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1. PROJE ÖZETİ 

Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Endüstri 

Mühendisliği lisans öğrencileri tarafından kurulmuş olan PETECH Takımı, 2020 yılı Kasım 

ayında takım organizasyonunu sağlamış ve TEKNOFEST için hazırlıklarına başlamıştır. 

Kavramsal tasarım aşamasını güzel bir dereceyle geçen PETECH takımı, TÜBİTAK’tan 

ödenek almaya hak kazanmış ve yarışmadan önceki son basamak olan Detaylı Tasarım 

aşamasını başarıyla yerine getirmeyi hedeflemektedir. 

1.1. Tasarımda İzlenen Yöntem 

PETECH Limosa İHA, yarışma için belirlenen görevler göz önüne alınarak tasarlanmıştır. 

VTOL araç kategorisinde bulunan İHA, kavramsal tasarımda belirtildiği gibi yalpalama ve 

dönme eksenlerinin simetrik olmasına bağlı olarak uçuş kontrol kolaylığı sağlaması ve 

geliştirilmeye daha uygun olmasından dolayı Quadcopter(X) tipi bir konfigürasyon kullanılarak 

geliştirilmiştir. X tipolojinin tercih edilmesinin nedeni, sapma, yunuslama, yuvarlanma 

hareketlerini gerçekleştirmek için gereken motor kuvvetinin iki farklı motora pay edilerek motor 

ömrünün uzatılmasını sağlamaktır. Araç mimarisi, üzerinde kullanılacak her malzemenin 

konumu ve işlevi dikkate alınarak dizayn edilmiş olup İHA denge merkezi göz önüne alınarak 

tasarlanmıştır. Araç mimarisinin genel yapısını oluşturan gövde, gövde katmanları, destek 

kolları ve iniş takımları belirlenen yapı malzemesine göre özgün bir biçimde tasarlanmış ve 

uygun imalat yöntemleri kullanılarak imal edilmiştir. Gövde tasarımı, belirlenen kıstas 

parametreler ışığında pervane boyut parametresine ve araç üzerindeki gerekli elektronik 

ekipmanların (jetson nano, pixhawk vb.) boyutsal parametrelerine uygun olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Görev isterlerini karşılayabilecek kapasiteye sahip İHA, tasarlanan görev 

mekanizmasının çalışmasını engellemeyecek işlevsellikte özgün iniş takımlarına sahiptir. Araç 

üzerinde kullanılan itki ve enerji sistemi yapılan duyarlılık çalışmaları sonucu belirlenmiş olup 

görev isterleri göz önünde bulundurularak optimum uçuş süresine yönelik tasarlanmıştır. İHA, 

pilot ile manuel uçuşun yanında otonom sürüş ve yarışmada gerçekleştirilmesi beklenen 

otonom görevleri yerine getirme yeteneğine sahiptir. Bunun yanında İHA, uçuş modu 

gözetmeksizin kameradan anlık görüntü alarak görüntüyü işleyebilmekte ve yer istasyonuyla 

haberleşebilmektedir. İHA için tasarlanan görev mekanizması, yarışma gereksinimlerine 

uygun olacak şekilde tasarlanmış olup görevin gerçekleştirilmesinde işlevsellik ön planda 

tutulmuştur. 

1.2. Takım Organizasyonu 

Takım olarak İHA’nın tasarım ve üretim sürecindeki görev dağılımı Şekil 1’deki organizasyon 

şemasında verilmiştir.  



 

1.3. İş-Zaman Çizelgesi 

 

2. DETAYLI TASARIM 

2.1. Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Limosa İHA’nın şase tasarım mimarisi üzerindeki her bir parçanın boyutsal parametreleri 

belirlenerek nihai tasarım için gereken şase, şase destek kolları, iniş takımları, görev 

mekanizması yerleşim ve boyut parametreleri araç üzerinde kullanılan mekanik ve elektriksel 

aksamın boyutsal parametrelerine göre yapılmıştır. Kullanılan mekanik ve elektriksel aksamı 

İHA’nın denge merkezini bozmayacak şekilde yerleşim planı oluşturulmuştur.  

Şekil 1 Organizasyon şeması 

Şekil 2 İş akış şeması 



Tüm alt sistemlerin ve şasenin aracın denge merkezini etkilemeyecek durumda olduğu 

görülmüş olup aracın ağırlık merkezinin durumu Şekil-3’de gösterilmiştir. Ayrıca tüm alt 

sistemlerin yerleşimi tasarım üzerinde seçilen bir referans noktasına göre belirlenmiş olup bu 

noktaya göre x, y, z koordinat uzunlukları Tablo-1’de gösterilmiştir. Referans noktası, aracın 

en üst katmanının tam orta noktası olarak belirlenmiş olup Şekil-4’de gösterilmiştir.  

   a)                                                           b) 

 

Oluşturulan nihai tasarımda kararlı uçuş için gerekli tüm mekanik ve aviyonik sistemlerin araç 

üzerindeki yerleşimi yapılmış olup araç üzerine etki eden toplam ağırlıkları hesaplanmıştır. 

Ayrıca Görev-2 kapsamında araca entegre edilecek görev mekanizmasının yarışma isterlerine 

uygun olacak şekildeki boş ve yüklü durumları da hesaba katılarak aracın toplam ağırlık ve 

Tablo 1 İHA malzeme ve referans tablosu 

Şekil 3 Araç ağırlık merkezi a) Önden görünüş b) Yandan görünüş  

 

Şekil 4 Araç üzerinde belirlenen referans noktası 

 

 



denge durumu gözlemlenmiştir. Tablo 2’de aracın boş ve yüklü durumlardaki genel ağırlık 

tablosu görülmektedir. 

  

 

 

2.2. Gövde ve Mekanik Sistemler 

Kavramsalda ön görülen şase tasarımının gerek bütçeyi aşması gerek itki sistemlerinde gidilen 

değişikliğe bağlı olarak tasarım minimalize edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı yeni bir yol 

haritası izlenmiştir. Konfigürasyon türü belirlenen İHA’nın bazı kıstas parametreler ışığında 

şase boyut parametresinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için en önemli iki kıstas, araç 

için belirlenen itki sistemleri içinde araca mekanik itki sağlayan pervanenin boyut parametresi 

ve araçta kullanılması gereken mekanik, elektronik bileşenlerin boyutsal parametreleridir. 

Yapılan çalışmalar neticesinde kavramsal raporda bahsedilen pervane boyutlarından 

vazgeçilmiş olup bunun sebepleri 2.5 başlığının altında anlatılmıştır. Yeni itki sistemlerine ve 

görev isterlerine uygun olarak seçilen pervane boyutu 11 inç olup bu boyut parametresine 

uygun şase boyutlandırması yapılmıştır. Yapılan şase boyutlandırma hesabı için kavramsal 

tasarımın literatür araştırma kısmında edinilen kaynaklar ışığında pervane yarıçapı ile İHA 

yarıçapı arasındaki ilişkiyi tanımlayarak 11 inç pervaneye uygun şase boyutlandırmasının alt 

limiti 450 mm olarak belirlenmiştir. Buna uygun olacak şekilde, ikinci önemli kıstas parametre 

göz önünde bulundurularak şase boyutu 550 mm olarak tasarlanmıştır. Buradan hareketle 

şaseyi oluşturan gövde, gövde katmanlarının tasarım ve boyutlandırması Şekil 5’te 

gösterilmiştir.  

Tablo 2 İHA parça ve toplam ağırlık tablosu 



Boyutsal parametresi belirlenen şasenin üretimi için çeşitli yapı malzemeleri düşünülmüştür. 

Kavramsalda düşünülen, tamamen karbon şase yapısı pahalı maliyetinden dolayı rafa 

kaldırılmıştır. Alternatif yapı malzemeler için pleksi ve alüminyum malzemelerin kullanımı daha 

cazip bulunmuştur. Yapı malzemesi olarak mukavemeti istenilen seviyede olan alüminyum, 

bunun yanında ham madde ve işleme maliyeti tasarrufu sağlaması hemde parça çıkarma 

işleminden sonra ağırlık olarak istenilen seviyeyi hemen hemen karşılamasından dolayı tercih 

edilmiştir ancak alüminyum elektrik iletkenliği yüksek olduğundan elektronik aksama zarar 

verebileceği düşünülmüş olup alüminyumu yalıtkanlaştırmanın yolları aranmıştır. Buna çözüm 

olarak plakanın sprey boya ile boyanması kararlaştırılmış, yapılan yalıtkanlık testi sonucunda 

bu işlemin başarılı olduğu görülmüştür ancak plaka üzerindeki boyanın zamanla söküldüğü 

saptanmış olup boya üzerine iki kat vernik atılmış ve yalıtkanlaştırma işlemi tam anlamıyla 

gerçekleştirilmiştir. Gövde, araç üzerinde kullanılacak mekanik-elektronik parçaların boyutsal 

parametreleri hesaba katılarak çok katmanlı üretilmiş olup katmanlar arası boşluklar için 

kullanılan aralayıcılar 3D yazıcıdan üretilmiştir. Şase üzerindeki sistem yerleşimi için gövdenin 

en alt kısmına batarya konumlandırılmıştır. Uçuş kontrolcüsü ve ona bağlı diğer aksamlar orta 

kısma koyulmuş olup üst kısma ise araç bilgisayarı, röle ve GPS olacak şekilde araç üzerinde 

konumlandırma yapılmıştır.  Şase üzerinde yapılan sistem yerleşimi Şekil 6’da gösterilmiştir. 

Şekil 5 Gövde katmanlarının teknik çizimi 

Şekil 6 Sistem yerleşimi 



İHA için geliştirilen iniş takımı görev mekanizmasının çalışmasını engellemeyecek ve yükleme 

durumunda rijitliğini koruyacak şekilde T tipi bir konfigürasyon kullanılarak tasarlanması 

düşünülmüştür (Konfigürasyon 1) ancak bu konfigürasyonla rijitliğin sağlanamadığı ve 

dengenin araç üzerinde tam kurulamadığı saptanmış olup değişikliğe gidilmiştir. Daha sonra 

yapılan duyarlılık çalışmaları sonucunda iniş takımlarının her destek kolunda ayrı olacak 

şekilde dörtlü olarak tasarlanmasına karar verilmiştir (Konfigürasyon 2). Yeni iniş takımı, İHA 

destek kollarına özgün montaj parçalarıyla bağlanmaktadır. Yeni konfigürasyonla dengenin ve 

rijitliğin sağlandığı hem teorik hem uygulama olarak görülmüştür. Kavramsal tasarımda 

düşünülen görev mekanizma haznesinin iniş takımlarına bir mekanik sistemle bağlanıp 

haznenin suya daldırılması düşünülmüştür. Bu nedenle iniş takımlarının uzun olmasına karar 

verilmiş ancak görev mekanizması yapısının değiştirilmesine ve iniş takımlarında 

konfigürasyon değişikliğine karar verildikten sonra iniş takımlarının kısaltılmasının ağırlık 

tasarrufu sağlayacağı ve İHA’nın daha dengeli, rijit bir yapı haline gelmesi bakımından tercih 

edilmesine sebep olmuştur. İniş takımları için yapılan iki konfigürasyonun rijitlik, denge, 

işlevsellik bakımından karşılaştırması yapılmış 1-5 puan arasında değerlendirme yapılarak 

Tablo-3’te gösterilmiştir. 

      Tablo 3  Konfigürasyonların karşılaştırılması 

 

Kavramsal tasarımda aracın belirtilen görevleri yerine getirecek şekilde bir görev mekanizması 

vaadedilmiştir. Uygulama kısmına gelindiğinde ise düşünülen sistemin yeterli olmadığı 

kanaatine varılmış olup bunun nedenleri 2.4 başlığının altında anlatılmıştır. Yeni sistemde 

görev mekanizması bir yük haznesi, hazneye su çekmeye yarayacak bir dalgıç pompası ve 

hazneyi açıp kapatmaya yarayan sızdırmaz bir kapaktan oluşmaktadır. Mekanizma hacmi, 

yarışma şartları göz önüne alınarak 250cm3 suyu alabilecek şekilde 400cm3 hacme sahiptir. 

Oluşturulan nihai tasarımda kararlı uçuş için gerekli tüm mekanik sistemlerin araç üzerindeki 

yerleşim ve montajı yapılmış olup tasarımın detaylı üç görünüşü Şekil 7’de gösterilmiştir. 

Konfigürasyonlar Rijitlik(1-5) Denge(1-5) İşlevsellik(1-5)  Toplam(15) 

Konfigürasyon-1 

 

2 

 

3 

 

2 

 

7 

Konfigürasyon-2 

 

4 

 

5 

 

4 

 

13 



 

Aracın yapısal konfigürasyonuna ait gövde, gövde katmanları, destek kolları, iniş takımları, 

görev mekanizması haznesi, görev mekanizması kapağı ve montaj parçalarının patlatma 

gösterimi Şekil 8’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.   Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Araç için belirlenen itki sistemlerine uygun olacak şekilde elektrik motorununun dönüş 

hareketine bağlı olarak mekanik itkiyi sağlayan pervane seçimi yapılmıştır. Fazla palli yapıya 

sahip bir pervanenin oluşturduğu bozuntu bölgesinin artmasından dolayı hava akışkanında 

oluşan girdap etkisi aracın uçuş verimini düşüreceğinden pervane pal sayısı 2 olarak 

Şekil 7 Aracın üç görünüşlü teknik resmi 

Şekil 8 Aracın yapısal konfigürasyonuna ait patlatma görünümü 

 



belirlenmiştir. Pal sayısı belirlenen pervane için aracın itki motorlarının karşıladığı pervane 

boyut parametreleri incelenerek araç için uygun 10x47 inç(0,254 m) veya 11x47 inç(0,279 m) 

pervane boyutları uygun görülmüştür.                  

Hover durumunda, araçta kullanılan elektrik motorunun itki verilerine dayalı olarak devir sayısı 

n= 660*8,4 = 5544 rpm olarak bulunmuş ve buna bağlı olarak uygun görülen iki pervane için 

bu devir sayılarında verdiği itki değerleri grafikleri şekil 9’da verilmiştir.  

 

Grafikteki değerler incelendiğinde 11x47 pervaneden elde edilen itkiyle aracın taşıyıcılık 

durumunun daha iyi sağlanması düşünülmüş ve araç üzerinde 11x47 pervane kullanılmıştır. 

İHA’nın belirli yükleme altındaki gerilme analizi ve buna bağlı olarak oluşan yer değiştirme 

analizi Şekil 10’da verilmiştir.   

 

 

 

  

 

Şekil 9  Pervane itki grafikleri 

Şekil 10 Sırasıyla gerilme analizi ve buna bağlı oluşan yer değiştirme 

 



Araç için yapılan yapısal analizde yapı üzerine belirli bir yükleme altında şasenin dayanıklılığı 

test edilmiştir. Ayrıca yeni iniş takımlarının gerilmeye dayanıklılığının eski konfigürasyona göre 

daha iyi olduğu kanaatine varılmıştır. 

 

2.4. Görev Mekanizması Sistemi 

Kavramsal tasarımda tasarlanan görev mekanizması, haznesi fazlaca delikli yapısından dolayı 

sızdırmazlık problemini doğurmuştur ve görev mekanizmasının montajlanması düşünülen 

yerin hem rijitlik bakımından hem de aracın ağırlık merkezini olduğunca araçtan 

uzaklaştırdığından kararlı uçuşu olumsuz etkilemektedir. Ayrıca görev mekanizmasının 

karmaşık bir yapıda olduğu anlaşılıp, su alabilmek için haznenin suya daldırılmasının yerine 

küçük bir dalgıç su pompasıyla daha sade, başarı oranı yüksek bir görev tasarımıyla 

değiştirilmiştir. Bundan dolayı yük alma-bırakma görev kurgusu için yeni bir yol haritası 

izlenmiştir. Bu doğrultuda yeni görev mekanizması sistemi, 400 cm3 hacme, 85 gr ağırlığa 

sahip bir su haznesi ve ona bağlı sızdırmazlık elemanıyla sızdırmaz hale getirilmiş bir kapak, 

sensörleri kontrol edebilmek için Arduino Uno R3, mini dalgıç su motoru, MG995 servo motor, 

su sensörü, ultrasonik mesafe sensörü son olarak da su motorunu kontrol edebilmek için bir 

adet röleden oluşmaktadır. Bu değişim sonucunda aracın yeni ağırlığı, görev mekanizması su 

ile dolu iken, 2313 gr olarak hesaplanmıştır. Su alma noktasının üzerine konumlanacak olan 

araç dalgıç su pompası ile hazneye su çekimi gerçekleştirilecektir.  Şekil 10’da görev 

mekanizmasının genel tasarımı ve elemanlarının gösterimi verilmiştir. Hedef tespit ve tanıma 

sistemi ile su havuzunun yeri algılandıktan sonra İHA otonom olarak buraya yönlendirilecek ve 

hedef noktada su havuzuna 1.5 m kadar alçaltılarak su haznesinden sarkıtılan mini su pompası 

su alma havuzunun içine daldırılacaktır. Bu noktada, sıvı seviye sensörü ve ultrasonik mesafe 

sensörünün birbirlerini doğrulayacak şekilde, gerekli verilerin uygunluğu durumunda Arduino 

Uno’dan tetiklenen röleyi iletken durumuna getirerek su motorunu çalıştıracak ve su 

motorundan hazneye giden hortumdan su çekim işlemi başlayacaktır. Kullanılan dalgıç su 

pompası akış hızı verilerine göre 120L/h, 10 saniyeden daha kısa bir sürede göreve uygun bir 

şekilde su çekme işlemini gerçekleştirmektedir. Su alma işlemi gerçekleştikten sonra otonom 

sürüş modunda görevine devam eden araç, ilk turda görüntü işleme ve nesne tespitiyle yük 

bırakma noktasına doğru hareket edecektir. Yük bırakma noktasına yaklaşan İHA, irtifasını 

azaltarak hedefi ortalayacak ve Şekil 11’ de gösterilen haznenin kapağı servo motor tarafından 

45° döndürülerek su tahliye işlemi gerçekleştirildikten sonra İHA görev bitiş çizgisini geçerek 

görevini tamamlayacaktır. Yeni görev mekanizmasına bağlı olarak oluşturulan otonom görev  

kurgusu 2.6 başlığının altında anlatılmıştır.  



        a)                                              b)                                             c) 

 

2.5. Elektrik-Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

İHA’nın kontrolü, birden fazla elektronik sistemin bir araya gelmesiyle sağlanabilmektedir. Bu 

sistemlerin  kontrol ve kablolama şeması Şekil 12’de verilmiştir. 

 

Şekil 12 Kontrol ve kablolama şeması 

Şekil 11 Görev mekanizması sistemi elemanları a)Görev mekanizması, 
b)Haznenin genel yapısı, c) Haznenin teknik resmi 



Üretilen aracın bütün elektrik elektronik kontrol ve güç sistemlerinin dizaynı, birbiri ile uyum 

içerisinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. İHA sistemine güç sağlayacak batarya itki 

sistemindeki motor seçiminde yapılan değişimden dolayı güç kaynağının da değişmesine 

sebebiyet vermiştir. Tedarik kolaylığı ve yeni itki sistemini beslemeye yeterli güç sağladığı 

görülüp, lityum polimer cinsinde 14.8 Volt, 5200 mAh kapasiteye sahip 4S hücreli JetFire 

batarya tercih edilmiştir. Kullanılan batarya 507 gram ağırlığında ve 135mm-43mm-25mm 

boyutlarındadır. İHA sisteminde beklenilenden yüksek akım geçmesi halinde müdahale 

edebilmek için bu bataryaya güç modülü, sigorta ve akım kesici anahtar bağlanmıştır. Aracın 

güç sisteminde elektrik ve elektronik ekipmanlara dağıtılacak güç hesaplanmış, sistemin 

güvenliği açısından en uygun olan 100 Amper midi sigorta tercih edilmiştir. Bu sistemin 

ESC’lerle bağlantısı ise güç dağıtım kartının artı ve eksi kutuplarından bağlantılar yapılarak 

sağlanmıştır. Kullanılan güç dağıtım kartı ise 3-4S lipo uyumlu 5V/12V girişli Matek PDB-XT60 

dır. Lehimlenen parçaların iletkenlik testleri multimetre ile ölçülmüştür. Bahsedilmiş olan güç 

sistemi Şekil 13’de verilmiştir.  

Şekil 13 Güç ve sigorta bağlantı şeması       

Aracın itki sisteminde seçilen motor-pervane kombinasyonunda %50 gazda çalışırken İHA’nın 

tüm ağırlığını kaldırabilecek bir itki değeri gerekmektedir. Kavramsal tasarım raporunda seçilen 

SunnySky X3515S 400 Kv motorun 14 inç pervane ile %50 gaz kelebeğinde desteklediği itki 

değeri yaklaşık 10A akıma karşılık 4 motor için 5 kg itki sağlamaktadır. Bu itki değerinin 

yenilenen tasarım için gereğinden fazla olması ve kavramsal tasarım raporunda seçilen 

motorun tedariğinde olumsuz durumlarla karşılaşıldığından motorda değişikliğe gidilmeye 

karar verilmiştir. Yapılan hesaplamalar ve pazar araştırmaları sonucunda EMAX MT2808 

660Kv fırçasız DC motorun 11 inç karbon pervane ile sağladığı itki değerinin, %50 gaz 

kelebeğinde yaklaşık 7A akıma karşılık 4 motor için toplamda 2.8 kg olması ve bu değerin son 

tasarımımız için en uygun değer aralığında bulunması tercih etmemize sebep olmuştur. Ön 

tasarım raporunda tercih edilen EMAX BLHeli 30A ESC pixhawk ile protokol uyumsuzluğu 

göstermiş ve istenilen verim ve güvenilirlikle çalışmadığından ESC’de değişikliğe gidilmiştir. 

Yeni motorun çektiği maksimum akım değeri 12.2 A olup %30 fazlasını karşılayabilecek 

kapasitede değere sahip olan ve aracın itki sistemine uyumluluğundan dolayı LittleBee 30A 

BlHeli-S ESC kullanılmıştır. Görevleri yerine getirmeye yardımcı olan motorların hızını ve 

hareket kabiliyetini hesaplamasıyla hız verilerini Pixhawk’a gönderip uygun hareketi sağlayan 

yüksek donanımlı NVIDIA markalı, 4 çekirdekli 64-bit ARM CPU ve 4 GB LPDDR4 8 bellek 

sayesinde yüksek donanıma sahip Jetson Nano kullanılmıştır. Jetson Nano kartında kontrol 



için Python Kütüphanesi yararlanılmıştır (detayları 2.6 da anlatılmıştır). Kavramsal tasarım 

raporunda kararlaştırılan uçuş kontrol sisteminde Pixhawk PX4 model 2.4.8 sürümü 

kullanılmıştır. Yine aynı şekilde QgroundControl kullanacağı belirtilmiş fakat takımın bilgi 

birikimi bakımından Mission Planner arayüzüne geçilmiştir. Arayüzün içinde bulunan özellikler 

sayesinde; Accel kalibrasyonu yapılarak uçuş kontrol kartına sağ, sol, arka, ön yönleri 

gösterilerek tanıtılmıştır; Compass kalibrasyonu için açık havaya çıkarılan İHA, küresel 

hareketler ile döndürülmüştür; FlySky kumandanın alıcısı konnektör ile PPM girişine 

bağlanarak kumanda kalibrasyonu yapılmıştır; Motorlara eşit güç dağılımını kontrol etmek için 

servo output sekmesinde throttle kanalına güç gönderilerek kontrol edilmiştir. İHA’nın uçuş test 

videolarında da görüldüğü gibi malesef birçok kez kaza kırım meydana gelmiştir(Detaylı uçuş 

videosunda gösterilmiştir). Motorları çalıştırmadan önce ESC kalibrasyonu da yapılarak test 

denemelerine geçilmiştir. Uçuş modları atanırken SwC ve SwD switchlerine sırası ile PosHold, 

AltHold ve RTL mode atamaları yapılmıştır. Faile Safe parametresi, uçuş anında herhangi bir 

sinyal kopukluğu sonucunda meydana gelebilecek güvenlik zaafiyetine karşın gerekli önlemler 

alınmıştır. 2.3 ‘de anlatılan havuzdan su alma işlemini DC 2,5-6 V aralığında çalışan  su motoru 

ile yapılmasına karar verilmiştir. Su motorunu Arduino Uno R3  ile kontrol edebilmek için  5 V 

tek kanallı röle tercih edilmiştir. Quadcopter’ın görevlerini yerine getirmesi için 6 PWM çıkışlı 

bir FLYSKY FS İ-6X verici kullanılmıştır. Alıcı, i-bus destekli kumanda ile eş protokole sahiptir. 

Quadcopterin yer kontrol istasyonu ile iletişimini sağlamak amacıyla 433 MHZ 100 / 500 mW 

telemetri kullanılmıştır. Telemetri ve otonom uçuş kartı bağlantısı sağlanmıştır. Henüz tedarik 

aşamasında olan ve uçtan uca haberleşmeyi sağlayan Xbee modülü, yüksek menzil sunması, 

düşük güç tüketimine sahip olması,dış mekanda 90 m, iç mekan ise 3200 metre çekim 

mesafesinden dolayı Xbee Pro s2c modülü kullanılmasına karar verilmiştir. Bu tür 

avantajlarından dolayı üretilen İHA’da XBee XBP9B-XCUT-001 kablosuz haberleşme modülü 

kullanılacaktır.  Kavramsal raporda belirttiğimiz Pixhawk sistemine bağlı olacak Pitot tüpü, 

takımın bütçesinden dolayı sponsor bulunana kadar kaldırılmıştır.             

İHA’nın otonom görevleri için yazılıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazılımın rota üzerindeki, 

hedeflerin tanınması için görüntü işleme ile nesne tespiti, uçuş kontrol kartındaki mevcut 

sensörler yardımıyla görüntü işlemede tespit edilen noktaya konumlanır. Bunun için Linux 

tabanlı bir işletim sistemine entegre çalışan açık kaynak kodlu, oluşturduğu yazılım ortamıyla 

robotik sistemlerin kontrolünü kolaylaştırmayı sağlayan ROS yazılımı kullanılmıştır. ROS’un 

sağladığı üstün gelişim olanaklarından ve ROS ile tam uyumlu çalışan Gazebo simülasyon 

imkanlarından yararlanılmıştır. Rviz arayüzü kullanılarak Gazebo simülasyon ortamındaki araç 

hareketleri ve sensör verileri kolaylıkla izlenebilmektedir. Gazebo ortamı, sağladığı olanaklarla 

test ve geliştirilen yazılımların oluşum sürecinde son derece yararlı bir süreç sunmaktadır. 

Yazılım ekibinin bu konuda donanım ve deneyimi göz önünde bulundurularak eksik kalınan 

noktalarda DroneKit kütüphanesinden destek alınması da kararlaştırılmıştır. Geliştirilen 



yazılım Jetson Nano araç bilgisayarına kurulu Ubuntu 18.04 işletim sistemi üzerinde ROS 

yazılımı, uçuş kontrolcüsü ile kontak içerisinde çalışmakta olup, kameradan ve görev 

mekanizmasındaki çeşitli sensörlerden beslenmektedir. ROS temelde yayıncı-abone ilişkisine 

dayanmaktadır. Araç üzerindeki bir veya daha fazla sensöre abone olunarak kolaylıkla veriler 

elde edilebilmektedir. Şekil 14’de görüldüğü gibi ROS MASTER işletim sisteminin 

çalıştırılmasını sağlar. ROS MASTER’a bağlı olan düğümlerde yayıncı ve abone içerikli 

mesajlar iletilmektedir. Bu sebeple karmaşık sistemlerin mimarisinde kolaylık ve esneklik 

sağlaması ROS’un en göze çarpan özelliklerinden birisidir.              

 

DroneKit-Python, geliştiricilerin yerleşik bir yardımcı bilgisayarda çalışan ve düşük gecikmeli 

bir bağlantı kullanarak ArduPilot uçuş kontrolcüsü ile iletişim kuran uygulamalar 

oluşturulmasına yardımcı olur. Yazılım ekibi tarafından geliştirilen otonom yazılımda başlıca 

rospy, opencv, cvbridge, sensor_msgs, geometry_msgs kütüphanelerinden yararlanılmıştır. 

İkinci görevin gerçekleştirilmesi esnasında araç uçuş kontrol kartının sağladığı, atanmış 

koordinatlar üzerinde otonom seyir işlemini gerçekleştirirken tarafımızca geliştirilmiş olup 

otonom görev yazılımının içerisine gömülü olarak kullanılan görüntü işleme yazılımı (2.6’da 

detaylıca anlatılmıştır) sayesinde görevin ilk aşamasına başlanmaktadır. Görüntü işleme 

yazılımı sayesinde hedef cisim tanınıp, orta noktası işaretlendikten sonra takip algoritması 

kullanılarak hedef ile kontakta kalınmıştır. Yapılan yazılımsal geliştirme ve değiştirmelerin 

denenmesi sürecinde bir Gazebo simülasyon ortamına ve bu ortamda çalıştırılacak bir araca 

ihtiyaç duyulmuş, bu süreçte ilk olarak “Kwad” isimli bir araç simüle edilmiş fakat donanımsal 

yetersizlikleri ve uçuş kontrolcüsü ile uyum sağlamamasından dolayı “Coex Clover” isimli 

aracın simülasyonu kullanılmıştır. Bu geçiş sürecinde “Kwad” simülasyonunda birçok otonom 

hareket ve PID yazılımları denenmiştir. Son aşamada “Coex Clover” aracı ile Gazebo 

ortamında uçuş kontrolcüsüne entegre edilerek görev ortamının simülasyon görüntüsü Şekil 

15’de verilmiştir. 

 

Şekil 14 Ros mesaj sistemi 



 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

2.6. Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Mavi renkli havuz ve kırmızı renkli su bırakma haznesi olmak üzere iki hedef noktamız 

bulunmaktadır. Görevleri gerçekleştirebilecek görüntü işleme yazılımlarında Pyhton 

programlama dili kullanılmıştır. Elimizdeki verilerin kararlı sonuçlar vermediği tespit edilip 

verilerin yetersizliğinden yapay zeka ile hedef tespiti yapılmamasına karar verilmiştir. Bundan 

dolayı kavramsal raporda belirten tensorflow ve keras kütüphanelerinden yararlanılmamıştır. 

Görüntü işleme için Python'un OpenCv kütüphanesinden görüntüyü filtrelemek amacıyla 

cv2.medianBlur, cv2.GaussianBlur fonksiyonları; çember tespiti ve renk analizi için cv2.circle 

ve cv2.inRange, cv2.cvtColor, cv2.HoughCircles fonksiyonları kullanılmıştır. Hough dönüşümü 

başlıca kenarların olası geometrik şekilleri oylama mantığı ile çalışması kullanmamıza 

sebebiyet vermiştir. Tespit edilen nesnelerin elde edilen renk değerleri belirlenen aralıkta 

bulmasını sağlayan Numpy kütüphanesinden np.array fonksiyonu kullanılmıştır. Pyhton 

programına gelen argümanları kontrol altına alabilmemiz ve zamanlamayı ayarlamak için time 

ve argparse kütüphanelerinden de yardım alınmıştır. Görüntü işleme yöntemi detaylı tanıtım 

videosunda anlatılmıştır. Otonom uçuş için gerekli işlemleri, Linux tabanlı bir işletim sistemi 

çalıştıran araç üstü gömülü bilgisayar olan NVIDIA markalı Jetson Nano işlemci kullanılmıştır. 

Görüntü işleme için gerekli olan kamera ise Jetson Nano’daki CSI konektörüne 15 pin’lik bir 

şerit kabloyla bağlanıp verilerin iletilmesine yardımcı olmaktadır. Bu gömülü bilgisayarda inşa 

etmeyi kolaylaştıran çok güçlü ve esnek bir paketleme sistemine sahip olduğundan ana yazılım 

katmanı Şekil 16’ya uygun olarak ROS işletim sistemi seçilip geliştirilmiştir. Görevin devamında 

otonom yazılım sayesinde tespit edilen su alma havuzu hedefinin orta noktasına araç 

konumlandırılmış ve ortala ilerle algoritması izlenerek havuzun üzerinde motorlar hover 

durumunda kalacak şekilde konulmuştur.  

Şekil 15 Gazebo görev simülasyonu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su alma işlemi tamamlandıktan sonra araç görev başlangıç irtifasına tekrar yükselerek atanan 

koordinatlar üzerindeki otonom uçuşuna devam etmektedir. Otonom uçuşun devamında 

sıradaki hedef olan kırmızı renkteki su bırakma haznesinin tespitine yönelik yazılmış ve 

otonom görev yazılımının içerisine gömülmüş olan görüntü işleme kodları su bırakma 

haznesini aramaya başlamaktadır. Tespit gerçekleştirildikten sonra su alma işleminde 

detaylıca anlatılan hedefin orta noktasına hizalanarak gerçekleştirilen ortala ilerle algoritması 

izlenerek istenilen mesafeye kadar hedefe yaklaşılmıştır. Uygun mesafe gelindiğinde görev 

mekanizması içerisinde bulunan boşaltma kapağını kontrol eden servo motoruna komut 

verilerek kapak açılmış ve boşaltma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ardından araç görev başlangıç 

irtifasına tekrar yükselerek atanan koordinatlar üzerindeki otonom uçuşuna devam ederek bitiş 

çizgisini geçip, güvenli bir şekilde görevini bitirmek üzere programlanmıştır. Kavramsal raporda 

belirtildiği gibi Raspberry Pi V2 model kamera kullanılmıştır. Versiyon 2.0 olan bu kamera 8 

megapiksel 1080p görüntü sağlar ve Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcı sensöre 

sahiptir. Dronun ön alt kısımında güneş yansımasını engellemek adına yere 90° olarak şekilde 

İHA’ya yerleştirilmiştir. Araca yön vermesi için pusula sensörü, aracın ivmesini, atmosfer 

basıncını ölçmeye yarayan ivmeölçer, jireskop gibi sensörler uçuş kontrolcüsünün içinde 

mevcuttur. Bu modül uçuş kontrol kartının GPS ve I2C konektörleri üzerinden bağlanmıştır. 

Aracın suya olan uzaklığını belirlemek için HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörüne ve su 

sensörüne bağlı olan Arduino, Jetson Nano’nun Usb 3.0 portuna bağlanıp sensör verilerini 

iletmektedir. İletilen bu verilen değerlendirilip komutlarının gerçekleşmesi için kontrol kartına 

I2C haberleşmesi bağlanmıştır. Mesafe sensörüyle birlikte kavramsal raporda yazmayıp ek 

olarak hortumun ucuna bağlanan su sensörününde kullanılmasının amacı su çekecek olan 

hortumun suya temas ettiğini her iki sensörden de doğrulanarak  görevde hata payını 

Şekil 16 Ros- OpenCV entegre şeması 



minimuma indirmektir. Görev isterlerine uygun oluşturulan algoritmalar Şekil 17 ve Şekil 18’de 

verilmiştir. 

 

 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Limosa İHA görev gereksinimlerine uygun üretilmiş olup tüm mekanik ve elektronik 

aksamlarıyla kararlı uçuş gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Görev-1 ve Görev-2 isterleri göz 

önüne alınarak araç için kullanılacak batarya kapasitesi farklı değerler içeren bataryalar 

üzerinde teorik ve uygulamalı olarak test edilerek araç için uygun batarya kapasitesine sahip 

enerji kaynağı seçilmiştir. Teorik ve uygulamalı olarak test edilen farklı değerlerdeki 

Şekil 18 Otonom 2. görev algoritması 

Şekil 17 Genel otonom algoritması 



bataryaların Görev-1 ve Görev-2 (boş ve yüklü ağırlık) durumlarında gösterdiği değerler tablo 

4 ve tablo 5 de verilmiştir. 

Tablo 3 Görev-1 batarya değerleri 

 

Tablo 5 Görev-2 batarya değerleri 

                                                

Hesaplanan değerlere göre görevler için belirlenen görev süreleri dikkate alınarak araç için 

5000 mAh’lık güç kaynağı seçilmiştir. Diğer test edilen bataryaların da görev isterlerini 

karşıladığı görülmüş ancak çevre şartlarına(rüzgar hızı vb.) bağlı olarak uçuş süresinin 

azaldığı test edilmiştir. Bu yüzden uçuş süresini en garanti karşılayan güç kaynağı seçilmiştir. 

Tercih edilen 5000 mAh’lık batarya hesabına bağlı olarak araç üzerindeki diğer mekanik 

elektronik sistemlerde hesaba katılıp uçuş performans verileri boş(görev-1) ve dolu(görev-2) 

ağırlık sırasıyla olmak üzere Şekil 19 ve Şekil 20’de gösterilmiştir. 

Şekil 19 2013 gr taşıma için uçuş performans grafiği 



 

Şekil 18’e göre İHA, boş durumda (görev 1) olduğu ağırlık için optimum değerde 7 dakika kadar 

uçuş süresi sağlayabilmektedir. Ancak araç uçuş anında, yerçekim ivmesine karşı 

gerçekleştirdiği taşıma kuvvetinin yanında uçuşu olumsuz etkileyen sürükleme kuvvetinede 

maruz kalacağından uçuş süresi 6 dakika ve altına inebilmektedir. Aynı Şekilde İHA, yüklü 

(görev 2) durumda optimum değerde 6 dakika kadar uçuş süresi sağlayabilmekte ancak uçuşu 

olumsuz etkileyen yerçekim ivmesi ve sürükleme kuvvetine bağlı olarak uçuş süresi 5 dakikaya 

inebilmektedir. Araçta kullanılan EMAX MT2808 660 Kv fırçasız motorların tam itki 

durumundaki özellikleri Şekil 21’de verilmiştir. 

 

Şekil 20 2013 gr taşıma için uçuş performans grafiği 

Şekil 21 Tam itki durumunda motorun özellikleri 



2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

2.9 Yerlilik 

Özgün arayüz tasarımı için Python kütüphanelerinden PyQt5 ile Designer kullanılmıştır. Bu 

arayüz tasarımında konumlanmış  olan buton sayesinde  nesne tanıma ve görüntü işleme 

kodları içlerine aktarılıp kodlar başarılı bir şekilde çalıştırılmıştır. Şekil 23’de görüldüğü gibi 

tasarım içerisindeki butonlara basıldığında 1. Görev Otonom uçuş ve 2. Görev Su taşıma 

kodları çalışacaktır. Özgün bir şekilde yapılan bu arayüz çalışmasında temel amaç İHA’ya  

verilen talimatı algılayıp eksiksiz bir şekilde yerine getirmesidir. Arayüz arkaplan tasarımı 

Adobe ilisturator ile yapılıp, Designer’a resimler gönderilip kod kısmına resimler gömülmüştür. 

Bu işlemin sebebi ise arayüzü başka bir bilgisayara gönderirken ek olarak yanında dosya 

taşımamaktır. 

 

 

 

 

 

Şekil 23 Limosa aracı arayüz tasarımı 

Şekil 22 Maliyet Dağılımı 


