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1. Proje Özeti
Tolunay ekibi 7 öğrenci ve bir danışman akademisyenden oluşmaktadır. Toplam 4 farklı
üniversiteden farklı bölümlerden üye barındıran ekibimizde mühendislik disiplinleri entegreli
çalışabilme fırsatı bulabilmiştir. 3 kişi uçak mühendisliği öğrencisi, 2 kişi bilgisayar mühendisliği
öğrencisi, kalan 2 öğrenci de endüstri mühendisliği öğrencisidir. Danışman akademisyenimiz
ise bilgisayar mühendisliği ana bilim dalında görev yapmaktadır.Bu kadar farklı üniversite ve
disiplinlerden oluşan ekibin uyumu son derece yüksektir.
Ekibin farklı disiplinlerden oluşması üretilmiş olan insansız hava aracının gidişatında
büyük rol oynamıştır. Farklı disiplinlerden gelen farklı görüşlerin hepsi değerlendirilmiş olup
ekip nihai bir tasarımı oluşturabilmiştir. Ekibin oluşturduğu puanlama sistemi ise farklı
alternatiflerin karşılaştırılmasında büyük kolaylık sağlamıştır. Ayrıca ekip üyelerinin hepsi
Teknofest yarışmalarında farklı yarışmalarda yarıştıklarından dolayı proje yapma kültürüne
sahiptirler. Bu bağlamda hızlı ve güvenilir karar alınabilmiştir. Danışman hocamızın da görüntü
işleme ve yazılım mimarileri konusunda son derece deneyimli olması ekibe büyük bir ilham
katmıştır.
Geliştirdiğimiz insansız hava aracında kullanılan komponentler özenle seçilmiştir.
Kendilerini kanıtlayan bu komponentlerin işlevselliğinin yüksek olması insansız hava aracına
büyük bir avantaj katmıştır. Kullanılan motorlara göre üretici firma tarafından üretilen ESC’ler
motorları yönetmekte büyük kolaylık sağlamıştır. Otopilot olarak kullanılan Pixhawk Orange
Cube’nin açık kaynak kodlu olması ve yaygın olarak kullanılması insansız hava aracımızın
geliştirmesine artı bir olanak katmıştır. Bütün bu komponentlerin bir araya gelmesiyle görevleri
başarıyla yapabilecek bir insansız hava aracı ortaya çıkmıştır. Özellikle faydalı yük konusunda
büyük avantajı olan aracımız bu konuda fark yaratabilecektir.

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem

Uluslararası İHA Yarışması’nın döner kanat şartnamesine göre döner kanat insansız
hava araçları için 2 tane görev belirlenmiştir. İlk görevde belirtilen uçuş güzergâhını otonom
şekilde iki tam tur atması beklenirken diğer görevde ise koordinatları belirli olmayan su alma
havuzundan su alarak bu suyu yine koordinatları belli olmayan su bırakma alanına suyu
bırakması beklenmektedir.
Görevler İçin Dizayn Parametreleri
Görev 1: Yüksek hız, düşük hava sürtünmesi, manevra kabiliyeti
Görev 2: Yük taşıma kabiliyeti, denge, depolama alanı
Dizayn
Parametresi
Denge

0

1

2

3

4

5

4

Hız

5

Depolama

3

Ağırlık

5

Faydalı Yük
Maliyet

5
3

Tablo 1.1.1: Görevler İçin Dizayn Parametreleri
Hava aracının nihai tasarımı, yukarıda belirtilen parametreler göz önünde
bulundurularak yapılmıştır. Verilen her bir etmenin tasarıma kattığı avantajlar ve teknik
özellikler görev başarısı açısından önemlerine göre puanlandırılmıştır. Belirlenen puanlama
aşağıda tabloda (1.1.2) verilmiştir:
Puanlama tablosu ekibimiz tarafından oluşturulmuştur. En yüksek puan en iyi seçimi
belirtmektedir.

Katsayı

Bicopter

Tricopter

Hexacopter

Octocopter

Quadcopter

Hız

5

2

3

4

4

4

Ağırlık

5

5

4

2

1

3

Denge

4

2

3

4

5

4

Depolama Alanı

3

2

3

4

5

4

Faydalı Yük

5

1

1

4

4

2

Maliyet

3

5

4

2

1

3

Toplam

25

69

73

84

81

82

Dizayn
Parametreleri

Ekibimiz Tablo 2.1.2’de görülen puanlama sistemine göre seçim yapmıştır. Ön
tasarımda bulunan dizayn parametlerine iki yeni parametre eklenmiş olup bunlar faydalı yük
ve maliyettir. Bu bağlamda ön tasarımda Quadcopter çıkan sonuç Hexacopter olarak
güncellenmiştir.
Tablo 1.1.2: Gövde Tasarımı Puanlama Tablosu

Şematik Görüntü 1.1.1: Kullanılan motorların numarası ve dönüş yönleri (CW, saat yönü;
CCW saat yönünün tersi)
Tolunay İHA yapısı itibariyle ana gövde ve kollarını 3 katmanlı karbon fiber
oluştururken, iniş takımı ve görev mekanizması PLA (3 Boyutlu Baskı) oluşturulmuştur. Ayrıca
bu tasarımların tamamı ekibimiz tarafından oluşturulmuşur.

İnsansız hava aracımız Görev 1 (Yüksek hız, manevra) ve Görev 2’de (Faydalı yük,
denge) gereksinim duyan yeteneklere göre tasarlanmıştır. Bu bağlamda geliştirilen insansız
hava aracı gereksinim duyulan yeteneklere sahiptir.
Geliştirilen insansız hava aracında otopilot olarak ‘’Pixhawk Orange Cube’’, GPS
Modülü olarak ‘’Pixhawk Here 3 Can GPS/GNSS’’, itki kuvvetinin sağlanması için T-Motor
markasının MN4014 400KV modeli, telemetri için 3DR 500mW 433 Mhz, motorların kontrolü
(ESC) için ise Skywalker markasının 40A modeli, güç kaynağı için (batarya) Profuse
markasının 6S 5000 mAh modeli, görev mekanizmasının görüntü işlemesi için Raspberry Pi
4 ve kamerası, görev mekanizmasının çalışması için ise MG955 servo motoru kullanılmıştır.
1.2 Takım Organizasyonu
Elektronik ve Yazılım:
Oğuzhan ERDOĞAN

Akademik Danışman:

Üveys Siyami KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Meltem
YILDIRIM İMAMOĞLU

Mekanik Tasarım:

TOLUNAY

İbrahim Can TAŞ

Takım Kaptanı:

Oğuzhan CİRİTCİOĞLU

Abdullah Tunç BÜYÜKSAN

Muhammed Mustafa GÜNGÖRDÜ
Üretim ve Kontrol:
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Doktor Öğretim Üyesi Meltem YILDIRIM İMAMOĞLU Tolunay ekibinin akademik
danışmanlık

görevini

üstlenmektedir.
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Kurumu

Üniversitesi

Bilgisayar

Mühendisliği’nde öğretim görevi olan İMAMOĞLU otonom yazılımlar üzerine çalışma
yapmakta olup ayrıca Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde Bilgi Toplumu Uygulama ve
Araştırma Merkezi müdürü ve Ortak Dersler koordinatörü olarak da görev yapmaktadır.
Abdullah Tunç BÜYÜKSAN, Tolunay ekibinin takım kaptanlığı görevini üstlenmektedir.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünde 2. Sınıf olan
BÜYÜKSAN lise yıllarından beri projeler üretmektedir. Ekibin koordinasyonu, çalışmaların
kontrolü gibi sorumlulukları üstlenmiştir.
Oğuzhan ERDOĞAN Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde
3.Sınıf olarak lisans öğrenimine devam etmektedir. Yazılım ve elektronik kısımlara vakıf olan
ERDOĞAN, üretilecek olan İHA’nın yazılımını ve elektronik kısımlarının oluşturulmasında
görev almaktadır.

Üveys Siyami KILIÇ, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 1.sınıf olarak
lisans öğrenimine devam etmektedir. Otonom sistemler üzerine ilgisi olan KILIÇ, Tolunay
ekibinde otonom sürüş yazılımları üzerine çalışmaktadır.
İbrahim Can TAŞ, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde 3.sınıf
olarak lisans öğrenimine devam etmektedir. Kendisi Tolunay ekibinde, mekanik tasarım,
matematiksel modellemeler konusunda görev almaktadır.
Oğuzhan CİRİTCİOĞLU, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği
bölümünde 3.sınıf olarak lisans öğrenimine devam etmektedir. CİRİTCİOĞLU, Tolunay
ekibinde aerodinamik hesaplamalar ve uçuş verilerinin analizi konusunda görev almaktadır.
Muhammed Mustafa GÜNGÖRDÜ, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği
bölümünde 2.sınıf olarak lisans öğrenimine devam etmektedir Çocukluğundan beri havacılığa
ilgili olan GÜNGÖRDÜ, mekanik tasarım ve 3 boyutlu modelleme konularında ekipte görev
almaktadır.
Alpay Ferit SELE, Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği programında 1. Sınıf
olarak lisans öğrenimine devam etmektedir. Yıllardır hobi olarak 3 boyutlu baskı ve
teknolojileriyle ilgilenmekte olup ekipte üretim ve kontrol görevini üstlenmektedir.
1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen

Çizelge: 1.3.1: Kavramsal Tasarım Raporunda planlanan iş-zaman çizelgesi

Kavramsal tasarım raporunda planlamaya göre, İHA ana tasarımının Nisan sonuna
kadar geliştirileceği, İHA üretiminin Haziran sonuna kadar üretileceği, raporlamanın ise
Temmuz ortasına kadar süreceği planlanlanmıştır.
Ancak yukarıda yazan iş-zaman paketleri aksamıştır. Detaylı tasarım 4 hafta daha uzun
sürmüş, görev mekanizmasının tasarımı ise 2 hafta daha uzun sürmüştür.
Bu bağlamda İHA üretimi de aksamıştır. Ana iş paketi olan İHA üretimi 2 hafta
aksarken, ana gövde üretimi 4 hafta aksamıştır. Görev mekanizmasının üretimi ise 2 hafta
uzamıştır.
Son olarak prototip uçuşu ve prototip geliştirmelerine 2’şer hafta geç başlanmıştır.
Haziran sonu olarak planlanan uçuş Temmuz ayına sarkmış, bundan dolayı da prototip
geliştirmeleri de Temmuz ortasına sarkmıştır.

Çizelge 1.3.2: Güncellenmiş iş-zaman çizelgesi
Güncellenen iş zaman çizelgesinde kırmızı kutucuklar planlanandan daha uzun sürdüğünü
belirtmekteyken yeşil kutular ise planlanandan daha geç başladığını belirtmektedir .

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri

Numara
1
2
3
4
5
6
7

Parça adı
Motor (T- Motor MN4014)
ESC (T-Motor Air 40A)
Uçuş kontrolcüsü
(Pixhawk Orange Cube)
GPS (Here 3)

Ağırlık (gram)
171
26
345

Miktarı
6
6
1

Toplam Ağırlk
1026 gram
156 gram
345 gram

49

1

49 gram

Batarya
Gövde
Görev mekanizması ve
komponentleri

840
683
400

1
1
1

840 gram
683 gram
400 gram

Toplam

3499 gram
Tablo 2.1.1: İHA Parça ve toplam ağırlık tablosu

No

Parça Adı

1
2
3

Motor 1
Motor 2
Motor 3

4
5
6
7

Motor 4
Motor 5
Motor 6
Pixhawk
Cube
Gps Module
Esc( motor
1)
Esc( motor
2)
Esc( motor
3)
Esc( motor
4)
Esc( motor
5)
Esc( motor
6)
Batarya
Telemetri
Radyo alıcısı

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

X Uzaklığı
(mm)
390 mm
390 mm
-192 mm

Y Uzaklığı
(mm)
0 mm
0 mm
327mm

Z Uzaklığı
(mm)
43 mm
43 mm
43 mm

192 mm
192 mm
-192 mm
0 mm

-327 mm
327 mm
-327 mm
0mm

43 mm
43 mm
43 mm
39 mm

0mm
72mm

85mm
0mm

28 mm
-34mm

-72mm

0

-34mm

-43mm

86mm

-34mm

43mm

-86mm

-34mm

43mm

86mm

-34mm

-43mm

-86mm

-34mm

0mm
-92mm
-52mm

0mm
-47mm
50mm

-56mm
-36,5 mm
26 mm

Tablo 2.1.2: İHA Malzeme Denge Tablosu
Komponentlerin ağırlık merkezine göre koordinat uzaklıkları belirtilmiştir.

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Üretilmiş olan insansız hava aracı hexacopter olarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda ana
gövde altıgen olarak tasarlanmıştır. Altıgenin köşegenlerinden çıkan motor kolları üretilmiştir.
Gövde, ana gövde ve motor kolları olarak oluşturulmuştur. Ana gövde ve motor kolları
3K Karbon-fiber malzemeden üretilmiştir. Ana gövde ve motor kolları ekibimiz tarafından
tasarlanmış

olup

su

jetiyle

kesilerek

nihai

haline

getirilmiştir.

Görsel 2.2.1: Ana gövde, motor kolları ve iniş takımlarının 3 Boyutlu Çizim Görseli
Ana gövdenin ölçüleri aşağıdaki gibidir:
22mm kol dış çapı
19.5mm kol iç çapı
220mm kol uzunluğu
2.2mm orta gövde kalınlığı
Gövdenin merkeze doğru uzaklığı 68.5mm
Her bir motor kolunun açısı 60 derece

Görsel 2.2.2: Ana gövdenin ölçüleri (Milimetre cinsinden)
Motorların motor koluna bağlanması için bir aparat gereksinimi duyuldu. Bu bağlamda bir
plastik parça kullanıldı.

Görsel 2.2.3: Plastik parçanın ölçüleri (Milimetre cinsinden, derinlik 40mm)

Fotoğraf 2.2.1: Üretilen ana gövdenin kuş bakışı fotoğrafı
İnsansız hava aracının sağlıklı bir şekilde iniş ve kalkış yapabilmesi için bir iniş takımı
gereksinimi duyuldu. Bu bağlamda bir iniş takımı tasarlandı. İniş takımının ana gövdeye
bağlanabilmesi için ana gövdenin birebir ölçülerinde bir parça 3 Boyutlu yazıcıdan basıldı.
Sonrasında ise iniş takımının ayakları bu parçaya bağlandı. İniş takımının ayaklarının her biri
20cm olarak üretilmiş olup ana gövdeye bağlanırken 75 derece açıyla bağlanmıştır. Ayrıca her
bir iniş takımının altına alanı 16cm2 olan kare parçalar monte edilmiştir.

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
T-motor MN4014 - 171gram*6=1026 gram
T-Motor Air 40A – 26 gram*6=156 gram
Pixhawk The Cube Orange Standard Set=345.68 gram
Gps here 3 ağırlığı = 48.8 gram
Profuse 22.2V Lipo Batarya 5000mAh = 840gr
Görev mekanizması ve komponentleri ağırlığı 400gr
Gövdenin ağırlığı 683.52gr
Tablodan aldığımız verilere dayanarak yapılan hesaplamalara göre insansız hava aracının
hareket halinde uçuş süresi 4 dakikadır*
İnsansız hava aracının havada hareketsiz asılı kalma süresi 13 dakikadır**
İnsansız hava aracının maksimum itki ile havada kalma süresi 2.13 dakikadır***
Pil kapasitesi 5000mah=5Ah
5Ah*60dk/h=300A*dk
Pilin kapasitesinin %80 inin kullandığımızı varsayarsak insansız hava aracının enerji
kapasitesi 300A*dk*(80/100)=240A*dk olarak hesaplayabiliriz.

*: Optimum güç tüketiminde her bir motor yaklaşık olarak 10 amper çekmektedir.
toplam çekilen amper 10A*6=60Amperdir.Havada kalma süresi 240A*dk/60A=4 dakika
**:Asılı kalmak için gerekli itki miktarı toplamda 3.5kilogramdır. Bunu motor başına hesaplarsak
3.5/6=0.58kg olarak hesaplayabiliriz.
0.58 kilogramlık itki için gerekli amper miktarı yaklaşık olarak 3 Amperdir. Toplam çekilen
amperi ise 3A*6=18 Amper olarak hesaplayabiliriz.
Havada kalma süresi 240A*dk/18A=13.3 dakika
***: Maksimum itkide çekilen amper miktarı 18.7 amperdir. 6 motorun çektiği amper miktarını
ise

18.7A*6=112.7A

olarak

hesaplayabiliriz.

Havada

asılı

240A*dk/112.7A=2.12dk olarak hesaplanabilir.

Tablo 3.1.1: T-Motor MN4014 modelinin veri tablosu

kalma

süresi

ise

2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Döner kanat kategorisinde 2. Görev havuzdan su alıp belirtilen yere suyu bırakmaktan
oluşmaktadır. Bu bağlamda yapılacak döner kanat insansız hava aracında bir su alma
mekanizması bulunması gerekmektedir.
Yapılan literatür araştırmalarında halihazırda kullanılan su alma sistemleri olan
rezervuar, su pompası ve su kabı (helicopter bucket) incelenmiştir. Bu incelemelerin sonunda
en verimli sistemin, itfaiye helikopterlerinde kullanılan su alma sisteminin basitleştirilmiş hali
olduğuna karar verilmiştir.

Rezervuar
Elektrik Tüketimi
Hacim/Ağırlık
Sistem karmaşıklığı
Göreve uygunluk
Toplam

Su pompası

1
5
5
3
14

5
4
3
2
14

Su kabı (helicopter
bucket)
2
2
1
1
6

*Araştırmalar sonucunda ekibin ortalama puanlarıyla oluşturulmuştur. (En düşük en iyi)

Görev mekanizması, su alma kabı, bağlantı parçaları, iki adet rulman ve bir adet servo
motordan oluşmaktadır. Su alma kabı ve bağlantı parçaları 3 boyutlu baskı malzemesi olan
PLA’dan üretilmiştir. Servo motor olarak da Tower Pro markasının MG955 modeli
kullanılmıştır.
Su alma kabının ölçüleri
aşağıdaki gibidir:

Eni 164mm
Boyu 84mm
Yüksekliği 42mm
Duvar kalınlığı 2 mm
Hacmi 500mL

Görsel 2.4.1: Görev mekanizmasının 3 Boyutlu görseli

Bağlantı parçalarının ölçüleri aşağıdaki gibidir:
Mekanizmanın bağlantı parçasının rulmana girecek piminin çapı 8mm
Uzunluğu 10mm
Kolunun uzunluğu 210mm
Profili kare ve bir kenarı 10mm

Görsel 2.4.2: Bağlantı parçasının 3 Boyutlu görseli
Drone, su alacağı yeri Raspberry Pi kamerasıyla beraber görüntü üzerine düşen renk
kümelerinin tespiti yapılarak, görüntü sayılaştırma ve kenar belirleme işlemine tabii tutularak
yer tespiti yapacaktır. Renk uzayı olarak da RGB (red, green, blue) yeterli olacağı
hesaplanmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda alınan verilere göre Raspberry Pi üzerinden
uçuş kontrol kartına gerekli komutlar sağlanarak drone’un hedef üzerine uçuşu sağlanacaktır

Görev mekanizması en az 250 mL su alabilecek tasarımda olması gerekmektedir.
Üretmiş olduğumuz görev mekanizması yaklaşık olarak 500 mL su taşıma kapasitesine
sahiptir. Bu görev mekanizması iniş takımına bağlanacaktır.
Görüntü işlemeyle belirlenen su alma kabının (havuz) koordinatlarına göre drone
otonom bir şekilde havuzun üstüne gelecek ve drone alçalma hareketi yapacaktır. Su kabı
tamamen batırılacaktır ve su kabın içine dolacaktır.
Drone su bırakma yerinin tespiti için su alınan konumdan yeniden yükselme hareketi
yapacaktır. Drone, görüntü işleme yardımıyla su bırakılacak yeri tespit edecek ve oraya
yönelim hareketi yapacaktır. Su bırakma havuzunun üzerine gelindiğinde tekrar drone alçalma
hareketi yapacak, istenilen yüksekliğe gelindiğinde servo motor yardımıyla görev mekanizması
döndürülerek su bırakma işlemi tamamlanacaktır. Kullanılan uçuş kontrolcüsü olan Pixhawk

Orange Cube’de bulunan bir özellik sayesinde servo motor uçuş kontrolcüsünden güç alacak
olup otonom bir şekilde çalışacaktır.

Görsel 2.4.3: Görev mekanizmasının 3 Boyutlu Görseli

Görsel 2.4.4: Görev mekanizmasının ölçüleri (milimetre cinsinden)

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri

Şema 2.5.1: İnsansız hava aracının devre şeması
İnsansız hava aracının uçuşunu kontrol etmeye yardımcı olan, donanım ve yazılım
bütünü uçuş kontrolcüsü olarak adlandırılmaktadır. Üretmiş olduğumuz insansız hava
aracında uçuş kontrolcüsü olarak Pixhawk Orange Cube seçilmiştir. Pixhawk’ı seçmemizin
sebepleri ise jiroskop, barometre gibi uçuş için elzem olan modüllerin yerleşik olması, ADS-B
taşıyıcı panosunu içermesi, kolay erişim, Pixhawk kullanılarak birçok çalışma yapılmış olması
ve kullanılan diğer elektronik elemanların kullanımına imkan sağladığı için (Örneğin görev
mekanizmasında

kullanılması

edilebilmektedir.)

olarak

planan

sıralanabilir.

servo

motor

Pixhawk

uçuş

Orange

kontrolcüsü
Cube

345

ile
gram

kontrol
olup,

945x44.3x17.3mm ölçülerine sahiptir.
Uçuş kontrolcüsünde 32 bit ARM tabanlı STM32H743 işlemcisi bulunmakta olup ayrıca
1MB RAM (geçici belleğe) sahiptir. Fail-safe modunun verimli çalışabilmesi ve uçuş güvenliğini
arttırmak için ise STM32F103 işlemcisi bulunmaktadır.

Uçuş kontrolcümüz birçok sensöre dahili olarak sahiptir. İvme ölçer ve jiroskop için
ICM20948İ

ICM20649,

ICM20602

sensörleri,

barometre

için

MS5611

sensörleri

bulunmaktadır.
Üretilecek olan insansız hava aracının uçabilmesi ve görevleri etkin yapabilmesi için
çevresel faktörlere ihtiyaç duymaktadır. Bunlardan en önemlisi GPS modülüdür. GPS modülü
için Pixhawk Orange Cube için de uyumu yüksek olan Here 3 kullanılmıştır. CAN protokolü ile
oluşturulan RTX navigasyon modunu desteklemektedir. Ayrıca tasarımı itibariyle toz gibi dış
etkenlerden daha az etkilenmektedir. Dahili işlemcisi olan STM32F302 ile muadillerine göre
daha yüksek işlem gücü sunmaktadır. 76mmx76mmx16.6 mm ölçülerine sahip olan Here 3
GPS 48.8 gram ağırlığa sahiptir.
İnsansız hava aracının 2’nci görevi başarıyla yerine getirebilmesi için yüksek itki gücüne
sahip motorlar gerekmektedir. Bu bağlamda T-Motor markasının MN4014 400KV modeli
kullanılmıştır. Motor kablolarla beraber 171g olup, 44.7x34.5mm ölçülerine sahiptir.
Motorların kontrol edilebilmesi için ESC adı verilen bir komponente ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu bağlamda motorumuza en uygun olarak T-Motor markasının Air 40Amper
modeli seçilmiştir. Bu modelin seçilmesinin sebeplerinden birisi de kendisine özel bir yazılımın
bulunmasıdır.
Motor, ESC, uçuş kontrolcüsü gibi komponentlerin gücünü sağlaması için ise Profuse
markasının 6S 65C 5000 mAh 22.2V modeli seçilmiştir. Bu modeli seçme sebeplerimiz ise
Profuse markasının batarya konusundaki güvenirliliği ve kullandığımız motorların çalışma
voltajıdır. Gelecekte batarya kapasitesinin daha yüksek bir versiyonu kullanılması
planlanmaktadır. Şu an kullanılan bataryanın ölçüleri 155x45x53mm olup yaklaşık olarak
784gr ağırlığa sahiptir.
Görev mekanizmasının döndürülmesi için bir servo motora ihtiyaç duyulmuştur. Bu
bağlamda Tower Pro markasının MG955 modeli kullanılmıştır. Görev mekanizmasının
döndürülmesi için yüksek torka ihtiyaç olduğundan dolayı bu model seçilmiştir. MG955
servosunun tutunma torku 6V değerinde 11kg/cm’dir. Ağırlığı 55gr olup 40.7x19.7x42.9mm
ölçülerine sahiptir.
Üretilmiş olan insansız hava aracının otonom bir şekilde hareket edebilmesi,
otonomlaştırma için belli başlı hesaplamaları yapabilmesi için bir uçuş bilgisayarına ihtiyaç
duymaktadır. Uçuş bilgisayarı için Raspberry Pİ 4 4GB modeli seçilmiştir. Güçlü bir işlemciye

ve yüksek geçici belleğe sahip olması insansız hava aracının havadayken gerekli hesaplama
işlemlerini çok hızlı yapmamızı sağlamaktadır. Ayrıca yönetim kolaylığı, batarya tüketiminin
verimli olması, kolay kaynak bulunması da seçim için önemli bir etkendir. Görüntü işleme için
ise Raspberry markasının Pi 4 modeline tam uyumlu olan kamerası seçilmiştir.
RF alıcı verici radyo dalgalarıyla çalışan bir kablosuz haberleşme s istemidir. Bu
bağlamda RF sistemi için Radiolink R9DS Pro kumanda ve TP2262, TP2272 modülleri
kullanılmıştır. Yer istasyonu yazılımı olarak da açık kaynak kodlu olan Mission Planner
kullanılmaktadır.
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Döner kanat İHA kamerasına gelen görüntüde renk tespiti yapılarak yük bırakma ve
yük alma alanının tespitini sağlamaktadır. Tespit edilen noktalar takip edilerek merkez olarak
referans alınan noktayla belirlenen alan arasındaki parametreler kullanılarak dronenin alana
ilerlemesi sağlanır. Kameradan gelen görüntü renk uzayı değiştirme işlemine tabi tutulur.
Sonrasında belirlenen renk uzay parametreleri maskelenerek arkadaki görüntü ile birleştirilir.
Kameradan gelen görüntünün istenilen noktasına bir çember oluşturularak diğer aşamalarda
referans noktası olarak kabul edilir. Belirlenen renk uzay aralıklarındaki tespit edilen noktalar
kontürleme işlemine tabi tutulur sonrasında bir dikdörtgen içerisine alınır.
Önceden belirlenmiş drone merkez kamerasına takip edilen renk uzayındaki nesne
takip edilerek referans noktasına göre uzaklık ve x,y koordinatları belirlenir. Belirlenen nokta
içerisine uygun görülen yarıçap içine giren nesne renk uzayında belirlenen yük bırakma veya
yük alma işlemi komutuna tabi tutulur. Renk uzayları ve komutları şartnamede belirlenen yük
alma ve bırakma noktalarına göre belirlenmiştir.

Görsel 2.6.1: Hedef tanıma sistemi örnek görsel ve örnek kodlamaları

2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Üretilmiş olan insansız hava aracının maksimum hızı 13 m/s
Dönüş yarıçapı 60 derece
Yükselme ivmesi 9 m/s2
Toplam uçuş ağırlığı (su hariç) 3.5kg
Toplam uçuş ağırlığı (su dahil) 3.95kg
Hesaplanan Görev 1 uçuş süresi 2.3 dakika
Hesaplanan Görev 2 uçuş süresi 3.5 dakika
Batarya kapasitesi ilk etapta 5000 mAh olarak belirlenmiştir. Ancak aynı gramaj ağırlığına
sahip daha yüksek kapasiteli bataryalar kullanılabilir. Görev sürelerinin hesaplanmasında itki
maksimuma çıkarılmamıştır.

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Numara Parça adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Motor (T- Motor MN4014)
ESC (T-Motor Air 40A)
Uçuş kontrolcüsü
(Pixhawk Orange Cube)
GPS (Here 3)
Telemetri modülleri
RF Kumanda (Radiolink
R9S Pro)
Raspberry Pi 4 ve
kamerası
Ana gövde (Karbon fiber)
Motor kolları (Karbon
fiber)
Görev mekanizması (PLA)
İniş takımı (PLA)
Batarya (Profuse 5000
mAh 6s)

Birim fiyatı
(TL)
823 TL
340 TL
3200 TL

Miktarı
6
6
1

Toplam Fiyatı
(TL)
4938 TL
2040 TL
3200 TL

1200 TL
500 TL
1900 TL

1
1
1

1200 TL
500 TL
1900 TL

900 TL

1

900 TL

2000 TL
200 TL

1
6

2000 TL
1200 TL

200 TL
50 TL
1000 TL

1
4
1

200 TL
200 TL
1000 TL

Toplam

2.9 Yerlilik
Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır.

19.278 TL

