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1.ORGANİZASYON ÖZETİ 

1.1 Takım Organizasyonu 

 

Şekil 1 - Takım Organizasyon Şeması 
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2. DETAYLI TASARIM RAPORU 

2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı 

 

Şekil 2 - Karbon Fiberin Young Modülü, Poisson Oranı ve Kayma Modülü Değerleri 

Aracın stabil şekilde uçabilmesi ve görevini yapabilmesi için plakalar, kollar ve iniş takımı için 

son zamanlarda sık kullanılan birden çok malzemenin birleşimi ile üretilen kompozit malzeme 

karbon fiber kullanılmıştır. Yoğunluğu 1,8e-0,6kg/mm3 olan karbon fiber çekme testi 

sonrasında elde edilen akma-gerilme değerlerinden ve geçmiş tecrübelerimizden faydalanarak 

karbon fiber kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

   Şekil 3 - Şase ve Gövde Sistemi                    Şekil 4 - Dış Tasarım 
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Dış Tasarım: Üretilen İHA’nın tasarımı icra edilecek görev doğrultusunda kararlı uçabilmesi 

için takımımızın sorumlu üyeleri tarafından konu üzerinde tartışılarak karar verilmiştir. 

Aracımızın aerodinamik yapısı tamamen görev odaklı olup max. verimi alacak şekilde tasarımı 

yapılmıştır. Araç tasarımımızın sekizgen yapıda yükselmesi uçuş esnasında kabiliyeti 

arttırmak amacıyla stabil şekilde uçmasına yardımcı olmaktadır. 

Şase ve Gövde Sistemi: Şase ve gövde sistemi tamamen mevcut göreve uygun olarak dizayn 

edilmiştir. İçinde yer alacak elektrik aksama uygun şekilde escler, motorlar, güç modülü, uçuş 

kontrol kartı, telemetri, lipo-pil, rc alıcı, gps modülü ve bütün bağlantıları kolaylık sağlayacak 

şekilde konumlandırılmıştır. Herhangi bir olumsuzluk durumunda devreden geçen akımı en 

hızlı ve güvenilir şekilde kesmek için sorumlu üyelerimizin önerileriyle sigorta alt plakanın 

ortasına kolay ulaşılabilecek şekilde konumlandırılmıştır. 

 

Şekil 5 - Alt Plaka 

 

Şekil 6 - Üst Plaka 

Plakalar ve bağlantıları elektronik cihazları ve aksamını kolaylaştıracak şekilde dizayn 

edilmiştir. Yapmış olduğumuz bu sistem İHA’ya sonradan geliştirdiğimiz yazılımları ve 

donanımları eklemek için montaj yapmamızı kolaylaştırmaktadır. 
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Uçuş Süresi 

İHA’nın çektiği ortalama akım 39,935 A’dır. Bu değer %65 gaz aralığı için geçerlidir. Bataryanın 

saatte sürekli verebileceği akım değeri ise 6.2 A’dır. Bu değerlerden yola çıkarak uçuş süresi 

şöyle hesaplanabilir: 

(6.2A*60 dakika)/39,935 A = 9,315 dakika olarak hesaplanmıştır. Pratikte de yapılan testler 

sonucu bu değer %5,5 hata payı ile 8,80 dakika olarak hesaplanmıştır. Bu hata dış etkenlerden 

kaynaklanmıştır. 

Harcanan Güç  

İha’nın ortalama çektiği akım 39,935A ve batarya gerilimi 25.2V dir. Bu değerden yola çıkarak 

harcanan güç: 

                               P= V*I = 39,935A*25,2 = 986,3945 Watt olarak hesaplanmıştır. 

 

Uçuş Simülasyonundan Bazı Görüntüler: 

 

Şekil 7 - Gazebo ve ArduCopter’i Çalıştırdıktan Sonra Açılan Pencereler. 

 

 



  

  

 ATATEB İHA 

 

7 

 

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
       ERZURUM/TÜRKİYE 

 

Şekil 8 - Dronenin 5 Metre Havalanıp Mevcut Konumda 30 Saniye Beklemesi. 

 

 

Şekil 9 - Drone Son Konuma Gittikten Sonra İlk Konuma Geri Dönmesi. Geri Döndükten 

Sonra Kalkış Yaptığı İlk Konuma İniş Yapıyor. 

2.2 Kabiliyet 

Kolun Toplam Deformasyon Analizi: 
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Şekil 10 - Kolun Deformasyon Analizi 

İHA kolunun bir ucu fix support edilerek ve diğer ucundan 25 N kuvvete maruz bırakılarak 

toplam deformasyon miktarı analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen değerler 

güven aralığındadır. Bu aralıkla birlikte üretilen İHA yerçekimi ve yeryüzündeki diğer kuvvetler 

göz önüne alındığında yaklaşık 8 kg yük taşıyacağı hesaplanmıştır. 4 motor kullanımı göz 

önüne alınıp yük dağılımı düşünüldüğünde 350 mm olan İHA kollarının görevi max. verimde 

yapabileceği öngörülmüştür. 

 

Şekil 11 - Kuvvet Yükleme Grafiği 

Koldaki Gerilme: 

 

Şekil 12 - Koldaki Gerilme 
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Yapılan analizlerin devamında koldaki gerilme elastik sınırları içerisindedir. Max. ve min. 

gerilmelere baktığımızda elde edilen değerler güven aralığındadır.  Burada tercih ettiğimiz 

kompozit malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri aracın güvenli bir şekilde görevini icra 

edebileceğini göstermektedir. 

Kol Tutucu: 

 

Şekil 13 - ABS Plastik Malzemenin Özellikleri 

Yoğunluğu 1,8e-0,6kg/mm3 olan ABS plastik malzeme İHA’nın %25’ini oluşturmaktadır. 3D 

yazıcı ile oluşturduğumuz malzemeler sayesinde elektronik cihazlar ve malzemelerden max 

verim almaktayız. 

Kol Tutucular: 

   

Şekil 14 - Kol Tutucu Toplam Deformasyon Miktarı          Şekil 15 - Kol Tutucu Elastik     

                                                                                          Gerilme Miktarı 
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İHA'nın kilit noktalarından biri gövdede yer alan kol tutuculardır. İHA'nın bütün ağırlığını 

taşıyacak olan kolların statik analizi sonucu elde edilen deformasyon miktarı ve gerilme 

değerleri yapılan analizler ve uçuş testleri sonucu güven aralığında olduğu gözlemlenmiştir. 

Yoğunluğu 1,04e-06kg/mm3 olan ABS plastik malzeme İHA’nın maruz bırakacağı gerilmeleri 

taşımaktadır. Analiz ve uçuşta test edilen kol tutucular göreve katkı sağlayacak şekilde görevini 

icra etmektedir. 

Motor Tutucular: 

  

Şekil 16 - Motor Yuvası Deformasyon Miktarı          Şekil 17 - Motor Yuvası Elastik Gerilme  

                                                                                  Miktarı  

ABS plastik malzemeden üretilen motor yuvası, üretilen ihada motorların oluşturduğu itki ve 

kaldırma kuvvetlerini kollar üzerinden ana gövdeye iletmede önemli rol oynamaktadır. Kuvveti 

emniyetli ve max. verimde iletmesi için tasarlanan motor yuvası yapılan statik analizler sonucu 

elde edilen değerler güven aralığındadır. Bunun yanı sıra uçuş testlerinde de emniyeti 

kanıtlanan motor yuvaları görevini başarıyla yapılabilmesi için destek sağlamaktadır. 

Malzemelerin Boyutlandırılması 

  

Şekil 18 - Kol Tutucu              Şekil 19 - Motor Yuvası 
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               Şekil 20 - İniş Takımı Uçları      Şekil 21 - İniş Takımı Bağlayıcıları  

OpenCV ile Görüntü İşleme Yaparak Ateş Tespiti: Videodan Tespit: 

 

Şekil 22 – Nesne Tespit Kodu 

1. Python yazılım dilinin içerisinde bulunan openCV kütüphanesi import edilmiştir. OpenCV 

kütüphanesi sayesinde görüntü işleme ile yapılan nesnelerin düzenlemesi sonucu belirtilen 

nesnelerin tespiti yapılmıştır. 

3. OpenCV Kütüphanesi sayesinde yazılımda tespitini yapmak istediğimiz videoyu okuyup 

kodun içine dâhil eder. 
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4. Cascade Trainer GUI programı sayesinde, tespitini yapmak istediğimiz nesnenin dosyasını 

hazırlıyoruz. Hazırlama aşamasında nesnenin birçok varyasyonlarını pozitif diye 

nitelendirdiğimiz klasörün içine atıyoruz. Tespit etmek istediğimiz nesne dışındaki diğer tüm 

nesnelerin resmini ise negatif adlı klasöre atıp cascade dosyasını hazırlamak için programı 

çalıştırıyoruz. Hazırlanan dosyayı cascadeClassfier komutu ile kodumuzun içine aktarıyoruz. 

7. Tespit için kullanacağımız videonun pikselleri frame değişkenine atanmıştır. 

8. OpenCV kütüphanesinin içerisinde yer alan cv2.resize komutu sayesinde tespit için 

kullanılacak video ekranda gösterilirken oluşacak pencere boyutunu ayarlamasını yaptık. 

9. OpenCV kütüphanesi içerisinde yer alan cvtColor komutu sayesinde tespiti yapılacak 

videonun daha doğru tespit yapılması için siyah-beyaz fonta çevirir. 

10. Hazırladığımız cascade dosyasını baz alarak ateş tespitini yapabilmesi için koda seçenek 

sunuyor. İçerisine yazdığımız sayılar bu seçeneklerin hassasiyeti oluyor. Oradaki sayılar ne 

kadar büyük olursa doğru tespit etme olasılığı o kadar artar. 

13. Hazırladığımız cascade dosyası sayesinde tespitini yapacağımız nesneyi belirtmek için 

etrafına rectangle (dikdörtgen) çiziyoruz. rectangle komutunun parantezleri içerisine 

çizeceğimiz dikdörtgenin koordinatlarını, rengini ve kalınlığını giriyoruz. 

14. OpenCV kütüphanesinin içerisinde yer alan imshow komutu sayesinde tespiti yapılan 

nesneyi, video olarak ekranda bir pencere olarak görebiliyoruz. 

16. Buradaki if komutunu içerisindeki waitkey() fonksiyonu sayesinde ekranda gösterilen video 

hiç kapanmayacak şekilde ayarlanmıştır. Yalnızca klavyeden “q” tuşuna basarak kapanması 

sağlanacaktır. 

19. vid.release(), videonun serbest bırakılmasını sağlar. 

20. cv2.destroyAllWindows() fonksiyonu, oluşturulan tüm pencerelerin kapanmasını sağlar. 

Simülasyon Sonuçları 

Gazebo simülasyonunda yaptığımız testler başarılı olup, testi yaptığımız dronekit kodunu 

prototip İHA’mıza ekledik. Prototip İHA’mızda kodu test ettik, yapılan testler sonucunda 

savrulma, istenilen konuma gitmeme, havada 30 saniyeden az veya fazla durma, konuma 

gittikten sonra geri dönmeme, gittiği konumda inişe geçme hatalarını aldık . Bu hataları tespit 

ettikten sonra çözümü için gerekli olan düzenlemeleri yapıp tekrar tekrar test ettik. Bu testler 

ve çalışmalar sonucunda hataları çözdük. Tekrardan gazebo simülasyonunda, simülasyon 

drone ile test edip prototip İHA’mıza ekledik. Prototip İHA’mızda tekrardan test ettik, sonuçlar 

başarılı oldu ve dronekit kodumuzu raspberry pi sanal bilgisayarımıza ekledik. 
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Dinamik İtki Kuvveti Hesabı 

İHA’nın tam gazda çalışması durumundaki itki kuvveti aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.  

Aracın tam gaz aralığında çalıştığı göz önünde bulunulmuştur. 

Kv:380 

Maksimum Batarya Gerilimi:25.2V 

Pervane Yarıçapı:0,1918m 

Ct=0,0951 

Hava Yoğunluğu:1,225 

Aracın Ağırlığı:5kg 

Formül:   Wv = (2*pi* Kv)/60 = (2*pi*380)60=39,77          (1) 

Formül:   W = Wv*Volt = 39,77*25,2= 1002,204 rad/s      (2) 

Formül:   T = (Ct*(Hava Yoğunluğu*(Pervane Yarıçapı)4)*W)/(pi2)     (3) 

T = (0,0951*1,225*(0,1918)4*1002,2042)/3,142 = 16,0606N 

Fgereken = (m*g)/4 = (5*9,81)/4 = 12,2625N 

T>Fgereken olduğundan dolayı motorlar yeterli itme kuvvetini sağlamıştır. 

 

2.3 Faydalılık 

Her yıl yüzlerce hektar alan, ev ve okullar, yerleşim yerleri yangınlar nedeni ile harap 

olmaktadır. Büyük küçük her türü toplum, yangının yıkıcı etkisini bildiği ve maalesef tecrübe 

ettiği için olası yangınlara karşı hazırlık yapmıştır. Günümüzde var olan gelişmiş itfaiye 

teşkilatları topluma yararı sayesinde medeniyetin göstergesi itfaiye erleri ise kahraman olarak 

bilinmektedir. Teknoloji ile artan değişim hızı her yerde olduğu gibi bu teşkilatlarda da kendini 

gösterecektir. İnsansız hava aracının yangını tespit edip hızla müdahale becerileri ile itfaiye 

teşkilatına katılması büyük bir değişime neden olacak, birçok ormanı evi insanı yangından 

kurtaracaktır. İHA ile yangınlara müdahale etmeye başlanması gibi, gelişimi toplumun hayati 

organlarında görmek ise toplumun güven hissini pekiştirecek, sağlığını teknoloji ile koruma 

altına alacak ve de doğayı muhafaza edecektir. 
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2.4 Yenilik 

Görev doğrultusunda tasarımı yapılan İHA gelişmekte olan hava araçları alanında yenilik ve 

performansı birlikte ortaya koymaktadır. İhtiyaçları karşılayacak olan aracımız elektronik 

aksamı kolaylaştıracak şekilde dizayn edilmiştir. Bununla birlikte hava sirkülasyonu da stabil 

uçuşa ek bir destek sağlamaktadır. Test uçuşları esnasında hedefleri karşılayan tasarım 

ülkemize katma değer olarak geri dönecektir. Gelişim ve yenilik ön planda iken çalışmalara 

başladığımız İHA'da yükselme, stabilizasyon ve uçuş esnasında kabiliyeti arttırmak sebepleri 

ile gövde yenilikçi bakış açısı ile sekizgen yapıda tasarlanmıştır. Yeniliğe açık tasarımı 

sayesinde yangında kullanılabilmesinin yanı sıra Zirai ilaçlama dronu olarak da 

kullanılabilmektedir. Güvenlik için geliştirilen yeni bakış açısı ile akımı kesmek için sigorta alt 

plakanın ortasına kolay ulaşılabilecek şekilde konumlandırılmıştır. İniş ve kalkışlarda ise 

öncelikle yere 90 derecelik dik bir açı ile denendikten sonra performansının artırımı için 20 

derecelik bir açı denenmiştir. Son olarak daha yüksek performans elde etmek için ise 15 

derecede karar kılınmıştır. 

  

     Şekil 23 - Dik İniş Takımı (90o)                            Şekil 24 - Açılı İniş Takımı (15o) 

2.5 Yerlilik 

Ürettiğimiz hava aracında dikkat ettiğimiz hususlardan biri yerli ve özgün tasarımlardır. Görev 

performansını artırmak için tasarımını yaptığımız ve geliştirdiğimiz motor yuvası, iniş takımı 

uçları, iniş takımı bağlayıcıları ve diğer elemanlar görev esnasında aktif destek sağlamaktadır. 

%25'i ABS plastik malzemeden ürettiğimiz İHA elemanları takımımızın sorumlu üyeleri 

tarafından tasarlanıp, analiz edilip, üretilmiştir.  

Yerlilik hususunda takım bünyesinde bazı çalışmalar mevcuttur. Yerli uçuş kontrol kartı 

üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Yerli malzemelerin üretimine de zaman ayırarak 

yurtdışı menşeili malzemeler yerine yerli ürünlerle tasarım yapılması amaçlanmaktadır. 

Böylece hem mali hem de zamandan tasarruf edilebilecektir. Kart şuan arge aşamasındadır. 
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Kartın donanımı çizilmiş olup simülasyon programlarında testleri yapılmaktadır. Testler 

bittiğinde baskı devre olarak donanım hazırlanacak ve gerçek zamanlı testlere başlanacaktır. 

Bu testler ise yine kendi yazılımlarımız üzerinden yapılacaktır. Yazılım hususunda ise gerekli 

bütün kaynaklardan yardım alınacaktır. 

 

Şekil 25 - İşlemci Giriş-Çıkış Portları Şeması 

Şekil 25’da uçuş kontrol kartının giriş çıkış portları, haberleşme portları, harici osilatorü vb. 

portların hangi direnç, osilatör gibi malzemelerle kullanıldığı belirtilmiştir. Ar-ge çalışması 

devam ettiği için bu portların yerleri veya işlemcinin kendisi de değişebilir. Portların kullanım 

amaçlarına göre gerilim bölücü devreler kullanılmıştır. Bu devrelerdeki dirençlerin değerleri 22 

ohm veya 10 kiloohm olarak değişmektedir. Datasheete göre 8MHz lik harici osilator kullanımı 

uygun görülmüştür. 
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        Şekil 26 - Regülatör ve UART Giriş Devresi 

Şekil 26’de ise kart için gerekli olan regülatör devresi ve haberleşme ara yüzü olan UART 

portunun giriş devresi bulunmaktadır. Kart için datasheet verilerine göre 5V işlemci için ise 

3.3V gerilim yeterlidir. Bu regülatör sayesinde işlemci için gerekli olan gerilim güvenli bir şekilde 

sağlanacaktır. Diğer devre ise uart için anahtarlama devresidir. 

 

Şekil 27 - Güç Modülü Devresi 

Şekil 27’de ise kart için gerekli olan 5V gerilim regülatörü bulunmaktadır. 

 

Şekil 28 - Uyarı Ledleri Devresi 

Şekil 28’da kart üzerinde bulunacak uyarı ledlerinin devresi bulunmaktadır. 



  

  

 ATATEB İHA 

 

17 

 

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
       ERZURUM/TÜRKİYE 

 

Şekil 29 - IMU Devresi 

Şekil 29’da ise kart için elzem olan yükseklik ve ivme verilerinin sensörü bulunmaktadır. Başka 

IMU’lar da kullanılabilir, fakat maliyet açısından ve verimlilik açısından böyle bir sensör 

düşünülmüştür. 

2.6 Sadelik 

Yazılımda bir problemi çözmek için birçok yol olabilir ama bilgisayar mühendisinin görevi en 

hızlı ve mümkün olduğunca en az enerji harcayarak yüksek verim elde edecek yöntemi 

bulmaktır. İHA yazılımında da aynı sadelik baz alınarak ilerlediği görülebilir. Aracımızın teknik 

olarak ise işleyişini aksatmayacak şekilde sade bir şase ve gövde sistemi üretilmiştir. 

Elektriksel aksamlara kolaylık sağlayacak gövde sistemi aracın montajı esnasında kolaylık 

sağlamaktadır. 

 

Şekil 30 – Şasenin Sadeliği ve Kullanışlılığı 
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Şekil 31 Fiyat Tablosu (Fiyatlar Nisan 2021’e aittir.) 

2.7 Hakem Takdiri 

Birçok proje ile çalışan hakemlerimizin hayallerin fikre, fikirden projeye dönüştüğünü projeleri 

ayırt edebileceğini biliyoruz. Yangınları ayırt ederek hızlı şekilde müdahale edebilecek kritik 

noktalarda yer alan birçok dronun varlığı artık hayal veya fikir değil. Gerçekleşmesi için destek 

verildiği anda normalleşip binlerce hektar alan ve bir sürü canlının hayatını kurtarabilecek bir 

proje. Bu ayrımın fark edilip gerçekleşebilecek bir projeye destek verilmesini umut ediyoruz. 
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