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1. Takım Şeması 

 

Ekip Görev İsim Bölüm* Sınıf 

Aviyonik 

ve 

Yazılım 

 İletişim, haberleşme ve 

kamera sisteminin 

kurulumu 

 Hedef tespiti, takip ve 

kaçış algoritmaları 

tasarımı 

 İkincil kamera sistemi ve 

kontrolü 

 Yer istasyonu yazılım ve 

tasarımı 

Oğuzhan Köse 
Kontrol Otomasyon 

Mühendisliği 
4 

İ. Osman 

Karakurt 

Kontrol Otomasyon 

Mühendisliği 
2 

M. Yasin 

Kaynar 

Kontrol Otomasyon 

Mühendisliği 
4 

Resul Aydın 

Elektronik 

Haberleşme 

Mühendisliği 

4 

M. Bünyamin 

Sağman 

Elektronik 

Haberleşme 

Mühendisliği 

Mezun 

Göktuğ 

Başaran 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
4 

Furkan 

Güvenç 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
3 

Elçin Aslanlı 
Kontrol Otomasyon 

Mühendisliği 
2 

Farid 

Huseynov 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
3 

Mekanik 

 Yarışma analiziyle 

uygun araç seçimi ve 

aracın analizi 

 Mekanik bileşenlerin 

belirlenmesi ve 3D 

tasarım ve baskı 

 

Akın Çatak Uçak Mühendisliği 4 

Enes Uçar Uçak Mühendisliği 4 

Beytullah 

Güngör 
Uçak Mühendisliği 4 

Ebu Bekir 

Çiftçi 
Uçak Mühendisliği 3 

Ahmet Talha 

Çetin 
Uçak Mühendisliği 3 

Tablo 1 - Takım Şeması 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi/Farklılıkları 

2.1. Değerlendirme 

Ön tasarımda, gerekli zamanı ayrılamadığı için, hedeflenenin oldukça altında bir 

rapor sunuldu ve hedeflenen puan alınamadı. Sayfa düzenine gereken özen 

gösterilemedi. Tasarım ve çizimler karmaşık ve detaylandırılmamıştı. Ön tasarımdan 

alınan derslerle zaman yönetimine daha çok dikkat edilerek daha iyi bir planlama 

yapılması hedeflendi. 

2.2. Farklılıklar 

 Tablolar daha okunulabilir hale getirildi. 

 Tasarımlar ve çizimler daha kapsamlı ve anlaşılır hale getirildi. 

 Görüntüleme sisteminde kullanılacak olan kameralar ZED[1] ve RunCam Eagle 2 

PRO[2] olarak seçildi. ZED kameranın NVIDIA Jetson TX2[3] ile gerçek zamanlı 

görüntü aktarımı uyumu bulunmaktadır ve bu yüzden seçilmiştir. Ayrıca, anlık 

görüntü paylaşarak ekstra puan kazanmak için, FPV kameradan alınan verileri 

aktarmak ve uçuş öncesinde, haberleşme ve görüntüleme sistemlerinin doğru 

çalıştığına emin olmak adına, içinde ROS[4] kurulu olan NVIDIA Jetson TX2 

bilgisayarına SSH ile uzaktan bağlanıp gerekli kontrollerin yapılabileceği bir        

Wi-Fi ağı kuruldu. Bunun için daha önceden de kullandığımız ve kullanımına aşina 

olduğumuz Rocket M5 ve Powerbeam M5 kullanıldı. 

 Görüntü işleme sırasında, yapay sinir ağları kullanmak yerine ZED kameradan 

gelen derinlik bilgisi kullanılarak gerekli bilgiler elde edilecek. Bunun sebebi ise, 

yapay sinir ağlarıyla yaptığımız testlerde istediğimiz başarıma ulaşamamızdır. 

Ayrıca ZED kameranın normal kamera özelliği, ileride yapay sinir ağları 

kullanılmaya karar verilirse, buna olanak sağlamaktadır.  

2.3. Bütçe: 

Daha önceden belirlenen bütçemizde, takımın envanterinde gerekli malzemelerin 

çoğunun bulunmasından ve elimizde bulunan malzemeleri değerlendirebilecek şekilde 

planlama yapılması sayesinde, tek faktör kullanılacak olan hava aracının ücretiydi. Bu 

sayede araç yedeğiyle beraber yaklaşık 3000 TL’ye mal oldu. Pervane ve servo yedekleri 

350 TL’ye ve ayrıca FPV kamerasının da 330 TL’ye satın alınmasıyla birlikte araç için 

harcanan toplam maliyet 3680 TL oldu. Bu maliyetle ön tasarımda belirlenen 4000 TL’lik 

bütçeden daha düşük bir bütçe ile araç inşa edildi.  
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3. Aracın Mekanik Özellikleri ve Üretimi 

3.1. Görseller: 

 

Figür 1 - Aracın Birleştirilmemiş Hali 

 

Figür 2 - Aracın Montaj Yapılmış Hali 
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Figür 3 - Aracın Göreve Hazır Hali 

 

3.2. Araç seçimi: 

Üretim maliyeti, özgün araç için düşünüldüğünde, kullanılan malzemelerin 

seçimine, üretim metoduna ve üretim esnasındaki aksaklıkların giderilmesine bağlı olarak 

değişmektedir. Belirlenen gereksinimlere göre hazır alınacak bir platformun maliyeti ise 

özgün tasarım yapmak için gereken minimum üretim bütçesiyle benzerlik göstermektedir. 

Özgün tasarım durumunda, uçağın ekipmanlarının konumlandırılması istenilen şekilde 

yapılabilir ayrıca uçağa istenilen uçuş karakteristikleri verecek şekilde tasarlanabilir. Fakat 

muhtemel hatalı üretim durumları uçağın aranan karakteristik özelliklerinden farklı 

özellikler göstermesine sebep olacaktır. İstenilen özellikleri gösterebilecek hazır platformun 

seçilmesi halinde bu hataların oluşabilme ihtimali en aza indirgenecektir. 

Tasarımda, üretimde, üretim esnasında çıkabilecek hataların giderilmesinde ve 

özgün tasarımın gerektirdiği testlerde harcanacak vakit düşünüldüğünde hazır platform 

seçimi uygun görülmüştür. Böylece hazır platform alınarak kazanılan vakit, otonom 

kilitlenme ve takip görevinin testleri için ayrılacak süreye eklenecektir. Ayrıca verilecek 

bütçenin aracın üretimi yerine asıl görev olan otonom kilitlenme ve takip için gerekli 

ekipmanlara ayrılması, yarışmadaki başarıyı arttırmak için de gerekli görülmüştür. 

Araştırılan hazır platformlar arasında kavramsal tasarım raporunda da belirtilen 

gereksinimler göz önüne alındığında NIMBUS 1800[5] seçilmiştir. 
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NIMBUS 1800 Özellikleri 

 Yarışmanın görevlerini gerçekleştirmek için gerekli aviyonik elemanları ve güç 

sistemini barındırabilecek bir gövdeye sahiptir. 

 Aracın motorları kanatlarda bulunduğundan aracın burun kısmında bulunacak olan 

kamera sistemi için engel teşkil etmemektedir. Aracın burun kısmı kamera entegresi 

için uygundur. 

 Araç hafif bir malzeme olan strafor köpükten üretilmiş olmasına rağmen kanatlardaki 

karbon borular ve gövdedeki kontrplak güçlendirmeler sayesinde iniş ve manevra 

esnasında gerekli mukavemeti gösterebilmektedir. 

 Aracın üzerindeki kolay açılıp kapanabilen kapak sistemleri aviyonik ekipmanlara 

erişimi kolaylaştırmaktadır. 

 Üstten kanatlı konfigürasyonu ile gerekli stabilizasyonu sağlarken kontrol yüzeylerinin 

alanları ve V kuyruk tipi manevra kabiliyeti katmaktır. 

 Uçağın yüzeyi havanın akışına engel teşkil etmeyecek ve sürükleme kuvvetini 

minimum seviyeye indirgeyecek şekilde tasarlanmıştır. 

3.3. Malzemeler: 

NIMBUS 1800 için önerilen motor olan LDPower FA2814 510Kv’nin uçuş için 

10*7 pervane ve 40A ESC ile birlikte yeterli itkiyi sağladığı görülmüştür. %50 itkide 

motorun çektiği akım, uçuş süresi ve pilin ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda 6S 10000 

mAh LiPo pil seçilmiştir. Aracın aviyonik ekipmanlarının ve kameranın entegresi 

sonrasında belirlenmiş ağırlık merkezinden 5mm önde çıkmıştır. Aracın uçuş karakteristiği 

açısından bu bir sorun teşkil etmemektedir. Kamera önde bulunduğu için görüş açısı 

herhangi bir ekipman tarafından kısıtlanmamaktadır. Kullanılan hazır platformdaki kanat 

ve kuyruğun sökülebilmesi, mekanik anlamda iş kolaylığı sağlamıştır. Erişimi 

kolaylaştırması gereken kapaklar aviyonik ekipmanlar için gayet yeterli olmuştur. 

3.4. Üretim yöntemi: 

Pixhawk CUBE, NVIDIA Jetson TX2ve ZED kamera sistemleri 3 boyutlu yazıcıdan 

üretilen parçalarla gövde üzerine yerleştirildi. Rocket M5 ise uygun bir parça ile gövde 

geometrisini devam ettirecek şekilde kuyruk borusunun üzerine konumlandırılmıştır. 

Kanatlara monte edilen motor yuvaların yeterli mukavemeti göstermediği fark edilmiş ve 

yine 3 boyutlu parçaları ile daha dayanıklı parçalar üretilmiştir. Kontrol yüzeyleri için 

gerekli servo motorlar ve ara bağlantı elemanları monte edilip araç uçuşa hazır hale 

getirilmiştir. 
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3.5. Araç fiziksel özellikleri: 

TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU 

Kanat açıklığı 1800mm 

Uzunluk 1300mm 

Maksimum irtifa 3500m 

Maksimum hız 38 m / sn 

Maksimum Kalkış Ağırlığı 5.5kg 

Maksimum faydalı  Yük 1.5kg 

Maksimum uçuş süresi 1.5 saat 

Motor 2814 510KV 

ESC 40A 

Pervane 10*7 

Batarya 6S 10000 mAh Lipo Pil 

Tablo 2 - Aracın Teknik Özellikleri Tablosu 

 

4. Donanım ve Yazılım 

4.1. Görev İdare ve Kilitlenme Sistemi Tasarımı 

4.1.1. Sistem Tasarımı 

Görev idare ve kilitlenme sisteminde, kilitlenmeye yardımcı olacak geniş açılı 

StereoLabs ZED Kamera, kilitlenme kamerası olarak RunCam Eagle 2 Pro FPV 

Kamera, kilitlenme yazılımını çalıştıracak NVIDIA Jetson TX2 görev bilgisayarı ve 

kilitlenme sisteminin çıktılarını uygulayarak İHA’yı istenen konuma getirmek için 

Pixhawk Cube otopilotu kullanılmıştır. 

 

Figure 4 - Kilitlenme Sistemi Şeması 
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4.1.2. Kilitlenme ve Kaçış Algoritmaları 

Kilitlenme yazılımı; hedef İHA bulma, hedef İHA’ya kilitlenme ve kilitlenme 

manevralarının yapılabilmesi için kullanılan seyrüsefer yazılımı olmak üzere 3 ana 

kısımdan oluşmaktadır. Kilitlenme yazılımı genelde sonlu durum makinesi mantığı ile 

çalışmaktadır. İHA, görev sırasında içinde bulunduğu duruma göre farklı algoritmalar 

tarafından kontrol edilmektedir. 

İHA’nın düşük seviyeli kontrolü tüm görev süresince Pixhawk Cube otopilotu 

üzerinden ArduPilot yazılımı kullanılarak sağlanmaktadır. İHA’nın kalkış ve iniş 

durumlarındaki kontrolü tamamen bu yazılımla sağlanırken kilitlenme ve takip 

durumları takımımız tarafından oluşturulan özgün algoritmalarla sağlanmaktadır. 

Hedef tespiti için derin öğrenme algoritmaları, görüntü işleme gibi farklı 

yöntemler denenmiş ve başarı oranları da göz önünde bulundurularak derinlik algısı olan 

ZED Stereolabs kamera kullanılarak derinlik haritası ve derinlik haritası sonuçlarının 

görüntü işleme ile doğrulanması yöntemi seçilmiştir. ZED kamera çift kamera 

sistemiyle 110 derece gibi geniş bir görüş açısı sağlamasının yanında yine çift kamera 

sistemi sayesinde görüntüdeki her bir pikselin uzaklığının haritasını çıkarabilmektedir. 

Bu sayede geleneksel kamera ve görüntü işleme yöntemlerinden daha yüksek bir başarı 

oranı yakalanabilmektedir. ZED kameradan elde edilen uzaklık verilerini görüntü 

işleme algoritmalarında kullanarak hedef tespiti yapılmaktadır. Çıkan sonuçlar çeşitli 

filtrelerden geçirilerek hatalı hedef bulunmasının önüne geçilmektedir. Ancak ZED 

kameranın uzaklık algılama mesafesi 30m ile sınırlı olduğu için bu mesafeye gelene 

kadar geleneksel görüntü işleme algoritmaları kullanılmaktadır. 

İHA hedef arama durumunda iken jüri sunucusundan sağlanan konum verileri 

bazı tahmin algoritmalarından geçirilerek hedef İHA’ların gerçek konumları tahmin 

edilerek yardımcı kamera görüntüsü içerisine alınmaya çalışılmaktadır. Bu durumda 

iken sunucudan gelen verilerin gecikmesinin çok artması veya başka bir sebepten dolayı 

verilerin güvenilirlik oranlarının düşmesi durumunda yardımcı pilot kontrolü ele alıp 

İHA’nın daha kolay bir şekilde hedefi yardımcı kamera görüntüsüne alabileceği bir 

pozisyona getirmektedir.  

Yardımcı kamera görüntüsünde hedef bir İHA tespit edilmesi durumunda basit 

matematiksel hesaplamalar yardımıyla hedefin kilitlenme kamerasının görüntüsünün 

tam ortasına gelmesi için gerekli olan İHA yönelimi hesaplanır. Bu hedef yönelime 

gelinerek aracın görüntünün tam ortasında olması sağlanır ve İHA, hedef İHA’ya 

yaklaşmak üzere hız kazanır.  
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Bu hedef yönelimlerin otopilota aktarılması için Robot Operating System (ROS) 

adındaki yazılım kullanılır. ROS ile birlikte kullanılan MAVROS paketi sayesinde 

otopilot ile görev bilgisayarı arasındaki iletişim sanal bir ağ yardımıyla kurulur. Bu 

iletişim kurulduktan sonra tüm veri alışverişi çok daha kolay olmaktadır. MAVROS 

paketinin sağladığı fonksiyonlardan biri olan “set_attitude” fonksiyonu kullanılarak 

otopilota hedef yönelim talimatları verilmekte ve İHA’nın istenen yönelime gelmesi 

sağlanmaktadır. Takip algoritması olarak bu yöntemin seçilmesinin kolaylık ve 

güvenlik olmak üzere iki ana sebebi 

vardır. Verilen emirlerin temel kontrol 

yüzeyi pozisyonları olmaması sayesinde 

verilen emirler otopilot içerisindeki filtre 

ve kontrollerden geçerek kazaya sebep 

olabilecek manevralar yapılmasının 

önüne geçilmektedir. Ayrıca bu yöntem 

kontrol yüzeylerini kontrol etmekten 

daha pratik bir yöntem olarak öne 

geçmektedir. Bu yöntem yerine otopilota 

hedef koordinat verileri verilerek de takip 

sağlanmaya çalışılabilirdi ancak bu 

yöntem daha üst seviye bir kontrol 

yöntemi olmasından dolayı performansı 

düşük olacağı için bu yöntem tercih 

edilmemiştir. 

İHA takip durumunda olduğu süre 

boyunca hedef İHA’yı kurallarda belirli 

olan kilitlenme görüntüsü yüzdelerine 

getirmeye çalışır. Kilitlenme olayının 

anlaşılabilmesini sağlanmak için 

kilitlenme görüntüsü önce görev 

bilgisayarına aktarılıp ondan sonra yer 

istasyonuna yollanır. Görev 

bilgisayarında, kilitlenme kamerası 

görüntüsü görüntü işleme yardımıyla 

incelenir ve kilitlenme durumunda olunup Figür 5 - Durum Makinesi 
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olunmadığı belirlenir. Hedef araç istenen görüntü kriterlerine uygun hale geldiğinde, 

sistem durum makinesinin kilitlenme durumuna geçilir.  

Kilitlenme durumunda hedef İHA kilitlenme alanında tutulmaya çalışılır. 

Kilitlenme durumuna geçildiği andan itibaren bir sayaç tutulur. Kilitlenme durumu 

kilitlenme kamerasından sürekli olarak kontrol edilir ve hedef İHA’nın kilitlenme 

alanından çıkması durumunda tekrar takip durumuna dönülür. Kilitlenme durumu 

bilgisi sürekli olarak yer istasyonuna yollanır ve kilitlenme durumunun 4 saniye sürmesi 

durumunda bu bilgi de yer istasyonuna başarılı bir kilitlenme olarak bildirilir ve hedef 

İHA takibi bırakılarak başka bir İHA için takip algoritması çalışmaya başlar. 

Bu durum makinesi yer istasyonundan görevin bitirilmesi emri gelene veya bir 

raund süresi olan 10 dakika geçene kadar devam eder. Bu iki durumdan biri olması 

halinde görev bitirilir ve daha önceden belirlenmiş olan iniş manevrası icra edilmeye 

başlanır ve İHA tam otonom bir şekilde iniş yapar. 

Yer istasyonu veya güvenlik pilotu tarafından herhangi bir şekilde aracın takip 

edildiği anlaşılırsa yer istasyonunda önceden hazırlanmış olan uçuş planına geçiş 

yapılacaktır veya güvenlik pilotu tarafından araç manuel olarak kaçırılacaktır. 

 

4.2. Uçuş Kontrol Sistemi ve Algoritması  

Uçuş kontrol sisteminin en önemli parçası, uçağın seyir uçuşunu gerçekleştirecek 

olması, aracın istenen konuma gitmesini, otonom iniş ve kalkışını sağlayacak olması ve 

diğer sensörlerle uyum içinde çalışması gerektiğinden otopilottur. Daha önce tecrübemiz 

olduğu ve yarışma için istenilen özellikleri sağladığından dolayı otopilot olarak Pixhawk 

Cube otopilotu kullanılmasına karar verilmiştir. Açık kaynak kodlu olduğu için kullanıma 

ve geliştirmeye açık olan, senelerdir geliştirilen,  çeşitli uçuş özelliklerine sahip olan ve 

Pixhawk Cube ile uyumlu bir şekilde çalışabilen ArduPilot otopilot yazılımı seçilmiştir. Bu 

ikili sayesinde otonom kalkış ve iniş yapabilen, seyir uçuşu gerçekleştirebilen, istenilen bir 

noktaya gidebilen ve araçtan istenen uçuş özelliklerini yerine getirebilen bir sistem 

oluşturulmuştur. Pixhawk Cube otopilotu ile ArduPilot yazılımının beraber kullanılmasıyla 

sistemimiz aşağıdaki özellikleri kullanabilme kapasitesine sahip oldu. 

 Birçok seri haberleşme sistemi (I2C, CANBUS, SPI vs.) 

 Anlık olarak pilden çekilen akımı, batarya voltaj değerini, aracın hızını, harcanan gücü, 

telemetrinin çekme gücünü, aracın yüksekliği gibi özelliklere ulaşım 

 Otonom uçuş, FBWA, Bekleme (Loiter), Rehberli (Guided) ve Eve Dönüş gibi çeşitli 

uçuş modlarını kullanma 
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 LIDAR ve Pitot statik tüpü gibi çeşitli uçuş kalitesini arttırıcı sensörleri kullanabilme 

 Telemetri veya kumanda verisinin kopmasında, düşük pil durumunda veya diğer sistem 

hatalarına karşı gelişmiş uçuş bitirme (fail-safe) durumlarına ve bunları geliştirilebilme 

olanağına sahip olundu. 

Yer istasyonu yazılımı olarak ArduPilot ile uyumlu olmasından dolayı Mission 

Planner açık kaynak kodlu programı kullanılmasına karar verilmiştir. Bu arayüze takımımız 

tarafından interop kısmı eklenmiştir ve bu eklenti sayesinde aracın anlık konum bilgisi ve 

gerekli diğer bilgiler sisteme otomatik olarak yollanabilecek seviyeye getirilmiştir. 

ArduPilot’un kullanılmasının getirdiği en önemli avantajlarından birisi de ROS 

(Robot Operating System – Robot İşletim Sistemi) ile uyumlu bir şekilde çalışıp araca 

kolaylıkla anlık müdahele imkanı sağlamasıdır. Ayrıca ROS’un bir diğer avantajı SITL’in 

(Software in The Loop), uygulanan algoritmanın, gerçek ortama ihtiyaç duymadan 

simülasyon aracılığıyla denenmesine izin vermesidir. Bu uygulamanın kullanımı ile hem 

zaman kaybının hem de oluşabilecek büyük çapta maddi hasarların önüne geçilmiştir. ROS, 

MAVLink haberleşme protokolü üzerinden doğrudan araçla iletişimi sağlayarak çoklu 

platform desteği sağlamaktadır.  

İHA temel anlamda bir başlangıç konumundan bir hedef konumuna ilerlemek için 

GPS verisini kullanır. Aracın uçuş sınırlarından çıkmaması ve görevleri düşük konum hatası 

ile gerçekleştirebilmesi için seçilen GPS’in önemi büyüktür. Güvenilir olması, diğer 

GPS’lerden farklı olarak içinde barometre, ivmeölçer, pusula gibi sensörleri bulundurması 

ve CANBUS haberleşme protokolünü desteklemesinden dolayı Here2 GPS kullanılmasına 

karar verilmiştir.  

Aracın uçuş kalitesinin arttırılmasında anlık olarak rüzgar hızının bilinmesinin 

önemi büyüktür. Aracın rüzgara göre hızını ayarlaması ve stall durumuna girmemesi için 

sistemimizde pitot statik tübü kullanılmıştır.  

GPS uydularının yerleşiminden dolayı GPS verisinin düşeydeki bileşeni her zaman 

doğru sonuç veremez. Aracın iniş yaparken yüksekliğini yanlış bilmesi aracın kendini iniş 

gerçekleştirdiğini düşünmesine sebep olabilir ve bu sebepten dolayı araç motor kapatabilir. 

Bu durumların önüne geçebilmek için araçta LIDAR kullanılmasına karar verilmiştir ve 

böylece aracın otonom inişinin performansı geliştirilmiştir.  

Uçağın kendi sınırlarını öğrenmesi ve dönüşlerini daha kaliteli gerçekleştirmesi için 

Autotune işlemi yapılmıştır. Bu işlem ile beraber araç istenilen noktalardan daha iyi 

geçmeye ve gitmesi gereken yolu daha iyi takip etmeye başlamıştır.  
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Araçta bir adet NVIDIA Jetson TX2 kullanılmıştır ve bu uçuş bilgisayarı ROS 

sistemine entegre edilmiştir.  

Diğer araçların konumunun bizimle paylaşılmasından dolayı öncelikle uçuş 

bilgisayarı ile diğer uçakların yönelim tahmini yapılıyor ve yönelimimiz ve konumumuz 

düşünüldüğünde en mantıklı olan araç için yönelim hesabı uçuş bilgisayarı tarafından 

gerçekleştiriliyor. Ardından uçuş bilgisayarı tarafından hesaplanan yönelim araca ROS 

aracılığıyla yollanacak ve uçak artık konumu bilinen bir araca doğru yönelmeye 

başlayacaktır. Yaklaşılması hedeflenen aracı görüntü işleme sistemi bulana kadar konum 

üzerinden takip işlemi gerçekleştirilecektir. ROS sistemi ile ArduPilot yazılımının uyumlu 

olmasından dolayı istediğimiz komutları otopilota rahat bir şekilde gönderme imkanımız 

oluşmuştur. 

 

Figür 6 - Uçuş Kontrol Sistemi 

Hedeflenen aracın görüntü işleme sistemi ile bulunması durumunda uçuş 

bilgisayarında aracın hedefe yaklaşması için gereken açı ve yön hesaplanacaktır ve bu 

hesaplanan yönelim ROS üzerinden araca otomatik olarak aktarılacaktır. Uçak bir araca en 

az 4 saniye boyunca kilitlendiyse veya görüntü işleme sistemi uçağı kaybettiyse tekrardan 

en yakın ve yönelimi uygun araca doğru uçağa yönelim verilecek ve sistem yeniden görüntü 

işleme sistemine bir araç takılana kadar çalışmaya devam edecektir. 
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4.3. Yer İstasyonu ve Haberleşme Sistemi 

4.3.1. Yer İstasyonu Akışı 

Yer kontrol istasyonunda görev uçuşu boyunca herhangi bir görüntü işleme veya 

takip algoritması koşmayacaktır, istasyon sadece operasyonel verilerin takibi, jüri 

denetimi ve acil durumlarda müdahale etme amaçlı kullanılacaktır. İHA yer kontrol 

arayüzü olarak Mission Planner kullanılmaktadır. Görev planlayıcı olarak bu yazılımın 

seçilmesinde açık kaynaklı olması, dinamik kontrol sağlaması, gstreamer kaynakları 

destekleyen yerleşik bir FPV video oynatıcısının olması, uçuş loglarını inceleme imkanı 

sunması, arayüz ve programın diğer fonksiyonlarına takımın aşina olması gibi 

parametreler göz önünde bulundurulmuştur. Mission Planner Savaşan İHA Yarışması 

Haberleşme dokümanında yer alan telemetri ve kilitlenme verilerinin belirlenen 

formatta yarışma sunucularına aktarımını ve diğer araçların konum verilerinin 

belirlenen formatta okunmasını sağlayacak şekilde modifiye edilmiştir. Bu sayede uçuş 

sırasında diğer İHA’ların konumu yer istasyonu arayüzünde simüle edilerek uçuş 

trafiğinin okunması ve taktiksel müdahalelerin yapılması kolaylaşmaktadır. Ayrıca yer 

istasyonuna aktarılan video yayınlarını ve yer istasyonu arayüzünü görev boyunca 

belirli bir video formatında kaydeden bir program görev planlayıcıya paralel olarak 

çalışmaktadır.  

4.3.2. Haberleşme Sisteminin Temel Bileşenleri 

Telemetri: İHA otopilotu ve yer istasyonu arasındaki haberleşmeyi sağlamak 

amacıyla MAVLink destekli, kullandığımız otopilot (Pixhawk Cube) ile uyumlu, 

aktarım hızı ve band genişliği ayarlanabilen, uzak mesafelerde de etkili aktarım 

yapabilen RFD 868X tercih edilmiştir. Bu kanal 868-869 MHz bandında çalışmaktadır 

ve sunduğu frekans atlamalı geniş spektrum (FHSS-Frequency Hopping Spread 

Spectrum) özelliği sayesinde aynı frekansta çalışan diğer cihazlarla girişimi ve veri 

kayıplarını engellemektedir. Kullanıcı tanımlı AES (Advanced Encryption Standard) 

şifreleme ile de aktarılan verilerin güvenliği büyük ölçüde sağlanmaktadır. Bu 

haberleşme kanalı aracın sağlık, konum, jiroskop, sensör ve kalibrasyon verileri yer 

kontrol istasyonuna aktarmak için kullanılıyor. Ayrıca aracın yer istasyonundan 

kontrolüne de olanak sunmaktadır. RFD 868X hem yer hem de hava aracında 3 dBi 

yarım dalga dipol anten ile kullanılacaktır. Bu antenlerle RSSI (Received Signal 

Strength Indication)değerleri istenilen düzeyde tutularak, gürültü etkisi oldukça düşük 

değerlerde sağlıklı bir haberleşme sağlamıştır. 
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Wi-Fi Haberleşmesi: Uçuş bilgisayarının uzaktan kontrolü(SSH), kilitlenme 

verilerinin ve görüntüsünün yer istasyonuna aktarılması amacıyla yer istasyonuna bağlı 

POWERBEAM M5 ve araç bilgisayarına bağlı olarak ROCKET M5’ten oluşan bir 

sistem kullanılmaktadır. Bu anten 2.4 ve 5GHz Wi-Fi bantlarını desteklemektedir.  

FPV Haberleşmesi: Yarışma sırasında hava aracının FPV görüntüleri yer 

istasyonuna Wi-Fi aracılığla gönderilecektir. Görüntü veri hattı (pipeline) gstreamer 

frameworkü ile oluşturulacak ve h264 formatında sıkıştırılmış görüntüler yer 

istasyonunun belirli bir udp veya tcp portuna yayınlanacaktır. Bu noktada kurulan       

Wi-Fi ağının gerekli bant genişliğini sağlaması ve yeterli kanal kullanım imkânı 

sunması ağ trafiğine olan yüklenmeden kaynaklanacak sorunları engellemekte, aynı 

frekanstaki diğer işlerde gecikmeye sebep olmamaktadır.  

RC haberleşmesi: Acil durumlarda araç kontrolünün otopilottan alınması ve 

diğer manuel müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Futaba T14SG kumanda ve 

SBUS destekli Futaba R7008SB FASSTest alıcı ile otopilota bağlı olan bir sistem tercih 

edilmiştir. 14 kanal kullanımı sunan bu kumanda ile güvenlik pilotuna temel uçuş 

kontrollerine ek olarak fotoğraf çekme, motorları kapama, uçuş modu değiştirme, 

gimbal yönlendirme gibi tanımlı tuşlar atayarak araç üzerinde tam kontrol imkânı 

verilmiştir.  

 

Figür 7 - Haberleşme Sistem Diyagramı 
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4.4. Güç Yönetimi ve İtki Sistemi 

4.4.1. İtki Sistemi 

İtki sistemi uçuş süresi ve aracın manevra kabiliyeti üzerinde belirleyici bir 

etkiye sahiptir. Araç alındığı anda sahip olduğumuz motor ve pervane kombinasyonları 

ile aracın bulunacağı ağırlıktaki sürükleme kuvveti hesaplanmıştır. Daha sonra aracın 

seyir halindeki taşıma kuvvetinin sürükleme kuvvetine oranı ((𝐿/𝐷)𝑠𝑒𝑦𝑖𝑟) bulunmuştur. 

Bu oran kullanarak seyir halinde ağırlığına oranla itki kuvveti (T/W) 

𝑇

𝑊
=

1

(𝐿/𝐷)𝑠𝑒𝑦𝑖𝑟
 

olarak bulunmuştur. Bu aşamadan sonra yeterli itkiyi verebilecek motor ve pervane 

çiftleri karşılaştırılmıştır. Motor olarak LDPOWER FA2814 510KV pervane olarak 

10x7 tahta pervane kullanmaya karar verilmiştir. ESC(Elektronik Hız Kontrolcüsü) 

olarak da motorun tepe akımı göz önüne alınarak Hobbywing FlyFun 40A Opto ESC 

kullanılmaya karar verilmiştir. 

4.4.2. Güç Yönetim Sistemi 

Aviyonik sistemlerin çektiği akımlarla beraber uçuş için yeterli sürenin sağlanması 

için araçta güç kaynağı olarak TATTU 6S 10000 mAh pil kullanılmaya karar verilmiştir. 

Bütün sistemlerin çektiği akımlarla beraber 45 dakika uçuş süresi elde edilmiştir. Araçta 

gücün tamamen kesilmesini sağlayan sigorta dışarıya monte edilip bağlantı aşamasında 

herhangi bir yanmanın meydana gelmemesi için kısa devre testleri yapılmıştır. Sistemlerin 

doğru ve stabil çalışması için uygun voltaj değerleri BEC ve Powercube V3 ile sağlanmıştır. 

Ayrıca Rocket M5 ve motorlar pilden direkt olarak beslenmekte ve çalıştıkları voltaj 

aralıklarını 20-24V kapsamaktadır. Powercube V3’ün 5V’luk ve 12V’luk çıkışlarıyla 

insansız hava aracının elektronik sistemindeki RFD 868X, Pixhawk Cube ve kontrol yüzeyi 

servoları 5V’la Nvidia Jetson TX2 ise 12V’la beslenmektedir. Kullanılan ZED kamera ve 

FPV sistemi için gerekli 5V BEC ile sağlanarak sistemlerin istikrarlı bir şekilde çalışacağı 

voltaj değeri oluşturulmuştur. Bunların yanı sıra kullanılan Güç Modülü uçuş anında pilin 

gerilim ve akım değerlerinin anlık olarak yer istasyonu tarafından görülmesine olanak 

sağlamaktadır. Kullanılan güç elemanları ile insansız hava aracının elektronik sistemi 

uygun ve istikrarlı bir şekilde çalışmaktadır. Aracın devre şeması Figür 8‘de gösterilmiştir. 
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Figür 8 - Uçağın Devre Şeması 

 

5. Güvenlik  

Araç hazır alındığı için eklenen sistemlerin araca sağlam bir şekilde montesi 

sağlanacaktır. Manevralarda araca binecek aerodinamik yüklere dayanacak şekilde bağlantı 

elemanlarının sağlamlığı sağlanacaktır. Herhangi bir insani hatayı engellemek için uçuş 

öncesi kontrol listesi oluşturulacaktır. Pitot statik tüpünün ve LIDAR’ın kapaklarının 

açılması, farklı uçuş modlarında kontrol yüzeylerinin doğru çalıştığının kontrolü, motorun 

yerde tam gaz çalıştırılması gibi uçuş öncesi temel gereksinimler bu listeye bakılarak 

kontrol edilecektir. Araç uçuşa hazırlanmadan önce uçuş öncesi kontrol listesindeki bütün 

gereklilikler hazırlandıktan sonra uçuşa başlanacaktır. 

Herhangi bir elektronik elemanda yanmanın olmaması için yeterli kalınlıklarda tel 

ve konektör kullanılacaktır. Radyo ve telemetri değerleri uçuş öncesi kontrol edilecektir. 

Uçuş sırasında haberleşme kesilmesi durumunda otonom uçuş gerçekleştiriyorsa 10 saniye 

boyunca haberleşme kesintisi var ise önce belirlenen bir noktaya dönüş yapacak ve otonom 

iniş yapacaktır. Manuel uçuş gerçekleştiriyor ise 5 saniye boyunca haberleşme kesintisi 

durumunda uçuşu sonlandıracaktır. Uçuşu sonlandırılması aşağıda belirtilen şekilde 

yapılacaktır: 
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 Gazın kesilmesi 

 Tam yukarı irtifa 

 Tam sağ dümen 

 Tam sağ kanatçık 

Güç sisteminde çıkabilecek herhangi bir sıkıntı durumunda gücün tamamen kesilmesini 

sağlayan bir sigortayı İHA’nın dış yüzeyine yerleştirecektir. Olası sıkıntılarda sigorta 

kullanılarak aracın gücü kesilecektir. 

Takımımız senelerdir uçuş yapmanın tecrübesi sayesinde gerekli güvenlik 

önlemlerini en iyi şekilde alıp görevleri profesyonelce gerçekleştirecektir. 

 

6. Test ve Simülasyon  

Sistemimizin her bir bileşeninin doğru çalıştığından emin olabilmek adına çeşitli 

testler tasarlandı ve uygulandı.  

Öncelikli olarak, hava aracının üzerinde bulunacak ZED kamera, Jetson TX2 

bilgisayarı gibi birçok elektronik parçanın zarar görmemesi adına, ilk uçuş testlerimiz, bu 

bileşenler hava aracına eklenmeden yapıldı.  

Senaryo Test Başarılı Başarım oranı Başarısızlık nedeni Düzeltmeler 

Otonom 

kalkış 
25 19 %76 

Kalibrasyon 

hatası, pist 

bozukluğu, dümen 

hatası 

Kalibrasyon 

yenilemesi, dümen 

mekaniğinin 

düzeltilmesi 

Otonom iniş 25 20 %80 

GPS ve LIDAR 

verisi hatası, piste 

yanlış veya 

yönelim 

Sensör 

kalibrasyonları ve 

piste yaklaşırken 

doğru nokta tayini 

Otonom 

nokta takibi 
160 134 %84 

Hava muhalefeti, 

PID ayarlamasının 

yeterli olmaması, 

GPS verilerinin 

sağlıklı olmaması 

GPS sensör 

kalibraysonu ve araç 

içindeki diğer 

elektronik aksamdan 

uzaklaştırılması, 

“Autotune” 

yapılması, 

Tablo 3 - Otonom Uçuşu İyileştirme Testi 
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Motorla itki testi yapıldı. Farklı pervaneler test edilerek itki düzeyi optimum 

seviyeye gerildi. Araçta 2 farklı pil modeli test edildi ve uygun pil seçimi yapıldı. 4s 9000 

mAh pil ile 15 dakika uçuş süresi elde edildi ama yarışma esnasında aracın daha atik 

davranacağı düşünüldüğünde ve bu yüzden daha fazla güç harcacağı için 4s 9000 mAh pilin 

yarışmanın 1 turu için yeterli olmayacağına karar verildi. Bu yüzden takımımızın 

envanterinde bulunan bir diğer pil olan 6s 10000 mAh pil test edildi ve testler sonucunda 

25 dakika uçuş süresi elde edildi ve bu süre yarışmanın 1 turu için yeterli olan süreyi 

sağlamaktadır. 

 

 

 

Haberleşme sisteminde, hava aracının üzerindeki RFD 868X-Yer istasyonu ve 

Rocket M5 - Powerbeam M5 arası bağlantılar mesafeye karşı test edildi.    

Mesafe (m) 
RFD 868X – Yer istasyonu 

Bağlantı Oranı (%) 

Rocket M5 – Powerbeam M5 

Veri aktarma hızı (Mbps) 

0 100 130 

200 99 60 

400 97 40 

800 95 25 

1600 93 0.3 

Tablo 3 - Haberleşme Sisteminin Mesafe Testi 

Rocket M5 ve Powebeam M5 bağlantısını güçlendirmek adına, farklı mesafelerde 

ve farklı merkez frekanslar denendi. 5600 MHz ve 5790 Mhz frekanslar denendi. 5600 MHz 

figür 7’de görüldüğü gibi yüksek güç çıkışı verdiği için ve testlerde daha iyi sonuçlar verdiği 

için merkez frekansı olarak seçildi. 

Pil Faydalı Yük Ağırlık (g) Uçuş Süresi 

4s 9000 mAh Boş 3305 25 dakika 

6s 10000 mAh Boş 4005 70 dakika 

4s 9000 mAh 

Kamera, uçuş bilgisayarı, haberleşme 

ekipmanları, ikincil kamera 

4665 15 dakika 

6s 10000 mAh 

Kamera, uçuş bilgisayarı, haberleşme 

ekipmanları, ikincil kamera 

5365 25 dakika 

Tablo 4 - Farklı Ağırlıklarda Farklı Pillerle Aracın Uçuş Süreleri 
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Figure 9 - Merkez Frekansı Güç Çıkış Seviyeleri 

Aracın kilitlenme işlemini gerçekleştirebilmesi için derin öğrenme algoritmalarına 

başvuruldu. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için hızlı ve başarımı yüksek olan 

YOLOv3[6]’ün Tiny versiyonu ile bir eğitim gerçekleştirildi. Training işleminin 

gerçekleştirilebilmesi için YouTube’da bulunan uçuş videolarından kesitler elde edildi ve 

LabelImg programı aracılığıyla bu fotoğraflardan istenilen bölümler gruplandırıldı. 

Training işlemi için 48700 iterasyon yapıldı.  

 

Figür 10 - Eğitim Sürecindeki Hata Oranı 
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Eğitim işlemi için derin öğrenme algoritmasının giriş boyutu 416*416 olarak 

belirendi. Bu sistemi NVIDIA Jetson TX2 ile çalıştırdığımızda saniyede maksimum 9 

fotoğraf işleyebilmekteyiz. Gerçek zamanlı olarak görüntü işleyebilmek için saniyede 24 

fotoğraf işlenmeli lakin biz bu seviyeye ulaşamadık. Yine de elde ettiğimiz sistemi VOT 

2018 Challenge[7] içinde bulunan uav1 videosundaki 3469 fotoğraf karesi ile test edildi. 

Bu test sonucunda sistemimiz yalnızca 522 fotoğraf karesinde başarılı olabildi. Başarımı 

arttırmak için sistemin eminlik katsayısı düşürüldü ama bu sefer de çok fazla yalancı pozitif 

sistem tarafından bulundu. Bu sebepten dolayı yapılan eğitimin yeterli olmadığına karar 

verildi ve yeni bir eğitim yapılmasına karar verildi.  

Yeni eğitimde sisteme daha küçük uçakların bulunduğu fotoğraf kareleri de eklendi 

ve sistemin girdi boyutu 608*608 olarak belirlendi. Eğitim için yaklaşık 45000 iterasyon 

yapıldı ve eğitim sonucu oluşan model dosyası yeniden teste sokuldu. Uav1 videosuna ait 

3469 fotoğraf içinde bu sefer 758 fotoğraf karesinde başarılı sonuç elde edildi ama sistemin 

hızı saniyede yaklaşık 5.5 fotoğraf işleme kapasitesine düştü.  

Elimizdeki veriler düşünülünce sistemin bu kesinlikle ve bu hızla çalışması sonucu 

herhangi bir araca kilitlenme olasılığımız düşük gözükmektedir. Bu sebeple yeni 

algoritmalar araştırmaya başladık ve derinlik algısı bulunan bir kamera olan ve takımımızda 

bulunan ZED kamera kullanmaya karar verdik. ZED kamera ile testlerimizi 

gerçekleştirmeye devam ediyoruz ve aynı zamanda yapay sinir ağları ile bu sistemi 

geliştirmeye devam edeceğiz. Eğer iyi sonuçlar elde edersek derinlik algısı ile 

oluşturduğumuz sisteme entegre edip daha yüksek başarıma sahip bir sistem oluşturmayı 

hedefliyoruz. 

 

7. Özgünlük  

Görüntüleme sistemi: 

Derinlik algısı olan bir kameranın kullanılması sayesinde, görüntü analizimizde, 

görüntüye giren bütün nesneler yerine sadece yakın objelerin eğrilerini tespit edebilmekteyiz. 

Bu sayede algoritma kaynaklı yalancı pozitif sonuçların önüne geçilmiş olur. 

Hedef tespit ve takip: 

Derinlik verisinden elde edilen obje pozisyonları, hava aracının yön tayininde 

kullanılabilecek veriye dönüştüren ve bu verileri ROS üzerinden otopilot davranış verisine 

çeviren hedef tespit ve takip algoritmaları Python dilinde tasarlanıp yazıldı. 
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FPV: 

Uçuş bilgisayarına bağlı 3MP çözünürlük sunan FPV kameradan alınan gerçek zamanlı 

görüntüler, kurduğumuz Wi-Fi ağı üzerinden, Gstreamer yazılımı ile yer istasyonuna aktarılır. 

Yer istasyonu kullanılan yazılım, aktarılan görüntüyü takip edebilecek, yerleşik bir video 

oynatım sistemi sağlamaktadır.   

Operasyon Yönetimi: 

Uçuş bilgisayarında operasyon yönetimi için ROS kullanılarak, alt sistemlerin 

(haberleşme, otopilot yönetimi vb.) birbirlerine bağlanması ve modülerlik sağlandı.  

Yer kontrol istasyonu arayüzü ve interop: 

Yarışmadaki haberleşme isterleri doğrultusunda, kullanıcı girişi yapılabilen, düzgün 

formatta telemetri ve kilitlenme verilerini juri sunucusuna aktarabilen, sunucudan gelen diğer 

araç verilerini gerçek zamanlı simüle edebilen ve FPV görüntüsünü oynatabilen bir arayüz 

tasarlandı. 

Anten izci sistemi: 

Görev sırasında, Wi-Fi bağlantı hızının belli bir eşik değerinin altına düşmemesi 

amacıyla, aracı takip edecek, yer istasyonu yazılımıyla uyumlu ve yüksek doğrulukta bir anten 

takip sistemi tasarlandı. Wi-Fi hızı eşik değeri aktarılacak görüntünün ve diğer verilerin boyutu 

göz önüne alınarak 25 Mbps olarak belirlendi. 
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