
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPÜ-KIZIL KUASAR ORION 

DETAYLI TASARIM RAPORU 

 
 
 
 
 
 

TEKNOFEST -2021- 



 

 

TAKIM ADI: DPÜ-KIZIL KUASAR ORION 

ARAÇ TÜRÜ: DÖNER KANAT 

ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ Yeni Araç Mevcut Araç 

OKUL / KURUM / ÜNİVERSİTE ADI: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

TAKIM SORUMLUSU ADI/SOYADI: MUHSİN TÜREGÜN 

 

1. ORGANİZASYON ÖZETİ 

1.1 Takım Organizasyonu 

 



 

1.2 İş Akış Çizelgesi 
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1 Araştırma Aşaması 25.01.21 63 %100           

1.1 
Tasarım Süreci 25.01.21 16 %100 

          

1.2 
Donanım Belirleme 25.01.21 11 %100 

          

1.3 
Görev 

Mekanizmasının 

Belirlenmesi 

25.01.21 19 %100 

          

          

1.4 Görev Yazılımına 

Başlanması 
14.02.21 44 %100 

          

2 
Simülasyon 

Aşaması 
29.03.21 30 %100 

          

2.1 Tasarım 

Simülasyonu 
29.03.21 18 %100 

          

2.2 Donanım 

Simülasyonu 
30.03.21 20 %100 

          

2.3 
Uçuş Simülasyonu 30.03.21 24 %100           

3 Yapım Aşaması 28.04.21 90 %80           

3.1 Komponentlere 

Ulaşım 
28.04.21 32 %80 

          

3.2 Mekanik Parçalara 

Ulaşım 
01.05.21 6 %80 

          

3.3 Elektronik Parçaların 

Yerleşimi 
30.05.21 6 %80 

          

3.4 
Yapım 04.06.21 13 %80           

3.5 
Sistem Testi 16.06.21 45 %75           

4 Geliştirme Aşaması 30.07.21 44 %0           

4.1 
Sistem Geliştirmesi 30.07.21 43 %0           

4.2 
Sistem Testi 30.07.21 43 %0           



 

2. DETAYLI TASARIM RAPORU 

2.1. Tasarım ve Uçuş Kararlılığı 

      SİHA tasarımı yaparken en çok dikkat edilen husus, kullanılan malzemelerin üretim 

toleransları olmuştur. Buradaki temel sebep yapılan tasarımın o malzemede en verimli 

şekilde oluşturabilmesinin hedeflenmesidir. Tasarım aşamasında dikkat edilen bir diğer 

husus ise kullanılabilirlik ve montaj kolaylığıdır. Bu sebeple karmaşık tasarımlar yerine 

sadelik üzerine durulmuştur. 6 kanata sahip SİHA gövdesi, kanatların eşit açılarda 

konumlandırılabilmesi için sekizgen tasarlanmıştır. 2 kat için tasarlanan 2 kat sekizgen plaka 

3D yazıcı üzerinden PLA malzemesi kullanılarak üretilmiştir. 3D yazıcıda iç bölgeye atılan 

kiriş destekleri de kübik şeklinde seçilerek mukavemeti daha yüksek bir yapı elde edilmiştir. 

İki plaka arasında H şeklinde bir bağlantı elemanı tasarlanarak, hem plakaların bağlantısı 

hem de kanatların plakalarla bağlantısı yapılmıştır. Ayrıca bu bağlantı aparat ile kanatlar 

üzerinden plakaya uygulanan eğilme kuvveti minimuma indirilmiştir. Montajlamayı 

basitleştirmek ve İHA üzerinde alan açmak için bağlantı elemanları gövdeden mümkün 

mertebe en dış kısımda düşünülerek tasarlanmıştır. Gövde içinde, SİHA’nın stabil bir uçuşa 

sahip olması adına elektronik komponentlerin ağırlık merkezini bozmayacak şekilde 

konumlandırılabilmesi önemlidir. Bu bileşenlerin önceden boyutsal parametreleri ve ağırlıkları 

ölçülerek, konumlandırılacak alan içinde oluşturacakları torklar hesaplanmış, dengelenmiş ve 

ağırlık merkezinin konumunda oluşacak sapmalar minimize edilmiştir. Motorların gövdeye 

olan uzaklıkları en düşük seviyede tutularak gövdede oluşacak momentum etkileri 

azaltılmıştır. 

 Karşılıklı iki motorun merkezlerinden birbirlerine olan uzaklıkları yani çerçeve boyutu 

760 mm olarak tasarlanan SİHA’da, kanat görevi görecek 16/14 dış ve iç çap uzunluklarına 

sahip karbonfiber borular kullanılmaktadır. Borular üzerinde BR4114 motorlar için özel 

tasarlanmış yuva aparatı bulunmaktadır. Gövde plakalarının altında ise açılı ayak bağlantı 

aparatları oluşturulmuştur. Ani, sert zeminlere ya da düz olmayan arazilere yapılacak zorunlu 

inişler için iniş takımının her bir ayağı belli bir açıyla yere inmekte ve iniş anında ağırlık 

merkezinde oluşabilecek sapmaları tolere etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 Önden Görünüm  Şekil 1 Yandan Görünüm  



 

Şekil 3 Üstten Görünüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

    

Uçuş simülasyonları Mission Planner programı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yazılım 

tarafından Dronekit modülü kullanılarak araca verilen komutlar, Mavproxy protokolüyle uygun 

kablolu ya da kablosuz iletişim yolu üzerinden Mission Planner uygulamasında simüle 

edilmektedir. 

 

        Şekil 4 Mission Planner Simülasyon A            Şekil 5 Mission Planner Simülasyon B   

  Simülasyon üzerinden birtakım çalışmalar yürütülmüştür, bu çalışmalar sayesinde alınan 

hatalar araştırılıp onarılmış ve parametreler incelenip uygun parametre seçimi yapılmıştır 

ayrıca en önemlisi pusula, GPS, motor ve kumanda kalibre edilmiştir. 

Bu sayede uçuş kararlılığı maksimum seviyelere çıkartılan SİHA dengeli bir uçuşu elde 

etmiştir. Bu entegrasyonlarla birlikte SİHA’ nın havadayken başka hedeflere çarpmaması ve 

kararlı bir uçuş yapması amaçlanmıştır.  

Pil azalımı veya sinyal kaybı durumda SİHA ile irtibatın kesildiği durumlarda 

tarafımızca alınan önlem sayesinde kaza yaşamadan SİHA’nın baseye döndürülmesi 

sağlanmıştır böylece yaşanacak trajedik kazaların önüne geçilmiştir. 

           Olası bir alıcı ve kumanda iletişimsizliği durumunda yaşanırsa Pixhawk üzerindeki 

telemetriden Pixhawk ile simülasyon üzerinden irtibata geçilip SİHA’nın güvenli bir şekilde 

iniş yapması mümkün olmuştur. Simülasyonda yer alan bazı modlar stabilize, loiter ve land 



 

gibi uçuş anında kontrol edilebilir durumdadır bir problem teşkil olduğunda simülasyon 

üzerinde land komutu verildiğinde SİHA kendini güvenli bir şekilde indirmeye çalışır. 

            Dronekit tarafından komut ekranında oluşturulan aracın dijital kopyası, Virtualbox 

içerisinde yüklü olan Ubuntu terminalinde çalışan Mavproxy’e uygun görülen bir port ile 

bağlanır. Mavproxy yazılımının Windows’ta stabil olarak çalışmaması sebebiyle Ubuntu 

işletim sistemi kullanılmıştır. Mavproxy içerisinde yazılım ve Mission Planner için 2 farklı çıkış 

portu belirlenir. Yazılımdan gelen komutlar Dronekit dijital kopyasına gönderilir, dijital 

kopyaya ait her bilgi Mission Planner yazılımında görselleştirilir. 

        

 

                                         

Simülasyon, eğitim gördüğümüz kurum olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi otoparkının bulunduğu konumda gerçekleştirilmiştir. Simülasyonda 3 farklı konum 

belirlenmiştir. Araç her bir konumda sırasıyla Aşama 2, Aşama 3 ve Aşama 4’ü 

gerçekleştirerek kalkış pozisyonuna geri dönmüştür. Aşamalar arasındaki geçişler otomatik 

değildir. Yazılım yer istasyonunda bulunan sorumlu kişi tarafından bir aşama bittikten sonra 

arayüz üzerinden bir sonraki aşama butonuna, kalkış konumuna geri dön butonuna ve en 

sonunda iniş yap butonuna tıklayarak görevin gerçekleştirilmesini sağlar. Uçuş kararlılığı 

konusunda bir diğer önemli unsurda konum doğruluğu ve uydudan alınan verilere göre 

konumlandırmada hataların toleransını en aza indirgemektir. Bu sayede verilen konuma 

giderken SİHA herhangi bir yanılma veya fazladan tolerans vermeyip doğruluk payı çok 

yüksek konumlandırma yapılmış olup olası kırım senaryolarının önüne geçilmiş olur. Bu 

sebeple kullanmış olduğumuz RTK sistemi uçuş simülasyonu üzerinden entegre edilip 

bilgisayarda veriler kontrol edilebilir. RTK sisteminin kullanım amacı daha fazla uydu 

yakalamak ve uydulardan gelen verilerin doğruluğunu teyit ederek SİHA’ ya iletmektir. 

Dolayısıyla base olarak kabul edeceğimiz RTK sisteminin GNSS modülü, yaşanacak konum 

sapmalarındaki hataları en aza indirerek yaşanabilecek olumsuzluklar önlenmiştir. 

 

 

Mavproxy ise Virtualbox içerisine kurulmuş olan Ubuntu terminali üzerinden çalıştırılır. 
 

Şekil 6 CMD Dronekit 

 

Şekil 7 Mavproxy Ubuntu 

 



 

 

 

  SİHA’nın kararlı bir uçuş gerçekleştirebilmesi için seçilen donanım parçalarının uyumlu 

çalışabilmesi en önemli husustur. Bu husus doğrultusunda SİHA’nın toplam ağırlığı göz 

önünde bulundurularak uygun motor, ESC, batarya ve pervane seçilmesine dikkat edilmiştir.  

SİHA’nın toplam ağırlığı 5.5 kg olarak belirlenerek toplam … katı  itki kuvveti olacak şekilde 

bir motor seçilmesinden yana karar kılınmıştır. Performans tabloları incelenerek maddi 

kaynaklar göz önüne alındığında en uygun ve en yüksek verimi sağlayacak motorun 

Racerstar 4114 400 KV motoru olduğuna karar verilmiştir. Seçilen motorlar ile uyumlu ve 

verimli bir şekilde çalışabilmesi adına pervane seçimi de toplam kalkış ağırlığı ve motor 

özellikleri ile birlikte değerlendirilmiş ve bu özellikler dahilinde bir seçim yapılmıştır. Seçim 

yapılırken en verimli devir aralığı hesaplanmış ve 13 inç karbonfiber pervane 

kullanılmasından yana karar kılınmıştır. Sistemin çektiği akımlar göz önünde bulundurularak 

araştırmalar yapılmış sonuç olarak 40A’lik Hobbywing ESC’lerin kullanımında karar 

verilmiştir. Seçilen ESC’ler kapalı kaynak kod yazılımına sahip olduğu için kumanda 

üzerinden verilen belirli komutlar ile programlanabilmektedirler. ESC’lerin çıkışlarına 

bağlanan XT60 erkek konnektörler ile güç modülüne bağlanmış olan dişi konnektörler 

arasında bağlantı sağlanmaktadır. Batarya seçimi yapılırken seçilen motorların ve ESC’lerin 

vermiş olduğu gerilim akım değerleri ile birlikte bataryanın ağırlığı da dahil edilerek nihai 

ağırlık hesaplanmıştır. Burada aranan temel özellik yüksek mah, düşük ağırlıklı olmasıdır. Bu 

özellikler doğrultusunda Leopard Power 8000 mah 6S bataryası tercih edilmiştir.SİHA 

üzerindeki mikrobilgisayarın, görev mekanizmasında bulunan gimbal motorlarının ve itki 

sisteminde bulunan motorların ESC üzerinden beslenebilmesi için güç dağıtım kartına ihtiyaç 

duyulmuştur. Birçok güç dağıtım kartı incelenmiş ve bu incelenmeler sonucunda Matek 

marka HEX 12S güç dağıtım kartının seçilmesine karar verilmiştir. Seçilen güç dağıtım kartı 

12S’e kadar batarya gerilimine destek verirken 140A sürekli akım değerinde olup 264A 

patlama akım değerine sahiptir. Bununla birlikte otopilotu beslemek ve İHA’ da ki tüm voltaj 

ve akım tüketimi ile ilgili bilgileri otomatik pilota göndermek için gerekli olan güç modülü 

Pixhawk Brick Power Module olarak seçilmiştir. Güç dağıtım kartında bulunan DC giriş-

çıkışları dikkate alınarak 6’şar siyah ve kırmızı olacak şekilde 14 awg yüksek kalite ve 

esnekliğe sahip olan kablolar ile lehimlenen güç modülü bağlantıya hazır hale getirilmiş ve 

uçlarına dişi XT60 konnektörler takılmıştır. Seçilen güç modülü tüm Pixhawk Cube otopilot 

serileri ile uyumludur. Böylece uçuş kontrol kartı olarak seçilen Pixhawk Orange Cube 

sorunsuz bir şekilde beslenebilmektedir. Seçilen uçuş kontrol kartı yeni nesil H7 

(STM32H753) işlemciye sahiptir. Sahip olduğu işlmeci 1 MB RAM, tamamen erişilebilir 2 MB 

Flash özelliklere sahip olmakla birlikte 400 MHz işlemci hızına da sahiptir. Seçilen uçuş 

kontrol kartının yeni nesil ve gelişmiş sensörlere sahip olması seçilmesinde büyük etken 



 

olmuştur. Olası bir problemle karşılaşıldığında kullanılmak üzere yardımcı ikincil bir işlemciye 

(STM32F103) sahiptir. SİHA’nın gerekli komutları yapabilmesi için gerekli iletişim kumanda 

ile sağlanmaktadır. Kumanda olarak kullanılan TX16S açık kaynak kodlu opentx yazılımına 

sahiptir. Opentx çok sayıda programlama ve karıştırma işlevine sahip olup geliştirmelere 

açıktır. Böylelikle alıcı ve verici arasında herhangi bir sinyal karışıklığı durumunda bu 

durumun önüne geçmektedir. 22 dbm’de 2 km’ye kadar menzili bulunmaktadır. 16 kanala 

sahip  olan kumanda uçuş modları arasındaki seçimlerde kolaylık sağlamaktadır. Tam hızlı 

TBS Crossfire desteği bulunup telemetriyi de desteklemektedir. Harici UART portları aracılığı 

ile kumandanın menzili artırılabilmektedir. Akabininde kumanda alıcısı olarak FrSky X8R alıcı 

tercih edilmiştir. X8R alıcı 8 kanala kadar destekleyip gerek durumda çift alıcı ile kanal sayısı 

artırılabilmektedir. Aynı zamanda SBUS ve RSSI girişleri de bulunmaktadır. Böylece kablo 

kalabalığının önüne geçilmektedir. Çalışma akımı 5V/ 100mA’dir. Yer istasyonu ile iletişim 

sağlanabilmesi adına açık kaynak kodlu Holybro V3 telemetrisi tercih edilmiştir. Hafif olması 

ile birlikte 300m’lik menzile sahip olması tercih edilmesindeki en önemli etkenlerdir. Seçilen 

alıcı MAvlink protokolleri ile entegre olan programlar ile kullanımı kolaylaştırmaktadır. 

Pixhawk üzerine ise telem1 veya telem2 portundan bağlanan telemetri modülü bir seri iletişim 

protokolü olan UART ile haberleşmeyi sağlamaktadır. 

 

2.2. Kabiliyet 

PLA Kol ve Karbonfiber Kol Mukavemet Karşılaştırılması 

 

  

Şekil 8) 4 Kg ile itki Analizi (Karbonfiber)                           Şekil) 9 4 Kg ile itki analizi PLA 

 Görevin iyi şekilde yapılması için SİHA’nın stabil şekilde uçabilmesi gerekir. Bu 

stabilizasyonun sağlanması için özellikle gövde ve motor arası bağlantı olacak kanadın 

esneklik katsayısının ve mukavemetinin yüksek olması gerekmektedir. Ayrıca kolların hafif 

olması SİHA’ ya ayrı bir avantaj katmaktadır. Kanat seçiminde karar kılmak adına hem pla, 

hem de karbonfiber kanat SolidWoks’ ten 100 iterasyonlu bir stres analiz testine tabi 



 

tutulmuştur. Kullanılacak olan motorların itki kuvveti, analiz programında motorun 

montajlanacağı yerden dikey yönde yukarıya verilmiştir. Bu itki kuvvetinin kullanılmayı 

planlanan malzemelerde ne kadar deforme etkisi yarattığını renkler yardımı ile 

gözlemlenebilmektedir. Mavi renk malzemede deforme olmadığını, yeşil renk malzemede 

deformenin olduğunu ancak malzemenin hasar görmeyeceğini, kırmızı renk ise malzemenin 

yoğun şekilde deforme etkisinde olduğunu belirtmektedir. Yukarıdaki şekillerde görüldüğü 

üzere karbon fiber borunun PLA’ ya oranla çok daha mukavemetli bir yapıda olduğu 

kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu analizler ve fiyat araştırmaları sonucunda kanatlarda 

karbonfiber boru kullanımının uygun olduğu kararına varılmıştır. Ayrıca boru yapıdaki kanat 

şeklinin avantajı yapılan aerodinamik analizde de görülebilmektedir. Boru yapıdaki kanadın 

diğer kanat tiplerine oranla hava sürtünmesine 

karşı direncinin çok daha iyi olduğunu 

yapılan statik ve HAD analizlerinde gözlemlenmiştir. Bu analizler sonucu kanat şeklinin boru 

yapıda malzemenin ise karbon fiber yapıda olmasına karar verilmiştir. Bu karara uygun 

üretim ve montaj yöntemleri araştırılmış ve sonrasında saha mekanik ekibi seçilen üretim ve 

montaj yöntemleriyle SİHA’ nın nihai haline gelmesini sağlamıştır.  

 

                                                 

                                                            Şekil 10) HAD Analizi 

Drone havada stabil şekilde asılı haldeyken motorların, 13 inch uzunluğunda olan pervaneler 

vasıtasıyla uyguladığı hava akımı için hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizi. 

  Malzeme seçimleri için yapılan statik analizler sonrasında önemli olan bir diğer unsur 

pervanelerden gelen hava akımlarının birbirleriyle ilişkisinin tehlike arz edip etmediğini 

konusudur. Bu sebeple bir diğer analiz yöntemi olan Hesaplamalı Akışkanlar Analizi 



 

seçilmiştir. Bu analizi yaparken hava sürtünmesi yok sayılmış ve SolidWorks’ ün flow 

simülasyon kısmından analiz gerçekleştirilmiştir. 13 inch Pervanelerden gelen hava 

akımlarının birbirleriyle olan ilişkisini yukarıdaki analiz sonuçlarında belirtilmiştir. Hava 

akımlarının türbülans yaratmadığı yapılan HAD analizinde gözlemlenmiştir. Frame tasarımları 

yapılırken SolidWorks programı kullanılmış ve bu tasarımları yaparken SİHA’ ya entegre 

edilecek elektronik malzemeler göz önünde bulundurularak frame örnekleri oluşturulmuştur. 

Yapılan tasarımlar ve bu tasarımlara entegre olarak çalıştırılan analizler sonucu nihai SİHA 

tasarımına ulaşılmıştır. Tasarım ve analiz çalışmaları sonucu malzeme seçimlerine göre 

SİHA, ağırlıklı olarak karbon fiber malzemeden ve PLA malzemeden oluşmaktadır.  Bu 

tasarımda zeminden en tepesine ölçüldüğünde SİHA’ nın boyu 500 mm çıkmaktadır. 

SİHA’nın görev mekanizmasız ağırlığı 3.653 kg’ dır. Karşılıklı kanatların en uç noktalarının 

arasındaki mesafe ise 760 mm’ dir. Kanatlar karbon fiber boru yapıda olup her biri 300mm 

uzunluğunda ve 16mm çapındadır. Borulardaki et kalınlığı 1mm’dir. Karbon fiber boruların 

istenilen uzunluğa getirilmesi için kıl testere ile kesilmiştir. Motor tutucuları, gövde bağlantı 

aparatları, gövdedeki iki plaka, ayakları gövdeye bağlama aparatı, ayakların yere temas 

bölgeleri, PLA malzemeden 3D yazıcıda üretilmiştir.  Statik analizler sonucu gövdenin 

kalınlığının 5mm olmasına karar verilmiş ve 3D yazıcıda üretilmiştir. Yapılan uçuş testlerinde 

de gövde herhangi bir mukavemetsel zorlamaya karşı deforme olmamıştır. Gövdelerin her 

birinin üst yüzeylerindeki yüzey alanı 4000 mm2’dir. Gövdeler üstlerine gelecek tüm 

elektriksel parçalara göre tasarlanıp üretilmiştir. Kullanılacak ayaklar et kalınlığı 1 mm dış 

çapı 16 mm olan karbonfiber borulardan yapılmıştır. Toplam 4 ayak vardır. Kullanılan 

ayakların uzunluğu görev mekanizmasına göre belirlenmiştir. Kanatlarda olduğu gibi 

ayaklarda da karbon borular kıl testere ile uzunluklarına göre kesilmiştir. Yere temas eden 

karbon boruya montajlanacak PLA parçalar sayesinde Karbonfiber ayaklarda deforme 

olmamıştır. Tüm frame parçaları m3 cıvata ve m3 somun birleştirme yöntemi ile 

montajlanmıştır. Yapılan analiz testlerinde statik ve aerodinamik bir sorunla 

karşılaşılmadığına emin olunduktan sonra saha uçuş testleri yapılmıştır. Saha uçuş 

testlerinde de herhangi bir mekanik soruna rastlanılmamıştır.  

 

 

YAKLAŞIK 8 M/SN HIZLA CFD ANALİZİ 



 

        

 

YAKLAŞIK 5 M/SN HIZ İLE CFD ANALİZ 

 

 

 

CFD(Computational Fluid Dynamics) ve ya HAD(hesaplamalı akışkanlar dinamiği) 

analizi uygulaması 

 Tasarımı yapılan SİHA’ nın hava ile olan etkileşimini optimize edebilmek ve daha fazla 

geliştirebilmek adına hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu analiz 

sanal ortamda Autodesk CFD’ den yapılmıştır. Bu analizi Autodesk programında 

gözlemleyebilmek için ilk adım tasarımın bu programa aktarılmasıdır. Sonrasında 

tasarımdaki tüm parçaların CFD programında malzeme tanımlaması yapılmalıdır. Sonraki 

aşama SİHA’ nın hareket edebileceği akışkan için dış ortamın(akış hacmi)  tasarlanmasıdır. 

Sonraki aşama sınır şartlarının belirlenmesidir. Bunlar akışkanın girdiği ve çıktığı yüzeydir. 

Aynı zamanda bu yüzeyleri seçerken SİHA’ nın maruz kalmasını istediğimiz akışkanın hızını 

da bu aşamada belirliyoruz. Biz 5 m/sn ve 8 m/sn hız değerlerine göre iki ayrı analiz yaptık. 

Sonraki aşama parça ve akış hacmi için sonlu elemanlar ağı(mesh) oluşturmaktır.  Kalite ağı 

0.6 olarak seçilmiştir. Bu aşama tüm tasarımın küçük parçalara bölünüp her parça için sonlu 

elemanlar hesaplama yöntemi ile parçanın simüle edilebilir hale getirilmesidir. Oluşturulan 

mesh hücreleri tetrahedron yapıdadır.  Mesh raporundan bakıldığında Programda toplam 

3500 adet mesh hücresi oluşturulmuştur. Sonraki aşama da program, akışkanın her bir mesh 

hücresine etki değerini hesaplar ve ortalama değeri kabul edip simülasyon oluşturur. Bu 

aşama da yerçekimi değeri, iterasyon değeri ve giriş, çıkış parametreleri programa girilir. 

Yapılan 2 analizde 100 iterasyonda tamamlanmıştır. 2 analizin çıktılarına ve 

simülasyonlarına bakıldığında, hız değeri girilen akışkanın İHA üzerindeki stabilizasyonu 

olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır ve deneme uçuşları için 

 



 

SİHA’ nın üretim sonrasında ise montaj aşamalarına geçilmiştir. 

SİHA genel görevi itibari ile makine öğrenimi kullanılarak görüntü işleme, yer 

istasyonuna canlı görüntü aktarımı, cm hassasiyetinde konumlanma ve hassas atış 

kabiliyetlerini barındırmaktadır. Ayrıca bu kabiliyetlere dayalı gerçekleştirilecek faaliyetler yer 

istasyonu için yazılmış yazılım üzerinden takip ve kontrol edilebilmektedir. Kabiliyetlerinin her 

birinde iddialı olan takımımız görüntü işleme ile tespit ettiği renkli balonlara görev 

mekanizmasında bulundurduğu silah ile gimbal kullanıldığı takdirde hassas atış 

yapabilmektedir.  SİHA temelde savunma sanayi üzere tasarlanmıştır. SİHA acil durumlar 

için kullanıldığından yüksek manevra yapabilmek ve hızlı hareket edebilmek için güçlü bir itki 

sistemine sahip olmakla beraber yüksek irtifalarda da görevini gerçeklestirebilmektedir.  

      

  SİHA’nın itki sisteminde Hexa olması sebebiyle 6 motor bulunmaktadır. %40 - %50 gaz ile 

istenen hover durumu sebebiyle 5.5kg sistem ağırlığı için en az 11kg itki sağlanması 

amaçlanmıştır.  Bu hedefle SİHA’da kullanılacak; düşük devirli, torku yüksek, frame boyutuna 

uygun pervanelerde istenilen verim aralığına sahip motor verileri taranmıştır. Nihai olarak 13 

inç pervanelerle 1900gr itki sağlayabilen 340KV RacerStar BR4114 motorların kullanımı 

uygun görülmüştür. 6S gerilimde çalışabilen motorların toplam oluşturduğu itki ise 

11.400gr’dır. Bu itki sağlanırken sistemden çekilen akım miktarı ise 11.6 A olmakla beraber 

toplamda 69.6A motor akımı için 6 dakika uçuş süresi istenirse ; 

𝑥 𝑚𝐴ℎ =  (69.6𝐴 / 0.1)ℎ =  6.96𝐴ℎ = 6960𝑚𝐴ℎ:   

    

 6960 kapasitenin tamamıyla 6 dakika uçuş yapılamayacağından %10 toleranslı 7656 mAh 

değeri baz alınır. Bu değere göre yapılan araştırmalar sonucunda 8000mAh değerine sahip 

bataryalar ele alınmıştır.  Döner kanatlıların güç tüketimi sabit kanatlara oranla hem motor 

sayısından kaynaklı hem de daimî bir tüketim içinde olduğundan batarya seçimi kritik önem 

taşır. Bu sebeple uygun gerilim değeri baz alınarak seçilmiş olan batarya mah değerinin 

yanında anlık akımı verebilmesi ve görevin icra edilebilmesi için uçuş akımını 

karşılayabilecek kapasitede en önemli parametrelerdendir.  SİHA için 8000mAh 25C bir 

bataryadan anlık çekilebilecek akım miktarı hesaplanırsa; 

25𝐶 𝑥 8𝐴 =  200𝐴  

olarak bulunur. 

 

 

Nihai olarak ağırlıkların mukayese edildiği bataryalar arasından Leopard 8000mAh 25C 

değerlerine sahip batarya seçimi yapılmıştır. 

     SİHA’nın yüksüz ağırlığı 4.2kg, yüklü ağırlığı 5.5 kg’dır. Uçuş süresi tam yükte 6 dakika 



 

olarak hesaplanmıştır. SİHA’nın yüksüz ağırlığı içinde aynı hesaplamalarının yapılması 

durumu da uçuş süresi hover durumunda 9 dakikaya çıkmaktadır. Yine tam yükte harcanan 

güç diğer komponent akımlarıyla (5A) beraber hesaplandığında.  

25.2 𝑥 74.6𝐴 =  1.88 𝑘𝑊  

olarak bulunur. 

 

Belirlenen görevler doğrultusunda üretilen hava aracı, acil durum görevlerini icra 

edeceği için tespit işleminin hatasız gerçekleşmesi büyük önem arz etmektedir. Tespit 

işlemlerinin geniş bir görüş açısıyla iyi bir şekilde icra edilebilmesi için görev mekanizması 

üzerinde bulunan silaha kamera entegre edilmiştir. Görev doğrultusunda tespiti istenen 

balonlar için yapay zeka destekli nesne tespit yazılımı geliştirme süreci başlatılmıştır. Derin 

öğrenme ile nesne takip algoritması olan YOLOV3 kullanılmıştır. Tespiti istenilen nesnelerin 

Model hazır olarak internetten alınmayarak tarafımızca eğitilmesine karar verilmiştir. Model 

eğitimi için gerekli olan veriler toplanmaya başlanarak veri seti oluşturulmuştur. Eğitim ve test 

aşamaları için 3220 adet veri işlenmiştir. Verilerin farklı ortam ve biçimlerde görüntü 

içermesine özen gösterilmiştir. Çeşitli açılardan fazla sayıda veri eklenerek, tespitin yüksek 

doğrulukta olması amaçlanmıştır. Böylece engellerin arasından bile istenen nesne tespit 

edilerek görev icra edilebilmektedir. Veriler tek tek Labelimg programı kullanılarak 

etiketlenmiştir. Label işlemi gerçekleştirilen veri seti Google Colab bulut sunucusu 

kullanılarak 12 saat boyunca eğitime tabi tutulmuştur. Eğitim boyunca 2000+ iterasyon 

yapılmıştır. Eğitim sonucunda model %90 nesne tespiti ve %85 doğruluk oranına ulaşılmıştır. 

SİHA nesne takibi için gerekli olan görüntüleri üzerinde bulunan kamera ile elde etmektedir. 

Bu işlem için Logitech markasına ait C310 HD model kamerası tercih edilmiştir. Seçilen 

kamera 71.15mm yükseklik, 31.3 mm genişlik ve 25.95mm derinliğe sahip olmakla birlikte 

kabloları dahil 71.2 gram ağırlığa sahiptir. Boyut olarak küçük, ağırlık olarak hafif olmasının 

yanı sıra 60 derecelik diyogonal görüş alanı, odak türünün sabit olması ve geniş ekranda HD 

720p/30fps video kaydedebilme gibi özellikleri seçilmesindeki önemli hususlar olmuştur. 

Kameralardan alınan görüntü, makine öğrenimi kullanılarak işlenmektedir. Görüntü işlemenin 

gerçekleştirilmesi için piyasada bulunan Asus Tinker Board, Raspberry Pi3B, Raspberry 

Pİ4B, Odroid gibi mikrobilgisayarlar incelenmiş ve hedeflenen görevler doğrultusunda 

ODYSSEY-X864105 mikrobilgisayarının seçilmesine karar verilmiştir. ODYSSEY-X864105 

bulundurduğu Intel Celeron j4105 işlemcisi sayesinde CPU tarafında 2.5Ghz hız ile 

çalışmaktadır. Intel UHD Graphics 600 kartına sahip olması görüntü işlemedeki 

performansını büyük ölçüde arttırırken bu işlemi GPU tarafında gerçekleştirmektedir. 

Üzerinde bulundurduğu LPDDR4 8GB’lık RAM ile performans ve rahat çalışabilirlik açısından 

rakiplerinin önüne geçmektedir.. Görev dahilinde kameradan görüntü alınırken SİHA’nın 

tespite göre yöneliminin sağlanması adına yazılan yazılım ile ekranın genişlik ve uzunluk 



 

olarak %10’unu , üst ve üst kısımlardan %45’ini kapsayacak şekilde merkezinde bulunan bir 

hedef alanı oluşturulmuştur. SİHA’nın aldığı görüntü ekranda oluşturulan hedef noktasının 

hangi bölgesinde kaldığı hesaplanarak tespit edilen ızgara parçasına göre önce araç yatay 

eksende (yaw) kendisini döndürerek balon ve hedef alanı merkez noktalarını kuzey, merkez, 

güney ızgaralarından birisinin içerisine getirmektedir. Böylece SİHA tespitini gerçekleştirdiği 

nesnenin koordinatını ekranın merkez noktasına getirecek şekilde yönelim 

gerçekleştirmektedir.Aracın yaw işlemini tamamlamasının ardından gimbal düşey eksende 

pitch yaparak balon merkez noktasını hedef alanı içerisine getirmeye çalışır. Mesafenin çok 

açılmış olması ve ıskalama ihtimalleri göz önünde bulundurularak hedef alanı bütünüyle 

balon alanı içerisinde yer almıyorsa araç ileri yönlü hareket eder ve balona yaklaşır. Hedef 

alanı bütünüyle balon alanı içerisinde kalıyorsa ve balon merkez noktası da hedef alanı 

içerisinde ise yer istasyonundan alınan komut ile atış izni alınır. SİHA, cm hassasiyetinde 

konumlanma özelliği ile birlikte olay yerine uçuş gerçekleştirmektedir. Hassas konumlanma 

için GPS sistemi olarak Here3 GNSS tercih edilmiştir. Here3 GNSS’in desteklediği Gerçek 

Zamanlı Kinematik (RTK) ile hata payı 0.0025m’ye kadar düşmekte ve İiçerisinde 

bulundurduğu 3 farklı uydu (GPS L1C/A, GLONASS L1OF, BeiDou B1I) ile eş zamanlı 

iletişime geçerek konum bilgisini hassas bir şekilde hesaplamaktadır. Sahip olduğu 

STM32F302 işlemci, ICM20948 IMU sensörü, 3 eksenli pusula, ivmeölçer ve jiroskop 

özellikleri ile %66 daha az enerji harcanmasını sağlamaktadır. Desteklediği CAN protokolü ile 

değişik elektronik cihazların sebep olabileceği elektriksel gürültü kaynaklı konum 

sapmalarından etkilenmemektedir. Hassas konumlanma ile olay yerine giden SİHA, istenilen 

noktadan istenilen açıyla silahı etkin bir şekilde kullanabilmektedir.  

 

SİHA için gerekli olan uçuş simülasyonları Ardupilot Mission Planner yer istasyonu 

uygulaması üzerinden gerçekleştirilmiştir. Mission Planner uygulamasının açık kaynak kodlu, 

Windows işletim sistemi ile uyumlu ve çok yönlü özelliklere sahip olması tercih edilmesindeki 

en önemli hususlardır. Uygun simülasyon ortamı oluşturulan SİHA, otomatik yazılımlar ve 

uygulamaya ait otomatik pilot özelliği ile dinamik şekilde birinci şahıs görünümünden kontrol 

edilmiştir. Mission Planner uygulaması ile otonom uçuşlar yaptırılan SİHA’ya aynı zamanda 

hedeflenen görevler doğrultusunda yazılmış manuel yazılımlar ile de simülasyon uçuşları 

yaptırılmıştır. Manuel yazılımlar yazılırken Python programlama dili kullanılmıştır. Yazılımın 

Python ile yazılmasının sebebi görev yazılımlarının (görüntü işleme, nesne tanıma) 

entegrasyonlarının daha sağlıklı şekilde yapılması olarak planlanmıştır. Hedeflenen 

görevdeki gerekli komutlar için ise Python programlama diline ait Dronekit kütüphanesinden 

yararlanılmıştır.  Kütüphanenin içermiş olduğu birçok temel komut ile SİHA’nın belirli 

koordinatlara gönderilmesi, iniş, kalkış yaptırılabilmesi gibi işlemler gerçekleştirilmiştir. 

Dronekit kütüphanesi içerisinde yer alan fonksiyonlar yeni oluşturulan bir kütüphane içerisine 



 

alınmış ve gerekli görüldüğü şekilde ekleme, çıkarma ve/veya değişiklikler yapılarak 

kaydedilmiştir. Grafik kullanıcı arayüzü içerisinde yeni oluşturulan kütüphane kullanılarak 

görev aşamaları icra edilmiştir 

 

 

 

 

2.3. Faydalılık 

 Proje dahilinde üretilecek silahlı insansız hava aracının toplum yararına 

dönüşebilecek bir özellikte olabilmesi için birçok farklı başlık incelenmiştir. İncelenen bu 

başlıklar ve analizler sonucunda askeri ve savunma sanayi konularında başarılar elde ederek 

gelişmekte olan bir ülke olduğumuz gerçeği, bu alanda görev icra eden bir SİHA tasarlanıp 

üretilmesi hususunda karar verilmesinde önemli rol oynamıştı. Özellikle bu alanlarda son 

yıllardaki gelişmeler takip edildiğinde SİHA’ların önemli ölçüde katkı sağladığı açıkça 

görülmektedir. Coğrafi olarak dağlık, sık ağaçlı, engebeli arazilerin fazla olduğu bir konumda 

olmamız askeri açıdan tespit ve müdahaleleri zorlaştırmaktadır. Ulaşılması güç bir konumda 

müdahale gerektiren bir durum gerçekleştiğinde askeri ekiplerin olay yerine intikal etmesi 

zorlu ve uzun süreçler gerektirmektedir. SİHA’nın bu sebeple hızlı hareket edebilme, olay 

yerine kolluk kuvvetlerimize nazaran daha rahat yaklaşabilme, dar ve zorlu alanlara 

erişebilme, hassas konum özelliği ile gerekli konum üzerine hareket ederek hassas atış 

yapabilme gibi özellikleri ile bu alanda verimli şekilde kullanılabilmesi planlanmaktadır. 

SİHA’nın boyut olarak büyük olmaması daha dar ve alçak alanlara müdahale edebilmeyi 

kolaylaştırmaktadır. Yapay zeka destekli model tespit etme yeteneği ile kalabalık ve yoğun 

alanlarda dahi gerekli tespitin yapılabilmesini sağlamaktadır. SİHA’nın üzerinde 

bulundurduğu kamera ile anlık görüntü alarak yer istasyonuna canlı görüntü, bilgi aktarımı 

sağlamasıyla olay yerinin seyri ve takibinin büyük ölçüde kolaylaştırılması hedeflenmektedir. 

Olayın seyri hakkında canlı  bilgi almak müdahale yönteminin belirlenmesi için önem 

taşımaktadır. Saldırı alanına yakın görüş mesafesinden erişim sağlanabilmesi askeri 

birliklerin planlı ve hazırlıklı ilerleyebilmesine olanak sağlamaktadır. SİHA üzerinde 

bulundurduğu silah ile tespit ettiği noktaya otonom veya manuel olarak atış yapabilme 

yeteneğine sahiptir. Böylece askeri ekipler gelene kadarki süreçte gerek duyulması 

durumunda olay yerine müdahale edilebilecek ve olaylar büyümeden kontrol altına 

alınabilecektir. Yer istasyonu tarafından ekiplere verilen tam konum ile gerekli alana 

müdahale edilmesi hız kazanmış olacaktır.Olay yerine ekiplerden önce hava müdahalesi 

gerçekleştirilmesi kolluk kuvvetlerinin hayatının riske atılmaması adına önem taşımaktadır. 

Tüm bu hedefler dahilinde SİHA’nın kolluk kuvvetlerine, güvenliği sağlayan diğer birimlere ve 

savunma sanayi alanlarına hizmet etmesi planlanmıştır. 



 

 

2.4. Yenilik 

     SİHA tasarım olarak tamamen donanım ve kullanılacak mekanizmalara özel olarak 

konfigüre edilmiş, özgün olarak üretilmiştir. Üretilen projenin kendisine has inovatif, yenilikçi 

yönleri bulunmaktadır. Oluşturulan balon modelleri değiştirilerek yer istasyonundan olay 

yerine dayalı hedef seçimi yapılabilmekte, bu seçimlere dayalı görüntü işleme tabanlı icra 

edilecek bir takım operasyonlar rahatlıkla özelleştirilebilmekte ve özelleştirilebilen 

operasyonlar için gerekli ekstra ekipmanların kontrolünü sağlayabilecek robotik kabiliyetleri 

barındırmaktadır.  Bu doğrultuda farklı modellerde İHA için bir çok değişik senaryo üretilebilir 

icra edilebilir durumdadır. Teknofest için icra edilecek görevde hedef olarak bulunan balonlar 

örnek teşkil etmek amacıyla belirlenmiş olup performans sunumuna odaklıdır. SİHA’nın 

sahada göstereceği performans sonucunda oluşturulacak her model için, donanacağı her 

ekipman için entegrasyonuna, uyumuna ve görev icrasına güvenilir bir SİHA olabileceği 

gösterilmek istenmektedir. Ayrıca sürekli geliştirilebilir bir ortamda bulunacak olan sistemin 

bu modelle; yeniliklere, inovasyonlara her açıdan kolaylıkla entegre edilebiliyor olmasıda 

sistemin bir başka inovatif yönünü ortaya koymaktadır. 

 

2.5. Yerlilik 

    Arayüz tasarımı python PyQt5 kütüphanesi ve Qt Designer uygulaması kullanılarak 

geliştirilmiştir. Tasarımda girdiler ana ekran üzerinden alınmamış bazı butonlar dialog 

pencerelerine bağlanmıştır. Gerekli girdiler dialog pencerelerinde bulunan input widgetlar 

kullanılarak kullanıcıdan alınmaktadır. Takım pilotu otonom uçuş sırasında acil bir durum 

olduğunda kumanda ile müdahale edeceği için arayüz tasarımına ve yazılıma fail safe özelliği 

eklenmemiştir. 

 

Yazılım Mesajları: Yazılımdan gelen bildirim mesajları.(kalkış yapıldı, gidiliyor vb.) 



 

Logs: Yazılım mesajları bölümünde gösterilen bütün mesajların yerel saatle ve sırayla 

kaydedildiği kısımdır. Dialog penceresi açılarak liste ile gösterilmiştir. 

Bağlan: Bağlanılmak istenilen aracın ip ve port adresinin girildiği diyalog penceresi açılır. 

Bağlantıyı Kes: Mevcutta bağlı olunan aracın yazılımla bağlantısını keser. 

Camera: Aracın kamera görünütüsü 1 veri/saniye hızında gösterilmektedir. 

Lat: Aracın enlem telemetri bilgisi 1 veri/saniye hızında gösterilmektedir. 

Lon: Aracın boylam telemetri bilgisi 1 veri/saniye hızında gösterilmektedir. 

Alt: Aracın irtifa telemetri bilgisi 1 veri/saniye hızında gösterilmektedir. 

Spd: Aracın hız telemetri bilgisi 1 veri/saniye hızında gösterilmektedir. 

Btr: Aracın batarya yüzdesi 1 veri/saniye hızında gösterilmektedir. 

Hdg: Aracın heading bilgisi 1 veri/saniye hızında gösterilmektedir. 

Mod: Aracın uçuş modu 1 veri/saniye hızında gösterilmektedir. 

Kalkış: Aracın 2.5 metre irtifaya kalkış yapmasını sağlar. 

İniş: Aracın uçuş modunu LAND moda alır ve iniş yapmasını bekler. 

Atış İzni Ver: Araç görev aşamalarını gerçekleştirdiği sırada güvenlik gözetilerek atışa uygun 

olduğu zaman kullanıcıdan atış için izin ister. 

Kalkış Noktasına Dön: Aracın ilk kalkış yaptığı noktaya dönmesini sağlar. İniş yapmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

     Aşama 1 pilot tarafından gerçekleştirileceği için aşama 1 butonu tıklandığında manuel 

mod bilgilendirmesi yapılır. Aşama 2 ve Aşama 4’ün konumları önceden alınarak yazılım 

içersinde bir dosyaya kaydedilir. Aşama 2 ve Aşama 4 başlatıldığında konum bilgileri bu 

dosyadan okunur ve görev gerçekleştirilir. 

. 

2.6. Sadelik 

     Üretilecek olan SİHA’da tasarımı yapılırken mekanik açıdan olduğu gibi donanım 

açısından da sadeliğin sağlanmasına dikkat edilmiştir. Seçilen tüm donanım parçaları 

performanstan ödün vermeden, ihtiyacı karşılayabilecek ve görev icrası için zaruri  

olmasından kaynaklı olarak tercih edilmiş, en sade şekilde ortaya çıkartılmıştır. Konfigüre 

edilen SİHA’nın yapısı itibarı ile hem hafif hemde minimum maliyet ile maksimum çözümleme 

teknikleri üzerine çalışmalar yapılmıştır, 

     Bir hexacopter olarak tasarlanan SİHA’da en önemli performans parametrelerinden ikisi 
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stabilizasyon ve beraberinde etkilediği, görevin icrasında önemli yeri olan atış başarı 

yüzdesidir. Başlangıç olarak menziller kısa tutulsada takımın uzun vadede hedeflediği uzun 

menzillerde %100 başarılı atışlar yapabilmekdir. Dolayısıyla bazı noktalarda bu hedefler 

uğruna SİHA, zaruri olarak maliyetli komponentler yada üretimi, argesi ciddi yatırımlar isteyen 

teknnolojileri kullanmak durumunda kalabilir. SİHA gerçek bir silah taşıyabileceğinden dolayı 

güvenlik sağlayabilmesi ve yüksek güvenirlik vaad edebilmesi için yazılımların, donanım 

ekipmanlarının da aynı güveni vermesi beklenir. Bu açıdan bakıldığında maliyet 

hesaplamaları görev icrası çok kritik ve ön planda olan mekanizmalar ve teknonlojiler için 

ister istemez beklenenin üstüne çıkmaktadır. Ancak burada ekibimiz söylenildiği gibi görev 

icrasında minimum maliyetle maksimum başarımı yakalamak için yoğun çaba sarfetmiş ve 

konfigürasyonunu, entegrasyonunu silah kontrolunu sağlayacak gimbal haricinde 

tamamlamıştır. İHA’ya monte edilen G36C silahın ağırlığını kontrol edebilecek. bir gimbal 

sisteminin çok yüksek maliyetler ortaya çıkarmasından ötürü farklı bir iş planı oluşturan 

ekibimiz SİHA için aynı zamanda gimbal tasarımı ve üretimini planlamış durumdadır. Ancak 

tamamen ekibin dışında gerçekleşen gimbal motorlarının teminatından, stok noksanlığından 

kaynaklı kaybedilen uzun süreçden dolayı gimbal üretimi DTR aşamasına yetiştirilememiştir.  

Bu açıdan bakıldığında en ufak performans kaybı olmadan mali açıdan büyük bir kazanç 

sağlanacak ve SİHA görevini çok daha düşük olan %50 maliyetle icra edebilecek duruma 

gelecektir.  

 


