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1. PROJE ÖZETİ 

 Bu rapor 2021 TEKNOFEST Uluslararası İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması Döner 

Kanat kategorisinde yarışacak olan AYFER GÖK takımı tarafından hazırlanmıştır. Rapor; 

takım bilgileri, iş zaman çizelgesi, hava aracının tasarım ve üretim süreçlerine dair bilgileri 

kapsamaktadır. 

 AYFER GÖK takımı; hedef tespit ve tanıma sistemine sahip, faydalı yük taşıyabilen ve 

bu yükü istenilen alana bırakabilen, uçuş ve manevra kabiliyeti yüksek olan Drone-19 adlı 

İHA’yı tasarlayıp üretmiştir. Tasarım ve üretim süreci takımın; ekip çalışmasını öğrenmesine, 

teknik ve sosyal tecrübe kazanılmasına, havacılık disiplininin benimsenmesine zemin 

oluşturmuştur. 

1.1. Tasarımda İzlenen Yöntem 

      Drone-19’un özgün tasarımı Fusion360 kullanılarak yapılmış, 3B yazıcı kullanılarak 

parçalar üretilmiştir. Elektronik parçalar aracın orta kısmında konumlanacak şekilde 

tasarım yapılmıştır. Gövde, motor yuvaları, iniş takımları, su haznesi, batarya yuvası ve 

destek parçaları 3B yazıcı ile basılmıştır. İskelet yapı malzemesi olarak karbonfiber 

kullanılarak dayanıklı ve hafif bir araç elde edilmiştir. 

1.2. Takım Organizasyonu 

 

Şekil 1. AYFER GÖK Takımı Organizasyon Şeması 



2 
 

1.3. İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen  

      AYFER GÖK takımının çalışma süreci iş zaman çizelgesi ve iş paketleri Tablo 1. 

üzerinde verilmiştir. Yaşanan gecikmelerin sebeplerini kavramsal tasarım raporunun geç 

teslim edilmesi ve sonuçlarının geç açıklanmasına ek olarak maddi desteğin geç yatması, 

takım üyelerinin ders ve iş yoğunluğundan kaynaklı süre uzatmaları, imalat sürecindeki 

bazı aksilikler olarak sıralayabiliriz. Takıma ait iş akış çizelgesi tabloda gösterilmiştir. (Tablo 

1) 

 

2. DETAYLI TASARIM 

            Drone-19’un tasarım sürecinde, görevlerde optimum performansı gösterebilmesi 

dikkate alınmıştır. Optimum performans için başta güvenlik olmak üzere; üretilecek itki, 

dayanıklılık, hafiflik, hassasiyet gibi unsurlar göz önünde bulundurularak özgün bir tasarım 

yapılmıştır. 

 

 

Tablo 1. AYFER GÖK Takımı Planlanan İş-Zaman Çizelgesi 

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

SÜREN

    3.2 Üç Boyutlu Yazıcı ile Bazı Parçaların Üretimi

    3.3 Parça Testleri 

    3.4 Aviyonik Entegrasyon 

    3.5 Görev Mekanizmasının Montajı

    4.3  Birinci Görev Testi

    2.1 Detaylı Tasarım

    2.2 Malzemelerin Kararlaştırılması

    2.3 Tasarımın Son Haline Getirilmesi

3. ÜRETİM,TEMİN VE MONTAJ

    3.1 Satın Alınacak Parçaların Temin Edilmesi

1.KAVRAMSAL TASARIM

İŞ PAKETLERİ

2. DETAYLI TASARIM

BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TARİHİ

SÜRE 

(GÜN)

1.1 Kaynak Taraması

1.2 Kavramsal Tasarım
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    4.5 Düzeltmeler

31.07.21-16.09.214. SİSTEM GELİŞTİRME VE İYİLEŞTİRME 48

    4.4 İkinci Görev Testi

    4.1 Otonom Uçuş Testleri

    4.2 Görev Mekanizması Testleri

28.02.21-31.03.21

02.04.21- 31.07.21 121

32
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2.1. Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

      Drone-19’un ağırlığının, faydalı yük ve batarya dahil olmak üzere, 2374 gram olması 

öngörülmektedir. Pervane uzunluğu, motor üretim şirketinin önerisi üzerine 10 inç olarak 

belirlenmiştir. Rotorlar arası mesafe 47,5 cm olacak şekilde motorlar konumlandırılarak 

uçuşun güvenliği sağlanmıştır. 3B yazıcı ile üretilen gövde plakalarının kalınlığı 3 mm ve 

%30 yoğunluklu yapılarak hem aracın hafifliği korunmuş hem de mukavemeti yüksek bir 

yapı elde edilmiştir. Gövde genişliği ~~ 15,7 cm olacak şekilde nihai tasarıma ulaşılmıştır. 

Gövde plakası, elektronik devre elemanlarının en iyi şekilde konumlandırılmasına olanak 

sağlayacak biçim ve büyüklükte üretilmiştir. Aynı zamanda elektronik devre elemanlarının 

ortada yerleşim göstermesi sağlanarak ağırlık merkezi korunmuş ve böylelikle aracın 

dengesi korunmuştur. Batarya, gövde alt plakasının altında olacak şekilde yerleştirilmiş ve 

kelepçelerle sabitlenerek olası titreşimin asgariye inmesi sağlanmış, uçuş güvenliği 

korunmuştur. Drone-19’a ait ağırlık tablosu ve ağırlık-denge tablosu aşağıdaki gibidir. 

(Tablo 2. Ve Tablo 3.) 

                                        

                                        Tablo 2. Drone-19 Ağırlık Tablosu 

 

NO PARÇA ADI ADET BİRİM AĞIRLIK (g) TOPLAM AĞIRLIK (g) 

1 Pixhawk 1 59 59 

2 GPS 1 40 40 

3 Telemetre 1 12 12 

4 Güç Dağıtım Kartı 1 32 32 

5 Kumanda Alıcısı 1 21 21 

6 Motor 4 65 260 

7 ESC 4 21 84 

8 Pervane 4 17 68 

9 Raspberry 1 67 67 

10 Raspberry kamerası 1 7 7 

11 Su basınç motoru 2 75 150 

12 Plastik parçalar 1 317 317 

13 Karbon borular 12 130 130 

14 Batarya 1 450 450 

15 Sigorta 1 90 90 

16 Diğer (Kablo) 1 40 40 

      TOPLAM 1827 
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Tablo 3. Drone-19 Denge- Ağırlık Tablosu 

 

 

 

 

Parça X mesafe(mm) Y mesafe(mm) Z mesafe(mm) Ağırlık(g)
Sağ ön motor 195 -193 32 260

Sağ arka motor 195 193 32 260
Sol ön motor -195 -193 32 260
Sol arka motor -195 193 32 260

Sağ ön motor yuvası 175 -173 31 13
Sağ arka motor yuvası 175 173 31 13
Sol ön motor yuvası -175 -173 31 13

Sol arka motor yuvası -175 173 31 13
Sağ ön pervane 194 -192 62 68

Sağ arka pervane 194 192 62 68
Sol ön pervane -194 -192 62 68

Sol arka pervane -194 192 62 68
Sağ ön t boru 171 -167 -162 7

Sağ arka t boru 171 167 -162 7
Sol ön t boru -171 -167 -162 7

Sol arka t boru -171 167 -162 7
Sağ ön ayak 151 -169 -188 3

Sağ arka ayak 151 169 -188 3
Sol ön ayak -151 -169 -188 3

Sol arka ayak -151 169 -188 3
Üst plaka 0 0 20 6
Alt plaka 0 0 -20 6

Sağ ön takoz 54 -59 -64 9
Sağ arka takoz 54 59 -64 9
Sol ön takoz -54 -59 -64 9

Sol arka takoz -54 59 -64 9
X boru 0 0 -161 11

Su haznesi 0 0 -161 124
Sağ su motoru 0 21 -74 150
Sol su motoru 0 -21 -74 150

GPS -49 180 40
GPS tutacağı -49 -5 48 11

Kumanda alıcısı -74 -65 27 21
Batarya 0 0 -53 90

Sağ ön ESC 178 -98 4 84
Sağ arka ESC 178 98 4 84
Sol ön ESC -178 -98 4 84

Sol arka ESC -178 98 4 84
Sigorta 0 0 102 40

Telemetri 42 -36 -16 12
Raspberry Pi -78 0 -119 67

Pixhawk 0 0 54 59
Pixhawk yatak 0 0 33 10

Güç dağıtım kartı 0 0 -18 32
Kamera 0 0 -165 7
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2.2. Gövde ve Mekanik Sistemler 

      Drone-19’un gövde yapısı seçilirken düşük maliyet, hafiflik, kolay üretim, dayanıklılık 

gibi kıstaslara bakılmıştır. Bu doğrultuda en uygun malzemenin PLA plakalar olduğu 

belirlenmiştir. Motor yuvaları, bağlantı noktaları, ayaklar, gövde plakaları, batarya kutusu 

ve su haznesi 3B yazıcıda PLA maddeden %30 yoğunlukla üretilmiştir. Aracın iskelet yapı 

malzemesi mukavemetinin yüksek olması için karbonfiber olarak belirlenmiştir. Drone-19’a 

ait teknik çizimler aşağıda verilmiştir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Drone-19'un Motorlar Arası 
Mesafesi 

Şekil 3. Gövde Plakası Ölçüleri 

Şekil 4. Destek Parçalarının Ölçüleri 

Şekil 5. Ayakların Ölçüleri 

Şekil 6. Motor Yuvalarının Ölçüleri 

Şekil 7. Motor Yuvasının 
Bağlantı Noktası 
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2.3. Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Drone 19’un montaj aşaması tamamlandıktan sonra yer testleri gerçekleştirilmiş 

bunun akabinde ise hava testi aşamasına geçilmiştir. İlk hava testinde Drone-19 

kalkıştan 5 saniye sonra yerden yaklaşık 1 metre yükseklikten takla atarak kırım 

yaşamıştır. Fiziksel yapısı bozulan parçalar yenileriyle değiştirilmiş, eşzamanlı olarak 

da log kayıtları incelenmiştir. Log kayıtlarında PID ayarlarının yetersiz olduğu 

görülmüştür. Buna ek olarak çok yüksek seviyelerde titreşim sinyali alınmıştır. 

Titreşim seviyeleri yeşil sarı kırmızı olarak adlandırılırsa ve bu bir grafiğe dökülürse 

kırmızı seviyenin yüksekliğinden diğer renkler görülemeyecek derecede yüksek 

olarak tespit edilmiştir. Titreşimin sebepleri araştırılmış ve bazı tespitlerde 

Şekil 9.  Drone-19'un Sağdan Görünümü Şekil 10. Drone-19'un Önden Görünümü 

Şekil 11. Drone-19'un Üstten Görünümü 
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bulunulmuştur. Yapılan tespitlere istinaden aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır; 

• Batarya daha sıkı montajlanmıştır, 

• Batarya bağlantı kablosu gövdeye sabitlenmiştir, 

• Motorlar tutuculara daha sıkı bağlanmıştır, 

• Gövde vidaları sıkılaştırılmıştır, 

• Motor tutucular su terazisi yardımıyla yere paralel hale getirilmiştir, 

• Kontrolcünün altında bulunan titreşim engelleyici yastıkların sayısı artırılmıştır, 

• Kalibrasyonlar tekrar yapılmıştır, 

• PID ayarları tekrar yapılmıştır. 

Yukarıdaki maddelerin tamamı uygulandıktan sonra tekrar uçuş testi yapılmış ve 

titreşim grafiğinde yeşil barajına ulaşılmıştır. Bununla beraber Drone-19’un uçuş 

stabilizasyonu artırılmıştır. 

 

 

2.4. Görev Mekanizması Sistemi 

Drone-19’un görev mekanizması bir su havuzu ve 2 adet su pompasından 

oluşmaktadır. Su havuzu maliyetinin az olması ve parça hafifliğinden dolayı 3B 

yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Yapı malzemesi olarak PLA filamenti 

kullanılmıştır. Su haznesinin üzeri ortası boş kalacak şekilde kapatılarak suyun 

dökülmesinin ve titreşimin önüne geçilmiştir. Su haznesinin üzerine 2 adet su 

pompası konumlandırılmıştır. Bu pompalardan biri suyu mavi havuzdan alarak 

su haznesine getirirken diğeri su haznesinin boşaltılmasını sağlamaktadır. Su 

haznesine ve pompalara ait görseller aşağıdaki gibidir.  

       Şekil 12.  Drone-19'un Statik Dayanım Testi Sonuçları 
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2.5. Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

      Drone-19’un hedef tespit ve tanıma sistemi inşa edilirken Python dilinin bir kütüphanesi 

olan OpenCv kullanılmıştır. Havuzun tespiti süreci sırasıyla Raspberry kamerasından 

gelen görüntünün Python ortamına çekilmesi, görüntünün bulanıklaştırılması, görüntünün 

havuzların renklerine göre renk aralıklarına alınması, havuzun tespitini kötü yönde 

etkileyebilecek detaylarını yok etmek için yapılan işlemleri, oluşan görüntünün siyah ve 

beyaz geçiş bölgeleri (orijinal görüntüye göre kenarları) arasındaki mesafeleri kullanarak 

havuzun merkezinin tanımlanması, OpenCv koordinat düzleminin kartezyen koordinat 

düzlemine çevrilmesi adımlarından oluşmaktadır. 

     Tespit edilmiş havuzda ışığın farklı açılarla gelmesinden kaynaklanması muhtemel renk 

farklılıklarından doğacak olası tespit hatalarının olmaması için görüntüdeki nesne 

genişletilir, algılanmış havuzun bütünündeki algılanmamış küçük bölgeler bu işlemde yok 

olur, algılanmış havuz bu işlemden sonra büyüdüğünden eski boyutuna geri getirmek için 

aşındırma işlemi yapılır. 

      Bu işlemlerin sonucunda havuz algılanmış olur. Algılanmış olan havuzun sınırları 

Şekil 13. Su Haznesinin Ölçüleri 

Şekil 14. Su Alma Haznesi Şekil 15. Su Pompası 
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arasındaki uzaklık hesaplanarak havuzun merkezi bulunur. Havuzun merkezinin otonom 

sürüşte daha kullanılabilir hale gelmesi için OpenCv koordinat düzlemini Kartezyen 

koordinat sistemine dönüştürülür (merkezi görüntünün merkezidir. Bu yönde yaptığımız 

simülasyon testlerinde aracın-19 30 cm’lik bir plakanın merkezine kusursuz bir şekilde 

otonom iniş yapabilmiştir. 

     Bu sistemlerin çalışabilmesi için yazılıma ihtiyaç duyulduğu kadar yeterli seviyede 

donanıma da ihtiyaç duyulmaktadır. Drone-19’un yüksek verimle çalışabilmesi için her bir 

komponentin seçimi titizlikle yapılmıştır. Elektronik ve Güç parçalarının seçiminde birçok 

faktör etkili olmuştur. Seçilen parçalar ve seçim sebepleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

 

I. Motor 

    Kavramsal Tasarım Raporunda T-Motor 3510 kodlu 

motorun kullanılması öngörülmüş olmasına rağmen detaylı 

tasarım raporunda bu motor değiştirilmiştir. Motorun 

değiştirilmesinde birden çok faktör etkili olmuştur. Bu 

faktörlerin başında bütçe gelmektedir. T motor 3510 kodlu 

motorun adedi 80 dolardır. Kullanılacak olan motor setinin (4 

motor& 4 esc & 4 pervane) ise toplam fiyatı 129 dolardır. 

İkinci faktör olarak 3510 kodlu motor 14&15 inç pervane 

kullanmaktadır. Bu pervane aralığını kullanmak için gövde kollarının uzatılması 

gerekmektedir bu da ek maliyet ve ek ağırlık anlamına gelmektedir. Yapılacak olan 

görevlerde ağırlık ve faydalı yük kapasitesinin göz önünde bulundurulması motor tercihinin 

değiştirilmesinde etkili olmuştur. Olabildiğince hafif bir araç tasarımının meydana getirilmek 

istenmesi motorların kaldırabileceği yükü hafifletmiş, bu sebeple daha düşük itki değerine 

sahip motorların kullanımının önü açılmıştır. Yukarıdaki sebepler göz önünde 

bulundurulduğunda Ayfer Gök Takımının DC motor seçimi T-Motor Air 2216 olarak 

değiştirilmiştir. Bu motorlar 4 hücreli lityum polimer bataryayla çalışmakta ve %100 

performansta motor başına 1293 gram itki üretmektedirler. Daha ucuz muadillerine göre iyi 

dengelenmiş olup titreşimi düşük performansı yüksek motorlar olduklarından dolayı 22 

sınıfı motorlar arasında bu seçim yapılmıştır. 

II. ESC (Elektronik Hız Kontrolcüsü) 

    Elektronik Hız Kontrolcüsü DC motorun hızını 

kontrol eden ve düzenleyen devre elemanıdır. 

Kavramsal tasarım raporunda seçimi yapılmış 

Şekil 16 Motor 
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motorlara uygun olması sebebi ile HobbyWing Marka 40A ESC kullanılacağı 

öngörülmüştür. Yukarıda da açıklandığı üzere motor tercihi farklı kriterlere bağlı olarak 

değiştirilmiştir. Bu bağlamda Yüksek volt ve akım değerlerine sahip motor sürücüler 

kullanmak ağırlık ve maliyet olarak dezavantaj oluşturmuştur. Bu sebeple üretilen araç 

üzerinde uygun fiyatlı ve uygun akım/volt değerine sahip elektronik motor sürücüleri 

kullanılmıştır. Kullanılan sürücüler motor üreticisinin motor için tavsiye ettiği ESC modelidir. 

Muadillerine oranla daha iyi performans vermekte ve fiyat olarak yakın değerlerde 

seyretmektedir. Motor üreticisinin Motor&ESC&Pervane üçlüsünü set halinde uygun fiyata 

satıyor olması ESC seçimini etkileyen diğer faktörlerin başında gelmektedir. Seçilen Motor 

Sürücüleri 2-4 hücreli lityum polimer bataryalarla çalışabilmekte ve sürekli olarak 20A akım 

verebilmektedir. 

III. Pervane 

Kullanımı uygun görülmüş olan motorların 

desteklediği 10 inç uzunluğunda pervaneler 

kullanılmıştır. Bu pervaneler, yine motorlara 

uygun olması gerekliliğiyle motor üreticisi 

olan T-Motor firmasından alınmıştır. Plastik 

malzemeden üretilmiş olup esnek olması titreşim emiliminde fayda sağlamaktadır. 

IV. Li-Po Batarya 

Lityum polimer bataryaların Türkiye gümrüğünde 

problem yaşaması dolayısıyla batarya alımı 

Türkiye sınırları içerisinde yapılmış olup bu 

nedenle marka/model kısıtlamasıyla 

karşılaşılmıştır. Leopard marka 4S1P bağlamalı 

40C deşarj değerine sahip 5200 mAh kapasiteli lityum polimer batarya tercih edilmiştir. Bu 

kapasite, ikinci aşamada yapılması gereken görevlerde uygun uçuş süresini sağlaması 

için seçilmiştir. 

V. Uçuş Kontrol Kartı 

İHA’nın kontrolünde Raspberry’den aldığı veriyi kendi bünyesinde 

işleyerek İHA’nın hareket etmesini sağlayan elektronik kontrol 

ekipmanıdır. İnsansız hava araçlarının beyni olarak 

nitelendirilebilir. Muadilleri arasında pratik kullanımı ve fiyatı 

sebebiyle tercih sebebi olmuştur. Holybro Pixhawk 4 marka/model 

ürün kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 17 Pervaneler 

Şekil 18 Batarya 

Şekil 19. Pixhawk 
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VI. GPS 

Global konumlandırma sistemi sensörü olarak uBlox 

M8N kullanılmıştır. Kontrolcü ile set olarak alınmasından 

dolayı ek seçim kriterleri dikkate alınmamış olup yarışma 

şartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

VII. Sigorta 

Yarışma ve testler esnasında olası bir problemin önüne tek 

tuşla geçilebilmesi adına ırgat sigorta kullanılmıştır. Bu sigorta 

normal şartlarda devreyi kesmemesi için tüm motorların tam 

güçte çalışırken çekeceği toplam akımdan %10 daha yüksek 

kapasitede seçilmiştir. İHA’nın en üstünde, en ulaşılabilir 

konumunda pozisyonlandırılmıştır. 

 

 

VIII. Telemetri 

İki sistemin uzaktan, radyo sinyalleri aracılığıyla haberleşmesine 

yarayan araçlardır. İnsansız hava araçları için incelendiğinde bir 

usb kablosu görevi görmektedir. Kontrol kartı ile uyumlu olması 

ve uygun fiyatı sebebiyle Holybro Telemetry Radio V3 500 mW 

modeli kullanılmıştır. 

 

IX. Güç Dağıtım Kartı 

Drone-19’un güç sistemlerinin yeterli seviyede beslenebilmesi için güç 

dağıtım kartına ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyaca binaen kontrol ünitesinin 

üretici firması olan Holybro’dan kontrol kartına ve güç sistemlerine uygun, 

ihtiyacı karşılayacak olan PM07 modeli seçilmiş ve kullanılmıştır 

 

X. Kumanda ve Kumanda Alıcısı 

Drone-19’un testleri esnasında kullanılmak üzere uzaktan 

kontrollü radyo kumanda ihtiyacı hasıl olmuş ve buna istinaden 

uygun fiyatlı olmasıyla öne çıkan aynı zamanda kalitesi 

sayesinde ihtiyaçları karşılayabilecek kumanda seçimi 

yapılmıştır. Bu seçim Flysky Fs-I6’dır. Yine kumanda alıcısı 

Şekil 20. GPS 

Şekil 21 SİGORTA 

Şekil 22 TELEMETRİ 
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olarak da kumanda modeline uygun olan alıcı seçimi yapılmıştır. 

XI. Su Basınç Motoru 

Drone-19’un ikinci görevde su alıp bırakabilmesi için su 

motoru olarak bilinen basınç motoru kullanılmıştır. Bu 

motoru çift yönlü olarak çalıştırmak mümkün 

olmadığından dolayı havuzdan su çeken motor 

ve İHA üzerindeki suyu havuza bırakan motor olarak 2 

adet basınç motoru kullanılmıştır. Bu motorların belirli 

bir marka modeli olmayıp 5V ile çalışan DC motorların ucuna basınç aparatı takılmasıyla 

elde edilmişlerdir. 

 Seçilen tüm malzemeler, takıma ulaştıktan sonra hem ayrı ayrı hem birlikte 

çalışmaları gereken donanım elemanlarıyla test edilmiş ve testlerden başarıyla geçmişlerdir. 

Bu süreci takiben Drone-19 yapım aşamasına başlanılmış olup süreç tamamlandığında önce 

yer testleri sonrasında ise hava testleri gerçekleştirilmiştir. 

                                             Tablo 5. Montaj Aşamaları 

1 Drone Gövde Elemanlarının Yerleştirilmesi x 

2 Karbon Fiber Boruların Gövdeye Yerleştirilmesi ve Sabitlenmesi x 

3 Motor Tutucuların Karbon Fiber Borulara Takılması x 

4 Motorların Vidalanması x 

5 ESC’lerin yerleştirilmesi ve kablolamalarının yapılması x 

6 Görev Mekanizmasının Yerleştirilmesi x 

7 Güç Dağıtım Kartının Gövdeye Montajı ve Bağlantılarının Yapılması x 

8 Kontrolcü, GPS, Alıcı ve Raspberry’nin yerleştirilmesi ve bağlantılarının yapılması x 

9 Sigorta ve Batarya Montajının yapılması ve kablolanması x 

10 Telemetrinin gövdeye yerleştirilmesi ve bağlantısının yapılması x 

11 İniş takımının montajı x 

12 Motorların su terazisi ile dengelenmesi  x 

  

 

 

                                       Tablo 6. Uçuş Öncesi Kontrol Listesi 

1 Motor Vidaları tam ve sıkıdır. x 

2 ESC-Motor Bağlantıları tam ve sağlamdır. x 

3 Uçuş kontrol kartı bağlantıları tamdır. x 

4 Bataryalar %100 dolu olarak okunmuştur. x 

5 Batarya Bağlantısı Yapılmıştır. x 

6 Kalibrasyonlar Yapılmıştır. x 

7 Yes İstasyonu Kontrolleri yapılmıştır. x 

8 Pervaneler Takılmıştır. x 

 

Şekil 23 SU MOTORU 
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2.6. Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

            Drone-19’un hedef tespit ve tanıma sistemi inşa edilirken Python dilinin bir 

kütüphanesi olan OpenCv kullanılmıştır. Havuzun tespiti süreci sırasıyla Raspberry 

kamerasından gelen görüntünün Python ortamına çekilmesi, görüntünün bulanıklaştırılması, 

görüntünün havuzların renklerine göre renk aralıklarına alınması, havuzun tespitini kötü 

yönde etkileyebilecek detaylarını yok etmek için yapılan görüntüyü genişletme ve görüntüyü 

aşındırma işlemleri, oluşan görüntünün siyah ve beyaz geçiş bölgeleri (orijinal görüntüye 

göre kenarları) arasındaki mesafeleri kullanarak havuzun merkezinin tanımlanması, OpenCv 

koordinat düzleminin kartezyen koordinat düzlemine çevrilmesi adımlarından oluşmaktadır. 

 

            Görüntü OpenCV ortamında BGR formatında okunmaktadır. BGR formatındaki 

görüntü, renklerin daha iyi algılanması amacıyla OpenCV’nin bir fonksiyonu olan cvtColor ile 

HSV renk formatına çevrilir. HSV formatındaki görüntüye algılama işleminin daha verimli ve 

daha pürüzsüz olması için bulanıklaştırma filtreleri uygulanır. Bulanıklaştırılmış görüntü 

OpenCV’nin inRange fonksiyonu ile havuzların renklerine göre renk aralıklarına alınır, bu 

süreçten sonra görüntü siyah ve beyazdan oluşur. Tespit edilmiş havuzda ışığın farklı 

açılarla gelmesinden kaynaklanması muhtemel renk farklılıklarından doğacak olası tespit 

hatalarının olmaması için görüntüdeki nesne genişletilir, algılanmış havuzun bütünündeki 

algılanmamış küçük bölgeler bu işlemde yok olur, algılanmış havuz bu işlemden sonra 

büyüdüğü için eski boyutuna geri getirmek için aşındırma işlemi yapılır. 

 

            Bu işlemlerin sonucunda havuz bir bütün olarak kusursuz bir şekilde algılanmış olur. 

Algılanmış olan havuzun sınırları arasındaki uzaklık hesaplanarak havuzun merkezi bulunur. 

Havuzun merkezinin otonom sürüşte daha kullanılabilir hale gelmesi için OpenCv koordinat 

düzlemini (merkezi sol üst (0,0)’dır.) Kartezyen koordinat sistemine dönüştürülür (merkezi 

görüntünün merkezidir (görüntünün genişliği/2, görüntünün yüksekliği/2)). Havuzun 

merkezinin kartezyen koordinat düzleminin merkezine olan uzaklığı ile aracın o yöne gidiş 

hızı arasında doğru orantı vardır, havuzun merkezi düzlemin merkezine ne kadar uzak ise o 

kadar fazla hızla o yöne doğru hareket eder. Havuzun merkezi kartezyen koordinat 

düzleminde x veya y eksenini kestiği anda hangi ekseni kestiyse o eksendeki hızı 0 olur. 

Aracın ekseni kestiği anda hızını sıfırladığı için az da olsa savrulma hareket yapmaktadır bu 

sebepler bu havuzun merkezi ve yönelim arasında çalışan süreç havuzun merkezini tekrar 

doğrulamak amacıyla ilk süreçten 1 saniye geçtikten sonra tekrar ve daha düşük aracın 

hızıyla çalışır. Bu yönde yaptığımız simülasyon testlerinde aracın-19 30 cm’lik bir plakanın 

merkezine kusursuz bir şekilde otonom iniş yapabilmiştir.  

 

2.7. Uçuş Performans Parametreleri 

 

Drone-19’a ait batarya kapasite gereksinimi ve toplam uçuş ağırlığı aşağıda 

verilmiştir. 

 

Batarya Kapasite Gereksinimi 

((Batarya Kapasitesi/1000)/(Çekilen Akım*Motor Sayısı))*60 Formülü en temel 
düzeyde uçuş süresini verecektir.  
 
Drone-19 yapılan testler neticesinde birinci görevi 63 saniyede tamamlayabileceğini 
göstermiştir. Drone-19’un Görev-1 ağırlığı 1550 gram olacaktır. Kullanılan Motor %50 
güç değerinde dahi belirtilen ağırlığı taşımakta zorlanmayacaktır. Bu nedenle yapılan 
hesaplamalar, tüm motorlar tam güçte performans gösterse dahi uçuş süresi olarak 
görevi tamamlayacak nitelikte yapılmıştır. Bu kapasite 3200 mAh’dir. 
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                                     Tablo 7. Güç-İtki Tablosu 

 
 
Drone-19, Görev-2’de 1827 gram kalkış ağırlığına sahip olacaktır. Bununla beraber 

Görev-2’de görev mekanizmasına 500 ml su alması beklenmektedir. Öz kütlesinden 

dolayı 1 ml su 1 gram suya eşit gelmektedir. Bu, kalkış ağırlığına ek olarak 500 gram 

yük eklenmesi anlamına gelmektedir. Yukarıda Görev-1 için yapılmış olan tablo görev-

2 için revize edildiğinde 3200 mAh batarya kapasitesinin görevin tamamlanması için 

yetersiz olabileceği görülmüş ve hesaplamalar tekrar yapılmıştır. Bunun sonucu olarak 

6200 mAh kapasitenin yeterli olacağı kararına varılmıştır. Drone-19 en yüksek güç 

tüketiminde 4,59 dakika havada kalabilmektedir. Maksimum görev süresinin 5 dakika 

olması göz önünde bulundurulduğunda Bu kapasite seçimi yeterli olacaktır.  

 

                                      Tablo 8. Güç Uçuş Süresi 

 

 

Drone-19’un yapılan testlerde hızı saatte 40 km/h olarak ölçülmüştür. Bu hız Stabilize modda 

elde edilmiş olup manuel ya da sport modunda süratin artması beklenmektedir. Tüm bunlara 

ek olarak Drone-19’un havada kalma süresi 21 dakika olarak hesaplanmış, uçuş testlerinde 

elde edilen sonuçlarla da bu süre desteklenmiştir. 

Başlık 2.1’de yer alan Tablo 2.’de  görüldüğü üzere Drone-19’un kalkış ağırlığı 1827 gramdır. 

Belirtilen ağırlık 2. görev için kullanılacak olan ekipmanların toplam ağırlığıdır. 1. görevde bu 

ağırlık 1550 gram olmaktadır. İHA motoru seçimi yapılırken rahat manevra yeteneği de göz 

önünde bulundurularak 2:1 oranı göz önünde bulundurulmuştur. Bu seçim, 4 motorun %100 

itki kapasitesi ile çalıştığı durumda üreteceği itki değerinin yarısı, kalkış ağırlığından büyük 

olmalıdır ilkesine dayandırılmıştır. Motor bilgi tablosundan okunacağı üzere her bir motor tam 

kapasitede 1293 gram itki üretmektedir. Bu 4 motor olarak hesaplandığında 5172 gram 

toplam itki oluşturmaktadır. 2:1 prensibiyle bu değer 2586 gramlık bir kalkış ağırlığını 

desteklemektedir. Drone’19’un kalkış ağırlığının 1827 gram olması nedeniyle bu değer yeterli 

düzeydedir. İkinci görevde alınacak olan su ve karşılaşılabilecek olan rüzgarlara karşı direnç 

sağlayabilmek adına 2:1 oranından bir miktar yüksek tutulmuştur. 
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2.8. Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Drone-19’a ait maliyet tablosu ektedir. Satın alma ekibiyle yapılan alışverişlerde 

piyasa fiyatları incelenmiş ve buna göre alım gerçekleştirilmiştir. 

 
 

2.9. Yerlilik 

Takımımız yerlilik kategorisine ‘Ara Yüz Tasarım ve Yazılımı’ dalından girmiştir. Yer 

istasyonu için Python dilinin OpenCv kütüphanesi kullanılmaktadır. OpenCV 

kütüphanesi pencere oluşturma yapısına sahiptir, bu pencere üzerinde Photoshop’ta 

belirli oranlarla hazırlanmış görüntüler İHA’dan gelen telemetri verileriyle hareket 

ettirilir. Örneğin tırmanma açısı için telemetrinin sağladığı tırmanma açısı değerini 

hazırlanmış görüntünün oranlarının katsayıları ile çarpılarak görüntü aşağı ve yukarı 

hareket ettirilir. Yer istasyonunda görülen her bir gösterge takımımız tarafından 

tasarlanmıştır. Yuvarlanma açısı için OpenCV’de bulunan görüntü döndürme 

fonksiyonu kullanılmaktadır. Telemetriden gelen derece cinsinde olan açı ile görüntü 

döndürülerek yuvarlanma açısı göstergesi çalıştırılmaktadır. 

 

Yer istasyonuna ait kodlara şu linkten ulaşabilirsiniz: 

https://paste.ubuntu.com/p/48c777tnSC/ 

Malzeme Adı Adedi Birim Fiyat(tl) Toplam Fiyat

Karbonfiber boru(m) 3 168 504

Motor-ESC-Pervane seti 2,00 986 1972

Batarya 2 801 1602

Kontrolcü seti 1 1868,6 1868,6

Kumanda 1 569 569

Telemetri 1 528,7 528,7

Raspberry 1 870 870

Raspberry kamera 1 140 140

Basınç motoru 3 50 150

Sigorta 1 87,3 87,3

SD kart 1 68 68

Kart okuyucu 1 12 12

Ethernet Kablosu 1 18 18

Sarj aleti 1 296 296

Serum seti 1 15 15

Voltaj sensörü 1 266,6 266,6

Makaron seti 1 69,1 69,1

XT60 connector 10 65,50 655

Vida gideri 150

Hırdavat gideri 1 143,00 143

Gümrük vergileri 96,75

TOPLAM 10081,05


