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TAKIM ADI: GTU-AVES 

ARAÇ TÜRÜ: DÖNER KANAT 

ÜNİVERSİTE: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

TAKIM KAPTANI: KEREM SARIKAYA 

1. PROJE ÖZETİ 

GTU-AVES takımı 2020 yılında Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü 

bünyesinde kurulmuştur. TEKNOFEST 2020 İnsansız Hava Aracı yarışması Döner Kanat 

kategorisinde üçüncülük elde etmiştir. Başarılarına devam etmek amacıyla 2021 yılında 

yenilenmiş kadrosuyla tekrardan bir araya gelmiştir. GTU-AVES takımı bir adet makine 

mühendisliği Bölümü lisans öğrencisi, dört adet Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans 

öğrencisi, iki adet Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans öğrencisi ve iki adet Makine 

Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi olmak üzere toplam on kişiden oluşmaktadır. 

GTU-AVES takımı tasarım, imalat, elektronik, yazılım ve pilotaj gibi alanlarda kendilerini 

geliştirmiş üyelerden oluşmaktadır.  

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem  

Spektrum aracının görev isterleri doğrultusunda 4 rotorlu olmasına karar verilmiştir. Elektronik 

aksamları 200x200mm boyutlarındaki kare içerisinde tasarlanmış olup, alt ve üst gövdeye 

entegre edilmiştir. ~680 ml’ye kadar su taşıma kapasitesi ve otonom uçuş özelliği bulunan 

spektrum aracı ortalama güç tüketiminde 7 dakika havada kalabilmektedir. Aracın mekanik 

tüm aksamları 3 boyutlu yazıcı ile PLA malzeme kullanılarak imal edilmiş özgün tasarımlı 

parçalardır. Araç üzerinde kontrolcüsü olarak Pixhawk 4, güç dağıtımının sağlanması için 

Holybro PM07 güç dağıtım kartı, konum bilgisi için Neo M8N GPS, motor kontrolünün 

sağlanması için 4’in 1 T-Motor Velox A45 ESC ve SunnySky V3 X2216 1250 KV motorlar 

kullanılmıştır. İkinci görev isterlerinin gerçekleştirilebilmesi için Raspberry Pi 4 mini bilgisayar, 

röle kartı, Raspberry Pi V2 kamera ve su pompası kombinasyonu tercih edilmiştir. 

1.2 Takım Organizasyonu 

 

Şekil 1.1: GTU-AVES Takım Organizasyonu 

GTU-AVES takımı mekanik, donanım ve yazılım olmak üzere 3 farklı ekipten oluşmaktadır. 

Üyelerin ve ekiplerin tanıtımı detaylı tasarım videosu ile aktarılmıştır. 
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1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

Planlanan ve gerçekleşen iş akışı Tablo 1.1 ve Tablo 1.2’de çizelge halinde belirtilmiştir. 

Tablo 1.1: Planlanan İş Akış Çizelgesi 

 

Tablo 1.2: Gerçekleşen İş Akış Çizelgesi 
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2. DETAYLI TASARIM 

Bu bölümde Spektrum aracının detaylı tasarımı ve tasarımın özgünlüğü ile alakalı bilgiler ilgili 

başlıklar altında incelenmiştir. 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Spektrum İHA’nın maliyet, stabilite, ağırlık, taşıma kapasitesi, güvenlik ve manevra kabiliyeti 

kriterleri ile yapması planlanan görevler göz önünde bulundurularak 4 rotorlu tasarlanmıştır. 

Spektrum İHA’nın ilk görev isterleri doğrultusunda planlanan ağırlığı 1255 gr iken, ikinci görev 

isterlerine göre ise boş ağırlığının 2554 gr, taşıyabileceği maksimum su miktarı ile 3234 grama 

kadar çıkması öngörülmektedir. Alt ve üst gövde tasarlanırken ağırlık, simetrik tasarım, 

yerleştirilecek elektronik aksamların konumlandırılması ve sağlamlık kriterleri baz alınmıştır. 

200mmx200mm boyutlarındaki kare içerisinde tasarlanmış gövdeler PLA malzemesi 

kullanılarak 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiş ve kalınlıkları 3.5 mm olarak belirlenmiştir. İHA’nın 

dengesini havada rahatça koruyabilmesi için mekanik ve elektronik aksamların konumları 

ağırlık merkezini orta noktaya en yakın konumda tutmak amacıyla SolidWorks 3 boyutlu 

tasarım programıyla simüle edilmiştir. 

İHA’nın herhangi 2 rotorunun merkezlerinin arası dikey ve yatay uzaklık, kullanılacak olan 8’60 

(20,32 cm) ve 9’47 (22,86 cm) pervane tiplerine göre optimize edilip 340 mm olarak 

belirlenmiştir. Bu sebeple kol tutacaklarına sabitlenmiş karbon boruların uzunlukları 125 

mm’dir. Paralel konuma bulunan pervanelerin ise birbirlerine en yakın bulundukları anda 

aralarındaki mesafe 115 mm’dir. İniş takımında zemine temas eden parçaların bağlantısı için 

kullanılan karbon borular 200 mm, gövdeyle iniş takımının bağlantısını sağlayan karbon 

boruların uzunluğu ise 160 mm olarak belirlenmiştir. Yapılan montaj simülasyonu ile zemine 

en yakın aksamın uzaklığı 55 mm olduğu görülmüş ve güvenli aralıkta olduğu tespit edilmiştir. 

Şekil 2.1: İHA'nın Ağırlık Merkezinin Üstten ve Yandan Görüntüsü 



5 
 

Araç tam dolu haldeyken referans merkezi Y ekseni üzerinde – yönde 22,74 mm sapmıştır. 

Tablodaki koordinatlar bu noktaya göre belirlenmiştir. Referans eksenler belirlenirken aracın 

üst görüntüsü baz alınmıştır. 

Tablo 2.1: Spektrum İHA Denge ve Ağırlık Tablosu 
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Tablo 2.2: Spektrum İHA Parça ve Ağırlık Tablosu 

 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

Dört rotorlu tasarlanan Spektrum İHA dört adet motor yuvası, gövdeler arasında 

konumlandırılmış kol tutacakları, alt ve üst gövde, uçuş kontrol kartı yatağı, görev mekanizması 

sistemi ve iniş takımı parçalarından oluşmaktadır. Yapısal konfigürasyonların tamamı hazır 

parça kullanmadan SolidWorks 3 boyutlu tasarım programıyla özgün olarak tasarlanmıştır. 

Motorların montajlandığı yuvalar karbon borular aracılığıyla 9 derece açı ile kol tutacağına 

sabitlenmiştir. Bu açının sayesinde X ve Y eksenlerinden gelebilecek beklenmeyen hava 

akımlarına karşı araç dengede kalabilmektedir. İki gövdeyi bir arada tutan cıvatalarla 

sabitlenmiş kol tutacakları elektronik aksamların yerleştirilmesi ve kablolamanın rahatça 

yapılabilmesi için 41 mm yüksekliğinde tasarlanmıştır. Alt ve üst gövde tasarlanırken ağırlık ve 

denge kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Vidalama, ağırlıktan kazanç ve elektronik 

aksamların sabitlenmesi için gövdelerde mukavemet kaybı olmayacak şekilde delikler ve 

boşluklar açılmıştır. Uçuş kontrol kartına gelen titreşimi azaltmak için damperler aracılığıyla 

yatak tasarımı yapılmıştır. Alt gövdenin alt kısmına görev mekanizması entegre edilmiştir. 

Raspberry koruyucu kap, su taşıma haznesi, su motoru sabitleyici parça ve salınımı önleyen 
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hortum ucu ağırlık parçası oluşan görev mekanizması ağırlık merkezini saptırmamak amacıyla 

gövdenin merkezine eş uzaklıktaki cıvatalarla montajlanmıştır. Aracın güvenle inmesini 

sağlayan iniş takımı bacakları zemine dik eksene göre 15 derece açıyla entegre edilmiştir. 

Zemine temas eden yüzeye ise 3 farklı silindirik parça montajlanmıştır. Bu iki tasarım 

sayesinde tam istenilen iniş gerçekleşmese bile açı sayesinde aracın yan yatması 

engellenmiştir.  

Araç tamamen simetrik olarak tasarlandığı için dört taraftan aynı görüntü oluşmaktadır. Bu 

sebeple tek görüntü üzerinde bütün ölçüler gösterilmiş, 2.1 başlığı altında tüm boyutsal 

parametreler detaylı olarak belirtilmiştir. 

Şekil 2.2: İHA'nın Ölçülendirilmiş Üst ve Ön Görüntüleri 

Şekil 2.3: İHA'nın İç ve Dış Sistemlerinin Yerleşimi 
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Tablo 2.2’de numaralandırılmış yapısal parçaların ayrıntılı gösterimi Şekil 2.4’te verilmiştir. 

 

Şekil 2.4: Yapısal Konfigürasyonların Detaylı Gösterimi 

Özgün tasarlanmış gövde parçası ANSYS analiz programı üzerinden yüzey yük testine tabii 

tutulmuştur. Cıvata deliklerinden sabitleme simülasyonu yapılan gövdeye, 50 N yüke yani 

normal şartların 10 katı kadar kuvvet uygulanmıştır. Sonuçlar şekil 2.5’te detaylı olarak 

belirlenmiştir. 

 

Şekil 2.5: Gövde Yüzeysel Yük Binme Analizi 
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2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Yapılan araştırmalara göre İHA’nın toplam ağırlığı ile motorların sağladığı itkinin 1:2 oranına 

yakın olması stabilite açısından güvenli ve enerji tüketimi için verimli bir aralıktır. Motor seçimi 

ve pervane boyutları bu orana bağlı kalarak yapılmıştır. Bu sebeple en ağır durumunda 3234 

gram olan İHA’nın 1:2 oranı civarlarında kalması için APC8060 pervane modeli ile motor 

başına 1371 gram itkiye sahip SunnySky X2216 V3 1250 KV model motorlar tercih edilmiştir. 

Bu sayede stabilite ve verim maksimum oranda tutulmuştur.  

Bu duruma etki eden diğer başka bir etken ise motorları taşıyan kolların uzunluğu ve zemine 

göre açısıdır. Kol uzunluğu belirlenirken pervane boyutuna göre hesap yapılmış, gövdeye 

temas etmeyecek ancak en yakın motor merkez oranlarının elde edilmesi amaçlanmıştır. Kol 

açısı ise X ve Y eksenlerinde oluşabilecek kuvvetlere göre öngörülmüş ve belirlenmiştir. Test 

edilen motor verilerine göre X ekseninde 5416,48 gram, Y ekseninde ise 857,88 gram itki elde 

edilmiştir. Bu değerler aracın güvenle uçabilmesini ve kuvvetli rüzgarlara karşı dayanıklı 

olmasını sağlamıştır. 

Uçuş kontrol kartının aracı dengede tutması için pusulası kalibre edilir. Stabilite ve dengeli 

uçuş için kalibrasyonunun doğru olması oldukça önemlidir. Ancak kontrol kartı motorlardan 

dolayı oluşan titreşimlere maruz kalır. Bunun önüne geçilmek için titreşim sönümleyici damper, 

yatak sistemi ve kol tutacağıyla gövde arasına yalıtım malzemesi eklenmiştir. Böylelikle kontrol 

kartı her zaman stabilitesini koruyabilmektedir. 

Görev uçuşu verilerinden alınan ve Şekil 2.6’de belirtilen X, Y ve Z eksenlerinde oluşan titreşim 

grafiği görülmektedir. Sarı alanın yoğunluğu titreşim frekansının yüksekliğini belirtmektedir. 

Çoğunluğun yeşil ve mavi olması aracın stabil bir uçuş gerçekleştirdiğini göstermektedir. 

 

Şekil 2.6: Uçuş Esnasında X, Y ve Z Eksenlerinde Oluşan Titreşim 
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İHA’nın ivmelenme anındaki X, Y ve Z eksenlerinde oluşan titreşimi Şekil 2.7’te grafik halinde 

verilmiştir. Bu grafik değerlendirilirken eksen çizgilerinin frekans değerine göre analiz yapılır. 

Sapma aralığı ne kadar düşükse aracın ivmelenmesi o kadar stabil olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görev uçuşu boyunca aracın kat ettiği mesafe, çıktığı maksimum yükseklik, ortalama hız, 

maksimum hız, minimum hız ve maksimum hücum açıları gibi veriler Şekil 2.8’te verilmiştir. 

Test sonuçlarına göre aracın güvenli bir çalışma aralığında ideal davranışlar sergilediği 

belirlenmiştir. 

 

 

 

Şekil 2.7: İvmelenme Anındaki X, Y ve Z Eksenlerinde Oluşan Titreşim  

Şekil 2.8: Görev Uçuşu Verileri 
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Şekil 2.9: Motor İtki Test Verileri 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

İHA’nın görev mekanizması sistemi ~680 ml 

su taşıma kapasitesine sahip hazne, 2 adet 

su motoru, 2 adet su hortumu (~2m), 

hortum ucu ağırlık parçası, 4 adet su 

pompası sabitleyicisi Raspberry Pi 4 mini 

bilgisayar sistemi, Raspberry Pi 4 röle kartı 

ve Raspberry Pi v2 kamera modülünden 

oluşmaktadır. Sistemin çalışma prensibi ve 

tasarım/imalat görüntüleri bu başlık altında 

detaylı olarak incelenmiştir. 

2.4.1 Tasarım, İmalat ve Montaj 

Görev mekanizması tasarlanırken minimum 

ağırlık ve maksimum su taşıma kapasitesi 

amaçlanmıştır. Özgün tasarlanmış ve 3 

boyutlu yazıcı ile imal edilmiş su haznesi alt 

gövdeye 4 adet cıvata aracılığıyla alt 

gövdeye sabitlenmiştir. İki parça halinde 

 

 

 

 

 

  

  

                     

 
  
  

  
  
 

       

  

  

Şekil 2.10: Görev Mekanizması Genel Görünüm 
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ayrı ayrı üretilen su haznesi sızdırmazlık sağlamak amacıyla birleştirme bölgesinden akvaryum 

silikonu ile desteklenmiştir. Suyu kaba aktaracak olan su pompaları su haznesinin yanlarına 

yatay olarak konumlandırılmıştır. Pompaların hareket etmemesini sağlamak için halka şeklinde 

sabitleyici parça tasarlanmıştır ve su haznesine cıvatalarla sabitlenmiştir. Suyu taşıyacak su 

hortumlarının uzunluğu aracın güvenliği amacıyla 2 metre uzunluğunda kesilmiştir. Salınımı 

minimuma indirmek ve hortumları bir arada tutmak için hortumların ucuna 3 boyutlu yazıcıdan 

imal edilmiş ağırlık parçası yerleştirilmiştir. Suyun borulardan kesintisiz hareket edebilmesi için 

ve kap içinde oluşabilecek sıkışmanın önlenmesi amacıyla su haznesinin üst kısmına hava 

deliği açılmıştır. 

2.4.2 Görev Mekanizması Çalışma Prensibi 

Spektrum aracında donanımsal olarak ikinci görevi gerçekleştirebilmek için Raspberry Pi 4 

4GB, röle, Pi v2 kamera ve 2 adet su pompası kullanılmıştır. İkinci görevde su alma alanına 

gelindiğinde su pompası çalıştırılarak su haznesi doldurulacaktır. Görüntü işleme yöntemiyle 

tespit edilen su bırakma alanına gelindiğinde diğer su pompası çalıştırılarak suyun boşaltılması 

sağlanacaktır. Sistemin daha ayrıntılı açıklaması detaylı tanıtım videosunda aktarılmıştır. 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

Güç tüketimleri, (bkz. Tablo xx) araç uçuş ağırlığı, 1. ve 2. görev 

isterleri göz önünde bulundurulduğunda Turningy Bolt 2400mAh 3S 

11.4V 65C ve CNHL 4S 5000 mAh 50C model piller tercih edilmiştir. 

Pil seçiminde yapılan detaylı hesaplamalara 2.7 Uçuş Performans 

Parametreleri bölümünde değinilmiştir.  

Uçuş kontrol kartı olarak kullanılan Pixhawk 4, araç üzerindeki 

elektronik sistemleri denetleyen ve bu sistemlerin eş zamanlı bir 

şekilde çalışmasını sağlayan bir devre kartıdır. Arm mimarisine 

sahip olan Pixhawk 4 yüksek işlem gücü sayesinde açık kaynak kod 

ile programlanmaya olanak sağlamaktadır. Seçiminde dikkat edilen 

koşullardan biri stabil uçuş sağlaması diğeri ise otonom uçuşun 

kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesidir.  

Spektrum aracında, elektronik hız kontrolcüsü olarak 45 amper değerinde 

bir adet 4 in 1 T-Motor Velox kullanılmıştır. 4 ayrı kontrolcü yerine tek 

kontrolcü kullanılması, cihazın küçük boyutlu ve hafif olmasından dolayı 

araç üzerinde yer avantajı sağlanmıştır. 3-6S Li-Po pilleri ile beslenen bu 

kontrolcü araç üzerinde güç dağıtım kartı tarafından beslenecek şekilde 

lehimlenmiştir.  

Şekil 2.11: Batarya 

Şekil 2.12: Uçuş Kontrol 
Kartı 

Şekil 2.13: ESC 
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Spektrum aracında Li-Po pilden gelen gerilimin Pixhawk 4’ü besleyecek 

gerilime düşürülmesi ve araç üzerindeki güç dağılımının kolay ve güvenli 

bir şekilde sağlanabilmesi için güç dağıtım kartı olarak Holybro PM07 

kullanılmıştır. Güç dağıtımını böylece tek bir merkezden sağlayarak 

elektronik cihazların zarar görmesi engellenmiş ve kusursuz çalışması 

sağlanmıştır.  

Alıcı olarak seçilen Radiolink R9DS 10 Kanal, Spektrum aracı ile 

kumanda arasındaki elektromanyetik dalga tabanlı iletişimi sağlar. 

Kablosuz şekilde veri iletişimi için kullanılan bu modülü tercih etmemizin 

sebebi SBUS-PPM desteği, uzun menzilli olması, DSSS-FHSS 

şifreleme protokollerini kullanması ve çoğu kumanda ile uyumlu 

çalışabilmesidir.  

GPS modülü olarak Neo-M8N seçilmiştir. Bu modülün seçilme sebebi 

Pixhawk uçuş kontrolcüsü ile sorunsuz ve stabil bir şekilde çalışmasıdır. 

Sahip olduğu geliştirilmiş RF protokolü ile uçuş esnasındaki paraziti en düşük 

seviyeye çekerek maksimum verim sağlar.  

Motor seçiminde Racestar BR2212 model motorun uçuş esnasında 

yeterli itki kuvveti elde edilemediği için güvenli bir uçuş sağlamayacağı 

öngörülmüştür. Bu motorlar yerine SunnySky X2216 V3 seçilmiştir. Bu 

motor seçimi yapılırken görev ağılıkları, motorun sağladığı itki kuvveti ve 

motorun verimliliği dikkate alınmıştır. Aracın stabil olarak uçabilmesi için 

uçuş ağırlığının itki kuvvetine oranı 1:2 olmalıdır.  

Araç ile iletişimi sağlamak için tercih edilen telemetri modülü V5 Radyo 

Telemetri seçilmiştir. Kendi içerisinde bulunan uçtan uca şifreleme 

konfigürasyonu, düşük güç tüketme kapasitesi, anten uyumluluğu 

konusundaki esnekliği bu modülün seçilmesindeki başlıca 

sebeplerdendir.  

Beklentinin dışında gelişen acil bir durumda devreye bağlı alıcıların zarar 

görmesini engellemek amacıyla bir adet 200A değerinde sigorta-buton 

konfigürasyonu kullanılmıştır.  

 

Şekil 2.14: Güç 
Kontrolcüsü 

Şekil 2.15: Kumanda 
Alıcısı 

Şekil 2.16: GPS 

Şekil 2.17: Motor 

Şekil 2.18: Telemetri 

Şekil 2.19: Sigorta 
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Spektrum aracının manuel olarak kontrol edilmesini sağlamak amacıyla 

kumanda olarak Radiolink AT9S Pro markalı kumanda modeli seçilmiştir. 

Kullanım kolaylığı ve 3000 metre menzil ile verdiği güçlü iletişim kapasitesi 

bu modeli tercih etmemizdeki önemli etkenlerdendir. 

Birinci görevin otonom yapılması için yer istasyonu yazılımı olarak 

QGroundControl kullanılmıştır. QGroundControl, MAVLink protokolü ile 

insansız araçlar ile iletişim kurmak için kullanılan bir tam uçuş kontrolü ve görev planlaması 

sağlar. Yer istasyonu yazılımı olarak tercih edilme sebebi açık kaynak kodlu olması ve kolay 

arayüze sahip olması ayrıca araçla ilgili gerekli olan ayarların yapılması ve telemetri üzerinden 

bağlantı kurularak aracın anlık durumunun 

izlenmesini sağlamasıdır. Yer istasyonu 

yazılımı üzerinden birinci görev isterlerine 

uygun görev rotası Şekil 2.21’deki gibi 

çizilerek araca telemetri bağlantısı üzerinden 

iletilir. Bu sayede aracın otonom şekilde 

birinci görev isterlerini gerçekleştirilmesi 

sağlanmıştır. 

İkinci görev isterlerinin gerçekleştirilmesi için Raspberry Pi 4 (4 GB) ve Pi V2 Kamera modülü 

kullanılmıştır. Raspberry Pi 4, Pixhawk 4’e Telem2 portu üzerinden bağlanmış ve veri akışı 

sağlanmıştır. Mini bilgisayar kontrolcüden ve dahilinde bulunan kamera modülünden gelen 

verileri değerlendirerek otonom bir şekilde görevini gerçekleştirmektedir. 

 

Şekil 2.22: Spektrumun Elektronik Aksamlarının Kablolalama Diyagramı 

Şekil 2.20: 
Kumanda 

Şekil 2.21: 1. Görev Planlanan Otonom Uçuş 
Rotası 
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

2.6.1 Görev Tanımı 

 

Şekil 2.23: İkinci Görev Şeması 

İkinci görevin istekleri doğrultusunda ilk turda araç sadece suyu bırakacağı kırmızı alanı tespit 

edecek olup ikinci turda ise önceden belirlenen su havuzundan hortum yardımı ile haznesini 

dolduracak ve ilk turda tespit ettiği su bırakma alanına haznesindeki suyu boşaltacaktır. 

Görevin tamamlanmış sayılması için aracın tüm bu işlemleri otonom olarak yapması ve bitiş 

çizgisini geçmesi gerekmektedir. 

2.6.2 Programlama Dili Seçimi 

Görev tanımında belirtilmiş tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için görüntü işleme 

algoritmalarının da kullanıldığı bir otonom yazılım sistemi kurulması gerekmektedir. Bu 

doğrultuda yüksek seviye bir dil olmasından dolayı sağladığı yazım kolaylığı, diğer yazılım 

dillerine göre çok daha fazla açık kaynağa sahip olması, platform uyumluluğu ve kütüphane 

zenginliği açısından avantajlı olması sebebiyle Python3 programlama dili tercih edilmiştir.  

2.6.3 Geliştirme Ortamı 

 

Şekil 2.24: SITL Simülasyon Ortamı 
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Aracın test aşamalarında kırıma uğrama ihtimalini en aza indirmek amacıyla araç ile yapılacak 

testlerden önce Gazebo simülasyon ortamında çeşitli denemeler yapılmıştır. Gazebo, 

karmaşık robot uygulamalarını doğru ve verimli bir şekilde simüle etme yeteneği sunmaktadır. 

Aracın davranışları SITL simülatörü ile kontrol edilmiştir. SITL (software in the loop) simülatörü, 

herhangi bir donanım olmadan Uçak, Copter veya Rover'ı çalıştırmaya ve kodun davranışını 

donanım olmadan test etmeye olanak sağlar. Görüntü işlemede kullanılacak kamera modülü 

içinse açık kaynak bir kütüphane olan ve robotik sistemleri manipüle etmeyi sağlayan ROS 

(Robot Operating System) yazılımı kullanılmıştır. Gazebo simülasyon ortamı ROS ile entegre 

olarak çalışabilmektedir.  

2.6.4 Gerekli Kütüphaneler 

Su bırakma alanının tespitinde kullanılacak görüntü işleme algoritması için gerçek-zamanlı 

bilgisayarla görme uygulamalarında kullanılan ve açık kaynaklı bir kütüphane olan OpenCV 

kullanılmıştır. OpenCV kütüphanesi içerisinde görüntü işlemeye ve makine öğrenmesine 

yönelik birçok fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar sayesinde Raspberry Pi 4’ün 

kamerasından anlık olarak renk ve şekil tespiti, görüntü maskeleme ve nesne takibi 

yapılabilmektedir. Python programlama dili için büyük, çok boyutlu dizileri ve matrisleri 

destekleyen, bu diziler üzerinde çalışacak üst düzey matematiksel işlevler ekleyen bir 

kütüphane olan NumPy kütüphanesi kullanılarak görüntü üzerindeki gerekli matematiksel 

hesaplamalar yapılmıştır. Uçuş kontrolcüsü ve Raspberry Pi 4 arasındaki bağlantı, insansız 

araçlarla iletişimi sağlayan bir haberleşme protokolü olan MAVLink protokolü kullanılarak 

sağlanmıştır. Görev esnasındaki gerekli komutlar ise Raspberry Pi 4 üzerinde çalışan ve uçuş 

kontrolcüsü ile iletişim kuran uygulamalar oluşturulmasına olanak tanıyan DroneKit 

kütüphanesi kullanılarak verilmiştir.  

2.6.5 Hedef Tespit Algoritması 

Uçuş esnasında Raspberry Pi4’ün kamera modülünden alınan görüntüler, OpenCV 

kütüphanesi yardımı ile işlenmiştir.  İlk olarak görüntü üzerinde gürültü azaltma işlemi 

uygulanmıştır. Sonraki adımda HSV formatındaki görüntü üzerinde çalışmanın daha 

performanslı olduğu gözlemlendiği için, RGB formatındaki görüntü HSV formatına 

dönüştürülmüştür. HSV formatındaki görüntü kırmızı renkli alan beyaz, geri kalan kısımlar 

siyah olacak şekilde maskelenmiştir. Son olarak ise, NumPy kütüphanesi kullanılarak beyaz 

renkli dairesel alanın merkezinin piksel koordinatı tespit edilmiştir.  DroneKit 

kütüphanesindeki fonksiyonlar aracılığıyla araç, tespit edilen merkez nokta ile işlenen 

görüntünün merkez noktası üst üste gelecek şekilde yönlendirilmektedir. Bu iki nokta 
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çakıştığı anda aracın o andaki GPS koordinatları kaydedilerek bir sonraki turda aracın bu 

noktaya suyu bırakması hedeflenmektedir.  

Şekil 2.25: Gazebo Ana ve Maskelenmiş Görüntü Arası Karşılaştırma  

Şekil 2.25’te görsellenen hedef tespit sisteminin detaylı açıklaması Şekil 2.26’de belirtilen akış 

diyagramı ile belirtilmiştir. 

 

Şekil 2.26: Hedef Tespit Akış Diyagramı 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Her iki görevde de kullanılacak olan elektronik ekipmanların harcadıkları güç miktarları Tablo 

2.3’te belirtilmiştir. Görevler için ortalama uçuş süresinin 6 dakika olması planlanmıştır. Bu 

planlama dahilinde elektronik bileşenlerin birinci görev için toplam güç tüketimi yaklaşık 2000 

mAh, ikinci görev için 4500 mAh olarak belirlenmiştir. Hesaplanan güç tüketimleri göz önünde 
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bulundurularak Turnigy Bolt 2400mAh 3S 11.4V 65C 27 Wh ve CNHL 4S 5000 mAh 50C 75 

Wh güç sağlayacak piller kullanılmıştır. 

Tablo 2.3: Elektronik Elemanların Harcadığı Güç 

 

Yapılan deneme uçuşlarında pil sağlığı göz önünde bulundurularak (hücre başına minimum 

3.7 V) havada asılı kalma süresi birinci görev konfigürasyonu için 5 dakika ikinci görev 

konfigürasyonu için 12 dakika olarak bulunmuştur. Spektrum aracının sınırlarının denendiği 

görev uçuşlarda elde edilen veriler Tablo 2.4’te verilmiştir.  

Tablo 2.4: Aracın Görev Kabiliyetleri 
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2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Spektrum İHA’nın tasarımında kullanılan malzemelerin ve ekipmanların listesi miktarı ve 

maliyetleri Tablo 2.5’te belirtilmiştir. 

Tablo 2.5: Spektrum İHA Malzeme ve Maliyet Tablosu 

 

2.9 Yerlilik 

Takım olarak geliştirdiğimiz yerli ara yüz tasarımı ve yazılımında; yazılım dili olarak zengin 

grafiksel kullanıcı ara yüzü kütüphaneleri içerdiğinden dolayı Python3, kütüphane olarak ise 

PyQt5 ve DroneKit kullanılmıştır. DroneKit kütüphanesi MAVLINK protokolü üzerinden 

telemetri ile araca bağlanarak gerekli verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. 

Tasarım programı olarak grafiksel ara yüz geliştirmeyi kolaylaştıran ve çapraz platform desteği 

sunan Qt 5 Designer kullanılmıştır. Adobe Photoshop 2020 programı kullanılarak ve Basic-T 

standardı referans alınarak tasarlanan göstergeler uygulama ara yüzüne eklenip Şekil 

2.27‘deki görünüm elde edilmiştir. Ara yüzde; hava hızı, irtifa, pusula, dikey hız, dönüş 

koordinatörü ve durum cayrosuna ait göstergeler bulunmaktadır. 

Ara yüz, sisteme bağlanan PixHawk uçuş kartının bağlı olduğu portu otomatik olarak 

algılamakta ve göstergelerin işlevsellik kazanması için gerekli olan hareket ve konum verilerini 

DroneKit kütüphanesi yardımı ile elde etmektedir. Elde edilen bu veriler uygun katsayılarla 

çarpılarak ara yüz üzerinde gösterilmektedir.  

Yerli yazılım ile tasarlanmış yer istasyonu arayüzü çalışmasının görseli şekil 2.27’de verilmiştir. 
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Şekil 2.27: Özgün Tasarımlı Yer İstasyonu Arayüzü 

Yerli arayüz yazılım linki aşağıda belirtilmiştir.  

https://drive.google.com/drive/folders/1B1UkRhmqC-

FLV1ZcyW0lnj_rm5ey_yFy?usp=sharing 

3.KAYNAKÇA 

- https://review.px4.io 

- https://docs.px4.io/master/en/ 

- https://ardupilot.org/ardupilot/ 

- https://mavlink.io/en/ 

- http://qgroundcontrol.com 

- https://dronekit-python.readthedocs.io/en/latest/ 

- https://doc.qt.io/qt-5/qtdesigner-manual.html 

- http://gazebosim.org/tutorials 

- http://wiki.ros.org/Documentation 

- https://opencv.org 
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