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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ

1.1. Sistem Tanımı 

SUFAI SAFDER Savaşan İnsansız Hava Aracı, 2021 Teknofest Festivali kapsamında 

yapılacak olan Savaşan İHA yarışması için SUFAI tarafından gerekli değerlendirmeler ve 

kıyaslamalar yapılarak tasarlanmış, agresif manevra, stabil seyir uçuşu gibi aerodinamik ve 

uçuş mekaniği kabiliyetlerin yanı sıra; kalkış, uçuş ve iniş gibi işlemleri otonom olarak 

gerçekleştirebilme özelliklerine sahiptir.  

SAFDER Savaşan İnsansız Hava Aracı adını Osmanlıca-Arapça “SAFDER, düşman 

saflarını yaran, yiğit” kelimesinden almıştır. (Https://www.luggat.com/safder/1/1, 2015)  

İsminde vurgulanan anlam ve Savaşan İHA yarışmasının amacı doğrultusunda 

SAFDER Savaşan İHA aynı zamanda bilgisayarlı görü teknolojisi ile otonom nesne tespiti ve 

yine otonom nesne takibi kabiliyetlerine sahiptir. Sabit kanat hava araçlarını otonom olarak 

nesne tanıma algoritmaları ile tanımladıktan sonra bu hava araçlarını nesne takip algoritmaları 

ile takip etmektedir. Uygun yaklaşma yöntemleri sayesinde hava araçlarını otonom olarak takip 

etme amacıyla tasarlanan SAFDER Savaşan İHA aynı zamanda kendisine angaje olan diğer 

hava araçlarını tespit ederek bu hava araçlarından kaçınmak için agresif manevralar 

yapabilmektedir. 

İt dalaşı yapabilecek bir proje oluşturmak üzere tasarlanan sistem 2 ana bileşenden 

oluşmaktadır. Bilgisayarlı görü algoritma ve yazılımlarını çalıştıran bir adet görev kontrol 

bilgisayarı, otonom uçuş kontrolünü gerçekleştiren bir adet uçuş kontrol bilgisayarı ve uçuşu 

sağlayan sensör, aktüatör, haberleşme modüllerini içeren sabit kanat hava aracı ve hava aracı 

ile kontrol, telemetri ve görüntü veri linkleri üzerinden, kumanda ve ekranlar aracılığı ile hava 

aracının gerçek zamanlı olarak takip ve kontrol edildiği gerektiği takdirde de bilgisayarlı görü 

algoritmaları ve yazılımlarını çalıştırabilecek özelliklere sahip yer kontrol istasyonu bu 

sistemin iki ana bileşenini oluşturur.  

SAFDER insansız hava aracında biri otonom uçuş kontrolü için diğeri ise insansız hava 

aracı tespiti ve takibi için kullanılan iki adet bilgisayar bulunmaktadır. SAFDER insansız hava 

aracında otonom uçuş kontrol bilgisayarı olarak “Pixhawk The Cube Orange”, insansız hava 

Şekil 1 SAFDER Savaşan İHA ve BUKRA Yer Kontrol İstasyonu 
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aracı tespiti ve takibi için ise “Nvidia Jetson TX2” bilgisayarı kullanılarak İHA içerisinde anlık 

görüntü işleme yapılması kararlaştırılmıştır. Bununla beraber aracın yarışma amaçlarını 

karşılamasını sağlayacak en önemli sistem olan görev kontrol sistemi havada ve yerde olacak 

şekilde yedekli olarak tasarlanmıştır. Havada anlık olarak görüntü işleme yaparak hedef tespiti 

sağlayan ve bu hedeflere uygun yaklaşma komutlarını uçuş kontrol bilgisayarına gönderen 

Nvidia Jetson görev kontrol bilgisayarının herhangi bir teknik arıza nedeniyle görevin başarısız 

olmasını engelleyebilmek için; SUFAI Proje Ekibi tarafından 2018 yılında tasarlanan ve 

üretilen yer kontrol istasyonu BUKRA içerisine havadan gelen görüntüleri anlık olarak görüntü 

işleme yaparak hedef arayan bir adet yüksek performanslı bilgisayar (iş istasyonu) 

bulunmaktadır. Havada görüntü işleme yapan sistem arızaya düştüğü durumda otonom olarak 

yer kontrol istasyonunda bulunan bilgisayar havadaki bilgisayarın içerisinde bulunan 

yazılımların aynılarını çalıştırarak görevin devamlılığını sağlaması amaçlanmıştır. Böylece 

yarışma anında görev bilgisayarında yaşanabilecek her türlü teknik sıkıntıya önlem alınmış 

olacaktır. Görev bilgisayarı, uçuş bilgisayarı ve yer kontrol sisteminde bulunan yer kontrol 

bilgisayarı seçilirken görevlerine uygunlukları ve tüm sistemin birbirleriyle bütünleşik 

çalışabilmesine aynı zamanda da yarışma anında yaşanabilecek herhangi bir sıkıntıya karşı 

yedekli olarak çalışabilmesine dikkat edilerek seçilmiştir.   

1.2 GHz çift kare yer anteni, FPV görüntü aktarımı, biri DVR kayıt alabilen toplamda 

iki adet FPV monitör, bir adet yüksek performanslı Nvidia RTX 3070 ekran kartına sahip yer 

kontrol bilgisayarı, şifreli haberleşme modülleri ve yüksek hassasiyete sahip kontrol paneli gibi 

özellikleri bünyesinde barındıran BUKRA Yer Kontrol İstasyonu SUFAI tarafından 

tasarlanmış ve ilk prototipi üretilmiştir. BUKRA yer kontrol istasyonuyla bütünleşik çalışan, 

SAFDER insansız hava aracının hem manuel hem de otonom uçuşunda kontrolünün sağlanması 

ve gerekli komutların insansız hava aracına gönderilmesi için 433MHz bandında haberleşme 

sağlayacak olan 16 kanallı FrSky Horus X12s kumanda kullanılacaktır.  

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

SAFDER İHA 1480 mm kanat açıklığına, 200 mm kanat genişliğinde, 785 mm gövde 

uzunluğuna, 150 mm gövde genişliğine 140 mm gövde yüksekliğine sahiptir. Uçak toplam 

ağırlığı 5000 mAh ve 1500 mAh Li-Po bataryalar ile 2250 gramdır. SAFDER İHA 4 m/s Stol 

marjı ile seyir hızı 15 m/s iken bataryanın %85 ile 38dk havada kalabilmektedir. Kaplamalar 

Şekil 2 1.2GHz Çift Kare Yer Kontrol İstasyonu Video Alıcı Anteni ve FRSKY Horus X12S Kumanda 
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ve ekstra yapısal iyileştirmeler için kullanılacak malzemeler ile maksimum kalkış ağırlığı 2350 

gramdır. 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ

2.1. Takım Organizasyonu 

SUFAI, 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde kurulmuş, isminin açılımında yer 

alan uzay, insansız sistemler ve yapay zekâ alanlarında geleceğe dair projeler üzerinde çalışan, 

yerli ve milli teknolojiler üreterek geleceği iyi yönde etkileme amacına sahip bir proje ekibidir. 

2019 Teknofest Savaşan İHA yarışması için SUFAI tarafından tasarlanıp üretilen STALKER 

İHA ile bir kez, 2020 Uluslararası TÜBİTAK İHA yarışması için yine SUFAI tarafından 

tasarlanıp üretilen SAFIR İHA ile iki kez canlı görüntü aktarımı yaparak Üniversiteler Arası 

Türkiye Mesafe Rekoru kırmış ve 2020 Uluslararası TÜBİTAK İHA yarışmasında sabit kanat 

kategorisinde mansiyon ödülü kazanmıştır.  

Şekil 3 SUFAI Savaşan İHA Proje Ekibi Görev Dağılımı 
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Organizasyon Grafiği üzerinde belirtilen üyeler ve görevleri haricinde, 3 yıldır her 

aşamada ekibin Akademik Danışmanlığını yapan Doç. Dr. Şahin YAVUZ tüm aşamalarda 

ekibe yardımcı ve destek olmanın yanı sıra geri beslemeler yaparak çalışmaların geliştirilmesini 

sağlar. Çalışmalara bilimsel bakış açısı ve bilimsel değer katar. 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

TEKNOFEST tarafından belirlenen Organizasyon ve Yarışma Takvimi göz önünde 

bulundurularak yarışma sürecinde 3 ana aşamadan oluşan iş parçacıkları belirlenmiş ve bu iş 

parçalarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan süre hesaplanarak zaman akış çizelgesi 

oluşturulmuştur. Ekip üyeleri arasında iş paketlerinin dağılımı yapılmış ve belirli aralıklar ile 

performans değerlendirmeleri yapılarak verimliliğin artırılması hedeflenmiştir. Belirlenen akışa 

uygun şekilde çalışmalar devam etmektedir. 

 

Üç farklı nesne tespit algoritması, 2 farklı nesne takip algoritması, 2 farklı robot kontrol 

sistemi algoritması ve 2 farklı sistem konfigürasyonun denenmesi gerektiği için Kritik Tasarım 

Raporu öncesi çalışmalar farklı ekip üyeleri arasında paylaştırılmış ve bu şekilde zaman 

tasarrufu yapılmaya çalışılmıştır. 2021 TEKNOFEST Savaşan İHA yarışması için tamamen 

SUFAI tarafından tasarlanan ve üretilmesi planlanan SAFDER Hava Aracı için SUFAI 

Havacılık ve Uzay Proje Ekibi envanterinde bulunan ürünler göz önünde bulundurularak bütçe 

planlaması yapılmıştır.  

NVIDIA Jetson TX2, yüksek performanslı yer kontrol bilgisayarı, Asus WSC422 

PRO_SE İş İstasyonu, FrSky Horus X12S gibi hali hazırda envanterde bulunan ürünler 

Şekil 4 Zaman Akış Çizelgesi 
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konusunda bütçe planlamasının yanlış yorumlanmaması adına ürünlerin sadece fiyatları 

yazılmış fakat toplam maliyete dahil edilmemiştir.  

 

Ön tasarım raporunda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan satın alma 

listesindeki malzemelerden bazıları yeni satın alma listesinde değişmiştir bazıları da yeni 

eklenmiştir. Değiştirilen malzemeler Fırçasız motor, ESC ve bataryadır. Ön tasarım raporunda 

X2814 Sunnysky 900KV motor yerine aynı firmanın 1000KV’lık modeli yapılan itki testleri ve 

Ecalc hesaplamaları sonucunda görev isterlerine daha uygun performans gösterdiği anlaşıldığı 

için tercih edilmiştir. ESC, ön tasarım raporunda belirtilen Skywalker 60A ESC yerine aynı 

firmanın 80A modeli tercih edilmiştir. Batarya olarak ön tasarımda belirtilen 4400 mAh batarya 

mağaza stoklarında bulunmadığı için yerine  5000 mAh batarya tercih edilmiştir.   

Satın alma listesinin yenilenerek yeni kararlaştırılan malzemelerle yarışmaya hazırlık 

sürecinde envanterimize kattığımız malzemelerle beraber kur artışı da göz önünde 

Şekil 5 SAFDER Ön Tasarım Raporu Satın Alma Tablosu 
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bulundurularak tekrar yapılan fiyat hesaplamasında toplam maliyet 20.903₺ olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6 SAFDER Kritik Tasarım Raporu Satın Alma Tablosu 
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3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ  

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

SUFAI SAFDER Savaşan İHA sistem mimarisi, eyleyiciler, sensörler, kameralar, 

iletişim modülleri, bataryalar ve bilgisayarlardan oluşmaktadır. SUFAI tarafından Solidworks 

programında 1:1 modellenen tüm bileşenler bir şema üzerinde birbirleri ile ilişkilerine bağlı 

olarak gösterilmiştir. 

Hava aracı ana güç ünitesi sistemin ana enerji ihtiyacını karşılayan 1 adet Leopard-

Power marka 4S1P 5000mAh 50C Li-Po Batarya, araç dışından hızlı bir şekilde gücün 

kesilmesini/açılmasını sağlayan 1 adet yüksek akım anahtarı, aşırı akım koruması sebebiyle 

yerleştirilmiş 1 adet 100A bıçak sigorta, servo iletişim modülleri ve diğer 5v ihtiyacı duyan 

komponentler için 1 adet 5V 8A Henge UBEC ve uçuş kontrol bilgisayarına güç verebilmek 

için Pixhawk Güç Modülünden meydana gelmektedir.  

Fırçasız motor sürücüsü olarak kullanılan 1 adet Skywalker 80A ESC, arkadan itişli 

itki olarak kullanılmak üzere 1 adet Sunnysky X2814-1000kv fırçasız motor, 1 adet 10x6 APC 

pervane itki sisteminde görev yapan bileşenlerdir. Ön tasarım raporunda belirtilen 11x5.5 

pervane Türkiye içinden tedarik edilememesi ve yurtdışından sipariş verildiğinde tedarik süresi 

uzayacağından dolayı deneme uçuşlarının gecikmesi göz önünde bulundurularak Ecalc 

programı üzerinden yapılan hesaplamalarda da 11x5.5 pervaneden daha iyi performans verdiği 

anlaşılan 10x6 pervanenin kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Şekil 7 SAFDER Savaşan İHA Solidworks Montajı ve Bileşenlerin Yerleşimleri 

Şekil 8 Pervane Kıyaslanması 
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SAFDER Savaşan İHA’da manevra için ana kanat kontrol yüzeylerinde kullanılmak 

üzere 2 adet Hitec HS85MG+ analog metal dişli servo, flapları kontrol etmek için sisteme 

eklenen iki adet ve v kuyruk kontrol yüzeylerini kontrol etmek için eklenen 2 adet olmak üzere 

toplamda 4 adet Emax ES08MAII analog metal dişli servo bulunmaktadır.  

SAFDER sistem mimarisinde tüm bileşenlerin bağlandığı, uçuştan sorumlu, uçağın tüm 

hareketleri otonom yapabilmesini sağlayan, kendi içerisinde bulundurduğu barometre, 

altimetre, pusula gibi sensörlerden ve harici olarak sisteme hava hızı bilgisi için eklenen 1 adet 

Hava Hızı Sensörü gibi duyargalardan gelen verileri okuyan ve eyleyicilere gerekli sinyalleri 

göndererek uçağa hareket kabiliyeti kazandıran ana kontrolcü olarak 1 adet Pixhawk Cube 

Orange uçuş kontrol bilgisayarı bulunmaktadır. 1 adet Here3 GPS ile sistem bulunduğu yeri 

sürekli olarak hesaplayabilmektedir. 1 adet buzzer ile sistem çalışma durumu 

dinlenebilmektedir.  

Bilgisayarlı görü algoritmalarının, nesne tespit ve takip algoritmasının çalıştırıldığı, 

başka hava araçlarını takip etme ve kaçınma manevralarını hesaplayabilen görev bilgisayarı 

olarak 1 adet Nvidia Jetson TX2 Modülü aktif soğutucu fan ile birlikte kullanılmıştır. Ayrıca 

bu bilgisayar enerjisini 1 adet Henge 8A UBEC ile dengelenen FunFly 10C 4s1p 1500mAh 

Li-Po bataryadan almaktadır. Bu sistemin bilgisayarlı görü algoritmalarında kullanmak üzere 

canlı görüntüleri aldığı 1 adet 1080p 60FPS e-CAM 131_CUNX usb kamerası 

bulunmaktadır.  

SAFDER Hava Aracı yer kontrol istasyonu BUKRA ile haberleşmek için: 433MHz 

bandında kontrol linkini sağlayan 1 adet MFDLink UHF iletişim modülü, telemetri 

haberleşmesini sağlayan 1 çift RFD868x Telemetri modülü, görüntü aktarımında ise 1 adet 

1.2GHz bandında yayın yapan video alıcı verici seti kullanmaktadır. FPV görüntünün 

aktarılmasında 1 adet Foxeer Micro FPV kamera, 1 adet Micro Minim OSD ve kamera 

görüntüleri arasında geçiş yapmayı sağlayan 1 adet video değiştirici kullanılması 

kararlaştırılmıştır. 

Ön tasarım raporunda belirtilen sistem mimarisinde batarya haricinde değişiklik 

yapılmamıştır. Batarya ön tasarım raporunda sistemin düzgün çalışabilmesi ve istenilen sürede 

havada kalması için gereken batarya kapasitesini karşılayacak şekilde 4400mAh kapasiteli 

batarya kullanılması kararlaştırılmıştı ancak mağaza stoklarında bulunmadığı için ön tasarımda 

hedeflediğimiz süreden %20 daha fazla havada kalabilmemizi sağlayan 5000mAh kapasitesi 

olan batarya kullanılması kararlaştırılmıştır.  

Kavramsal tasarım sürecinde yapılan üretim yöntemleri analizine göre 3B baskı yöntemi 

ile hazırlanan kalıplar ve karbon fiber elle yatırma yöntemi kullanılması planlanmıştı. Detaylı 

tasarım sürecinde ise üretim yönteminin kolay olması ve yarışma görevlerine göre SUFAI 

tarafından belirlenen en önemli hedeflerden birinin hafiflik olması nedeniyle yapı malzemesi 

olarak büyük oranda kâğıt kaplı polistiren köpük kullanılmasına karar verilmiştir. Yapılan 

Ansys statik analizlerine göre ekstra mukavemet gerektiren bölgeler karbon fiberle 

desteklenmiştir. Motor gövde bağlantısı için 3B yazıcıda PLA malzemesi ile motor tutucu parça 

basılmıştır.  
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        Son üretim yöntemine bakıldığında Detaylı tasarım sürecinde ana yapı malzemesi 

olarak kâğıt kaplı polistiren köpük kullanılmasına karar verilmiş ancak kavramsal tasarımda 

kararlaştırılan diğer tüm yöntemlerden faydalanılmıştır. Yani kavramsal tasarımdan çok da 

uzaklaşılmamıştır. Tasarımda üretim yöntemine uygun olacak şekilde yapısal değişiklikler 

yapılmıştır. 

3.2.  Alt Sistemler Özeti 

İtki sistemi seçimi yapılırken uçağın ihtiyaç duyacağı itki hesaplaması ve havada kalma 

süresi göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Uçağın ağırlığına, batarya kapasite/ağırlık 

oranına ve motorun kaldırabileceği maksimum ağırlığa, sistemin anlık çektiği akım gibi 

değişkenlere dikkate ederek bu değişkenlerle gerekli hesaplamalar Ecalc ve SUFAI İtki Sistemi 

Analiz E-Tablosu kullanılarak en uygun motor-uçak kombinasyonu oluşturulmuştur. Bunun 

sonucunda Sunnysky X2814-1000kv uçağın motoru olarak uygun görülmüştür. İtki sistemi 

SUFAI tarafından tasarlanıp üretilen itki sistemi test standı üzerinde test edilmiştir. Fırçasız 

motora uygun %20 daha fazla akım verebilen Skywalker 80A ESC ve maksimum yükten 

yaklaşık %40 daha fazlasını karşılayabilen Leopard-Power 5000mAh Li-Po batarya 

kullanılmıştır. Ön tasarım raporunda maksimum yük kapasitesinin %20 daha fazlasını 

karşılayacak kapasitede batarya kullanılması uygun görülmüştür. Tüm sistemin güvenliği için 

çekilen maksimum akım değerine göre bir adet 100A sigorta seçilmiştir. Bu itki sisteminin son 

elemanı olan pervane için ise fabrika verileri takip edilerek motorun sağlıklı çalışmasını 

sürdürebileceği uygun tip ve boyutta pervane seçilmiştir. Bu hesaplamalar için Ansys ve Ecalc 

uygulamalarının tam sürümleri kullanılmıştır.  

Sistemde kullanılan görev bilgisayarı ve uçuş bilgisayarı birbirleri ile UART 

haberleşmesi yapacaktır. Görev bilgisayarında bulunan GPIO çıkışlarının uçuş bilgisayarındaki 

telemetri portu ile haberleşmesi sağlanacaktır. Seçilen Pixhawk Cube Orange uçuş kontrolcüsü 

titreşim korumalı yapısı, yedekli sensörleri gibi rakiplerinden üstün özellikleri ile kendisini 

kanıtlamış bir uçuş kontrolcüsüdür. Pixhawk 2.1 Cube Orange yeni nesil STM32H7 işlemciye 

ve yedek olarak da STM32F1 işlemciye sahiptir. Ayrıca Cube Orange, yapısında üç tane 

ivmeölçer, üç tane jiroskop ve 2 tane barometrik basınç sensörü bulundurmaktadır. Pixhawk 

Cube Orange haricinde Cube Black ve Cube Yellow gibi modelleri de bulunmaktadır ancak 

hepsinin karşılaştırılması sonucunda performansı en yüksek modelin Cube Orange olduğu 

kararlaştırılmıştır. 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

12 | S a y f a  

“SUFAI Uzay ve Havacılık Proje Ekibi” 

 

Görev Kontrol bilgisayarı olarak seçilen Nvidia Jetson TX2 modülü ise CUDA desteği 

sayesinde bilgisayarlı görü algoritmalarını GPU kullanarak rahat bir şekilde çalıştırılabileceği 

için seçilmiştir aynı zamanda Linux altyapısı ile ROS Robot İşletim Sistemi iskeleti ile uyumlu 

olmasından dolayı tercih edilmiştir. Görev kontrol bilgisayarından ihtiyaç duyulan çıkışların 

alınabilmesi için Orbitty Taşıyıcı Kart seçilmiş ve bu kart üzerindeki GPIO, güç ve usb gibi 

portların kullanılması planlanmıştır. Aynı zamanda modülün aşırı ısınmasını önlemek adına 

modül, aktif soğutucu ile beraber kullanılacaktır. Görev bilgisayarı olarak Raspberry Pi 

bilgisayarı da düşünülmüştür ancak Nvidia Jetson TX2’nin bilgisayarlı görü, makine öğrenmesi 

ve yapay zekâ uygulamalarında güçlü ekran kartı sayesinde Raspberry Pi bilgisayarından çok 

önde olduğu yapılan denemeler ve analizler sonucunda anlaşılmıştır. Bu yüzden görev 

isterlerine uygunluğu bakımında Nvidia Jetson TX2 görev bilgisayarı olarak kararlaştırılmıştır. 

Şekil 10 SAFDER Uçuş Bilgisayarı Kıyaslanması 

Şekil 9 SAFDER Görev Bilgisayarı Kıyaslaması 
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Görev bilgisayarı Nvidia Jetson TX2’nin müsabakalar sırasında teknik sıkıntılar 

nedeniyle bilgisayarlı görü ve görüntü işleme konusunda sıkıntı yaşadığı İHA’dan gelen veriler 

sayesinde yer kontrol istasyonundan tespit edilirse yer kontrol istasyonundaki yer kontrol 

bilgisayarı devreye girerek bilgisayarlı görü ve görüntü işleme algoritmalarını İHA’nın yer 

istasyonuna gönderdiği görüntü üzerinden canlı olarak devam ettirecektir bunun sayesinde süre 

ve veri kaybı olmaksızın SAFDER İHA görevine devam edecektir. Yer kontrol bilgisayarı 

seçilirken de bu durum göz önünde bulundurularak yapay zekâ, makine öğrenmesi, bilgisayarlı 

görü uygulamalarını tam performansla gerçekleştirebilecek özelliklerde seçilmiştir. Yer kontrol 

bilgisayarı olarak yüksek performans göstermesi istendiği için Intel i7-10875H işlemciye sahip 

ve Nvidia RTX 3070 ekran kartı bulunan bir dizüstü bilgisayar seçilmiştir. 

Sistemde kullanılan bütün servo motorlar analog sinyal ile çalışan modellerden 

seçilmiştir çünkü sistem mimarisinde telemetri verilerinin aktarımında kullanılan RFD868x 

telemetri modülü dijital sinyallerle çalışan modelleri etkilediği için uçuş sırasında herhangi bir 

sorun çıkmaması adına analog modeller tercih edilecektir. RFD868x telemetriden 

etkilenmemeleri için analog sinyal ile çalışan modellerden seçilmişlerdir. Ayrıca tüm servo 

motorların, daha dayanıklı ve hassas olmalarından dolayı metal dişli modellerinin kullanılması 

gerektiğine karar verilmiştir.  

Birbirleri ile olan çakışmaları en aza indirmek için telemetri, video ve kontrol linkleri 

için birbirinden uzak farklı frekans aralıklarında çalışan modüller, sistem gereksinimleri de göz 

önünde bulundurularak tercih edilmiştir. Ayrıca modüllerin uçak üzerinde birbirlerinden uzak 

konumlara konulması gerektiği kararlaştırılmıştır.  

Şekil 11 SAFDER Görev Bilgisayarı Nvidia Jetson TX2, Orbitty Carrier, Aktif Soğutucu 
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FPV kamera seçilirken NTSC çözünürlüğü desteklemesi, aynı şekilde OSD modülünün 

de aynı formatı desteklemesine dikkat edilmiştir. Görüntü sisteminde görev bilgisayarından 

alınacak dijital video çıkışını analog video sinyaline çevirecek bir dönüştürücü kullanılmıştır. 

Tüm sistemde mekanik ve elektronik parçalar dahil bilgisayar ve sensörler seçilirken 

birbirleri ile uyumları, bütünleşik çalışmaları ve emniyet konusu göz önünde bulundurulmuştur. 

Maksimum akım, kablo çapı, vida boyutu, karbon fiber kalınlığı gibi gerekli yerlerde uygun 

hata payı verilerek hesaplama yapılmıştır. 

 

 

Ön tasarım raporunda bahsedilen alt sistemlerde genel anlamda büyük bir değişiklik 

yapılmamıştır. Bunun sebebi ise alt sistemler tasarlanırken hem parçadan bütüne gidilmesi hem 

de bütünden parçaya gidilmesi ve en optimum seçimin yapılması ve aynı zamanda her bir 

malzemenin seçiminde tüm sistemin birbirleriyle uyumluluğundan tedarik sürecine kadar en 

ince ayrıntısına dikkat edilerek iyice emin olunduktan sonra karara bağlanmasıdır. Bunun 

sayesinde süreç içerisinde de beklenmeyen sorunlarla karşılaşma olasılığı en aza indirilmiş ve 

yarışmaya hazırlık sürecinde projenin verilerinin daha dengeli ve istatiksel olması sağlanmıştır. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

SAFDER insansız hava aracı arkadan itişli bir hava aracıdır. SAFDER’in itki sisteminde 

motor olarak görev isterleri incelenip ANSYS üzerinden akış analizleri yapıldıktan sonra elde 

edilen bilgiler kullanılarak Ecalc programı üzerinde yapılan hesaplamaların ve kıyaslamaların 

yanı sıra üretici firmanın fabrika verilerinden de yararlanılarak Sunnysky X2814 1000kv 

motorun sistemde kullanılması kararlaştırılmıştır. İtki sistemi isterleri için uygun olan 

elektronik hız kontrolcüsü olarak da Skywalker 80A ESC kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Sistem için gerekli pervane seçilirken de motor/pervane uyumu için Ecalc programı üzerinden 

yapılan hesaplamalar ve kıyaslamalar sonucunda motordan en fazla verimi alabilmek için APC 

Şekil 12 SAFDER Telemetri, GPS, Servo ve Alıcı Yerleşimi 
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10x6 pervane kullanılmasına karar verilmişti. Böylece SAFDER insansız hava aracını istenilen 

hıza, istenilen miktarda itki ile ulaştırabilecek pervane-motor kombinasyonu seçilmiştir. Bu 

kombinasyonun verimi SUFAI Proje Ekibi tarafından üretilmiş olan ve itki sistemi test 

düzeneği üzerinde yapılan deneylerle doğrulanmıştır. 8.1. Başlıklı Alt Sistem Testleri kısmında 

test düzeneğine ve test verilerine yer verilmiştir. Hava aracının itki sistemi ile alakalı gerekli 

olan Ecalc hesaplama ve analiz sonuçları Tablo üzerinde gösterilmiştir. Aynı zamanda itki 

sisteminde kullanılacak motorun piyasadaki kullanılması olası olan diğer motorlarla arasında 

yapılan karşılaştırmalar Tablo da gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 13 Ecalc İtki Sistemi Hesaplamaları 
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2021 Teknofest Savaşan İHA Yarışma Şartnamesi incelenerek müsabakaların 15’er 

dakika süreceği göz önünde bulundurularak itki sistem mimarisi tasarlanmıştır. Sistem 

tasarlanırken bataryanın hem tüm sistemin sağlıklı çalışabilmesi, müsabakalarda istenilen 

sürede havada kalması ve kapasite/ağırlık oranı da göz önünde bulundurularak sistemin ana 

bataryası 5000mAh kapasiteye sahip batarya seçilmiştir. Bu doğrultuda da Tabloda görüldüğü 

üzere yapılan hesap ve analizlerle SAFDER İHA’nın %50 itki ve güvenli bir uçuş için pilin 

tamamı kullanılmadan da belirlenen müsabaka süresinden daha fazla süre havada kalabileceği 

ortaya konulmuştur. Ayrıca yapılan uçuş denemeleriyle de program analizlerinden elde edilen 

veriler doğrulanmıştır.    

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Şekil 14 ECALC Hesaplama Sonuçlarının Analizi 
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Sistemde kullanılacak motor seçimi yapılırken dikkat edilen başlıca kriterler itki, 

maksimum devamlı güç, çekilen akım ve motorun verimidir. Bu kriterler doğrultusunda 

piyasadaki kullanılması olası olan rakip motorlarla sistem kullanılması kararlaştırılan motor 

arasında fabrika verilerine dayanarak kıyaslama yapılmıştır. Tablo da görüldüğü üzere bu 

kıyaslamaların sonucunda Sunnysky 2814 1000kv motorun diğerlerine göre daha verimli 

olduğu ve SAFDER İHA’nın kalkışı ve havada kalabilmesi için gereken itkiyi sağlayabildiği 

ortaya konmuştur.  

 

 

 

Şekil 15 Uçuş Performans Analizleri 

Şekil 16 Motor Kıyaslanması 
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3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı ve Aerodinamik Analizi 

Teknofest 2021 Savaşan İHA yarışmasının amacı olan it dalaşı, yazılım ağırlıklı olarak 

gözükmektedir. Fakat hali hazırda alınabilecek model araçlardan özellikle FPV kategorisi 

altında bulunanlar, stabil uçuş ile öne çıkmaktadırlar. Yarışmada ise ağırlıklı olarak agresif 

kaçınma manevraları ve agresif takip manevraları yapılması gerekmektedir. Yarışmanın 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek tasarım bu nedenle SUFAI tarafından yapılmıştır.  

Kompozit yapıda, yüksek aerodinamik verimliliğe sahip, gövde dahil tüm yüzeyler 

sadece kanat profili ve altın oran 1,618 kullanılarak, yarışma sırasında ihtiyaç duyulan tüm 

donanımı taşıyabilecek minimum hacme sahip araç SUFAI tarafından Solidworks programında 

modellenmiş ve Ansys programında akış ve statik analizleri yapılmıştır. 

 

Tasarım sürecinde geçmiş yıllarda SUFAI tarafından tasarlanan ve farklı yarışma ve 

görevlerde kullanılan hava araçlarından daha verimli ve aynı zamanda yarışma ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek bir araç tasarlama hedefi doğrultusunda, konfigürasyon ve yarışma ihtiyaçları 

analizleri sonrasında Altın Oran 1.618 kullanılarak modellenen SAFDER İHA birden fazla 

Şekil 17 SAFDER Savaşan İHA 3B Tasarım 
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konfigürasyonda Ansys analizleri ile incelenmiş ve geliştirilmiştir. Gövde profili olarak kanat 

profili kullanılması sırasında hedeflenen gövdede düşük sürüklenme ve ekstra kaldırma kuvveti 

Şekilde görüldüğü üzere doğrulanmıştır. Hava aracı düşük sürüklenme ve düşük türbülansa 

sahip bir yapıda olduğu Ansys akış analizi ile doğrulandıktan sonra akış analizinde program 

tarafından hesaplanan yükler statik analiz üzerinde araca uygulanarak yapısında gerekli 

güncellemeler yapılmıştır 

 

 

Şekil 18 SAFDER Savaşan İHA Bileşen Yerleşimleri ve 3B Tasarım 
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3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Hava aracı üzerindeki tüm bileşenler Solidworks programında 1:1 modellendikten sonra 

montaj içerisinde sürekli ağırlık merkezi kontrolü yapılarak Tablo üzerindeki verilerde 

doğrulandığı gibi stabil ve dengeli bir araç elde edilmiştir. Aynı şekilde tüm yapısal parçalar 

buna göre modellenmiştir. 

 

Şekil 19 SAFDER Savaşan İHA ANSYS Akış Analizleri 
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Şekil 20 Bileşen Ağırlıkları ve Orjin Noktasına Göre Konumları 
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4. OTONOM KİLİTLENME  

Temel Görev İsterleri ve Görev Gereklilikleri Analizi doğrultusunda Savaşan İHA 

görevini gerçekleştirebilmek için iki farklı sistem konfigürasyonu oluşturulmuştur. Bu iki 

konfigürasyon arasındaki en büyük fark bilgisayarlı görü yazılımlarının yerde ya da havada 

çalıştırılması olmuştur 

İki farklı konfigürasyon incelendiğinde bilgisayarlı görü algoritmalarının yüksek işlem 

gücüne ihtiyaç duyması nedeniyle yer istasyonunda bulunan bir iş istasyonu tarafından nesne 

tespiti ve takibi yapılmasının avantajları ortaya çıkmaktadır. Bu avantajlar, daha yüksek işlem 

gücüne sahip bir görev kontrol bilgisayarının kullanabilmesi, hava aracında görev kontrol 

bilgisayarı bulunmayacağı için ağırlık ve enerji gereksiniminin yanı sıra gövde içi hacimden 

tasarruf edilmesi ve daha güçlü bir bilgisayarda çalıştırılan yazılımların daha verimli, hızlı 

çıktılar verebilmesidir. Bu yöntemin dezavantajları arasında ise hava aracından alınan 

görüntülerin yer istasyonuna işlenmek üzere iletilirken yaşanacak veri kayıpları, zaman 

gecikmeleri ve hedef tespit edildikten sonra takip algoritmaları sonucunda üretilen uçuş 

komutlarının hava aracına tekrar iletilirken yaşanabilecek gecikmeler olarak belirlenmiştir. 

Şekil 21 SAFDER Savaşan İHA 3 Görünüş Teknik Resim ve Ağırlık Merkezi 
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Bilgisayarlı görü algoritmalarının havadaki uçak içerisinde bulunan bir görev kontrol 

bilgisayarı üzerinde çalıştırılarak kullanılmasının ise yine avantajları ve dezavantajları 

bulunmaktadır. Havadaki 1080P bir görüntünün hiçbir kalite kaybı olmadan görev kontrol 

bilgisayarına iletilmesi ve bu görüntüler üzerinde yapılan işlemler sonrasında rakip uçakların 

tespit edilmesi, görüntü kalitesinin yüksek olması nedeniyle daha yüksek doğrulukta sonuçlar 

vermektedir. Ayrıca uçuş kontrol bilgisayarı ve görev kontrol bilgisayarı arasında herhangi bir 

kablosuz haberleşme kullanılmadığı için bir veri kaybı ya da iletişim kopması gibi sorunlar 

bulunmamaktadır. Tüm bu avantajların yanı sıra uçağın içine eklenmesi gereken görev kontrol 

bilgisayarı, bu bilgisayara ait güç düzenleme devresi ve yine bu bilgisayara ait harici batarya 

gibi unsurlar uçak içerisinde hacimsel olarak yer kaplamakta ve ağırlığa etki ederek hava 

aracının performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu gibi performans özellikleri göz ardı 

edilecek olsa bile, bu tarz platformlarda kullanılmak üzere geliştirilen ve projede kullanılmakta 

olan tek kart bilgisayarı Nvidia Jetson Tx2 gibi bilgisayarlar son derece hassas bir yapıya 

sahiptirler. Kötü hava şartları, sert kalkış ve inişler ya da titreşim gibi durumlardan son derece 

olumsuz etkilenmektedirler. Maliyetlerine karşılık sağladıkları işlem gücü performansı da bir 

dezavantaj olarak görülebilir. 

 

2021 Teknofest Savaşan İHA yarışmasında ana amaç it dalaşı yapabilecek otonom bir 

hava aracı geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda insanlı araçlardaki prosedür ve işleyiş 

incelenmiş, insansız bir hava aracına uygulanabilecek en mantıklı yöntemler araştırılmıştır.  

SAFDER rakip uçakları iki şekilde takip edecektir. Birincisinde, yarışma sunucusunda 

Bukra yer kontrol istasyonuna alınan diğer yarışmacılara ait telemetri verileri Matplotlib 

kullanılarak ısı haritası oluşturulması ve bu bölgenin merkez noktasının telemetri üzerinden 

araca otonom olarak gönderilmesi ile yapılması kararlaştırılmıştır. İkincisinde ise hava aracı 

sürekli aktif olan bilgisayarlı görü algoritmaları sayesinde nesne arayacak bulduğu nesneleri ise 

takip edecek şekilde planlama yapılmıştır.  

 

Şekil 22 SAFDER Savaşan İHA Akış Analizi 
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4.1. Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görü 

Görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesi için yapılan araştırmaların sonucu elde 

edilen verilerden çıkarılan sonuca göre donanımsal yatkınlıkları ve performans bileşenleri 

düşünüldüğünde Nvidia Jetson TX2 ile en iyi şekilde çalışıp otonomi algoritmalarının ihtiyacı 

olan çevresel çıkarımları sağlayacak olan takip ve tespit teknolojileri üzerinde karar kılınıp bu 

alanda gelişmeler yapılmıştır. Hedef tespitinin ardından takip algoritmalarının kullanılmasının 

sebebi donanımsal olarak iş yükünün azaltılması ve daha doğru sonuçlar elde edilmesinden 

kaynaklıdır. Yapılan karşılaştırmalar ve videolar üzerinde benzer senaryoların test edilmesi 

sonucu en iyi çözümün sunan nesne takip ve tespit algoritması çifti seçilmiştir. Bu algoritmalar 

takip için GOTURN, tespit için ise YOLOv3’tür.   

 

YOLOv3’ün diğer test edilen ve araştırılan gerçek zamanlı obje takip algoritmalarından 

farkı ulaşabildiği hızlardır. Fast-RCNN gibi nesne tespit algoritmaları öncelikle görüntü 

üzerinde objelerin bulunma olasılığı yüksek olan yerleri çekerek bu çekilen veri gruplarının 

evrişimsel sinir ağlarında sınıflandırılması ardından elde edilen sonuçların iyi olmasına rağmen 

gerekli olan işlem gücü ve donanımsal gerekliliklerin artmasından dolayı saniye başına düşen 

kare sayısının sistemden sisteme değişmekle birlikte düşük olması ile sonuçlanır. Görüntüyü 

SxS’lik bölümlere ayırır ve bu bölümler üzerinde nesne tespiti yapmayı amaçlar. Problemi 

birçok adımda ele almak yerine isminden de anlaşılacağı üzere (sadece bir kere bak, you only 

look once) sınıflandırmayı ve objeleri belirlemeyi algoritmanın bir kere çalıştırılmasıyla 

yapabiliyor. Bunu yaparken de aynı zamanda yüksek doğruluk değerleri ile karşımıza çıkıyor. 

Nvidia JetsonTX2’nin işlemci gücüyle gerçek zamanda yarışmamızın gerekliliklerini 

karşılayabiliyor.  

 

Kullandığımız GOTURN (Regresyon Ağlarını Kullanarak Genel Nesne İzleme, Generic 

Object Tracking Using Regression Networks), derin öğrenme tabanlı bir takip algoritmasıdır. 

Kullandığımız modeli binlerce saatlik video ile eğitilmiş olup genel yapı anlamında takip 

algoritmalarına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Gerçek zamanlı takip algoritmalarının 

bazılarında ayrı olarak bir objenin hareketini çevrimdışı olarak öğrenir ve bu durum 

algoritmanın çalışması sırasında çevrimiçi öğrenime gerek duymaması ile sonuçlanır. 

GOTURN de bu algoritmalardandır çevrimiçi öğrenme gerektirmediği için diğer nesne takip 

Şekil 23 Yazılım Algoritmaları Kıyaslanması 
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algoritmalarından daha hızlı ve güvenilirdir. Nvidia Jetson TX2’deki testlerinin ardından 

performans açısından yeterli vere gereklilikleri yüksek doğruluk payı ile karşıladığı 

belirlenmiştir.  

 

Kitlenme testi için farklı senaryoları test etmek amaçlı farklı parametreler gözetilerek 

testler gerçekleştirilmiştir. Bu testler arasında arka planı karışık, temiz olduğu durumlar 

gözetilerek testler yapılmıştır. Işık değişiklikleriyle ilgili çıkarımlar yapılıp bunun yanında takip 

edilen diğer insansız hava araçlarının boyutları küçüklü ve büyüklü olarak denenmiş 

seneryolarda kitleme testleri yapılıp bu testlerin sonucu kaydedilip geliştirilen algoritma ve veri 

setleri sürekli güncellenmiştir. Objelerin diğer objeler ile karışabileceği durumları ayırt edip 

geliştirmek amaçlı farklı videolarda denemeler yapılmıştır. 

GOTURN ve YOLOv3 algoritmaları beraber çalışmaktadır. Görüntü üzerinde nesne 

tespiti yapılana kadar GOTURN algoritması ile görüntü belirli parçalara bölünür ve bu parçalar 

üzerinde nesne tespiti yapmak amaçlanır. Görüntü üzerinde nesne tespit edilene kadar bu süreç 

devam eder. Nesne tespiti yapıldığı andan itibaren GOTURN algoritması belirlenen nesneyi 

takip etmeyi amaçlar. Takip edilen nesnenin doğruluk oranı daha önceden belirlenen değerden 

düşük olduğu veya takip edilen nesnenin kaybedilmesi durumunda YOLOv3 ile tekrar nesne 

tespit edilmeye başlanır.  YOLOv3 ile GOTURN algoritması beraber çalışır ve gerekli 

durumlarda yüzdesel olarak doğruluk karşılaştırması yapılır. GOTURN algoritmasının tercih 

edilmesinin bir diğer nedeni YOLOv3 ile beraber çalışması sonucunda yüksek FPS değerlerine 

ulaşılmasının sağlanmasıdır.  

GOTURN’ün seçilmesindeki bir diğer neden ise tekli takip özelliğidir yarışmanın 

gerekliliklerine uygun ve hız açısından çok daha avantajlı olan bu takip algoritmasının 

seçilmesindeki bir başka sebepte çoklu hedeflere kitlenmeyip en yüksek doğruluğu olan 

insansız hava aracı takip edilir.  

Şekil 24 VOT 2014 Challange Takip Algoritmaları Kıyaslanmsı 
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Sisteme bir anda gelen iş yükünü azaltabilmek ve istenilen saniyedeki kare sayısına 

ulaşabilmek için ekran segmentlere bölünüp YOLO v3 algoritması asıl gelen görüntüden daha 

küçük parçalar halinde işlenmiştir. Bu sisteme hız anlamında büyük avantaj sağlamıştır 

 

 

 

Şekil 25 SAFDER Savaşan İHA Hedef Tespit ve Takip Testi ve Algoritma Örnekleri 

Şekil 26 SAFDER Savaşan İHA Hedef Tespit ve Takip Testi ve Algoritma Örnekleri 
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Kullandığımız bu iki algoritmanın çalışma mekanizması gerekliliklere uygun bir şekilde 

düşünülmüş ve uygulanmıştır. Elimizdeki verilerin en iyi şekilde doğru sonuçlarla işlenmesi 

adına bu iki algoritma birbirini gerekli olduğu veya duruma göre değiştirilmesi gereken 

aralıklarda kontrol etmekte olup bunu yaparken de doğruluk payımızın istenilen değer 

aralıklarında olup olmadığını kontrol etmektedir. Eğer GOTURN takibi istediğimiz değer 

aralıklarında doğruluk göstermiyor ise verilen “birbirini kontrol et” mekanizmasının kontrol 

zaman aralığı beklenmeden sistem YOLOv3 ile obje tespiti yapıp yüzdesel olarak doğruluk 

karşılaştırması yapıp en yüksek değerdeki algoritma ile hedef takibine devam eder. GOTURN 

kullanılırken bizim kullanım amacımıza en uygun sonuçları verdiğinden dolayı objelerin olası 

olabilecek yerlerini bir önceki sahneye göre analiz eder ve çıkarım yapılacak şekilde 

Şekil 28 SAFDER Savaşan İHA Hedef Tespit ve Takip Testi ve Algoritma Örnekleri 

Şekil 27 SAFDER Savaşan İHA Hedef Tespit ve Takip Testi ve Algoritma Örnekleri 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

29 | S a y f a  

“SUFAI Uzay ve Havacılık Proje Ekibi” 

kullanılmaktadır. Bu da genel algoritmaya diğer obje takip algoritmalarından daha sürekli ve 

doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar. 

4.2. Model Eğitimi için Veri Seti Oluşturulması 

Veri seti oluşturulma aşamasında birden fazla veri seti oluşturulmuş ve bu veri setlerinin 

yarışma gerekliliklerini yerine getirme başarısına göre kıyaslanmıştır. Veri setleri 

oluşturulurken veri setindeki fotoğraf sayısı, görüntü kalitesi, nesnelerin görüntü üzerinde 

kapladığı alan gibi unsurlar birçok kombinasyon denenerek geniş bir veri seti oluşturulmuştur. 

Bu veri seti yapılan model eğitimlerinde edinilen geri dönütler sayesinde sürekli yenilerek en 

son halini almıştır. Bu veri seti 30 farklı videodan 15000’den fazla resim üzerinden elde edilen 

görüntülerden oluşturulmuştur. Veri seti oluşturulurken veri çoğaltma işlemi kullanılmıştır. 

Veri çoğaltma için aynalama, beyazlatma, döndürme gibi yöntemler kullanılmıştır. Bu işlem 

için Python programlama dili ve OpenCv kütüphanesi kullanılmıştır.  

Veri çoğaltma işleminden sonra elde edilen veriler kontrol edilmiş ve veri temizleme 

işlemi yapılmıştır. Gerçek hayatta karşılaşmayacağımız ve kendini tekrar eden veriler veri 

setine dahil edilmemiştir. Kendini tekrar eden verilerin olması eğitilen yapay sinir ağı 

modelinin eğitim sırasında ezberleme yapmasına (Overfitting) ve veri seti dışında bir veri 

verildiğinde başarı oranının düşmesine hatta modelin nesne tespitini gerçekleştirememesine 

neden olmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için veri temizleme ve yenileme işlemine 

başvurulmuştur.    

Veri seti oluşturulduktan sonra verilerin yapay sinir ağlarında kullanılabilmesi için 

etiketleme işlemi yapılmış ve verilerin görüntü üzerindeki konumları belirlenmiştir. Bu işlem 

için LabelImg programı kullanılmıştır. Veriler eğitim (%70) ve test (%30) olmak üzere iki 

kısma rastgele bir şekilde ayrılmıştır. Veri seti son aşamasını aldıktan sonra başarılı bir şekilde 

YOLOv3 model eğitimi gerçekleştirilmiştir. 

4.3. Otonomi ve Takip Algoritmaları 

Otonomi genel anlamda bakıldığı zaman iki ayrı alanda incelenebilir. Otonomiyi 

bozmayan komutların gönderilmesi ve bu komutların durum analizi yapılıp en iyi şekilde 

sisteme optimizasyonu önemlidir.  

Komutları beklemeksizin genel anlamda uçak çalışmaya havalandıktan sonra devreye 

giren algoritmalar bütünü aksi belirtilmedikçe çalışmaya devam eder ve görev objektifinin 

sağlanması amacıdır. Bu algoritmaların geliştirilmesinde uçağın karakteristikleri incelenmiş ve 

güvenlik tedbirleri ve manevraların hangi sınırlarda kalması gerektiği belirlenmiştir. Safder 

insansız hava aracı tam otonom özelliklere sahip uçuş sırasında emir alabilen ve haberleşmede 

problem yaşasa bile doğacak problemleri minimal düzeye indirip güvenliği öncelik edinmiş bir 

yapıya sahiptir.  

Gelen veri paketlerini kullanım amacı olarak ikiye ayrılır insansız hava araçlarının 

tahmini rotalarının belirlenip rota tayini yapmanın yanı sıra kilitlenme riski olan durumlarda 

sistemi bilgilendirir ve gerekirse kaçır manevrası yaptırılır. (nasıl rota belirler detaylandır)  

Gelen telemetri paketinin verilerinin en iyi şekilde kullanılması adına geliştirilen 

algoritmaların bir kısmı bu yapıdan elde edilen bilgilerin kalıplara dökülmesi ve uçakların 

yönelim reaksyonlarının belirlenmesi ve rota tespiti gibi kompleks çıkarımsal düşünce 

sistemlerini içerir. 
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Bu süreç çalışırken hedeflenen rota ve kilitlenilmeye çalışılan uçak sistemden görüntü 

ve telemetri verileri sayesinde eşleştirilmeye çalışılır. Bu yapı uçakların kimliklerinin tutulup 

aynı uçağa ard arda kilitlenme yapılmasının önüne geçilmesi adına yapılır. 

Yönelme algoritmaları eğer alınabiliyorsa ve düzgün veri geldiği kesinleşmiş ise 

telemetri verilerine göre yönelme yapılır ve kilitleme açısına geldiğinde uçağın belirli bir 

mesafeden (boyut ve hareketlere göre analizinden çıkarım) takip edilmesi ve karşı tarafın 

manevra yapması sonucu takibin devam etmesi sağlanması adına yapılır.  

Kaçış manevrası ve belirtilen insansız hava aracına yönelmek için uçağa komut 

gönderilebilir. Proje Ekibimizin oluşturduğu pilota ve olayları anlamaya çıkarım yapmaya 

yardımcı yer istasyonunda hazırladığımız gerçek zamanlı 3 boyutlu haritalandırma sayesinde 

kilitlendirmeye en uygun uçak genel otonomi algoritmasının dışından yer istasyonu üzerinden 

de belirlenebilir. Bu yönlendirme o an haritada bulunan uçaklara numaralar verilerek seçilmesi 

sağlanır.   

Kaçış manevrası yapılması gerektiği karar verildiğinde uçağa komut gönderilir ve uçak 

önceden belirlenmiş bir şekilde hedef saptırmak amaçlı düzlemsel rotasına aykırı tahmin 

edilmesi zor bir manevraya girer bu manevra sayesinde arkadaki uçağın kilitlenme şansı 

azaltılıp görüntü ile takibinin sonlandırılması amaçlanır.  

Genel otonomi algoritmasında görüntüden çıkarılan verilerin, görüntünün ekranda 

kapladığı alanın zamanla değişimi, kilitlenen uçağın yönelmesi ve görüntüdeki hızı gibi 

parametreler sayesinde insansız hava aracının üç boyutlu evrende hedeflerinin nasıl 

yönelmelerde bulunduğu çıkarılır ve gerekli değerleri ve özellikleri taşıyan hedefler için 

yönelme ve hedef takibi başlatılacaktır. Kamera görüntüsünden çıkma olasılığına karşı 

kimliklendirilmiş bir insansız hava aracı takip ediliyorsa telemetri verilerinden destek alınarak 

yönelmeye devam edilecek, ancak bu kimliklendirme mümkün değilse uçak belirli bir süre 

tahmin edilen rotaya yönelmeye devam edip aynı uçağı araması sağlanacaktır. 

Eğer elde dışarıdan gelen bir veri yoksa yada bulunan insansız hava araçlarının takibi o 

an için mümkün değilse takip edilmeyi önceleyecek anca verilen alanda insansız hava araçlarını 

tarayıp takibe uygun aday arayan güzergahta tarama yapılıp otonom kilitleme üzerinde 

çalışılacaktır. 

4.4. Görev Algoritması 

SAFDER İHA, rakip uçakları takip etmek için öncelikle diğer takımların konumlarını 

öğrenecektir. Böylelikle vakit kaybetmemek ve daha fazla rakip uçağa kilitlenebilmek için 

diğer İHA’ların yoğun olduğu konuma yönelip ilerleyecektir. Yarışma sunucusunda BUKRA 

yer kontrol istasyonuna alınan diğer yarışmacılara ait telemetri verileri, Python dilinde 

Matplotlib Kütüphanesi kullanılarak üç boyutlu bir matris aracılığıyla Kartezyen koordinat 

sisteminde bir ısı haritası oluşturulacak ve rakip İHA’ların yoğunlukta olduğu bölgenin merkez 

noktası telemetri üzerinden araca otonom olarak gönderilecektir. Yarışma sunucusundan alınan 

JSON veri paketlerinden GPS koordinatları ayıklanarak önceden belirlenen ısı haritası 

matrisinde denk gelen koordinatlara atanır, böylece İHA’ların yoğunluklu olduğu bölge tespit 

edilir. Tespit edilen bölgeye gitmesi için de SAFDER İHA’ya DroneKit-Python API destekli 

manevra komutu gönderilir ve hava aracı uçuş rotasını değiştirerek hedef olarak gösterilen 

bölgeye ilerler. SAFDER İHA, Jetson TX2 içerisine hazırlanan bilgisayarlı görü algoritmaları 

sayesinde rakip İHA’ları arayacak, rakip tespiti yaptığında 4 saniye boyunca takipte kalır. 
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Başarılı kilitlenme sonucunda takibi bırakarak yeni bir İHA’yı tespit etmek için yarışma alanı 

içerisinde uçuş yapmaya devam eder. Jetson TX2 içerisinde anlık olarak gerçekleşebilecek 

teknik problemlere karşı, görüntü işleme ve otonom kilitlenme yazılımı BUKRA yer kontrol 

istasyonunda devam eder. Böylece görev yazılımı kesintisiz olarak yarışma boyunca çalışır. 

Takip yazılımında hava aracına verilecek komutlar, SUFAI yazılım ekibi tarafından 

programlanan DroneKit-Python API destekli kodlar ile oluşturulmuştur. 

 

5. HABERLEŞME  

 

 SAFDER Savaşan İnsansız Hava Aracı projesinde toplamda 5 adet önemli haberleşme 

bulunmaktadır. Hava aracının konum bilgilerini yer kontrol istasyonuna ve uçuş kontrol bilgisayarına 

işlenmek üzere gönderen ve hava aracının yeryüzü üzerindeki konumunun belirlenmesini sağlayan 

HERE 2 GPS, uydular ile haberleşerek görevini yerine getirmektedir. Aracın bilgisayarlı görü 

algoritmaları ile hedefleri tespit ederek bu hedeflere angaje olmasını sağlayacak yaklaşma komutlarını 

göndermekle görevli olan görev bilgisayarı Nvidia Jetson TX2 ile aracın uçuş bilgisayarı olan Pixhawk 

Cube The Orange arasında ise kablolu UART haberleşmesi yapılmaktadır. 

 Araç ile yer kontrol istasyonu arasında ise 3 adet haberleşme kullanılmaktadır. Aracın yer 

istasyonunda bulunan kumanda ile kontrol edilmesini sağlayan komutlar MFDlink 433MHz UHF verici 

ile hava aracındaki 433MHz MFDlink kumanda alıcısına gönderilmektedir. 

 RFD868x Modemler ile hava aracı ve yer kontrol istasyonu arasında çift yönlü iletişim 

sağlanmaktadır. 868MHz bandında gerçekleşen bu iletişim hava aracının tüm verileri anlık olarak yer 

kontrol istasyonuna göndermesini ve yer kontrol istasyonundan gönderilen komutların alınabilmesini 

sağlamaktadır. 

 Araç üzerinde bulunan ve 1.2MHz bandında çalışan LawMate video verici araç üzerinde alınan 

FPV ve görüntü işleme videolarını anlık olarak yer kontrol istasyonundaki video alıcıya göndermektedir. 

Bu sayede hava aracından alınan tüm görüntüler yer kontrol istasyonundaki monitörler üzerinden takip 

edilebilmektedir. 

Şekil 29 Haberleşme Protokolleri Diagramı 
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 Haberleşme sistem mimarisi tasarlanırken yasal frekans aralıklarının kullanılması, haberleşme 

frekanslarının birbirlerini etkileyemeyecek aralıklardan seçilmesi ve bu haberleşmelerin 

gerçekleşmesini sağlayan alıcı/verici modüllerinin birbirlerinin yanı sıra hava aracındaki diğer 

bileşenlerle de uyum içerisinde çalışması göz önünde bulundurulmuştur.  

 Tüm haberleşme modülleri ayrı ayrı ve aynı anda çalıştırılarak menzil ve anten testleri 

yapılmıştır. 

5.1. Görüntü ve Telemetri Verisi Aktarımı 

Görüntü ve telemetri verisi aktarımı, daha önce yarışma kurulu tarafından paylaşılmış olan 

haberleşme dokümanındaki bilgilendirme ve kurallara uygun biçimde gerçekleştirilecektir. 

MAVLink bağlantı protokolünü kullanarak DroneKit-Python API aracılığıyla gerekli veriler 

SAFDER’den BUKRA yer kontrol sistemine gönderilecektir. BUKRA’ya gelen veriler API 

üzerinden JSON veri paketleri şeklinde saniyelik olarak yarışma sunucu ağının IP adresine 

aktarılacaktır. Veri aktarım işleminin gerçekleşmesi için öncelikle POST request ile “/api/giris” 

adresinde oturum açılacaktır. Tekrar POST request aracılığıyla yarışma boyunca kilitlenme 

bilgileri ile telemetri verileri sırasıyla “/api/kilitlenme bilgisi” ve “/api/telemetri_gonder” 

adreslerine aktarılacaktır. GET request ile “/api/telemetri_gonder” adresinden rakip İHA’ların 

anlık konum bilgilerine JSON veri paketi formatında ulaşılıp BUKRA yer kontrol sisteminden 

SAFDER İHA’ ya gönderilecektir. Anlık video yayını, UDP protokolü ile gerçekleştirilecektir. 

Videolar, H264 sıkıştırma algoritması kullanılıp MPEG-TS taşıyıcısı kullanılarak ana sunucuya 

gönderilecektir. 

 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI  

Yer Kontrol İstasyonu olarak kullanılacak BUKRA sisteminde bulunan yer kontrol istasyonu 

bilgisayarında Pixhawk yazılımı olarak kullanılan ArduPlane ile uyumu kullanım kolaylığı ve 

SUFAI ekibinin tecrübesinin bulunması nedeniyle Mission Planner programı kullanılacaktır. 

Bu programa ek olarak sunucudan alınan veriler Python programlama dili ve sayısal matematik 
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uzantısı NumPy için bir çizim kitaplığı olan Matplotlib sayesinde görselleştirilecek ve hedef 

takip hesaplamalarında kullanılacak bir ısı haritası eklentisi Mission Planner programına 

eklenecektir. Bu sayede rakip hava araçlarının en yoğun bulunduğu bölgeler ve bu bölgelerin 

merkezleri SAFDER hava aracına iletilebilecektir. Aynı zamanda bu eklenti içerisinde 

çalışacak ve SUFAI tarafından geliştirilecek olan Python programı sayesinde SAFDER hava 

aracına yaklaşan ve angaje olmaya çalışan diğer hava araçları tespit edilecek ve bu araçların 

konumlarına, angaje açılarına bağlı en uygun kaçınma manevrası hesaplanabilecektir 

 

Yer Kontrol İstasyonu BUKRA’da aynı zamanda havadaki FPV ve bilgisayarlı görü 

algoritmalarının çıktı videolarının OSD verileri eklenerek yansıtılacağı FPV monitörleri ve 

hava aracının gerekirse kontrol edileceği Frsky Horus12S kumanda bulunacaktır 

 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU  

7.1. Yapısal Entegrasyon 

Şekil 30 ISI Haritası 
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SAFDER İHA imalatına Solidworks programı üzerinde çizilen 3 boyutlu yapısal parçaların 

Adobe İllüstratör programında 2 boyutlu olarak çizilmesi ile başlanmıştır. 2 boyutlu yapısal 

parça çizimleri çıktı alınarak iki tarafı da kâğıt kaplı 5mm polistiren köpük üzerine aktarılmıştır. 

Köpük üzerindeki planlar yardımı ile köpük maket bıçağı ile kesilmiştir. Kesilen köpük 

parçaları yine planlar yardımı ile gerekli kısımlardan katlanarak sıcak silikon ile yapıştırılmıştır. 

Gövde bu şekilde üretildikten sonra kanat üretimine geçilmiştir. Kanat üretiminde yine 2 

boyutlu planlar iki tarafı kâğıt kaplı 5mm polistiren köpük üzerine aktarılmıştır. Fazla olan 

kısımlar kesildikten sonra kanadın hücum kenarına gelen iç taraftaki kâğıt kaplama daha iyi bir 

hücum kenarı kıvrımı için köpükten ayrılmıştır. Kanadın dış yüzeyindeki kâğıt kaplama üzerine 

lifli tamir bandı ile kaplama yapılarak kanadın mukavemeti artırılmıştır. Kanadın iç yüzeyine 

bir adet hücum kenarında ve bir adet firar kenarında olmak üzere toplam 2 adet karbon boru 

(dış çap 6mm, iç çap 4mm) yerleştirilip sıcak silikon ile yapıştırılmıştır. Aynı zamanda kanadın 

içine kanat servolar sıcak silikon ile yapıştırılmıştır. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra kanat 

hücum kenarı kıvrımında 5mm pay bırakılarak köpük katlanmıştır. Kanadın içine yerleştirilen 

destek köpükleri spar görevi görmenin yanı sıra kanada istenilen airfoil şeklini vermiştir. Kanat 

katlandıktan sonra temas yüzeyleri sıcak silikon yardımı ile yapıştırılmıştır. 

 

Şekil 31 SAFDER Savaşan İHA Üretim Aşamaları 
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Gövde ve kanat yapısal üretim bittikten sonra kanat yüklenmesi gibi gerekli testler yapılmış ve 

diğer aşamaya geçilmiştir. Kanat ve kuyruk kontrol yüzeyleri kesilerek kıvrılma noktaları lifli 

tamir bandı ile güçlendirilmiş ayrıca içlerine 2mm karbon çubuk konularak mukavemetleri 

artırılmıştır. Plastik yekeler sıcak silikon ile yapıştırılarak servo ile bağlantıları yapılmıştır 

Şekil 37SAFDER Savaşan İHA Üretim Aşamaları 
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Kanadın gövdeye bağlandığı noktaya kontrplak yapıştırılmıştır. Kanadın üzerine aynı ölçülerde 

ikinci bir kontrplak kesilmiş ve kanat gövdeye 5 adet M5 metal vida ile monte edilmiştir. Bu 

montaj sırasında fiberli somun kullanılarak titreşim kaynaklı sorunlara karşı önlem alınmıştır. 

Kanat ve gövde üretimi bittikten sonra mukavemet kazandırmak amacıyla yıpranması 

muhtemel bölümlere lifli tamir bandı ile kaplama yapılmıştır.  

7.2. Mekanik Entegrasyon 

Hava aracının öncelikle yapısal üretimi tamamlanmış daha sonra da gerekli güvenlik önlemleri 

alınarak elektrik elektronik entegrasyon sürecine geçilmiştir. Düzenli bir montaj yapılabilmesi 

için maksimum akımı kaldırabilecek ve ısınmaya karşı dayanıklı olan kablolar kesilmiş ve 

gereksiz uzunluktan kaçınılarak yerleştirilmiştir. Motor Esc arasında kullanılacak olan 

kabloların her iki uçlarına muz konektör lehimlenerek montajı yapılmıştır. Motor, 4 adet m3 

metal vida ve fiberli somun kullanılarak 3 boyutlu yazıcıda üretilen motor tutucu parçaya 

montajlanmış daha sonra da motor ESC bağlantısı yapılmıştır. Bu aşamalarda önlem amaçlı 

pervane motora monte edilmemiştir. 

 

Şekil 38SAFDER Savaşan İHA Üretim Aşamaları 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

39 | S a y f a  

“SUFAI Uzay ve Havacılık Proje Ekibi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

40 | S a y f a  

“SUFAI Uzay ve Havacılık Proje Ekibi” 

 

 

 

7.3. Elektronik Entegrasyon 

Elektrik Elektronik Entegrasyon Süreci tehlikeli kısımlar içerdiği için öncesinde ayrıntılı bir 

planlama yapılmış ve alınması gereken güvenlik önlemleri belirlenmiştir. Yangın söndürücü 

çalışma alanına yakın bir konumda tutulmuştur. Montaj sırasında testler için kullanılacak olan 

li-po batarya %30 dolu olacak şekilde şarj edilmiştir. Elektronik ekipmanlar ile ilgili çalışma 

yapılan ortamdan tüm yanıcı malzemeler ve sıvılar uzaklaştırılmış çalışma alanı anti statik örtü 

ile kaplanmıştır. 
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Montaja önce kablolama ile başlanmıştır. Daha önceden akım değerleri hesaplanarak 

maksimum akımın %40 fazlasını kaldırabilecek olan ve ısınmaya karşı dayanıklı olan kablolar 

kullanılacakları yerin uzunluğu gövde üzerinde ölçülerek uygun şekilde kesilmiştir. Bu sayede 

gövde içerisinde yapılacak olan kablolamada gereksiz uzun kablolar kullanılmamış daha 

düzenli bir montaj yapılmıştır. Motor ESC arasında kullanılacak olan kabloların her iki uçlarına 

muz konektör lehimlenmiş ve montajı yapılmıştır. Motor gövdeye daha önceden yapıştırılmış 

olan motor tutucuya 4 adet m3 metal vida ve fiberli somun kullanılarak monte edilmiştir. Motor 

ve Esc bağlantısı yapılmıştır. Tüm bu aşamalar sırasında oluşabilecek herhangi bir kazaya karşı 

önlem amaçlı olarak pervane motora monte edilmemiştir. 
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Pil çıkış kısmına xt60 sigorta ve anahtar içeren bir dönüştürücü kablo yapılmıştır. Gücü 2 ayrı 

hatta ayırarak bir hat üzerinden UBEC devrelerine diğer hat üzerinden ESC’ye giden Y kablo 

xt60 konektörler lehimlenerek yapılmıştır. Yapılan tüm lehimleme işlemlerinden sonra uygun 

ölçüde makaron kullanılmıştır. 

UBEC devrelerinin güç giriş kısımlarına konektör lehimlenmiş ve bu konektörler Y kabloya 

yine konektör yardımı ile bağlanmıştır. UBEC devrelerinden birisinin güç çıkış kısmına 

servolara güç vermesi için erkek-erkek servo kablosu takılmıştır. Bu kablonun sinyal kablosu 

çıkartılmıştır. Kablo Pixhawk üzerinde bulunan servo rail pinlerine bağlanmıştır. Kanat 

servolarının kabloları y kablo ile birleştirilerek tek bir kanal üzerinden Pixhawk’a bağlanmıştır. 

Aynı şekilde kuyruk servoları için de uzatma kablosu kullanılarak Pixhawk’a bağlantı 

yapılmıştır. ESC’nin sinyal ve toprak kablosu Pixhawk’a bağlandıktan sonra alıcının PPM 

çıkışı yine Pixhawk’a bağlanmıştır. Tüm bu işlemler sırasında pil bağlanmayarak oluşabilecek 

kazaların önüne geçişmiştir. 

Görev kontrol bilgisayarı Raspberry Pi kamerası ve güç bağlantısı yapılarak tüm görev kontrol 

sistemi UART haberleşmesi yapmak üzere Pixhawk telemetri portuna bağlanmıştır. Kullanılan 

tüm konektörler, donanım ve standartlara uygun şekilde seçilmiştir. 

Pixhawk güç modülü ve Here GNSS bağlantıları yapıldıktan sonra tüm donanım üzerinde kısa 

devre testi yapılmıştır. Detaylı tasarım sürecinde hazırlanan şema takip edilerek son kontroller 

gerçekleştirilmiştir. 
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8. TEST VE SİMÜLASYON  

8.1. Alt Sistem Testleri 

8.1.1. İtki Testi 

Günümüzde, Sabit Kanatlı İHA'lar ve Döner Kanatlı İHA'lar için birçok firma tarafından motor 

tedarik edilmektedir. Motorlar, uçağın hareketini sağlayan temel elemanlarındandır; uçuş için 

hedefi karşılayabilecek güçte olması (gerekli itkiyi sağlaması ve pervaneye saniyede gerekli 

dönüşü yaptırabilmesi) ve yakıt tasarrufuna uygunluğu gibi konuların önemli olması sebebi ile 

motorlar özenle seçilmelidirler. Firmalarda satılan motorlar, fabrikasyon çıkışlı olduğundan, 

vadettiği özellikleri sağlayamama ya da belirli koşullarda test edilmemiş olma ihtimalleri 

bulunmaktadır. Bu durumdan mağdur olmamak için kullanıcı, satın aldığı motorun vadettiği 

özellikleri sağlayıp sağlamadığını kontrol edebiliyor olmalıdır. Bunu yapabilmek için de itki 

test standına ihtiyaç duyar. İtki test standı yaygın motorlar için uygun tasarıma sahip olmalı, 

ölçtüğü değerleri kullanıcıya minimum toleransla aktarmalıdır. Bunu sağlayabilmek için 

standın tüm parçaları SOLIDWORKS programı üzerinden modellenmiştir ve analizi 

yapılmıştır. Kullanılacak bağlantı elemanları özenle seçilmiş, kuvvet aktarımının doğru 

olduğuna emin olunmuştur. Standart makine elemanları arasında bulunmayan parçalar 3b 

yazıcıda basılacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünün tasarım ve üretimi tamamen SUFAI ekibi 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Ürün kolay monte ve demonte edilebilirdir.  

L kol mekanizmasının dönen bölgesindeki rulman-mil sistemi orijinal bir tasarımla kuvveti 

doğru yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Motorun kuvvet uyguladığı noktanın sigma profilin 

ucuna kadar olan mesafe, sigma profilin tartıya temas ettiği noktanın profilin ucuna kadar olan 

mesafeye eşit olacak şekilde montajlanmıştır. 

Kolay demonte için; takıp çıkarması kolay olan imbus cıvata seçilmiştir. Montaj yerleri kolay 

ulaşılabilir ve parçalar birbirinden ayrılabilir şekilde tasarlanmıştır. 

Özgün bir tasarım yapılmıştır. Görünümün karmaşık gözükmemesi için en uygun bağlantı 

elemanları seçilmiştir. Sigma profillerde delikler açmamak için çoğu montaj t kanal somunu 

yardımı ile yapılmıştır. 

Şekil 39 SAFDER Savaşan İHA Avyonik Şema 
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8.1.2. Kilitlenme Testi 
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8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

8.2.1. Uçuş Kontrol Listesi 

SAFDER İHA deneme uçuşlarında ilk önce insan ve çevre güvenliği sonrasında da uçağın 

güvenliği için “Uçuş Öncesi Kontrol Listesi” oluşturduk. Bu liste sayesinde uçuş öncesinde 

yapılması gereken kontrollerin hiçbiri unutulmadan güvenli ve hatasız şekilde deneme 

uçuşlarımızı tamamladık. Ayrıca uçuş kontrol listesi sayesinde uçak aviyoniklerine 

verilebilecek zararlardan korunmuş olduk böylece maddi kayıp yaşamadık. Uçuş öncesi 

kontrol listemize aşağıda yer verilmiştir. 
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9. GÜVENLİK   

Uçak içerisinde kullanılan tüm elektronik donanım ve itki sisteminin seyir uçuşunda ve 

maksimum güçteki akım değerleri ölçülmüştür. Bu akım değerinden %20 fazlasını 

karşılayabilecek ESC seçilmiştir. Aynı zamanda ana güç çıkışına uygun sigorta ve acil durumlar 

için ulaşılması kolay bir şekilde uygun akım değerlerinde açma kapama modülü eklenmiştir. 

Uçak üzerinde kullanılan bütün hareketli parçalarda özellikle kontrol yüzeylerinde karbon fiber 

ve lifli tamir bandı ile güçlendirme yapılmıştır. 

Kontrol yüzeyleri ve servolar arasında kullanılan metal klevis, pushrod, servo horn, ball point 

joint gibi uçağın manevra kabiliyetinde önem taşıyan sürekli hareketli parçalar uygun yapıştırıcı 

ve montaj yöntemleri kullanılarak sabitlenmiştir. 

Kanat yüklenme testi yapılmış ve uçağın maksimum kalkış ağırlığından %210 fazlasını 

kaldırabileceği doğrulanmıştır.  

Failsafe ayarları yapılmış ve her uçuş denemesinde test edilmiştir. 

Kontrol ve telemetri menzilleri yer testinde ve uçuş testinde denenmiş ve yarışma sırasında 

ihtiyaç olan menzilden daha fazlasının olduğu doğrulanmıştır. Kontrol linki 9 km telemetri linki 

ise 80 km’dir. 
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Kullanılan servolarda yük testleri yapılmış ve uçuşa elverişli servolar seçilmiştir. 

Tüm uçak elektroniğinde uygun konektörler kullanılmıştır. Ekstra kablo bağlantıları gibi 

işlemlerde lehim ve makaron kullanılarak kısa devre problemlerinin önüne geçilmiştir. 

Tüm donanımların montajında uygun yapıştırıcı ve bağlantı elemanları kullanılmıştır. Uçak 

içerisindeki metal yüzeyler elektrik bandı, makaron gibi yalıtkan malzemeler ile kaplanmış ve 

kısa devreye karşı önlem alınmıştır. 

Pixhawk Orange Cube yedekli IMU sistemi sayesinde sensörlerden bir ya da daha fazlasının 

bozulması durumunda yedek sensörleri ile uçuşa devam edebilmektedir. 

Servo, iletişim modülleri, uçuş kontrol bilgisayarı gibi tüm parçaların ihtiyaç duyduğu akımdan 

daha fazlasını sürekli olarak verebilen UBEC devreleri kullanılmıştır. 

Pervane motora uygun montaj yöntemi ile sabitlenmiştir. Kanat ve motor gövdeye metal vida 

ve fiberli somun kullanılarak sabitlenmiş, titreşim kaynaklı problemlerin önüne geçilmiştir. 

SAFDER İHA’nın yapısal ve mekanik üretiminde aynı zamanda elektronik ve mekanik montaj 

aşamalarında her zaman çalışma ortamında ilk yardım çantası ve yangın tüpü bulundurulmasına 

dikkat edilmiştir.  

SAFDER İHA’ da kullanılacak bataryalar kullanılmadıkları zamanlarda Li-Po bataryalar için 

özel olarak üretilmiş olan pil saklama çantasında ve optimum oda şartlarında muhafaza 

edilmiştir. Pillerin zarar görmemesi içinde kritik voltajlara düşülmemesine ya da kritik 

voltajlarının aşılmamasına özellikle dikkat edilmiştir. 
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