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1.Proje Özeti                                                                                                                            

Düzce Üniversitesi DÜTEK Takımı olarak hedefleri ve istekleri üst seviyede olup takım 

üyelerinin yetenekleriyle birlikte hedeflerine ulaşma konusunda istekli bir şekilde yollarına 

devam etmek istemektedir. Takım oluştururken ihtiyaç duyduğumuz gereklilikleri yerine 

getirecek bir takım oluşturmak çok önemli olduğundan, yapılacak görevleri düşünerek gerekli 

üyeler seçildi. Takım üyeleri, birbirleriyle etkileşim kurma, analitik düşünme, problem ve 

sorunlarda hızlı sonuç üretme gibi yeteneklere sahiptir. Ayrıca araştırma ve öğrenme gibi 

sorumluluklarını yerine getirme becerisine de sahip olup, alternatif çözümler bulmak gibi 

pratik zekâ gerektiren sorunlarda da , bu özellikleri sayesinde sahici ve doğru tespitler 

yapabilmektedir. 

 

1.1Tasarımda İzlenen Yöntem                                                                                             

DÜTEK takımı olarak Sigun İHA’sının üretim sürecinde gerek denge gerek ağırlık yönünden 

olumlu ve olumsuz sonuçları değerlendirilerek üretimi sağlandı. Üretim aşamasında hafif ve 

sağlam malzemeye sahip olduğu için karbon fiber profiller ve plakalar kullanıldı. Motor 

tutucular arasındaki boru, elips plakalar, kare profil, iniş takımı ve kamera tutucular karbon 

fiber malzemeden belirlediğimiz ölçülerde kesilerek yapıldı. Karbon fiber boru ve kare profili 

birbirine sabitlemek için kullanılan T parça ve motor tutucular 3D yazıcıda PLA filament 

kullanılarak basıldı. SolidWorks programında tasarlanarak üretimi gerçekleştirildi. İnişi daha 

stabil ve dengeli gerçekleştirebilmek için 4 ayaklı iniş takımı ve ayaklarda köpük 

malzemelerden yapılmış sönümleyiciler kullanıldı. Köpük sönümleyicilerin içerisinde de 3D 

yazıcıda basılmış ayak taban parçası bulunmaktadır.                                                               

SİGUN İHA’sının tasarımına göre maksimum sınır ağırlığı taşıyabilecek güçte 720kv 

motorlar ve 12*3,8 inç pervaneler kullanıldı.    
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Motorları süreceğimiz elektronik hız kontrolü bağlanılarak güç kontrol kartına (pdb) elektrik 

bağlantısı yapıldı. Elektronik hız kontrol kartının sinyal kabloları otonom uçuş kartına 

bağlanılarak motorlar artık çalıştırılabilir hale getirildi. Herhangi bir elektronik problemde 

devredeki akımı kesmesi için akım kesici ve batarya bağlantısı yapıldı. Ardından otonom 

uçuş kartını besleyebilmek için güç modülü bağlandı. Otonom uçuş kartının küresel konumu 

için GPS bağlantısı yapıldı. Ayrıca yer istasyonundan otonom uçuş kartına erişebilmek ve 

durumunu görmek için haberleşme modülü(telemetri) bağlantısı yapıldı.                                                                            

Kumanda kontrolü için kumanda alıcı bağlantısı yapılarak kumanda ile eşleştirildi. Görev 

2’de su bırakma için kullanılan solenoid pompaların çalıştırması için röle ile bağlantısı 

yapıldı. Daha sonra röleyi kontrol etmek için sinyal kablosu yardımcı bilgisayara (Jetson 

Nano) bağlandı. Yardımcı bilgisayarı besleyecek 5V 5A güç kartı, güç kontrol kartında 

bulunan VCC bağlantısı yapıldı. Daha sonra besleme devresinin güç çıkışı yardımcı 

bilgisayara bağlandı. Böylece su bırakma işlemini gerçekleştirecek elektrik bağlantıları 

tamamlandı. 

1.2 Takım Organizasyonu 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2.1 Takım Organizasyonu Şeması  
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1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

 

 

 

2. DETAYLI TASARIM                                                                                                             

 Yarışma kurallarına göre tasarladığımız Sigun İHA’sının tasarımının detayları ve tasarımın 

özgünlüğü ile ilgili bilgiler alt başlıklarda sunulmuştur. 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri                                                                          

İHA’nın Görev 1 aşamasında yüksüz durumdaki ağırlığı 3016 gram olarak hesaplandı. Görev 

2 sırasında yüklü durumdaki toplam aldığı su miktarı ölçülen yaklaşık olarak 600 gramdır. 

İHA’nın yüklü durumdaki toplam ağırlığı ise 3808 gram olarak hesaplandı. Sigun İHA’sına ait 

parça ve toplam ağırlık bilgisi Tablo 2.1.1’de verildi. 
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Sigun İHA’sına ait malzemelerin ağırlık ve denge bilgileri Tablo 2.1.2’ de verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tablo 2.1.2 Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu 

Tablo 2.1.1 Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu 
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Elips plakanın merkezi referans alınarak X, Y ve Z eksenleri SolidWorks programı üzerinden 

tanımlandı.  

 

             Şekil 2.1.3 X, Y ve Z Uzaklıklarının Referans Merkezi ve Eksenleri 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler                                                                                        

SİGUN İHA’sı H tipi şase olarak tasarlandı. Özgün şase, motor tutucu, T parça ve iniş takımı 

tasarlandı. Elips plakalar, kare profil boru, karbon fiber borular, ayaklar ve kamera tutucular 

karbon fiber malzemeden kesildi; alt ve üst motor tutucular, balsa tutucular, ayak tabanlar ve 

T parça ise PLA malzemeden %100 doluluk oranında basıldı. 

    

İHA’nın gövdesi 12x18 cm’lik karbon fiberden yapılmış elips plakalardan oluşturuldu. Alt 

plakaları sabitlemek için aralarına boyu 65 mm, 50 mm ve 20 mm’lik metal aralayıcı 

yerleştirildi. Alt plakaların arasına pil kutusu, üst plakaların arasına Jetson Nano ve sigorta, 

Jetson alt plaka ile pil kutusu üst plaka arasında PDB ve Jetson Nano güç devresi, en alt 

plakanın altına ise Görev-2’de kullanılacak bambi konumlandırıldı. İHA’nın gövdesini oluşturan 

Şekil 2.2.1 İHA Şase Görünümü 
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plakaları sabitlemek için şasenin ortasında bulunan kare profil boru; pervane, motor ve motor 

tutucuların bulunduğu karbon fiber boruya T parça tasarımı ile montajlandı. Şasede 

kullandığımız karbon fiber yapımı ayakların uzunluğu 178 mm, kare profil borunun dış çapı 20 

mm iç çapı 17 mm, uzunluğu 340 mm, karbon fiber borunun dış çapı 20 mm, iç çapı 18 mm 

uzunluğu ise 400 mm’dir. Kamerayı İHA’ya sabitlemek için kamera tutucu; iniş takımlarına 

destek amaçlı balsa, balsa tutucu ve ayak taban konumlandırıldı. Kamera tutucunun uzunluğu 

389.02 mm, kalınlığı ise 1.5 mm’dir. Balsanın uzunluğu 356.21 mm, kalınlığı ise 6mm’dir. 

Balsa tutucu ayağa sabitlendi, uzantıları ise ayakları arasında balsaları sabitlemek için 

kullanıldı. Balsa tutucu üzerindeki çıkıntı boyları 15 mm, dış çapı 10 mm ve iç çapı 6.5 mm 

olarak verildi. Ayak tabanının dış çapı 35 mm, iç çap 14 mm’dir. Kamera tutucular arasına 

gelecek ve Görev-2’de kullanılacak 1080p 30FPS ASUS C3 kamera sabitlendi. 

                  

              

 

           

  Şekil 2.2.2 İHA’nın Teknik Çizimleri 
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Şekil 2.2.2 Sönümleyici Şekil 2.2.3 Ayak Taban 

Şekil 2.2.4 Motor Tutucu 

Üst 

Şekil 2.2.5 Motor Tutucu 

Alt 

Şekil 2.2.6 Balsa Tutucu Şekil 2.2.7 T Parça 

77  



9 
 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Aerodinamik ve stabilite testleri yapılmış olup istenilen sonuçlara varılamamıştır. 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Su alma görevini gerçekleştirmesi için tasarladığımız mekanizma bambi tasarımıdır. Suyun 

alınıp taşınmasını sağlamak için 16,8 cm çapında su geçirmeyen kumaş ile şeffaf branda 

birleştirilerek bir su taşıma haznesi tasarlandı. Brandanın kenarlarında bulunan 32 adet 

delikten uzunluğu 60 cm olan kablolar ile bambinin üst orta merkezinde bulunan 3D yazıcıda 

basılmış bambi aparatının içerisinden geçirilerek İHA’nın 4 ayağına sabitlendi. Bambi 

aparatının sabitlenmesi için 3,5 cm çapındaki halkanın kenarlarından dışarı 6 noktadan çıkan 

6,8 cm uzunluğundaki uzantılar ile branda kumaşına eşit aralıklarla montajlandı. Su alma 

işlemi daldırma yöntemi ile gerçekleştirildi. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için öncelikle İHA 

alçalarak bambiyi su seviyesine getirir. Su alma sırasında bambinin daha kısa sürede suya 

batması için kenarına kablolarla sabitlenen 50 gramlık kurşun yardımıyla su alma işlemi 

gerçekleştirildi. Su bırakma sırasında İHA belirlenen bölgede alçalarak su alma haznesinin 

orta merkezine sabitlenen 2 adet mini solenoid pompa ve pompalara bağlı 5 mm çapında 

hortumlar yardımıyla işlem gerçekleştirildi. Kullandığımız Solenoid pompalar paralel 

bağlantıda 12V 1.5A akım çekmektedir. 

Pompalardan birisinin arızalanması sonucu videoda tek pompa kullanılmak zorunda kalındı. 

Yarışma alanında 2 adet kullanılacaktır. Görev mekanizması Görev 1’de stabil uçuş 

sağlamak için kullanılmayacaktır.                                                                                                                 

Bambinin üretimi sırasında kullanılan parçalar Şekil 2.4.1’de gösterilmiştir. Bambinin 

üretiminin tamamlanmış hali Şekil 2.4.2’de görselleştirilmiştir        

                   
Şekil 2.4.1 Bambi Malzemeleri Şekil 2.4.2 Bambi Tasarım 
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2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri                                                                          

İHA'nın Altium  programında çizilen elektronik devre şeması aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 2.5.1 SİGUN Aracı Elektronik Devre Şeması 

Motor                                                                                                                               

Kavramsal tasarım raporunda kullanacağımızı belirttiğimiz EMAX 3110                            

motoru stokta bulunmama durumundan dolayı SunnySky markasının                            

X3108S modelinin kullanılması uygun görüldü. 

2.4.3 Bambi Tasarımı ve Teknik Çizimi 
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          2.4.2 Akım – İtme Grafiği                            2.4.3 Akım – Güç Grafiği 

Pervane                                                                                                                                        

Pervane tercihinde hafiflik ve dayanıklılık esas alınmıştır bundan                                     

dolayı yapım malzemesi olarak karbon fiber tercih edilmiştir. İHA’ da                                                   

kullanılan aerodinamik motorlar ile pervanelerin güç verimliliğini artırmak                             

için güç tüketimi göz önüne alındığından dolayı sisteme en      uygun                                          

12 x 3,8” pervane tercih edilmiştir. 

Elektronik Hız Sürücü Kartı 

İHA’da kullanılan elektronik hız kontrol kartında, tercih 

edilen         SunnySky X3108S motorunun çektiği maksimum 

akım değerleri referans alınarak bu değerler doğrultusunda 

Hobbywing markasının XRotor 40A modeli tercih edilmiştir. 

Batarya 

İHA’da batarya seçiminde en iyi enerji / ağırlık oranı ve 

uygulamalarımız için yeterli kompakt olduğundan dolayı 

lityum polimer pil tercih edilmiştir. Birçok seçenek arasından 

yüksek enerji yoğunluğu, kararlı performans sağlaması 

nedeniyle LEOPARD POWER markasının 8000mah / 

14,8V/ 25C modeli tercih edilmiştir. 

Güç Dağıtım Kartı 

İHA’da kullanılan parçaların çalışma gerilimleri farklıdır. Farklı 

gerilimlerde çalışan bu parçalara gereken gerilimi organize bir 

şekilde dağıtmayı sağlayan devre kartıdır. BEC’lerin 

kullanarak gücü 3S-4S Lipo pillerden, birden çok elektronik hız 

kartına dağıtırken, RC alıcılar, Jetson Nano ve servolar için 

senkronize ve regüle edilmiş DC 5V sağlar. Ayrıca kameralar, 

uçuş kontrol cihazlarına, video vericileri vb. güç vermek için 

doğrusal ayarlı DC 12V sağlar. 
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Akım Kesici 

İHA’nın olası bir kaza sonucunda elektronik kısımda aşırı akım 

çekmesini önleyen parçadır. Güvenlik amacıyla motorların çektiği 

en yüksek akım değerinin %10 daha fazlası hesaplanarak 80 

amperlik bir akım kesici tercih edilmiştir. 

 

 

 

Yardımcı Bilgisayar 

Jetson Nano, yapay zekâ uygulamalarını küçük boyutta, 

yüksek işlem gücünü, düşük maliyette çalıştırmaya olanak 

sağlayan geliştirme kartıdır. Katılacağımız yarışmadaki 

görevlerde olan yapay zekâ, makine öğrenmesi, görüntü 

işleme, nesne algılama ve nesne takibi gibi yüksek işlem 

gücü gerektiren uygulamaların Jetson Nano ile yapılması 

planlanmaktadır. 

 

 

 

 

Uçuş Kontrol Kartı 

İHA’nın otonom bir şekilde uçuşunu tamamlaması için 

sisteminde bulunan sensörlerden ve GPS ‘den gelen veriler ile 

otonom uçuşunun kontrol edildiği sistemdir. İHA’nın 

yarışmadaki görevlerde otonom uçuşunu sağlaması için 

Pixhawk2 Cube         uçuş kontrol kartının kullanılması 

planlanmıştır. Bunun sebebi açık kaynak kodlu yazılımı ve 

Mission Planner yardımcı yazılımı ile kolaylıklar sağlaması, 

teknik ve donanımsal özelliklerinden dolayı yüksek 

performansa sahip olmasıdır. 
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   Haberleşme Modülü 

İHA’nın uçuş esnasında yer istasyonu ile uzaktan 

kontrolünü sağlayan ara bağlantı kartı olarak XBEE 

markasının PRO S2C   modeli tercih edilmiştir. Bu modülün 

seçilme nedeni, tercih edilen uçuş kontrol kartı ile 2.4 GHz’ 

e kadar verileri aktarma avantajıdır. 

 

   Küresel Konum Belirleme Aygıtı 

İHA’nın otonom uçuş esnasında konumunu tespit etmek için 

kullanılan ve konuma göre uçuş sağlayan aygıttır. İçinde yer 

alan barometre, üç eksenli gyro, üç eksenli akselometre ve 

üç eksen kompas sayesinde ölçme kabiliyeti oldukça 

yüksektir. Birlikte kullanılan uçuş kontrol kartı ile uygun 

olduğundan dolayı Here 2 GPS model aygıtı tercih edilmiştir. 

  Yer İstasyonu Yazılımı 

İHA’nın uzaktan kontrol edilebilmesi ve anlık olarak uçuş verilerinin bilgisayar ortamında 

gözlenmesi amacıyla Mission Planner yer istasyon yazılımının kullanılması planlanmaktadır. 

 

  

 

 

Kumanda 

İHA’nın manuel olarak uçuşu için Spektrum DX8 kullanılması 

planlanmaktadır.                                                                                                       

 

 

 

 

Mini Solenoid Pompa 

İHA’nın su bırakma görevinde kullanacağı düşük güç, yüksek verime 

ve IP68 standartlarına uygun olmasından dolayı mini solenoid pompa 

tercih edilmiştir. 

Şekil 2.4.4 Yer İstasyon Yazılımı Ekranı 
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Voltaj Düşürücü 

İHA’da kullanılacak olan Jetson Nanoya doğru bir şekilde voltajı 

aktarmasına yarayan bir çeşit regülatördür. Bataryanın 

sağladığı 14-16 arası volt değeri, Jetson Nanonun çalışma 

gerilimden yüksek olduğu için batarya gerilimini 5V a çevirmek 

amacıyla voltaj düşürücü (buck converter) kullanılmıştır.   

 Röle 

İHA'nın ikinci görevde kullanacağı selonoid pompayı anahtarlama 

amacı ile kullanacağımız devre elemanıdır. 30V DC gerilime ve 

10  ampere kadar akımı anahtarlayabilmektedir. 

 Kamera 

Görüntü işleme ve nesne takibi için yüksek çözünürlüklü görüntü 

sağlamasından dolayı Asus C3 Webcam tercih edilmiştir. 

 

Otonom Uçuş Görev 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görev 1 için gerekli rotayı Mission Planner üzerinden oluşturduk. İHA’mız Waypoint- 1 de 10 

metre yüksekliğe çıkarak otonom bir şekilde havalanacak ve görev uçuşuna başlayacak. 

Belirtilen Waypointleri sırasıyla takip ederek referans aldığımız 1. direğin etrafından döndükten 

sonra 3. Direğe doğru gidecek. 3. direk etrafında tam tur 360 derece döndükten sonra 2. 

Direğe doğru uçuşuna devam edecek. 2. direkten döndükten sonra kalkış yaptığı noktaya 

    Şekil 2.5.1 Otonom Uçuş Görev 1 
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doğru uçuşuna devam edecek. Bu uçuşu otonom olarak 2 tam tur atarak gerçekleştirecek ve 

Kalkış yaptığı piste Waypoint 25’te belirttiğimiz 10 metre 7 metre 4 metre 1 metre 

yüksekliğinde sırasıyla yavaş yavaş inişini gerçekleştirecek.  

 

Otonom Uçuş Görevi 2 

 

 

 

 

 

 

 

İHA’mız görev uçuşuna kumandadan verilen Guided komutu ile başlayacaktır. İlk turda yazılım 

ekibimizin geliştirmiş olduğu Nesne Tespit ve Takip algoritması kullanılarak su bırakma 

alanının koordinatları tespit edilecektir. 2. turda ise koordinatları görevden önce belirlenmiş 

olan su alma noktasına gidilecektir. Mekanik ekibi tarafından tasarlanmış olan su alma aparatı 

sayesinde su alınacak ve 1. turda tespit edilen su bırakma işlemi gerçekleştirilecektir. Su 

bırakma işlemi gerçekleştirildikten sonra İHA pist alanına güvenli bir şekilde iniş yapacaktır. 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi                                                                                                       

Hedef tespiti ve tanıma sisteminin yapılış amacı Görev-2 doğrultusunda otonom uçuş 

yapılırken İHA’nın belirlenen hedefi tespit edip ortalayacak şekilde yönelim hareketlerini 

yapmasıdır. Hedef tespit algoritması Python dilinde görev için en uygun kütüphaneler 

kullanılarak kodlanmıştır. Bu kütüphanelerin başında hedef tespitinde kullanılan görüntü 

Şekil 2.5.2 Mission Planner Rota Planı 

 

 Şekil 2.5.3 Otonom Uçuş Görev 2 
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işleme için OpenCV kütüphanesi, İHA’nın hareketlerinin kontrol edilmesi için ise Dronekit 

kütüphanesi kullanılmıştır. 

  

                                                                                                                

 

 

 

 

 

Görüntüdeki gürültülerin, istenmeyen piksellerin temizlenmesi gerekir. Bunun için 

görüntümüze blurlama yapıldı. OpenCV kütüphanesi de birden fazla blur fonksiyonları 

arasından GaussianBlur kullanıldı. Bir görüntünün normalleştirilmiş bir kutu filtresinin 

sarılmasıyla yapılır. Çekirdek alanı altındaki tüm piksellerin ortalamasını alır ve bu ortalamayı 

merkezi öğe ile yer değiştirir. Kutu filtresi ne kadar artarsa görüntümüz o kadar çok 

bulanıklaşır. Bu işlemden sonra maskeleme işlemi yapılmalıdır. Bunun için öncelikle 

kameradan alınan anlık görüntü OpenCV de default olarak gelen BGR renk uzayını, HSV renk 

uzayına dönüştürmek için cvtColor fonksiyonu kullanıldı. Bu fonksiyon ise parametre olarak 

sırayla görüntümüzü convert edeceğimiz renk uzayına denk gelen methodları alır. Görüntünün 

işlenmesi için uygun formata getirildi. Tespit edeceğimiz nesne rengi kırmızı olacağı için 

kırmızının HSV renk aralığı belirlenmelidir. Renk aralığı belirlendikten sonra maskeleme ve 

renk uzayında girilen renk aralıklarına denk gelen, pikselleri tespit etmekte kullanılır ve binary 

formatta 1 ve 0’lardan oluşan bir görüntü döndürür. Görüntüdeki beyaz yerler nesnenin 

bulunduğu alan, siyah yerlerse girilen renk kodu ile uyuşmayan değerlerdir. Maskeleme 

işleminde inRange fonksiyonu kullanılır ve parametre olarak görüntümüz ve renk aralıklarını 

alır. Maskeleme işleminden sonra Dilate fonksiyonu ile tespit edilen piksellerin daha 

netleştirmesi için büyütüldü. Aldığı parametreler sırasıyla görüntü, kernel değeri ve iterayon 

değeridir. Örneğin; bir piksellik 5 px büyütüldüyse iterations değer 3 girildiğinde 15 piksellik bir 

değer alınır. Görüntü işleme sonucunda nesne görüntü üzerinde belirgin hale gelir. Tespit 

edilmesi ve çevresinin işaretlenmesi için ise sırasıyla contour işlemlerini ve yazdırma 

işlemleriyle yapılmalıdır. Kenar bulmada findContours fonksiyonu kullanıldı. Bu fonksiyon 2 

indexli değer döndürür. Bizi ilgilendiren kısım ise verdiği ilk indexteki değerlerdir. 

Findcontours’un aldığı parametreler görüntü değeri ,kenarların tespiti için kullanılacak method 

ve görüntü işleme sırasında tespit edilirken deforme olan kenarların optimum seviyede 

Şekil 2.6.1 Renk ile Nesne Tespiti 
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tutmaya yarayan approx methodudur. Tespit edilen kenarların görüntü üzerinde çizilmesi 

gerekmektedir. Bunun içinse DrawContours fonksiyonu kullanıldı. Nesneyi görüntü üzerinde 

çizdirdikten sonra hedef tespiti tamamlamış olur. 

Hedef Takibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.6.2 İHA Yönelim Algoritması Görüntüleri 

Şekil 2.6.4 Hedef Takip Algoritması Diyagramı 
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Hedef takibi algoritmasında kameranın aldığı görüntü parametrik olarak n x m parçaya 

bölünür.(n satır m sütün) 

Bu ekranın bölündüğü kısımlar İHA’nın hedefi ortalaması için gitmesi gereken yönlerinin 

bilgisini sağlamaktadır. Tespit edilen nesnenin ekran böl fonksiyonun ürettiği karelerde hangi 

konumda olduğu alınır. Bu konumlar merkez kare 0,0 olacak şekilde x, y koordinat sistemine 

benzer şekilde kodlanmıştır. Ekran parçalara bölündükten sonra tespit edilen nesnenin hangi 

karede olduğunu bulmak için bölge bulma fonksiyon çalıştırılır. Bölge bulma fonksiyonu 

nesnenin olduğu kareye göre gitmesi gereken yönü ve hız bilgiyi döndürür. Bölge bul 

fonksiyonunu döndürdüğü yön ve hız bilgileri kullanılarak dronekit kütüphanesinde bulunan 

velocity fonksiyonu çalıştırılır. Bu işlemler kameradan alına her frame için gerçekleştirilir. İHA 

istenen konuma(merkez kare) geldiğinde hareket sıfırlanır ve 3 saniye boyunca bulunduğu 

konumun koordinatlarını alır. Eğer bu 3 saniye dolmadan merkez kareden çıkarsa merkez 

kareye gelmesi için yapılan işlemler tekrardan gerçekleştirilir ve 3 saniye sayacı sıfırlanır. 

Koordinat alma işleminde ise 3 saniye boyunca sürekli koordinat alınır ve 3 saniye dolduğunda 

alınan bütün koordinatların ortalama değerleri aranan koordinat olarak alınır. 

3 saniyelik koordinat alma işlemi istenilen koordinatının doğruluğunu arttırılması için İHA 

5m’ye alçaltılarak tekrardan koordinat alma işlemleri gerçekleştirilir. İHA nesne tespitine 

başladığı anda kamera açısında nesne tespit edilemediyse arama fonksiyonu başlatılır. 

Arama fonksiyonu nesnenin o anki konumuna göre aranan nesnenin olabileceği alanları 

hesaplayıp kendine bir rota belirler. Arama fonksiyonu çalışırken herhangi bir yerde aranan 

nesne tespit edilirse arama fonksiyonu biter ve yukarıda anlatılan işlemler başlatılır. 

 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Batarya Performansı: Batarya İHA’nın görev 2 yükü ile beraber toplam ağırlığı ve görev 2’yi 

tamamlama süresi baz alınarak seçilmiştir. Batarya seçimi için kullanılan formül ve bataryaya 

ait performans bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 Uçuş süresi = pilin 1dk’da verebildiği akım * (%20 tolerans) / sistemin çektiği akım 

            Uçuş süresi = 480*0,8/60 = 6,4dk 
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                                  Şekil 2.7.1 İHA’nın Uçuş Süresi Hesaplamaları 

Motor Performansı: Motorlar ve pervaneler seçilirken %50 güçte iken İHA’yı kaldırabilecek 

şekilde seçilmiştir. Motorlara ait performans bilgileri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Şekil 2.7.2 Motor Performans Verileri 

 Görev 1 Görev 2 

İHA’nın Kalkış Ağırlığı(gr) 3016 3808 

Motor Başına Düşen Yük(gr) 754 952 

Motor Başına Düşen Min. Akım(A) 7 A 10 A 
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Görev Performansı: Bu başlık altında aşağıdaki tablolarda da belirtildiği üzere İHA’nın 

yapacağı görevler hakkında performans bilgileri ve görev 2 için hedef tespiti ve isabet oranı 

hakkında bilgiler verilmiştir. 

 Görev 1 Görev 2 

Süre(dk) 2 6 

İHA’nın Görevleri Tamamlama süreleri 

 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

 

2.9 Yerlilik 

Yerlilik kapsamında çalışmamız bulunmamaktadır. 


