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1 PROJE ÖZETİ 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Ürettiğimiz döner kanat hava aracı 4 rotorlu X gövde yapısındadır. Dayanım ve hafiflik 

gözetilerek kanatlar ve ayaklar 3K Karbon borudan üretilirken, bağlayıcılar ve orta gövde 

parçaları için de Karbon plaka malzemeden üretim hedeflenmiş ancak maliyet gözetilerek 

bunun yerine FDM 3D baskı tekniğiyle plastik malzeme kullanılmıştır. Görüş açıları biri yere 

paralel diğeri dik olmak üzere çift kamerası, Pixhawk uçuş kontrolcüsü ve NVIDIA uçuş 

bilgisayarıyla otonom görev icra edebilen, görev spesifik bir su taşıma haznesi bulunan ve su 

dolu toplam ağırlığı 3,6 kg gelen aracımız 11 dakika havada kalabilmektedir. Özgün Uçuş 

Kontrolcü Kartı ve Yazılımı üretmek hedefi ile yola çıktığımız süreçte kartın PCB tasarımını 

ve baskısını gerçekleştirmiş, ancak komponent lehimleme konusunda yaşanan aksaklıkların 

akabinde test aşamasını icra edemediğimizden ötürü açık kaynak donanımlı Pixhawk 

kontrolcüsü ve açık kaynak yazılımı Ardupilot kullanılmıştır. Araçla iletişim için güvenli bir 

yöntem olan Xbee haberleşme modülleri tercih edilmiştir.  

 

1.2 Takım Organizasyonu 

 

Takım üyeleri tanıtımı, uçuş videosunda üyeler tarafından olarak yapılmıştır. 
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1.3 İş Akış Çizelgesi 

KTR öncesi hazırlanan İş Akış Çizelgesinin planlanan/gerçekleşen işlerin belirtildiği tablo 

yukarıda yer almaktadır. Karbon boru malzeme ve 3D yazıcı baskı ürünleri ile araç gövdesi 

ve görev mekanizması hazırlanmış, görüntü işleme ile otonom uçuş yazılımı başarılı bir 

şekilde tamamlanmış ve test çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yerlilik ödülleri planlanan 

Otopilot Kartı Tasarımı ve Yazılımı geliştirilmesi planlanmıştı. Kart tasarımının ön görülen 

süreyi 8 hafta aşarak gecikmiş ve yurtdışında ürettirdiğimiz baskı devre (PCB) halinin 

Temmuz’un 2. haftasında elimize ulaşmıştır. Böylece komponent dizgi işlemi 

yetiştirilememiştir. Halihazırda çalışmalar devam etmektedir. Uygun görülürse dilekçe ile 

yarıma alanında jüriye sunum yapılabilecektir. 
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2 DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

 

Parça Ağırlık Dağılımları Tablosu 

 

 

Ağırlık Denge Tablosu 
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2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

İHA’mız motordan motora 610 mm genişlikte, yerden 420 mm yükseklikte ve yaklaşık 2500 

gram ağırlıktadır. İHA’mızın Solidworks yazılımında modellenmiş görüntüleri aşağıdadır. 

 
 

Döner kanat İHA’lar aerodinamik açıdan sabit kanatlara göre dezavantajlı cihazlardı. Bu 

kaldırılan ağırlığın döner kanatlı İHA’larda çok daha önemli olmasına yol açmaktadır. Doğru 

mukavemet/ağırlık oranı bulmak için farklı malzemeler üzerinde durduk. Bunlardan başlıca 

olanları şöyledir: 

Malzeme Yoğunluk(g/

cm^3) 

Elastisite 

Modülü(GPa) 

Gerilme 

Dayanımı(MPa) 

Kopma 

Uzaması(%

) 

PLA 1.25 3.5 65 7 

ABS 1.04 2 41 8.2 

KARBON FİBER 1.78 230  3450 1.6 
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Karbon Kol 

Karbon malzeme kullanımının inanılmaz bir üstünlük sağladığı için motor taşıyıcı kollarımızın 

üretimini 20 mm dış çap 18 mm iç çapa sahip 3K karbon boru ile gerçekleştirdik. Bu bize 

üretim sürecinde hız kazandırmasının yanı sıra hafiflik de sağlamıştır. Teknik resmi ve Ansys 

yazılımı ile yapılmış analiz aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 1 BU TEKNİK RESİMDE VE RAPORDAKİ GERİ KALAN BÜTÜN TEKNİK 

RESİMLERDE ÖLÇÜLER MM CİNSİNDENDİR. 

 

 

 

Ayak Parçaları 

İHA’nın yerden yüksekliğini 20 mm dış çap 18 mm iç çapa sahip 40 cm’lik 3K karbon borular 

ile sağladık. Karbon ayaklar 10 derecelik bir açı ile plakaya bağlanmaktadır. Karbon borların 

bağlandığı merkez 123 mm uzaklıktadır.  Karbon ayaklarımızın her biri T aparat ismini 

verdiğimiz apartlar ile  10 cm’lik  2 adet karbon boru ile birleşmekte bu sayede T aparat ile 

birlikte 25 cm lik genişlik ve 22 cm uzunluk elde edilmektedir. Bu kütle merkezininin iniş ve 

kalkışlarda aşırı eğik bir açı olmadığı sürece denge noktaları arasında kalacağını dolayısıyla 

güvenli bir iniş yapacağını garanti eder. 
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T aparatımız 3B baskı ile ABS filament ile üretilmiştir. 

 

Havuz Makarnası 

Genişlik sağlayan 10 cm’lik karbon borularımız  6 cm dış çapa 2 cm iç çapa sahip havuz 

makarnaları ile kaplıdır. Havuz makarnasının öz kütlesi yaklaşık olarak 0.02 gr/cm^3 dür ve 

makarnaların her birinin hacmini yaklaşık olarak 250 cm^3 ((pi*3^2-pi*1^2)*10) olarak alırsak 

toplamda  1000 cm^3 hacim elde ederiz. Suyun öz kütlesini 1 gr/cm^3 olarak alırsak bu 

durumda 980 gr’lık bir kaldırma kuvveti elde ederiz. Bu su alma görevinde motorlarımızın 

itki/ağırlık oranını yükseltecek ve su dolumu sırasında kütle değişiminden meydana gelen 

stabilizasyon kaybımızın bizi etkilemesinin engelleyecektir. 

Kol Tutucu 

Motorlarımızı taşıyıcı kola üzerinde 

sabitlemek için birinci seçeneğimiz 

karbon plaka kullanmaktı. Bu 

bulabileceğimiz malzemeler içinde 

özgül dayanımı en iyi olan 

malzemedir. Fakat maliyeti 

bütçemizdeki hareket alanımızı çok 

fazla kısıtladığı için 3B yazıcı ile 

ABS baskı yapma kararı aldık.  

 

Motor Tutucular 

Motorların sabitlenmesi için ABS 

baskı ile motor tutucular bastık. Burda dikkat ettiğimiz birinci husus motor tutucuların güvenlik 

faktörü olacak şekilde istediğimiz mukavemeti sağlamasıydı. Diğer bir dikkat ettiğimiz konu 

da karbon borularımıza aktardığı kuvveti yeterli bir alana yayıyor olması ve karbon 

borularımıza zarar vermemesidir. 
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Orta Plakalar 

İHA mızın orta çerçevesini KTR’de de belirttiğimiz gibi petekli karbon plaka ile üretecektik 

fakat maliyeti nedeniyle vazgeçmek durumunda kalınca motor tutucularda da olduğu gibi 

ABS baskı kullandık. Alt katımız Güç Dağıtım Katı, JETSON NANO bilgisayar, UBEC 

devresine üst kısmında ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanında alt kısmında da mesafe 

sensörünü,biri İHA’nın uçuş yönünü diğeri İHA’nın altını görecek şekilde 2 adet kamerayı 

taşımaktadır.Üst plaka uçuş kontrolcüsüne ait sarsıntı önleyiciyi,uçuş kontrolcüsünü, GPS’i, 

kumanda alıcısını, Xbee modülünü taşımaktadır.   

 

 

Şekil 2 Alt Plaka Şekil 3 Üst Plaka 
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2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Döner Kanat araçlarda düzgün uçuş sağlayabilmek için doğru pervane ile optimum devir 

ikilisini yakalamak gerekmektedir. Pervaneler için optimum devir üreticiler tarafından 

sağlanmaktadır. Bunun yanında düzgün devire ulaşmamıza sağlayan motorların üreticileri de 

hangi pervaneler ile ne kadarlık itki kuvveti elde edildiğini, ısınma miktarı, verimlilik gibi birçok 

farklı veriyi vermektedir. Pervane üretiminin bizim tarafımızda yapılmadığı durumlarda farklı 

yol ile doğru motor pervane ikilisine ulaşılabilir. Bunlardan ilki pervanelerin hangi devirlerde 

istenilen itkiye ulaştığını öğrenmek ve bu devri sağlayacak motor seçimini yapmaktır. İkinci 

yöntem ise motor üreticileri tarafından sağlanan itki çizelgelerini incelemek ve hangi 

pervaneler ile istenilen itkiyi sağladıklarını görmektir. İkinci yöntem stok sıkıntıları göz önüne 

alındığında daha hızlı şekilde istenilene ulaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca pervanelerin test 

sırasında kırılması ihtimalinde elimizdeki motor ile kullanabileceğimiz başka pervane 

seçeneklerinin önceden bizim tarafımızdan bilinmesini sağlar. 

Motor seçiminde önemli  2 parametre vardır. Bunlar stator kalınlığı ve yüksekliğidir. Motor 

üzerindeki numaralardan ilk  hane stator kalınlığını sonraki  hane stator yüksekliğini verir. 

Stator yüksekliği arttıkça yüksek devirde güç, stator genişliği arttıkça düşük devirde tork 

artar. Yarışma stratejimiz sağlıklı uçuş ile olabildiğince yüksek ağırlık kaldırmak olduğundan  

3508 ile 4114 arasındaki karakterlerin bizim için doğru olduğu sonucuna vardık. 

Bundan hareketle ilk görevde uçuş ağırlığımız olan 2500 gramı ve stabil uçuş için gerekli 

olan itki/ağırlık oranı olan 2’yi hesaba katarak bizim için gerekli olan motor pervane ilişkisinin 

Tarot 4114 320 KV ve DJI1550 olduğuna karar verdik. Fakat elimizde yedek motor da 

bulundurmak istediğimizden ve bunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle daha önceden 

elimizde olan SUNNYSKY V3508 380KV motorları kullanmamızın daha doğru olacağına 

karar verdik. V3508 motor için çizelgeye göre DJI1555 pervane ile APC1447 pervane 

arasında çok yakın sonuçlar olduğu görülmektedir. Bu durumda pervanedeki   1 inçlik 

büyümenin bize çevreyi genişletmek yönündeki maliyet dönüşünden dolayı APC1447 

kullanma kararı aldık. Bu şekilde 4 motor ile yaklaşık olarak 7200 gramlık kaldırma kuvveti 

elde ediyoruz. Bunun sonucunda da İHA’mızın su kaldırma görevinde çıkacağı maksimum 

ağırlık olan 3600 gramda 2 olan itki ağırlık oranını tutturmuş oluyoruz. 

Seçtiğimiz 380KV motor için devir/dakika hesabı 380*22.2=8436 devir/dakika şeklindedir. 

İtki içinse formüler yaklaşım şu şekildedir.:   

 T = cpn^2*D^4 şeklindedir. 

(T: İtki, c: Pervane İtki Sabiti, P: Hava yoğunluğu, D: Pervane yarıçapı(m), n: Devir sayısı) 

Yaptığımız hesaplamaları doğrulama adına ecalch.ch üzerinden İHA’mızı modelledik. 

ealch.ch sitesi üzerinden yaptığımız hesaplara ek olarak İHA’mızın güvenli uçuş için gerekli 
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özelliklere sahip olduğunu doğruladık. Ecalc.ch üzerinden aldığımız grafikler şu şekildedir: 

Görev 1 için(2500 gram): 

 

Görev 2 için(3600 gram): 

 

 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

 

Tasarımımız bir su kabı, bu kaba ait bir taşıyıcı ve dengeyi sağlayan servo motor olmak 

üzere 3 ana parçadan oluşmaktadır. Görev esnasında su kabının maruz kalacağı rüzgâr, ani 

ivmelenme gibi denge bozucu etmenlerden asgari düzeyde etkilenerek içindeki suyu azami 

ölçüde muhafaza edecek bir tasarım yapılmıştır. 

Ön kısımda bulunan muhafaza 40 derece açıya sahiptir bu İHA’nın maksimum eğilme 

açısından fazla olup ileri hareket sırasında su dökülmesini engelleyecektir. Su kabımız 3 

boyutlu yazıcı ile ABS filament ile basılacaktır. 

Et kalınlığı 0,3 cm ve daire çapı 7 cm’dir. Su kabımız yaklaşık olarak 750 mm su almaktadır. 

Görev mekanizmasında bulunan ve taşıyıcıda da bu desteklere karşılık gelen ayaklar 
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mekanizmanın hareketini 90 dereceye kısıtlandığını garanti eder. Servo motora ait kol kabı 

destekler durumunda iken hareket açısını sıfırlar. Destek kalktığında kaba verilmiş olan şekil 

doğal olarak kütle merkezini destek noktasının dışında bıraktığından kendiliğinden 

devrilmeye başlar.90 derece olduğunda destek hareketi durdur ve su boşalması işlemine 

uygun şekilde kalır. 

Önceki tasarımımızda servo kolundaki tork ile kütle merkezinden oluşan tork birbirini 

destekleyecek şekilde idi. 180 derece servo motora sürekli olarak 90 dereceye karşılık gelen 

pwm sinyali yollayarak bunu sağlıyorduk. Bu durumda yol boyunca güç tüketimi 

gerçekleşiyordu. Yeni şeklimiz bir 

kilit mekanizması gibi çalışıyor. 

Bu sistemde servo koluna gelen 

kuvvetin kolu deforme 

edemeyecek küçüklükte 

olmasından yararlanıyor ve kapı 

kilidine benzer bir yapı 

kullanıyoruz. Varış noktasına 

geldiğimizde servo kol yalnızca 

kilidi kaldıracak dönüşü yapmak 

için hareketleniyor. Yani çok 

küçük bir güç tüketiminde bulunuyor. Bu işlem sırasın metal dişli MG995 servo kullanıyoruz. 

 Araç su alma işleminde görev mekanizmasını suya tamamen sokacak kadar alçalacak ve 

kap su ile 

dolacaktır. Bu sırada aracın ayaklarında bulunan havuz makarnaları 980 gr bir kaldırma 

kuvveti oluşturacaktır (Bkz:2.2). Bu sayede kabın ağırlığı olan 110 gr, taşıyıcı ağırlığı olan 80 

gr, servo motor ağırlığı olan 55 gr ve alınacak su ağırlığı olan 750 gr yani toplamda 995 gr 

yük neredeyse havuz makarnaları tarafından egale edilecek ve ilk görevdeki itki/ağırlık  

 

oranına geri dönmüş olacağız. Ayaklar su içerisinde iken böyle bir kaldırma kuvvetine sahip 
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olmamız bize güvenlik anlamında büyük katkı sağlamaktadır. Su alma sırasında aracın 

gireceği derinliği ölçmek için mesafe sensörü kullanılacaktır. Yük tanıma sistemi Görüntü 

İşleme bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. 

 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

 

Elektronik parçalarımız; 4 adet SunnySky V3508 380KV fırçasız DC motor, 4 adet 30A 

SimonK ESC, Matek 6S Güç Dağıtım Kartı, Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrolcüsü, Buzzer, M8N 

GPS, FlySky FS-ia6b RF alıcı ve FS-i6x kumanda, XBee Pro 2.4 Ghz Haberleşme modülü, 

Intel AC8265 WiFi & Bluetooth modülü eklenmiş Jetson Nano Uçuş Bilgisayarı, 2 adet 

Raspberry Pi V2 Kamera, Görev için MG995 Servo motor, bu servoyu ve Jetson Nano’yu 

beslemek için 2 adet 5V 3A UBEC devresi, 100 Amper Akım Kesicili Sigorta, su almak için 

alçalırken faydalanmak üzere Ultrasonik Mesafe Sensörü SUI04, Pixhawk ve Jetson Nano 

arasında haberleşmeyi sağlamak için FT232RL TTL-USB çevirici, güç hatlarında XT90, XT60 

ve mermi (gold) konnektörler ve silikon kablolar, Pixhawk üzerindeki pinler için DF13 pin 

başlıklı kablolardan oluşmaktadır. 

Aracımız her iki görevi de başarıyla tamamlayabilmek için dışarıdan kamera aracılığıyla bilgi 

almalı ve bu bilgiyi anlamlı komutlara dönüştürmelidir. Otonom sürüş gerçekleştirmek ve 

görevler için nesne tespiti yapmak üzere iki adet Raspberry Pi V2 Kamera modülü kullandık. 

Bölüm 2.6’da detaylıca anlattığımız şekilde 1. Kameradan gelen görüntüyü işleyip direk 

tespiti ile yarışma alanında yön tayinimizi otonom olarak gerçekleştiriyoruz. Kamera görüş 

açısına direk girdiğinde bu direğin kadrajın sağ ya da sol tarafında kalmasına göre sağ ya da 

sola dönüş manevraları yapıyoruz. Yere dik şekilde bakan 2. kameradan alınan görüntü ile 
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su alma ve bırakma bölgelerini geometrik şekil ve renk belirleme yordamı ile tespit ederek 

ilgili aksiyonları gerçekleştiriyoruz. Jetson Nano bilgisayarda işlenen ve Python Dronekit 

kütüphanesi vasıtasıyla uçuş komutuna dönüştürdüğümüz bilgiler Telemetri 2 portundan 

Pixhawk üzerindeki Ardupilot yazılımına MavLink protokolü ile iletilmektedir. 

 

 

 

 

Güvenlik 

Aracın güvenliği için Arıza Emniyet Sistemi (Failsafe) modu kurgulanmıştır. Kumanda ile 

bağlantı kesildiğinde araç başlangıç noktasına geri dön moduna geçecektir. 4 adet 30A ESC 

kullanılmıştır. Şartnamede toplam ESC akımının maksimum %10’u büyüklüğünde sigorta 

tercih edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sistemimizde tam yük altında hiçbir zaman 90 Amper 

değeri üzerine çıkılmadığı görülmüş ve 100 Amperlik akım kesicili sigorta kullanılmıştır. Bu 

sigorta aracın yan yüzeyinde pervanelerden güvenli şekilde ayrışacak bir şekilde sabitlenmiş 

ve yine şartnamede istendiği üzere tek el ile 2 sn içinde akımı kesmek mümkün hale 

getirilmiştir. Ayrıca tercih edilen Li-Po pilin 40C’lik anlık akım verme kapasitesi piyasadaki 

muadillerine göre oldukça yüksek ve güvenliklidir. 

Haberleşme: 
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Yarışma alanında çok fazla RF sinyal karmaşası olacağı göz önünde bulundurularak şifreli 

olarak güvenli ve 2.4 Ghz bandında dijital haberleşme sağlayabilecek XBee Pro modülleri 

kullanılmıştır. XCTU isimli programda Router/Coordinator olarak konfigüre edilip Mission 

Planner arayüzünden Pixhawk için parametreleri ayarladığımız XBeeler uzun menzilde (~3 

km) etkilidir.  

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Kütüphaneler: 

İki görevde de görüntü işleme için openCV kütüphanesinden, Görev 2’de ek olarak su alıp 

bırakma alanlarının tespitinde kullanılacak renk aralığını belirlemek adına Numpy 

kütüphanesinden de faydalanmaktayız.  

Kullanılan görüntü işleme yöntemi: 

Suyun alınıp bırakılacağı bölgenin şekli ve rengi belli olduğu için hem şekil hem renk aralığı 

belirleyerek hedef bölgeler için görüntü üzerinde arama yapmaktayız.  

Kamera görüntüsünü öncelikle bir renk filtresinden geçirmekteyiz. Sonrasında sadeleşen 

görüntü üzerinde hedef şekli arayarak mavi/kırmızı alanı tespit etmekteyiz. 

Detaylı kod:  

Öncelikle videoCapture() fonksiyonu ile kameramıza bağlanmaktayız. Gerçek zamanlı 

bir görüntü akışı olacağından dolayı uygulanacak her işlem bir döngü içerisinde 

gerçekleşecektir. Bu yüzden her döngünün başında read() fonksiyonu ile kameramızdan bir 

video karesi çekmekteyiz ve işlemeyi bu kare üzerinden yapmaktayız. Döngüye girmeden 

önce Numpy kütüphanesinin array() fonksiyonu ile renk filtre aralığını belirlemekteyiz. 

Görüntüleri HSV renk uzayında işlemekteyiz. Hue, saturation, value değer aralıklarımız 

aşağıdaki gibidir: 

 

  Mavi Kırmızı 

Hue (renk) Alt 75 160 

 Üst 130 179 

Saturation 

(doygunluk) 

Alt 100 100 

 Üst 255 255 

Value (parlaklık) Alt 100 100 

 Üst 255 255 

 

cvtColor() fonksiyonu ile BGR formatında olan görüntümüzü HSV renk formatına 

dönüştürmekteyiz.  

Kenar bulma işlemleri ikilik tabanda yapıldığından görüntümüzü öncelikle ikili tabana 

çekmeliyiz. Bunun için inRange() fonksiyonunu kullanmaktayız. Bu fonksiyon ile 
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görüntümüzü istediğimiz değer aralığındaki filtreden geçirebilmekteyiz. Fonksiyona verilen ilk 

parametre kaynak görüntü, ikinci parametre alt renk sınırı, son parametre ise üst renk 

sınırıdır. Bu fonksiyon sayesinde görüntümüz, alt ve üst sınır aralığında olan pikselleri 1, 

kalanıysa 0 olacak şekilde güncellenmektedir. Bu noktadan sonra uygulanacak olan şekil 

arama işlemi sadeleşen bu görüntü üzerinden yapılacaktır. 

Oluşabilecek küçük renk tespitlerinin görüntü tespitimize engel olmasını istemeyiz bu 

nedenle erode() fonksiyonu ile elimizdeki 0-1’lerden oluşan görüntüyü küçük beyaz 

bölgelerden arındırmaktayız. erode() fonksiyonu, öncesinde 1’lerden oluşturulan bir filtre ile 

çalışmaktadır. Bu filtreyi ones() fonksiyonu ile boyutları girerek ayarlamaktayız.  

1’lerden oluşan bu kare filtre görüntüyü baştan sona taramaktadır. Tararken tamamının 

1’lerden oluşan bir bölgeye dâhil olduğu pikseller yine 1 olarak kalırken dâhil olmayan 

pikseller ise 0 olarak güncellenmektedir. Böylece beyaz alanlar küçülmüş olacaktır.  

 Şekil arama işleminden önce findContours() fonksiyonu ile kontur çizmemiz 

gerekmektedir. Bu fonksiyon ile ikili formatta bulunan görüntümüzde 0 ve 1’lerin bir arada 

bulunduğu yerler (x,y) formatında bir liste halinde tutulup sonrasında birleştirilerek kenar 

olarak belirlenmektedir. Fonksiyonun aldığı üçüncü parametre olan 

CHAIN_APPROX_SIMPLE yöntemi sayesinde, bir kenarı oluşturmak için tutulan (x,y) nokta 

sayısı azalmaktadır.  

 Bir video çerçevesinde birden fazla şekil bulunabileceği için bulunan şekillere 

yuvarlak oluşturuyor mu diye bir döngü içerinde bakılmaktadır. approxPolyDP() fonksiyonu, 

Douglas-Peucker algoritmasına dayanan bir fonksiyondur. Bu algoritma, doğru parçalarının 

oluşturduğu bir eğriyi daha az nokta ile benzer bir eğriye indirgeyen bir algoritmadır. Bu 

fonksiyonu kullanma amacımız da daha az köşeden oluşan bir şekil elde ederek kenar 

hesabı yapmaktır. approxPolyDP() fonksiyonunda uygulanacak olan arcLength() fonksiyonu 

piksellerdeki konturların uzunluğunu ifade etmektedir. Şekillerin kenarlarını kesebilecek 

herhangi bir cisim ihtimaline karşı burada hassasiyet azaltılmaktadır ve daha kapsayıcı bir 

şekil tespiti yapılmış olur. 

contourArea() fonksiyonu ile tespit edilen şeklin alanı hesaplanır. Bir sonraki adımda 

yapılacak olan alan kontrolü ile küçük cisimlerin tespiti engellenmiş olur.  

approx.ravel() fonksiyonları ile konturların başlangıç noktası koordinat şeklinde alınır. 

Şeklin alanı belirli bir değerden büyükse şekil tespiti kısmına geçilir. Bu aşamada 

şeklin konturları çizilir.  approxPolyDP() fonksiyonundan elde ettiğimiz kenar sayısı kontrol 

edilir. Eğer kenar sayısı 10 ila 20 aralığındaysa –kenar sayısı oldukça fazla olduğu için- şekle 

yuvarlak denilebilmektedir. 

Direk tespitinde mavi/kırmızı alan tespitinden farklı olarak bir renk aralığına girmeden şekil 

tespiti yapılmaktadır. Fakat öncesinde görüntü BGR formatından GRAY formatına 

dönüştürülür ve bir eşik değeri üzerinden ikili düzeye indirgenir. Beyaza yakın yerler 1, 
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siyaha yakın yerler 0 olarak güncellendikten sonra şekil tespiti bu görüntü üzerinden aynı 

fonksiyonlar ile yapılır. Bu sefer kenar sayısı –direğin kadraja gireceği kısım dörtgen 

olabileceğinden dolayı- 4 olup olmamasına göre kontrol edilir. Kenar sayısı 4 ise direk tespit 

edilmiştir. 

 Direğin sağda ya da solda olma durumu tespit edilen şeklin kontur koordinat verisiyle 

kontrol edilmektedir. x değeri çerçeve genişliğinin yarısından düşükse direk solda demektir; 

büyükse de direk sağda demektir. Uçağın da sağa ya da sola dönüş kararları bu veri 

yardımıyla gerçekleşecektir. 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Görev 1: 

Görev 1 için kalkış ağırlığımız yaklaşık olarak 2500 gram olup görev sırasında sabit 

kalmaktadır. Kullanacağımız motor pervane ikililerinin her birine hover durumunda yaklaşık 

olarak 4 amper akım gerekmektedir. Bu durumda 4 motor için 16 amper ve 2 amper de 

diğere araçlar için gerektiğinden toplam 18 amper çekilmektedir. 5Ah olan pilimizin 0,8 deşarj 

oranı olduğunu düşünürsek: 

5*0,8=4Ah=240Adk olur. 240/18 ~13 dk uçuş süresi elde etmekteyiz bu bizim için 

gerekli olan sürenin oldukça üstündedir. 

Bu görev için ecalch.ch sitesinden aldığımız sonuçlar şöyledir 
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Görev 2: 

Görev 2 için kalkış ağırlığımız için kalkış ağırlığımız yaklaşık olarak 2750 gramdır. Dolu 

haldeki ağırlığı yaklaşık olarak 3500 gramdır. Bu durumda yaklaşık olarak motor başına 

çekilen akım 5 amperdir. İHA tarafından tamamen çekilen akım 22 amper olacaktır. 

240/22~11 dakika uçuş süresi elde etmekteyiz. Bu sürede görev için verilen maksimum 

sürenin üzerindedir. 

Ecalch.ch üzerinde dolu yük hali için verilen veriler şu şekildedir. 
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2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

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

1 
Pixhawk 2.4.8 Uçuş 

Kontrolcüsü + M8N GPS 
1.278,84 ₺ 1 adet 1.278,84 ₺ 

2 
SunnySky V3508 380KV 

Fırçasız DC Motor 
269,63 ₺ 4 adet 1.078,52 ₺ 

3 Ormino APC1447 Pervane 91,70 ₺ 2 çift 183,40 ₺ 

4 SimonK 30A ESC 114,22 ₺ 4 adet 456,88 ₺ 

5 
Power-Xtra 6S 5000mah 

Li-Po Pil 
1.259,84 ₺ 1 adet 1.259,84 ₺ 

6 
Matek 6S Güç Dağıtım 

Kartı 
150,00 ₺ 1 adet 150,00 ₺ 

7 100A Akım Kesici Sigorta 199,00 ₺ 1 adet 199,00 ₺ 

8 5V 3A UBEC Devresi 42,01 ₺ 2 adet 84,02 ₺ 

9 NVIDIA Jetson Nano 1.381,07 ₺ 1 adet 1.381.07 ₺ 

10 64GB Hafıza Kartı 119,00 ₺ 1 adet 119,00 ₺ 

11 Raspberry Pi Camera V2 300,00 ₺ 2 adet 600,00 ₺ 

12 XBee 2.4 Ghz Modül 251,13 ₺ 2 adet 502,26 ₺ 

13 XBee Explorer Modül 44,21 ₺ 2 adet 88,42 ₺ 

14  RP-SMA Anten 73,73 ₺ 2 adet 147,46 ₺ 

15 
FT-232RL USB-TTL 

Dönüştürücü 
26,02 ₺ 1 adet 26,02 ₺ 

16 
FlySky FS-ia6b RC Alıcı 

ve FS-i6x Kumanda 
828,45 ₺ 1 adet 828,45 ₺ 

17 
Ultrasonik Mesafe 

Sensörü SUI04 
262,55 ₺ 1 adet 262,55 ₺ 

18 3K Karbon Boru 218,23 ₺ 2.25 m 491,01 ₺ 

19 PLA Filament 154,95 ₺ 0,8 kg 123,96 ₺ 

20 Vida – Cıvata - - 50,00 ₺ 

21 Elektronik Kablaj - - 200,00 ₺ 

  Toplam 8.129,63 ₺ 
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2.9 Yerlilik 

Özgün Oto Pilot Kartı 

 

Atmega16AU2560 Ana işlemci ve buna ek olarak Serial port için kullandığımız 

Atmega16U2MU işlemcisi kartımızda kullanılmış olup Kicad PCB-Schematic yazılımı 

sayesinde özgün olarak tasarlanmıştır. Kartımızda 4 adet ESC çıkışı, IBUS Receiver, 2 adet 

Servo motor çıkışı , 4 adet Gösterge Ledi, 1 adet 4 pinli Taktik dip-switchi, 1 adet uyarıcı 

buzzer, gömülü olarak kullanacağımız Pololu IMU, 5V-4A sağlayacak olan BEC enerji girişi, 

ek olarak ihtiyaç halinde 18 adet Digital IO port ve 16 adet ADC ucu bulunmaktadır. Kartımızı 

yaklaşık 3 ayda tasarlamış olup gerek tedarik gerekse teknik dökümanlar konusunda piyasa 

araştırması yapıp çizimini bitirdik. Ardından JLCPCB firmasına göndermiş olduğumuz Gerber 

dosyasıyla, ÇİN’den yaklaşık 10 gün içerisinde PCB-Stencil tedariğini sağladık. Bu süre 

zarfında yarı-iletken tedariğini de yapmaya çalıştık. Pandemi kaynaklı bazı yarı iletkenler 

devre çizimi esnasında olsada devre kartı elimize ulaştığında bitmiş durumdaydı. Bu sebeple 

DTR aşamasında devremizin dizgi işlemi henüz gerçekleşmedi. Fakat yetişmesi durumunda 

final aşamasına yerli kartımızın Stencili ile beraber dizgisi yapılıp ardından testleri geçip, 

finale gelmeyi planlamaktayız. 2 adet şematik görüntü ardından çizmiş olduğumuz PCB 

yollarının Top ve Back taraflarının sırasıyla PCB-Kicad 3D ve Elimize nihai ulaşmış hal 

görüntüleri görülmektedir. 

 

Atmel işlemci ailesi türevlerine göre düşük güç tüketimine sahiptir. Ek olarak açık kaynak 

kodlu olup geliştirilmesi ve hızlı aksiyon alma durumları, benzer işlemci ailelerine göre çok 

daha üstündür. Hız ve performans konusuna gelecek olursak daha yüksek frekans ve işlem 

yapma kabiliyetindedir. 

 

ATmega640, Atmega1280-81 ve Atmega2561 işlemcilerine göre Bellek, I/O Pin sayısısı, 16-

bit PWM kanal sayısı, seri UART ve ADC kanal sayısı bakımından hepsinden üstündür. 
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Haberleşme Birim Sayıları: 4 adet UART, 5 adet SPI , 1 adet I2C 16 Adet PWM Çıkışı, 2 

adet 8bit, 4 adet 16 bit Timer , 4 adet CCP ve 4 adet Input Capture bulunmaktaır. 4 adet -16 

bit timer ve PWM çıkışlarının fazlalığı sayesinde ESC’lerimize gereken çıkış frekansları PWM 

uçlarından verimli ve hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. 

 

 

PCB Basılmış Hali 

 


