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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ  

1.1.Sistem Tanımı  

İnsansız hava aracımızda kullanılan sistemin görevi aracımızın it dalaşı yaparak karşısına 

çıkacak olan hedefi tespit edip araca 10 saniyelik kitlenmeyi gerçekleştirip yeni hedef 

arayarak başka araçların kitlenmesinden kaçmaktır. İnsansız hava aracı yer kontrol 

istasyonuna bağlı olan yer anteni ile araç üstünde bulunan anten sayesinde gps ve Pixhawk 

Cube Orange üzerinde bulunan sensörlerden alınan telemetri verilerini yer kontrol 

istasyonuna aktarır ve yer kontrol istasyonu sayesinde de bu veriler anlık olarak takip 

edilebilir. Yer kontrol istasyonunda antenler sayesinde gelen veriler doğrultusunda araca 

istenilen komut verilerek araç otonom olarak kontrol edilebilir. Otonom kontrolün dışında 

Flysky i6x kumanda ve aracın üzerinde bulunan kumanda alıcısı sayesinde araç manual olarak 

kontrol edilebilmektedir.  

1.2.Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Aracımızın ortalama ağırlığı 2.5 kg’dır. Havada kalma süresi 23 dk olarak hesaplanmıştır. 

Max kalkış yüksekliği 3.35 km ve toplam uçuş mesafesi 13.24 km’dir. Aracımızın uçuş hızı 

14.8 m/s’dir. Tüm bu hesaplamalar 25 
o
C hava sıcaklığı ve 9.8 m/s

2
 yerçekimi ivmesi referans 

alınarak hesaplanmıştır. 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ  

2. 1. Takım Organizasyonu 

Armada Uav Team Takımı 5 kişiden oluşmaktadır. Takım kaptanı Hatice Begüm 

Eylenoğlu’dur. Ön tasarım rapor aşamasında belirttiğimiz 4 kişilik takım organizasyon 

şemamıza kritik rapor aşamasında Ahmet Can Özdil ve Buket Karaoğlu olmak üzere 

toplamda 2 kişi daha eklenmiş ve 1 kişi kendi rızası ile takımdan ayrılmıştır. Bu kişileri 

takımımıza ekleme nedenimiz iş yükünü hafifleterek rahat çalışma ortamı sağlayarak en iyi 

takım ruhunu sağlamaktır. Takımımızın güncel üyeleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Takımımız Şekil 1’de görüldüğü üzere 3 ana birimden oluşmaktadır. İlk birimiz Yapısal 

Tasarım ve Analiz birimidir. Bu birimin görevi aracın mekanik olarak tasarımına karar 

vermek ve kullanılacak olan malzemelerin, ekipmanların uygulanabilirliğini ve uyumunu 

değerlendirmektir. İkinci birimimiz Aviyonik Sistemler birimidir. Aviyonik Sistemler 

havacılık elektroniği anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu birimde insansız hava aracının tüm 

elektronik sistemini kapsar. Aviyonik Sistemler birimin görevi haberleşme sistemleri, 

sensörler  ve navigasyon gibi elektronik parçaları araca entegre etmektir. Üçüncü birimimiz 

ise Otonom Sistemler birimidir. Bu birimin temel görevi araca gerekli yazılımları entegre edip 

aracın otonom kontrol edilmesini sağlamaktır. 
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Şekil 1:Organizasyon Şeması ve Birimler 

Tablo 1:Üye Tanıtım Çizelgesi 

Kişi Üniversite Bölüm Sınıf 

Ahmet Can Özdil Ankara Üniversitesi 
Elektronik 

Haberleşme 
2.Sınıf 

Buket Karaoğlu 

Sakarya Uygulamalı 

Bilimler 

Üniversitesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 
3.Sınıf 

Fatih Kaya Ankara Üniversitesi 
Elektronik 

Haberleşme 
Mezun 

Hatice Begüm 

Eylenoğlu 

(Takım Kaptanı) 

THK Üniversitesi Uzay Mühendisliği Mezun 

Rasim Budak 
Gaziantep 

Üniversitesi 

Elektrik ve 

Elektronik 

Mühendisliği 

İngilizce Hazırlık 

 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Şekil 2’de gösterilen zaman akış çizelgesinde iş tanımlarının planlanan başlama ve bitiş 

tarihleri yeşil renk ile işaretlenmiştir. İş tanımlarının gerçekleştiği başlangıç ve bitiş tarihleri 

ise kırmızı renk ile işaretlenmiştir. Araç tasarımının yapılması planlanan tarihlerde 

gerçekleştirilmiştir. Tasarım analizleri ise 5 gün erken bitmiştir. Erken bitmesini avantaja 

dönüştürerek üretilecek parçaların belirlenmesi ve parça siparişine 5 gün erken başlanarak 

planlanan bitiş süresinde gerçekleştirilmiştir. Ön tasarım raporu planlanan süreden 3 gün 

erken bitirilmiştir ve erken teslim edilmiştir. Aviyonik ve otonom sistem testleri planlanan 

ARMADA UAV TEAM 

Aviyonik Sistemler 

RASİM BUDAK 

AHMET CAN ÖZDİL 

Otonom Sistemler 

BUKET KARAOĞLU 

FATİH KAYA 

Yapısal Tasarım ve Analiz 

HATİCE BEGÜM 
EYLENOĞLU 

(TAKIM KAPTANI) 
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süreden 5 gün geç gerçekleştirilmiştir. Kritik tasarım raporunun hazırlanma süresi diğer 

aşamalarda yaşanan aksamadan kaynaklı 2 gün gecikmeli gerçekleştirilmiştir.  

 

 

Şekil 2:Zaman Akış Çizelgesi 

 

Ön tasarım raporu aşamasında çıkarılan tahmini bütçe 13.823 TL olarak belirlenmiştir fakat 

süre içinde bazı parçaların değişmesine ek olarak alışveriş sitelerinde yapılan fiyat artışları 

sonucunda aracımızın bütçe planı Tablo 2’de görüldüğü üzere 16.023,56 TL olarak 

belirlenmiştir. Bu süreçte değişen en önemli parçalarımız Pixhawk Cube Black ve telemetri 

modülü olmuştur. Pixhawk Cube Black yerine Pixhawk Cube Orange alınmıştır. 3DR 

915MHz telemetri modülü pixhawk cube orange uyumlu Xbee Pro S2C telemetri modülü 

alınmıştır. Flyfun 30A Esc yerine ise Emax 30A Esc alınmıştır. Bu parçaların değişmesinden 

ve bazı parçalara fiyat artışı yapılmasından kaynaklı tahmini bütçede planımızda kritik 

tasarım raporu aşamasında değişiklik olmuştur. Verilen desteklerin yetersiz olması 

durumunda ilerleyen aşamalarda Jetson TX2 gibi pahalı ve önemli kartlarda değişiklik 

yapılması acil durum planlarımız arasındadır. 
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Tablo 2:Bütçe Hesabı 

Ürün Adet 
Birim Fiyatı 

TL 

Net Fiyat 

TL 

Djı F550 Frame 1 203,2 TL 203,2 TL 

Dji 2212 920kv Brushless Fırçasız Motor CCW 3 81,48 TL 244,44 TL 

Dji 2212 920kv Brushless Fırçasız Motor CW 3 81,48 TL 244,44 TL 

Emax Blheli Series 30A ESC 2s - 4s Sürücü One Shot 6 150,33 TL 901,99 TL 

Nvıdıa Jetson TX2 Developer Kit  1 5.337,40 TL 5.337,40 

TL 

Nvıdıa Adaptör 5V 1 103,31 TL 103,31 TL 

Nvıdıa Hafıza Kartı 64 Gb 1 134,2 TL 134,2 TL 

Nvıdıa Fan 1 61,99 TL 61,99 TL 

Kamera 1 486,11 TL 486,11 TL 

Pervane 1045 DJI 3 66,87 TL 200,62 TL 

Kumanda Flysky FS-İ6X 2.4ghz 6 Kanal Kumanda 

Ve 10 Kanal FS-İA10B Alıcı 

1 664,61 TL 664,61 TL 

11,1V Lipo Batarya 12000mah 40C - 3s 1 925,76 TL 925,76 TL 

Gps Gnss 1 294,51 TL 294,51 TL 

Pixhawk Cube Orange 1 4.579,34 TL 4.579,34 

TL 

Matek PDB-XT60 W/ BEC 5V & 12V ESC Güç 

Dağıtım 

1 51,2 TL 51,2 TL 

İniş Takımı 1 105 TL 105 TL 

Xbee Pro S2C 2 499 TL 998 TL 

30 V 90 A Güç Modülü - 5.3v 3 A Bec - T-Plug Soketli 

(Apm,Pixhawk) 

1 92,44 TL 92,44 TL 

Av Alıcı 1 330 TL 330 TL 

Titreşim Sönümleyici 1 55 TL 55 TL 

Sigorta 1 10 TL 10 TL 

TOPLAM FİYAT   16.023,56 

TL 
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3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ  

3.1. Nihai Sistem Mimarisi 

 

Şekil 3:Nihai Sistem Mimarisi 

Ön tasarım raporu aşamasında hazırlanan kavramsal sistem mimarimiz ile nihai sistem 

mimarimiz arasında bir fark bulunmamaktadır. Sadece belli alt sistemlerimizde marka ve 

model değişiklikleri olmuştur. İnsansız hava aracımızın sistem mimarisi temelde dört alt 

sistemden oluşmaktadır. Bunlar yer kontrol istasyonu ve haberleşme sistemi, güç yönetim 

sistemi, görev kontrol sistemi ve uçuş kontrol sistemidir. Her bir alt sistem ünitesi stabil uçuş 

ve görev sürecinde son derece önemlidir. Her bir ünite farklı görevde kullanılmaktadır ve 

diğer ünitelerle entegre halde çalışmaktadır. Projemizde bulunan ünitelerin görevleri şöyledir: 

Uçuş Kontrol Sistemi: İnsansız hava aracı üzerinde kullanıcıdan kumanda aracılığıyla gelen  

komutların, ivmeölçer, açıölçer, GPS ve pusula sensörü, barometre, jiroskop gibi sensörler ile 

mikrokontrolcüde işlenerek ESC’ler aracılığıyla motor kontrolünün sağlandığı ünitedir. 

Ünitenin merkezin de hava araçları için özel olarak üretilen Pixhawk Cube kullanılmaktadır. 

Pixhawk Cube 32 bit STM32F427 Cortex-M4F çekirdeğine ve 168 Mhz, 256 Kb Ram ve 2 

Mb flaşa sahiptir. Bu ünitede nihai olarak, bir adet Pixhawk Cube içerisinde bulunan dahili bir 

adet GPS, bir adet pusula sensörü, bir adet üç eksenli ivme ölçer, bir adet jiroskop, bir adet 

basınç sensörü ve bir adet buzzer ile güvenlik switchi bulunmaktadır. Harici olarak bir adet 

M6N GPS ve Pusula sensörü, Xbee telemetri modülü, Flysky  FS-İ6X 10 kanallı kumanda 

alıcısı eklenmiştir. Ek olarak itki sistemimizde bulunan Emax 30A 2S-4S ESC’lerimizde uçuş 
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kontrol ünitesine bağlıdır. M6N GPS ve Pusula sensörü -167 dBm hassasiyetine sahiptir. GPS 

sürekli olarak 10 hz kendini güncellemekte olup 18 hz kadar bu artırılabilmektedir. Flysky 

FS-İ6X kumandamız 10 kanallı olup 2.4 Ghz frekansa sahiptir. Üzerinde Omni-yönlü yüksek 

kazanç anteni bulunmakta olup alıcı ve verici ile haberleştirildikten sonra kimlik tanıma 

sistemi sayesinde dış etkilere karşı koruma sağlamaktadır. Telemetri modülü olarak Xbee 

tercih edilmiştir. Xbee RF veri hızı 24 Kbps olup kapalı alanda 550 m açık alanda 40 km 

kadar menzile sahiptir. 128-bit AES şifrelemesine sahip olup 868 Mhz frekans bandına 

sahiptir. Burada telemetri modülü ile Pixhawk Cube arasında serial haberleşme 

sağlanmaktadır, kumanda alıcısı ile arasında SBUS haberleşmesi ve GPS ile ivme sensörü I2C 

haberleşmesi bulunmaktadır. Pixhawk Cube DJI 2212 920 kV motorların hareketinin kontrolü 

için Emax 30A ESC’lerimize ise PWM sinyali göndermektedir. Ayrıca görev kontrol 

bilgisayarı olan Jetson TX2 ile arasında I2C bağlantısı yapılmıştır. 

 

 

Şekil 4:Uçuş Kontrol Sistemi 

Uçuş kontrol ünitesinde sistemlerin çalışması incelendiğinde sistem ihtiyaç duyduğu elektrik 

enerjisini güç yönetim ünitesinden almaktadır. Uçuş kontrol ünitesi içerisinde ayrıca DJI2212 

980 kV motorlar ve Emax ESC’lerden oluşan itki sistemide yer almaktadır. Uçuş kontrol 

bilgisayarımız olan Pixhawk Cube’den hareket için çıkan PWM sinyalleri ESC’lere iletiliyor 

ve ESC’ler aracılığıyla ilgili motorların istenilen RPM değerinde dönmesi sağlanıyor. 

Haberleşme sistemide yine uçuş kontrol ünitesine bağlıdır burada RC kumanda alıcısı ve 

Xbee Telemetri alıcımız bulunmaktadır yer kontrol istasyonundan gelen ve gönderilen bilgiler 

RF olarak iletilmektedir. Stabil ve güvenli uçuş için kullandığımız harici modüller Pixhawk 

Cube’e doğrudan bağlı olup aradaki veri aktarımı I2C protokülü ile sağlanmaktadır. 

Kullanmış olduğumuz GPS modülümüzün içerisinde ayrıca pusulada bulunduğundan çift 

yönlü iki adet I2C haberleşme hattı bulunmaktadır. 

Görev Kontrol Sistemi: İnsansız hava aracının özellikle otonom görev görevleri icra 

edebilmesi için yazılan komut dizisinin çalışması ve görüntü işleme ile hedef tespitinin 

yapılması gibi işlemlerin kontrolünün sağlanması adına araç içerisinde bulunan yardımcı 

bilgisayarın bulunduğu ünitedir. Burada Jetson TX2 mikroişlemci kartı merkezde 

bulunmaktadır, Pixhawk Cube ile arasında I2C bağlantısı bulunmaktadır. Jetson TX2’nin 

NVIDIA Pascal™ Mimarili GPU, 2 Denver 64-bit CPUs + quad-core A57 complex, 8 GB 

L128 bit DDR4 bellek, 32 GB eMMC, 5.1 flaş depolama, 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 
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özelliği olan cihazlarla bağlantı ve 10/100/1000BASE-T Ethernet özellikleri bulunmaktadır. 

Çevresel donanımlarında ise USB bağlantılı geniş açılı Omini Vision OV2710 kamera, OSD 

modülü ve Eachine FPV Boscam Av verici bulunmaktadır. 

 

Şekil 5:Görev Kontrol Sistemi 

Görev kontrol ünitesinde sistemlerin çalışması incelendiğinde sistem ihtiyaç duyduğu elektrik 

enerjisini güç yönetim ünitesinden almaktadır. Görev kontrol bilgisayarımız olan Jetson TX2 

güç yönetim ünitesinden 5V gerilim ile çalışmaktadır. TX2 kartına bağlı olan Omini Vision 

OV2710 kameramız ihtiyaç duyduğu enerjiyi USB donanım arayüzünden almaktadır. Ayrıca 

uçuş kontrol bilgisayarımız olan Pixhawk Cube ile görev kontrol bilgisayarımız Jetson TX2 

arasında I2C haberleşmesi gerçekleşmektedir. Kameradan alınan video ve görüntü aktarımı 

OSD modülü üzerinden AV olarak Xbee vericisine buradan da RF veri aktarımı ile yer 

kontrol istasyonuna aktarılmaktadır.  

Güç Yönetim Sistemi: İnsansız hava aracının üzerindeki donanımların ihtiyaç duyduğu gücün 

dağıtımlarının sağlandığı ünitedir. Uçuş kontrol ünitesi, görev kontrol ünitesi ve itki 

sistemlerinin ihtiyaç duyduğu güç kaynağı Leopard – Power 3S 12000 mAh 40C Li-Po 

batarya ile sağlanmaktadır. Dağıtımın kolay olması ve az yer kaplaması sebebiyle Matek güç 

dağıtım kartı kullanılmıştır. Matek güç dağıtım kartı 6 adet ESC beslemesi için ve kamera için 

çeşitli voltajlarda çıkış sağlamaktadır. XT-90 konnektörü ile uyumlu Li-Po giriş yerine 

sahiptir. 3S-6S Li-Po bataryaları desteklemekle birlikte her ESC’ye 20A kadar çıkış 

sağlayabilmektedir ve 4 katmanlı PCB’dir. Li-Po batarya ile güç dağıtım kartı arasında 30A 

bıçak sigorta kullanılmaktadır. Pixhawk Cube’ün kendi power modülü üniteye eklenerek 

donanımın en doğru şekilde beslenmesi kararlaştırılmıştır. Güç bağlantıları XT-90 patlamaz 

konnektörler ile sağlanmış olup lehim bölgeleri silikon sprey ile kaplanmıştır ve makaron ile 

örtülmüştür.  
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Şekil 6:Güç Yönetim Sistemi 

Elektromekanik montajlama ve lehimleme işlemleri IPC (International Protection Code) 

standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Tozlanmaya, darbeye ve suya dayanıklı olacak 

şekilde hazırlandığından saha şartlarından en az şekilde etkilenmesi ve stabil çalışmanın 

sürdürülmesi amaçlanmıştır. 

Yer Kontrol Sistemi Ve Haberleşme Sistemi: İnsansız hava aracının yeryüzünden kontrolünün 

sağlandığı ve gerekli olan haberleşmenin sağlanarak görev süresi boyunca veri aktarımının 

yarışma sunucularına aktarılmasını sağlayan ünitedir. Burada iha konrolünü sağladığımız 10 

kanallı Flysky İ6X kumanda, video alıcı ve dönüştürücü olan Eachine FPV Boscam Av alıcı, 

Xbee telemetri modülünün alıcısı, 16 Gb RAM’e NVDIA Ge-Force ekran kartına sahip ASUS 

kontrol bilgisayarı bulunmaktadır. Kontrol istasyonumuza RF veri aktarımı ile gelen verileri 

AV/USB dönüştürücü ve telemetri modülünün alıcısı üzerinden USB arayüzü kullanılarak 

kontrol bilgisayarımıza aktarımı gerçekleşecektir. Kontrol bilgisayarımız üzerinden Onboard 

ile Wifi link haberleştirilecektir. Ethernet aracılığı ile de yarışma sunucusu ile haberleşme ve 

veri aktarımı sağlanacaktır. 

 

Şekil 7:Yer Kontrol Sistemi 
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Şekil 8:Haberleşme Sistemi 

Yer kontrol bilgisayarı ile yarışma sunucusu arasında Ethernet protokolü aracılığıyla TCP/IP 

haberleşmesi sağlanmaktadır. Yer kontrol bilgisayarı ve Wifi arasındaki haberleşme Onboard 

üzerinden sağlanacaktır. Telemetri modülü Pixhawk Cube ile uyumlu olan Xbee modülü 

seçilmiştir. Bu modül 24 Kbps RF veri aktarım hızına sahip olup kapalı alanda 550 metre açık 

arazide 40 km’ye kadar menzile sahiptir. Modül 868 Mhz bandında çalışmaktadır ve frekans 

atlamalı geniş spektrum (FHSS-Frequency Hopping Spread Spectrum) sunmaktadır. Bu 

özelliği sayesinde aynı frekansta çalışan diğer cihazlarla girişimi ve veri kayıplarını önün 

geçmektedir. Bünyesinde bulunan 128 bit AES sayesinde haberleşme esnasında taşınan 

verilerin güvenliği sağlanmaktadır. Pixhawk Cube ile arasında UART arayüzü üzerinden seri 

haberleşme sağlanmaktadır. Kontrol bilgisayarımızla ise USB seri haberleşme protokolü ile 

haberleşmektedir.  Yarışma esnasında Eachine FPV Boscam AV alıcı ve verici aracılığıyla 

İHA’dan alınan görüntüler h264 sıkıştırma algoritması kullanılarak aktarılacaktır. Kullanılan 

Flysky İ6X kumandamız ile kumanda alıcısı arasında RF haberleşmesi sağlanacaktır. 

Kumanda üzerinden alınan analog komutlar kontrol girdisini oluşturur. Kontrol girdisi 

kullanılarak, iletilecek 10 kanal veriyi içeren bir sinyal dizisi oluşturulur. PPM dijital sinyali, 

22.5ms uzunluğa ve 0.3ms darbe başlangıç darbe uzunluğuna sahip, negatif kutuplamalıdır. 

Oluşturulmuş bu sinyal dizisi, transmitter(TX) modülüne gönderilir. TX modülüne 

gönderilmiş PPM sinyali, Flysky – İX6’nın özel bir formatında işlenerek(start bit, stop bit, crc 

kontrolü, telemetri eklentileri, header bilgilieri ), enkapsüle edilir. İletilen sinyal FHSS olarak 

alıcıya iletilir. İlgili bant aralığında her bilgi farklı bir frekans değerinde gönderilir böylece 

parazit ve sinyal kaybı ya da çevresel etki durumlarının önüne geçilir. Alıcı tarafından alınan 

veri ise ters işlemlerden geçirilir PPM sinyali PWM sinyaline dönüştürülerek ESC’lere ve 

Pixhawk Cube’e iletilir. 
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3.2. Alt Sistemler Özeti 

İnsansız hava aracımızda donanımlar arası haberleşmelere ve güç dağıtım kısmında akım 

gerilim seviyelerindeki uyumluluğa dikkat edilerek sistem tasarımları çıkartılıp, nihai 

kullanılan sistemlere karar verilmiştir. Hava aracımızın uçuş süresi & toplam kalkış ağırlığı 

ele alınarak; motor, esc, pervane, batarya ve diğer alt sistem elemanlarının kullanılmasına 

karar verilmiştir. Aracımızın yarışma esnasında gerçekleştireceği otonom görevleri ve 

şartnamede sunulan diğer görevleri yerine getirmesi amacıyla ön tasarım raporunda seçilen ve 

revize edilerek nihai şekilde kullanılmasına karar verdiğimiz mikroişlemci kartların, uçuş 

kontrol kartlarının ve aralarında haberleşmesi için gereken çevresel donanımların teknik 

detaylarına yer verilmiştir. Hava aracımız üzerinde bulunan güç ünitesinde kullanabileceğimiz 

voltaj regülatörü tasarımı ve üretimi takımımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Sistemimizde 

nihai şekilde kullanacağımız alt sistem elemanları, seçim sebepleri ve teknik detayları şu 

şekilde oluşmuştur: 

DJI 2212 Fırçasız DC Motor: Aracımızın tasarımı gereği sistemimizde toplam 6 adet 

kullanılmıştır. Motorlarımızın seçim kriterleri olarak aracın toplam kalkış ağırlığı, batarya 

kapasitesi, kullanmayı planladığımız pervane ölçüleri ve bunlara bağlı olarak hedeflediğimiz 

uçuş süresi hesaplarına dayanarak DJI 2212 920 KV fırçasız motorlarını seçtik. 3 adet saat 

yönünde 3 adet saat tersi yönünde kullanacağımız motorlar tam güçte çalıştırarak aracın 

ihtiyacı olan toplam itkiyi sağlayacağız. 

Tablo 3: DJI 2212 Fırçasız DC Motor Teknik Özellikler 

Boyut 28mm x 24mm 

Kv 920 

Ağırlık 56gr 

Mil 0.8mm 

Çalışma Voltajı 3S-4S (11V-16V) 

Maksimum Akım 15A-20A 

Uygun ESC 25A-30A 

Uygun Pervane 
10x4.5, 10x5, 9x6 (3S için) 

 

 

 

Şekil 9:DJI 2212 Fırçasız DC Motor [1] 

NVIDIA Jetson TX2: Görev kontrol sistemimizin merkezinde bulunan NVIDIA Jetson TX2 

kartı özellikle yapay zeka uygulamaları için özel olarak üretilmiştir. Yarışmada bizden 

beklenen otonom görevleri yapabilmemiz için insansız hava içerisinde bulunduracağımız 
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görev kontrol bilgisayarıdır. Pixhawk uçuş kontrol kartı ile aralarında Mavlink protokolü 

üzerinden haberleşmenin sağlanması bu kartı tercihimizde önceliğimiz olmuştur. Uçuş kontrol 

kartından anlık olarak alınacak olan yükseklik, ivme ve konum gibi bilgileri kullanarak 

kilitlenme algoritmalarında kullanacağız. Böylece pilotun anlık olarak verdiği komutları 

gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmiş olacağız.  

Diğer bir tercih sebebimiz ise yüksek işlem gücü ve pek çok programlama dilini 

desteklemesinden kaynaklıdır. Yarışmada beklenen görevler gereğince görüntü işleme için 

OpenCV ve Tensor Flow gibi Python’un yapay zeka kütüphaneleri kullanılacaktır. Diğer 

insansız hava araçlarının multicopter, hexacopter ve octocopter datasetleri kullanılarak 

algınlanması hedeflenmektedir.  

Telemetri modülü sayesinde kontrol istasyonuna insansız hava aracının anlık bilgileri ve 

kilitlenme bilgisi USB arayüzü üzerinden aktarılacaktır. Elde edilen telemetri bilgileri 

kullanılacak olan Python’ın Socket kütüphanesi ile TCP/IP haberleşme protokolü ile ana 

sunucuya aktarılacaktır. Belirtilen bütün işlemleri gerçekleştirebilecek güce ve hıza sahip 

olması bizim NVDIA Jetson TX2 kartını seçmemizdeki en büyük etken olmuştur. 

Tablo 4:Jetson TX2 Teknik Özellikleri 

CPU 

NVIDIA Pascal™ Mimarili GPU 

2 Denver 64-bit CPUs + Quad-Core A57 

Complex 

Bellek 8 GB L128 bit DDR4 

Depolama 32 GB eMMC 5.1 

Kablosuz 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 

Ethernet 10/100/1000BASE-T 

Geliştirici Kit I/O’ları 

USB 3.0 Type A 

USB 2.0 Micro AB 

HDMI 

M.2 Key E 

PCI-E x4 

Gigabit Ethernet 

Tam boy SD-Kart Yuvası 

SATA (Veri ve güç aktarımı) 

Güç Seçenekleri Harici 19V-AC Adaptörü 

GPIO I2C, I2S, SPI, CAN 

 

 

Şekil 10:Jetson TX2 [2] 
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Pixhawk Cube: Pixhawk içerisinde ARM mimarisine sahip 32 bit STM32H743 Cortex-M7 

insanız hava araçları için özel üretilmiş uçuş kontrol kartıdır. Fail-Safe modu için içerisinde 

yardımcı bir 32 bit STM32F103 işlemcide barındırmaktadır. Pixhawk içerisinde hava aracının 

güvenli uçuşunu sağlamak üzere üç adette IMU barındırmaktadır ve stabil uçuş için gereken 

pek çok modülü desteklemektedir. Gerek ihtiyacımız olan ve kullanmayı planladığımız 

modüllerimizi desteklemesi gerekse Py-Mavlink protokolü ile kullanacağımız görev 

bilgisayarı ile haberleşmesi sebepleriyle seçilmiştir. Aynı zamanda kontrol istasyonumuzda 

bulunan ana bilgisayarımızda kullanacağımız Mission Planer arayüzü ile Ardu-Pilot yazılımı 

aracılığıyla son derece stabil çalışma ortamı sunmaktadır.  

Tablo 5:Pixhawk Cube Teknik Özellikler 

İşlemci 
32bit ARM® STM32H743 Cortex®-M7 

400 Mhz/1 MB RAM/2 MB 

Yardımcı İşlemci 32 bit STM32F103 

Sensörler Barometre, Pusula, İvmeölçer, Jiroskop 

Güç giriş voltajı / Nominal giriş akımı 4.1 – 5.7V / 2.5A 

Nominal güç çıkışı / Giriş gücü 14W 

USB portu giriş voltajı / nominal giriş 

akımı 
4 – 5.7V / 250mA 

Servo Portları giriş voltajı 3.3V / 5V 

Çalışma Sıcaklığı -10C / 55C 

Küp boyutu 38.25 x 38.25 x 22.3mm 

Taşıyıcı kart boyutu 94.5 x 44.3 x 17.3mm 

Arayüzler 

14x PWM 

S.Bus servo çıkışı 

CPPM, Spektrum / DSM ve S.Bus için R/C 

girişleri 

Analog / PWM RSSI girişi 

5 adet genel amaçlı seri port, 2 adet tam akış 

kontrollü 

2x I2C bağlantı noktası 

SPI bağlantı noktası 

2x CAN Bus arayüzü 

3x Analog girişler (3.3V ve 6.6V) 

 

 

Şekil 11:Pixhawk Cube Orange[3] 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

18 | S a y f a  

“ARMADA UAV TEAM” 

Emax 30A ESC: Seçtiğimiz motorları tam güçte kullanabilmek için, motorların çekeceği 

maksimum akım ve ihtiyaç duyduğu gerilim aralığı gözetilerek ayrıca kullandığımız arayüz 

oneshot yazılımını desteklediğinden dolayı, ön tasarım raporundan farklı olarak Emax 30A / 

2S-4S ESC’ler kullanılmıştır. 

Tablo 6:İlk Seçilen FlyFun 30A ESC Teknik Özellikleri ve Nihai Seçilen Emax 30A ESC 

Teknik Özellikleri 

Ürün Adı FlyFun Ürün Adı Emax 

Sürekli Maksimum Akım 30A Sürekli Maksimum Akım 30A 

  Anlık Maksimum Akım 40A (10sn için) 

Çalışma Voltaj Aralığı 2S-4S Çalışma Voltaj Aralığı 2S-4S 

Bec 5V/2A Bec 5V/2A 

Ölçüler 
45mm x 24mm 

x 11mm 
Ölçüler 

52mm x 26mm 

x 7mm 

Ağırlık 25gr Ağırlık 28gr 

Fiyat 254,88 TL Fiyat 134,88 TL 

 

 

 

Şekil 12:İlk Seçilen FlyFun 30A ESC [4] ve Nihai Seçilen Emax 30A ESC [5] 

DJI 1045 Pervane: Kullandığımız DJI2212 Fırçasız DC Motorlar ile uyumlu olduklarından, 

ve yaptığımız uçuş süresi hesaplamalarında ihtiyacımız olan itki kuvvetini doğrudan 

etkilediğinden dolayı 3 adet saat yönünde, 3 adet saat yönünün tersi yönünde olmak üzere DJI 

1045 pervaneler kullanılmıştır.  

Tablo 7:DJI 1045 Pervane Teknik Özellikler 

Uzunluk 254mm 

Göbek Kalınlığı 10mm 

Delik Çapı 6mm 

Malzeme Karbon 
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Şekil 13:DJI 1045 Pervane[6] 

3S 12000 mAh 40C Li-Po Pil: Tüm sistemin ihtiyaç duyduğu gerekli gücü sağlaması 

amacıyla hafifliği ve kapasitesi göz önünde bulundurularak ayrıca kolay tedarik 

edilebildiğinden dolayı, ön tasarım raporundan farklı 3S 12000 mAh 40C lityum polimer pil 

seçilmiştir. Ön tasarım raporundaki batarya hem ağırlığından hem de zor ulaşılabilirliğinden 

dolayı tercih dışı kalmıştır. Hedeflediğimiz maksimum uçuş süresine ulaşmamızda etkin rol 

oynacağından güvenilir bir marka olması hususuna dikkat edilmiştir. 

 

Tablo 7:İlk Seçilen 3S 13000mAh ve Nihai Seçilen 3S 12000mAh Li-Po Pil Teknik 

Özellikleri 

Marka Leopard Power Marka Leopard Power 

Model no 
13000mah / 11.1V 

/ 40C 
Model no 

12000 mAh / 11.1V / 

40C 

Kapasite 13000 mAh Kapasite 12000 mAh 

Konfigürasyon 
3S / 11.1v / 3 

Hücre 
Konfigürasyon 3S / 11.1V / 3 Hücre 

Sürekli Deşarj 

Akımı 
40C 

Sürekli Deşarj 

Akımı 
40C 

Şarj Hızı 1-2C (maks.5C) Şarj Hızı 1-2C (maks. 5C) 

Ürün Ağırlığı 830gr Ürün Ağırlığı 805gr 

Boyutları 
180mm x 70mm x 

33 mm 
Boyutları 

175mm x 70mm x 

29mm 

Şarj Konnektörü JST-XHR Şarj Konnektörü JST-XHR 

Plug XT60 Plug XT60 

 

 

 

Şekil 14: İlk Seçilen 3S 13000mAh [7] ve Nihai Seçilen 3S 12000mAh Li-Po Pil [8] 
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Kamera: Kullanacağımız kamera USB ile görev kontrol bilgisayarına bağlanarak uyumlu 

çalışabilmektedir. Yarışmada ihtiyacımız olan ve yüksek standartlarda Full HD görüntü 

kalitesi sunmasının yanı sıra geniş açıya sahip olduğundan insansız hava aracımızda 

kullanmayı planlamaktayız. 

 

Şekil 15:USB Kamera[9] 

Flysky FS-İ6X 2.4GHz 10 Kanal Kumanda ve FS-İA10B Alıcı: İnsansız hava aracımızın 

kontrolü RC kumanda ile sağlanacaktır. Yarışmada istenen minimum menzili fazlasıyla 

karşılaması, düşük güç tüketimi, 10 kanallı olması ve ayrıca araç üzerindeki voltaj 

değişimlerini ekrandan takip edebilme sebepleriyle kullanılmıştır.  

Tablo 8: FS-İ6X RC Kumanda ve FS-İA10B Alıcı Teknik Özellikler 

Flysky FS-İ6X 2.4GHz 10 Kanal Kumanda FS-İA10B Alıcı 

TX Kanalı 6 Kanal 10 

RF Aralığı 2.408-2.475GHz Frekans Aralığı 2.4-2.48 GHz 

RF Gücü <20dBm Bant Genişliği Sayısı 140 

RF Kanalı 135 İletim Gücü ≤ 20 dBm 

Bant Genişliği 500Khz RF Alıcı Hassasiyeti 105 dBm 

Modülasyon Türü GFSK Kodlama GFSK 

Çubuk Çözünürlüğü 4096 Anten Uzunluğu 2 x 26 mm (çift 

anten) 

Anten Uzunluğu 26mm (Çift Anten) Boyut 51mm x 35mm x 

16 mm 

Ağırlık 392 gr Ağırlık 19gr 

Ekran  STNTransflective 

Ekran, LCD 128 × 64 

Kafes, VA 73x39mm, 

beyaz aydınlatmalı 

LCD 

i-Bus Arayüzü Evet 

Ebat 174mm x 89mm x 

190mm 

VeriToplama 

Arayüzü 

Evet 
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Şekil 16:FS-İ6X RC Kumanda ve FS-İA10B Alıcı[10] 

Radyo Telemetri: Ön tasarım raporundan farklı seçtiğimiz bu telemetri, görev süresince 

ihtiyacımız olan veri akışını TTL UART arayüzü aracılığıyla sağlayacaktır. Ön tasarım raporu 

haricinde tercih etme sebebimiz ise kullanacağımız Pixhawk Cube uçuş kontrol kartımız ile 

uyumlu çalışmasından kaynaklıdır 

Tablo 9: İlk Seçilen 3DR 915MHz Telemetri Teknik Özellikleri ve Nihai Seçilen XBee 

Telemetri Teknik Özellikleri 

Frekans 915MHz Frekans 2.4 GHz 

  Aralık 2 mil 

Ayarlanabilir 

Hassasiyet 

1-20dBm Veri Hızı 250 kbps 

Hassasiyet -117dBm Hassasiyet -101 dBm 

Max Gerilim 16V Çalışma besleme gerilimi 2.7 V - 3.6 V 

  Tedarik akımı transferi 120 mA 

  Tedarik Akımı Alımı 31 mA 

Çıkış Gücü 100mW Çıkış Gücü 63 mW 

Anten konnektörü  RP-SMA Maksimum Çalışma 

Sıcaklığı 

+ 85 C 

Boyut 22 x 12.5 x 

22.5cm 

Boyut 3.294 cm x 2.438 cm 

Arayüzü Tipi TTL, UART Arayüz Tipi SPI, UART 

 

           

Şekil 17:İlk Seçilen 3DR 915MHz Telemetri [11] ve Nihai Seçilen XBee Telemetri [12] 

AV Alıcı Verici Sistemi: Görev süresince istenilen formata bağlı olarak ihtiyaç duyulan 

video aktarımının gerçekleşmesi için kullanılacaktır. 
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Tablo 10:AV Alıcı Verici Sistemin Teknik Özellikleri 

Ürün Adı TS832 Verici Ürün Adı RS832 Alıcı 

Frekans 5.8G Anten Empedansı 50Ω 

Güç Girişi 7,4-16V Anten Kazancı 2db 

İletim Gücü 600mA Video Empedansı 75Ω 

Video Formatı NTSC/PAL Otomatik Video Formatı NTSC/PAL otomatik 

Ses Bant Genişliği 6.5 M Güç Girişi 12V 

Video Bant Genişliği 8 M Çalışma Akımı 200mA max 

Anten Kazancı 2 db Boyut 80mmx65mmx15mm 

Ağırlık 22 gr Ağırlık 85g 

Çalışma Akımı 220 mA   

Boyut  54x32x10mm   

 

 

Şekil 18:AV Alıcı Verici Sistemi[13] 

Güç Dağıtım Kartı: Güç Yönetim Ünitesi’nde güç aktarımını sağlamak amacıyla üretim ve 

test aşamaları geciktiğinden ötürü ön tasarım raporundan farklı olarak; yüksek performans ve 

güvenilirliği yüksek Matek Güç dağıtım kartı kullanılmıştır. 3 ~ 4S LiPo giriş gerilim 

paketlerini 6 ESC'ye dağıtırken, RC Alıcıları, Uçuş kontrolörleri, OSD ve Servolar için de 

senkronize ve regüle edilmiş DC 5V çıkışları bulunması sistemimizde kullanılması için 

sağlanan avantajlardandır. 

Tablo 11:İlk Seçilen Armada Güç Dağıtım Kartı Teknik Özellikleri ve Nihai Seçilen MATEK 

Güç Dağıtım Kartı Teknik Özellikleri 

Giriş Voltajı 12V DC Giriş Voltajı 9 - 18V DC (3S-4S LiPo) 

Bec 5V Çıkış 5V / 1A Bec 5V Çıkış 5V / 2A (Max.2.5A 10s / 

dakika) 

Bec 12V Çıkış 12V / 500mA Bec 12V Çıkış 12V / 500mA (Max. 0.8A 

5s / dakika) 

  Çıkış 

Dalgalanma 

40mV (VIn = 16V, VOut = 

5V @ 2A yük) 

Boyutlar 99mm x 50mm x 6mm Boyutlar 36mm x 50mm x 4 mm 

  Montaj 30,5mm x 30,5 mm, Φ3 

mm 

Ağırlık 10gr Ağırlık 7.5gr 
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Şekil 19: İlk Seçilen Armada Güç Dağıtım Kartı ve Nihai Seçilen MATEK Güç Dağıtım Kartı 

[14] 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Bir hava aracının havada kalması itki sistemine bağlıdır. İtki sistemini oluşturan birleşenler 

ise pervane, fırçasız dc motorlar, esc ve batarya’dır. Aracımızın havada kalmasında rol 

oynayan kuvvetler Fnet = W druumunda olursa araç hover denilen dengede kalma eğilimini 

gösterir. Fnet > W olursa araç yükselir. Fnet < W durumunda araç alçalır.  

 

Şekil 20:İnsansız Hava Aracına Etki Eden Kuvvetler 

İnsansız hava aracımızın havada kalması için birbiri ile uyumlu malzemeler seçimiştir. 

Pervane olarak 1045 pervane kullanılırken motor olarak 920 kv bir motor kullanılmıştır. 30 A 

esc ile 3S 11.1 V değerinde bir batarya seçilmiştir. Aracımızın İha 0 olmasını ve yarışmasının 

amacına uygun hızlı bir araç olmasını istediğimiz için ortalama 2.5 kg olması planlanmıştır. 

Kullanılacak olan itki sistemi birleşenlerinin verilerine göre itki hesabı yapılmıştır. 11.1 V’luk 

bir batarya tam dolu iken 12.6 V vermektedir. Aracımız yarı devirde iken hover durumunda 

yani dengede olması gerekmektedir. Yarı devir hesabı ; 

Araç Ağırlığı = 2.5 kg  

Motor KV Değeri = 920 KV  

Lipo Batarya =  3S 11.1 V  Pili hiçbir zaman tam dolu kullanmayacağımız için 11.1 V 

kabul edildi. 
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Yarı Devir = (920 KV) * (11.1) / 2 = 5106 Devir / Dakika ‘dır. 

İtki hesabı yaparken en önemli faktörlerden olan pervane itki sabiti 5106 Devir / Dakika baz 

alınarak hesaplandı. Pervanemiz yaklaşık olarak 5000 devirde döndüğü düşünülerek Şekil 

21’de V= 0 mph değerindeki itki sabiti olan Ct = 0.1125 pervanemizin itki sabiti olarak kabul 

edildi.   

 

Şekil 21:5000 RPM’de Pervane İtki Sabiti [15] 

Aracımızın tek motorunun sağlayacağı itki hesabı aşağıdaki gibi yapıldı. 

Motor Sayısı = 6  

Araç Ağırlığı = 2.5 kg  

Yer Çekimi İvmesi ( g ) = 9.81 N / kg 

İtki Sabiti ( Ct ) = 0.1125 

Pervane Uzunluğu ( D ) = 0.254 m 

Motor KV Değeri = 920 KV (3S – 4S için) 

1 Saniyedeki Motor Devir Sayısı ( n ) = (920 KV)*(11.1 V) / ( (2)*60 s)  = 85.1 RPS 

Havanın Yoğunluğu ( ρ ) = 1,225 kg/m³  Deniz Seviyesinde Uçtuğu Varsayılmıştır. 

İtki Hesabı Formülü ( T ) = ( Ct ) * ( ρ ) * ( n
2
 ) * ( D

4 
)  = 4.155 N  1 Motorun Ürettiği İtki 

Kuvveti 

Gereken İtki ( Tgereken )=( m )* ( g ) / 6 = 4.08 N  1 Motorun İhtiyaç Duyduğu Kuvvet 
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Bu hesaplamalar sonucunda aracımız yarı devirde motor başına ürettiği 4.155 N kuvvet ile 

çok rahatlıkla denge konumundan kurtulup yükselecek ve uçabilecektir.  Aracımızın yarışma 

süresi boyunca 15 dk havada kalması istenmektedir. 12000 mah lipo batarya ile beslenen 

aracımız motor başına 5.1 amper çekebilmektedir. Bu veriler doğrultusunda; 

12000 Mah = 12 Ah 

Max Çekilen Akım =  5.1 A  6 Adet Motorun Çektiği Akım =30.6 

Uçuş Süresi = ( 12 Ah * 60 dk ) / ( 30.6 A ) = 23.5 dk havada kalmaktadır. 

3.4.Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

İnsansız hava aracımızın gövde türü hexacopterdir. Aracımız hexacopter gövde türünde Hexa 

X olarak adlandırılan kategoridedir. Hexa X aracın önünü aracın gövdesine sabit olan iki 

kolun ortasının gösterdiğini belirtmektedir. Aracımız da toplam 6 kol bulunmaktadır ve bu 

kollar aracın ön ve arka yönü belirtmede kolaylık yaşanması için 3 farklı renktedir. Aracın ön 

yönünü belirten kollar beyaz renktedir. Aracımızda iki adet iniş takımı mevcuttur. Sonradan 

eklenen iniş takımı yarışma masasında aracın sergilenme sırasında kullanılacaktır. Aracın 

gövdesini oluşturan kolların alt kısımlarında bulunan yükseltiler yarışma sırasında iniş takımı 

olarak kullanılacaktır. Böyle bir tercihin yapılma nedeni ise aracın havada daha hafif olması 

ve ani manevralar yaparken daha kolay hareket etmesini sağlamaktır. 

 

Şekil 22: Uçuş sırasında Kullanılacak Olan İniş Takımı 

Aracımızda kullanılan gövde DJI F550’dir. F550 motor deliklerinin merkezinden çapraz iki 

kolun arasındaki mesafenin 55 cm olduğunu göstermektedir. Aracımızda karşılıklı kolların 

uçtan uca arasındaki mesafe  60 cm’dir. İkinci iniş takımının yüksekliği 20 cm’dir. Aracımız 

ikinci iniş takımı ile birlikte 22.5 cm yüksekliğindedir. Kolların altında bulanan ana iniş 

takımı olarak kullanılacak olan çıkıntının yüksekliği ise 5 cm’dir. Aracımız yaklaşık olarak 

2.5 kg’dır. Yarışma şartnamesinde belirtilen güvenlik ihtiyaçları kapsamında aracımızda 

kolay ulaşılan bir konumda bir adet 30A bıçak sigorta kullanılmıştır. Güç dağıtım kartına 

bağlı olan güç modülünün artı kablosuna Şekil 23 ‘de görülen şekilde bıçak sigorta yuvası 

lehimlenmiştir. 
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Şekil 23: Bıçak Sigortanın Konumu 

Alt sistemler aracın orta gövdesini oluşturan ve kolları tutan alt ve üst plakaların üstüne 

sabitlenecektir. Pervaneler motorların üstüne monte edilmiştir. Motorlar ise kollarda bulunan 

motor yuvalarına sabitlenmiştir. Motor montajı yapılırken motorların dönme yönlerine dikkat 

edilmiştir. Escler aracın kollarına hepsi aynı hizada olacak şekilde plastik kelepçe ve bant ile 

sabitlenmiştir. Güç dağıtım kartı üst plakanın alt kısmına plakanın tam merkez noktasına 

sabitlemiştir. Üst ve alt plakanın arasında bulunan boşluğa bataryanın güç kabloları aracın 

arkasına bakacak şekilde alt plakaya plastik kelepçeler ile sıkıca sabitlenmiştir. Aracın en 

üstüne titreşim sönümleyicinin üstüne yerleştirilen Pixhawk Cube Orange ve gps direğine 

konumlandırılan gps yerleştirilmiştir. Pixhawk Cube Orange’n hemen yanına ise alınacak olan 

maddi destek ile temin edilecek olan Jetson TX2’nin konulması planlanmaktadır. Kumanda 

alıcısı Pixhawk Cube Orangen RC girişine bağlandığı için üst plakaya antenleri aşağıya 

bakacak şekilde çift taraflı bant ile sabitlenmiştir.  Araçtan verileri çekmek için kullanılacak 

olan telemetri modülü üst plakanın altına sabitlendi. Gelen maddi destek ile alınacak olan Usb 

Kamera aracın ön kısmına görüş açısını max görüş alınabilecek şekilde sabitlenecektir. 

 

Şekil 24:Araç Üstündeki Pervane, Motor, Esc, Gps, Pixhawk Cube Orange ve Kumanda 

Alıcısının Konumu 
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Şekil 25: Telemetri Modülünün Konumu 

 

Şekil 26: Bataryanın Konumu 

 

Şekil 27: İkinci İniş Takımı 
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3.5.Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

İnsansız hava aracımız 6 kollu bir hava aracı olmasından ve her kolun ağırlığı ve aralarındaki 

mesafenin eşit olmasından kaynaklı ağırlık merkezi hesabı yapılırken aracımız altıgen bir 

geometrik şekil olarak düşünülmüştür. Şekil 28’de de görüldüğü üzere altıgenin köşelerinden 

çizilen köşegenlerin kesiştiği A noktası aracımızın referans ağırlık merkezini temsil 

etmektedir. A noktası her koldan 30 cm uzaklıktadır.  Aracın ağırlık merkezinin değişmemesi 

için kollara denk gelen köşelere motorlar ve escler aynı uzaklıklarda olacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Escler ağırlık merkezleri A noktasından 13.5 cm, motorlar ise ağırlık 

merkezleri A noktasına 27.5 cm uzaklığa gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Aracımızın en 

ağır parçası olan batarya merkezinin A noktasına denk geleceği şekilde konumlandırılmıştır. 

A noktasından beyaz kolların baktığı tarafta olacak şekilde gps’in merkezi 6 cm uzaklıkta 

konumlandırıldı. Pixhawk Cube Orange ise merkezi siyah ve kırmızı kol ekseninin olduğu 

köşegen üzerinde kırmızı kol tarafında A noktasından 3 cm uzaklıkta konumlandırıldı. Jetson 

Tx2 ise siyah ve kırmızı kolun üzerinden geçen köşegen referans alındığında siyah kolun 

olduğu tarafta hemen Pixhawk Cube Orange kartının yanına ağırlık merkezi A noktası ve 

siyah kırmızı kolların üzerinden geçen köşegene paralel olacak şekilde konumlandırılacaktır. 

Kamera ise A noktasından beyaz kollar arasına çizilen düz çizgiyi dik olarak kestiği yere 

konumlandırılacaktır. Ana parçaların konumlandırılmasından sonra araç kurulacak olan bir ip 

düzeneği ile köşegenlerin bulunduğu kollardan asılarak denge merkezi eşit olacak şekilde 

konumlandırılacaktır.  

 

 

Şekil 28: İnsansız Hava Aracı Ağırlık Merkezi Noktası 
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Tablo 12:Araç Üzerinde Bulunan Ürünler 

ARAÇ ÜZERİNDE BULUNAN ÜRÜNLER Adet 

Birim 

Ağırlık 

(Gram) 

Net 

Ağırlık 

(Gram) 

Djı F550 Frame 1 478 gr 478 gr 

Dji 2212 920kv Brushless Fırçasız Motor CCW  3 56 gr 168 gr 

Dji 2212 920kv Brushless Fırçasız Motor CW  3 56 gr 168 gr 

Emax 30A ESC 2s - 4s Sürücü One Shot 6 37 gr 222 gr 

Nvıdıa Jetson TX2  1 85 gr 85 gr 

Nvıdıa Adaptör 5V 1 160 gr 160 gr 

Nvıdıa Hafıza Kartı 64 Gb 1 2 gr 2 gr 

Nvıdıa Fan 1 35 gr 35 gr 

Kamera 1 30 gr 30 gr 

Pervane 1045 DJI 3 20.3 gr 60.9 gr 

11,1V Lipo Batarya 12000mah 40C - 3s  1 805 gr 805 gr 

Gps Gnss 1 49.7 gr 49.7 gr 

Pixhawk Cube Orange 1 126.1 gr 126.1 gr 

Matek PDB-XT60 W/ BEC 5V & 12V ESC Güç Dağıtım 1 6 gr 6 gr 

Xbee Pro S2C  1 4 gr 4 gr 

30 V 90 A Güç Modülü - 5.3v 3 A Bec - T-Plug Soketli 

(Apm,Pixhawk) 
1 25.7 gr 25.7 gr 

Av Alıcı 1 34.9 gr 34.9 gr 

Titreşim Sönümleyici 1 10 gr 10 gr 

Sigorta 1 5 gr 5 gr 

TOPLAM AĞIRLIK 

 

 2.475,3 

GR 

 

4. OTONOM KİLİTLENME  

Yarışma içerisinde çalışacak iki ana yazılımlardan biri hedef tespit yazılımı ve bir diğeri ise 

hedef takip yazılımıdır. Bu iki yazılıma yardımcı olabilmesi için hedef kümeleme yazılımı da 

oluşturduk. En son işlemde ise 10 saniye boyunca takip edilen hedefin ve istenilen bilgilerin 

sunucu ile paylaşım işlemi gerçekleştirilecektir. Otonom kilitlenme algoritmasının doğru 

çalışabilmesi için sırası ile bu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir: 

1. Hedef kümeleme yazılımı içerisinde uygun kümelenmenin bulunması. 

2. Hedef tespit yazılımı ile görüntü işleme ve yolo kullanılarak düşman insansız hava 

aracının tespit edilmesi. 

3. Hedef takip yazılımı içerisinde ise düşman insansız hava aracının yakından takip etme 

işleminin gerçekleştirilmesi. 

4. Hedef aracın 10 saniye takip edilmesi ve sunucu ile bilgi paylaşımının 

gerçekleştirilmesi. 
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Hedef Kümeleme Yazılımı 

Yarışma kuralları gereği sunucu üzerinden hedef hava araçlarının konum bilgilerine 

ulaşabilmekteyiz. Sunucu üzerinden çekilen bu konum verilerinin yoğun olduğu kümelenme 

hedef yön olarak seçilecektir. Burada beklenen sonuç hedefteki kümelenmenin yoğun olduğu 

bir alanda düşman olarak algılanacak insansız hava araçlarından birine kilitlenme 

yapabilmektir. Hedef kümelenme içerisinde ne kadar fazla düşman insansız hava aracı olursa 

bizim de kilitlenme işlemi gerçekleştirebileceğimiz hedef sayısı artmaktadır. Buradaki amaç 

tespit edilecek hava aracı sayısının fazla olması olduğu için alınan konum bilgilerinde yoğun 

bir kümelenme seçilerek hava aracımızı o bölgeye doğru yönlendirmektir. 

 Hedef Tespit Yazılımı 

Yarışma içerisinde sunucu üzerinden alınan konum bilgileri yeterli olmayacağı için görüntü 

işleme ile hedef tespit yazılımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden hedeflerin tespit 

edilebilmesi için Python yazılım dili ile OpenCv Kütüphanesi ve nesne tespiti için yolo 

algoritması tercih edilmiştir.   

Önceden eğitilmiş yolov4 modeli üzerinde kendi nesne tanıma modelimizi geliştirmeyi uygun 

gördük. Bu işlemi daha kolay bir hale getirmek için oluşturacağımız nesne tanıma modelini 

altı işleme ayırdık. Bu işlemler sırası ile darknet kurulumu, verilerin toplanması, verilerin 

düzenlenmesi, verilerin etiketlenmesi, eğitim ve test verilerinin düzenlenmesi ve son olarak 

ise eğitim işleminin gerçekleştirilmesinden oluşmaktadır. 

Öncelikle darkent kurulumunu bilgisayarda gerçekleştirdik. Eğitim işlemlerinde gerekli 

olacak conv, weight ve cfg dosyalarının darknet üzerinde güncelledik. Yarışma gereği rakip 

döner kanat insansız hava araçlarını tespit edebilmemiz için internet ortamında algoritmanın 

tanıması gereken insansız hava araçlarının fotoğrafları ile veri toplama işlemini 

gerçekleştirdik. Toplanan veriler algoritmaya uygun olabilmesi için düzenledik. Bu işlemde 

ise tüm resimleri jpg formatına dönüştürdük. Düzenli olarak oluşturduğumuz veri setine 

etiketleme işlemini gerçekleştirdik ve bu işlemde iha adında bir label oluşturduk. Eğitimi 

gerçekleştirmeden önce veri setini eğitim ve test olarak ikiye böldük. Daha sonra class 

üzerinde isim ve verileri tutabilecek iki adet dosya oluşturduk ve içerisinde ise label bilgileri 

bulunmaktadır. Son olarak ise google colab üzerinden eğitim işlemine başladık ve bu eğitim 

işlemlerinden sonra oluşturulacak modeller backup klasöründe saklanmaktadır. Backup 

dosyası içerisinde en son oluşturulmuş model daha fazla doğruluk payına sahip olduğu için en 

son oluşturulan model kullanılacaktır. 

Oluşturulan bu model çerçevesinde hedef insansız hava araçları yolo algoritması üzerinden 

tespit edilecektir. Python yazılım dilinin OpenCV Kütüphanesi kullanılarak kırmızı çerçeve 

içerisine alınacaktır. Görüntü işleme üzerinde düşman hedefin x, y ve z koordinatları üzerinde 

kameranın neresinde olacakları tespit edilecektir. Bu işlemden sonra aracımız artık kameraya 

göre hedefin nerede olduğunu anlamaktadır. Bu koordinatlar üzerinden hava aracı takip 

edilecektir. Anlık olarak hedef aracın kaçma veya sert manevralar yapması ihtimalini 

bulundurarak hedef aracın merkezine bir nokta ile işaretleyerek noktadaki konum bilgisi ile 

istenilen çerçeve içerisinde tutulması sağlanacaktır. Böylelikle aracın kaçma ve sert 
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manevraları önceden algılanarak hedef takip yazılımının erkenden bir uyarı alması 

hedeflenmektedir. 

 Hedef Takip Yazılımı 

Yarışma gereği hedef insansız hava araçları tespit edildikten sonra takip işlemi 

gerçekleştirilecektir. Bu işlemde ise mavlink üzerinden oluşturduğumuz hareket fonksiyonu 

ile gerçekleştirmekteyiz. Bu fonksiyon içerisinde belirli bir hıza göre belirli bir sürede yakın 

hedef takip işlemi gerçekleştirilecektir.  

Görüntü işlemede OpenCV üzerinden alınan x, y ve z koordinatları kullanılarak hedef aracın 

konum bilgilerine istenilen hız üzerinden belirli bir sürede yakın takip işlemi 

gerçekleştirilecektir. Hedef aracın kaçmasını zorlaştırmak için kendi aracımızda daha hızlı ve 

keskin dönüşler ile hareket işlemlerini gerçekleştirmek istediğimizden dolayı aşağıdaki 

fonksiyonun kullanılması işimizi kolaylaştırmaktadır.  

 

Şekil 29:Oluşturulan Hedef  Takip Fonksiyonu 

 Sunucu ile Bilgi Paylaşımı 

Yukarıdaki işlemlerin ve yazılımların sorunsuz çalıştığı durumda ise yarışma kuralları gereği 

10 saniye boyunca takip edilen hedefin bilgileri ve istenilen bilgilerin json formatına 

dönüştürülerek saklanması sağlanacaktır. Bu bilgiler alındıktan sonra yazılım bir başarı 

mesajını bizlere döndürmektedir. Son adım olarak bu toplanan bilgilerin sunucu ile paylaşım 

işlemi gerçekleştirilecektir. 

 Otonom Kilitlenme Algoritmasının Özeti 

Otonom kilitlenme başla komutu ile sistemi başlatacaktır. Kümeleme algoritması ve sunucu 

konum bilgilerini kullanarak aracımızı hedeflerin yoğun olduğu kümelenme seçilerek o alana 

doğru önce yön sonra ise yol alacaktır. Hedef tespit yazılımı başlatılarak görüntü işleme 

yazılımı çalıştırılacak ve bir hedefe kitlenme gerçekleşecektir. Takım içerisinde 

geliştirdiğimiz hareket fonksiyonu ile seçilen hedef takip edilecektir. Aynı zamanda hedefe 

kitlendikten sonra süre saymaya başlayan ve hedef takip işlemi ile 10 saniye boyunca takip 

edilen hedefin ve kilitlenme verileri toplanarak, takip etme işlemi tamamlandıktan sonra bir 

başarı mesajı veren uygulama geliştirilmiştir. En son bize kalan ise takip edilen hedefin 

bilgilerini sunucuya iletmek kalmıştır. Bu işlemlerden sonra algoritma görevini 
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tamamlamıştır. Bu algoritma sayesinde uygun hedefi bulma, kitlenme ve takip etme işlemleri 

tam otonom bir şekilde gerçekleştirmesi planlanmaktadır. 

 

 

 

Şekil 30:Otonom Kilitlenme Algoritması 

 

5. HABERLEŞME  

Sunucu Haberleşmesi 

Yarışma kuralları gereği yarışmacılara tahsis edilecek sunucu üzerinden yarışma anında 

telemetri ve kilitlenme bilgisi gönderme, sistem saatini ve diğer hava araçlarının konum 

bilgilerini öğrenmek için sunucu ile haberleşmekteyiz. Yarışmada sunucuya ethernet ile 

bağlantı sağlanacak ve tek ip adresi üzerinden yarışma sunucusuna http istekleri yapılacaktır. 

Http durum kodları ile sunucuya bağlanıp bağlanmadığımızı veya daha çeşitli durum 

bilgilerini alabilmekteyiz. 

Python programlama dilinin requests kütüphanesi kullanılarak sunucu ile haberleşmesi 

sağlanacaktır. Json yapısından yararlanarak verileri depolayacağız ve sunucu ile client 

arasında veri alışverişi için kullanacağız. Böylelikle gerekli bilgileri sunucuya iletebileceğiz, 

aynı zamanda ise sunucu bilgilerini istediğimiz gibi sorgulayacağız. 

Yarışma sunucusu üzerinde gerekli işlemleri yapabilmek için sunucuda oturum açmalıyız. 

Sisteme bağlanabilmek için kullanıcı adı ve şifre yarışma yetkilileri tarafından sağlanacaktır. 

Sunucuya ise oturum açma bilgileri /api/giris adresine post edilmelidir. Yarışma sunucusunda 

oturum açmak için gerekli olan kodlar aşağıdaki görselde gösterilmiştir: 
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Eğer 200 durum kodu ile bir geri dönüş alır isek oturum başarılı bir şekilde açılmıştır. Ancak 

400 durum kodunu geri bildirim olarak alır isek oturum açma işlemi başarısız olmuştur. 

Aynı zamanda yarışmayı tamamlayan takımlar açtıkları oturumları kapatmaları 

gerekmektedir. Oturum kapatma işlemi ise /api/cikis sunucu adresine get metodu ile bir kez 

gidilmesi yeterli olacaktır.  

Yarışma anında tüm verilerin eş zamanlı olarak gönderilebilmesi için gönderilen bilgi 

paketlerine sunucu saatide eklenmelidir. Sunucu saati /api/sunucusaati adresine get metodu ile 

sorgulama işlemi gerçekleştirilir. 

Telemetri bilgileri drone-kit api kullanılarak hava aracımızdan alınacaktır. Bu bilgiler 

içerisinde takım numarası, enlem, boylam, irtifa, dikilme, yönelme, yatış, hız, batarya, 

otonom mod, kilitlenme, gps saati, takip edilen hedefin x eksenindeki ve y eksenindeki 

bilgileri aynı zamanda hedef alanının genişlik ve yükseklik bilgilerini içerisinde 

barındıracaktır. Yarışma sunucusundan diğer hava araçalarının telemetri verilerini almak için 

/api/telemetri_gönder adresine telemetri bilgimizi post ettiğimizde cevap olarak diğer 

araçlarında telemtri bilgileri ile sistem saati sunucu üzerinden tarafımıza iletilmektedir ve aynı 

zamanda sunucu ile telemetri bilgilerimizi paylaşmış olmaktayız.  

Yarışma içerisinde paylaşılacak bir diğer bilgi ise kilitlenmedir. Kilitlenme bilgileri içerisinde 

kilitlenmenin başlama zamanı ve bitiş zamanı bilgileri aynı zamanda ise kilitlenmenin otonom 

olup olmadığı bilgisini içerisinde barındırmaktadır. Bu bilgileri drone-kit api aracılığı ile 

ulaşabilmekteyiz. Yarışma kuralları gereği her kilitlenme bitiminden sonra sunucu ile 

paylaşılmalıdır ve her kilitlenme yalnızca bir paketten oluşmaktadır. Yarışma sunucusunda 

/api/kilitlenme_bilgisi adresine istenilen kilitlenme verileri post edilmelidir. Örnek bir 

kilitlenme bilgisi gönderimi aşağıdaki görselde yer verilmiştir: 
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Sunucuya Canlı Video Aktarımı  

Sunucuya aktarılacak olan videolar UDP protokolünü kullanacaklardır ve aynı zamanda 

videolar unicast olarak sunucuya iletilecektir. Gönderilecek her video için port ataması 

yapılacaktır. Örnek format ise : “udp://@127.0.0.25:1001”. 

Gönderilecek olan videolar MPEG-TS taşıyıcısı ve H264 sıkıştırma algoritmasını 

kullanacaklardır.  

Sunucuya gönderilecek görüntü çözünürlükleri yarışma dokümanına uygun olarak 

hazırlanacaktır.  

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI  

Araç takibinde mission planner arayüzü kullanılmaktadır. Kullanılacak olan pixhawk cube 

kartını konfigüre etmek oldukça kolaydır. Arayüz aracılığı ile araç durum ve otonom 

verilerine ulaşılabilmektedir. Telemetri kayıtları ile uçuş verilerini depolayabilir ve analizini 

gerçekleştirebiliriz.  

Mission planner üzerinden hava aracımızda otonom görev işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. 

Arayüzün bize sunduğu imkanlar arasında google haritalar veya bing gibi açık kaynak harita 

uygulamaları üzerinde ara noktalar veya hava aracımızın gideceği noktayı seçebilme, kolay 

menüsü üzerinden görev komutlarını seçebilme ve hava aracına yükleyebilme, görev telemetri 

dosyalarını indirebilme ve analiz etme, hava aracının otonom mod ayarları, SITL ile uçuş 

simülatörü gibi imkanları kullandığımız arayüz verebilmektedir. 

Hava aracımızın anlık durumlarını anında alabileceğimiz, drone-kit api kullanılarak  yazılmış 

bir telemetri fonksiyonu kullanılacaktır. Çıktı ise terminal ekranı üzerine yazdırılacaktır. Bu 

telemetri bilgisinde hava aracının hızı, irtifası, mod durumu gibi bilgilerini barındıracaktır. Bu 

gibi bilgilerini terminal ekranında yazdırma işlemi gerçekleştirilecektir. Böylelikle araç 

durumunu anlık olarak görebilmekteyiz. 

Oluşturduğumuz telemetri fonksiyonu sayesinde sistem durum mesajına ulaşabilmekteyiz. Bu 

mesaj bize sekiz farklı durum bildirimi yapmaktadır. Bu durum bildirimleri başlatılmamış 

sistem, sistem açılıyor, sistem kalibre ediliyor ve sistem açılmıyor, sistem beklemede ve 

herhangi bir zamanda başlatılabilir, sistem aktif ve motorlar devreye girdi, sistem normal 

olmayan uçuş modunda ama sistem çalışabilir, sistem normal olmayan uçuş modunda ve inişi 

gerçekleşiyor, sistem kapanma aşamasında ve kapatılıyor mesajlarını bize çıktı olarak 

iletmektedir. Bu sistem mesajları dikkate alınarak hava aracının uçuşu gerçekleştirilecektir ve 

böylelikle doğru bir uçuş sergilemeyi hedeflemekteyiz. 

Telemetri fonksiyonu üzerinden aldığımız bilgiler üzerinde ise otopilot firmware sürüm 

bilgisi, hava aracının yön aldığı konumun küresel ve yerel konum bilgileri, belirlenen en 

yakın home point noktasının konumu, hava aracının anlık gps konumu, irtifa, hız, yer ve hava 

hızı, batarya durum bilgisi, son mavlink mesajından geçen süre, telemetri mesafesi ve voltaj 

değeri, hava aracının derece cinsinden yönü, sistem durumu, hava aracının arm durumu ve 

anlık modu oluşturduğumuz fonksiyon üzerinden ulaşabilmekteyiz. 
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Şekil 31:Oluşturulan Telemetri Fonksiyonu Araç Durum Bilgisini Çıktı Olarak Vermektedir 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU  

7.1.Yapısal Entegrasyon 

İnsansız hava aracımızın yapısal şekli 6 kollu bir döner kanattır. Aracımızda bir adet iniş 

takımı, alt sistemleri konumlandırmaya ve 6 kolu sabitlemeye yarayan iki adet gövde plakası 

mevcuttur. Aracımızı oluşturan 6 adet kol farklı renklerdedir. Farklı renkte olma nedenleri ise 

aracımızın yönünü belirlemede kolaylık sağlamaktır. Aracımızda beyaz kolların baktığı yön 

aracımızın ön kısmını göstermektedir. Aracımızın gövdesini oluşturan iki plaka arasına altı 

adet kol üst kısımlardan dörder vida ve alt kısımlardan ikişer vida olmak üzere toplam 36 adet 

M 2.5 alvan başlı vida alyan yardımı ile sabitlenmiştir. Aracın iniş takımı pandemi 

şartlarından ve tam kapanmanın gelmesinden kaynaklı üretilmekten vazgeçilmiş ve hazır 

olarak alınmıştır. İniş takımı 6 adet parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar birbirine geçirme 

yöntemi ile monte edilmiştir. Aracın gövdesine ise plastik kelepçeler yardımıyla sıkıca 

sabitlenmiştir. Bu iniş takımı aracın sergilenmesi sırasında kullanılmak üzere araca monte 

edilmiştir. Uçuş esnasında kolların altında bulunan yükseltiler iniş takımı olarak 

kullanılacaktır.  

 

Şekil 32:Aracı Oluşturan Yapısal Parçalar 
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Şekil 33:Kolların Gövde Plakalarına Montajında Kullanılan M2.5 Vidalar ve Alyan Anahtarı 

 

Şekil 34:Kolların Üst Gövde Plakasına Bağlayan Vidaların Konumu 

 

Şekil 35:Kolları Alt Gövde Plakasına Bağlayan Vidaların Konumu 
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Şekil 36:İniş Takımı Montajı 

 

 

Şekil 37:İniş Takımının Alt Gövde Plakasına Plastik Kelepçelerle Bağlanması 

 

7.2.Mekanik Entegrasyon 

Aracımızın mekanik entegrasyonunda ağırlık merkezinin aracın orta noktası olan gövde 

plakasının merkezinde olmasına dikkat edilmiştir. Motorlar aracın kollarının uç kısmında 

bulunan motor yuvalarına dört adet vida ile sabitlenmiştir. Güç dağıtım kaynağı ile motorları 

birbirine bağlayan escler  ise Şekil 39’da görüldüğü üzere kolların gövdeye bağlandığı ön iki 

vidanın hızasına yerleştirildi. Bu işlem yapılırken 6 kolun esclerininde aynı yöne bakmasına 

ve aynı hizaya yerleştirilmesine dikkat edildi. Esc kabloları ise esclerin zıt yönünde bir araya 

getirilerek kablo ağırlığın ve konumunun, esc ağırlığı ve konumuna göre gövde merkezine 

göre hesaplanıp ağırlık merkezinin gövdenin merkezinden kaymamasına dikkat edildi.   



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

38 | S a y f a  

“ARMADA UAV TEAM” 

 

Şekil 38:Motor ve Pervanelerin Konumu 

 

Şekil 39: Esclerin Konumu 

Aracın otopilotu olan Pixhawk Cube Orange uçuş sırasında oluşabilecek olan titreşimden 

etkilenmemesi için titreşim sönümleyicinin üzerine çift taraflı bant yardımıyla monte edildi. 

Kollar arası uçtan uca mesafenin 60 cm olduğu aracımızda aracın önünü ve arkasını ortadan 

ikiye bölen siyah ve kırmızı kol ekseni üzerinde üst gövde plakasının üstüne kartların 

konumlandırılması planlandı. Pixhawk Cube Orange kırmızı koldan ağrılık merkezi 27 cm 

uzaklıkta olacak şeklide konumlandırıldı. Böylelikle aracı beyaz kollar arasından tam ortadan 

ikiye bölen hayali çizgiye teğet olmuş oldu. Jetson TX2 alındığı zaman Pixhawk Cube 

Orange’ın hemen yanına konulması planlanmaktadır. Aracın ikinci gps’i ise aracın ön 

kısmında iki kartın birleştiği hizada konumlandırıldı. İkinci gps’in iki kartın birleştiği hizada 

konumlandırılma nedeni ise Jetson TX2 kartının Pixhawk Cube Orange kartından ağır 

olmasına rağmen Pixhawk Cube Orange üzerine takılacak olan kabloların bu ağırlığı 

eşitlemesi ve ağırlık merkezini orta noktadan sapmasını engellemektir. Aracımızın bataryası 

güvenlik nedeniyle parlak bant ile kaplanıp Şekil 41’deki gösterilen yönde aracı beyaz kollar 
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arasından eşit şekilde bölen eksenin üzerinde alt ve üst plakanın arasında olacak şekilde alt 

plakanın ortasına plastik kelepçeler yardımıyla bağlanarak yerleştirildi. 

 

Şekil 40:Pixhawk Cube Orange ve Gps Konumu 

 

Şekil 41:Bataryanın Yerleştirilme Yönü 

7.3.Elektronik Entegrasyon 

Elektronik entegrasyona ilk olarak güç dağıtım kartının konumlandırılmasından başlanmıştır. 

Güç dağıtım kartını üst plakaya monte ederken üst plakaya temas eden yüzeyine dış 

etkenlerden etkilenmemesi için ısı pedi yapıştırıldı. Isı pedini olduğu yüzey kenarlarından 

sıcak silikon yardımıyla üst plakanın alt kısmının orta noktasına yapıştırıldı ve plastik kelepçe 

ile sıkıca sabitlendi. 
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Şekil 42:Güç Dağıtım Kartı ve Isı Pedi 

 

Güç dağıtım kartı ile motor arasında bağlantı görevi gören ve motor sürücüsü olan escler güç 

dağıtım kartına IPC standartlarına uygun olarak artı kablo artıya ve eksi kablo eksiye gelecek 

şekilde lehimlendi. Kablolama işlemleri sırasında lehim atılan bölgelerde elektromanyetik 

parazitin oluşmaması için shield adı verilen Şekil 43’deki gümüş rengi koruyucu parçalar 

lehimlenen bölge üzerine getirilip makaron ile kaplanarak kablo bütünlüğü sağlandı. Aynı 

yöntem escler ve motorların bağlantısında da uygulandı. Güç dağıtım kartına bataryadan 

gelen gücün aktarılmasını sağlayan güç modülü erkek ve dişi paslanmaz XT90 Patlamaz 

Konnektör ile bağlandı. Güç modülünün artı hattı üzerine emniyet amaçlı bıçak sigorta lehim 

yöntemi ile bağlandı. Güç modülünün ve sigortanın uçlarına ikinci bir güç modülü daha 

entegre edildi. İkinci modülün entegre edilme nedeni ise aracın üstünde bulunan kartlarla güç 

modülü arasında güç kablosu ile bağlantı sağlamaktır.   

 

 

Şekil 43:Shield ve Makaron 
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Şekil 44:XT90 Konnektör 

 

 

Şekil 45:Güç Dağıtım Kartından Kollara Uzanan Esc Kablolaması 

 

Aracın otopilotu olan Pixhawk Cube Orange’n telemetri modülü ve gps girişlerinin telemetri 

modülü ve gps soket konnektörleri ile uyumsuz olmasından dolayı gps ve telemetri 

modülünün soket konnektörleri sökülerek Pixhawk Cube Orange’n kablo setine lehimlendi. 

Lehimleme işlemi yapılırken gps ve telemetri modülünün datasheetleri takip edilerek 

lehimlendi. Şekil 46’da görülen telemetri modülü ile Pixhawk Cube Orange arasında bağlantı 

sağlayacak olan beyaz konnektörlü kablo jumperlar yardımıyla 5V, GND, TX ve RX 

kabloları birbirine bağlandı.  
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Şekil 46:Telemetri Modülü ve Pixhawk Cube Orange Telemetri Kablosu Bağlantısı 

 

Pixhawk Cube Orange gps kablosu, gps modülünün pusula ve gps kabloları birleştirilerek 

sırasıyla GND, TX, RX, 5V, SDA ve SCL kabloları birbirine denk gelecek şekilde Şekil 

47’deki gibi bağlandı. 

 

Şekil 47:Gps Modülü ve Pixhawk Cube Orange Gps Kablosu Bağlantısı 

 

8. TEST VE SİMÜLASYON  

8.1.Alt Sistem Testleri 

Aracımızı bir araya getirirken çeşitli testler yapılmıştır. Çeşitli testlerin yapılmasının temel 

nedeni sistemlerimizi test ederek  Yapılan testler yapısal analiz, rpm testi, akım testi ve 

gerilim testidir. İlerleyen aşamalarda çeşitli kısa süreli ve uzun süreli uçuş testleri yapılarak 

tüm alt sistemlerin test edilmesi planlanmaktadır. Otonom uçuş testleri sırasında başka bir 

ihayı hedef olarak sunarak aracımıza kilitlenme testi yapmayı planlamaktayız. 
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8.1.1. Yapısal Analiz 

Aracımızın motorları kollarda bulunan motor yuvalarına yarı devirde 4.155 N kuvvet 

uygulamaktadır. Yarı devirde uygulanan kuvveti max 10 N olarak kabul edip motor 

yuvalarının yüzey alanına bölündüğü zaman yukarı yönde 0.002 Mpa basınç uygulamaktadır. 

Kolların üretildiği malzeme PA66+30GFdır. Uçuş sırasında kolların motorların oluşturacağı 

yukarı yönlü basınca dayanıklı olup olmadığını test etmek amacıyla statik yapısal analiz testi 

yapıldı. PA66+30GF malzemesinin akma dayanımı ile Şekil 48’de ki analiz sonuçları 

karşılaştırıldığında insansız hava aracımızın kollarının bu basınca 1.5 kat oranında dayanıklı 

olduğu anlaşılmıştır. Kolların gövdeye montajında kullanılan 4 vida deliği analiz sırasında 

sabit olarak kabul edilip motor yuvalarına yukarı yönde 0.002 Mpa basınç uygulanmıştır.  

 

Şekil 48:Statik Stres Analizi Sonuçları 

Statik analiz sonucunda max. stres kolların sabitlendiği noktada meydana gelmiştir. Max. yer 

değiştirme ise motor yuvalarının Şekil 49’da görülen turuncu bölgelerde meydana gelmiştir. 

Kollar yüksek basınç altında yukarı yönlü esneme yapmıştır. Analizler sonucunda insansız 

hava aracımızı oluşturan kolların dayanıklı olduğu gözlemlendi. 

 

Şekil 49:Statik Yer Değiştirme Analiz Sonucu 
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8.1.2. İtki Testi 

 

Şekil 50:İtki Testi 

Amaç: İHA’nın 11.1V batarya ile beslendiğinde motor başına düşecek olan yükü 

kaldırabilecek itkiye sahip olup olmadığını gözlemlemek. 

Kullanılan Malzemeler Ve Ortam: 

Tablo 13:Kullanılan Malzemeler Ve Ortam 

Ortam Atölye 

Malzemeler  

1 1 adet 3S 30A ESC 

2 1 adet hassas terazi 

3 1 adet konvertör 

4 1 adet bant 

5 DJI 2212 920 kV motorlar ve 10*45 pervaneler 

6 Arduino Nano mikrodenetleyici ve programlama kablosu 

7 Krokodil kablolar 

 

Sonuç: Kullandığımız motorlar sabit akım ve gerilim altında 425-430 gram yüksüz durumda 

itki sağlamaktadır. Yük eklendiğinde motorlar daha fazla akım çekeceğinden sağlayacağı 

itkide artacaktır. İHA’nın nihai üretimi sonunda beklenen ağırlığı 2475 gr olduğundan yarım 

gaz verilse bile yeterli hareket ve manevra kabiliyeti stabil alınacaktır. Motorun datasheeti 

incelendiğinde ise aldığımız sonuçlar büyük ölçüde tutarlıdır. Kullanılan motorlar 10*45’lik 

pervaneler ile kullanılacaktır. Elde edilen diğer veriler ise motorlar %50 performansta 

kullanıldığında çektiği düşük akıma bağlı olarak düşük güçte yeterli itki sağladığından 10.0 

verimlilik puanına ulaşılarak son derece tatmin edici sonuçlar alınmıştır.  
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8.1.3. Gerilim ve RPM Testi 

 

Şekil 51:Rpm Testi 

Amaç: İHA’nın 11.1V batarya ile beslendiğinde motor başına 1 dakikada atacağı tur sayısını 

gözlemlemek ve datasheet değerleri ile kıyaslamak. 

Kullanılan Malzemeler Ve Ortam: 

Tablo 14:Kullanılan Malzemeler Ve Ortam 

Ortam Atölye 

Malzemeler  

1 1 adet 3S 30A ESC 

2 1 adet RPM metre ve reflektör 

3 1 adet konvertör 

4 1 adet bant 

5 DJI 2212 920 kV motorlar ve 10*45 pervaneler 

6 Arduino Nano mikrodenetleyici ve programlama kablosu 

7 Krokodil kablolar 

8 Potansiyometre 

 

Sonuç: Kullandığımız motorlar sabitlenmiş olup titreşim seviyesi en aza indirilmiştir. Sabit 

gerilim altında potansiyometre kullanılarak gaz seviyesi ayarlanmıştır. 11.1 V gerilim altında 

yüksüz yapılan testlerde motorlar üzerine reflektör yerleştirilerek RPM metre ile 1 dakikalık 

ölçümler alınmıştır. Sonuç olarak 1 dakikalık ölçümlerde ortalama 4186 devir sayısı 

alınmıştır. Yaptığımız hesaplamalar ve motor özelliklerinde belirtilen özelliklerle büyük 

ölçüde tutarlılık olduğu görülmüştür. Böylece itki sistemimizin beklemediğimiz sonuçları 

vereceği kanısına varılmıştır.  
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8.2.Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

Üretimin bittikten sonra uçuş test aşamasından önce aracımız SGHM sitesinden iha üretim 

kaydı yapıldı. Kaydın onaylanma aşamasında güvenliğin ön planda olması ve kaza kırımının 

yaşanmaması için uçuş kontrol listesi oluşturuldu. Resim 52’de de görüldüğü üzere uçuş 

listesi 4 aşamadan oluşmaktadır. Hangar aşamasında aracımızın test uçuşuna çıkıp 

çıkamayacağını belirlemek üzerine SGHM’den hava koşulların uygunluğuna göre yeşil bölge 

uçuş izni alınacaktır. Notam kontrolleri gerçekleştirilecektir. Aracımızın yazılımının ve 

batarya şarjının kontrolü sağlanacaktır. Uçuş için gerekli tüm ekipman ve sd kartı kontrol 

edilecektir. Uçuş alanına ulaşıldığında tüm ekipman kurulumu gerçekleştirilecektir. İha da 

herhangi bir hasarın olup olmadığı gözle kontrol edilecektir. Verileri doğru alabilmek için 

pusula kalibrasyonu, uydu ve sinyal gücü kontrol edilecektir. Aracımızla aramızda 

oluşabilecek sinyal kopmasına karşı aracın kalktığı yere geri dönmesini sağlayan RTH kontrol 

edilecektir. Son olarak SD kart aracımıza takılacaktır. Test uçuşu kalkışı gerçekleştirilecektir 

ve test uçuş verileri alınmadan önce ihamız 30 sn kadar kalkış yaptığı bölgede her hangi 

anormallik olup olmadığını anlamak için dinlenecek ve izlenecektir. Uçuş testi yapılırken 

sinyal gücü sürekli izlenecek ve uçuş testi yapılacaktır. Uçuş testi bittikten sonra aracımız 

başlangıç noktasına indirilecektir. İha ve denetleyiciler kapatılacaktır. İhada uçuş esnasında 

bir hasarın oluşup oluşmadığı kontrol edilecektir. Alınan görüntü kayıtları kontrol edilecektir. 

Tüm ekipman toplanacak ve başarıyla uçuş testi gerçekleştirilecektir.  

 

Şekil 52: Uçuş Kontrol Listesi 
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Uçuş verileri Mission Planner arayüzünden uçuş günlükleri olarak adlandırılan tloglardan 

çekilecektir. Her uçuşta Ardupilot uçuşta kullandığımız telemetri yardımıyla uçuş verilerini 

bilgisayarımıza kaydetmektedir. Şekil 53’de görülen Mission Planner Ardupilot arayüzünde 

“telemetry log” sekmesinde “load log” ile kaydedilen uçuşu izlenebiliyor. Bu kayıtlar 

sayesinde load log’ un altında bulunan “tlog graph” sekmesi ile uçuş sırasında kaydedilen tüm 

verileri izlenebilmektedir. Test uçuşu öncesi uçuş kontrol listesinde de bahsedildiği üzere 

SHGM’ne uçuş izni talebinde bulunuldu. Fakat Ankara’da yeşil bölge bulmak imkânsız 

olduğu ve SGHM tarafından da uçuş izni alamadığımız için insansız hava aracımızın uçuş 

testi bir tavanı yüksek bir atölye ortamında gerçekleştirildi. Aracımıza otonom uçuş testi 

uygulanmıştır. Testin süresi yaklaşık 2 dakika sürmüştür. Test sonucunda elde edilen grafikler 

Şekil 54-56’da görüldüğü gibi incelenmiştir. Otonom uçuş sırasında aracımız düz ve az 

manevralı hareket ettiği için pitch ve roll grafiklerinde hareket dar açı arasında oluşmuştur. 

 

Şekil 53: Mission Planner Telemtry Logs 

 

 

Şekil 54:Pitch Ahrs2 Grafiği 
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Şekil 55: Roll Speed Altitude Grafiği 

 

Şekil 56: Roll Ahrs2 Grafiği 

9. GÜVENLİK  

İha tasarımımızı yaparken Teknofest Savaşan İha yarışma şartnamesinde özellikle belirtilen 

güvenlik kuralları ön planda tutulmuştur. Aracımızın montajı ve test aşamalarında 

oluşabilecek ufak yaralanmalara karşı takım ilk yardım çantası hazırlandı. Seyahat sırasında 

güvenli taşıma yapabilmek için yanmaz lipo pil çantası temin edildi. Montaj yapılırken uçuş 

sırasında ufak bir sarsıntıda parçaların yerinden oynamasına karşı tüm parçaların güvenli bir 

şekilde ihaya monte edilmesine dikkat edildi. Tüm bağlantılar sıkı bir şekilde emniyet teli, 

sıvı yapıştırıcı ve somunla yapıldı. Pervaneler her hangi bir fırlama ihtimaline karşı motorlara 

sıvı yapıştırıcı ile sabitlendi ve somunla tutturuldu. Kontrolcünün telemetri veya RC kumanda 

ile bağlantısını kaybedip kaybolması ihtimaline karşı fail-safe uçuş moduna geçilmesi ve iniş 

yapması sağlandı. Acil bir durumda kullanılmak üzere ihanın dış yüzeyinde, kolay 

ulaşılabilecek bir noktaya bıçak sigorta yerleştirilmiştir. Kaza kırım durumunda aracımızda 

bulunan Lipo pilin kolayca bulunması için parlak bantlarla dış çevresi kaplanmıştır. Lipo pil 

aracımızın en güvenli noktasına ve ağırlık merkezi üzerine sıkıca sabitlenip yerleştirilmiştir. 

Böylelikle bir kaza kırımı durumunda pilin hasar alması engellenmiştir. Aracın kaybolması 

durumunda kolayca bulunması için SHGM’ye araç kaydı yaptırılarak aracın üzerine 

SHGM’nin verdiği QR CODE görülecek şekilde yapıştırıldı. 

 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

49 | S a y f a  

“ARMADA UAV TEAM” 

10. REFERANSLAR 

[1] n11.com, DJI2212 Fırçasız DC Motor, https://urun.n11.com/drone-aksesuarlari-ve-yedek-

parca/dji-2212-920kv-ccwcw-fircasiz-motor-2ccw2cw-P461625124 (Haziran, 2021) 

[2] robotsepeti.com, Jetson TX2, https://www.robotsepeti.com/nvidia-jetson-tx2-developer 

(Haziran, 2021) 

[3] ardupilot, Pixhawk Cube, https://ardupilot.org/copter/docs/common-thecubeorange-

overview.html (Haziran, 2021) 

[4] Anonim, FlyFun 30A ESC, https://www.kalyonmodel.com/urun/flyfun-30a-v4-2-esc 

(Haziran, 2021) 

[5] Anonim, Emax 30A ESC, https://www.promodelhobby.com/urun/emax-blheli-series-30a-

oneshot-rc-esc-2s-4s-orjinal (Haziran, 2021) 

 [6] Dronmarket.com, DJI1045 Pervane, https://www.dronmarket.com/urun/1045-karbon-

katkili-cw-ccw-pervane-seti-carbon-propeller-kit (Haziran, 2021) 

[7] F1depo, 3S 13000 mAh Batarya, https://www.f1depo.com/urun/3s-13000-mah-40c-lipo-

batarya-11-1v-pil  (Haziran, 2021) 

[8] F1depo, 3S 12000 mAh Batarya, https://www.f1depo.com/urun/3s-12000-mah-40c-lipo-

batarya-11-1v-pil (Haziran, 2021) 

[9] Aliexpress, USB Kamera, https://tr.aliexpress.com/item/32233903219.html (Haziran, 

2021) 

[10] Anonim, Flysky Kumanda, https://www.motorobit.com/urun/flysky-fs-i6x-2-4ghz-10-

kanal-kumanda-ve-fs-

ia10b?gclid=EAIaIQobChMI_Mi2nOKX7wIVjsLtCh2zVAAhEAQYASABEgJkqvD_BwE 

(Haziran, 2021) 

[11] Robotistan, 3DR 915MHz Telemetri, https://www.robotistan.com/3dr-100-mw-915-mhz-

radyo-telemetri-seti-v2-apm-pixhawk-

uyumlu?language=tr&h=b664a5d8&gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdZmueEpA0f

vjX2jt8dEspRLFVYliRMeRHksP2hRfRT3WgbSKqpz2UUaAv-kEALw_wcB (Haziran, 

2021) 

[12]Aliexpress,XbeeTelemetri,https://tr.aliexpress.com/item/33034959319.html?spm=a2g0o.

detail.1000060.1.375f63d4obl1bu&gpsid=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.

169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d4cfd0ff-

0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-

url:1007.13339.169870.0,pvid:d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-

51ac09f97fd4,tpp_buckets:668%230%23131923%2375_668%230%23131923%2375_668%2

3888%233325%232_668%23888%233325%232_668%232846%238112%231997_668%235

811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%231000022185%231000066059

%230_668%233468%2315613%23408_668%232846%238112%231997_668%235811%232

https://urun.n11.com/drone-aksesuarlari-ve-yedek-parca/dji-2212-920kv-ccwcw-fircasiz-motor-2ccw2cw-P461625124
https://urun.n11.com/drone-aksesuarlari-ve-yedek-parca/dji-2212-920kv-ccwcw-fircasiz-motor-2ccw2cw-P461625124
https://www.robotsepeti.com/nvidia-jetson-tx2-developer
https://ardupilot.org/copter/docs/common-thecubeorange-overview.html
https://ardupilot.org/copter/docs/common-thecubeorange-overview.html
https://www.kalyonmodel.com/urun/flyfun-30a-v4-2-esc
https://www.promodelhobby.com/urun/emax-blheli-series-30a-oneshot-rc-esc-2s-4s-orjinal
https://www.promodelhobby.com/urun/emax-blheli-series-30a-oneshot-rc-esc-2s-4s-orjinal
https://www.dronmarket.com/urun/1045-karbon-katkili-cw-ccw-pervane-seti-carbon-propeller-kit
https://www.dronmarket.com/urun/1045-karbon-katkili-cw-ccw-pervane-seti-carbon-propeller-kit
https://www.f1depo.com/urun/3s-13000-mah-40c-lipo-batarya-11-1v-pil
https://www.f1depo.com/urun/3s-13000-mah-40c-lipo-batarya-11-1v-pil
https://www.f1depo.com/urun/3s-12000-mah-40c-lipo-batarya-11-1v-pil
https://www.f1depo.com/urun/3s-12000-mah-40c-lipo-batarya-11-1v-pil
https://tr.aliexpress.com/item/32233903219.html
https://www.motorobit.com/urun/flysky-fs-i6x-2-4ghz-10-kanal-kumanda-ve-fs-ia10b?gclid=EAIaIQobChMI_Mi2nOKX7wIVjsLtCh2zVAAhEAQYASABEgJkqvD_BwE
https://www.motorobit.com/urun/flysky-fs-i6x-2-4ghz-10-kanal-kumanda-ve-fs-ia10b?gclid=EAIaIQobChMI_Mi2nOKX7wIVjsLtCh2zVAAhEAQYASABEgJkqvD_BwE
https://www.motorobit.com/urun/flysky-fs-i6x-2-4ghz-10-kanal-kumanda-ve-fs-ia10b?gclid=EAIaIQobChMI_Mi2nOKX7wIVjsLtCh2zVAAhEAQYASABEgJkqvD_BwE
https://www.robotistan.com/3dr-100-mw-915-mhz-radyo-telemetri-seti-v2-apm-pixhawk-uyumlu?language=tr&h=b664a5d8&gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdZmueEpA0fvjX2jt8dEspRLFVYliRMeRHksP2hRfRT3WgbSKqpz2UUaAv-kEALw_wcB
https://www.robotistan.com/3dr-100-mw-915-mhz-radyo-telemetri-seti-v2-apm-pixhawk-uyumlu?language=tr&h=b664a5d8&gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdZmueEpA0fvjX2jt8dEspRLFVYliRMeRHksP2hRfRT3WgbSKqpz2UUaAv-kEALw_wcB
https://www.robotistan.com/3dr-100-mw-915-mhz-radyo-telemetri-seti-v2-apm-pixhawk-uyumlu?language=tr&h=b664a5d8&gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdZmueEpA0fvjX2jt8dEspRLFVYliRMeRHksP2hRfRT3WgbSKqpz2UUaAv-kEALw_wcB
https://www.robotistan.com/3dr-100-mw-915-mhz-radyo-telemetri-seti-v2-apm-pixhawk-uyumlu?language=tr&h=b664a5d8&gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdZmueEpA0fvjX2jt8dEspRLFVYliRMeRHksP2hRfRT3WgbSKqpz2UUaAv-kEALw_wcB
https://tr.aliexpress.com/item/33034959319.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.375f63d4obl1bu&gpsid=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4,tpp_buckets:668%230%23131923%2375_668%230%23131923%2375_668%23888%233325%232_668%23888%233325%232_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315613%23408_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%233164%239976%23202_668%233468%2315613%23408
https://tr.aliexpress.com/item/33034959319.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.375f63d4obl1bu&gpsid=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4,tpp_buckets:668%230%23131923%2375_668%230%23131923%2375_668%23888%233325%232_668%23888%233325%232_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315613%23408_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%233164%239976%23202_668%233468%2315613%23408
https://tr.aliexpress.com/item/33034959319.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.375f63d4obl1bu&gpsid=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4,tpp_buckets:668%230%23131923%2375_668%230%23131923%2375_668%23888%233325%232_668%23888%233325%232_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315613%23408_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%233164%239976%23202_668%233468%2315613%23408
https://tr.aliexpress.com/item/33034959319.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.375f63d4obl1bu&gpsid=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4,tpp_buckets:668%230%23131923%2375_668%230%23131923%2375_668%23888%233325%232_668%23888%233325%232_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315613%23408_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%233164%239976%23202_668%233468%2315613%23408
https://tr.aliexpress.com/item/33034959319.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.375f63d4obl1bu&gpsid=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4,tpp_buckets:668%230%23131923%2375_668%230%23131923%2375_668%23888%233325%232_668%23888%233325%232_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315613%23408_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%233164%239976%23202_668%233468%2315613%23408
https://tr.aliexpress.com/item/33034959319.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.375f63d4obl1bu&gpsid=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4,tpp_buckets:668%230%23131923%2375_668%230%23131923%2375_668%23888%233325%232_668%23888%233325%232_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315613%23408_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%233164%239976%23202_668%233468%2315613%23408
https://tr.aliexpress.com/item/33034959319.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.375f63d4obl1bu&gpsid=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4,tpp_buckets:668%230%23131923%2375_668%230%23131923%2375_668%23888%233325%232_668%23888%233325%232_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315613%23408_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%233164%239976%23202_668%233468%2315613%23408
https://tr.aliexpress.com/item/33034959319.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.375f63d4obl1bu&gpsid=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4,tpp_buckets:668%230%23131923%2375_668%230%23131923%2375_668%23888%233325%232_668%23888%233325%232_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315613%23408_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%233164%239976%23202_668%233468%2315613%23408
https://tr.aliexpress.com/item/33034959319.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.375f63d4obl1bu&gpsid=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4,tpp_buckets:668%230%23131923%2375_668%230%23131923%2375_668%23888%233325%232_668%23888%233325%232_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315613%23408_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%233164%239976%23202_668%233468%2315613%23408


SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

50 | S a y f a  

“ARMADA UAV TEAM” 

7189%2390_668%232717%237566%23810_668%233164%239976%23202_668%233468%

2315613%23408 (Haziran, 2021) 

 [13] n11.com, AV Alıcı Verici Sistemi, https://urun.n11.com/joystick-ve-gamepad/eachine-

fpv-boscam-58g-600-mw-32ch-kablosuz-alici-ve-verici-set-P279923913 (Haziran, 2021) 

[14] Dronmarket.com, MATEK Güç Dağıtım Kartı, 

https://www.dronmarket.com/urun/matek-pdb-xt60-w-bec-5v-12v-esc-guc-dagitim-karti 

(Haziran, 2021) 

[15]Apcprop, PER3 10x45 MR, https://www.apcprop.com/files/PER3_10x45MR.dat 

(Haziran, 2021) 

 

 

https://tr.aliexpress.com/item/33034959319.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.375f63d4obl1bu&gpsid=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4,tpp_buckets:668%230%23131923%2375_668%230%23131923%2375_668%23888%233325%232_668%23888%233325%232_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315613%23408_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%233164%239976%23202_668%233468%2315613%23408
https://tr.aliexpress.com/item/33034959319.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.375f63d4obl1bu&gpsid=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d4cfd0ff-0ae4-4e89-a53d-51ac09f97fd4,tpp_buckets:668%230%23131923%2375_668%230%23131923%2375_668%23888%233325%232_668%23888%233325%232_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315613%23408_668%232846%238112%231997_668%235811%2327189%2390_668%232717%237566%23810_668%233164%239976%23202_668%233468%2315613%23408
https://urun.n11.com/joystick-ve-gamepad/eachine-fpv-boscam-58g-600-mw-32ch-kablosuz-alici-ve-verici-set-P279923913
https://urun.n11.com/joystick-ve-gamepad/eachine-fpv-boscam-58g-600-mw-32ch-kablosuz-alici-ve-verici-set-P279923913
https://www.dronmarket.com/urun/matek-pdb-xt60-w-bec-5v-12v-esc-guc-dagitim-karti
https://www.apcprop.com/files/PER3_10x45MR.dat

