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1.PROJE ÖZETİ 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

      ATUGEM AVIA ekibinin mekanik birimi POYRAZ-16 adlı aracını nihai tasarıma 

kavuştururken dört unsura dikkat etmiştir. Bu unsurlar; mukavemet, aerodinamik, görev 

kabiliyeti ve estetik görünümdür. Mukavemet ve aerodinamik değerlerini asgari düzeyde 

tutmak için şase üretiminin malzeme seçimi nihai tasarım sonrası karar verilmiştir. Kısacası 

malzemeye göre tasarım değil tasarıma göre en uygun malzeme seçimi yapılmıştır. Malzeme 

seçimi yapılırken en hafif malzeme göz önünde bulundurulmuştur. Malzeme hafifliğinden 

dolayı görev kabiliyeti de optimum seviyeye çıkarılmıştır. En son unsur olan estetik görünüm 

mekanik birimimizce mukavemet, aerodinamik ve görev kabiliyetine göre göze en güzel hitap 

edecek şekilde tasarlanmıştır. Aracın yük bırakma sisteminin gövde içerisinde güvenilir ve 

görev kabiliyetinin yüksek olduğu kanısına varılmıştır. İHA’nın gövdesinin ön kısmına yapılan 

kapak sayesinde aviyonik ekipmanların göz ve el kontrolleri çok rahat bir şekilde yapılacaktır. 

Seyrüsefer sonrası iniş yapacak İHA'nın kolay ve zararsız iniş yapabilmesi için tasarımda üç 

tekerlekli bir iniş takımı kullanılmasına karar verilmiştir. 2mm'lik krom sacdan yapılacak olan 

iniş takımı, hem esneyerek deforme olmayacak hem de hafif olacaktır. 

1.2 Takım Organizasyonu 

       ATUGEM AVIA Sabit Kanat İha Takımı, Ekim 2020 yılında Atatürk Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından ATUGEM Teknoloji kulübü çatısı altında kurulup 

POYRAZ-16 adlı aracı üretmek için bir araya toplanmıştır. Kurulan bu takım azim ve disiplin 

bilincini en üst seviyede tutarak verilen görevleri başarıyla tamamlamayı amaçlamıştır.  Takım 

kurulduğu zamandan itibaren düzen ve disiplin çerçevesinde çalışmalara ara vermeden 

üretime devam etmiştir. Topluma ve gelecek nesillere umut olma amacıyla çıkılan bu yolda 

takımın amacı özgün ve yenilikçi tasarımlar yapmaktır. Yapılan bu çalışmalar da özgün 

mekanik tasarım, elektriksel çözümleme ve görüntü işleme algoritmaları başta olmak üzere 

her ayrıntıya dikkat ederek başarı elde etmeyi hedeflemiştir.  

Takım üyelerinin istek ve azim  ile beraber ekip ruhunu benimseyerek başta kendilerini geliştirip 

daha sonra ülkeye ve topluma fayda sağlamak yolunda çalışmayı bırakmayarak yoluna devam 

etmiştir. Takımda toplamda 4 üye bulunup  2 bilgisayar mühendisliği,1 makine mühendisliği,1 

elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi bulunmaktadır. ATUGEM AVIA takımın üyeleri 

birimleri ile birlikte Tablo 1.1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1.1 Organizasyon Şeması 

 

      ATUGEM AVIA sabit kanat İHA takımı kurulurken üye ihtiyacı göz önünde bulundurulak 

her alandan üyenin alınmasına dikkat edilmiştir. Aracın üretim aşamasında herhangi bir aksilik 

olmaması adına üyelerin yetenek ve tecrübelerine göre görevlendirmeler yapılmıştır.  

Görüntü işleme algoritmaları, mekanik tasarım, otonom uçuş vb. görevleri planlı bir şekilde 

birbirini takip ederek tamamlanmıştır. Bu görevlendirmeler sonucunda sorumluluk bilincinde 

çalışmalar tamamlanmıştır. Aracın tamamlanıp görevlerin yapılabilir hale gelmesi için yapılan 

görev dağılımı Tablo 1.2’de belirtilmiştir. 

Tablo 1.2 Görev Dağılımı Çizelgesi 

 

1.3 İş-Zaman Çizelgesi 

     Poyraz-16'nın üretim sürecinin daha verimli ve planlı geçmesi için projenin başlangıcından 

sonuna kadar belirlenen iş-paket planları ve süreçleri Tablo 1.3'de gösterilmiştir. Tüm 

görevlerin zamanlaması tablo üzerinden takip edilerek iş paketleri sağlıklı bir şekilde 

tamamlanmıştır. 
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Tablo 1.3 İş-Zaman Çizelgesi 

 

Ana İş Paketleri 

1-Aviyonik Testler: İHA'daki tüm aviyonik ekipmanlar, planlanan sürece bağlı olarak 

kullanılacağı aşamadan önce denenerek test edilmiştir. Tüm ekipmanların birbiriyle uyumları 

test edilerek seçilmiştir. Gerekli testler önce simülasyon ortamlarında çizilip denenip 

gözlemlenmiştir. Aviyonik ekipmanlar, araç tamamlanmadan önce son kontrollerden geçerek, 

kablo bağlantıları, gücün iletilmesi ve motor testi vb. denemelerinin tamamlandığı iş paketidir. 

Sonrasında ise şase üzerinde denemelere geçilmiştir. 

2-Stabilite ve Kontrol Aşamaları: Aracın tamamlanıp tüm denemelerden sonra stabil hale 

getirilmesi ve gerekli verilerinin kaydedildiği iş paketidir. 

İHA her aşamada kontrol edilerek son aşamaya kadar titizlikle ve dikkat edilerek getirilmesi 

hedeflenmiştir. Aviyonik ekipmanların kontrolü, tasarımın incelenmesi göreve yönelik 

algoritmaların gözden geçirilmesi gibi aşamalardan geçtiği iş paketidir. 

3-Otonom Uçuş Testleri: Mekanik sistemin kurulup aviyonik ekipmanların tamamlanması ile 

birlikte yazılan uçuş kodları İHA’ya entegre edilip otonom uçuş yapılmaktadır. Uçuş, sadece 

Raspberry Pi 4 mini bilgisayar üzerinden olup dışarıdan hiçbir müdahale edilmeyerek gerekli 

testleri başarıyla tamamlamaktadır. 
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4-Görev Mekanizması Tasarımı: İHA'nın görev mekanizması tasarımı faydalı yükün 

belirlenen alana bırakılması için gövdenin ortasına açılır bir kapak şeklinde tasarlanmıştır. 

Tasarlanan bu kapak, dişlinin servo motoru hareket ettirmesi ile açılıp kapanacaktır. Kapağın 

açılması ile ilk top atıldıktan sonra yine servo motorun dişliyi döndürmesiyle kapak 

kapanacaktır. Servo motorun hareketi 90 derece olup hareketi yazılan kodlar ile sağlanacaktır. 

Tasarlanan mekanizmanın Gövdenin ortasına yerleştirilmesi, kanatların sökülüp takılması ile 

gerçekleştirilmektedir. Uçuş esnasında sürtünme kuvvetlerini minimize edebilmek adına yük 

bırakma mekanizmasının gövde içerisine yerleştirilmesi uygun görülmüştür. 

5-Görüntü işleme testleri: POYRAZ-16’ya entegre edilen, Raspberry Pi mini bilgisayarın 

kamera modülünden alınan görüntüyle test edilen iş paketidir. 

Bu iş paketinde Python programlama dilinin OpenCv kütüphaneleri kullanılarak yazılan görüntü 

işleme kodlarının Raspberry üzerinden çalıştırılmasıyla gerekli testler tamamlanmaktadır. 

Görüntü işleme testleri kırmızı daireden oluşan bir alanın, WayPointlerin arasına konulmasıyla 

aracın otonom bir şeklide tespit etmesi beklenmektedir. Görüntü algılandıktan sonra tespit 

edilen alanın konumunun tutulup testlerin tamamlandığı bir iş paketidir. 

2.DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Yarışmada istenilen görevi en kısa sürede tamamlamak için, Solidworks CAD programından 

elektronik bileşenlerin ve iniş takımının yeri belirlenerek ağırlık-balans dengesi optimum 

seviyede yakalanmıştır. Maliyeti düşük malzeme olan strafordan üretilen prototip üzerinde 

dengelerin kontrolleri yapılıp sorunlar giderilerek nihai tasarıma kavuşulmuştur. Ağırlık 

dengesini korumak için elektronik bileşenlerden en ağır olan Li-Po batarya İHA'nın ağırlık 

merkezine yakın bir kısma yerleştirilmiştir. Kullanılan tüm bileşenlerin ağırlığı Tablo 2.1'de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2.1 İHA Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu 
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Solidworks CAD programıyla çizilen şase bileşenlerine birden fazla malzeme ataması yaparak 

her malzemenin varsayımsal ağırlıkları kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde 

belirlenen EPP köpük kullanılmasına karar kılınmıştır. Bu karar sonucunda EPP köpükten 

kesilen hem gövdenin ağırlığını azaltmak için hem de mukavemet değerlerinin optimum 

seviyede tutmak için gövdenin iç ve dış yüz kalınlığı bölgesel olarak değişiklik şeklinde 

yapılmıştır. İHA'nın azami şekilde hafif olması için gövdede kullanan EPP köpükten yapılması 

karar kılınmıştır. EPP köpükten yapılan kanadı 2 ayrı parça şeklinde kesilerek orta kısımda 

kanat profilleriyle sağlamlaştırılmıştır. Ekibimiz tarafından zor şartlar altında kanadı cam elyaf 

ile kaplayarak mukavemetini %35-40 seviyesinde artırmakla beraber sürünümünü optimum 

seviyeye çıkarmıştır.İHA'nın gövde içerisi ve dışarısındaki elektronik bileşenlerin, 

pozisyonlandırma sırasında ağırlık ve balans ayarları dikkatte alarak yerleştirilmiştir. Bu diziliş 

de, aviyonik ekipmanlar montajlanırken kablolama boşlukları da gözetilmiştir. Belirtilen montaj 

düzeni Tablo 2.2'de gösterilmiştir. 

Tablo 2.2 İHA Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu 

 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

Kavramsal Tasarım Raporunda sunulan ön tasarımından sonra üretilen prototip üzerinde 

yapılan uçuşlar sonrası elde edilen teorik ve pratik testlerin sonuçlar doğrultusunda bazı 

değişikliklere gidilmiştir. Bu değişiklikler; kuyruk konfigürasyonunda konvansiyel kuyrukta 

yüzey alanında değişiklik olmayacak şekilde konvansiyel kuyruk dikdörtgen olarak büyütüldü. 

İniş anında İHA'nın ağırlığından dolayı tekerlerde oluşan deformasyon sonucu teker 

çaplarında da değişliğe gidilmiştir. İniş takımındaki tekerlekler mekanik birimimiz tarafından 

3D printer yardımıyla esnek malzeme olan TPU filament ile yapılmıştır. Yapılan testler 

sonucunda İHA'nın tekerleklerinin esnek malzemelerden yapılması iniş anında darbeyi %30-

40 civarlarında darbeyi emdiği tespit edilmiştir. Ön tasarım sonrası üretilen prototipte gövde 
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içerisinde ağırlık konumlandırmada balans dengesinden dolayı Li-Po konumu pervaneye 

doğru dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir. Faydalı yüklerin seyrüsefer sırasında İHA'nın ağırlık 

dengesini bozmaması için gövde içine yerleştirilmiştir. Yük bırakma sisteminin gövde 

içerisindeki hacmi küçültmemesi için Li-Po altına giren bir kapak tasarlanmıştır. Kapak üzerine 

kremayer dişli eklenerek yük bırakma sisteminin çalışma prensibi basitleştirilmiştir. Servonun 

kendi başlıkları kremayer dişli kapağı tamamen açmadığı için ekibimiz tarafından kremayer 

dişliye uygun kapağa tamamen açabilecek çapı artırılmış dişli başlık üretilmiştir. Bu dişlinin 

çapını artırmaktaki amaç; servonun kremayer dişlide daha fazla yol alabilmesidir. İHA'nın 

aerodinamiksel ve mukavemetsel olarak yeteneğinin artması için EPP köpükten kesilen 

kanatların üzerine RF sinyallerini geçirebilecek malzeme olan cam elyaflar ile kaplanmıştır. 

Kanatlar cam elyafla kaplanırken aynı İHA'nın kalkış ağırlığı göz önüne alınmıştır. EPP 

köpükten üretilen kanat iki parça şeklinde yapılıp ara kısmına destek olacak bir plaka 

yerleştirilmiştir. Bu plaka hem kanatın esnemesine hem de kanatları birleştirecek profillerin 

dengede kalmasını sağlayacaktır. Üstünde kremayer dişli bulunan bir kapak tasarımı yapılıp 

üretilmiştir. Bu kapak sayesinde yük bırakma sisteminin ağırlık parametresi asgari düzeye 

indirgenmiştir. Tüm bahsedilen mekanik sistemler şekillerde belirtilmiştir. 

Şekil 1.1 Üç Görünüm Sağ, Ön Perspektif Çizimleri 
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Şekil 1.2 Sistem Yerleşimi(Sistem Ekipmanlar İç Dış) 

 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

İHA'da motor seçimi yapılırken bazı kriterler ön sırada yer almıştır. Bu kriterler; maliyet, bakım, 

tork, verimlilik ve çalışma esnasında bulunan sesin minimum değerlerde olması isterler 

arasındadır. SunnySky V4014 400 KV fırçasız DC motor bu istekleri karşılayan en uygun 

motordur. Kavramsal tasarım raporu aşamasında seçilen SunnySky X2826 740 KV fırçasız 

DC motorun ülke içindeki stoklarının bitmesinden dolayı değişikliğe gidilmiştir. Teorik ve 

deneysel analizler sonucu İHA'da aerodinamik yapının en önemli prensibi motor pervane 

takımının birbirine bütünleşik şekilde çalışmasıdır. Ekibimizce yapılan testler sonucu 

SunnySky 4014 400 KV fırçasız DC motorun 1350 pervane takımı ile beraber optimum 

performans da çalıştığı görülmüştür. Bu testler sonucunda İHA'yı %20 civarı thrust 

seviyelerinde hareket ettirirken %35-40 civarı thrust seviyelerinde ayaklarını yerden keserek 

uçuş açısını yakalamaya çalışıyordur. Aşağıda verilen teorik ve deneysel testler sonucu elde 

edilen veriler görülmektedir. Tablodaki verilerin değerleri tamamen ekibimiz tarafınca yapılan 

testler sonucu elde edilmiştir.  

Statik Basınç Sayaçları 
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Sürükleme Kuvveti Analizi 

 

Sürükleme Verimlilik Analizi 

 

Kaldırma Kuvveti Analizi 
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Basınç Dağılımlar Analizi 

 

Yoğunluk Dağılımları Analizi 

 

 

Aerodinamik Akış Görüntüleri 

 



 
 

 S a y f a  11 | 16                                                                        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

                                                                                                             ATUGEM AVIA 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Poyraz-16’nın tasarımında faydalı yükü bırakabilmesi için mekanizma şaseye yerleştirilmiştir. 

Yapılan teorik ve deneysel analizler sonrası faydalı yük konulacağı mekanizma gövde içine 

konulmuştur. Faydalı yükleri kalkış öncesi İHA'nın gövde içerisine modüler kanadı sökerek 

yerleştirilebilir. Faydalı yükler gövde içinde bırakılması için bir kapak dizayn edilmiştir. Yük 

bırakma sisteminin kapağı ve faydalı yükler ağırlık dengesi göz önünde bulundurularak 

gövdenin tam ortasına konumlandırılıp Şekil 1.3’de gösterilmiştir. Planlanan sistemde helis ve 

kremayer olarak 2 farklı tip dişli tasarlanmıştır. Servoya bağlı olan helis dişli tahrik edilerek 

kapak üzerinde bulunan kremayer dişliye bağlanarak kapağın hareketi sağlanacaktır. Sistemin 

deneysel ve teorik incelemeleri yapılarak servo gövde üzerinde bulunan yük bırakma 

açıklığının tam orta kısma bağlanarak kapağın iki yana hareketini sağlayacaktır. İHA kalkış 

yaptıktan sonra seyrüseferde birinci turda alan taraması yaptıktan sonra görev 2'ye 

başlayacaktır. İkinci turda ilk topu bırakmak için kapak +y yönünde hareket edecektir. İlk topu 

bıraktıktan sonra servo kapağı -y yönünde iterek gövde içerisine hava almayacak şekilde 

kapatacaktır. İkinci turda ise işlemleri sırasıyla tekrar ederek ikinci topu bırakacaktır. Servonun 

topları bıraktıktan sonra tekrar kapağı hava almayacak şekilde kapatmasının nedeni gövde 

içerisinde basınç oluşmayacak ve gövde oluşabilecek deformasyondan kaçınılacaktır.  

Şekil 1.3 Görev Mekanizması 

 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

PİXHAWK CUBE BLACK: Pixhawk Cube Black, Poyraz-16’nın istenilen görevleri 

gerçekleştirmesi için açık kaynak kodlu 32bit STM32F427 Cortex-M4F tabanlı bir yazılıma 

sahip, üzerinde bulunan çıkışlar sayesinde dışardan eklenen harici sensörlere uygun, 14 adet 

PWM çıkışı olan uçuş kontrol kartıdır. Üzerinde bulunan sensörler (gps, pusula, barometre, 

ivmeölçer, sesli uyarı, led, güvenlik anahtarı vb.) sayesinde, görevleri oldukça hassas ve 

başarılı bir şekilde yapmaya olanak sağlar. Uçuş modlarını desteklemesi ve bu modların uçuş 

anında pilota yardımcı olması avantajlarından biridir. Pixhawk Cube Black’in 256KB güçlü 

belleği, 2MB olan hafızası ve sd kart desteği ile uçuş verileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde 

kaydeder. 
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RASPBERRY Pİ 4: İstenilen görevde yükü bırakma ve görüntü işleme için ikincil kart olarak 

kullanılan, 5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU 64-bit işlemcisi olan, 40 pinli standart 

GPIO bağlantı arayüzüne sahip ve 4 GB bellekli bir mikroişlemcili bir bilgisayardır. Bu modül, 

Linux ve Windows için özel olarak geliştirilen “Windows 10  IoT  Core”  sistemleriyle çalıştırılır 

yazılım dili olarak Python dili desteklemesi önemli bir özelliğidir. Bu modelin yüksek 

performanslı işlemci ve belleğe sahip olması,4K kalitede video kayıt sunabilmesi,LPDDR4 

denilen yeni teknolojiye sahip olması bu kartın avantajlarındandır. 

RASPBERRY PI CAMERA MODULE: Poyraz-16’da kullanılan bu kamera, Sony IMX219 

arkadan aydınlatmalı 8 mekapiksel sensöre  sahip olan 1080p, 720p, VGA90 çözünürlükte 

video kayıt alabilen, kızılötesi, filtre, ağır çekim, kayıtta iken fotoğraf çekebilme gibi modları 

bulunan ve Raspberry Pi’nin tüm modelleri ile uyumlu çalışan, hafif bir modüldür. 

EMAX GT4030 420 KV FIRÇASIZ MOTOR: Poyraz-16’da fırçasız motor kullanılmıştır bunun 

sebebi ,fırçalı motorların yüksek akım çekmesi, enerji kayıplarına uğrayıp düşük güç üretmesi 

ve fırçaların şafta sürtünmesinden dolayı verimliliğin azalmasıdır. Fırçasız motorlar ise, yüksek 

torku, uzun ömürlü olması, fırça ve kollektör bulunmadığından sürtünmeyle oluşan düşük 

verimlilik söz konusu olmadığı için tercih sebebi olmuştur. 

Poyraz-16’nın 1950gr olan ağırlığı, motor milinin yere uzaklığı, kanat alanı ve kanat uzunluğu 

ölçüleri dikkate alındığında istenilen görevleri doğrultusunda en  verimli değerlere ulaşılan 

15x5.5 ölçülerine sahip 2 palli bir karbon bir pervane seçildi. 

ELEKTRONİK HIZ KONTROLCÜSÜ(SKYWALKER 60A):ESC motorun hızını ayarlayan ve 

herhangi bir arıza durumunda motora giden akımı keserek zarar görmesini engelleyen bir 

elektronik devredir. Motor, pil ve esc uyumu çok önemlidir ve Apil>Aesc>Amotor eşitsizliği 

sağlanmalıdır. Poyraz-16’da kullanılan motorun çektiği akım, pil ve diğer elektronik ekipmanlar 

da göz önünde bulundurularak 60A lik bir esc seçimi yapılmıştır. 

BUZZER VE SAFETY SWİTCH: Buzzer farklı voltajlara göre gelen sinyalleri alarak bu 

sinyalleri çeşitli frekanslardaki seslere dönüştürür. Safety Switch ise, devreye güç akışını açıp 

kapatmamıza olanak sağlayan anahtardır.Poyraz-16’da pixhawk cube black setinde bulunan 

ve tam uyumlu modüller kullanılmaktadır. 

TELEMETRİ(XBEE S2C): Telemetri, verici ve alıcıdan oluşan, vericisi İHA’da alıcısı da yer 

istasyonunda bulunan İHA’nın uçuş verilerini (roll, pitch, yaw, hız, batarya, akım, voltaj, 

sıcaklık, devir, konum, basınç) anlık olarak yer istasyonuna aktaran bir modüldür. 

Programlanabilmesi, şifrelenmesi ve 3,2 km menzili olması en önemli özelliklerindendir. 

SERVO MOTOR(EMAX ES08MAII): Servo motorlar 0-180 derece dönebilen çalışma gerilimi 

4.8 – 6.0 V’dur. Poyraz-16'nın Aileron, Elevator, Rudder ve görev mekanizmasının 

hareketlerini kontrol etmek için kullandığımız 12 gr ağırlığa sahip motorlardır. Uygulayabildiği 

tork 1.6 / 2.0 kg’dır. 
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Lİ-Po Batarya(Leopard Power 4200 mAh 22,2V 6S 30C): Batarya seçilirken, motorun 

özellikleri, istenilen devir aralığı, bataryanın ağırlığı, Poyraz-16’nın ağırlığı ve yeterli gücü 

sağlayabilecek olan akım, voltaj ve kapasite değerleri sonucunda 4200mAh’lık 30C kapasiteli 

6S bir pil seçimi yapıldı. Bu pilin verdiği akım “Kapasite x C değeri = Anlık Çekilen Akım 

eşitliğinden 126 Amper dir. Bu akım seçilen ESC ve motorun ihtiyacını karşılayabilmektedir. 

GPS(HERE 2 GNSS): GPS’in verilen görevler için öncesinden belirlenen bir rotasyon da 

uçtuğu gibi sürekli güncellenen sinyaller sayesinde uçuş sırasında konum, hız, irtifa gibi bilgileri 

de anlık olarak yer istasyonuna iletir. Poyraz-16 da kullanılan GPS Pixhawk Cube Black için 

özel olarak geliştirilen içinde yüksek hassasiyetli 3 eksenli ivmeölçer, gyro, kompas ve pusula 

bulunan ve -167dBm navigasyon hassasiyetine sahip HERE 2 GNNS modülü kullanılmıştır. 

YER İSTASYONU(MİSSİON PLANNER): Yer istasyonu,  Poyraz-16’nın uçuş 

esnasındaki  anlık verilerine telemetri modülü ile erişilebilen bir programdır. Bu program ile 

otonom uçuş sağlanır. Bu yer istasyonunun seçilme nedeni, açık kaynak lisanslı olması 

sebebiyle dışardan yazılan kodlarla bir çok farklı amaca ve göreve göre kişileştirilebilmesi, 

Windows ile uyumlu olması, Pixhawk Cube Black ile uyumlu çalışabilmesi, kolay bir ara yüze 

sahip olması bu sayede kalibrasyonların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi gibi nedenlerden 

dolayı Poyraz-16 için yer istasyonu Mission Planner seçildi. 

GÜÇ MODÜLÜ: Güç modülü, uçuş kontrol kartına ve oluşturulan devreye güç sağlarken, 

bataryanın akım ve gerilim ölçümlerini yapar. Pixhawk Cube Black ile uyumlu olması ve diğer 

kompanentlere yeterli voltaj ve akım gibi değerleri sağlaması sebebiyle seçilmiştir. 

KUMANDA, ALICI VE PPM ENCODER(FLYSKY İ6):Kumanda, uçuş kontrol kartında bulunan 

alıcıya gönderdiği sinyallerle Poyraz-16’ya yön ve manevra vererek pilotun manuel olarak 

kontrol etmesini sağlar. 950 gr gibi hafif bir ağırlığa ve basit bir ara yüze sahip olan bu 

kumanda, 12 kanala sahip olması ve 2400MHz - 2485MHz frekans aralığında çalışması 

sayesinde daha uzun menzil ve güvenirlilik sağlar. Ayrıca bu kumandanın RF sistemi kullandığı 

için güç tüketiminin düşük olması tercih sebeplerindendir. Alıcı ise kumandadan gelen 

sinyalleri Pixhawk Cube Black’a iletip somut eylemlere dökmesini sağlayan bir modüldür. 

Poyraz-16’da AT10II ile beraber çalışan R12DS modeli kullanılmıştır. Bu alıcının kolay montajı, 

14 gr ağırlığında olması, boyutlarının ergonomisi gibi avantajlara sahip olması Poyraz-16 için 

kumanda ile beraber kullanımına uygun görülmüştür. 

TERMAL DEVRE KESİCİ: Aslında bir devre koruma cihazı olan termal devre kesici, aşırı akım 

oluştuğunda ortaya çıkan yüksek ısıdan ve voltaj dalgalanmalarından dolayı oluşabilecek 

arızaları önlemektedir. 

HAVA HIZ SENSÖRÜ: Pitot tüpü, hava akımında oluşan dinamik basıncı sürate çevirmek 

vasıtasıyla Poyraz-16’nın hava akımı içerisindeki hızını ölçen birimdir. 
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Poyraz-16’nın görevlerin başarıyla tamamlanması için ekipmanların özellikleri, artıları, 

güvenilirliği ve performansları göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Tüm bu bileşenler ve 

birbirleriyle olan bağlantıları Tablo 2.7’de gösterilmiştir. 

                                                Tablo 2.7 Devre Şeması 

2.6 

Hedef Tespiti ve Tanıma Sistemi 

Üretimini gerçekleştirdiğimiz Poyraz-16 adlı aracımızdan istenilen görev, otonom uçuş ile 

birlikte faydalı yükü bırakacağı kırmızı alanın tespit etmesi beklenmektedir. Bu aşamada 

donanımsal olarak mini bilgisayar olan  Raspberry Pi 4 , Raspberry Pi Camera ve uçuş kontrol 

kartı olarak da Pixhawk Cube Black tercih edilmiştir. Raspbery ve Pixhawk kablo bağlatısı 

kurularak mawlink protokolü üzerinden haberleştirilmiştir. Python programlama dilinin Opencv 

kütüphanesi Linux tabanlı işletim sistemine sahip Raspberry Pi 4 ‘e entegre edilerek Görev 2 

başarıyla tamamlanmaktadır. 

Hedeflerin belirlenip tespit edilebilmesi için birden fazla görüntü işleme algoritmaları 

kurulmuştur. İlk olarak yük bırakma alanının daire olması nedeniyle Hough Circles Dönüşümü 

kullanılmıştır. Algılanan daire sayısının optimum duruma getirilmesi için yarıçap değerleri 

hesaplanarak bulunmuştur. Hough Circle Dönüşümü ile ilk olarak çemberin kenarları tespit 

edilip daha sonra da belirlenen hsv aralıkları ile kırmızı dairenin bulunması gerçekleştirilmiştir. 

Kırmızı alanın tanınmasından sonra  görüntüye tresholding yöntemi uygulanarak görüntüdeki 
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bulanıklık ve gürültü ortadan kaldırılmaktadır. Görüntünün bulunduğu ortama göre bir çok 

faktörden etkilenmesi durumunu ortadan kaldırmak için histogram kullanılmıştır. Histogram ile 

görüntünün renk dağılımı eşitlenmektedir. 

  OpenCV kütüphanelerinden yararlanılarak ilk turda matematiksel saplamalar yapılarak 

bulunan kırmızı cismin ağırlık merkezi ile kamera merkezinin uzaklığı math kütüphanesi ile 

hesaplanılıp Şekil 2.x de belirtilmiştir.  

Şekil 1.x Görüntü İşleme 

 

Hesaplanan bu uzaklık belirli aralığa geldiğinde GPS’den alınan veriler ile  birlikte konum 

tutulur. 2. ve 3. Turlarda ise iki Waypoint arası fonksiyon yönlendirilmesi ile görüntü işlenip 

eğik atış hesaplamaları göz önünde bulundurularak faydalı yüklerin servo motor yazılımları 

ile tutulan kırmızı alanın konumuna bırakılması planlanmaktadır. 

 2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

   Poyraz-16 yarışma kurallarında istenildiği gibi görevleri tamamlamak amacıyla bir çok uçuş 

testi yapıp performans değerlendirme fırsatı bulmuştur. Uçuş denemeleri sırasında süreye 

dikkat edilip kayıtlar alınmıştır. İlk olarak görev 1 istekleri kapsamında direkler arası iki tam tur 

atarak sonsuz çizerek inişi tamamlamıştır. Uçuş süresince çeşitli manevralar yaparak görevi 

tamamlamış bulunmaktadır. Bu görev için uçağın donanımsal ve yazılımsal verileri ışığında ve 

yapılan deneme uçuşlarında 1990,8 gram ağırlığında olan Poyraz-16’nın 4200 mAh pil 

kapasitesi görevi ile yaklaşık 2 dk ile tamamlamış .Bunun yanında 100 m/s maksimum hıza  

96 m/s ortalama hız değerlerine ulaşarak stabil bir biçimde iniş yapıp görevi başarıyla 

tamamlamıştır. 
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Görev 2 de ise yaklaşık 80-105 gram ağırlığındaki iki topu, ikinci ve üçüncü turlarda belirlenen 

bölgelere bırakılması istenmektedir. 

İkinci görev için deneme uçuşlarında elde edilen verilere göre Poyraz-16’nın 83 m/s gibi bir 

ortalama hıza, 80m/s maksimum hıza 85% hedef isabet oranına ulaşmış olup bunları 2 dk 

uçuş süresiyle tamamlamış ve başarılı bir iniş yapmıştır. 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Poyraz-16'nın üretiminde, birçok parametre gibi maliyette göz önünde bulundurulmuştur. 

Takım gerekli malzeme fiyat araştırmalarını yaparak araç için en uygun malzemeleri seçmiştir. 

Seçilen malzemeler, maliyet açısından fiyatı düşük performansı yüksek olacak şekilde 

belirlenmiştir. Poyraz -16 yapımında kullanılacak olan malzemelerin verimi en yüksek ve 

birbirileriyle olan uyumları göz önüne alınarak tercih edilmiştir. Takım, Araç maliyet dağılımında 

kalite, üretime uygunluk, dayanıklılık ve uzun ömürlülük faktörleri ön planda tutulmuştur. 

Malzemelerin sayıları, ihtiyaç doğrultusunda gerekli istisnalar düşünülerek belirlenmiştir. Tüm 

bu özellikler doğrultusunda Poyaz-16 aracının maliyet dağılım tablosu Tablo 2.8 de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2.8 Maliyet Tablosu 

 

2.9 Yerlilik 

Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır 


