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TAKIM ADI: YILDIZ UAV 

ARAÇ TÜRÜ: DÖNER KANAT 

ÜNİVERSİTE: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

TAKIM KAPTANI: FEHMİ FURKAN ERZİNCANLI 

1. PROJE ÖZETİ 

1.1. Tasarımda İzlenen Yöntem 

Yıldız UAV takımı tasarım sürecine kurallar kitapçığındaki kısıtlamalara ve isterlere uygun 

olarak İHA geliştirilmeye başlamıştır. İki görevden oluşan yarışma için yerlilik ön planda 

tutularak uçuş kontrol kartı, oto pilot yazılımı ve ara yüz tasarım ve yazılımıyla özgün yeni bir 

İHA tasarımı sunulmaktadır. Hedeflenen puan çıktılarını elde edebilmek için topoloji yaklaşımı 

ile 6 motorlu bir hava aracı üretimine yönelmiştir. İHA’nın gövdesi alışılagelmiş tasarımlardan 

farklı olarak alt ana gövde, üst ana gövde, 2 alt motor tutucu, 2 üst yan destek ve 6 hava kanalı 

olmak üzere toplamda 12 parçadan oluşmaktadır. Hava aracında kullanılan parçalar 2mm 

kalınlığa sahip karbon fiber plakadan, PLA ve poliüretan plastikten üretilmiştir. Hava aracı 300 

gram su taşıma kapasitesine sahip ve tüm parçalarıyla beraber 1282 gram ağırlığındadır. Araç 

3900 gram itkiye sahiptir ve Görev-1 için hız konusunda, Görev-2 için 300 gram faydalı yük 

taşımada yeterli hareket kabiliyetini sağlayabilmektedir. Uçuş kontrolü için takım tarafından 

üretilen Yıldız UAV kontrol kartı kullanılacaktır. Kart üzerinde mikrodenetleyici, algılayıcılar 

(IMU, manyetometre, barometre) ve çevre birimlerle bağlantıları sağlayan konektörler 

bulunmaktadır. Oto pilot yazılımı, yazılımsal özgünlük için takım tarafından hiçbir hazır yazılım 

kullanılmadan hazırlanmış ve uçuş kontrol kartı bünyesinde yer alan işlemci üzerine 

gömülmüştür. Takım görev tanımlanabilen ve aracın anlık durumunu izlenmesine olanak 

sağlayan C# tabanlı bir yer birimi arayüzü yapmıştır. Bu yazılım TCP protokolü ile hava 

aracının kontrol bilgisayarı ile konuşmaktadır.  

1.2. Takım Organizasyonu 

İHA’nın tasarım sürecindeki görev dağılımı üç temel başlığa ayrılmıştır: Mekanik, elektrik-

elektronik ve yazılım. Temel başlıklar kendi içinde alt başlıklara bölünerek takım üyelerinin 

koordineli olarak çalışacağı görevler belirlenmiştir.  

 

Şekil 1. Takım organizasyon şeması 
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1.3. İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

Yarışma kapsamında takım üyeleri tarafından gerçekleştirilecek olan iş paketleri altı ana başlık 

olarak genişletilmiştir. Kavramsal Tasarım sürecinde yarışma ve İHA hakkında temel 

konseptler belirlenmiş ardından mekanik tasarım aşamasında İHA gövdesi ve görev 

mekanizması tasarımı ve üretimi gerçekleşmiştir. Elektronik Tasarım kısmında yerlilik 

kategorisi kapsamında üretilecek uçuş kontrol kartı üzerine çalışılmıştır. Detaylı Tasarım 

raporu hazırlığımızda hava aracının görevler için konfigürasyonu ve yerlilik kategorisi için alt 

görevler halinde çalışmalar yürütülmüştür. Bazı başlıklar için verilen süreler içerisinde ön 

görülemeyen problemler yaşandığı için revizelere gidilmiştir. 

 

 

 

v 

v 
v 
v 
v 

v 
v 
v 

v 
Gerçekleşen 

Planlanan 



3 
 

2. DETAYLI TASARIM 

2.1. Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Yıldız UAV takımı tarafından tasarlanan insansız hava aracı 352,67mm uzunluğa 338,76mm 

genişliğe ve 257,59mm yüksekliğe, görev mekanizması ile ise 352,67mm uzunluğa 338,76mm 

genişliğe ve 2257,59 mm yüksekliğe sahiptir. Takım tarafından tasarlanan aracın Görev-1 ve 

Görev-2 de farklı büyüklüklerde pil kullanmasının verim açısından daha iyi olacağı kanaatine 

varılmış ve Görev-1 için 189 gram ağırlığa sahip bir pil kullanılmasına Görev-2 için ise 357 

gram ağırlığa sahip bir kullanılmasına karar verilmiştir. Görev mekanizması ise Bölüm 2.4’de 

belirtildiği üzere 100 gram olacaktır. Görev-1 için uçuş ağırlığı 1112 gram Görev-2 için ise 

görev mekanizması boş iken 1359 gram görev mekanizması tam dolu iken 1582 gram uçuş 

ağırlığına sahiptir. İHA’nın dengeli bir şekilde uçmasını ve kontrolünün rahat sağlanması 

amacıyla ağırlık merkezi olabildiğince İHA’nın boyutsal merkezinde simetrik tutulmuştur. Bu 

sayede kütle merkezinin motorlara olan uzaklıkları eşitlenerek verimin artırılması sağlanmıştır. 

Tablo 1. İHA parça ve toplam ağırlık tablosu 

No Parça Adı Ağırlık(gram) Adet Toplam Ağırlık 

1 Gövde 174 1 174 

2 YıldızUAV Uçuş Kontrol 
Kartı 

10 1 10 

3 Matek PDB 11 1 11 

4 uBlox Neo-M8N GPS 31 1 31 

5 Devre Kesici 95 1 95 

6 GPS Sabitleme Sistemi 6 1 6 

7 Gemfan 4x5.2x3 Pervane  2,21 6 13,26 

8 Emax Eco 2306 Motor 35 6 210 

9 30mm Spacer 0,6 14 8,4 

10 Hava Kanalı Sistemi 16 6 96 

11 HAKRC 35A ESC 7 6 42 

12 Raspberry Pi Kamera 4 1 4 

13 FS-X6B 4,10 1 4,1 

14 Raspberry Pi 4  50 1 50 

15 PX4 Flow 30 1 30 

16 Regülatör 2 1 2 

17 Mosfet 2 1 2 

18 İniş Takımı 6,8 4 27,2 

19 Görev Mekanizması 100 1 100 

20 Alınması Planan Su Ağırlığı 300 1 300 

21 3D Parçalar 10 1 10 

22 1300 mAh LiPo 187 1 187 

23 3300 mAh LiPo 357 1 357 
 

TOPLAM (Görev 1) 
  

1112,96  
TOPLAM (Görev 2, susuz) 

  
1282,96  

TOPLAM (Görev 2, sulu) 
  

1582,96 
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Ağırlık denge tablosunda, ağırlık merkezi bilgisayar destekli tasarım programından elde edilip 

merkez noktası olarak kabul edilmiştir. Tablo 2 değerler sistemin ağırlık merkezine uzaklıklarını 

vermektedir. Ağırlık merkezi Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 2. İHA ağırlık merkezi 

Tablo 2. İHA malzeme ağırlık ve denge tablosu 

No Parça Adı Ağırlık 
(gram) 

X Uzaklığı 
(mm) 

Y Uzaklığı 
(mm) 

Z Uzaklığı 
(mm) 

1 Gövde 174 8.186 mm 0.001 mm 17.292 mm 

2 YıldızUAV Uçuş 
Kontrol Kartı 

10 1.728 mm -0.292 mm 23.408 mm 

3 Matek PDB 11 -3.937 mm -0.419 mm 2.742 mm 

4 uBlox Neo-M8N 
GPS 

31 -126.743 mm -0.001 mm 169.99 mm 

5 Devre Kesici 95 74.352 mm 0.093 mm 54.942 mm 

6 GPS Sabitleme 
Sistemi 

6 -123.953 mm 0.009 mm 80.374 mm 

7 Gemfan 4x5.2x3 
Pervane  

13,26 0.00 mm -7.919 mm 23.26 mm 

8 Emax Eco 2306 
Motor 

210 -0.182 mm -0.032 mm 14.048 mm 

9 30mm Spacer 8,4 0.755 mm 0.00 mm 19.00 mm 

10 Hava Kanalı Sistemi 96 0.00 mm 0.00 mm 18.994 mm 

11 HAKRC 35A ESC 42 0.089 mm 0.00 mm 6.026 mm 

12 Raspberry Pi 
Kamera 

4 -126.106 mm -0.05 mm 4.35 mm 

13 FS-X6B 4,10 -41.186 mm 7.475 mm 7.408 mm 

14 Raspberry Pi 4  50 89.601 mm 0.488 mm 11.983 mm 

15 PX4 Flow 30 162.921 mm 0.024 mm 1.296 mm 

16 Regülatör 2 47.805 mm -0.69 mm 34.771 mm 

17 Mosfet 2 0 0 0 

18 İniş Takımı 27,2 0.00 mm 0.00 mm -13.921 mm 

19 Görev Mekanizması 100 4.494 mm 0.00 mm -220.93 mm 

20 3D Parçalar 10 0 0 0 

21 1300 mAh LiPo 187 -3.937 mm -0.419 mm 2.742 mm 
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22 3300 mAh LiPo 357 -35.00 mm 0.00 mm 51.00 mm 
 

TOPLAM (Görev 1) 1112,96 0,00 0,00 0,00  
TOPLAM (Görev 2, 
susuz) 

1282,96 0 0 0 

 
TOPLAM (Görev 2, 
sulu) 

1582,96 0 0 0 

 
2.2. Gövde ve Mekanik Sistemler  

İHA gövdesi Yıldız UAV takımı tarafından özgün bir şekilde farklı bir bakış açısıyla 

tasarlanmıştır. Gövde sıklıkla karşılaştığımız 4 motorlu sistemlerin aksine 6 motorlu bir yapıya 

sahiptir. Bu sayede daha stabil bir uçuş performansı elde edilebilecektir. İHA gövdesinin 

üretiminde kullanılabilecek malzemelerin tablosu yapılmıştır. Tablo 3 doğrultusunda karbon 

fiber kullanılmasının avantajlı olacağı belirlenerek gövde üretiminde karbon fiber kullanılmıştır.  

Tablo 3. Malzeme Dayanım Tablosu 

 

İHA gövdesi, kullanılması planlanan parçaların düzgün konumlanması için bilgisayar destekli 

tasarım programları olan Fusion360 ve AutoDesk Inventor programları kullanılarak 

tasarlanmıştır. Gövdenin tasarım isterleri ve malzeme seçiminin ardından kullanılması 

planlanan parçalar bilgisayar ortamında modellenerek, tasarım ortaya çıkmıştır. Ana gövde 4 

ana parçadan oluşmaktadır; alt ana gövde, motor taşıyıcı alt gövde, motor üst gövdesi ve üst 

ana gövde. Yekpare gövde yerine parçalı gövdenin seçilmesinin nedeni ise herhangi bir 

parçanın hasar görmesi durumunda parça değişiminin yenisi ile hızlı bir şekilde 

değiştirilebilmesidir. Bu parçaların tasarımları Autodesk Inventor programında, yeni bir metot 

olan ve günümüzde kullanımı yaygınlaşmaya başlayan topoloji optimizasyonu kullanılarak 

optimize edilmiştir. Bu optimizasyon işleminde gövdenin ana hatları çizilip istenilen dayanım 

kriterleri girilerek gövdenin maksimum verim ve en az malzeme kullanımıyla elde edilmesi 

sağlanmıştır. Tasarımların yapılmasının ardından dayanım testleri Fusion360 programı 

kullanılmıştır. 

Yıldız UAV takımı tarafından tasarlanan İHA’nın gövdesi alt ana gövde, üst ana gövde, 

2 alt motor tutucu, 2 üst yan destek ve 6 hava kanalı olmak üzeri 5 ana toplamda 12 parçadan 

oluşmaktadır. Gövde parçaları 2mm kalınlığa sahip karbon fiber plakadan CNC kullanılarak 

kesilmiştir. Kesilen parçaların delikleri, CNC’de istenilen hassaslığın alınamaması sebebiyle 

sütunlu matkap kullanılarak istenilen hassasiyete getirilmiştir. Hava kanalı parçalarının 
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üretiminde ise 3B yazıcı kullanılarak, parçaların model çıktısı alınmıştır. Bu modeller 

kullanılarak silikon kalıp elde edilmiş ve ardından poliüretan döküm yöntemiyle üretilmiştir. 

Poliüretan döküm yöntemi sayesinde zamandan ve maliyetten kazanç sağlanıldığı gibi 3B 

yazıcıların çalışma prensibi sebebiyle katmanların yatay kuvvetlere olan dayanıksızlığının 

giderilmesi sağlanmıştır. 

 
Şekil 3. İHA görünümleri (a)ön, (b)sağ, (c)üst, (d)gövde bileşenleri perspektif görünümü 

Tablo 4. Gövde Bileşenleri 

Parça Adı Numarası Adedi 

Alt Ana Gövde 1 1 

Alt Motor Tutucu 2 2 

Üst Yan Destek 3 2 

Üst Ana Gövde 4 1 

Hava Kanalı 5 6 

 

Takımımız tarafından tasarlamış olduğumuz İHA’nın bileşenlerinin yerleşimi Şekil 4’de 

gösterilmektedir. 
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Şekil 4. İHA sistem yerleşimi 

İHA’nın iniş takımları 2 ana parçadan oluşmaktadır; gövde montaj parçası ve karbon fiber 

çubuk. İniş takımı ayaklarının her biri 6,8 gram ağırlığa sahiptir. İniş takımının yer ile 30 derece 

açı yapması sağlanacak şekilde tasarlanarak inişin daha rahat yapılması hedeflenmiştir. 

Gövde montaj parçası bilgisayar destekli tasarım programı kullanılarak tasarlanmıştır. 

Tasarlanan parça 3B yazıcı kullanılarak PLA malzemeden üretilmiştir. Karbon fiber çubuk 

kalınlığı 6mm olarak seçilmiştir. İniş takımının teknik resmi Şekil 5’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 5. İHA iniş takımı 

2.3. Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

2.3.1. Pervane Testi 

İHA ağırlığı, görev mekanizması dolu iken 1512 gramdır. Bu ağırlığın 6 pervane tarafından 

taşınması beklenmektedir. Her bir pervane başına 252 gram ağırlık düşmektedir. Bu ağırlığın 

karşılanması adına aşağıdaki performans grafiğine sahip 4 inç çapa, 5,2 inç hatveye sahip 3 

kanatlı Gemfan marka pervaneler kullanılacaktır. Seçilen pervaneler EMAX ECO 2306 

2400KV motorlar ile kullanılmaktadır. Motor ve pervane test verileri Tablo 5’de 

gösterilmektedir. İHA’da bulunan motorların tam gaz durumunda 3900 gram itki oluşturduğu 

hesaplanmaktadır. 



8 
 

Tablo 5. Akım-Throttle ve İtki-Throttle grafiği 

 

2.3.2. Gövde Stres Testi 

İHA gövdesinin stres testleri Fusion360 programı kullanılarak yapılmıştır. Şekil 6’da 

gösterilmekte olan stres testlerinde en hassas noktaların motor taşıyan kollar olması sebebiyle 

her bir motor taşıyan kola 30N kuvvet uygulanmıştır. Ayrıca görevin yapılması esnasında alt 

ana gövdeye suyun uygulayacağı kuvvetin simüle edilmesi için alt ana gövdeye 30N kuvvet 

uygulamıştır. Esnemenin 0.25 mm’den az olması beklenmektedir. Simülasyonda motor taşıyan 

kollarda Şekil 6.a’da görüldüğü üzere en fazla 0.22 mm esnemenin gerçekleşeceği sonucuna 

varılmıştır. Şekil 6.b’de ise statik stres test sonuçları verilmektedir. 

 

Şekil 6. İHA stres ve yer değiştirme analizleri (a)yer değiştirme, (b)statik stres 

2.3.3. Hava Kanalı Analizi 

Tasarladığımız İHA’da hava kanalı sistemi bulunmaktadır. Pervane kanatçıklarında oluşan 

hava akışı eylemsizlik momenti sebebiyle pervane kanatlarının uçlarına doğru savrulma eğilimi 

göstermektedir. Hava kanalı sistemi savrulmadan kaynaklanan itki kayıplarını en aza 

indirgeyecek ve verim artırılmış olacaktır. Ayrıca bu sistem İHA kontrolünün kaybedilmesi gibi 

durumlarda pervanelerin neden olacağı yaralanma ve hasarları en aza indirgenmiştir. 
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Şekil 7. Hava Kanalı Analizi 

2.4. Görev Mekanizması 

Görev 2‘nin başarıyla tamamlanması için ilk uçuş turunda hedef tespiti ve tanımanın ardından 

ikinci turda suyun havuzdan alınıp su bırakma bölgesine suyu bırakmalıdır. Kavramsal tasarım 

raporunda belirtilmiş olan görev mekanizmasının su sızdırması sorunu nedeniyle çalışma 

yöntemi ve tasarımı değiştirilmiştir. Bu görevin başarı ile tamamlanması için yeniden 

tasarladığımız görev mekanizması suyun tek seferde alınıp tek seferde bırakılması prensibiyle 

çalışmaktadır. Bu doğrultuda tasarlanan Şekil 8’deki görev mekanizması sabit ip tutucu parça, 

su haznesi ve solenoidli ip bırakma mekanizması olmak üzere üç ana parçadan oluşmaktadır.  

 
Şekil 8.Görev Mekanizması 

  
Şekil 9. Görev mekanizması montajlı hali 

İHA gövdesine 6 vida ile bağlanan görev mekanizması 100 gram ağırlığa sahip, 300 gram su 

taşıma kapasitesine sahiptir. Su alma işlemi için İHA, su alma havuzunun üstünde 

konumlanmasının ardından alçalarak su haznesini batırır. Mekanizmanın ağırlığı ve dolan 
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suyun ağırlığıyla hazne dolar ve su bırakma bölgesine götürülmesinin ardından solenoid 

tetiklenerek su haznesi boşaltılır. Su haznesi yer ile 40 derece açı yapması sebebiyle 300 gram 

su taşıyacaktır. Görev mekanizması boyutları Şekil 8’de verilmektedir. Görev mekanizmasında 

kullanılmakta olan elektronik bileşenlerine Bölüm 2.5’de değinilmektedir. 

2.5. Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

İHA’da kullanılacak olan batarya, sigorta, ESC, kontrol kartı ve çevre birimleri Şekil 10’daki 

bağlantı şemasında gösterilmiştir. 

 

Şekil 10. İHA bağlantı şeması 

Kontrol sisteminin ana bileşeni olan kontrol kartı, Yıldız UAV ekip üyeleri tarafından 

tasarlanmış Yıldız UAV kontrol kartıdır. Yıldız UAV kartı ile ilgili ayrıntılar Bölüm 2.9.1’de 

anlatılmıştır. Aracın kontrolünü sağlayan oto pilot yazılımı da yine ekip üyeleri tarafından 

geliştirilmiş olup ayrıntılar Bölüm 2.9.2’de paylaşılmıştır. 

Sistemin ihtiyacı olan enerji sırasıyla birinci ve ikinci görev için 1300mAh ve 3300mAh 

kapasiteye sahip 4S LiPo bataryalar tarafından sağlanmaktadır. Batarya hesabı ile ilgili 

ayrıntılar Bölüm 2.7’de verilmiştir. 

Olası kısa devrelerden oluşabilecek zararları önlemek amacıyla sigorta kullanımı büyük önem 

taşır. Aracın hemen üzerinde hem sigorta hem de akım kesici görevi gören sigortalı akım kesici 

kullanılmıştır. Maksimum ESC akımı olan 210A ve diğer komponentlerin çekeceği akımlar göz 

önüne alınarak piyasada en yakın değer olan 250A değerinde sigorta kullanılmıştır. Sigorta ve 

pilin araç üzerindeki konumu Şekil 11 üzerinde görülebilir. 
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Şekil 11. Aracın üstten görünümü 

Sistemdeki diğer bileşenlerin ihtiyacı olan daha düşük gerilimli enerji Matek System PDB güç 

dağıtım kartı kullanılarak elde edilir. Kart, LiPo pilin gerilimini ESC’lere dağıtmakla beraber 5V 

ve 12V regülatörlerini de barındırır. Bu sayede solenoid ve kontrol kartı gibi daha düşük 

gerilimlerde çalışan bileşenlere de aynı kart üzerinden güç sağlanmaktadır.  

Motorları kontrol etmek için HAKRC 35A ESC kullanılmıştır, kontrol protokolü olarak ise daha 

dijital bir protokol olan DSHOT 600 protokolü kullanılmıştır. Motor olarak ise 2400 KV’lik Emax 

Eco 2306 motor kullanılmıştır. Araçta kullanılan güç sistemi ve motorlar Şekil 12 üzerinde 

görülebilir. 

 

Şekil 12. İHA güç sistemi 

Görev mekanizmasının temel bileşeni solenoiddir. Solenoidler itme ve çekme işlemlerinde 

kullanılan bir çeşit bobindir. İHA sistemindeki görevi ise su mekanizmasını tutan ipi kontrol 

kartından gelen komuta göre bırakmaktır. Solenoidin kontrolü için Pololu marka Mosfet 

Anahtarlama modülü kullanılmıştır.  

Görüntü işlemeyi yapacak bilgisayar olarak Raspberry Pi 4 ve kamera olarak Sony IMX219PQ 

CMOS görüntü algılayıcısına sahip Raspberry Pi kamerası kullanılacaktır. 
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2.6. Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi  

Görev-2 kapsamında İHA’nın konumu belirsiz olan Su Bırakma Alanı’nı tespit etmesi ve 

ardından konumu önceden belirli olan havuzdan su alıp, su bırakma alanına boşaltması 

istenmektedir. İki önemli adımda Su Bırakma Alanı’nın tespit edilmesi ve tanınması için 

görüntü işleme yapılacaktır. Gerçek zamanlı olarak kameradan alınacak görüntüler kontrol 

bilgisayarında işlenecek ve tespit edilen piksel değerleri uçuş kontrol kartına iletilecektir. İletilen 

piksel bilgisi, hava aracının anlık konumu ve kamera durum bilgilerine bağlı olarak bırakma 

alanının konum bilgisi elde edilecektir. Tespit edilen konuma su bırakma işlemi yine benzer bir 

görüntü işleme ile gerçekleşecektir. 

Görev sırasında yapacağımız görüntü işleme için kontrolcü ve kamera seçimimizi Raspberry 

Pi 4 ve Raspberry için üretilen Pi Kamera olarak belirledik. Raspberry Pi genelde hobi projeler 

için kullanılan tek kart mini bilgisayardır. Kullandığımız Raspberry Pi 4 ’de 1.5 GHz 64-bit 

ARMv8 işlemci, 4GB RAM, 400 MHz grafik işlemci, dahili Wi-Fi ve dahili bluetooth sahiptir. Pi 

Kamera Raspberry Pi ile kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli sabit odaklı bir objektife 

sahip 8 mega piksel çözünürlüklü kameradır. CSI konektörüyle Raspberry’ye bağlanır. Kamera 

modülü üzerinde Sony tarafından üretilen yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı video desteği 

sunan IMX219PQ görüntü algılayıcı sensör bulunmaktadır. Ayrıca otomatik beyaz dengesi, 

pozlama telafisi kontrolü ve ortam ışığı algılama gibi özellikleri de bulunmaktadır. Kamera 

1080p30, 720p60 ve 480p90 video görüntüsü desteklemektedir. 

Kırmızı alanı tespit edebilmemiz için yazılım dili Python olarak seçilmiş ve açık kaynak kodlu 

görüntü işleme kütüphanesi olan OpenCV kurulmuştur. Kameradan gelen görüntü arka planda 

sürekli çalışan renk filtresiyle hedef rengi bulur. Yüksek doğrulukla hedef rengi bulmak 

istediğimiz için görüntüde oluşabilecek parazitleri önleyecek morfolojik işlemler 

uygulanmaktadır. Kenar hatlarıyla tespit edilen nesne, düz bir zemindeki nesnenin orta 

noktasını hesaplayan algoritmamıza aktarılır. Hava aracının yerden uzaklığı, kullanılan 

sensörün hangi açıyla nesneye baktığı ve sensörün odak ve çerçeve bilgilerini kullanarak 

görüntüdeki nesnenin orta noktasının piksel değerlerini hesaplayarak yatay ve dikey 

mesafelerinden nesnenin koordinat bilgilerini çıkarmaktadır.  

 

Şekil 13. Hedef Tespit Algoritma Akış Diyagramı 
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2.7. Uçuş Performans Parametreleri  

Takımımız İHA tasarımının 300 gram su taşıma kapasitesiyle en fazla 1700 gram ağırlığa sahip 

olmasını planlamıştır. Gövde ağırlığının hesaplanması için Fusion360 programı kullanılarak 

bileşenler modellenmiş ve ağırlık özellikleri girilmiştir. Bilgisayar ortamında yapılan 

modellemelere göre toplam İHA ağırlığı 1582 gram olarak hesaplanmıştır. İmalatın ve montajın 

yapılmasının ardından İHA ağırlığı 300 gram su ile 1599 gram olarak ölçülmüştür. 

2.7.1. Batarya seçim hesaplamaları 

Kavramsal tasarım raporunda da belirtildiği gibi batarya hesaplamaları aşağıdaki formüller 

kullanılarak yapılmıştır. Formül parametrelerinde Görev-1’in tamamlanma süresi 70 saniye 

uçuş hızı 15 m/s, Görev-2’nin tamamlanma süresi 240 saniye uçuş hızı 14m/s hedeflenmiştir.  

Hedeflenen pil kapasitesine bağlı olarak pil tercihleri Tablo 6’da gösterilmektedir. 

Hesaplamalardan elde edilen sonuçlar neticesinde Görev-1 için 1300mAh kapasiteye sahip 

120C değerinde, Görev-2 için 3300mAh kapasiteye sahip 40C değerinde LiPo piller seçilmiştir. 

0,005202 𝑥 (
İ𝐻𝐴 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 + 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤

𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
)

1,295 

=  𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢𝑛 Ç𝑒𝑘𝑡𝑖ğ𝑖 𝐴𝑘𝚤𝑚 1 

 
𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 𝑥 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢𝑛 Ç𝑒𝑘𝑡𝑖ğ𝑖 𝐴𝑘𝚤𝑚 (𝐴) 𝑥 𝑈ç𝑢ş 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 (𝑠) 𝑥 2 𝑥 1000 = 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖 2 
 
 

𝐵𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖 (𝑚𝐴ℎ) 𝑥 0,135 (𝐿𝑖𝑃𝑜 𝑌𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢) = 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 (𝑔) 3 
 

Tablo 6. Pil seçim tablosu 

 Görev-1 Görev-2 

Hesaplanan LiPo Kapasitesi 1297mAh 3281mAh 

Hesaplanan LiPo Ağırlığı 175,1gram 443,81gram 

Tercih Edilen LiPo Kapasitesi 1300mAh 3300mAh 

Tercih Edilen LiPo Ağırlığı 187gram 357gram 

 
2.7.2. Uçuş süresi testleri 

Yıldız UAV takımı tarafından tasarlanan İHA’da Görev-1 ve Görev-2 de farklı bataryaların 

kullanılması planlanmıştır. Bölüm 2.7.1’de seçilen bataryalar üzerinden uçuş performans 

parametrelerinin hesaplamaları yapılmıştır. Uçuş performans parametreleri eCalc yazılımı 

kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler Tablo 7’de ve sonraki grafiklerde verilmektedir. 

Tablo 7. Uçuş performans parametreleri 

 Görev-1 Görev-2 

C Değeri 59 33,2 

Uçuş süresi (dakika) 2,4 3,7 

Toplam Akım 90 104,4 

İtki-Ağırlık 1,8 1,8 
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Şekil 14. Görev-1 uçuş performans testi 

 
Şekil 15. Görev-2 uçuş performans testi   

2.8. Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Tablo 8. Hava aracı maliyet tablosu 

No Ürün Birim Maliyet [TRY] Miktarı Toplam 

1 Bağlantı Parçaları ₺594,08 1 ₺594,08 

2 Gemfan Flash 4052 ₺67,87 2 ₺135,74 

3 Raspberry Pi 4 ₺754,52 1 ₺754,52 

4 Raspberry Pi Kamera ₺323,37 1 ₺323,37 

5 Ublox M8N ₺304,34 1 ₺304,34 

6 Karbon Fiber Plaka ve Kesimi ₺3.000,00 1 ₺3.000,00 
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7 Kontrol Kartı ₺659,52 1 ₺659,52 

8 Flysky x6b ₺178,00 1 ₺178,00 

9 CNHL 1300MAH 14.8V 4S 120C Lipo Pil ₺372,37 1 ₺372,37 

10 Emax Eco 2306 2400 KV Fırçasız Motor  ₺77,61 6 ₺465,66 

11 12V Selenoid Motor ₺45,60 1 ₺45,60 

12 2-24V 200A Su Geçirmez Devre Kesici ₺72,22 1 ₺72,22 

13 CUAV PX4FLOW Optic Flow Sensörü ₺1.248,99 1 ₺1.248,99 

14 MP1584EN 3 A Mini Regülatör ₺11,65 1 ₺11,65 

 TOPLAM 
  

₺6.905,41 

 
2.9. Yerlilik 

Yıldız UAV takımı Yıldız Teknik Üniversitesinde Prof. Dr. Vasfi Ömürlü danışmanlığında 2019 

yılında hava araçları için özgün kontrol sistemleri geliştirmek için kurulmuştur. Devam eden 

süreçte çalışmalarına hava aracı tasarımı, yazılımı ve elektroniği de ekleyerek çalışmalarına 

hız vermiştir. Yıldız UAV takımı 6 lisans öğrencisiyle çalışmalarına devam etmektedir. Yarışma 

için 6 motorlu olarak tasarladığımız döner kanatlı insansız hava aracının kontrol kartı, kontrol 

yazılımı ve yer istasyonu takımımız tarafından geliştirilmiştir. 

Yerlilik için yaptığımız çalışmalar aşağıdaki drive linkinde paylaşılmıştır. 

https://drive.google.com/drive/folders/1SpfWKeQtCGVSSSVGXc-

vp8q55w6nTzTT?usp=sharing 

2.9.1. Uçuş Kontrol Kartı 

İnsansız hava aracında kullanılacak olan kontrol kartı, Yıldız UAV ekibi tarafından geliştirilmiş 

olan Yıldız UAV kartıdır. Kartın tasarım aşamasında kartın yüksek hızda çalışmaya elverişli 

olması, otonom uçuş için gerekli komponentleri barındırabilmesi, araç içerisinde fazla yer 

kaplamaması ve harici modüllerin bağlantısına elverişli olması dikkate alınmıştır. Kart, Altium 

Designer programında tasarlanarak üretim öncesi son haline getirilmiştir. Kartın üretimi Çin 

menşeili bir PCB firması tarafından tamamlanmış olup dizgi işlemleri takım tarafından 

yapılmıştır.  

 

Şekil 16. Yıldız UAV kontrol kartı 

Kontrol kartının devre şematikleri bir sonraki sayfada verilmiştir. 

https://drive.google.com/drive/folders/1SpfWKeQtCGVSSSVGXc-vp8q55w6nTzTT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SpfWKeQtCGVSSSVGXc-vp8q55w6nTzTT?usp=sharing
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2.9.2. Uçuş Yazılımı 

Aracı kontrol edecek uçuş kontrol yazılımı Yıldız UAV ekip üyeleri tarafından oluşturulmuştur. 

Uçuş kontrol yazılımının barındırdığı temel fonksiyonlar şu şekilde sıralanabilir: 

• Aracı belli bir konumda ve yükseklikte sabitleyebilmesi, 

• Otonom uçuş gerçekleştirebilmesi, 

• Uçuş esnasında verileri loglayabilmesi, 

• Telemetri verilerini aktarabilmesi 

Bu doğrultuda hazırlanmış olan kontrol yazılımı C dili kullanılarak Keil µVision üzerinde 

geliştirilmiştir. Geliştirme aşamasında kullanılan hazır paket ve kütüphanelerin sayısı 

minimumda tutulmuş olup yazılımın ana bileşenleri takım üyeleri tarafından hazırlanmıştır. 

Yazılımda kullanılan hazır paketlerin listesi aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

• HAL Kütüphanesi: STM32 mikrodenetleyicileri için yazılmış donanım soyutlama 

kütüphanesidir. Yazılımı donanımın ayrıntılarından soyutlayarak kullanım kolaylığı 

sağlar.  

• FreeRTOS: Birçok mikrodenetleyici ile uyumlu bir biçimde çalışabilen, gömülü 

sistemler için tasarlanmış gerçek zamanlı işletim sistemidir.  

• CMSIS-DSP Kütüphanesi: Farklı özelliklere sahip matematiksel fonksiyonları 

barındırır.  

Kontrol yazılımı toplam 5 farklı iş parçacığını barındıracak şekilde gerçek zamanlı işletim 

sistemi kullanılarak tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı işletim sistemi olarak kullanıcılara ücretsiz 

olarak sunulan ve STM32 mikrodenetleyicileri ile uyumlu FreeRTOS sistemi kullanılmıştır. Bu 

sayede yüksek verimlilikte ve istenen hızlarda çalışabilen bir yazılım oluşturulmuştur. Yazılımı 

oluşturan iş parçacıklarının isimleri, öncelik sıralaması, çalışma frekansı ve görev tanımı Tablo 

9 üzerinde gösterilmiştir. 

Tablo 9. Kontrol kartı iş parçacığı 

 

İş parçacıkları arasındaki senkronizasyon ve sıralamayı sağlaması sağlayan mekanizma 

semaphore yapısı ve zamanlayıcı kesmesidir. Zamanlayıcı tetiklemesi 2 kHz hızda gerçekleşir 

ve her tetiklemede açısal hız kontrolcüsünün kilidi semaphore ile açılır. Ana kontrolcü ve EKF 

görevleri ise 5 ms’lik periyotlarla çalışır. Loglama ve telemetri görevlerinin belli bir frekansı 
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yoktur ve diğer iş parçacıklarından kalan zamanda çalışırlar. İş parçacıklarının çalışma şekli 

ve sırası Şekil 17 üzerinde görülebilir. 

 

Şekil 17. İş parçacıklarının çalışma sırası 

İş parçacıkları içinde çağrılan temel fonksiyonlar ve görevleri aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir. Bu fonksiyonlar yazılımı oluşturan temel fonksiyonlar olup yazılımın alt 

katmanlarındaki fonksiyonları içermemektedir. 

Tablo 10. İş parçacıkları ve temel fonksiyonları 

 
Kontrol yazılımını oluşturan kontrol algoritmalarının iç yapısı üzerinde Şekil 18 gösterilmiştir. 

Kontrol algoritmasında yer alan rota takibi bloğu mesafe, irtifa ve baş açısı değerlerini üretir. 

Belirlenen mesafe değerine bağlı olarak referans ivme, maksimum hız ve başlangıç bilgileri 

doğrultusunda hız profili oluşturulur. Hız kontrolü için PID kontrolcü yapısı kullanılmıştır. Tutum 

ve irtifa kontrolcüleri de PID ve P kontrolcü yapısından meydana gelmektedir. Kontrolcülerden 

gelen çıktılar motor dağıtım algoritmasına girerek motorlara aktarılır.  

Fonksiyon Açıklama Fonksiyon Açıklama

W25qxx_Init() Flash Hafızayı başlatma dshot_init() DSHOT protokolü ayarları 

VoltageCurrent() Başlangıç voltajını okuma dshot_write_all() DSHOT sinyali gönderme

PID_Initialize() PID katsayılarını ayrıklaştırma MPU6050_Calculate() MPU6050 IMU okuma

Reciever_Init() Kumandadan gelen PPM sinyal okumasını başlatma PID_Setpoint_Rate() Kumandadan açısal hız hedef üretme

MPU6050_Setup() IMU register ayarları PID_Calculate_Rate() Açısal hız kontrolcüsü

MPU6050_Calibration() IMU kalibrasyonu

MS5611_I2C_Init() Barometre konfigürasyonu

HMC5883L_Config() HMC5883L pusula konfigürasyonu Fonksiyon Açıklama

IST8310_Config() IST8310 pusula konfigürasyonu flashWrite() Flash hafızaya yazma

GPS_Config() GPS konfigürasyonu Flash_Stop() Flash hafızaya yazma işlemini durdurma

Led_Blink (uint32_t delay) Kart üzerindeki LEDi yakıp söndürme flashSendToPC() Flash hafızadaki verileri bilgisayara aktarma

Receiver_Error_Handler() Kumanda hatalarının tespiti ve failsafe

MPU6050_AngleCalculation() IMU ile açı tahmini fonksiyonu

MS5611_Read() Barometreyi okur Fonksiyon Açıklama

HMC5883L_Read() HMC5883L manyetometre okuma ve yönelim hesaplamaları EKF_Initialize() EKF başlatıcı

IST8310_Read() IST8310 manyetometre okuma EKF_Run() EKF algoritması çalıştırılır

GPS_Read_UBX() GPS okuma Flash_Push() EKF'den gelen verileri buffera kaydetme

RC_Organize() PID hedef temel degeri kumanda degerlerine eşitleme

StartStopTakeoff() Motor aç-kapa ve kalkış tespit

PID_Calculate_NE() Konum kontrolcüsü Fonksiyon Açıklama

PID_Calculate_NE_Rate() Hız kontrolcüsü RPI_Init() Raspberry Pi haberleşmesi için UART konfigürasyonu

PID_Correct_Angle_Setpoint() Baş açısına göre referans açı değiştirici receiveData() Raspberry Pi okuma

PID_Reset_NE_Rate() Kontrolcü katsayılarını sıfırlama

PID_Reset_Height_Rate() Kontrolcü katsayılarını sıfırlama

Loglama

Telemetri

EKF

Ana Kontrolcü Açısal Hız Kontrolcüsü
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Hava aracı üzerindeki sensörlerden gelen verilerin filtrelenerek doğrudan kullanılması mümkün 

değildir. Kontrolcünün ihtiyacı olan bazı veriler sensörler üzerinden doğrudan elde 

edilemediğinden EKF (Extended Kalman Filtre) yapısı kullanılarak veriler sensör füzyonuna 

sokulur. Bu sayede sistemin ihtiyacı olan veriler yüksek doğrulukta elde edilmiş olur.  

2.9.3. Ara Yüz Tasarım ve Yazılımı 

Yer Kontrol İstasyonu hava aracının telemetri bilgilerini görselleştirmek ve rota planlama için 

gerekli koordinat bilgilerini elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Geliştirilen bu Ara Yüz 

sayesinde kapalı bir ağ üzerinden IP ve port bilgileri girilerek hava aracına erişim 

sağlanabilmektedir. Hava aracı üzerindeki WIFI modülü sunucu görevi görürken Yer Kontrol 

İstasyonu istemci olarak görev alır. İrtifa, hız, koordinat bilgileri TCP protokolü üzerinden 

aktarılırken kameradan görüntü aktarımı UDP protokolü ile yapılmaktadır. Yer Kontrol 

İstasyonu içerisinde bulunan haritadan istenilen konum seçilebilir, bu konumlardan rota 

oluşturulabilir ve oluşturulan rota hava aracına görev olarak gönderilebilir. Canlı olarak hava 

aracının konumu harita üzerinden takip edilebilir. 

Yer Kontrol İstasyonu .NET ortamında Windows Forms uygulaması kullanılarak yazılmıştır. 

Görselliğini yükseltmek amacıyla BuniFu ve Metro Frameworkleri kullanılmıştır. Harita 

entegrasyonu için GMap kütüphanesi kullanılmıştır. Telemetri verileri için daha güvenli olan 

TCP protokolü seçilmiştir. Görüntü aktarımının hızını arttırmak için ise UDP protokolü 

kullanılmıştır.  

 

Şekil 19. Yerli arayüz tasarımı 

Şekil 18. Kontrol diyagramı 


