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1. PROJE ÖZETİ 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Sunulan tasarım süreci; mekanik üretim, elektronik ve yazılım olarak üç bölüme 

ayrılmıştır. Dört rotorlu insansız hava araçlarında (İHA) kanat ve gövde ağırlığının mümkün 

olduğunca hafif olması istenmektedir. Bu nedenle tasarım; gövde türü, gövde tipi ve İHA 

boyutu göz önüne alınarak şekillendirilmiştir. Sunulan tasarıma Navio 2 için tasarlanan kılıf, 

sigorta ve akım kesici kılıfları, görev mekanizması, ESC’leri konumlandırmak için tasarlanan 

yuvalar ile İHA üzerindeki kablo konumlandırıcı kanallar eklenerek tasarımın özgünlüğü 

artırılmıştır. Daha önce kavramsal tasarım raporunda belirtilen gövde ve kollar için karbonfiber 

parçalar kullanılırken bağlantı kısımları için üç boyutlu yazıcıdan üretilen parçalar kullanılmıştır. 

Gerçekleştirilen tasarımla hava aracının uçuş hızı artırılmış, ağırlığı düşürülmüş ve yük taşıma 

kapasitesi yükseltilmiştir.  

 Tasarlanan döner kanatlı İHA donanımı Şekil 1’de gösterilen SunnySky motorlar, 

SKYWalker ESC üniteleri, Navio 2, Raspberry Pi 3, talisman anten, güç dağıtım kartı, alfa wifi 

modülü, RTK, su motoru, su sensörü, step motor ve Pi kamerayla desteklenmiştir. 

 

 

Şekil 1: İHA Tasarımı ve üzerindeki elemanlar 

 

1.2 Takım Organizasyonu 

 Takımın organizasyon şeması aşağıdaki diyagramla verilmiştir.  
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Takım Kaptanı: Yasin ELHAN, Mekatronik Mühendisliği 3.Sınıf öğrencisidir. Daha önce 

TÜBİTAK Üniversiteler Arası Araştırma yarışmasında Otomatik Narkotik İlaç Takip Sistemi ile 

yarışmaya katılmış olup sistemin ara yüz ve yazılım kısmıyla uğraşmıştır. Yapılan sistem 

Türkiye 3’üncüsü olmuştur. İHA yarışmasında görüntü işleme yazılımı ve otonom uçuş yazılımı 

ile görevlidir.  

Takım Pilotu: Ömer Küçük, Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisidir. Görüntü 

işleme, derin öğrenme, ROS ve Gazebo’da deneyimlidir. İHA yarışmasında ROS üzerinden 

haberleşme ve İHA pilotluğunda görev almaktadır. 

Muhammed Rojhat KARA, Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora öğrencisidir. Daha önce 

TEKNOFEST Robotaksi Otonom Araç yarışmasına katılmış olup elektronik kart tasarım kısmı 

ile ilgilenmiştir. Elektronik kartların tasarlanmasında deneyim sahibidir. İHA yarışmasında 

mekanizma kart tasarımı ve rapor düzenlemesinde görev almıştır. 

İbrahim AYDIN, Mekatronik Mühendisliği öğrencisidir. Daha önce TÜBİTAK Üniversiteler 

Arası Araştırma yarışmasında Otomatik Narkotik İlaç Takip Sistemi ile yarışmaya katılmış olup 

sistemin tasarım ve montaj kısmıyla uğraşmıştır. Yapılan sistem Türkiye 3’üncüsü olmuştur. 

İHA yarışmasında hava aracının tasarımı ve elektronik bağlantıların entegrasyonunda görev 

almaktadır. 

 Takımın danışmanlığını Arş. Gör. Dr. Emrehan YAVŞAN yürütmektedir. Algılayıcılar, 

gömülü sistemler ve insan-robot etkileşimi üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Takım içi 

koordinasyon ve sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesinden sorumludur.  
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1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen Tasarımda İzlenen Yöntem 

 Planlanan ve gerçekleşen tasarıma ait iş-zaman çizelgesi Tablo 1’de verilmiştir. 

Buradaki grafikte koyu yeşil renkli kısımlar zamanında tamamlanmış görevleri, açık yeşil renkli 

kısımlar tamamlanmak üzere olan görevleri, mavi renkli kısımlar erken tamamlanmış görevleri, 

kırmızı renkli kısımlar ise gecikmiş görevleri göstermektedir. 

 

Tablo 1: Döner Kanatlı İHA için Planlanan ve Gerçekleşen Tablosu 

 

2. DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

 Tasarım sürecinde İHA’nın ağırlık merkezi Solidworks programıyla hesaplanmış ve z 

ekseni üzerinde yaklaşık 44 mm’lik bir sapma belirlenmiştir. Ağırlık merkezindeki dengesizlik 

Şekil 2’den görülebilir. Bu dengesizlik, LipoPilin z ekseninde hareket ettirilmesiyle düzeltilmiştir. 

 

 

Şekil 2: Ağırlık merkezi ve koordinat noktası 
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Sunulan tasarım bileşenlerine ait boyutsal parametreler Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmiştir.  

 

Tablo 2: Döner kanatlı İHA için parça ve toplam ağırlık tablosu 

No Parça Adı Ağırlık 
(gram) 

Adet Toplam Ağırlık 
(gram) 

1 LipoPil 315 1 315 

2 İniş takımı için dönemeç  11 4 44 

3 Su motoru 47 1 47 

4 Su borusu 28 1 m 28 

5 İniş takımı ve gövde arasındaki parça 4 4 16 

6 İniş takım ayağı  13 6 78 

7 Alfa Modülü 82 1 82 

8 Raspberry pi 3 43 1 43 

9 Pervane  7 4 28 

10 Anten Ayağı 7 1 7 

11 Güç Dağıtım Kartı  8 1 8 

12 ESC 35 4 140 

13 Gövde Üst Plaka 27 1 27 

14 Gövde Alt Plaka 36 1 36 

15 Ara Kat 17 1 17 

16 Banana soket 1 6 6 

17 Navio 2 + Raspberry + kutusu 102 1 102 

18 Kumanda alıcısı 10 1 10 

19 hazne 60 1 60 

20 Servo 9 1 9 

21 SunnySky X2212 980KV Motor 56 4 224 

22 Kollar 11 4 44 

23 RTK 12 1 12 

 TOPLAM   1383 

 

Tablo 3: Döner kanatlı İHA için malzeme ağırlık ve denge tablosu 

 
No 

 
Parça Adı 

Ağırlık 
(gram) 

X uzaklığı 
(mm) 

Y uzaklığı 
(mm) 

Z uzaklığı 
(mm) 

1 LipoPil 315 0 0 0,25 

2 Raspberry pi 3 43 0 0 71,47 

3 Su motoru 47 16,53 98,08 -1004,03 

4 Alfa Modülü 82 0 0 33,90 

5 Güç Dağıtım Kartı 8 2 0 63,91 

6 ESC 35 31,11 38 62,07 

7 SunnySky X2212 980KV Motor 56 152,05 150,57 107,61 

8 RTK 12 30,08 4,62 119,93 

9 Navio 2 10 -17,07 2,40 123,14 

10 Raspberry Pi 3 43 0 58,87 -27,78 

11 Pi kamera 5 3,47 130,45 40,61 

12 Kumanda Alıcısı 10 89,65 0 71,08 

 TOPLAM 665  

 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

İHA’nın hafif ve sağlam olması için üretim sürecinde karbon fiber plaka ve borular 
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kullanılmıştır. Karbon fiber plakalar CNC router üzerinde borular ise profil kesme makinesinde 

işlenmiştir. Karbon fiber boruları birbirine bağlayacak parçalar üç boyutlu yazıcıdan 

çıkarılmıştır. 

Şekil 3’te İHA’nın kollarını oluşturan parçalar görülmektedir. Yine aynı şekil üzerinde 

motorun konulacağı delikler belirlenmiş ve motorun rahat dönebilmesi için parçanın ortasına 

oyuk açılmıştır. Buna ek olarak karbon fiber boruların sabitlenmesi için parçalara cıvata deliği 

konulmuştur.  

 

 

Şekil 3: Motoru tutan parça 

 

Şekil 4’te İHA’nın gövde ve kollarını birleştiren parçalar yer almaktadır. Bu parçaların 

tasarımındaki bazı öncelikler şu şekildedir: 1) ESC’lerimizi koyacak bir yerin bulunması, 2) 

karbon fiber kolların bağlanabilmesi, 3) alt-üst ve ara kat plakalarımız arasında bağlantı 

kurulabilmesi, 4) üst ve alt katlar arasında kablo bağlantılarının kurulabilmesi, 5) ağırlığın 

olabildiğince az olması, 6) parçaların dayanıklı ve rijit olması gibi nedenlerden dolayı Şekil 

4’teki tasarım gerçekleştirilmiştir. Bu tasarım çeşitli basınç ve dayanıklılık testlerinden 

geçirilerek geliştirilmiş ve üç boyutlu yazıcıdan imal edilmiştir. Şekil 4, parçanın son halini 

göstermektedir. 
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Şekil 4: Şase parçası 

 

Şekil 5’te İHA’nın ayak kısmını iniş takımına bağlayan parça gösterilmektedir. Bu 

parçalar İHA’nın yere inmesi esnasında yer yüzeyinin İHA’ya uygulayacağı tepki kuvvetine 

karşı İHA’nın dayanıklı bir şekilde durmasını sağlamaktadır. 

 

 

Şekil 5: İniş takımının ayak parçası 

 

Şekil 6’da İHA’nın gövdesi ile ayaklarını birleştiren parçalar bulunmaktadır. Bu parçalar 

cıvatalarla gövdeye bağlanacak şekilde tasarlanmış olup yine üç boyutlu yazıcıyla imal 

edilmiştir. 
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Şekil 6: İniş takımı ve gövdeyi birleştiren parça 

 

 Şekil 7’de, Şekil 4 ve Şekil 6’daki parçaların monte edilmeden önceki ve sonraki halleri 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 7: Şase parçasıyla iniş takımı ve gövdesini birleştiren parçanın montaj öncesi ve 

sonrası 
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Şekil 8: Akım kesici butonu ve sigortayı tutan parça. 

 

İHA gövdesinin şase çizimi ve kalınlığı Şekil 9 ve Şekil 10’da gösterilmiştir. Gövde; Şekil 

9’da üst kat, Şekil 10’da ara kat ve Şekil 11’de alt kat olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır. 

Üst katta Raspberry Pi 3 ile birlikte Navio 2, ALFA wifi modülü ve GPS anteni yer almaktadır. 

Ara katta RTK modülü, Raspberry Pi 4 ve X8R kumanda alıcısı bulunmaktadır. Alt kısım ise 

PDB, ESC’ler ile birlikte Pi kamera ve bunların aşağısında Li-Po batarya ile birlikte görev 

haznesi bulunacak şekilde tasarlanmıştır. 

 

  

Şekil 9: Gövde üst Kat                       Şekil 10: Gövde ara kat 
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Şekil 11: Gövde alt kat 

 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikler 

İHA’nın toplam ağırlığı faydalı yük dahil 2250 gram olup uçuş gereksinimlerinin 

karşılanabilmesi ve daha verimli bir uçuş gerçekleştirebilmesi için itki-ağırlık oranı en az 2 

olacak şekilde SunnySky X2212 980 kv motor ve 1045 pervane seçimi yapılmıştır. Motorun 

özellikleri Şekil 12’deki tabloda verilmiştir. 

 

 

Şekil 12: Sunnysky x2212 Motor Özellikleri 

 

Motor seçimine bağlı itki hesapları aşağıdaki gibi yapılmıştır. Bu hesaplara göre İHA, yarı 

gazda dahi havada asılı kalabilme (hover) durumunu rahatlıkla karşılayabilmektedir. 

 

 𝑘𝑉 = 980 (hız sabiti) 

 𝐷 = 10 𝑖𝑛𝑐ℎ = 0.254 𝑚 (pervane boyutu) 

 𝐶𝑇 = 0.1125 (pervane itki sabiti) 

 𝑉 = 7.4 (yarı gazda sağlanan voltaj 4s pil için) 

 𝑛 =
980×7.4

60
= 120.8 𝑅𝑃𝑆 (saniyedeki devir sayısı) 
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 𝜌 = 1.111 𝑘/𝑚3 (Bursa alınmıştır) 

 𝑇 = 𝐶𝑇 × 𝜌 × 𝑛2 × 𝐷4(formül) 

 𝑇 = 0.1125 × 1.111 × (120.8)2 × 0.2544 = 7.50 𝑁 (tek pervaneden elde edilen itki) 

 𝑚 = 2.250 𝑘𝑔 

 𝑇𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛 =
𝑚𝑔

4
=

2.25×9.81

4
= 5.50 𝑁 (gereken kuvvet) 

 

İHA’nın gövde sağlamlığı, yapılan denemelerle test edilmiştir. Elektriksel bağlantıların 

ve mekanik yapının istenilen özellikleri taşıyabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. İHA 

iki ucundan iple bağlanarak denge ve PID ayar testleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 14’teki PID 

testi için ArduPilot yazılımının desteklediği AUTOTUNE modu kullanılmıştır. Bu yazılımda 

İHA’nın gövdesi, ağırlığı ve hız oranına göre otomatik olarak PID parametreleri belirlenmiştir. 

Böylece İHA’nın kararlı ve performanslı bir uçuş gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Şekil 13’te ilgili 

yazılımın PID kontrol paneli gösterilmektedir. 

 

   

Şekil 13 PID kontrol paneli 

 

 

Şekil 14 PID testi 
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Yarışmadaki görevler otonom olarak yapılacağı için GPS üzerinden harita koordinatları 

kullanılarak uçuşlar yapılacaktır. Kullanılan RTK modülü ve Navio uçuş kontrol kartında 

bulunan GPS sistemi kullanılarak önceden verilen koordinatlara göre otonom uçuş 

gerçekleştirilecektir. Bu sayede görevler en az hata ile gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. 

Navio uçuş kontrol kartının en az titreşimle çalışabilmesi için kartın alt tarafına sönümleyiciler 

yerleştirilecektir. Pusula parazitlerini engellemek adına yüksek akım içeren kabloların 

kontrolcüden uzak yerlere konumlandırılması sağlanmıştır. Hatasız bir uçuş gerçekleştirmek 

için kalibrasyonlar yapılmıştır. Bunlardan en önemli iki tanesi pusula ve ESC kalibrasyonlarıdır. 

Pusula kalibrasyonu otonom uçuş için ciddi öneme sahiptir. İHA’nın istenilen koordinatlara 

hareketi bu kalibrasyonlar ile gerçekleşmektedir. ESC’ler ise motorların istenen hızda 

dönmesini sağlar. Otonom uçuşta ESC’nin uçuş kontrol kartından gelen verileri doğru olarak 

PWM sinyaline dönüştürmesi ve motora gönderebilmesi için ESC kalibrasyonu yapılmıştır. 

İHA’nın güvenli bir uçuş gerçekleştirmesi için bazı önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin 

başında FailSafe modunun aktif edilmesi gelmektedir. FailSafe modu, herhangi bir bağlantı 

kopukluğu olduğunda İHA’nın motorlara verdiği gücü kesmesini sağlamaktadır. FailSafe 

modunun yanında sigorta ve akım kesici kullanılmıştır. Bunlar İHA’nın üzerindeki donanım 

elemanlarının fazla akım çekmesi veya beklenmedik bir durum ile karşılaşıldığı zaman el ile 

İHA’nın gücünü kesebilmek için kullanılmıştır.  

 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Yapılan görevin ana elemanlarından biri 50 gr ağırlığında ve küçük boyutlara sahip saatte 

280 lt su pompalayabilen bir su motorudur. Bu motor, Şekil 15’te ölçüleri ile birlikte verilmiştir.  

 

 

Şekil 15: Kullanılan su motoru 

 

Kullanılan su motoru, su giriş kısmı ve suyu dışarı boşaltma kısmı olmak üzere iki 

bölümdür. Öncelikle su giriş kısmının yarışma alanındaki 3 metre çapa sahip su havuzuna 

girmesi sağlanacaktır. Daha sonra motorun havuzdan aldığı suyu, çıkış kısmından 1 metrelik 

hortum ile İHA’nın alt kısmındaki hazneye aktarılması sağlanacaktır. Haznenin dolduktan 

sonra haznenin altında yer alan 9 gramlık step motor ile haznenin kırmızı bölgeye boşaltılması 
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sağlanacaktır. Görev mekanizmasındaki haznenin boş ağırlığı 12 gram, tamamı dolu hali 500 

gramdır. İHA su havuzundan 15 saniye boyunca su dolumu yapacaktır. Bu sürede 1 litre suyun 

dolması beklenmektedir fakat yapılan testler sonucunda su motorunun suyu yukarı doğrultuda 

pompaladığında 500 mililitre suyu 12 sn’de pompaladığı gözlenmiştir. 

 

 

Şekil 16: Su haznesi 

 

Şekil 16’da görev mekanizmamızın üst kısmı olan su haznesi yer almaktadır. Su 

haznesinin tasarımında su dolarken ve taşınırken oluşabilecek sallantıları veya çalkantıları 

engellemek adına sıvı taşıyan tankerlerdekine benzer Şekil 17’deki bölüntülü tasarım 

gerçekleştirilmiştir. Bu tasarımla İHA tasarımının özgünlüğüne de katkı yapılmıştır. Su haznesi 

üç boyutlu yazıcıdan imal edilmiş olup olası sızıntıları engellemek ve dayanımını artırmak için 

epoksi malzeme ile hazne yüzeyi sıvanmıştır. 

 

 

Şekil 17: Su Haznesinin iç görünümü 
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 Şekil 18’de su haznesinin kapağını açmak için kullanılan dişli çark mekanizmasının 

çeşitli açılardan görselleri verilmiştir. Haznenin kapağı Şekil 18’de gösterilen step motor 

vasıtasıyla açılmaktadır. Motorun döndürme kuvvetinden ve eksenel kuvvetten en yüksek 

oranda faydalanmak için helisel dişli kullanılmıştır. Bu sayede haznenin kapağı döndürülerek 

ve aşağı yönde ilerleyerek açılmaktadır. Kapağın açılmasıyla hazne içindeki su yer çekiminin 

etkisiyle boşaltılmaktadır. 

 

  

Şekil 18: Dişli çark mekanizmasının yandan ve alttan görünüşü 

 

 Su haznesinin kapağını açmak için kullanılan dişli mekanizmasının dişlileri arasındaki 

mesafeler 30 mm, çevrim oranı 2 olarak hesaplanmıştır. Bu sayede 70 derecelik bir çevrim 

sonunda kapak şişeden ayrılmaktadır.  

 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

Sunulan İHA için Navio 2 uçuş kontrol kartı seçilmiştir. Navio 2 uçuş kontrol kartı her 

türlü insansız sistemlerde kullanılan, açık kaynak kodlu bir geliştirme kartıdır. Bu kart 

Raspberry Pi üzerine entegre edilebilir ve Linux işletim sistemi ile çalışmaktadır. İçerisinde 

barındırdığı çift IMU sayesinde daha hassas ivme, jiroskop ve manyetometre değerleri elde 

edilir. Yüksek çözünürlüklü barometresi sayesinde 10 cm‘lik hassasiyette yükseklik 

algılanabilir. GNSS alıcısı GPS, GLONASS, Beidou, Galileo ve SBAS uydularını izleyerek 

otonom görevleri hassas konum bilgisi sayesinde en iyi şekilde tamamlamasına yardımcı olur. 

Harici sensör bağlantıları için ADC, I2C, UART gibi çevre birimlerine sahiptir. Motorlar için 14 

adet PWM çıkış kanalı bulunmaktadır. SBUS protokolüyle RC alıcı kumanda arasındaki 

haberleşme pratik ve sağlıklı bir şekilde sağlanmaktadır. Aşırı akım ve gerilim korumaları 

sayesinde karta herhangi bir zararın gelmesi engellenmiştir.  
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Şekil 19 Elektrik Elektronik bağlantı şeması 

           

Şekil 19’da sunulan İHA’nın elektriksel bağlantı şeması verilmiştir. Burada telemetri 

sistemi olarak uçtan uca şifrelemeli Alfa modül kullanılarak diğer modüllerle veri karmaşasının 

önüne geçilmesi planlanmıştır. Aynı zamanda sunulan telemetri sistemi yer istasyonu olarak 

kullanılan Mission Planer’a anlık veri aktararak İHA hakkında bilgileri izlemeyi 

sağlayabilmektedir.  

Yük tutma bırakma sisteminde su pompası vasıtasıyla hazneye alınan su, bir su 

sensörü sayesinde algılanacaktır. Su alınıp hedefe ulaşıldığı anda ise servo motor çalışarak 

haznenin altındaki kapak açıp suyun tahliyesi gerçekleştirilecektir. Görüntü işleme için Pi 

kamera ile ikincil bir Raspberry bilgisayar kullanılıp UART haberleşmesi ile uçuş kontrol kartına 

bilgiler aktarılacaktır. 

Şekil 20’de İHA üzerinde bulunan ve su alma işlemini gerçekleştirecek olan 12 voltluk 

su motorunun kontrolünün sağlanacağı devre gösterilmiştir. Raspberry Pi 3 ile RTK modülü 

üzerinde alınan anlık mesafe bilgisiyle BJT base bacağı tetiklenerek mini su motoru kontrolü 

sağlanmıştır. Burada MOSFET’in gate bacağı mikrodenetleyici tarafından doğrudan 

tetiklendiğinde gate ve source arasındaki parazitik kapasitansın anlık yüksek akım çekme 

isteği ile mikrodenetleyici zarar görebileceğinden bir BJT kullanılmıştır. BJT ise MOSFET’i 

tetiklemektedir. Şekil 24’te su motorunun kontrol devresinin çıkışından elde edilen gerilim 
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grafiği görülmektedir. Grafik incelendiğinde devrenin isteğe uygun çalıştığı anlaşılmaktadır. 

 

 

     Şekil 20: Su motoru kontrol devresi            Şekil 21: Su motoru kontrol devresinin çıkışı 

 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

İHA’nın görevi gerçekleştirebilmesi için Raspberry Pi mini bilgisayarı ve Navio 2 uçuş 

kontrol kartı kullanılacaktır. Raspberry Pi üzerine bilgisayar üzerinden robot kontrolü sağlayan 

BDS lisanslı, açık kaynak kodlu olan Robot işletim sistemi (ROS) kurulacaktır. İHA ‘nın 

önceden programlanmış görevleri gerçekleştirmesini ve değişen koşullara yanıt vermesini 

sağlamak için ROS üzerinde görev kontrol algoritmaları ve görüntü işleme yapılarak otopilot 

ile haberleşmesi sağlanacak ve görevler yerine getirilecektir. 

ROS sistemi, publish-subscribe (yayınlama-abone) mesajlaşma modeli kullanılarak 

birbirleriyle iletişim kuran düğümlerin meydana getirdiği bir mimaridir. Burada düğümler işlem 

yapabilen birimlerdir. Bu düğümlerden olan MAVROS; ROS ve MAVLink mesajları arasında 

ArduPilot araçlarının ROS ile iletişim kurmasına izin veren bir ROS düğümüdür. Bu düğüm 

sayesinde uçuş kontrol sistemi yönlendirilerek görevlerin tamamlanması sağlanacaktır. Şekil 

22’de sistemin ROS entegrasyonu verilmiştir. 

Görev 2 için İHA başlangıç noktasından 5 metre yükseğe havalanacaktır. Verilen 

güzergâh üzerinde referans noktalar alınarak uçuş gerçekleştirildikten sonra su alma 

noktasına ulaşılacak ve su boşaltma alanı tespiti için görüntü işleme yapılacaktır. İHA ilk turda 

Raspberry Pi 3 üzerinde Python dili ile yazılmış görüntü işleme kodunu çalıştıracak ve kırmızı 

alan tanıma işlemi gerçekleştirildikten sonra kırmızı alanın konum bilgileri ROS üzerinden uçuş 

kontrol yazılımının bulunduğu Raspberry Pi’ye gönderilecektir. İHA’nın kırmızı nokta üzerine 

gelmesi için kontrol yazılımı çalıştırılarak kırmızı noktayı merkezlenmesi sağlanacaktır. Bu 

kontrol sağlandıktan sonra RTK bilgileri bu noktada kaydedilecek ve İHA ilk turu bu şekilde 

tamamlayacaktır. 
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Şekil 22: ROS entegrasyonu 

 

İkinci turda İHA, koordinatları verilmiş olan su havuzunun üzerine gelecek ve havuz 

üzerinde en az 4 metre alçalacaktır. Raspberry Pi ile kontrolü sağlanan su motoru, suyun 

hazneye alınması sağlayacak ve sonrasında su sensöründen gelen değerler doğrultusunda 

haznedeki suyun seviyesi kontrol edilecektir. Su istenilen seviyeye geldiğinde su motoru 

çalışmasını durduracak ve İHA yerden 5 metre yüksekliğe dikey olarak havalanacaktır. 

Ardından İHA ilk turda tespit edilen kırmızı alan koordinatlarına gidecek ve kırmızı alan üzerine 

dikey iniş gerçekleştirecektir. Raspberry Pi su bırakma mekanizmasını çalıştırıp kırmızı alana 

su bırakma işlemi gerçekleştikten sonra İHA 5 metre yüksekliğe havalanacak ve ardından ikinci 

turu tamamlayıp inişini gerçekleştirecektir. 

 

 

Şekil 23: Görüntü işlemede elde edilen veri 
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Şekil 24: Sistemin algoritma akış şeması 

 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Dört motorlu İHA’nın sistemleri ecalc programında analiz edilmiştir. Analizler görev 1 

ve görev 2 olmak üzere iki farklı senaryoya göre yapılmıştır. Görev analizleri Tablo 4’te 

ayrıntılarıyla verilmiştir. 

 

Tablo 4: İnsansız hava aracının görev analizleri 

Parametre Görev 1 Görev 2 

Pil kapasitesi 5000 mAh 5000 mAh 

Saatte verilen akım 5 Ah 5 Ah 

Dakikada verilen akım 300 A/dk 300 A/dk 

Kullanılabilir pil kapasitesi (%85) 255 A/dk 255 A/dk 

İHA ağırlığı  1500 g 2250 g 

Tek motorun talep ettiği akım 1500/4=375 g için 4 A 2250/4=562 g için 7 Amper 

Motorların talep ettiği akım 4x4=16 A 4x7=28A 

Görevler için uçuş süresi 255/16=15,9 dk. 255/28=9,1 dk. 

 

 Ecalc verileri ve aynı program üzerinden yapılan analizler sırasıyla Şekil 25, Şekil 26 

ve Şekil 27’de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 25: Ecalc verileri 
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Şekil 26: İnsansız hava aracı uçuş süresi 

 

 

Şekil 27: İnsansız hava aracının tam itki durum özellikleri 
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2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

 Geliştirilen hava aracının maliyeti kullanılan malzemeler üzerinden Tablo 5’te 

belirtilmiştir.  

 

Tablo 5: İHA maliyet tablosu 

No Parça Adı 
Birim Fiyatı 

(TL) 
Adet 

Toplam Fiyatı 
(TL) 

1 Navio2 1500,00₺ 1 1500,00₺ 

2 RasberryPi 4 517,00 ₺ 1 517,00 ₺ 

3 RasberryPi 3 430,00₺ 1 430,00₺ 

4 SunnySky x2216 900KV Motor 30 AMPER 110,00₺ 6 660,00₺ 

5 ESC 30Amper SKYWalker 120,00₺ 6 720,00₺ 

6 12 volt Mini Dalgıç Su Motoru 280litre 79,00₺ 1 79,00₺ 

7 Pi3 kamera 290,00₺ 1 290,00₺ 

8 Güç dağıtım Kartı 40,00₺ 1 40,00₺ 

9 Talisman Anten 500,00₺ 1 500,00₺ 

10 Kumanda ve alıcısı 1764,10₺ 1 1764,10₺ 

11 Karbon fiber PLAKA (50x50) 510,00₺ 1 510,00₺ 

12 Pervane 10-45 50,00₺ 4 50,00₺ 

13 Vibro( sönümleyici) 4,00₺ 12 48,00₺ 

14 RTK 2500,00₺ 1 2500,00₺ 

15 Alfa AWUS036ACH 1200,00₺ 1 1200,00₺ 

16 Su sensörü 3,00₺ 1 3,00₺ 

17 Karbonfiber Boru(2metre) 170,00₺ 1 170,00₺ 

18 3s 5000mA LipoPil 345,00₺ 1 345,00₺ 

 TOPLAM 11326,1₺ 

 

2.9 Yerlilik 

Sunulan İHA’nın yerliliği mekanik, donanımsal ve yazılım açısından ele alınabilir. 

Mekanik açıdan görev mekanizmasındaki hazne, kapak açma mekanizması, emniyet için 

tasarlanmış parçalar yerli olarak üretilmiştir. Donanımsal olarak su alma devresi yerli olarak 

üretilmiştir. Yazılımsal olarak otonom uçuş için kodlar python dilinde olabildiğince az hazır 

kütüphane kullanılarak tarafımızca yazılmıştır.  

 

 

 


