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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ

1.1. Sistem Tanımı 

Tasarlanan sistem görüntüyü işleyebilen ve bu doğrultuda belirlenen cisimlere kilitlenebilen, 

otonom sürüş kabiliyetine sahip, istenildiğinde kumanda ile haberleşmesi de sağlanabilen bir 

sistemdir. Aynı zamanda yer istasyonu ve hazırlanılan arayüz ile hava aracının bilgilerini ve 

görüntü bilgisini Teknofest sunucularına aktarmakta ve sunuculardan gelen bilgileri 

alabilmektedir.  

Şekil 1 Sistem Şeması 

Yer Kontrol İstasyonu ve Arayüz: Tasarlanan hava aracının irtifa bilgisi, enlem bilgisi, 

boylam bilgisi gibi bilgilerin tasarlanan arayüz ile kullanıcıya aktarıldığı bilgisayardır.  

Telemetri Sistemi: Hava aracı ile yer kontrol istasyonu arasında kablosuz iletişimi sağlayan 

sistemdir. 915 MHz Telemetri sistemi kullanılmıştır. 

Kumanda: Pilotun hava aracını manuel olarak sürmesi gerektiğinde kullanacağı, kablosuz 

haberleşmeyi sağlayan araçtır. 

Uçuş Kontrol Kartı: Hava aracının otonom uçuş bilgilerini içinde barındıran, GPS bilgileri, 

kamera görüntüsü, motorlar ve ESC devrelerini kontrol eden elektronik karttır.  

Motor ve Sürücü: Sisteme hareket kabiliyeti veren kısımdır. Fırçasız DC motor modellerinin 

kullanılabilmesi için ESC isimli sürücülere ihtiyacı vardır. 

Yardımcı Bilgisayar: Sistem üzerinde otonomluk ve hedefe kilitlenme yazılımlarının 

çalıştırılmasını sağlayan kısımdır. 
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LoRa: Yer istasyonuna bağlı olan, hava aracı bilgilerini telemetri sisteminden ayrı olarak 

yer istasyonuna aktaracak ulan uzaktan haberleşme sistemidir. Bu sistemde kullanılması 

kararlaştırılan model SX1276 LoRa modülüdür. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Sistemimizin bilgisayar ortamında, kullanılan malzemelerle göstereceği tahmini nihai 

performans değerleri Şekil 2’de ve Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Şekil 2’de batarya, motorların optimum ve maksimum değerleri, uçuş süresi ve elektriksel 

olarak harcadığı güç verilmiştir. Motorların maksimum itkide ulaşacağı hız, sıcaklık, verim, 

güç gibi değerlerin simülasyon ile elde edilmiş verileri Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Şekil 2 Simulasyon Değerleri

Şekil 3 Simulasyon Değerleri (Devamı)
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Şekil 3’te toplam sürücü ağırlığı, sistemin maksimum hızı, itki-ağırlık değeri, sistemin 

tahmini sıcaklık değerleri bulunmaktadır. Motorlar ortalama hızlarda çalıştırıldığında 

karşılaşılan sıcaklık, buna bağlı olarak verimin değişimi, İHA’ya binen yükün arttırılması 

durumunda İHA’mızın hız, uçuş süresi, tırmanma oranını gibi verilerinin simülasyon 

aracılığıyla belirlenen değerleri Şekil 3’te görülmektedir. İHA’mızın performansına dair, 

bölüm 3.3.’de yapılan test, simülasyon ve hesaplamalarda ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ

2.1. Takım Organizasyonu 

Tablo 1 Takım Özeti 
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Şekil 4 Takım Organizasyon Şeması 

Görüntü İşleme: Tasarlanan aracın hedefe kilitlenme özelliğini sağlayan ve kamera 

yardımıyla gelen görüntüyü istenilen formata çeviren bölümdür.  

Otonom Sürüş: Hazırlanan yazılımlar ile aracın başında bir pilot olmadan otomatik olarak 

iniş-kalkış gerçekleştirilebilen ve karşısına çıkan olayları pilot ihtiyacı duymadan 

değerlendirme yetisini sağlayan bölümdür. 

Haberleşme: Aracın hem yer istasyonu ile hem de kumanda ile haberleşmesini sağlaması 

üzerine çalışan birimdir. FlySky FSİ8 Kumanda ve alıcısı ile haberleşebilmek ve Telemetrinin 

yer istasyonu ile haberleşebilmesi bu birimin çalışmaları ile sağlanmaktadır. 

Elektronik: Sistemin elektronik malzemelerinin (motorlar, motor sürücü devreleri, vb.) 

problemsiz bağlantısından ve kullanımından sorumlu bölümdür. 

Arayüz Tasarımı: Yer istasyonunda bulunan, hedefe kilitlenme ve haberleşme bilgilerinin 

(GPS bilgisi, kamera görüntüsü, vb.) görüntüleneceği sistem üzerine çalışan birimdir. 

Mekanik: Tasarlanan aracın gövdesinin modellenmesi ve üretiminden, araç için kullanılacak 

iniş takımı üzerinde çalışan bölümdür. 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Tablo 2 Beklenen Fiyat Tablosu 

Malzeme Listesi Ürün Fiyat 

Gövde Tasarım Gövde 250 TL 

Uçuş Kontrol Kartı Pixhawk seti 2158 TL 

Motor Sunnysky x3108s kv 900 1148 TL 

ESC 40A Emax 506,88 TL 

Kumanda FlySky FS-i8 1258 TL 

Yardımcı Bilgisayar Nvidia Jetson TX2 4.852,16 TL 

Kamera RunCam 2 4K Edition 837,51 TL 
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Pervaneler 1045/1137 200 TL 

Batarya 4S 5000 mah Lipo Pil 650x2 

                             TOPLAM 12.510 TL 

 

Beklenilen ürün/fiyat tablosu Tablo 2’de belirtilmiştir. Ön Tasarım Raporunda da belirtilmiş 

olup alınacak ürünler belirlenmiştir ve fiyat listesi tablo haline getirilmiştir. 

Tablo 3 Alınan Malzeme Fiyat Tablosu 

EKİPMAN ADET BİRİM FİYAT 

Gövde Üretim                                              

1 

250 ₺ 

SunnySky KV720 4 317,18 ₺ 

Emax BLHeli 30A 4 128,86 ₺ 

Pixhawk Uçuş Kontrol Seti 

 

Radiolink se 100 M8N 

GPS 

 

915 MHz Telemetri Alıcı-

Verici 

1 2.458,18 ₺ 

1 Pixhawk Set (Dahil) 

1 Pixhawk Set (Dahil) 

Leopard Power 4S 12000 

mAh 

 1.486,80 ₺ 

1255 Pervane Seti 1 400 ₺ 

NVDIA Jetson TX2 1 Developer Kit ve Orbity 

Carrier (Dahil) 

Developer Kit 

Orbity Carrier 

1 5.155,42 ₺ 

1 2.497,47 ₺ 

FlySky FSİ8 Kumanda 

Alıcı 

1 1.470,28  ₺ 

RunCam 2,4K 1 1000 ₺ 

RC832 Görüntü Aktarıcı 

Kit 

1 436,14 ₺ 

Emax Güç Dağıtım Kartı 1 56,50 ₺ 

DJI F450 İniş Takımı 1 86,23 ₺ 

Imax B6AC Pil Şarjı 1 327,60 ₺ 

TOPLAM EKİPMAN 23 17.408,78 ₺ 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere ekstra ekipmanlar ile birlikte yaklaşık 17.500 ₺ fiyatlık malzeme 

tedariki yapılmıştır. Ön Tasarım Raporunda belirten malzemelerin birkaçı hariç diğer 

malzemelerin aynıları temin edilmiştir. 
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Tablo 4 Alınması Beklenen Malzemeler ile Alınan Malzemeler Arasındaki Fark Tablosu 

EKİPMAN TAHMİN EDİLEN 

FİYAT 

ÖDENEN FİYAT FARK 

Gövde 250 ₺ 250 ₺ 0 ₺   

Uçuş Kontrol Kartı 2158 ₺ 2.458,18 ₺ 300,18 ₺   

Motor 1148 ₺ 1.268,72 ₺ 120,72₺ 

ESC 506,88 ₺ 515,44 ₺ 8,56 ₺ 

Kumanda 1258 ₺ 1.470,28 ₺ 212,28₺ 

Yardımcı Bilgisayar 4.852,16 ₺ 7.652,89₺ 2.795,73 ₺ 

Kamera 837,51 ₺ 1000 ₺ 162,49 ₺ 

Pervaneler 200 ₺ 400 ₺ 200 ₺ 

Batarya 1300 ₺ 1486,8  ₺ 186,8 ₺ 

Esktralar  907,15 ₺ 907,15 ₺ 

TOPLAM 4.893,23 ₺ 

Alınması beklenen malzemeler ile alınan malzemeler arasındaki fiyat farkı Tablo 4’de 

gösterilmektedir. 

Sponsorlar 
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Tablo 5 Zaman Çizelgesi 

Proje 

Aşamaları 

15.03.21 15.04.21 15.05.21 06.06.21 05.07.21 01.08.21 06.09.21 

Tasarım 

Aşamaları 

       

Malzeme 

Tedariki 

       

Montaj 

İşlemleri 

       

Yazılım 

Geliştirme 

       

Prototip 

Üretimi 

       

Kritik 

Tasarım 

Raporu 

       

Uçuş 

Testleri 

       

Uçuş 

Kanıt 

Videosu 

       

Yarışma 

Tarihi  

       

 

Tasarım Aşamaları: Ekibimiz tarafından İHA’nın tasarımı üç ana kategoriye ayrılmıştır. 

Bunlar ön tasarım raporunda ayrıntılı bir şekilde belirtilene ek olarak şöyledir: 

1.Ana Sistemin, Alt Sistemlerin Seçim Kriterleri ve Sistem Uyumlulukları: Ön Tasarım 

Raporunda belirtildiği üzere gövde tasarımı tamamen ekibimize aittir. Alt sistemler de 

tamamen tedarik edilen diğer malzemelerle uyumludur. 

2.Otonom Kilitlenmenin Kavramsal Tasarımı: Bu kısımdaki amaç kamera görüntüsünü 

işleyip, yazılan kod ile sistemin başında bir personel olmadan istenilen hedefi tespit edip, o 

hedefe kilitlenme sürecini sistemin kendi kendisine yapmasıdır. Yazılım geliştirme ekibi 

tarafından çalışmalara devam edilmektedir. 

3.Arayüz Kavramsal Tasarımı: Sistem ile personelin haberleştiği yer olarak tarif 

edilebilmektedir. Arayüz tasarımı ve geliştirme ekibi tarafından çalışmalara süratle devam 

edilmektedir. 

Malzeme Tedariki: Sunnysky X3108S KV 720 Drone Fırçasız Motor (x4) stok durumundan 

dolayı tahmin edilen tarihten geç teslim alınmıştır. 

Bunun yanı sıra Devoloper Kit ve Orbity Carrier (NVDIA Jetson TX2)  uzun tedarik 

sürecinden (6-8 gün) dolayı tahmin edilen tarihten geç teslim alınmıştır. 

Geri kalan tüm malzemelerimiz planlamış olduğumuz sürede elimize ulaşmış olup; tahmin 

edilen ve planlanan süre arasında bırakılan esneme payı sayesinde tedarikle ile ilgili bir sorun 

yaşanmamıştır. 
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Montaj İşlemleri: Tahmin edilen süreden geç teslim alınan ürünler ve salgın süreci 

dolayısıyla yaşanılan gecikmeler neticesiyle 2-3 hafta sürelik bir gecikme yaşanmıştır. Montaj 

işlemi öngörüldüğü süreden biraz daha geç süre sonunda tamamlanacaktır. 

Yazılım Geliştirme: Savaşan İHA projemizin en çok zaman ayrılan kısmı olan yazılım 

geliştirme, ekip tarafından montaj, malzeme tedariki gibi çalışmalardan önce başlanmış 

olmakla birlikte bu yöndeki çalışmalar hala sürmektedir. Yazılım geliştirilmesi arayüz 

tasarımı, görüntü işleme gibi konularda önemli bir yol alınmıştır ve Tablo 5’te de görüldüğü 

üzere belirlenen tarihlerde başarıya ulaştırılacaktır. 

Yazılım geliştirme kategorisi en fazla zaman ayrılan kısım olmasının yanı sıra en fazla 

işgücüne sahip olan kısım olmuştur. 

Yazılım geliştirme sürecinde ekibimiz ön tasarım raporunda bahsedildiği gibi Python, C dili 

ve C++ programlama dillerini kullanmış olup ek olarak C++ temelli Arduino programlama 

dilini de kullanmıştır. 

Prototip Üretimi: Ön Tasarım raporunda belirtildiği gibi sistemimizin gövdesi ekibimiz 

tarafından tasarlanmıştır. Çapraz motorlar arası 500mm olan quadcopter tasarımımızın üretimi 

3 boyutlu yazıcıdan alınan kalıplarla kompozit malzemeden yapılacaktır. Gövde üretimi 

oluşan hatalar sebebiyle belirlenen tarihlerde tamamlanamamıştır. Ancak yapılan çalışmaların 

sonucunda yapılan yanlışlar tespit edilip, pandemi sürecinin de ortaya koyduğu problemlerden 

en az şekilde etkilenerek gövde Temmuz ayı içerisinde testlere hazır hale getirilecektir. 

Uçuş Testleri: Uçuş testleri yaşanılan aksiliklerden kaynaklı olarak henüz 

gerçekleştirilememiştir. Uçuş testleri de Temmuz ayı içerisinde istenilen şekilde yapılacaktır.  

Uçuş Kanıt Videosu: Uçuş kanıt videomuz planlanan tarih olan 1 Ağustos tarihine 

yetiştirilmek üzere Temmuz ayının son haftalarında çekilecektir. Yüksek çözünürlüklü bir 

kamera ile bu görevi üstlenen ekip tarafından kaydedilecektir. Uçuş kanıt videosu istenilen 

şekilde yaklaşık 3 dakikalık bir video olarak planlanmıştır. 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ 

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

Tasarlanan ve montajına başlanan aracın nihai mimarisinde ön tasarım raporuna göre bazı 

farklılıklar bulunmaktadır. Sistemin şartnamede verilen uçuş süresine ulaşılabilmesi amacıyla 

batarya 4S 14.8V 12000 mAh değerlerine sahip bir batarya ile değiştirilmiştir. Yine uçuş 

süresinin artmasını amaçlayarak yaptığımız çalışmalar doğrultusunda kamera, yardımcı 

bilgisayar ve kameranın alıcı-verici sistemini 3S 11.1V değerinde başka bir Li-Po batarya ile 

beslenmesi kararlaştırılmıştır. Bataryalar haricinde ön tasarım raporuna göre farklılık taşıyan 

diğer kısmımız pervanelerdir. Ön tasarım sürecinde seçilen pervaneler yerine 1255 

isimlendirmeli karbon fiber pervanelerin yarışmada kullanılmasına karar verildi. Bu sayede 

sistemin itkisinin artacağı hesaplandı. Bu hesaplamaların simülasyonu 1.2 ve 3.3 kısımlarında 

verilmiştir. Diğer temel malzemelerde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Araç 

tasarlanırken tüm alt sistemlerin birbiriyle uyum içerisinde olmasına dikkat edilmiş, tüm 

ürünler satın alımdan önce simülasyonda denenmiştir.  
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Alt sistem kısmında detaylı olarak tanıtılan parçalarımızın birbirleri ile bağlantısı ve sistemin 

temel çalışma prensibi şu şekildedir: 

Sistemi besleyen batarya güç dağıtım kartı ile motor sürücülerine dağıtılır. Bu sayede 

motorların tamamı eşit şekilde güç almış olur. Motor sürücülerinin 3 pinli soket kısmı uçuş 

kontrolcüsüne bağlanır. Bu sayede sistemin stabil uçuşu için yapılan PID ayarlarının uçuş 

kontrolcüsünden sürücüye aktarımı yapılır. Kontrolcüye bağlanan GPS sayesinde sistem 

otonom uçuşta nerede olduğunu öğrenir ve istediğimiz bölgelere uçuş yapar. Sistemin kaçış 

manevraları için de bu GPS üzerinden alınan harita ve bilgiler önemlidir. Mini OSD uçuş 

kontrolcüsüne doğrudan bağlanır. Mini OSD’nin sistem üzerindeki görevi arayüze aracın 

anlık bilgilerinin bazılarının gönderilmesini sağlamaktır. Yine kontrolcü üzerine bağlı olan 

telemetri sistemi ile birlikte sistem yer istasyonu ile haberleşmektedir. Bu sayede sistemden 

gelen bilgiler yer istasyonuna aktarılır. Uçuş kontrolcüsü bataryaya ekstra bir modül ile 

birlikte bağlanır. Güç modülü olarak isimlendirilen bu modül sayesinde kontrolcüye anlık 

gelen akım değerleri sabit tutulur ve fazla voltajın zarar vermesi engellenir. Yardımcı 

bilgisayarımız Jetson, uçuş kartına USB ile bağlanır. Jetson; araç üzerinde otonom hareketleri, 

görüntü işleme algoritmalarını ve kaçış manevralarının yazılımını aktarmak amacıyla 

bulunmaktadır. Tasarımın genel çalışma prensibi bu şekildedir. Daha detaylı anlatımlar alt 

kısımlarda verilmiştir. 

Tablo 6 Ürün Model Listesi 

Ürün Marka/Model 

Motor SunnySky X3108S KV720 

ESC Emax BLHeli 30A 

Kamera RunCam 2 4K 

Yardımcı Bilgisayar NVDIA Jetson TX2 

Kumanda FlySky FSİ8 Kumanda 

Batarya Leopard Power 4S 12000 mAh 

Pervane 1255 Karbon Fiber Pervane Seti 

GPS Radiolink SE100 M8N GPS 

Kontrol Kartı Pixhawk Px4 

Görüntü Aktarıcı RC832-TS832 Görüntü Aktarcıcı Seti 

 

3.2. Alt Sistemler Özeti 

Araç tasarlanırken tüm alt sistemlerin birbiriyle uyum içerisinde olmasına dikkat edilmiş tüm 

ürünler satın alımdan önce simülasyonda denenmiştir. Alt sistemlerimizin marka/model 

bilgileri ve seçim kriterleri şu şekildedir: 

3.2.1. SunnySky X3108S 720 KV Fırçasız DC Motor 

Tasarladığımız araç 4 motorlu olduğundan dolayı seçtiğimiz motorda ilk olarak baktığımız 

değer thrust(itki) değeridir. Bu aracın ağırlığı da göz önüne alındığında motorların sağladığı 

itki değeri bizim için ağırlığın kaldırılabilmesi noktasındaki en önemli değerdir. 3.5. kısımda 

da anlatıldığı üzere sistemimizin yaklaşık ağırlığı 2.8 kilogram olarak tespit edilmiştir. 

Ağırlığın tamamı motorlar tarafından taşınacağından dolayı basitçe tek motorun 2800/4=700 

gramlık minimum itkiye sahip olması gerekmektedir. Seçtiğimiz bu modelin datasheet 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

16 | S a y f a  

QuadTech 

Şekil 6 Emax BLHeli 30A 

Şekil 5 SunnySky X3108S DataSheet 

değerlerine göre kullandığımız batarya ve pervaneye göre verdiği itki değeri maksimum 1380 

grama kadar ulaşabilmektedir. Ekstra ağırlıkların oluşması durumunda bile taşıma 

kapasitesinin yeterli olması, bizim bu modeli seçmemizin en önemli sebebidir. Bu motor 

dışında düşündüğümüz ilk model Emax MT2208 isimli motordu. İstediğimiz değerleri 

sağlamasına rağmen seçtiğimiz modelden daha düşük itkiye sahip olması bizi SunnySky 

markasının X3108S modeline yöneltti. 

Şekil 5’de verilen değerler 1238 model pervane, 4S Lipo pil ürünleri içindir. İlk sütun çekilen 

amperi, ikinci sütun ise itki değerini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Emax BLHeli 30A ESC 

Şekil 5’te verilen datasheete göre kullanılan batarya ve pervane modelleriyle beraber motor 

maksimum itkide 22.4 Amperlik sürekli akım çekmektedir. Dolayısıyla seçtiğimiz motor 

sürücüsünün 30A sürekli akım değerine sahip olması gerekiyordu. Bu modelin seçilmesinin 

sebebi ani dalgalanmalarda 40 Ampere kadar korumaya sahip olması ve diğer modellerden 

daha stabil çalışmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Pixhawk PX4 Uçuş Kontrol Kartı 

Drone sistemlerinin uçuş yazılımlarını bulunduran uçuş kontrol kartı aracın beyni olarak 

çalışmaktadır. Tasarımımızda Pixhawk kartının seçilmesinin sebebi piyasadaki en güncel 
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Şekil 8 Radiolink SE100 M8N GPS 

Şekil 7 Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı 

yazılımlardan birisi olması, açık kaynak kodlu olması ve otonomluğa uygun bir model 

olmasıdır. Kontrol kartı set halinde satın alınmış olup içeriği şu şekildedir; 

 Radiolink SE100 M8N GPS 

 915 Mhz Alıcı-Verici Telemetri Seti 

 Güvenlik Kilidi  

 Buzzer 

 Güç Modülü 

 Mini OSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1. Radiolink SE100 M8N GPS 

GPS olarak bu modeli bulunduran seti satın almamızın sebebi piyasadaki diğer ürünlerden 

daha yüksek hassasiyete sahip olmasıdır. Uçuş kontrolcüsü üzerindeki soketlere doğrudan 

bağlanabilir yapıdadır.50000 metre irtifaya kadar çalışabilme özelliğine sahip bu GPS, çift 

GNSS ile 500 mm hassasiyetle çalışmaktadır. Saniyede 515 metre hızla ilerleyen bir araç 

üstünde dahi çalışabilmektedir. Bu değer ortalama bir yolcu uçağının saatteki hızının yaklaşık 

2 katıdır. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2. 3DR 500 mw 915 Mhz Telemetri Seti 

2500 metre mesafeden bilgi iletebilen bu ürünün vericisi drone, alıcısı yer istasyonu üzerinde 

bulunarak drone’dan bilgi aktarımını sağlamaktadır. Arayüze bilgi aktarımı ve motor testleri 
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esnasında kullanımı sayesinde epey işlevsel bir üründür. Açık kaynak kodlu olması 

seçimimizde kritik önem taşımaktadır. 

3.2.3.3. Güvenlik Kilidi 

Bu buton kontrolcüyle bağlantısı yapıldıktan sonra kapalı konumuna geçtiğinde tüm sistemin 

kapatılmasını sağlar. Yedek sigorta olarak kullanılacak olan sistemdir. 

3.2.3.4. Buzzer 

Buzzer, drone testleri esnasında düşme durumuna karşı aldığımız bir önlemdir. Yüksek ses 

çıkartarak görülmeyen yerlere düşen aracın bulunmasını sağlar. 

3.2.3.5. Güç Modülü 

Güç modülü kontrolcü ve batarya arasındaki bir köprüdür. Kontrolcüye gelen akım ve voltaj 

değerlerini sabit tutarak herhangi bir dalgalanmadan zarar görmesini engeller.  

3.2.3.6. Mini OSD 

Yer istasyonuna bağlı olarak çalışan OSD modülü, kameradan gelen görüntülerin üzerine 

bindirme denilen işlemi yaparak arayüzde kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9 Mini OSD 

3.2.4. Leopard Power 4S 12000 Mah Batarya 

Motorlara güç veren ürünümüzdür. Araçtaki en ağır parçadır. 1 kilogram üzeri ağırlığı ile 

aracın tam ortasında konumlandırarak sistemin ağırlık merkezi dengelenmiştir. Voltaj değeri 

sayesinde motorların maksimum itki değerine ulaşmasını sağlar. 

3.2.5. 1255 Karbon Fiber Pervane 

Bu pervanenin boyutu sayesinde motorun maksimum itki değerine ulaşması amaçlanmaktadır. 

1255 olarak isimlendirilmesi yapılan pervanenin ilk iki hanesi (12), pervanenin boyutunun inç 

olarak değerini belirtmektedir. 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

19 | S a y f a  

QuadTech 

3.2.6. Nvidia Jetson TX2 ve Orbitty Carrier 

Yardımcı bilgisayar olarak ilk etapta Raspberry Pi ve Jetson Nano modelleri de düşünüldü. 

Fakat bu ürünlerin istediğimiz işlem kapasitesine sahip olmamasından dolayı Jetson TX2 

modelini seçtik. Bahsedilen diğer ürünlere kıyasla çok yüksek fiyata sahip olan bu model, 

işlemlerin hızlı gerçekleştirilmesinin yarışmada büyük öneme sahip olması sebebiyle seçildi. 

Seçim kriterlerimizden ilki olan bu işlemci kapasitesi otonomluk işlemleri açısından önem 

taşımaktadır. Aynı zamanda bu ürün görüntü işleme yazılımımızın maksimum 

performansında çalışmasını da sağlamaktadır. İkinci kriterimiz görüntü işlemeyle alakalı 

kullandığımız YOLO, OpenCV gibi kütüphaneleri bu ürünle çalıştırabilmemizdir. 

Ürünü ilk aşamada developer kit (geliştirici kiti) olarak satın aldık. Bu kit sayesinde ürünün 

kurulumu ve yazılımların içerisine yüklenmesi kolay oldu. Fakat bu kitin ağır ve boyutlarının 

çok büyük olması sebebiyle ekstra bir taşıyıcı kart satın almamız gerekti. Bu taşıyıcı kartın 

modeli Orbitty Carrier olarak seçildi. Bilgisayarla tam uyum içerisinde çalışan bu kart 

sayesinde uçuş kontrol kartına bağlantı kolaylaştırılmaktadır. Kartın boyutu Jetson TX2 

modeliyle aynı olup epey ufaktır. Kart üzerinde 2 adet USB girişi bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10 Nvidia Jetson TX2 Developer Kit 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11 Orbitty Carrier 

3.2.7. FlySky FS İ8 Kumanda ve Alıcı Seti 

10 kanala sahip olan bu setin 4 kanalı temel hareketlerin yapılması için kullanılmaktadır. 

Kalan 6 kanal ise modlanabilir olup eve dönüş ve failsafe gibi hazır modların kullanılmasına 

da imkân sağlamaktadır. Bu kumandanın seçilmesinin sebepleri yüksek menzilde çalışabilme 
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kapasitesi, üzerinde bulunan ekran sayesinde bazı temel bilgilerin anlık görüntülenebilmesi ve 

en önemlisi modlanabilir yapısıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Şekil 12 FlySky FS İ8 

3.2.8. Runcam 2 4K 

4K çekim yapma kabiliyetine sahip olan bu kamera sağladığı 150 derecelik görüş açısıyla 

beraber yarışmadaki rakip takımların tespitinde üstünlük sağlamaktadır. Dâhili bataryası 

sayesinde 80 dakikaya kadar çalışabilmektedir. Ürüne benzer başka Runcam modelleri de 

kamera seçiminde düşünülmüş olmasına rağmen son olarak üzerinde bulundurduğu lensin 

sağladığı görüş açısı ve dayanıklılığı bu modelin seçilmesine sebep olmuştur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13 Runcam 2 4K 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

21 | S a y f a  

QuadTech 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Görüldüğü üzere motorlarımızın tam itki durumunda yani motorumuzun tam güçle çalıştığı 

durum için performans grafiğimiz Şekil 14’teki gibi olmaktadır. Motor @ Uçuş kısmında 

okunan değerler bölüm 1.2.’de sistemin nihai performansına göre belirlenmiş değerlerdir. Bu 

kısımda elde edilen performans değerlerinin dışında, itki kuvveti arttırıldığı zaman 

motorumuzun performans değerlerinin değişimini gözlemleyeceğiz. Grafikte motorumuzun 

itki gücünü arttırdığımızda sıcaklık değerinin arttığını ve bunun tam güçte çalışan bir motor 

için normal olduğunu gördük. Verim değerimizin sıcaklığın artmasıyla ortaya çıkan motor 

kayıplarıyla birlikte, Motor @ Uçuş performansındaki veriminin altında bir verim değerine 

ulaştığını gözlemlemekteyiz. Uygulanan akım değeri arttığında elektriksel gücümüzün de artış 

göstermesi beklenen bir durumdur. Bu artışa bağlı olarak itki kuvveti de artmaktadır. 

Elektriksel gücümüzün bu grafiğe göre artan bir şema izlemesinin nedeni bu şekilde ifade 

edilebilir.  Grafikte bahsedilenleri özetleyecek olursak, motorları tam itki ile çalıştırdığımız 

zaman elektriksel gücümüzün artmasına bağlı olarak motor devrinin arttığını gözlemliyoruz. 

Motor devrinin artmasıyla, motor sıcaklığımızın da arttığını ve bu durumun verim 

değerimizin düşmesine neden olduğunu gözlemliyoruz. Motorların ömürleri açısından tam 

itki kuvveti ile uzun süreli uçuşlardan kaçınmamız gerekmektedir. Bu grafikte aslında, kaçış 

manevrası yaparken harcanacak güç, gerekli olan elektriksel güç ve gerekli olan itki kuvveti 

gibi değerler hakkında motorlarımızın göstereceği performansa dair bilgiler verilmiştir.  

Şekil 14 Tam İtki Durumunda Motorun Özellikleri 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

22 | S a y f a  

QuadTech 

Şekil 15 Uçuş Süresi 

 

Tasarlamış olduğumuz İHA’mızın, optimum ve maksimum verimle çalıştığı durumlara göre 

uçuş süremizin belirlendiği grafik Şekil 15’te görülmektedir. Şekil 14’te motorumuzun 

optimal ve maksimum itki durumuna göre çalışma performansından bahsetmiştik. Bu grafikte 

ise bu durumlara göre İHA’mızın ne kadar havada kalabileceğini değerlendireceğiz. Hava 

sürtünmesinin dahil edilmediği durumda optimal olarak performans testlerinde belirlediğimiz 

16.5 dakika uçuş süresinden daha az azalan bir grafikle aşağı yönde bir yörünge belirlediğini 

görmekteyiz. Yani İHA’mız 16.5 dakikada, hava sürtünmesi olmayan bir ortamda daha fazla 

mesafe kat edebilmektedir. Bu durumda gideceği mesafenin de artan bir yörünge izlemesini 

beklemekteyiz. Bilgisayar ortamında, herhangi bir dirençle karşılaşmadan yapılan bu testin 

amacı kullanılan bataryaya göre İHA’mızın saf ağırlığıyla ne kadar uçuş yapabileceğini 

gözlemlemektir. Hava sürtünmesi eklenerek gerçek zamanlı bir simülasyon yaptığımız zaman 

elde edilen grafiğin, uçuş süresinin ömrünü daha hızlı tükettiği ve daha kısa bir menzile sahip 

olduğu gözlemlenmiştir. İHA hızının artmasıyla birlikte bu değerlerin daha da kısalacağı 

grafikte gözlemlenmiştir. Ancak grafikte de gözlemlendiği gibi hava sürtünmesinin 

arttırılması durumunda dahi, tasarlamış olduğumuz İHA’mızın değerleri, optimal uçuş 

süremiz 16.5 dakikada ulaşabileceği en iyi menzil değerleri arasında yer almaktadır.  

Bu iki grafikte elde edilen değerlere bakarak, Teknofest gibi bir yarışmada tasarladığımız 

İHA’nın karşılaşacağı her kuvvete karşı gerekli olan itki kuvveti, maksimum verim değeri, 

optimal uçuş süresi, optimal menzil mesafesi gibi değerleri sağlayacağı simülasyonlar 

aracılığıyla kanıtlanmıştır. 

 

Araç Hızı 
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3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

Bu hava aracının tasarımında ağırlık dağılımı düzgün bir şekilde yapılmış olup, çapraz 

motorlar arası uzaklığı 50 cm olarak belirlenmiştir. Drone sistemleri en az 3 motordan oluşup, 

4, 6 ve 8 motorlu gibi yapılarda da olabilir. Bizim için istenilen güç ve aerodinamik 

değerlerini quadcopter sağlamaktadır. Şekil 16’da aracın üstten görünümü, uzunluk ölçüleri 

ve aracımızın üst kısmında bulunan elemanlar yani Nvidia işlemci ve GPS modülü 

bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzemelerimizi orta kısımda yerleştirmek için yaklaşık 4.5 santimetrelik yükseklik 

ayarlanmıştır. Uzunluk değerleri Şekil 17’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16 Drone Tasarımının Üstten Görünüşü 

Şekil 17 Drone Tasarımının Yandan Görünüşü 
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Motorların yüksekliği dâhil beklediğimiz yükseklik 24.04 cm’dir. Genişliği ise pervaneleri 

dâhil edilmeden 39.36 cm olarak belirlendi. Orta kısma yerleştirilecek olan malzemelerin 

görünümünün Şekil 18 gibi olacağını söyleyebiliriz. 

Sarı renkli kısımda kamera olması planlandı. Bu kısım aracımızın ön kısmı olarak belirlendi. 

Ortadaki turuncu kısım uçuş kontrol kartıdır. Ağırlık dengesi ve boy açısından ortada 

durmasına karar verildi. Sağ tarafta bulunan yeşil ile gösterdiğimiz kart ise güç dağıtım 

kartıdır. Açık mor olan kısım buzzerdır. Açık mavi kısım ise haberleşme amaçlı kullanılan bir 

modüldür. Alt kısımdaki pembe ve mor kısımlar sırasıyla görüntü modülü ve telemetri’dir.  

Alt kısımda 12.000 mAh’lık Lipo batarya bulunmaktadır. Drone üzerindeki en ağır üründür. 

Şekil 19’da kırmızı ile gösterilen alan bataryadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 19 Drone Tasarımının Alttan Görünüşü 

Şekil 18 Drone Tasarımının Gövdeler Arasında Kalan 
Malzemeleri 
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3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Drone üzerindeki bütün modüllerin ve gövdenin ağırlık listesi Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7 Ağırlık Tablosu 

EKİPMAN ADET Ağırlık (gram) 

Gövde 1 600 

SunnySky X3108S 4 324 

Emax Blheli 30A 4 112 

Pixhawk uçuş kontrol seti 1 15.8 

Radiolink SE100 M8N GPS 1 50 

915 MHz Telemetri Alıcı-Verici 1 50 

Leopard Power 4S 1200 mAh 1 1046 

1255 pervane seti 1 (4’lü) - 

Nvidia Jetson TX2 1 185 

FlySky fs-i8 alıcı 1 19.3 

Runcam 2 4k 1 49 

Rc832 görüntü aktarıcı kit 1 22 

Emax güç dağıtım karı 1 6 

DJI 7450 iniş takımı 1 250 

  2729.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20 Alt Gövde Ağırlık Merkezi 
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Şekil 21 Üst Gövde Ağırlık Merkezi 

Şekil 22 Kolların Ağırlık Merkezi 

Şekil 23 Nvidia Jetson TX2 Ağırlık Merkezi 
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Şekil 24 GPS Ağırlık Merkezi 

Şekil 25 Bataryanın Ağırlık Merkezi 
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Şekil 26 Motor Sürücülerin Ağırlık Merkezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 27 Uçuş Kontrol Kartının Ağırlık Merkezi 

Son olarak tüm ürünlerin montajı sonrası ortaya çıkan ağırlık merkezi Şekil 28’de 

belirtilmiştir. Ek olarak merkez koordinatları alt gövdeye göre alınmıştır ve belirlenen 

değerler bu kısımda değişiklik göstermektedir. Aracın kilosu ile alınan malzemelerin kilosu 

bire bir eşleşmektedir.  
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Şekil 28 Genel Sistemin Ağırlığı ve Ağırlık Merkezi 

4. OTONOM KİLİTLENME 

İHA’mızın otonom kilitlenme görevi için gerçek zamanda görüntü aktarımı yapan RunCam 2 

4K kamera kullanılmaktadır. Aldığımız görüntüde, karşımıza çıkan rakip İHA’lara otonom 

kilitlenme yapabilmek için birçok algoritmayı inceledik. Bu incelemeler sonucunda elde 

ettiğimiz bilgilere göre YOLOv4’te eğittiğimiz modelimizi TensorFlow filtresi ile GPU 

kullanarak çalıştırma algoritmasının Teknofest gibi kilitlenme hızının çok önemli olduğu bir 

yarışmada bize artı katacağı kanısına vardık. Yazımızın bu bölümünde diğer algoritmaların 

neden tercih edilmediği, YOLOv4’ün neden seçildiği, GPU ve CPU kullanımına göre 

algoritmanın gösterdiği farklılıklar ve YOLOv4 modelinin eğitilme işlemlerini anlatacağız.  

Otonom Kilitlenme işlemleri için kullanılabilecek algoritmaların genel mantığı, anlık gelen 

görüntüde, kameranın sağladığı açı kadar tarama yaparak modellenmiş cisim ya da cisimlerin 

tespit edilmesi ve buna bağlı olarak kullanıcıya çıktı vermesidir. Bu iş için R-CNN, KNN, 

FAST R-CNN, Faster R-CNN ve YOLOv4 gibi popüler model dosyaları ve bunlara bağlı 

olarak nesne tanıma algoritması geliştirilmektedir. R-CNN algoritmasında giriş imgesi birkaç 

bölgeye bölünür (yaklaşık 2000). Bu bölgelerde ayrı ayrı CNN (İmgeye uygulanan farklı 

filtreler ile ilgili sinir ağlarının bulunması) işlemi uygulanır. Daha önceden belirlenmiş nesne 

ve onun komşuluk piksellerini tespit eder ve kullanıcıya imgedeki nesnenin tespiti sağlanmış 

olur. Bu modelin en büyük kaybı zamandır. Her bölgeye ayrı ayrı işlem yapması nedeniyle 

çok yavaş çalışmaktadır ancak kesinliği daha net olmaktadır. Fast R-CNN ise önce CNN 

işlemi uygulayıp, bu işlemden çıkan bilgiye göre imgeyi bölgelere ayırarak tespit işlemini 

gerçekleştirir. R-CNN ‘den daha hızlıdır ve eğitim süresi kısadır. 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

30 | S a y f a  

QuadTech 

 

Şekil 29 CNN Algoritmasının Yapısı 

Faster R-CNN metodu ise önce bölge önerme işlemi ile giriş imgesinde nesne olan bölgeleri 

tarayarak bu bölgeleri dikdörtgenlerle etiketler. Daha sonra bu bölgelere Fast R-CNN uygular. 

Bu yüzden daha hızlı ve kesin sonuç vermektedir.  

KNN ise daha çok imge bölütleme ile çalışır. İmgedeki bölgelere göre küme sayısı belirlenir. 

Bu kümelerin Öklid mesafesindeki örneklere bakılır. İşlem bittiğinde imge farklı bölgelere 

ayrılmış, tespit edilmesi istenen nesne arka plan, diğer nesneler gibi etmenlerden arındırılmış 

olur. Diğer yöntemlere göre gürültü ve aydınlatmalardan etkilenmesi, işlem süresinin 

uzunluğu gibi nedenlerden dolayı karşılaştırma işleminde yer almamıştır. 

 

Şekil 30 R-CNN ve Fast R-CNN Karşılaştırılması 

Bizim kullandığımız algoritma olan YOLOv4 ise giriş imgesini M satır N sütunluk (MxN) bir 

alanı çerçevelere bölmektedir. Bu çerçeveler içerisinde bir k eşiği belirlenir. Belirlenen eşik, 

tespit edilecek nesneye ve nesne sayısına göre değişkenlik göstermektedir. Bu eşiğe göre 

nesne veya nesne değil bilgisini elde ederek imge içerisindeki nesnenin etiketlenip 

konumlandırma işlemini yapmaktadır. YOLO’nun diğer algoritmalardan daha hızlı olmasına 

gelecek olursak, YOLO saniyede 45 kare taramaktadır ancak dezavantajı çok küçük 

nesnelerde kesin sonuç verememesidir (Örneğin; uzakta uçan bir kuşun kilitlenme bilgisini 

hatalı çıkartabilir.). Algoritmalara ayrı ayrı baktığımız zaman YOLO algoritması ile 

yarışabilecek tek algoritmanın Faster R-CNN olduğunu görüyoruz. Bu yorumu Doğruluk/Hız 

grafiğine dökerek, Şekil 31 üzerinden açıklama yapalım; 
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Şekil 31 Yolo ve Fast-R CNN Hız Karşılaştırması 

 

Şekil 31’de görüldüğü gibi Faster R-CNN aynı zamanda algoritma içerisinde Fast R-CNN 

uyguladığı için YOLO algoritmasına göre daha fazla kesinlik sağlıyor ancak Savaşan İHA 

gibi kaçış manevralarının, karşı kilitlenmelerin olduğu bir yarışmada hız ön planda 

tutulmalıdır. Bu grafiğin dışında daha önce de grup üyeleri olarak tasarladığımız Police Drone 

projemizde plaka tespiti işlemi için YOLO modelinden yararlanmıştık. Arabalarda, İHA’lar 

gibi hızlı hareket eden nesneler olduğu için tasarlamış olduğumuz YOLO modelimiz bu 

görevi başarı ile tamamlamıştır. Bu tecrübemizden de yararlanarak Teknofest Savaşan İHA 

yarışmasında YOLOv4 ile modellediğimiz algoritmayı kullanma kararı aldık. Bu 

algoritmaların FPS oranlarına bakıldığında en hızlı algoritma yine YOLOv4 olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu FPS oranını GPU kullanımı ile arttırmamız sayesinde kameradan elde 

ettiğimiz görüntüde oluşabilecek ani FPS düşüşlerinin önüne geçmiş oluruz. Python ile 

yazılan programlarda varsayılan seçenek olarak CPU ile kod çalıştırılmaktadır. Bunun yerine 

TensorFlow yardımıyla kullandığımız yardımcı bilgisayarın GPU’su ile işlem yaparak 

saniyede kameraya düşen kare sayısını arttırabiliriz. GPU’lar görüntü işlemenin yanında 

finansal işlemleri simule etme ve risk modelleme gibi hesaplama yükünün fazla olduğu 

işlemlerde de kullanılmaktadırlar. Genel olarak bakıldığında CPU’lar daha az sayıda çekirdek 

ile performans gerektiren işlemlerde kullanılırken, GPU’lar daha fazla çekirdek sayısı ile üç 

boyutlu işlemlerdeki işlem yükünü hafifletip hızlandırması için kullanılmaktadır ve hala daha 

kullanım yelpazeleri genişlemektedir.   

 

 

 

 

 

 

Şekil 32 CPU ve GPU Karşılaştırılması 
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Şekil 32’de görüldüğü gibi CPU’lar daha performanslı az sayıda çekirdek kullanırken 

GPU’lar daha az performansa sahip çok sayıda çekirdek kullanmaktadır. Ayrıca kullandığımız 

TensorFlow filtresi, Nvidia Jetson TX2 yardımcı bilgisayarı ile uyumlu çalışmasını 

sağlayacak Cuda/Cudnn altyapısı ile desteklenmektedir. Bu yolla uygulayacağımız model 

dosyasını TensorFlow yardımıyla GPU destekli çalıştırarak, alacağımız görüntüde 

oluşabilecek FPS düşüşlerinin önüne geçerek, rakip takımlara otonom kilitlenme esnasında 

engel olabilecek hız düşüşlerinin önüne geçmiş oluruz. Algoritmayı oluşturduktan sonra artık 

model dosyamızın, hazırladığımız konfigürasyon dosyası ile modellenmesinden 

bahsedebiliriz. YOLOv4 modelimizi eğitmek için internetten 2800 adet drone fotoğrafı 

bulduk. Bu fotoğrafların hepsini .JPG türüne çevirdik. 

Elimizdeki 2800 adet imgeyi etiketlemek için makesense.ai uzantılı internet sitesinden 

yararlandık.  

Şekil 33’te görüldüğü gibi 2800 adet imgeyi tek tek bu site aracılığıyla drone etiketi ile 

etiketliyoruz. Bu işlem sonrasında her imgeye ait etiket matrisini içeren .txt uzantılı dosyaları 

çıktı olarak alıyoruz. Bu imgelerin 2240 tanesini eğitim kısmında kullanmak için dosya 

konumlarını bir .txt dosyasına yapıştırıyoruz. Geri kalan 560 adet imgenin dosya konumunu 

da eğitimimiz esnasında bir hata oluşmaması adına test edebilmek için başka bir .txt 

dosyasına kopyalıyoruz. 

Şekil 33 Resim Etiketleme 
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Şekil 34 Google Colab Eğitim Aşaması 

 

 

 

Bu işlemi görünen kod parçası ile (dosya konumlarının çıkartılması) basitçe yapabilmekteyiz. 

Daha sonra eğitim işlemi esnasında kolaylık olması için eğitim bilgilerimizin yer aldığı 

.DATA uzantılı dosyamızı oluşturuyoruz.  

 

 

 

 

 

 

Yukarıda görüldüğü gibi classes girdisi sadece drone şeklindeki objelerin tespit edilmesi, 

etiketleme esnasında arka planda oluşan gürültülerin hataya sebebiyet vermemesi için “1” 

olarak girilmiştir.  İmge etiketleme ve DATA bilgilerimizin düzenlenmesinin ardından 

modelimizi eğitme işlemine başlayabiliriz. Bu işlemde Linux dilini kullanacağımız için 

Google Colaboratory’den yararlanılmıştır. Google Colab’e öncelikle hazırlamış olduğumuz 

model dosyasını yükledik. Daha sonra YOLO’nun kendi bünyesinde bulunan varsayılan 

imgelerden biri olan dog.jpg imgesi ile Colab’de yazdığımız kodların çalışıp çalışmadığını 

test ettik.  

Şekil 34’te görüldüğü gibi YOLO dosyasının hatasız bir şekilde nesne tespiti yapabildiğine 

emin olduktan sonra kendi modelimizi eğitmek için hazırladığımız konfigürasyon (.cfg 

uzantılı dosyamız.) dosyamızı eğitim işlemine tabii tuttuk. Bu kısımda Google Colab eğitim 
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Şekil 35 Eğitilmiş Modelden Alınan Sonuçlar 

için yaklaşık olarak 5-6 saat boyunca her imge için 2000 iterasyon çevirerek, etiketlemiş 

olduğumuz 2800 imge için modelimizin eğitimini yapmış oluyor. Eğitim işlemi bittikten 

sonra Google Colab .WEIGHTS uzantılı model dosyamızı oluşturmuş oluyor.  

Eğitim işlemi sonrasında model dosyamızı ve .cfg uzantılı konfigürasyon dosyamızı 

kodumuzda çağırarak bir video ile kontrolünü yaptık. Şekilde görüldüğü gibi birkaç farklı 

açıdan ve arka plan değişikliklerinden herhangi bir etkilenme yaşamadan modelimiz drone 

tespiti yapabilmektedir. Drone tespit süresi, gözle fark edilemeyecek kadar kısa zamanlarda 

gerçekleşmiştir. Otonom kilitlenmenin nasıl yapılacağından bahsettikten sonra yönergede 

belirtilen hedef vuruş alanı içerisinde bir drone’nin kilitlenme dörtgeni içerisine alınma 

kısmında geliştirdiğimiz algoritmadan bahsedelim. Yapmış olduğumuz denemelerde farklı en 

ve boydaki videolara uyguladığımız piksel işlemleri ile çizdirdiğimiz hedef vuruş alanı 

çerçevesi içerisinde kilitlenme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Hedef vuruş alanı dışındaki 

piksellerde YOLO herhangi bir tarama işlemine tâbi tutulmuyor. Böylece belirlenen alan 

dışındaki piksellerde herhangi bir drone taraması yapılmasının önüne geçmiş oluyoruz.  
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Şekil 36 Hedef Vuruş Alanında Tespit Edilmiş Drone 

Şekil 37 Hedef Alan Dışında Tespit Edilmeyen Drone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 36’da hedef vuruş alanına girmiş bir Drone’nin hedef dörtgeni içerisine alındığı ve 

vuruşa hazır konumda olduğunu görüyoruz. Burada YOLO sadece çerçeve içerisindeki 

pikseller ile işlem yapmaktadır.  
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Şekil 37’de de Drone’nin hedef vuruş alanı dışında kaldığını, bu yüzden herhangi bir filtre 

uygulanmadığı için hedef dörtgeni içerisine alınmadığı görülmektedir. Çerçevenin içinde 

kalan görüntülerde herhangi bir drone tespiti olmadığı için hedef dörtgen görülmemektedir. 

Ayrıca eğittiğimiz model insan, ev gibi yabancı nesnelerden etkilenmemiştir. 

5. HABERLEŞME 

5.1. Yer İstasyonu 

Sistemdeki haberleşmenin en önemli kısmı olan yer istasyonu, hava aracı üzerinden elde 

edilen işlenmiş görüntüyü monitör üzerinde gösterme, otonom uçuş için gerekli talimatların 

ve bilgilerin hava aracına aktarılması, sunucu ile haberleşmesi gibi temel ve önemli görevleri 

vardır. Yapılması beklenen işlemler göz önüne alındığı zaman yer istasyonu olarak 

kullanılacak bilgisayarın işlem gücü ve kapasitesi yüksek bir bilgisayarın kullanılması 

gerektiği takım tarafınca kararlaştırılmıştır. 

Kullanılacak bu bilgisayarın işletim sistemi Linux Ubuntu olan, i5 işlemcili 16GB RAM’a 

sahip bilgisayarın, bu işlemleri rahat şekilde kaldırabileceği kararlaştırılmıştır. Kütüphane 

konusunda çok çeşitli olan ve haberleşme konusunda açık kaynak kodlu uygulamalara 

rahatlıkla ulaşabilen Python programlama dili kullanılacaktır. 

 

Şekil 38 Haberleşme ve Sistem Şeması 
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5.2. Hava Aracı Bilgilerinin Telemetri ile Yer İstasyonuna Aktarılması 

Hava aracının GPS modülünden gelen bilgilerin ve uçuş kontrolcüsünün içerisinde 

bulundurduğu pusula, yer-yön bilgisi, hız bilgisi gibi bilgilerin Pixhawk kartına bağlı 915 

MHz Telemetri Verici sistemi aracılığıyla yer istasyonuna gönderimi yapılacaktır. Yer 

istasyonuna bağlı olacak olan aynı frekans ve adrese sahip olacak olan Telemetri Alıcı 

modülü ile yer istasyonu, verici tarafından tespit edilecek ve yer istasyonuna bilgileri 

aktaracaktır. Bu bilgilerin tekrardan hava aracına gitmesine gerek olmadığı için bu sistem tek 

yönlü çalışan bir sistemdir. 

5.3. Yer İstasyonu Tarafından Hava Aracı Kontrolü 

Yer istasyonu üzerinden bilgi gönderimi Arduino kartlarından herhangi biri ve SX1276 LoRa 

(Uzun Mesafe haberleşme modülü) 868MHz frekansa sahip kablosuz haberleşme modülü ile 

yapılacaktır. Bu sayede 8 kanal üzerinden haberleşme yapılması sağlanabilecektir. Ancak 

yazılım geliştirilme aşamasında olduğu için 8 kanalın hepsinin aktif durumda olup olmayacağı 

daha sonra belirlenecektir. 

5.4. Hava Aracı Bilgilerinin Yarışma Sunucularına Aktarılması 

Telemetri sisteminden yer istasyonuna gelen hava aracı bilgileri JSON (JavaScript Nesne 

Gösterimi) formatına çevrilip API (Uygulama Programlama Arayüzü) üzerinden saniyede bir 

defa olacak şekilde gönderimi yapılacaktır. Saniyede bir defa veri gönderilmesi 1Hz 

frekansında haberleşmesini sağlamaktadır. Bu durum şartnamede istenilene uygundur. 

5.5. Yarışma Sunucularından Gelen Diğer Hava Araç Bilgilerinin Alınması 

Haberleşme için geliştirilen yazılım API üzerinden, yarışma sunucusundan gelen diğer hava 

araçlarının bilgilerine erişim yapacaktır. Erişimin sağlanabilmesi için ise yarışma sunucusu 

tarafından verilecek IP ve PORT bilgileri gerekmektedir. Haberleşme için geliştirilen 

yazılımda Python programlama dili içerisinde bulunan ‘request’ kütüphanesi kullanılarak 

yarışma sunucusundan bilgiler istenecektir. Erişim izni verildiğinde yer istasyonuna gelecek 

olan JSON biçimindeki bilgiler değerlendirilecektir. 

5.6. Hava Aracı Üzerinde İşlenen Görüntünün Yer İstasyonuna Gönderilmesi 

Hava aracı üzerinde bulunan kameradan gelen görüntü yardımcı bilgisayar tarafından 

(NVIDIA Jetson TX2) işlenecektir. İşlenmiş olan bu görüntü TS832 Verici tarafından yer 

istasyonuna canlı görüntü olarak gönderilecektir. Yer istasyonu ise gelen bu canlı görüntüyü 

RC832 Alıcı modül aracılığı ile alınacaktır. Yer istasyonundan kamera görüntüsüne müdahale 

edilmeyeceği için bu sistem tek yönlü çalışan bir sistemdir. 

 

ÖRNEK KOD 1 
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ÖRNEK KOD 2 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI 

Şekil 39’da görülen arayüz temel olarak yer kontrol istasyonumuzda bulunan, drone’dan 

gelen bilgileri görüntüleyebildiğimiz bir yazılımdır. Python üzerinden yapılan bu yazılım, 

Mission Planner uygulamasıyla çift yönlü haberleşebilmektedir. Bu sayede drone’dan gelen 

hız, irtifa, konum gibi bilgiler Şekil 40’ta gösterildiği gibi arayüzün sol üst kısmında 

gözükmekte ve Şekil 41’de gösterildiği gibi arayüzün sol orta kısmında gözüken kısımdan 

mod seçimi yapılabilmektedir. 

Şekil 39 Genel Arayüz Tasarımı 
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Yer kontrol istasyonu drone ile telemetri sistemi sayesinde haberleşmektedir. Bu sistem 

sayesinde yer istasyonuna gelen bilgileri, Python kütüphanelerinden Dronekit ile işleyerek 

istenilen veriler arayüzde gösterilmektedir. Telemetri özelliğinin çalışması için uçuş kontrol 

kartı üzerinde bulunan TELEM1 soketine bağlanan verici ve yer istasyonuna USB ile 

bağlanan alıcı aynı frekansta eşleştirilerek birbirlerine bağlanmalıdır. 

Dronekit kütüphanesi, yerleşik bir bilgisayarda çalışan ve Pixhawk ile düşük gecikmeli bir 

bağlantı kurarak drone’dan yer istasyonuna veri aktarımını sağlayan açık kaynaklı bir 

kütüphanedir. Bu kütüphane MAVlink protokolünü kullanarak drone’dan anlık olarak veri 

alabilmektedir. Alınan veriler doğrultusunda, mod değişimini sağlamak için arayüzün Mission 

Planner uygulamasına bilgi iletmesi gerekmektedir. Bu bilgi aktarımı UDP ile 

sağlanmaktadır. UDP protokolü, uygulamalar arası mesajlaşma için kullanılan bir 

protokoldür. Bu protokol gönderim esnasında veri kontrolü yapmadığından, veri iletim 

süresini minimuma indirir. Video ve ses gibi verilerin de gönderilebilmesinden dolayı tercih 

edilmiştir.  

Yer kontrol istasyonuna gelecek olan görüntünün üzerine bazı bilgilerin (hız, irtifa) 

yazdırılması için Mini OSD kullanılmaktadır. Bu görüntü yer istasyonuna TS832 görüntü 

aktarıcı üzerinden aktarılmaktadır. Görüntü, istasyonda USB ile bağlanmış olan RC823 

görüntü alıcı tarafından arayüze aktarılmalıdır. Bu aktarım işlemleri 5.8GHz bandında 

yapılmaktadır. Arayüz ekranına aktarıcı setiyle gelen görüntü 1024x768 piksellik alanda 

görüntülenecektir. Yarışma kuralları gereğince %25 yataydan, %10 dikeyden boşluk 

bırakılarak görüntünün ortasına bir kilitlenme dörtgeni yerleştirilmektedir. Kilitlenme 

dörtgeni içerisine giren hedef drone genel pikselin en fazla %5i kadar olan bir dörtgen 

içerisine alınmaktadır. Şekil 42’de arayüzün sağ kısmında bulunan kısımda gelen kamera 

verisi işlenerek gösterilmiştir. 

Şekil 40 Dronekit Kütüphanesinden Gelen 
Verilerin Arayüzde Gösterilen Kısmı 

Şekil 41 Drone’nin arayüz kısmında modunun 
değiştirildiği yer 
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7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU 

7.1. Yapısal Entegrasyon 

Hava aracımızın gövdesi, takımımız tarafından karbon fiberden üretilecektir. Üst ve alt gövde 

serim işlemiyle ürettiğimiz karbon fiber plakalardan kesilmiştir. Plakaların üretimleri 

tamamlanmıştır. Gövdenin kolları için 3 boyutlu yazıcıdan kalıplar çıkarılmıştır. Bu kalıplar 

içerisine karbon fiber ve reçine koyulacak, daha sonra 24 saat kürlenerek üretim yapılacaktır. 

Gövdeye ek iniş takımı DJI F450-F550 modeli kullanılacaktır. Bu takımın temini de 

sağlanmıştır. İniş takımının altında bulunan darbe sönümleyicilerle inişlerin hasarsız 

yapılacağı düşünülmektedir. 

 

Şekil 43 Hazırlanan Plakalar 

Şekil 42 Arayüz üstünde gelen kamera verisinin işlendiği kısım 
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Şekil 44 3D Yazıcıdan Alınan Kol Kalıpları 

 

Şekil 45 Kürlenen Kol 
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Şekil 46 İniş Takımı 

7.2. Mekanik Entegrasyon 

Gövde üretiminden sonra hızlıca montaj işlemi yapılacaktır. Temmuz ayı içerisinde tüm 

aracın montajı tamamlanıp testleri yapılacaktır. Bu montaj işleminin mekanik kısmına 

başlarken öncelik alt ve üst gövde kollarla birleştirilecektir. Motorlar kolun ucuna vidalar ile 

sabitlenip sonrasında motor sürücüleri kolların alt kısımlarına plastik kelepçe yardımıyla 

tutturulacaktır. Bunlardan sonra batarya gövdenin en altına tam ortaya yerleştirilecektir. Alıcı 

verici sistemlerimiz üst gövdeye sabitlenecektir. Kontrol kartının sönümleyicilerle beraber alt 

ve üst gövdenin ortasına yerleştirilmesi planlanmaktadır. Yardımcı bilgisayar yine gövdenin 

üst kısmına taşıyıcı kartıyla beraber sabitlenecektir. Kamerayı da gövdenin önüne 

yerleştirerek gövdenin mekanik entegrasyonunu, yapısal entegrasyon tamamlandıktan sonra 1 

gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Daha önceki İHA projelerimiz sayesinde montaj 

işlemiyle alakalı takımımız tecrübe sağlamıştır. 

7.3. Elektronik Entegrasyon 

Elektronik entegrasyon aşamasına motorlar ve sürücülerin kablolarını birbirine lehimleyerek 

başladık. Bu işlem motordan ve sürücüden çıkan 3 kablonun birbirine rastgele bağlanmasıyla 

yapılır. Eğer motor yönleri istenen şekilde değilse bu kabloların herhangi 2 tanesinin yeri 

değiştirilerek motorun dönüş yönü değiştirilebilir. Daha sonra ESC’lerin + ve – kablolarını 

güç dağıtım kartına lehimledik. Güç kartına bataryanın da bağlanabilmesi hem de çıkartılıp 

takılabilir durumda olması için XT60 dönüştürücü lehimledik. Bu dağıtım kartı sayesinde 

bataryanın gücü sürücülere dolayısıyla motorlara eşit olarak dağıtılmaktadır. Bu işlemlerden 

sonra kontrol kartının bağlantılarına başladık. Öncelikle GPS kontrol kartına bağlandı. Daha 

sonra telemetri sistemi kontrol kartına ve yer istasyonuna bağlandı. Sonrasında da kumanda 

ile kontrol kartının birbiriyle bağlantısı yapıldı. Daha sonra Linux Ubuntu tabanlı 

bilgisayarımız ile Jetson TX2 yardımcı bilgisayarımızın kurulumunu gerçekleştirdik. İçerisine 

gerekli kütüphaneleri yükledik. Kameramızın bilgisayara bağlantısı için gerekli ayarlamaları 

yaptık.  
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Gövdenin henüz üretilmemiş olmasına rağmen bu ürünlerin testlerini gerçekleştirebilmek 

adına elektronik entegrasyon kısmının bu aşamalarını tamamladık. Sıradaki hedeflerimiz şu 

şekildedir; 

OSD ve yer istasyonu arasındaki gerekli bağlantı yapılacaktır. Daha sonra kamera 

çalıştırılarak OSD ile arasındaki bağlantı arayüze yansıtılacaktır. Mekanik üretimlerden sonra 

ürünleri demonte edip daha sonra tekrardan gövde üzerinde montajlanıp kablolamaları 

yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 48 Uçuş Kontrol Kartı Test Düzeneği 

Şekil 47 Test Amaçlı Montajı Yapılan Motor ve Sürücü 
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8. TEST VE SİMÜLASYON 

8.1. Alt Sistem Testleri 

8.1.1. İtki Testi 

Motorların itki değerini ölçebilmek için yapılan bu testte, motorlar bir dinamometreye 

bağlanmıştır. Sonuçlara göre dinamometrenin hata payı da göz önünde bulundurularak tek 

motorun yaklaşık 1300 gram itki değerine ulaşabildiği görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2. Mukavemet Testi 

Hava aracının gövde mukavemet testleri için, aşağıda belirtilen aşamalar sırayla uygulanmış, 

elde edilen test verileri raporlanarak daha sonra yapılacak olan bilgisayar destekli mukavemet 

analizlerinde kullanılacak verilerin temelini oluşturmuştur. 

Öncelikle testi yapılacak olan kompozit malzemenin üretim yöntemi ve kullanılacak 

malzemelerin tekil mukavemetleri belirlenmiştir. Ardından teste tâbi tutulan farklı 

numunelerin ve kullanılacak çekirdek malzemelerin kalınlıkları belirlenmiştir. Bu bağlamda 

belirlenen numune ve test sayısı belirlenmiştir. 

Reçine transfer kalıplama yöntemlerinden biri olan vakum infüzyon üretim yöntemi ile 

üretilen kompozit malzemelerde Rohacell marka Polimetakrilimid (PMI) çekirdek malzeme 

kullanımı ile farklı test numunelerinin üretimi Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ)  

tesislerinde gerçekleştirilmiştir.  

Hazırlanmış numunelere, çekme testi uygulanmıştır. Test cihazlarından elde edilen stres ve 

yer değiştirme verileri Origin programında grafik ve görsel hale getirilmiştir. 

Şekil 49 Elde Edilen İtki Değeri 
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Şekil 50 Çekme Testi Yapılan Kompozit Numunenin Stres-Uzama Grafiği 

Son çıktılar ışığında, hava aracının gövdesinin farklı bölgeleri için gerekli olan farklı 

mukavemetler, gövde üzerine gelen farklı stres yönleri ve potansiyel stres birikme bölgelerine 

göre, elde edilmiş ürünlerin mukavemetleriyle eşleştirilmiş, gerekli güvenlik katsayıları da 

göz önünde bulundurularak gövdenin farklı bölgelerinde farklı çekirdek malzemelerin 

kullanılarak hava aracının üretiminin ilk planlamasına başlanmıştır. Kompozit malzemelerde 

kullanılacak karbon fiber katman sayısı, reçine tipi, çekirdek malzeme tipi laminasyon 

planları yapılırken, bu çalışmalardan faydalanılacaktır. 

8.1.3. Kilitlenme Testi 

Otonom kilitlenmenin, YOLOv4’ün belirlenen kırmızı çerçeve içerisindeki taramalarından 

sonra drone geometrisine sahip şekillere kilitlendiğinden 4. bölümde bahsetmiştik. Bu yolla 

elde ettiğimiz Python çıktılarından biri Şekil 51’de görülmektedir. Bu işlem yaklaşık 0.17 

saniye içerisinde gerçekleşmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4. Uçuş Süresi 

Motorlar, ESC’ler, kontrol kartı ve batarya bağlantısını yaparak testi gerçekleştirdik. 

Sonuçlara göre hava aracı 15 dakikanın üzerinde uçuş kabiliyetine sahiptir. 

8.1.5. Menzil Testi 

Kumanda ve telemetrinin ayrı ayrı testlerinde ürünlerin teknik bilgi sayfasındaki (datasheet)  

değerlerin doğruluğu ölçülmüştür. Buna göre kumanda 700 m, telemetri sistemine ise 400 m 

değerlerine kadar hatasız erişim sağlamaktadır.  

Şekil 51 Kilitlenme Testi 
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Şekil 55 Drone Üzerindeki Telemetri Bağlantısı Şekil 56 Yer İstasyonundaki Telemetri Bağlantısı 

Şekil 54 GPS Üzerinden Alınan Konum 

 

Şekil 52 Elde Edilen Telemetri Menzili 

(Dipnot: Telemetri sistemi sokak aralarında test edildiğinden dolayı teknik bilgi sayfasındaki 

(datasheet) değerlere göre sapmalar göstermiştir.) 

8.1.6. GPS Testi 

Harita üzerinden aracın konum doğruluğunu saptamak için farklı noktalarda GPS test edildi. 

Aşağıda verilen sonuçlarda da gözlendiği üzere konumdaki sapma 50 cm toleransla birlikte 

doğru sonuçlar alınmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

8.1.7. Telemetri Sistemi 

Telemetri sisteminin kurulumu yapıldıktan sonra çalışıp çalışmadığı test edilmiştir ve 

sistemde herhangi bir sorun yaşanmadan test başarı ile tamamlanmıştır.  

                        

 

 

 

 

 

Şekil 53 Google Maps Üzerinden Konum 
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8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

8.2.1. Kalibrasyon 

Kalibrasyon işlemi, aracın veya kontrolörün kalibre edilmesi, yanlış sensör ölçümlerine neden 

olan hataları ayarlama veya düzeltme işlemidir. Standart bir modelle karşılaştırılarak 

ayarlamayı veya belirlemeyi ve doğru düzeltmeleri kontrol eder. 

Dronelar, jiroskop, ivmeölçer, barometre, manyetometre, vb. gibi uçuş verimliliğini korumak 

için çalışan birçok sensöre sahiptir. Bu sensörlerin güvenle uçmak için doğru ölçümlere sahip 

olduğundan emin olunmalıdır. 

8.2.1.1. Kumanda Kalibrasyonu 

Kumanda üzerinde bulunan kontrol joystickleri tüm kenarlara temas edecek şekilde 360 

derecelik tam daire dönüşler yapılarak kalibre edilir. 

8.2.1.2. İmu Kalibrasyonu 

Drone, bulunduğu konum ve sıcaklık değişikliklerinde imu kalibrasyonu ihtiyacı duyacaktır. 

Bu kimi zaman sistemde bir hata olarak görülmese de teknik olarak yapmakta fayda olacaktır. 

8.2.1.3. Sensör Kalibrasyonu 

Drone sensörleri düzgün verim ve yüksek hassasiyetle çalışabilmek için yeterli düzeyde ışık 

koşullarına ve iyi bir kalibrasyona ihtiyaç duyar. Drone sensör kalibrasyonu bilgisayar 

ekranından ya da drone için özel olarak tasarlanan kalibrasyon tahtası vasıtasıyla yapılabilir.  

8.2.1.4. Pusula Kalibrasyonu 

Drone kalibrasyonları içinde en sık yapılması gereken drone kalibrasyon türü pusula 

kalibrasyonudur. Tüm uçuşlar öncesi konum bilgilerini doğru olarak kayıt edilmesi için 

drone’ya kendi ekseni etrafında yatay ve dikey olacak şekilde 360 derece tam tur dönüşlerle 

pusula kalibrasyonu yapılır. 

8.2.1.5. Crystalsky Kalibrasyonu 

Drone ile GPS uçuşlarında konum doğruluğunu arttırmak için crystalsky kalibrasyonu 

yapılmalıdır.  

8.2.2. Drone ve Kumanda Arasındaki İletişimin Kontrolü 

Kumanda ve drone arasındaki iletişimin eksiksiz ve kesintisiz olması gereklidir. Bu durumun 

kontrolünü drone’yi çalıştırarak kumandadan verdiğimiz komutları eş zamanlı ve doğru 

şekilde gerçekleştirmesi ile kontrol ederiz. 

8.2.3. Drone, Kumanda ve Monitörlerin Pil Durumunun Kontrolü 

Drone, kumanda ve kullanılacak monitörlerin gerekli güçte ve şarj oranının yeterli düzeyde 

olması kontrol edilir. 
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8.2.4. Kamera Sisteminin Kontrolü 

Aracı çalıştırdıktan sonra alacağımız görüntünün dijital ekrana eş zamanlı iletilmesi, doğru ve 

net bir görüntü elde edilmesidir. 

8.2.5. Hava Durumunun Kontrolü 

Aracı uçurmadan önce hava şartlarına bakılmalı ve uçuşa uygun hava şartları var ise drone 

uçurulmalıdır. 

8.2.6. Uçuş Parkuru ve Kalkış-İniş Alanının Kontrolü 

Drone uçuşa başlamadan evvel, uçuş parkurundaki alanlar taranmalı, kalkış ve iniş 

bölgelerinin amacına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Uygun şartlar oluştuktan sonra 

uçuşa başlanmalıdır. 

8.2.7. Uçuş Planı ve Yasal İzinler 

Uçuş yapılması planlanan tarih için uçuş rotası daha öncesinden belirlenmelidir. Ve uçuşun 

nizami olması için gerekli izinler temin edilmelidir. 

8.2.8. GPS Alıcısının Uydu Sabitlemesi 

Drone üzerinde bulunan GPS alıcısının uyduya sabitlenmesi gerekmektedir. 

8.2.9. Deneme Uçuşu 

Gerekli ve yeter şartlar sağlandıktan sonra esas uçuş yapılmadan önce, esas uçuş esnasında bir 

sıkıntı yaşanmaması için gözden kaçabilecek her hataya karşı öncesinde önlem almak gerekir. 

Bu yüzden drone ile deneme uçuşu yapmak gereklidir.  

9. GÜVENLİK 

9.1. Özel Pil Çantasında Bataryanın Korunması 

Pilin mekanik ve termal etkilerden korunması için ve aynı zamanda pilin olağanüstü 

durumlarda yaratacağı yanma ve benzeri durumlarda aşırı ısı çıkışı için üretilen özel batarya 

kutusu spesifikasyonları aşağıda verilmiştir: 

Kompozit malzeme ile üretilen batarya kutusunda kevlar tip fiber ve epoksi reçinesi 

kullanılmıştır. Kevlar fiberlerin seçilme sebebi sentetik ve doğal fiberler arasında en yüksek 

çekme, basma ve özellikle darbe mukavemetine sahip elyaf tipidir. Askeriyede kask, çelik 

yelek vb. zırhlarda kullanılan kevlar fiber yüksek kurşungeçirmez özelliklere sahiptir. Bu 

sebeple aynı zamanda hava aracına gelebilecek olası saldırılarda bataryanın dış etmenlerden 

korunmasını sağlar. Bu batarya kutusunun iç kısmında ise Boeing 737 tip uçakların batarya 

kutularında da kullanılan özel bir kaplama kullanılmıştır. Bu kaplama bataryanın 

çıkarabileceği yangın ve benzeri durumlarda batarya kutusunun iç hacmini termal konularda 

dış çevreden izole etmektedir. 
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9.2. İlk Yardım Çantası Bulundurulması 

Olası yaralanma durumunda gerekli ilk yardımı yapabilmek için ilk yardım çantası 

bulundurulmuştur.  

9.3. Yangın Tüpünün Bulundurulması 

Herhangi bir yangın ihtimaline karşı, yangına en kısa sürede müdahale etmek için yangın 

çantası bulundurulmuştur. 

9.4. Drone’nin Yapısal Bütünlüğünün Korunması 

Hava aracının devre kartları ve kollarının ana gövdeye sabitlenmesi amacıyla kullanılan 

epoksi bazlı iki komponentli ve yüksek mukavemetli yapısal bir yapıştırıcı olan plexus 

MA420 yapıştırıcı kullanılmıştır. 

9.5. Yedek Parça 

Olası bir pervane kırılması, motor bozulması ve motor sürücüsünün çalışmaması durumunda 

hava aracının parçalarının yedekleri temin edilmiştir. 
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