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1 PROJE ÖZETİ 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntemler 

Hava aracı tasarlanırken yarışma görevlerinden maksimum puan alınabilmesi için aracın 

hızlı, stabil, faydalı yük kapasitesinin yüksek ve uçuş süresinin görev isterlerini 

karşılayabilecek nitelikte olması hedeflendi.  

 

Yanda verilen Venn şeması 

parametreleri ve yarışma 

kuralları dahilinde belirlenen 

sınır şartları dikkate alınarak 4 

motorlu simetrik X 

konfigürasyonuna sahip bir 

döner kanat hava aracı 

takımımız tarafından 

tasarlanarak üretildi.  

 

 

Mekanik ekip SolidWorks programı ile aracın şasi, motor yuvası, ayak ve görev 

sistemi parçalarının çizimlerini aerodinamik ilkelere bağlı kalarak tasarlamıştır. Tasarlanan bu 

parçalar dayanıklı olması için kalın, hafif olması için %30 doluluk oranında PLA 

materyalinden 3 boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Aracın kolları için ise hafif ve dayanıklı 

yapısı nedeni ile karbon fiber kare profil satın alınmış ve üzerinde kesme, delme, 

zımparalama işlemleri uygulanarak araç üzerinde kullanıma uygun hale getirilmiştir. 

2.Görev’de su alma-bırakma işlemini gerçekleştirebilmek için takımımız tarafından su 

geçirmez kumaş ve misinalar kullanılarak bir görev sistemi tasarlanmış ve üretilmiştir. 

Üretilen hava aracına SunnySky 3108S 720KV dört adet motor, motorlar üzerine 1147 APC 

dört adet pervane, bir adet 30A Eachine 4 in 1 ESC, otonom uçuşu gerçekleştirebilmek için 

bir adet Pixhawk 2.1 Cube otopilot kartı ve Here2 GPS ve aracın güç ihtiyacını karşılamak 

için bir adet 7000 mAh 60C 4S Li-Po batarya montajlanarak üretilen araç otonom uçuşa hazır 

hale getirilmiştir. Aracın maksimum itki değeri 5480 gramdır.  Aracın 1. Görev için kalkış 

ağırlığı 1887 gram, 2. Görev için ise kalkış ağırlığı 2187 gramdır. Aracın minimum uçuş 

süresi 4.7 dakika, maksimum uçuş (hover) süresi 20.2 dakikadır. Aracın maksimum menzili 

4097 metre, maksimum hızı ise 18.61 m/s’dir.   
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1.2 Takım Organizasyonu  

 

Takım üyeleri tanıtım videosunda tanıtılmıştır. 

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

1.0 İş paketinde insansız hava aracının detaylı tasarımı yapılarak, tasarıma uygun nihai 

malzemeler seçilip detaylı tasarım raporunda açıklanmıştır. 2.0 İş paketinde insansız hava 

aracı üretilerek, görevde kullanılacak algoritma yazılıp detaylı tasarım raporunda 

açıklanmıştır. 3.0 İş paketinde ise görevlerin test uçuşları yapılarak, karşılaşılan hatalar 

düzeltilecektir. 
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2. DETAY TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

  

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Ağırlık Tablosu: 

No Parça Adı Ağırlık 

(gram) 

Adet Toplam 

Ağırlık 

(gram) 

Boyutlandırma (mm) 

1  Şasi 141g 1 141g 194 x 194 x 31 

2 Ayak 39g 4 156g 96.1 x 96.1 x 217 

3 Sunnysky X3108S Motor 81g 4 324g 38 x 38 x 32.5 

4 Motor Yuvası 9g 4 36g 45 x 30 x 26 

5 Karbon Fiber Kol 24g 4 96g 13 x 24 x 13 

6 Pixhawk Cube  85g 1 85g 44 x 94 x 31 

7 4in1 ESC 28g 1 28g 40 x 40 x 4 

8 Here 2 GPS/GNSS 49g 1 49g 67 x 67 x 16 

9 GPS Ayağı 30g 1 30g 47 x 47 x 165 
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10 Li-Po Batarya 576g 1 576g 49 x 47 x 140 

11 Pervane 13g 4 52g 279.4 x 13 x 35  

12 Akım Kesicili Sigorta 95g 1 95g 86 x 48 x 26 

13 Receiver 9g 1 9g 47 x 27 x 15 

14 Xbee Pro S2C Telemetri 10g 1 10g 22 x 34 x 15 

15 Kablo Ağırlığı 200g 1 200g - 

 Birinci Görev Toplam 

Ağırlık 

  1887g  

16 Alt Sistem Plağı 30g 1 30g 191 x 83 x 5 

17 Alt Sistem Bağlantı Kolları 14g 4 56g 67.5 x 23.4 x 108 

18 Raspberry Pi 4B 49g 1 49g 56 x 90 x 16 

19 Alt Sistem Batırma Ağırlığı 47g 1 47g 17 x 15 x 48 

20 Misina 5g 4 20g 0,6 x 100 

21 Su Geçirmez Kumaş 35g 1 35g 400 x 400 

22 Raspberry Pi Kasası 19g 1 19g 94 x 94 x 16.34 

23 Raspberry Pi Kamera 5g 1 5g 24 x 25 x 9 

24 Röle 15g 1 15g 55 x 30  x 19 

25 Kumaş Tutucu 24g 1 24g 30 x 30 x 30 

 Alt sistem Toplam   300g  

 2. Görev Yüksüz Ağırlık   2187g  

 SU   1000g  

 2. Görev Toplam Ağırlık   3187g  

 

Ağırlık ve Denge Tablosu 

No Parça Adı Ağırlık 

(gram

) 

X 

uzaklığı 

(mm) 

Y 

uzaklığı 

(mm) 

Z uzaklığı (mm) 
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1  Şasi 141g 0 0 0 

2 Ayak (x4 simetrik) 39g 189.4 189.4 123.7 

3 Sunnysky X3108S Motor  (x4 

simetrik) 

81g 229 229 0 

4 Motor Yuvası  (x4 simetrik) 9g 223 223 13 

5 Karbon Fiber Kol  (x4 simetrik) 24g 132.3 132.3 20.7 

6 Pixhawk Cube  85g 0 0 15.5 

7 4in1 ESC 28g 56.6 56.6 1.5 

8 Here 2 GPS/GNSS 49g 61 61 182 

9 GPS Ayağı 30g 61 61 82.5 

10 Li-Po Batarya 576g 0 0 33.5 

11 Pervane  (x4 simetrik) 13g 229 229 14.35 

12 Akım Kesicili Sigorta 95g 58.8 58.8 13.4 

13 Receiver 9g 48.6 48.6 7.2 

14 Xbee Pro S2C Telemetri 10g 73.5 73.5 1.5 

15 Kablo Ağırlığı 200g - - - 

16 Alt Sistem Plağı+ 30g 0 0 105.2 

17 Alt Sistem Bağlantı Kolları+  (x4 

simetrik) 

14g 48.8 48.8 68.6 

18 Raspberry Pi 4B+ 49g 0 0 101 

19 Alt Sistem Batırma Ağırlığı 47g 0 0 900 

20 Misina  (x4 simetrik) 5g 2.5 2.5 370 

21 Su Geçirmez Kumaş 35g 0 0 730 

22 Raspberry Pi Kasası+ 19g 0 0 102 

23 Raspberry Pi Kamera 5g 0 73 118 

24 Röle 15g 0 75 113 

25 Kumaş tutucu 20g 0 0 875 
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 Kütle Merkezi 2187 0 0 -64 

 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler                                                                                       

Şasi tasarımı                                                                    

Gövde, merkezinde Pixhawk; köşelerinde sigorta, ESC, RF 

alıcı, telemetri ve GPS ayağı bulunması düşünülerek 

tasarlanmıştır. Gövdenin altında, karbon fiber kolların somun 

ve cıvata yardımıyla gövdeye sabitlenmesine imkân 

sağlayan çerçeveler yer almaktadır. Bu çerçevelerin iç 

kısmında 13.4 x 13.4 mm ölçülerinde kare boşluklar 

bulunmaktadır. Gövdenin kalınlığı, sağlamlık ve hafiflik 

parametreleri baz alınarak 10 mm olarak belirlenip 3B 

yazıcıda PLA kullanılarak %30 doluluk oranında 

basılmıştır. Gövde altına ise Pixhawk 

doğrultusunda Li-Po pil konumlandırılmıştır. 

Motor bağlantısı tasarımı 

Motor yuvaları, motorları güvenle taşıyabilecek ve motor 

bağlantılarında kullanılan cıvatalar kolay kontrol edilebilecek 

şekilde tasarlanmıştır. Motor yuvaları kolların uç kısmından cıvata 

ve somun yardımıyla sabitlenmektedir.                                           

 

 

Ayak tasarımı 

Ayakların tasarımındaki belirleyici etken alt sistemi yerden güvenli bir 

yükseklikte tutabilmektir. Ayaklar gövdeyi yerden 217 mm yüksekte 

tutmaktadır. Daha dengeli bir kalkış ve iniş sağlayabilmek amacıyla ayaklar 

kolların gövde dışarısında kalan kısmının tam ortasından sabitlenmiştir. 

Ayakların alt kısmında zeminle temasında basıncı azaltmak amacıyla dairesel 

bir tasarım tercih edilmiştir. 
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Alt sistem parçalarının tasarımları 

Alt sistemi şasiye merkezden bağlamak uçuş stabilitesi 

açısından çok büyük bir önem teşkil etmektedir, bu 

sebeple kollardan inen ve ortada alt sistemin bağlanacağı 

düzlemin sabitlendiği parçalar tasarlanmıştır. Bu sayede 

hem alt sistemi rahatça şasiye monteleyebilme ve 

sökebilme imkânı elde edilmiştir hem de rölenin, 

Raspberry Pi ve kamerasının yerleştirileceği bir alan 

açılmıştır. Görev sırasında yükün dengeli bir şekilde 

taşınması için kumaşı tam orta noktasından sıkıştıran iki 

parça tasarlanmıştır bu sayede batırma ağırlığının da 

sabitlenmesine imkân sağlanmıştır. Kumaşın içinde kalan 

parçaya cam elyaf ip düğümlenerek sistemin araç ile 

bağlantısı, kumaşın altında kalan parçayla ise batırma 

ağırlığının alt sistem ile bağlantısı sağlanmıştır. 

Yardımcı parçaların tasarımı  

Raspberry Pi ve GPS’in güvenli bir şekilde araca 

yerleştirilmesi için araca özel parçalar 

tasarlanmıştır. Bu parçalardan Raspberry Pi kasası 

hem Raspberry’i korumakta hem de araç üzerinde 

belirlenen konuma yerleştirilmesine olanak 

sağlamaktadır. GPS ayağı ise GPS’in güvenli bir 

şekilde araç üzerinde belirli bir yükseklikte 

taşınmasına imkân sağlamaktadır. 

 

Teknik Çizim 

Teknik çizim bir sonraki sayfada detaylı bir şekilde verilmiştir. 
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2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri   

Aerodinamik 

İnsansız Hava Aracının aerodinamiği tasarlanırken: Şasi, alt sistem ve pervane olarak üç ana 

başlık altında incelendi. 

-Şasi                                                                                                                                       

Şasi tasarımında, rüzgâra karşı olan kesit alanı, sürüklenme kuvvetini azaltmak için; şasi 

kalınlığı azaltılarak ve orta kısımlarda delikler açılarak olabildiğince en aza indirildi. 

-Alt sistem 

Alt sistemde su depolanması için su geçirmez kumaş kullanıldı. Kumaş kullanılmasının 

sebebi kumaşın kolayca şekil alabilmesi, hafif olması ve su aldığı zaman küresel şekil alarak 

hava akımıyla dönmemesidir. 

-Pervane Seçimi 

İHA’nın pervaneleri seçilirken araç ağırlığına göre yapılan itki hesapları ve perdövites açısı 

göz önünde bulunduruldu. Motorlardan en fazla itme kuvvetini alabilmek için görevin 

yapılacağı hız düşünülerek pervane uzunluğu ve uygun hatve büyüklüğü belirlendi. Hafif ve 

sağlam olması, pervane uçlarında vibrasyon oluşturmaması ve daha stabil dönmesinden 

dolayı 2.5 kısmındaki itki hesaplarında yeterliliği görülen 1147 karbon naylon pervane seçildi.  
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Pervanenin verimi üzerinde küçük ve büyük hatvenin etkisi 

Hatvesi küçük olan pervanelerin hatvesi büyük olan pervanelere göre aynı hücum açısında 

perdövites durumu yaşama olasılığı daha yüksek olması ve büyük hatveli pervanenin aynı 

uzunluktaki küçük hatveli pervaneye göre belli sınırlarda daha fazla itki üretebilmesi fakat 

yüksek tork gerektirmesi göz önünde bulundurularak pervane hatvesi 4.7 inç olarak 

belirlendi. 

𝜂 =
1

2𝜋
∙

𝑘𝑇

𝑘𝑀
∙ 𝐽 

       𝜂 =  𝑃𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖       𝐽 = (𝐴𝑑𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜)  𝐴𝑟𝑡𝚤ş 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 

Stabilite ve Kontrol 

-IMU 

Pixhawk Cube’de 3 adet IMU bulunmaktadır bu IMU’larda barometre, manyetometre, 

jiroskop ve ivmeölçer gibi sensörler bulunmaktadır. Bu sensörler Pixhawk’ın içinde mekanik 

titreşim önleyiciler tarafından korunmaktadır.  Pixhawk ise bu sensörleri anlık işleyerek stabil 

uçuşu sağlar.  

 -PID  

Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracının kontrolünde PID (oransal-integral-türevsel) 

denetleyici kontrol döngüsü kullanılmıştır. PID temelde bir geri besleme kontrolcüsüdür. 

İstenilen değer ile çıkış değerini karşılaştırarak hata payını hesaplar ve hatayı en aza 

indirmeye çalışır. P mevcut hataya bağlıdır, I geçmiş hataların toplamı ve D gelecekteki 

hataların bir tahminidir. Bu üç eylemin ağırlıklı toplamı yoluyla kontrol edilen süreç istenilen 

seviyeye ayarlamak için kullanılır. 
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Şemada Görüldüğü gibi PID denetleyici sürekli olarak bir e(t) hata değerini 

hesaplamaktadır. e(t) amaçlanan durumu r(t) ile ölçülen durum y(t) arasındaki farktır. 

Denetleyici oransal, integral ve türevsel terimleri içeren bir düzeltme uygular. Bu düzeltme, 

bir u(t) kontrol değişkenini ayarlayarak hatayı en aza indirgemeyi amaçlar.  

 

Buraya Bakarlar takımı tarafından yapılan insansız hava aracının PID parametreleri 

Ziegler-Nichols tuning metodu ile kalibre edilmiştir. PID kalibrasyonu yapılırken başta Kı 

ya yüksek bir değer, Kd ye 0 verilip Kp düşük bir değerden yükseltilerek sürekli salınım 

yapacak hale getirildi. Ayarlamalar sonunda sürekli osilasyon değerleri görüldüğü için ,Kı 

azaltılıp Kp artırıldı ve yeniden kp değeri artırılarak deneme yanılma yolu ile optimum PID 

parametreleri bulundu. 

 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Görev mekanizmasının tasarımındaki belirleyici faktörler: ağırlık, aracın su ile arasındaki 

mesafe ve güç tüketimi olmuştur. Suyu alırken kullanılan kumaş bir torba gibi büzülerek hem 

suyu almayı hem de depolayabilmeyi mümkün kılmıştır. Ayrıca kumaşın kullanımı sistemin 

diğer sistemlere kıyasla çok daha hafif olmasını sağlamıştır. Bu sayede ağırlıktan büyük 

ölçüde tasarruf edilmiştir. Sistemin araca düğümlendiği misinalar ise sistemi araçtan güvenli 

bir uzaklıkta tutarak aracın su ile temas etme riskini en aza indirmiştir. Kumaşın 

kenarlarındaki deliklerden ardışık olarak ters yönlerde geçen misinalar sayesinde kumaş su 

alırken dengeli bir şekilde büzülerek bir torba haline gelmektedir. Bunu sağlayan alınan 

suyun merkezde toplanan ağırlığıdır. Mekanizmanın damla şeklinde bir torba halini alması 

ise uçuş sırasında aerodinamik açıdan uçuşun stabilitesine olumsuz etkisini en aza 

indirmektedir. 

Görev mekanizmasını oluşturan ana bileşenler su geçirmez kumaş, rezistans teli, röle, 

batırma ağırlığı, cam elyaf ip ve misinadır. Kumaş kare şeklinde olup, kumaşın merkezinde 

altına sabitlenmiş bir ağırlık bulunmaktadır. Yine merkezden fakat kumaşın üstünden 

sabitlenen cam elyaf ip ise mekanizmanın araçtan uzak bir şekilde suya sarkıtılmasını, 

sistemin simetrik bir şekilde açılmasını ve suyun aracın dengesini bozmadan bırakılmasını 
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sağlamaktadır. Cam elyaf ip seçiminin sebebi ise yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı 

oluşudur. Bu sayede misinaları eriten rezistans teli merkezdeki ipi eritemeyecektir. Kumaşın 

dört kenarında bulunan delikler ise mekanizmanın kapanmasını kontrol eden misinaların 

içinden geçmesi için açılmıştır. Misinalar ardışık deliklerden ters yönlerde geçerek 

mekanizmanın kapalı halini koruması için direnç oluşturmaktadır. Mekanizmadaki dört misina 

dört köşedeki deliklere düğümlenmiştir. Bu sayede mekanizmanın zeminle teması 

kesildiğinde, kalkışta kumaşın merkezindeki ağırlığın da yardımıyla kumaşın kenarları ve 

köşeleri misinalar doğrultusunda büzülerek kumaşın merkezinin izdüşümünde birleşmektedir. 

Araç su almak için havuzun üzerine gelip büzülen kumaşın üstündeki boşluktan su girmeye 

başladığında mekanizmanın içine hızlıca su dolmaktadır. Ardından araç yükselerek 

mekanizmayı sudan çıkarmaktadır. Araç su bırakma alanına geldiğinde ise merkezde 

birleşen misinalara sarılı olan rezistans teli ısınarak misinaları eritip koparmakta ve 

mekanizmanın merkezdeki cam elyaf ip yardımıyla simetrik bir şekilde açılmasını 

sağlamaktadır. Mekanizma açıldıktan sonra su, aracın dengesini bozmadan dökülmektedir. 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

Döner kanatlı insansız hava aracımızda elektronik eleman olarak: 4 adet SunnySky X3108S 

720KV fırçasız motor, Pixhawk Cube 2.1 uçuş kontrol kartı, Here 2 GPS, X8R Receiver 

(Radyo alıcı), Raspberry Pi 4B yardımcı bilgisayar, Raspberry Pi kamera modülü V2, 

Seaworld 120A Sigortalı akım kesici, XBee-PRO S2C Telemetri, Xbee Explorer, Eachine 

Wizard X220S 30A 4in1 ESC ve DXF 7000 mAH 4S Li-Po pil kullanılmıştır. 

Görevin otonom yapılması 

Görevlerin otonom bir şekilde yapılabilmesi için farklı yöntemler kullanılmaktadır. 1.Görev için 

yer istasyonunda “QGroundControl” uygulaması üzerinden görev planı oluşturulur. 

Oluşturulan görev planı uçuş kontrol kartına uygulanmak üzere yüklenir. 2.Görevi 

tamamlamak için Python’da yazılan kod tek kartlı küçük bir bilgisayar olan Raspberry Pi’a 

yüklenir. Göreve başlama komutu Raspberry Pi’a uzaktan erişimle bağlanan yer istasyonu 

tarafından iletilir. Görev boyunca Raspberry Pi üzerinde çalışan kod, uçuş kontrol kartına 

görevi başarı ile bitirmesi için gereken verileri sağlar. İnsansız Hava Aracının dengeli bir 

şekilde uçabilmesi için gereken parametreler Raspberry Pi tarafından iletilen mavlink 

komutları ile sağlanır. 
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Uçuş Kontrol Kartı ve GPS: Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk Cube tercih edilmiştir. 

ArduPilot ve PX4 gibi açık kaynak kodlu yazılımlar ile uyumlu çalışabilmesi, Mission Planner 

ve QGround yer istasyon yazılımlarıyla uyumlu olması daha eski versiyonlarına göre daha 

fazla sensör bulundurması, titreşim önleyicileri sayesinde sensör kararlılığı sağlaması ve 

daha fazla arayüzü desteklemesinden dolayı Pixhawk Cube uçuş kontrol kartı olarak tercih 

edilmiştir. Araçta GPS olarak Pixhawk Cube 2.1 ile set olarak gelen Here 2 GPS/GNSS 

kullanılmıştır. Here 2 9 (DOF) eksenli serbestlik derecesine sahip ataletsel ölçü birimine 

(IMU) sahiptir. Aracın irtifa verisinin hesaplamasında kullanılan MS5611 barometreyi de 

üzerinde bulundurmaktadır. Üzerinde bulundurduğu alıcı ile veri transferi sağlayarak 50 cm 

hassasiyetle konum verisi sağladığından dolayı here 2 GPS seçilmiştir.  

Motorlar: Araçta seçilen motorlar SunnySky X3108S 720KV’dir. Motorlar seçilirken göz 

önüne bulundurulan kriterler: Yüksek itki oranı, düşük güç tüketimi ve İtki/Ağırlık oranının 2 

veya daha yüksek olmasıdır. 

Elektronik Hız Denetleyici (ESC): Seçtiğimiz ESC, motorların çekebileceği maksimum 

akım değeri göz önünde bulundurularak seçilmiş olup Eachine Wizard X220S 30A ESC’dir. 

4in1 ESC, 4 adet ESC’ye göre daha hafif olduğu için tercih edilmiştir. 

RF Alıcı-Verici Sistemi: Aracımızın manuel olarak kumanda etmek için FrSky Taranis QX7 

2.4GHz 16CH RF kumanda tercih edilmiştir. Taranis QX7, OpenTX açık kaynak kodlu yazılımı 

kullanması, FrSky X8R alıcısı ile uçtan uca şifreli haberleşme protokolünü desteklemesi ve 16 

adet haberleşme kanalına sahip olması nedeni ile tercih edilmiştir. Kumanda ile uçuş kontrol 

kartı arasında iletişimi sağlanması için FrSky X8R 2.4GHz 16CH RF alıcı tercih edilmiştir. Alıcı 

üzerinde bulunan anten ile verici üzerindeki anten arasında açık görüş mesafesinde yaklaşık 

1.5 km mesafeye kadar veri kaybı olmadan uçtan uca şifreli iletişim sağlayabilmektedir. 

Batarya ve Güç Modülü: Yüksek sığa değerine ve yüksek kapasiteye sahip olmasından 

dolayı DXF Power 14.8V 4S 60C 7000 mAh Li-Po batarya tercih edilmiştir. Güç modülü 

olarak ise Pixhawk Cube’ün içinden çıkan güç modülü tercih edilmiştir.  

Yardımcı Bilgisayar ve Kamera: Su alma görevinde su bırakma alanının görüntü işlemeyle 

bulunması planlanmıştır. Bu işlem için yüksek işlem güçlü bir cihaz gerekli olduğu için 

Raspberry Pi 4B kullanıldı. Broadcom 2711 Cortex-A72 4 çekirdekli 64-bit işlemcisinin 

1.5GHz frekansında çalışması ve VideoCore VI 4K 60fps görüntü çıkışı gibi özelliklerinden 

dolayı Rasberry Pi 4B kullanılmıştır. Görüntü işlemek için ise 8 Megapixel çözünürlüklü Sony 

IMX219 sensöre sahip, 1080p30fps veya 720p 60fps video modaları bulunan Raspberry 

kamera modülü v2 kullanılmıştır. 
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Sigortalı Akım Kesici: Aracın fazla akım çekmesi durumunda can güvenliği ve araçta 

bulunan elektronik elemanların güvenliğini sağlamak adına hem sigorta görevi gören hem 

de üzerindeki akımı elle kesmek için butonu bulunan Seeworld 120A akım kesicili sigorta 

tercih edilmiştir. Sigorta seçiminde ESC’ nin çekebileceği maksimum akım değeri 30 amper 

olduğu için bu değerin 4 (motor sayısı) katı olan 120 amper seçilmiştir.  

Telemetri: Telemetri olarak biri araç üzerinde diğeri ise yer istasyonu bilgisayarında olmak 

üzere iki adet Xbee Pro S2C telemetri modülü kullanılacaktır. Xbee Pro S2C, 1 Mbps azami 

veri iletişim hızına sahip olması, açık görüş mesafesinde 3.2 km menzile sahip olması ve 

128-bit uçtan uca şifreli haberleşme protokolüne sahip olması gibi nedenlerden dolayı 

Xbee Pro S2C tercih edilmiştir.  

Görev Sistemi Ekipmanları: Su bırakılırken elektronik ekipman olarak Raspberry Pi 4B, 

röle ve rezistans teli kullanılmıştır. Tetikleme mekanizmasındaki röleyi tetiklemek için 

Raspberry Pi yardımcı bilgisayarı kullanılmıştır. Su bırakma alanına gelindiğinde 

Raspberry Pi 5V röleyi tetikler. Tetiklenen röle rezistans telinin bulunduğu devreyi 

aktifleştirerek rezistansın ısınmasını sağlar.  

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma sistemi  

Yarışmada suyun bırakılması gereken kırmızı alan hedef tespit ve tanıma algoritması 

kullanılarak belirlenecektir. Kullandığımız algoritma “opencv” kütüphanesinin fonksiyonları 

kullanılarak geliştirilmiştir. RaspberryPi kamerasından alınan görüntü BGR renk uzayından 

HSV renk uzayına çevrilmiştir. HSV modeli, renkleri insan gözünün renkleri algılama eğilimine 

benzer şekilde tanımladığından dolayı hedef tespit algoritmalarında tercih edilen bir yöntemdir. 

Aynı zamanda HSV modeli ışık değişimlerinden BGR modellerine göre daha az 

etkilenmektedir.  Tespit edilecek alan kırmızı renkte olduğu için, Raspberry Pi kameramızdan 

elde edilen ana görüntüyü kırmızı ile maskeleyerek sadece kırmızı renk skalasındaki objelerin 

tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan test uçuşlarında elde edilen veriler kullanılarak 

maskenin kırmızı renk skalasının alt ve üst sınır değerleri belirlenmiştir. Tespit aşamasında 

kameradan elde edilen veriler optik hatalar sebebiyle maskelediğimiz görüntü üzerinde çeşitli 

bozulmalara sebep olmaktadır. Ortaya çıkan bozulmalar “opencv” kütüphanesinin morfolojik 

operasyonları kullanılarak düzeltilmiştir. İlk olarak morfolojik operasyonlardan “opening” 

yöntemi kullanılarak görüntü üzerindeki hatalar azaltılır. Hedef alanın içindeki ışık değişimleri 

sebebiyle tespit edilemeyen pikseller “dilation” morfolojik operasyonu kullanılarak tespit edilir 

ve hedef alanının üzerindeki boşluklar doldurularak tam bir görüntü elde edilir. Sonuç olarak 

tespit edilecek alan, merkez tespit algoritması için ön işleme sürecinden geçirilerek düzgün bir 

alan modeli elde edilmiştir. Kameranın açısına kırmızı bir obje girdiğinde bu obje çerçeve 

içerisine alınır. Çerçeve içine alınan objenin alanı belirlenen eşik değerinden daha yüksekse 
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merkez noktası hesaplanır, eşik değerinden küçükse görüntü üzerinde tespit edilebilecek 

küçük alanların ortadan kaldırılmasını sağlar. Merkez tespit algoritma sürecinden elde edilen 

modelin merkeziyle, Raspberry Pi kamerasının ana görüntü merkezi hız vektörleri ile 

eşitlenerek hedefin merkez noktasının koordinatları GPS kullanılarak elde edilir. Hedef tespit 

ve tanıma algoritmasının akış şeması aşağıdadır. 

 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri  

  

Performans ölçütleri  

İlk görevde araç 2.5 itki/ağırlık değerine sahip olup hedefimiz olan 2 itki ağırlık oranını 

rahatlıkla geçebilmektedir. Alt sistemle birlikte 2.1 itki/ağırlık oranına ve 1000g faydalı 

ağırlıkla beraber 3187 grama ulaşan araç 1.51  itki/ağırlık oranına  ulaşabilmektedir. 

Araç “poshold” modunda hover durumunda 20.2 dakika havada sabit durabildiği ölçülmüştür. 

Aracımız 1. görevi ortalama olarak 2 dakikada; 2. görevi ise ortalama 4 dakikada 

tamamlayabilmektedir. 

Aracın ağırlıksız havada asılı kalma (hover) süresi 20.2 dakika olarak ölçülmüştür.  
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Görev için insansız hava aracımızla 10 adet uçuş deneyi yapıldı. Bu uçuşlarda insansız hava 

aracının görevi kaç saniyede tamamladığı ve harcanan Li-Po kapasitesi ölçüldü.  

Akım Hesabı                                                                                                               

Aracımızın maksimum çektiği akım değeri 68,64A olarak belirlenmiştir. Bu değer Sunnysky 

X3108S motorumuzun veri sayfasındaki maksimum motor akım değeri olan 19.7A ve diğer 

tüm parçaların akım değerleri toplamı hesaplanmıştır. 5 dakikalık (300 saniye) bir uçuş 

planlandığından toplam ihtiyacımız olan maksimum enerji = 68,64A*0,083h = 5700 mAh 

olarak hesaplanmıştır. %76,3 olan enerji verimliliği de göz önünde bulundurulduğunda 300 

saniye maksimum şartlarda uçmak için gerekli enerji 7100mAh olarak hesaplanmıştır. Bu 

hesaplamalar neticesinde DXF Power 14.8V 4S 7000 mAh 60C hardcase Li-Po batarya 

kullanılmasının uygun olduğuna kanaat getirilmiştir. 
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1. Görev 

1. görev için aracın ağırlığı 1887g olarak ölçülmüştür. 5 m/s hıza sahip olması için her bir 

motorun 4700 rpm değerinde dönmesi gerektiği hesaplanmıştır, üretici tarafından sağlanan 

bilgi kağıdına bakıldığında ise bu rpm değerinde her bir motorun 5.1 amper, 4 motor için 

toplamda 20.4 amper akım çektiği görülmüştür. Geriye kalan araç üstündeki aviyoniklerin 

tükettiği akım miktarı da 4A olarak belirlenmiştir. Birinci görev için belirlediğimiz maksimum 

süre 5 dakikadır. Aracın 5 m/s hızla giderken tükettiği akım 20.4A +4 A = 24.4A dir.  

Aracımızın 5 dakika süre boyunca güç tüketimi hesabı 24.4𝐴 ×
5

60ℎ
×

1000 𝑚𝐴ℎ

1 𝐴ℎ
= 2033 𝑚𝐴ℎ 

tükettiği görülmektedir. Seçilen batarya hedeflenen maksimum 5 dakikalık görev için gerekli 

gücü sağlayabilmektedir. 

2.  Görev 

2. görev için aracın kalkış ağırlığı 2187g olarak ölçülmüştür.Kalkış ağırlığında  5 m/s hıza 

sahip olması için her bir motorun 4967 rpm değerinde dönmesi gerektiği hesaplanmıştır. Su 

alana kadar bu ağırlıkta uçuş süresi tahminen 4 dakika olarak düşünülmüştür. Bilgi kağıdına 

bakıldığında ise bu rpm değerinde her bir motorun 6 amper, 4 motor için toplamda 24 amper 

akım çektiği görülmüştür. Geriye kalan araç üstündeki aviyoniklerin tükettiği akım miktarı da 

6A olarak belirlenmişti 

Aracın su taşımadan sürekli tükettiği akım 24A+6A = 30A dir.  Aracın 4 dakika süre boyunca 

güç tüketimi hesabı 30𝐴 ×
4

60ℎ
×

1000 𝑚𝐴ℎ

1 𝐴ℎ
= 2000 𝑚𝐴ℎ tükettiği görülmektedir.  

Su aldıktan sonra 3187g ağırlığa ulaşan aracımız 2 m/s hızda su bırakma alanına ilerlemesi 

için motorların 5500 rpm değerinde dönmesi gerektiği hesaplanmıştır.  Su alındıktan sonra su 

bırakma alanına gelene kadar geçen süre maksimum 1 dk olarak düşünülmüştür. Bilgi 

kağıdına bakıldığında ise bu rpm değerinde her bir motorun 8.9 amper, 4 motor için toplamda 

35.6 amper akım çektiği görülmüştür. Geriye kalan araç üstündeki aviyoniklerin tükettiği akım 

miktarı da 7.5 A olarak belirlenmiştir. Aracın su taşımadan 5 m/s deki akım tüketimi 

35.6A+7.5A = 43.1 amperdir.  Aracın 1 dakika süre boyunca güç tüketimi hesabı 

43.1𝐴 ×
1

60ℎ
×

1000 𝑚𝐴ℎ

1 𝐴ℎ
= 718.3 𝑚𝐴ℎ tükettiği görülmektedir.  

Toplamda 2. görev için 2000mAh + 718 mAh = 2718 mAh tükettiği görülmektedir. Bu da 7000 

mAh pilin %75 deşarj durumunda pilin maksimum 5250 mAh kapasitesi kullanılabildiği 

düşünülürse, DXF 60C 4S 7000mAh Li-Po pilin 1. ve 2. görev için yeterli olduğu 

görülmektedir. 
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2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı      

No Parça adı  Birim Fiyatı (₺) Miktar  Toplam Fiyatı(₺) 

1 Pixhawk Cube Orange 3200.00 ₺ 1 3200.00 ₺ 

2 Here 2 GPS 1499.00 ₺ 1 1499.00 ₺ 

3 Xbee Pro S2C 425.40 ₺ 2 425.40 ₺ 

4 Sunnysky X3108S 342.67 ₺ 4 1370.68 ₺ 

5 Frsky X8R Receiver 471.67 ₺ 1 471.67 ₺ 

6 RaspberryPi 4B 8 GB 896.21 ₺ 1 896.21 ₺ 

7 Eachine 4in1 ESC 653.65 ₺ 2 1307.29 ₺ 

8 Karbonfiber Kare Profil 585.86 ₺ 2 m 1171.72 ₺ 

9 DXF 7000 mAh 4S Li-Po 850.00 ₺ 2 1700.00 ₺ 

10 1.75mm PLA Filament  95.00 ₺ 5 kg 475.00 ₺ 

11 RasberryPi Kamera Modülü v2 387.57 ₺ 1 387.57 ₺ 

12 Rezistans Teli metre 7.60 ₺ 1 7.60 ₺ 

13 Su Geçirmez Kumaş 34.99 ₺ 1 34.99 ₺ 

14 Röle Kartı 6.77 ₺ 1 6.77 ₺ 

15 Sigorta 310.00 ₺ 2 620.00 ₺ 

16 Diğer Elektronik Bileşenler  1635.72 ₺ 
- 

1635.72 ₺ 

17 Montaj-İmalat İçin Gerekli Diğer 

Aletler 

913.84 ₺ 
- 

913.84 ₺ 

 
TOPLAM 

  
16,123.46 ₺ 

 

Yeşil arka plana sahip satırlar 1. Hazırlık Desteği ile alınmıştır. Desteğin aktarıldığı günden 

bu yana 9851,85 ₺ harcanmıştır.  

2.9 Yerlilik 

Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır. 

 


