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1. PROJE ÖZETİ 

 Takımımız uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışması döner kanat kategorisinde 

başvuruda bulunmuştur. Dört kişiden oluşan Halis Drone Takımı; tasarım, yazılım, elektronik 

sistemler konusunda uzman ve deneyimli öğrencilerden oluşmaktadır. Bu projede hedef, 

istenilen 2 görevi yerine getirecek bir döner kanat İHA yapmaktır. 

 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

 İHA’nın malzeme seçimi hem hafif hem yüksek mukavemete 

sahip olan karbon fiber ile karşılanmıştır. Malzeme seçimi yapıldıktan 

sonra kavramsal tasarım çiziminden farklı olarak 4 motorlu sistem olan 

şekil 1.1’de ki X modeli tercih edilmiştir. Bu model; çeviklik, stabilize ve 

mukavemet direnci gibi gerekleri diğer tasarımlara göre daha fazla 

karşıladığından dolayı tercih edilmiştir. Özgün olarak tasarlanan İHA’nın kolları 4 mm’lik karbon 

fiber plakadan; gövde, pil tutucu ve kol sabitleyici gibi malzemeleri ise 2 mm’lik plakadan 

üretilmiştir. Kolları 4 mm olarak tasarlamamızın sebebi torkun en çok bindiği kol bölgesinin 

daha yüksek mukavemete sahip olmasıdır. Bu tasarımımızın özgün yönlerinden birisidir. 

  İHA’nın üst, orta ve alt olmak üzere 3 yüzeyi bulunmaktadır. Orta gövdesine; uçuş 

kontrol bilgisayarı, telemetri modülü, radyo alıcısı ve GPS modülü yerleştirilmiştir. Alt 

gövdesine güç kaynağını, orta gövdenin altına ESC(4 in 1)’yi, üst gövdeye ise karar verme 

mekanizmasını denetleyecek olan Raspberry Pi 4 bilgisayarı yerleştirilmiştir.  

 İHA’ya kazandırılan yetenekleri ise 2 göreve dayalı olarak 

geliştirilmiştir. İlk görevde belirlenen rota doğrultusunda 

otonom bir uçuş tamamlayacaktır. İkinci görevde belirlenen bir 

alan içerisinde belli bir rotayı takip ettikten sonra koordinatları 

belli olan su alma havuzundan suyu alıp, koordinatları belli 

olmayan su bırakma havuzuna suyu bırakacaktır. 

 

Şekil 1.1 

Şekil 1.2 
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1.2 Takım Organizasyonu 

 

 

1. Abdulkadir GÜLER: Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2.Sınıf lisans 

öğrencisidir. Halis Drone Takımı kaptanıdır. Daha önce Haliskanat takımı Çayırova 

Belediyesi sponsorluğunda sabit kanat katagorisinde insansız hava aracı yapımında 

görev almıştır. Projede elektronik ve otonom uçuş görevlerini yürütmektedir. 

 

2. Yusuf AKPINAR: Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2.Sınıf lisans 

öğrencisidir. Halis Drone Takımı üyesidir. Daha önce Haliskanat takımı Çayırova 

Belediyesi sponsorluğunda sabit kanat katagorisinde insansız hava aracı yapımında 

görev almıştır ayrıca Sakarya Denayap atölyelerinde eğitmen olarak görev yapmaktaır. 

Projede elektronik ve çeşitli yazılımsal konularda görev yürütmektedir. 

 

3. Muhammet Can ZEYNELOĞLU: Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

1.Sınıf lisans öğrencisidir. Halis Drone Takımı üyesidir. Projede yürütülecek yazılımsal 

görevleri üstlenmektedir. 

 

4. İbrahim Halil YILMAZER: Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği 2.Sınıf lisans 

öğrencisidir. Halis Drone Takımı üyesidir. Aracımızın tasarımsal çizimlerini ve mekanik 

parçalarının üretim sürecini yürütmektedir. 
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1.3 İş Akış Çizelgesi 

Tablo 1.1  

ZAMAN 
 
 

GÖREV ve FAALİYETER 

  

 

  

 

  

 

 

     

 

    

Kavramsal ve Ön Tasarımın Oluşturulması                

 Literatür Tasarım                

 İlk Taslak                

 Ön Tasarım                

 Kavramsal Tasarım Raporunun 
Tamamlanması 

               

                            Detaylı Tasarım                

 Detaylı Tasarım İçerik Araştırması                

 Malzeme Tercihleri                

 Nihai Tasarımın Oluşturulması                

Prototip Üretimi                

 Malzemelerin elde edilmesi                

 Mekanik Aksamın Oluşturulması                

 Aviyonik Sistemlerin Entegrasyonu                

 Görev Mekanizmasının Üretimi                

Donanımsal ve Sistemsel Testler                

 İtki ve Batarya Testleri                

 Görev Mekanizması Yer Testleri                

 Manuel Uçuş Testleri                

 Otonom Uçuş Testleri                

 Son Düzenlemeler Sonucu İHA’nın Son Hali                

 Görevlerin İlk Testleri                

 Detaylı Tasarım Raporunun Tamamlanması                

Test Uçuşları                

 1. ve 2. Görev İçin Kesin Uçuş Testleri                

Kavramsal tasarım raporunda belirtildiği gibi iş akış diyagramımıza uygun şekilde 

hareket edilmiştir. Kırmızı çizgi ile belirtilen tarihten önceki görev ve faaliyetler hedeflenen 

şekilde yapılmıştır.  Kırmızı çizgi ile belirtilen tarihten sonrası ise planlandığı gibi devam 

edecektir. Aracımızın yerden ilk kalkışı 18 Haziran 2021 tarihinde belirtilen aralıkta 

gerçekleşmiştir. İlk otonom uçuşu 29 Haziran 2021 tarihinde ve ilk gerçek menzilli 1. Görev 

uçuşu ise 2 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşmiştir.  

2. DETAYLI TASARIM  

Bu aşamada Döner kanat İHA’nın tasarımında nasıl bir yol izlendiğini detaylı bir şekilde 

anlatılmıştır. Nihai tasarımın teknik çizimleri, tasarım üzerinde yapılan çeşitli testlerin verileri, 

görev mekanizmaları ve çalışma prensipleri detaylandırılarak sunulmaktadır. 
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2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

 İHA’nın Toplam Ağırlık Tablosu (Tablo 2.1) 

Tablo 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1.görevde kullanılan 1300mAh batarya 1800 mAh batarya ile değiştirilmiştir. Aradaki ağırlık 

farkı tabloya yazılmıştır. 

 

 

 

 

 

   No   Parça  Adı Ağırlık(gr) Adet 
Toplam 

Ağırlık(gr) 

1  Şase 161 1 161 

2 Motor  66 4 264 

3 
ESC(4in1) ve 
Bağlantıları 

25 1 25 

4 
Pixhawk Uçuş Kontrol 

Kartı 
63 1 63 

5  ESC Koruyucu 9 1 9 

6 Xbee Telemetri 11 1 11 

7 GPS ve Tutucu 40 1 40 

8 Pervane 12 4 48 

9 Sigorta  5 1 5 

10 RC Alıcı 2 1 2 

11 Akım Kesici  40 1 40 

12 Lipo(1300 mAh) 156 1 156 

13   Bec Modülü 1 25 1 25 

14 
Mekanik Birleştirici 

Kompanentler 
101 1 101 

15 İniş Takımı 80 1 80 

 Toplam  Ağırlık (Görev 1) 1030 

16    Bec Modülü 2 6 1 6 

17 Lipo(1800 mAh)* 203* 1* 47* 

18 Raspberry Pi 112 1 112 

19 Kamera 14 1 14 

20 MG90S Servo 17 1 17 

21 Görev Mekanizması 140 1 140 

22 Lipo Batarya(450 mAh) 30 1 30 

23 Mekanik Birleştirici 23 1 23 

 Toplam Ağırlık (Görev  2)   1419  



 

5 
 

 İHA’nın Ağırlık Merkezi Tablosu (Tablo 2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pixhawk’ın önü pozitif y, Pixhawk’ın sağ tarafı pozitif x, yerçekiminin tersi yönü pozitif z kabul 
edilmiştir. 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler  

 Bu aşamada tasarımsal çizimler Fusion360, Autocad 

ve Inventor gibi programlar kullanılarak tamamlanmıştır. İlk 

tasarımsal modellerin üretimi için birçok üretim 

yönteminden daha az maliyetli olan 3B yazıcılardan 

faydalanılmıştır. Prototip modelimizin kesin boyutlarını, komponent yerleşimini, modelin 

tasarımsal kusurlarını görebilmek için şekil 2.1’deki gibi modeller üretilmiştir. ESC ile Pixhawk 

arasındaki sinyal kabloları, GPS modülü ve kolların gövdeye sabitlenmesi gibi ihtiyaçlar için 

gövde modelinin son örneğinde çeşitli açıklıklar bırakılmıştır.  

   No   Parça Adı    Ağırlık(gr) 
   X Uzaklığı 
        (mm) 

   Y Uzaklığı 

       (mm) 

    Z Uzaklığı 

         (mm) 

    1  Motor 1 66 122,9 122,9 19,5 

    2  Motor 2 66 122,9 -122,9 19,5 

    3 Motor 3 66 -122,9 -122,9 19,5 

4 Motor 4 66 -122,9 122,9 19,5 

5 Pervane 1 12 122,9 122,9 42,2 

6 Pervane 2 12 122,9 122,9 42,2 

7 Pervane 3 12 -122,9 -122,9 42,2 

8 Pervane 4 12 -122,9 122 42,2 

9 ESC(4in1) 25 0 0 -4,7 

 10  Xbee Telemetri 11 0 54,8 8,7 

11 RC Alıcı 2 -50,6 0 -37,6 

12 Sigorta 5 -50 -16,8 -22,6 

13  Lipo Batarya 156 0 0 -37,6 

14 
  Pixhawk Uçuş 
   Kontrol Kartı 

63 0 0 24,2 

 15 GPS 40 0 -62,6   46,6   

16 Buzzer 1 -52,5 -52,5 4 

17 Akım Kesici 40 -50,6 0  0 

Şekil 2.1 
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  Üretim sonunda ise yaklaşık 4 farklı gövde ve kol üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Kollarda bulunan motor yataklarının değişimi şekil 

2.2’de görülmektedir. En son motor yatağı tasarımında ise kolun 

tamamını dairesel yapmak yerine kenarlarından belli bir miktarı alınarak 

aşağıya doğru verilen hava miktarının olabildiğince maksimum seviyede 

tutulması hedeflenmiştir. Şekil 2.2’de görüldüğü gibi kolların tasarımı ve gövdeden kola doğru 

bulunan destek uzantısı 20 mm olarak tasarlanmıştır fakat olabildiğince hafif olması için 

genişliğini azaltılmıştır. Yapılan stres analizi simülasyonuna 

göre 16 mm’ ye kadar herhangi bir problem olmadan yüksek 

mukavemet sağlayacağı anlaşılmıştır.    

 Özgün tasarıma sahip olan alt mekanik parçalardan biri de iniş takımı sabitleyicisidir. 

Üretim sürecinde yine 3B yazıcılardan faydalanılmıştır. İniş takımı sabitleyicilerinin 

mukavemeti yüksek ve hafif bir ürün olmasına dikkat edilmiştir. Bu aşamada yaklaşık 10 farklı 

iniş takımı sabitleyici sistemi üretilmiştir. Nihai tasarımda ise her bir kol için 2 parçadan oluşan 

bir kelepçe sistemi düşünülmüştür.  

Şekil 2.2 

Şekil 2.3 

Şekil 2.4 
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 Üretilen iniş takımı sabitleyicileri şekil 2.3’te görülmektedir. 

İniş takımının nihai tasarımının teknik çizimleri şekil 2.4‘de detaylı 

bir şekilde belirtilmiştir.  

 3B yazıcılardan alınan şase 

parçalarının nihai ölçüleri 

belirlenmiş ve Router CNC 

makinesi ile karbon fiber kesimi şekil 2.5’te görüldüğü üzere 

tamamlanmıştır.  

 

 

 

 

Şekil 2.6‘da İHA’nın sistem yerleşimi gösterilmiştir.   

Şekil 2.6 

Şekil 2.5 

CNC kesimi sırasında alınan 
bir görüntü. 
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2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

 İHA’nın aerodinamik olarak uçuşa uygun hale gelebilmesi için bir takım tasarımsal 

yollar izlenmiştir. Sonrasında izlenilen bu yollar gerek İHA sahada test edilerek gerekse bazı 

sanal simülasyonlara sokularak kontrol edilmiştir. Bu süreçte eksikler tespit edilip iyileştirmeler 

yapılmıştır.  

 Gelinen nihai aşamada 

gözlemlenen kayda değer şeyler 

şunlardır: Döner kanat bir 

İHA’nın hafif ve hızlı olabilmesi 

için gereken en stabil ve 

aerodinamik tasarım; kolun 

optimum uzunluk ve kalınlıkta 

olması, gövde tasarımının İHA 

çalıştığında motorların kollarda 

oluşturacağı kuvvetler 

neticesinde gerekli mukavemeti 

gösterecek kalınlıkta olmasıdır.  

 Bu koşulları yerine getirebilecek elverişli tasarım için gerek aerodinamik açıdan 

gerekse stabilite açısından stres analizi testi gerekli tasarım testi olarak seçilmiş ve Autodesk 

Inventor yardımıyla bu test gerçekleştirilmiştir.  

 Motorlar çalıştığında her motorun yer çekiminin tersi yönde, teorik olarak 12,26 Newton 

değerinde kuvvet uyguladığını göz önüne alırsak Şekil 2.1’de ki sonucu elde ederiz. Bu test 

sonuçları bize; dört koldan 12.26N yukarı yönde, dünya koşullarında 9.81N aşağı yönde bir 

yerçekimi kuvveti uygulandığı takdirde tasarımın gövde kısmında maksimum 0.001897mm’lik 

bir eğilme oluşacağı görülmektedir.  

 Sonuç olarak tasarımın mevcut kuvvetler karşısında yaklaşık 2µm’lik bir eğilme 

göstereceği, bu durumun da tolere edilebilecek derecede olduğunu yani tasarımın yeterince 

stabil ve aerodinamik koşullara uygun olduğunu göstermektedir. 

Şekil 2.1 

Images/Content/0/Result_0_2.bmp
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2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

 2.görevin ana unsurlarından biri kullanılacak motor çeşididir. 

Bahsedilen motor çeşitleri; su çekme, torklu ve servo motorlarıdır. 

Kavramsal tasarımda kullanmayı düşündüğümüz torklu motorun yavaş 

çalışması zaman unsurunu göz önünde bulundurduğumuzdan dolayı 

dezavantaj olacaktır. Bu nedenle daha hızlı hamleler için servo motor tercih edilmiştir. 

  Görev 2 için kullanılan su haznesi, kavramsal tasarım da farklı olarak daha basit 

tasarımı ve kullanım kolaylığı ile PLA kompozit malzemesinden yapılan bir kaptır. Hacimsel 

olarak yaklaşık 700 ml su alabilecek şekilde tasarlanmıştır. Su kabımızın hacim hesaplamaları 

için silindir hacim hesaplama formüllerinden faydalanılmıştır. ( 𝒗 = 𝝅 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝒉 )  

 Su haznesinin gerçek taşıma ağırlığını hesaplamak için sistemin içine maksimum 

seviyeye kadar su konularak hassas terazide tartılmıştır ancak hava boşluğundan dolayı 

yaklaşık olarak 700ml yerine 500ml su almaktadır.  

 Şekil 2.1‘de perspektif görünüte, kullanılacak olan su haznesi 

görülmektedir. Su haznesinin en tepesinde 2 adet ip deliği bulunmaktadır. 

Buradan geçecek olan ipler yukarıda bulunan servo motora bir aparat 

aracılığıyla bağlanacaktır ayrıca şekil 2.2’de görüldüğü gibi 2 adet demir 

bilye eklenmiştir. Bu bilyeler haznenin suya dalmasını kolaylaştırarak suyu 

daha hızlı ve fazla almasını sağlayacaktır.  Haznenin altında ise İHA’ya 

sabitlenecek olan 3B yazıcıdan şekil 2.1’de sağ görünüşte görüldüğü üzere bir sabitleme 

Şekil 2.1  

Şekil 2.2 



 

10 
 

aparatı basılmıştır. Bu aparatın içinden bir karbon fiber çubuk geçirilmiştir. Bu çubuğun çapı 

10 mm ve aparatımızın genişliği ise 12 mm’dir.  Raspberry Pi bilgisayarının komutlarına göre 

servo motor 180 derece çalışarak mekanizmanın sabit olduğu ipi serbest bırakacaktır. Altında 

bulunan ve karbon fiber takılı olan kısım ise aradaki 2 mm’lik boşluğun etkisi ile ters dönerek 

suyun tamamını hızlı bir şekilde havuzun içine boşaltacaktır.  

 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri  

  

 Otonom uçuş kontrolcüsü olarak; gelişmiş sensörleri ve güvenilir uçuş kabiliyetinden 

dolayı 32-bit ARM CortexM4 yüksek işlem kapasiteli işlemcilere sahip olduğundan PX4 2.4.8 

uçuş kontrolcüsü kullanılmıştır. Gerekli uçuş testleri ile 

kontrolcünün sensörlerinde bir problem olmadığı anlaşılmıştır. 

Kullandığımız Pixhawk’ın 5V ile beslenmesi gerekmektedir. Şekil 

2.1’de görüldüğü üzere Lipo batarya bağlı olan BEC modülü 

aracılığıyla bu ihtiyaç karşılanmıştır. 

Şekil 2.1   
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 Yer kontrol ekipmanlarından, kumanda ile İHA’yı birbirine 

bağlayan ve gerektiğinde manuel uçuş yapabilmek için kullanılan 

alıcımız ise FlySky marka FS-A8S SBUS / İBUS mikro kumanda 

alıcısıdır. Bu alıcı tek antenlidir yani alıcıdan bize herhangi bir bilgi 

akışı olmamaktadır, sadece yer istasyonundan İHA’ya doğru bir haberleşme sağlanmaktadır. 

Bu alıcı 300 metre menzile sahiptir. Görev yapılacak olan pist göz önüne alındığında bu 

mesafenin yeterli olduğu ön görülmüştür. Bu sistemin güç kaynağı şekil 2.1’de görüldüğü üzere 

Pixhawk ‘tan 5V’luk gerilim ile sağlanmıştır.  

 Havada anlık veri akışını kesintisiz ve güvenli bir şekilde İHA’dan 

alıp yer kontrol istasyonuna, içerisinde kendi özel yazılımı sayesinde diğer 

radyo sinyalleri ile karışmadan iletim sağlayabilen yani uçtan uca 

şifrelenebilen Xbee-pro S2C 2.4GHz telemetri haberleşme sistemi 

kullanılmıştır. Bu telemetri sisteminin yaklaşık olarak 3,21 km (2mil) 

haberleşme menziline sahip olması da daha güvenli bir uçuş yapmamıza olanak 

sağlamaktadır. Bu sistemin güç kaynağı şekil 2.1’de görüldüğü üzere Pixhawk‘tan 5V’luk 

gerilim ile sağlanmıştır. 

  GPS (Global Positioning System) yani küresel konumlandırma sistemi olarak 

adlandırılır.  Bu cihaz dünya üzerinde hayali olarak bulunan meridyenler ve paralelleri referans 

alan uydular ile iletişime geçerek İHA’nın üzerindeki konumunu 

belirlemektedir. İHA’da Radiolink Se100 M8N Gps modülü 

kullanılmıştır. 5 saniye içerisinde 20 uydu ile iletişime geçerek 

konumunu yüksek doğruluk payı ile bulabilmektedir. Kavramsal 

tasarımda markasız bir GPS M8N tercih edilmiştir. Ancak markasız cihazların sensörlerinde 

ihtiyaç duyulan kalite yakalanmadığı için tercih edilmemiştir. Bu cihazın gücü şekil 2.1’ de 

gösterildiği üzere Pixhawk‘tan 5V’luk gerilim ile sağlanmıştır. 

 Batarya İHA’nın temel güç kaynağıdır. Lipo batarya seçiminde 

ise 1. ve 2. görev için 2 ayrı batarya kullanılmaya karar verilmiştir. 

1.Görev için 1300 mAh 4s 75c, 2.Görev için ise 1800mAh 75c 4s 

batarya kullanılmıştır. Raspberry Pi  bilgisayarı için de 2s 25c 450mAh batarya tercih edilmiştir. 

Bu komponentlerin seçilme nedenleri uçuş 

performans parametreleri başlığı altında 

formülze edilip detaylı bir şekilde anlatılmıştır.  
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 Bec modülü uçuş kontrol kartımıza devamlı 5V gerilim 

sağlayabilen bir komponenttir. Bununla birlikte motorların bataryadan 

çektiği akım değerlerini, bataryanın voltaj değerini anlık olarak yer kontrol 

istasyonuna telemetri aracılığıyla iletmektedir. Batarya Fail Safe ayarları 

buradaki verilere göre tepki vermektedir. Kullanılan Bec modülü 

Maksimum XT 60 konektör ile 60A’e kadar algılamaktadır. Anahtarlama 

regülatörü çıkışı ise 5.3 V ve 2.25 A’dir.  

         Sıradaki modül 2. görev için kullanılacak bir Bec modülüdür. 

Bu Bec modülü 2s’ilk mini lipo bataryadan Raspberry Pi 4 

bilgisayarına ihtiyacı olan 5V 3A değerini sabit olarak 

verebilecektir.  

 ESC (Electronic Speed Controller) motorların kontrol merkezi 

ve beyin ünitesidir. İHA’nın olabildiğince hafif olması hedeflendiği için 

13 gr ağırlığındaki 4 in 1 ESC kullanılmıştır. Bu hafiflik ve ağırlık 

merkezi belirlenmesi açısından da avantaj sağlamıştır. Kullanılan 

ESC’nin özellikleri; Racestar markasının 35A BLheli S 3-6S destekli 4 

in 1 ESC modelidir. Devamlı olarak motor başına 35A akıma kadar iletebilmektedir. ESC’nin 

komponent birleşimleri şekil 2.1’de gösterilmiştir. Kavramsal tasarım raporunda bahsettiğimiz 

XRotor marka Nano 20A 4in1 Dshot600 ESC’nin motor başına gerekli akımı sağlayamadığı 

için kullanılmamıştır.  

    Gerekli isterleri karşılayabildiği için SunnySky marka motor tercih 

edilmiştir. Motorların özellikleri; SunnySky X2212 1250 KV fırçasız bir 

motordur. Şekil 2.1’de görüldüğü üzere ESC’ye 3 kablo üzerinden 

bağlanmaktadır. Bu kablolardan geçen gerilim devamlı +, +, - şeklinde 

değişerek motorun gövdesiyle birlikte dönmesini sağlar.  

 Akım kesici herhangi acil bir durumda tek bir hareketle motorların 

üzerindeki akımı kesebilir. 12V-24V aralığında çalışan bu buton 500A 

akıma kadar çalışmaktadır.  

 Sigorta bataryanın herhangi bir sebepten dolayı yüksek 

akım vermesini engelleyerek devre elemanlarının zarar görmesini 

engeller. Piyasada 100A 125A ve 150A olmak üzere sigorta 

çeşitleri bulunmaktadır. İhtiyacımız olan sigorta ise motorlar 

maksimum throttle da 104 A akım çektiği için 125 A olarak 

belirlenmiştir. 
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 İHA’nın üzerinde bulunan Pixhawk uçuş kontrol 

kartı ile entegre olan açık kaynak kodlu arayüz yazılımı 

olan Mission Planner aktif olarak kullanılacaktır. Bu arayüz 

yazılımının içerisinde ise ArduPilot Firmware tabanlı 

Quadcopter yazılımı bulunmaktadır. Arayüzü kullanarak 

kablolu bir şekilde belirlediğimiz otonom uçuş rotaları 

115200 seri haberleşme kanalı kullanılarak 

yüklenmektedir. İHA’nın otonom ve manuel uçuşları 

sırasında anlık olarak veri yollayabilmesi için 57600 kablosuz haberleşme kanalı 

kullanılmaktadır.  

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

 Bu başlık altında İHA’nın görevi gerçekleştirmesi için gerekli olan sistem mimarisinden, 

kullanılan bileşenlerden, yazılımından ve algoritma yapısından bahsedilecektir.  

Yerleşik Bilgisayar 

 İHA’nın 2.görev gereksinimleri doğrultusunda bir karar verme 

algoritması kullanılacak ve denetleyecek olan bir yerleşik bilgisayara 

ihtiyaç vardır. Bilgisayar olarak Intel Galileo, Raspberry Pi vb. 

seçenekler mevcuttur. Kullanılan bilgisayar, 1.5G Dört Çekirdekli CPU 

işlemciye ve 4GB DRR4 RAM’e sahip Raspberry Pi 4 bilgisayarıdır. 

Görev gereksinimlerini karşılayabileceği anlaşıldığından bu bilgisayar tercih edilmiştir. 

 

Kamera 

 Kamera olarak Raspberry Pi’nin kendi kamerasını hem hafiflik 

bakımından hem de Raspberry Pi’nin bilgisayara olan entegrasyon 

kolaylığından dolayı tercih edilmiştir. 

 

Yazılım 

 İHA’nın 2.görevi yapabilecek kabiliyete ulaşması için Raspberry Pi 

üzerinden yazılan kodların Pixhawk ile haberleşerek çalışması gerekmektedir. 

Bunun için Pixhawk ve Raspberry Pi birbirlerine Şekil 2.1’de gösterilen port 

aracılığıyla bağlanmıştır. 

12.07.2021 Tarihli test 
uçuşumuzdan bir ekran 

görüntüsü 

Şekil 2.1 
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 Bağlantı işlemi 

gerçekleştikten sonra, bu iki cihaz 

arasında iletişimin sağlanabilmesi 

için Raspberry Pi üzerinde 

kütüphanelerin kurulumu 

gerçekleştirilmiştir. Bunlar Mavlink 

ve Dronekit kütüphaneleridir. 

Mavlink kütüphanesiyle birlikte 

Pixhawk’a komut gönderme işlemi 

gerçekleştirilir. Bu işlemi Raspberry 

Pi üzerinden terminal ve Mavproxy 

paketi çalıştırarak bağlantı 

sağlanılmıştır. 

 Mavproxy, Mavlink protokolünü destekleyen herhangi bir otonom sistem için kullanılan 

Yer Kontrol Sistemidir. Bağlantı yapıldıktan sonra Şekil 2.2’de görüldüğü üzere kullanıcı 

doğrudan terminale yazarak Pixhawk'a komutlar gönderebilir. 

 Bağlantı işleminin ardından İHA’nın motorlarını 

çalıştırmak, kalkış yapmak, belirlenen noktalara uçuşunu 

sağlamak gibi uçuş komutları içerisinde hazır olarak bulunan Dronekit kütüphanesi kullanılarak 

yazılan Python dosyalarını Pixhawk'a 

gönderecektir. Bu şekilde İHA’nın tam 

olarak uçuşu kontrol edilmiştir. 

  İHA’nın sistem mimarisi Şekil 2.3’te 

görülmüştür. 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2 

Şekil 2.3 
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Görüntü İşleme ile Hedef Tanıma 

 İHA’nın görüntü işlemeyle 

birlikte hedef tanıması için sık 

kullanılan, Python kütüphanesi 

içerisinde bulunan OpenCv tercih 

edilmiştir. Görüntü işleme, OpenCV 

kütüphanesiyle birlikte renk ve 

nesne tespiti işlemi 

gerçekleştirmiştir. İHA renk tespit 

işlemini OpenCV kütüphanesi 

içinde bulunan HSV renk uzayı ile 

gerçekleştirmiştir. Renk uzayı ile ihtiyaç olan renklerin renk aralığı analiz edilerek en uygun 

değer bulunmuş ve renk tespitinde kullanılmıştır. İHA'nın renk tespiti tamamlandıktan sonra 

verilen geometrik şekillerin OpenCv kütüphanesi ile şekilleri ortaya     çıkarılarak nesne tespiti    

yapılmıştır. Gerçekleştirilen renk ve nesne tespiti sayesinde elde edilen sonuç İHA 'nın görüntü 

işlemeyle birlikte hedef tanıma yöntemi Şekil 2.4’teki şablonda gösterilmiştir. 

 

Su Bırakma Alanını Tanıma 

 

 İnsansız Hava Aracı üzerinde tamamlanılan hedef tanıma analizlerinin ardından İHA 

için en uygun değerler belirlenmiştir. Bu değerler üzerinden verilmiş olan su bırakma ve su 

alma alanları Görüntü İşleme, Opencv ve Python kütüphaneleri ile iki aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalardan ilk olanı bırakma alanı için geçerli olan renk tespit kısmıdır. 

Bunun ardından gelen ikinci aşama nesne tespit 

kısmıdır. 

 İHA‘nın su bırakma görevini tamamlamak için 

gerekli olan şekil ve renk tespiti birleştirilmiştir. Bu 

şekilde daha sağlıklı bir tanıma işlemi yaparak su 

bırakma alanı tespiti tamamlanmıştır.  Bu işlemin örneği 

Şekil 2.5’te görülmektedir. 

  

Algoritma 

 İHA’nin algoritmayı tamamlayabilmesi için gerekli olan tüm kontroller ve işlemler 

gerçekleştirilmiştir. Yarışma tarafından belirlenen görev 1 ve görev 2 için iki farklı ilerleyiş söz 

konusudur. İHA’nın ilk adım olarak görev 1 tamamlaması gerekmektedir. Bunun için Mission 

Planner programı kullanılmıştır. 2. Görevde sistem biraz farklı olacaktır. 

 İHA’nın uçuş kontrol kartı olan Pixhawk‘ın yerleşik işletim sistemi olan Raspberry Pi 

Şekil 2.4 

Şekil 2.5 
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bağlantısı sağlanılmış ve 2.görev için tasarlanılan algoritma, Görüntü İşleme, Opencv ve 

Dronekit kütüphanesi kullanılmıştır. İlk adımda arm edilme işlemi gerçekleştirilir. Kurallar 

gereği İHA yerden en az 5 metre kadar irtifa alması sağlanır ve tam zamanlı olarak Mission 

Planner’dan çizilen rota üzerinde hareket etmeye başlar. Bu hareket süreci boyunca 

gerçekleşmesi şart olan direk hizalarını geçmesi göz önünde bulundurularak rota çizimi 

yapılmıştır. İlk turda hareket halinde olan İHA yarışma tarafından belirlen su bırakma alanını 

belirleyip koordinatlarını tanımlar. İlk turu tamamlamış olan İHA su alma alanına doğru ilerler. 

Su alma alanında irtifasını azaltır. İrtifasını azaltmış olan İHA su alma havuzundan suyu alır 

ardından tanımladığı konuma gider. Havuzda kendini ortalayan İHA servo motoru çalıştırır ve 

suyu boşaltır. Rotasını takip edip bitiş çizgisini geçer ve inişini yapar.  

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

 İHA’nın hem hafif hem de yeterli mAh değerine sahip olması için doğru bir Lipo 

batarya kullanılmalıdır. Şekil 2.1 de verilen formüle bakıp istenenler yerine koyulduğunda en 

uygun Lipo batarya seçilir. Elde ettiğimiz veriler Tablo 2.2’ de gösterilmiştir.   

Tablo 2.2 

Lipo(mAh) 
1 Dakikalık 
Yük Miktarı 

(CLipo(A)) 

Toplam 
Ağırlık 

(gr) 

Motor Başına 
Kaldırma (gr) 

 

Motor Başına 
Akım 

Gereksinimleri 
(IT(A)) 

Uçuş 
Süresi(dk) 

1300 
Görev 1 62,4 1030,4 257,5 3,1 4,5 – 4,9 

Görev 2 62,4 1419,8 354,9 4,8 3 – 3,2 

1500 
Görev 1 72 1057,2 264,3 3,3 5,2 – 5,4 

Görev 2 72 1446,6 361,6 5 3,3 – 3,6 

1800 
Görev 1 86,4 1077,2 269,3 3,5 5,8 – 6,1 

 Görev 2 86,4 1466,2 366,5 5,1 4 – 4,2 

Şekil 2.1 
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İHA’nın farklı bataryalar ile gerekli testleri sonucunda 1.görevin daha kısa olması ve 

yük miktarının 2.göreve göre daha az olmasından dolayı iki görev için farklı batarya 

kullanılmasına karar verilmiştir. 1.görevde seçilen batarya 1300mAh, 2.görevde seçilen 

batarya ise 1800mAh’lik bataryadır. Bu şekilde İHA’nın istenen görevi optimum koşulda 

sağlamış olur.  

 

Grafik 2.3, 1.görevin hız-zaman grafiğidir. Grafikteki verilerden 10 km/h hızında sürtünme 

dahil, 4,8 dakikada gittiği görülüyor. Yapılan testler sonucu 1.görevi ortalama 1,5 - 2 dakikada 

bitiren İHA için yeterli bir sonuç olduğu görülmüştür.     

Grafik 2.3 

Grafik 2.4 
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 Grafik 2.4 ise 2.görevin hız-zaman grafiğidir. Grafikteki verilerden 10km/h hızında 

sürtünme dahil 4,3 dakikada gittiği görülüyor. Yapılan testler sonucunda da İHA’nın 2. görevi 

ortalama 3- 4 dakikada yaptığını göz önünde bulundurursak İHA için gerekli Lipo bataryasını 

kullanmış oluruz. 

 

 Yapılan bazı uçuş testlerinden elde edilen sonuçlar Grafik 2.5’ te pasta grafiği 

halinde gösterilmiştir. İHA %92 oranında kırmızıyı tanıyıp servo motoru 

çalıştırabilmektedir. Hedeflenen zamanda bitirme oranının %65 olma sebebi ise 2. 

görevde 2,5 dakika olarak hedeflenen zamana çoğu kez ulaşılamamasıdır. Son olarak 

ise kırımsız su bırakma oranı %81’dir. Bu veriler İHA’nın görevleri yapabilmesi için 

yeterli sonuçlardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.5 
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2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

 Bu başlık altında Döner kanat İHA’da kullanılan malzemelerin listesi, miktarları ve 

maliyetlerine yer verilmiştir. 

Tablo 2.1 

No Parça Adı 
Birim 

Fiyatı(₺) 
Miktar 

Toplam 
Fiyatı (₺) 

1 Pervane             37            4 148 

2 Motor 168 4 672 

3 Şase 700 1 700 

4 Alıcı 112 1 112 

5 Telemetri 365 2 730 

6 
Pixhawk ve 
Sensörleri 

720 1 720 

7 Esc ve Koruyucu 350 1 350 

8 Lipo (1300mAh) 302 1 302 

9 Lipo (1800mAh) 411 1 411 

10 Gps 380 1 380 

11 İniş Takımı 50 4 200 

12 
Raspberry Pi ve 

Kamera 
830 1 830 

13 Lipo(450mAh) 100 1 100 

14 Bec Modulü 60 1 60 

15 
Mekanik Birleştirici   

Kompanentler 
200 1 200 

16 Anahtar 60 1 60 

17 Sigorta 30 1 30 

               Toplam          6005 TL 

 

2.9 Yerlilik  

Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır.  
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