
                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI 
İNSANSIZ HAVA ARACI 

YARIŞMASI 
DETAYLI TASARIM RAPORU 

2021 



TAKIM ADI: MAVİ KIRLANGIÇ 
ARAÇ TÜRÜ: DÖNER KANAT 
ÜNİVERSİTE: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
TAKIM KAPTANI: SADIK TAHA İNANICI 

 

1. PROJE ÖZETİ 

Takımımız dört kişiden oluşmaktadır. Amacımız şartname sınırları içinde kalarak görevleri en 

kısa sürede, en hafif ve faydalı yük kapasitesi en fazla olacak şekilde tamamlayacak döner 

kanatlı bir İHA üretmektir. Amacımıza ulaşmak adına bu çok disiplinli mühendislik projesinde 

Elektronik Mühendisi Emre İNANICI danışmanlığında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Yarışma şartnamesi ve görevler detaylıca incelenerek gereksinimler ve hedefler belirlendi. Bu 

doğrultuda 1. Görev için hız ve hafiflik, 2. Görev için de faydalı yük kapasitesi göz önüne 

alınarak mevcut modellerin incelenmesi ve takımımızın tecrübelerinden yola çıkılarak, 

motordan motora 270 mm, görev mekanizması dahil 800 gr ve 1000 gr faydalı yük kapasitesine 

sahip kavramsal tasarımımız oluşturuldu. İlerleyen süreçte yapılan analizler ve araştırmalar 

sonucunda hedeflerimiz yükseltilerek en hızlı, en hafif, en fazla faydalı yük kapasitesine sahip 

olacak şekilde görevlere yönelik konfigürasyonlar belirlendi. Kavramsal Tasarım üzerinden 

adım adım güncelleme ve geliştirmeler ile tasarımımızın ağırlığı hafifletildi. Nihai olarak ilk 

görev için 530 gr, ikinci görev için görev podu eklenerek 1170 gr ağırlığında 2500 gr taşıma 

kapasitesi olan İHA üretildi.  

1.2 Takım Organizasyonu 

 

 

 

 

 

 

Emre İNANICI takımımızın danışmanıdır. Elektronik mühendisliği mezunu olan danışmanımız 

eğitim-öğretim hayatı boyunca birçok robotik ve İHA yarışmasına katılmış olup dereceler elde 

etmiştir. Aynı zamanda hobisi olan insansız hava araçları ve sistemleri üzerine Enetki Bilgi 

Teknolojileri şirketinde iş hayatına devam etmektedir. 



Sadık Taha İNANICI takımımızın kaptanıdır. Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümü 2. sınıf 

öğrencisidir. 2017 yılında katıldığı 11. Uluslararası MEB Robot Yarışması İHA kategorisinde 

üçüncülük elde etmiştir. Hobi olarak başlayan ve hayatına yön veren modelcilik ile havacılık 

sektöründe meslek hayatına devam edebilmek adına kendini geliştirmeye çalışmaktadır. 

Barış ALHAN takımımızın yazılım ve satın alma sorumlusudur. Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar 

mühendisliği ve matematik bölümü çift ana dal 4. sınıf öğrencisidir. İki senedir Eatron Yazılım 

ve Mühendislik Teknolojileri şirketinde robot ve simülasyon yazılımı üzerine çalışmaktadır. 

Ali Talha İkizoğlu takımımızın tasarım ve üretim sorumlusudur. ODTÜ Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisidir. 2017 ve 2019 ODTÜ VTOL İHA yarışmalarına katılmıştır. 1 

senedir Enetki Bilgi Teknolojileri şirketinde yarı zamanlı olarak İHA Tasarım ve Akış Analizi 

Sorumlusu olarak çalışma hayatına devam etmektedir. 

1.3 İş Akış Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş akış planlamasına büyük ölçüde sadık kalındı. Yaşanan maddiyat problemlerinden dolayı 

malzeme temin ve final tasarım oluşturma iş paketlerinde planlanana göre gecikme yaşandı. 

Yaşanan gecikme sırasında parça seçimi tekrar değerlendirildi. Bu durum daha güncel ve 

performanslı ürünleri tercih etmemizi sağladı.  

Nisan ve mayıs ayı içerisindeki gecikme üretim süreci hızlandırılarak telafi edildi. Temmuz ayı 

içerisinde hedeflenen iş plan takvimi ile aradaki fark kapatıldı. İş paketleri zamanında 

tamamlandı. 



2. DETAYLI TASARIM 

Görev 1 ve görev 2 incelendiğinde görevlerin farklı gereksinimleri olduğu görülmektedir. Birinci 

görev hız ve hafiflik üzerine kuruluyken, ikinci görevde faydalı yük kapasitesi ön plana 

çıkmaktadır. Hava aracımızın tasarımı tüm bu gereksinimleri karşılayacak şekilde yapılmıştır. 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Nihai tasarımımızda İHA’mız 7 inç pervane çeviren motordan motora 310 mm, genişletilmiş X 

geometrisinde bir quadcopterdir. Tasarımımızda İHA’nın konfigürasyon görevlere göre 

değişmektedir. 

 

 

Tabloda mavi renk ile belirtilen bileşenler şartnamede belirtildiği üzere görevler arası değişiklik 

göstermemektedir. 1.görev konfigürasyonunda hız ve hafiflik için sadece temel bileşenler 

bulunmaktadır. 2. Görevdeki yük alma bırakma sistemi için bileşenleri tabloda turuncu renk ile 

belirtilen görev podu tasarlanmıştır. Ek olarak hedeflenen faydalı yük kapasitesinin gerektirdiği 

güç gereksinimini karşılamak adına pil kapasitesi görev 2 konfigürasyonunda arttırılmıştır.  

1.görevdeki uçuş ağırlığımız 531 gr’dır. 2. Görevde ise İHA’mızın kalkış ağırlığı 1177 gr olup 

yaklaşık 2500 gr su taşıma kapasitemiz bulunmaktadır. Yüklü halde en fazla 3677 gr ağırlığına 

ulaşmaktayız. Bu ağırlık ile 4kg’lık ağırlık sınırını aşmamaktayız.  



 

Kontrol kartı orta noktası referans merkezi alınmıştır. 

Yukarıdaki tabloda X, Y, Z eksenlerinde İHA’nın görevlere göre 

ağırlık merkezi dağılımı incelenmiştir. Y ekseninde gövde 

üzerindeki görev podu için tasarlanmış komponent nedeniyle 

ihmal edilebilir bir sapma bulunmaktadır. Görev 1 de İHA’nın 

ağırlık merkezi Z ekseninde pervane hizasından 1,312 mm alt 

tarafta konumlandırılmıştır. Bu stabil olması açısından 

önemlidir. Ancak aradaki mesafenin az olması İHA’ya yüksek hareket kabiliyeti katmaktadır. 

Ayrıca İHA 1. Görevi gerçekleştirirken düşeyle yaklaşık 30 derece açı yapacak şekilde 

uçacaktır. Bu durumda arka motorlar ön motorlara göre daha fazla yüke binmektedir. Bu 

nedenle İHA’nın kalkış durumda ağırlık merkezi X ekseninde 2mm ön tarafa konumlandırılarak 

dengeli güç dağılımı sağlanmıştır. Görev 2 konfigürasyonunda görev podu eklenmesi 

sebebiyle ağırlık merkezi Z ekseninde pervane hizasından 13,4mm alt tarafta 

konumlandırılmıştır. Görev 2 gereksinimlerinden olan uçuş stabilitesi arttırılmıştır. Görev 2 

yüklü ve boş durumlarında bütün eksenlerde İHA’nın ağırlık merkezinin dengeli olduğu 

görüşmüştür. Kütle merkezi Görev 1’de: 2,129(X), 0,023(Y), 18,688(Z), Görev 2’de: 2,496(X), 

0,011(Y), 6,568(Z) noktalarındadır. Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi X ekseni ileri ve geri 

yönü, Y ekseni sağ ve sol yönü, Z ekseni ise düşey yönü temsil etmektedir. 

 



2.2. Gövde ve Mekanik Sistemler 

Görev gereksinimleri incelenip, öncelikle görevi gerçekleştirebileceği düşünülen, ticari amaçla 

üretilen döner kanatlı İHA’lar üzerinde değerlendirmeler yapıldı. DJI markasına ait Phantom 4 

modelinin görev 2 ve Mavic 2 Pro modelinin de görev 1 için uygun boyutlarda olduğu tespit 

edildi. Daha sonrasında hobi amacıyla üretilen modeller incelendi. Bunlar arasından hız-hafiflik 

için yarış ve akrobasi amacıyla kullanılan 250 sınıfı mini quadcopterler; faydalı yük açısındansa 

gimbal ile aksiyon kamerası taşımak için kullanılan 450 sınıfı quadcopterler öne çıkmaktadır. 

Yarış ve akrobasi için kullanılan modellerin güç-ağırlık oranlarının diğer modellerden oldukça 

yüksek olması boyutlarına nazaran faydalı yük kapasitelerinin yeterli olduğunu gösterdi. Ancak 

güç artıkça verimlilik hızla azalmakta ve pil tüketimi artmaktadır. Bu çıkarımlar sonucunda 

tespit edilen modellerin avantajlarını bir araya getirecek tasarım parametrelerine karar verildi. 

Kavramsal tasarım sonrası yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucu malzemelerin tam 

yerleşimi için gövde boyunun bir miktar daha genişletilmesine karar verildi. Ayrıca netleştirilen 

motor modelinin performansı incelendiğinde pervane boyunun 7 inç olmasına karar 

verilmesiyle motordan motora uzunluk genişletildi. Bu doğrultuda gövde boyutu kavramsal 

tasarıma göre motordan motora 270 mm’den 310 mm’ye genişletildi.  

Ayrıca tasarım detaylandırılarak pil ve akım kesici bölümlerine soket yerleri oluşturuldu. Bu 

sayede tasarımımız modüler ve kolay birleştirilip sökülebilen bir İHA haline geldi. Ek olarak 

Görev 1 için İHA’nın gövde üzerine iniş yapması planlanmaktadır. İniş sırasında pervaneleri 

koruma amacıyla tasarımsal olarak motor yuvalarının uç kısmına, aşağıdaki şekilde belirtildiği 

gibi ek çıkıntılar tasarlandı. İHA eğimli bir yüzeye iniş yapsa dahi tasarımsal bu özellik İHA’nın 

pervanelerinin yer ile temasını önlemektedir. Görev 2 için ise görev poduna bağlı sabit 4 adet 

iniş takımı üzerine iniş yapılması planlanmaktadır.  

 

  

 



Belirlenen parametrelere yönelik malzemeler ve üretim teknikleri üzerine araştırmalar yapıldı. 

Malzeme seçiminde bulunabilirlik, dayanıklılık, hafiflik ve işlemeye uygunluk kriterlerine göre 

cam fiber G10, alüminyum ve karbon fiber seçenekler olarak değerlendirildi. Alüminyum 

dayanım konusunda karbon ve cam fibere göre geri olduğundan yakın dayanım değerlerine 

sahip ancak daha hafif olan karbon fiber üzerinde karar kılındı. Özgün tasarımımızı hayata 

geçirmek adına gövde boyutunun küçük olması avantajıyla karbon fiber borular yerine levhalar 

tercih edildi. İHA’nın ana gövdesi klasik karbon fiber levhalar yerine hem ağırlıktan tasarruf 

edebileceğimiz hem de dayanım açısından avantajlı olan kompozit sandviç panel yöntemi ile 

üretildi. Karbon fiber kumaşlar arasında PVC köpük kullanılarak levha üretimi gerçekleştirildi. 

Aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi karbon fiber el yatırma yöntemi ve vakum uygulanarak 

gövde levhası takımımız tarafından üretildi.  

 

 

 

 

 

 

Karbon fiberi işlemeye yönelik lazer kesim ve CNC router ile kesim teknikleri arasından ise 

yüksek ısının kompozit yapısındaki epoksi reçineye zarar vermemesi açısından CNC router ile 

kesim gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

Döner kanatlı İHA’larda elektronik ekipmanların ve gövdenin mekanik montajı için çok sayıda 

vida kullanılmaktadır. Vidalar yaygın olarak çelik malzemeden oluşmakta ve ağırlık olarak 

dezavantaj oluşturmaktadır. Tasarımımızda çelik vidalar yerine alüminyum alaşımlı vidaları 



tercih ederek mekanik montajı gerçekleştirdik. Vidalar arasındaki ağırlık farkı aşağıdaki 

görselde belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

Üretmiş olduğumuz ana levhanın yapısal dayanıklılık testini her biri yaklaşık 2500gram olan 2 

adet akü ile gerçekleştirdik. Maksimum uçuş ağırlığı 3677 gr olan İHA’nın ana gövdesi üzerine 

5 kg’lık yük yüklememiz sonucu herhangi bir esneme olmadığı, levhanın yapısal bütünlüğünü 

koruduğu görülmüştür. 

 

Tasarlamış olduğumuz İHA’nın prototip üretimi sonucu yapısal ve elektronik materyalleri 

aşağıdaki görselde belirtilmiştir.  

1-Pil, 2-Pil, 3-Akım Kesici, 4-ESC, 5-Motorlar, 6-Pervaneler, 7-Gövde Üst Plaka, 8-Alt Plaka, 

9-Gövde Ana Plaka, 10-GPS Plaka, 11-GPS ve Kontrol Kartı, 12-Vida ve Regülatörler,           

13-Raspberry Pi 4, 14-Su pompası 



 

İHA’nın önden, yandan, üstten ve perspektif görünüşü yukarıdaki teknik çizimde belirtilmiştir. 

Motordan motora uzunluk 310mm, yükseklik 123,73mm’dir. Görev 2 için tasarlanan görev 

podu boyutlandırması görev mekanizması sistemi başlığı altında belirtilmiştir.  

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 



Döner kanatlı İHA sistemlerinde aerodinamik yapı kanat görevi gören pervaneler üzerine 

kuruludur. Ancak çoğu üretici detaylı veri paylaşmaması sebebi ile CFD analizinin gerçek bir 

sonuç vermeyeceğinden analizlerimizde görev podunun ve GPS koruyucu kabının 

aerodinamik tasarımı üzerine yoğunlaşılarak sürükleme kuvvetini azaltacak tasarımsal 

geliştirmeler gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki şekilde İHA’nın yere paralel ve ilk görevde 

planlandığı üzere düşey ile 30 derece açı yapacak şekilde uçuş yaptığı durumlar simüle 

edilerek akış analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre alçak ve yüksek basınç noktaları tespit 

edilip tasarımsal değişiklikler uygulanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alabama Üniversitesi tarafından yapılan test sonuçlarına göre Master Airscrew markasının 

aynı boyutlardaki yaygın olan APC pervane modeline göre daha yüksek performans verdiği 

görülmektedir. Referans olarak aldığımız bu analiz sonuçları ve takımımız tarafından yapılan 

pervane itki testleri sonucunda Master Airscrew 7×4 modeli kullanılmasına karar verilmiştir. 7 

inç pervane kullanmak ilk görev için İHA’nın yüksek hareket kabiliyetli olmasını ve ikinci görev 

için yeterli itki kuvvetine erişmemizi sağlamaktadır.  

 

Döner kanatlı bir İHA sisteminde stabil uçuş için motorlardaki yük dağılımı eşit olmalıdır. 

Yukarıdaki tabloda tasarımımıza ait X, Y, Z eksenlerindeki ağırlık dağılımı görülmektedir. 

Tasarlanan İHA görevlerin büyük bölümünde ileri yönlü düşeyle açılı hareket 

gerçekleştirmektedir. Ağırlık merkezinin İHA’nın geometrik merkezinde olduğu durumlarda 

arka motorlar ön motorlara göre daha yüksek devirde çalışmak durumundadır. Bu nedenle 

stabiliteyi sağlamak ve arttırmak adına yük dağılımını dengelemek için ağırlık merkezi X 



ekseninde ön tarafa kaydırılarak konumlandırılmıştır. Ayrıca İHA’nın ağırlık merkezi Z 

ekseninde bütün durumlarda pervane hizasının altında konumlandırılmıştır. Görev 1 için 

İHA’nın Z eksenindeki ağırlık merkezi pervane hizasına yakın konumdadır. Bu durum ise ilk 

görev için ihtiyacımız olan yüksek manevra kabiliyetini sağlamaktadır. Görev 2 de ise yük 

taşıma esnasında stabilite daha önemli olduğu için İHA’nın Z eksenindeki ağırlık merkezi 

pervane hizasına göre oldukça alt konumdadır.  

İHA’mız stabil şekilde düşey ile 70 derece açıya kadar uçuş kabiliyetine sabittir. Ancak otonom 

olarak gerçekleştireceğimiz görevlerdeki en önemli bileşenlerden olan GPS verisinin kalitesini 

korumak adına yatış miktarı her iki görevde de 30 derece ile sınırlandırılmıştır.  

2.4. Görev Mekanizması Sistemi 

 

 

 

 

 

Görev 2 de su kabı iç hacminin en az 250 ml olması gerektiği belirtilse de skor analizi 

yapıldığında en çok puanın bırakılan su hacminden geldiği görülmektedir. Buna yönelik 

belirlenen su taşıma kapasitesi itki testlerimizin sonucunda yeterli kaldırma kuvvetimizin 

olduğunu tespit etmemizin ardından kavramsal tasarıma göre 1000ml den 2500 ml’ye 

yükseltilmiştir. Üretmiş olduğumuz İHA’nın büyük ölçekli versiyonları olan yangın söndürme 

helikopterleri arasında S64E helikopterinin mekanizması örnek alınarak bir pompa aracılığıyla 

suyu hazneye alıp yerçekimi ile suyu boşaltacak bir sistem tasarlanmıştır. Kavramsal 

tasarımda belirlenen 25 gr ağırlığında 120 L/saat debisi olan pompa yerine 148gr ağırlığında 

600L/saat debisi olan bir pompa tercih edilmiştir. Bunun sebebi artan su kapasitesi ve taşıma 

kapasitesinin önemli olduğu kadar görev süresinin de önemli olmasıdır. Tercih ettiğimiz bu 

pompa ile daha yüksek kapasitedeki su daha hızlı bir sürede İHA’ya yüklenecektir. Ardından 

su haznesi, bir servo tarafından kontrollü olarak deforme edilecek ve kolaylıkla değiştirilebilen 

bir kapak ile su bırakılacaktır. Su haznesi kavramsal tasarım aşamasında sabit bir hazne olarak 

planlanmıştır ancak artan su kapasitesi nedeniyle boyutça büyük bir hazne gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Bu durum İHA’nın sürükleme kuvvetini arttıracağından ve rüzgâr direncini 

düşüreceğinden dolayı su haznesinin tasarımı açılır kapanır olacak şekilde güncellenmiştir. Su 

haznesi kapalı halde uçuş yapılacak, su alma esnasında servonun yardımı ile körük sistemine 



benzer bir şekilde açılacaktır. Su kabı iç hacmi kapalı durumdayken 500 ml, açık durumdayken 

2500 ml’dir. 

 

 

 

 

 

 

Görev mekanizması Görev 2 için özel bir pod olarak tasarlanmıştır. Su haznesi 3B yazıcıyla 

üretilen kalıp yardımıyla kompozit olarak üretilmiştir. Görev mekanizması bileşenleri su 

haznesi, servolar, pim, kapak, su geçirmez kumaş, Raspberry pi 4, regülatörler, su pompası, 

iniş takımı ve kameradan oluşmaktadır. Görev mekanizması elemanları ve boyutlandırılması 

aşağıdaki görsellerde belirtilmiştir.   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tamamen otonom olarak gerçekleştirilecek bu görev için Raspberry Pi 4 4 GB modeli ile usb 

arabirimi ile bağlanan bir kamera modülü aracılığıyla yük alma ve bırakma noktalarının tespiti 

yapılacaktır. Nvidia’nın çözümleri işlem kapasitesi bakımından önde olsa da bu kapasitenin 

tamamının kullanımına gerek duyulmamasından dolayı daha hafif ve küçük boyutlu Raspberry 

Pi ürünleri arasından güncel versiyon olan Raspberry Pi 4 üzerinde karar kılınmıştır.  

2.5. Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

 

İHA’nın elektronik devre şeması yukarıda belirtildiği gibidir. Sistemimizdeki elektronik 

bileşenler detaylı olarak gösterilmiştir.  

Kontrol sistemi olarak yapılan karşılaştırmalar sonucunda gereksinimlerimizi Ardupilot yazılımı 

ile Holybro Durandal kontrol kartı yerine daha hafif olması, daha iyi sensörlere sahip olması 

sebebiyle mRo Pixracer pro seçilmiştir.   



Otonom uçuşu gerçekleştirebilmek ve engellerden kaçabilmek adına çoklu algılama özelliği 

bulunan Matek M9N GPS modülüne ek olarak lidar sensörü ve kamera bulunduran Hereflow 

optik akış sensörü kullanılacaktır. 

Holybro 500mW 433MHz Telemetri sistemi RF alıcı verici sistemi olarak seçilmiştir. Sistemin 

hafifliği, güvenilirliği ve alternatifleri ile karşılaştırıldığında öne çıkan performans/fiyat oranı 

tercihimizin ana sebepleridir. 

 

Sistemimize güç sağlamak adına Li-ion ve Lipo pil paketleri arasında değerlendirmeler 

yapılmıştır. Li-ion aynı kapasitede daha hafif ve Lipo gibi şişme, patlama ihtimalinin daha az 

olmasıyla uçuş güvenliği açısından öne çıkmakta ancak devamlı sağlayabildiği akım değeri 

motorlarımızın üretici sitesinden elde edilen verilere göre çektiği akım miktarından az olması 

sebebiyle Lipo türünde pil kullanımı kararlaştırılmıştır. Gerekli analizler yapılıp motor pervane 

konfigürasyonu seçildikten sonra güç tüketim grafiği üzerinden ihtiyacımız belirlenmiştir. 1. 

Görev için şu pil 2. Görev için şu pil kullanılmasına karar verilmiştir.   

Kullanacağımız dördü bir arada ESC’nin motorların RPM, sıcaklık, voltaj ve akım değerlerini 

telemetri üzerinden aktarması sebebi ile Kavramsal Raporda belirtilen güç modülü ihtiyacı 

ortadan kalkmış ayrıca ağırlık avantajı sağlanmıştır.   

Sistemin ve uçuşun güvenliği yazılım kısmında otopilot yazılımında bulunan arıza emniyet 

sistemi; mekanik kısımda ise oto elektrik sigortası olarak kullanılan LittleFuse midival 150A 

sigorta ile P channel mosfetler aracılığıyla bir tetikleyici ile akım kesimini sağlayan bir akım 

kesici kullanılacaktır.  

Görev 2 için gerekli olan su alma sisteminde öncelikle 120 L/saat debili mini dalgıç pompalar 

değerlendirilmiştir. Ancak Görev 2 için su kapasitesini arttırmamız ve zaman avantajı 

kazanabilmemiz nedeniyle 600L/saat debili mini dalgıç pompa tercih edilmiştir. Bu pompaya 

Pololu 12V 2.4A DC regülatör güç verecektir.  

Görevlerin otonom olarak gerçekleştirilmesine karşın uçuş testlerinde ve uçuş emniyeti 

açısından kullanılacak olan Radiomaster TX16S olarak belirlenen radyo kontrol sistemi yerine 

sonrasında daha uygun fiyatlı aynı özellikleri barındıran TBS Tango 2 915 MHz radyo kontrol 

sistemi seçilmiştir. Ek olarak bu kumanda sistemi ile daha hafif bir alıcı kullanabilmekteyiz. 

Ancak satın almış olduğumuz kumanda temin sürecindedir. Testlerimizi yedek kumanda olarak 

Futaba T12 ile sürdürmekteyiz. Temin sürecinin aksaması durumunda yarışma zamanında bu 

kumanda kullanılacaktır.  



Aracımızda Tiger motor üretimi 4-6s destekli 5-7 inç boyutunda pervane çeviren 1950 Kv 

motorlar kullanılması öngörüldü ancak görev konfigürasyonundaki hedef yük taşıma ağırlığının 

yükseltilmesi sonucu 7 inç pervane ve görev 1 de 4S görev 2 de 6S lipo pil ile kullanılacak 

iflight 2506 1350 KV motor modeli testlerimiz sonucunda daha uygun bulunmuştur. Ayrıca 

Tiger motor modeline göre seçmiş olduğumuz iflight motor modeli daha az akım tüketimine 

sahiptir. ESC olarak da T-motor F55A mini 4in1 modeli tercih edilmiştir.  

Telemetri üzerinden aldığımız sistem verilerini görüntüleyebilmek adına Missionplanner 

yazılımı kullanacaktır. İlk görevde direklerin koordinatları belirli olduğundan görev haritası 

doğrudan Missionplanner üzerinden hazırlanarak görev otonom olarak gerçekleştirilecektir. 

Görev 2 de ise hedefin koordinatı belirli olmadığı için geliştirme kartı olarak seçmiş olduğumuz 

Raspberry Pi 4 ve kamera olarak düşey ile 17,5 derece açı yapacak şekilde İHA’ya bağlanmış 

olan Runcam kamera ile nesne tanıma işlemi gerçekleştirilip Mavlink aracılığı ile gönderilen 

komutlarla hedefe yaklaşıldıktan sonra su alma ardından su bırakma işlemi 

gerçekleştirilecektir.  

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

 

 

 

 

 

Hedef tespit ve tanıma sistemimiz 2. Görev konfigürasyonunda görev podu üzerinde 

bulunmaktadır. Sistem donanım olarak bir adet 105 derece görüş açılı Runcam USB kamera, 

Raspberry Pi 4GB geliştirme kartı ve Hereflow optik akış sensöründen oluşmaktadır. Yazılım 

kısmında ise görüntü işleme ve nesne tanıma işlemi OpenCV kütüphanesinden faydalanılarak 

gerçekleşmekte ardından komutlar açık kaynak kodlu bir yazılım olan Dronkit ile Mavlink 

aracılığıyla uçuş kontrol kartına iletilmektedir. Sistemimiz 3 temel aşamada çalışmaktadır. İlk 

olarak su alımı yapılmayan turda suyun bırakılacağı hedefin konumu kontrol kartından alınan 

sensör, gps verilerinin ve kameranın görüş açısı bilgileri kullanılarak oluşturulan algoritma 

aracılığıyla yaklaşık olarak hesaplanmaktadır. Ardından bu veri ikinci turda hedef konum olarak 

iletilmekte yaklaşık konuma ilerlerken de adaptif olarak yapılan yönlendirme ile konum 

doğruluğu artırılmaktadır. Son aşamada ise hedefe z ekseninde yaklaşma artıkça hedef 

dışındaki alan görüş alanı dışında kaldığı için 4 metreden konum sabitlenip Hereflow 

sensörünün barındırdığı lidar aracığıyla hedefe 2 m kalana dek alçalıp su bırakma işlemi 



gerçekleştirilir. Bu aşamalı işlem sayesinde süreden tasarruf sağlayarak İHA’nın su bırakma 

hedefine yaklaşma hızı ve konum doğruluğu artmakta sonuç olarak isabetli şekilde alınan su 

hedefe en kısa sürede ulaştırılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmamız yukarıdaki diyagramda gösterildiği şekilde çalışmaktadır. 5C mimarisi, 

Vanthienen, Dominick, et al. “The 5C-Based Architectural Composition Pattern: Lessons 

Learned from Re-Developing the ITaSC Framework for Constraint-Based Robot 

Programming.”, esas alınmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak adımları kontrol etmemiz gerekiyor. 

Eğer bulunduğumuz durumu kontrol etmeden doğru olduğunu varsayarak hareket edersek 

hata olduğu durumda sistem diğer adımları uygulamaya devam edecek ve hata büyüyerek 

artacaktır. Bu sebeple 5C mimari dizaynına uygun şekilde sistemimizi tasarlanmıştır. Sistem 4 

farklı modüle bölünmüştür. Hata kontrol ve önleme modülü sistemde olabilecek olası hatalara 

karşı sürekli bir biçimde sistemin o anki durumunun doğru olup olmadığını kontrol eder. Eğer 

bir hata varsa da sistemin kendisini düzeltmesi için gerekli aksiyonları alır. Çevre tanımlama 

ve hesaplama modülü sensörlerden gelen veriyi işleyerek İHA'nın çevresi hakkında bir model 

oluşturur ve gidilmesi gereken rotayı planlar. Bunu yaparken, yapılandırma ile alakalı bilgileri 

yapılandırma modülünden alır. Yapılandırma kısmının ayrıca bir modül haline getirilmesinin 

sebebi, sahada yapılması gereken küçük ayarlamaları daha kolay ve güvenli bir şekilde 

yapabilmeyi sağlamaktır. Çevre tanımlama ve hesaplama modülünden çıkan bilgiler hareket 

modülüne gönderilir. Hareket modülü motora verilmesi gereken gerekli gücü ve açıyı 

hesaplayarak motorlara iletir ve hareket gerçekleştirilir.  

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

İHA’nın görevlere göre farklılaşan konfigürasyonunda gerekli itki kuvveti değişmektedir. Bu 

kuvveti sağlamak adına birinci ve ikinci görevde voltaj ve kapasite değerleri farklı piller 

kullanılmıştır. İlk görev için 4S 1300 Mah 75C, ikinci görev için 6S 3300 Mah 45C tercih 

edilmiştir.  



Seçilen motorun uygunluğunu test etmek adına, T = Ct x d x n2 x D4 = İtki Kuvveti formülü 

kullanılmıştır.  

Ct = Pervanenin itki sabiti 

d = Havanın yoğunluğu 

n = Bir saniyedeki devir sayısı 

D = Pervane Çapı  

1. Görev Konfigürasyonu: 

İHA’nın ağırlığı: 531 gr, Kv: 1350 rpm/v, Pil: 4s, Pervane: Master Airscrew 7x4 

Yarı devir: 1350 x (4.2 x 4) / 2 = 11340 rpm, n = Yarı devir / 60 = 189 

 

Ct = 0.1132, D = 7 inç = 0.178 m, Kv = 1350 rpm/v, d = 1.1865 (Bursa Yunuseli Havalimanı) 

T = 0.1132 x 1.1865 x 1892 x 0.1784 = 4.816 N, Tgerekli = mg / 4 = 0.53 x 9.81 / 4 = 1.30 N 

Yukarıdaki sonuçta görüldüğü üzere ürettiğimiz itki değeri hover için gerekli itki değerinin çok 

üzerindedir. Bu da planladığımız şekilde tasarımımızın hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek 

şekilde uçuş yapmasına imkân sağlar.  

2. Görev Konfigürasyonu: 

İHA’nın ağırlığı: 3677 gr, Kv: 1350 rpm/v, Pil: 6s, Pervane: Master Airscrew 7x4 

Yarı devir: 1350 x (4.2 x 6) / 2 = 17010 rpm, n = Yarı devir / 60 = 284 

 

Ct = 0.1146, D = 7 inç = 0.178 m, Kv = 1350 rpm/v, d = 1.1865 (Bursa Yunuseli Havalimanı) 

T = 0.1146 x 1.1865 x 2842 x 0.1784 = 11.01 N, Tgerekli = mg / 4 = 3.68 x 9.81 / 4 = 9.02 N 



Bu sonuçlarda görüldüğü üzere tam yüklü uçuş ağırlığında bile motor, pervane ve pil 

konfigürasyonu yeterli itki sağlamaktadır.  

 

 

Yukarıdaki tablolar takımımız tarafından yapılan itki test standı ile oluşturulmuştur. Turuncu ile 

ifade edilen bölgeler hover konumundaki yaklaşık pil tüketimini temsil etmektedir. İlk görev 

konfigürasyonunda motor başına düşen itki miktarı 132,5 gr, ikinci görev konfigürasyonunda 

ise yüksüz durumda 294,5 gr yüklü durumda ise 919,25 gr’dır.  

 

 



 

Yapılan analizler hesaplamaları doğrular niteliktedir. Yukarıdaki tablolar değişken 

senaryolarda pil tüketimine göre uçuş süresi ve menzilini belirtmektedir. İlk görev için ortalama 

uçuş hızımız 50km/s’dir. Ayrıca görevi 55 saniye içerisinde tamamlamayı hedeflemekteyiz. 

İkinci görevde ise tam yük ile yaklaşık 30 saniye uçuş yapılması planlanmaktadır.  

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

 



Bir hava aracı üretebilmek için maliyet dağılımı yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Görevler arası 

konfigürasyon farklılıkları nedeni ile görevler için maliyet ayrı ayrı hesaplanmıştır. Enetki Bilgi 

Teknolojileri firması takımımıza malzeme ve atölye sponsoru olmuştur. Kompozit malzemeler, 

ESC ve radyo kumanda malzemelerinin satın alınmasında destek olmuştur. Ayrıca Boğaziçi 

Üniversitesi Kontrol Kartı alımında sponsor olmuştur. Kritik öneme sahip olan materyaller 

yedekli olarak sipariş verilmiştir. Yedeklenen malzeme tablosu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

  

2.9 Yerlilik 

Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 


