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1. PROJE ÖZETİ 

6. TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışması kapsamında Sakarya 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde kurulan ArTek HYPERION takımı özgün ve bir 

proje ortaya koymayı hedeflemiştir. 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Dört motorlu İHA’nın tasarımı SolidWorks programı ile yarışmanın görevlerine en uygun 

şekilde hazırlanmıştır. Tasarım sürecimizde aerodinamik, görev-performans ve rüzgar 

direncini dikkate alarak İHA’nın tüm tasarımı özgün olarak hazırlanmıştır. SolidWorks programı 

üzerinden statik ve dinamik analizleri yapıldıktan sonra kritik seviyeyi geçmediği tespit 

edilmiştir. Şasinin kendine özgü gözenekli tasarımı sayesinde aracın hafif olması ve ek bir 

soğutma sistemi kullanılmadan soğutulması sağlanmış ayrıca estetik bir görüntü 

kazandırılmıştır. Özgün bir biçimde tasarlanmış olan su pompası piyasada bulunan hazır su 

pompalarına göre daha güçlü, düşük maliyetli ve hafif olması sebebiyle daha uygundur. 

Elektronik ve aviyonik parçalar oluşabilecek manyetik alandan etkilenmeyecek şekilde 

konumlandırılmıştır. Elektronik sistemi ise Pixhawk 2.4.8 oto pilot sistemi, Raspberry pi 4 uçuş 

bilgisayarı, motor, motor sürücüsü, su pompasında kullanılacak dc motor, GPS alıcısı ve 

kamera gibi elektronik bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bileşenlerin yazılım olarak görev 

mekanizmaları ile uyumlu olmasına ve verimli bileşenlerden oluşmasına dikkat edilmiştir. 

Kullanacak kontrol kartı açık kaynak kodlu, programlanabilir ara yüzüne sahiptir. Bu sayede 

özgün yazılımı entegre ederek daha profesyonel, güvenli ve kararlı bir uçuş elde edilmiştir. 

1.2 Takım Organizasyonu 

ArTek HYPERION ekibi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademik personel 

ve öğrencileri, Karabük Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğrencilerinden oluşmaktadır. Yarışma için organizasyon 

şeması Şekil 1.2.1’de verilmiştir. Çalışmalar ekip üyelerinin kendi içinde bölünerek yazılım ve 

simülasyon, elektronik sistemler ve mekanik tasarım gibi birimlere ayrılmıştır. 

 

Şekil 1.2.1 Organizasyon Şeması 



1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 
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Genel Tasarım ve Kavramsal Tasarımın Oluşturulması                  

Literatür Araştırması                  

Geçmiş Yıllarda Yapılan Yarışmaların İncelenmesi                  

Kavramsal Tasarım                  

Ön Tasarım                  

Kavramsal Tasarım Raporu Tamamlanması                  

Detaylı Tasarım                  

Detaylı Tasarım Rapor Şablonunun İncelenmesi                  

Kullanılacak Malzemelerin Araştırılması ve Seçilmesi                  

Nihai Tasarıma Karar Verilmesi                  

Prototip Araç Üretimi                  

Mekanik Aksamların Üretimi                  

Elektronik Sistem Testi                  

Elektronk Sistem Entegrasyonu                  

Yük Taşıma Görev Sistemi Üretimi                  

Kompanentlerin Montajı                  

Alt ve Genel Sistem Testleri                  

Motor İtki Testleri                  

Yük Taşıma Görev Sistemi Üretimi Verimlilik ve Kullanışlılık Testi                  

Simülasyon Ortamında Otonom Uçuş Testleri                  

Optimum Özelliklerde İnsansız Hava Aracı Üretimi                  

1. ve 2. Görev Test Uçuşları                  

Detaylı Tasarım Raporunun Sisteme Yüklenmesi                  

Görev ve Test Uçuşları                  

Test ve Yarışma Pistinde Görev Uçuşları                  

: Eylemin gerçekleştirilmesi gereken zaman 

: Eylemin gerçekleştirildiği zaman 

: Eylemin gerçekleştirilmesi için planlanan zaman 

 

Şekil 1.3.1 İş zaman çizelgesi 

ArTek HYPERION İnsansız Hava Aracı için çalışmalar 15.01.2021 tarihinde kavramsal tasarım 

ve literatür taramasına başlanmıştır. Bu taramalar sonucunda en uygun olduğu düşünülen 

tasarımın ön değerlendirmesi yapılmış ve kurallar da dikkate alınarak ortak bir karara 

varıldıktan sonra üyeler arasında iş paylaşımı yapılmıştır. Tasarımın net olarak belli 

olmasından sonra uygun malzeme araştırmasına ve ardından kavramsal tasarım raporu 

yazılmaya başlanmış, rapor 28.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Bu tarih sonunda cihazın 

hem teknik resimleri hem de geniş malzeme listesi hazırda bulunmaktadır. 1 Mart 2021 itibari 

ile detaylı tasarım kısmına geçilmiş, şablon incelenmiş ve daha önce hazırlanmış olan 

malzeme listesinden uygun malzemelerin seçimleri yapılmıştır. 15.05.2021 tarihinde tüm 

analizler tamamlanmış ve 1 gün sonra aracın parçalarının temini için çalışmalara başlanmıştır. 

İlk olarak malzemelerin siparişi verilmiştir. Bu sırada aracın takım tarafından 3 boyutlu yazıcı 

ile basılacak olan parçaları basılmaya başlanmıştır. Takip eden günlerde elektronik parçaların 

testleri ve bağlantısı yapılmıştır. Araç planlanan tarih aralığında üretilmiş ve 1 Temmuz 2021 

itibari ile test uçuşlarına başlamıştır. Yazılımsal eksiklerin giderilmesi ve mekanik iyileştirmeler 

1 hafta sürmüştür. Bu sürede detaylı tasarım raporu bitirilmiş ve video çekimlerine 

başlanmıştır. Tüm görevleri bitirdikten sonra Teknofest Kurulu’ndan gelebilecek uyarılara 

karşın 30.07.2021 tarihi beklenmiş ve detaylı tasarım raporu sisteme yüklenmiştir. 



2. DETAYLI TASARIM 

Detaylı tasarım yarışmanın görev isteklerine göre şekillenmiştir. Nihai araç tasarımı 

yarışmaya en optimal seviyede katılabilmek için tasarlanmıştır. 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

İHA tasarlanırken tasarımsal ve elektronik olarak tüm malzemelerin 

konumlandırılmasında ağırlıkları ve boyutsal özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. 

Elektronik elemanlar dışında kalan özdeş parçalar aynı 3B yazıcıda eşit yoğunlukta üretilmiştir. 

Ürettiğimiz parçalar ve elektronik elemanlar seçtiğimiz merkeze göre eşit uzaklıkta ve paralel 

konumlandırılmıştır. Böylelikle aracın ağırlık merkezi gövdenin alt tabanında tam orta noktada 

olacak şekilde ayarlanmıştır. İHA’nın ağırlık tablosu Tablo 2.1.1’de, boyutsal parametre tablosu 

ise Tablo 2.1.2’de verilmiştir. 

Tablo 2.1.1 Ağırlık tablosu 
 

 
No 

 
Parça Adı 

Ağırlık 
(gram) 

 
Adet 

Toplam 
Ağırlık 
(gram) 

 
No 

 
Parça Adı 

Ağırlık 
(gram) 

 
Adet 

Toplam 
Ağırlık 
(gram) 

 
1 

Leopard Power 
4200 mAh 22.2V 

6S 30C Lipo 
Batarya 

 
605g 

 
1 

 
605 

 
15 

Raspberry Pi 
Kamera 
Modülü 

 
3g 

 
1 

 
3 

2 
Pixhawk 2.4.8 

Uçuş Kontrol Kartı 
15.8g 1 15,08 16 

Mini 5V 3A 
FPV UBEC 

3g 1 3 

3 Raspberry Pi 4B 52g 1 52 17 Dc180 Motor 32g 1 32 

 
4 

SunnySky 4108s 
Dc Motor 

 
113g 

 
4 

 
452 

 
18 

Hobbywing 
Xrotor 40A 

ESC 

 
26g 

 
4 

 
104 

5 
Matek Güç 

Dağıtım Kartı 
6g 1 6 19 

M8n Pixhawk 
GPS Modülü 

35g 1 35 

6 
Mini Devre kesici 

120a 
51g 1 51 20 

Pixhawk Güç 
Modülü 

35g 1 35 

7 
Midival 

125ASigorta 
3g 1 3 21 

Araç Üst 
Kapağı 

95g 1 95 

8 Gövde 202g 1 202 22 Kol 150g 4 600 

9 
R9ds Kumanda 

Alıcı 
15.6g 1 15,6 23 

Dc Motor 
Sürücü 

18g 1 18 

10 Kamera Tutucu 30.32g 1 30,32 24 Su ağırlığı 850g 1 850 

11 
Taşıma Sistemi 

Kovası 
150g 1 150 25 

Batarya 
tutacağı 

23.3g 1 69,99 

12 Diğer Parçalar 100g 1 100 26 İniş Takımı 75g 4 300 

13 
Karbonfiber 

Pervane 
30g 4 120 27 Servo Motor 10g 1 10 

14 Safety Switch 1g 1 1 
 

Toplam Ağırlık 
 

3957,99 



No Parça Adı 
Ağırlık 

(gram) 

X Uzaklığı 

(mm) 

Y Uzaklığı 

(mm) 

Z Uzaklığı 

(mm) 

1 Leopard Power 4200 mAh 22.2V 605g 0 -30 0 

2 Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı 15.8g 0 48 -60 

3 Raspberry Pi 4B 52g 0 46 17 

4 SunnySky 4108s Dc Motor 1 113g 208,6 40 -208,6 

5 SunnySky 4108s Dc Motor 2 113g -208,6 40 208,6 

6 SunnySky 4108s Dc Motor 3 113g -208,6 40 -208,6 

7 SunnySky 4108s Dc Motor 4 113g 208,6 40 208,6 

8 Dc 180 Motor 32g 0 -70 0 

9 Mini Devre kesici 120a 51g 0 22,52 87 

10 Midival 125a Sigorta 3g 0 33,02 87 

11 Pixhawk Güç Modülü 35g 0 5 42,10 

12 R9ds Kumanda Alıcı 15.6g 27,5 48 -58,12 

13 Mini 5V 3A FPV UBEC 3g -22 5 0 

14 Raspberry Pi Kamera Modülü 3g 0 -15 -72.71 

15 Matek Güç Dağıtım Kartı 6g 0 2 26.31 

16 Hobbywing Xrotor 40A ESC 1 26g 45,5 30 -45.5 

17 Hobbywing Xrotor 40A ESC 2 26g -45,5 30 45,5 

18 Hobbywing Xrotor 40A ESC 3 26g -45,5 30 -45,5 

19 Hobbywing Xrotor 40A ESC 4 26g 45,5 30 45,5 

20 M8n Pixhawk GPS Modülü 35g 0 108.75 0 

21 15 İnç Karbon Fiber Pervane 1 30g 208,6 55 -208,6 

22 15 İnç Karbon Fiber Pervane 2 30g -208,6 55 208,6 

23 15 İnç Karbon Fiber Pervane 3 30g -208,6 55 -208,6 

24 15 İnç Karbon Fiber Pervane 4 30g 208,6 55 208,6 

25 Dc Motor Sürücü 18g 20 5 -57 

26 Taşıma Sistemi Kovası 150g 0 -115 0 

27 Servo Motor 10g 2 -70 2 

28 Safety Switch 1g 40 10,5 20 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

Hyperion döner kanat insansız hava aracı darbe dayanımı, yeterli uçuş süresi, 

manevra kabiliyeti, aerodinamik işlev, yüksek performans, hızlı kurulum, kolay ve risksiz 

montaj yapılabilme yönlerinden özgün olarak tasarlanmıştır. Aracın tüm tasarımları 

SolidWorks programı kullanılarak yapılmıştır. Aracı optimum seviyedeki nihai tasarımına 

güncelleyebilmek adına yapılan yenilikler SolidWorks simülasyonu aracılığıyla ulaşılan 

verilere dayanmaktadır. Yüksek manevra kabiliyeti, ağırlık merkezinin daha dengeli olması ve 

komutlara daha hızlı cevap vermesi sebebiyle X tipi şase tercih edilmiştir. Gövde, iki 

katmandan oluşacak şekilde içinde bulunacak olan elektronik elemanları güvenle muhafaza 

edebilecek kapasitede tasarlanmıştır. Gövde üzerinde bulunan delikler yolu ile elektronik 

parçaların aşırı ısınması önlenecektir. Gövde boyutları 190x100x110mm olup, boru kanalları 

ve taban kalınlığı 5mm, aracın geri kalan tüm gövde kalınlıkları 2 mm olarak PLA+ filamenti 

kullanılarak 3B yazıcı ile üretilmiştir. Aracın kanatları 18x20mm karbon fiber boru kullanılarak 

gövde ile montajlanmıştır. Kanatların ucunda bulunan motor yuvası alüminyum bir parça ile 

desteklenmiştir bu sayede 



motorların montajı daha sağlam bir hale gelmiştir. Aracın çapraz olan iki kolunun uzunluğu 

82,63 cm dir. Aracın iniş takımları dört kola montajlanacak şekilde tasarlanmış tutucu parça, 

yere temas edecek olan alt parçalar ve karbon 10x12mm karbon fiber çubuklardan 

oluşmaktadır. Gövdeden zemine uzanan ayak boyutu 18cm ve ayaklar arası mesafe 20 cm 

olarak ayarlanmıştır. Ayak ve kolların bu uzunlukları 2. görevde suyu doldurup boşaltırken 

avantaj sağlar. Kameranın araca montajı gövdenin altından öne doğru uzanan bir tutucu parça 

ile zemine bakacak şekilde yapılmıştır. Kamera için tutucu parça kullanılmasının sebebi 2. 

görev esnasında görüntü işlemenin daha sağlıklı olmasını sağlamaktır. İHA’da gerekli 

donanımların yerleşimi, yük taşıma sistemi için gerekli alan ve inişin güvenliği açısından 

520x520mm boyutlarında olacak şekilde ayarlanmıştır. Araç tasarımında kullanılan parçalar 

kolayca sökülüp takılacak şekilde üretilmiş ve tüm bağlantılar m3 cıvata ile sağlanmıştır. Aracın 

gövdesinde bulunan altıgen açıklıklar araç içindeki aşırı ısınmaya engel olması ve gövdeyi 

hafifletmek amacıyla tasarlanmıştır. Kanatlar için, bir motorun tam performansı esnasında 

2010g itki kuvveti sağlayacak güçte olmasından ötürü yüksek mukavemetli 18x20’lik karbon 

fiber boru tercih edilmiştir. Araç ağırlığı ve taşınabilecek yük kapasitesi göz önünde 

bulundurularak 15x5,5 karbon fiber pervane tercih edilmiştir. Batarya gövdenin altına 3 adet 

plastik tutucu parça ile montajlanmıştır. Ayrıca batarya için kullanılan tutucu parçalara görev 

mekanizması da bataryanın altına gelecek şekilde bağlanacaktır. Aracın sistem yerleşimi Şekil 

2.2.1 a)Alt katman sistem yerleşimi b)Üst katman sistem yerleşimi’de gösterilmiştir. Araca ait 

teknik çizim ve patlatılmış görüntüsü Şekil 2.2.2 a) Teknik çizim b) Patlatılmış görüntü’ de 

gösterilmiştir. 

 
 

a) b) 

Şekil 2.2.1 a)Alt katman sistem yerleşimi b)Üst katman sistem yerleşimi 



 

a) b) 

Şekil 2.2.2 a) Teknik çizim b) Patlatılmış görüntü 

 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Hava aracının gereksinimleri yarışmada belirlenmiş olan 2 görev üzerine şekillenmiştir. 

1. görev için aracın sahip olması gereken özellikler otonom uçuşta yüksek hız ve manevra 

kabiliyetidir. 2. görevde ise taşınması planlanan su miktarını uçuş anında denge ve stabil 

hareketini bozmadan su alıp bırakmasıdır. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda 

fırçasız motorlar kullanılmıştır. Fırçasız motorların kullanılmasının sebebi hız kontrolü sabit tork 

ile yapılabilir, verimleri yüksektir ve yüksek devirlerde sorunsuz çalışarak araca istenilen itki 

kuvvetini ve hedeflenen hızı sağlamasıdır. Araç aerodinamiğine etki eden bir etmen olan 

pervane seçimi yapılırken yüksek devirlere çıkılmasına karşın mukavemet özelliği ve 

motorların yeterli itki gücüne ulaşabilmesini sağlamasına dikkat edilerek 15 inç karbon fiber 

pervane seçilmiştir. 15 inç pervane, seçilmiş olan fırçasız dc motorlar ile kullanılıp 15A akım 

çekildiğinde araca toplam 9640 gram itki gücü sağlar ve motorlar tam performansla 

çalıştırılmamasına rağmen bu itki gücü yeterli seviyededir. Pervanenin karbon fiber olması 

yapısı gereği daha az titreşim üretir ve plastik pervanelere göre daha güçlüdür. Aracın kolları 

18x20mm karbon fiber boru ile birleştirilerek güçlendirilmiştir. Tasarlanmış olan kanat 

profillerinin merkezde kesiştiği noktada birbirleri arasında yaptıkları açı 90o ve motor dönüş 

yönleri de Şekil 2.4.1 a) motor dönüş yönleri b) serbest cisim diyagramı’de gösterildiği gibidir. 

Böylelikle hava aracı verilen komutları daha hızlı gerçekleştirecek ve dengesini daha iyi 

ayarlayabilecektir. 



 

a) b) 

Şekil 2.4.1 a) Motor dönüş yönleri b) Serbest cisim diyagramı 

SunnySky x4108s motoru ile 15x5.5 pervane üzerinde yapılan itki testi sonuçları ve 

verim değerleri Grafik 2.4.1’de gösterilmiştir. İHA’nın havada sabit durabilmesi için hava aracı 

ve toplam itki kuvvetinin birbirine eşit olması gerekir. İHA’nın yükselmesi için ağırlığından fazla 

itki kuvveti gereklidir. 

 

a) b) 

Grafik 2.4.1a) İtki b)Verim grafiği 

İHA’nın dengeli ve stabil uçabilmesi için tasarım ve montaj aşamasında ağırlık merkezi 

araç gövdesinin tam orta noktasında olacak şekilde ayarlanmıştır. Ağırlık merkezi SolidWorks 

uygulaması üzerinden tespit edilmiştir. İHA’nın stres ve gerinim analizleri SolidWorks 

simulation ortamında yapılmış ve aracın nihai tasarımının şekillenmesinde yardımcı olmuştur. 

Şekil 2.4.2 A) Statik stress analizi b) Statik gerinim analizi’ de gözüktüğü gibi stres ve statik 

gerinim analizleri sonucunda araç üzerindeki kuvvet dağılımlarının herhangi bir risk 

göstermediğine ulaşılmıştır. Otonom ve normal uçuşlarda MissionPlanner üzerinden yapılan 

incelemelere göre aracın yüzey ile yaptığı maksimum açı 45o ‘dir. 



 

a) b) 

Şekil 2.4.2 a)Statik stres analizi b) Statik gerinim analizi 

 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 
 

Hyperion insansız hava aracının görev mekanizma sistemi SolidWorks programı ile 

özgün olarak tasarlanmıştır. İşlevlerinin yetersiz olması ve maliyetinden dolayı piyasada 

bulunan hazır su pompaları tercih edilmemiştir. Bunun yerine su pompası sistemi tek yönlü su 

akışını sağlayacak şekilde 3B yazıcıdan basılmıştır. 3B yazıcıdan basılmış olan su pompası 

şasesi ve pervane araçta bulunan 850ml kapasiteli hazneyi 12 saniyede dolduracaktır. Yüksek 

rpm ve tork özelliklerine sahip olduğundan su pompasında DC180 motor kullanılmıştır. Su 

haznesi içinde bulunan suyun tahliyesini sağlayacak olan tahliye kapağı açması için MG995 

servo motor kullanılmıştır. Su haznesi 850 mL hacme sahip dikdörtgen prizma şeklinde olup 

3B yazıcıda PLA+ filamenti ile yalıtımlı olarak üretilmiştir. Su pompası, MG995 servo motor, 

su haznesi ve akvaryum hortumundan oluşan görev mekanizması sistemi 210 gram 

ağırlığındadır. Görev mekanizması sisteminin çalışma mantığı, görev mekanizmasının su 

havuzuna daldırılması sonucu tasarlanan pompa mekanizmanın kendi haznesine 12 saniyede 

suyu doldurur. Su alımı gerçekleştikten sonra görev mekanizması suyun boşaltılacağı alanın 

üzerine gelerek haznesinde bulunan tahliye kapağı servo motor aracılığı ile açılarak suyun 

boşaltılması sağlanır. Bu adımlar uygulanırken elektronik parçaların yalıtımı sağlanarak suyun 

sebep olabileceği sorunların önüne geçilmiştir. Görev mekanizması teknik resmi ve perspektif 

görüntüsü Şekil 2.4.1 a) Görev mekanizması teknik resmi b) perspektif görüntüsü’de 

gösterilmiştir. 



 

a) b) 

Şekil 2.4.1 a) Görev mekanizması teknik resmi b) Perspektif görüntüsü 

 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

 
Şekil 2.5.1 İnsansız Hava Aracı’nın Devre Şeması 

2.5.1 Elektronik kontrol ve güç 

 
Hyperion insansız hava aracı temelde uçuş kontrol sistemi, uçuş sistemi, hedef tespit 

sistemi, konum ve GPS sistemi, güç sistemi ve görev mekanizması sisteminden oluşmaktadır. 

Uçuş kontrol sisteminde otonom kontrol ve uçuşu sağlamak üzere Pixhawk 2.4.8 ile birlikte 

çalışacak olan Raspberry Pİ 4B kullanılmıştır. 4 GB bellek kapasitesine ve 1.5 GHz 

frekansında 4 çekirdekli 64-bit işlemciye sahip olmasından dolayı Raspberry Pİ 4B tercih 

edilmiştir. Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk 2.4.8 kullanılmasının sebebi açık kaynak kodlu 

olması, programlanabilir olması ve değişen koşullara yanıt verebilmesinden dolayıdır. 

Raspberry Pİ 4B ile birlikte 3280 × 2464 fotoğraf çözünürlüğü ve 1080p30, 720p60 ve 



640x480p90 video kaydını destekleyen Raspberry Pİ V2 kamera modülü kullanılmıştır. 

Raspberry Pİ’ye 4G base shield entegre edilerek uzaktan haberleşme için alternatif 

oluşturulmuştur. Pixhawk 2.4.8 üzerinde CAN, I2C, SPKT/DSM, ADC ara yüzleri, stabil ve 

düzgün hareket bir hareket kabiliyetine sahip olması için ST Micro 16 bit jiroskop, ST Micro 14 

bit pusula, MEAS barometresi bulunmaktadır. Pixhawk motorlar için PWM çıkış sinyali ve R9ds 

Kumanda Alıcı için ise SBUS girişini destekler. M8n Pixhawk GPS Modülü Neo-M8 GPS 

modülüne ve ayrıca IST8310 dahili pusula modülüne sahip olarak Pixhawk 2.4.8 ile uyumludur 

ve sorunsuz olarak çalışabilmektedir. Pixhawk Matek güç dağıtım kartına bağlı olan maksimum 

akımı 90A ve anahtarlama regülatörü çıkışı 5.3V 3A akıma sahip güç modülü ile ve Raspberry 

yine Matek güç dağıtım kartına bağlı olan 5V 3A çıkış sağlayan UBEC modülü ile beslenmiştir. 

İHA’da tam yükte çekilen toplam akım göz önünde bulundurularak 4200mAh 22.2v 30c 6S1P 

Lipo Batarya tercih edilmiştir. Bataryadan sağlanan güç ilk olarak Pixhawk güç modülüne ve 

oradan Matek güç dağıtım kartına ulaşarak araca dağılmaktadır. İticilerin hızını kontrol etmek 

için Hobbywing Xrotor-40A 2-6S hız kontrol devresi kullanılmaktadır. ESC’ler 68x25x8.7 mm 

boyutlarında olup 621Hz gaz sinyal desteğine sahiptir. 15x55 karbon fiber pervane ile 

kullanılan SunnySky X4108S KV380 motorlar bize toplamda 8040 gram kaldırma imkânı 

sunmakta ayrıca bu yüksek kaldırma kapasitesine rağmen tam yük altında harcadığı akım 

motor başına 16 amper olarak hesaplanmıştır. Radiolink AT9S Kumanda ve R9DS kumanda 

alıcı 2.4 Ghz çekim gücüne sahip ve 9 kanallıdır. Kumanda alıcı Pixhawk üzerinde bulunan 

RC İN portuna bağlı olarak kullanılmaktadır. Yer istasyonu ve araç arasındaki haberleşmeyi 

sağlama ve araç hakkındaki çeşitli verilere ulaşmak için 433 mHz telemetri kullanılmıştır. 

Telemetri, yer ve hava modülü olarak 2 parçadan oluşmaktadır. Telemetri, araç üzerinde 

Pixhawk ile entegre haldedir. Görev mekanizması sisteminde tasarımını kendimiz yapılan su 

pompası içerisinde bulunan DC180 motor 12-24 voltajında çalışmakta ve büyük tork gücü 

sağlamaktadır. Yine görev mekanizmasında suyun hazneden çıkışını sağlamak için kapağı 

hareket ettirmeyi sağlayacak MG995 Servo Motor kullanılacaktır. İHA’da acil durumlar için 

gücü hızlı bir şekilde kesebilmek adına bir adet acil durum butonu ve motorların hızını kontrol 

eden ESC’ler üzerinde oluşabilecek sorunlar sonucunda kaza ve riskleri önüne geçebilmek 

için 125A midival sigorta kullanılmıştır. İHA’da kullanılacak olan malzemelerin seçimi için birçok 

literatür ve kaynaktan yararlanılmıştır. Detaylı tasarım raporunun geçilmesi durumunda lidar 

ve diğer sensörlerin kullanımı için bütçe sağlanmış olacak ve denemeler sonucunda kullanılıp 

kullanılmamasına karar verilecektir. Elektronik devre şeması Şekil 2.5.1’ de gösterilmiştir. 

 
2.5.2 Güç, Akım kesici ve Sigorta 

Aracın güvenliğini sağlamak ve olası sıkıntıların önüne geçmek için güç modülü ve 

batarya arasına 125A midival sigorta ile devre kesici yerleştirilmiştir. Sigorta elektronik hız 

sürücülerimiz ve motorlarımızın çektiği maksimum akıma bakılarak seçimi yapılıp sisteme



yerleştirilmiştir. Devre kesici ise karşılaşılabilecek olası sorunlar anında el ile müdahale 

edilebilecek durumlarda kullanılacaktır. Güvenlik bağlantı şeması Şekil 2.5.2’de gösterildiği 

gibidir. 

 
 

 
2.5.3 Otonom Uçuş 

Şekil 2.5.2 Güvenlik bağlantı şeması 

Pixhawk 2.4.8 ile kontrol edilen İHA, 1. görevi otonom gerçekleştirebilmesi için 

Missionplanner programını kullanacaktır. Programın seçilme amacı yüksek doğrulukla 

belirtilen koordinatlar arasında gezinme ve oluşabilecek kod hatalarını minimuma 

indirgemektir. 1. görev için verilen uçuş güzergâhı mission planner üzerinden tasarlanacak ve 

görev gerçekleştirilecektir. 

Görev-2’nin gerçekleştirilmesi uçuş kontrol kartına entegre olarak çalışan yardımcı 

bilgisayar Raspberry pi aracılığıyla yapılacaktır. Görev için tasarlanan algoritmanın yazılıma 

geçişi python dilinde olacaktır. İHA ile Raspberry arasındaki iletişim dronekit, pymavlink 

kütüphaneleri ile olacak ve mavlink protokolü kullanılacaktır. Python dosyasında belirtilen 

koordinatlar arasında seyrine devam ederken Raspberry pi’ye bağlı olan kamera aracılığıyla 

ilk turda suyu bırakacağı alanı belirleyecek ve koordinatını geçici değişkene kaydedecektir. 

Alan belirlenirken opencv kütüphanesi ve numpy kütüphaneleri kullanılacaktır. Belirlenen renk 

değerlerince HSV uzay filtresi uygulanacak ve elde edilen çıktılar numpy kütüphanesi 

hesaplama fonksiyonları ile istenen çıktılar elde edilecektir. İkinci tura geçiş yapıldığında 

kamera aracılığıyla tespit ettiği su alma alanına ilerleyip, motorları çalışır vaziyette iken havuz 

seviyesinde su alımını gerçekleştirecektir. Su alımı kendi tasarımımız olan su alma 

mekanizması ile gerçekleştirilecektir. Su alımı esnasında mekanizmanın su alış hızı hesaba 

katılarak 850 ml su için gerekli süre hesaplanacak ve İHA irtifasını belirtilen süre boyunca 

koruyacaktır. İrtifa koruma süresi time kütüphanesi ile gerçekleşecektir. Su alımı 

gerçekleştirildikten sonra ilk turda belirlenen koordinata gidilerek su bırakma alanına varılacak 

ve su bırakma işlemi gerçekleştirilecektir. İHA’nın irtifasını koruyacağı süre su bırakma hızı 

göz önüne alınarak hesaplanacaktır. Görev tamamlandıktan sonra İHA kayıtlı koordinatları 

takip ederek görev bitiş çizgisine geçecek ve pist iniş alanına inişini gerçekleştirecektir. Tüm 



süreç içerisinde İHA’nın yönelme fonksiyonları, veri kaydetme fonksiyonu, su alma 

mekanizması fonksiyonu vb. fonksiyonlar kendi oluşturduğumuz fonksiyonlar 

kütüphanesinden çağrılacaktır. 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

 
Hedef tespit ve tanıma sistemi başlığı altında görevin nasıl gerçekleştirileceğinin algoritma 

karşılığı, algoritmanın çalışma mantığı, sistem mimarisinin işleyişi ve yazılım işleminin süreci 

anlatılmıştır. Tasarlanan algoritma python dili kullanılarak gerçekleştirilmiş ve gerekli 

kütüphanelerin amaçları anlatılmıştır. Sistem mimarisinin ana birimlerini Raspberry pi 4 

yardımcı bilgisayarı ve pixhawk 2.4.8 uçuş kontrol kartı oluşturmaktadır, geri kalan çevre 

birimler elektronik başlıkları altında detaylıca anlatılmıştır. Sisteme ek olarak sixfab markasının 

4G base hat kartı kullanılmıştır. İçerisinde bulundurduğu sim kart aracılığı ile Raspberry pi’ye 

internet erişimi sağlamaktadır. İnternet erişimi sağlanan Raspberry pi içerisinde gömülü 

remote.it programı aracılığı ile herhangi bir noktadan ssh ve vnc bağlantı yöntemlerine olanak 

sağlamaktadır. Bu sayede İHA’nın verilerine internet üzerinden erişim sağlanabilecek ve 

gerekli durumlarda müdahale edilebilecektir. 

2.6.1. Algoritma Tasarımı ve İşleyişi 

 
İHA, 1. görevi gerçekleştirmek için Missionplanner programını kullanacaktır. Programın 

seçilme amacı yüksek doğrulukla belirtilen koordinatlar arasında gezinme ve oluşabilecek kod 

hatalarını minimuma indirgemektir. 1. görev için verilen uçuş güzergâhı Missionplanner 

üzerinden tasarlanacak ve görev gerçekleştirilecektir. 

2. görev için Şekil 2.6.1.1’de tasarımı belirtilen algoritma esas alınarak yazılım aşaması 

uygulanacaktır. Algoritmanın çalışma süreci ise şu şekildedir; İHA, başarılı bir şekilde arm olup 

yükseldikten  sonra  göreve  başladığında  önceliği   görev  süresine verebilmek için  zaman  

döngüsüne  girmektedir.  Zaman aşımı olduğu takdirde görev kesilecek   ve   pist   alanına   

iniş   yapılacaktır. Görev  noktalarında ilerleyebilmek için for döngüsü kullanılmıştır. 1. tur for 

döngüsünün içerisinde görüntü işleme süreci işleve geçmektedir. Görüntü işlemede iki ana 

filtre kullanılmaktadır. İlki HSV uzayı filtresidir, amacı doğru renk tespiti yapmaktır. İkincisi ise 

Hough Circle filtresidir. Amacı ise tespit edilen renkli cismin şeklinin çember olduğundan 

emin olmaktır. Kamera aktif edildikten sonra kırmızı HSV filtresi çalışmaktadır. Filtre çıkışı 

olumsuz olduğu takdirde bir sonraki koordinata doğru ilerlenecek, olumlu olduğu takdirde ise 

ikinci filtre olan Hough Circle filtresi çalışacaktır. Hough Circle filtresi olumsuz olduğu takdirde 

bir sonraki konuma gidilecek, olumlu olduğunda ise kırmızı çember koordinatı dâhili 

depolamaya kaydedilecektir. Kamera devre dışı bırakıldıktan sonra 1. tur for döngüsü sona 

erecek ve 2. tur for döngüsü başlayacaktır. 



 

 
 

 

Şekil 2.6.1.1 Görev algoritması 

2. tur for döngüsü içerisinde görüntü işleme süreci işleve geçmektedir. Kamera aktif 

edildikten sonra mavi HSV filtresi çalışmaktadır. Filtre çıkışı olumsuz olduğu takdirde bir 

sonraki koordinata doğru ilerlenecek, olumlu olduğu takdirde ise ikinci filtre olan Hough Circle 

filtresi çalışacaktır. Hough Circle filtresi olumsuz olduğu takdirde bir sonraki konuma gidilecek, 

olumlu olduğunda ise İHA çemberi ortalayıp önceden belirlenen irtifaya kadar iniş yapacaktır. 

İrtifa sağlandığında su alma mekanizmasındaki su pompası çalıştırılacak ve gerekli sürece 

irtifa korunacaktır. Bekleme süresinden sonra ilk turda kaydedilen koordinata gidilecek ve 

kırmızı HSV filtresi tekrar çalışacaktır. HSV filtre çıkışı olumsuz olduğu takdirde tolerans 

yönelme hareketleri devreye girecek ve sapma hatası düzeltilecektir. Olumlu olduğunda Hough 

Circle filtresi çalışacaktır. Olumsuz çıkış durumunda tolerans yönelme hareketleri uygulanacak 



ve olumu duruma geçtiği sırada çember ortalanıp önceden belirlenmiş olan irtifaya iniş 

yapacaktır. İrtifa sağlandığında su pompası çalıştırılacak, alınan su bırakılacak ve gerekli 

sürece irtifa korunacaktır. Bekleme süresinden sonra 2. tur for döngüsü sona erecektir. İHA, 

kayıtlı bitiş çizgisine ilerleyecek ve pist alanına iniş yaptıktan sonra görev tamamlanacaktır. 

2.6.2. Sistem Mimarisi ve Yazılım İşleyişi 

İnsansız hava aracı sistemi Raspberry Pi 4 yardımcı bilgisayarı ve Pixhawk 2.4.8 uçuş 

kontrol kartı olarak 2 ana birimden oluşmaktadır, geri kalan parçalar çevre birimler olarak 

nitelendirilir. Şekil 2.6.2.1’de bulunan sistem mimarisi yazılım sistemini açıklamak amacıyla 

tasarlanmıştır. Geride kalan çevre birimler elektronik başlıkları altında detaylıca verilmiştir. 

 

 

Şekil 2.6.2.1 Sistem Mimarisi 

Yük bırakma alanının tespit edilme işlemi Raspberry Pi’de gerçekleştirilecektir. 

Broadcom 2711 4 çekirdekli Cortex-A72 işlemcisine sahip Raspberry Pi, 4 GB ram özelliği ile 

tespit etme işleminde yüksek anlık görüntü sağlamaktadır. Görevleri gerçekleştirmek için açık 

kaynak kodlu olması, uygulamalarının diğer dillere oranla daha fazla olması ve kullanılabilirlik 

olarak daha üstün olması nedenleriyle python dili seçilmiştir. Görevleri gerçekleştirmek için 

opencv, dronekit, numpy, time, pymavlink ve kendi oluşturduğumuz fonksiyonlar kütüphaneleri 

kullanılacaktır. İHA’nın uçuş kontrolünü Pixhawk 2.4.8 kartı sağlayacaktır. SMT32F407 

işlemciye sahip bu kart içerisinde dâhili olarak ivmeölçer, jiroskop, pusula, barometre, 6 adet 

PWM çıkışı bulundurmaktadır. İHA ile uzaktan canlı bağlantı sağlayabilmek için Sixfab’in 4G 

Base Hat kartı kullanılmıştır. Bu sayede Raspberry Pi internete erişim sağlayacak, Ssh ve Vnc 

yöntemleri etkin hale gelecektir. Sistem işleyişi şu şekildedir; Kameradan gelen görüntüler 

Raspberry pi içerisinde çalışmakta olan python dosyasına iletilmektedir. İletilen görüntüler 

algoritma tasarımı ve işleyişi başlığında anlatıldığı üzere işlenmektedir. Python dosyasından 

araca yönelik çıktıların olması halinde mavlink protokolü kullanılarak Pixhawk 2.4.8 uçuş 



kontrol kartı gerekli emirleri yerine getirerek İHA’yı komuta edecektir. 2. görevin 

gerçekleştirilebilmesi için Raspberry Pi su pompasını GPIO pinleri ile sürecektir. Raspberry pi 

ile su pompası arasında motor sürücü kartı kullanılacaktır. İHA’yı komuta eden Pixhawk kartına 

konum verilerini sağlayabilmesi için GPS takılmış ve gerekli durumlarda kumanda müdahalesi 

yapabilmek için radyo alıcı takılmıştır. Sistemin işleyişini uzaktan takip edebilmek için 

Raspberry pi içerisinde kurulu olan remote.it yazılımı kullanılacaktır. Remote sayesinde farklı 

ağlardan Ssh ve Vnc bağlantıları yapılabilmektedir. Sixfab kartının internete erişimi içerisinde 

bulunan sim kart sayesinde gerçeklemektedir. 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Şekil 2.7.1 1. Görevde izlenecek yol 

Düzenlenmiş olan 120x170m yarışma alanındaki 1. görevi tamamlamak için izlenecek 

yöntemin temeli minimum alınan yol ve maksimum hız ilkelerine dayanmaktadır. Yarışma 

alanında bulunan 1 ve 2 numaralı direkler, yarışma alanının kısa kenarına göre merkezdedir 

ve aralarındaki mesafe yaklaşık 80 metredir. 3 numaralı direk ise 1. ve 2. direk arasındaki 

doğruda merkeze dik yaklaşık 30 metre mesafededir. Aracın izleyeceği yol ise direklere 5 

metrelik bir mesafe bırakarak parkurda iki tur atmasıdır. Direkler arası verilen mesafe ve 

verilmesi planlanan 5 metrelik tolerans göz önünde bulundurulduğunda alınacak yol 2 tur 

süresince 470 metre olarak belirlenmiştir. 1. görev yüksüz uçuşla gerçekleşeceği için aracın 

kalkış ağırlığı 2897,99 gram (görev mekanizması dahil değildir) olacaktır. Kullanılan motor ve 

pervane sayesinde ulaşılacak 8040 gramlık itki göz önünde bulundurulduğunda 

2890/8040x100 = 35,94 yani ortalama olarak %36 thorttle ile kalkış gerçekleşecektir. Araç 

kalkış sonrasında düz uçuşlarını 7m/s hızla, dönüş manevralarında ise hızını 5m/s ye 

düşürerek gerçekleştirecektir. Bu verilere dayanarak 1. Görevin tamamlanma süresi 

maksimum 1 dakika 10 saniye olacaktır. 1.görev için uçulabilecek maksimum uçuş süresi 

Denklem 2.7.1’de gösterilmiştir. 



 

𝟏. 𝒈ö𝒓𝒆𝒗 𝒊ç𝒊𝒏: 𝑈ç𝑢ş 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 ± 2 𝑑𝑘 = 
𝑃𝑖𝑙𝑖𝑛 1 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑏𝑖𝑙𝑒𝑐𝑒ğ𝑖 𝑎𝑘𝚤𝑚(𝑠𝑛) 𝑥 %80 1 

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢𝑛 ç𝑒𝑘𝑡𝑖ğ𝑖 𝑎𝑘𝚤𝑚 𝑥 4 

 

= (4200𝑚𝐴ℎ = 4.2𝐴) ⇒ 
(4.2 x 60)x %80 

= 
4 𝑥 4 

Denklem 2.7.1 

201.6 
 

 

16 

 

= 12,6 dk ± 2𝑑𝑘 

Aracın su taşıma sistemi ile verebileceği performansı öğrenebilmek için Ecalc web sitesinde 

yapılan hesaplamaların parametre giriş ekranı Şekil 2.7.2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2.7.2 Ecalc performans hesabı 

İnsansız hava aracı 2. görevde 2 tur atacak ve 2. turda su alma mekanizması ile su alma 

haznesinden su alarak su bırakma haznesine dökecektir. Araca 210 gram ağırlığında görev 

mekanizması bağlı için aracın kalkış ağırlığı 3100 olacaktır böylece 3100/8040x100 = 38,55 

yani aracın kalkışı ortalama olarak %39 thorttle ile gerçekleşecektir. Görev mekanizması 

aracın ağırlık merkezine göre tam olarak gövdenin altına montajlanması sonucu araçta 

herhangi bir denge kaybına sebep olmayacaktır. Maksimum uçuş ağırlığı 4000 gram olacağı 

için taşıma kapasitemiz 850 gr olarak belirlenmiştir. Tasarladığımız görev mekanizması 

sayesinde 850ml kapasiteli su haznesi 12 saniyede doldurulacaktır. Su havuzundan alınan su 

ile ulaşılan 3957,99 gramlık uçuş ağırlığı sonucunda %30-50 thorttle aralığında ortama 6m/s 

hızla uçarak su bırakma noktasına ulaşacak. Suyun depolanıp boşaltılması sırasında geçen 

süre dışında kalan uçuşlarda geçirilen süre ortalama 90 saniye olduğundan aracın 2. görevde 

harcadığı maksimum uçuş süresi 2 dakika olarak hesaplanmıştır. 2.görev için uçulabilecek 

maksimum uçuş süresi Denklem 2.7.2’de gösterilmiştir. 

 
 

𝟐. 𝒈ö𝒓𝒆𝒗 𝒊ç𝒊𝒏: 𝑈ç𝑢ş 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 ± 2 𝑑𝑘 = 
𝑃𝑖𝑙𝑖𝑛 1 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑏𝑖𝑙𝑒𝑐𝑒ğ𝑖 𝑎𝑘𝚤𝑚(𝑠𝑛) 𝑥 %80 1 

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢𝑛 ç𝑒𝑘𝑡𝑖ğ𝑖 𝑎𝑘𝚤𝑚 𝑥 4 

 

= (4200𝑚𝐴ℎ = 4.2𝐴) ⇒ 
(4.2 x 60)x %80 

= 
5 𝑥 4 

Denklem 2.7.2 

201.6 
 

 

20 

 

= 10,08 dk ± 2𝑑𝑘 



 

Şekil 2.7.3 
 

Şekil 2.7.4 
 

 
 

Şekil 2.7.5 



2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

 
Hava aracının maliyet dağılımı tablo 2.8.1’ de gösterildiği gibidir. Toplam maliyet 11.999,83 TL 

dir. 

 

No Parça Adı Birim Fiyatı 

(TL) 

Miktarı Toplam Fiyatı 

(TL) 

1 Leopard Power 4200 mAh 22.2V 6S 30C 983,33 2 1.966,66 

2 Radiolink Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı 

Seti 

1.659,32 1 1.659,32 

3 Raspberry Pi 4B 677,77 2 1.354 

4 SunnySky 4108s Dc Motor 297,31 5 1.486,55 

5 DC180 Dc Motor 41,67 1 41,67 

6 Dc Motor Sürücü 20 1 20 

7 Mini Devre kesici 120a 45 1 45 

8 MG995 Servo Motor 50 1 50 

9 Midival 125a Sigorta 15 1 15 

10 Pixhawk Güç Modülü 240 1 240 

11 Mini 5V 3A FPV UBEC 63,43 1 63,43 

12 Raspberry Pi Kamera Modülü 381,24 1 381,24 

13 Matek Güç Dağıtım Kartı 139,15 1 139,15 

14 Hobbywing Xrotor 40A ESC 165,654 5 828,27 

15 AT9S Kumanda ve R9DS Kumanda Alıcı 1.417,77 1 1.417,77 

16 PLA+ Filament 122 3 366 

17 Real 80W Lehim Makinesi Seti 77,90 1 77,90 

18 Jumper Kablo Seti 120'li 19 1 19 

19 Professional 300 Parça Mini Grinder Seti 210 1 210 

20 Mini Pense Yan Keski Kargaburun Seti 60 1 60 

21 Daralan Makaron Kablo Yalıtım Seti 30 1 30 

22 Alyan Takımı 22 1 22 

23 Mini Tornavida Seti 30 1 30 

24 Sarf Malzeme 500 1 500 

   TOPLAM 11.999,83 TL 

 
 
Not: Sarf malzeme üretim sektöründe ortaya çıkan ürün ile beraber kullanmak, korumak, 

taşımak için kullanılan malzemeleri tanımlamak için kullanılır. Kâğıt, kutu, koli, bant, kurşun 

kalem, paket, vb. 



2.9 Yerlilik 

 
https://docs.google.com/document/d/1s5AdqieAXZKTNB22_c6Ssyv7A0zm8Pd3bVfN9q 

IABpY/edit?usp=sharing 

İnsansız hava aracı görev-2 python kodu drive linkinde bulunmaktadır. 
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