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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ 

1.1. Sistem Tanımı  

Yarışma kapsamında tasarlanacak hava aracı otonom kalkış, otonom uçuş ve otonom iniş 

özelliklerine sahip olacaktır. Hava aracı, kamera ve görev bilgisayarını kullanarak yarışma 

alanındaki diğer hava araçlarını algılayarak kilitlenecek ve takip edecektir. Burada amaç 

düşman hava aracını 10 saniye boyunca kamerada belirlenen Hedef Vuruş Alanı içerisinde 

tutmaktır. Algılanan hava aracının bu bölgede tutulabilmesi için sürekli manevralar 

yapılacaktır. 10 saniyenin sonunda hava aracı farklı bir hedefi algılayarak aynı işlemleri tekrar 

edecektir. Aynı zamanda yarışma boyunca kamera görüntüsü, kilitlenme verileri ve telemetri 

verileri periyodik olarak yer istasyonuna aktarılacaktır. Hava aracının çoğunlukla otonom uçuş 

yapması planlanırken, gerektiğinde yer istasyonu ve kumanda ile de kontrol edilebilecektir. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Hava aracının performans değerleri 3. bölümde bahsedilen bileşenler ve mimari referans 

alınarak hesaplanmıştır. Uçuş süresi ücretli bir internet sitesi olan www.ecalc.ch kullanılarak 

hesaplanmış ve 22.2V 6S 10000 mAh batarya ile yaklaşık 24 dakika havada asılı kalma süresi 

elde edilmiştir. Karma uçuşta ise hava aracının yapacağı manevralar göz önünde 

bulundurularak 20 dakika olarak hesaplanmaktadır. Tahmini maksimum hızı ise 47 km/h olarak 

hesaplanmıştır. Motorların ürettiği itkinin hava aracının ağırlığına oranı ise 1.9’dir [1].  

Toplam Ağırlık: 3100 g 

İlave Faydalı Yük: 1901 g 

Maks, Yatış: 52° 

Maks, Hız: 49 km/h 

Tahmini Aralık: 5707 m 

Tahmini tırmanma oranı: 4,7 m/s 

Tablo 1.1. Nihai Performans Özellikleri 

Tasarlanan araçta NVIDIA Jetson Xavier NX kullanılması planlanmaktadır. Xavier NX, 

görüntü işleme ve yapay zeka işlemleri için 384 CUDA ve 48 Tensor çekirdeği barındırmakta 

ve bu mimari ile 21 TOPS’a kadar işlem yapabilme yeteneği sağlamaktadır. Bu sayede düşman 

hava araçlarını algılamak için gerçek zamanlı ve yüksek doğrulukla nesne algılama 

algoritmaları çalıştırılabilecektir.  Ayrıca gerektiği durumda 6 çekirdekli NVIDIA işlemcisi 

üzerinde nesne takibi ve gibi algoritmalar da kullanılabilecektir [2]. 

Hava aracından görüntüleri almak için Jetson geliştirici kartı üzerine Raspberry Pi V2 kamera 

yerleştirilecektir. Bu kamera 8 megapiksel olup 1920x1080 çözünürlükte görüntü vermektedir. 

Bu kameranın seçilme nedeni CSI porta sahip bir kamera olmasıdır. Bu sayede kameranın 

sensöründen alınan görüntü işlemciye uğramadan direkt olarak belleğe ulaşmaktadır. Bu da 

hem performansı arttırmakta hem de gecikmeyi azaltmaktadır.  

http://www.ecalc.ch/
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Uçuş kontrol kartı olarak seçilen Pixhawk 2.4.8, 32-bit işlemcisi sayesinde daha hassas ve hızlı 

işlem yapabilmektedir. Bu sayede hava aracının yaptığı manevralar daha kontrollü ve doğru 

olmaktadır. 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ 

2.1. Takım Organizasyonu 

 

Şekil 2.1. Takım organizasyon şeması 

Uğur Çağlar ÇALIŞKAN: Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur (GPA:3.31). 

Şu anda Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam 

etmektedir. Infodif şirketinde 1 yıl Yapay Zeka Aday Mühendisi olarak çalışmıştır. Vestel’in 

yapay zeka yarışmasında da ikincilik elde etmiştir. Lisans bitirme projesinde yapay zeka 

destekli otonom araba geliştirmiştir. Şu anda AYESAŞ’ta yazılım mühendisi olarak çalışmaya 

devam etmektedir. Yarışma kapsamında takım liderliğini ve nesne algılama görevlerini 

üstlenecektir. 

Faik VURAL: Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur 

(GPA:3.20). Türk Hava Kurumu ile birlikte sabit kanatlı insansız hava aracı yaparak bu aracın 

uçuş kontrol kartı ve yer istasyonunu yazılımını geliştirmiştir. Bitirme projesinde döner kanat 

İHA ile 3D haritalandırma ve nesne tespiti projesini gerçekleştirmiştir. Şu an BITES Havacılık 

ve Uzay Teknolojileri’nde eğitim-simülasyon biriminde yazılım mühendisi olarak 

çalışmaktadır. Yarışma kapsamında yer istasyonu yazılımını ve hava aracı ile haberleşme 

görevlerini üstlenecektir. 

Büşranur ŞAHİN: Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezunudur (GPA:2.96). 

Şuan Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 

Yapay zeka ile nesne sınıflandırma, doğal dil işleme ve sentetik veri üretimi üzerine çalışmalar 

yapmıştır. Şuanda Simsoft Bilgi Teknolojileri’nde yazılım mühendisi olarak çalışmaktadır. 

Yarışma kapsamında nesne algılama ve hava aracının üretim görevlerini üstlenecektir. 
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2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Yarışma takviminin ve maddi desteğin açıklanma tarihinin ertelenmesi yazılımsal kısımlarda 

gecikmeye neden olmasa da donanımsal alt iş paketlerinde birkaç haftalık gecikmeye neden 

olmuştur. Şu ana kadar planlanan zaman akış çizilgesine bağlı kalınmış, sapma olmamıştır. 

Bundan sonraki süreçte ise maddi desteğe göre akış çizilgesi yeniden düzenlenmiş ve Şekil 

2.2’de belirtilmiştir. 

 

Şekil 2.2. Zaman Akış Çizelgesi 

 

Bileşen Açıklama Maliyet 

Frame 
 

Mevcut 

Pil 6S 10000mAh 1767 TL 

ESC x4 (+1 Yedek) 6S 30A 250 TL 

Motor x4 (+1 Yedek) Sunnysky V3508 380kV 1840 TL 

NVIDIA Jetson Xavier 

NX  

 
4900 TL 

Pixhawk 
 

Mevcut 

Kamera Raspberry Pi V2 CSI 350 TL 

WiFi Repeater  TP-Link CPE710 

Outdoor 

464 TL 

TOPLAM 9571 TL 

Tablo 2.1. Ön tasarım raporu tahmini bütçe 

Ön tasarım raporunda yer alan malzeme ve bütçe planlamasına göre birkaç değişiklik 

yapılmıştır. ÖTR’de belirtilen Raspberry Pi V2 CSI bileşeni, halihazırda takımımızda bulunan 

kamera çalıştığı için tahmini bütçe hesaplanırken çıkarılmıştır. Yer istasyonuna eklenecek olan 

WiFi Repeater ise monitör modunu destekleyen ALFA marka WiFi adaptör ile değiştirilmiştir. 
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Ayrıca hava aracı üzerine yine monitör modunu destekleyen bir wifi adaptör yerleştirelecek 

olup takımımızda mevcut olduğundan bütçeye eklenmeyecektir. Ayrıca değişen döviz 

kurundan dolayı bileşenlerin fiyatları değişmiş ve tablo buna göre güncellenmiştir. ESC 

markası belirlenmiş ve fiyatı güncellenmiştir.  

 

Bileşen Açıklama Maliyet 

Frame 
 

Mevcut 

Pil 6S 10000mAh 1767 TL 

ESC x4 (+1 Yedek) LittleBee 6S 30A 700 TL 

Motor x4 (+1 Yedek) Sunnysky V3508 380kV 2050 TL 

NVIDIA Jetson Xavier 

NX  

 
5337 TL 

Pixhawk 
 

Mevcut 

Kamera Raspberry Pi V2 CSI Mevcut 

WiFi Adaptör ALFA AWUS051NH v2 800 TL 

Güç Dağıtım kartı Matek FCHUB-6S 134 TL 

Raspberry Pi 3B  418 TL 

TOPLAM 11206 TL 

Tablo 2.2. Kritik tasarım raporu tahmini bütçe 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ 

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

 

Şekil 3.1. Nihai sistem şeması 
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Motor: Tasarlanan aracın havalanması için gereken itkiyi sağlayacaktır. Kararlaştırılan 

motorlar ön tasarım raporunda belirtilenlerle aynı olup SunnySky V3508 380kV kullanılacaktır. 

ESC: Tasarlananan İHA’da motorların hızını kontrol etmek için 4 adet 6S 30A ESC 

kullanılacaktır. Kavramsal tasarım raporunda belirlenmeyen ESC markası LittleBee olarak 

belirlenmiştir. 

Güç Dağıtım Kartı: ESC’lere ve diğer elektronik elemanlara güç sağlayacak olan güç dağıtım 

kartı olarak Matek FCHUB-6S tercih edilmiştir. Bu kart 6S pili desteklemekte ve hava aracına 

gerekli akımı sağlayabilmektedir. 

Uçuş Kontrol Kartı (Pixhawk): Görev bilgisayarından aldığı komuta göre motorlara yön 

verecek ve aracın havadaki kontrolünü sağlayacaktır. Pixhawk 2.4.8 versiyonu kullanılacaktır. 

GPS: Uydu vasıtasıyla, görevlerde hava aracının coğrafi konumunu hesaplama için 

kullanılacaktır.  

Kumanda Alıcısı: Manuel uçuşlarda kumandadan gelen verileri uçuş kontrol kartına 

aktaracaktır. Alıcı olarak 10 kanallı FlySky iA10B kullanılacaktır. 

Kumanda: Pilotun manuel uçuşlarda hava aracını yönlendirmesini sağlayacaktır. FlySky FS-

i6X kullanılacaktır. 

Kamera: Düşman hava araçlarını algılamak için görev bilgisayarına görüntü sağlayacaktır. 

Raspberry Pi V2 CSI tercih edilmiştir. 

Görev Bilgisayarı (NVIDIA Jetson Xavier NX): Düşman hava araçlarına kilitlenmeyi ve 

hava aracını yönlendirmek için uçuş kontrol kartıyla haberleşmeyi sağlayacaktır.  

Raspberry Pi: Hava aracı ile yer istasyonu arasındaki iletişimi sağlamak için Raspberry Pi 

üzerinden haberleşme yapılacaktır. Bunun nedeni WiFi-Broadcast kullanmak için Linux işletim 

sistemi gerekmesidir. WiFi-Broadcast, Raspberry Pi 2 ve 3 modellerinde çalışabilmektedir.  

WiFi Adaptör: Kavramsal tasarım raporunda belirtilen WiFi Repeater yerine WiFi Adaptör 

tercih edilmiş olup markası ALFA AWUS051NH v2 seçilmiştir. Bunun değişikliğin nedeni, 

tercih ettiğimiz haberleşme tekniği olan WiFi Broadcast’i kullanabilmek için monitör modu 

destekleyen WiFi cihazlarının kullanılması gerektiğidir. Hava aracında ise AR9271 veya 

RTL8812 chipset’ine sahip WiFi adaptör kullanılacaktır. 

3.2.  Alt Sistemler Özeti 

Tasarlanan hava aracı için motor seçimi yapılırken 3 kriter uygulanmıştır. Bunlar uzun süre 

havada kalması için verimli bir motor olması, gerektiğinde hava aracına manevra kabiliyeti 

sağlayabilmesi ve aracı rahatça havalandırabilecek itki gücüne sahip olmasıdır. İlk olarak hava 

aracının müsabaka boyunca yani 15 dakikadan fazla havada kalması gerektiğinden daha verimli 

olan düşük kV değerli motor ve buna uygun büyük pervane tercihi öne çıkmıştır. İkinci olarak 

hava aracının yaklaşık ağırlığı hesaplanarak buna uygun motorlar araştırılmıştır. Aracın tahmini 

ağırlığı 3000g olarak hesaplanmıştır. Motorların oluşturduğu itkinin, İHA’nın ağırlığının 

yaklaşık 2 katı olacak şekilde belirlenmesine özen gösterilmiştir. Seçilen motorlar yaklaşık %50 

gazda (throttle) aracın ağırlığına eşit bir thrust üreterek aracın havalanmasını sağlayacaktır. 
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Aynı zamanda %100 gazda aracın ağırlığının 2 katından fazla itki üreterek düşman hava 

araçlarını takip ederken ya da onlardan kaçarken gerektiğinde yüksek manevra yapabilmesini 

sağlayacaktır. Bu kapsamda, olabilecek birkaç motor ve özellikleri Tablo 2.1’de 

karşılaştırılmıştır.  

Motor 

Voltaj 

(Hücre) 

Maks. 

İtki (g) 

Pervane Maks. 

Akım 

Ağırlık(g) 

Sunnysky X4108S 480kV 4-6S 1410 15x5 11.9 113 

Tarot 4006 620kV 3-4S 1580 13x5.5 26 82 

RCTimer 5010 360kV 3-6S 1370 12x3.8 15.6 90 

Sunnysky V3508 380kV 4-6S 1395 12x5 8.5 97 

Tablo 3.1. Motorların karşılaştırılması 

İtki ve çektiği akım hesaba katıldığında Sunnysky V3508 380kV motorunun kullanımına karar 

verilmiştir. Seçilen motora ait bilgiler Tablo 3.2’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.2. Sunnysky V3508 test verileri 

Pil seçiminde hem kapasite hem voltaj önemlidir. Pil voltajının motor voltajıyla uyumlu olması 

gerekmektedir. Ayrıca voltaj yani “S” arttıkça daha motorlar daha çok itki üretebilirken ve 

verimlilik artarken diğer taraftan pilin ağırlığı da artmaktadır. Bu unsurlar göz önünde 

bulundurularak pilin 22.2V (6S) olması uygun görülmüştür. Motorların gücü ve İHA’nın 

ağırlığı hesap edildiğinde 10000 mAh kapasiteli batarya yaklaşık 20 dakikalık uçuş süresi 

sağlayarak görevlere uygun olmaktadır. 

Tasarlanan hava aracında otonom kilitlenmeyi gerçekleştirmesi için NVIDIA Jetson Xavier 

NX geliştirici kartı kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu kart 6 çekirdekli 64-bit NVIDIA ARM 

işlemciye ve 384 CUDA, 48 Tensor çekirdeği içeren bir GPU’ya sahiptir. Bu özellikleri 

sayesinde, gerçek zamanlı nesne algılama algoritmalarını başarılı bir şekilde 
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çalıştırabilmektedir. Ayrıca 8 GB RAM bulundurmaktadır. Geliştirici kartı üzerinde kilitlenme 

görevlerinde kullanılacak kamera bağlantısı için CSI portu bulunmaktadır.  

Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk kullanımı tercih edilecektir. Pixhawk, açık kaynak kodlu 

olan ArduPilot yazılımını içerir ve bu sayede yaygın kullanılan Mission Planner, 

QGroundControl gibi yer istasyonları yazılımlarıyla uyumludur. 32-bit mikro denetleyici 

sayesinde yüksek işlem gücüne sahiptir. 3 eksen jireskop, 3 eksen ivmeölçer ve barometre gibi 

sensörleri hâlihazırda bulundurur. Bu sayede daha stabil uçuşlar gerçekleştirmeye olanak tanır. 

Tasarlanacak quadcopter için stabil ve dengeli uçuş sağlaması sayesinde en iyi uçuş kontrol 

kartıdır. Telemetri ve harici sensörlerle uyumludur. Motorların kontrolü için ESC’lere bilgi 

sağlar. Ayrıca Jetson Xavier NX ile kolay bağlantı kurulması sayesinde otonom uçuşun 

planlanması, görevler için nesne tanıma gibi işlemler Jetson Xavier NX üzerinden 

gerçekleştirilerek Pixhawk’a komut gönderilebilir. Jetson ile Pixhawk arasındaki bağlantı 

telemetri portu üzerinden kurulacaktır. İki cihaz arasında MAVLink protokolü kullanılarak iki 

yönlü haberleşme bulanacaktır.  

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Hava aracının genel performansını hesaplamak için, ücretli bir site olan www.ecalc.ch’dan 

faydalanılmıştır. Bu site, çoğu motor, pervane verilerini içermekte ve seçilen özelliklere göre 

performans hesaplaması yapmaktadır.  

 

Şekil 3.2. Hava aracının genel performansı 

Şekil 3.1’de hava aracının uçuş süresi, motorların tahmini sıcaklığı, itki-ağırlık oranı gibi 

bilgiler gözükmektedir. Bu hesaplamalara göre hava aracı ideal koşullarda ve sakin sürüşte 24 

dakikaya kadar havada kalabilecek performansa sahiptir. Ancak araç yarışma boyunca sabit 

şekilde havada kalmayacağı için bu süre biraz daha düşecektir. Daha detaylı hesaplamalar Şekil 

3.2’de verilmiştir. Ayrıca motorların sıcaklığı ve itki-ağırlık oranı ideal gözükmektedir. 

 

Şekil 3.3. Hava aracının detaylı performansı 

http://www.ecalc.ch/
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Şekil 3.2’de hava aracıyla ilgili daha detaylı bir incelemeye yer verilmiştir. Buna göre en 

optimum uçuşta (aracın havada asılı durması) motor başına 3.15 amper akım çekilmekte ve çok 

verimli bir uçuşa 24 dakika uçuş süresi elde edilmektedir. Karma bir uçuşta ise motor başına 

çekilen akım 5 ampere kadar ulaşmakta ve uçuş süresi yaklaşık 19 dakika olarak 

hesaplanmaktadır. Bu süre de müsabakayı tamamlamak için yeterli gözükmektedir. Bu 

hesaplamaların tümüne uçuş bilgisayarı gibi tüm elektronik bileşenlerin çekeceği akım da 

dahildir.  

Uçuş süresi hesaplamalarda yeterli gözükse de her olasılığa karşı batarya seviyesi otomatik 

olarak izlenecektir. Batarya doluluk oranı yaklaşık %30-40 seviyesine indiğinde uçuş 

bilgisayarı tarafından uçuş süresinin yetmeyeceği hesaplanırsa, hava aracının agresifliği 

azaltılacak ve daha küçük hareketler yapması sağlanacaktır. Böylelikle otonom kilitlenme 

görevine devam edilebilirken gerekli uçuş süresi de garanti altına alınmış olacaktır. 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

 

Şekil 3.4. Hava aracının 3 boyutlu modelinin önden görünümü 

 

Şekil 3.5. Hava aracının 3 boyutlu modelinin arkadan görünümü 
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Şekil 3.6. Hava aracının mevcut görünümü 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Hava aracı tasarlanırken alt sistemlerin konumları; ağırlık merkezi, kullanılan frame’in orta 

noktası olacak şekilde yerleştirilmiştir. Tüm motorlar hassas bir şekilde aracın orta noktasına 

eşit uzaklıkta monte edilmiştir. ESC’ler yerleştirilirken de ağırlık merkezi göz önünde 

bulundurulmuştur. Pil, hava aracındaki en ağır bileşen olduğu için konumu çok önemlidir. Bu 

nedenle, frame’in orta noktasının hemen altında ağırlık merkezi hesaplanarak yerleştirilmiştir. 

Pixhawk yerleştirilirken, ivme ölçer ve jireskop gibi sensörlerin doğru çalışması için frame’in 

tam orta noktası tercih edilmiştir. Jetson Xavier NX ise Pixhawk’ın manyetik sensörünü 

etkilememesi için, 3D yazıcı kullanılarak tasarlanan parça ile Pixhawk’ın biraz üzerine 

yerleştirilmiştir. 

Bileşen Açıklama Ağırlık (g) 

Frame ZD550 400 

Pil 6S 10000mah 1700 

ESCx4 6S 30A 36 

Motorx4 Sunnysky V3508 380kV 388 

NVIDIA Jetson Xavier NX 
 

172 

Pixhawk 
 

50 

Diğer bileşenler Veri Link cihazları, GPS… 400 

TOPLAM 3146 

Tablo 3.3. Hava aracı ağırlık dağılımları 

  



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

12 | S a y f a  

VEGA 

4. OTONOM KİLİTLENME 

Otonom kilitlenme görevini gerçekleştirmek için en çok kullanılan nesne algoritmaları 

araştırılmış ve test edilmiştir. Burada YOLO, SSD ve Faster R-CNN olmak üzere üç algoritma 

ön plana çıkmaktadır YOLO ve SSD algoritmaları tek zamanlı algılama yaptıkları için yüksek 

performansları ile gerçek zamanlı çalışmaya uygundur. Faster R-CNN algoritması ise YOLO 

ve SSD algoritmalarına göre daha yüksek başarı gösterirken FPS’i oldukça düşüktür. Bu 

nedenle bir tracking algoritması ile birlikte kullanılması gerekmektedir. 

Otonom kilitlenmede kullanılacak algoritmaları test etmek internetten edinilen fotoğraflar ile 

bir veri seti oluşturulmuştur. Bu veri setinde hava araçları, LabelImg kullanılarak 

etiketlenmiştir. Daha sonra bu üç algoritma, hazırlanan veri seti kullanılarak eğitilmiş ve test 

edilmiştir. Yapılan testler sonucunda elde edilen FPS ve başarı oranlarına 8.1.2 bölümünde 

detaylı olarak yer verilmiştir.  

Yapılan testler sonucunda, diğer araçları algılaması için nesne algılamada oldukça popüler olan 

YOLO (You Only Look Once) algoritması kullanılmasına karar verilmiştir. Bu algoritmanın 

seçilmesinin nedeni gerçek zamanlı olarak çalışabilecek performansa sahip olması ve yüksek 

doğruluk sağlayabilmesidir. Kullanılması planlanan model YOLOv5 modelidir [3].  

 

Şekil 4.1. Test amacıyla eğitilen modelin denemesi 
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4.1. Otonom Kilitlenme Akışı 

 

Şekil 4.2. Otonom kilitlenme algoritması akışı 

Otonom kilitlenmeyi gerçekleştirmek için ilk olarak kameradan alınan görüntü CSI portu 

kullanılarak Jetson geliştirici kartına aktarılacaktır. Python kullanılarak geliştirilen nesne 

algılama ve kilitlenme algoritması kameradan gelen görüntü ile beslenecektir. Kamera 

görüntüsündeki hava araçları yapay zeka tabanlı algoritma ile algılanacak, konumları 

hesaplanacaktır. Birden fazla İHA’nın algılanması durumunda kameranın orta noktasına ve 

hava aracına en yakın olanı belirlenerek bu araca kilitlenilecektir. Bu sayede karmaşıklık 

giderilmiş olacaktır. Kamera görüntüsünde hiçbir İHA olmaması durumunda ise sunuculardan 

alınan telemetri verileri yer istasyonu üzerinde değerlendirilerek en kolay algılanabilecek İHA 

belirlenecektir. Buradaki kriterler; düşman İHA’ların uzaklığı, hesaplanan yönü ve hızıdır. 

Kilitlenmek için seçilen İHA’nın telemetri bilgisi hava aracına iletilecek ve görev bilgisayarı 

tarafından yapılması gereken manevralar belirlenecektir. Kamera açısına girdiğinde ise 

algılama ve kilitlenme algoritması tekrar çalışacaktır.  

Otonom kilitlenme için kullanılan algoritmalar, görüntü alma modülü, veri aktarma ve işleme 

modülü ve yapay zeka modülü ROS (Robotic Operation System) üzerinde çalıştırılacaktır. Bu 

sayede sistem üzerinde akan veriler tek bir merkezden kontrol edilecektir. Ayrıca ROS, farklı 

programlama dillerini aynı platformda kullanma imkanı sunmaktadır. Bu sayede görüntü işleme 

modülünü Python dilinde, otonom uçuş algoritmalarını ise C++ üzerinde geliştirme imkanı 

vermektedir. ROS’un sağladığı modüler sistemler ve görselleştirmeler ile de geliştirme yükü 

azaltılacaktır. Pixhawk’ın kullandığı Ardupilot yazılımın ROS desteği sayesinde de ROS 

üzerinde işlediğimiz otonom uçuş verilerini Pixhawk uçuş kontrol kartına kolaylıkla aktarılacak 

ve İHA’nın aksiyon alması sağlanacaktır. 
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Aynı araca üst üste iki kez kilitlenme yapılmaması gerektiğinden kilitlenme süresi sona 

erdiğinde sunucudan gelen telemetri verileri kullanılarak en yakındaki farklı bir araca 

yönlendirilecektir. 

Sunuculardan gelen telemetri verileri sürekli olarak izlenerek diğer hava araçlarının takip edip 

etmediği tahmin edilmeye çalışılacaktır. Bu tahmin için iki farklı yaklaşımdan 

faydalanılacaktır. Bunlardan ilki, düşman hava araçlarının takım hava aracına olan uzaklığıdır. 

Aradaki mesafe belli bir sınırın altına düştüğünde, düşman bir aracın hedefinde olma ihtimaline 

karşı aradaki mesafeyi açacak agresif hareketler yapılacaktır. İkinci olarak ise düşman araçların 

belirli bir süre içerisinde yaptıkları hareketler izlenerek, hava aracının hareketleriyle 

karşılaştırılacaktır. Benzerlik olması durumunda, takip ihtimaline karşı yine agresif hareketler 

sergilenecektir. 

 

5. HABERLEŞME 

 

Şekil 5.1. Haberleşme sisteminin genel şeması 

5.1. Hava Aracı – Yer İstasyonu Haberleşmesi 

Hava aracı ile yer istasyonu arasında iki yönlü haberleşmeyi sağlamak için WiFi-Broadcast 

tekniği kullanılacaktır. Wifi-Broadcast, UDP protokolü kullanılarak ham WiFi paketleri 

içerisinde aktarılmak istenen verilerin taşınmasıdır [4].  

WiFi-Broadcast’i kullanmak için monitör modu destekleyen WiFi cihazları gerekmektedir. Bu 

nedenle haberleşmede monitör modunu destekleyen chipset’e sahip WiFi adaptörleri tercih 

edilmiştir. Yer istasyonuna video aktarımı yapılmak istenildiğinden yüksek frekanslı bir sinyal 
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tercih edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda frekans yükseldikçe çekim mesafesi düşmektedir. 

Bu koşullar göz önüne alınarak 2.4 GHz frekans kullanılması uygun görülmüştür. Bu frekans 

ile hem video aktarımı için gereken bant genişliği hem de yarışma alanı boyunca gereken çekim 

gücü sağlanabilmektedir.  Fakat 2.4 GHz bandında çok fazla gürültü olması durumunda 5 GHz 

WiFi cihazları da kullanılabilir. 

Hava aracı üzerinde Atheros AR9271 veya Realtek RTL8812 chipset’li omni-directional 

antenli WiFi adaptör kullanılacaktır. Yer istasyonunda ise ALFA marka AWUS051NH v2 

adaptör kullanılması planlanmaktadır. Daha uzak mesafeye homojen sinyal dağılımı sağlamak 

için bu cihazın standart anteni, takım tarafından hesaplamalar yapılarak tasarlanan yagi anten 

ile değiştirilecektir. Ayrıca 3D yazıcı ve servo motorlar kullanılarak anten-tracker tasarlanarak 

yer istasyonu anteninin sürekli olarak hava aracını görmesi sağlanacaktır.  

Kameradan alınan ve Jetson üzerinde işlenen görüntüler UDP paketleri halinde yer istasyonuna 

gerçek zamanlı olarak gönderilecektir. UDP protokolünde ACK (acknowledgement) olmadığı 

için video aktarımı yapabilecek kadar yüksek bir bant genişliği elde edilebilmektedir. 

Kameradan alınan frame’ler ROS üzerinden C++ kullanılarak yazılan WiFi-Broadcast 

yazılımına iletilmektedir. Daha sonra bu veri UDP paketlerine bölünerek yer istasyonuna 

iletilmektedir. 

Mission Planner yer istasyonu yazılımında WiFi-Broadcast’e uygun değişiklikler yapılmış ve 

WiFi cihazından gelen verilerin Mission Planner’da gösterilmesi sağlanmıştır. Kamera verileri, 

Mission Planner’da bulunan HUD ekranına yansıtılırken; otonom kilitlenme verileri 6. 

Bölümde detaylı olarak bahsedilen arayüze aktarılmaktadır. 

Uçuş sürecince hız, yükseklik, konum, yön, uçuş modu gibi veriler MAVLink protokolü 

kullanılarak 3DR telemetri cihazları üzerinden yer istasyonuna aktarılacaktır. Bu veriler direkt 

olarak Mission Planner arayüzüne yansıtılabilir. Telemetri cihazlarının frekansı, Türkiye’de 

izin verilen 433 MHz olarak seçilmiştir. Hava aracındaki telemetri cihazında omni-directional 

anten tercih edilecekken, yer istasyonunda çekimi arttırmak için yönlü yagi anten tercih 

edilecektir. Ayrıca bu anten de tasarlanan anten tracker modülüne monte edilerek hava aracının 

mevcut konumuna yönelmesi sağlanacaktır. Telemetri verileri alternatif olarak WiFi-broadcast 

tekniği ile iletilebilir. Bu durumun başarılabilmesi durumunda telemetri cihazları ortadan 

kaldırılarak sadece tek bir cihaz üzerinden hem video hem kilitlenme hem de telemetri verileri 

iletilmiş olacaktır.  

Her ne kadar uçuşun büyük çoğunluğunun otonom olması amaçlansa da acil durumlarda manuel 

kontrol gerekebilir. Bu gibi durumlarda pilot kontrolü ele alarak manuel kontrol sağlayacaktır. 

Bunu gerçekleştirmek için 10 kanallı FlySky FS-i6X kumanda ve 10 kanallı FlySky FS-iA10B 

alıcı tercih edilmiştir. Alıcı, SBus veri yolu sistemi kullanılarak Pixhawk’ın RCIN pinine 

bağlanmıştır. Bu sayede tek kablo üzerinden tüm kanallara ait veriler gönderilmekte ve araç 

kontrol edilebilmektedir.  
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5.2. Pixhawk – Jetson Xavier NX Haberleşmesi 

Yarışma sürecince Xavier NX kullanılarak yapılan otonom kilitlenmeler esnasında İHA’nın da 

hareket etmesi gerekmektedir. Bu nedenle NVIDIA Jetson Xavier NX ile Pixhawk arasında 

UART protokolü kullanılarak haberleşme sağlanacaktır. Pixhawk’ın telem2 portuna Jetson 

üzerindeki J8 ve J10 pinlerine takılı kablo ile haberleşme sağlanacaktır.  

Gönderilen veriler MAVLink protokolüne uygun olarak gönderilecektir. İHA’nın mevcut 

konumu Pixhawk’tan alınarak otonom kilitlenme algoritmasına göre yeni koordinat 

hesaplanacaktır. Örneğin algılanan düşman İHA bir yöne doğru ilerliyorsa hava aracına da o 

yöne hareket edilecek şekilde MAVLink paketi gönderilecektir. Bu işlem otonom kilitlenme 

algoritması çalıştığı sürece devam edecektir. Aynı zamanda herhangi bir hava aracı 

algılanmadığı durumlarda hava aracı bulmak için yer istasyonundan gelen telemetri verilerine 

göre yeni koordinat hesaplanacaktır. 

5.3. Yer İstasyonu – Yarışma Sunucusu Haberleşmesi 

Açık kaynak kodlu Mission Planner yazılımı takımımız tarafından geliştirilmiş ve yarışma 

sunucusuyla haberleşecek şekilde yeniden kodlanmıştır. Bu sayede yarışma süresince yer 

istasyonu bilgisayarı ile yarışma sunucusu arasında iki yönlü haberleşme olacaktır. Bu 

haberleşme, yarışma sunucusuna gönderilen GET ve POST istekleri aracılığıyla sağlanacaktır. 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI 

Uçuş süresi boyunca hava aracının kontrolünü sağlamak için Mission Planner yer istasyonu 

yazılımı kullanılacaktır. Mission Planner, yer istasyonları için en çok kullanılan yazılımlardan 

biridir. Bu yazılıma alternatif olarak QGroundControl gibi yazılımlar bulunmaktadır. Bu 

yazılımlar arasında çok fazla benzerlik olmasına rağmen Mission Planner seçilmesinin nedeni 

C# programlama dili ile geliştirilmesidir. Bu sayede yeni özellikler eklenmesi daha kolaydır. 

Mission Planner yazılımı, hava aracıyla ilgili; hız, yön, harita üzerindeki konum, yükseklik gibi 

bilgileri kullanıcıya halihazırda sunmaktadır. Bu yazılıma Savaşan İHA Yarışması 

kapsamındaki görevleri gerçekleştirmek için yeni fonksiyonlar eklenmiştir.  

Açık kaynak kodlu bir yazılım olan Mission Planner’ın arayüzüne yarışma kapsamındaki 

verilerin kullanıcıya sunulabilmesi için Teknofest isimli yeni bir panel eklenmiştir. İlk olarak 

yarışma sunucusunun IP adresinin girilebilmesi için bir textbox ve oturum açma kapatma 

işlemleri için iki adet buton yerleştirilmiştir. Kullanıcıdan alınan IP adresi sonrası oturum açma 

butonuna basılması durumunda yarışma komitesi tarafından verilen takım adı ve şifre /api/giris 

adresine POST isteği gönderilecektir. Sunucuya veri gönderme ve sunucudan veri alma 

işlemlerinin gerçekleşebilmesi için oturum açılma şartı aranmaktadır. 
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Şekil 6.1. Mission Planner’ın yarışmaya uyarlanan arayüzü 

Eklenilen panelin sağında otonom kilitlenme için kurulan algoritmayı başlatacak ve durduracak 

olan iki buton mevcuttur. Bir araç kamera görüntüsünde kilitlenme dörtgeninin içine girdiğinde 

10’dan geriye sayım başlayacak olup arayüz ekranından eş zamanlı olarak takım ve hakemler 

tarafından takip edilebilecektir. Kilitlenilen araç sayısı ve uçuş modu da aynı şekilde ekranda 

gösterilecektir. İHA’nın kalkışından itibaren kronometre başlatılacak ve eklenilen panelin sol 

alt köşesinde aracın havada kalma süresi eş zamanlı sunulacaktır.  

 

Şekil 6.2. Mission Planner oto mod uçuş planlama arayüzü 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

18 | S a y f a  

VEGA 

5.1 bölümünde bahsedilen, hava aracından WiFi-Broadcast tekniğiyle aktarılan video 

görüntüsünün yer istasyonunda gözükebilmesi için Mission Planner üzerinde geliştirme 

yapılmıştır. Bu sayede, gelen görüntü Head Up Display (HUD) paneline aktarılacaktır. Harita 

üzerinde de geliştirme yapılarak diğer hava araçlarının harita üzerinde gösterilmesi 

amaçlanmıştır. Bunu yaparken, yarışma sunucusundan gelen telemetri verilerinden 

faydalanılacaktır. Ayrıca, Mission Planner yazılımındaki uçuş planı sekmesi, yarışma boyunca 

yapılacak otonom manevraların gözlemlenmesi ve planlanması için kullanılacaktır.  

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU 

7.1. Yapısal Entegrasyon 

Yarışma için tasarlanacak hava aracı kompozit yapıda olup, parçalar işlevlerine göre farklı 

malzemelerden oluşmaktadır. Hafiflik ve dayanıklılık göz önünde bulundurulduğunda 

tasarlanacak Hava aracı; karbon fiber, alüminyum ve plastik (3D yazıcı çıktısı) malzemelerden 

oluşmaktadır.  Hava aracını tasarlanırken ZD550 hazır frame alınmış ve üzerinde iyileştirmeler 

yapılmıştır. Şase ile motor arasındaki bağlantıyı sağlayan gövde kısmı 16 mm çapında karbon 

fiber çubuklardan oluşmaktadır. Karbon fiber malzeme yüksek mukavemet sağlarken aynı 

zamanda hava aracının hafif olmasını sağlayacaktır. Ayrıca sertlik seviyesi plastiğe göre daha 

yüksek olduğu için motorların esnemesini engelleyecektir. Antenler yerleştirilirken, karbon 

fiber malzemelerin RF sinyallerini engellemesi de göz önünde bulundurulmuştur. 

Yapılan testlerde, takım tarafından alınan ZD550 frame’inin iniş takımları yerden çok yüksekte 

ve ağırlık merkezine yakın olmasından dolayı iniş sırasında dengesizlik oluştuğu ve hava 

aracının devrilebildiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle iniş takımlarının daha dengeli olacak 

şekilde yeniden tasarlanmasına karar verilmiştir. İniş takımlarının, olası sert inişlere 

dayanabilecek yapıda olması gerektiği için üretiminde esnek bir malzeme seçimi daha sağlıklı 

olacaktır. Esneme özelliği olan plastik, iniş takımlarının üretimi için uygun bir malzemedir. Bu 

nedenle tasarlanan iniş takımları 3D yazıcı ile tekrar basılmıştır.  

 

Şekil 7.1. a) Yeniden tasarlanan iniş takımı b) 3D yazıcıda basılan iniş takımının entegrasyonu 
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7.2. Mekanik Entegrasyon 

Mekanik entegrasyon adımında motorlar hava aracının dört kolunun en uç noktasına karbon 

fiber tutucular vasıtasıyla vida ile monte edilmiştir. Motorların kabloları silindirik karbon fiber 

kolların içinden geçerek gövdeye ulaşmaktadır. Pixhawk, hava aracının ağırlık merkezine en 

yakın noktaya yerleştirilmiş ve sensörlerin doğru çalışması için titreşim önleyici üzerine monte 

edilmiştir.  

 

Şekil 7.2. Hava aracının mekanik entegrasyonu 

Karbon fiber bileşenler RF sinyallerini engelledikleri için yer istasyonu ile haberleşme sağlayan 

antenlerin, hava aracının alt kısmına monte edilmesi tercih edilmiştir. Bu kapsamda video 

aktarımı ve otonom kilitlenme verilerinin aktarımını sağlayan wifi adaptör, telemetri bilgilerini 

ileten telemetri cihazı ve acil durumlarda manuel uçuşu sağlamak için kumanda alıcısı hava 

aracının altına yerleştirilecektir.  

NVIDIA Jetson Xavier NX geliştirici kartı, Pixhawk üzerindeki sensörleri etkilememesi 

açısından Pixhawk’ın biraz üstüne, 3D yazıcıdan basılan ve uzun vidalarla monte edilen bir 

parçaya monte edilecektir. Kamera ise yine 3D yazıcıdan basılan parça vasıtasıyla aracın ön 

kısmına, gövdesine monte edilecek ve Jetson’a bağlanacaktır. 

Mevcut frame’in pil yuvasına yarışmada kullanılması planlanan pil sığmadığı için pil yuvası 

yeniden tasarlanmıştır. 3D yazıcıdan alınan baskı ve alüminyum kesim parçalar uzun vidalar 

yardımıyla gövdeye monte edilecektir. Oluşturulan alana pil yerleştirilecek ve kemerlerle 

mümkün olduğunca sabitlenecektir. 
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7.3. Elektronik Entegrasyon 

Hava aracındaki elektronik bileşenlerin çalışması için gereken güç, araçta bulunan LiPo pil 

vasıtasıyla sağlanmaktadır. LiPo pilden gelen güç bir taraftan güç modülü ile Pixhawk’ı 

beslerken diğer taraftan güç dağıtım kartına bağlanarak motorlara gereken enerjiyi 

sağlamaktadır. Güç dağıtım kartı, dört ESC’nin LiPo pile bağlanmasını sağlamaktadır. ESC’ler 

aynı zamanda Pixhawk’ın çıkışlarına bağlıdır. Bu sayede Pixhawk’tan gelen PWM sinyaline 

göre hızı ayarlar ve pilden motorlara gereken gücü ileterek motorları sürerler. 

 

Şekil 7.3. Pixhawk-ESC bağlantıları 

LiPo pil ile güç dağıtım kartı arasında yeterli akımı taşıması için 14 AWG silikon kablolar 

kullanılmıştır. ESC’lerin kabloları ise 16 AWG’dir. Ayrıca motorların çekebileceği maksimum 

akım göz önüne alınarak bu akımı kaldırabilecek T-Plug soketler kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

8. TEST VE SİMÜLASYON 

8.1. Alt Sistem Testleri 

8.1.1. Simülasyon Testi 

Tasarlanan insansız hava aracında Pixhawk uçuş kontrol kartı kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Pixhawk'in en önemli özelliklerinden biri, sunmuş olduğu software-in-the-loop (SITL) 

yazılımıdır. SITL sayesinde pixhawk yazılımsal olarak modellenir ve sistem üzerinde 

çalıştırılır. Bu model kullanılarak geliştirilen hareket, kontrol ve planlama algoritmaları 

simülasyon üzerinde test edilebilmektedir [5]. 

Simülasyon testi için JMavSim programı kullanılmıştır. JMavSim, MAVLink protokolünü 

kullanmaktadır. Alınan MAVLink paketleri simülasyon içerisindeki hava aracı üzerinde 

işlenmekte ve aksiyon alınmaktadır. Şekil 8.1 de Pixhawk uçuş kontrolcüsü ile simülatör 

arasındaki veri akışı görülmektedir.  



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

21 | S a y f a  

VEGA 

 

Şekil 8.1. Pixhawk - Simülatör bağlantısı 

JMavSim programı farklı programlama dillerini desteklemektedir (C++, Python, Java). Yerel 

ağ üzerinden sisteme bağlanılır. Sistemler arası iletişim MAVLink protokolü üzerinden olur. 

Çift yönlü olan bu iletişim ile Pixhawk uçuş kontrolcüsü ile simülasyon haberleşebilir. Aynı 

zamanda yer kontrol yazılımları da bu sisteme dahil olabilir. Şekil 8.2’de SITL üzerinde ayağa 

kaldırılan pixhawk uçuş kontrol kartının hem simülasyona hem de Mission Planner 

uygulamasına bağlantısı görülmektedir. 

 

Şekil 8.2. Mission Planner üzerinde simülasyon testi 
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Simülasyon testi kapsamında oluşturulan MAVLink komutları insansız hava aracına 

gönderilmiş ve sistemin verdiği tepkiler ölçülmüştür. Ayrıca otonom kilitlenme sonrasında 

oluşturulan hareket komutları sisteme aktarılmış, gözlemler yapılmış ve hareket 

algoritmalarının geliştirilmesi, güncellenmesi ve hata ayıklamaları yapılmıştır. 

 

8.1.2. Kilitlenme Testi 

Kilitlenme testi görüntü işleme modülü ve otonom hareket planlama modülü üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Görüntü işleme modülünde 3 farklı model kullanılmıştır ve aralarında 

performans farkları, kullandıkları kaynak, tespit etme başarımları karşılaştırılmıştır.  

 

Metrik / Model SSD 

Faster R 

CNN 

YOLO 

FPS 3.7 FPS 0.5 FPS 4 FPS 

Başarım Oranı (%) %97 %99 %96 

Kaynak Kullanımı (CPU) %75 %95 %65 

Tablo 8.1. Algoritma karşılaştırması 

Görüntü işleme modülünde kullanılmak üzere YOLO modeli seçilmiştir. Jetson Nano üzerinde 

yüksek başarım oranı ve yüksek FPS alınmıştır. Jetson Xavier NX modelinde ise daha yüksek 

performans alınması beklenmektedir. Görüntü işleme modülünden gelen veriler ile birlikte 

otonom hareket planlama modülü tespit edilen hava aracını takip etmek üzere uçuş 

kontrolcüsüne MAVLink üzerinden komutlar göndermektedir. Bu komutlar sayesinde insansız 

hava aracımız kilitlenilen hava aracını takip etmektedir. Otonom takip etme testi simülasyon 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yapılan testler ışında kontrol değişkenleri güncellenmiş (PID 

değişkenlerinin değiştirilmesi), takip algoritmasının güçlendirilmesi yapılmıştır.  

 

8.1.3. Titreşim Testi 

İnsansız hava aracının uçuş testlerinde yapılan kontroller sonucu aracın gereğinden fazla 

titrediği ve bu durumun sensörleri etkilediği görülmüştür. Titreşimin ise motorlardan 

kaynaklandığı tespit edilmiştir.  
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Şekil 8.3. İlk uçuşa ait titreşim verileri 

Şekil 8.3’de titreşim seviyesinin yaklaşık 250 görülmektedir. Başarılı ve stabil bir uçuş için bu 

seviyenin 60’ın altında olması gerekmektedir. Titreşim seviyesi sensörlerin sağlıklı veri 

okumasını engellemektedir. Sensörlerin sağlıklı veri okuması için filtreleme yapılmıştır. 

Filtreleme ile birlikte sensörlerin belirli titreşim seviyesinin absorbe edilmesi sağlanmıştır. 

Filtreme sonrasında aşağıdaki şekilde okunan titreşim seviyesi görülmektedir. Sensörleri 

etkileyen titreşim büyük oranda giderilmiş ve stabil bir uçuş sağlanmıştır. 

 

Şekil 8.4. “Harmonik Notch Filtresi” sonrası uçuşa ait titreşim verileri 
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8.1.4. İtki Testi 

 

Şekil 8.4. Mission Planner motor test arayüzü 

İtki testinde motorların dönüş yönleri, dönme gücü ve farklı throttle seviyelerinde belirlenen 

güç uygulama süresinde nasıl tepki verdiği incelenmiş ve test edilmiştir. Motorlar ayrı ayrı, tüm 

motorlar aynı anda ve sıralı şekilde güç uygulanmıştır. Aşağıdaki görselde motor testi için 

kullanılan Mission Planner programının arayüzü gösterilmiştir. 

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

Yapılan uçuş testleri başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 4S 6000 mAh kapasiteli pil ile 

yaklaşık olarak 15 dakika hava kalınmıştır. Kumanda ile gönderilen her komut başarılı şekilde 

iletilmiş ve hareketler (picth, roll, yaw) hava aracımız tarafından başarılı şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Yer istasyonu ile bağlantı başarılı şekilde sağlanmış, Mission Planner ve 

QgroundConrol yazılımları ile hava aracının sensör bilgileri, konumu vs. bilgiler takip 

edilmiştir. Ayrıca yer istasyon programları tarafından gönderilen komutlar başarı şekilde icra 

edilmiştir. 

Uçuş Kontrol Listesi 

GPS bağlantısı kontrolü 

Pil doluluk oranı kontrolü 

Kumanda bağlantı kontrolü 

Yer istasyonu bağlantı kontrolü 

Buzzer kontrolü 

Motor pervaneleri kontrolü 

Motor vidalarının sıkılma kontrolü 

Pilin güvenlik bandlarının sıkılığı kontrolü 

Tablo 8.2. Uçuş kontrol listesi 
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9. GÜVENLİK 

• En büyük ve ağır bileşen pil olduğu için İHA tasarımında diğer bileşenlerden bağımsız 

olarak pil, İHA’nın en alt kısmına yerleştirilecektir. Ayrıca lipo piller özel bir çantada 

taşınacak olup serin ortamda muhafaza edilecektir [6]. 

• İHA’nın etraftaki canlılara zarar vermemesi ve kırılma yaşanmaması için stabil 

uçabilmesi önemlidir. Bunun için ESC kalibrasyonları uçuştan önce yapılacaktır. Aynı 

zamanda kalibrasyon yapılırken pervaneler takılı olmayacaktır. 

• Güvenli bir uçuş sağlanabilmesi için her uçuştan önce tüm elektronik elemanlar ve 

kablolar kontrol edilecek olup olası bir kısa devre veya temassızlık riski ortadan 

kaldırılacaktır. 

• Uçuş ya da testler esnasında meydana gelebilecek yangın ihtimaline karşı 1 kg yangın 

tüpü ve ortamda meydana gelebilecek yaralanmalara karşı ilk yardım çantası 

bulundurulmasına önem verilecektir. Lipo pillerin yapısında bulunan lityum elementi 

su ile reaksiyona girebildiğinden, yangın durumunda yangın söndürücü ile müdahale 

edilmesi önemlidir. 

• İHA’ya failsafe sistemi eklenmiş olup olası bir sinyal kesilmesi durumunda İHA failsafe 

moduna geçecek ve kalkış yaptığı noktaya iniş yapacaktır. 

• İHA üzerinde motor güç hattını anahtarlayan bir sigorta bulunacaktır.  
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