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Tanımlar 

RPI4 : Raspberry Pi 4 ,   PX4 : Pixhawk 4  QGC : QGroundControl 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

İHA Ebabil 4 rotorlu simetrik “X” konfigrasyonu yapısına sahiptir. Bu şeklin seçilmesinin nedeni 

İHA’nın dengesinin “X” şeklinde en kararlı halde olması ve tüm motorların ağırlık merkezine 

eşit uzaklıkta bulunmasıdır. Testler ve uçuş denemeleri esnasında oluşabilecek sorunlarda 

aviyoniklerin zarar görmesini en düşük kabuk ağırlığıyla engellemek adına İHA gövdesinde 

yüksek mukavemetli ve düşük yoğunluklu, iki katman karbon fiber gövde tasarımı oluşturuldu. 

Üst katmanda ise aviyonik sistemlerin entegresini sağlamak amacıyla simetrik boşaltma 

işlemleri yapıldı. 

Kollarda silindirik yapıda bir tasarım tercihinin sebebi ise kanat üzerindeki sürüklenme direncini 

azaltmak, ayrıca yunuslama ve pitch hareketleri esnasında rüzgârın karşılaşacağı kol 

geometrisini aynı tutmaktır. Kollarda yine gövdede olduğu gibi öz kütle ve mukavemet 

özellikleri nedeniyle karbon fiber tercih edildi.  

Bağlantı elemanlarından Kol-Gövde tutacağı ve Kol-Motor kelepçesinin tasarımlarında, 

özellikle 3B yazıcıdan PLA plastik ile üretiminin kolay olmasına dikkat edildi. Silindirik kollar 

nedeniyle bu iki bağlantı elemanı dairesel yuvalar içerecek ve somun yardımı ile 

sıkıştırılabilecek şekilde tasarlandı. Üçüncü bağlantı elemanı olan motor yuvası ise ince ve 

dayanıklı olabilmesi adına, PLA yerine alüminyum malzemeden lazer kesim ile üretilebilecek 

şekilde tasarlandı. Motor yuvasının tasarımında motorların ısınmasını engellemek adına hava 

boşlukları bırakıldı ve silindirik kanatlar ile entegresini sağlamak için uygun noktalardan 

motoru, motor yuvasını ve bağlantı elemanını birbirine entegre edebilecek delikler açıldı. 

İniş takımlarını oluşturan bacakların tasarımında, üretim açısından problem oluşturmaması 

amacıyla sade bir yapı tercih edildi. Bacakların uzunluğunda ise Görev mekanizmasının 

gövdenin alt kısmına entegre edilebilecek uzunlukta olmasına dikkat edildi. Ayrıca iniş 

esnasında oluşabilecek her türlü deformasyonu önlemek adına bacakların altına 

sönümlendirici yumuşak iniş süngerleri yerleştirildi.  

İHA Ebabil, verilen görevleri yerine getirmek için elektronik çevre bileşenleri bulundurmaktadır. 

Bu elektronik bileşenler bir ana ve bir de yardımcı olmak üzere iki işlem birimi tarafından kontrol 

edilmektedir.  

Ana işlem birimi olan PX4, uçuş kontrol kartı olarak kullanılmaktadır. Ana işlem birimine bağlı 

elektronik bileşenler; 4 adet fırçasız motor, 4 adet ESC (Electronic Speed Controller), GPS, 

sigorta, batarya sistemi, güç modülü, XBEE, radyo alıcısı ve yardımcı işlem birimi olarak 
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kullanılan RPi4 ’tür. ESC, kontrol kartından alınan PWM verilerinin motora iletilmesi ve 

motorun, alınan verilerle doğru orantılı şekilde çalışmasını sağlamaktadır. GPS vasıtasıyla 

aracın konum verileri belirlenmekte ve manyetometre ile yönü tayin edilmektedir. Sigorta, 

devrede oluşabilecek ani akım artışları nedeniyle devre elemanlarının ve devreye bağlı çevre 

birimlerinin zarar görmesini engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Sistemin güç gereksinimini 

karşılayacak 10000 mAh kapasiteli Li-Po pil ve araç için gerekli itkiyi sağlayacak 4 adet 2216 

1400 KV'lik fırçasız motor kullanılmaktadır. Güç modülü, üzerindeki regülatör sayesinde 

kontrol kartına ihtiyacı olan gerilimi sağlamakta ve pilin hücrelerindeki enerji seviyelerini takip 

etmektedir. XBEE, telemetri modülü olarak kullanılıp İHA’nın sağlamış olduğu verileri yer 

istasyonuna kablosuz bir şekilde aktarmaktadır. Radyo alıcısı, uzaktan kumanda edilen 

komutları uçuş kontrol kartına aktarmaktadır.  

 

Yardımcı bilgisayar olarak RPI4 kullanılmaktadır. RPI4, görev mekanizmasında bulunan 

elektronik bileşenlerin kontrolünü yapmakta ve gerekli yönelim komutlarını PX4’e iletmektedir. 

RPI4; kamera modülü, 2 adet sıvı seviye sensörü, 2 adet su motoru ve ultrasonik sensör 

bileşenlerini kontrol etmektedir. RPI4 kamera modülü, görevde belirtilen su alma ve boşaltma 

havuzlarının konumlarının tespit edilmesini sağlamaktadır. Su motorlarından birisi su 

haznesinin dolmasında görevliyken, diğeri ise boşaltılmasında görevlidir. Sıvı seviye sensörleri 

ise su haznesindeki su miktarının algılanmasında kullanılmaktadır. Ultrasonik sensör, havuz 

ile İHA arasındaki mesafeyi ölçmektedir. 

1.2 Takım Organizasyonu 
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1.3 İş Akış Çizelgesi 
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2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri  

  Parça İsmi ve Adedi Ağırlık 
X 
uzaklığı  

Y 
uzaklığı 

Z 
uzaklığı 

Gö
vd

e 

Karbonfiber Gövde Üst  71g 0mm 0mm 68mm 
Karbonfiber Gövde Alt 75g 0mm 0mm 30mm 
Kol-Gövde Tutacağı İç X 4  
(+-X ve +- Y düzlemlerinde birer tane) 

31.75g x 4 = 
127g 64mm 64mm 54mm 

Kol-Gövde Tutacağı Dış X 4 
 (+-X ve +- Y düzlemlerinde birer tane) 

31.75g x 4 = 
127g 78mm 78mm 54mm 

Leopard Power 10000MAH 11.1V 3s 45C Lİ-PO 1000g 0mm 0mm 0mm 
Pixhawk 4 Holybro 16g 0mm 0mm 75mm 
Pixhawk 4 Holybro Power Distrubution Card 47g 0mm 0mm 32mm 

Sigorta Kutusu 15g 
(-) 
55mm 0mm 45mm 

HolyBro Pixhawk 4 Neo-M8N GPS 32g 45mm 0mm 230mm 

Anahtar 3.5g 
(-) 
55mm 45mm 73mm 

FS-İA6B Alıcı 15g 0mm 
(-) 
50mm 32mm 

XBee PRO S2C RF  Modülü 2g 45mm 45mm 73mm 

Ko
lla

r 

Karbonfiber Kol x 4 
 (+-X ve +- Y düzlemlerinde birer tane) 20g x 4 = 80g 121mm 121mm 54mm 
Racerstar RS30A Lites 30A Blheli_S 16.5 BB2 2-4 S 
ESC 6g 125mm 125mm 54mm 
Kol-Motor Kelepçesi İç x 4 
 (+-X ve +- Y düzlemlerinde birer tane) 4.5g x 4 = 18g 154mm 154mm 54mm 
Kol-Motor Kelepçesi Dış x4  
 (+-X ve +- Y düzlemlerinde birer tane) 4.5g x 4 = 18g 180mm 180mm 54mm 
Motor Yuvası x 4 
 (+-X ve +- Y düzlemlerinde birer tane) 4g x 4 = 16g 166mm 166mm 74mm 
RacerStar BR-2216 x 4  
(+-X ve +- Y düzlemlerinde birer tane) 

65g x 4= 
260g 166mm 166mm 74mm 

9045  Pervane x 4  
(+-X ve +- Y düzlemlerinde birer tane) 5g x 4 = 20g 166mm 166mm 74mm 

Ba
ca

kl
ar

 

Bacak x 4 (+-X ve +- Y düzlemlerinde birer tane) 
48g x 4 
=192g 166mm 166mm 

(-) 
28mm 

Gö
re

v 
m

ek
an

izm
as

ı  

Görev Mekanizması Gövdesi 180g 86mm 0mm 0mm 
Raspberry Pi 4 4GB - Model B 20g       
12V DC Su Motoru 47g       
Funduino Su Seviye Sensörü x 2 2g x 2 = 4 g       
L298 DC ve Step Motor Sürücü Modülü 35g       
HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü 2.5g       
MCP3204 DIP-14 Analog Dijital Çevirici 1g       
Delikli plaket 2g       
Raspberry Pi Kamera Modülü V2 6g       

 TOPLAM AĞIRLIK (Görev Mekanizması Olmadan) 2140,5 g    

 
TOPLAM AĞIRLIK (Görev Mekanizması ve 300g 
Faydalı Yük Dahil) 2802g    
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İHA Ebabil Teknik Resim 
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İHA Ebabil’in tasarımı ve üretimi esnasında İHA’nın gövdesinin, kollarının, kanatlarının, 

aviyoniklerin ve diğer tüm bağlantı elemanlarının bir simetri ekseni etrafında düzenli şekilde 

dağılması sağlanmıştır. “X” şeklinde olan ana gövde ve gövdeye bağlanan diğer her şase 

parçasının ağırlıklarının eşit dağılımına dikkat edilmiştir. Aviyoniklerin ve görev mekanizması 

sisteminin, uçuş esnasında bu stabiliteyi koruyabilmeleri için, dizilişinde ve montajında yine 

simetriye dikkat edilmiştir.  Güvenli uçuş ve güvenli görev icra edilebilmesi için parçaların 

birbiriyle tek parçaymış gibi entegre olmaları, montajda kullanılan fiberli somunlar yardımı ile 

sağlanmıştır. Bu somunlar motorların ürettiği titreşimi nötralize ederek, güvenli ve sağlam bir 

insansız hava aracı oluşturulmasında rol oynamıştır. 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 
Döner Kanatlı İHA Ebabil, aerodinamik hesaplamalar, kütle ve ağırlık merkezi hesaplamaları, 

görev isterleri ve İHA’yı operasyonel anlamda daha etkili hale getirecek diğer etmenler göz 

önünde bulundurularak tasarlanmış ve üretilmiştir. İHA Ebabil gövde takımı, kol takımı, iniş 

takımı ve bağlantı elemanlarından oluşmaktadır. Bu takımların tasarımları ve üretimleri 

hakkında: 

Gövde takımı; alt ve üst olmak üzere iki katman karbon fiberden imal edilmiş, köşelerden 

151mm x 151mm, bağlantı bölgeleri arasında kalan kenarlar arası  85x85mm ve kanatlarla 

bağlantıyı sağlayan dikdörtgensel bölge 34.7mm x 46.7mm ölçülerine sahiptir. İki gövde 

plakası arası mesafe 35mm’dir. Gövde yapısında iki katman tasarımı, uçuş için gerekli olan 

aviyonik sistemin entegrasyonu için gerekli alanı oluşturmuştur. Aynı zamanda kol takımları ve 

bağlantı elemanları için de montaj yüzeyi görevi görmektedir. Gövdeler karbon fiber malzeme 

kullanılarak üretilmiştir. Karbon fiber yapısı gereği yüksek mukavemet değerlerine sahip, öz 

kütle değeri düşük ve işlenmesi kolay olan bir malzeme olduğundan, İHA’nın gövdesinde 

kullanımı tercih edilmiştir. Üretim aşamasına geçildikten sonra sipariş edilen ilk karbon fiber 

plakalar 200x200 kare plakalardı. Bu plakalar CNC Mengene tezgahında tasarıma uygun 

şekilde kesildi. Bu işlem esnasında iki plaka için farklı hafifletme çalışmaları uygulandı. Üst 

katmanda bulunması gereken aviyonik sistemin entegresi ve gövdenin ağırlığını hafifletmek 

için üst katmandaki plaka, çeşitli yerlerinden simetrik olarak hafifletildi ve delikleri açıldı. Alt 

katmanda ise mukavemetini koruması adına yalnızca gerekli olan vida delikleri açıldı.  

Kol takımı, gövdeye bağlantı elemanları ile entegre edilen, 200 mm uzunluğunda, 20mm dış 

çap ve 18 mm iç çapa sahip 4 adet silindirik karbon fiber borudan oluşmaktadır. Kollarda da 

tıpkı gövdede kullanıldığı gibi karbon fiber malzeme tercih edilmesinin sebebi yüksek 

mukavemet değerlerine sahip olması ve ağırlığının hafif olmasıdır. Kolların köşeli olması veya 

katmanlı olması yerine silindir şeklinde olmasının temel sebebi; silindir şeklindeki kolların 
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aerodinamik testlerinde, köşe içeren her türlü tasarımdan daha verimli sonuçlar vermiş 

olmasıdır. Bu sonuçlar, rüzgârın silindirik tasarıma karşı daha az direnç uyguladığını 

göstermiştir. Bir diğer sebep ise motorlara giden güç kablolarını ve elektronik hız kontrolcülerini 

uçuş esnasında oluşabilecek her türlü negatif durumdan korumaktır. Kolların üretim 

aşamasında,1 metre uzunlukta ve belirtilen ölçülerde tedarik edilen  karbon fiber boru, atölye 

ortamında mekanik ekip tarafından 200mm’lik 5 eş parçaya bölündü. Kolların gövdeye montajı 

için gerekli olan dört delik, uçuş sırasında kolların sabit kalması için seçilen noktalardan matkap 

yardımıyla açıldı. İhtiyaç olan kol takımı böylece üretilmiş oldu. Gövdeye montajı ise mekanik 

ekip tarafından tasarlanan Kol-Gövde bağlantı elemanları yardımıyla yapıldı. 

Bacak takımı; her motor yuvasının altında olacak şekilde, ABS plastikten üretilmiştir. 165 mm 

uzunluk, 15 mm taban çapı, 5 mm’lik bağlantı yüzeyi et kalınlığına sahip olan bacak takımında 

plastik kullanımının nedeni, plastiğin esneklik özelliği ile inişlerde bacak kırımını en aza 

indirgemektir. Böylece diğer şase elemanlarının güvenliği de sağlanmıştır. Bacak takımlarının 

yer ile temas eden kısımlarında sönümleyici süngerler kullanılmıştır. Bacaklarda sönümleyici 

sünger kullanımının temel sebepleri, yer ile temas eden İHA’nın yere inişini daha yumuşak 

hale getirmek, ayrıca olası sert inişlerde İHA şasesinin diğer elemanlarının ve özellikle 

aviyoniklerin zarar görmesini engellemektir. Bacakların imalatı 3B yazıcı ile mekanik ekip 

tarafından yapılmıştır. 

Bağlantı elemanları; Kol-Gövde bağlantısı, Kol-Motor kelepçesi ve motor yuvası olmak üzere 

3’e ayrılmaktadır. Kol-Gövde bağlantısını sağlayan bağlantı elemanı 35mm x 14.7mm x 46.7 

mm ölçülerine ve aralarında  5.3 mm boşluğa sahip olup, iki gövde plakasının arasında her kol 

için iki tane olmak üzere toplam sekiz adet bulunmaktadır. İşlev olarak, iki gövdeyi birbirine 

bağlarken aynı zamanda kolları da gövdeye entegre eder. Her biri, üzerinde bulunan üç deliğin 

kenarlardaki ikisi ile gövde plakalarının bağlantısını, ortadaki delikle de kol-gövde bağlantısını 

sağlar. Kol-Gövde bağlantı elemanı PLA filament kullanarak 3B yazıcıdan üretilmiştir. 

Bir diğer bağlantı elemanı olan Kol-Motor kelepçesi, her kolda iki adet toplamda sekiz adet 

olmak üzere 35mm x 10mm x 25mm  ölçülerine sahip olup kolların uç kısmında motor yuvaları 

ile kolların bağlantısını sağlamaktadır. Kol-motor kelepçeleri kolların silindirik yapısı nedeniyle, 

motor yuvalarını kollara entegre edebilmek için, kolların çapına uygun yuvalar içerecek ve 

sıkıştırılabilecek şekilde, aralarında 1 mm sıkıştırma payı bırakılarak tasarlanmış ve 

üretilmiştir. Kol-Motor kelepçeleri, sıkıştırılabilir olmaları için esnek bir malzeme olan PLA 

filament kullanarak 3B Yazıcı ile üretilmiştir.  

BR-2216 BLDC motorunu kol-motor kelepçelerine entegre etmek için kullanılan bağlantı 

elemanı olan motor yuvaları 47.3mm x  40mm x 2mm ölçülerine sahip olup, motorun alt 

kısmında yer alan her türlü boşluğu ve vida deliğini karşılayacak şekilde mekanik ekip 
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tarafından tasarlanmıştır. Motor yuvaları 2mm kalınlıkta alüminyum plakalardan üretilmiştir. Bu 

plakaların istenilen şekilde üretimi için lazer kesim metodu kullanılmıştır. Motor yuvasında PLA 

veya ABS plastik kullanılmamasının sebebi ise bu plastiklerin, motor yuvası için istenilen 

boyutlarda, alüminyum kadar mukavemet gösteremiyor oluşlarıdır. 

 
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

İHA’nın görevler ve uçuş için yeterli aerodinamik becerilere sahip olup olmadığı araştırmaları  

üç ana başlık altında yapılmıştır. Bu başlıklar; İHA’nın tamamının akış testine tabii tutulması 

ve sonuçları, kol geometrisi seçimi ve pervanelerin itki katsayısına göre itki sonuçlarıdır. 

1- Kol geometrisi; İHA için kullanımı değerlendirilen farklı kol geometrilerinin akış analizleri 

aşağıda verilmiştir. Bu analizlerin yorumlanması neticesinde kullanılmasına karar kılınan 

silindirik kolun avantajlarından bahsedilmiştir. Kullanımı değerlendirilen kol geometrileri ve 

analizleri sırasıyla: 

 

Yassı Kol Tasarımı Akış Testi Görüntüsü 

Yassı Katmanlı Kol: Tasarımın aerodinamik analizinde, rüzgârın tek bir açıdan katmanlara 

temasının sonuçları yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. İnce katmanları nedeniyle yatay 

eksendeki uçuşlarında oldukça düşük seviyede hava direncine maruz kalmasına karşın, uçuş 

esnasındaki dönme ve yunuslama hareketlerinde üst ve alt yassı katmanların yüksek oranda 

hava direncine maruz kalacağı gözlemlenmiştir. Bu dezavantajların yanı sıra, aracın dikey 

kalkış yapması sebebiyle, kalkış esnasında havanın dik bir şekilde yüzeye temas ediyor olması 

profillerde esnemeye, yani stabilite bozukluğuna ve kalkış süratinde azalmaya sebebiyet 

vermektedir. 

Aerodinamik testleri ve uçuş testleri sonuçlarınca, Yassı Kol tasarımının avantaj ve 

dezavantajları incelenmiş ve İHA’da kullanılmamasına yine mekanik ekibi tarafından karar 

verilmiştir.  
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Silindirik Kol Tasarımı: Aerodinamik açıdan analizleri aşağıda verilen silindirik kol tasarımının 

geometrik yapısı gereği dış yüzeyine temas eden kuvvetleri yayması, uçuş esnasında kol 

takımlarına etki eden hava direnci göz önüne alındığında, diğer kol tasarımlarından daha 

olumlu sonuçlar vermiştir. Silindirik Kol yapısı, İHA’nın kalkışında ve uçuş esnasında yapacağı 

manevra hareketlerinde hava direncinin etki ettiği dik yüzey geometrisinin sabit kalmasına 

neden olduğundan, tasarlanan kol tipleri arasında stabil bir uçuş için optimum seçenek olarak 

değerlendirilmiştir.  

 

Yukarıdaki akış analizinde görüleceği üzere silindirik kol, kare kola kıyasla rüzgâr karşısında 

daha az dirence ve düz kola kıyasla daha fazla dirence maruz kalmaktadır. Ancak yassı kol ile 

kıyaslandığında aradaki akışkan hızı farkı ihmal edilebilir bir düzeydedir. Silindirik kollar 

özellikle mukavemet özellikleri nedeniyle yassı kollar yerine tercih edilmiştir. Her tasarımın 

bahsedilen özellikleri göz önüne alındığında İHA’da kullanılması uygun görülen kanat 

geometrisi silindirik kanat geometrisidir. 

Pervaneler: Aracın itkisi ile ilgili en önemli aerodinamik elemanlar olan pervaneler, motorun 

görev icra ederken ulaşacağı devir sayılarına ve kanat boyutlarına bağlı olan itki katsayıları 

göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Pervane analizleri için gerekli olan veriler, önde 

gelen pervane üreticilerinden APC firmasının sitesindeki verilerinden alındı. Pervanelerin itki 

katsayısı; havanın yoğunluğu, motorun devir sayısı ve pervanenin boyutları ile ilişkilidir. 

Pervane boyutlarının belirli standartları olduğundan üretici bazlı bilgileri analiz için kullanmakta 

herhangi bir sorun bulunmadığı kararlaştırılmıştır. 

Pervanelerin çalışacağı yüksek devir sayılarında 9045, 8060 pervane boyutları, motor üretici 

firma tarafından önerilmektedir. 

 

 

 

Silindirik Kol Yapısı Akış Testi Görüntüsü 
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9045 pervane;   

     

8060 pervane; 

   

1045 pervane;  

     

 

Yukarıda verilen tablo ve grafikler 9045, 8060 ve 1045 pervaneleri için seyir hızına bağlı itki 

katsayısı değişimini göstermektedir. İHA Ebabil’in asılı kaldığı durumda 0 m/s hıza, seyir 

esnasında ortalama 8 m/s hıza sahip olacağı belirlenmiştir. Tüm seyir boyunca ulaşılması 

beklenen en yüksek hız ise 10,3 m/s’dir. Asılı kalma durumunda pervanelerin itki katsayıları 

9045, 8060 ve 1045 boyutlarında sırasıyla 0,124, 0.1129, 0.122 dır. Lineer interpolasyon 

metodu ile hesaplanan itki katsayısı değerleri ise 8 m/s’de 0,1146, 0.1128, 0.1096 ve 10.3 

m/s’de ise 0,1103, 0.1126 ve 0.1057’dir. 

9045 ve 8060 gibi döner kanat İHA’lar için kısmen büyük sayılan pervane boylarının yanı sıra, 

küçük pervanelerin hız açısından verimli ancak tork açısından eksik kalabildikleri yine bu 

veriler ışığında gözlemlenmiştir. 

Sonuç olarak belirlenen seyir hızlarında en iyi itki katsayısı değerlerini 9045 pervane 

vermektedir. Pervaneler için boyutlar hariç diğer parametreler sabittir. 8060 boyutlarındaki 

pervane 9045 boyutlarındaki pervaneye göre küçük olduğundan daha az itki katsayısı 

vermektedir. 1045 boyutlarındaki pervane, 9045 boyutlarındaki pervaneye göre belirlenen 
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devirde daha az itki vermektedir. Yapılan analizlerin sonuçlarına bakılarak, İHA’ için pervane 

seçimi 9045 boyutlarındaki pervane olmuştur ve araçta kullanımına mekanik ekibince karar 

verilmiştir. 

Tüm İHA Şasesi Akış Testi; 

 

Yukarıda bahsedilen özelliklerin yanı sıra İHA Ebabil bir bütün olarak akış testine tabi tutulmuş 

ve aerodinamik özellikleri incelenmiştir. İHA’nın görevler için gerekli itkiyi sağladığı saptandı 

ve bu testle beraber uçuş esnasında hava ile ilişkisi incelendi 

Yapılan testler sonucunda araç üzerindeki hava akışında ve pervanenin itki değerleri hakkında 

herhangi bir soruna rastlanmadı. Tasarımın son hali analiz edilmiş olundu. 

GRAFİK-A 
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GRAFİK-B 

Gerçekleştirilen test uçuşu süresince kayıt altına alınan uçuş verilerinin kontrol grafikleri 

sistemin stabilizasyon ve kararlılığı hakkında bilgi vermektedir. Grafik-A ve Grafik-B ’de 

uçuşun referans değerine karşı aracın sistem cevabının oldukça kararlı olduğu 

görülmektedir. Roll Angular Rate(Y ekseni çevresinde acısal hız) grafiğinde t = 2.30 s’de 

referans 16 dereceyken sistem cevabı 12 derece kararlılığında çalışmaktadır. Pitch 

grafiğinde t = 2.30 s’de referans -13 dereceyken sistem cevabı -18 derece kararlılığında 

çalışmaktadır. Ölçümlere göre referanstan maksimum sapma 41 derecedir. PID kontrol 

parametrelerinin optimizasyonu için tune çalışmaları yapılmaya devam edilmektedir.

 

GRAFİK-C 

Grafik-C, test uçuşunda İHA Ebabil’ in yükseklik verilerini göstermektedir. İHA Ebabil’in uçuşun 

başlangıcından sonuna kadar belirlenen 20 m yükseklik değerinde sabit bir şekilde hareket 

etmesi, kontrol mekanizmasının ve mekanik aerodinamik yapının stabil bir sistem 

oluşturduğunu göstermektedir.   
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2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Gövdenin tabanına dört noktadan montajlanan görev mekanizması; yardımcı bilgisayar 

Raspberry Pi 4, kamera modülü, iki adet su motoru, bir adet su haznesi, iki adet sıvı seviye 

sensörü, ultasonik sensör, 12 bit çözünürlük ve SPI seri arabirimine sahip MCP 3204 ADC 

modülü, iki motor kontrolü için motor sürücü L298N ve motorlara bağlı su hortumlarından 

oluşmaktadır. Kullanılan su motorlarının akış hızı 1.5-2L/dk’ dır. Su motorları, faydalı yük 

haznesini 30 s’de doldurup, boşaltabilmektedir. Ultrasonik sensör menzil olarak 2cm-400cm 

arasında ölçüm yapmaktadır. 

Görev mekanizmasının gövdeye uzaklığı yaklaşık 120 mm, tasarlanan su haznesinin hacmi 

300 ml ve üretim malzemeleri ABS plastikten yapılmıştır. Tasarlanan görev mekanizmasında 

su motorları, su haznesinin iki tarafına karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Görev mekanizmasının 

planlanan çalışma prensibi; İHA Ebabil görüntü işleme ile havuzu tespit ederek arasında 

yaklaşık bir metre mesafe kalıncaya kadar alçalır ve mekanizmadaki su motorlarına bağlı olan 

hortumların suya temas etmesiyle birlikte su çekme işlemine başlanır. Su haznesindeki su 

seviyesi, sıvı seviye sensörü vasıtasıyla ölçüldükten sonra çekilen su hedeflenen miktara 

ulaştığında RPI4 tarafından su çekme işlemi durdurulur. Haznede depolanan su, boşaltma 

alanına ulaşıldığında ikinci motor tarafından su bırakma işlemi haznede su kalmayıncaya 

kadar hedeflenen havuza boşaltılır.   

 

Görev Mekanizması Teknik Resim 
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Görev Mekanizması Üstten Görünüm    Görev Mekanizması Önden Görünüm  

 

Görev Mekanizması Şematiği 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri  

 
İHA Ebabil, Quadcopter gibi birçok frame ile uyumlu ve stabil çalışabilen Pixhawk 4 uçuş 
kontrol kartını kullanmaktadır. Pixhawk kontrol kartı sunmuş olduğu farklı uçuş modlarının yanı 
sıra, otopilot özelliğiyle görev odaklı uçuşlara olanak sağlamaktadır. 
 
Uçuş ve görevlerin otonom gerçekleştirilmesi için PX4 otopilot kartı ve RPI4 görev bilgisayarı 
kullanılmaktadır. 1. görev için QGC yazılımından, İHA Ebabil’in parkuru en hızlı şekilde 
tamamlaması için aerodinamik yapısına uygun optimum uçuş planı yapılarak görev 
gerçekleştirecektir. 1 tur boyunca gerçekleştirilecek otonom kalkış, iniş ve uçuş için otopilot 
tarafından, sırasıyla “Take-Off /RTL/Missions” modları kullanılacaktır.  
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Otonom Uçuş Algoritması 

Elektronik Genel Şematiği 
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2. görevde görüntü işleme, görev mekanizmasının çalışması, hassas konumlandırma ve hedef 
tespiti için RPI4 ve PX4 senkron çalışmaktadır. Bu uyumun olması için “OffBoard” moda 
geçilerek çalışma yapılacaktır. RPI4 görev algoritması ve PX4otopilot arasındaki iletişim 
MAVLink protokolü kullanılarak sağlanmaktadır.  
 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

İHA Ebabil, yarışma boyunca yalnızca GPS, sensörler ve görüntü işleme verileri yardımıyla 

otonom bir şekilde uçuşu gerçekleştirecek ve görevleri yerine getirecektir.  

Sistem Mimarisi:  

 

Kullanılan Bileşenler:  

Raspberry Pi 4: İHA Ebabil, otonom uçuş algoritmasının yanı sıra görüntü işleme, sıvı seviye 

sensörü ve ultrasonik mesafe sensöründen aldığı verileri işlemek için yüksek işlem gücüne 

ihtiyaç duymaktadır. Gerekli işlem gücü, Raspberry Pi tarafından 4 GB RAM desteği, 1.5 GHz 

işlemci hızı, Rasbian işletim sistemi ve OpenGL ES 3.0 destekli grafik işlemci sayesinde 

karşılanmaktadır 

 
Raspberry Pi kamera modülü: İHA Ebabil’de sabit odaklı bir objektife sahip, Raspberry Pi 

için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli 8 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX219 görüntü 

sensörü kullanılmaktadır. Kart üst yüzeyindeki kamera konnektörü ile RPI4' e bağlanır ve 

kamera bağlantısı için tasarlanmış olan CSI arabirimini kullanır. 

 

Ultrasonik Mesafe Sensörü: İHA Ebabil’de mesafe ölçmek için HC-SR04 ultrasonik mesafe 

sensörü kullanılmaktadır. Bu sensör, nesnelerden yansıyabilen yüksek frekanslı ses 

yardımıyla nesne ve sensör arasındaki mesafeyi hesaplar. HC-SR04 ultrasonik mesafe 
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sensörünün menzili 2cm-400cm aralığında olup hedef tespit ve tanıma işlemlerinin 

gereksinimlerini karşılamaktadır.  

 
Görüntü İşleme Yöntemi, Yazılım ve Algoritmalar: 
Görüntü işleme kodları Python programlama dili ile yazılmıştır. Python dilinin yüksek seviyeli 

bir dil olması ve görüntü işleme için hazır kütüphaneler sunması bu dili seçmemizdeki 

etmenlerdir. OpenCV, Numpy, Time ve RPi.GPIO kütüphaneleri görüntü işleme yazılımında 

kullanılmıştır. 

 
Nesne Tespit ve Tanıma Algoritması 

 2.7 Performans Parametreleri 

 
GRAFİK-D       GRAFİK-E 



 18 

İHA Ebabil’in maksimum hız ve ivme verileri, manevra kabiliyetleri ve uçuş süresince tükettiği 
enerji miktarının hesaplanması için “sonsuz döngü” uçuşu gerçekleştirilmiştir. Log kayıtları, 
uçuş sonrası uçuş kontrol kartından alınarak “Flight Review” programında analiz edilip, 4 farklı 
grafik elde edilmiştir. 

Grafik-D İHA Ebabil ‘in hız zaman grafiğini, Grafik-E ise İHA Ebabil ‘in z ekseni etrafında açısal 
hız verilerini göstermektedir. İHA Ebabil, yaptığı sonsuz döngü uçuşunda maksimum 10.3 m/s 
lineer ve 60 derece/s açısal hıza ulaşmıştır. Maksimum sınır değerleri iyileştirilmeye yönelik 
olarak optimizasyon çalışmaları devam etmektedir. 

 

 
İHA Ebail’in yaptığı sonsuz döngü hareketi  Uçuş süresince batarya verileri 

Elde edilen analiz sonuçlarına göre, İHA EBABİL, 3.5 m yarıçapında dönüş hareketini 
yapabilmektedir. 

Görev -1 Performans Parametreleri 

 Maksimum 

Hız 10.3 m/s 

Z ekseni etrafında 
dönüş hızı    
(açısal hız ) 

60 derece/s 

Yukarı yönlü ivme 3 m/s2 

Dönüş yarıçapı 3,5 m 

 

 

 

 

 

İHA'da kullanılacak 50C 12,6V LiPo kaynağının 
güç potansiyeli;	P=I*V	=	480	∗	12,6	=	6048 W 

vHarcanacak tahmini güç gereksinimini(1123,9 W) belirtilen özelliklerde bir güç kaynağı 
karşılamaktadır.  

Görev -2 Performans Parametreleri 

  Maksimum 

Yüksüz Hız 9.2 m/s 

Faydalı Yüklü Hız 8.9 m/s 

Faydalı Yük yükleme süresi 15 s 

Faydalı Yük boşaltma süresi 10 s 

Yük kapasitesi 280 g 

Genel Performans Parametreleri 

  Maksimum 

Yüklü Uçuş Süresi 8,2 dk 

Yüksüz Uçuş Süresi 9,91 dk 

Bileşen Güç gereksinimi (W) 
BLDC Motorlar 1096,00 

DC Su motorları 12,00 

Kontrol Kartı 2,50 

XBEE 0.063 

Radyo Alıcı 10,00 

RPI4 3,40 
GPS 0.7 

Toplam 1123,90 
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2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

  Parça İsmi Birim Fiyat (TL) Adet Toplam 
G

öv
de

 

Karbonfiber Gövde 400 2 800 

Kol-Gövde Tutacağı 5 8 40 

Leopard Power 10000MAH 11.1V 3s 45C Lİ-

PO 1141,2 1 1141,2 

Pixhawk 4 Holybro 3000 1 3000 

Pixhawk 4 Holybro Power Distrubution Card 500 1 500 

Sigorta Kutusu 190 1 190 

HolyBro Pixhawk 4 Neo-M8N GPS 480 1 480 

Anahtar 5 1 5 

FS-İA6B Alıcı 160,9 1 160,9 

XBee PRO S2C RF  Modülü 445 2 890 

Ko
lla

r 

Karbonfiber Kol 50 4 200 

Racerstar RS30A Lites 30A Blheli_S 16.5 BB2 

2-4 S ESC 136,4 4 545,6 

Kol-Motor Kelepçesi 5 8 40 

Motor Yuvası 17 4 68 

RacerStar BR-2216  200 4 800 

9.45'' Pervane 75 4 300 

Ba
ca

kl
ar

 

Bacaklar 10 4 40 

Sönümlendiriciler 1 8 8 

G
ör

ev
 m

ek
an

iz
m

as
ı  

Görev Mekanizması Gövdesi 100 1 100 

Gövde-Gövde Bağlantısı 5 4 20 

Raspberry Pi 4 4GB - Model B 667,78 1 667,78 

12V DC Su Motoru 40 2 80 

Funduino Su Seviye Sensörü 5,53 2 11,06 

L298 DC ve Step Motor Sürücü Modülü 14,56 1 14,56 

HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü 15 1 15 

MCP3204 DIP-14 Analog Dijital Çevirici 26,11 1 26,11 

Delikli plaket 1 1 1 

Raspberry Pi Kamera Modülü V2 401,67 1 401,67 

 

Flysky FS-i6 2.4GHz 6 Kanal Kumanda 700 1 700 

  

 Toplam 
  

11245,88 

 


