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TAKIM ADI: SİMULAB İHA 
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1. PROJE ÖZETİ 

Bu rapor, Simulab İHA takımın geliştirdiği ve Eylül 2021’de düzenlenecek Uluslararası İHA 

Yarışması’nda yarışacak olan döner kanatlı hava aracının elektronik ve mekanik tasarımları ile 

ilgili bilgi vermek üzere hazırlanmıştır. 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

İnsansız hava aracının tasarımı için öncelikle yarışmadaki görev puanlama sistemi ve yarışma 

kuralları incelenmiştir. İHA’nın yarışmanın birinci görevinde hızlı ve hafif olması beklenirken 

ikinci görevde yüksek yük taşıma kabiliyeti ve hızlı bir şekilde görevin tamamlanması 

beklenmektedir. Puanlama kriterlerinin yanı sıra hava aracının her iki görevi de otonom bir 

şekilde gerçekleştirilmesi istenmektedir ve bu doğrultuda yüksek hızlara çıkabilecek, görev 

kapsamında hedeflenen ağırlığı rahatça kaldırabilecek ve görevleri otonom olarak 

tamamlayabilecek bir insansız hava aracı tasarlanmıştır.  

İHA’nın hedeflenen ağırlığı kaldırabilmesi ve yüksek hıza ulaşılabilmesini sağlayacak dört adet 

iFlight XING 2450KV fırçasız dc motorlar, motorları kontrol edebilmek için Racerstar Metal 50A 

4in1 elektronik hız kontrolcüsü, hava aracının görevi hedeflenen sürede verimli bir şekilde 

gerçekleştirmesini sağlayacak 1300mAh 95C Tattu ve 3000mAh 35C GensAce lityum polimer 

bataryalar kullanılmıştır. Otonom uçuş kontrolünü sağlamak için Pixhawk 2.1 Cube, yüksek 

hassasiyete sahip HERE 3 GPS, yer istasyonuyla iletişimi sağlamak için 3DR Telemetri ve 

alıcı olarak Flysky FS-İA6B tercih edilmiştir. İkinci görevde bulunan su bırakma alanının tespiti 

ve hizalanması için görüntü işleme yöntemi kullanılmıştır ve bu yöntem için Raspberry Pi 4 

Model B kullanılırken su alma-bırakma mekanizması için sonsuz dönen PowerHD AR-3606HB 

servo motor kullanılmıştır. 

Tasarımda hava aracının hafif, kullanılacak bileşenlerin sığabileceği, hız, kontrol, stabilitenin 

yüksek değerlerde karşılandığı ve özgün olarak tasarlanan XH gövde biçimi kullanılmıştır. 

Üretilen gövdenin hafif olması ve itkinin düzgün şekilde aktarılabilmesi için düşük yoğunluklu 

fakat yüksek dayanımlı bir malzeme olan karbon fiber kullanılmıştır. Özgün olarak tasarlanan 

gövde bileşenlerin verimli bir şekilde yerleştirilmesini, hafifliği ve sağlamlığı sağlamaktadır.  

1.1 Takım Organizasyonu 
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Şekil 1.1 Organizasyon Şeması 

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

           Tablo 1.1 İş-Akış Çizelgesi              Planlanan:            Gerçekleşen:  
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2. DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Tasarlanan İHA’nın iki motor arası uzaklığı 296 mm’dir. Gövde genişliği 256.5mm, uzunluğu 

257mm’dir. Bu uzaklıklar kullanılan pervanelerin boyutuna ve Tablo 2.1’daki 1. ve 2. görev için 

gerekli olan parçaların verimli bir şekilde kullanımına yönelik belirlenmiştir. İHA’nın 1. görev 

için ağırlığı 986 gramdır, 2. görevde ise görev yükü olmadan 1482 gramdır. Bölüm 2.7’de 

yapılan hesaplamalara göre 2. görevde alınması hedeflenen su miktarı 800 gramdır, İHA’nın 

2. görevde yüküyle beraber ağırlığı 2282 gramdır.  Her iki görevde de ağırlık merkezi motorlara 

eşit uzaklıkta olacak şekilde ağırlık dağılımı yapılmıştır. Ağırlık merkezinin motorlara eşit 

uzaklıkta yapılmasının nedeni motorlara eşit ağrılıklar verilip motor verimliliğinin ve uçuş 

kararlılığının artırılmasının hedeflenmesidir.  

Tablo 2.1 Döner Kanatlı İHA Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu 

 No Parça Adı Ağırlık (gram)  Adet Toplam Ağırlık (gram) 

1 Pixhawk 2.1 + Mini Carrier 

Board 

53 1 53 
2 iFlight XING X2306 2450KV 

Motor 

33 4 132 
3 LDARC KingKong 6040 

Pervane 

4 4 16 
4 İHA Gövdesi 257 1 257 
5 200A Akım Kesici ve Sigorta 120 1 120 
6 Tattu 1300 mAh 95C LiPo Pil 165 1 165 
7 Here3 GPS 50 1 50 
8 Güç Modülü 18 1 18 
9 GPS Tutucu 16 1 16 
10 Racerstar Metal 50A ESC 23 1 23 
11 FlySky FS-İA6B Alıcı 20 1 20 
12 3DR Radyo Telemetri 19 1 19 
13 Gens Ace 3000 mAh 35C LiPo 

Pil 

307 1 307 
14 İniş Takımı 21 4 84 
15 5V 3A UBEC Voltaj Regülatörü 10 2 20 
16 Raspberry Pi 4 50 1 50 
17 USB Kamera 19 1 19 
18 AR3606HB Servo Motor 40 1 40 
19 Su Mekanizması 100 1 100 
20 Bağlantı parçaları 137 1 137 

 TOPLAM (1. Görev) 986   
 TOPLAM (2.Görev) 1482   

 

Tabloda turuncu boyalı parça sadece 1. görevde kullanılacakken, yeşil boyalı parçalar iki 

görevde de ortak olarak kullanılacaktır. 2. görevde kullanılacak parçalar maviye boyanmıştır. 

Tablo 2.2 Döner Kanatlı İHA Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu 

No Parça Adı Ağırlık 
(gram) 

X Uzaklığı 
(mm) 

Y Uzaklığı 
(mm) 

Z Uzaklığı 
(mm) 

1 Pixhawk 2.1 + Mini Carrier Board 53 0.767 21.906 -6.196 

2 iFlight XING X2306 2450KV Motor 132 0 20.215 0 

3 LDARC King Kong 6040 Pervane 16 0 34.122 0 

4 İHA Gövdesi 257 0.295 10.386 2.131 
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Şekil 2.1: Referans Noktanın X-Z Eksenleri       Şekil 2.2: Referans Noktanın X-Z Eksenleri  

Referans merkezi çapraz motorların merkezlerinden birbirine düz bir çizgi çekildiğinde oluşan 

iki çizginin kesişim noktasındadır ve Şekil 2.1’de, X ve Z eksenleri ile gösterilmiştir. Yükseklikği 

gövdenin alt plakasının altında olacak şekildedir ve Şekil 2.2’de, Y ekseni ile gösterilmiştir. 

Bağlantı parçaları, ağırlık merkezi hesaplanırken geldikleri yerlere göre dağıtılmıştır. 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

Gövde çerçevesi yarışma görevleri göz önüne alınarak XH olarak seçilmiştir. Seçilme nedeni 

birinci görev için daha az hafiflik ve sürtünme sunan X çerçevesi ile ikinci görevde İHA’nın 

gövdesinin parça yerleşimi kolaylığı sunan H çerçevesinin özelliklerini taşımasıdır. Kollar 

gövdeden ayrı olarak tasarlanmıştır bunun nedenleri; denemeler sırasında bir kırım 

durumunda kolun kırılması durumunda kolayca değiştirilebilmesi ve karbon fiber plaka kesimi 

sırasında karbon fiber plakanın daha verimli kullanılmasıdır. Pil gövdenin alt kısmına kamera 

ve su mekanizması gelmesinden dolayı üste konumlandırılmıştır. Gövde öne ve arkaya 

uzatılarak bütün parçaların verimli konumlandırılması sağlanmıştır. Üretilen gövdenin taşınan 

suya ve İHA parçalarına motorlardan gelen itkiyi düzgün aktarabilmesi için gövde 

5 200A Akım Kesici ve Sigorta 120 0.172 64.713 -72.462 

6 Tattu 1300 mAh 95C LiPo Pil 165 0 65.75 64.489 

7 Here3 GPS 50 0 124.01 -132.249 

8 Güç Modülü 18 -12.434 24.898 -100.689 

9 GPS Tutucu 20 0 52.293 -121.496 

10 Racerstar Metal 50A ESC 23 0 16.502 -53.135 

11 FlySky FS-İA6B Alıcı  16 0 31.775 -66.391 

12 3DR Radyo Telemetri 19 1.715 33.863 116.824 

13 Gens Ace 3000 mAh 35C LiPo Pil 307 0 65.351 35.317 

14 İniş Takımı 84 0 -21.338 0 

15 5V 3A UBEC Voltaj Regülatörü 20 0 7.509 47.003 

16 Raspberry Pi 4 50 0.341 20.979 79.19 

17 USB Kamera 19 0.07 -23.352 94.972 

18 AR3606HB Servo Motor  40 5.908 -13.368 -103.283 

19 Su Mekanizması 100 0 -1894.605 0 

 TOPLAM (1. Görev) 986 0.187 39.974 -7.868 

 TOPLAM (2.Görev) 1482 0.211 -95.395 -2.984 

X 

Z 

Y 

Z 
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malzemesinin dayanımım yüksek olması beklenirken gövdenin hafif olması için yoğunluğunun 

düşük olması gerekir. Bundan dolayı gövde malzemesi olarak Tablo 2.3’de yapılan 

karşılaştırmaya göre düşük yoğunluklu ve aynı zamanda dayanımı yüksek olan karbon fiber 

seçilmiştir. 

Tablo 2.3 Döner Kanatlı İHA Gövde Malzemesi Karşılaştırma Tablosu 

Malzeme Cinsi Yoğunluk (g/cm3) Çekme Dayanımı (MPa) Elastiklik Katsayısı (GPa) 

Karbon Fiber 1,6 600 70 

Alüminyum 6061 2,86 550 70 

PLA 1,27 32 2,8 

ABS 1,05 40 2,3 

Balsa 0,13 14 3 

G10 Cam Fiber 1,8 262 18,6 

 

Gövde tasarımı takımız tarafından özgün olarak yapılmıştır. Kollarda lale motifi kullanılmıştır. 

Kolların gövde alt plakasının statik simülasyonlar neticesinde 5mm olmasına karar verilmiştir. 

Üst plakanın, iniş takımlarının ve su taşıma haznesi bağlantı parçasının yapılan 

simülasyonlarla ve denemelerle 2mm olmasının yeterli olduğu görülmüştür. Ardından karbon 

fiber plaka temini sağlanmış ve CNC kesime gönderilerek ürünler ortaya çıkmıştır. İniş takımı 

için ilk başta yapılan üretimde iniş takımının yeterli dayanıma sahip olmadığı görülmüş ve iniş 

takımı tasarımı güncellenerek son halini almıştır. Gövdenin altına su haznesinin bağlanması 

için ayrı bir katman tasarlanmış ve üretilmiştir. Şekil 2.3’te tasarım ve üretilen hali gösterilmiştir. 

2mm plaka kullanılarak kanca ile kolayca takılıp çıkarılabilecek bir alan yapılmıştır. 

 

Şekil 2.3: Su Haznesi Bağlantı Plakasının Gerçek ve CAD Görüntüsü 

İniş takımlarımızın ilk tasarımı Şekil 2.4’te verilen tasarımdır. Üretimden sonra yapılan testler 

sonucu yeterli dayanıma sahip olmadığı görülmüş ve Şekil 2.5’deki tasarıma geçilmiştir. En 

son tasarımımız 2 adet plakanın, kola yanlardan sıkı şekilde geçmesi ve birbirlerine 

aralayıcılarla bağlanmasından oluşmaktadır. Her bir koldaki plakalar üçer adet aralayıcı ile 

birbirine bağlanmaktadır. İniş takımları İHA’yı yerden 75 mm yükseltmektedir. Bir kola gelen 

iniş takımının ağırlığı 21 gramdır. İniş takımı deşimesi ile kol tasarımının uç kısmında bir 

değişiklik yapılmıştır.  
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                     Şekil 2.7:İHA Önden Teknik Çizimi                Şekil 2.8: İHA Üstten Teknik Çizimi 

 

Şekil 2.9: İHA Sağdan Teknik Çizimi 

Şekil 2.4: İlk Üretilen İniş 
Takımları 

Şekil 2.5: İkinci İniş Takımı 
CAD tasarımı              

Şekil 2.6: İkinci İniş Takımı 
Fotoğrafı 
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Şekil 2.7,2.8 ve 2.9’da İHA’nın ölçeklendirilmiş olarak sırayla önden üsten ve sağdan teknik 

çizimleri verilmiştir. Şekil 10’da ise İHA’nın sağ üst köşeden persfektif görüntüsü verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

İHA’nın 2. görevde su ile maksimim ağırlığı 2282 gram olacaktır. Su ile stabil bir uçuş için 

itki/ağırlık oranının 2 ile 3 arasında olması gerekmektedir. Bu oran birinci görevde 7.1’dir, ikinci 

görevde ise susuz 4.7’dir ve su ile 3 olmaktadır. Bu sayede İHA görevi otonom olarak 

zorlanmadan yapabilmektedir. 

Şekil 2.10: İHA'nın Perspektif Görüntüsü Şekil 2.11: İHA'nın Patlatılmış Görüntüsü 

Şekil 2.12: Sistem bileşenlerinin iç-dış yerleşimi 
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Tablo 2.4: Farklı Pervanelerde Motor İtki Tablosu 

Tablo 2.4’de kullanmış olduğumuz motorun farklı pervaneler ile yapılan itki testleri verilmiştir 

ve motor ile yapılan testlerin 3. dereceden polinom denklemine oturtturulması ile 

oluşturulmuştur. Kullandığımız pervane Kingkong marka olup 6040 boyutundadır. Seçilen 

6040 pervane diğer pervanelere göre daha fazla itki verebilmektedir bu sayede 1. görev 

uçuşundaki maksimum hız artarken aynı zamanda 2. görevde su ile stabil bir uçuş 

yapılabilmektedir. 

Şekil 2.13’de göründüğü üzere gövdeye 

yapılan statik testinde motorun 

uyulabileceği güçten %30 fazlası 

uygulanarak gerçekleştirilmiştir. 

Gövdenin maksimum esnemesi kol 

uçlarında oluşmuş ve 0.5894mm’dir. Bu 

esneme değeri karbon fiberin esneme 

sınırları içerisindedir. Maksimim oluşan 

stres kolun gövdeye bağlandığı kısımda 

oluşmuştur ve 343 MPa’dır. Karbon 

fiberin dayanabileceği değer 600 

MPa’dır.   

1. görevde daha İHA uçuş sırasında stabilitesini daha 

rahat sağlayabilmesi için Şekil 2.14’te görünen ağırlık 

merkezi (Yeşil Nokta), itki merkezine (Kırmızı Nokta) 

yakın olacak şekilde ayarlanmıştır. 2. görevde ise su 

alındığında İHA’nın sarsılmasını azaltmak için ağırlık 

merkezi (Mavi Nokta) itki merkezinden (Kırmızı Nokta) 

aşağıda olacak şekilde ayarlanmıştır. 

-500

0

500

1000

1500

2000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

İT
K

İ (
G

ra
m

)

GÜÇ(%)

Polinom. (5050)

Polinom. (5.1*3.1*3)

Polinom. (5045)

Polinom. (5043)

Polinom. (6040)

Polinom. (6035)

Şekil 2.13: Gövde Statik Test Sonucu 

 

Şekil 2.14: İHA'nın Ağırlık 
Merkezleri ve İtki Merkezinin 

Konumları 
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2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Döner kanatlı İHA kategorisinde yarışmanın ikinci 

aşamasında konumu belirli olmayan su bırakma 

alanının tespit edilip, su alma yerinden suyun 

alınıp, bırakma alanına bırakmasını içerir. 

Görevde, havuzdan suyun alınabilmesi, 

taşınabilmesi ve boşaltılabilmesi için bir 

mekanizmaya ihtiyaç duyulmaktadır ve bunun için 

bardak şeklinde olan rahatça suyun alınıp 

taşıyabilmesini sağlayacak bir su haznesi 

kullanılırken suyun boşaltılması için sonsuz dönen 

bir servo motor kullanılmaktadır.  

Hazne Şekil 2.16’da görüldüğü üzere 

plastikten yapılıp ağırlık oluşturmak amacıyla üst tarafına metal sarmal sarılarak üretilmiştir, 

böylelikle mekanizma su yüzeyine temas ettiğinde batacaktır, hazneyi kontrol etmek için 

tabanına makaraya bağlanacak şekilde ip bağlanmıştır. Hazne, üst tarafından plastik 

kaplanmış çelik bir ip ile hava aracına ortadan bağlanmıştır. Mekanizmanın yük taşıma 

kapasitesi görevler için yapılan optimizasyon çalışması sonucu belirlenmiş olup yaklaşık olarak 

950ml iç hacme sahiptir.  

                     

 

Hava aracı su alma alanının üstüne geldiğinde dikey bir şekilde alçalır ve hazne, üst tarafına 

yerleştirilen metal sarmalların ağırlığı sayesinde suya batacak ardından üzeri açık olan hazne 

suyla dolacaktır, böylece hava aracı yükseldiğinde suyu almış olacaktır. Hava aracı su bırakma 

alanına geldiğinde servo çalıştırılacak, servoya bağlanan Şekil 2.17’deki makara yardımıyla 

Şekil 2.15 Su Alma-Bırakma Mekanizması 

Şekil 2.16 Su Haznesi Şekil 2.17 Servo ve Makara Sistemi 
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haznenin tabanına bağlanan ip sarılacak ve hazneyi dikey eksende yaklaşık olarak 135 derece 

döndürerek ters konuma getirilecektir ve böylece belirlenmiş bölgeye su boşaltılacaktır. 

Üretilen mekanizma kavramsal tasarım raporundaki tasarım ile farklıdır, ilk mekanizma 

tasarımı denendiğinde haznenin su sızdırması, kapağın rahat açılıp kapanmaması, su alırken 

fazla zaman kaybetmesi gibi birçok sorunla karşılaşıldı ve bu sorunlara karşın yeni bir tasarım 

tasarlandı.  

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

Tasarlanan insansız hava aracı dört adet motor, motorları kontrol etmek için bir ESC, motorlara 

ve sistemlere gücü sağlayacak olan bir lityum polimer batarya, otonom uçuş kabiliyetine sahip 

bir kontrol kartı, uçuş için gereken elektrik elektronik sistemler ve görevi tamamlamak için alt 

sistemlerden oluşmaktadır. 

2.5.1 Güç Sistemleri 

Şekil 2.18 Basitleştirilmiş Güç Devre Şeması’nda gösterildiği üzere yüksek boşalma potansiyeli 

olan Lipo batarya devreye 14.8 V güç sağlamaktadır. Bataryadan gelen güç sigortadan 

geçerek güç modülüne ve alt sistemleri besleyen ubec’e gelmektedir. Güç modülü uçuş kontrol 

kartını beslediği gibi, yüksek akıma dayanıklı 12 AWG kablolar ile esc’ye bağlanmıştır. ESC 

uçuş kontrol kartından gelen sinyaller doğrultusunda motorları döndürmektedir. Daha iyi 

uçuşlar gerçekleştirmek ve bu uçuşları kontrol etmek amacıyla kullanılan GPS, telemetri vb 

bileşenler uçuş kontrol kartına doğrudan bağlanmıştır. İkinci görev doğrultusunda kullanılan 

sistemler uçuş kontrol kartına ve güç sistemlerine daha sonra bağlanarak görevin 

tamamlanması sağlanacaktır.  

 

Şekil 2.18 Basitleştirilmiş Güç Devre Şeması 

Hava aracında kullanılan her motor-pervane çifti için gerekli maksimum akım 47 amperdir. Bu 

bağlamda dört rotorlu hava aracı maksimum 188 amper çekmektedir. Seçilen sigortanın bu 



12 
 

değerden yüksek olması gerektiği için 200 Amper değerine sahip, manuel olarak devre 

kesimini sağlayan buton bulunduran bir sigorta seçilmiştir.  

Yarışmadaki farklı görevlere yönelik yapılan hesaplamalar sonucunda her iki görevde de 4S 

batarya kullanılacaktır. İlk görevde 1300 mAh 95 C Tattu markalı batarya ile yüksek performans 

hedeflenmiştir. Yaklaşık olarak 5 dakikalık bir asılı kalma süresi vardır. İkinci görevde ise 3000 

mAh 35C Gens Ace marka batarya ile yüksek performansın yanı sıra daha uzun uçuş süresi 

elde edilmek istenmiştir. 6 dakika uçuş süresi sağlayabilen bu batarya ile ikinci görevde su 

alma ve bırakma anlarında geçecek zaman için yeterli güç sağlanmış olmaktadır. Batarya 

seçimlerinde yapılan hesaplamalar “2.7.1 Batarya Kapasite Hesabı” bölümünde yer 

almaktadır. 

2.5.2 Uçuş Elektroniği ve Kontrol Sistemleri 

Uçuş kontrol ünitesi olarak güvenilirliği kanıtlanmış, açık kaynak kodlu, Mission Planner 

arayüzü ile kontrol edilebilen Pixhawk tercih edilmiştir. Hava aracımızda Pixhawk 2.1 cube 

kullanılacaktır. İçinde yedekli olarak 9 eksenli üç adet IMU bulunur ve bunlardan 2 adeti 

mekanik titreşimlerden yalıtılmıştır. Bu IMU'ların optimum şekilde çalışması için sıcaklık kontrol 

edilerek uygun sıcaklığa çekilir. İçinde bulundurduğu uçuş kontrol işlemcisi ve yardımcı işlemci 

sayesinde birçok çıkış sunmaktadır. Bu özellikleri sayesinde diğer rakiplerini geride 

bırakmaktadır. İHA’nın gövdesinde yapılan bileşen yerleşimlerinin  verimli olması amacıyla 

küçük boyutlu olan Mini Carrier Board, hava aracında kullanılan diğer bileşenler ile pixhawk 

arasındaki bağlantıları sağlamak için kullanılmaktadır. Sağladığı yüksek sayıda portun yanı 

sıra güç dağıtımını kontrol etmesi, her konnektördeki akımı ölçerek aşırı yük nedeniyle arızaları 

da engellemektedir.  

Elektronik hız kontrolcüsü, elektrik motorlarının hızını ve yönünü kontrol eden ve düzenleyen 

bileşendir. Dshot, multishot, PWM ve benzeri protokoller yardımıyla uçuç kontrolcüsünden 

aldığı sinyalleri kullanmaktadır. ESC seçiminde ilk olarak hava aracının daha hafif olması 

amacıyla dört rotor sürebilen 4in1 ESC aranmıştır. Motorlar tam güçte yaklaşık 45 amper 

çekeceği göz önüne alınarak yapılan piyasa taramasından Racerstar Metal 50A 4in1 ESC 

seçilmiştir. Motorların sadece maksimum yükte 47 amper üzerinde akıma ihtiyaç duyacağı için 

ESC’nin 60 amper patlama akımına sahip olması hava aracı için yeterli görünmüştür. Buna ek 

olarak su geçirmez özelliğiyle yarışma için güvenlik açısından daha uygun bir bileşen olduğu 

görülmektedir.  

Hava aracında oluşacak elektriksel gürültü ve dalgalanmalar bileşenler üzerinde olumsuz 

etkilere sahip olacaktır. Daha iyi bir uçuş için ESC girişine 4S bataryaya uygun, 35v560uF 

değerlikte kapasitör eklenmiştir. Ayrıca motorlar yavaşlarken oluşan fren etkisiyle meydana 

gelen voltaj yükselmeleri de bu sayede sönümlenmiş olmaktadır.     
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Hava aracında 2.5 m konumlandırma doğruluğu sunan HERE 3 GPS kullanılmıştır. CAN 

protokolü ile oluşturulmuş yüksek hassasiyetli bir GNSS sistemidir. Hava aracının otonom 

görevlerdeki performansını yüksek doğruluk sağlayarak iyileştirmek için HERE GPS’in yanı 

sıra RTK modülü de kullanılacaktır. Böylelikle hassasiyet 25 mm doğruluğa ulaşacak ve daha 

iyi bir performans elde edilecektir. HERE 3 pusula, jiroskop ve ivmeölçer gibi yerleşik 

sensörlere sahiptir.  

 

 

Şekil 2.19: Detaylı Devre Şeması 

Şekil 2.19’da Detaylı Devre Şeması bulunmaktadır. Hava aracının en önemli kısımlarından biri 

olan elektrik elektronik sistemde önceliğin güvenlik olması nedeniyle yapılan bağlantılar daima 

pil devreye bağlı olmadan yapılmıştır. Buna ek olarak, yapılan her bir bağlantı ve 

entegrasyondan sonra devre test edilmiştir. Görülmekte olan bağlantıların tamamı güvenlik 

esas alınarak yapılmıştır. Kablolar, üzerlerinden geçecek akımlara göre farklı kalınlıklarda 

seçilmiş, yapılan lehimlemelerin ısıyla daralan makaron ve elektrik bandı ile yalıtımı 

sağlanmıştır ve plastik vida gibi bağlantı elemanları kullanılmıştır.  
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2.5.3 Elektromekanik Sistemler  

Döner kanatlı insansız hava aracının hareketini sağlamak amacıyla, pervaneler ile birlikte 

gerekli itki kuvvetini, elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürerek sağlayan bileşendir. 

Motor seçiminde hava aracının şekli, ağırlığı ve güç sistemi gibi çeşitli faktörler bulunmaktadır. 

Yapılan analizler ve hesaplamalar sonucunda dört rotorlu hava aracında iFlight XING serisi 

2450KV değerinde motorlar tercih edilmiştir.  

       Tablo 2.4 iFlight Xing X2306 2450KV Teknik Özellikleri 

Ağırlık 33.4 [g] 
 

Boştaki akım (10V) 3.0 [A] 

Maksimum Güç (4S) 748.78 [W] 

Maksimum Akım (4S) 44.57 [A] 

 

Hava aracında detayları Bölüm 3.4’te verilen su alma bırakma mekanizmasının kontrol 

edilmesi için servo motor kullanılacaktır, su mekanizmasının boşaltılması amacıyla su 

haznesinin altına bağlanan ipi 5 saniyeliğine çekmek için sonsuz dönebilen ve gereken torka 

değerine sahip servo kullanılması gerekmektedir. Kullanılacak olan servo motor hava aracının 

toplam ağırlığı da dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu özelliklere sahip olan ve teknik özellikleri 

Tablo 2.5’de verilen PowerHD AR-3606HB servo motor kullanılmaktadır.  

       Tablo 2.5 PowerHD AR-3606HB 

Ağırlık 40g 

 

Çalışma Torku 6.7 kg-cm 

Çalışma Gerilimi 6V  

Boyutlar 40.5x20.0x38.0 mm 

 

2.5.4 Alıcı-Verici ve Telemetri  

Hava aracında hızlı veri aktarımı ve kararlı olması nedeniyle FlySky FS-I6 verici kullanılmıştır. 

6 kanal olan bu verici 2.4GHz sisteme sahip olması sayesinde, diğer elektronik bileşenlerin 

yarattığı parazitlerden de etkilenmemektedir. Seçilen vericiye uygun olarak ve yeterli uçuş 

menzili sağlaması, hafifliği ve boyutları nedeniyle FlySky FS-iA6B alıcısı kullanılacaktır. 

Yer istasyonuyla haberleşmek için uzun menzile sahip olan açık kaynak kodlu 3DR Telemetri 

kullanılmaktadır. Yer istasyonu programı olan Mission Planner’ı desteklemesiyle yapılacak 

otonom görevlerin hava aracına aktarımını sağlamaktadır.  
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2.5.5 Raspberry Pi 4 ve Kamera Modülü 

Yarışmanın ikinci görevinde görüntü işleme amaçlı kullanılan Raspberry Pi 4 Model B ve 

kamera modülünden “2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi” bölümünde bahsedilmektedir. 

2.5.6 Otonom Görevin Yapılışı 

Görev 1 otonom yazılımı için açık kaynak kodlu ArduPilot otopilot projesi için tam özellikli bir 

yer istasyonu uygulaması olan Mission Planner kullanılacaktır. Görevi yapmak için izlenilecek 

olan yol şu şekildedir: İlk olarak uçuş alanı sınır ölçülerinin ve referans direklerinin konumları 

alınacaktır. Daha sonra sınır koordinatlarını aşmayacak şekilde ve aynı zamanda referans 

direklerini hesaba katarak İHA’nın uçması gereken rota yol noktaları (waypoint) çizilecektir. 

Son olarak yol noktalarının başına kalkış ve sonuna iniş eklenerek görevin tamamen otonom 

bir şekilde tamamlanması hedeflenmektedir. 

Görev 2 otonom yazılımı için yerleşik bir yardımcı bilgisayarda çalışan ve düşük gecikmeli bir 

bağlantı kullanarak ArduPilot uçuş kontrolörü ile iletişim kuran uygulamalar oluşturmasına 

olanak tanıyan Dronekit – Python kullanılacaktır. Dronekit açık kaynak kodlu bir kütüphanedir 

ve python programlama dili aracılığıyla kod komut dosyası yazmaya olanak sağlar. Takım 

olarak görev 2’yi otonom olarak gerçekleştirmek için bir algoritma tasarladık. Bu algoritma üç 

ana iş parçacığı (thread) üzerinden çalışmaktadır. Bunlar görüntü işleme iş parçacığı, ana iş 

parçacığı ve hizalama iç parçacığıdır. Görüntü işleme iş parçacığı “2.6 Hedef Tespit ve 

Tanıma Sistemi” bölümünde ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Ana iş parçacığı Dronekit 

kütüphanesinden yararlanılan kod ile görevin otonom bir şekilde gerçekleşmesini 

sağlayacaktır. Bu kod Mavlink yazılımı üzerinden otonom uçuş kartına görev için izlenecek 

olan rotanın yol noktalarını gönderir. Buna ek olarak görüntü işleme iş parçacığı ile entegre bir 

şekilde çalışarak ilk turda su bırakma alanının tespitinden sonra coğrafi konum 

hesaplamalarını bulundurur. Coğrafi konumu hesaplamak için elde edebildiğimiz gerekli 

değişkenleri (yükseklik, anlık konum, hedef pixel konumu vb.) kullanarak tasarlanan 

algoritmayı çalıştırdığımızda hedefin coğrafi konumları elde edilmektedir.  Son olarak hizalama 

iş parçacığı yer almaktadır. Bu iş parçacığının görevi, gps’den kaynaklanan konum sapmaları 

sonucunda istenilen noktalara ulaşamamanın engellenmesi için görüntü işlemeyle entegre bir 

şekilde çalışarak hedef nokta yakınlarına ulaşıldığı anda İHA’yı hedef noktanın ortasına 

hizalamaktır. Bu sayede alınan konum çok hassas olmasa veya alınan konuma tam olarak 

gidilmese bile hizalama iş parçacığı yardımıyla İHA görevini tamamlayacaktır. Sonuç olarak 

tasarlanan algoritmadaki üç iş parçacığı eş zamanlı olarak çalışarak görev 2’yi otonom bir 

şekilde gerçekleştirecektir. Görevin adımları  Şekil 2.20: Görev 2 Akış Şeması’nda 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2.20: Görev 2 Akış Şeması 

2 .6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Yarışmanın ikinci görevinde İHA’nın, konumu belirli olmayan Su Bırakma Alanı’nı tespit etmesi 

ve daha sonra konumu önceden belirli olan havuzdan su alıp, tespit edilen alana boşaltması 

istenmektedir. Bu doğrultuda Su Bırakma Alanı’nın tespit edilmesi ve tanınması için görüntü 

işleme yöntemi kullanılmasına karar verilmiştir. İHA görev uçuşunu gerçekleştirdiği sırada eş 

zamanlı olarak görüntü işleme yapılacak ve elde edilen bilgileri hafızasına kaydedecektir. Bu 

bilgiler sayesinde Su Bırakma Alanının konumu belirlenecek ve tespit edilen konuma su 

bırakma işlemi yapılacaktır. 

Görüntü işlemeyi yapacak olan geliştirici kart seçiminde en önemli faktörler işlem gücü ve boyut 

olarak belirlenmiştir. Bunlara ek olarak fiyat, ekran kartı ve kaynağa erişim parametreleri önem 

derecelerine göre 0-1 arası katsayılandırılmıştır. Geliştirici kartları ise belirlenen parametrelere 

göre 0-5 arası puanlandırılmıştır ve yarışma için belirlenen etkenlere göre en yüksek puanı 

alan Raspberry Pi 4 Model B geliştirici kartının kullanılmasına karar verilmiştir. 

Tablo 2.6: Geliştirici Kart Kıyaslamaları 

Parametreler Katsayılar Raspberry Pi 3 

Model B+ 

Raspberry Pi 4 

Model B 

Jetson Nano 

İşlem Gücü 0.30 3 4 5 

Boyut 0.30 5 5 3 

Ekran kartı 0.15 3 4 5 

Fiyat 0.15 5 4 2 

Kaynağa Erişim 0.10 5 5 3 

Toplam 1 4.14 4.4 3.75 

 

Raspberry Pi 4 Model B; 28nm tabanlı 1.5G dört çekirdekli CPU ve 4gb DDR4 RAM içerir. 

Bunlara ek olarak, çift-bantlı 2.4/5.0 GHz Wireless LAN, 2 adet USB 3.0 ve 2 adet USB 2.0 

bağlantı noktası, 40 pin GPIO ve MIPI CSI kamera portuna sahiptir. Raspberry Pi 4 geliştirme 
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kartı “Raspbian” işletim sistemi ile veya işletim sistemi olmadan terminal üzerinden 

kullanılabilmektedir.  

İşlenecek olan görüntüyü almak üzere kullanılacak kamera olarak CMOS OV2710 kamera 

modülü seçilmiştir. Seçimde etkili olan faktörler; yüksek kalitede yüksek fps verebilmesi, küçük 

boyutu ve usb ile geliştirme kartına bağlanabilmesi etkili olan faktörlerdir. Kamera modülü, 

1/2.7 "CMOS OV2710 sensor, 30-150 derece görüş açısı, 1920x1080 maksimum çözünürlük, 

USB 2.0 protokolü ve 30 fps @1920x1080 piksel özelliklerine sahiptir.  

 

Şekil 2.21: Algoritma Akış Şeması 

Görüntü işleme yazılımı Python programlama dilinde yazılmıştır. Yazılımda açık kaynak kodlu 

görüntü işleme kütüphanesi olan OpenCV kütüphanesi kullanılmıştır. Algoritma olarak en 

başta anlık olarak alınan görüntüyü HSV renk uzayına çevirme işlemi yapıldı. Daha sonra 

tanınmak istenen renk olan kırmızı için alçak ve yüksek HSV değerleri belirlendi. Bu belirlenen 

değerler üzerinden maskeleme işlemi yapılarak tanınan renk beyaz, diğer kısımlar siyah olarak 

etiketlendi. Tanınan görüntüdeki gürültülerden arınmak ve daha yumuşak bir görüntü elde 

etmek amacıyla sırasıyla, blur (bulanıklaştırma), erode(aşındırma) ve dilate(genişletme) 

işlemleri uygulandı. Bu sayede tanınmak istenen renk net ve çevre etkenlerinden arınış bir 

şekilde işlenmiş oldu. Tespit edilmiş görüntüyü elde ettikten sonra görüntünün piksel cinsinden 

alanı ve merkezinin piksel kartezyen koordinatları hesaplandı. Belirli bir değerin altında olan 

alan değerleri hedef değil, gürültü olarak belirlendi. Son işlem olarak alan eşik değerini geçen 

bölümün merkez koordinatının kartezyen düzlemindeki bölge bilgisi ve merkez noktanın 

koordinatları değişken olarak alındı. Bu değişkenler ikinci görev algoritmasındaki diğer iş 

parçacıklarında yapılan hesaplamalarda kullanıldı. Algoritmaya ait akış şeması Şekil 2.21’de 

gösterilmiştir 

Algoritmanın yer test görüntüleri Şekil 2.22’de gösterilmiştir. Buna ek olarak video bölümünde 

otonom uçuş testleri sırasında hava test görüntüleri de yer almaktadır.   
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Şekil 2.22: Görüntü İşleme Test Sonuçları 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Hava aracı uçuş performans parametreleri profesyonel multikopter parametre hesaplarını 

yapabilen eCalc yazılımı ile yapılmıştır. Hava aracında kullanılan bileşenlerin yazılımda seçimi 

sonucunda elde edilen veriler Tablo 2.7’te gösterilmektedir. 

                       Tablo 2.7: İHA Performans Parametreleri 

Performans Parametreleri 

Ağırlık 1482 gram 

Havada Kalış Süresi 5 dakika 

Verimlilik % 83.2  

Motor Sıcaklığı (maksimum gazda) 46 °C 

Maksimum Yatış Açısı 68° derece 

Maksimum Akım 188 amper 

Maksimum Hız 142 km/saat 

Tahmini Tırmanma Hızı 24.3 m/s 

Mekanik Güç (maksimum gazda) 1286.1 watt 

 

2.7.1 Akım – İtki 
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Hava aracının, düşük güç tüketimi ile rahat bir şekilde uçuşunu 

sağlayabilecek iFlight Xing X2306 2450KV motorlar seçilmiştir. Bu motorun farklı pervaneler 

ile yapılmış test verileri Şekil 2.24’te bulunmaktadır. Şekil 2.24’de verilen turuncu noktalar 

maksimum çekilen amperi, yeşil noktalar voltajı ve kırmızı noktalar da verimliliği 

göstermektedir. Bu verilere göre en yüksek itkinin ve ideal verimliliğin sağlanması 

amacıyla KingKong 6x4 pervaneler kullanılmaktadır. Seçilen bu motor-pervane çifti için Şekil 

2.23’deki Akım-İtki grafiği parabolik olarak elde edilmiştir.   

 

Şekil 2.24: Farklı Pervaneler ile Akım-İtki Karşılaştırması 

 

2.7.2 Batarya Kapasite Hesabı  

Yarışmada bulunan iki farklı görev için iki farklı pil kullanılmaktadır. İlk görevde performansın 

öne çıkacağı bir hava aracının olmasının yanı sıra, ikinci görevde performansa ek olarak daha 

fazla sürede uçuş yapabilmek gerekmektedir. Yapılan seçimlerde bataryaların en verimli 

olduğu yani %80 oranında kullanılması/tüketilmesi durumu dikkate alınmıştır. Simülasyon 

ortamlarında oluşturulan yarışma görev benzetme testleri sonuçlarına ve yarışma koşulları göz 

önüne alınarak ilk görev için minimum 5 dakika uçuş süresi sağlayabilen, yüksek boşaltma 

değerine sahip bir batarya tercih edilmek istenmiştir. 5 dakika, birinci görev pili ile hedeflenen 

asılı kalma süresidir, görev gerçekleştirilirken İHA yüksek hızlara çıkacağından dolayı daha 

fazla akım çekecektir ve bu süre düşecektir. İkinci görevde ise minimum 6 dakika uçuş 
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sağlanması istenmiştir. Motorlar için gerekli olan akım değerleri “Akım-İtki Grafiği” ile 

hesaplanmıştır. 

 

 

Bu durumda ilk görev için 1300 mAh, ikinci görev için 3000 mAh lipo batarya gerektiği görülmüştür. 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Tablo 2.8 İHA malzeme maliyet tablosu 

No Parça Adı Birim Fiyatı (TL) Miktarı Toplam 
Fiyatı (TL) 

1 Tattu 1300mAh 14.8V 95C Lipo Pil 294,00 1 294.00 

2 Gens Ace 3000mAh 14.8V 35C Lipo Pil 802,00 1 802.00 

3 Here 3 GNSS  1,516.02 1 1516.02 

4 Here+ RTK Base  4,049.00 1 4049.00 

5 iFlight XING X2306 Motor  214,25 8 1714 

6 200A Devre Kesici Sigorta 136,04 1 136,04 

7 Moonbiffy 5V 3A Ubec 107,02 2 214,04 

8 PowerHD Tam Tur Dönen Servo Motor 50,23 1 50,23 

9 Bağlantı parçaları 373.36 1 373,36 

 Toplam    9148,33 

 

Hava aracı üretiminde yarışma kapsamında verilen destek kapsamında yapılan harcamaların 

maliyet dağılımı Tablo 2.8’da verilmiştir. Bağlantı parçaları, gövde ve elektronik bileşenlerin 

montajı için gerekli olan civata, somun, aralayıcı ve yapışkanlar gibi elemanları içermektedir. 

2.9 Yerlilik 

Yerlilik kapsamında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

 

 

 


