
  

 

6. ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI 

DETAYLI TASARIM RAPORU 

 

TAKIM ADI: ArTek ÜLGEN 

TAKIM ID: 50020 

ARAÇ TÜRÜ: DÖNER KANAT 

ÜNİVERSİTE: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

KAPTAN: MUHAMMET HASAN AKÇEŞME   



1. Proje Özeti 

6. TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması kapsamında 2021 yılında 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde kurulan ArTek Ülgen Takımı, döner kanat 

kategorisinde görevleri yerine getirebilecek özgün tasarımı, otonom uçuş ve hedef tespit 

yazılımları ile operasyonel sistemler geliştirilmiştir. Bu raporda geliştirilen tasarım ve yazılımlar 

ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem  

İHA tasarım süreci; sistem mimarisi oluşumu, sistemin amacının ve görevlerinin 

belirlenmesi ile başlamıştır. Süreç mekanik tasarım ve elektronik konfigürasyon olmak üzere 

iki ana başlığa ayrılarak devam etmiştir. Mekanik tasarım sürecinde yapılan literatür 

araştırmaları sonucunda X konfigürasyon Quadcopter tipi şase tasarımı kararlaştırılmıştır. 

Tasarım boyunca ilerleyen analiz ve simülasyonlar sonucunda tasarımda iyileştirmelere 

gidilmiştir. Döner kanat İHA’nın 1. ve 2. görev için istenen performansı en iyi şekilde 

gösterebileceği, elektronik malzemelere ulaşımın rahat olacağı ve oluşabilecek 

elektrostatikten malzemelerin etkilenmeyeceği özgün bir tasarım yapılmıştır. Elektronik 

konfigürasyon sürecinde İHA sistem mimarisi altı ana üniteye ayrılmıştır. Üniteler altında 

elektronik bileşenlerini içeren İHA sistem mimarisi Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1 İHA sistem mimarisi 

1.2 Takım Organizasyonu 

ArTek Ülgen takımı 9 mühendislik öğrencisinden oluşmaktadır. Görev dağılımı, üyelerin 

uzman oldukları alanlara göre belirlenmiştir. Takım organizasyon şeması Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2 Takım organizasyon şeması 

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

ArTek ÜLGEN takımının çalışmaları 20.01.2021 tarihinde kavramsal tasarım süreci ile 

başlamıştır. Süreç fonksiyonel ve teknik özellikler belirlenerek malzeme seçimiyle devam 

etmiştir. 23.01.2021 tarihinde başlayan malzeme seçimi planlanan bitiş tarihinden 1 ay sonra, 

01.03.2021 tarihinde bitirilmiştir. Spesifikasyon belirleme ve ön çalışma sürecinde oluşan 



gecikmeler, malzeme seçimi sürecinin planlanan süre içerisinde gerçekleştirilememesi ve KTR 

rapor teslim tarihinin ileri alınması neticesinde oluşmuştur. Ayrıntılı tasarım, yazılım, analiz ve 

üretim süreci 14.04.2021 tarihinde başlamıştır. Ayrıntılı tasarım, yazılım, analiz ve üretim 

süreci, planlanan tarihten 30 gün gecikme ile 18.07.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 

Gecikmenin ana sebebi pandemi sürecinde takımın verimli ve etkin bir şekilde çalışamaması 

olmuştur. Tamamlanan İHA üretim ve test süreçleri sonrasında 25.06.2021 tarihinde uçuş 

testlerine başlanmıştır. Yapılan testlerden alınan veriler neticesinde yazılımsal ve donanımsal 

kalibrasyonlar tamamlanmıştır. Yazılımsal ve donanımsal kalibrasyonlar ile iyileştirmelere 

gidilmiştir. 01.07.2021 tarihinde İHA görev çalışmaları başlatılmıştır. İHA’nın üretim sürecinde 

21 günlük bir gecikme yaşanmış ve süreç 25.07.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 10.06.2021 

tarihinde başlayan detaylı tasarım süreci ise 30.07.2021 tarihinde detaylı tasarım raporu ve 

videosunun sisteme yüklenmesi ile planlanan süreçten 5 gün gecikme ile tamamlanmıştır. 

 

Şekil 3 İş zaman çizelgesi 

2. Detaylı Tasarım 

Detaylı tasarım çalışmaları 1. görev ve 2. görev kriterleri düşünülerek ilerletilmiştir. 

Nihai tasarım, yapılan analizler ve testler neticesinde minimum ağırlık ve maksimum manevra 

kabiliyeti kriterleri çerçevesinde tamamlanmıştır.  

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri  

Döner kanat İHA’nın nihai tasarımı X konfigürasyon Quadcopter olarak belirlenmiştir. 

İHA’nın frame uzunluğu 647.97 mm, gövde boyutları 350x160 mm ve gövde alt tabanı ile yer 

arasındaki mesafe 235.5 mm’dir. İHA’da bulunan elektronik ve mekanik bileşenler ile görev 

mekanizmasının ağırlıkları hesaplanmıştır. Tablo 1’de tüm bileşenlerin ve görev 

mekanizmasının ağırlığı verilmiştir. 

 



Tablo 1 İHA bileşenleri ve görev mekanizma ağırlık tablosu 

No Parça Adı 
Ağırlık 
(gram) 

Adet 
Toplam 
ağırlık 
(gram) 

No Parça Adı 
Ağırlık 
(gram) 

Adet 
Toplam 
ağırlık 
(gram) 

1 
13x5.5 Karbon 

Pervane 
18 4 72 14 

3300 mAh 
22.2V 6S Li-Po 

433 1 433 

2 X4110s Motor 154 4 616 15 MATEK PDB 21 1 21 

3 40 A ESC 27 4 108 16 İHA Şasesi 742 1 742 

4 5V 15A UBEC 36 1 36 17 Diğer Parçalar 300 1 300 

5 Raspberry pi 4 47 1 47 18 Fan 5V 0.18A 3 2 6 

6 
Pixhawk Cube 

Orange 
97 1 97 19 

RadioLink 
SU04 Sensör 

8 1 8 

7 RTK reach m+ 37 1 37 Toplam (Görev 1) 2754 gram 

8 Helisel Anten 51 1 51 20 Su Vana 78 1 78 

9 Kamera 3 1 3 21 MG995 Servo 67 1 67 

10 MG90S Servo 13 1 13 22 Gimbal 38 1 38 

11 175 A Sigorta 7 1 7 23     Su Ağırlığı  800   800 

12 Güç kesici anahtar 41 1 41 Toplam (Görev 2) 3737 gram 

13 Herelink sistemi 116 1 116      

Motorların düzlemsel çizgilerinin gövdede kesiştiği noktalar kütle merkezi olarak 

seçilmiştir. İHA’nın ağırlık dağılımı yapılırken belirlenen kütle merkezine göre yerleşim 

gerçekleştirilmiştir. İHA tasarımının asimetrik olmasından dolayı en ağır bileşen olan 

bataryanın konumlandırılması kütle merkezinin yakınındadır. İHA’nın kütle merkezine göre 

donanımların x, y ve z eksenleri üzerindeki uzaklıkları Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2 Ağırlık merkezine göre malzeme dağılımı koordinatları 

No Parça Adı Ağırlık (gram) X uzaklığı (mm) Y uzaklığı (mm) Z uzaklığı (mm) 

1 X4110s Motor 154  -230,41 51,22 231,04 

2 X4110s Motor 154 230,41 51,22 231,04 

3 X4110s Motor 154 230,41  16,72 -231,04  

4 X4110s Motor 154 -230,41 -16,72 -231,04 

5 13x5.5 Karbon Pervane 18 230,41 51,22 231,04 

6 13x5.5 Karbon Pervane 18 230,41 51,22 231,04 

7 13x5.5 Karbon Pervane 18 230,41 16,72 -231,04 

8 13x5.5 Karbon Pervane 18 -230,41 -16,72 -231,04 

9 40 A ESC 27 -208,52 72,22 -208,52  

10 40 A ESC 27 208,52  74,22  -208,52  

11 40 A ESC 27 208,52 15,61   208,52 

12 40 A ESC 27 -208,52  15,61 208,52  

13 3300 mAh 22.2V 6S Pil 433 20,68  8,72  69,95  

14 Raspberry pi 4 4GB 47 0  36,72  153,30  

15 Pixhawk Cube Orange 97  0 106  -92  

16 RTK reach m+ 37  0  72  5 

17 Helisel Anten 51  0 142  36,83  

18 Raspberry pi Kamera 3 0  -42  124,30  

19 175A Sigorta 7 0  86,83  80  

20 Güç kesici anahtar 41 0  65  128  

21 Herelink sistemi 116  0 73  -20  

22 5V 15A UBEC 36 0  36  81,4  

23 MATEK PDB 21  0 -36 0  

24 Gimbal 38 -33,03  5,17  -130,17  

25 MG995 Servo motor 67 80  -500,17  5  

26 Su Vana 78  0 -500,17  5,13  

27 RadioLink SU04 Sensör 8 16,72 -44,79 -133,4 



28 MG90S Servo motor 13 -64 0 -124 

29 Fan 5V 0.18A 3 0 44 -184 

30 Fan 5V 0.18A 3 0 42 185 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

İHA’nın mekanik yapısı; gövde, pervane-motor, iniş takımı, gimbal ve görev 

mekanizmasından oluşmaktadır. Gövde tasarımı yapılırken donanım güvenliği ve  özgünlük 

ön planda tutulmuştur. Görev mekanizması tasarlanırken ise maksimum performans göz 

önünde bulundurulmuştur. Kavramsal tasarımda belirtilen gövdede değişikliğe gidilerek nihai 

tasarımda gövde kapalı olarak tasarlanmıştır. Nihai gövdenin tasarımı kapalı olması, içerisinde 

bulunan aviyonik sistemlerin güvenliğini sağlamıştır.  Gövde tasarımı, alt gövde ve üst kapaklar 

olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Gövde içerisine ulaşım kapaklar ile 

gerçekleşmektedir.  Acil durumlarda bataryanın gücünü kesmek için acil durum butonu üst 

kapak üzerine yerleştirilerek ulaşımı kolaylaştırılmıştır. Nihai tasarımın analizlere tabii 

tutulması ile dayanımın yetersiz olduğu bölgeler tespit edilerek dayanımı arttırmak için 

malzeme değişikliğine gidilmiştir. Alt gövdede oluşan deformasyonların önüne geçmek için 

esneyerek absorbe olabilen ABS filament kullanılmıştır. Gövde ulaşımı için kullanılan üst 

kapaklar ise esneme özelliği bulunmayan PLA+ malzemesinden yapılmıştır. Üretimi 

gerçekleştirilmiş olan gövde, hassas tartı ile tartılmış olup 742 gram ağırlığındadır. Gövdenin 

kapalı olması elektronik bileşenlerin fazla ısınacağından bu bölümde fanlar kullanılarak 

gövdeye hava akımının giriş ve çıkışı sağlanmıştır. Gövde giriş-çıkışında bulunan fanlar İHA 

tasarım özelliği Şekil 4.a’da verilmiştir. Yüksek akım geçen bölgelerde manyetik alan 

oluşmaktadır. Manyetik alan haberleşmede aksaklık yaratarak verimi düşürmektedir. 

Tasarımda manyetik alanı en aza indirgeyebilmek için yüksek akım geçen elektronik 

bileşenler, haberleşme donanımlarından uzakta konumlandırılacak şekilde tasarlanmıştır. İHA 

nın manyetik alan gösterimi İHA tasarım özelliği Şekil 4.b’de verilmiştir. 

 

a)                                              b) 

Şekil 4 İHA tasarım özelliği a) Soğutma fanlarının gösterimi b) Sistem manyetik alan gösterimi 



 

Kavramsal tasarımda ki motor tutucu, motorun değişmesi ve deneme uçuşlarındaki 

elde edilen verilere göre  (dayanıklılık, ESC konumlandırılması ve titreşim) yeterli görülmemesi 

sebebiyle motor tutucu da değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikte nihai tasarımda tasarlanan 

motor tutucular titreşim sönümleyici pullar ile desteklenmiştir. Statik analizden elde edilen 

veriler motor tutucunun kavramsal tasarımdaki motor tutucudan daha dayanıklı olduğu 

gözlemlenmiştir. Nihai tasarımda ESC’ler motor tutucunun altında bulunan ESC tutucu ile 

konumlandırılmıştır. Motor ve ESC tutucu özgün olarak tasarlanarak 3B yazıcı ile üretimi 

yapılmıştır. Motor tutucularda esnek madde tercih edilmiştir. Esneyen madde motor 

tutuculardaki titreşim en aza indirgeyerek aerodinamiksel verimi yükseltmektedir. ESC tutucu 

motorun altında konumlandırarak ESC’nin sıcaklığının azaltarak verimi arttıracaktır. İHA’nın 

iniş takımları hafif ve dayanıklı olması adına 14x16mm karbon fiber borudan tasarlanmıştır. 

Karbon fiber boru bağlantıları tasarlanarak 3B yazıcıdan üretimi yapılmıştır. İniş takımında 

gücü absorbe edecek parça olan pabuçlar esnek maddeden imal edilmiştir. Görevde ultrasonik 

sensörden doğru veri almak ve İHA’nın hareketlerinden kameranın etkilenmemesi adına 

gimbal tasarlanmıştır. Gimbal PLA+ madde ile 3B yazıcıdan imal edilmiştir. Nihai tasarımın ve 

Ölçülendirilmiş üç görünüş ve perspektif çizimi Şekil 5’de, Yapısal konfigürasyonu Şekil 6’da 

elektronik bileşenlerinin konumları sistem yerleşimi Şekil 7’de verilmiştir. 

 

Şekil 5 Üç görünüş ve perspektif çizimi 



 

Şekil 6 Yapısal konfigürasyonu 

 

Şekil 7 Sistem yerleşimi 

2.3. Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

İHA’nın havada stabil bir şekilde uçuş gerçekleştirebilmesi için içerisinde fırça 

bulundurmasından dolayı düşük verime sahip fırçalı motorlar yerine yüksek moment ve verime 

sahip fırçasız motorlar tercih edilmiştir. ArTek Ülgen takımının yapmış olduğu itki testi düzeneği 

ile motor-pervane bileşenlerinin verileri incelenmiştir. Yapılan test ve analizler sonucunda 

İHA’da 13x5.5 karbon fiber pervane kullanılmıştır. Karbon fiber pervaneler, plastik ve ahşap 

pervanelere göre titreşim durumlarının daha düşük, ağırlık olarak daha hafif ve daha sağlam 

olması sebebiyle stabil uçuş gerçekleştirmeye elverişlidir. Yapılan itki testinin sonuçları Tablo 

3’de verilmiştir. 

Tablo 3 X4110S KV400 İtki testi sonuçları 

Pervane Volt(V) Amper(A) İtki(g) Watt(W) Verim(g/W) 

13x5,5 25 

1,5 450 37,5 12,00 

3 730 75 9,73 

4,5 980 112,5 8,71 

6 1250 150 8,33 

7,5 1400 187,5 7,46 

9 1620 225 7,20 

10,5 1730 262,5 6,59 

12 1920 300 6,40 

13,5 2060 337,5 6,10 

15,5 2240 387,5 5,78 

  18 2460 450 5.46 



İHA’nın havada sabit olarak kalabilmesi için itki kuvveti ile İHA’nın ağırlığı eşit olmalıdır. 

Kullanılacak olan pervanenin ve motorun matematiksel hesaplamalar sonucu gereksinimleri 

karşıladığı hesaplanmış, yapılan hesaplamalar Denk.1’de verilmiştir. Yapılan hesaplamalarda 

kullanılmış olan hava yoğunluğu, yarışmanın gerçekleştirileceği Bursa Yunuseli Havalimanının 

geçmiş senelerdeki hava durumu bilgileri ve deniz seviyesinden yükseklik bilgileri kullanılarak 

hesaplanmıştır. Denk.1’de yapılmış olan hesaplama, tüm pervane devirlerine göre 

hesaplanmış olup grafik haline getirilerek Şekil 8’de verilmiştir.  

Ct = 0,0999  ρ=1,124
kg

m3
 

Devir=400 x 25,2 x 
43

100
=4,334RPM                     

400 x 25,2 x 
43

100
60

=72,2RPS 

T=0,0999 x 1,225 x 72,2
2
 x 0,33

4
=7,56N       TGereken=

m x g

4
=

3 x 9,81

4
=7,35N 

 

a)                                                                                    b) 

Şekil 8 a)pervane itki kuvveti grafiği b)Basınç (CP) grafiği 

İHA’nın motor ve pervane bileşenlerinin daha yüksek itki kuvveti uygulaması 

sonucunda İHA irtifa kazanarak yükselecektir. Motorların farklı itki kuvvetleri vermesi 

sonucunda ise İHA eksenleri doğrultusunda hareket edebilmektedir. Döner kanatlı İHA’nın 

eksenler üzerinde hareketlerini sağlayabilmesi için pervanelerin dönme yönü düzenlenmelidir. 

Döner Kanat İHA’nın uçuş gerçekleştirmesi için pervane yönleri ve kuvvetleri Şekil 9’da 

verilmiştir. 

 

a)                                                              b) 

Şekil 9 Pervane yön ve kuvvetleri a) İHA pervane dönüş yönleri ve dizilimleri b) İHA pervane kuvvetleri 

 

(1) 



İHA’da kullanılan pervanelerin dengelenmesi yapılmış, dengesiz pervanelerin titreşim 

hareketi ile stabil uçuşu engellemesinin önüne geçilmiştir. İHA’nın stabil uçuş gerçekleştirmesi 

için tasarımda malzemelerin yerleri belirlenmiş, SolidWorks uygulaması üzerinden ağırlık 

merkezi İHA’nın orta noktasında tutulmuştur. İHA’nın stres ve deformasyon analizleri Ansys 

programı üzerinden malzeme atamaları yapılmış olup kuvvet dayanımları incelenmiştir. 

Motorların yapmış olduğu maksimum itki kuvveti durumunda kollarda kullanılan karbon fiber 

malzemenin tensile strength değerinin 3.5 GPa olması, 56,126 MPa’lık bir gerilmenin kırılmaya 

sebep olmayacağını göstermektedir. Motor tutucuların çevresinde, 6,7857 mm’lik bir 

deformasyon değerinin ise dayanımı yüksek olan karbon fiber borularda düşük değerlere sahip 

olduğu görülmüştür. Yapılan analizlerin görselleri Şekil 10-11’de verilmiştir. 

 
Şekil 10 ANSYS deformasyon analizi 

 
Şekil 11 ANSYS statik analizi 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Görev mekanizması sistemi tasarlanırken su alma ve boşaltma süresi göz önünde 

bulundurulmuştur. Ülgen İHA görev mekanizması sistemi servo motor, küresel valf ve su 

kütlesini taşıyan pet şişeden yapılan huni ve su sızdırmaz polimer malzemeden oluşmaktadır. 

Görev-2 sırasında İHA’nın su alma alanına alçalması ile tasarımı görev mekanizması tamamen 

suya batacak ve 900 gr su haznesi olan huni, su ile dolmasıyla İHA yükselecektir. Görev 

mekanizmasında bulunan 180° derece dönme kabiliyetine sahip MG995 metal dişli servo 

motor 0.06 - 0.12 sn/60° hızı ile küresel vanayı çevirmektedir. 



Açık konumda olan küresel vana, 800 gr suyu 8 saniyede hedef alana bırakmaktadır. Görev 

mekanizması sistemi bileşenleri Şekil 12.a ’de verilmiştir.  

  

a)                                                                                     b) 

Şekil 12 Görev-2 a) Mekanizma bileşenleri b)Mekanizma algoritması 

Servo motor ve küresel vana arasındaki bağlantı, tasarlanan hareket aktarma elemanı 

ile yapılmaktadır. Servo motorun sıvı ile teması halinde elektronik sisteminin hasar alması 

durumuna karşı sıvı koruma kılıfı tasarlanmıştır. Tasarlanan görev mekanizması sisteminin 

SolidWorks ortamındaki 3B görünümü Şekil 13.a’da verilmiştir. Tasarlanan görev mekanizması 

sistemi 260 gram ağırlığında olup 30x140x150 mm boyutlarındadır. Görev mekanizmasının 

alabileceği maksimum su kütlesi 900 gr’dır. Tasarlanan sıvı koruma kılıfı 3B yazıcıda PLA 

filament ile basılmıştır. Kılıf içerisine malzemeler montajlandıktan sonra sıkılan sıvı conta ile 

sistemin sızdırmazlık güvenliği sağlanmıştır. Pet huni, küresel vanaya dişli hüni sayesinde 

montajlanmış ve sızdırmazlığa karşı sıvı conta ile vana etrafı desteklenmiştir. Üretilen görev 

mekanizması sisteminin nihai hali Şekil 13.b’de verilmiştir. Görev mekanizması sistemi testi, 

detaylı sistem tasarımı videosunda verilmiştir. 

 

a)                                                                b) 

Şekil 13 Görev mekanizması a) CAD ortamında b)Nihai mekanizma 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri  

İHA’nın elektrik elektronik donanımları seçilirken donanımların birbirleri ve görev 

isterleri ile uyumlulukları gözetilmiştir. Yapılan literatür ve pazar araştırmalarından sonra, 

nihai sistem tasarımı oluşmuştur. Otonom uçuş yazılımı ve donanım özelliklerine ait detaylı 

bilgi aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir. 

 



2.5.1 Elektrik Elektronik Entegrasyon ve Donanım Özellikleri 

Hava aracı sistemi mimarisi, Şekil 1’de belirtildiği üzere uçuş kontrol ünitesi, görev 

ünitesi, itki ünitesi, haberleşme ünitesi, güç ünitesi ve yer kontrol ünitesinden oluşmaktadır. 

Uçuş kontrol ünitesinde Pixhawk Cube Orange oto pilot kartı, Emlid Reach M+ RTK ve 

RadioLink SU04 ultrasonik sensör kullanılmaktadır. Oto pilot kartı olarak kullanılan Pixhawk 

Cube Orange’a ait teknik özellikler Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4 Pixhawk Cube Orange teknik özellikleri 

İşlemci 32bit ARM® STM32H743 Cortex®-M7 Sensör 3 Adet IMU, MS5611 Barometre 

Güç 
4.1-5.7 giriş voltajı, 2.5A nominal giriş 
akımı, 14W nominal giriş/çıkış gücü. 

Arayüz 
14 adet PWM servo çıkışı, 5 adet UART, 2 
adet CAN, S.BUS, PPM-SUM sinyal girişi, 
RSSI girişi, I2C, SPI, 3.3v ADC girişi. 

Hassas konum verisi sağlamak adına kullanılan Emlid Reach M+’a ait teknik özellikler 

Tablo-5’de verilmiştir. Emlid Reach M+ RTK sisteminde, DJI Helisel anten kullanılacaktır. DJI 

Helisel Anten kaliteli sinyal-gürültü oranı ve operasyonlar için tutarlı cevap verme özelliği ile 

RTK sisteminin anten ihtiyacını karşılamaktadır. 

Tablo 5 Emlid Reach M+ teknik özellikleri 

Bağlantı 
868/915 MHz frekans aralığı, 8km mesafe, 
UART ve USB bağlantı portları. 

Veri 
NTRIP, RTCM3 doğrulama, NMEA, 
LLH/XYZ pozisyon çıktısı 

GNSS 
GPS/QZSS, GLONASS, BeiDou, Galileo, 
SBAS ile sinyal takibi, 9 eksen IMU 

Güç 4.75 - 5.5V çalışma voltajı. 

İHA’nın uçuşu sırasında yüksekliğini daha doğru algılamasını sağlamak amacıyla 

RadioLink SU04 ultrasonik sensör kullanılacaktır. SU04 40-450 cm tespit mesafesi, I2C, UART 

ve MAVlink çıkış protokollerini desteklemesi sebebiyle hava aracı sistemiyle uyumlu 

çalışmaktadır. Haberleşme ünitesinde, Pixhawk Herelink hava ünitesi kullanılacaktır. Herelink 

hava ünitesine ait teknik özellikler Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6 Herelink Hava Ünitesi teknik özellikleri 

SoC 
ARM Cortex A53 4 çekirdekli 2.2GHz 

+ Cortex A53 4 çekirdekli 1.4GHz 
İletim 

Mesafesi 

FCC 20km CE / SRRC 12km iletim 
mesafesi. 20MHz / 10MHz sinyal bant 

genişliği. 

Frekans 
Bandı 

2.4GHz, ISM Alma hassasiyeti:  
-99dBm, Parazit düzeltme: < 1s 

Hafıza LPDDR3 1GB 

 
Görev ünitesinde, Raspberry Pi 4 görev bilgisayarı, Raspberry V2.1 kamera modülü ve 

görev mekanizmasında kullanılmak üzere MG995 metal dişli servo motor bulunmaktadır. 

Ayrıca gimbal mekanizmasında kullanılmak üzere 180o dönme kabiliyeti ve 2 kg/cm torka sahip 

MG90S servo motor kullanılacaktır. MG995 4.8-6V’da besleme gerilimi ile çalışmakta ve 11-

15 kg/cm torka sahiptir. Raspberry Pi 4, görüntü işleme ve otonom görev yazılımın yürütüldüğü 

görev bilgisayarıdır. Raspberry Pi 4’e ait teknik özellikler Tablo 7’de verilmiştir. 

 

 



Tablo 7 Raspberry Pi 4 teknik özellikleri 

İşlemci Broadcom BCM2711  Ram 4GB LPDDR4-3200 

Bağlantı 
2.4GHz/5.0GHz destekli kablosuz ağ, 

Bluetooth 5.0, 2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 
portu, Gigabit Ethernet 

Video 
ve 

Ses 

2 x mikro-HDMI, 1 X MIPI DSI 
ekran portu, 1 X MIPI CSI kamera 

portu 

Multimedya 
H.264/H.265 decode ve OpenGL ES 

destekli grafik işlemci 
Güç 5V/3A,  

Raspberry Pi V2 kamera modulü 8 megapiksel sabit odağa ve 1080p30, 720p60, 

640x480p90 video çözünürlüğüne sahiptir. İtki ünitesinde ise SunnySky X4110S 400Kv 

fırçasız motor, HobbyWing 40A ESC ve standart 13x5.5 karbon fiber pervane kullanılmaktadır. 

SunnySky X4110S, 45A / 30s maksimum sürekli akım, 1125W maksimum sürekli güç 

çekmekte ve maksimum 6S LiPo desteklemektedir. Güç ünitesinde, Foxtech Plus 6S 3300mAh 

Li-Po batarya, 6S destekli Pixhawk Power Brick güç modülü, 3S ila 6S arası destekleyen Matek 

PDB mini güç dağıtım kartı, 175A sigorta, güç anahtarı ve Suppo 5.2V 15A UBEC 

kullanılmaktadır. Foxtech Li-Po, 35C sürekli deşarj akımına sahiptir. Yer kontrol ünitesinde ise 

Herelink kumanda kullanılmaktadır. Herelink kumanda sağlamış olduğu QGC yer istasyonu 

yazılımı ile hava aracının anlık verilerini takip etmemizi sağlamaktadır. İHA’nın nihai elektronik 

devre şeması EasyEDA programı üzerinden çizilmiş olup Şekil 14’da verilmiştir. 

 

Şekil 14 İHA elektronik devre şeması 

Yapılan test ve analizler sonucunda ise elektronik entegrasyon nihai halini almıştır. 

2.5.2 Uçuş Görevinin Otonom Yapılması 

Ülgen İHA otonom uçuş görevinin gerçekleştirilmesi için oto pilot olarak Pixhawk Cube 

Orange kullanılmaktadır. Otonom uçuş kodu, Raspberry Pi 4’de, Python dilinde 

yürütülmektedir. İHA’nın otopilot yazılımında Ardupilot yazılımı kullanılmaktadır. Oto pilot 

yazılımı seçiminde en çok tercih edilen PX4 yazılımı ve Ardupilot yazılımının karşılaştırılması 

Tablo 8’de gösterilmiştir. 

 



Tablo 8 PX4 - Ardupilot karşılaştırması 

 PX4 Ardupilot 
Güvenilirlik 3/5 4/5 

İnsansız Araç Yazılım Desteği 3/5 4/5 
Kararlılık 3/5 4/5 

Geliştirilebilirlik 4/5 5/5 
Farklı Kütüphane Desteği 5/5 4/5 

Ardupilotun seçiminde uzun zamandır güvenilir hizmet vermesi, kullanıcılarının 

memnuniyeti, açık kaynak kodlu olması, geliştiricilerinin fazla olması ve sürekli güncel kalması; 

birçok insansız aracı desteklemesi, farklı donanımlarla uyumluluk sağlaması ve rakiplerinden 

daha kaliteli hizmet sunması etken olmuştur. Pixhawk Cube Orange ile Raspberry Pi 4 

arasındaki haberleşmeyi sağlaması için MAVLink protokolü kullanılmaktadır. Bu protokolün 

kullanılmasıyla komut gönderme, sensör verisi alma ve parametre değiştirme 

yapılabilmektedir. MAVLink protokolünün seçilmesinin ana nedenleri hızlı ve güvenilebilir bir 

protokol olmasıdır. Pymavlink kütüphanesi, MAVLink mesajlarının Python dili ile kullanılması 

ve arada başka bir katman olmaması sayesinde MAVLink ile en verimli ve en hızlı çalışan 

kütüphanedir. Bu sebeple otonom yazılım için PyMavlink Kütüphanesi kullanılmaktadır. 

Dronekit, Pymavlink ve ROS kütüphanelerinin karşılaştırılması Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9 Kütüphanelerin karşılaştırması 

  Dronekit Pymavlink ROS 

Kullanılan Diller Python 2.7 Python Python,C++,Lisp 

Kütüphane Çeşitliliği  4/5  4/5 5/5 

İletim Hızı  4/5 5/5  4/5 

Seçilen donanım ve yazılımlar sayesinde İHA otonom iniş, otonom kalkış, otonom uçuş 

ve kişisel kodlama yeteneğine sahip olup istenilen görevleri rahatlıkla yerine getirebilecektir. 

Şartnamede belirtilen alanın köşe noktalarının konumu alınıp, uçuş alanı olarak belirlenerek 

İHA’nın tampon bölgeye veya uçuşa yasak bölgeye çıkması engellenecektir. Bu alan, 

MAVLink’in poligon oluşturma mesajı ile oluşturulup oto pilota gönderilecektir. İHA birinci 

görevde geçmesi gereken noktaların global enlem, global boylam ve irtifa verilerini alıp mavlink 

global yönelme mesajı göndererek istenilen konumlara yönelmeyi sağlayacaktır. Yönelmek 

için bir mavlink mesajı olan waypoint kullanılacaktır. Waypoint mesajının özellikleri Şekil 15’de 

verilmiştir. 

Şekil 15 Waypoint mesajının özellikleri 



İkinci görevde de su bırakma alanının ve geçmesi gereken güzergâhın konum verilerini 

alıp uçuşa başlayacaktır. Uçuşun ilk turunda kırmızı alan tanınacak, global konum alma 

komutu ile konum verileri alınacaktır. 2. turda su alma havuzuna yönelip SU04 PixHawk 

Ultrasonic Sensör kullanılarak hassas bir şekilde irtifa düşürülerek su alma görevi 

gerçekleştirilecek ardından su dökme görevi için kırmızı alanın konumlarına yönelme 

sağlanacak ve yine ultrasonik sensör kullanılarak iniş gerçekleştirip su bırakma görevini de 

başarıyla gerçekleştirecektir. Su bırakma görevi başarıyla tamamlandıktan sonra iniş çizgisi 

geçilip otonom inişe geçilecektir. Belirlenen konumlara yönelirken havacılıkta iki konum arası 

mesafenin hesaplanması için kullanılan formül ile hesaplanıp İHA ile hedef konum arası 

uzaklık hesaplanıp sonraki konumlara gitme komutları verilecektir. Bu hesapta global enlem 

ve boylam verileri kullanılarak aradaki mesafe metre cinsinden hesaplanacaktır. İHA 

görevlerini başarıyla yerine getirdikten sonra disarm olacaktır. 2. görev için hazırlanan otonom 

uçuş yazılımının algoritması Şekil 16’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 16 Otonom uçuş yazılımının algoritması  



2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi  

İHA hedef tespit sistemi, Raspberry Pi 4 ve Raspberry Pi V2.1 kamera modülü 

donanımlarından oluşmaktadır. Tablo 9’da teknik özellikleri verilen Raspberry Pi 4, işlem 

kapasitesi ve yetkinliği ile hedef tespit işlemleri için gereken performansı karşılamaktadır. 

Raspberry Pi 4 üzerinde bulunan CSI portuna, V2.1 kamera ribbon kablo ile bağlanmaktadır. 

V2.1 kamera modulü, 8 megapiksel sabit odak ve 1080p30, 720p60 ve VGA90 video modlarını 

destekleyerek, hedef tespiti için gerekli olan çözünürlük ve işlem hızını sağlamaktadır. Hedef 

tespit sisteminde, İHA’da oluşabilecek titreşim ve İHA’nın manevrası sırasında kameranın 

ekseninde oluşacak kaymalara karşı, Pıxhawk Cube Orange üzerinden kontrol edilebilen tek 

eksen gimbal kullanılacaktır. Gimbal sistemi 1 adet MG90S Servo motor kullanılarak 

tasarlanmıştır. Kamera tek eksen gimbal sayesinde yere göre devamlı olarak dik konumda 

bulunacak, bu sayede hedefin geometrik görüntüsünden kaynaklı tanımlama sorunlarından 

korunmuş olunacaktır. İHA hedef tespit sistemi Şekil 17’de verilmiştir. 

 

Şekil 17 İHA hedef tespit sistemi 

İHA hedef tanıma sistem yazılımı Python dili ve OpenCv Kütüphanesi kullanılarak 

gerçek zamanlı şekilde yapılacaktır. Hedef tanıma sisteminde, hedefin 2 farklı özniteliği 

değişken durumlara göre değerlendirilecektir. Hedefin 1. özniteliği olarak kırmızı renkte 

bulunması 2. özniteliği olarak ise yuvarlak olması hedef tanıma sisteminde kullanılacaktır. Her 

renk, değişken ışık durumlarına göre farklı renk kodları türetmektedir. Bu sorun hedef 

tanımada kullanılan renk aralığının her durumda çalışmasını engelleyerek hedef tespitinin 

yapılmasını zorlaştırmıştır. Bu durumun aşılması adına, ArTek ÜLGEN ekibinin oluşturduğu 

2.5 metre çapında kırmızı alan üzerinden, farklı hava durumlarında (güneşli, parçalı bulutlu, 

çok bulutlu) ve farklı saatlerde İHA üzerinden alınan 257 adet görüntünün HSV renk kodları 

elde edilerek ÜLGEN İHA’nın yazmış olduğu öznitelik sınıfında işlenmiştir. Öznitelik sınıfında, 

Datetime modülü ile saat durumu, openweathermap.org sitesinin API arayüzünü kullanarak 

uçuş yapılacak günün hava durumu bilgisi, daha önceden benzer hava durumu ve saatte 

alınmış renk kodunu aktif edecektir. 2. Öznitelik olan tespit edilecek alanın daire olması 



durumu, 5-30 m irtifa aralığında alınan görüntülerin işlenmesi sonucunda elde edilecektir. 2.5 

m çapında bulunan kırmızı alanın OpenCv HoughCircles fonksiyonu ile 5-30 m irtifalardaki 

boyutları, öznitelik sınıfına işlenecektir. İşlenen boyutlar, Pymavlink kodundan alınan irtifa 

durumlarına göre değişkenlik gösterecek ve hedef tespit durumunda iken, hedef alanı 

içerisinde bulunan farklı yuvarlak nesnelerin tespit edilmesi engellenecektir. Şekil 18’de 5 - 

20m irtifada alınan görüntülerin boyutları, farklı hava durumları ve saatlerde alınmış kırmızı 

alan görüntülerinin HSV renk koduna ait görseller verilmiştir. 

 

a)                                              b) 

Şekil 18 HSV formatında alan görseli a) 20 metrede güneşli hava b) 5 metrede kapalı hava 

Renk filtresinden geçirilmiş maskelenmiş görüntünün sınır çizgileri OpenCv 

findcontours fonksiyonu ile elde edilmiş, elde edilen sınır çizgilerinin sayısal değerlerine 

moment fonksiyonu ile ulaşılmıştır. Maskelenmiş görüntünün konumu için Spatial yani 

konumsal momentler, merkez noktası için Central yani merkezi momentler ve ağırlık merkezi 

için ise Normlaized edilmiş merkezi momentler kullanılmıştır. Tespit edilen görüntünün gerçek 

zamanlı şekilde takip edilmesi kalman filtre algoritması ile sağlanacaktır. Kalman filtresi, durum 

uzay modeli ile gösterilen bir dinamik sistemde, modelin önceki bilgileriyle birlikte giriş ve çıkış 

bilgilerinden durumlarını matematiksel olarak tahmin edebilen endüstriyel bir sistemdir. Tespit 

edilmiş alanın kalman filtresi ile takibinde zamana dayalı çalışmasını gösteren matplotlibde 

oluşturulmuş grafik ve görüntü işleme yazılımının çalışması Şekil 19’da verilmiştir. 

 

a)                                                                                           b) 

Şekil 19 Hedef tespit sistem çalışması a) Hedef tespiti b) Matplotlibde oluşturulmuş grafik 

Renk tespiti ile elde edilen görüntünün merkez noktası ve daire tespitinin merkez 

noktasının [X,Y] koordinatları, merkez noktasına çizilmiş daire içerisinde kesiştiği sırada hedef 



tespiti füzyon olacak ve hedefin koordinatlarını alan kontrol yazılım birimini aktif edecektir. 

Hedef tespit sisteminin akış diyagramı Şekil 20’de verilmiştir. 

 

Şekil 20 Hedef tespit sistemi akış diyagramı  

2.7. Uçuş Performans Parametreleri 

İHA’nın 1. görev ve 2. görev için farklı hesaplamalar yapılarak görevlere ve puanlama 

sistemine göre performans özellikleri belirlenmiştir. 1. görev için hız ve ağırlık değerlerine, 

2.Görev için taşınacak su kütlesi ve hız değerlerine göre İHA’nın performans değerleri 

belirlenmiştir. Her iki görev için kullanılacak donanımların güç kullanımları Tablo 10’da 

verilmiştir. 

Tablo 10 Donanımların güç kullanımı 

  1. Görev 2. Görev 

Elemanlar Adet Ort. Akım (A) Ort. Güç (W) Ort. Akım (A) Ort. Güç (W) 

X4110S 4 12 300 15,2 380 

Pixhawk Cube 1 2,25 12,15 2,25 12,15 

Raspberry 4 1 x x 3 15,3 

Emild Reach M+ 1 0,2 1 0,2 1 

Herelink alıcı 1 0,3 4 0,3 4 

Gimbal Servosu 1 x x 0,4 2,4 

Görev mekanizma servosu 1 x x 0,4 2,4 

Toplam 14,75 317,15 20,95 417,25 

Görevlerin gerçekleştirilmesi için batarya seçimi yapılmış olup, batarya kapasitesinin 1. 

Görev ve 2. Görev donanımlarına göre maksimum uçuş süresi matematiksel hesaplamalar ile 



belirlenmiştir. Kullanılan 3300mAh bataryanın %85’i olan 2800mAh üzerinden hesaplama 

yapılmış olup bataryanın sağlığı önemsenmiştir. Yapılan matematiksel hesaplamalar 

Denk.2’de verilmiştir. 

Batarya Kapasitesi A x 60 Toplam Akım A = Uçuş Süresi Dakika 

1. Görev için = 2,8 x 6014,75≅11,39 Dakika2. Görev için = 2,8 x 6020,95 = 8,02 Dakika 

İHA’nın görevleri gerçekleştirdiği sürece yeterli uçuş süresi sağladığı belirlenmiş olup 

1. Görev için uçuş süresi 11,39 dakika, 2.Görev için ise 8,02 dakika hesaplanmıştır. İHA’nın 

görev uçuşu gerçekleştirdiği süreç boyunca güç tüketimi hesaplanmış olup, matematiksel 

hesaplamaları Denk.3’de verilmiştir. 

Ortalama güçW x Uçuş süresiSaat=Toplam Güç TüketimiWhv 

1. Görev için=317,15 x 0,19 = 60,25 Wh 

2. Görev için=417,25 x 0,13 = 54,24 Wh 

İHA’nın 1. ve 2. görev için hızları matematiksel hesaplamalar sonucunda belirlenmiştir. 

Otonom uçuş sırasında İHA’nın yapmış olduğu hücum açısı belirlenmiş, belirlenen açı 

doğrultusunda hızı hesaplanmıştır. Gövde ve kol yapılarında akışın yaptığı sürükleme 

hesaplaması yapılmış olup ihmal edilebilir bir kuvvet yarattığı gözlemlenmiş, yapılan 

matematiksel hesaplamada sürükleme kuvveti ihmal edilmiştir. İtki kuvveti, İHA’nın ağırlık 

merkezi noktasından alınarak hesaplama yapılmış, uçuş anındaki itki kuvveti yaklaşık bir değer 

olarak hesaplanmıştır. Uçuş açısı yaklaşık bir değer olarak hesaplanmıştır. İHA üzerinde etki 

eden kuvvetler Şekil 21’de verilmiştir. İHA üzerinde etki eden kuvvetlerin hesaplamaları 

Denk.4’de verilmiştir. 

               

a)                                                                                                 b) 

Şekil 21 Görev uçuşu a) 1.görev uçuşu b) 2. görev uçuşu  

T xsin (a) = mg                 T xsin (b) = mg 

mg = 2,82 x 9,81 = 27,66N     mg = 3,82 x 9,81 = 37,47N  

T xsin 55  = 27,66N      T xsin 65  = 37,47N 

T = 33,76N       T = 41,34N 

(2) 

(3) 

(4) 



Tüm hesaplamalar ve parametreler belirlenmiş olup her görev için ayrı ayrı performans 

tabloları oluşturulmuştur.  

Performans tabloları, görev gereksinimlerine göre belirlenmiş olup hesaplama ve 

denemeler ile kesinleştirilmiştir. Her iki görev için yapılmış olan performans tablosu Tablo 11’de 

verilmiştir. 

Tablo 11 Görev performans tablosu 

 1. Görev 2. Görev  1. Görev 2. Görev 

Kalkış Ağırlığı 2820 3820 Uçuş Tipi Otonom Otonom 

Uçuş Hızı   Faydalı Yük Ağırlığı 0 1000g 

Uçuş Süresi   Hedef Tespit başarı oranı - %85 

Uçuş açısı 35° 25° Su alma başarı oranı - %90 

Uçuş irtifası   Su bırakma başarı oranı - %70 

Yapılan teorik hesaplamaların analitik hesaplamalar ile karşılaştırma yapılması için 

elektrikli tahrik simülasyonları gerçekleştiren Ecalc uygulaması kullanılmıştır. Ecalc 

uygulamasına girilen motor, pervane, batarya ve ESC bileşenleri ile alınan veriler, yapılmış 

olan teorik hesaplamalara yakın değerlerde bulunmuştur. Ecalc uygulamasından alınan veriler 

Şekil 22’de verilmiştir. 

 

Şekil 22 Ecalc verileri 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Donanım sonucu maliyet 23,774.37 TL ve üretim maliyeti ise 948.99 TL. Tüm hesap sonucu 

24,723.36 TL olarak hesaplanmıştır. Donanım ve üretim maliyet tablosu Tablo 12-13’de 

verilmiştir. 

Tablo 12 Üretim maliyet tablosu 

No Parça Adı Parça Özelliği Birim Fiyatı Adet Toplam Fiyat 

1 14x16mm Karbon boru 1,5m Karbon Boru 240 TL 1 240 TL 

2 ABS Flament 1 Kg Flament 96.99 TL 1 96.99 TL 

3 PLA Flament 1Kg Flament 112 TL 1 112 TL 

4 Diğer Somun, cıvata vb. 500 TL 1 500 TL 

Üretim Toplam Fiyat 948.99 TL 



 

 

Tablo 13 Donanım maliyet tablosu 

No Parça Adı Parça Özelliği Birim Fiyatı Adet Toplam Fiyat 

1 SunnySky X4110S-400 Kv Motor 497,70 TL 4 1990,80 TL 

2 Hobbywing Xrotor-40A 2-6S ESC 199,85 TL 4 799,40 TL 

3 Raspberry Pi 4 Görev Bilgisayarı 671,21 TL 1 671,21 TL 

4 Pixhawk Cube Orange Otopilot 3547,89 TL 1 3547,89 TL 

5 Emlid REACH M+ RTK 3349,51 TL 1 3349,51 TL 

6 DJI Helisel Anten  RTK Anten 428,40 TL 1 428,40 TL 

7 Raspberry Pi V2 Kamera Görev Kamerası 377,55 TL 1 377,55 TL 

8 175A Sigorta Sigorta 33 TL 1 33 TL 

9 Güç Anahtarı Anahtar 55 TL 1 55 TL 

10 Herelink Telemetri ve Kumanda 10495 TL 1 10495 TL 

11 Suppo 5V 15A UBEC UBEC 145,41 TL 1 145,41 TL 

12 Matek PDB Güç Dağıtım Kartı 51,34 TL 1 51,34 TL 

13 Pixhawk Power Brick Güç Modülü 299 TL 1 299 TL 

14 13x5,5 Karbon Pervane Çifti Pervane 191,63 TL 2 383,26 TL 

15 Su Vanası Vana 30 TL 1 30 TL 

16 MG958 Servo Servo 181,81 TL 1 181,81 TL 

17 3300 mAh 22.2V 6S Li-Po Batarya 573,46 TL 1 573,46 TL 

18 RadioLink SU04 Sensör Ultrasonik Sensör 279,03 TL 1 279,03 TL 

19 MG90S Servo Servo 25,30 TL 1 25,30 TL 

20 Fan 5V 0.18A Fan 29 TL 2 58 TL 

Donanım Toplam Fiyat 23,774.37 TL 

Genel Toplam  24,723.36 TL 

 

 


