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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ

1.1. Sistem Tanımı 

Savaşan İHA yarışması için Bilkent Üniversitesi Eagle Vision takımı tarafından 

tasarlanan insansız hava aracı sistemi 4 büyük bileşen ve bunları oluşturan pek çok alt sistemden 

oluşmaktadır. Bu 4 büyük bileşen yer kontrol istasyonu (takım bilgisayarı), görüntü ve 

haberleşme alıcı antenleri, kumanda ve İHA sisteminin kendisidir.  

Bu alt sistemler aracın asıl görevini gerçekleştirmek üzere saat mekanizması gibi 

uyumlu çalışan belirli kısımlardır. Görevde istenen otonom uçuş ve kilitlenme uçuş kartı ile 

görüntü işleme bilgisayarının; sunucuya veri aktarma, veri alma ve hava aracından görüntüyü 

alma-iletme yer kontrol istasyonu ile görüntü alıcı verici antenlerinin; hava aracı ile iletişim 

kurma, manuel uçuş kumandanın ve uçak üzerinde bulunan alıcısının görevleridir. Tüm bu 

sayılanların görevi eksiksiz icra edebilmesi için de hava aracının kendisi ve altındaki güç 

ekipmanları uçuşu sağlayan en temel alt sistemdir. 

1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Hava aracının nihai performans değerleri, yapılan simülasyondan çekilen lift, drag ve 

hücum açısı (angle of attack) bilgileriyle beraber, gerçekleştirilen uçuş testleri ve matematiksel 

hesaplamalar yardımıyla belirlenmiştir. Değerler aşağıdaki tabloda sırasıyla verilmiştir.  

Uçuş (Seyir) Hızı (Ortalama) (m/s) Tutunma Hızı (m/s) Rüzgâr Toleransı 

(m/s) 

17.3 16.24 10.5* 

Kanat Yükü 

(kg/𝑚2) 

Perdövites (Stall) 

Açısı 

Kalkış Hızı 

(m/s) 

Uçuş Ağırlığı 

(g) 

6.637 22** 9 6013 

Tablo 1: Nihaileşmiş Hava Aracı Performans Özellikleri 

*Uçağın orijinal web sitesinden alınmıştır.

** Aerodinamik Deneyimlerden yola çıkılarak yazılmıştır. 
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Şekil 1: Hava Aracı Uçuş Testinden Bir Görüntü 

 

Şekil 2: Aerodinamik Programlama Ortamından Çekilen Uçuş Parametreleri: 

Tutunma Hızı, Saldırı Açıları ve Kanat Yükü 
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Şekil 3: Hız Değerinin Okunabileceği Grafik 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ

2.1. Takım Organizasyonu 

Eagle Vision takımı, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi lisans öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Takım kaptanı ve takımın pilotu İbrahim Ethem Yılmaz, takımın idari 

konularından sorumludur.  

Takım kendi içinde dört birimden oluşmaktadır. Donanım birimi uçağın elektronik 

bileşenlerinin seçiminden, doğru çalışmasından ve birbirleri arasındaki koordinasyonundan 

sorumludur. Tasarım ve üretim birimi ise belirlenen görev için en doğru, sağlam ve ekonomik 

uçak modelinin alınmasına karar verip bu tasarımı konfigüre etmekle sorumludur. Otopilot 

birimi uçağın otonom iniş, kalkış ve takip fonksiyonlarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için 

çalışacaktır. Görüntü işleme birimi ise diğer uçakları tanıyıp sanal olarak kilitlenebilen çeşitli 

modelleri eğitmekle sorumludur. 
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Şekil 4: Eagle Vision Takım Şeması: Birimler ve Birimlerden Sorumlu Kişiler 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Haftalar 

(2 hafta) 

Görüntü 

işleme modeli 

seçimi 

Manuel 

Uçuş 

Testleri 

Model 

Eğitim 

Süreci 

Otopilot 

algoritması 

Otonom 

Uçuş 

Testleri 

Yarışma 

hazırlıkları 

Mayıs 
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Mayıs 

hafta-3,4 

Haziran 

Hafta-1,2 

Haziran 

Hafta-3,4 

Temmuz 

Hafta-1,2 

Temmuz 

Hafta-3,4 
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Hafta-1,2 

Ağustos 

Hafta-3,4 

Eylül 
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Takımımızın kavramsal tasarım aşamasında karar vermiş olduğu kendi uçağımızı 

üretme fikrinden hazır model alma fikrine geçmesi sonucunda ön tasarım aşamasındaki Gantt 

şemasında yer alan üretim aşamalarına gerek kalmamış bulunmaktadır. Ön tasarımdaki Gantt 

şemasında hedeflenen görevlerden belirtilen zamanda tamamlananlar yeşil, yapılamayanlar 

kırmızı, yapılması gelecekte planlananlar mavi işaretlenmiştir. 

Malzeme Miktar İstenen Bütçe Web linki 

Talon X-

UAV 1 

3900 Türk 

Lirası 

https://www.banggood.com/X-UAV-Talon-EPO-

1718mm-Wingspan-V-tail-FPV-Plane-Aircraft-

Kit-V3-p-

986526.html?cur_warehouse=CN&rmmds=buy 

Nvidia Jetson 

Xavier NX 1 adet 

5337 Türk 

Lirası 

https://openzeka.com/en/product/nvidia-jetson-

xavier-nx-developer-kit/ 

PLA 

Filament 5 kg 

565 Türk 

Lirası 

https://www.hepsiburada.com/abg-filament-1-75-

mm-siyah-pla-p-HBV00000BZIY6 

Pixhawk 

Cube Orange 

Otopilot kartı 1 kit 

3500 Türk 

Lirası 

https://www.oyuncakhobi.com/pixhawk-the-cube-

orange-standard-set-ads-b-carrier-board 

EOLO 110A 

ESC 2 adet 

4420 Türk 

Lirası https://www.dronmarket.com/urun/eolo-110a-esc 

Harici GNSS 

kartı Here3 3 adet 

1600 Türk 

Lirası 

https://www.oyuncakhobi.com/pixhawk-here-3-

can-gps-/-gnss-with-m8p 

SunnySky 

X4130 motor 2 adet 

1987 Türk 

Lirası 

https://www.promodelhobby.com/urun/x4130-

310kv-2225w-6-8s-fircasiz-rc-ucak-motoru 

16*8 inç uçak 

pervanesi 2 adet 

1097 Türk 

Lirası https://shop.mejzlik.eu/detail/propeller-16x8-3902 

Bullet 

Banana Plug 

seti 14 adet 28 Türk Lirası 

https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-

setleri/banana-bullet-plug-35mm-1-cift-

P414548287 

MG995 

Servo 

motorlar 6 adet 

222 Türk 

Lirası 

https://www.robotistan.com/mg995-12-kg-servo-

motor?gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9Q-

mESts_F48NySjnhbpOcRidc-

0VtaeedsE4B9EIn2Ft-

cMvzncZRoCNxkQAvD_BwE 

6S 10000 

Mah 25c 

Batarya 2 adet 

3800 Türk 

Lirası 

https://www.roboshop.com.tr/6s-10000mah-25c-

lipo-batarya-pil 

https://www.banggood.com/X-UAV-Talon-EPO-1718mm-Wingspan-V-tail-FPV-Plane-Aircraft-Kit-V3-p-986526.html?cur_warehouse=CN&rmmds=buy
https://www.banggood.com/X-UAV-Talon-EPO-1718mm-Wingspan-V-tail-FPV-Plane-Aircraft-Kit-V3-p-986526.html?cur_warehouse=CN&rmmds=buy
https://www.banggood.com/X-UAV-Talon-EPO-1718mm-Wingspan-V-tail-FPV-Plane-Aircraft-Kit-V3-p-986526.html?cur_warehouse=CN&rmmds=buy
https://www.banggood.com/X-UAV-Talon-EPO-1718mm-Wingspan-V-tail-FPV-Plane-Aircraft-Kit-V3-p-986526.html?cur_warehouse=CN&rmmds=buy
https://openzeka.com/en/product/nvidia-jetson-xavier-nx-developer-kit/
https://openzeka.com/en/product/nvidia-jetson-xavier-nx-developer-kit/
https://www.hepsiburada.com/abg-filament-1-75-mm-siyah-pla-p-HBV00000BZIY6
https://www.hepsiburada.com/abg-filament-1-75-mm-siyah-pla-p-HBV00000BZIY6
https://www.oyuncakhobi.com/pixhawk-the-cube-orange-standard-set-ads-b-carrier-board
https://www.oyuncakhobi.com/pixhawk-the-cube-orange-standard-set-ads-b-carrier-board
https://www.dronmarket.com/urun/eolo-110a-esc
https://www.promodelhobby.com/urun/x4130-310kv-2225w-6-8s-fircasiz-rc-ucak-motoru
https://www.promodelhobby.com/urun/x4130-310kv-2225w-6-8s-fircasiz-rc-ucak-motoru
https://shop.mejzlik.eu/detail/propeller-16x8-3902
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/banana-bullet-plug-35mm-1-cift-P414548287
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/banana-bullet-plug-35mm-1-cift-P414548287
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/banana-bullet-plug-35mm-1-cift-P414548287
https://www.robotistan.com/mg995-12-kg-servo-motor?gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9Q-mESts_F48NySjnhbpOcRidc-0VtaeedsE4B9EIn2Ft-cMvzncZRoCNxkQAvD_BwE
https://www.robotistan.com/mg995-12-kg-servo-motor?gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9Q-mESts_F48NySjnhbpOcRidc-0VtaeedsE4B9EIn2Ft-cMvzncZRoCNxkQAvD_BwE
https://www.robotistan.com/mg995-12-kg-servo-motor?gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9Q-mESts_F48NySjnhbpOcRidc-0VtaeedsE4B9EIn2Ft-cMvzncZRoCNxkQAvD_BwE
https://www.robotistan.com/mg995-12-kg-servo-motor?gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9Q-mESts_F48NySjnhbpOcRidc-0VtaeedsE4B9EIn2Ft-cMvzncZRoCNxkQAvD_BwE
https://www.robotistan.com/mg995-12-kg-servo-motor?gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9Q-mESts_F48NySjnhbpOcRidc-0VtaeedsE4B9EIn2Ft-cMvzncZRoCNxkQAvD_BwE
https://www.roboshop.com.tr/6s-10000mah-25c-lipo-batarya-pil
https://www.roboshop.com.tr/6s-10000mah-25c-lipo-batarya-pil
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3dr telemetri 1 adet 

611 Türk 

Lirası 

https://www.robotistan.com/3dr-500-mw-433-

mhz-radio-telemetry-kit-v3-for-apm-pixhawk 

Görüntü 

Aktarım 

kiti Rocket 

M5 ve 

PowerBea

m Access 

point 
1er 

adet 

2000 Türk 

Lirası 

https://www.akakce.com/access-point/en-ucuz-

ubiquiti-rocket-m5-300-mbps-fiyati,4106101.html 

https://wi.com.tr/Rocket-M-5-GHz 

 

 

 

IMX477 
CSI 
Kamera 

1 adet 

1000 Türk 

Lirası 

https://www.uctronics.com/arducam-high-quality-

camera-for-jetson-nano-12-3mp-1-2-3-inch-

imx477-hq-camera-module-with-6mm-cs-mount-

lens.html 

 

 

Toplam 

Gereken 

Bütçe:  

30067 Türk 

Lirası  

Tablo 2: Malzemeler, Miktarları, Bütçeleri ve Sipariş Verilen Web Sitesi Linkleri 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ  

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi  

Ön tasarım aşamasında kullanmayı planladığımız görev bilgisayarı olan Raspberry Pi 

4’ün Google Coral Edge TPU kullanımında dahi obje tespiti ve takibi için gerekli grafik işlem 

gücüne erişememesi sebebiyle görüntü işleme bilgisayarı olarak Nvidia Jetson Xavier NX 

model bilgisayarı kullanacağız. Sahip olduğu 384 CUDA çekirdeği ile 21 TFLOPS’a kadar 

bilgi işleyebilen bu bilgisayarlı görü uygulamalarında yüksek kare/saniye değerlerinde istikrarlı 

bir performans sunmaktadır. 

Diğer yandan Emlid Navio2 uçuş kontrol kartının yerine yüksek performanslı ARM 

Cortex M7 işlemciye sahip Pixhawk Cube Orange uçuş bilgisayarını kullanacağız. Böylelikle 

sistemimiz Raspberry Pi üzerinde çalışan Linux işletim sisteminin neden olacağı gecikmelerden 

sıyrılıp gerçek zamanlı çalışma noktasında daha kısa tepki sürelerine sahip olurken, sistemin 

geri kalan parçaları için bir darboğaz yaratmanın önüne geçilmiştir.   

Ön tasarım raporunda belirtilenden farklı olarak, telemetri alıcı ve vericisi için yarışma 

isterleri göz önünde bulundurulup 3 km teorik menzile sahip bir telemetri olan 3DR 433 MHz 

modeli kullanılacaktır. Video transferi için İHA sisteminde Rocket M5 Transmitter Access 

Point, yer istasyonu sisteminde PowerBeam M5 Receiver Access Point kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Video aktarımı için kurulan bu sistemin başlıca avantajları ise yüksek iletim 

gücü ve GStreamer altyapısı ile olan uyumudur. Ayrıca görüntü aktarımı için özelleştirilmiş bir 

video alıcı verici modülü kullanmak yerine İHA ve yer istasyonu arasında kablosuz bir 

haberleşme ağı kurmak yapılacak diğer bilgi alışverişlerinin de bu hat üzerinden yapılmasını 

https://www.robotistan.com/3dr-500-mw-433-mhz-radio-telemetry-kit-v3-for-apm-pixhawk
https://www.robotistan.com/3dr-500-mw-433-mhz-radio-telemetry-kit-v3-for-apm-pixhawk
https://www.akakce.com/access-point/en-ucuz-ubiquiti-rocket-m5-300-mbps-fiyati,4106101.html
https://www.akakce.com/access-point/en-ucuz-ubiquiti-rocket-m5-300-mbps-fiyati,4106101.html
https://wi.com.tr/Rocket-M-5-GHz
https://www.uctronics.com/arducam-high-quality-camera-for-jetson-nano-12-3mp-1-2-3-inch-imx477-hq-camera-module-with-6mm-cs-mount-lens.html
https://www.uctronics.com/arducam-high-quality-camera-for-jetson-nano-12-3mp-1-2-3-inch-imx477-hq-camera-module-with-6mm-cs-mount-lens.html
https://www.uctronics.com/arducam-high-quality-camera-for-jetson-nano-12-3mp-1-2-3-inch-imx477-hq-camera-module-with-6mm-cs-mount-lens.html
https://www.uctronics.com/arducam-high-quality-camera-for-jetson-nano-12-3mp-1-2-3-inch-imx477-hq-camera-module-with-6mm-cs-mount-lens.html
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sağlar. Bunun yanı sıra hem güvenlik hem de veri aktarımının sağlığı arttırılır. Ayrıca yer 

istasyonu SSH protokolü ile İHA’ya veri kanalize edebilir. GNSS alıcısı için ise sahip olduğu 

STM32F302 işlemcisi ile hızlı işlem gücü, jiroskop, ivmeölçer ve pusulanın da yardımıyla 

hassas konum verisi sağlayabilen Pixhawk HERE 3 modeli kullanılacaktır.  

Projenin bir diğer kilit kısmı ise görüntü işlemenin yapılması için seçilecek olan 

kameradır. Ön tasarım raporunda paylaştığımız Raspberry Pi Cam v2 yerine daha yüksek 

çözünürlüğe sahip, 1080p@60 FPS video kaydı yapabilen Arducam B0251 - IMX477 kamera 

modülünün kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu kamera hem maliyeti hem de görüntü işlemede 

sıklıkla tercih edilen IMX477 sensörüne sahip olması nedeniyle avantajlı bir seçenek haline 

gelmiştir [1].  

Diğer bileşenler ve bağlantıları ön tasarım raporunda belirtildiği gibi olup kullanılan 

tüm bileşenler aşağıdaki blok şemasında verilmiştir. 

 

Şekil 5: Sistem Blok Şeması 
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3.2.  Alt Sistemler Özeti 

Savaşan İHA’nın görevini daha iyi bir şekilde yerine getirmesi adına ön tasarım 

raporunda belirtilen bazı kısımların kritik tasarım raporunda değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Kendi tasarladığımız modeli kullanmak yerine uçak tasarımında harcanacak zaman ve 

çıkabilecek aksilikler göz önünde bulundurularak hazır bir modelin kullanılması uygun 

görülmüştür. İHA’nın havadaki görüntü işleme performansını arttırmak adına Nvidia Jetson 

Xavier NX modeline geçiş yapılmıştır. Video aktarımı için Rocket M5 kablosuz haberleşme 

sistemi tercih edilmiştir. Bu durumun temel sebebi yarışma sunucusuna anlık görüntü 

aktarımını mümkün kılmaktır. Ayrıca şartname gereği sunucuya gönderilen videoda sunucu 

saati bulunma zorunluluğu bulunuyor. Bu sistem kullanıldığı takdirde sunucu saatinin yer 

istasyonu üzerinden videoya eklenmesi mümkün hale gelmektedir. Sistemin gelişmesi daha iyi 

kamera kullanımına olanak sağlamıştır. Bu bağlamda daha iyi performans almak adına ön 

tasarım raporunda belirtilen Raspberry Pi camera V2 Arducam IMX 477 CSI kamera ile 

değiştirilmiştir. 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Hava aracının uçuşu,  havada duruşu sağlayan aerodinamik tasarımından kaynaklanan 

lift kaldırma kuvveti ile birlikte ayrıca SunnySky motor tarafından desteklenmektedir. Motor 

enerjisini 10000 mAh'lik bir Lipo Pilden çekmektedir. Ayrıca yapılan öncül uçuş testlerine göre 

hava aracının 15 dakika boyunca havada kalabildiği deneysel olarak gözlenmiştir. 

 

Şekil 6: Yatay Düzlemdeki Kuvvetin Saldırı Açısına Göre Değişimi 
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X4130 motorunun kendi performans parametrelerinin dokümanına göre 16 inç APC 

pervane ile seyir halindeyken (%40 performans) 2600 gram force kuvvet verebilmektedir. Bu 

kuvvet hava aracının gerekli tüm manevraları yapması ve gerektiğinde istenen hızlanmayı 

sağlaması için yeterlidir. Yine bataryamızın 10000 mAh enerji potansiyeli değeri ve 25c 

sürekli sağlayabileceği akım değerleri göz önünde bulundurulduğunda motorun seyir 

halindeyken bataryadan düzenli çekeceği akım miktarı 14.4 amper; tam güçte çekeceği akım 

miktarı 68 amperdir. Bu hesaba göre bataryamız motora seyir halindeyken 41.7 dakika, tam 

güç halindeyken 8.8 dakika düzenli bir şekilde akım verebilecektir. Xavier NX ve diğer 

elektronik aletlerin de toplamda 12.5 watt çekeceği hesaplandığında batarya motora seyir 

halinde 35.2 dakika tam güçteyken yaklaşık 6 dakika güç verebilir. Hava aracı bir hız 

yarışında olmadığı için kalkış ve inişlerde sadece tam güç kullanılacağı düşünüldüğünde 

aşağıdaki diyagram ve formüle göre 20 dakikadan daha fazla bir uçuş süresine sahip olacaktır. 

 

Şekil 7: Batarya Ömrü Grafikleri, Ağırlık, Hava Aracının Hızı ve Hava Hızı [13] 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Bataryanın Uçuşta Harcadığı Enerjiyi Hesaplamak İçin Kullanılan Formül [13] 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı 

Yarışma isterleri incelendikten sonra ekibimiz tarafından X-UAV Talon isimli uçak 

satın alınmak üzere seçilmiştir. Uçuş aviyoniklerinin yerleştirilmesi veya uçağın ileriki 

aşamalarda yapılacak testlerde gereksinimleri karşılanamaması durumlarında elektronik ve 

mekanik gerekli konfigürasyonları yapılacaktır. Hava aracının detaylı boyutları Tablo 3’te 
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gösterilmektedir. Uçağın ana gövdesi parçalar geldikten sonra montajlanmıştır. Fakat ne yazık 

ki madde yetersizlikleri ve zaman kısıtlamaları nedeniyle elektronik bileşenlerin birçoğu 

elimize ulaşmamış olup, bu yüzden uçak tamamlanamamıştır. Yalnızca elimizde olan eski 

malzemeler ile birlikte, uçağın içinde gelen pervane (propeller), motor, ESC ve batarya ile itki 

sistemi kurulmuş, uçuş testlerinin öncülleri gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, her ne kadar uçağın 

ana gövdesinin gerçek fotoğraflarını size sunsak da, alt sistemlerin ve sigortanın araç içi 

yerleşimi hava aracının 3 boyutlu tasarımı üzerinden gerçekleştirilecektir.  

Pervanenin en arkada bulunan uçakta, öncelikli motorun yeri uçağın arka gövdesi olarak 

belirlenmiştir. Hava aracının görevleri göz önüne alındığında, ikinci olarak da kameranın yeri 

belirlenmiştir. Görüntü işleme ve hedefe kilitlenme sürecinin sağlığı açısından, kamera 

gövdenin en önündeki küçük saydam baloncuğun içine monte edilecektir. 4 adet servo motor 

hava aracının kontrol yüzeylerinden (Aileron- Elevator) sorumludurlar. Bu nedenle iki tanesi 

kanatta, iki tanesi de kuyruktaki elevatörlere bağlı olacaklardır. Diğer alt sistemlerin 

yerleşimleri takip eden görsellerde detaylı bir şekilde gösterilmiştir. 

 

Şekil 9: Hava Aracının Genel Görünümü 

 

Şekil 10: Can Baloncuk: Kamera Haznesi 
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  a.             b. 

Şekil 11: Kanat Servosu (a) ve Elevator Servosu (b)  

 

 

Şekil 12: Kamera Konumu 
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Şekil 13: Xavier, Orange Cube, Batarya Montaj Aşaması 

Şekil 14:  Xavier, Orange Cube, Batarya Konumu 

 

Şekil 15: GNSS ve Sigortanın Konumu 
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Şekil 16: GNSS ve Sigortanın Konumu 

 

Şekil 17: Telemetri Transmitter ve RC Receiver Konumları 

 

Şekil 18.1: Rocket M5 Transmitter Access Point ve Telemetri Konumları 
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Şekil 18.2: Rocket M5 Transmitter Access Point ve Telemetri Konumları 

 

 

Şekil 19: Motor Konumu 

 

Şekil 20: Motor 
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Şekil 21: ESC, Motor ve Güç Modülü 

Hava aracının boyutlandırılması aşağıdaki tabloda incelenmiştir.  

Hava Aracı Kısımları Boyutlandırma (mm) 

Kanat Açıklığı 1718 

Uzunluk 1100 

Kanat Alanı 0.6 m 

Aerodinamik Veter 360 

Tablo 3: Hava Aracının Boyutlandırması 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Bu bölümde alt sistemlerin ağırlıkları ve konumları incelenecektir. Ağırlık dağılımı ve 

tüm alt parçaların konumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  Konumların tespit edileceği 

referans noktası uçağın yüksüz ağırlık merkezi olarak belirlenmiştir. Alt sistemlerin 

yerleştirilmesi, yaklaşık olarak yüksüz ağırlık merkezinin konumunu etkilemeyecek şekilde 

yapılmıştır. Hava aracının gövdenin ucuna göre ağırlık merkezi 543 mm’de bulunup, hava 

aracının üstten bakılan konumda sağ tarafta kalan kanat ucuna göre ağırlık merkezi 429.5 mm 

olarak hesaplanmıştır. Referans noktasına uygun koordinat sistemine aşağıdaki görselde yer 

verilmiştir.  
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Şekil 22: Konumlandırma Koordinat Sistemi 

Alt Sistem Ağırlık (gram) Göreli Konum 

(mm) y ekseni 

Kanat 

Ucuna 

Göre 

Konu

m 

Rocket M5 Transmitter Access Point 500 -120 0 

Arducam B0251 - IMX477 Kamera 

Modülü 

5 540 0 

MG995 Servo Motor × 4 55 ×  4 =  220 0,0, -510, -510 -

+400;-

+50 

Jetson Xavier NX 400 368 0 

Batarya 1300 175 0 

Eolo 110A ESC 169 -400 0 

Sigorta 100 70 0 

Pixhawk Orange Cube 380 263 0 

Here 3 GNSS 48.8 -16 0 

3DR Telemetri 19 10 30 

SunnySky Brushless Motor 415 -540 0 

Güç Modülü 15 -5 0 

Receiver 25 10 -30 

Tablo 4: Hava Aracı Alt Birimler Ağırlık Dağılımı ve Konumlar 
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4. OTONOM KİLİTLENME  

4.1. Obje Tespiti 

Savaşan İHA yarışması için Bilkent Üniversitesi Eagle Vision takımının Görüntü 

İşleme alt takımı, obje tespiti için yaygın olarak kullanılagelmiş obje tespiti algoritmaları 

arasından YOLOv4, YOLOv4-tiny, Faster-RCNN, SSD, Tensorflow-Lite ve Tensorflow Obje 

Tespiti API (Türkçesiyle Uygulama Programlama Arayüzü) algoritmalarını denemiş ve bu 

bölümün ikinci kısmında değinilecek olan takip özelliği ile entegre edilerek hibrit bir modeli 

oluşturmuştur. Bu algoritmaların eğitilmesi ve geliştirilmesinden önce COCO veri seti ile 

eğitilmiş modellerin üstüne orijinal oluşturulan bir model eğitilerek Transfer Öğrenme yöntemi 

kullanılmıştır. Bu sayede veri seti zenginleştirilmiş ve eğitim zamanı daha efektif bir şekilde 

kullanılabilmiştir. Bu durum modellerin mevcut verileri kullanarak öğrendiği objelerin 

tespitinin daha güvenilir bir biçimde yapılmasını sağlamıştır. Bu eğitme yöntemi mimarisinin 

şematik bir temsili aşağıdaki figürde verilmiştir. 

 

Şekil 23: Sıfırdan Öğrenme ve Transfer Öğrenme Yöntemlerinin Basit Bir Diyagram 

Gösterimi. 

Modelleri eğittiğimiz veri setinin toplanmasında ve oluşturulmasında grup üyelerinin 

bulduğu insansız hava aracı içerikli videolardaki her bir kare üzerindeki “hava aracı” objeleri 

dikdörtgensel bir alan videoların Computer Vision Annotation Tool (CVAT) açık kaynak 

belirteç oluşturma aracı kullanılıp içine alınarak işaretlenmiştir. 
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Şekil 24: Belirtilen “Hava Aracı” Objelerinin CVAT Programı Kullanılarak Nasıl 

İşaretlendiğini Gösteren Bir Kare. 

İşaretlemelerin ardından veri setini her bir model için uygun işaretleme formatlarına 

çevirecek Python kodları yazıldı. Bunlar, Tensorflow tabanlı algoritmalar için işaretlemeleri 

Faster-RCNN, SSD ve Tensorflow-Lite Tensorflow TFRecord formatına dönüştürüp YOLO 

tabanlı YOLOv4 ve YOLOv4-tiny algoritmaları için YOLO Darknet formatına 

dönüştürmekteydi. 

Veri setinin ön işlemesi sürecinde ise resimlerdeki renk dağılımı problemini düzeltmek 

için histogram eşitlemenin kullanılmasının yanı sıra boyut farklılıklarını gidermek için her bir 

içerik hem yatay hem dikey bakımdan 416 piksele denk düşecek şekilde yeniden 

boyutlandırıldı. Renk dengesini kurmamız sayesinde modelimizin genel geçer uygulanabilirliği 

arttırılırken boyut düzenlemesi sayesinde modelin güvenilirliğine zarar vermeden modelin 

eğitim süreci de hızlanmış oldu. Veri setinin çeşitliliğini de arttırmak için resimlerin her biri 

yatay simetriğine de dönüştürülerek veri setine eklendi. Yatay simetriği alınan resimlerin de 

hâlihazırda veri setinde var olan resimlere eklenmesiyle 50.000’den fazla içeriğe sahip veri 

setimiz toplam 100.000 resimden fazlasına sahip oldu. 

Modeli eğitirken Tensorflow tabanlı Faster-RCNN, SSD ve Tensorflow-Lite; YOLO 

algoritması tabanlı YOLOv4 ve YOLOv4-Tiny algoritmaları denendi. Bunun yanında 

Tensorflow’un Obje Tespiti API’ından orijinal dokümantasyonunu manuel modifikasyonlarla 

değiştirerek kullandığımız hibrit obje takibi algoritmasından faydalanıldı. Bu raporun ikinci 

kısmında bahsedilecek olan hibrit algoritmanın modelimizin hızını önemli ölçüde 

iyileştirmesinden ötürü, model değerlendirmesinde obje tespiti programının hızından ziyade 

doğruluk, kesinlik ve hatırlama ölçerleri öncelik olarak alınmıştır. Kastedilen hızölçeri olarak 

ise SGS (Saniyelik Görüntü Sayısı, raporda FPS yani Frames Per Second olarak da 

bahsedilebilir) kullanılmıştır. 

Aşağıdaki tabloda, modellerin transfer öğrenme süreci öncesi ve sonrasındaki ortalama 

kesinlik değerleri ve ortalama saniyelik görüntü sayıları (Tabloda SGS olarak ifade edilmiştir) 

verilmektedir.  
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Model Eğitme öncesi 

OK (%) 

Eğitme sonrası OK 

(%) 

SGS (Ortalama) 

SSD MobileNet v2 20.2 45.5 15 

Faster R-CNN 

ResNet50 v1 

29.3 65.2 22 

Tensorflow-Lite 22.5 77.3 169 

YOLOv4 44.0 99.8 45 

YOLOv4-Tiny 23.7 92.2 55 

Tablo 5: Modellerin değerlendirilmesine dair genel bir tablo. OK: Ortalama kesinlik 

Bu tabloda sonuçları verilen deneylerden ötürü projenin devamında değerlendirmeye 

özellikle alınmaması düşünülen algoritmalar Faster-RCNN ve SSD algoritmaları oldu. Deney 

sonuçlarının hem ortalama kesinlik hem saniyelik görüntü sayısı bakımından yetersiz sonuçlar 

vermesi bu kararın esas faktörü oldu; fakat bu algoritmaların tasarımındaki hata ölçümü 

faktörünün grubun obje tespiti görevinin devamındaki amaçlarıyla uyuşmadığı da fark edildi. 

Gelişmiş evrişimsel sinir ağlarında eğitilen modelin algoritmaya nasıl uyacağını belirlemek için 

kullanılan hata fonksiyonları bakımından Faster-RCNN ve SSD algoritmalarının yapısı yetersiz 

görüldü;  Faster RCNN hata fonksiyonunu “sınıflandırma kaybı” ve “konum kaybı” 

bakımından, SSD ise hata fonksiyonunu “güven kaybı” ve “konum kaybı” bakımından 

ölçümlendirir. Bu açıdan Tensorflow-Lite, YOLO ve YOLO-Tiny algoritmalarının hata 

fonksiyonunu “sınıflandırma kaybı”, “konum kaybı” ve “güven kaybı” isimleri altında üç farklı 

açıdan değerlendirmesi, bu algoritmaların daha güvenilir ve istikrarlı sonuçlar veren modeller 

oluşturabilmesini bir avantajlarıdır [2]. 

Bu raporun devamında detaylı açıklanacak olan hibrit model sayesinde hız bakımından 

önemli ölçüde kazanç sağlanacağı sonucuna ulaşıldığından ötürü hızölçeri projenin ilerleyen 

dönemlerinde önemini kaybetti ve öncelik kesinlik ölçerine verildi. Tabloda görüldüğü üzere 

saniyelik görüntü sayısı yani hızölçeri bakımından diğer modellere göre oldukça iyi sonuç veren 

Tensorflow-Lite modeli, bu hatırı sayılır hız kazancı için kesinlik ölçerinden önemli ölçüde 

feragat etmekte; bu sebepten de özellikle değerlendirilen modeller arasında kesinlik ölçeri 

bakımından zaten oldukça zayıf olan SSD ve Faster R-CNN modelleri gibi projenin devamında 

değerlendirilmemesi faydalı bulunmuştur. 

Ortalama kesinlik ölçerleri birbirine oldukça yakın olan YOLOv4 ve YOLOv4-Tiny 

arasında seçim yaparken ise bu seçim diğer modele kıyasla daha hızlı olan YOLOv4-Tiny’den 

yana kullanılmak yerine kesinlik değeri nispeten yüksek olan YOLOv4’ten yana kullanılmıştır. 

Bu seçimin yapılmasının başka bir sebebi de bu algoritmanın YOLOv4’e göre daha kompakt 

olması amacıyla oluşturulan evrişimsel sinir ağındaki katmanların sayısının ve dolayısıyla 

karmaşıklığının azaltılması [3], başka bir ifadeyle algoritmanın grubun yarışma sırasında 

kamerayla alacağı görüntü boyutlarına kıyasla çok daha küçük boyutlu görüntülerdeki obje 

tespiti için spesifik olarak tasarlanmış olmasıydı. Grubun amacıyla ve isteğiyle örtüşmeyen bu 
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tasarımdan ötürü bu noktada değerlendirilen alternatife yakın sonuçlar vermesine karşın 

YOLOv4-Tiny algoritmasından vazgeçildi. 

Seçtiğimiz algoritma olan YOLOv4 modelinin konfigürasyonları ve kesinlik, hatırlama 

ve doğruluk değerlerinden deneylerimiz arasında en iyisinin sonuçları şu şekildedir: 

Algoritma Boyut (px) Ortalama 

OK (%) 

Ortalama 

OH (%) 

Doğruluk 

(%) 

SGS 

(Ortalama) 

YOLOv4 416 x 416 98.2 99.8 99.2 45 

Tablo 6: Modelin boyut konfigürasyonu ve eğitilmesi sonrası testlerden alınan 

sonuçlar. OK: Ortalama kesinlik, OH: Ortalama hatırlama 

 

Şekil 25: YOLO algoritmasının nasıl çalıştığını gösteren bir şema. Algoritma önce resmi belli 

sayıda ızgara parçalarına ayırıyor, bölünen her ızgara parçası için ayrı ayrı obje 

tahminlerinde bulunduktan ve ızgaralarla dikdörtgensel alanlar oluşturduktan sonra bu obje 

tahminlerini oluşturulan dikdörtgensel alanlarla bir araya getirip obje tespitini 

sonuçlandırıyor. [4] 

YOLOv4 algoritmasını kullanarak aldığımız bu verilerin ise “overfitting” ismindeki 

modelin gereğinden fazla belli tür veriye uygulanabilecek ölçüde eğitilmesi ve bu sebepten 

sadece belli tür verileri çok iyi algılayıp farklı veri türlerinde başarısız olması fenomeniyle karşı 

karşıya kalınmaması dikkat etmeye özen gösterilen bir husustu - bunu önlemek için veri setinin 

olabildiğince geniş ve içinde farklı örnekler bulunduran bir veri seti yapılması dışında transfer 

öğrenme yoluyla COCO veri setinden de dolaylı yoldan faydalanıldı. Alınan sonuçların 

“overfitting” fenomeniyle karşı karşıya kalmadığına emin olduktan ve algoritmanın 
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mimarisinin grubun istekleriyle uyuştuğuna emin olduktan sonra projede bundan sonra 

kullanılacak algoritmanın YOLOv4 olarak belirlenmesine karar verildi. 

4.2. Obje Takibi 

Obje takibi, anlık karede kullanıcı tarafından belirlenmiş alanın içerisindeki şeklin, 

sonraki karelerde de takip edilmesi olayıdır. Bu işlemde obje tespitine göre hesaplama yükü 

çok daha azdır. Bu durum daha yüksek FPS değerlerine ulaşıp daha hassas bir şekilde rakip 

uçakları takip edilmesine olanak sağlarken, aynı zamanda uçuş bilgisayarına obje tespitine göre 

nispeten daha az yük bindirdiği için enerjiden de tasarruf sağlar. Obje takibi için Siamase ve 

DCF tabanlı algoritmalar gibi farklı algoritmalar geliştirilmiş olsa da uçağın takip 

algoritmasında OpenCV’de bulunan takip algoritmalarını kullanılmasına karar verildi. Bunun 

nedeni ise OpenCV’de bulunan farklı algoritmaların da en az DCF ve Siamase tabanlı 

algoritmalar kadar başarılı olması ve daha hızlı bir şekilde denenebileceğinden birbirleri 

arasında karşılaştırma yapılmasının daha kolay olmasıdır. Bu konuda yapılan literatür 

araştırmasından sonra farklı algoritmaların güçlü ve zayıf yönlerini belirlendi. 

Algoritma Adı Özellikleri 

MOSSE Yüksek hız önemliyse kesinlikle 

MOSSE öneriliyor. En az diğer takip 

algoritmaları kadar doğru sonuç 

veriyor ve onlardan daha hızlı. Ayrıca 

FPS'i de oldukça yüksek. 

KCF Daha yüksek FPS isteniyorsa ve daha 

düşük doğruluk oranı tolere 

edilebiliyorsa öneriliyor. Occlusion 

yani başka bir cismin hedef cismin 

önüne geçmesi durumunda ise iyi 

çalışmıyor. 

CSRT KCF'den daha doğru ama biraz daha 

yavaş. OpenCV'nin en az 3.4.2 

versiyonu kullanılabiliyor. Nesne 

takip hızının yüksek olması isteniyor 

ve daha düşük FPS'ler tolere 

edilebiliyorsa kullanılması öneriliyor. 

Doğruluk oranı yüksek ama FPS'i 

düşük.  

MEDIANFLOW Hataları rapor etmekte başarılıdır. 

Fakat büyük ve hızlı hareketleri takip 

etmekte zorlanır. OpenCV'nin 

minimum 3.0.0 versiyonunu kullanır. 
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GOTURN OpenCv’deki derin öğrenme tabanlı 

tek algoritmadır. OpenCV'nin 

minimum 3.2.0 versiyonuyla çalışır. 

Başka bir objenin hedefin önüne geçip 

görüşü kısıtladığı durumlarda başarılı 

bir performans sergileyemez. 

BOOSTING Oldukça eski bir algoritmadır. Takipte 

ortalama bir performansa sahiptir. 

Diğer OpenCV takip algoritmalarına 

kıyasla hantal kalmaktadır. 

MIL Takip sırasında bir cismin hedefin 

önüne geçerek görüşü kısıtlaması 

durumunda (occlusion) ortalamanın 

biraz üstünde bir performans sergiler. 

OpenCV 3.0.0 kullanılıyorsa diğer 

takip algoritmaları arasında iyi bir 

seçenektir. 

TLD Açılımının Türkçe karşılığı takip et, 

öğren, tespit ettir. Adından 

anlaşılacağı üzere TLD takip görevini 

üç parçaya bölerek gerçekleştirir. 

Avantajlı tarafı hızlı ve büyük ölçekli 

hareketlerde takip performansının iyi 

olmasıdır. Fakat bunun dışında çok 

fazla yanlış pozitif bu algoritmayı 

kullanışsız hale getirir. 

Tablo 7: Farklı takip algoritmalarının öne çıkan özellikleri [5] 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda seçenekleri 3 farklı algoritmaya indirildi: Mosse, 

KCF ve CSRT. Yukarıda belirtilen 3 modelden hangisine kullanılacağına karar verilmesi için 

önceden çekilmiş bir video [6] üzerinde testler yapıldı ve en uygun modelin Mosse olduğuna 

karar verildi. Testler hakkında 8.1.6 Obje Takip Testleri bölümünde bahsedilmiştir. 

Görüntü takibi, bilindiği üzere hedeflenen görevin çok önemli ve hassas bir parçasıdır. 

Küçük bir kilitlenme hatası çok daha büyük ve kötü sonuçlar doğuracağından bu bölümde 

hatasız bir kilitlenme yapılması amaçlanmıştır. Bu nedenden dolayı, yukarıda da bahsedildiği 

gibi, obje tespitini ve obje takibini birlikte kullanan hibrit bir algoritmanın geliştirilmesine karar 

verildi. 
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Nihai hibrit takibi sisteminde kod temel olarak üçe parçalanmıştır. Algoritmadan 

maksimum verim alınabilmesi için FPS değerinin olabildiğince yüksek tutulması çok 

önemlidir. Bundan dolayı Python’daki “threading” kütüphanesi ile yapılacak iş işlemcinin 

farklı kısımlarına yansıtılıp bu fonksiyonlar paralel olarak çalışmaktadır. Bir thread’de obje 

tespiti çalışırken diğer bir thread’de OpenCV’nin takip kodu çalışacaktır. Ayrıca kameradan 

görüntünün okunma süresini azaltmak için de bu işe ayrı bir thread ayrılmıştır. En sonunda 

hibrit takip algoritmasının çalıştığı thread’in çıktısı uçağın PID kontrolleri ve arayüzünün 

besleneceği thread’lere yönlendirilecektir. Nihai işlemci şeması aşağıdaki gibidir: 

Şekil 26: Farklı thread’lerin farklı görevlerde kullanımın temsili şekli 

4.3. Hibrit Kilitlenme ve Takip Algoritması 

Tasarlanan hibrit algoritma havada rakip uçakları bulmak için obje tespiti kullanacaktır. 

Kilitlenme gerçekleştiğinde ise obje tespit algoritması duracaktır ve obje takibi algoritması 

devreye girecektir. Obje takip algoritması, eşik değeri bizler tarafından belirlenecek olan süre 

kadar takip ettikten sonra devreden çıkacaktır ve anlık olarak tekrar obje tespiti uygulaması 

devreye girecektir. Eşik değeri simülasyon testleri sırasında 0.5 saniye olarak belirlenmiştir 

ancak ilerleyen süreçte gerekirse değiştirilebilir. Hibrit algoritma, aşağıdaki şemada adım adım 

anlatılmıştır. 
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Şekil 27: Hibrit Kilitlenme algoritmasının adım adım anlatımı [7] 
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Şekil 27’te görüldüğü üzere Hibrit kilitlenme algoritması, uçak havada olduğu sürece çalışmaya 

devam edecektir. Karşılaşılan farklı durumlarda kendi kendine doğru kararı verebilecek 

yetkinliğe sahiptir. Şekil 27’te kırmızı çerçeveler, obje tespiti algoritmasının tespit ettiği, mor 

çerçeveler ise Hibrit Kilitlenme algoritmasının nihai olarak belirlediği hedeflerdir. Şekil 27’in 

3. adımında bahsedilen karar verici algoritma, farklı kutular arasında takip edilmeye en elverişli 

hedefi seçmektedir. Bu seçimi yaparken kutucuğun büyüklüğü (yakınlık) ve orijine uzaklığı 

(minimum manevra gerekliliği) göz önüne alınmaktadır. Karar verici algoritma, obje tespit 

algoritması tarafından tespit edilen hedefe ilk defa kilitlenirken bahsedilen parametrelere göre 

seçim yapmaktadır. Ancak Şekil 27’in 6. adımındaki gibi hali hazırda takip edilen hedefi takip 

etmeye devam etmek için bahsedilen konseptten daha farklı bir öncelik sırası gözetilmiştir. Bu 

konseptte, mor çerçeve ile kesişimi en fazla olan kırmızı çerçeve, hedef olarak belirlenecektir. 

Bu sürecin 5 saniye sürdürülmesinin nedeni ise şartnamede kilitlenmenin başarılı olması için 

en az 4 saniye sürmesi gerektiğindendir. Kilitlenme gerçekleştikten sonra görüntünün 

merkezinden hedefin merkezine doğru bir vektör çizilecektir. Bu vektör raporun devamında 

“Rakip Konum Vektörü” olarak adlandırılmıştır. 

 

Şekil 28: Kamera Görüş Alanı, Hedef Görüş Alanı ve Kilitlenme Dörtgeninin Oranları 

(Savaşan İHA Yarışma Şartnamesinden) 

Rakip konum vektörü devamlı olarak minimize edilmeye çalışıldığı için, takip edilen 

hedef şartnamede verilen hedef vuruş alanının içinde kalmaya zorlanılacaktır. Eğer hedefin 

hedef vuruş alanından çıktığı tespit edilirse 5 saniyelik süre sıfırlanacaktır ve obje tespit 

uygulaması tekrar devreye girecektir. Hibrit Algoritma, Şekil 27’teki 2. adımdan itibaren tekrar 

çalışmaya başlayacaktır. Hedef vuruş alanı, şartnamede belirtildiği üzere yukarıdaki şekildeki 

gibidir. 

4.4. PID Kontrol Sistemi: 

Hibrit kilitlenme algoritmasından gelen rakip konum vektörünün ana uçak tarafından 

anlam ifade etmesi için bu vektörün bir takım dönüşümlerden geçip uçuş kontrol kartına 

beslenmesi gereklidir. Bu vektörün dikey ve yatay bileşenlerine göre uçağın yuvarlanma - 

yalpalama - yunuslama değerleri güncellenip vektörün büyüklüğü olabildiğince sıfıra 

yaklaşması amaçlanmaktadır. Ayrıca tespit edilen uçağın ekranda kapladığı alanın bütün ekrana 
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olan oranından uçağın hız değişkenleri kontrol edilerek rakip uçak ile mesafe kontrolü 

yapılacaktır. 

Uçağın kontrolünün Ardupilot için geliştirmiş olan DroneKit arayüzünün Python ile 

birlikte kullanılarak yönetilmesine karar verilmiştir. Kalkış işlemleri gerçekleştirilip uçak 

havadayken uçağın istenilen bir konuma yönlendirilmesi bu kütüphanede “simple_goto()” 

fonksiyonu ile yapılmaktadır [8]. Bu fonksiyon argüman olarak enlem, boylam ve irtifa 

değerlerini almaktadır. Görüntü işleme ve takip algoritmasından gelen vektör bilgilerine 

dönüşüm uygulanması ile birlikte de bu ArduPilot arayüzüne beslenebilir enlem, boylam ve 

yükseklik değişim değerlerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Uçağın anlık enlem, boylam ve 

irtifa değerlerinin üstüne bu dönüşüm uygulanmış değişim değerleri eklenilerek kilitlenilmiş 

uçağın olduğu yöne doğru gitmesi sağlanılabilir. Bu işlem tek seferlik bir hedefe gitme üzerine 

anlatılmıştır. 

 
Şekil 29: Ana ve Rakip Uçağın Birbirlerine Göre Konumları, Kuşbakışı 

DroneKit Python arayüzündeki simple_goto() komutu asenkron bir fonksiyon olduğu 

için yeni bir komut geldiğinde eski komutun uygulanması iptal edilir ve yeni gelen komutu 

uygulamaya başlar [8]. Bu özellik kullanılarak yukarıda bahsedilen tek seferlik işlem 

tekrarlanabilir hale getirilebilir. Uçağa takip algoritmasının saniyedeki yenilenme oranı kadar 

yeni simle_goto() komutlarını gönderilip rakip uçağı takip etmesi sağlanabilir. Ardupilot’un 

içindeki hazır PID kontrol kodları ile birlikte de daha yumuşak manevralar yapılması 

amaçlanmaktadır. Şekil 29’de de amaç, rakip uçağın konumuna göre ana uçağı theta açısı kadar 

sola döndürmektir. Bu döndürme işlemi aşağıda bahsedilen “Üç Aşamalı Göreceli Konum 

Dönüşümü” algoritmasına göre gerçekleştirilebilir. 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

30 | Sayfa 

EAGLE VISION 

 
Şekil 30: Temsili DroneKit Hedef Takip Kodu [8] 

4.5. Üç Aşamalı Göreceli Konum Dönüşümü: 

1- Hibrit Kilitlenme Algoritmasından Gelen Rakip Konum Vektörü: Burada uzaklıklar 

piksel cinsinden ifade edilmektedir. x ve y koordinatlarındaki değişimler kapladıkları piksel 

uzunlukları ile ifade edilirken z koordinatı ana ekranın alanı ile tespit edilen nesnenin alanının 

oranlanması ile hesaplanacaktır. Gerçek hayatta uzaklığı bilinen nesnelerin ekranda kapladığı 

uzunluklar/alanlar piksel cinsinden not edilerek metre değerleri ile aralarında bir bağlantı 

kurulacaktır. Bu sayede yarışma anında uçağın gerçek uzaklığının tahmini yapılabilecektir. 

2-Kamera Uzaklık Dönüşümü: İlerleyen zamanlarda örnek veriler toplayarak uçakta 

kullanılacak olan kameranın modellemesi yapılacaktır. Bu noktada amaçlanan 1. aşamadaki 

piksel değişimlerinin mercek odak değerlerine ve çözünürlük gibi değerlere kıyasla metre 

cinsinden değerlerinin hesaplanmasıdır.  

3-GPS Koordinat Dönüşümü: Metre cinsinden hesaplanan rakip uçak ile ana uçak 

arasındaki x, y, z değerlerinin GNSS modülünün algılayabileceği enlem, boylam ve irtifa 

değerlerine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. İki uçak arasındaki mesafeye göre hesaplanan bu 

farklar uçağın anlık enlem, boylam ve irtifa değerlerinin üstüne eklenerek uçağın gitmesi 

gereken yeni konum hesaplanacaktır. Buradaki önemli nokta oluşturulan yeni hedef vektörünün 

konumunun tam olarak rakip uçağın üzerine düşmesinden ziyade rakip uçak ile aynı doğrultuda 

olmasıdır (Şekil 29’daki theta açısının ayarlanması). Pratik olarak hedef uçak da hareket halinde 

olacağı için bu hedef vektörü her yenilemede değişecektir ve hedeflenen konuma varıp uçağın 

komutsuz kalması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Burada hedeflenen, uçağın rakip 

uçağa göre istenildiği derecede manevra yaparak ana uçağın yalpa açısını (heading) 

değiştirmektir.  

 

Şekil 31: Uçağın Manevra Algoritması 

Yukarıda bahsi geçen PID takip metodundan başka alternatif olarak uçağın kontrolleri 

için bir derin sinirsel ağ eğitilmesi değerlendirilmiştir. Derin sinirsel ağlar çoğu sistemi 

kolaylıkla öğrenebileceği için bu yöntem düşünülmüştür.  Bir pilotun hız, irtifa, uçağın kontrol 

yüzeylerinin konumları gibi değerleri göz önüne alarak uçağı uçurma şeklinin bir modele 
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öğretilmesi amaçlanmıştır. Sinirsel ağ bütün bu girdiler ile pilotun sonuç olarak verdiği kararın 

(hız artırma/azaltma, yüksel, alçal, sağa dön, sola dön) arasında bir ilişki bulacaktır. Fakat bütün 

bu girdilerin toplanması, ideal olarak uçağı mükemmel süren bir pilotun zor bulunması ve 

modelin eğitiminin uzun sürmesi gibi dezavantajlar göz önünde bulundurulduğunda bu 

alternatif yöntemin uygulanmamasına karar verilmiştir. 

5. HABERLEŞME 

3.1’de bahsedilen 3DR 433 MHz telemetri modeli ile yer kontrol bilgisayarı ve İHA 

arasındaki haberleşme çift yönlü olarak sağlanacaktır. 433 MHz frekansında çalışmakta olan 

3DR Radyo Telemetri seti açık kaynaklı ürün yazılımına sahiptir. Ayrıca kullandığımız 

Pixhawk Cube Orange uçuş bilgisayarı ile uyumlu olan bu model yaklaşık 3 km teorik menzilde 

250kbps’a kadar hava veri hızına sahiptir. Ek olarak telemetri setinin konfigürasyonları Mission 

Planner ve ArduPilot’ta desteklenmekte olup haberleşme protokolü olarak da MAVLink 

kullanılmaktadır [9]. Telemetri üzerinden yer istasyonuna aktarılan veriler yarışma sunucusuna 

Haberleşme Dokümanına uygun olarak API aracılığıyla JSON formatında gerçekleştirilecektir. 

API adresleri ve telemetri paketi verileri kullanılarak yarışma esnasında oturum açılacak 

telemetri verileri ve kilitlenme bilgisi sunucu saati eklenerek sunucuya gönderilecektir. Aynı 

zamanda diğer yarışmacıların da telemetri bilgileri İHA’ya aktarılacaktır. Yarışma sonunda da 

oturum kapatılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 32: Haberleşme Donanım Diyagramı 

Yarışma gereksinimlerini tam anlamıyla karşılamak için iki adet görüntü aktarımı 

yapılması gereklidir. Bunlardan birincisi İHA’nın Xavier NX model bilgisayarında işlenen 

görüntünün canlı bir şekilde yer istasyonunda yayınlanması, ikincisi ise yer istasyonuna 

aktarılan canlı yayının kurulan ethernet bağlantısı ile yarışma sunucusuna aktarılmasıdır. 
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İHA’dan yer istasyonuna canlı yayın yapılması; İHA’ya yerleştirilen Rocket M5 Transmitter 

Access Point ve yer istasyonuna kurulan PowerBeam M5 Receiver Access Point aracılığıyla 

5.8 GHz frekansında Point-to-Point (PtP) şeklinde internet erişimi olmayan Wi-Fi ağı üzerinden 

gerçekleştirilecektir [10][11]. Xavier NX üzerinden Linux tabanında çalıştırılacak GStreamer 

multimedya altyapısı, işlenen görüntüyü Wi-Fi üzerinden yer istasyonuna ulaştıracaktır [18]. 

Yer istasyonundan yarışma sunucusuna yapılacak olan görüntü aktarımı ise Sunucuya Canlı 

Video Aktarımı Formatı Dokümanına uygun olarak yerel kablolu bağlantı ile sağlanacaktır. 

Gönderilecek videolar unicast olarak, H264 formatında sıkıştırılmış video dosyası halinde ve 

UDP protokolü kullanılarak sunucuya gönderilecektir. 

Uçuş esnasında manuel müdahaleler için veya herhangi bir acil durumda uçuş 

güvenliğini sağlayabilmek için FlySky FS-T6 kumanda ve uçuş kontrol bilgisayarına bağlanan 

FlySky FS-R6B alıcı modülü kullanılmaktadır. Kullanılan bu model 6 kanallı bir telemetri 2.4 

GHz verici kumandadır.  

Araç içi haberleşme kısmında ise Xavier NX, ROS (Robot Operating System) üzerinde 

çalışacak olan MAVROS yazılım paketi ile Pixhawk Cube Orange ile MAVLink iletişimi 

sağlayabilecektir. Bu sayede Xavier NX’in obje tespiti ve takibi yaptığı süreçte otopilotun 

gerçekleştirmesi gereken yönelim hareketlerinin verileri Pixhawk Cube Orange uçuş 

bilgisayarına iletilecektir.  

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI  

Takımımızın yer kontrol istasyonu için javafx çerçevesi (framework) üzerinden kamera 

verisinin “class”lar yoluyla çağrılmasıyla hazırladığı arayüzde görüntünün kendisi hariç 7 

bileşen vardır. Bu bileşenler aşağıdaki şemada gösterildiği haliyle aracın hızı, irtifası, kullanılan 

algoritma, kilitlenilen hedefin yansıma vektöre göre tahmini skaler uzaklığı, otopilot modu, 

koordinatları ve zaman verisidir. 

Şekil 33: Kullanıcı arayüzünden bir ekran görüntüsü  

Bu bileşenlerden algoritma (alg) uçağın kullanmakta olduğu kilitlenme ve takip 

algoritmasını gösterecektir. Bahsedilen algoritmalar (MOSSE, KCF, CSRT) kilitlenme testi 

kısmında daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 
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Şekil 34: Kullanıcı arayüzünden bir ekran görüntüsü 

Ekranda görünen mod verisi uçağın havalanma, manuel, otonom veya iniş modunda 

olduğunu göstermektedir. İrtifa verisi Pixhawk Cube barometresinden alacağı yükseklik 

verisini göstermektedir. Genel arayüz tasarımı bu şekilde olup ilerleyen süreçte estetikleşmesi 

adına eklemeler yapılabilir. 

 

Şekil 35: Kullanıcı arayüzünden bir ekran görüntüsü 
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7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU 

7.1. Yapısal Entegrasyon 

Hava aracı X-UAV Talon, birbirine geçmeli parçaları ve Şekil 31’de görülen vidalama 

sistemiyle birlikte gelmektedir. Bu sayede rahatlıkla montajlanmıştır. Kanatlar içlerindeki 

oluklar ile gövdeden çıkan ince çubuklara tam oturtularak sağlamlaştırılmıştır. Elevatör-

rudderlar gövdenin arka kısmına vidalar ve de elevatörler ile gövdeyi bağlayan parçalar 

kullanılarak sabitlenmiştir. Ana gövde geçmeli olup, portatif vidalarla sağlam ama gövdeye 

zarar vermeyecek şekilde birbirine tutturulmuştur. Gövdenin içerisi uçuş aviyoniklerini erişim 

gerektiğinde açılabilmektedir. Son olarak iniş takımları ve şeffaf baloncuk yerine 

oturtulmuştur.  

          

 

Şekil 36: Elevator Montajı, Motor ve Hava Aracı Parçaları 
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7.2. Mekanik Entegrasyon 

Mekanik entegrasyonun 3 farklı alt başlık altından incelenmesi okuyucun süreci 

anlamasını kolaylaştıracaktır.  Bu sınıflandırma montaj tekniklerine göre yapılmıştır. Bu 

entegrasyonların bir kısmı hali hazırda yapılı olup bir kısmı için malzemelerin elimize ulaşması 

beklenmektedir. Hava aracında kullanılacak olan motor, kendinden vida bölmelerine sahiptir. 

Uçağın kuyruğundaki boşluğa bu vidalar kullanılarak oturtulmuştur. Aşağıdaki 

dokümantasyonlar, motorun detaylı teknik çizimlerini içermektedir. Bu dokümantasyonun 

yardımıyla entegrasyon gerçekleşmiştir. Kamera, daha önce konumu belirtilen yere ara bir 

parçayla sabitlenecektir. Batarya, Xavier, Orange Cube gibi parçalar cırt cırtlı bir sistemle 

gövde içerisine montajlanacaklardır. GNSS, Telemetri ve M5 gövdeye bantlanacaklardır. Bütçe 

yetersizliğinden dolayı kullanmayı planladığımız tüm ekipmanlar elimizde olmadığından, bu 

kısma kısıtlı sayıda görsel konulmuştur. 

 

Şekil 37: Motor Teknik Çizim ve Vida Alanları 

7.3. Elektronik Entegrasyon 

Tüm çevre birimlerinin ihtiyaç duyduğu güç 10000 MAh kapasiteli 6 hücreli bir 

bataryadan sağlanacaktır. Şekil 38 blok şemasında verilmiş olan modüller Şekil 38’te görülen 

portlar üzerinden bağlanacaktır.  

 

Şekil 38: Elektronik Entegrasyon Şeması 
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8. TEST VE SİMÜLASYON 

8.1. Alt Sistem Testleri 

Hava aracının geliştirilmesi ve proje isterleri için uygun hale getirilmesi bu bölümde 

temel alınmıştır. Bu amaç için ekibimizce farklı testler geliştirilmişler, bazıları gerçek hayatta, 

bazıları bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Hali hazırda yapılan testler ve yapılması 

tasarlanan testler aşağıda başlıklar halinde verilmiştir.  

 8.1.1. İtki Testi 

İtki testi hava aracının ne süreyle motor tarafından itiş desteği alacağının belirlenmesi 

için kullanılmıştır. 16-8 AVP pervane ile yaklaşık olarak 6200 gf güç çekildiği görülmüştür. 

Bu test yapılırken uçuş motoru çalışır durumdayken bir dinamometre aracılığıyla uygulanan 

kuvvet ölçülmüştür. Bu kuvvet, uçağın yaklaşık 5513 gram olan ağırlığı için yeterli olacaktır. 

  

Şekil 39: Pervane  

 8.1.2. Yapısal Test 

Uçağın yapısal testinin yapılmasındaki amaç, uçağın mekanik aksamlarının uygulanan 

kuvvetlere ve kullanıma ne kadar süre dayanacağını ölçmektir. Kısacası uçağın etkisi altında 

kaldığı lift ve drag kuvvetleri ve hava sürtünmesi karşısında deforme olmaması gerekir. Bunun 

için de uçağın yapıldığı malzeme olan EPO Foam’ın bilgileri için bir literatür taraması yaptık. 

Ardından bir yapısal stres analizi gerçekleştirdik. Uçaklarda kullanımı gittikçe yaygınlaşan 

EPO -Expanded PolyOlefin-, kırılması oldukça zor olan, yanlış uygulamaları karşı dayanıklı 

olan bir maddedir. Yapısal test sonuçlarının analizleri aşağıda verilmiştir. Görselden de 

görüldüğü üzere, kanatların üzerinde oluşan maksimum basın 167 kPa’dır. Epo Foam’ın 

taşıyabileceği maksimum stres (Tensile Stress) ise 270 kPa olmak üzere, maksimum basınçtan 

fazladır [16][17]. Bu da hava aracının dayanıklılığı için bize genel bir fikir vermektedir. [14] 
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Şekil 40: Uçağın Üzerindeki Basınç Dağılımı (Pascal Cinsinden) 

 8.1.3. İniş Testi 

Hava aracının en kırılgan kısımlarından biri olan iniş takımlarının sağlığı için uçağın 

inişleri optimize edilmelidir. X-UAV Talon uçağı, iniş takımlarının sağlamlığı ile bilinen bir 

uçaktır. Test uçuşlarında yaşanabilecek kazalar nedeniyle iniş takımının zarar görmemesi için 

iniş süreci testler sırasında optimize edilmeye çalışılmıştır. Bunun için pilot iniş manevralarında 

uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda otopilot algoritması optimize hale getirilmeye çalışılmıştır. 

 8.1.4. Obje Takip Testi 

Obje takip algoritması testinde, farklı takip algoritmalarının gerçek zamanlı FPS 

değerlerine ve algoritmanın hedef uçağı ne kadar takip edebildiği değerlendirildi. 

Değerlendirme sonuçları aşağıdaki tablodadır. Testler şu an için Intel i7 işlemci, 8GB RAM ve 

NVIDIA GTX 1050 ekran kartına sahip bilgisayarda yapılmıştır. Sonuçların gerçek hayattaki 

sonuçlar ile tutarlı olmayacağı ön görülmekle beraber, modeller arasında karşılaştırma 

yapılmasına uygun olduğuna karar verilmiştir. İlerleyen süreçte aynı modeller Jetson Xavier 

NX’te denenip FPS değerleri karşılaştırılacaktır. 

Algoritma Adı Doğruluk Hız Ortalama Ölçülen FPS 

MOSSE Düşük Çok Yüksek 119 

KCF Yüksek Yüksek 37 

CSRT Çok Yüksek Düşük 10 

Tablo 8: Takip algoritmalarının test sonuçları 
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Yukarıda bahsedilen testlerin görüntüleri anlık FPS değerleriyle beraber aşağıdaki 

gibidir. 

 

Şekil 41: KCF Takip Algoritmasının gerçek zamanlı FPS Değeri 

 

Şekil 42: CSRT Takip Algoritmasının gerçek zamanlı FPS Değeri 

 

Şekil 43: Mosse Takip Algoritmasının gerçek zamanlı FPS Değeri 
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Değerlendirme sonucunda, test edilen tüm takip algoritmalarının başarılı bir takipten 

belirli bir süre sonra yanlış sonuç verdiğine ulaşıldı. Tasarımda belirlenen 0.5 saniyelik eşik 

değerinde, yukarıda listelenen üç takip algoritması da (KCF, CSRT ve MOSSE) rakip uçağı 

takip etmekte başarısız olmamıştır. Bu yüzden, diğer bir parametremiz olan FPS değeri en 

yüksek olan MOSSE takip algoritması tasarlanan hibrit model için seçilmiştir. 

 8.1.5. Hibrit Kilitlenme Testi 

Hibrit kilitlenme algoritmasını gerçek hayatta denemeden önce bilgisayar ortamında test 

edilmesine karar verildi. Bunun için simülasyon programı olarak Microsoft Flight Simulator X 

(bundan sonra raporda FSX olarak bahsedilecektir.) programı kullanıldı. Test süresince gerçek 

zamanlı FPS değerleri de ölçülmüştür ancak algoritma belirlenen uçuş bilgisayarında 

çalışmadığı için yanıltıcı olduğu düşünülmektedir. 

Aşağıdaki şekillerde test sürecinden fotoğraflar yer almaktadır. Fotoğrafların sol 

tarafında FSX’den gerçek zamanlı görüntü yer almaktadır. Sağ tarafta ise Hibrit Kilitlenme 

algoritmasının anlık sonucu gözlenmektedir. Sağ üstte kırmızı ve mor çerçeveler Şekil 27’teki 

bahsedildiği üzere sırasıyla obje tespit algoritmasının tespit ettiği hedef ve Hibrit Kilitlenme 

algoritmasının tespit ettiği hedeflerdir. 

 

Şekil 44: Hibrit kilitlenme testinden bazı görüntüler 
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Şekil 45: Hibrit kilitlenme testinden bazı görüntüler 

Yapılan testte elde edilen anlık FPS değerleri aşağıdaki gibidir. Önceden de bahsedildiği 

gibi FPS değerleri uçuş bilgisayarından denenmediğinden dolayı sayısal olarak yanıltıcı 

olmakla birlikte farklı modellerin karşılaştırılması için uygundur. Fakat hibrit bir model 

kullanmanın FPS kazancını görmek mümkündür. Aynı test ileride uçuş bilgisayarı olan Jetson 

Xavier’de, uçuş kamerasından gerçek zamanlı görüntü beslemeli olarak denenecektir. 

Şekil 46: Hibrit Kilitlenme ve Obje Tespit Algoritmalarının Gerçek Zamanlı FPS Değerleri 

Aşağıdaki şekillerde görüldüğü üzere,  birden fazla hedefin aynı anda obje tespiti 

algoritması tarafından tespit edilmesi durumunda algoritmanın beklenen tepkiyi verip 

vermeyeceği test edilmiştir.  Şekil 47’de algoritmanın beklenildiği üzere merkeze en yakın 

hedefi takip etmeye karar verildiği gözlenmiştir (Bkz. Şekil 27, 3. adım) 
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Şekil 47: Obje tespiti algoritmasının seçtiği hedefler arasından en uygunu karar verici 

algoritma tarafından seçiliyor. 

Şekil 48’te ise beklenildiği üzere hibrit algoritma takibe sürdürebilmek için merkeze 

daha yakın hedef olmasına rağmen hali hazırda takip ettiği hedefi takip etmeye devam ediyor. 

(Bkz. Şekil 27, 6.adım) 

Şekil 48: Karar Verici Algoritma Tarafından Uygun Hedef Seçiliyor 

 8.1.6. PID Kontrol Testi 

Uçağın hibrit kilitlenme algoritmasından gelen verileri değerlendirme testi ve PID 

kontrolleri simülasyon ortamında test edilmiştir. Uçağın dikey düzlemdeki kontrolleri (irtifa 

kontrolü) modellenmiş rakip aracın irtifasına göre Mission Planner simülasyonunda 

denenmiştir. Dronekit SITL(Software in Loop) ve MavProxy kullanılarak sanal bir uçak 

kullanılarak gözlemler yapılmıştır. Python’un matplotlib kütüphanesi kullanılarak Şekil 
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49’daki grafik elde edilmiştir. Uçağın tepki vermesinde bir miktar gecikme olsa da (yaklaşık 4-

5 saniye), uçak hedefi başarıyla takip edebilmektedir/irtifasını ayarlayabilmektedir. Uçak 

istenilen irtifaya kalkış yaptıktan sonra “Takip” moduna geçerek Şekil 49’daki “Seyir” ismiyle 

gösterilen kısmında rakip uçağı dikey düzlemde takip etmektedir. Gelecekte aynı test yatay 

düzlemde ve en sonda model uçağımızın üstünde test edilecektir. 

 
Şekil 49: Mission Planner PID İrtifa Değişiklik Test Grafiği 

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

Hava aracının manuel olarak uçurulması test edilmiş olup, bu uçuşun parametrelerine 

diğer bölümlerde yer verilmiştir. Yarışma gününe kadar pek çok otonom ve manuel uçuş testleri 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

 

Uçuş Testlerinin Sonuçları 

Parametre Sonuç 

İtki Kuvveti (Seyir halinde) 2600 gf (gram-force) 

Uçuş Hızı 13.3 m/s 

Tutunma Hızı 8.24 m/s 

Rüzgâr Toleransı 10.5 m/s 

Kanat Yükü (Wing Loading) 6637 gram 

Perdövites Açısı (Stall) 22∘  

Kalkış Hızı 9 m/s 
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Uçuş Ağırlığı 6013 gram 

En-boy Oranı (Aspect Ratio) 4.789 

Koniklik Oranı (Taper Ratio) 1.029 

Kullanılan Enerji 103 mAh/km 

Maksimum Basınç 160 kPa 

Taarruz Açısı 3∘  

Tablo 9: Uçuş Testlerinin Sonuçları [12] 

Uçuş Öncesi Kontrol Listesi: 

● Bataryanın hücrelerinin durumu ve toplam voltaj (25.2 Volt olmalı, dolu halde) 

● Kabloların sağlamlık testi 

● Motorun vidalarının montelenmesi, vidaların sağlamlık durumu 

● Servo motorların itme rotlarının takılması 

● Aviyoniklerin iç kısma sabitlenmesi 

● Kanat montajının denenmesi 

● Ağırlık merkezinin kontrolü 

● Kumanda ve Alıcı bağlantısının kontrolü 

● Kontrol yüzeylerinin hareket kontrolü 

● Pervanenin yönü 

● Motor titreşim testi 

● İniş takımlarının tekerleklerinin sağlamlığı 

 

Şekil 50: Uçuş testinden başka bir görüntü 

 8.2.1 Simülasyonlar 

Gerek uçak tasarımı sürecinde, gerek tasarımdan sonra bilgisayar destekli simülasyon 

programları, hava aracını geliştirmekte kullanıldı. Yapılan testlerin anlatıldığı 8.1 bölümü 

oldukça uzun olduğundan karışıklık yaratması adına simülasyonlar alt başlığını buraya 

açıyoruz. Alt sistemlerimizin tüm parçaları henüz tamamlanamadığından, hem de çok sıklıkla 

uçuş yapılabilecek ortam bulunamadığından (hava şartları, malzeme arızası, batarya eksikliği) 

simülasyon programları hava aracını analiz etmekte bize büyük kolaylık sağladı. Bu aşamada 

kullanılan ortam, düşük Reynold sayılarından kanat profili, kanat ve uçak analizi yapan bir 
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aerodinamik araç olan açık kaynaklı xflr5 yazılımı oldu. Kullanıcı dostu arayüzü ve açık 

kaynaklı oluşu bu programı seçmemizin başlıca nedenlerinden oldu [15]. 

Bu analizler sayesinde, sahip olunan kanat geometrisi ve uçak yapısının, uçağı uçmaya 

yetecek kadar lift kuvveti ürettiği görülmüştür. Taarruz açısı artmadan lift sabiti ve drag sabiti 

oranının artırılması amaçlanmıştır. Aşağıdaki görsel ve grafiklerde simülasyon kullanımın 

detaylı incelemesi bulunmaktadır. 

 

Şekil 51: Talon Uçağının Kullandığı Airfoilin (kanat profili) ve Pressure Merkezi vs x 

Ekseninin xflr5 Arayüzünde Görünümü, 2 Boyutlu Akışkan Analizi 

 

Şekil 52: Talon hava aracının 3 boyutlu CFD analizi, uçağın üzerindeki kuvvetler bu 

grafiklerden okunabilmektedir. Bu grafiklere bakılarak uçağın ağırlık merkezi, hani açılarda 

uçması gerektiği özellikleri optimize edilmiştir. 
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Şekil 53: Basınç merkezi analizi, basınç merkezi değişimi hızı belirlemede kullanılır. 

 

Şekil 54: Hava akımı çizgileri ve hareket eden hava aracından kaynaklanan bozulmalar. 
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9. GÜVENLİK  

Hava aracı ve dolayısıyla takımın karşılaşabileceği kaza durumları temelde üçe ayrılmaktadır: 

1) Hava aracının yerden iletişiminin kesilmesi sonucunda veyahut havada bir kaza 

durumundan kaynaklanan sorunlar.  Hava aracı bu tip durumlarda kendisini fail-safe moduna 

almaktadır. Bu modda uçak tam sağ dümen, tam gaz keserek kontrollü bir iniş yapmaya 

çalışmaktadır. 

2) Hava aracındaki bir akım sonucunda veya Lipo bataryanın taşınması durumunda bir 

yanma durumu olabilir. Bu konuda riski en aza indirmek için batarya kendine has Lipo guard 

denilen çantasında taşınmaktadır. Hava aracında bir yangın olması durumunda ise sigorta 

üzerinden tüm akım aracın dışından kesilebilir. 

 

Şekil 55: Lipo Guard 

 

Şekil 56: 100 Amper sigorta 

3) Takım üyelerinin çalışma yaparken yaralanması durumunda ilk yardım çantası 

bulunmaktadır. İlk yardım çantasının içinde otomatik turnike, sargı bezi, oksijenli su, 

paslanmaz makas, çeşitli miktarda çengelli iğne ve yara bandı bulunmaktadır. 
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