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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ

1.1. Sistem Tanımı 

Uçuş için kullanılan donanım sadece uçuş işine özgü olduğundan dolayı görevi icra 

etmek için İHA üzerinde oto pilota ek olarak başka bir yardımcı bilgisayara ihtiyaç 

vardır. Temel olarak bu bilgisayar görüntünün işlenmesi, analiz yapılması ve 

hedeflerin belirlenmesinden sorumludur.  

Bu ikili arasındaki haberleşme Mavlink protokolü [1] üzerinden gerçekleşir. Bu 

bağlantı sayesinde yardımcı bilgisayar, İHA’nın o anki verilerine (konum, yükseklik 

vs.) erişebilir ve bunları kilitlenme algoritmalarında kullanabilir. Aynı zamanda 

belirlenen hedeflere hareket edilmesi için uçuş bilgisayarına komut gönderebilir. 

Otonom ve manuel modlar kullanıcının verdiği komutlarla (anahtar-switch) başlatılır 

ve kullanıcı her an bu işlemi durdurabilir. 

Yukarıda bahsedilen bütün işlemler gerçek zamanlı olarak İHA üzerinde 

gerçekleşecektir. Telemetri sayesinde varsa hedef İHA kilitlenme bilgisi ile beraber 

İHA’ nın o anki konum, hız ve yükseklik gibi çeşitli bilgileri de yer istasyonuna 

gönderilir. Yer istasyonunda ise İHA’ nın o anki durumunu gözlemenin haricinde ek 

bir yazılım (API) daha çalışır.  

Bu yazılım İHA’ nın bilgilerini ana sunucuya aktarır. Telemetri bilgileri USB ara 

yüzüne takılan telemetri modülü sayesinde elde edilir. Python [2] dilinde yazılacak 

program, bu modüle bağlanıp İHA ve kilitlenme bilgilerini aldıktan sonra ana 

sunucuya aktarır. Bu program aynı zamanda sunucuyu dinler ve diğer İHA’ ların 

pozisyonlarını öğrenebilir. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Tablo 1: Performans özellikleri 

Gövde Tipi X Quad 

Gövde ve Kol Malzeme Karbon Fiber 

Genişlik 400 mm 

Uzunluk 450 mm 

Yükseklik 135 mm 

Dingil mesafesi 600 mm 

Ağırlık 2,7 kg 

Hacim 400mm x 450mm x 135 mm 

Uçuş Süresi 16 dk 

Seyir Hızı 18 m/sn 

Kalkış Ağırlığı 2,7 kg 

Oto pilot Cuav V5+ 

Görüntü İşleme Bilgisayarı  Nvidia Jetson Xavier NX 

Batarya Kapasitesi 7000 mAh 
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2. ORGANİZASYON ÖZETİ

2.1. Takım Organizasyonu 

Siharnaq takımı, Teknofest Savaşan İHA yarışmasına katılmak için 2020 yılında 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve 

Tasarım Becerileri Merkezi’nde kurulmuştur. Bu eğitim merkezinde Trabzon il 

genelinde ortaokul ve lise öğrencilerine bilgisayar bilimleri ve tasarım becerileri 

alanlarında (robotik, kodlama-programlama, yapay zeka, 3 boyutlu tasarım, siber 

güvenlik) eğitimler verilmekte; aynı zamanda proje ve yarışmalarda danışmanlık 

yapılmaktadır.  

Aynı zamanda bu merkezde öğrencilerden oluşan takımlar özellikle Teknofest olmak 

üzere ülke genelinde düzenlenen bölgesel ve ulusal yarışmalara katılım 

göstermektedir. 2019 yılında bilim merkezimizde öğrenim gören ortaokul 

öğrencilerinden oluşan “Havali Bilyali” takımı Uçan Araba kategorisinde Teknofest 

şampiyonu olmuştur. 

Takım üyeleri Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi’nde görevli 5 (beş) Bilişim 

Teknolojileri ve 1 (bir) Teknoloji Tasarım öğretmeni ile 1 (bir) bilgisayar 

mühendisinden oluşmaktadır. Ekip özellikle programlama, 3 boyutlu tasarım ve 

robotik alanlarında projeler geliştirmektedir. Yakın zamandan beri görüntü işleme 

üzerine çalışmalar devam etmektedir. Takım danışmanı Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emrah BENLİ’ dir. Takım 

üyelerinin görev dağılımı ve organizasyonu Şekil 1 ‘de belirtilmiştir. 
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2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

 “Ön tasarım raporu teslimi” ile “Yazılım geliştirme” sürecinde (27/03/2021-06/06/2021) 

rakip IHA tespit yazılımı (yolo v4), Haberleşme API,  otonom kontrol, yakalama ve kaçınma 

algoritmaları üzerinde çalışmalar yapıldı. Buradan hareketle ön tasarım raporunda belirtilen 

hedef zaman akış çizelgesine göre yazılım konusunda önemli bir gecikme yaşanmamıştır.  

Yalnız hedeflenen IHA’ nın ağırlık durumu, uçuş süresi ve diğer stratejilere bağlı olarak 

gövde üzerine yerleştirilmesi düşünülen donanımlar göz önünde bulundurulduğunda 

değişiklikler yapılması gerekli hale gelmiştir. Malzemelerin birçoğu tarafımızca temin 

edilmiştir. Lipo batarya olarak kapasite ve hücre artırılarak 4S lipo tercih edildi. Bunların yanı 

sıra IHA üzeninde kullanılacak kamera konusunda ön tasarım raporunda da belirtildiği üzere 

ihtiyaç halen devam etmektedir. 
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Tablo 2’ deki listeye bakıldığında sonuç olarak ön tasarım raporunda belirtilen tahmini bütçe 

“3375 TL” iken kritik tasarım raporunda ise bu rakam “5900 TL” olarak hesaplanmıştır. 

 

Tablo 3’ de listeye göre ESC ‘ler yeni motorlara ve Lipo bataryaya uygun olduğundan 

kullanılmaya devam edilecektir. Aynı şekilde güç modülü, FPV kablosuz görüntü aktarıcı ile 

RC kumanda alıcı-vericide herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. 

Yapılan bu değişiklikler 3. bölümde detaylı olarak açıklanacaktır. 

Tablo 2 : Ön Tasarım raporu ile Kritik Tasarım raporunda farklı olan donanım listesi 

Sıra 

No 
Ön Tasarım Raporu Kritik Tasarım Raporu Adet 

Tedarik 

Durumu 

Tahmini 

Fiyat 

(TL) 

1 
Emax XA2212 1400 KV 
Fırçasız Drone Motoru 

Sunnysky X3108S 720KV 
Fırçasız Drone Motoru 

4 Mevcut * 

2 Lipo Pil – 3S 6000 mAh 
Lipo Pil – 4S 

(6200 mAh - 7000mAh) 
1 İhtiyaç  900 

3 9x45 drone pervane 
11x55 Karbon fiber drone 
pervane  

4 Mevcut * 

4 
Döner Kanat Drone Gövdesi 

(S500 Karbon Frame) 

600 mm Karbon Fiber 

Drone Çerçeve 
1 Mevcut * 

5 

Uçuş Kontrolörü Kartı Seti 

(Güvenlik Butonu, Buzzer) 

Pixhawk 2.4.8  

Cuav V5+ Otopilot 1 Mevcut * 

6 
3DR 500 mW 915 Mhz 

Radyo Telemetri Seti 

Digi XBee PRO S2C 

(Ground-Router) 
2 Mevcut * 

7 
M8N GPS Modülü (Dâhili 

Pusula) 

Uçuş Kontrolorü kartı seti 

ile gelen NEO V2 GPS 
1 Mevcut * 

8 Kamera (OAK-D Stereo AI)  

ZED Stereo Kamera 

 

1 İhtiyaç 5000 
9 

Kamera (RunCam Eagle 2 

Pro FPV) 

10 

Görüntü İşleme Bilgisayarı 

(Yapay Zeka Bilgisayarı) 

Nvidia Jetson Nano (4 GB) 

Nvidia Xavier NX 

Developer Kit  
1 Mevcut * 

TOPLAM (TL) 5900 

 

Tablo 3: Ön Tasarım raporu ile Kritik Tasarım raporunda aynı olan donanım listesi 

Sıra 

No Kritik Tasarım Raporu Adet 
Tedarik 

Durumu 

Tahmini 

Fiyat 

(TL) 

1 50 A (2-4S) ESC 4 Mevcut * 

2 XT60 Power Güç Modülü 1 Mevcut * 

3 
5.8 Ghz RC832 Alıcı- TS832 Verici 600 mW FPV 
Transmitter Receiver 

1 Mevcut * 

4 RC Kumanda ve Alıcı 1 Mevcut * 
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Şekil 1: Sistem Bileşenleri ve Sistem Mimarisi 

 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ  

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

 

 

Önceki kavramsal mimarideki iki kamera yerine ZED Stereo kamera kullanıldı. Yapay zeka 

bilgisayarı olarak Nvidia Jetson Nano yerine Nvidia Xavier NX kullanıldı.  Oto pilot Pixhawk 

2.4.8 yerine Cuav V5+ kullanıldı. Son olarak telemetri aktarımı için Xbee PRO S2C ground 

ve router modülleri kullanılacaktır. 

3.2.  Alt Sistemler Özeti 

 

İHA’ da kullanılan elektronik ekipmanlar ve modüller hazır alınmış olup neredeyse 

tamamı açık kaynaklıdır. Önemli olan geliştirme kısmı yardımcı bilgisayar üzerinde 

ZED 

Stereo 

Kamera 

Nvidia Jetson Xavier NX Cuav V5+ Otopilot 

Görüntü Aktarma 

Kartı Vericisi 

  

Yer Kontrol 

İstasyonu 

RC Kumanda Xbee PRO S2C 

Telemetri  (Ground) 

Yer Kontrol 

Bilgisayarı 

Görüntü Aktarma 

Kartı Alıcısı 

RC Kumanda 

Alıcı 

Xbee PRO S2C 

Telemetri  (Router) 

RC 

Komutu 

RF  

Veri İletişim 

İHA 

RF 

Veri İletişimi 
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Şekil 2: Sunnysky X3108S KV720 

yapılacak olup diğer takımlar arasındaki fark burada ortaya çıkacaktır. Ayrıca hedef 

belirleme ve kaçınma algoritmaları da yarışmada derece elde edebilmek için önemli 

olacaktır. 

3.2.1.  Motor- Sunnysky X3108S KV720 Fırçasız Drone Motoru  

Ön tasarım raporunda yer alan XA2212 1400 KV fırçasız drone motorunun 

yapılan test uçuşlarında hedeflenen IHA ağırlığında (2,7 kg) yeterince itki gücü 

veremediği ve fazla devir çevirerek lipo bataryayı erken sürede tükettiği tespit 

edilmiştir. 

Buradan hareketle hem daha yüksek itki gücüne sahip olup çapı daha büyük 

olan ve seçilen 600 mm ‘lik gövdeye daha uyumlu olan Sunnysky X3108S 

KV720 fırçasız drone motoru tercih edilmiştir [3] 

 Stator Çapı: 31mm 

 Stator Kalınlığı: 8mm 

 Stator Kollarının Sayısı: 12 

 Stator Direkleri Sayısı: 14 

 Motor Kv: 720 

 Yüksüz Akım: (A / 10 V) 

0.6A 

 Motor Direnci: 132mΩ 

 Maksimum Sürekli Akım: 

22A / 30S 

 Maksimum Sürekli Güç: 325W 

 Ağırlık: 81g 

 Dış Çap: 37.8mm 

 Mil Çapı: 4mm 

 Vücut Uzunluğu: 26.5 

 Genel şaft uzunluğu: 33mm 

 Max Lipo Hücresi: 3-4S 

 Tavsiye Edilen Prop (inç) APC10x3.8; APC11x4.7; APC12x3.8 

 

4 (dört) ayrı brushless (fırçasız)  motora bağlı pervaneler sayesinde oluşturulan 

itme kuvvetiyle İHA havalanmakta ve kullanıcıdan gelen komutlara göre 

motorların hızları uçuş bilgisayarı tarafından ayarlanarak istenilen yöne hareket 

sağlanmaktadır. Kullanılan pervaneler karşılıklı olarak iki motor saat yönünde 

iki motor da saat yönünün tersi yönünde takılmıştır. Bu sayede İHA kendi 

ekseni etrafında hareket(yaw hareketi) yapabilmektedir. 

Pervane seçilirken kullanılan fırçasız motor (Sunnysky X3108S KV720) için 

önerilen boyutlar de göz önüne alınarak 11 inç (28.38 cm) boyunda ve 47 

derece eğim açısına sahip bir pervane seçilmiştir. Bu sayede her bir motordan 
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Şekil 2: SunnySky X3108S KV720 14.8 volt pervane detay listesi 

Şekil 3: 11 inç Karbon fiber 
Pervaneler (CW, CCW) 

Şekil 4: 50 A ESC 

yaklaşık 1370g itme kuvveti alınabileceği hesaplanmıştır. Dört motor olarak 

hesaplandığında 5480 gr (5.5 kg) gibi bir itki gücü ortaya çıkmaktadır.  

Hedef IHA ağırlığının 2,7 kg olması dikkate alındığında yaklaşık olarak toplam 

hedef ağırlığın 2 katı bir itki gücü oluşması, batarya kapasitesinin uzun 

olmasını sağlayarak istenilen uçuş süresi olan 15 dk. hedefine ulaşılacaktır. 

Şekilde 4S Lipo batarya için (14.8V) 10 inç pervaneden yeterli itki gücü 

(thrust) 

alınmamaktadır. 

 

 12 inç pervanede 

ise 81 derece ısıya 

ulaşıldığında motor 

sarmallarının aşırı 

ısınmadan kaynaklı 

olarak özelliğini 

kaybetme riski 

vardır.  

 

 

 Dolayısıyla bu 

motor için en uygun pervanenin 11x47 ebatlarında olduğu görülmektedir. 

Her bir motor 1370 gr itki gücüne ulaştığında 19.7 A akım çekmektedir. 

    3.2.2. 11 inç 3K Karbon Fiber Pervane- 11x47 

    Motora uyumlu ve yeterli itki kuvvetini sağlayacak şekilde   

    11x4.7 boyutlarında CW (saat yönü) ve CCW (saatin tersi   

    yönü) karbon fiber pervaneler tercih edilmiştir. 

              3.2.3. ESC- SkyWalker 50 A 

  Motorun çekeceği maksimum amper göz 

önüne alındığında rahat çalışabilmesi için  

50A kadar çalışabilen ESC tercih edildi. 

     3.2.4. Lipo Pil – 4S 7000 mAh 

Leopar Güç bataryası, Lityum hücreler için LiCoO2 materyali kullanmaktadır. 

LiCoO2 ise lityum hücrelerinin pozitif kutbu için en iyi materyaldir. Leopard 

Power yapılan tüm testlerde gerçek C değerini göstermiştir. Bunun yanında 

yüksek enerji yoğunluğu ve dengeli deşarj performansına sahiptir. 
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Şekil 5: 4S 7000 mAh Lipo Batarya 

Şekil 6: ZED Stereo Camera 

Lityum hücreler için, tamamen otomatik pil istifleme işlemleri yapılmış, nano 

teknolojik imkânlarla hücreleri üretmek için benimsenen bilgisayar, düşük 

voltaj farkı, yüksek tutarlılık ve uzun ömür döngüleri garanti ederek, pil paketi 

için A Sınıfı hücreler ile birleştirilmiştir. 

Leopard Power bataryalarda 1. Sınıf lityum madde kullanılarak, yüksek 

kalitede birleşim elektrotlarıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz en düşük iç 

direncini garanti etmektedir. 

  LiPo Pil Özellikleri: 

 Marka: LEOPARD POWER 

 Tip: Yüksek Deşarjlı Li-Polimer 

Pil 

 Model No: 7000mah / 14.8V / 40C 

 Minimum Kapasite: 7000mAh 

 Konfigürasyon: 4S / 14.8V / 3 

Hücre 

 Sürekli Deşarj Akımı: 40C (280A) 

 Patlamaya Karşı Akım (10 sn): 80C 

(560A) 

 Şarj Hızı: 1-2C (maks.5C) 

 Ürün Ağırlığı: 735g 

 Batarya Boyutları: L 175 x Y 59 x Y 34 mm 

 Şarj Konnektörü: JST-XHR 

 Plug: XT60 

 

Sonuç olarak; 

 Yarışmada havada kalma süresi, 

 IHA toplam ağırlığı,  

 Donanım ve ekipmanlar, 

 Fırçasız drone motoru olarak Sunnysky 3108S KV720V motorun 

tercih edilmesi 

gibi sebeplerden dolayı ön tasarım raporunda yazılan 3S Lipo batarya 

yerine 4S 7000 mAh Lipo batarya tercih edilmiştir. 

 

3.2.5. ZED Stereo Kamera 

ZED Kameralar, otonom 

navigasyon ve AR (arttırılmış 

gerçeklik) uygulamalarına 

yönelik üretilmiş bir stereo kameradır. 
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Derinlik algısı bu uygulamalar için oldukça önemlidir ve ZED markası bu 

noktada insanda görme (human vision) yapısını taklit etmektedir. Stereolabs 

firması ZED kameralar ile birden fazla AR probleminin üstesinden gelmiştir: 

bunlar konumsal izleme (positional tracking) ve açık alanda istenen kalitede 

3D görüntülerin elde edilmesidir[4] 

ZED Kameralar basitçe drone, insansız hava aracı, araba veya robota 

takılmakta ve bu yapılara 3D görüntüyle birlikte bir derinlik algısı 

kazandırmaktadır. 

ZED, iki VGA kamerası ve bu kameralar harici bir GPU ile haberleşerek 

Stereolab'ın özel yazılımı sağ ve sol kameranın verdiği görüntüler arasındaki 

küçük pixel farklılığından derinlik bilgisini çıkarır (stereovision). 

Bu şekilde Microsoft Kinect gibi IR tabanlı teknolojilerin kısıtlarından 

kurtularak kapalı ve açık alanlarda sağlıklı görüntüler elde edilir. 

Bu aynı zamanda kullanıcının 3D görüntü içinde nerede olduğunu anlayabilme 

(positional tracking) sorununu da çözmektedir. 

ZED tüm işi kendi yapmaz, verileri (video imajları) takıldığı host bilgisayara 

gönderir. İstenen performansa ulaşmak için Stereolabs NVIDA grafik kartına 

sahip "CUDA-capable" bilgisayarları tavsiye etmektedir (Nvidia Jetson Xavier 

vb.) 

Akıllı telefon kamera teknolojisine dayanan ZED kamera, küçük, hafif, düşük 

maliyetli ve yine de yüksek kaliteli çıktıya sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. 

İki kameranın 16 x 9 geniş ekran formatında 4.416 x 1.242 piksel sensörü var. 

Kamera optiği, 110 derecelik görüş alanına izin verir. ZED in sensörleri 120 

mm (4,7 inç) aralıklıdır, bu da 1,5 ila 20 m arasında stereo derinlik bilgisi 

sağlar. 

 

 

 

 

 

 

Hareket Algılama 

 Poz güncelleme oranı: 100 Hz'e kadar 

 Teknoloji: Gerçek zamanlı derinlik tabanlı görsel odometri ve SLAM 

 

 

Tablo 4: ZED Kamera Video Çıkış Verileri 

Sıra 

No 

Video 

Modu  

Saniyede 

Çerçeve Oranı  
Çıkış Çözünürlüğü 

1 2.2K 15 4416x1242 

2 1080p 30 3840x1080 

3 720p 60 2560x720 

4 WVGA 100 1344x376 
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Lensler ve İmaj Sensörleri 

 Lens tipi: 6 elemanlı tamamen cam çift lens (90° (H) x 60° (V) x 100° 

(D) max -- FOV) 

 İmaj Sensörü: Büyük 2 mikron piksele sahip dual 4M piksel 

sensörler(Daha geniş bir yatay görüş alanı için 16: 9 formatı) 

Bağlantı 

 1,5 m tümleşik kablolu USB 3.0 bağlantı noktası ve USB 5V / 380mA 

ile güç bağlantısı 

Boyutlar ve Ağırlık  

175 x 30 x 33 mm (6.89 x 1.18 x 1.3’’)  -   135g 

Verilen bilgilere göre ZED Stereo kameranın; 

 Stereo özelliği ile derinlik bilgisini vermesinin rakip IHA ile olan 

mesafe hesabında kolaylık sağlaması, 

 Hem derinlik bilgisi özelliği ile rakip IHA’ yı takip etmek hem de 

görüntü işleme algoritması ile rakip IHA’yı yakalayarak kilitlenme 

sağlayabilmesi, 

 Tablo… da çözünürlük ve fps oranlarının görüntü işleme 

algoritmalarına uygun olması 

 SDK 3.5 sürüm yazılımı ile Nvidia Xavier NX yapay zeka bilgisayarı 

işletim sistemi olan JetPack 4.5 ile uyumlu çalışması, 

 Stereo Labs tarafından desteklenen doküman, Python API desteği, 

 ROS ve YOLOV4 görüntü işleme algoritması ile uyumlu çalışması, 

 Ön tasarım raporunda belirtilen OAK-D AI amera ve Runcam Eagle 2 

Pro kameralarının yerine tek olarak kullanılarak sistem karmaşıklığının 

önüne geçilmesi, 

 İki kamera yerine tek olarak kullanılmasının IHA’ nın toplam ağırlığını 

hafifletmesi,  

 OAK-D AI Kameranın Türkiye’ye getirilmesinin zaman alması ve 

masraflı olması  

gibi pek çok etmen ZED Stereo kamerayı diğerlerine göre öne 

çıkarmaktadır. 
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3.2.6. CUAV V5+  Otopilot 

V5 + ®, CUAV® tarafından üretilen gelişmiş bir otopilottur. Anakart, 

Pixhawk FMUv5 tasarım standardına dayanıyor, harici arayüz Pixhawk 

standart pin çıkışlarını kullanıyor ve modüler tasarım, kullanıcıların kendi 

taşıyıcı kartlarını özelleştirmelerine olanak tanıyor. Otopilot, hem PX4 hem 

de ArduPilot aygıt yazılımı ile uyumludur. V5 +, akademik araştırma ve 

ticari sistem entegrasyonu için idealdir [5] 
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Şekil 7: Cuav V5+ otopilot 

Genel Özellikler 

 Ağırlık: 90g 

 Boyutlar: 85,5 mm x 42 mm x 33 

mm 

 Çalışma sıcaklığı: -20 ~ 80°c 

     Donanım: 

 İşlemci 

o DPFPU ile 32-bit ARM 

Cortex M7 çekirdeği 

o 216 Mhz/512 KB RAM/2 MB Flaş 

o 32 bit IOMCU yardımcı işlemcisi 

 

 Sensörler 

 

o InvenSense ICM20689 ivmeölçer / jiroskop 

o InvenSense ICM20602: ivmeölçer / jiroskop 

o Bosch BMI055 ivmeölçer / jiroskop 

o MS5611 barometre 

o IST8310 manyetometre 

 

 Güç 

o Çalışma gücü: 4.3~5.4V 

o USB Girişi: 4.75~5.25V 

o Çift voltaj ve akım monitör girişleri 

o CUAV v5 Plus, hem pil monitör girişlerine hem de USB bağlantı 

noktasına güç sağlanırsa üçlü yedekli olabilir. 

 

 Arayüzler 

 8 - 14 PWM servo çıkışı (6 IOMCU, 8 FMU) 

 FMU'da 3 özel PWM/Capture girişi 

 S.Bus servo çıkışı 

 PPM konektörü yalnızca PPM'yi destekler 

 SBUS/DSM/RSSI konektörü tüm RC protokollerini destekler (SBUS, 

DSM, ST24, SRXL ve PPM dahil) 

 Analog / PWM RSSI girişi 

 5x genel amaçlı seri port  

 4x I2C bağlantı noktası 

 4x SPI veri yolu 

 2x CAN Bus bağlantı noktası 

 2x analog pil monitör bağlantı noktası 
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Şekil 8: Cuav V5+ Otopilot Üst Görünüm 

Şekil 10: Cuav V5+ Sağ Profil Görünüm 

Şekil 9: Portlar 

Şekil 11: Portlar – Sağ Profil Görünüm 

 Pinout 
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Şekil 12: Cuav V5+ Sol Profil Görünüm 

Şekil 13: Cuav V5+ Arka Görünüm 

Şekil 14: Sol Profil Port ve Arka 
Portlar 

Şekil 15: Ön Portlar 
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Şekil 16: NEO V2 GNSS üst görünüm 

 

Tablo 5:  Arayüz Açıklamaları 

Power 1 Birincil güç modülü. Otopilot gücü, V & I izleme 

Power 2 İkincil güç modülü. I2C Akıllı Pil özelliği 

ADC 2 x ADC, yani ikinci V & I monitörü. Güç sağlamaz 

TF Card Günlük dosyası ve arazi veri depolaması için SD kartı takın 

M1 - M6 Ana Çıkışlar- Servo/motor özellikli 

A1 - A8 Ek Çıkışlar - Servo/motor/D-Shot özellikli 

DSU7 Seri 6 (uart7) 

I2C1/I2C2 Harici I2C (Pusula / telemetre vb.) 

USB C Kurulum yüklemesi için USB portu 

SBUS Out Çevre birimleri için SBUS çıkışı: gimbal / kamera vb. 

CAN1/CAN2 CANBUS (UAVCAN, KDECAN, ToshibaCAN) 

GPS & SAFETY Pusula, güvenlik anahtarı, LED, sesli uyarı ile CUAV NEO v2 
GPS 

TELEM1 / TELEM2 Seri bağlantı noktaları (telemetri, çevre birimleri, yardımcı 
bilgisayar) 

DSM/SBUS/RSSI RC Girişi (SBUS / DSM / ST24 / SRXL / PPM) veya RSSI Girişi 
 

Pixhawk 2.4.8 otopilot klon alındığından dolayı yapılan test uçuşları stabil 

olarak gerçekleştirilememiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde orijinal yeni 

sürüm Cuav V5+ otopilot tercih edilmiştir. İçerisinde bulunan ICM20689, 

ICM20602, Bosch BMI055, ivmeölçer/jiroskopları, pusula vb. sensörlerin 

kaliteli olması ile uçuş öncesi kalibrasyonlar sağlıklı olarak gerçekleşmiştir.  

Aynı zamanda ikincil güç modülünün olması, seri haberleşme portlarının 

desteği ve otopilota uyumlu NEO V2 GPS ile birlik kullanımı önemli 

avantajlar sağlamaktadır. GPS konusu bir sonraki alt başlıkta anlatılacaktır. 

 

  3.2.7. CUAV NEO V2 GNSS Modülü  

Kullanılan modülde entegre büzer, güvenlik 

anahtarı ve GPS bir arada bulunmaktadır. 

Bütünleşik Dual mod GNSS modülü yüksek 

hassasiyet ve minimal edinme süresi sunarken, 

düşük enerji tüketir [6] 

Yerleşik olan I2C bus RGB durum ışıkları 8 

LED aydınlatma ve sürücü işlemcisi 

bulunmaktadır. 
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Şekil 17: NEO V2 GNSS kurulu set 

 

  Neo V2 GNSS Genel Özellikler 

  Boyutlar 

 Yükseklik:  79 mm +15.8 mm= 94.8 

mm 

 GPS çap :   60 mm 

 Kuyruk- gövde montaj ayağı: 12 mm 

  Chip Tipleri ve Bileşenler 

 GPS Konum :       U-BLOX M8N 

 RGB Durum Işığı :       NCP5623C 

 Pusula  :       IST8310 

 Buzer  :       Pasif Buzzer 

 Güvenlik Switch  :       Buton 

 

Konum Performansı 

 Doğrulama : 3D Fix 

 Güncelleme Oranı: 10 Hz (Max) 

 Kazanım  : Cold Start 26S, Host Start 1.5S, Aided Start 2S,  

                                 Reacqusition 1S 

Güç 

Volt   : 5V 

Sıcaklık  : -10 ile 70 °C 

 

Ön tasarım raporunda belirtilen M8N (GPS/Pusula) modülünde uydu sayısı ve 

pusula kalibrasyonları yüzünden sorunlar yaşanmıştır. Uydu sayısı yeterli 

olmadığında (minumum: 6 uydu) Loiter gibi uçuş modlarında kalkış 

yapılamamaktadır.  

Cuav V5+ ile birlikte uyumluluk göstermesi, pusula kalibrasyonunda standart 

sağlanması, uydu görme sayısı olarak diğerine göre daha başarılı olması diğer 

NEO V2 GNSS modülünü öne çıkarmaktadır. 
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3.2.8. Digi XBee S2C PRO Radio Frekans (RF) Modülü – 

(Ground &Router)  

XBee: Digi isimli firmanın kablosuz iletişim cihazlarına verilen isimdir.  

Bu modüller, IEEE 802.15.4 ağ protokolünü kullanarak uçtan uca 

(peer-to-peer) veya çoklu bağlantı imkânları sunmaktadır. Aynı 

zamanda XBee, Digi firmasının kendi geliştirdiği Zigbee protokolüdür. 

Zigbee: Enerji tasarruflu ve ekonomik bir haberleşme standardıdır.  

Tablo 6: Genel Özellikler 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   Tablo 7 : Perfomans Bilgileri 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

Özellik XBee-PRO 

Seri XBee-Pro® 802.15.4 

RF ailesi 802.15.4 

Frekans ISM 2.4 GHz 

Desteklenen kanallar 12-23 

Seri Arayüz SPI, UART 

Form Faktörü  
TH: 2.438 x 3.294 cm (0.960 x 
1.297 in) SMT: 2.199 x 3.4 x 0.305 
cm (0.866 x 1.33 x 0.120 in) 

Çalışma ısı değerleri -40 ile 85 ºC  arası 

Anten Tipi Entegre 

Özellik XBee-PRO 

Kapalı / kentsel menzil 90m 

Dış mekân RF görüş alanı aralığı 3200m 

İletim güç çıkışı  63 mW (18 dBm)2 

RF veri hızı 250,000 b/s 

Maksimum veri yönelimi 96,000 b/s üstü 

UART arayüz veri hızı 1200 b/s ile 250,000 b/s arası 

SPI veri hızı 5 Mb/s üstü (burst) 

Hassasiyet -101 dBm 
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Şekil 18: Xbee Pro S2C Ground (Yer İstasyonu Modülü) 

Şekil 19 : Xbee Pro S2C Round  
(IHA Üzerinde olan modül) 

 Tablo 8: Güç Gereksinimleri 

 

 

 

 

 

 

Ground ve Router olarak kullanılmak üzere iki adet Digi XBee S2C 

PRO Radio Frekans (RF) Modülü kullanılacaktır. XBee’ler XCTU adlı 

ara yüz programı ile ayarlanarak IEEE 802.15.4 “Radio Communication 

Protocal” adlı haberleşme protokolü ve “point-to-point” haberleşme 

linki ile şifreli bir şekilde ayarlanmıştır. Baudrate 57600 Mhz olarak 

birbirleri ile haberleşmesi sağlanmıştır. 

Bu iki modül 

kullanılarak IHA ile 

yer istasyonunun 

haberleşmesi 

sonucunda telemetri 

veri paylaşımı 

gerçekleştirilecektir. 

  

  

  

  

 

 Ground Modül: Bu modül usb 

adaptöre bağlı olarak, yer 

istasyonu olarak kullanılacak 

dizüstü bilgisayarına USB 

portu üzerinden bağlıdır. 

 

 Router Modül: Bu modül Cuav 

V5+ otopilotuna TELEM1 

portu üzerinden bağlıdır. 

 

 

 

Özellik XBee-PRO 

Besleme Voltajı 2.7 - 3.6 V 

Alıcı akım iletimi (typical, VCC=3.3 V) 31 mA 

Verici akım iletimi (typical, VCC=3.3 V) 120 mA 

Kapanma akımı  <1 uA @ 25C 
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Şekil 18: Nvidia Xavier NX Üst Kısım 

Şekil 20: Nvidia Jetson Xavier NX 

  3.2.9. Nvidia Xavier NX Yapay Zeka Bilgisayarı  

NVIDIA® Jetson Xavier™ NX geliştirici kiti, uçtaki AI cihazları için bir adet 

güç verimliliğine sahip Jetson Xavier NX modülünü içermektedir. Yeni bulut 

tabanlı destek ile çok yaygın bir şekilde kullanılan, selefi Jetson TX2'ye kıyasla 

10 kat daha fazla performans ve 10 W 

kadar küçük bir güç gereksinimiyle 

NVIDIA yazılım yığınını hızlandırır [7]  

Yüksek doğruluk ve çok modelli AI 

çıkarımı ile birlikte yüksek enerji 

verimliliğine sahip, küçük form faktörlü 

çözümler üzerinde geliştirme yapma ve 

test etme yetenekleri, yeni çığır açan 

cihazlar için imkân sağlar. 

Geliştiriciler artık AI yazılımlarını, uç 

cihazlarda geliştirme ve uygulamaya koyma 

tecrübelerini iyileştirmek için bulut tabanlı destekten faydalanabilirler. 

NVIDIA Transfer Learning Toolkit ile birlikte NVIDIA NGC'de yer alan 

eğitilmiş modeller; optimize AI ağları ile çıkarım yapmaya hızlıca ulaşılmasını 

sağlarken konteynerize uygulamalar Jetson cihazları için esnek ve zahmetsiz 

güncellemeler sağlar. 

Tablo 9: Nvidia Jetson Xavier NX Teknik Özellikler  

GPU 
NVIDIA Volta mimarisi 

384 NVIDIA CUDA® cores ve 48 Tensor Cores 

AI Performansı 10W -14 TOPS  15W- 21 TOPS 

CPU 
CPU 6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit 

CPU 6 MB L2 + 4 MB L3 

DL Hızlandırıcı 2x NVDLA Engines 

Vision Accelerator 7-Way VLIW Vision Processor 

Bellek 8 GB 128-bit LPDDR4x 51.2GB/s 

Depolama microSD (card not included) 

Video Encode 
2x 4Kp30 | 6x 1080p60 | 14x 1080p30 

(H.265/H.264) 

Video Decode 

2x 4Kp60 | 4x 4Kp30 | 12x 1080p60 | 32x 

1080p30 (H.265) 

2x 4Kp30 | 6x 1080p60 | 16x 1080p30 (H.264) 
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Görsel Şema 

1) Ana depolama alanı için microSD 

kart slotu 

2) 40-pin genişletme başlığı 

3) Micro-USB portu 

4) Gigabit Ethernet portu 

5) USB 3.1 Type A portları (x4) 

6) HDMI çıkış portu 

7) DisplayPort konnektörü 

8) 19V güç girişi için DC Barrel jakı 

9) MIPI CSI kamera konnektörleri (x2) 

 

Aşağıda tabloda elimizde mevcut olan kartların karşılaştırmalı verileri 

bulunmaktadır.  

Tablo 10:  AI performans ve diğer özelliklerin karşılaştırılması 

 Jetson Nano Jetson TX2 Jetson Xavier 

NX 

AI Performansı 472 GFLOPs 

(0.5 TFLOPs) 

1.33 TFLOPS 21 TOPs 

GPU  128-core NVIDIA 
Maxwell™ GPU 

256-core NVIDIA 
Pascal™ GPU 

384-core NVIDIA 
Volta™ GPU with 
48 Tensor Cores 

CPU Quad-Core ARM® 
Cortex®-A57 
MPCore 

Dual-Core NVIDIA 
Denver 1.5 64-Bit 
CPU and Quad-
Core ARM® 
Cortex®-A57 
MPCore processor 

6-core NVIDIA 
Carmel ARM®v8.2 
64-bit CPU 

 

Tablo 10’a  bakıldığında Jetson Xavier NX AI (Yapay Zeka)  performansı 

olarak 21 TOPs ile en iyi perfomansı göstermektedir. Aynı zamanda sahip 

olduğu 384 Nvidia Cuda çekirdeği ve 48 Tensör çekirdeği ile rakip IHA’ nın 

gerçek zamanlı olarak tespit edilmesinde hızlı işlem yaparak katkı 

sağlamaktadır.   

Nvidia Tensör çekirdekleri yüksek performanslı derin öğrenme çıkarımı için 

kullanılır. Derin öğrenme çıkarım uygulamaları için düşük gecikme süresi ve 

yüksek verim sağlayan bir derin öğrenme çıkarım iyileştiricisi ve çalışma 

zamanı içerir. [x] 

Şekil 21: Nvidia Jetson Xavier NX Görsel Şema 
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TensorRT, NVIDIA'nın paralel programlama modeli olan CUDA® üzerine 

kurulmuştur ve yapay zeka, otonom makineler, yüksek performanslı bilgi işlem 

ve grafikler için CUDA-X™'deki kitaplıkları, geliştirme araçlarını ve 

teknolojilerini kullanarak çıkarımı optimize etmenizi sağlar. 

TensorRT, video akışı, konuşma tanıma, öneri, dolandırıcılık algılama ve doğal 

dil işleme gibi derin öğrenme çıkarım uygulamalarının üretim dağıtımları için 

INT8 ve FP16 optimizasyonları sağlar.  

Diğer yandan CPU olarak 6 Nvidia çekirdeğine sahip olan Nvidia Xavier NX 

sistemin rahat çalışabilmesi için sistem kaynaklarının daha verimli kullanımına 

imkân vermektedir.  

Tablo 11: Nvidia Xavier NX Diğer Özellikler  

Kamera 2x MIPI CSI-2 D-PHY lanes 

Bağlantı 

Gigabit Ethernet, M.2 Key E 

(WiFi/BT included), M.2 Key M 

(NVMe) 

Güç Seçenekleri DC jack (9 V~19 V) 

Görüntü Çıkışı HDMI and DP 

USB 4x USB 3.1, USB 2.0 Micro-B 

Diğer GPIOs, I2C, I2S, SPI, UART 

Mekanik 103 mm x 90.5 mm x 31 mm 

 

Görüntü işleme algoritmaları için yapılan testlerde Nvidia Jetson Xavier NX ile 

25 FPS alınmıştır. Diğer detaylar dördüncü (4.) bölümde anlatılacaktır.  

Sonuç olarak mevcut olan yapay zeka bilgisayarlarının değerlendirilmesi 

yapıldığında ön tasarım raporunda belirtilen Nvidia jetson Nano yerine 

özellikleri, boyut ve ağırlığına bakıldığında Nvidia  Jetson Xavier NX tercih 

edilmiştir.  

Nvidia Jetson Xavier pinleri (RX,TX,GND) otopilota TELEM2 portu 

üzerinden bağlantı sağlanarak MAVLink protokolü üzerinden haberleşme 

yapılacaktır. Nvidia Jetson Xavier güç beslemesi lipo pil üzerinden 

yapılacaktır. 
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3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IHA’ nın sağlıklı uçuş yapabilmesi için %50 throttle veya altında hover (asılı) 

olarak konumunda kalması beklenir. Motor başına düşen kaldırma kuvveti: 

2700 /4= 675 gr 

 

 Şekilde verilere bakıldığında 640 gr itki gücü elde edilirken 5 A akım ihtiyaç 

vardır. 

675 gr için hesaplarsak yaklaşık olarak 5.25 A akım gerekir. 

Motorların toplam akım ihtiyacı:  5.25 x 4=  21 A olarak hesaplanır. 

 

 Seçilen batarya tam olarak bitmeden (%20) IHA’ nın iniş yapması gerekmektedir. 

Dolayısıyla uçuş süresince kullanılacak toplam enerji: 

7000x(0.80)=5600 mAh=5.6 ah  

 

 1 dk. boyunca toplam verilebilecek akım: 

 5.6 x 60 = 336 A/dk 

 

 Uçuş süresi (dk):  

336/21=16 dk hover uçuş süresi elde edilir. 

 

 

Tablo 12: Uçuş Süresi Hesaplama 

Bilgiler Veriler 

IHA tahmini toplam ağırlık 2700 gr. 

Pervane 11x4.7 

Lipo batarya hücre sayısı 4S 

Lipo batarya Volt  14.8 V 

1 saatte verebileceği maksimum akım 40 C 

Motor başına düşen kaldırma kuvveti  675 gr 

Motorların toplam akım ihtiyacı 21 A 

Toplam Lipo batarya 7000 mAh 

Güvenli uçuş için kullanılabilen maksimum Lipo batarya 5600 mAh 

Lipo bataryanın 1 dk’da toplam verebildiği akım 336 A/dk 

Uçuş süresi 16 dk  
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3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

 

 

 

Geliştirilen IHA 600 mm Quad (Dört) drone’ dur. 

IHA gövdesi karbon fiber malzemeden yapılmış olup 

dört (4) plakadan oluşmaktadır. Plakaların üzerinde 

kablo ve vida geçmesi için montaj uygun delikler 

tasarlanmıştır. Bu plakaların tasarımı Autodesk 

AutoCAD programında yapılmıştır.  

Plakaların her biri 195 mm uzunluğunda 145 mm 

genişliğindedir. Plakaların kalınlığı 2 mm dir. 

Tasarımı yapılan plakalar verilen ölçülere göre 

CNC makinesinde kesilmiştir.  

Dört (4)  adet 25 mm çapında karbon fiber tüp 

kollar gövdeye kelepçeler ile bağlanmıştır. 

 

 

 

Şekil 22: IHA gövde plakaların CAD çizimi 

Şekil 23: IHA gövde plakalar ve kollar 
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Şekil 22’ de görsellere bakıldığında 600 mm’ lik çapraz dingil mesafesine ve 

3k karbon fiber gövdeye sahiptir. Karbon fiber tüp kolların gövde bağlantı 

noktasından motor bağlantı noktasına kadar olan uzaklığı 20 cm’ idi. Ancak 

gerekli montaj yapıldıktan sonra ağırlık merkezine göre bu değer 16,5 cm 

olarak değiştirilmiştir. Yükseklik değerine bakıldığında en alt plaka (zemin) ile 

en üst plaka arasındaki mesafe 135 mm’dir. 

Motorların yerleştirileceği alan karbon fiber tüp kola 0,5-1 cm içeriden kelepçe 

ile bağlanmıştır. Motor yuvasının daha içeride olması karbon fiber tüp kolların 

kırılmasına sebep olma ihtimali göz önünde bulundurularak bu değer 

kullanılmıştır. Gövdeyi oluşturan plakalar M3 prinç yükselteç ile birbirine 

monte edilmiştir.    

Yapılan değerlendirmelere göre uçuş denemelerinde yaşanan denge 

problemlerinden dolayı IHA’ nın ayakları ve ayaklar ile kolları birbirine 

bağlayan kare şeklindeki destekler çıkarılmıştır. Sonuç olarak IHA’ nın toplam 

ağırlığında 350 gr. hafiflik sağlandı.  

 

 

Şekil 24: IHA gövde görseller 
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Üstteki resimde plakada motor kolları gövdeye metal kelepçe ve somun ile 

bağlanmıştır.  

Motor kollarının gövdeye bağlandığı noktada ESC’ ler ağırlık merkezini 

değiştirmeyecek şekilde simetrik olarak yerleştirilmiştir. 

Lipo bataryadan güç modülü ve ESC ‘ lere akım ulaşmadan önce üstteki resimde 

gösterildiği gibi 100 A kılıç sigorta bağlanmıştır.  

IHA’ nın tüm montajı tamamlandıktan sonra sigorta aşağıdaki resimde kırmızı daire 

ile işaretlendiği gibi görünür ve erişimi kolay bir şekilde monte edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 25: IHA motor kolları, sigorta bağlantıları 

Şekil 26: IHA üzerinde sigortanın konumu 
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3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçüm yapıldığında her köşegendeki motorların arasındaki mesafe 600 mm ‘dir. Resimde 

gösterilen plakanın merkezindeki bulunan delik ağırlık merkezi olarak referans alınmıştır.   

Yandaki resimde ağırlık merkezine göre tasarlanan gövde yapısı dört (4) ayrı plakadan 

oluşmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 27: IHA ağırlık merkezi -1 Şekil 28: IHA ağırlık merkezi -2 

Şekil 29: IHA gövdeyi oluşturan plakaların 

yerleşimi 
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1. plakada (en üst)  batarya ve GPS modülü vardır. Yukarıda anlatılan sebeplere 

bağlı olarak 3S lipo batarya yerine 4S lipo batarya yerleştirilecektir. 

2. plakada Cuav V5+ otopilot , Xbee Pro S2C Telemetri ile RC alıcı, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Plakada ESC – elektrik bağlantıları, otopilot güç modülü ve sigorta vardır. Bu 

ağırlık merkezinde göre motor kollarında bulunan ESC’ler simetrik olarak monte 

edilmiştir. Ayrıca ZED Stereo Kamera bu plaka ile zemin arasında 

konumlandırılacaktır. 

4. Plakada  (zemin) ise Nvidia Xavier NX yapay zeka bilgisayarı bulunacaktır. 

 

 

Şekil 30 :  1. Plaka (en üst) Şekil 31 : 2. Plaka 

(orta) 

Şekil 32 : 3. Plaka (alt) 

Şekil 33 : 4. Plaka 

(zemin) 
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4. OTONOM KİLİTLENME  

Tasarımı planlanan görev kontrol sisteminde yer istasyonu ve IHA’ nın birbiri ile 

uyumlu çalıştırılarak verilen yarışma görevlerinin başarılı olarak tamamlaması 

amaçlanmaktadır.  

Yakalama algoritması: 

o Yarışma komitesi tarafından sunucu üzerinden sunulan hedef  IHA’ ların 

konum, yönelim ve hız verilerinin kullanılması ile rakip hedeflere 

yaklaşmak, 

o Daha sonra görüntü işleme algoritmasının çalışması sonucunda çıktı alınan 

verilere göre hedef IHA’ ya kilitlenme görevini gerçekleştirmektir.  

Yakalama ve görüntü işleme algoritmasının çalışabilmesi için yüksek grafik işlemci 

gücü gerektirdiğinden Bölüm 3.2.9’ da detaylı bilgi verilen 384 Nvidia CUDA 

çekirdeğine sahip olan Nvidia Xavier NX yapay zeka bilgisayarı kullanılacaktır. Bu 

yapay zeka bilgisayarı kullanılarak yaklaşma ve kilitlenme için gerekli emirler Cuav 

V5+ oto pilotuna aktarılır.  

Rakip İHA’ lara kilitlenme durumunda kilitlenme bilgilerinin yer kontrol istasyonuna 

iletmek için Nvidia Xavier NX ‘in UART portu uçuş oto pilotunda bulunan TELEM2 

portuna bağlanacaktır. Aynı zamanda otonom uçuş modunda uçuş komutları İHA’ ya 

bu port üzerinden bağlı Nvidia Xavier NX üzerinden gönderilecektir. Cuav V5+ 

Xavier NX’ den gönderilen hedef konumlarına IHA’ nın hareketini sağlayacaktır. 

İlk olarak görüntü işleme algoritmasının hedef IHA’ yı tespit edebilmesi için hedefe 

20-30 m. kadar yaklaşması gerekmektedir. Bu mesafe ZED Stereo Kamera 

kullanılarak hesaplanacaktır. Yarışma komitesi tarafından sunulan hedef takım 

verilerinin yer istasyonunda 4.1 bölümünde detaylı olarak anlatılacak olan en uygun 

araç bulma algoritması ile gerçekleştirilir. 

Algoritma sonucu elde edilen konum emirleri Xbee PRO S2C ile telemetri bağlantısı 

üzerinden aktarılır. Yer istasyonundan alınan verilerin oto pilot üzerinden Xavier NX 

donanımına aktarılması sağlanırken aynı zamanda yarışma komitesi tarafından 

istenilen hız, konum, yönelim vb. verilerin yer istasyonuna aktarımı işlemi Xbee PRO 

S2C teknolojisi ile kesintisiz olarak gerçekleştirilmektedir. Bunun sonucunda detayları 

4.2 ‘ de anlatılacak olan rota belirlenecektir. 

Bu veriler Cuav Neo V2 GNSS modülü ve Cuav V5+ içerisinde bulunan 

o InvenSense ICM20689 ivmeölçer / jiroskop,  

o InvenSense ICM20602: ivmeölçer / jiroskop, 

o Bosch BMI055 ivmeölçer / jiroskop, 

o  MS5611 barometre, 

o  IST8310 pusula sensörleri tarafından sağlanmaktadır.  

 

Hedefe yeterli mesafe kadar yaklaşıldıktan sonra ZED Stereo Kameradan alınan 

derinlik bilgisi ile birlikte Xavier NX yapay zeka donanımı üzerinde çalışan yakalama 
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ve takip algoritması çalışacaktır. Yakalama ve takip algoritması 4.3 bölümünde 

ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 

Bunların yanı sıra pilot tarafından manuel kilitlenme ve kaçış için Flysky İ6x kumanda 

alıcısı kullanılmaktadır. 

 

4.1. Yer istasyonunun en uygun rakip İHA belirlemesi 

Geliştirilen algoritmalar ile ilk olarak kalkış anında 20-30 m mesafe yükselmesi 

sağlanır.  Otonom uçuş modunda, yarışma sunucusundan ethernet aracılığıyla alınan 

diğer takımların konum bilgileri kullanılarak öklid uzaklığı hesaplanır. Daha sonra 

metrik bazında en yakın olan İHA rakip olarak belirlenecektir. 

 

4.2. Yer istasyonundan rota belirlenmesi 

 Rakip İHA’ ların bulunduğu koordinatlara göre optimum bir şekilde hareket    

 sağlanabilmesi için görev algoritması DroneKit-Python API [8] ile geliştirilecektir.  

DroneKit-Python API ile MAVLink protokolü üzerinden iletişim kuran Python tabanlı 

uygulamaları oluşturulabilmektedir. DroneKit-Python API, bağlı bir İHA’nın 

telemetrisine, durum ve parametre bilgilerine programlı erişim sağlayabilmektedir. 

Aynı zamanda hem görev yönetimi hem de araç hareketi üzerinde doğrudan kontrol 

yapılabilmektedir. 

 “Optimum uçuş rotasını elde etmek, en kısa sürede en çok sayıda kilitlenme yapmak 

adına takım tarafından spektral kümeleme (spectral clustering) [9] yöntemi 

kullanılacaktır” (2019, Savaşan İHA Kategorisi, Döner Kanat Kategorisi, Esogu  

Phoenix). 

Yukarıda ifade edildiği gibi rota belirleme stratejisi olarak uygun rota için spektral 

kümeleme (spectral clustering)[y] yöntemi tercih edilmiştir. Rakip İHA’ ların konum 

bilgileri sürekli olarak yarışma sunucusundan alınacaktır. Bu veriler içerisinden GPS 

koordinatları seçilerek kartezyen koordinatlara dönüştürülecektir.  

En çok İHA koordinatı bulunan küme merkezi uçuş rotası olarak belirlenerek rakip 

İHA’ ların kilitlenme ihtimali artırılır. Küme merkezi içerisinde Öklid uzaklığı ile 

hesaplama yapılarak en yakın İHA’ nın koordinatları uçuş rotası olarak belirlenmiş 

olur.  

Alternatif olarak kullanılan diğer bir yöntem ise sunucu üzerinden gelen diğer IHA 

‘ların pozisyon bilgileri kontrol edilerek öklid mesafesi en yakın olan İHA’ ya yönelim 

gerçekleştirerek ZED Stereo kamera ile yakalama ve takip algoritmalarını çalıştırmak 

olacaktır.   
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4.3. Hedef takip sistemi (Yakalama) , Kilitlenme ve Kaçış Senaryoları 

 

 Uçuş rotası belirlendikten sonra rakip İHA’ ya 20 m yaklaşıldığında rakip İHA’ lara   

 kilitlenmesi ve takibi için geliştirilen tracking (ilinti) filtreleri ve derin öğrenme  

tabanlı nesne tespit yönteminin bulunduğu bir İHA kilitlenme/takip yöntemi 

kullanılacaktır. 

 

İHA’ yı başlangıçta ve takip yönteminin başarısız olduğu durumlarda 

konumlandırmak için literatürdeki en hızlı ve en yüksek doğruluğa sahip yöntemlerden 

birisi olan derin öğrenme tabanlı YOLOv4 –Tiny’ nin [10] yarışma amacına uygun 

olarak düzenlendiği bir model (Yolo-Drone) kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algılanan nesnelerin gerçek zamanlı takibi için Çekirdekleşmiş İlinti Filtresi 

(Kernelized Correlation Filter (KCF)) ve SORT filtreleri  [11] kullanılmıştır.  

Sistem ilk etapta Yolo-Drone sayesinde İHA’ları imge içerisinde arayarak bulmakta ve 

sonrasında ise ilinti filtreleri devreye girerek yarışma şartnamesinde belirtilen İHA’nın 

takip edilmesi gereken süre boyunca İHA’yı takip etmektedir.  

Rakip İHA’ ların tanıyan ve takip eden weight (ağırlık) ve bias parametrelerinin 

eğitilmesi için yapılan işlemler; 

o İlk olarak drone (iha) görüntülerinin (4000 + fotoğraf) oluşturulması – (veri 

seti), 

o Veri setinin bölünmesi - (eğitim ve test olarak belirli oranda bölünmesi), 

 

 

 

 

 

 

Şekil 34 : YOLOv4-tiny 
ve diğer algoritmalar 

Şekil 35 : Veri seti  

(train-test) 
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Şekil 38 : get_object_depth metodu (derinlik  ve diğer 
değerler) 

o Sistemin Google Colab üzerinde eğitilmesi   [12] , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Parametrelerin daha sonra görüntülerde drone nesnesini tanıması 

(öğrenmesi) , framelerden oluşan videolar üzerinde test edilmesi ve gerçek 

zamanlı görüntüler üzerinde drone tespit etmesi istenmektedir.  

 

Hedef arama durumunda rakip İHA’ nın Yolo-Drone görüntü işleme algoritması 

tarafından tespiti yapıldığında kırmızı kutu içerisine alınır. Tespit edildikten sonra 

kutunun merkez koordinatları ,başlangıç, bitiş koordinatları, genişlik ve yükseklik 

değerleri algoritma tarafından verilmektedir (Şekil 37) 

 

Görüntünün durumuna göre Yolo-Drone 

algoritması ve tracking filtreleme takip 

algoritmaları ile oto pilota aktarım 

sağlanarak İHA’ nın otonom olarak ileri, 

geri, sol, sağ, yukarı, aşağı gibi hareket 

etmesi gerçekleşir.  

Bu sayede hedefin görüntüsünün tam 

ortasına gelmesi sağlanarak İHA’ nın 

hedef İHA’yı otonom takibi sağlanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 36 : Training (Eğitim İşlemi) 

Şekil 37 :  Yolo -Drone algoritması video 
üzerinden algoritma testi 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

34 | S a y f a  
“siharnaq” 

 

Hedef alanın koordinatları ile hedef araç merkezi örtüştüğünde sistem 10 sn süreyi 

başlatacak ve ekrana yazdıracaktır.  Aynı zamanda sunucu üzerinden alınan diğer 

rakip araçlara ait veriler ışığında hangi numaralı araca kilitlendiği belirlenecektir.10 sn 

tamamlandığında video ve kilitlenme verileri yerel ağ üzerinden sunucuya 

gönderilecektir. 

Kaçış algoritması için öncelikli olarak rakip İHA’ lar tarafından takip edilip 

edilmediğinin kontrolü yapılacaktır. Bunun için kendi İHA’ mızın pozisyonu ve 

telemetri üzerinden gelen rakip İHA’ ların pozisyonları arasındaki öklid uzaklığının 

sürekli olarak hesaplanarak kontrolü yapılır.  

 

Mesafe (M)   : İHA ile rakip İHA arasındaki mesafe (m) 

İHA pozisyonu  : (x0, y0, z0) 

i. Rakip İHA pozisyonu  : (xİ, yİ, zİ) 

 

  √(     )  (     )  (     )  

 

Hesaplanan mesafe değeri (M) 40 m. ve aşağısına indiğinde bu İHA takipçi olacak 

belirlenir. Takipçi İHA’ nın mesafesi, hareket yönleri ve hızları ile birlikte sürekli 

hesaplanır. 

 

Kaçış algoritması üç senaryodan oluşmaktadır: 

 Herhangi IHA’ ya kilitlenme yoksa hedef IHA aranırken, 6’şar saniye aralıklarla, 

farklı noktalara göre pozisyon değiştirilecektir. Yarışma alanı sınırları içerisinde 

kalınarak dokuz (9) bekleme noktası belirlenmiştir. Bu noktalar arasında 6 saniye 

beklenerek hareket edilecek ve rakip İHA’ ların kilitlenmesinden kaçınılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 39:  Boş görevde olan IHA kaçış güzergâhı 
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 Eğer rakip İHA tarafından takip durumu var ise ve aynı zamanda başka bir İHA 

takip ediliyorsa İHA’ nın hızı artırılır ve saptırma yaptırılır. 

 

 Eğer sadece rakip İHA tarafından bir takip yapılıyorsa ve başka bir İHA takip 

edilmiyorsa spektral kümeleme hesabına göre birden fazla İHA’ nın olduğu 

kümeye doğru yönlenerek hedef şaşırtma yapılacaktır. 

Eğer 40m. yarıçapında bir alan içinde rakip İHA bulunmuyorsa kaçış algoritması 

tamamlanarak takip moduna geçilecektir. 15. dk sonunda “RTL” moduna geçilip 

otonom olarak iniş yapılacaktır. 

5. HABERLEŞME  

 

 5.1. Yer Kontrol İstasyonu 

Yer kontrol istasyonu donanımları: 

 Notebook bilgisayar, 

 Xbee PRO S2C (ground-yer kontrol), 

 Xbee PRO S2C (router-drone), 

 Görüntü aktarma alıcısı, 

 RC kumanda, 

Yer kontrol istasyonu bilgisayarı olarak yer kontrol yazılımının çalıştırılacağı bir 

dizüstü bilgisayar kullanılacaktır. Yer kontrol yazılımı olarak açık kaynaklı bir 

uygulama olan Mission Planner [1] tercih edilmiştir.  

Mission Planner, bir konfigürasyon aracı olarak veya İHA için dinamik bir kontrol 

desteği olarak kullanılabilir.  

İHA’nın manuel modunda kontrol edilmesini sağlamak için pilot tarafından 

kullanılmak üzere 2.4 GHz haberleşme frekansında çalışan Flysky FS-I6x RC 

kumanda kullanılacaktır.  

Telemetri olarak Xbee PRO S2C telemetri kiti kullanılacaktır. Yer istasyonundan İHA 

bilgisayarını ve ona bağlı olan kameradan uçuş durumunu izlemek ve yarışma 

sunucusuna gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilmek için 5.8 GHz haberleşme 

frekansında çalışabilen görüntü aktarma Sistemi kullanılacaktır. 

 Yer kontrol istasyonunun üç farklı görevi vardır. Bunlar; 

 Hava aracının durumunun kontrol edilebilmesi için üzerinde değişiklikler 

yapılabilen Mission Planner programı ile hava aracını izlemek. 

 Hava aracından gelen videoyu canlı olarak işleyerek kilitlenme bilgisini jüriye 

bildirmek.  

 Hava aracının daha efektif bir biçimde görevlerini yerine getirebilmesi için yer 

istasyonunda rakiplerden gelen konum, hız ve yönelim bilgilerini gerçek 

zamanlı olarak hesaplayarak analiz ederek kilitlenmeye en uygun rakibi 

belirleyerek hava aracına gerekli emirleri vermek. 
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5.2. Haberleşme Sistemi 

IHA üzerinde bulunan Cuav V5+ otopilot 

ve  Neo V2 GNSS sisteminden elde edilen 

veriler Xbee PRO S2C ile yer istasyonuna 

iletilecektir. Xbee PRO S2C RF görüş alanı 

3,2 km olup RF veri hızı 250000 b/s dir. 

Aynı zamanda veri iletimini kriptolayarak 

göndererek diğer 3DR telemetri setlerine göre daha avantajlı olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Telemetri ve Video Aktarımı 

Aynı baudrate (57600) ile çalışan ground modülü (alıcı) notebooka USB portu 

üzerinden bağlanarak gelen telemetri bilgilerini mission planner programına ve eş 

zamanlı çalışan python tabanlı yazılımlara sağlayacaktır.  

Telemetri ve video aktarımı yarışma kurulu tarafından paylaşılan haberleşme 

dokümanına uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Yarışma sırasında yarışma 

sunucusuna telemetri ve kilitlenme bilgisi sunucunun IP adresine API üzerinden JSON 

formatında yollanacaktır.  

DroneKit-Python API kullanılarak İHA’nın telemetri bilgileri ve kilitlenme bilgileri 

hava aracından telemetri ile alınacaktır. API yardımıyla, telemetri ile elde edilen ve 

yarışma sunucusuna gönderilecek veriler haberleşme dokümanına uygun JSON 

formatında tutulacaktır.  

Yarışma sunucusuna veri göndermek için öncelikle sistemde POST request ile 

“/api/giris” adresinde oturum açılacaktır. Yarışma sürecinde JSON formatındaki 

telemetri ve kilitlenme bilgileri POST request ile “/api/telemetri_gonder”, 

“/api/kilitlenme_bilgisi” adreslerine gönderilecektir.  

Diğer İHA’ların konum bilgilerine “/api/telemetri_al” adresinden GET request ile 

JSON formatında ulaşılacaktır. Yarışma sunucusuna anlık yayın aktarımı UDP 

protokolü kullanılarak yapılacaktır. Sunucuya gönderilecek videolar için H264 

sıkıştırma algoritması ve MPEG-TS taşıyıcısı kullanılacaktır. 

Şekil 40: Xbee PRO S2C ground modül 

Şekil 41: Haberleşme Sistemi 
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6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI  

 

Yarışmada yer istasyonu 

üzerinde açık kaynak 

özelliğe sahip Mission 

Planner kullanılacaktır. 

Telemetri ile IHA’ nın 

hareket halinde iken 

yükseklik, Ground Speed, 

Air Speed, Yaw, Pitch, 

Roll axis değerleri ve 

batarya değerleri, uydu 

sayısı gibi  

 

veriler anlık olarak takip edilmektedir. Aynı zamanda eş zamanlı olarak python yazılımı (Dronekit, 

MAVLINK), sunucu ile haberleşme API’ sı çalışmaktadır.  

Yer istasyonu olarak kullanılan 

notebook üzerinde Mission 

planner çalışırken aynı 

zamanda SSH protokolü ile 

Wifi bağlantı üzerinden Nvidia 

Jetson Xavier NX üzerindeki 

görüntü işleme algoritmaları 

çalıştırılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel Ekipmanlar- Form türü olarak X Quad 

gövde tipi seçildi. 

 

 

Şekil 42: Mission Planner Arayüzü 

Şekil 43: Dronekit 
kütüphanesi ve diğer Python 
yazılımları 

Şekil 44: Mission Planner IHA gövde tipi 
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Temel Ekipmanlar- Compass seçilerek hem oto 

pilotun içindeki dâhili pusula hem de GNSS 

modülündeki harici pusula IHA’nın 3 ekseninde 

döndürülmesi ile kalibre edilmelidir.  

Temel Ekipmanlar Axel ile IHA eksenleri üzerine 

çevrilip belli bir süre (2sn vb) bekletilerek eksen 

kalibrasyonları da tamamlanır. 

 

 

 

 

RC kumanda 2.4 GHz bağlantı ile throttle, yaw, 

Pitch, roll, switch 5 ve switch 6 kanalları minumum 

ve maksimum değerlere getirilmesi sonucunda 

uzaktan kalibrasyon yapılır. Temel Ekipmanlar- 

Uzaktan kalibrasyon seçilerek bu ara yüze erişilir. 

 

 

 

 

Temel Ekipmanlar – Uçuş koşulları ile 

ara yüze erişilir.  

RC kumanda üzerinde Switch 5 3 moda, 

Switch 6 ise 2 moda sahiptir. Bu iki 

kanalın kumanda uygulamasından mix’ 

lenmesi ile 6 uçuş modunun kolayca 

değiştirilmesi sağlanmıştır. 

 

 

Tablo 13: Mix’ lenmiş Uçuş modları 

Uçuş Modu Switch 5 Switch 6 

Stabilize 1 1 

Auto 2 1 

Guided 3 1 

PosHold 1 2 

RTL 2 2 

Land 3 2 

 

 

Şekil 45: Mission Planner pusula kalibrasyonları 

Şekil 46: Mission Planner RC Uzaktan kumanda  kalibrasyonları 

Şeki 47: Mission Planner Uçuş Modları 
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Temel Ekipmanlar- Güvenlik Modları ile ara 

yüze erişilir. Kumandadaki 3. Kanal olan Throttle 

kanalı fail safe modu ile ilişkili olarak seçilmiştir.  

Lipo bataryanın güvenlik modu için 11,5 V eşik 

değer olarak belirleniştir. Bu eşik değerinin altına 

düştüğünde ve ya kumanda ile sinyal kaybı 

yaşandığında Return to Launch (RTL) modu 

devreye girerek güvenli bir şekilde kalkış yapılan 

pozisyona iniş yapılacaktır. 

 

 

 

Opsiyonel elemanlar – Pil izle 

arayüzünden erişilir. Bu arayüzde ilgili 

değerler Cuav V5+ oto pilot güç 

modülüne uygun olarak seçilmelidir. 

Pil kapasitesi 7000 mAh olarak 

değiştirildiğinde mission planner ara 

yüzünde IHA’nın batarya voltaj ve akım 

değerlerinin anlık olarak değişimi 

görülür. 

 

 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU  

7.1. Yapısal Entegrasyon 

 

 

 

 

  

Üstteki resimlerde dört tane 11x47 karbon fiber kanat kullanıldı. Gövde 4 plakadan 

oluşmaktadır. 

 

 

 

Şekil 48: Mission Planner Fail Safe ara yüzü 
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 Yandaki resimde IHA dört ayrı karbon fiber plakadan 

oluşmakta en üst plakada batarya ve GNSS modülü, orta 

plakada oto pilot RC alıcı ve Xbee PRO S2C telemetri 

modülü, alt plakada ESC ve sigorta bağlantıları, en alt 

plakada yapay zeka bilgisayarı yer alacaktır.  

En alt katman karbon fiber olması açısından ve altında 

darbe emici olarak foto blok malzeme kullanıldığından 

bir iniş takımı görevi yapacaktır. 

 

 

 

 

7.2. Mekanik Entegrasyon 

 

Üstteki resimde motor yuvaları karbon fiber tüp kolların ucundan yaklaşık 1cm gövdeye 

yaklaşılarak metal kelepçe ile monte edilmiştir. 
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Üstteki resimlerde oto pilot motorlar ile aynı seviyede gövdenin ağırlık merkezinde 

yerleştirilmiştir. RF alıcı ve XBee PRO S2C telemetri de aynı plaka üzerinde birbirini 

etkileyemeyecek şekilde konumlandırıldı. En üst Neo V2 GNSS modülü IHA’nın en üst 

plakasına yükseltici ayak ile monte edilmiştir. 

 

7.3. Elektronik Entegrasyon 

Bu bölümde, hava aracının elektronik 

entegrasyonun nasıl yapılacağı açıklanmalı ve 

gerçekleştirilen adımlar görseller ile 

açıklanmalıdır.(Ör: kablolama, güç dağılımı, vb.) 

 

 

 

 

Üstteki resimlerde ESC’ ler karbon fiber tüp kolların her 

birinin yanına plastik kelepçe ile bağlandı. Sinyal, gnd ve + 

kablo uçları gold konnektör ile motor uçlarına bağlandı. Bu 

şekilde kolayca takıp çıkarılabilmektedir. ESC’ ler birbirine ve 

Lipo bataryaya paralel olarak bağlanmıştır.  Lipo bataryadan 

güç modülü üzerinden ESC’lere akım ulaşmadan önce 100 A 

sigorta üzerinden geçmektedir.  

 

Oto pilot üzerinde portlara power modül, GNSS modül, RC 

alıcı, ESC sinyal bağlantıları, Xbee PRO S2C TELEM1 ve 

Xavier NX ile TELEM2 bağlantısı birbirini etkilemeyecek ve 

güvenlik açığı oluşturmayacak şekilde düzenlenmiştir.  
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8. TEST VE SİMÜLASYON 

8.1. Alt Sistem Testleri 

8.1.1  Yapısal Test  

 Yukarıdaki görselde IHA ağırlık merkezinden havada tutulduğunda 

dengeli bir şekilde kalmaktadır.  

 Motor kabloları ve ESC’ ler kablo bantları ile sarılmıştır.  

 ESC’ ler gövde kollarına plastik kelepçe ile bağlanmıştır. 

 Otopilot, RC receiver ve Xbee PRO S2C telemetri çift taraflı bantlar ile 

gövdeye yapıştırılmıştır.  

 Diğer bağlantı kabloları plastik kelepçe ile sıkıştırılmıştır. 

 Otopilot- ESC sinyal kablo bağlantı noktaları havada ani bir harekette 

kopmayacak şekilde silikon ile sağlamlaştırılmıştır. 

 En üst plakada lipo batarya cırt cırtlı bant ile plakaya monte edilmiş 

olup siyah batarya bandı ile de üst taraftan dengeli olarak 

sıkıştırılmıştır. 

 GNSS modülü ayaklı uzatma kısmı ile en üst plakaya vida ile 

bağlanmıştır. 
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8.1.2 İtki Testi  

Hava aracı özelliklerinin anlatıldığı bölümde lipo batarya, kamera ve Nvidia 

Xavier NX olmadan gövde, otopilot, ESC ve motorların toplam ağırlığının 1,3 

kg olduğu belirtilmiştir. İtki testleri yapılırken 2,7 kg olacak şekilde ağırlık 

koyularak testler yapılmıştır. Detaylar 8.2 uçuş testi bölümünde anlatılacaktır. 

 

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipo batarya (4S 700 mAh)’nın 675 gr, Nvidia Xavier NX’ in 400 gr, ZED 

stereo kameranın da 170 gr olduğu hesaba katıldığında 2,7 kg toplam ağırlığa 

ulaşılmış olacaktır.  

Hava aracı performans değer tablosunda anlatıldığı gibi motorların itki gücü 

14,8 V 1370 gr olduğundan toplamda dört motorun toplamda 5,48 kg itki gücü 

verdiği görülmektedir. Hover mod olarak hesaplandığından 5,48 kg itki 

gücünün yarısı olan 2,7 kg bize hedef süre olan 15 dk. havada kalmayı 

sağlayacaktır. 
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Tablo 14 :  Uçuş Kontrol Listesi 

No Kontrol Maddesi Durum 

1 Sigorta doğru ve emniyetli olarak takılı mı?  

2 Motor bağlantıları doğru yapıldı mı?  

3 Otopilot ve diğer kablo bağlantıları doğru yapıldı mı?  

4 Pervaneler doğru yönde ve sağlam monte edildi mi?  

5 Lipo batarya dengeli bir şekilde bağlandı mı?  

6 Lipo batarya şarj kapasitesi tam mı?  

7 Uçuş verileri ekranında batarya voltaj ve akım değerleri doğru mu?  

8 Mission Planner ara yüzünde IHA ve yer kontrol bilgisayarı 57600 baudrate 

ile birbirine bağlı mı? 

 

9 Mission Planner üzerinde herhangi bir hata mesajı var mı?  

10 Accel, pusula ve RC kumanda kalibrasyonları doğru olarak yapıldı mı?  

11 Uydu sayısı nedir? GPS destekli modların testi nasıl sonuç veriyor?  

12 Kumanda ile uçuş modları arasında hatasız geçiş yapılabiliyor mu?  

 

 

9. GÜVENLİK 

 Lipo batarya için özel pil çantası kullanılmıştır. 

 

 İHA tasarımı sırasında İHA’ nın yarışma şartnamesinde belirtilen güvenlik 

ihtiyaçlarını karşılamasına özen gösterilmiştir. 

 

 Oto pilotun telemetri veya RC kumanda ile bağlantısını kaybetmesi halinde fail-safe 

uçuş moduna geçilecek ve iniş yapılacaktır.  

 

 Tüm bağlantılar emniyet telleri, plastik kelepçeler, sıvı yapıştırıcılar ve somunlar 

kullanarak sağlam bir şekilde yapılmıştır.  

 

 Elektronik kablolamalarda kabloların taşıyacağı akımı güvenli bir şekilde iletmesini 

sağlayacak şekilde seçilmiştir. 
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