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1. ORGANİZASYON ÖZETİ
1.1 Takım Organizasyonu
Ekibimizin tamamı çeşitli sınıf düzeylerine lisans eğitimine devam eden mühendislik
fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Tüm ekibimiz Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesine eğitim almakta olup yalnızca Mekanik Ekibi liderimiz Canahmet KAYA Gazi
Üniversitesinde eğitim almaktadır.
Teknofest’e bu yıl ilk defa katılacak olan takımımızın, bu proje haricinde herhangi bir
tecrübesi bulunmamaktadır. Edinilen tüm tecrübe Teknofest 2021’e hazırlanma sürecine
aittir.

Görsel 1.1: Takım Organizasyonu

Öğrenci Adı - Soyadı

Bölümü / Sınıf Düzeyi
YAZILIM EKİBİ

Ahmet Kağan BİLDİRİCİ

Bilgisayar Mühendisliği / 3

Kazım Muhammet TEMİZ

Bilgisayar Mühendisliği / 3

Sadık ÇİDEM

Bilgisayar Mühendisliği / 3
(Ayrıca takımın kaptan ve pilotudur.)

Melike SARIKAYA

Endüstri Mühendisliği / 3
(Ayrıca raporlamada da görev almaktadır.)
MEKANİK EKİBİ

Berk SEVİMLİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği / 1

Teslime SARIKAYA

Havacılık ve Uzay Mühendisliği / 1

Canahmet KAYA
Azize Sernur POYRAZ

Makine Mühendisliği / 1
Elektrik Elektronik Mühendisliği / 4
(Ayrıca takım yedek pilotudur.)

Gülsüm ÇALIŞKAN

Makine Mühendisliği / 4
RAPORLAMA

Nihal AKÇAKAYA

Endüstri Mühendisliği / 3

Tablo 1.1: Takım Üyeleri, Bölüm ve Sınıf Düzeylerine İlişkin bilgiler

2. DETAYLI TASARIM RAPORU
2.1. Tasarım ve Uçuş Kararlılığı
Piyasada bulunan İHA’ları incelememiz sonucunda Bayraktar TB2’nin arkadan motorlu ve
ters v kuyruk şeklindeki tasarımı projemiz için ilham aldığımız tasarım oldu. Ardından,
gövde, kanat ve kuyruk üretimi aşamaları ve bu parçalar için yapılacak olan hesaplamalara
başlandı ve uçağın tahmini maksimum ağırlığı 3400 gr olarak belirlendi.

Görsel 2.1.1: Kanat Aileron Analizi

Görsel 2.1.2: Kanat Aileron Analizi

Görsel 2.1.3: Kanat Profili Analizi

Görsel 2.1.4: Kanat Profili Analizi
Kanat üretim aşamasında karar verilen ilk konu kanadın malzemesi oldu. Kanat malzemesi
3 temel amacımız sebebiyle XPS köpük olarak belirlendi:
Oldukça büyük olan kanadımızın ağırlığını azaltmak, olası hasarlar göz önünde
bulundurulduğunda en dayanıklı köpük çeşidi olan XPS’ten faydalanmak ve aerodinamik
kolaylıklardan faydalanmak. Kanat 3 eksenli elektrikli tel kesim makinesinde tek parça
olacak şekilde kesildi. Kanadın içine spar eklenmesi amacıyla yine tel kesim makinesi ile
delik açıldı ve spar eklendi. Kanat içerisinde ağırlık merkezini etkilemeyecek şekilde özel
belirlenen yerler boşaltıldı. Bu kısımlar sıcak silikon yardımıyla dıştan kapatıldı.
Üretimine başlanan ikinci mekanik sistem gövdeydi. Tarafımızdan tasarlanan özel bir
gövde üretildi ve bu gövde tasarımı, kanadın daha az mekanik montaja ihtiyacı olacak
şekilde hazırlandı. Başta yola köpük gövde fikriyle çıksak da üretim yaptıkça kalıp gövde
yapma fikri daha mantıklı geldi. Kalıp yaparsak gövdede oluşacak herhangi bir hasar
sonucunda yeniden gövde üretmek daha kolay olacaktı. Bu tasarım dış kalıp yapmaya
uygun değildi. Bu yüzden iç kalıp kullandık.

Üretim aşamalarımızı şu şekilde gerçekleştirdik: XPS köpükten CNC tezgahları sayesinde
gövdemizi 2 parça olacak şekilde kestik. Özel tasarım gövdemizin üst tarafındaki kanadın
mekanik montaj ihtiyacını azaltacak kısmı CNC tezgahları sayesinde kesilemeyeceği için o
kısma şekli elektrikli tel makinesi sayesinde verdik. Kalıba sokacağımız köpük gövdemizi
polyester eritmesin ve bütünlüğünü bozmasın diye öncelikle 4 kat ahşap tutkal sürdük.
Ahşap tutkal kuruduktan sonra bütün gövde yüzeyini çelik macun kaplayıp tesviyesini
yaptık. polyester karışımı ile Cam elyafı gövde parçalarımız üzerine sürmeye başladık. Bu
süreçler boyunca gövdemiz 2 simetrik parça şeklindeydi. İki parça olan kalıbı gövdemizin
malzemesini oluşturacak keçe cam elyaf ile kapladık aynı anda keçe cam elyafın üzerine
polyester, sertleştirici ve dondurucu kimyasal karışımları sürdük ardından soğumalarını
bekledik. Soğuduktan sonra elimizde iki simetrik gövde kalıbı parçaları oluştu. Daha sonra
teker teker bu parçaların tesviyesini yaptık. Gövde üretimine başladık. İlk olarak kalıpların
içine ayırıcı olarak vax, sıvı pva, sprey ayırıcı işlemleri uygulandı. 3 tane ayırıcı kullanma
sebebimiz ise kalıbımızın polyester gövdemizin epoksi bazlı olması. Ardından el yatırması
yöntemi ile dokuma cam elyaf, epoksi ve sertleştirici kullanarak gövde döküm işlemini
tamamladık. 2 gün sonra elimizde gövdemizi oluşturacak 2 parça vardı. Birleşim
yerlerinden tekrar cam elyaf ve epoksi kullanılarak gövde tek parça haline getirildi.
Böylelikle kompozit malzemeden tek parça gövdemiz hazırdı.

Görsel 2.1.5: Kanat ve Kuyruk Akış Analizi

Mekanik parça olarak ürettiğimiz sıradaki parça kuyruğumuz oldu. Kuyruk bizler için hem
hesaplaması zor hem de üretimi en zor parçamız oldu. Ters V kuyruk bizim İHA’mız için en

doğru tasarımdı. Kuyruk ölçülerimizi hesaplarken John D. Anderson’ın kitaplarındaki
formülleri kullanarak kuyruk ölçülerimizi belirledik.
Bu aşamadan sonra sıra üretim aşamasındaydı. Hafif oluşu ve kolay üretilebilmesi
sebebiyle kuyruğumuzu köpük malzemeden üretmeye karar verdik. Böylece kuyruktaki
ters V şeklini daha kolay üretilebildi. Kuyruk tel kesim makinesiyle NACA0012 airfoil yapısı
olacak şekilde 3 parça halinde kesildi. Ardından bu parçalar sıcak silikon ve hızlı yapıştırıcı
kullanılarak birleştirildi. Bu işlemler sonunda kuyruğumuz hazır oldu.

Aerodinamik hesaplar
Henüz tasarıma bile başlamadan ilk olarak yola çıktığımız konu bizim için stall hızıydı. Stall
hızımızın düşük olmasını istiyorduk. Uçağımız düşük seyir hızlarında uçacağı için daha zor
stall olması önemliydi. Ayrıca düşük stall hızı demek daha düşük kalkış ve iniş hızı demekti.
Böylelikle uçağımız daha kolay havalanacaktı.
Bizim uçağımızın hesaplamalarından sonraki değerleri şu şekilde oldu.
b=1.64m=5.38ft

Açıklık oranı= = 5.12

c=0.32m=1.05ft

Clmax≅0.9Clmax Clmax=1.6 x 0.9=1.4

S=0.525m^2=5.65ft^2

W= 3.4kg

Hız Değerleri

m/s

ft/s

knot

Vstall

8.60

28.22

16.72

Vkalkış

10.32

33.86

20.10

Viniş

11.18

36.68

21.73

Vmax

35

114.83

68.03

Tablo 2.1.1: Hız Değerleri Tablosu
Bu sayede beklediğimiz stall hızını elde ederek 3.4 kg ağırlığa sahip bir iha için oldukça
iyi bir değer elde etmiş olduk. (Bu kısımda özellikle John D. Anderson Jr.’ın Uçuşa
başlangıç kitabından yararlanıldı.)

Görsel 2.1.1: Kalkış, Tırmanma ve Yükseklik Değerleri
•

15 metre irtifaya ulaşana kadar yatayda 23.77 metre yol alır.

•

Uçağımız havada dönüş yapacak dönüş açılarına göre stall olmaması için uçağın
belli bir hıza ulaşmış olması gerekir.
Hız Değerleri

Lift

Drag

Cl/Cd

Vstall

8.60m/s

33.3

4.04

8.23

Vkalkış

10.32m/s

33.2

3.1

10.7

Viniş

11.18m/s

33.4

2.8

11.9

Vseyir

20m/s

33.44

2.6

13

Vdönme(50◦)

10.9m/s

33.23

2.7

12.4

Vdönme(60◦)

12.2m/s

33.51

2.4

14

Vdönme(70◦)

14.6m/s

33.58

2.1

16.3

Tablo 2.1.2: Hız Değerlerine Göre Aerodinamik Hesapllamalar Tablosu

2.2 Kabiliyet
2.2.1 Yazılım
İHA’mız belirlediğimiz koordinatlar içerisinde otonom uçuş yapabilmektedir.Uçuş süresi
boyunca İHA’nın istenen telemetri verisi, telemetri vasıtasıyla yer istasyonuna aktarılır.
Kesintisiz ve kabiliyetli bir uçuş sağlamak için, uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk Orange
Cube Otopilot ürünü seçilmiştir. Bu sayede Sabit Kanat İHA yükseklik, hız ve konum
bilgileri gibi istenen uçuş verilerini okuyabilir ve bu bilgileri telemetri vericisi üzerinden
Mission Planner programı ile görüntüleyebiliriz.

Tablo 2.2.1: Otonom Sürüş İçin Koordinat Belirlenmesi (Mission Planner)
Yer kontrol istasyonu ile İHA arasında veri ve komut göndermek için Mavlink protokolü
seçilmiştir. Mavlink veri akışları, görev protokolü, veya parameter protokolü gibi
yapılandırma alt protokollerini noktadan noktaya iletimde görev alır. Mission Planner,bağlı
bir aracın telemetri, durum ve parametre bilgilerine erişim sağlar ve hem görev yönetimini
hem de araç hareketi ve operasyonları üzerinde doğrudan kontrol sağlar.
İHA’mız hedef tespitini ve tespit edilen hedefe müdahele etmeyi otomatik olarak yaparak
görüntü işleme operasyonunu gerçekleştirmektedir. Görüntü aldığımız Raspberry Pi
Camera V2 kameramız, uçağımızın ön alt kısmına ideal açıyı yakalayacak şekilde monte
edilmiştir.
Hedef tespiti için Jetson Nano cihazımızda çalıştırdığımız programımızda OpenCV Python
kullanılmış olup, hedef olarak seçilen toprağın veya alanın renk skalasına göre
değiştirilebilen bir sistemle hedefin İHA’nın pozisyonuna göre yeri tespit edilebilir. Hedef
yakalandıktan sonra kamera çıktısının üzerinde bulunan artı şeklindeki nişangahın
hizasına gelmesi durumunda hedef yakalanmış sayılır. HSV renk değerine göre dış
contour kullanarak kameraya göre yeri belirlenen hedefin karakteristik özellikleri programa
kaydedilir ve uçuş sonrası da veri toplamak için anlık fotoğraf çekilir. Eğer bu hedef bir kez
daha tespit edilirse, İHA hedefin üzerinden uçarken otomatik olarak İHA’nın altında

bulunan kompartmana yüklenen tohumlardan bir tanesi servolar yardımıyla bölgeye
bırakılır. Tekrar uçuşları yapılarak bölgeye 4 kere daha atış yapılabilir.
Görüntü işleme operasyonunun kesinliğini sağlamak için alınan önlemler arasında; gürültü
önleyici filtreler, keskinlik filtreleri, ideal akıcılık için çözünürlük ve FPS değeri denemeleri
ve karşılaştırmaları, video arabelleğinin dolması durumunda yük azaltmak için alınan anlık
karenin bırakılması (frame drop), verimli ve güvenilir çalışması için aşırı karmaşıklıktan
kaçınılarak yazılmış görüntü işleme kodu sayılabilir.

2.2.2. Elektrik

Görsel 2.2.2.1: Devre Şeması

Görsel 2.2.2.2: Block Diagram
Motor, pervane, ESC ve batarya seçiminde; ürün özelliklerinin birbirine olan uyumuna
dikkat ederek seçim yaptık. Motorumuz çıkış gücü 590W ve 750 KV “OS. OMA 3825”
tercih edildi. KV değerimiz yükseldikçe amper başına elde edilecek tork azalır bu nedenle
küçük pervane kullanılması tercih edildi. Bu nedenle pervanelerimizi ve 12x6E alındı.
İha’nın maksimum itki değerini 3.4 kg olarak düşünerek datasheet’inden yararlanarak 4S
Lipo Batarya ve fırçasız motorumuzun maksimum 48A akımını karşılamak için 60A ESC
kullanıldı.
Sigortamızın ESCmizden daha fazla dirence sahip olması gerektiği için 70 A bıçak sigorta
ve sigorta akım kesme butonu kullanıldı. Aşırı akım veya kısa devre durumunda çok hızlı
bir sürede devreyi kapatarak çıkabilecek yangın gibi olumsuzluklar önlenir.
Bataryamızdan gelen 14.8 Voltu NVIDIA Jetson Nano’nun çalışma voltajı olan 5 Volta
çevirmesi için Voltaj regülatörü kullanıldı. Ayrıca servo motor sürücü devresini beslemek
için ek besleme kablosu ile regülatörden 5V alındı. Görüntü sınıflandırma, nesne algılama
gibi uygulamalar için paralel olarak birden fazla sinir ağını çalıştırmanıza izin veren küçük
ve güçlü bir bilgisayar olarak NVIDIA Jetson Nano kullanıldı. Nano’nun kamera giriş
kısmına görüntü işleme için kamera olarak kullandığımız Raspberry Pi Kamera V2 takıldı.
İHA’mızda kanat hareketlerini gerçekleştirmek, görev mekanizması ve iniş takımı için
olmak üzere toplamda 6 adet servo motor kullanılmıştır. Servo motorlar için oldukça
hassas olan ve 12g ağırığa sahip olan Emax ES08MA kullanıldı. Faydalı yükün servo
motoru servo sürücü devresi ile Nvıdıa Jetson Nano’ya bağlandı diğer servolar otopilota

bağlandı. Otopilot olarak Cube Orange Otopilot tercih edildi. Sağ Aileron ana ünite 1’e , sol
aileron ana ünite 5’e , sol elevator 3, sağ elevator ,ve iniş takımı ise ana ünite 4’e
bağlanıldı. Rcin girişine alıcı bağlanmıştır. Kumanda olarak 12 kanallı Radiolink, 2.4 Ghz
kumanda tercih edilmiştir.
Toplam basıncı ve buna bağlı olarak tercih ettiğimiz hızı ölçen Mateksys pitot tüpü I2C
bağlantısı ile otopilota bağlanır. Coğrafi konum ve saat bilgisi için tercihimiz olan HERE 3
GNSS modülü GPS portu ile otopilota bağlanır. Sistemin ulaşılmayan kısımlarını izlemek
ve denetlemek için 433mhz V5 Telemetri belirlendi. Bu bağlantı da Otopilotun Telem2 pini
ile yapılır.
Sistem entegrasyonunda voltaj regülatörü artı ve eksi kutupları jak girişine lehimlenerek
Nvıdıa Jetson Nano’ya takılmıştır. Batarya ve ESC arasında XT60 konnektörü
kullanılmıştır.Cube Orange Otopilot’un ana ünite 4 girişine Servo Y kablo kullanılarak sağ
arka elevator ve ön iniş takımı ortak kanala bağlanmıştır. Aynı zamanda batarya da da
ESC ve voltaj regülatörü için Y kablo kullanılmıştır. Servoların kablo uzatmaları için 90 cm
servo uzatmalar kullanılmıştır.

2.3. Faydalılık
Ülkemizin turizm ve tarım merkezi olan Akdeniz bölgesinde bulunan bitki örtüsünün doğal
ya da beşeri etkenler nedeniyle oluşan tahribatı gidermek ve bölgeyi sağlıklı bir habitata
kavuşturmak amacıyla görevimize başladık. Özellikle son günlerde meydana gelen ve
Manavgat’ta başlayıp birçok bölgeye yayılan orman yangınları, görevimiz konusunda ne
kadar isabetli bir karar verildiğini ortaya koydu.
Orman yangınları sebebiyle biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi, ormanlarda yaşayan
canlıların yaşam alanlarının yok olması, canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon,
sel-taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülmesi, iklim
sisteminde bozulmalar görülmesi, orman ve orman ürünlerine dayalı turizm, sağlık, spor,
avcılık gibi sektörlerin olumsuz yönde etkilenmesi; görevimizi seçmemizde etkili olan diğer
faktörlerdendi.

Görsel 2.3.1: Orman Yangını
Görsel 2.3.2.: Akdeniz İklimine Ait Terra-Rosa İsimli Toprak Çeşidi
(Tohumlama yapılması planlanan başlıca alanlarda bulunmaktadır.)
İnsan eliyle tohumlama yapmanın zorlu olduğu bölgelerde, gövdesinde tohum depoları
barındıran özel olarak tasarlanmış İHA’lar ile tohumlama yapılması planlanmaktadır. Bu
görev özel biçimde hazırlanmış tohumları havadan toprağa bırakmak suretiyle
gerçekleştirilir. Geleneksel tohumlama yöntemlerinin aksine kısa sürede çok daha büyük
alanların tohumlanmasına imkan veren bu görev; orman yangınlarının sebep olduğu bu
olumsuz sonuçların önüne geçmek ve tahrip olmuş ormanları onarmak, olumsuz yer
şekillerinden kaynaklanan ulaşım problemine yeni bir çözüm bulmak, dış etkenler haricinde
kendiliğinden zayıf bitki örtüsüne sahip bölgeleri de daha verimli arazilere dönüştürmek
gibi alanlarda da fayda sağlayacaktır.

Görsel 2.3.3: Görev Yazılımımızda Tanımlanan
Terra-Rossa Renk Uzayı Hedef Tespiti

Tohumlama sistemi yazılımı yüklü olan ihamız alan taraması için belirlenen koordinatlarda
otonom uçuş gerçekleştirir. Dış etkenler sonucunda ormanlarda kelleşen bölgeyi tespit
etmek veya zayıf bitki örtüsüne sahip alanları tohumlamak için Akdeniz ikliminde bulunan
terra-rossa toprak rengi uzayını kullanarak çorak toprağı tespit eder. İHA’mız tespit edilen
alanın fotoğrafını sisteme gönderdikten sonra ikinci uçuşunda havadan tohumlama yapar.

2.4. Yenilik
Üstten kanat yapısı kullanma kararı aldık. Bu kanat yapısı kararı ve aldığımız tavsiyeler
sonucunda yenilikçi olan özel bir gövde tasarımına gittik. Bu gövde tasarımımızda gövdede
menteşeli ya da çıkarılıp takılabilen kapak gibi oynar parçalar olmaması hedeflendi.
Kanadımızı kapak görevinde kullanabilmek amacıyla gövdede kanadımızın alt kısmına
denk gelen iç aksamlarına ulaşabileceğimiz bir gövde açıklığı tasarladık.

Görsel 2.4.1: Gövde ve Kanat

2.5. Yerlilik
İHA'mızın görüntü işleme yazılımında hazır veya önceden yazılmış bir kod kullanılmayıp
algoritmamızın hedef tespit etmesi, bulunan hedefe müdahale tepkisi ve diğer ölçü ve
iletişim yolları bizim tarafımızdan düşünülmüş, tasarlanmış ve yazılmıştır
Projemizde yerlilik kapsamında değerlendirilebilecek diğer bir unsur raporumuzda da yer
vermiş olduğumuz tasarım, imalat süreci ve öncesindeki tüm hesaplamaların tarafımızdan
yapılmış olmasıdır. Aşağıda isim ve yazarlarına yer verilen kaynaklardan destek alınmıştır:

Kaynak İsmi & Yazar
John D. Anderson Jr.

Introduction to Flight

David F. Enderson

Understanding Flight

Steven E. Brondt

Introduction to Aeronautics (Design Perspective)

Martin Simons

Model Aircraft Aerodynamics

Daniel P. Raymer

Aircraft Design (A Conceptual Approach)

Prof. Dr. Mustafa Cavcar

Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu Ders
Notları
Diğer Kaynak(lar)

TÜBİTAK tarafından yayınlanan eğitim videoları
Tablo 2.5.1: Hesaplamalar İçin Faydalanılan Kaynaklar
İHA’mızı oluşturan gövdenin tüm tasarım ve imalat süreci de bize aittir. Gövde tasarımı
sürecinde Solidworks kullanılmıştır. Gövde tasarımımıza uygun olarak üstten kanat
kullanıldı. Böylece gövdenin üstünü kapatacak bir şekil oluştu. Kanat çıkarıldığı takdirde
ise elektronik aksamlara erişimin oldukça kolay olduğu bir tasarım geliştirildi.

Görsel 2.5.1: Ekibimizce Tasarlanmış Olan Gövdemiz (Üstten Görünüm)

Görsel 2.5.1: Ekibimizce Tasarlanmış Olan Gövdemiz (Alttan Görünüm)

2.6. Sadelik
Gövdemizi kendimiz mekanik montajını kolaylaştırabilmek için özel tasarımımızla yaptık.
Bu tasarımda menteşeli ya da çıkarılıp takılabilen kapak gibi oynar parçalar yerine,
İHA’mızın kanadı gövdenin üst kısmında kapak görevinde kullanılmıştır. Kanadı gövdeye
sabitlemek için kanadın aerodinamik yapısını negatif etkilemeyecek, aynı zamanda da
sabit ve karşılaştığı kuvvetlere dirençli kalmasını sağlayan özel kauçuk lastikler
kullanılmıştır. Kuyruk bağlantısı gövdede bulunan alüminyum boruya, iki adet somunlu
cıvata yardımı ile yapılmaktadır. Bu bize kuyruk montajını 20 saniye içerisinde
tamamlamamızı sağladı.
Görüntü işleme yazılımımızda kod karmaşasından kaçılarak hata ayıklanması kolay ve
oldukça anlaşılır bir kod stili kullanılmıştır. Jetson Nano cihazımıza monitör bağlı olmasa
bile ağ üzerinde dış bir bilgisayardan hedef tespitinin gerçekleşmesi sağlanabilir ve gerçek
zamanlı bilgi alınabilir.

2.7. Hakem Takdiri
•

Özel bir gövde tasarlanması ve üretilmesi

•

Köpük kanat üretiminin ardından kalan parçalar ile kanatçıkların üretilmesi ve
böylece bütçeye eklenecek ekstra bir maliyetin önlenip tüm malzemelerin
maksimum verimle kullanılması

•

Takım üyelerimizden Teslime Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu; İHA’mızın
yapım aşamalarının lise öğrencilerine anlatıldığı konferans sayesinde gençlerin bu
alana ilgisinin arttırılması.

3. BÜTÇE TABLOSU

No
1

Talep edilen malzeme/hizmet
vb.
SkyRc iMax Lipo Batarya Şarj
Aleti

Miktar (TL)
300

2

Radiolink AT10 II Kumanda

1795

3

Cube Orange Otopilot, ASPD4525 Air Speed Sensörü,
Holybro Telemetri, Here 3 GPS
GNSS

6115,39

Gerekçe
Testlerimizi
gerçekleştirdiğimiz
bataryamızı okulumuzda
bulunan bir takımdan
ödünç aldığımız şarj aleti
ile şarj etmekteyiz.
Yarışma alanında
kullanmak amacı ile talep
edilmektedir.
Tüm testlerimizi yaptığımız
kumanda okulumuzda
bulunan bir takımdan
ödünç aldığımız
kumandadır. Yarışma
alanında kullanmak amacı
ile talep edilmektedir.
Otopilot ve görev
sistemimiz için gerekli olan
ekipmanlardır.

