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TAKIM KAPTANI/KAPTAN YARDIMCISI: SAMET KORUR/ EYYUP BORAN ÖZKAYA 

 

1. PROJE ÖZETİ: 

1.1 TASARIMDA İZLENEN YÖNTEM: 

Aracın tasarımında ilk önem verilen konu tüm elektronik ve mekanik parçaların üzerinde 

konumlanacağı gövdeyi tasarlamaktır. Araç alt-üst iki gövde ve kolları boru olarak tasarlandı. 

Gövdelerin mimarisi ise üzerlerine yerleşecek elektronik bileşenlerin gövde üzerindeki en 

uygun konum ve aracın dengesi dikkate alınarak tasarlanmıştır. Aracın gövde ve kollarında 

mukavemeti yüksek ultra hafifliği ile öne çıkan karbonfiber kullanılması aracın yapısına 

dinamiklik katmaktadır. Aracın en güçlü yeteneği ise kuvvetli motorları ve geniş çaplı 

pervaneleriyle itki performansıdır. 

1. TAKIM ORGANİZASYON ŞEMASI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eyyup Boran Özkaya

•Bilgisayar Mühendisliği 3.Sınıf 
öğrencisi 

•Hava aracının görüntü işleme 
ile belirlenen alana hareketi 

•Rapor hazırlanması ve 
tasarımında görevli.

Ufuk Çağlayan

•Bilgisayar Mühendisliği 3.Sınıf 
öğrencisi

•Görüntü işlemede nesne 
tanıma ve renk belirleme

•Raporlama sürecinde görevli

Kerim Yücel Yıldız
•Bilgisayar Mühendisliği 3.Sınıf 
öğrencisi (PİLOT)

•Yer istasyonu yazılımı 
MissionPlanner ile hava aracının 
kontrolü

•Görev mekanizmasının yazılımı

Samet Korur 

•Elektrik Elektronik Mühendisliği 
3.Sınıf öğrencisi (KAPTAN)

•Aracın elektronik bileşenlerinin 
birleşimi

•Hava aracı, tasarım sürecinin 
kontrolü ve imalatı

•Rapor hazırlamada görevli

Furkan Değirmenci

•Otomotiv Mühendisliği 3.Sınıf 
öğrencisi

•Döner Kanatın tasarımı, 
özgünlüğü, üretimi yapısı ve 
analizinde görevli.

Abdullah Faruki Okçu
•Elektrik Elektronik Mühendisliği 
3.Sınıf öğrencisi

•Elektronik bileşenlerin birleşimi.

•Görev mekanizmasının özgün 
tasarımı ve elektriksel bağlantısı



                             

1.2 İŞ AKIŞ ÇİZELGESİ: 

 

 

                                                                             Planlanan: Turuncu  

                                                                             Gerçekleşen: Yeşil 

 

İş Akış Çizelgesi 
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Detaylı Tasarım Raporu ve Detaylı 
Tasarım Videolarının 

Oluşturulması 
 

               

→Detaylı tasarım analizi 
   

             
   

→Malzeme seçimi ve maliyet      
hesaplama 

   
             

   

→Teknik çizimler 
    

            
    

→Üretilecek görsel tasarımın 
oluşturulması 

     
           

     

→Malzeme tedarik süreci 
       

         
      

→Görü sistem yazılımı 
          

      
          

→Gövde ve görev mekanizmasının 
üretilmesi 

   
       

      
       

→Elektrik ve elektronik sistemlerin 

bağlantısı 
   

      
       

      

→Tüm komponentlerin birleşmesi      
   

        
   

→İtki sistemi testleri        
    

     
    

→Elektronik sistem testleri        
    

     
    

→ Otonom uçuş testleri        
    

     
    

→ Görev mekanizması testi           
    

   
    

→Görevlerin test uçuşları          
    

   
    

→Detaylı tasarım raporu ve detaylı 
tasarım videolarının tamamlanması 

     
        

   
        

Son Test Uçuşları                 

→Yarışma öncesi son görev uçuşu                 

Yarışma Haftası                 



2. DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri: 

Hava aracının nihai frame tasarımını yaparken frame’in boyunu belirleyip ilerlemeye öncelik 

verildi. Frame’ in boyunu belirleyen asıl parametre, itki ve taşıma hesapları yaparak 

belirlenen motor ve ona uygun pervanenin ölçüleridir. Hava aracınında 12x45 pervane 

kullanılacağı belirlendikten sonra kolların uzunluğu pervanenin gövdeye temas etmemesi göz 

önüne alınarak 25 cm olarak belirlendi. Üst ve alt gövde ise hem kollara hem de İha üzerine 

konumlanacak elektronik ekipmanların ağırlık merkezi ve denge durumu göz önüne alınarak 

eni 20 cm uzunluğunda olan 2 üst ve alt gövde olmak üzere tasarlandı ve üretildi.   

İnsansız Hava Aracında kullanılan tüm elektronik ve mekanik parçalar ve toplam 

ağırlıkları: 

NO PARÇA ADI AĞIRLIK ADET TOPLAM AĞIRLIK 

1 Karbonfiber Üst Gövde 100 g 1 100 g 

2 Karbonfiber Alt Gövde 100 g 1 100 g 

3 Karbonfiber Pil Yatağı 34 g 1 34 g 

5 Karbonfiber Boru  (250 mm) 
Kollar için 

19 g 4 76 g 

6 Karbonfiber Boru  (150 mm) İniş 
Takımı için 

11 g 2 22 g 

7 Karbonfiber Boru  (280 mm) İniş 
Takımı için 

21 g 2 42 g 

8 4s 5200mah 40C Lipo Batarya 505 g 1 505 g 

9 İFlight X2814 880 KV  Motor 94 g 4 376 g 

10 Emax BLHeli Serisi 40A ESC 28 g 4 112 g 

11 Radiolink Pixhawk 30 g 1 30 g 

12 Pixhawk Darbe Emici Platform 24 g 1 24 g 

13 GPS Kit 43 g 1 43 g 

14 Matek PDB-XT60 Güç Dağıtım 
Kartı 

11 g 1 11 g 

15 Raspberry Pi 4  4GB -  Model B 63 g 1 63 g 

16 Raspberry Pi Kamera V2 2 g 1 2 g 

17 Holybro Telemetri V3 23 g 1 23 g 

18 Kumanda alıcısı 18 g 1 18 g 

19 12x45 Pervane 15 g 4 60 g 

20 Megaval Sigorta 14 g 1 14 g 

21 Akım Kesici 41 g 1 41 g 

22 3D Baskı Motor Sabitlemek İçin 
Kelepçe 

2 g 8 16 g 

23 Karbonfiber Motor Yuvası 3 g 4 12 g 

24 3D Baskı Gövde Arası Kelepçe 4 g 8 32 g 

25 3D Baskı İniş Takımı-Plaka 
Sabitleyici 

10 g 2 20 g 

26 3D Baskı İniş takımı T Boru 
Birleştirici 

8 g 2 16 g 



 

Tablodaki tüm parçaları yerleştirirken ağırlık merkezi ve İHA’nın denge durumu göz önünde 

bulundurularak gövdenin tasarımı ve üretimi gerçekleşti. Karbonfiber borularda iki plaka 

arasında konumlandırıldı ve motorlar kolların üzerine dengeli bir şekilde yerleştirildi.  

Gövde, motor ve karbonfiber borular ayarlandıktan sonra en ağır malzemelerden birisi olan 

Lipo bataryanın konumu ağırlığından ötürü sağda veya solda olması denge durumunu 

etkilediğinden üst plakanın üstüne bir batarya yuvası üretildi ve batarya oraya 

konumlandırıldı. Üst ve alt plakanın orta noktasına güç dağıtım kartı yerleştirildi ve yine aynı 

yere ESC’ler de konumlandırıldı. Üst plakaya ise erişimi en kolay yer olduğu için Pixhawk ve 

Rasberry Pi birbirlerine paralel şekilde konumlandırıldı. Geriye kalan GPS,Telemetri ve 

kumanda alıcısı da olabildiğince ağırlık merkezini bozmayacak şekilde üst plakada yer aldı.  

Elektronik ve mekanik parçaların ağırlık ve denge tablosu: 

27 3D Baskı Görev Mekanizması 
Haznesi 

82 g 1 82 g 

28 R385 DC mini Su pompası 109 g 1 109 g 

29 Su hortumu Giriş/Çıkış 50 g 1 50 g 

30 Servo Motor 9 g 1 9 g 

- Toplam 2042 gram 

No Parça Adı Ağırlık X uzaklığı 
(mm) 

Y uzaklığı 
(mm) 

Z uzaklığı 
(mm) 

1 Karbonfiber Üst Gövde  100 g 0 20 0 

2 Karbonfiber Alt Gövde  100 g 0 -20 0 

3 Karbonfiber Pil Yatağı 34 g 0 64 0 

4 Karbonfiber Boru-1 19 g 147.91 0 147.91 

5 Karbonfiber Boru-2 19 g -147.91 0 -147.91 

6 Karbonfiber Boru-3 19 g -147.91 0 147.91 

7 Karbonfiber Boru-4 19 g 147.91 0 -147.91 

8 Motor - 1 94 g 217.63 42.28 217.63 

9 Motor - 2 94 g -217.63 42.28 -217.63 

10 Motor - 3 94 g -217.63 42.28 217.63 

11 Motor - 4 94 g 217.63 42.28 -217.63 

12 ESC -1 28 g 11.75 16.36 65.69 

13 ESC -2 28 g -11.75 -16.36 -65.69 

14 ESC -3 28 g -11.75 -16.36 65.69 



 

Denge tablosunda yer alan parçalar Quadcopter’in alt ve üst plakalarının orta noktasında yer 

alan bir referans noktasına göre uzaklığı belirlenmiştir. 

Referans noktası: 

 

Aracın kütle merkezi ise referans noktasına çok yakın bir yerde ve İHA’nın ağırlık-konum 

durumu, aracın dengede kalmasını sağlayacak şekildedir.  

      

15 ESC -4 28 g 11.75 16.36 -65.69 

16 Pixhawk  Uçus Kontrol 
Kartı 

30 g 35.65 39.9 0 

17 GPS Kiti 43 g 73 123.14 70.57 

18 Holybro Telemetri V3 23 g -25.43 26.36 65.04 

19 Raspberry Pi  4GB - 
Model B 

 -39.15 31.54 7.23 

20 Kumanda Alıcısı 18 g -25.43 27.36 -65.04 

21 Lipo Batarya 505 g 0 78.5 0 

22 Güç Dağıtım Kartı 11 g 2 -11.2 0 

23 Akım kesici 41 g -84.29 0 0 

24 İniş Takımı Sağ 48 g -84.76 -104.22 0 

25 İniş Takımı Sol 48 g 84.76 -104.22 0 



2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler: 

İHA’nın çerçevesinin önemi için ekip olarak üzerinde durulan 2 nokta, çerçevenin 

yapısı/malzemesi ve tasarımıdır.  

Yapısı/malzemesi için şase herhangi bir dış kuvvete maruz kaldığı zaman onu 

karşılayabilecek direnci sağlaması gerekmektedir. Şasenin yapıldığı malzemenin 

dayanımının yüksek olması gerektiğinden mukavemeti yüksek ve ultra hafifliği olan 

karbonfiber plaka kullanıldı. 

 Döner kanat insansız hava aracının için şase tasarımı kolları olmayan bir şase oldu. Özgün 

bir şekil üzerinden 2 eş gövde tasarlanarak ilerlendi. Daha sonra iha üzerinde yer alacak tüm 

elektronik ekipmanlar Solidworks ortamında birebir tasarlandı. Denge yapısı göz önüne 

alınarak bilgisayar ortamında konumlandırıldı ve gerekli analizler yapıldı. İha üzerinde 

konumları uygun pozisyona göre ayarlanan tüm elektronik ekipmanlara ait vida deliği ve 

sabitleştirme için kelepçe kesitleri açıldı. Daha sonra su jeti kesim yöntemi ile plakalar kesildi 

ve üretildi. 

Hava aracının kolları yani motorların ve pervanelerin konumlanacağı yerler için ise karbon 

fiber borular kullanıldı. Her biri eşit uzunlukta kesilen 4 kol, iha üzerinde x şeklinde 

konumlandırıldı. Bu boruların üzerine konumlanacak motor için ve kolların gövdeler arasına 

sabitlenmesi için yine özgün tasarım olan motor yuvaları ve kelepçeler 3d baskı plc 

malzemesi ile üretildi. 



Bunlara ek olarak Solidworks ortamında konumlandırılması tamamlanan İha üzerinde yer 

alacak Lipo Batarya ağırlığından ötürü denge noktasının sağında veya solunda olması uygun 

görülmediğinden ağırlık merkezi ile aynı y ekseninde hava aracının üst kısmında bataryaya 

uygun bir pil yatağı tasarlandı ve üretildi. 

Quadcopterin hareket kontrol elemanı olan Pixhawk uçuş kontrolcüsü, içindeki sensörler ile 

hava aracının yere göre arasındaki açı farkını belirleyerek aralarındaki sapmayı engellemek 

ve hava aracını stabilize etmek için motorları kullanarak ihayı düz bir şekilde konumlandırır. 

Pixhawkın iha üzerinde sabit kalması, olası bir harekette ihanın uçuşuna sorun teşkil edeceği 

sonucu çıkartıldı ve Pixhawk için bir çift karbon fiber gövde ve arasında titreşim 

sönümleyiciler ile ihanın hareketi ile sarsılmasını önleyen bir mekanik parça kullanıldı.

 

Quadcopterin bir diğer önemli parçası iniş takımıdır. Quadcopterin tabanı ile düz olmayan 

zemin arasında açıklık sağlar ve bu sayede hava aracında sert bir iniş halinde kırılan ve 

değiştirilecek olan parça gövde yerine iniş takımı olacaktır. İniş takımını tasarlarken 

sağlamlık göz önünde bulundurulduğundan kollarda kullanılan karbonfiber boruların burada 

da kullanabileceği ve dayanıklı olacağı düşünülerek karbon fiber borular üzerinden T şekline 

benzer bir tasarım yapıldı.  



İnişin güzel olması için İha tasarımına uygun bir açıyla boruların alt gövdede sabitlenmesi 

gerekiyordu ve alt kısımdaki borunun üstteki boru ile birleşmesi için de T şeklinde bir parça 

gerekiyordu. Bu mekanik parçalar için de yine özgün bir tasarım yapılarak 3d baskı ile 

üretildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm parçalar montajlı iken ön sağ ve üst görünüş ve perspektif görünüş: 

 

ÖLÇEK:1/4 

1 1/x1 



Sistem Yerleşimi:

 

 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri: 

Varsayım: Analiz yapılan program çok işlemde sonuç vermediği için sadece kritik 

elemanların olduğu toplam ağırlığı 2000 gram olan montaj analiz edildi.  

Pervanelerde oluşan hava basıncını gözlemlemeden önceki beklentiler, pervanelerin üst 

taraflarında basınç fazla iken pervane altına doğru hava basıncının azalma eğiliminde 

olmasıdır. Dış akış analizini yapmadan önce İHA için ideal hava koşulları referans sıcaklık 

20°C, Referans Basınç: 101325 Pa, Göreceli Nem: %60, Yerçekimi yönü ve büyüklüğü ise Y-

ekseninde -9,81 m/s^2 olarak alındı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-2.3.1 



Pervanelerden akan hava akışının Şekil-2.3.1’de beklenilen duruma yakın olduğu 

gözlemlenmektedir ve hava basıncı 101322.27 - 101544.33 Pa aralığında değişim 

göstermektedir. 

Daha sonra rüzgarlı bir havada İHA’nın pervanelerinde oluşan dış akışın nasıl olduğu 

incelendi ve rüzgar X yönünde -10 m/s olacak şekilde tanımlandı. Sonuç Şekil-2.3.2 deki gibi   

100821.14 -105590.52 Pa aralığında değiştiği gözlemlendi. Bu sonuç İHA’nın extrem hava 

koşullarında kararlılığını koruma eğiliminde olduğu sonucunu verdi. 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 Şekil-2.3.2 

Ardından motorların itme kuvveti ve pervanelerde oluşan basınç değerlerinin analizi yapıldı.  

Oluşan değerlerle ortalama değer arasındaki farkın çok olmadığı ve stabilite bir durum 

sergilediği gözlemlenmiştir. 

 

                                                              Şekil-2.3.3 



Pervanede oluşan minimum ve maximum toplam basıncın grafikleri Şekil-2.3.3’de 

görülmektedir. Basınç farkının fazla olması itki kuvvetinin artması anlamına gelmektedir. 

Burada gözlemlendiği üzere İHA için elverişli bir basınç farkı vardır. 

 Şekil- 2.3.4 

Şekil-2.3.5 

Şekil-2.3.4 de görüldüğü üzere pervanelerin 13024 rpm değerinde oluşturduğu itme 

kuvvetinin grafikleri için değerler: 

Pervane 1,2,3,4 391 iterasyonda sırası ile 16.790 N 17.485 N 27.674 N 26.752 N olarak 

gözlemlenmektedir. 

Bunun sonucunda Şekil-2.3.5 de görüldüğü üzere toplam itki kuvveti 391 iterasyonda  

88.702 olduğu gözlemleniyor ve bunun yanı sıra net itki kuvvetinin 391 iterasyonda 

64.082 N olduğu gözlemlenmiştir. Net itki kuvvetinin toplam itki kuvvetinden fazla çıkmasının 

sebebi kütleye uygulanan yer çekimi kuvvetidir. 

 

Şekil-2.3.6 (Dönme alanının mesh’i) 

Mesh kalitesinin element genişliği:80mm 

 



Şekil-2.3.7                Şekil-2.3.8                                                             

(Pervanenin üstten ve alttan 

              Görünümleri) 

 

 

 Pervane üzerinde oluşan basınç için çıkan analiz sonucu Şekil-2.3.7 ve Şekil-2.3.8’de 

görüldüğü üzere analiz edilmiştir. Pervanenin alt kısmında oluşan fazla basıncın nedeni, 

havayı itmesinden dolayı olduğu gözlemlenmiştir. (Pervaneden geçen hava akış hızı:15m/s) 

Şekil-2.3.9      

Şekil-2.3.9 de görüldüğü üzere pervanenin 

uçlarında oluşan açısal hızın fazla olmasından 

dolayı kırmızı renk pervane uçlarına doğru daha 

hâkim olmuştur. 

 

 

 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi: 

Görev mekanizmasının elektronik sistem bileşenleri; mini su pompası, motor sürücüsü ve 

servo motordur. Yapısal bileşenleri ise su hortumu, silikon tıpa, özgün tasarım 3d baskı su 

haznesi ve aracın alt plakasına bağlantı için 3d baskı görev mekanizmasının plakasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Turuncu renkli dikdörtgen kutu, altı tıpa delikli olmak üzere su haznesidir. Yanındaki gri plaka 

ise görev mekanizması ile hava aracının birleşimini sağlar. Su pompası ve servo motor, 

turuncu hazne üzerinde, motor sürücüsü ise gri plaka üzerinde montajlanacaktır. 



Çalışma prensibinde su alma işlemi, emiş gücüne sahip olan su pompasının 2m yükseklikten 

suyu çekmesi ve altı tıpa ile tıkalı hazneye aktarması sonucu olur. Su bırakma alanında 

tıpaya iple bağlı olan servo motorun çalışmasıyla tıpayı kaldırılarak su boşaltılır. 

Bu sistemin güç ihtiyacı ise Güç Dağıtım Kartında yer alan 12V-GND ile 6-12 V arasında 

çalışan su pompasına güç verilecektir. Yine güç dağıtım kartında yer alan 5V-GND 

Raspberry Pi’ye güç verecek ve o da kendisine bağlı olan servo motoru çalıştıracaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görev mekanizmasının teknik çizimi: 

 

 



2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri: 

Hava aracının montajı tamamlandıktan sonra üzerine konumlandıralacak elektronik 

ekipmanların birleşiminde olabildiğince kabloları düzenli ve lehimleri temastan kaçıcak 

şekilde kablolandı. Öncelikle güç dağıtım kartı ve ona bağlı olan lipo ve esc’ler lehimlendi ve 

güç dağıtım kartı lipo’dan gelen enerjiyi esc’lere dağıtacağından bu kısım oldukça özenli ve 

avometre yardımıyla kontrolü gerçekleştirilerek tamamlandı. 

Esc’ler ile motor arasındaki bağlantı ise olası bir sökümde kolaylık açısından esc’lerin kablo 

ucuna erkek, motorların kablo uçlalarına dişi olmak üzere jack girişi takıldı. Bu yöntem hem 

kablo rahatlığı hem de güvenilirlik sağladı. 

Aracın diğer bir güvenlik önlemi ise sigorta ve akım kesicidir. Araç içindeki esc ler 40 amper 

değerinde olduğundan 40x4=160 ve en fazla +10 amper değerinde bir sigorta kullanılması 

gerektiğinden Megaval 170 A sigorta kullanıldı ve sigorta bağlantısı bataryanın direk çıkışına 

araya hiçbir elektronik komponent girmeden sağlandı. Sigortadan sonra aç ve kapa 

fonksiyonlarını yerine getiren araç içerisinde gayet rahat erişilebilecek bir yerde akım kesici 

yerleştirildi.   

 Döner Kanat Aracının Elektrik Devre Şeması: 

Elektrik devre şemasında sağ tarafta bulunan Rasberry Pi, servo motor, su pompası ve 

motor sürücüsü görev mekanizmasının donanımlarıdır. Güç dağıtım Kartında bulunan 5V-

GND ve 12V-GND görev mekanizmasının güç ihtiyacını sağlamaktadır. 



Motor sürücüsü sinyal kablosu olmayan sadece + ve – ucu olan su pompasının Raspberry Pi 

üzerinden otonom kontrolü sağlamak amacıyla 6-12V aralığında çalışan su pompasınına 

bağlanmıştır.  

Servo motor ise yapısı artı, eksi ve sinyal kablosuna sahip olduğundan ve 5V değeri ile 

çalışır hale gelebildiğinden ötürü direkt olarak Raspberry Pi’a bağlanmıştır. 

Uçuşun-görevin otonom yapılması yöntemi: 

Manuel ve Otonom uçuş için sağlanması gereken parametreler; motorların doğru bağlantısı, 

Pixhawk ve Esc’lerin doğru kalibresi, dış sensörlerin doğru çalışması ve yer istasyonundan 

uçuş verilerinin doğru aktarımı için doğru telemetri bağlantısıdır. 

Motor yönleri Esc’ler ile motor arasında A ve C isimli kabloların ters ve düz bağlantı şekline 

göre değiştirilmektedir. Motor 1-2 saat yönü tersi, motor 3-4 saat yönünde bağlantısı 

sağlandıktan sonra motorların doğru sıra ile Pixhawk uçuş kontrolcüsünün main out kısmına 

bağlantıları gerçekleştirildi. 

Sağlıklı bir uçuş için önce Esc kalibrasyonu ile motorların birbirleri ile senkronize çalışması 

sağlandı. Daha sonra Pixhawk kalibrasyonları ile Pixhawk içindeki otonom uçuş için girilen 

koordinatların uzaklığının yönünü belirleyen dış sensörlerin doğru çalışması gerçekleştirildi. 

Son olarak da uçuş parametrelerin uçuş esnasında görünümü, motor testleri ve görev 

planlayıcı ile oluşturulan otonom uçuşun araca aktarılmasını sağlayan telemetri bağlantısı 

doğru pinler ile Pixhawk’a ve yer istasyonuna bağlandıktan sonra, son kontrollerin ertesinde 

ister manuel ister otonom uçuşu gerçekleştirebildi. 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi: 

Gerekli Mimari ve Donanımlar: 

Hedefin tespit edilip tanımlanabilmesi için bir kamera ve görüntü işleyebilcek bir 

mikrodenetleyici gereklidir. Bu görev için Raspberry Pi 4 4 gb ram ve Raspberry Pi Kamera 

Modülü V2 tercih edildi.  Rassbpery Pi Peçilmesinin sebebi bu konularda fazla 

kullanılmasından dolayı fazlaca kaynak bulunmasıdır. Bu sayede yaşanan problemler 

kolayca çözülebilmektedir. Rassbpery Pi ler ararsında arasında Rassbpery Pi 4 seçilmesinin 

ana sebebi işlemci hızının daha fazla olması ve daha fazla ram kapasitesi olmasıdır. 

Böylelike görüntü işlemede daha iyi bir performans elde edilmektedir. Kamera olarak 

Raspberry Pi Kamera Modülü V2 tercih edilmesinin nedeni ise Rassbpery Pi 4 ile uyumlu 

olması ve yüksek kaliteli görüntü algılaması sayesinde hedefin daha kolay tespit 

edilebilmesidir. Bu iki donanım sayesinde algılanan görüntü işlenebilir hale gelir. 



Görüntü işleme ile hedef tespiti yapıldıktan sonra hava aracına gerekli hareket komutları 

verilmesi için Rasbpery Pi ile  Pixhawk (kullanılan uçuş kontrol kartı) arasında bağlantı 

oluşturulması gereklidir. Pixhawk, bilgisayarlar ile bağlanıldığı gibi micro usb kablosu 

aracılığıyla Raspbery Pi ile de bağlanılır. Bu sayede aralarındaki iletişim gerçekleşir. 

Hava aracının düzenli uçması ve kontrol edilebilir olması için uçuş kontrol kartı 

kullanılmalıdır. Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk tercih edilmiştir. Pixhawk kendi içnde 

Jiroskop, Pusula ve Barometre içermektedir. Ayrıca üzerinde dışardan gps, alıcı ve motorları 

bağlamak için gerekli portlar bulunur. Alınan gps Pixhawk’ın gps portuna takılarak kullanılır. 

Alıcı ise rcin pinlerine bağlanarak i-bus,s-bus veya ppm olarak kullanılabilir. 

Pixhawk verilen görev için Jiroskop yardımıyla motorları uygun şekilde hareket ettirerek 

dengeli bir uçuş sağlar. Pusula ve dışardan takılan gps sayesinde belirtilen rotada uçuş 

yapılabilmektedir. Bütün bu donanımlar sayesinde hava aracı istenilen görevi yapabilir hale 

gelir. 

Yazılım ve Algoritma Sistemi: 

Görev mekanizmasında mavi su alma havuzundan alınan suyu kırmızı su bırakma 

alanına aktarabilmek için önce kırmızı alan tespit edilmelidir. Hava aracı havadayken kamera 

aracılığıyla görüntü elde edilmektedir. Rassbpery Pi sayesinde elde edilen görüntü 

programlanabilir hale gelir. Kamera ile elde edilen görüntüler üzerinde Python programlama 

dili kullanılarak OpenCV kütüphanesi ile işlemler yapılır. OpenCV’nin içindeki VideoCapture 

ve Read fonksiyonları ile kamerayla elde edilen görüntüler işlenebilir hale gelmektedir. 

Okunan görüntüyü bir frame’e aktardığımızı düşünürsek, OpenCV içindeki cvtColor 

metoduyla HSV renk modeline çevrilir. Bunun nedeni HSV algılama renk kontraktlarının 

RGB’ye göre daha net ifade edilmesi ve hesaplamanın çok daha basit olmasıdır. Algılanan 

görüntü üzerinde filtreleme işlemleri yapabilmek için inRange metodu kullanılarak istenilen 

renk kodlarına göre maskeleme işlemi yapılır. OpenCV içerisindeki erode ve dilate 

metodlarıyla maskeleme daha sağlıklı hale gelir. Yarışma sırasında kırmızı su bırakma 

alanınını kamerayla önceden görme hakkı tanınacağı için hedefin renk kodlarına 

erişilebilecektir ve görev için renk filtresinde bu kodlar kullanılabilecektir. Gerek görülürse 

şeklin elips olmasına göre filtreleme yapılacakır.  

Tespit edilen görüntü OpenCV içerisindeki FoundedContours ve Imutils kütüphanesi içindeki 

grab_contours metodları kullanılarak merkez noktası belirlenebilecek bir daire haline gelir. 

Hedef şeklin merkezi, OpenCV içerisindeki moment fonksiyonu kullanılarak tespit edilir. 

Kameranın gördüğü görüntünün yani frame’in en ve boya göre orta noktası tespit edilir. 

Uçuşun istenildiği gibi yapılabilmesi için kullanılan Pixhawk uçuş kontrol kartı içinde 

bulundurduğu donanımlar sayesinde kendisine gelen komutlara göre uçuşu sağlamaktadır. 



Rassbpery Pi’den Pixhawk’a komut göndermek için Mavlink iletişim protokolü kullanılır. 

Python içersindeki DroneKit metodlarıyla Pixhawk’a hareket komutları gönderilebilir. 

Hava aracının hareketinde frame’in orta noktasıyla hedefin merkez noktası baz alınarak 

işlem yapılacaktır. Merkez nokta, orta noktanın hangi tarafında kalıyorsa hava aracı o yönde 

hareket ettirilecektir. Bu işlem sırasında X eksenine göre sağında kalıyorsa sağa doğru, 

solunda kalıyorsa sola doğru hareket ettirilecektir. Aynı işlem Y eksenine göre de 

yapılacaktır. Merkez noktanın orta noktaya olan uzaklığına göre hareket komutları 

verilecektir. X ve Y eksenlerine göre orta nokta ile merkez nokta aynı hizaya gelene kadar bu 

işlem devam ettirilecektir. DroneKit ile istenilen yönde ve hızda Pixhawk’a anlık olarak 

komutlar gönderilebilmektedir. Hava aracı su bırakma alanının üzerine geldiğinde Z 

ekseninde aşağı doğru hareket ettirilerek biraz üzerine getirilecektir. Motor yardımıyla daha 

önce yük alma alanından hazneye doldurulan su, yük bırakma alanına aktarılacaktır. 

Suyu alma ve bırakma işlemlerinde Raspberry Pi ile servo motorlara komutlar verilecektir.  

2.7 Uçuş Performans Parametreleri: 

Hava aracı performans hesaplamaları yapılırken görevler ayrı ayrı gözlenmiştir. 

Hesaplamalar ecalc sitesi üzerinden dönerkanat bölümünden, üretilen quadcopter’de 

kullanılan itki sistemleri ve aracın genel ağırlığı birebir girilerek doğru grafiklere ulaşılmıştır.  

Görev I ve Görev II ortak Ağırlıktan bağımsız Tam İtki Durumunda Motorun Özellikleri 

Bu grafikteki en çok önem verilen parametrelerden biri verimdir. Motorun itki durumu tam 

hale doğru artarken verim değeri %80-85 civarlarında olduğu gözlenir.  

Diğer parametreler ise elektriksel güç, motor gövde sıcaklığı optimal düzeylerde herhangi bir 

problem teşkil etmiyorlar.    



Görev I için Hava hızına bağlı Uçuş süresi grafiği:  

  Görev II için Hava hızına bağlı Uçuş süresi grafiği:  

Görev I-II için uçuş süreleri gerekli görevleri yerine getirmek için fazlası ile yeterlidir. 

Ürettiğimiz insansız hava aracının başarı seviyesini belirleyen performans ölçütleri; 

 GÖREV 1 GÖREV 2 

AĞIRLIK 2005 gram 2500 gram 

Görevi Tamamlama süresi 90 sn 200 s 

Su Havuzunu tespit etme 
oranı 

---- %87 

Girilen rotayı sapmadan 
takip etme oranı 

%80 %75 



2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı: 

Satın Alınan Tüm Ekipmanların Fiyat listesi Tablosu 

                                                                                                              TOPLAM:9884 TL 

 KDV değeri sıfır olanların toplam değeri KDV ye dahil veya gümrük bedeli olarak ödendi. 

 

NO PARÇA ADI BİRİM 

FİYATI 

(TL) 

MİKTAR Nakliyat 

(TL) 

KDV 

(TL) 

TOPLAM 

FİYATI (TL) 

1 Radiolink Pixhawk ve 

GPS Kit 

   1.092,1 1 0 436,9 1.529,1 

2 İFlight X2814 880 KV  

Motor ( 4’lü set) 

1.400,3 1 0 0 2.111,9 

3 İFlight X2814 880 KV  
Motor (Tekli) 

355,8 2 0 0 

4 Emax BLHeli serisi 

40A ESC    (2’li set) 

210,8 2 45,7 181,6 648,9 

5 FLYSKY İ6X FS-İ6X 
10CH 2.4 G Kumanda 

575,6 1 64,1 0 639,8 

6 Raspberry Pi 4  4GB -  

Model B 

675,17 1 0 0 675,17 

7 Raspberry Pi Kamera 

V2-3 ve 4 uyumlu 

403,09 1 0 0 403,09 

8 Sandisk Ultra 32 GB 
Bellek Kartı 

102,79 1 0 0 102,79 

9 4s 5200mah 40C Lipo 

Batarya 

631,90 1  

0 

 

179,30 

 

 1.175,38 

10 İmax B6AC Lipo Pil 
Şarj Aleti 

347,10 1 

11 DF13 Apm -Pixhawk 

PX4 kablosu 

8,545 2 

12 Lipo Saklama Çanta 

185*75*60mm 

53,4 1 14,98 9,61 77,99 

13 Darbe Emici 

Karbonfiber Platform 

40,97 1  

14,99 

 

0 

 

      793,99 

 14 3DR 500 mW 433 

MHZ Telemetri set v3 

717,02 1 

15 XT60 Erkek Konektör 21,01 1 

16 18 AWG 1 Metre siyah 

ve Kırmızı kablo 

24,07 1  

14,99 

 

0 

66,72 

17 16 AWG 1 Metre siyah 

ve Kırmızı kablo 

27,66 1 

18 Matek PDB-XT60 12V 
ESC Güç Dağıtım 

Kartı 

45,77 1  
13,90 

 
22,35 

160,41 

19 1245 Drone Pervanesi 

Seti 

39,20 2 

20 Karbonfiber Boru 2 

Metre 

323,34 1 0 68,73 392,07 

21 Karbonfiber Plaka 

50*50 cm 

909,39 1 0 197,9 1107,29 


