
 



1. PROJE ÖZETİ 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

 

Döner kanatlı Syringe mekanik tasarımı ikinci görev odaklı olup maximum faydalı yük 

alacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarımın özgünlüğü olarak tüm tasarımı ekibimiz ve mekanik 

ekibi katkısıyla gerçekleşen Syringe’in ayakları aynı zamanda hem kolları hem de motor 

tutucuyu barındırıyor, bir diğer özgünlüğümüz ikinci görev mekanizmasının sökülüp takılabilen 

bir yapıda olmasıdır. 

Syringe tasarım süresince modelin ağırlığı ve dayanımı göz önünde bulundurularak şase 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. Modelde, kollar, ayaklar ve gövde birbirine 3D yazıcıdan çıktısı 

alınarak her ayak için ikişer adet toplamda 8 adet M3 metal distans sayesinde karbon fiber 

tabaklara bağlantı gerçekleşmiştir. Bağlantı parçalarının dayanım testleri Solidworks 

programında analiz edilerek yeterli dayanım için uygun ölçüler belirlenip, dayanımın kritik 

olduğu noktalar tespit edildikten sonra gerekli düzenlemeler yapılarak üretilmiştir. Ayak ve 

kollarda, Syringe’in ön görülen ağırlığına göre yine Solidworks programında dayanım (stres) 

analizleri gerçekleştirilmiş olup elde edilen verilere göre PLA+ malzemeden kendi tasarımımız 

olan bacaklar 3D yazıcıdan alınmıştır. Gövde tabla malzemesi olarak karbon fiber plaka 

kullanılmıştır. Su alma görevi için tasarlanan alt hazne, Pixhawk uçuş kartının ve Raspberry Pi 

4B’nin de içinde bulunduğu üst kapak, karbon fiber malzemeden üretilmiştir. Gövde 

tasarımında cihazın güvenlik anahtarı, güç sigortası, güvenlik butonu ve akım kesici gibi kolay 

ulaşım olması gereken elemanlara dikkat edilmiş ve uygun eleman yerleşimine önem 

verilmiştir. X konfigürasyonuna sahip olan aracımız, tasarımı ve yapısından dolayı dengeli 

ağırlık dağılımı ve cihaz ağırlık merkezinin Syringe orta noktasında olmasına elverişli bir hale 

getirilmiştir. Ayrıca su alma görevinde kullanılacak olan şırınga gövdeye dik pozisyonda 

tutularak denge kayıpları asgari düzeye indirilmiştir. Böylelikle motorlara tekil bazda birbirinden 

farklı yük gelmesi engellenmiştir. Syringe, üretim süreci boyunca ve üretim tamamlandıktan 

sonra balans ölçümleri yapılarak ağırlık dengesi kontrol edilmiştir 

1.2 Takım Organizasyonu 

 

Şekil 1.2.1 Takım Organizasyonu  



1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

 

 

Şekil 1.3.1 İş Zaman Çizelgesi  



2. DETAY TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

 

 

İHA’nın boyutları ikinci görevde 

kullanılacak sökülüp takılabilen görev 

mekanizması alt şapka ve su haznesi 26,50 cm 

olduğundan Syringe’in ayakları 34.70 cm’dir. 

Toplam yüksekliği 52.61 cm, iki motor çapraz aks 

mesafesi ise 63.29 cm olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

Şekil 2.1.1 Syringe Üst Görünüm Ölçüleri  

 

 Parça Adı X Ekseni Y Ekseni Z Ekseni Ağırlık 

1 Motor 1 -225 222 -20 71 g 

2 Motor 2 -225 -222 -20 71 g 

3 Motor 3 225 222 -20 71 g  

4 Motor 4 225 -222 -20 71 g 

5 Pervane 1 -225 222 -30 17 g  

6 Pervane 2 -225 -222 -30 17 g  

7 Pervane 3 225 222 -30 17 g 

8 Pervane 4 225 -222 -30 17 g  

9 Kol 1 -188 184 120 122 g  

10 Kol 2 -188 -184 120 122 g  

11 Kol 3 188 184 120 122 g  

12 Kol 4 188 -184 120 122 g 

13 Esc 1 -220 217 42 26 g  

14 Esc 2 -220 -217 42 26 g  

15 Esc 3 220 217 42 26 g  

16 Esc 4 220 -217 42 26 g  

17 GPS 66,5 0 -177 48 g 

18 Buzzer -52 4 4 2 g  

19 Raspberry Pi 4B  -108,5 0 -6,5 97 g 

20 Safety Switch 90 50 3 2 g  

21 Ultrasonik Sensör 110 0 60 3 g 

22 40x40mm Fan -83,5 0 -31 5 g  

23 GPS Tutucu 66 0 -94 18 g 

24 Pixhawk Sönümleyici 0 0 -6,5 24 g  



25 Pixhawk Cube 0 0 -20 38 g 

26 Üst Kapak -43,5 0 -18 49,5 g 

27 Li-Po Pil -8,83 0,11 39,84 562 g 

28 Alt Tabla -15 0 57 94 g 

29 Üst Tabla -10 0 0 76 g 

30 Sigorta 100 0 -16 80 g 

31 Güç Dağıtım -15 0 3 5 g  

32 HQ Kamera 
(Telephotolens + HQ 

kamera) 

-125 0 60 140 g  

33 Alıcı 100 0 7 18 g  

34 Kablo+Konektör - - - 120 g 
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Görev Mekanizması       
(Şırınga, Alt Kapak, 

Hortum, DC Motor, 12 
mm Kasnak, Makara 

Tutucu, Motor Tutucu, 
Makara, Manyetik ve 

Yağmur Sensörü) 
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  TOPLAM   2830,5 g 

 

Şekil 2.1.2 Syringe Parça ve Ağırlık Tablosu 

 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

 

Tasarladığımız döner kanatlı Syringe ’in dengeli ağırlık dağılımı, yüksek aerodinamik yapı 

ve mukavemeti göz önünde bulundurularak şase tasarımı gerçekleştirilmiştir. Göz önünde 

bulundurduğumuz bu prensipler doğrultusunda uygun parçalar seçilmiş ve dengeli şekilde 

yerleştirilmiştir. Dayanım testlerini Solidworks programında gerekli hesaplamalar yapılarak 

uygun ölçüler belirlenerek üretim gerçekleştirilmiştir. 

            

Şekil 2.2.1 Ayak Tasarımları Stres Testleri  

Şekil 2.2.1’de gösterilen ayakların PLA+ malzeme kullanılarak yapılan stres testlerinde 

zayıf noktalar tespit edilmiş, belirlenen noktalara destek elemanları atılarak dayanım artırılmış 

ve nihai tasarım elde edilmiştir. Yapılan testler ile gerçek şartlarda çıktısı alınarak testleri 

yapılan “ayak” elemanının öngörülen deformasyon oranına sahip olduğu görülmüştür. 



        

 Şekil 2.2.2 Görev Mekanizması Stres Testi     Şekil 2.2.3 Gövde Stres Testi 

Şekil 2.2.2’ te gösterilen görev mekanizması haznesi uygun kalınlığa ve dayanıma 

sahip olması ile birlikte dış hava akışından minimum düzeyde etkilenecek bir tasarıma sahiptir. 

Haznenin hafif ve dayanıklı olması için hazne içerisine ek kalınlıklar eklenerek gerekli 

noktaların dayanıklılığı artırılmış bu sayede ağırlık kazancı sağlanması hedeflenmiştir. 

Karbonfiber plaka belirlenen ölçülerde kesilip alt ve üst tabakanın tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Sanal ortamda ayak ile alt ve üst tabakalar ile montaj oluşturularak stres 

testine tabi tutulmuştur. Test için alt tabakaya 50N’luk bir yük ve üst tabakaya ise 25N’luk yük 

öngörülerek test edilmiştir. Şekil 2.2.3’te de görüldüğü üzere tahmin edilen nominal yük altında 

bile gövdenin yeterli dayanıma sahip olduğu gözlemlenmiş ve gerçek şartlarda montajı 

tamamlanmıştır. 

Alt ve üst tabakanın üzerine devre elemanları dengeli ağırlık dağılımı göz önünde 

bulundurularak yerleştirilmiştir. Görev mekanizmasında kullanılacak şırınga boyutundan dolayı 

Syringe ‘in denge durumu düşünülerek iniş takımlarımız şırınga boyundan uzun tutulmuştur.  

 

       

 

    Şekil 2.2.4 Ön Görünüş Ölçüleri              Şekil 2.2.5 Yan Görünüş Ölçüleri  

 



 

 

  Şekil 2.2.6 Syringe İzometrik Görünüş       Şekil 2.2.7 Syringe Üst Görünüş  

 

         Şekil 2.2.8 Syringe Ön Görünüş      Şekil 2.2.9 Syringe Yan Görünüş  

 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

 

 

Şekil 2.3.1 Syringe 3D Akış Analizi  



Syringe tasarım sürecinde dış akış koşulları göz önünde bulundurularak Syringe’in bu 

akıştan azami düzeyde etkilenmesi amaçlanmış ve tasarım bu koşullar göz önünde 

bulundurularak yapılmıştır. Tasarım süresince yapılan akış analizleri ile önceden tespit edilen 

ve uçuş sırasında meydana gelmesi muhtemel vortexler tespit edilerek bu akış tipinin önüne 

geçilmesi için düzenlemeler yapılmış ve son tasarım ortaya çıkmıştır. 

         

Şekil 2.3.2 Syringe Tek Kanat Akış Analizi  

Kanat akış analizi ile yapmış olduğumuz ayak tasarımının itkiye karşı olan etkisini 

gözlemledik. Bu analiz sayesinde ayak tasarımına ait bazı kusurlar önceden tespit edilerek 

düzenleme yapılmıştır. 

Tasarladığımız Döner Kanatlı Syringe görevlere uygun olarak tasarlanmıştır. Solidworks 

programında tasarladığımız Syringe için yapılan hesaplamalar sonucunda; birinci görev için 

2325 gr, ikinci görev için faydalı yük ile 3270 gr olarak tasarlanmıştır. İlk olarak karbon fiber 

filamet ile motor tutucu entegreli ayak tasarımının çıktısı alınması planlanmış ancak PLA+ 

malzemenin yeterince hafif ve dayanıklı olduğu, fiziksel olarak yapılan stres testlerine oldukça 

iyi tepki vermesi sebebiyle ayaklarda PLA+ malzeme tercih edilmiştir ve gövde birbirine uyumlu 

olacak şekilde 3D yazıcıdan çıktısı alınıp montajlanmıştır. Tasarladığımız Döner Kanatlı 

Syringe için yapılan itki hesaplarına göre en uygun motor seçilmiştir. Tasarladığımız aracımızın 

verimli ve dengeli uçuşu için aracımızın boyutlarına uygun pervane seçimi ve parçaların ağırlık 

merkezine göre homojen yerleştirilmiştir. Hava aracımızda kullandığımız motorların çekme 

gücüne göre en iyi performansı gösteren 12 inç pervane kullanılmıştır. Esnekliği, daha az az 

titreşim ve motor yataklarının çarpmalara çarpma kuvvetini artırma gibi özelliklerinden dolayı 

pervane malzememiz karbon fiber olarak seçilmiştir. Motor yerleşim düzenine en uygun X 

konfigürasyonu seçilmiştir. Gövde tasarımımızda güvenlik anahtarı, güç sigortası ve akım 

kesici gibi güvenlik elemanlarının kolay ulaşılır yerde olmasına özen gösterilmiştir. X 

konfigürasyonuna uygun tasarladığımız aracımızın ağırlık dağılımı ve cihaz ağırlık merkezinin 

cihazın orta noktasında olmasına uygun tasarlanmıştır. Aracımızın üretimi süreci boyunca 

balans ölçümleri de yapılarak ağırlık dengesi korunacaktır. 

 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

 

Tasarım olarak son derece özgün olan döner kanatlı İHA'mız Syringe’nin uluslararası 

alanda da ismini duyurması maksadıyla kullandığımız isim olan ‘Syringe’; İkinci görevimiz olan 

su alma bırakma görevinde kullandığımız şırınga sisteminin esinlenmiştir. Döner kanatlı 

Syringe'in görev mekanizması için tasarladığımız sistem İHA'mıza aynı zamanda özgünlük de 

katmıştır. Suyu hazneye çekebilmek için tasarladığımız şırınga sistemi: 500 cc şırınga, 4mm 

iç çaplı silikon hortum, 6V- 30rpm redüktörlü DC motor, motor tutucu, VNH2SP30 30 A Motor 

sürücü kartı, LM2596 voltaj regülatörü, 2 adet hall(manyetik) sensör, yağmur sensörü, 

neodyum mıknatıs, makara, makara tutucu ve kevlar örgülü naylon ipten oluşmaktadır. Sistem, 

ipe bağlı makara mekanizması düz bir şekilde çekebilmek ve yeterli miktarda suyu alabilmek 

için görseldeki gibi tasarlanmıştır.  



 

           

Şekil 2.4.1 Syringe Görev Mekanizması Yan ve Üst Görünüş  

 

Piston kolunun bir kısmı ve makara sisteminin yer kaplamasından dolayı 500cc'lik şırınga 

tercih edilmiştir. Bu sayede yapılan denemelerde istediğimiz miktarda faydalı yük alındığı 

gözlemlenmiştir. Bizden almamız istenen su miktarı minimum 250 cc olmasına rağmen 

deneylerimizde şırıngamıza 440 cc su çekmekteyiz. Bu suyu 21 saniyede 6V, 30 rpm, 12 

kg/cm, 1/488 redüksiyon oranına sahip redüktörlü DC motor ile sağlamaktayız. Suyu 

çekebilmemiz için yüksek tork gerektiğinden bu motorun yüksek tork sağlaması ve 20 mm çapa 

sahip olması başlıca seçim nedenlerimiz arasındadır. DC motor şırınganın üst kısmına 

ürettiğimiz motor tutucu ile sabitlenmiştir. Bu motor tutucu, çelik malzemeli U profile istediğimiz 

şekil verilerek ve el motoru kullanılarak el işçiliği ile üretilmiştir. Motor sürücü olarak 

VNH2SP30 DC motor sürücü kartı kullanılmıştır. VNH2SP30 DC motor sürücü 30 Ampere 

kadar motorları sürebilen güçlü bir motor sürücü modülüdür. Yüksek akım taşıma kapasitesi 

ve geri besleme özelliği olduğu için tercih edilmiştir.  Şırınganın içerisinde conta ve contaya 

bağlı piston kolu vardır. Oluşturduğumuz sistemde piston kolunun bir kısmı kesilip makara 

tutucusu ile birlikte makara yerleştirilmiştir. Kesilen piston kolu ve conta arasına neodyum 

mıknatıs konumlandırılmıştır. Doğrusal olarak uygulanan 16 kg yük altında 21 saniyede 1.75 

metre yükseklikten çektiğimiz 440cc su için tasarladığımız sistemde DC motora binen yükün 

nominal yükün altında kalabilmesi için bu makara sistemi kullanılarak yükten kazanç yoldan 

kayıp sağlanmıştır ancak bu kurduğumuz makara sisteminde DC motora düşen yükün 

azalması ile beraber süre kaybı beklenilenin aksine daha avantajlı olduğu gözlemlenmiştir.  

YÜK / RPM oranına göre nominal yükte daha yavaş dönen motorun üzerine düşen yük 

azaldığında süre kaybının olumsuz etkilemediği görülmüştür. Makara tutucu el işçiliği ile 

üretilmiş olup makarayı contaya takılı piston kolunun üzerinde sabit ve oynamaz bir şekilde 

tutmaktadır. Motor miline sabitlenmiş 12 mm çapındaki Kasnağa bağlı makara halat sistemi 

pistonun yukarı doğru hareket etmesini sağlıyor. Bu makara halat sisteminde kullandığımız ip 

kevlar örgülü naylon iptir. Bu ipi sistemde yeterli dayanıma ve esnekliğe sahip olduğu için 

kullanmaktayız. Makaradan geçen bu ipin bir ucu motor tutucuya sabitlenmiş olup diğer ucu 

da kasnağa sabitlenmiştir. Bu 12 mm çapındaki kasnağı kullanmamızın sebebi ise ipin 

sarılacağı eksenin çapını artırıp süreden kazanmaktır. Sistemin çalışma prensibi şu şekildedir: 

Syringe mavi havuzu bulup irtifasını 1.75 metreye düşürür, 2 metrelik silikon hortumun 

ucuna bağlı olan Yağmur sensörü sayesinde hortum ucu suya tamamen girer ve sensörden 

alının dijital sinyaller Redüktörlü DC Motor’a iletilir ve motor çalışır.  



Alınan faydalı yük azami seviyeye ulaştığında piston kolu ve conta arasına yerleştirilmiş 

neodyum mıknatıs ve Şırınganın dış üst kısmına konumlanan manyetik HALL sensör aynı 

seviyeye denk geldiğinde motor kilitlenir ve su alma işlemi biter şırınganın içerisinde 410cc 

hortumun içinde 30cc olmak üzere 440 cc su alınmıştır. 

Drone su alma tamamladıktan sonra hover durumunu bozup spiral taramaya başlar. 

Kırmızı havuzu bulduğunda, havuzu bulduğundan emin olmak için kısa bir süre bekledikten 

sonra hedefe kitlenir ve irtifasını düşürür. Syringe 1.75 metreye geldiğinde Redüktörlü DC 

motor VNH2SP30 motor sürücü sayesinde ters yöne sürülür ve motor serbest bırakılır 

böylelikle kilitli olan faydalı yük; yerçekimi, hava basıncı ve şırınga contası ile şırınga ucu 

arasındaki hava, büyük alana yayılacağı için basınç azalacaktır. Su çekeceğimiz havuzun 

yüzeyindeki basınç, bu aradaki basınçtan daha büyük olduğundan vakum etkisi yaratıp suyun 

şırınganın içerisinden çıkmasını sağlayacaktır. Böylelikle kırmızı havuza 440cc su 18 saniyede 

bırakılmış olacaktır. 

Syringe ’in kırmızı havuzu terk etmesi için dijital inputa ihtiyacımız olduğu için bir diğer 

manyetik hall sensörü şırınganın dış alt kısmına konumlandırılmıştır. Piston kolundaki 

neodyum mıknatıs, manyetik sensöre denk geldiğinde su bırakma işlemi sonlanır ve İHA’ya 

kırmızı havuzu terk etmesi için gereken input sağlanmış olur. Böylelikle Syringe görevi 

tamamlamak için bitiş noktasına doğru harekete geçer ve ikinci görev sonlanır. 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri  

 

Döner kanatlı İHA’mızda manuel ve otonom uçuş sırasında hava aracımızın 

kalibrasyon kalitesi ve denge durumunun en iyi olabilmesi için içerisinde gyro, pusula, ivme ve 

manyetik alan sensörleri bulunan Pixhawk Cube uçuş kartı kullanılmaktadır. Bu belirtilen 

sensörlerden Cube modülü içerisinde ise her birinden birden fazla bulunmaktadır. GPS ve 

telemetriden aldığı verileri işleyerek Syringe’in havada stabil kalmasını sağlamaktadır. 

Pixhawk ile bağlı olan buzzer ise Pixhawk’tan gelen uyarıları sesli bir şekilde iletmektedir. 

Pixhawk ile birlikte kullanılan güvenlik butonu ise ardupilotta bulunan güvenlik kilidini kaldırarak 

hava aracını “Arm moduna” hazır hale getirir. Görüntü işleme ve su alma görevinde bize eşlik 

edecek olan Raspberry Pi 4B modeli yüksek işlemci gücü sayesinde Raspberry HQ 

kameradan gelen verileri rahatlıkla işleyip renklere göre tespit yapabilme yeteneğine sahiptir. 

Bununla beraber dışarıdan gelen görüntüleri renk parametrelerini kullanarak eksiksiz ve 

sorunsuz bir şekilde görevleri yerine getirmektedir. Raspberry Pi 4B’nin, gerek dışarıdan gelen 

hedef tespit verilerini okuma hızı konusunda gerekse de su alma görevindeki redüktörlü DC 

motoru sürmek için kullanacağımız VNH2SP30 30 amper (anlık, sürekli 5 amper) motor 

sürücüsünü ve su ile teması sayesinde hava aracına veri aktaran yağmur sensörünü kontrol 

eder.  Bu güvenlik unsurlarını kullanarak olası bir arıza, yangın, kısa devre, düşme, PID kaybı 

gibi durumlarda olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmiştir.                                                                

Motor olarak SunnySky X3108S 900 KV Fırçasız Motor kullanılmıştır. Bu X serisi 

motorlar uzun ömürlü ve özel tasarlanmış motorlardır. Bu serideki tasarım stili ise karalı yapıda 

olması, yüksek verimlilik potansiyellerine çıkabilmesi, hafif olması nedenleri sayesinde 

kullanıma uygun olduğu görülmüştür. Kullandığımız X serisi motorlar düşük devirde yüksek 

tork üretme özelliğine sahip olup uçuş sırasında yüksek verimlilik sağlamaktadır. Tam yükte 

75 derece gibi sıcaklıklarda stabil kalan X serisi motorlarımız ısınma sorunumuz olmadan 

güvenli bir uçuşa olanak sağlar ve teknik özellikleri şu şekildedir; Stator çapı 31mm, stator 

kalınlığı 8mm, stator kollarının sayısı 12, stator direkleri sayısı 14 adettir. Motorumuzun 10 V 

üzerinde yüksüz akımı 0.6 A şeklindedir. Motor özdirenci 132 mΩ’dur. Maksimum sürekli güç 

ise 494.4 W’tır. 3-4 S Li-Po ile uyumludur.  Maksimum thrust değerine ulaşabilmek ve motorları 

en yüksek verimde kullanmak için karbonfiber malzemeden 12x55 inc ölçülerinde pervane 



kullanılacaktır. Burada tek motorun çektiği azami akım değeri 28 A olacağından fazla ısınma 

ve kayıpların en az olması için 40 amperlik ESC’ler seçilmiştir.  

 

Şekil 2.5.1 Elektronik Bağlantı Şeması 

Motorlarımız için Hobbywing’in Xrotor Pro serisine ait ESC kullanılacaktır. Elektronik 

sürücü kartı “Oneshot” haberleşme protokolüne sahiptir. Bu elektronik motor sürücü sayesinde 

çok rotorlu geliştirmiş gaz kelebeği ile sürüş verimliliği optimizasyonu sağlamaktadır. Bu gaz 

kelebeği ile hızın miktarını azaltırken motor hızını da otomatik olarak frenleyerek ve hızını 

doğrusal şekilde azaltarak sürüş verimliliğini önemli ölçüde arttırır. Sürüş verimliliğin artırılması 

ile manevra kabiliyetini ve dengesini iyileştirir.  Motorlarda hız kontrolü yaparak çalışma 

sıcaklığını düşürür bunun sonucunda ise daha serin bir ortamda en az enerji kaybı yaşayarak 

en fazla verimliliği elde etmektedir. Sürücü çipinin yüksek performans verebilmesi için ekstra 

düşük dirençli mosfetler kullanılmıştır. Anlık akım olarak 10 saniye boyunca 60 A verilen 

elektronik sürücü kartı ilk kalkış anında olası fazla akım çekimlerine karşı kendini korumaya 

almıştır.  Sürekli 40 Amper verilme yeteneğine sahiptir. Kısa devrelere karşı korumalıdır. 

Standart bağlantı tiplerinde olup herhangi bir arıza konusunda değiştirilmesi çok kolaydır. En 

önemli özelliği olan 26 gram ağırlığı ile motorların vazgeçilmezi haline gelmiştir.    

 Çalışma 
Voltajı  

(V) 

Tam Yükte 
Çektiği 
Akım(A) 

 
Mil Çapı (mm) 

 
Ağırlık (Gr) 

Fırçasız Motor 14.8 V 28 A 4 mm 71 gr 
Redüktörlü Motor 6.3 V 3.2 A 4 mm 45 gr 

Şekil 2.5.2 Syringe Motor Özellikleri   



ESC’lere voltaj sağlayan Matek FCHUB 6S 5-10V 184A BEC’li güç dağıtım kartı 

kullanılmıştır. Güç dağıtım panosunun sayesinde ESC gereksinimi ve diğer parçaların ihtiyaç 

duyduğu 5-10 volt çıkış gerilimini sağlamaktadır. Bu kart 3S-6S LİPO paketinden 4 ESC’ye 

kadar olan bu PDB dağıtım gücü, ayrıca kameralara, RC alıcılarına, uçuş kontrol cihazlarına, 

video vericilerine, ledlere vb. malzemelere güç sağlamak için filtrelenmiş ve tasarlanmıştır.  

İnsan sağlığının korunması ve hava aracının güvenliği konusunda 135A temel devre 

kesici sigorta kullanılmıştır. Sigorta üzerinde bulunan buton, acil müdahale gerektiren 

durumlarda hava aracının tüm beslenme gerilimini durdurmaktadır. 

ESC’lere gerekli sinyali vermesi için Pixhawk Cube uçuş kartı seti ile gelen güç modülü 

kullanılmıştır.  6S Lİ-PO pile kadar destekleyen bu güç modülü hava aracımızın yüksek akımlı 

güç ihtiyacını karşılayacaktır. Anahtarlama regülatörü çıkışı 5.3V ve 2.25A değerlerine sahiptir. 

Hava aracında XT-60 konektör kullanılmış olup en fazla 60A algılayabilmektedir.  Ayrıca bu 

güç modülü sayesinde Pixhawk uçuş kartımızın ihtiyaç duyduğu beslenme gerilimi 

sağlanmıştır.  

Hava aracının uçar pozisyonunu korumak ve görevler için gereklilikler dahilinde 4S 

6200 mAh 40C Leopard marka Li-Po pil kullanılmıştır. Yüksek enerji yoğunluğu ve dengeli 

deşarj durumu daha düzgündür. Pil paketinde A sınıfı hücreler tercih edilmiştir. Pil özellikleri 

ise şu şekildedir.4 hücreye sahip nominal voltaj olarak 14.8 volt değerine sahiptir. Sürekli 

deşarj akımı 40C (248Amper)’dir. Patlamaya karşı 80C (496Amper) akımını 10 saniye 

boyunca verebilmektedir. 

Uçuşun daha stabil olması için HereFlow optik akış sensörü kullanılmıştır. Pixhawk 

Hereflow optik sensör otomatik pilotla iletişim kurmak için CAN protokolünü kullanan kısa 

menzilli bir lidara sahip hafif bir optik akış sensörüdür. Bu özellikle GPS reddedilen ortamlarda 

yatay konum kontrolünü iyileştirmek için kullanılabilmektedir. 

Xbee 3 modül döner kanatlı İHA’mızda telemetri görevi görecektir. UART üzerinden 

haberleşme sağlanmaktadır. İç mekanlarda 90 metre çapında dış mekanda ise 3200 metre 

çapında iletişim sağlamaya olanak sağlamaktadır. Zigbee ve BLE protokollerini 

desteklemektedir. Teknik özellikleri ise şu şekildedir; 2.1V ile 3.6V arasında çalışabilmektedir, 

1,7 μA güç kesme akımı değerine sahiptir ve 128/256 bit AES Şifreleme ile kendi sinyal ağını 

korumaktadır.  

Kullanılan uçuş kartı ile uyumlu ve hızlı haberleşmesi için Pixhawk Here 3 Can GPS / 

GNSS WITH M8P GPS kullanılmıştır. CAN iletişim protokolüne sahip olan bu GPS’in alıcı tipi 

ise u-blox M8 yüksek hassasiyetli GNSS modülüdür. Konumlandırma doğruluğu ise 3D FIX: 

2,5 m / RTK: 0,025 m’dir. İşlemci olarak STM32F302 kullanmaktadır. IMU sensörü olarak 

içerisinde ICM20948 bulundurmaktadır. Navigasyon güncelleme hızı maksimum 8Hz’dir. 

Verimli çalışma sıcaklık aralığı -40°C ila 85°C’dir.  

Manuel ve ilk iletişim için FrSKY X8R kumanda alıcısı kullanılmıştır. Kumanda alıcımız, 

kumandamız olan FrSky Taranis X9D Plus ile uyumludur. Kumanda alıcımızda 12 kanal 

kullanılabilir kanal bulunur. Bunların 9 tanesi PWM sinyali ile kontrol edilir. Daha uzun çalışma 

aralığı sunmaktadır. X serisi alıcı için çalışma aralığının 2 katına sahiptir. Anten olarak harici 

anten gereksinimine ihtiyaç duymayan PCB anten üzerinde mevcuttur. Çalışma gerilimi 4 ila 

10 V arasındadır. Çalışma akımı 100mA, 5V değerlerindedir. Düşük güç tüketimi sayesinde 

daha fazla uçuşa olanak sağlamaktadır. 19 gram ağırlığa sahiptir. Düşük ağırlık, düşük güç 

tüketimi ve yüksek menzil sayesinde ön plana çıkmaktadır.  

Verileri ve yazılımları depolamak için Samsung Evo 64 GB SD kart kullanılmaktadır. 

100Mb/s hızlarında yüksek okuma hızı ile diğer SD kartların önüne geçen bu kart, gönderilen 



verilerin en hızlı şekilde okunup depolanması sağlanmaktadır. 20 Mb/s hızlarında ise hava 

aracından veri çekilebilmektedir.  

Su alma görevini yönetecek olan ve redüktörlü DC motoru sürmek için VNH2SP30 30 

Amper DC motor sürücü kartı kullanılmıştır. Bu sürücü kartı sayesinde DC motorun tam yükte 

ihtiyaç duyduğu akım değerlerini uzun süre ısınmandan stabil bir şekilde sağlamaktadır.  DC 

motorda olası takılma veya zorlanma gibi durumlarda sürücü kartımız anlık 30A değerlerine 

çıkabilmektedir. Bu sayede olası hayati tehlikelerin önüne geçilmiştir. Sürücü kartımız sürekli 

olarak 5A seviyelerinde akım sağlamaktadır. İkinci görevde rol alan 6V 20mm 30rpm redüktörlü 

DC motor kullanılmıştır. Redüktörlü DC motor sayesinde diğer fırçasız motorlardan çok daha 

fazla güç sağlanmaktadır ve DC motor verdiği güç ile şırınga haznemizin içindeki mekanizmayı 

hareket ettirmektedir. 6V değerlerinde anahtar özellikleri şu şekildedir: Yüksüz durumda 

170mA’i 30 rpm devrinde çekmektedir. Motoru durdurma akımı 2.9 A’dir. Karbon fırçalı 

versiyon kullanan motorumuz diğer versiyonlara göre daha uzun ömürlüdür. D şeklinde 

4mm’lik çıkış miline sahiptir, bu sayede redüktörlü motorun ucuna takılması gereken parçalar 

çok rahat entegre edilebilmektedir. 

 Su alma görevinde rol alan 2 adet manyetik alan hall sensörü kullanılmıştır. Manyetik 

alan oluştuğunda devreye giren sensörler sayesinde hareketli su haznemizin azami dolum 

seviyesine ulaştığında ve su boşaltımı tamamlandığında bilgi vermektedir. Yani şırınganın 

piston kontrolü 2 adet manyetik hall sensörü ile yapılmaktadır. Bu iki sensöre eşlik eden 

yağmur sensörü sayesinde su ile ilk temas sağlandığında veri göndermektedir. 

Hava aracının kontrol kalitesi ve manevra kabiliyetinin en iyi olması için 24 kanallı FrSky 

Taranis X9D Plus kumanda kullanılmıştır. 2019 sürümü, en son ACCESS iletişim protokolünü 

kullanmaktadır. OpenTX ürün yazılımına eklenen yeni spektrum analizi işleviyle birlikte, hava 

dalgalarını RF gürültüsü açısından kontrol edebilmektedir. Yükseltilmiş MCU veri depolama 

alanını ve hesaplama kapasitesini arttıran bir anakartla kullanılmaktadır. 24 kanal olan 

kumanda G9D potansiyometresini gimbal olarak kullanmamıza olanak sağlamaktadır.  

Testlerimizi bilgisayar ortamında yapmak için kablolu eğitim işlevini desteklemektedir. 

Kumandanın çalışma voltaj aralığı 6.5-8.4 V aralığındadır. Çalışma akımı ise 8.2 V değerinde 

130mA’dir. ACCST D16 ve ACCESS alıcıları ile uyumludur. 

 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi  

  
 Görev yazılımı için seçilen dil Python’dır. Bu dili seçmemizin sebebi geniş kaynaklara 
sahip olması ve pratik oluşudur. Pratik olması bir avantaj olduğu gibi yanında dezavantajları 
da getirmektedir. Bu dezavantajların başında performans keypairs yer almaktadır. Performans 
kayıplarına bu kadar önemsememizin temel sebebi 
Syringe hareket halindeyken işlenen görüntü adedini 
fazla tutup yük bırakma alanını es geçmek 
istemememizdir. Python yorumlayıcısı olarak 
CPython yerine PyPy kullandık. Bunun yanı sıra 
Vektörize işlemleri hızlandırmak ve endüstri standardı 
LLVM derleyicisini kullanmak için bir çeşit açık-
kaynak JIT derleyicisi olan Numba kullandık. Numba 
serileşen ve vektörize olan Python ve NumPy 
kodlarını bir alt küme olarak makine diline 
çevirmektedir. Elde edilen performans artışlarının 
saniyedeki işlenen görüntü adedine etkisi Şekil 
2.6.1’de gösterilmiştir. 
 

 

Şekil 2.6.1 Yazılım  

Derleyici Performansları 

0 50 100

CPython

CPython + 
Numba

PyPy + 
Numba



Görev bilgisayarımız Raspberry Pi 4B 8GB’dir. Broadcom BCM2711, dört çekirdekli 
Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit 8GB LPDDR4-3200 SDRAM’e sahiptir. Görüntü işlemek için 
kullandığımız kamera Raspberry Pi HQ CAM’dir. 12.3 megapixel, Sony IMX477 sensör 
teknolojisi, odak ayarlama halkalı lens yuvası gibi özelliklere sahiptir. Lens olarak, sadece 
Raspberry Pi HQ CAM ile uyumlu 16mm telephoto lens kullanılmıştır. Telephoto lens uzaktaki 
nesneleri görüntülemek için uygun görüş açısı F1.4'ten F1.6'ya ayarlanabilir diyafram 
kullanmaktadır. 
 Syringe’i görevler için kontrol etmek ve etkileşimde bulundurmak için kullanılan yazılım 
üç aşamadan oluşmaktadır.  Bu aşamalar sırasıyla: 
 

A. Görüş Sistemi 
 
 Syringe kameradan aldığı görüntüleri kolay müdahale ve rahat yorumla için HSV renk 
uzayında matrislere dönüştürerek yük bırakma alanını tanımlamaya başlar. Ardından bu matris 
[640x480] boyutlarında ölçeklendirilir. Matrisin boyutlarının [640x480] seçilme amacı 
verimliliğinin fazla olmasıdır. Bu matrislere önceden verilen özellikler üzerine: Renk (kırmızı, 
mavi) ve şekil (çember) eleyici filtreler uygulanır. Matrise öncelikle bulanıklaştırma, 
maskeleme, aşındırma [9x9], genişletme [15x15] gibi morfolojik işlemler uygulanır. 
 

B. Algılama Sistemi 
 

Elde edilen filtrelenmiş matris eşiklendirilerek kenar bulma algoritmasına gönderilir. 
Algoritma, filtrelenmiş matris de tespit ettiği kenarları birleştirerek mantıklı çokgenler 
oluşturmaya çalışır. Sonrasında elde edilen çokgenler arasından eleyici özelliklerimizden biri 
olan çember kenar sayısına ve piksel alanına (yükseklik ve piksel alanına bağlı olarak) göre 
elemeler yaparak nihai matris ve tespit edilmiş cismin piksel kordinatlarını döndürür. 
 

Tespiti yapılan her bir matris oluşturmuş olduğumuz nesne tipi olan visionType olarak 
tutulur. Burada bu nesnenin kullanılmasının temel sebebi, koordinatlara kolayca erişim 
sağlanması ve visionType oluşturulduğu andaki zamanı tutmasıdır. VisionType’ın bir diğer 
oluşturulma amacı ikinci bir yarattığımız sınıf olan visionQueue’nun bir fonksiyonun olan 
garbageCollector’ün buna ihtiyaç duymasıdır. Bir önceki cümlede bahsetmiş olduğumuz 
visionQueue bir tür kuyruk algoritmasının çeşitli fonksiyonlarla süslendirilmiş halidir. 
VisionQueue’nun oluşturulmasında amaçlanan hedefler birden fazla visionType’ı bir arada 
tutmaktır. VisionType’ın sahip olduğu zaman değişkenlerini inceleyip zaman aşımına 
uğrayanları ve yeni veri geldikçe kuyruk boyutunu aşan eski verileri silmektir. Böylece 
visionQueue kuyrukda ki anlık değişimlere karşı doğruluğu yüksek veriler üretir. VisionQueue, 
bu doğruluğu elde etmek için kuyruktaki visionType’lardan aldığı piksel kordinatlarını 
ortalamasını alır.  Kuyruktaki son verinin önceliği ve doğruluğu her zaman en yüksek olarak 
sayıldığından doğruluk son veriye yakın bir değer olacaktır. Bu filtreleme sonucu Syringe 
titreşimler karşısında oluşacak ani manevralara karşı dirençli olur. 

 
Şekil 2.6.2 Hedef Tespit Algoritması  



C. Kontrol Sistemi 

 
 Kontrol sisteminin birden fazla unsuru bulunmaktadır. Bu sistemlerden sırasıyla mrPilot, 
coPilot, syringeController temel sistemlerindendir. Ayrıca buna ek olarak buzzy sistemi 
görevlerin ilerleyişi sırasında drone üzerindeki alarm’ı belli ritimlerde titreştirerek sesli ikaz 
ederken spiralScanning modülü spiral tarama için yeni koordinatlar üretmektedir. 
 
 
C.i - mrPilot 
 
 Uçuş kontrol kartına yüksek verimli mesajlaşma protokolü olan MavLink ile bağlanıp 
talimatları bit kaydırma yöntemi ile ileten yazılım betiğidir. İHA’nın hareketlerini başta olmak 
üzere uçuş kontrol kartına ne yapmasını gerektiğini söyler. İçerisindeki önemli metotlar: 
 

• ARM: İHA’yı ARM moduna sokar ve uçuşa hazır hale getirir. Arm olmadığı sırada 
vehicleLock parametresi ile Syringe’e yeni komut gitmesini engeller. 

• TakeOff: Parametre olarak aldığı targetAlt irtifa değerine kadar İHA’yı yukarı uçurur. 
Eğer şu anki irtifa targetAlt*0.95 değerinden büyük veya eşitse kalkışı sonlandırır 

• ConditionYaw: Syringe iki konum arasında giderken yaw eksenini ayarlaması sağlar. 
İki adet parametre alır. Heading parametresi sayısal değer alır ve Syringe’in hangi 
açıda olmasını söyler. İkincisi ise relative bu parametre ise mantıksal değer alıp 
Syringe’in şu anki heading verisine karşı göreceli olup olmayacağını ele alır. 

• SetRoi: Hareket halindeyken Syringe’in önünü belirler. 
• GetLocationMetres: Bu metot direkt olarak veri Syringe’e komut iletmemektedir. İşlevi 

loc parametresi olarak koordinat verisi alır, daha sonra dNorth ve dEast parametreleri 
ile kuzeye ve doğuya metre cinsinden ne kadar ilerlemesini gerektiği sayısal veriler 
olarak verir. Sonuç olarak havacılık formüllerinden yardım alarak yeni koordinat verisi 
oluşturur.  

• goto: Metre olarak aldığı dNorth ve dEast parametleri göre uçuş kartına ilerleme 
komutunu verir.  

 
C.ii - copilot 
 
 Kontrol sistemini yöneten, işlerin hangi sırayla çalışacağını mrPilot’a ileten yazılım 
parçasıdır. 

Bu parçada daha önceden bize verilen koordinatlar, mesafeler, renk ve şekil gibi göreve 
dair eleyici özellikleri içermektedir. Bu verilen özellikler üzerine belli konuma gitmek, görüntü 
işlemeyi başlatma ve şırıngayı kontrol etmek coPilot’un görevidir. İlk görev için coPilot’un 
yapacakları verilen koordinatları sırasıyla Syringe’e iletmek olacaktır. İkinci göreve geçildiğinde 
ise öncelikle koordinatları verilen yerlere sırasıyla gidilip koordinatı verilen havuza iniş yapılıp 
görev mekanizmamız çalıştırılacaktır. Ardından diğer havuzu tespit etmek üzere spiral tarama 
yöntemiyle Syringe ilerleyecektir. Yük bırakma alanı tespit edildiğinde redüktörlü motor ters 
yönde sürülerek faydalı yük bırakılacaktır. 

 
C.iii – syringeController 
 

Bu sistemimiz görev mekanizmamız olan 
şırıngayı kaldırıp indirmekle görevli olan yazılımımızdır. 
Bunun yanı sıra şırınganın ne kadar kalkıp indiğini 
üzerindeki manyetik sensörlerle ve akım sensörü ile 
tespit etmektedir. Hortumun ucunda bulunan yağmur 
sensörü ile ise hortumun suyun içinde olup olmağı tespit 
etmektedir.        

 

 
Şekil 2.6.3  Spiral Tarama 



2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

 

Döner Kanatlı Syringe’in uçuş performans parametreleri hesaplandığında uçuş süremiz 

aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Hava aracı uçuş yaparken ilk kalkış anında (15 saniye) %90 

gaz değerinde uçmaktadır. Bu arada uçuş süremizden 0,3 dakika almaktadır. Sonrasında %80 

gaz değerlerinde uçuşu gerçekleştirmektedir. Seçilen motorlar özellikleri doğrultusunda bizim 

için gerekli itki değerine ulaşmak için toplamda 104 Amper akım çekmektedir. Motorumuz 26 

Amper akım değerinde motor başına 1450 gram itki verebilmektedir. Bu bağlamda 384.4 Watt 

güç üretmektedir. Syringe hover konumunda iken verimlilik olarak 
Gr

W
 değeri 6.12 için azami 9A 

akım çekmektedir. Motor verileri ele alındığında her motor başına 9 Amper, faydalı yük ve diğer 

ekipmanlar ise 3A değerlerinde seyretmektedir. Formüle uyularak hesaplama yapıldığında pilin 

azami %80 ini kullandığımızı ele alarak 8 dakika havada kalabilmektedir (yaklaşık olarak 400 

ml faydalı yük ile). Faydalı yük ve görev mekanizması olmadan 2325 g olan hava aracımız için 

motor başına 581 gram ağırlık binmektedir. Motorun bu itki değerini verebilmesi için yaklaşık 

olarak 6 Amper çekmektedir. Bu değer göz önüne alındığında aşağıdaki formüle göre 12,1 

dakika havada kalmaktadır. 

 

Şekil 2.7.1 Uçuş Performans Parametreleri  

 Batarya verimli çalışma kapasitesi= (Batarya Kapasitesi) x %80 x 60 A/dk  

 Motor başına düşen ağırlık hesaplaması=  
Faydalı yük ile beraber İHA ağırlığı 

4
 

 Toplam çekilen akım = (Motor başına düşen ağırlıkta akım değeri) x 4 A 

 Toplam havada kalma süresi (Diğer ekipmanlar hariç) =  
𝐵𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 Ç𝑒𝑘𝑖𝑙𝑒𝑛 𝐴𝑘𝚤𝑚
 

Li-Po pilden alınan azami akım değeri 6.2 A ve 40 C olduğundan 248 A akım 

verebilmektedir. Motor tam yükte iken motor başına 1450 gram itki vermektedir. Hava aracının 

en iyi manevra kabiliyeti için toplam itki değerinin iki katı kadar itki hedeflenmiştir. Formülle 

yapılan hesaplamalar neticesinde istenilen değer yakalanmıştır. Formül aşağıdaki gibidir:  

 Maksimum itki = (Maksimum motor itkisi) x (Motor sayısı)  

 Faydalı yük= 
Maksimum İtki

2
− (İ𝐻𝐴 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤) 

 



                
RÜZGAR 
DURUMU 
(KM/SA) 

             
MOTOR 

YÜZDELİK 
ÇALIŞMA 
ARALIĞI 

        
SYRINGE’iN 

TOPLAM 
AĞIRLIĞI 

(KG) 

                  
GÖREV 

MEKANİZMA 
SİSTEMİ 

        
FAYDALI 

YÜK 
DURUMU 

(L) 

             
PERVANE 
BOYUTU 

(INC) 

7 %30-%40 2.3 TAKILI 
DEĞİL 

0 11X55 

13 %35-%45 2.3 TAKILI 
DEĞİL 

0 11X55 

21 %40-%50 2.3 TAKILI 
DEĞİL 

0 11X55 

12 %45-%55 3.2 TAKILI 0.4-0.43 12X55 

24 %55-%65 3.2 TAKILI 0.4-0.43 11X55 

31 %55-%65 3.2 TAKILI 0.4-0.43 12X55 

Şekil 2.7.2 Motor Performans Parametreleri  

Syringe’in mimarisi: performans, verim ve pratik üzerine kurulmuştur. Görev 
bilgisayarımız olan Raspberry Pi 4B’de 
çalışacak olan işletim sistemi için Arch 
Linux tercih edilmiştir. Bu tercihin temel 
sebebi işletim sistemi ile gelen 
bağımlılıkların en az olmasıdır. Bu durum 
sistem içerisinde yalnızca ihtiyaç 
duyulan bağıntılar olacağından daha 
fazla sistem kaynağı sağlamaktadır. 
Yapılan performans testleri sonucunda 
Raspberry Pi’nin resmi işletim sistemi 
olan Rasbian’a oranla   %30 daha fazla 
performans göstermektedir. Bu devasa 
performans farkının yanı sıra büyük bir 
topluluğa sahip olması, depolarında 
güncel olanı sunması ve geniş donanım 
desteğinin bulunması ek sebeplerdendir. 
      

 

Uçuş performans parametreleri üzerine konfigure edeceğimiz bir diğer sistem ise uçuş 
kontrolcümüzdür. Uçuş kontrolcüsü PID hesaplamalarını üzerinde bulunduğu sensörler 
sayesinde yapmaktadır. Uçuş kontrol yazılımımız bu sensörlerin hatalı verilerini indirgemek 
için EKF (genişletilmiş kalman filtresi) gibi filtreler kullanmaktadır. Bu filtreler çoğu zaman 
hatalarını indirgemek için hata payını hesaplayabilmektedir fakat bazı durumlarda kullanıcının 
ölçüm yaparak değiştirebileceği parametreler ile daha stabil bir uçuş sağlanmaktadır. 
Yapacağımız parametreler rüzgar ve basınç üzerine olduğu için. Geçmiş 10 seneni meteoroloji 
verilerini, zaman serileri ile makina öğrenmesi yöntemini kullanarak bir öğrenme modeline 
sokup yarışmanın yapılacağı ortamın ve zamanın hava durumunu tahmin etmeye yönelik 
çalışmada bulunmaktayız. İşlem hazırlığı 3 aşamadan oluşmaktadır: 
1-Verilerin alınması 
 Veriler, veri madenciliği yöntemi ile bir internet sitesinden çekilmektedir. Burada veriler 
günlük olarak çekilmekte ve kaydedilmektedir. 
2-Verilerin işlenmesi 
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 Burada elimizde bulunan verilerini doğruluğunu artırmak için filtreleme işlemi 
yapmaktayız. Mantıksız sayılabilecek veriler silinerek kalan verilerin dönüşümleri yapılır. 
Sonraki işlem olarak veriler zaman serileri şekline getirilip tek bir dosya haline dönüştürülür. 
3-Verilerin eğitilmesi 
 Verilerimiz Tensorflow-Keras teknolojileri üzerinden zaman serileri ile tekrarlayan sinir 
ağı (RNN) modeli kullanılarak eğitilmiştir. Geçmişe dönelik 100 adet tahmin yapıldığında hata 
payı %96.84 olarak ölçülmüştür. Modelimiz’e 90000 adet zaman serisi verilip 512 tekrarda 

eğitilmiştir. Her bir 
tekrar kayıplarda 
iyileşme sağlamıştır. 

 
           

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

NO PARÇA ADI BİRİM FİYAT 
(TL) 

MİKTARI TOPLAM 
FİYAT(TL) 

1 PİXHAWK CUBE Uçuş 
Kartı 

3.250.00 TL  1 3.220,00 TL 

2 Pixhawk HERE 3 CAN 
GPS / GNSS WITH M8P 

1.449,00 TL 1 1.449,00 TL 

3 FrSky Taranis X9D Plus 
KUMANDA+X8R 

KUMANDA ALICISI 

 
2.929,00 TL 

 
1 

 
2.929,00 TL 

4 Raspberry Pi 4B 8GB 867,00 TL 1 867,00 TL 
5 64 GB 

MicroSD(SAMSUNG) 
77,00 TL 1 77,00 TL 

6 Raspberry Pi HQ Kamera 585.00 TL 1 585.00 TL 
7 Raspberry Pi 16mm 

Telephoto Lens 
565.00 TL 1 565.00 TL 

8 Telemetri XBEE3 350,00 TL 2 700,00 TL 
9 MATEK Akım Sensörü 

184A BEC 5V & 10V 6S 
155,00 TL 1 155,00 TL 

10 Redüktörlü DC Motor 6V 
30 RPM 

118.00 TL 1 118.00 TL 

11 HOBBYWING XROTOR 
40A Fırçasız Motor Sürücü 

150,00 TL 4 540,00 TL 

12 SUNNYSKY X3108S 
Fırçasız Motor (CW) 

900KV 

340.00 TL 4 1.360,00 TL 

13 Termal Devre Kesici 
Sigorta Resetli, Bakalit, 

135 A - S1674 

300,00 TL 1 300,00 TL 

14 RadioLink SU04 
PixHawk Ultrasonic Sensor 

279,00 TL 1 279,00 TL 

15 Pixhawk Hereflow Optik 
Sensör 

899,00 TL 1 899,00 TL 

16 Şırınga 500 cc (ml) 250.00 TL 1 250.00 TL 

Şekil 2.7.4 Modelden Alınan Hava Durumu Tahminleri 



17 Karbon Fiber Plaka Pro 
T:1.5mm 50cmX50cm 

750,00 TL 1 750,00 TL 

18 4s 6200mah 40C Li-Po 
Batarya 14.8V Pil 

800.00 TL 1 800,00 TL 

19 12 inç 3K Karbon fiber 
Pervane 1 çift 1255 Drone 

Propeller 

 
110,00 TL 

2 220,00 TL 

20 PLA+ 3D FİLAMENT 145,00 TL 3 435,00 TL 

21 MEKANİK PARÇALAR  ( 
METRİK 3 VİDA SOMUN 
PUL, DİSTANS SİLİKON, 
BANT, EKİPMANLAR ) 

 
 

1200 TL 

-  
 

1.200,00 TL 

      TOPLAM   17.698,00 TL 

 
TÜBİTAK HAZIRLIK DESTEĞİ İLE ALINAN MALZEMELER 

(Otonom, hedef tespit yazılımlarını ve görev mekanizmasını geliştirmek için F450 hazır 
frame üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Tübitak hazırlık destiğinin bir kısmı bu testlere 
harcanmıştır. Buna ek olarak satın alma ekibimiz tablodaki malzemeleri adet, fiyat ve 

kalem olarak ayrıntılı ve faturalı bir şekilde bilgilerini saklanmaktadır.) 
1 Li-Po Pil 6200mAh + 

P.Pervanex3+ 
Fsi6xKumada ve Alıcı+ 

RaspberryPi4B,Soğutucu, 
Adaptör 

64GBSGKart+ F450Gövde 

 
 

3.199,99 TL 

 
 
1 

 
 

3.199,99 TL 

2 PİXHAWK CUBE Uçuş 
Kartı 

3.219,00 TL 1 3.220,00 TL 

3 GPS Anten Ayağı 63,91 1 63,91 TL 
4 Safebag 80,11 TL 1 80,11 TL 
5 MotorSürücü+Kasnak+ 

Cımbız+Kayış 
115,61 TL 1 115,61 TL 

6 F450 Gövde+3K Karbon 
Pervane 

241,55 TL 1 241,55 TL 

7 Muhtelif Hırdavat 172,85 TL - 172,85 TL 
8 Distans+Vida+Somun 214,60 TL 12 214,60 TL 
9 Redüktörlü DC Motor 128,45 TL 2 256,09 TL 
10 PLA+ Filament 159,95 TL 2 319,90 TL 
11 F450 Gövde İniş Takımı 77,28 TL 1 77,28 TL 

12 SunnySkyx3108s 900KV 
Fırçasız Motor 

430,58 TL 2 861,16 TL 

13 Muhtelif Elektronik Mal. 97,00 TL - 97,00 TL 
14 Muhtelif Elektrik Mal. 134,00 TL - 134,00 TL 

14 M2,M3 Vida Somun Pul 
Seti 

69,14 TL 1 69,14 TL 

15 Sigorta 135 A Termal 
Devre Kesici 

293,01 TL 1 293,01 TL 

16 Mükellef Hırdavat 134,90 TL - 134,90 TL 
17 Şırınga 500cc 248,18 TL 2 496,36 TL 

     TOPLAM    10.047,46 TL 

 

Şekil 2.8.1 Syringe Maliyet Dağılımı Tablosu  



2.9 Yerlilik  

 

Şekil 2.9.1 Yerli Yer İstasyonu “OxalisGCS” 

Yerlilik adına çalışmamız olan, yerli insansız hava aracı yer kontrol istasyonu 
OxalisGCS’dir. OxalisGCS’nin amacı telemetriden 
gelen verilerin görselleştirilmesi ve hava aracına 
uçuş sırasında müdahale edilmesini sağlamaktır. 
OxalisGCS çapraz-platform oluşu, farklı ekran 
boyutlarına karşı duyarlı olması ve konumdan 
bağımsız çalışabilmesi gibi avantajlarından ötürü 
web’de geliştirilmesi planlanmıştır. Bu nedenle 
OxalisGCS iki kısımdan oluşmaktadır. Python 
üzerinde Django framework’ü kullanılarak arka-
uç, ön-uç ise html-css-javascript ile 
oluşturulmuştur. 
 Aradaki bağlantıyı İHA’dan MavLINK 
protokolü ile gerçekleştirilmiştir. Gelen telemetri 
verilerinin arka-uçda işlenmesi MavProxy 
kullanılarak sağlanmıştır. Yerli istasyonun 
fonksiyonları arasında batarya seviyesi, telemetri 
verilerinin işlenmemiş hali ile gösterimi, motor test 
aracı, dinamik port seçimi, İHA’nın 
koordinatlarının gösterimi ve verilerin 
görselleştirilmesi için altı adet gösterge 
bulunmaktadır. Bu göstergeler sırasıyla; havadaki 
hız, irtifa, eğim, pusula, dönüş ve dikeydeki hız 
göstergeleridir. Ayrıca simüle edilmiş İHA verilerini 
işleme yeteneğinede sahiptir. OxalisGCS 
menülerindeki ayarlamalar ve bilgilendirmeler açılıp kapanabilen modallar şeklinde olması 
tasarlanmıştır.  

 Yerli yer istasyonumuz olan OxalisGCS’nin kodları ve tüm dosyaları aşağıdaki 
linktedir: 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1a7PEukUj-STyGbSNFikMAo4HJFXpJvnn?usp=sharing 

Şekil 2.9.2 GCS Yazılım Kodları 

https://drive.google.com/drive/folders/1a7PEukUj-STyGbSNFikMAo4HJFXpJvnn?usp=sharing

