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1. PROJE ÖZETİ 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Görev 1 ve Görev 2’yi gerçekleştirebilmek için araç, aerodinamik açıdan en iyi uçuşu 

en kısa sürede istenen stabilitede gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Şase tasarımında X 

gövde konfigürasyonu kullanılmıştır. Ağırlık ve manevra açısından daha avantajlı olduğu için 

dört motorlu döner kanat modeli, dört motorlu döner kanat sistemleri içinden de X modeli daha 

kararlı bir uçuş kontrolü sağladığından istenen görevi gerçekleştirmede daha uygun olduğu 

görülmüştür. Dört adet karbon fiber borunun takım tarafından tasarlanıp PLA malzemeden 

üretilen istavroz parça aracılığıyla birleştirilmesiyle iskelet sistemi kurulmuştur. Bu sistemin 

üzerine ve altına plakalar yerleştirilmiş, üst plakanın tasarımı topoloji optimizasyonu yapılarak 

elde edilmiştir. İnce uzun bir tasarımı olan üst plaka üzerinde dayanım için bal peteği 

örüntüsünde boşluklar açılmıştır. Plakaları ve boruları birbirine sabitleyen dört adet kelepçe 

sistemi tasarlanmıştır. Boruların en uç noktalarına motorları sabitleyebilmek için motor tutucu 

parçalar tasarlanmıştır. Tasarlanan kelepçe sistemleri ve motor tutucular PLA malzemeden 

olup 3 boyutlu yazıcıdan basılmıştır. Motor tutucular borulara ikişer adet kelepçe sistemiyle 

bağlanacaktır. İniş takımı, yapılan araştırma ve testler sonucunda inişte sağlayacağı stabilite 

göz önünde bulundurularak T kızak modelinde tasarlanmış ve üretilmiştir. İniş takımı boruları 

hafif, düşük maliyetli ve dayanıklı malzeme olduğu saptanan PVC’den yapılmış, bağlantı 

parçaları takım tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. PVC borular gövdeye takım tarafından 

tasarlanan ve 3 boyutlu yazıcıdan PLA malzemeyle basılmış olan sabitleme parçaları ile 

birleştirilmiştir. Kızak iniş takımı sistemindeki T yapıyı oluşturmak için kullanılan dikey ve yatay 

borular T bağlantı parçası ile birleştirilmiştir. Araç üzerinde kullanılan PLA malzemeden 

basılmış tüm parçalar takım tarafından özgün olarak tasarlanmıştır. 

Araçta görev için kullanılacak olan uçuş kontrol kartı Pixhawk 2.1 Cube Black, Ardupilot 

yazılımı ile otonom uçuşu desteklemektedir. Otonom uçuşun kontrolü ve konfigürasyonu için 

kullanılacak olan yer kontrol istasyonu, Mission Planner olarak belirlenmiştir. Uçuş sırasında 

GPS modülünden aldığımız bilgiler doğrultusunda hesaplanan mesafe ile aracın yarışmada 

uçuş için belirlenen bölgeden çıkması GeoFence yazılımı sayesinde engellenmektedir. 

GeoFence, Mission Planner yer kontrol istasyonunun bir eklentisi olup girilen parametreler 

doğrultusunda insansız hava aracının alan ihlali yapmasını engellemektedir. Olası alan 

ihlallerinde aracımız son görev noktasına geri dönmektedir. İrtifanın korunması için ise GPS 

modülünün yanı sıra ve barometre sensöründen gelen irtifa verileri de kullanılmıştır. Aracın su 

alma işlemi için gerekli irtifa değerine düşmesi Lidar kullanılarak gerçekleşmektedir. Otonom 

uçuşa geçiş komutu 10 kanallı RC kumanda üzerindeki 5. kanala atanmıştır. Aracın otonom 

uçuşu esnasında kumanda bağlantısının kopması durumunda arıza emniyet moduna 

(Failsafe) geçiş yapması ve bağlantının koptuğu yerde iniş yapması sağlanmaktadır. Araçtan 
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telemetri modülü aracılığıyla gelen bilgiler yer kontrol istasyonuna aktarılmaktadır. Böylece 

aracın durumu anlık olarak takip edilebilmektedir. 

1.2 Takım Organizasyonu 
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1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

Yukarıda verilen iş-zaman çizelgesinde planlanan zamanlarda gerçekleşen faaliyetler 

zaman aralığı tablosunda gri, takvim dışına çıkılan durumlar turuncu renk ile gösterilmiştir. 

Takvim dışında bulunan zamanların temel sebebi, ülke genelinde yaşanan pandemi 

koşullarından dolayı oluşan sıkıntılardır. Bu sıkıntılara, ekibin toplu olarak çalışmasını 

engelleyici unsurlar ve sokağa çıkma kısıtlamalarına göre çalışma saatlerinin azaltılmak 

zorunda kalınması örnek olarak sunulabilir. Ayrıca aynı tedbirler tedarikçi firmalarda da 

uygulandığından dolayı ürün tedariğinde yaşanan gecikmeler süreci olumsuz etkilemiştir. 

2. DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Döner kanatlı İHA’ nın nihai tasarımında iniş takımı yüksekliği 19,8 cm, GPS tutucunun 

üst gövdeden yüksekliği 20,2 cm dir. Döner kanadın yerden yüksekliği 41,8 cm dir. Döner 

kanadın çapı 49 cm dir. Döner kanadın ağırlık merkezi pervane düzleminin 4 cm altında 

bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

                                               Şekil 2.1.1 : Aracın ağırlık merkezi 
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Tablo 2.1.2: Döner kanatlı İHA parça ve toplam ağırlık tablosu 

 

Tablo 2.1.3: Döner kanatlı İHA malzeme ağırlık ve denge tablosu 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

Aracın ana bileşenlerini şase, iniş takımı ve elektrik komponentler oluşturmaktadır. 

Şasenin ana işlevi; temel aksamları, yükleri taşıyabilmesi ve iskeleti bir arada tutmasıdır. Alt 

ve üst olmak üzere iki plakadan ve iki plakanın arasında bulunan dört karbon fiber borudan 

oluşur. Alt plaka iniş takımını ve görev mekanizmasını taşıyacak olup darbelere karşı daha 

dayanıklı ve hafif olması istendiğinden karbon fiber, üst plaka ise elektrik komponentleri 

taşıyacak olup nazaran daha hafif bir malzeme olduğundan ve aynı zamanda karbon fiber 

borularla destekleneceğinden pleksi malzemeden yapılmıştır.  

No Parça Adı Adet Toplam Ağırlık (gr) No Parça Adı Adet Toplam Ağırlık (gr)

1 Üst Şase Plakası 1 117 18 GPS Tutacağı 1 35

2 Alt Şase Plakası 1 101 19 Kamera Tutacağı 1 10

3 Boru Kelepçesi 4 32 20 Su Sistemi 1 196

4 Pixhawk Tutacağı 1 30 21 DC12V 4.2W Fırçasız Su Pompası 1 61

5 Kızak Tipi Ayak Ucu 4 40 22 3S 3400mAh Li-Po Pil 1 256

6 İniş Takımı Bağlantı Noktası 2 40 23 Akım Kesici ve Aparatı 1 65

7 Motor Tutucu 4 56 24 Pixhawk Titreşim Önleyici 1 10

8 Istavroz 1 9 25 Sigorta 1 25

9 Pixhawk 2.1 Cube Black 1 100 26 Güvenlik Butonu ve Buzzer 1 3,6

10 Nvidia Jetson Nano 1 143 27 5V-5A Gerilim Dönüştürücü 1 16

11 Emax 980 kV motor 4 168,8 28 Güç Modülü 1 50

12 Raspberry Pi Kamera Modülü v2 1 3 29 Güç Dağıtım Kartı 1 10,4

13 Here2 GPS 1 50,15 30 Güç Dağıtım Kartı Sabitleyici 1 17,91

14 Alıcı ve Telemetri 1 35,7 31 Mg90s Servo Motor 1 25

15 Elektronik Hız Kontrolcüsü 30A 4 110,4 32 Güç Dağıtım Kartı 1 10,4

16 İniş Takımı-Şase Bağlantı Parçası 2 15 33 Karbon Boru 4 40

17 8x4.5 Pervane 4 24 34 Sabitleme Elemanları ve Kablolar 200

Aracın Toplam Ağırlığı (gr) 2106,36

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

1 Üst Plaka 117 1.53 -1.71 14.04 30 Boru Kelepçesi 8 -110.93 -1.70 5.04

2 Emax 980 kV motor 168,8 209.52 -1.70 35.29 31 Boru Kelepçesi 8 1.52 110.75 5.04

3 Emax 980 kV motor 168,8 1.52 206.30 35.29 32 Pervane 1 6 1.52 -209.70 53.82

4 Emax 980 kV motor 168,8 1.52 -209.70 35.29 33 Pervane 2 6 -208.48 -1.70 53.82

5 Emax 980 kV motor 168,8 -208.33 -1.70 35.29 34 Pervane 3 6 1.52 206.30 53.82

6 Mystery 30A ESC 27,6 152.46 -1.76 15.24 35 Pervane 4 6 209.52 -1.70 53.82

7 Mystery 30A ESC 27,6 1.45 -152.64 15.24 36 Karbon boru 10 1.52 -124.20 5.04

8 Mystery 30A ESC 27,6 -149.43 -1.63 15.24 37 Karbon boru 10 -120.98 -1.70 5.04

9 Mystery 30A ESC 27 ,6 1.58 149.25 15.24 38 Karbon boru 10 1.52 120.80 5.04

10 Pixhawk 2.1 Cube Black 100 0.82 -0.97 69.79 39 Karbon boru 10 124.02 -1.70 5.04

11 Here2 GPS 50,15 7.34 -7.53 167.54 40 İniş takımı şase bağlantı parçası 28 35.93 32.71 -17.43

12 Nvidia Jetson Nano 143 76.96 -80.71 26.57 41 İniş takımı şase bağlantı parçası 28 -32.90 -36.11 -17.43

13 Alt Plaka 101 1.53 -1.71 14.04 42 İniş takımı bağlantı parçası 20 111.64 108.45 -172.39

14 Telemetri Modülü 19 -98.25 51.41 29.49 43 İniş takımı bağlantı parçası 20 -108.63 -111.83 -172.38

15 3S 3400mAh Li-Po Pil 291.5 1.62 -1.82 28.04 44 İniş takımı bacağı 15 73.48 70.27 -95.01

16 Alıcı 16.7 -52.20 72.99 22.65 45 İniş takımı bacağı 15 -70.26 -73.47 -95.19

17 Akım kesici 65 -81.82 101.05 46.40 46 İniş takımı yatay bacak 19 117.21 114.00 -183.62

18 Sigorta 25 -104.54 82.13 20.54 47 İniş takımı yatay bacak 19 -114.18 -117.40 -183.62

19 Güç Modülü 50 27.50 23.94 26.54 48 Kızak Uç 1 10 204.12 27.10 -184.10

20 Pixhawk Tutucu 30 1.77 -1.80 39.86 49 Kızak Uç 2 10 30.31 200.91 -184.10

21 GPS Tutucu Kol 1 3 27.14 12.27 83.36 50 Kızak Uç 3 10 -27.28 -204.30 -184.10

22 GPS Tutucu Kol 2 3 -12.45 -27.32 83.36 51 Kızak Uç 4 10 -201.09 -30.49 -184.10

23 GPS Tutucu Plaka 9 7.34 -7.53 154.04 52 Mg90s Servo Motor 25 44.60 -44.78 -141.63

24 Motor Tutucu 14 1.51 -209.69 13.10 53 5V-5A Gerilim Dönüştürücü 16 -11.40 -42.71 26.17

25 Motor Tutucu 14 -206.49 -1.70 13.10 54 Su Haznesi 58 1.57 -1.75 -145.58

26 Motor Tutucu 14 209.51 -1.70 13.10 55 Servo Tutucu 19 43.73 -43.91 -81.50

27 Motor Tutucu 14 1.52 206.30 13.10 56 Istavroz 9 1.52 -1.70 5.04

28 Boru Kelepçesi 8 1.52 -114.14 5.04 57 Raspberry Pi Kamera Modülü v2 3 121.25 -121.62 11.82

29 Boru Kelepçesi 8 113.96 -1.70 5.04 58 Su Pompası 60 -85.74 68.38 -209.91
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 Şasenin üst plaka tasarımı yapılırken topoloji optimizasyonu 

kullanılmıştır. Topoloji optimizasyonu parçanın dayanımından fazla 

kayıp yaşamadan ağırlıktan avantaj elde etmemizi sağlayan tasarımı 

bize sunan bir optimizasyon yöntemidir. Bu araçta şasenin en düşük 

ağırlığa ve en yüksek mukavemete sahip tasarımını bulmak 

hedeflenmiştir. Solidworks üzerinde çizilen düz plakanın Ansys 

Workbench uygulamasında topolojik analizi yapılmıştır. Yapılan 

topolojik analiz sonucunda ortaya dağınık bir şekil çıkmıştır. Bu 

dağınık şekilden yola çıkılarak üst şasenin şekli Solidworks 2019 

uygulamasında çizilmiştir. Gövdenin statik açıdan dayanımının 

yüksek olması gerekmeyen bölgelerinde ağırlık düşümü ve 

elektronik ekipman sabitlemesi kolaylığı için bal peteği örüntüsünde 

delikler açılmıştır. Alt plakanın yapısal analizlerinden yola çıkılarak 

dayanımın az olduğu bölgelerde bal peteği örüntüsünde 

boşluklar açılmıştır. 

Alt plaka kalınlığı 4 cm, üst plaka kalınlığı 3 cm dir. İki 

plaka arasında karbon fiber boru kullanılmasının amacı ise borunun dairesel şeklinden dolayı 

daha fazla dayanım sağlaması ve buna bağlı olarak plaka kalınlıklarının inceltilmesiyle hafiflik 

elde edilmesidir. Her bir borunun uzunluğu 22,5 cm, iç çapı 8 mm, dış çapı 10 mm dir. Karbon 

fiber boruları şasenin orta noktasında birleştiren 3B yazıcıda PLA malzemesinden basılmış bir 

istavroz parça, şase arasında sabitlemek için de 3B yazıcıda PLA malzemesinden basılmış 

kelepçeler bulunur. Boruları delmenin mukavemetlerini düşürebileceği düşünüldüğünden 

kelepçe bağlantısı kullanımının tasarım için en doğru seçim olduğuna karar verilmiştir. 

İniş takımı, yere temas yüzeyini ve olası aksilikte kontrollü iniş şansını arttırmak için T 

şeklinde kızak sistemi olarak tasarlanmıştır. İniş takımı boruları hafiflik, esneklik ve dayanım 

açısından sağladığı avantajlardan dolayı PVC malzemeden yapılmıştır. Dikey boruların 

uzunluğu 20.3 cm, iç çapı 18 mm, dış çapı 20 mm dir. Yatay boruların uzunluğu 25 cm, iç çapı 

18 mm, dış çapı 20 mm dir. Dikey borular alt şaseye 55 derecelik bir açıyla bağlanır. Yatay ve 

dikey boruları birleştirmek için tasarlanan bağlantı parçası ve dikey boruların alt şase ile 

bağlantısı için tasarlanan bağlantı parçası 3B yazıcıda PLA malzemesinden basılmıştır. Yatay 

boruların uç kısımları için olası bir eğimli iniş senaryosunda aracın kendini toparlamasına 

olanak sağlayabilecek yuvarlak alt yüzeye sahip parça tasarlanmış ve 3B yazıcıda PLA 

malzemesinden basılmıştır. 

Elektrik komponentlerden otonom uçuş kartı olan Pixhawk cihazını yerleştirmek için 

tasarlanan ve 3B yazıcıdan PLA malzemesiyle basılan tutucu kullanılmıştır. Bu tutucu parça 

Şekil 2.2.1 : Üst 

şase analiz çıktısı 

 

Şekil 2.2.2: Analiz 

sonucu üretilen üst şase 
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iki kısımdan oluşmakta ve birleşim yerlerinde titreşimi sönümlemesi için serum hortumu 

kullanılmıştır. GPS cihazını, elektromanyetik alandan etkilenmesini engellemek için motorların 

üstünde kalacak şekilde konumlandıran, 3B yazıcıda PLA malzemesinden basılmış, Pixhawk 

tutucuya bağlanan iki ayak ve bu ayakların üzerine gelen karbon fiber malzemeden daire bir 

plaka bulunmaktadır. Plakanın çapı 7 cm, kalınlığı 3 mm dir. Akım kesiciyi tutması için 3B 

yazıcıda PLA malzemesinden basılmış parça kullanılmıştır. Görüntü işlemede kullanılan 

kameranın şaseye düz konumlanması ve kablo yoğunluğunu ortadan kaldırmak için 

tasarlanan, 3B yazıcıda PLA malzemesinden basılmış parça kullanılmıştır. 

Tasarımımız SOLIDWORKS 2019 CAD programında çizilmiştir. İlk tasarım üzerinde 

ANSYS Workbench uygulaması ile gerekli topolojik analizler yapılarak şase üzerinde fazladan 

ağırlık olarak görülen alanlar tasarımdan çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2.3: Aracın Teknik Resmi 

 

Şekil 2.2.4: Motor Tutucu Parça 

Teknik Resmi 

 

Şekil 2.2.5: Sistem Yerleşim Resmi 

 

Şekil 2.2.6: Yapı Konfigürasyon Resmi 
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2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Dengeli bir uçuş için gövde yapısı ve şekli çok önemlidir. Yarışma isterlerine bakılarak 

gövde hafif ve dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.  Tasarımı tamamlanmış olan şasenin 

Ansys Workbench uygulamasında analizi yapılmıştır. 

Von-mises gerilme analizi sonucuna baktığımızda şasenin 7,6804 MPa ile 5,2382 10^-6 Mpa 

arası değişen bir gerilme aralığında 

olduğu görülür. Gerilme miktarı üst 

plaka ve motor tutucularda düşük 

seviyededir. Boruların gövde 

bağlantısını sağlayan kelepçeyle 

temas halinde olan bölgelerinde 

gerilme miktarı 7,6804 MPa‘dır.  

Deformasyon sonucuna baktığımız 

zaman şasenin 0,28247 mm ‘ye çıkan 

deformasyon aralığı vardır. Deformasyon 

miktarı şasenin merkezinde en düşük 

değerlere ulaşır. Merkezden uzaklaştıkça 

artan deformasyon miktarı boru uçlarında 

en yüksek değere ulaşır ve bu miktar 

0,28247 mm dir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3.1: Stres Analizi Çıktısı 

 

Şekil 2.3.2: Yer Değiştirme Analizi Çıktısı 

 

Şekil 2.3.3: Modal Analiz Çıktısı 
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2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Döner kanatlı İHA kategorisinde görev 2 olarak takımlardan, mavi alandaki havuzdan 

su alıp alınan suyu kırmızı alana başarılı bir şekilde boşaltmaları istenmektedir. Puan 

hesaplama kıstaslarına göre takımlar, dökümünü başarılı bir şekilde tamamladıkları su 

miktarına (mililitre cinsinden) göre puan kazanmaktadır. 

Kullanılan tasarım ergonomik olarak hem 

montaj kolaylığı hem ağırlığı hem de verimi 

açısından en ideal tasarımdır. Sistemde, takım 

tarafından tasarlanan ve 3B yazıcıda PLA 

malzemeden üretilen servo motor tutucu; HDPE 

malzemesinden su haznesi, MG90D model servo 

motor ve dalgıç model su pompası kullanılmıştır. 

Servonun gövde bağlantısı olacak parça ise hem 

hafiflik hem de dayanıklılık açısından en iyi 

halinde olabilmesi için içine üçgen kafesler 

açılarak aracın boyu göz önünde bulundurularak 

tasarlanıp takım tarafınca 3B yazıcıda PLA malzemesinden üretilmiştir. 5x25x153 mm 

boyutlarında tasarlanmış bu parça, aynı zamanda hazneyi tutacak ekstra ağırlık oluşturacak 

parçalar üretmekten kaçınmak amacıyla sistemi taşıyan parçadır. Su haznesinin sistem 

çalışırken zarar görmeyen, dayanıklı, hafif ve ulaşma kolaylığı olması istenmiş; bu kapsamda 

HDPE olmasına karar verilmiştir ve boyutu 81x96x82 mm dir. Sistemde kullanılan dalgıç 

pompası; ağırlık, çekim hızı ve suyu itiş yüksekliği açısından değerlendirilerek seçilmiştir. 

Tasarlanan sistemde havuzun 2 metre yukarısından hortum yoluyla sarkıtılmış dalgıç 

pompanın suyu hazneye doldurması beklenmektedir. Bu yükseklik, yapılan testler sonucunda 

hem pompanın itiş gücünü verimli kullanacak hem de suyu alma süresini olabildiğince kısa 

tutacak şekilde en ideal yükseklik olarak belirlenmiştir. Suyun taşınma sürecinde dökülmemesi 

için hazneye asetat malzemeden sürahi sistemi yapılmıştır. Suyun kırmızı alana dökülmesi ise; 

servo motora bağlı olan haznenin, servonun dönme hareketiyle birlikte yatay konuma 

gelmesiyle gerçekleşmektedir.  

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

Araç için otonom uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk Cube Black tercih edilmiştir. 

Pixhawk Cube Black modeli; 32 bit ARM Cortex-M4 çekirdekli STM32F427 mikroişlemci, 256 

KB RAM, 3 adet ivmeölçer, 3 adet dönüölçer, 3 adet pusula, 2 adet barometre ve 14 adet PWM 

çıkış pini gibi özellikleri sebebiyle tercih edilmiştir. UART, I2C, CAN gibi haberleşme 

Şekil 2.4.1: Görev Mekanizması 
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protokollerini de desteklemektedir. Her uçuşta kontrol kartı üzerinde bulunan SD karta uçuş 

verileri depolanıp kaydedilmektedir. Bu sayede uçuş sonrası hata analizi ve sensör verilerinin 

karşılaştırılması gibi imkanlar da sağlanmaktadır. 

Aracın konum bilgisi için CANBus protokolü ile Here3 GPS kullanılmıştır. Here3 

üzerinde güvenlik butonu (safety switch) bulunmamaktadır. Bu nedenle güvenlik butonu, 

Pixhawk Cube Black üzerindeki GPS1 portuna harici olarak bağlanmıştır. Here3 GPS’in 

yapısında dahili olarak pusula, ivmeölçer ve dönüölçer bulunmaktadır. Here3 GPS’in RTK 

desteği içermesi ve daha güncel olması, Here2 GPS’ten geçiş sebepleri arasında yer 

almaktadır. 

Yer kontrol istasyonu olarak ise Mission Planner olarak tercih edilmiş olup, gösterge 

paneli için yerli arayüz çalışmamız bulunmaktadır. Yer kontrol istasyonu; hata analizi, 

parametre ayarlamaları, uçuş rotası oluşturma gibi birçok özelliğiyle kullanılmaktadır. Araç ve 

yer kontrol istasyonu haberleşmesi 57600 bit veri gönderme hızı ile 433 MHz telemetri sistemi 

kullanılarak gerçekleşmektedir. Telemetri verici, kontrol kartının UART protokolünü 

destekleyen TELEM1 portuna bağlanmaktadır. Telemetri alıcı ise, yer kontrol istasyonunun 

bulunduğu bilgisayara USB bağlantısı ile veri akışını gerçekleştirmektedir. Alıcı-verici 

arasındaki kablosuz haberleşme, hava araçları için özel olarak geliştirilmiş MAVLink2 

protokolü ile sağlanmaktadır. 

Aracın manuel kontrolü, uçuş modları arasına geçişi ve olası arıza durumlarında arıza 

güvenliği (failsafe) moduna geçiş gibi amaçlarda kullanılmak üzere 10 kanallı FLYSKY-İ6X 2.4 

GHz kumanda kullanılmaktadır. Araç üzerine yerleştirilecek RC alıcı olarak 6 kanal FS-İA6B 

tercih edilmiştir. 6 kanallı alıcı, Pixhawk Cube uçuş kontrolcüsünün RCIN girişine i-BUS 

protokolü vasıtasıyla bağlanarak harici kumanda haberleşmesi gerçekleştirilmektedir. 

Sistem ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda; aracımızda güç kaynağı olarak 3400 

mAh 3S 40C Lityum-Polimer batarya uygun görülmüştür. Batarya seçimi yapılırken, verilecek 

maksimum anlık akım miktarı, hücre sayısı ve bataryanın sağladığı toplam uçuş süresi göz 

önünde bulundurulmuştur. Toplam uçuş süresi hesaplanırken ise motorların çektiği akım 

değerleri toplanmış, bataryanın toplam kapasite değerine (mAh) bölünmüştür. Batarya ve güç 

modülü arasında bulunan akım kesici ve sigorta, acil müdahale gerektiren durumlar için 

ulaşılabilir bir konuma yerleştirilmiştir. Sigorta ve akım kesici, 125 amper üzerindeki akımlarda 

araçtaki güç akışını güvenli bir şekilde kesebilmektedir.  

Sistemde farklı gerilim seviyesinde çalışan bileşenler için 5V-4A DC-DC dönüştürücü 

ve Pixhawk Cube güç modülü bulunmaktadır. Kullanılan güç modülü, anlık olarak akım ve 

gerilim değerlerini ölçmektedir. Ölçülen akım ve gerilim değerleri, yer kontrol istasyonundan 

anlık olarak görüntülenebilmektedir. Güç modülünün 5V çıkışı doğrudan kontrol kartının 

POWER1 portuna bağlanarak kullanılmaktadır. Anlık çekilen akım ve gerilim değerleri de yine 

bu çıkış üzerinden kontrol kartına iletilmektedir. Güç modülünün diğer çıkışı ise batarya 
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gerilimini doğrudan güç dağıtım kartına aktarmaktadır. Güç dağıtım kartı aracılığıyla, 30A olan 

elektronik hız kontrolcülerine (ESC) enerji dağıtımı gerçekleşmektedir. Elektronik hız 

kontrolcüleri, motorlara hız ve yön gibi bilgilerin iletimini gerçekleştirmektedir. Araçta kullanılan 

motor Emax XA2212 1400KV olarak tercih edilmiştir. Motor tercihinde ise; aracımızın ağırlık 

ve güç dengesi göz önüne alınarak, gerekli itki ihtiyacımız etkili olmuştur. 

Uçuşta görevlerin gerçekleştirilmesinde görüntü işleme kullanılacaktır. Görüntü işleme 

için kullanılacak akıllı yapay zekâ bilgisayarı Nvidia Jetson Nano, uçuş kontrol kartı ile uçuş 

kontrol kartının UART haberleşme protokolünü kullanan TELEM2 girişine bağlanarak veri 

alışverişi yapmaktadır. Jetson Nano, Sigorta çıkışından çekilen güç kablolarının 5V 4A DC-DC 

Gerilim dönüştürücüye bağlanmasıyla Li-Po bataryadan beslenmektedir. Görev 

mekanizmasında kullanılan Raspberry Pi kamera modülü ve MG90D dijital servo motor, Jetson 

Nano’ya bağlanarak kullanılmaktadır. 

Araç, ikinci görevde su almak için alçalma aşamasını TF Mini Plus Lidar kullanarak 

iyileştirmektedir. Uçuş kontrolcüsünün GPS2 portuna bağlanarak kullanılan Lidar, su alma 

işlemi için aracın irtifasını istenilen değere düşmesini sağlamaktadır. Lidarı kullanıma açmak 

ve görev iyileştirmelerinin yapılması için gerekli parametreler yer kontrol istasyonu üzerinden 

düzenlenmiştir. 

Yarışma isterleri doğrultusunda Görev 1 için gerekli otonom uçuş rotası, Ardupilot 

yazılımına Mission Planner yer kontrol istasyonu üzerinden tanımlanmaktadır. Rotada 

aracımız, 1 ve 2 numaralı direkler içeride kalacak şekilde uçuşu gerçekleştirirken direk 3 

etrafında yatayda 360 derece dönüş hareketini otonom olarak yapacaktır. Görev 2 için gerekli 

koordinatların tespiti ve hareket komutları için yardımcı bilgisayar olarak Nvidia Jetson Nano 

tercih edilmiştir. Kontrol kartı ile Jetson Nano arasındaki bağlantı Python dilinde yazılmış 

DroneKit kütüphanesi kullanılarak sağlanmaktadır. Görev 2, iki turdan oluşmaktadır. Yarışma 

isterleri kapsamında aracın tam otonom bir şekilde su alma ve bırakma işlemlerini başarıyla 

gerçekleştirmesi beklenmektedir.  Araç ilk turunda, su alma ve bırakma alanlarını görüntü 

işleme ve GPS verilerini kullanarak tespit etmelidir. İkinci turda ise tespit ettiği bu alan verilerine 

göre su alma ve bırakma işlemlerini gerçekleştirecektir. 
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Şekil 2.5.1 : Aracın Elektronik Devre Şeması 
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Hedef tespit ve tanıma 

sisteminde; görüntü işleme, yük 

bırakma alanı üzerinde konum verisinin 

alması, İHA’nın doğru anda su 

pompasına sinyal yollayarak su alması 

ve su bırakması için bir algoritma 

geliştirilmiştir. Algoritmada, zengin 

kütüphanelere sahip ve sözdizimi diğer 

dillere kıyasla daha pratik olan Python 

dili tercih edilmektedir. Algoritmanın 

otonom uçuş kısmında, Python 

programlama dili üzerinde açık kaynak 

kodlu görüntü işleme kütüphanesi 

OpenCV tercih edilmektedir. Bilgisayarlı 

görüde kullanılmak üzere 2500'den 

fazla algoritma içeren OpenCV, gerçek 

zamanlı görüntü üzerinden renk 

algılamaktadır. Pixhawk Cube ile Nvidia 

Jetson Nano arasında sensörlerden 

gelen bilgileri MAVlink protokolü 

üzerinden aktarıp iletişim sağlamak 

amacıyla DroneKit kütüphanesi 

kullanılmıştır. DroneKit, Python diline 

entegre, kolay kullanımı ve kullanıcı dostu olması sebebiyle tercih edilmiştir. DroneKit 

sayesinde algoritma, farklı isterlere rahatlıkla uyarlanabilmektedir.  

Görüntü algılama için kullanılan kamera Raspberry Pi V2.1 modülüdür. HSV renk 

kodlarından görüntünün maskeleme başarısına göre değer aralığı belirlenmiştir. Tanımlanan 

renk aralığı, kırmızı ve 2,5 metre çapında daire olarak belirtilen su bırakma alanının tespit 

edilebilmesi amacıyla kullanılacaktır. Elde edilen filtrelenmiş görüntünün alanına göre 

belirlenecek olan eşik değeri sayesinde hedef alandan küçük kırmızı bölgeler kamera 

tarafından algılanmamaktadır. Bu sayede görüntü tespitindeki hata oranı minimum düzeye 

indirilmiş olacaktır. 

Görev 2’nin ilk turunda su alma ve bırakma noktalarının bulunduğu düzlemde İHA 

yavaşlamakta ve görüntü işleme sürecini başlatmaktadır. Tur esnasında kırmızı alan tespit 

edilmesiyle mevcut konum bilgisinin kaydedilmesinin ardından görüntü işleme ekranı 

Şekil 2.6.1 : Uçuş algoritması akış şeması 
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sonlandırılmaktadır. İlk turu tamamladıktan sonra İHA, konumu önceden belirlenmiş olan su 

alma ve uçuş esnasında konumu belirlenen su bırakma doğrultusunun başlangıcına gider ve 

görüntü işleme başlatılır. Su alma noktasının koordinatına 

gidilerek görüntü işleme ile doğrulama yapılır. Ardından 

İHA, 3 metre alçalıp görüntü işleme ile konumun merkezini 

ortalamak için gerekli yöne doğru hareket eder ve ikinci 

alçalmayı gerçekleştirir. Doğru noktaya alçalmayı, su 

almayı ve bırakmayı gerçekleştirebilmek için algoritmada 

kameranın algıladığı alan dokuza bölünmüştür (Şekil 

2.6.2). İniş yapılan noktanın bölünmüş olan dokuz parçanın 

tam ortasındaki kare içerisinde olmasını sağlamak için 

otonom biçimde İHA kendini hizalamaktadır. Yeterli alçalma gerçekleşince su pompasına bağlı 

olan anahtarlama devresine PWM sinyali yollanır ve su alım görevi gerçekleştirilir. Döner 

kanatlı İHA, konumu tespit edilen kırmızı alana yine kendini ortalayıp alçalarak su bırakma 

işlemini tamamlar. Su bırakma kısmını tamamlayan İHA’nın otonom biçimde bitiş çizgisini 

geçerek pist alanına iniş yapması hedeflenmektedir. 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Yapılan uçuş testleri sonucunda aracın maksimum hızı 11 m/sn olarak belirlenmiştir. 

Aracın birinci görevi tamamlama süresi yaklaşık olarak 90 saniye, ikinci görevi tamamlama 

süresi yaklaşık olarak 6 dakikadır. 

Aracın toplam kütlesi ve hassas terazi kullanılarak yapılan itki testleri baz alınarak araç 

için EMAX XA2212 1400 KV fırçasız motorların kullanımına karar verilmiştir. Kullanılan fırçasız 

motorlara takılan APC 8x4.5 pervanenin güç-itki performans değerleri tablo 2.7.1 de 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Li-Po bataryadan sağlanan gerilimin, araçta kullanılan elektronik malzemelerin farklı 

gerilim değerlerine dönüştürülmesi gerekmektedir. Araçta bulunan güç modülü, DC-DC 

Dönüştürücü ve ESC’ler yapıları gereği gerilimleri yükseltip düşürme işlevini 

gerçekleştirmektedir. Aracın üzerinde bulunan elektronik komponentlerin besleme yerleri ve 

gerilim seviyeleri tablo 2.7.2 de verilmiştir. 

Şekil 2.6.2: Hedef tespit 

kamera görüntüsü 

 

Pervane Motora Verilen Güç İtki (g)

APC 8x4.5 pervane 20% 238 g

APC 8x4.5 pervane 40% 447 g

APC 8x4.5 pervane 60% 689 g

APC 8x4.5 pervane 80% 881 g

APC 8x4.5 pervane 100% 1072 g

Tablo 2.7.1: Aracın motorunun pervanelere göre verdiği itki değerleri 
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Sistem için batarya seçimi yapılırken, elektronik bileşenlerin çektiği akımlar toplamı 

etkili olmuştur. Araçta kullanılan elektronik elemanların toplam akım ihtiyacı 43289 mA olarak 

ölçülmüştür. Ölçümden çıkan sonuca göre, 3400 mAh 3S 40C Lityum-Polimer batarya 

kullanılmasına karar verilmiştir. Araç üzerindeki elektronik bileşenlerin çektiği akımlar tablo 

2.7.3’te gösterilmiştir. 

 

No Devre Elemanı Elemanın Beslenme Yeri Gerilim Seviyesi (V)

1 Pixhawk Cube Güç Modülü 5

2 Emax 1400KV BLDC Motor ESC 11.1

3 Here3 GPS Pixhawk Cube 5

4 433 mHz Telemetri Modülü Pixhawk Cube 5

5 Güç Dağıtım Kartı Li-Po Batarya 11.1

6 ESC Li-Po Batarya 11.1

7 QR30E 4.2W Fırçasız Dalgıç  Pompa Li-Po Batarya 11.1

8 Güvenlik Butonu Pixhawk Cube 5

9 Nvidia Jetson Nano DC-DC Dönüştürücü 5

10 Raspberry Pi Kamera Modülü Nvidia Jetson Nano 5

11 6 Kanallı FlySky RC Alıcı Pixhawk Cube 5

12 MG90D Mikro Servo Motor Nvidia Jetson Nano 5

13 LIDAR Pixhawk Cube 5

14 PWM Kontrollü Anahtarlama Kartı Li-Po batarya 11.1

15 Buzzer + USB port Pixhawk Cube 5

16 5V 4A DC-DC Gerilim Dönüştürücü Li-Po Batarya 11.1

Tablo 2.7.2: Elektronik komponentlerin beslenme yerleri ve gerilim değerleri 

 

Tablo 2.7.3: Elektronik komponentlerin çektiği akım ve toplam çekilen akım değerleri 

 

No Parça Adı Çekilen Akım (mA) Adet Toplam Çekilen Akım (mA)

1 Pixhawk 2.1 Cube Black 500 1 500

2 Nvidia Jetson Nano 2000 1 2000

3 Emax 1400kV BLDC Motor 9426 4 37704

4 Raspberry Pi Kamera Modülü v2 225 1 225

5 Here3 GPS 23 1 23

6 6 Kanallı RC Alıcı 82 1 82

7 433 mHz Telemetri Modülü 500 1 500

8 Mg90D Mikro Servo Motor 700 1 700

9 Güç Dağıtım Kartı 20 1 20

10 Akım Kesici + Sigorta 5 1 5

11 Güç Modülü 15 1 15

12 Güvenlik Butonu+Buzzer 30 1 30

13 QR30E 4.2W Fırçasız Su Pompası 365 1 365

14 5V-5A Gerilim Dönüştürücü 5 1 5

15 TF Mini Plus LIDAR (Mesafe Sensörü) 115 1 115

16 PWM Kontrollü Anahtarlama Kartı 1000 1 1000

Toplam Çekilen Akım (mA) 43289 mA
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Araç; uçuş testleri ve yapılan analizlere göre tam güçte maksimum 10 m/sn hıza çıkmaktadır. 

Aracın uçuş süresini hesaplamak için, 3400 mAh batarya kapasitesi 4 motorun çektiği 

maksimum akım toplamına bölünmüştür. Yapılan hesaplama neticesinde uçuş süresi 4.33 dk 

olarak hesaplanmıştır. 

 

 

 

2.8 Hava Aracı Maliyet Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Parça Adı Birim Fiyatı (TL) Miktarı Toplam Fiyatı (TL)

1 10/8mm karbon fiber boru 119,22 2m ₺238,44

2 3mm karbon fiber plaka 1.490,38 1 adet ₺1.490,38

3 3mm Pleksi plaka 133,39 1 adet ₺133,39

4 20mm PVC boru 10,24 2m ₺20,48

5 500g PLA filament 122,00 3 adet ₺366,00

6 M3 cıvata ve somun 0,30 100 adet ₺30,00

7 Çift taraflı bant 20,25 2 adet ₺40,50

8 3B yazıcı 1.890,00 1 adet ₺1.890,00

9 Şişme havuz 184,90 1 adet ₺184,90

10 8x4,5 pervane çifti 20,95 2 adet ₺20,95

11 Pixhawk Cube Black kartı 4.445,00 1 adet ₺4.445,00

12 Pixhawk 2.1 kablo seti 301,00 1 adet ₺301,00

13 XT60 Konnektör 8,68 10 adet ₺86,80

14 TF mini Lidar 504,20 1 adet ₺504,20

15 RC Kumanda 704,10 1 adet ₺704,10

16 Jumper Kablo 7,20 3 adet ₺21,60

17 DC dönüştürücü 10,40 1 adet ₺10,40

18 Li-Po Pil 3S 3400mAh 346,50 1 adet ₺346,50

Toplam Maliyet (₺) ₺10.834,64

Batarya Kapasitesi (mAh) Motorlardan Çekilen Toplam Akım (mA) Uçuş Süresi (dk)

3400 mAh 37704 mA 4.33 dk

Tablo 2.7.4: Uçuş süresi hesabı 

 

Tablo 2.8.1: İHA Malzeme Maliyet Tablosu 
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2.9 Yerlilik 

Döner kanatlı İHA verilerinin anlık olarak takip edilebilmesi için Python programlama 

dili ve QT platformu kullanılarak bir kullanıcı ara yüzü geliştirilmiştir. Modern ve minimalist bir 

ön yüze sahip uygulamanın tasarımı Adobe Photoshop kullanılarak sıfırdan yapılmıştır. 

Katmanlar halinde tasarlanan grafik bileşenleri, QML dili ile ara yüze eklenmiştir. Arka yüzde 

kullanılan Python programlama dili, DroneKit kütüphanesi ve Mavlink haberleşme protokolü 

aracılığı ile kullanıcının seçeceği port üzerinden verileri almaktadır. Veriler bilgisayara bağlı 

telemetriden veya Ardupilot SITL simülasyon ortamından eş zamanlı olarak alınıp ön yüzde 

değişiklikler yapılarak kullanıcıya gösterilmektedir. Basic-T standardına uygun olarak 

geliştirilen ara yüz hem Windows hem de Linux işletim sistemlerinde uyumlu olarak 

çalışabilmektedir. 

Appa kullanıcı arayüz kodları: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QqSVLoKokVINuD_TL0aTW0PhPvsICnr0?usp=shari

ng 

 

 

  
Tablo 2.9.1 : Uçuş ara yüz yazılımının Ardupilot SITL ile test edilmesi 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1QqSVLoKokVINuD_TL0aTW0PhPvsICnr0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QqSVLoKokVINuD_TL0aTW0PhPvsICnr0?usp=sharing

