
 

  



TAKIM ADI: ARYA 

ARAÇ TÜRÜ: DÖNER KANAT  

ÜNİVERSİTE: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

TAKIM KAPTANI: Muhammed Enes ALATAŞ 

1. PROJE ÖZETİ  

ARYA, Kasım 2020 tarihinde havacılık alanına ilgi duyan mühendislik öğrencileri tarafından 

oluşturulmuş bir takımdır. Takımın amacı havacılık alanında deneyim sahibi ve nitelikli bir grup 

oluşturmak; böylece ülkemizdeki havacılık çalışmalarına fayda sağlayabilmek ve uluslararası 

platformlarda ülkemizi temsil edebilmektir. Bu gayeyle beraber takım, Kasım ayından itibaren 

hiç ara vermeden Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması döner kanat kategorisinin 

isterlerine uygun şekilde olabildiğince özgün ve nitelikli bir proje ortaya çıkarabilmek için 

çalışmalarına devam etmektedir. 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem  

Tasarlanmış ve üretilmiş olan döner kanat İHA’da; yarışmada ağırlık sınırlaması olduğundan 

hafiflik, görevler esnasında su yükü taşınacağından maksimum itki ve yüksek hareket kabiliyeti 

en önemli parametreler olarak kabul edilmiştir. Kavramsal rapor aşamasında yüksek itki 

sağlayacağından 8 motorun 4 kola 4+4 şeklinde konumlandırılması düşünülmüş fakat bu 

şekilde aşağı yönde konumlanan motorların verimsiz çalışması sebebiyle hexacopter 

tasarımın daha verimli olduğu kanısına varılmıştır. 8 motorun kullanıldığı durumlarda ağırlık 

artışı da olduğundan optimum tasarım olarak bir hexacopter tasarlanmıştır. Bu tasarımda 6 

motor kullanıldığından yarışmada görevleri yerine getirebilmek için yeterli itki ve hareket 

kabiliyeti sağlanmış oldu ve bunun yanı sıra 8 motora kıyasla hafiflik sağlandı. Tasarımda 

gerçekleştirilen tüm değişiklikler uzun çalışmalar ve deneyler sonucunda İHA’nın işlevselliğini 

ve verimliliğini arttırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Gövde tasarlanırken hafiflik ve dayanım özellikleri göz önünde bulundurularak karbon fiber 2 

mm’lik plakalar kullanılması uygun görüldü. Kollar için ise iç çapı 14 mm dış çapı ise 16 mm 

olan karbon fiber borular uygun görüldü. Kolların, bacakların ve motorların bağlantı aparatları 

gibi kendi tasarımımız olan parçaların basımını PLA malzeme kullanarak 3 boyutlu yazıcı ile 

oluşturduk. Böylece kalıp gibi yüksek maliyetli üretim yöntemlerini kullanmamış olduk ve bizim 

tasarımımız olan özgün parçalarımızı kullandık. 

Gövdede elektronik malzemelerin konumlandırmaları yapılırken elektromanyetik alandan 

etkilenebilecek malzemeler göz önünde bulunduruldu ve bunların elektromanyetik alandan 

etkilenmemesi için bir çalışma yapıldı. Buna ek olarak pmb iki gövde arasına yerleştirilerek 

kablo karışıklığının oluşmaması amaçlandı. 

 

 

 



1.2 Takım Organizasyonu  

Tablo 1.1. Takım Organizasyonu 

TAKIM ÜYELERİ BÖLÜM SINIF ÜNİVERSİTE ALAN 

 
M. Enes ALATAŞ Makine Mühendisliği 3 SAÜ Mekanik  

Burak Mehmet ÇAL Makine Mühendisliği 3 SAÜ Mekanik  

Ruhi Mutlu UYSAL Makine Mühendisliği 2 SAÜ Mekanik  

Duygu Sena SAZCI Makine Mühendisliği 4 SAÜ Mekanik  

M. Zekeriya GEZENER Makine Mühendisliği 3 SAÜ Montaj  

A. Emre Can SEÇKİN Makine Mühendisliği 3 SAÜ Montaj  

Sedat YILMAZ Elektrik Elektronik Müh. 4 SAÜ Elektronik  

M. Furkan ERDURAN Elektrik Elektronik Müh. 3 SAÜ Elektronik  

Berkay AYAN Elektrik Elektronik Müh. 4 SAÜ Yazılım  

Akyl Kyialbek Uulu Makine Mühendisliği 4 SUBÜ Yazılım  

 

ARYA Takımı Sakarya Üniversitesinde okuyan 9, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde 

okuyan 1 öğrenciden oluşmaktadır. Takımımız ayrı alanlarda ve koordineli olarak çalışan bir 

ekipten oluşmaktadır. Takım kaptanımız Muhammed Enes ALATAŞ’tır.  

Mekanik: İHA’nın tasarımı, yapısal ve aerodinamik analizi, görev mekanizması tasarımı ve 

üretiminden sorumlu gruptur. 

Tablo 1.2. Mekanik grubu 

ÜYE GÖREVİ 

MUHAMMED ENES ALATAŞ 
Arya takımının kaptanıdır. İHA’nın gövde-mekanik tasarımı ve 

yapısal analizinden sorumludur. 

BURAK MEHMET ÇAL 
İHA’nın yapısal tasarımı, aerodinamik analizi ve itki 

hesaplamalarından sorumludur. 

A. EMRE CAN SEÇKİN İHA’nın montaj işlemlerinden sorumlu kişidir. 

M. ZEKERİYA GEZENER İHA’nın montaj işlemlerinden sorumlu kişidir. 

RUHİ MUTLU UYSAL 
Görev mekanizması sistemlerinin tasarımı ve üretiminden 

sorumludur. İHA-1 amatör lisansına sahiptir. 

DUYGU SENA SAZCI 
İHA’nın yapısal tasarımı, aerodinamik analizi ve itki 

hesaplamalarından sorumludur. 

 

 

 



Yazılım: İHA’nın güç sistemlerinden, simülasyon ortamlarından ve oto pilot yazılımından 

sorumlu olan gruptur. 

Tablo 1. 3. Yazılım Grubu 

ÜYE GÖREVİ 

BERKAY AYAN İHA’nın görüntü işlemesi ve simulasyonundan sorumludur. 

AKYL KYIALBEK UULU İHA’nın görüntü işlemesi ve simulasyonundan sorumludur. 

 

Donanım: İHA’da kullanılacak elektronik ekipmanlardan, kontrol kartından Yük tutma ve 

bırakma mekanizmasının kontrolünden sorumlu olan gruptur. 

Tablo 1.4. Donanım Grubu 

ÜYE GÖREVİ 

SEDAT YILMAZ 
İHA’nın elektronik bileşenlerinin uyumundan ve seçiminden 

sorumludur. 

MUSTAFA FURKAN ERDURAN 

 

İHA’nın bağlantı şemasının çiziminden, yük tutma ve bırakma 

sistemi ekipmanlarının kontrolünden sorumludur. 

 

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

Tasarım, octocopterden hexacoptere dönüştürüldüğü için proje başlangıcındaki tasarım 

büyük ölçüde değiştirilmiştir. Yenilenen tasarım hızlı bir şekilde tamamlanmasına rağmen 

yapılan değişiklikler sebebiyle planlanan tarihlerde gecikme yaşanmıştır. Bu gecikmeden 

ötürü su alma haznenin tasarımı, itki hesaplamaları, elektronik malzemelerin seçimi süreçleri 

ve buna bağlı olarak elektronik malzemelerin siparişlerinde gecikme yaşanmıştır. Yazılım 

geliştirme ve yazılım testleri süreçlerinde ise planlanan tarihte çalışmalarımız başlamıştır. 

Çalışmaların bitişini öngördüğümüz tarihlerde değişiklikler yapılmıştır. Malzeme temininde 

yaşanan gecikmelerden dolayı; prototip mekanik imalat ve montajı, dayanım testleri ve 

iyileştirmeler, alt sistem testleri ve iyileştirmeler, uçuş süresi testleri, otonom uçuş test ve 

iyileştirmeler, görev test uçuş süreçlerimiz olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan gecikmelere 

rağmen Arya döner kanatlı insansız hava aracı, rapor teslim tarihinde gerekli tüm isterleri 

sağlar şekilde başarıyla tamamlanmış durumdadır. 



 

1.3.1 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

 

 

2. DETAYLI TASARIM 

2.1. Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Tasarladığımız döner kanatlı İHA’mızın genişliği 786,67 mm, düşey eksende boyu 349,55 mm, 

iki motor arası en uzun mesafe 726,67 mm en kısa mesafe ise 363,34 mm, kanat açıklığı 

1056,87 mm, iki pervane arası en yakın mesafe ise en az pervanelerin çapının 1/10’u olacak 

şekilde tasarlanmıştır. Böylece pervanelerin birbirinin türbülansına girmeden en yüksek 

verimde uçması hedeflenmiştir. Seçtiğimiz pervaneler 13 inç (330.2 mm) olduğundan iki 

pervane arası en kısa mesafe 33,14 mm olarak tasarlanmıştır. Buna bağlı olarak kol boyu 297 

mm olmuştur. 

İHA’nın ağırlık merkezinin mümkün olduğunca merkeze yakın olması hedeflenmiştir. Aynı 

zamanda ağırlık merkezini düşey eksende motorların seviyesinde olması sağlanarak herhangi 

bir denge bozulması rüzgâr gibi dış etmenleri çabuk absorbe ederek dengesini sağlanması 

hedeflenmiştir. Ağırlık merkezinin bu özellikleri sağlaması için kütlesi diğer malzemelerimizden 

yüksek olan pili motorlara göre yüksek konumlandırarak ağırlık merkezinin düşeyde istediğimiz 

konuma gelmesi sağlanmıştır. Yatayda ise bütün malzemeler (Pixhawk ve GPS hariç) simetrik 

konumlandırarak mümkün olduğunca merkezleme yapılması amaçlanmıştır. Geriye kalan 



Pixhawk ve GPS’i ise pilimizin manyetik alanından uzaklaştırmak için merkez noktadan daha 

uzak olan bir yere yerleştirdik. Böylece istediğimiz ağırlık merkezine sahip olmuş olduk. 

 

2.1.1 Döner Kanatlı İHA Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu 

 

2.1.2 Döner Kanatlı İHA Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu 

*Ağırlık-Denge tablosundaki bazı öğeler ,döner kanat tasarımımızın X ve Y eksenlerinde 

simetrik olduğundan ve X-Y eksenlerinde ağırlık merkezini değiştirmediğinden dolayı sadece 

Z ekseni koordinatları verilmiştir. 

*Asimetrik dağılıma sahip olan öğelerin koordinatları, ağırlık merkezini tüm eksenlerden 

değiştireceği için koordinatları tam olarak verilmiştir. Verilerin girilme şekli Sabit Kanat İHA'nın 

genel ağırlık merkezi koordinatlarının doğruluğunu saptırmamıştır. 

 

 

 



2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

Tasarladığımız döner kanatlı İHA’mızın tasarımını yapmadan önce yarışma kurallarını ve 

yapmamız gereken görevlerin bizlerden neler istediğini göz önüne alarak planlama yaptık ilk 

süreçte İHA’mızı octocopter (8 kanatlı) bir İHA olarak yapmayı planladık ancak yaptığımız 

optimizasyon ve topoloji çalışmaları sonucu istenilen görevleri yerine getirebilmesi açısından 

ve yarışma kurallarına göre 4 kg kalkış ağırlığı sınırlaması olduğundan dolayı hexacopterin 

octocoptere kıyasla daha hafif olacağına ve bu görevleri yerine getirebileceğine karar verdik 

ve tasarımımızı hexacopter olarak değiştirmeye karar verdik. Daha sonrasında 

hexacopterlerin optimum çalışma aralıkları ve tasarımda işimize yarayabilecek konularda 

gerekli araştırmaları yaparak tasarım aşamasına geçtik. 

Tasarım aşamasında özellikle özgün bir tasarım olmasına, aynı zamanda görevleri 

gerçekleştirebilecek ve istediğimiz özelliklere sahip olacak bir İHA tasarladık. Bu tasarımı 

yaparken takımımızda yer alan tasarımcı arkadaşlarımızın her birisinin kendi tasarladıkları 

İHA’ları harmanlayarak en optimum ve en ideal İHA’yı ortaya çıkarmaya çalıştık. Tasarım 

sonrasında piyasada bulunan ve daha önce yarışmada kullanılan İHA’ları inceleyerek 

İHA’mızın özgünlüğünü kontrol etmiş olduk. 

Tasarlamış olduğumuz İHA 3 katlı gövdeden oluşmaktadır. 3 gövdenin malzemesini de hafifliği 

ve diğer malzemelere göre dayanımının yüksek olması sebebiyle epoksi reçine kullanılmış 

karbon fiber olarak seçtik. Bu gövdelerin kalınlığı 2 mm’dir. Bu 3 gövde üst üste şekilde 

birbirine montajlanmıştır. En üstteki gövde 200x56 mm dikdörtgensel bir plaka olarak diğer 

plakalara göre küçük tasarlandı bunun sebebi; üzerine yerleştireceğimiz malzemelerimizin 

diğer plakalara göre daha az olmasıdır. Bu plakayı orta kısımda bulunan plakaya M5x80 

ölçülerinde gijon ve somunlar ile birleştirdik. Orta kısımda ve en alt kısımda bulunan plakalar 

ise bir kenarının uzunluğu 240 mm olan altıgen şeklinde tasarlanmıştır. Altıgen olmasının 

sebebi İHA’mızın hexacopter olması, Kenar uzunluğunun 240 mm olmasının sebebi ise aynı 

zamanda hem burulma hem de kesme gerilmelerine karşı yeterince kuvvetli olmasını 

sağlamaktır. Orta katta ve en altta bulunan plakaları birbirlerine 3D yazıcıdan bastığımız tek 

kol için 4 adet, 6 kol için toplamda 24 adet olan yarım ay şeklinde olan aparatlar sayesinde 

birbirlerine bağladık. Aynı zamanda bu yarım ay şeklinde olan parçalar kolları bu iki gövdenin 

arasında sıkıştırarak kolun kendi ekseni etrafında dönmesini ve yatay eksende oynamasını 

engelleyerek sağlam bir yapı ortaya çıkartmaktadır. Bu parçalar iki yarım ay karşılıklı gelerek 

tam bir ay oluşturmasıyla kolu sıkmaktadır. Bu parçaların malzemesi olarak 3D yazıcılarda 

her türlü basım için kullanılan PLA filament tercih ettik. Bunu seçmemizdeki sebep 3D yazıcıda 

basılan parçaların istediğimiz ölçü ve özellikte olmasıdır. Aynı zamanda gerekli olan parçaların 

yüzey alanı düşük ve adetleri oldukça fazla olduğundan dolayı istenilen mukavemet özellikleri 

karşılayabilmektedir. Aynı tarz 3D yazıcıdan bastığımız parçaları motorları yuvarlak olan 

kollara montajlamakta ve su tankının en alt gövdeye montajlamakta kullandık. Motorları 



bağlamak için yine yüksek mukavemet ve düşük ağırlığa sahip olmasından dolayı iki adet 

küçük plakanın yine yarım ay şeklindeki parçaların karşılıklı gelerek tam ay oluşturup kolu 

sıkıştırması ile kola montajlamış olduk. Motorlarımızı ise bu küçük plakalardan birisine vidalı 

bağlantı yaparak sabitlemiş olduk. Su tankının bağlanmasında ise 3D yazıcıdan bastığımız 

içinde 16 mm çapında boşluk içeren 8 tane parça kullandık bu parçaların 4 tanesi alt gövdenin 

alt kısmında kalan 4 adeti ise su tankının üst kısmında yer almaktadır. Montajlamasında ise 

bu parçaların birbirlerini eş merkezlenmesi ile içlerinde 16 mm çapında bir karbon fiber 

borunun geçirilmesiyle bağlanmaktadır. Bu montajlamada karbon fiber boruların kaymaması 

için her iki uçlarına 3D yazıcıdan bastığımız parçaları sıkıştırıp kaymasını engellemiş olduk. 

Bu şekilde montajlayarak 3 gövdenin rijitliği sağlanmış oldu. Daha sonra ise kollarımızın 

boyunu belirledik. Bu boyu belirlerken yaptığımız araştırmalarda edindiğimiz bilgileri 

kullanarak kol boyumuzu seçtik. Bu araştırmada edindiğimiz bilgiye göre hexacopter 

İHA’larında iki pervane arası minimum pervane boyunun 1/10’u kadar boşluk kalması 

gerekmektedir. Bu mesafe pervanelerin birbirinin hava akışını bozmadan optimum verimde 

uçmasını sağlamaktadır. Böylece kollarımızın boyu 297 mm çapı ise 16 mm olmuştur. 

Kollarımızda yine hafifliği ve yüksek mukavemeti sebebiyle karbon fiber malzeme seçtik. Son 

olarak iniş takımlarımızı alt plakada boş alan bırakmak için ve su tankı kamera vb. 

ekipmanlarımızı engellememesi amacıyla kolların orta kısmına montajladık. Bu montajlamada 

yine 3D yazıcıdan yararlandık. 3D yazıcıdan bastığımız U profil şeklindeki parçalar ile hem 

kolu hem de iniş takımı olarak tasarladığımız 16 mm karbon fiber malzemeyi sıkıştırmaktadır. 

İniş takımı için tasarladığımız borunun boyunu tasarladığımız su tankının boyunu ve güvenli 

iniş mesafesini korumak amacıyla 200 mm olarak belirledik. Uçuş için gerekli olan ekipmanları 

ise (Raspberry Pi, Pixhawk vb.) gövdelere birbirlerinin elektromanyetik alanına girmeyecek 

şekilde gövdelere montajladık. Böylelikle bütün ekipmanları ve gövdeleri bağladığımızda su 

haznesinin içi boş olacak şekilde 200 g gelmektedir. Su haznesinin kapasitesi ise 350 Ml’dir.   

Aşağıdaki resimlerde karbon fiber malzemelerimizin dayanım ve deformasyon testlerinin 

ANSYS programında yapılmış halleri bulunmaktadır. Üretici firmadan aldığımız bilgilere göre 

malzemelerimizin her biri en yüksek 275 MPa değerine dayanabilmektedir. Çıkan sonuçlara 

göre İHA’mız oldukça sağlam ve güvenilirdir. Yaptığımız testlerde orta ve alt gövde, kollar ve 

motor tutacaklarına 4 kg (40 N) yük yükledik. En üst gövdeye ise 1 kg (10 N) yük yükledik. Bu 

bileşenler her ne kadar bu kadar yüksek yüke maruz kalmasa da emniyetlerinden emin olmak 

amacıyla yüksek miktarda yüke maruz bıraktık.  



 

2.2.1 Üst Gövde 1 

 

2.2.2 Üst Gövde 2 

 



 

                        2.2.3 Alt Gövde 1                                              2.2.4 Alt Gövde 2 

 

2.2.5 Motor Tutacağı 1 

 

2.2.6 Motor Tutacağı 2 



 

2.2.7 Kol 1 

 

2.2.8 Kol 2 



 

2.2.9 Orta Gövde 1 

 

2.2.9 Orta Gövde 2 

 

 

 



2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Aerodinamik 

Araç ağırlığımız 3.5 kilogramdır. Seçilen Tarot motorun Kv değeri 720’dir. Bataryamız 4S lipo 

pildir. Pervane = 13*55 inçtir.  

Yarı devirde 
720 𝑥 12.6

2
= 4536

𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟

𝑑𝑘
 

 olduğu görülmektedir. 

 

Tablodan Pervane itki sistemi olan  

𝐷 = 13  𝑖𝑛𝑐 = 330.02 𝑚𝑚      𝜌 = 1,225
𝑘𝑔

𝑚3  𝐾𝑉 = 720  

𝑛 = 720 𝑥
8,4

60
= 100,8 𝑅𝑃𝑆   

𝑇 = 𝐶𝑡  𝑥 𝜌 𝑥 𝑛2 𝑥 𝐷4      𝑇 = 0,0902 𝑥 1,225 𝑥 100,82 𝑥 0,334  13,31 𝑁 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑖𝑛 𝑠𝑎ğ𝑙𝑎𝑑𝚤ğ𝚤 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡 

𝑇𝐺𝐸𝑅𝐸𝐾𝐸𝑁 = 𝑚 𝑥
𝑔

8
= 4 𝑥

9,81

8
= 4,905 𝑁 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑖𝑛 𝑖ℎ𝑡𝑖𝑦𝑎ç 𝑑𝑢𝑦𝑑𝑢ğ𝑢 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡   

Motor hover durumunda uçmayı sağlamaktadır. 

Kanat profilleri NACA kanat profilleri için kullanılan analitik fonksiyonlarla tanımlanan 

şekildedir. Birincil kanat profillerinin baskın temeli, hücum kenarının biraz daha düşük 

olmasıdır. Arka bölge biraz daha kalındır. Sıfır kaldırma açısını yaklaşık bir derece değiştirir ve 

bıçağı daha fazla döndürmek zorunda kalmadan daha fazla kaldırma sağlar. Bıçağın ucuna 

yakın bir sıyırma sağlar. Mach sayısı etkilerinin ucun yakınında önemli hale geldiği için Mach 

sürükleme artışını en aza indirmek için kanat döndürme ve kamber açısını düşürme 

kullanılır.İçten yanma için burulma ivmesi tipik olarak motor yakıt karışımına oldukça duyarlıdır 

ve bu nedenle oldukça belirsizdir. 

Stabilite 

İHA’mızın stabilitesi için daha önce bu tarz projelerde bulunmuş ve aynı zamanda 

sponsorumuz olan kişilere danışarak edindiğimiz bilgileri İHA’mıza uyguladık. Bu bilgiler 

ışığında İHA’mızın ağırlık merkezinin mümkün olduğunca motorların seviyesinde ve orta 

noktada olmasına dikkat ettik bunu yaparken malzemelerimizden kütlesi yüksek olan 

malzemeleri motor seviyesinden yüksekte montajlayarak ağırlık merkezini motorların 

bulunduğu konuma yakın olmasını sağladık. Bir diğer öğrendiğimiz bilgi ise pervanelerin 

arasındaki en kısa mesafenin pervane boyunun 1/10’u kadar olması gerekliliğiydi. Bunu 

gerçekleştirmek için İHA’mızın kol boylarında ve gövdelerde kapsadığı mesafelerde 

düzenleme yaparak kol boyunu 297 mm belirlerdik. Aynı zamanda stabiliteyi koruması ve 

sağlaması amacıyla uçuş kontrol kartımızın GPS ve kendi içinde bulunan dengeyi sağlamak 



için kullanılan cihazların uçuş sırasında bozulmaması, elektromanyetik alandan etkilenmemesi 

ve uçuş sırasında oluşacak titreşimden etkilenmemesi amacıyla çeşitli iyileştirmelere gittik. 

Bunlardan birincisi uçuş kontrol kartımız ve GPS’imizin yönünü aynı yönde montajlayarak 

GPS’de oluşabilecek hataların önüne geçmiş olduk. İkincisi uçuş kontrol kartımız ve pilimizi 

mümkün olduğunca uzak montajlayarak birbirlerinin elektromanyetik alanından 

etkilenmemelerini sağladık. Üçüncü olarak ise uçuş kontrol kartımızı bir titreşim sönümleyici 

ile birlikte gövdeye montajladık. Bunu yapmamızdaki sebep uçuş kontrol kartının içinde 

bulunan dengeyi sağlayan bileşenlerinin gelen titreşimler sonucu kalibrasyonunun 

bozulmasını engellemektir. 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Görev Mekanizması Sistemi: Döner kanat kategorisi 2.görev dahilinde geliştirdiğimiz sistem, 

2 adet 12 V su ve yağ pompasından oluşmaktadır. Görev, suyun havuzdan hazneye 

vakumlanması ve hazneden dışarıya atılması yöntemiyle yapılacaktır. Birinci motor havuzdan 

hazneye dolumu sağlarken, ikinci motor suyun hazneden gerekli konuma boşaltılması görevini 

yapar.  

 

2.4.1 Görev Mekanizması Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Su Haznesi Kapağı Teknik Resim 



 

2.4.3 Su Haznesi Teknik Resim 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Görev Mekanizması için Kullanılan Su motorları 

 2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk 4 seti seçilmiştir. Kart üzerine ArduPilot ve Firmware 

yüklenmiştir. İHA’nın otonom uçuşu içinde Mission Planner uygulaması kullanılmıştır. GPS 

olarak Pixhawk 4 setinin içinde bulunan GPS modülü kullanılmıştır. İHA’nın manuel uçuşu 

sırasında kullanılacak kumanda FrSky Taranis X9D olarak seçilmiştir. Telemetri olarak 

Pixhawk FRD900 TXMOD Bundle seçilmiştir. Motor olarak Sunnysky X3108S 720kV Fırçasız 

motorlar kullanılmıştır. Bu Motorların kullanılma sebebi ise çektiği akım, ağırlık, batarya uyumu 

vb. gibi özelliklerin dikkate alınmasıdır. Batarya olarak uçuş süresi, vereceği akım, kalite gibi 

özellikler dikkate alınarak Jetfire 14.8V 6200 mAh 40C 4S Lipo pil uygun görülmüştür. 

Motorların hız kontrolü için Hobbywing Xrotor 40A 2-6S uyumlu ESC’ler kullanılmıştır. Güç 

yönetimi ve dağıtımı için Holybro PM07-V2.3 Power Management Board kullanılmıştır. 



Otonom görev esnasında kullanacağımız görüntü işleme için Raspberry Pİ 4 -8GB Model B 

ve uyumlu kamerası kullanılmıştır. Olası acil durumlarda İHA’nın kontrolü için dronenun 

vereceği akımın %10 değeri üstünde bir sigorta kullanılmıştır. Yarışmadaki su alıp-bırakma 

görevi için 2 tane 12 volt mini su aktarma pompası kullanılmıştır. Kullanılan bütün bu elektronik 

sistemler dışarıdan hazır olarak karşılanmıştır. 

Hazır alınan bu elektronik sistemlere uygulanan işlemler: 

• Gövde montajı sırasında ESC-PİL bağlantılarını yapıp kullandığımız X3108S 

motorlarımızın dönüş yönleri belirlenmiştir. 

• Motor – ESC bağlantısı genel olarak kullanılan muz konektörlerle değil daha sağlıklı 

oluşumu adına lehimleme işlemi ile gerçekleştirilmiştir. 

• ESC-PMB bağlantısında bağlantı kablolarının yetişmemesinden dolayı ESC 

kablolarına tam bakır kablo ile ek yapılmıştır. 

• GPS, ESC, Pixhawk ve kumanda kalibrasyonları Mission Planner uygulaması 

üzerinden gerekli işlemler yerine getirilerek kalibre edilmiştir. 

İHA’nın otonom kontrolü: 

Arya’nın otonom kontrolü ArduPilot tarafından desteklenen tam özellikli bir Yer Kontrol 

İstasyonu olan Mission Planner arayüzüyle gerçekleştirilmiştir. Gerekli kurulumlar ve 

konfigürasyonlar yazılım ekibimiz tarafından yapılmıştır. Öncelikle “Flight Plan” sekmesinde 

simülasyonda belirlediğimiz bir alanda Görev-1 ve Görev-2 güzergahlarına uygun uçuş 

planlayıcısı oluşturulmuştur. “Simulation” modülünde gerçeğe yakın simülasyon testleri 

yapılmıştır. Simülasyon testleri başarıyla gerçekleştirildikten sonra kumandanın bir kanalına 

uygun uçuş modları eklenerek test uçuşları için uygun hale getirilmiştir. Başlangıçta yarım gaz 

verilerek manuel kalkıştan sonra 5 saniye içinde otonom moda geçilecek şekilde parametreler 

ayarlanmıştır. Otonom uçuş sırasında failsafe sisteminin doğru zamanda doğru bir şekilde 

devreye girmesi büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı dronedan 4 saniye boyunca haber 

alınamazsa kalkış noktasına geri dönmesi için gerekli parametreler eklenmiştir. Simülasyonda 

ve gerçek ortamda testleri yapılmıştır.  



 

2.5.1 İHA Devre Şeması 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

 

2.6.1 Akış Diyagramı 

Yukarıdaki algoritmada da anlaşılacağı üzere drone iki rota belirleyip rotalara göre hareket 

etmesini sağlayacağız. Kullanacağımız bileşenler ile tespit ettiğimiz kırmızı alanı, ikinci tur da 

suyu boşaltarak bitirmeyi hedefliyoruz. Sistem mimarisi olarak bu akış diyagramına uymayı 

hedefliyoruz. 

 

 

 



Kullanılan Bileşenler; 

Pixhawk 4 : Pixhawk bir otopilot uçuş kontrolcüsüdür. Bu kartı kullanarak dronemuzun Mission 

Planner üzerinden otonom uçuşu hedeflenmiştir. 

Raspberry pi 4: Bu kart, küçük bir bilgisayar olarak tanımlanabilir. Görüntü işlemeyi Raspberry 

Pi 4 kartı ile gerçekleştirilmiştir. Raspberry Pi ile aldığımız görüntüleri “dronekit” kütüphanesi 

ile Pixhawk’a gönderilerek görev atamasını kendisinin yapmasını hedeflenmiştir. 

Görüntü işleme yöntemi olarak, hedeflediğimiz alanı tespit etmek için şekil tespiti ve kırmızı 

renk tespiti belirlenmiştir. Şekil tespitinde HoughCircles yöntemini kullanarak çember tespiti 

yapılmıştır. Kırmızı alan tespitinde ise renk uzayındaki renklerin birbirine olan farklarını 

kullanarak yani RGB’den HSV renk uzayına çevirdiğimiz görüntülerin renk kodlarını kullanarak 

tespit etmek amaçlanmıştır. 

 

2.6.2 Görüntü İşleme 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere renk tespitimiz önce maskeleme işlemi yapılarak daha 

sonra HSV renk uzayında ki kendi renk kodu ile kırmızı rengi basit bir şekilde ayırt edebiliyoruz. 

Ayrıca dairesel şekle sahip bir kapak da ayırt edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

 

 

2.7.1 Uçuş Süresi 

 

 

2.7.2 Tam İtki Durumunda Motorun Özellikleri 

UÇUŞ SÜRESİ

 

Uçuş süresi lipo pil kullanımında %80 kullanım kuralına uyularak hesaplanmıştır. 



2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılım 

 

2.8.1 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

2.9 Yerlilik 

Takımımızın yerlilik kapsamında bir faaliyeti bulunmamaktadır. 


