ve kaçış manevralarını kolaylıkla yerine getirebilecek bir itki üreten bir 

motor seçilmiştir. 

3.3.2. Pervane – DJI 1045   

Hem motora uyumlu hem de yeterli itki kuvvetini sağlayabilecek şekilde 10x4,5 boyutlarında 

DJI pervane seçilmiştir. 

3.3.3. ESC – FlyFan 30A 

Motorun çekeceği maksimum amper göz önüne alınarak seçilmiştir. Bu ESC’ler ile motorlar 

güvenli bir şekilde çalışabilir. 

3.3.4. Lipo Pil – 4S 9000 mAh 

Motorun yeterince itki üretebilmesi için 4S (14.8 V) bir pil seçilmiştir. Uçuş süresi pilin 

kapasitesine bağlıdır. İstenen uçuş süresine göre pil değişebilir 

3.3.5. Kamera – Kayeton 120fps – MinlaHDW FPV Sistemi 

Görüntü işleme algoritmalarının çalışması için Gimbal’e bağlı bir kamera ve ayrıca kitlenme 

ispatı için ayrı bir kamera kullanılacaktır. Gimbal’e bağlı kamera Kayeton 120fps olarak, 

diğer kamera ise MinlaHDW FPV Sistemi seçilmiştir. Kayeton 120fps seçilmesinin sebebi 

shutter türünün global olmasıdır. Bu özelliği ile hareketli cisimlerin daha net görüntülerinin 

alınması hedeflenmiştir. 

3.4. Aracın Üretiminde Kullanılan Yöntemler  

Aracın kollarının zarar görmemesi için çelik vidalar pul ile birlikte kullanılacaktır. Vidaların 

sağlamlığını artırmak için yüksek mukavemetli cıvata sabitleyici tercih edilmiştir. ESC’ler 

kolların altına plastik kelepçe ile sabitlenecektir. Ayrıca elektronik donanımlar çift taraflı bant 

ve plastik kelepçe yardımı ile plakalara tutturulacaktır. 

3.4.1. Ağırlık ve Boyutlandırma 

Tüm donanımlar eklendiğinde aracın ağırlığının yaklaşık 3500-4000 gram arasında değişeceği 

öngörülmektedir. Genişliğe bakıldığında karşılıklı iki motor arası mesafe ise 550.23 

milimetredir. Yüksekliğe bakıldığında ise en alt plaka ile en üst plaka arasındaki mesafe 

yaklaşık 81 milimetredir.  



8 

 

 

Şekil 3.3: Üretim Fotoğrafı  
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4.  Donanım ve Yazılım 

4.1. Görev İdare ve Kilitlenme Sistemi Tasarımı 

4.1.1. Görev İdare ve Kilitlenme Sistemi Donanımı 

 

Şekil 4.1: Sistem Bileşenleri Şeması   

 Tasarlanan görev kontrol sistemi, yer istasyonu ve hava aracının birbirleri ile uyumlu 

çalıştırılarak, yarışma görevlerinin başarıyla tamamlamasını hedeflemektedir.   

 Yakalama algoritması donanımsal olarak iki ana parçadan oluşmaktadır. Bunlardan 

birincisi yarışma komitesi tarafından sunulan hedef araçların konumlarının, yönelimlerinin ve 

hızlarının kullanılmasıyla hedefe yaklaşılmasıdır. İkinci parçada görüntü işleme algoritması 

sonucu elde edilen veriler kullanılarak, hedef araca kilitlenme görevi gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir. Yakalama ve görüntü işleme algoritmalarının yüksek işlemci gücü 

gerektirmesi nedeniyle 256 Pascal çekirdeğine sahip Jetson TX2 donanımı kullanılmıştır. TX2 
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donanımı kullanılarak yaklaşma ve kilitlenme için gerekli emirler Pixhawk Cube otopilotuna 

aktarılır. 

 İlk olarak, görüntü işleme algoritmasının hedef aracı tespit edebilmesi için hedefe 40 

metre kadar yaklaşılması gerekmektedir. Bu mesafe Kayeton Global Shutter 120 fps adlı 

kameranın 640x480 çözünürlükte test edilmesi ile hesaplanmıştır.  

 Görüntü işleme algoritmasının hedef tespiti yapabilmesi için gerekli olan mesafeye 

yaklaşma işlemi, yarışma komitesi tarafından sunulan hedef takım verilerinin yer 

istasyonunda 4.1.2 bölümünde detaylı olarak anlatılacak olan yakalama algoritmasına tabi 

tutulması ile gerçekleştirilir. Algoritma sonucu elde edilen konum emirleri 4G usb modem in 

sağladığı internet bağlantısı üzerinden aktarılır. Hava aracında kullanılacak olan usb modemi 

Minla HDW donanımına takılacaktır. Minla HDW Ardupilot tabanlı uçuş kontrolcüleri 

uyumlu olması sayesinde telemetri görevi görmektedir. Bu özelliğinden dolayı yer 

istasyonundan alınan verilerin otopilot üzerinden TX2 donanımına aktarılması sağlanırken 

aynı zamanda yarışma komitesi tarafından istenilen hız, konum, yönelim vb. verilerin yer 

istasyonuna aktarımı işlemi 4G teknolojisi ile kesintisiz olarak gerçekleştirilmektedir. Bu 

veriler Here 2 GPS ve Pixhawk Cube içerisinde bulunan MPU9250 IMU, MS5611 barometre, 

L3GD20 Jiroskop, LSM303D ivmeölçer ve manyetometre sensörleri tarafından 

sağlanmaktadır. Ayrıca, Minla HDW donanımı üzerinde bulunan kamera sayesinde yer 

istasyonuna anlık video aktarımı gerçekleştirilir. Sonuç olarak Minla HDW donanımı 

telemetri olarak kullanılmasının yanı sıra, aynı zamanda yarışma komitesi tarafından istenen 

gövdeye sabit kilitleme kamerası olarak kullanılacaktır. 

 Hedefe yeteri kadar yaklaşıldıktan sonra üzerinde Storm32 gimbal kartı bulunan 3 

eksenli gimbal ve Kayeton Global Shutter kamera kullanılarak yakın mesafede hedef takibi 

yapılmaktadır. Hedeflerin görüntüden ani kaçışlarını engellemek amacıyla 3 eksenli gimbal 

kullanılmıştır. Gimbal üzerindeki IMU sensöründen alınan yönelim verileri kullanılarak, hava 

aracının hedefe yönelmesi sağlanmaktadır. Bu sayede hedefin sabit kameradan ani kaçışları 

engellenmiştir. Kameranın Global Shutter özelliğine sahip olması nedeniyle Rolling Shutter 

kameralarda yaşanılacak frame bozulmalarının önüne geçilmiştir. Yarışma sırasında 

kullanılacak takip ve görüntü işleme algoritması 4.1.2 bölümünde ayrıntılı olarak 

anlatılacaktır. 

 Son olarak manuel kilitlenme ve kaçış için RadioLink AT9 kumanda ve R9DS 

kumanda alıcısı kullanılmaktadır. 
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4.1.2. Rakip Takip Sistemi 

Rakip takip sistemi 3 aşamadan oluşmaktadır: 

1. Yer istasyonunun en uygun rakibi belirlemesi. 

2. Hedefe göz teması kurulana kadar yer istasyonundan rota belirlenmesi. 

3. Araç üzerinde bulunan hedef takip sistemi ile takibin devam ettirilmesi. 

Birinci aşamada yer bilgisayarına gelen veriler üzerinden daha önce eğitilen ve hangi 

rakibe saldırmanın daha avantajlı olacağını tespit etmek için özel eğitilmiş yapay sinir ağı ile 

zayıf yahut saldırıya uygun rakipler belirlenir. Bu rakipler belirlenirken izledikleri rota 

manevraları, maksimum ve minimum hızları göz önünde buldurulur. Bu sistem simülasyon 

ortamında alınan örneklerin veri seti haline getirilmesi ve eğitilmesi sonucunda elde 

edilecektir.  

İkinci aşamada hedef hava aracı belirlendikten sonra aracımıza yer istasyonu ile bir 

rota belirlenir bu rota rakibin tahmini konumu değerlendirilerek 3 ila 5 saniyelik görev 

paketleri oluşturulacaktır. Rakip  yakın takip sistemi tarafından fark edilene kadar bu işlemler 

devam edecektir.   

 Son aşamada rakibe yeterli mesafede bulunan aracımız üzerinde bulunan gimballı 

kamera sistemi ile rakibi takip almaya başlar. Kullanılan gimbal rakibi her noktada takip 

edebilmesi için 3 eksenli seçilmiştir ve döner kanatlı aracımız kendisini kilitlenme ispatı için 

bulunan sabit kamera hizasına getirmeye çalışacaktır. Rakip hizaya alındıktan sonra rakip 

etrafında dolanarak üçüncü bir araç tarafından kilitlenilmekten sakınmaya çalışacaktır.   

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2.1. Yakın Takip Sistemi

 

 Yakalama algoritması YOLO v3 ve ECO ( Efficient Convolution Operators for 

Tracking) sistemleri üzerine inş

sebepten nesne tanıma sisteminin ba

Kamera-gimbal donanımı nesneleri daha geni

karşı daha başarılı bir performans sergileyecektir. Tesp

üzerinden de yakın takipteki hareketlerimiz 

4.1.3. Kaçış Sistemi 

 Yakalama sisteminde uygun rakibi 

rakiplerin bize karşı avantajlı bir duruma geçmesi durumunda 

birçok rakibin aracımıza yaklaş

daha üstün araçlar için daha etkili kaç

doğduğu anda yer istasyonu arac

hedefe yönlenerek geriye doğru bir kaçı

daha rahat saklanmak için uçu

gökyüzü olduğu için rakiplerin gö

Yakın Takip Sistemi 

Şekil 4.2: Takip Sistemi Şablonu  

Yakalama algoritması YOLO v3 ve ECO ( Efficient Convolution Operators for 

Tracking) sistemleri üzerine inşa edilmiştir. Yakalanan bir cisim ECO ile takip edilecektir. Bu 

sebepten nesne tanıma sisteminin başarımı hızından çok daha önemli bir parametredir. 

gimbal donanımı nesneleri daha geniş bir açı ile görmemizi sağlar ve ani hareketlere 

arılı bir performans sergileyecektir. Tespit edilen aracın ekrandaki konumu 

üzerinden de yakın takipteki hareketlerimiz şekillenecektir. 

 

Yakalama sisteminde uygun rakibi belirlemek için geliştirilen algoritma aynı zamanda 

ı avantajlı bir duruma geçmesi durumunda bize uyarı verecektir. Bu sayede 

yaklaşma şansı olmayacaktır. Ancak uçuş kapasit

için daha etkili kaçma sistemleri gerekmektedir. Ayrıca kilitl

u anda yer istasyonu araca acil kaçış manevrası komutu gönderecek ve en hızlı 

hedefe yönlenerek geriye doğru bir kaçış sağlanacaktır. Ayrıca hedefleri daha net görmek ve 

daha rahat saklanmak için uçuş minimum yükseklikte yapılacaktır. Bu sayede arka planda 

erin görülmesi çok daha kolay olacaktır. Bu doğ
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Yakalama algoritması YOLO v3 ve ECO ( Efficient Convolution Operators for 

takip edilecektir. Bu 

arımı hızından çok daha önemli bir parametredir. 

ğlar ve ani hareketlere 

it edilen aracın ekrandaki konumu 

tirilen algoritma aynı zamanda 

bize uyarı verecektir. Bu sayede 

 kapasitesi olarak bizden 

. Ayrıca kilitlenme riski 

 manevrası komutu gönderecek ve en hızlı şekilde 

Ayrıca hedefleri daha net görmek ve 

Bu sayede arka planda 

Bu doğrultuda rakiplerin 



de görüntü işleme destekli bir yakalama sistemi kullandı

yakın bir renk ile kaplanacaktır.

4.2. Uçuş Kontrol Sistemi ve Algoritması

4.2.1. Uçuş Kontrol Donanımı

 Uçuş kontrol ünitesi olarak güvenilirli

the-loop ve hardware-in-the-loop simülasyonlarına imkan tanıyan Pixhawk tercih edilmi

Hava aracımızda Pixhawk 2.1 kullanılacaktır. Uçu

sahip 32 bit STM32F427 Cortex

yardımcı bir 32 bit STM32F103 i

uçuşunu sağlamak üzere üç adet IMU bulundurmaktadır.

Şekil 4.3

Hava aracının anlık olarak konumu ve yöneliminin tespiti için GPS, yer istasyonu ile 

haberleşme için telemetri, ani durumlarda manuel olarak müdahale etmek ve ayrıca 

kumandadan mod geçişlerinin ayarlanabilmesi için kumanda alıcısı Pixha

Uçuş kontrol kartına gereken güç ba

leme destekli bir yakalama sistemi kullandığını varsayarak 

yakın bir renk ile kaplanacaktır.  

 Kontrol Sistemi ve Algoritması 

 Kontrol Donanımı 

 kontrol ünitesi olarak güvenilirliği kanıtlanmış, açık kaynak kodlu, software

loop simülasyonlarına imkan tanıyan Pixhawk tercih edilmi

Hava aracımızda Pixhawk 2.1 kullanılacaktır. Uçuş kontrol kartı ARM işlemci mim

sahip 32 bit STM32F427 Cortex-M4F üzerine bina edilmiştir. Ayrıca fail-safe modu için 

yardımcı bir 32 bit STM32F103 işlemci barındırmaktadır. Pixhawk hava aracının güvenli 

lamak üzere üç adet IMU bulundurmaktadır.  

 

ekil 4.3: Pixhawk FMU+IO Mimarisi [1]  

Hava aracının anlık olarak konumu ve yöneliminin tespiti için GPS, yer istasyonu ile 

me için telemetri, ani durumlarda manuel olarak müdahale etmek ve ayrıca 

lerinin ayarlanabilmesi için kumanda alıcısı Pixhawk’a ba

 kontrol kartına gereken güç bağlantısı, hava aracının uçuş süresi tahmini için batarya 
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 araç kahverengine 

, açık kaynak kodlu, software-in-

loop simülasyonlarına imkan tanıyan Pixhawk tercih edilmiştir. 

şlemci mimarisine 

safe modu için 

lemci barındırmaktadır. Pixhawk hava aracının güvenli 

 

Hava aracının anlık olarak konumu ve yöneliminin tespiti için GPS, yer istasyonu ile 

me için telemetri, ani durumlarda manuel olarak müdahale etmek ve ayrıca 

wk’a bağlanmıştır. 

 süresi tahmini için batarya 



ölçme modülü ve ESC bağlantıları da tamamlanarak döner kanatlı iha otonom uçu

hale getirilmiştir.  

Şekil 4.4: Uçu

 Yukarıda bahsedilen donanım ile hava aracı otonom olarak uçu

rakip hava araçlarına kilitlenme görevini yerine getirmek için ek donanımlara ihtiyaç 

duymaktadır. Görev idaresi ve rakip araçlara kilitlenmesi için gere

4.1.1’de açıklanmıştır. 

 

4.2.2. Uçuş Kontrol ve Seyrü

 Manuel ve otonom uçuş

edilmektedir. Manuel uçuş 2.4 GHz frekansında çalı

gerçekleştirilirken otonom uçuş

sağlanmaktadır. Algoritma ile otopilot arasındaki haberle

ğlantıları da tamamlanarak döner kanatlı iha otonom uçu

: Uçuş Kontrol Donanımı Bağlantı Şeması [2] 

Yukarıda bahsedilen donanım ile hava aracı otonom olarak uçuşu için yeterlidir ancak 

rakip hava araçlarına kilitlenme görevini yerine getirmek için ek donanımlara ihtiyaç 

duymaktadır. Görev idaresi ve rakip araçlara kilitlenmesi için gerekli donanımlar bölüm 

 Kontrol ve Seyrü-sefer Algoritması 

Manuel ve otonom uçuş kontrol sistemi Pixhawk Cube otopilotu tarafından kontrol 

ş 2.4 GHz frekansında çalışan bir RC kumanda ve alıcısı tarafında

tirilirken otonom uçuş ise TX2 üzerinde çalıştırılan algoritma tarafından 

ile otopilot arasındaki haberleşme MAVLink protokolü 
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lantıları da tamamlanarak döner kanatlı iha otonom uçuşa hazır 

 

 

şu için yeterlidir ancak 

rakip hava araçlarına kilitlenme görevini yerine getirmek için ek donanımlara ihtiyaç 

kli donanımlar bölüm 

 kontrol sistemi Pixhawk Cube otopilotu tarafından kontrol 

an bir RC kumanda ve alıcısı tarafından 

tarafından 

me MAVLink protokolü 
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kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bir tur boyunca gerçekleştirilecek otonom kalkış, uçuş ve 

iniş ardupilot tarafından sağlanan uçuş modları(“auto”,”guided”,”RTL”) kullanılarak 

gerçekleştirilecektir. Tur başında yapılacak olan otonom kalkış ve uçuş görevleri “AUTO” 

mod durumunda gerçekleştirilecektir. “AUTO” mod, hava aracının otonom kalkışını ve 

Mission Planner programı tarafından önceden belirlenen koordinatlara gidişini sağlar. 

Otonom kalkış ve uçuş sonrasında yarışma komitesi tarafından belirlenen görevleri yapmak 

amacıyla “GUIDED” moduna geçilir. Bu modda yaklaşma, görüntü işleme ve kilitlenme 

algoritmaları sonucunda oluşturulan hareket emirleri yazılan algoritma tarafından otopilota 

aktarılır. Bu hareket emirleri; belirli bir kordinata gidiş, 3 eksende hız ve yönelim şeklinde 

verilebilir. Bu modlar arası geçiş algoritma tarafından gerçekleştirebileceği gibi RC 

kumandanın kumanda üzerindeki kanallar kullanılarak da yapılabilir. Tur sonunda “RTL” 

moduna geçilerek hava aracının kalkış yaptığı noktaya otonom iniş gerçekleştirilecektir. 

Python kütüphaneleri tarafından sağlanan Timer fonksiyonları sayesinde 15 dakika sonunda 

otonom olarak RTL moduna geçiş yapılacaktır. 

 Rakiplerden kaçış ve yarışma alanından çıkma gibi acil durumlarda, RC kumandanın 

kanalları kullanılarak hava aracının manuel uçuşuna imkân sağlayan “PostHold” moduna 

geçiş yapılacaktır.  

4.3. Yer İstasyonu ve Haberleşme Sistemi 

4.3.1. Yer Kontrol İstasyonu 

Yer kontrol istasyonunun üç farklı görevi vardır. Bunlar;  

1 .Hava aracının durumunun kontrol edilebilmesi için üzerinde değişiklikler  yapılabilen 

Mission Planner programı ile hava aracını izlemek. 

2 . Hava aracından gelen videoyu canlı olarak işleyerek kilitlenme bilgisini jüriye bildirmek. 

3. Hava aracının daha efektif bir biçimde görevlerini yerine getirebilmesi için yer 

istasyonunda rakiplerden gelen konum, hız ve yönelim bilgilerini gerçek zamanlı olarak 

simülasyon ortamına aktarıp, bu simülasyondaki verileri yapay zeka ile analiz ederek 

kilitlenilmeye en uygun rakibi belirleyerek hava aracına gerekli emirleri vermek.  

4.3.2. Haberleşme Sistemi 

 Hava aracında kullanılacak haberleşme sistemi yüksek veri transferi ve yüksek 

mobilite gibi avantajlara sahip olduğu için 3G/4G üzerine kurgulanmıştır. Yüksek kalitede 

video transferi, yüksek menzil, düşük gecikme, hafiflik ve MavLink mesajlarını desteklemesi 

gibi avantajları nedeniyle yarışmada, LTE ile haberleşme sağlayan MinlaHDW modülünün 



kullanılması uygun görülmüştür. MinlaHDW, USB Modem yardımıyla 4G ba

gerçekleştirecektir. OFDMA tekni

iletimi sağlamaktadır[3] .  

MinlaHDW hem telemetri hem de kamera verilerini aynı anda iletebilmektedir. Uçu

alanı 500*1000m olduğu için handover durumlarının haberle

oluşturmayacağı düşünülmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren operatörlerin

LTE bantları 800/900/1800/2100/2600 MHz bantları oldu

belirtilen haberleşme frekansları ile noktadan noktaya haberle

Yarışma sırasında, baz istasyonlarında olu

görüntü ve veri aktarımının olumsuz etkilendi

sisteminde değişiklik yapılabilecektir. Böyle bir durumda telemetri sistemi olarak 868 MHz 

frekansını kullanan, yüksek menzile sahip ve üzerine çif

kullanılacaktır. Hava aracı üzerine yerle

monopol, bir adet dik açı çeyrek dalga 2.1 dBi monopol anten kullanılacak; yer istasyonunda 

bulunacak modülle beraber 2 adet ya

aktarımı için kullanılacak haberle

üzerinden görüntü aktarabilen ImmersonRC video vericisi ve ImmersonRC Uno5800 den 

oluşmaktadır. Yer istasyonunda 

ve bir adet de 3dBi yönsüz anten ba

4.3.3.  Yarışma Sunucusu Linki

 Hava aracında kullanılacak olan telemetri ve görüntü aktarma modülü(MinlaHDW) 

üzerinde bir adet onboard kamera bulunmaktadı

üzerinden yer istasyonuna aktarılarak rakibe kilitlenmenin ba

ştür. MinlaHDW, USB Modem yardımıyla 4G ba

tirecektir. OFDMA tekniğini kullanılarak IP tabanlı bir network aracılı

Şekil 4.5: Haberleşme Sistemi 

MinlaHDW hem telemetri hem de kamera verilerini aynı anda iletebilmektedir. Uçu

u için handover durumlarının haberleşme açısından büyük bir problem 

ünülmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren operatörlerin

LTE bantları 800/900/1800/2100/2600 MHz bantları olduğu için haberleşme sistemimiz de 

me frekansları ile noktadan noktaya haberleşmeyi gerçekle

ma sırasında, baz istasyonlarında oluşacak yoğunluk göz önüne alındı

görüntü ve veri aktarımının olumsuz etkilendiği tespit edilirse görüntü aktarma ve telemetri 

iklik yapılabilecektir. Böyle bir durumda telemetri sistemi olarak 868 MHz 

frekansını kullanan, yüksek menzile sahip ve üzerine çift anten bağlanan RFD868X modülü 

kullanılacaktır. Hava aracı üzerine yerleştirilecek olan modül ile bir adet çeyrek dalga 2.1 dBi 

monopol, bir adet dik açı çeyrek dalga 2.1 dBi monopol anten kullanılacak; yer istasyonunda 

bulunacak modülle beraber 2 adet yarım dalga 3dBi dipol anten kullanılacaktır. Görüntü 

aktarımı için kullanılacak haberleşme sistemi 5.8 GHz frekansını kullanan ve 40 ayrı kanal 

üzerinden görüntü aktarabilen ImmersonRC video vericisi ve ImmersonRC Uno5800 den 

maktadır. Yer istasyonunda kullanılacak olan Uno5800’e bir adet yönlü helezonik anten 

ve bir adet de 3dBi yönsüz anten bağlanacaktır.  

ma Sunucusu Linki 

Hava aracında kullanılacak olan telemetri ve görüntü aktarma modülü(MinlaHDW) 

üzerinde bir adet onboard kamera bulunmaktadır. Bu kameradan alınan görüntü internet 

üzerinden yer istasyonuna aktarılarak rakibe kilitlenmenin başarılı bir şekilde gerçekle
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tür. MinlaHDW, USB Modem yardımıyla 4G bağlantısını 

ini kullanılarak IP tabanlı bir network aracılığıyla veri 

 

MinlaHDW hem telemetri hem de kamera verilerini aynı anda iletebilmektedir. Uçuş 

me açısından büyük bir problem 

ünülmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren operatörlerin sahip olduğu 

şme sistemimiz de 

meyi gerçekleştirecektir[4].  

üne alındığında 

i tespit edilirse görüntü aktarma ve telemetri 

iklik yapılabilecektir. Böyle bir durumda telemetri sistemi olarak 868 MHz 

lanan RFD868X modülü 

tirilecek olan modül ile bir adet çeyrek dalga 2.1 dBi 

monopol, bir adet dik açı çeyrek dalga 2.1 dBi monopol anten kullanılacak; yer istasyonunda 

rım dalga 3dBi dipol anten kullanılacaktır. Görüntü 

me sistemi 5.8 GHz frekansını kullanan ve 40 ayrı kanal 

üzerinden görüntü aktarabilen ImmersonRC video vericisi ve ImmersonRC Uno5800 den 

kullanılacak olan Uno5800’e bir adet yönlü helezonik anten 

Hava aracında kullanılacak olan telemetri ve görüntü aktarma modülü(MinlaHDW) 

r. Bu kameradan alınan görüntü internet 

şekilde gerçekleşip 



gerçekleşmediği tespit edilmektedir. Yer istasyonuna iletilen telemetri ve i

verisi, haberleşme dokümanında t

paylaşılacaktır. İletilecek olan telemetri de

aktarımı sağlanacaktır. Aktarımın yapılmasından önce ise POST /api/giris kullanılarak ve bize 

yarışma öncesi verilecek şifre ile birlikte takım adını kullanarak giri

bir giriş yapıldıysa 200 kodu alınacaktır. 400 hata kodu alındıysa veya yarı

bağlantı kopmasında giriş tekrar yapılacaktır. Telemetri de

/api/telemetri_gonder kullanılarak yarı

ile gönderilecektir. Telemetri verileri gönderilirken haberle

sistem saatini de bulunduracaktır. Sistem saatini ise GET /api/sunucusaati kullan

edilecektir. Telemetri bilgileri takım numarası, key, enlem, boylam, irtifa, dikilme, yönelme, 

yatış, hız, batarya, otonomluk durumu, kilitlenme, hedef merkez x, hedef merkez y, hedef 

genişlik, hedef yükseklik ve sistem saati formatında olacaktır

edilen kilitlenmenin başlangıç saati, biti

içerecektir. Kilitlenme bilgisi de POST /api/kilitlenme_bilgisi kullanılarak gönderilecektir.

4.4. Güç Yönetim Sistemi

 

Şekil 4.6: Pixhawk ve Motorlar için Güç Yönetim Sistemi

          PM/Atto = 3DR ın Güç Modülü

          PDB = Güç Dağıtım Kartı (Power Distribution Board)

          PM = Pixhawk ın güç giri

Hava aracı için gerekli ana güç ba

bulunan gimbal ve Jetson TX2 da güç tüketecektir. Bu sistemler yüksek güç tüketmeseler de 

sürekli olarak DC bir güç kayna

ünitesi yerine harici bir kaynak tercih edilmi

kaynağı ile beslenebilir. Aynı ş

i tespit edilmektedir. Yer istasyonuna iletilen telemetri ve iş

me dokümanında talimatlar doğrultusunda yarışma sunucusu ile 

letilecek olan telemetri değerleri JSON formatında olacak ve api mantı

lanacaktır. Aktarımın yapılmasından önce ise POST /api/giris kullanılarak ve bize 

şifre ile birlikte takım adını kullanarak giriş yapılacaktır. E

 yapıldıysa 200 kodu alınacaktır. 400 hata kodu alındıysa veya yarış

 tekrar yapılacaktır. Telemetri değerleri  POST 

gonder kullanılarak yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi saniyede en az 1 Hz 

ile gönderilecektir. Telemetri verileri gönderilirken haberleşme dokümanında belirtildi

sistem saatini de bulunduracaktır. Sistem saatini ise GET /api/sunucusaati kullan

edilecektir. Telemetri bilgileri takım numarası, key, enlem, boylam, irtifa, dikilme, yönelme, 

, hız, batarya, otonomluk durumu, kilitlenme, hedef merkez x, hedef merkez y, hedef 

lik, hedef yükseklik ve sistem saati formatında olacaktır. Kilitlenme bilgileri ise tespit 

langıç saati, bitiş saati, takım numarası ve kilitlenme numarasını 

içerecektir. Kilitlenme bilgisi de POST /api/kilitlenme_bilgisi kullanılarak gönderilecektir.

Güç Yönetim Sistemi  

xhawk ve Motorlar için Güç Yönetim Sistemi[5]

PM/Atto = 3DR ın Güç Modülü  

PDB = Güç Dağıtım Kartı (Power Distribution Board) 

PM = Pixhawk ın güç girişi 

Hava aracı için gerekli ana güç bağlantıları Şekil 4.6 'daki gibidir. Ayr

bulunan gimbal ve Jetson TX2 da güç tüketecektir. Bu sistemler yüksek güç tüketmeseler de 

sürekli olarak DC bir güç kaynağına ihtiyaç duyarlar. Bu sebepten dolayı  motorlara ba

ünitesi yerine harici bir kaynak tercih edilmiştir. Gimbal kartımız 6V ile 18 V arası bir gerilim 

ı ile beslenebilir. Aynı şekilde Orbitty Carrier kartlı Jetson TX2 de farklı gerilim 
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i tespit edilmektedir. Yer istasyonuna iletilen telemetri ve işlenmiş görüntü 

ma sunucusu ile 

erleri JSON formatında olacak ve api mantığı ile 

lanacaktır. Aktarımın yapılmasından önce ise POST /api/giris kullanılarak ve bize 

 yapılacaktır. Eğer doğru 

 yapıldıysa 200 kodu alınacaktır. 400 hata kodu alındıysa veya yarışmada olası bir 

i gibi saniyede en az 1 Hz 

me dokümanında belirtildiği gibi 

sistem saatini de bulunduracaktır. Sistem saatini ise GET /api/sunucusaati kullanarak elde 

edilecektir. Telemetri bilgileri takım numarası, key, enlem, boylam, irtifa, dikilme, yönelme, 

, hız, batarya, otonomluk durumu, kilitlenme, hedef merkez x, hedef merkez y, hedef 

. Kilitlenme bilgileri ise tespit 

, takım numarası ve kilitlenme numarasını 

içerecektir. Kilitlenme bilgisi de POST /api/kilitlenme_bilgisi kullanılarak gönderilecektir. 

 

[5] 

. Ayrıca aracımızda 

bulunan gimbal ve Jetson TX2 da güç tüketecektir. Bu sistemler yüksek güç tüketmeseler de 

ına ihtiyaç duyarlar. Bu sebepten dolayı  motorlara bağlı güç 

l kartımız 6V ile 18 V arası bir gerilim 

ekilde Orbitty Carrier kartlı Jetson TX2 de farklı gerilim 
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değerlerinde çalışabilmektedir. Bu sebep ile 1500 mAh kapasiteli 4S bir batarya bir tur için 

yeterli gücü sağlayacaktır. 

4.4.1. İtki ve Hareket Sistemi 

 Motor ve pervane sistemi birbirine uyumlu ve aracın uçuşunu ve manevralarını 

karşılayabilecek şekilde seçilmiştir. Motor dört hücreli pil ile beslenirken maksimum güçte 

her biri yaklaşık 13 Amper akım çekmekte ve yaklaşık 1000 gram itki sağlamaktadır. Motor 

sürücüleri sürekli olarak 30 Amper, anlık olarak da 35 Amper akıma izin vermektedir. 

 

 

5. Güvenlik 

• Drone gövdesi olarak hazır bir gövde seçilmiş ve bütünlüğünü bozmayacak şekilde 

üstüne bir kat daha eklenmiştir. Eklenen katman spacerlar ile ana gövdeye 

bağlanmış, bağlantı noktaları cıvata sabitleyici ile emniyete alınmıştır. Böylece 

aracın gövdesinin yapısal bütünlüğü sağlanmıştır. 

• IHA üzerinde bulunan pervaneler plastikten yapılmış parçalardır. Güvenli bir 

şekilde yerlerine takılmış ve sabitlenmiştir. Parçalanmaları halinde etrafa ve araca 

vereceği zararın farklı malzemelerden yapılmış pervanelere nazaran daha az 

olacağı öngörülmüştür. 

• IHA’ya monte edilen tüm bileşenler emniyet telleri ile araç gövdesine sabitlenmiş, 

cıvatalar ve somunlar cıvata sabitleyiciler ile sıkılmıştır. Vidaların gevşeyip 

gevşemediğini anlamak amacıyla kenarları boyanmıştır. Olası bir gevşeme durumu 

görsel olarak tespit edilebilecektir. 

• Oto pilot ile araç üstü bilgisayar bağlantısı 90 derece usb ile sağlanmış olup 

havada gerçekleşebilecek istenmeyen mekanik bağlantı kopmalarının önüne 

geçilmiştir. 

• Kullanılan tellerin kalınlıklarının ve konektörlerin yeterliliği incelenmiş olup 

aracın elektronik aksamının güvenliğinin gerekli koşulları sağlanmıştır [6]. 

• Kullanılan telemetrinin haberleşme güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli 

kriptolama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Uçuş sırasında ikincil kişilerin veri 

güvenliğini ihlal etmesinin önüne geçilmiştir. 



• IHA’ ya fail-safe eklenmi

ayarlanmıştır. Telemetri verilerinin 

modu ile kalkış yapılan noktaya ini

• Döner kanatlının üstünde bulunan GPS modülünde motorları aktif etmek için 

bulunan düğmenin yanı sıra s

arasına anahtarlı bir yapı eklenecektir. Bu yapıdaki pim çekildi

motorlar arası bağlantı koparak açık devre olu

bataryadan motorlara güç akı

belirtilmiştir. 

    

• İHA' da kullanılan kumandanın alıcısı ile ba

mobil uygulama aracılı

kullanılan Minla 'nın özellikleri sayesinde gerçekle

 

 

 

 

 

safe eklenmiş, herhangi bir sinyal kaybında devrey

Telemetri verilerinin İHA' ya aktarılamadığı durumlarda fail

ş yapılan noktaya iniş gerçekleştirilir. 

Döner kanatlının üstünde bulunan GPS modülünde motorları aktif etmek için 

menin yanı sıra sigorta olarak batarya çıkışı ile araca giden kablo 

arasına anahtarlı bir yapı eklenecektir. Bu yapıdaki pim çekildiğ

ğlantı koparak açık devre oluşturulması planlanmı

bataryadan motorlara güç akışı olmayacaktır. Sigorta çizimi şekil 5.1

Şekil 5.1: Sigorta Şeması  

   

HA' da kullanılan kumandanın alıcısı ile bağlantının kopması durumunda, araç 

mobil uygulama aracılığı ile  manuel olarak kontrol edilebilmektedir. Bu özellik 

'nın özellikleri sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. 
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, herhangi bir sinyal kaybında devreye girecek şekilde 

ı durumlarda fail-safe 

Döner kanatlının üstünde bulunan GPS modülünde motorları aktif etmek için 

ı ile araca giden kablo 

arasına anahtarlı bir yapı eklenecektir. Bu yapıdaki pim çekildiğinde batarya ile 

turulması planlanmıştır. Böylece 

şekil 5.1'de 

 

lantının kopması durumunda, araç 

ı ile  manuel olarak kontrol edilebilmektedir. Bu özellik 

tirilebilmektedir.  
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6. Test ve Simülasyon 

6.1. Test ve Simülasyon Senaryosu 

 IHA’mizda pixhawk-cube otopilotu kullanılması kararlaştırılmıştır. Pixhawk'in en 

önemli özelliklerinden biri, sunmuş olduğu software-in-the-loop(SITL) simülasyonudur. 

Software in the Loop, herhangi bir donanım olmadan yazılım altında modellenen ve 

çalışan bir sistemin simülasyonudur. Pixhawk, böylece uçuşumuzu bir simülasyon 

üzerinde çalıştırabilmemize imkan sağlamaktadır. Bu sayede, yeni görevlerin kontrol 

edilmesi veya kontrol algoritmalarının geliştirilmesi önce simülasyon ortamında 

gerçekleştirilip test edilebilecektir. Böylece, IHA’mizi uçurmadan ve muhtemelen ona 

zarar vermeden önce kontrol edebilme imkânı sağlanmaktadır. Pixhawk’in desteklediği 

simülasyon platformlarından birisi olması ve tercih edilen güçlü bir 3D simülasyon ortamı 

olması sebebiyle Gazebo kullanılmasına karar verilmiştir. MAVROS kütüphanesi 

kullanılarak uygun MAVLink komutlarının oluşturulması ve otopilota aktarılması 

sağlanacaktır. 

 

 Tüm simülatörler, Simulator MAVLink API kullanarak PX4 ile iletişim kurar.  

Bu API, simüle edilmiş dünyadan PX4'e sensör verisi sağlayan ve simüle edilen araca 

uygulanacak uçuş kodundan motor ve aktüatör değerlerini veren bir MAVLink mesajı seti 

tanımlar.  Şekil 6.1'de mesaj akışı görülebilir. 

 

Şekil 6.1: MAVLink Mesaj Akış Şeması 

 

 Varsayılan olarak, PX4, MAVLink ile yer kontrol istasyonları (örneğin 

QGroundControl), Offboard API'leri (örneğin, Dronecode SDK, MAVROS) ve simülatör 



API'leri (örneğin, Gazebo) ile ileti

kullanır.  

Bu portlar:  

- UDP Port 14540: offboard API'lerle ileti

porttaki bağlantıları dinlemesi bekleniyor. 

- UDP Port 14550: Yer ko

porttaki bağlantıları dinlemesi bekleniyor. QGroundControl bu ba

varsayılan olarak dinler.  

- TCP Port 4560: simülatörler ile ileti

ve simülatörlerin bu bağlantı noktasına veri yayınlayarak ileti

Şekil 6.2

6.2. Test Sonucu ile Tasarımın Uyumu

 Offboard API olarak ROS, simülasyon platformu olarak Gazebo ve Pixhawk 

otopilotumuzun bağlantıları yukarıdaki 

PX4'un kendi içinde bulundurdu

simülasyonda geliştirilmiştir. Otonom uç

değiştirme komutları çalışt

çıkarılmak üzere araca otonom komut verilmi

gözlemlenmiştir. 

 

in, Gazebo) ile iletişim kurmak için yaygın olarak kurulmu

UDP Port 14540: offboard API'lerle iletişim için kullanılır. Offboard API'lerin bu 

lantıları dinlemesi bekleniyor.  

ntrol istasyonları ile haberleşmek için kullanılır. GCS'nin bu 

lantıları dinlemesi bekleniyor. QGroundControl bu bağlantı noktasını 

TCP Port 4560: simülatörler ile iletişim için kullanılır. PX4 bu bağlantı noktasını

ğlantı noktasına veri yayınlayarak iletişimi başlatması beklenir.

Şekil 6.2: MAVLink Mesaj Akış Şeması  

Test Sonucu ile Tasarımın Uyumu 

Offboard API olarak ROS, simülasyon platformu olarak Gazebo ve Pixhawk 

lantıları yukarıdaki şemada belirtilen şekilde yapılmı

PX4'un kendi içinde bulundurduğu farklı model tasarımlar ve sanal dünya ortamları 

tirilmiştir. Otonom uçuşun yapılabilmesi için otopilot üzerinde mod 

tırılmıştır. Ardından ROS aracılığı ile belli bir 

a otonom komut verilmiş ve simülasyon ortamında ba
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im kurmak için yaygın olarak kurulmuş UDP portlarını 

im için kullanılır. Offboard API'lerin bu 

mek için kullanılır. GCS'nin bu 

lantı noktasını 

ğlantı noktasını dinler 

şlatması beklenir. 

 

Offboard API olarak ROS, simülasyon platformu olarak Gazebo ve Pixhawk 

ekilde yapılmıştır.  

l dünya ortamları 

un yapılabilmesi için otopilot üzerinde mod 

ı ile belli bir irtifaya 

 ve simülasyon ortamında başarıyla çalıştığı 
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7. Özgünlük 

• Hava aracı ile yer istasyonu arasında veri transferi 4G aracılığıyla internet üzerinden 

yapılacaktır. 4G Haberleşme düşük gecikme, yüksek mobilite, uzun menzil gibi 

avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca haberleşme için kullanılacak olan modül, hem 

telemetri hem de FPV sisteminin işlevlerini yerine getirdiğinden hava aracının yükü 

azaltılmıştır. 

 

• Telemetri verilerinin iletimini sağlamak için C# programlama dili ve Visual Studio 

uygulaması kullanılarak bir Windows form uygulaması yazıldı. Bu arayüzde IP adresi 

ve çalışma süresi kullanıcıdan alındıktan sonra gönder tuşuna basılarak veri iletimi 

başlatılır. Veri iletiminin kesilmesi durumunda program veri gönderimini yeniden 

başlatılacak şekilde tasarlanmıştır. Aşağıda programın, Python programlama dili 

kullanılarak oluşturulan sanal server ile testinin ekran görüntüsü gösterilmiştir. 

Testimizde gün ve saat verilenin aktarımı yapılmıştır. 

 

Şekil 7.1: Arayüz Tasarımı  

 

• Yer istasyonunda özel olarak eğitilmiş yapay sinir ağı ile rakiplerin değerlendirilmesi.  

• ECO ( Efficient Convolution Operators for Tracking) sistemi ile yakalanan bir rakibin 

daha yüksek hız ve başarımda takibi. 
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• Mission planner açık kaynak kodlu bir uygulama olduğundan gerekli görülen yerlerde 

değişiklikler yapılarak; program, tasarımcının isteklerine göre yeniden düzenlenebilir. 

Diğer takımların sağladığı konum verileri, Mission Planner uygulamasında işlenerek 

hedef araçların konumları harita üzerinde anlık olarak gösterilecektir. Bu sayede 

yarışma alanında bulunan hava araçları, yer istasyonu ekibi tarafından daha rahat 

gözlemlenebilmesi sağlanacaktır. 

• Hedef hava araçlarını tespit etmek için yapay zeka kullanılacak, YOLO algoritması 

amaca yönelik olarak sıfırdan eğitilecektir. Uçuş esnasında fotoğraf çekimleri yapılan 

hava aracı görüntüleri “training set” olarak kullanılacaktır. Bu şekilde nesne tanıma 

algortiması yalnızca dogfiht konsepti ile ilgili nesneleri tarayacağından algoritma daha 

hızlı çalışacaktır. 

• Yer istasyonu ile paylaşılan rakip hava aracı verilerini sentezleyecek bir makina 

öğrenmesi sistemi ile hangi rakibin daha zayıf ve saldırılmaya uygun olduğunu 

hesaplayarak belirlenen hedefe aracın yönlendirilmesini sağlanacaktır. Ayrıca bir 

rakibin aracımıza göre avantajlı bir duruma geçmesini tespit ederek erken kaçış 

manevrası ile risk doğmadan bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 
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