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1. PROJE ÖZETİ 

 

Mekanik Ekibi: Mekanik ekip İHA’nın mekanik tasarımını sahip oldukları bilgisayar destekli 

çizim programlarını (Catia ve SolidWorks) kullanarak İHA‘yı özgün bir şekilde tasarlayacaktır, 

İHA’nın dış etkenlere karşı mekanik analizini yapacaklardır. Bu ekipteki kişiler: Makina 

mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Murat Örke ve kimya mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Dilara 

Dumangöz’dür. 

Elektronik Ekibi: Çevresel elektronik ekipmanlara güç aktarımı ve elektronik ekipmanların 

kontrolü elektronik ekip tarafından sağlanacaktır. Elektronik ekipte bilgisayar öğretmenliği 2. 

sınıf öğrencisi Mesut Taner Çetin ile elektrik ve elektronik mühendisliği 4. sınıf öğrencisi 

Mehmet Ali Kandilcik yer almaktadır. Elektronik ekip, İHA’nın elektronik tasarım ve 

simülasyonunda LTSPICE ve Altium programlarını kullanmıştır. 

Yazılım Ekibi: İHA’nın otonom uçuşu ve belirlenen GPS konumuna hareketi, Python 

programlama dilinin dronekit kütüphanesinden yararlanılarak gerçekleştirilecektir. Yazılım 

ekibi, nesne tespiti için açık kaynak olan OpenCV kütüphanesinden yararlanmıştır. Yazılım 

tabanlı akış diyagramları, algoritmalar ve kodlama işlemleri bilgisayar mühendisliği 2. sınıf 

öğrencisi Ömer Kaan Vural ile elektrik ve elektronik mühendisliği 2.sınıf öğrencisi Mehmet 

Talha Altındaş tarafından gerçekleştirilecektir. Ek olarak Ömer Kaan Vural pilotluk görevini 

üstlenecektir. 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

İHA’nın tasarımı belirlenirken öncelikle kullanılacak elektronik ekipmanların boyutları ele 

alınmıştır. Gövdenin uçuş anında esnemesini engellemek amacıyla birbirine destek çubukları 

ile bağlı iki gövde tasarımı tercih edilmiştir. İHA’nın uçuş konforunu, kalkış ve iniş düzenini 

etkileyen İHA’nın ağırlık merkezinin bulunduğu bölge tam olarak İHA’nın gövde kısmının 

merkezine denk gelecek şekilde ayarlanmıştır. İHA’nın kablo yönetimini sağlamak amacıyla 

açılan yuva ve deliklere Bölüm 2.2’de değinilecektir. İHA’nın bütün kemik kısım parçaları 3D 

yazıcı yardımıyla PLA filamenti kullanılarak elde edilmiştir. İHA’nın kollarının ana malzemesi 

karbon fiber seçilmiştir. Malzeme seçimi ile ilgili ayrıntılı bilgi Bölüm 2.2’de verilecektir. İHA’nın 

konumlama hassasiyetini artırmak için RTK ile uyumlu biçimde çalışabilen Ublox M8P çipine 
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sahip HERE 3 CAN GNSS aygıtı kullanılmıştır. RTK ile bahsedilen GNSS modülünün beraber 

kullanılması İHA’nın uçuş anında aldığı enlem ve boylam verilerin yaklaşık olarak maksimum 

2,5 cm + 10 pm hata seviyesine kadar düşürmüştür. Seçilen elektronik ekipmanlarla birlikte 

yapılan mekanik tasarım sayesinde İHA 1. ve 2. görevi başarılı bir şekilde yerine getirecektir. 

1.2 Takım Organizasyonu  

 

 

 

 

 

 

 

Selenga DK takımın da yazılım ekibinde Mehmet Taha Altındaş ve Ömer Kaan Vural vardır. 

Ömer Kaan Vural aynı zamanda takımın pilotudur. Mekanik ekipte Murat Örke ve Dilara 

Dumangöz vardır. Elektronik ekipte Mesut Taner Çetin ve Mehmet Ali Kandilcik vardır. 
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Kavramsal tasarımda planladığımız iş zaman çizelgesi, detaylı tasarımda planladığımız iş 

zaman çizelgesi uyumlu olmuştur. Resmî tatillerden dolayı bazı elektronik parçaların tedarik 

sürecinde gecikmeler yaşandığından dolayı iş akış çizelgesinde 1 hafta aksama yaşanmıştır. 

2. DETAYLI TASARIM 

İHA’nın görevleri doğrultusunda özgün bir şekilde tasarlanmıştır. Aerodianmik unsurlar 

gözetilerek, 1. ve 2.göreve en uygun şekilde yapılan tasarım, çeşitli parametrelerce test 

edilmiş; mekanik tasarımın boyutsal parametreleri göz önünde bulundurularak elektronik 

malzemelerin seçimi ve gövdedeki konumları belirlenmiştir. 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

İHA’nın ağırlığının ve boyutunun optimizasyonunda, yarışma için sahip olması gereken 

niteliklere uygun bir şekilde, kavramsal tasarım raporuna ek değişikler uygulanmıştır. İHA’nın 

ilk görev ağırlığı 1646 gram olarak ölçülmüştür. İHA’nın 2. görevinde ise eklenen su alıp 

bırakma mekanizması, kamera ve 2. görev için tasarlanan özel ayaklarla beraber ağırlığı 

yaklaşık olarak 2568 gram olarak ölçülmüştür.  
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Şekil 2.1.1: Alt Gövde Şekil 2.1.2: Pervaneler 
 Arası Uzaklık 
 

 Şekil 2.1.3: Kolun İç ve  
Dış Ölçüsü 
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Motordan gelen titreşimi gövde içinde azaltabilmek adına İHA’nın kolu 2,25 cm içeride, 25,75 

cm dışarda olacak şekilde ve 22,6 cm olan alt gövdede bulunan pilin konumuna yeterli alan 

kalacak biçimde ölçeklendirildi. Birinci görev için elektronik parçaların toplam ağırlığı 899 gram, 

mekanik parçaların ağırlığı 747 gramdır. İkinci görevde ise eklenen yeni elektronik parçalarla 

beraber elektronik parçaların toplam ağırlığı 1418 gram ve mekanik parçaların ağırlığı eklenen 

mekanizma, artırılan pervane uzunluğu (14 inç) ve ayaklarla beraber 1150 gramdır. Gövdede 

bulunan kol girişlerine ek olarak, 5,5 cm uzunluğunda 2 gram ağırlığında destekler 

kullanılmıştır. 

 

Döner kanatlı İHA’nın parçalarının ağırlıkları Tablo 2.1.1’ de gösterildiği gibidir. 

No Bileşen Ağırlık 

(gram) 

Adet Toplam 

(gram) 

1 Lismkey LiPo 14,8V 6000mAh 30C Batarya (2. Görev) 649 
 

1 649 

2 Leopard Power LiPo 14,8V 3000mAh 40C Batarya (1. Görev) 364 1 364 

3 13*6,5 inç Karbon Fiber Pervane (1. Görev) 14 4 56 

4 14*5 inç ATG Pervane (2. Görev) 26 4 104 

5 RacerStar 30A 4in1 Blheli ESC 2 1 22 

6 Sunnysky V3508 580KV Motor 97 4 388 

7 Raspberry Pi 4 4GB Kart Bilgisayar (2. Görev) 45 1 45 

8 Pixhawk Cube Uçuş Denetim Kartı 75 1 75 

9 Raspberry Pi Rev 2.1 Kamera (2.Görev) 3 1 3 

10 Here 3 GPS GNSS aygıtı 35 1 35 

11 Motor Yuvası 76 4 304 

12 Mekanizma (2. Görev) 275,6 1 275,6 

13 Üst Gövde 85 1 85 

14 Alt Gövde 190 1 190 

15 Ayak (2. Görev) 20 4 80 

16 Karbon fiber kare boru 10mm 25 4 100 

Şekil 1.1.4: 1.Görev Ağırlık 
Dağılımı 

Şekil 2.1.5: 2.Görev Ağırlık 
Dağılımı 

Şekil 2.1.6: Gövde 
Destekleri 
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17 Destek Çubuğu 2 6 12 

18 915 Mhz Telemetri Alıcı Aygıtı 4 1 4 

19 R9DS RC Alıcı 11 1 11 

20 QR30E DC Su pompası 64 1 64 

21 Plastik 12V Selenoid Valf 122 1 122 

 Toplam (1. Görev) - - 1646 

 Toplam (2. Görev) - - 2568,6 

Tablo 2.1.1: Kullanılan parçaların ağırlıkları 

Döner kanatlı İHA’nın malzeme ağırlık ve denge tablosu 1. göreve ve 2. göreve ait olmak üzere 

sırasıyla Tablo 2.1.2 ve Tablo 2.1.3’te verilmiştir. 

Tablo 2.1.2: 1.Görev Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu 

No Bileşen Ağırlık  

(gram) 

X uzaklığı 

(mm) 

Y 

uzaklığı 

(mm) 

Z 

uzaklığı 

(mm) 

1 Lismkey LiPo 14,8V 6000mAh 30C  649 
 

-0,26 51,15 0,98 

2 14*5 inç ATG Pervane (2. Görev) (26*4)=104 -0,26 89,04 0,98 

3 RacerStar 30A 4in1 ESC 2 0,17 76,73 0,75 

No Bileşen Ağırlık  

(gram) 

X 

uzaklığı 

(mm) 

Y 

uzaklığı 

(mm) 

Z 

uzaklığı 

(mm) 

1 Leopard Power LiPo 14,8V 

3000mAh 40C Batarya  

364 -0,41 -15,02 2 

2 13*6,5 inç Karbon Fiber Pervane  (14*4) =56 -0,41 22,87 2 

3 RacerStar 30A 4in1 ESC 2 0,02 10,56 1,77 

4 Sunnysky V3508 580KV Motor (97*4)=388 -0,5 10,64 2,03 

5 Pixhawk Cube Uçuş Denetim Kartı 75 24,92 34,61 5 

6 Here 3 GPS GNSS aygıtı 35 -19,87 136,6 -62,74 

7 Motor Yuvası (76*4)=304 -0,41 -17,85 2 

8 Üst Gövde 85 -0,6 24,48 2,71 

9 Alt Gövde 190 -0,41 -20,54 2 

10 Karbon fiber kare boru 10mm (25*4)=100 -0,41 -7,59 2 

11 Destek Çubuğu (2*6)=12 -0,43 -8,02 1,97 

12 915 Mhz Telemetri Alıcı Aygıtı 4 -1,58 37,44 62,53 

13 R9DS RC Alıcı 11 65,15 29,98 1,92 
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4 Sunnysky V3508 580KV Motor (97*4)=388 -0,35 76,81 1,01 

5 Raspberry Pi 4 4GB Kart Bilgisayar  45 -34,83 96,75 -12,01 

6 Pixhawk Cube Uçuş Denetim Kartı 75 25,07 100,78 3,98 

7 Raspberry Pi Rev 2.1 Kamera 
 

3 -0,13 2,67 -127,3 

8 Here 3 GPS GNSS aygıtı 35 -19,72 202,77 -63,76 

9 Motor Yuvası (76*4)=304 -0,26 48,32 0,98 

10 Mekanizma (2. Görev) 275,6 -0,14 -55,09 0,97 

11 Üst Gövde 85 -0,45 87,65 1,69 

12 Alt Gövde 190 -0,26 45,63 0,98 

13 Ayak (2. Görev) (20*4)=80 -0,26 -40,81 0,98 

14 Karbon fiber kare boru 10mm (25*4)=100 -0,26 53,58 0,98 

15 Destek Çubuğu (2*6)=12 -0,28 58,15 0,95 

16 915 Mhz Telemetri Alıcı Aygıtı 4 -1,43 103,61 61,51 

17 R9DS RC Alıcı 11 65,3 93,15 0,9 

18 QR30E DC Su pompası 64 -0,1 -115,63 0,68 

19 Plastik 12V Selenoid Valf 122 -0,13 -148,9 0,92 

Tablo 2.1.3: 2. Görev Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu 

Tablo 2.1.2’de verilen değerler, 1. Görevdeki İHA’nın kütle merkezi referans alınarak 

belirlenmiştir. 1.görevde İHA’nın kütle merkezi Şekil 2.1.7’de görüldüğü üzere (x,y,z) şeklinde 

milimetre cinsinden (-3,37, 19,66, 175,43) koordinatlı noktada yer almaktadır. 2.görevde 

İHA’nın kütle merkezi Şekil 2.1.8’de görüldüğü üzere (x,y,z) şeklinde milimetre cinsinden (-

3,52 , -46,51 , 176,45) koordinatlı noktada yer almaktadır. 

 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler  

 

 

 

 

Şekil 2.1.8: 2.Görev için Kütle Merkezi ve 
Eksenler 

 

Şekil 2.1.7: 1.Görev için Kütle Merkezi ve 
Eksenler 

 

Şekil 2.2.1: Alt Gövde Teknik Çizim Şekil 2.2.2: Alt Gövde Baskı 



8 
 

İHA, kullanılacak elektronik ekipmanlar ve ikinci görev mekanizması göz önünde 

bulundurularak alt ve üst olmak üzere iki gövdeden oluşmaktadır. Bu gövdeler PLA filament ile 

üretilmiştir. PLA tercihinin sebebi, yoğunluğu az, esnek ve maliyeti düşük bir madde olmasıdır. 

Kütleden kazanç sağlayabilmek adına Şekil 2.2.1 ve Şekil 2.2.2‘de görüldüğü gibi alt gövdede; 

Şekil 2.2.3’te görüldüğü gibi üst gövdede yuvalar ve delikler açılmıştır. Bunlar yapılırken, ağırlık 

merkezi dikkate alınmış olup, simetrik bir dağılım gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

 

Gövdelere açılan yuvalar ve delikler elektronik ekipmanların birbirleriyle bağlantılarında da 

kolaylık sağlamıştır. Elektronik ekipmanların kablo yönetimini sağlamak İHA’nın uçuş anında 

stabilizesi ve kablo bağlantıların kopmaması için önemlidir. Aerodinamik açıdan ve manevra 

kabiliyetinin artması adına İHA’nın daha uygun hale gelebilmesi için radyus kullanılmış, sivri 

ve köşeli yerler yumuşatılmıştır. Pah kullanılarak çeşitli mekanik parçalar desteklenmiştir. 

 

Gövdede kol girişlerinin bulunduğu bölgelerde pah kullanılarak stres azaltılmıştır. Gövde 

kalınlıkları: alt gövde çerçeve kısmı 5 milimetre, iç kısmı 4 milimetre; üst gövde 5 milimetre 

olarak ayarlanmıştır. Şasede dayanıklılığı ve hafifliği sebebiyle tercihen kullanılan Şekil 

2.2.5’teki 10 milimetrelik kare karbon fiber çubuklar alt gövdede özel olarak tasarlanmış kol 

giriş kısımlarına vidalanmıştır. Kullanılan kare karbon fiber çubukların iç kısmı 8 

milimetredir.  İHA’nın bir kaza halinde, tepki kuvvetinin çoğunluğu kol kısmına birikeceğinden, 

PLA filamentinden elde edilecek kolların esneme ya da kırılma riskinden dolayı hem hafif hem 

de dayanıklı materyal olan karbon fiber yapısı kol kısmına uygun görülmüştür. Şekil 2.2.6’te 

görüldüğü gibi motor yuvası ve ayak olarak kullanılan parçada, kütleden kazanmak için 

üçgensel yuvalar kullanılmış olup radyus ile parça yumuşatılmıştır. Motor yuvasında itki 

kuvvetlerinden dolayı ayrılma yaşanmaması için birleşim yerleri desteklenmiştir. Şekil 2.2.7’de 

görüldüğü parçaların montajlanmasında M3 boyutunda vidalar kullanılmıştır. 

Şekil 2.2.3: Üst Gövde Teknik Çizim 

Şekil 2.2.5: Karbon Fiber Çubuk Şekil 2.2.6: Motor Yuvası ve Ayak Şekil 2.2.7: Motor 
Yuvası-Ayak Baskı 

Şekil 2.2.4: Alt Gövdede Pah Kullanımı 



9 
 

 

Kare karbon fiber kolların uzunluğunu belirlemek adına, seçtiğimiz pervanelerin boyutları da 

göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmış ve bu hesaplamalara göre kol uzunluğu optimum 

seviyede ayarlanmıştır. Şekil 2.2.8 ve Şekil 2.2.9’da görüldüğü gibi şasenin geometrisi iki farklı 

boyuttaki pervane için de uygundur.  

 

 

 

 

 

Şekil 2.2.11’de görüldüğü üzere iki gövdenin birleşimi yalnızca kenarlardaki kol giriş 

parçalarıyla sınırlandırılmayıp kütle merkezine uygun olarak gövdeye destekler yerleştirilerek 

de oluşturulmuştur. Bu sayede İHA üzerinde en ağır parça olacak LiPo bataryanın ağırlık 

merkezi, İHA’nın ağırlık merkezine denk gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Sonuç olarak bu iki 

yapı sayesinde İHA’nın uzun süreli uçuşlarında bile üst gövdede esnemenin önüne geçilmiştir. 

Şekil 2.2.12’de bulunan yapısal konfigürasyonda da görüldüğü gibi alt gövdesinde LiPo ve 

ESC; üst gövdesinde Pixhawk Cube, Air Module, Raspberry Pi 4, GPS ve Kanal Alıcı elektronik 

parçalarını bulunduran İHA, 6 tane gövde desteği, motor yuvalı ayakları, motorları, 

“spinner”’ları ve pervaneleriyle 1.görev için hazırdır. 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

İHA’da kullanılan kolların uzunluğu, pervanelerin aralarındaki uzaklık birbirlerinin itki 

değerlerinde düşmeye sebep olmaması adına büyük pervanelerin (14*5,5 inç) boyutlarının 

üçte birinden (35.56/3 = 11.85) büyük olacak şekilde optimum seviyede (Aleksandrov, D. 

Penkov, I.) ayarlanarak 28 cm olarak belirlenmiştir. İlk görev için kullanılacak pervane 13*6,5 

inçtir. Bu boyutta pervane seçilmesinin sebebi hızlanma ivmesinin yüksek olması ve motorların 

dakika başına devir sayısının artmasını sağlamaktır. 2.Görev için kullanılacak pervane 14*5,5 

inçtir. 2.Görevde daha yüksek itki değerine sahip İHA’ya ihtiyaç olduğundan dolayı motor 

değiştirmek yerine gerekli kısıtlar değerlendirilerek (verimlilik, maksimum sıcaklık miktarı, 

Şekil 2.2.8: Şase ve Ayaklar Şekil 2.2.9: Şasede kol 
Uzunluğu ve şase teknik çizimi 
 

Şekil 2.2.10: Şasede 
Pervane kullanımı 

Şekil 2.2.12: Yapısal Konfigürasyon Şekil 2.2.11: Gövde ve destek çubukları 
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ortalama harcanan akım değeri) bu pervanenin kullanılması uygun görülmüştür. İHA’nın uçuşu 

esnasında havanın sürtünmesinden dolayı İHA’nın hareket yönüne ters olacak biçimde Şekil 

2.3.1’de formülü verilen bir direnç kuvveti etki etmektedir.  

 

 

 

Formüldeki parametreler ışığında İHA’nın hareketlerindeki hava direncini azaltmak için hareket 

yönündeki kesit alanını azaltmak üzere simetrik ve dengeyi bozmayacak şekilde gövdeye 

delikler açılmıştır. Bu delikler sayesinde İHA’nın havaya karşı olan geçirgenliği arttırılıp direnç 

kuvveti düşürülmüştür. Şekil 2.3.3’e göre İHA’ya kalkış esnasında etki eden kuvvetler bir tek z 

doğrultusundadır. Z doğrultusunda olan ağırlık ve hava direncini dengelemek için İHA’nın 

motorları başlangıçta yavaş bir şekilde dönmeye başlayıp sabit bir ivmeyle hızını artıracaktır 

ve bu sayede anlık oluşabilecek hava direnci kuvvetinin önüne geçilecektir.  

 

 

 

                                 

İHA’nın stabilize özelliklerini araştırmak için Catia programının yapısal analiz modülü 

kullanılarak her bir parçanın dinamik analizi yapılmıştır. Bu dinamik analizler yapılırken ikinci 

görev için hesaplanan maksimum itki değerleri ve mekanizmanın taşıyabileceği maksimum 

yük miktarı kullanılarak İHA’nın uç durumlara karşı verebileceği tepkiler simülasyon ile 

gösterilmiştir. Motor yuvalarına bağlı olan uçuş motorlarından alınan maksimum itki kuvveti 

makalelerden yararlanılarak 14.4N/2 = 7.2N olarak belirlenmiştir. Şekil 2.3.4’te bu değer 

kullanılarak analiz yapıldığında statik olarak yüksek gerilime sahip olan bölgelerin kırılmaya 

sebep olmayacak destek bölgelerinde olduğu gözlemlenmiştir. Üst gövdede düşük ağırlıktaki 

elektronik bileşenlerin bulunmasından dolayı Şekil 2.3.5’te gerilim değerlerinin yüksek itki 

değerlerinde dahi kritik seviyelerin çok altında olduğu gözlemlenmiştir. Şekil 2.3.6’da alt 

gövdede maksimum itki değeri olan 7.2N ile mekanizmanın 275g ağırlığı hesaba katıldığında 

İHA’nın destek noktalarında orta miktarda esnemeler gözlemlenmiştir. Bunun önüne geçmek 

için destekleri güçlendirmek amacıyla ‘C’ kısımlarının kalınlaştırılması kararlaştırılmıştır. 

Şekil 2.3.1: Direnç Hesap Formülü 

 

Şekil 2.3.2: Pervaneler 
Arası Mesafe(cm) 

 

Şekil 2.3.3: Kalkış Şeması 

 

Şekil 2.3.4: Ayak Yapısal 
Analiz Modülü 

 

Şekil 2.3.5: Üst Gövde 
Yapısal Analiz Modülü 

 

Şekil 2.3.6: Alt Gövde 
Yapısal Analiz Modülü 
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2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Görev mekanizması ana gövdeye modüler bir şekilde 

tasarlanmıştır. Şekil 2.4.1’de su alma-bırakma 

mekanizmasını alt gövde ve kollara bağlayacak bir 

iskelet, bu iskelet yapıyı kollara bağlayacak kelepçe, 

su hazneleri, hazneler arası akışı sağlayacak 

kanallar, su pompası, Selenoid valf, pompaya bağlı 

boru ve kamera 2.görev mekanizmasını 

oluşturmaktadır. Kavramsal tasarım raporunda 

sunulan görev mekanizmasının değiştirilmesinde 

ağırlık, komplekslik ve verim göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu yeni tasarımın 2.göreve daha 

uygun olduğu belirlenmiştir. 

    

Şekil 2.4.2’de mekanizmayı kollara ve alt gövdeye bağlayacak olan iskelet sistem 4 adet eş 

birimden oluşmaktadır. Ölçüleri Şekil 2.4.5’te verilen iskelet sistem, İHA’nın geometrisine ve 

kütle merkezine uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Boyutlar belirlenirken su haznelerinin 

taşıması gereken su hacmi göz önünde bulundurulmuştur. Şekil 2.4.6’da gövdeye etki eden 

stresin azalması adına birim iskelet parçaları kol girişlerine bitişik olmak yerine mesafeli 

bırakılmıştır. 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4.1: Mekanizma Parçaları 

Şekil 2.4.2: Mekanizma 
İskeleti 

Şekil 2.4.3: Mekanizma tekli iskelet 
patlama görüntüsü 

Şekil 2.4.4: Mekanizma 
İskeletinde Kamera Yeri 

Şekil 2.4.5: Mekanizma İskelet 
Yapısının Teknik Çizimi 

Şekil 2.4.6: Mekanizma 
 İskelet Yapısının  
Kollardaki Konumu 

Şekil 2.4.7: Mekanizma İskelet 
Yapısının Teknik Çizimi 
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Şekil 2.4.3’te verilen patlama görünümlü yapı konfigürasyonundan anlaşılacağı üzere iskelet 

sisteminin kollara monte edebilmesi için kelepçe tasarımı yapılmıştır. Bu kelepçe yardımıyla, 

alt iskelet kollara vidalarla tutunabilecektir. İskelet sisteminin su alma-bırakma mekanizmasını, 

taşıyacağı için birim iskelet parçaları sağlamlaştırılmak için pah kullanılmıştır.  

 

  

 

 

 

Şekil 2.4.4’te İHA yere paralel olarak hareket edeceğinden kameranın da yere paralel olarak 

konumlanabileceği bir parça alt iskelet sistemine montajlanmıştır. 2.Görev için İHA’nın y-

eksenindeki uzunluğu arttığından yeni ayak tasarımı yapılmıştır. Şekil 2.4.7’deki gibi 

konumlandırılan ayaklar kol giriş parçasının yüzeyinden motor yuvasının başladığı noktaya 

kadar olan uzaklığın ortasına yerleştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

Şekil 2.4.9’da ayakların kullanılabilirliğini arttırmak adına eğimli bir yapı oluşturulmuştur. Şekil 

2.4.8’de su hazneleri alt iskelet ortalanarak yerleştirilmiştir ve su haznelerinin vida yatağıyla 

iskelet birleştirilmiştir. Su haznelerinde basıncı dengelemek için delik açılmıştır. Diğer delik ise 

su pompası ile aşağıdan yukarıya doğru iletilen suyun kanallar aracılığı ile haznelere girdiği 

kısımdır. Şekil 2.4.10 ve Şekil 2.4.11’de görülen su haznelerinde görüldüğü gibi alt tabanda da 

bir delik açılmıştır ve bu delik solenoid valf aracılığıyla su haznelerinden kanallar ile dışarıya 

su boşaltılması içindir. Bütün bu uygulamalar sonucunda Şekil 2.4.12’de verilen nihai tasarım 

elde edilmiştir. Görev mekanizmasının çalışma prensibi; görüntü işlemeyle su alma alanı tespit 

edildikten sonra  plastik hortumlar vasıtasıyla pompayla birlikte zemine yönlendirilen su 

sensörü suyla temas ettiği anda RaspberryPi’a sinyal gönderir, gönderilen bu sinyal 5 Volt Röle 

ile anahtarlanan 12V “QR30E” kodlu su pompasını tetikler.Tetiklenen su pompası havuzdaki 

suyu plastik hortumlar vasıtasıyla Şekil 2.4.10’da belirtilen haznelere iletir ve su alma işlemi 

Şekil 2.4.8: 2.Görev İHA ön görünüm Şekil 2.4.9: 2.Görev Ayak Teknik Çizim 

Şekil 2.4.12: 2.Görev İHA Şekil 2.4.10: Su Haznesi 
Üstten Görünüm 

Şekil 2.4.11: Su Haznesi Alttan 
Görünüm 
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tamamlanır. Su bırakma alanına ulaşıldığında beslenmesi ‘XL6009’ Voltaj Regülatörleri 

tarafından yapılan, 5V Röle ile RaspberryPi ile anahtarlanan, 1.27cm çapa sahip selenoid valf 

tetiklerin normalde kapalı halde olan terminali açılır ve yine plastik hortumlar üzerinden tanklar 

içerisindeki su bırakma alanına boşaltılır. Görev mekanizmasının elektronik bağlantı şeması 

ve kullanılan ekipmanların tasarım detayları Bölüm 2.5’te detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri  

İHA’yı tasarımında elektronik kontrol ve güç sistemlerini alt başlıklarlarla ifade edecek olursak 

bunlar İtki Sistemleri, Sensörler ve Uçuş Denetim Kartı, Radyo Kontrol ve Haberleşmedir. 

IHA’nın Altium ile tasarlanan  kontrol ve bağlantı şeması Şekil 2.5.1‘de görülmektedir. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 İtki sisteminin temel bileşeni olan motorlar için kavramsal tasarım raporunda kullanılması 

planlanan “Sunnysky 580KV v3508” fırçasız DC motoru tercih edilmiştir. ESC, bataryadan 

alınan gücü fırçasız DC motorlara aktaran bileşendir. Motorun dönüş hızının ve yönünün 

denetimini sağlar. Kullanılan fırçasız DC motorun çektiği maksimim akım 21,2 amperdir. Bu 

akım değeri kriter olarak alındığında, ‘Racerstar 30A ESC 4 in 1’ model ESC tercih edilmiştir. 

Motorlar ve ESC arasındaki kablolama işleminde motorların çekebileceği maksimum amper 

değeri göze alınarak 16AWG’lik kablolar kullanılmıştır. Batarya seçim kriterlerinden biri olan 

mAh Değeri, Batarya Akım/Saat Kapasitesini temsil eder. C katsayısı, bataryanın ne kadar 

hızlı deşarj olabildiğini gösteren katsayıdır. C katsayısı LiPo bataryanın anlık olarak maksimum 

akım değerine ulaşabiliriz. Bu bağlamda 1. ve 2. görev için iki farklı batarya kullanılması uygun 

görülmüştür. 1.görev için kullanacağımız LiPo batarya, ‘Leopard-Power’ markasının 14,8V 

3000mAh 40C modeli, 2. görev için kullanacağımız LiPo batarya ise ‘Limskey’ markasının 

14,8V 5200mAh 30C modelidir. Anlık olarak motorlar maksimum güçte yaklaşık 85 A 

çekmektedir. Seçtiğimiz LiPo bataryalar sırasıyla anlık olarak 120 A (3000mA x 40C) ve 156 

Şekil 2.5.1: Ana Devre Elektronik Bağlantı Şeması 
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A (5200mA x 30C) desteklemektedir. Tüm bu değerler gözetildiğinde LiPo bataryalar anlık 

olarak motorların akım ihtiyacını karşılayacaktır. Birinci görev için optimizasyon çalışmalarımız 

devam etmektedir, çalışmalarımızın sonucunda verim sağlanırsa ilk görev için 2200mAh’lık 

LiPo batarya kullanılması planlanmaktadır. İHA’da dikkat edilmesi gereken en önemli 

unsurlardan biri güvenliktir. Bu güvenliğin sağlanması adına motorların çekeceği maksimum 

akım değeri de hesaba katıldığında 100A destekleyen termal devre kesici sigorta kullanılması 

uygun görülmüştür.Güç sistemlerinin bağlantılarında anlık olarak çekilecek amper 

gözetildiğinde XT60 konnektörüyle birlikte 18 AWG’lik kablo kullanılması uygun görülmüştür. 

İHA, uçuş denetim kartı sayesinde pilot aracılığıyla veya otonom olarak iki farklı şekilde 

uçabilir. Uçuş denetim kartı seçimi, muadillerinden daha üst seviye olan (güncel ve gelişmiş 

sensor ağı) ‘Pixhawk CUBE Black’tan yana yapılmıştır. Uçuş denetim kartının çipi, ARM 

tabanlı “32bit STM32F427 Cortex-M4F” 7 çipidir. Uçuş denetleyicisi, ivmeölçer, jiroskop, 

barometre, pusula, dahil olmak üzere birden fazla sensöre ve UART, I2C, CAN gibi çevresel 

haberleşme birimlerine sahiptir. İHA için en önemli modüllerden biri ise GPS modülüdür. İHA 

uçuş boyunca bu modülü kullanarak GPS uydularından anlık olarak konum bilgisi alır alır. GPS 

modülünün seçimi, “Ublox M8P” çipine sahip RTK uyumlu ‘HERE 3’ modülünden yana 

yapılmıştır. Uçuş denetim kartımız, çift GPS modülünden veri işlemeyi desteklemektedir. Çift 

GPS ile İHA’nın konumun doğruluğu arttırılabilir. Telemetri, İHA ile yer istasyonu arasındaki 

kablosuz veri akışını sağlar. Bu veri akışı sayesinde anlık olarak uçuş bilgileri alınır. Bizim 

telemetri tercihimiz “3DR 500 mW 915 Mhz Radyo Telemetri” modülünden yana oldu. Bu 

modülün çekim aralığı yaklaşık 2500 metredir, ‘Sİ4432’ haberleşme modülüyle birlikte 

hassasiyet, muadillerine göre daha gelişmiştir. İHA’nın otonom uçuş ve ikinici görev için 

kullanılacak olan ekipmanların kontrolü ve görüntü işleme kodlarının çalıştırılabilmesi için İHA 

bir bilgisayara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak kavramsal tasarım raporunda da 

kullanılması planlanan SBC (Tek kartta bilgisayar) olan “Raspberry Pi 4 - 4 GB” modelini tercih 

ettik. RPİ 4 “Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit 1.5GHz” çipine sahiptir. RaspberryPİ 4 

sahip olduğu USB 3.0 bağlantıları sayesinde uçuş denetim kartına gerekli komutları hızlı bir 

şekilde aktarabilmektedir. RaspberryPi uygun koşullarda çalışabilmesi için 5.1 Volt gerilime ve 

3 Amper akıma ihtiyaç duymaktadır, gereken besleme ‘XL6009’ Voltaj Regülatörü tarafından 

pilin tek hücresinden aldığı enerjiyi sabit 5.1 Volt çıkışa getirerek sağlanmaktadır. Görüntüyü 

işleme sırasında harici kamera modülüne ihtiyaç vardır. Kamera modülü tercihini RaspberryPi 

ile uyumlu çalışabilen ‘Raspberry Pi Camera Rev2.1’ den yana yapıldı. IHA’nın ikinici görevi 

tamamlayabilmesi için tasarlanan sistemde su alma işlemini gerçekleştirmek için 12 Volt ile 

beslenen, saatte 240 litre akış hızına sahip bir su pompası olan ‘QR30E’ tercih edilmiştir. Su 

pompası tarafından doldurulan tankların içerisindeki suyun boşaltılabilmesi için selenoid valf 

kullanılması uygun görülmüştür. Selenoid valfin çalışma prensibi kısaca şöyledir; Elektrik akımı 

bobin içerisinde hareket ettiğinde piston elektromıknatıs halini alır vanayı hareket ettirir. 
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Böylece giriş kanalı sıvıyı çıkış doğrultusunda itmeye başlar. Sinyal kesildiğinde ise vana eski 

durumuna dönerek sıvı geçişini engeller, bu sayede elektronik devreler ile sıvı akışı kontrol 

etmenizi sağlar. Normal durumda valf kapalı konumdadır, terminallerine 12V uygulandığında 

ise açılır ve sıvı geçişine olanak tanır. Kullanacağımız valf 1/2" genişliğine sahiptir. Selenoid 

valfin ve Su pompasının 2.görev için otonom çalışabilmesi için RaspberryPi üzerinden 

hazırlanan algoritmalarla tetiklenmeleri gerekmektedir, bu yüzden 2 Kanallı 5V Röle 

kullanılmasına karar verilmiştir buna ek olarak su pompası ve selenoid valfin beslenmesi için 

iki adet ‘XL6009’ Voltaj Regülatörü kullanılmaktadır, regülatörler kullandığımız LiPo bataryanın 

hücrelerinden aldıkları enerjiyi sabit 12 Volt ile röleye aktarmaktadır.Kullanılan su poması ve 

selenoid valfin görselleri şekil 2.5.2 ve 2.5.3 te görülmektedir. Otonom uçuş ve görev 

mekanizmasının elektronik tasarım ve dizaynı bu şekilde tamamlanmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

2.Görev mekanizmasının elektronik bağlantı şeması Şekil 2.5.5’te görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Otonom uçuşun sergilenmesi ve elde edilen görüntülerin işlenmesi için Raspberry Pi 4 4 Gb 

SBC (Tek Kartta Bilgisayar) tercih edilmiştir. Yük bırakma alanının tespit edilmesi için 

Raspberry Pi Cam V2.1 kamera modülü, su havuzundan suyun alınması için su pompası, su 

Şekil 2.5.2: Su pompası  Şekil 2.5.3: Selenoid valf 

         Şekil 2.5.5: Görev mekanizması elektronik bağlantı şeması 

Şekil 2.5.4: Termal Sigorta 
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pompasının tetiklenmesi için analog su sensörü kullanılmıştır. İHA havada yük bırakma 

alanının tespiti için uçuşu sırasında Raspberry Pi Cam V2.1 ile elde edilen görüntü, yük 

bırakma alanının tespiti için Raspberry Pi’a aktarılır, gereken algoritmalar uygulandıktan sonra 

tespit edilen yük bırakma alanının koordinatları otonom uçuşun sonraki turunda kullanılmak 

üzere depolanır. Yük bırakma alanının tespit edilmesi işleminin yapılması için ihtiyaç duyulan 

yazılım kodları Python yazılım dilinin OpenCV, Dronekit kütüphaneleri ve Raspberry Pi’dan 

input okuma metotları kullanılarak oluşturulmuştur. Kamera modülünden elde edilen 

görüntülerin işlenmesi sürecinde kullanılan algoritmalar şunlardır: kırmızı rengin tespiti için 

renk eşikleme işlemleri, elde edilen görüntünün daha pürüzsüz olması için morfolojik 

dönüşümler, elde edilen görüntünün sınır ve merkez noktalarının tespiti için kontür bulma 

algoritmasıdır. Birinci resimde görülen trackbar aracılığıyla yakalamak istediğimiz kırmızı 

tonlarının eşik değerlerini ve tonların hangi aralıkta olması gerektiğini belirleyerek alt ve üst 

RGB değerlerinin bulunduğu diziler oluşturuldu (şekil 2.6.1) ardından algoritmanın geri kalanı 

bu diziler üzerinden ilerletildi. Raspberry Pi Camera v2.1 ile görüntü alırken, belirlenen RGB 

aralıklarına uyan cisimleri opencv kütüphanesinin imkanları dahilinde konturlanıp bir çerçeve 

içine alındı (Şekil 2.6.2). Çerçevelenen bu cisimler şeklinin düzgün olup olmamasından 

bağımsız bir şekilde geometrik olarak merkezlendi ve bu merkez ufak bir işaretle görüntü 

üzerinde gösterildi. Algoritmanın konum tespiti aşamalarında da bu merkezleme işleminin 

gerçekleştiği her an İHA’nın mevcut GPS koordinatlarını kaydedip kırmızı bölge tespitinin 

optimum şekilde olması için bu koordinatların ortalamasını alındı.  

 

 

 

 

 

 

Göreve yönelik teorik gidişat şu şekildedir: İHA, kamerasıyla kırmızı renk için belirlenen dizi 

aralığında ve belirli bir alandan büyük kırmızı bir bölgeyi gördüğünde bu bölgeyi çerçeveleyip 

bir merkez belirler. Bu işlemin gerçekleştiği her an İHA güncel GPS koordinatlarını bir diziye 

kaydeder. Kırmızı bölge İHA’nın görüşünden çıktığı an veya belirli sayıda GPS koordinatı 

bilgisi alındığı zaman bu koordinatların ortalaması alınır ve kırmızı bölgenin yeri belirlenmiş 

olur. Kırmızı bölge tespit edildikten sonra koordinatları bilinen su alma bölgesine gidilir. İHA bu 

bölgeye geldiğinde alt sistemin ucunda bulunan su pompası suyun içine girmesi gerektiği için 

bu pompanın üst hizasına bir su sensörü yerleştirilmiştir. Sensörden sinyal alındığında su 

pompası, kılcal borular yardımıyla suyu haznelere göndermeye başlar.  

Şekil 2.6.1: Eşik değer aralığı tablosu Şekil 2.6.2: Merkezlenme ve çerçeveleme 
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Haznelerin dolum kontrolü yapılan testler sonucu statik bir şekilde süreye bağlanmıştır. İHA su 

haznelerini doldurduktan sonra koordinatını önceden kaydettiği su bırakma alanına gider. 

Belirli bir irtifa alçaldıktan sonra Raspberry Pi aracılığıyla suyun boşaltımını yapmak için alt 

sistemde bulunan selenoid valfin kapağı açılır ve boşaltım sağlanır. Daha sonra İHA kalkış 

yaptığı yere otonom şekilde dönüş yapar ve iner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

İHA görevler sırasında otonom bir şekilde uçuşunu gerçekleştirecektir. Otonom uçuş, yazılım 

desteği ile gerçekleştirildiğinden test uçuşları yapılarak sabit irtifada yere göre uçuş hızının 

belirlenmesi gerekmektedir. Birinci görev için İHA yaklaşık olarak 1646 gram olacaktır. 

Belirtilen ağırlıkta gerçekleştirilen son 20 test uçuşunun sonucunda İHA’nın hızının minimum 

hız limitine kadar düştüğü bölgenin İHA’nın loop (döngü) yaptığı bölge olduğu görülmüştür. 

İHA’nın minimum hızı 2 m/s’dir. İHA’nın birinci görev sırasında elips çizdiği sırada ulaşabildiği 

en yüksek hız 6,6 m/s’dir. Şekil 2.7.1’deki birinci görev test uçuşları hız dağılımındaki yatay 

eksende belirtilen bölgeler Şekil 2.7.2’de görülmektedir. İHA 0. Bölge ile uçuşuna başlar ve 6. 

Bölge ile 7. Bölge arasında ikinci tura geçer. 12. Bölgeden sonra inişini gerçekleştirir. 

 Şekil 2.7.1: İHA Hız Dağılım Grafiği Şekil 2.7.2: 1.Görev için Numaralandırılan  

Uçuş Bölgeleri 

 

Şekil 2.6.3: Akış şeması 
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İHA’nın, Şekil 2.7.1’deki 7 ve 11 numaralı bölgelerde, direğin etrafında bir yarım yay hareketi 

yapması gerekmektedir. Test uçuşları sonucunda manevra hareketi olan yarım yayın çapı 

yaklaşık 20 metre olarak belirlenmiştir. İHA’nın dönüş yarıçapının 20 metre olmasının nedeni, 

yarım yay dönüşünü gerçekleştirirken hızını kaybetmesidir. Sonuç olarak, birinci görevde 

minimum uçuş süresinde görevi tamamlamak için İHA, dönüş bölgelerinde önce küçük yarım 

yay dönüşü sonra da yunuslama hareketini gerçekleştirecektir. Simülasyon ortamında yapılan 

test uçuşları yukarıdaki veriler kullanılarak yapılmıştır. İHA simülasyon ortamında 168 

saniyede uçuşunu gerçekleştirmiştir. 20 uçuş testi sonucunda ortalama uçuş süresi 162 

saniyedir. İHA, birinci görevde fırçasız DC motorlar ile uçuş esnasında her bir motor için 

ortalama 7 amper çekmektedir. İHA’nın dış elektronik ekipmanları sadece 1 ampere ihtiyaç 

duymaktadır. İHA anlık olarak ortalama 29 Amper akım harcayacaktır. Görev sırasında 

beklenmedik ve istenmeyen (rüzgâr hızının artması, yazılımsal aksaklıklar, İHA’nın konum 

belirlemede gecikmesi) problemler hesaba katıldığında güvenlik amacıyla, bu uçuş süresinin 

iki katından daha büyük olacak şekilde süre 6 dakika olarak belirlenir. Tüm çıktılar 

değerlendirildiğinde 6 dakika boyunca anlık 29 amperin harcanıldığı düşünülürse; birinci görev 

için seçilen 3000mAh kapasiteli LiPo Batarya yeterli olacaktır. Batarya kapasitesi belirlenirken 

kullanılan hesaplama formülü Şekil 2.7.3’te verilmiştir. 

 

 

 Aynı formül ile 3000mAh kapasiteli LiPo batarya kullanılırsa birinci görev için ortalama uçuş 

süresi 6 dakika 20 saniye olur. Bu uçuş süresinin, test uçuşları sonucunda elde edilen süreyle 

kıyaslanması sonucunda yeterliliği görülmektedir. 1.Görev uçuş performans parametreleri 

Tablo 2.7.1’de verilmiştir. 

 

İkinci görev için en büyük etmen suyun bırakılacağı alanın tespitidir. İHA, ikinci görev sırasında 

öncellikle suyun bırakılacağı kırmızı alanı tespit etmelidir. Kırmızı alanın tespitinde görüntü 

işleme kullanılacaktır. Kırmızı alan tespiti görüntü işlemede kullanılan yöntemlerden biri olan 

“RGB & HSV bütünleşik kullanılması” algoritma tasarımı ile yapılacaktır. RGB yöntemi ile rengi 

İHA’nın ağırlığı 1646 g 

Minimum İHA hızı 2 m/s 
Maksimum İHA hızı 6,6 m/s 

İHA’nın ihtiyaç duyduğu akım değeri 29 A 
Simülasyon ortamında İHA’nın uçuş süresi 168 s 

Normal koşullarda İHA’nın uçuş süresi 162 s 
İHA’nın yarım yay hareketi dönüş yarıçapı 20 m 

Gereken batarya kapasitesi 3000 mAh 
İHA’nın maksimum uçuş süresi 380 s 

Şekil 2.7.3: Batarya Kapasitesi Hesaplama Formülü 

Tablo 2.7.1: 1.Görev Uçuş Performans Parametreleri Şekil 2.7.4: Uçuş Anında Kırmızı 
Bölgenin Tespitinde İlk Kısım 
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tespit etmek için spesifik renk aralığı belirlenip, HSV ile bu renk aralığı görev için renk tespitinin 

özel bir biçimde hassasiyetini arttıracaktır. İkinci görev için test uçuşlarında sırasıyla renk 

tespiti, tespit edilen rengin sınırlandırılması ve bu sınırlanan bölgenin merkez noktasının tespit 

edilmesi gerçekleştirilecektir. Renk tespiti için tekrar eden test uçuşları sonucunda bir renk 

aralığı belirlenmiş ve bu renk sınırlanıp, merkezi çizilmiştir. Şekil 2.7.4’te İHA’nın kırmızı renkli 

bölgenin bir kısmını gördüğü ve Şekil 2.7.5’te ise İHA’nın bu bölgenin tamamını gördüğü 

gözlemlenmektedir. Bu görsellerin kaydı alındığında İHA’nın irtifası 6 metredir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.7.4’te kırmızı bölgenin rüzgâr anında uçmasının engellemesi için bulundurulan siyah 

çanta aynı anda görüntü işleme algoritmasının hata tespitini de yapmaktadır. Görüntü işleme 

algoritmasında tespit edilen bölgenin sınırlandırılması için morfolojik çizim yöntemi 

kullanılmıştır. Morfolojik çizim yöntemi sayesinde siyah çanta, sınırlandırılan kırmızı bölgenin 

dışında kalmıştır. Bu sayede tespit edilen merkez olabildiğince kırmızı bölgenin merkezidir. 

Şekil 2.7.5’te ise kırmızı bölgenin sınırlandırılması sırasında çanta dışında güneşin çokça ışık 

vurduğu bölgeler kırmızı alan olarak sınırlandırılmamıştır çünkü güneş ışığının bol olduğu 

bölgelerde, kullanılan kameranın bu bölgeleri kırmızı dışında bir renk aralığı olarak 

algılamaktadır. Bunu önlemek için çözünürlük değeri daha yüksek ve renk bit aralığı daha 

yüksek kameralar kullanılabilir fakat bütçe yönetiminden dolayı bu sorun yazılım ile çözülmeye 

çalışılmıştır. Bu çözüm çıktıları Şekil 2.7.6’da görülen aritmetik ortalama, standart sapma ve 

düşük kareler metodunun bir arada kullanıldığı özel olarak geliştirilmiş bir algoritmadır. Görüntü 

işleme yönteminin geliştirilmesi ve konum tespit algoritmasının uygulanması sonucunda GPS 

cihazının yardımıyla Şekil 2.7.6’da merkez noktanın anlık enlem ve boylam değerleri 

görülmektedir. “lat” merkez noktanın enlem değerini, “lon” boylam değerini ve “alt” irtifa 

değerini göstermektedir. Bu şekil, algoritmanın irtifayı kademeli olarak azaltmasını; enlem ve 

boylam değerine etkisini incelemek maksadıyla kaydedilen bir ekran görüntüsüdür. Testler 

sonucunda irtifa değeri beklenmedik durumlar karşısında azalsa bile (tüm durumların tespit 

edilmesi amacıyla irtifa 5 metre altına da düşürülmüştür) İHA merkez noktanın enlem ve 

boylam değerine yakın bir seviyeye ulaşmaktadır. Elde edilen birçok enlem ve boylam değeri 

Şekil 2.7.5: Uçuş Anında Kırmızı 
Bölgenin Tam Tespiti 

Şekil 2.7.6: Merkez Konum Tespiti İçin 

Kullanılan Algoritmanın Anlık Çıktısı 
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yukarıda bahsedilen konum tespit algoritması kullanılarak tek bir çıktıya indirgenecektir ve 

böylece İHA suyun bırakılacağı kırmızı yuvarlak bölgenin merkez konumunun üzerine sabit 

durarak taşıdığı suyu boşaltabilecektir. Şekil 2.7.7’de belirtilen verilerden biri olan “kırmızı 

bölgenin sınırlandırılma yüzde aralığı” tam yuvarlak kırmızı bölgenin farklı zaman dilimlerinde 

tespiti sonucunda elde edilmiştir. Elde edilirken, sabit irtifada uçuş anında sınırlandırılan 

kırmızı bölgenin, gerçekteki kırmızı bölgenin piksel sayısına oranlanmasıyla bulunmuştur. 

Maksimum değer “%92”dir. Bu değerin “%100” olmaması görevin gidişatını etkilemekte, “%83” 

değeri bile su bırakılacak kırmızı bölgenin merkez konumunun tespitinde yeterlidir çünkü 

bulunan her merkez değer, suyun bırakılması sırasında kırmızı bölgenin dışına atılmasına 

sebep olmayacak kadar güvenli değerdir. Test uçuşları sayesinde belirtilen saat dilimi 

aralığında ardışık 30 dakika aralığındaki tüm test uçuşu sonuçları not edilecektir. İkinci görev 

için enlem-boylam veri alma sıklığı değiştirilmeyecektir çünkü test uçuşları arasında kırmızı 

bölgenin aranması sırasında sabit hızla uçan İHA’nın (minimum 2 m/s, maksimum 4 m/s) aldığı 

veri sayısının yaklaşık bu değerler arasında olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

  

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

No Parça Adı  Birim (₺) Miktarı Toplam (₺) 

1 Branda 55,00 ₺ 1 55,000 ₺ 

2 XL4016 17,70 ₺ 1 17,700 ₺ 

3 XL4015 ve soğutucu blok 31,00 ₺ 1 31,000 ₺ 

4 Karbon fiber 1365 pervane 92,1425 ₺ 6 552,855 ₺ 

5 Karbon Fiber kare boru Dış/iç 10mm/8.5mm 194,955 ₺  2 389,910 ₺ 

6 Pixhawk Base Here+ modüle RTK GNSS HEX 2.124,50 ₺  1 2.124,500 ₺ 

7 Pixhawk 2.1 Cube Black ve Here3 GPS 4.484,00 ₺ 1 4.484,000 ₺ 

8 Plastik 12 V Solenoid Su Valfi 1.27cm Çap 85,86 ₺ 1 85,860 ₺ 

9 14x5.5 3 K Karbon Fiber 1455 pervane 75,00 ₺ 6 450,000 ₺ 

10 Leopard Power 5200 mAh 14.8V 4S 30C Lipo  854,00 ₺ 1 854,000 ₺ 

11 3DR 500 mW 433 Mhz Radyo Telemetri 743,34 ₺ 1 743,340 ₺ 

Toplam: 9788,165 ₺ 

 

2.9 Yerlilik 

Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır. 

Minimum uçuş irtifası 5 m 

Azami uçuş irtifası 8 m 
Kırmızı bölgenin sınırlandırılma yüzde aralığı %83- %92 

Merkez konumun enlem boylam verisinin alınma sıklık aralığı 35- 65 
Kırmızı bölge tespiti test uçuşlarının yapıldığı saat dilim aralığı 
(yaklaşık 2 saatte bir test uçuşu) 

9.45 – 17.30 

Tablo 2.7.2: 2.Görevde Kırmızı Alan Tespitinde Elde Edilen Performans Verileri 

 


