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1.ORGANİZASYON ÖZETİ 
1.1.Takım Organizasyonu 

 
Takımımız, 20/01/2021 tarihinde kurulmuştur. İlk toplantısını ve görev dağılımını da bu tarihte 
yapmıştır. Takımımız, okulumuzun Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında çalışma 
yapmaktadır. Sınıf seviyeleri 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden oluşan, kendi alanlarıyla ilgili 
araştırma ve inceleme yapmaya istekli, meraklı; bölüm öğretmenlerince tavsiye edilen 
öğrencilerden oluşmaktadır. 

 

1.  İlker DEMİR: ASO Teknik Kolejinde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümünde 
öğretmenlik yapmaktadır. Takımımızda danışman ve pilot olarak görev almaktadır. 
İHA’mızın CNC Router’da gövde ve motor tutucularını kesim ve işleme işlerini yapmıştır. 
Aynı zamanda İHA’mızın ana gövde montajını ve motor montajını gerçekleştirmiştir. 

2.  Yusuf GÜRÖZ: Okulumuzda 11. sınıfta öğrenim gören takım kaptanımız; elektronik, 
yazılım alanlarında ve pilot olarak takımımıza katkı sağlamaktadır. 

3. Cafer Berat SARI: Okulumuzda 11. sınıfta öğrenim gören takım üyemiz, mekanik tasarım 
ve mekanik alanda görev almaktadır. İHA’mızın tüm mekanik çizimlerini gerçekleştirmiştir. 

4. Ahsen Nisa KÖROĞLU: Okulumuzda 11. sınıfta öğrenim gören takım üyemiz, Mekanik 
tasarımların kontrolünde görev almıştır. 

5. Ahmet Onur SARI: Okulumuzda 10. sınıfta öğrenim görmekte olan takım üyemiz, 
elektronik alanında takıma katkı sağlamaktadır. Telemetri ve uçuş kontrol kartı montajlarını 
gerçekleştirmiştir. 

6. Utkan DAŞTAN: Okulumuzda 11. sınıfta öğrenim gören takım üyemiz, İHA’mızın tasarım, 
montaj ve uçuş video çekimlerini gerçekleştirip detaylı tasarım raporu için video hazırlama 
işini üstlenmiştir. 

Sıra Adı Soyadı Görevi Okul 
1 İlker DEMİR Danışman (Pilot)  

Özel Ankara Sanayi Odası 
Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

2 Yusuf GÜRÖZ Yazılım ve Elektronik (Pilot) 
3 Cafer Berat SARI Mekanik ve Mekanik Tasarım 
4 Ahsen Nisa KÖROĞLU Mekanik 
5 Ahmet Onur SARI Elektronik 
6 Utkan DAŞTAN Video Düzenleme kayıt 
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2.DETAYLI TASARIM RAPORU 
Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması için okulumuzda kurulan takımımız 

ile belirlediğimiz görevi icra etmek için en iyi sistemi tasarlayarak ve bu sistem için uyumlu optimum 

(en uygun ekipmanlar) ekipmanlar ile bir döner kanat Quadcopter insansız hava aracı geliştirdik.  

Her bir motor için katlanabilir pervane ekleyerek 4 pervaneli olarak tasarladığımız İHA’nın frame 

şase tipini Şekil 1’de olduğu gibi “Quad X” olarak gerçekleştirdik. 

 
Şekil 1:Quad X gövde tipi 

 

İHA’da kullanılabilecek olan farklı gövde tipleri ve özellikleri göz önünde bulundurularak yapılan 

karşılaştırmalar sonucunda belirlediğimiz görevi en iyi şekilde karşılayabilecek gövde tipi Quad-

copter olarak belirlenmiştir. 

İHA’mızın gövde yapısını okulumuzda kendi yaptığımız CNC Router’da karbonfiber maddeden 

işleyerek üretimini gerçekleştirdik. Sistemin ağırlığını ve uçuş süresini göz önünde bulundurarak 

batarya sistemi olarak 875 gram ağırlığında 6000 mAh 6 hücreli “lityum polimer pil” kullandık. 

Yarışmada belirlediğimiz görevi tamamlaması için kullanılacak faydalı yük ile birlikte İHA’mızın 

yaklaşık 4,5 kg civarında toplam yüke sahip olacağı için bu yükü taşıyabilecek motoru 400 kv’lık 

güce sahip fırçasız DC motor kullanarak sistemimizi tamamladık. 
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2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı 
 

 
  
                            Şekil 2: İHA gövdesi ve mekanik bileşenler 
 
İHA’da kullanılacak mekanik ve elektronik parçalar M2,M3,M4 civata ve fiberli somun yardımıyla 
montajlanmıştır. İniş takımında fiberli somun tercih edilmiştir. Fiberli somun, uçuş esnasında mey-
dana gelen titreşimlerden kaynaklı demontaj durumlarını engellemek için kullanılmıştır. Faydalı yük 
taşıma sisteminin tamamı, iniş takımı ayaklarının tamamı ve anten gövde tutucu mekanizması PLA 
malzemeden 3D yazıcıdan çıktı alınarak elde edilmiştir. 
 
Geliştirdiğimiz İHA’da görev alacak mikroişlemci olarak Raspberry Pi 4 ve buna entegreli çalışabi-
len Navio 2 uçuş kontrol kartını kullandık. Raspberry Pi 4  ile uyumlu çalışan Navio 2 uçuş kontrol 
kartı belirlediğimiz görevin otonom olarak gerçekleşmesi için yer istasyonu olarak Mission Planner  
programını kullandık. Navio 2 uçuş kontrol kartı ArduPilot yazılımı desteğine sahiptir. Şekil-3’de 
Raspberry Pi 4 ve Navio 2 uçuş kontrol kartı gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 3: Navio 2 Uçuş kontrol Kartı ve Rasberry Pi 4 

Aşağıda verilen şekil 4’te sistemimizin yapısı gereği güç ve hız değerlerinin yüksek olması 
itibarıyla kullandığımız BLDC fırçasız doğru akım motoru ve 16x6.6 inch pervane verilmiştir. 

 
Şekil 4: 16x6.6 inch Pervane ve Sunnysky V4014-9 kv400 BLDC Motor 

2 

1 

3 

4 
7 

1-16mm karbonfiber 
kol boru 
2-16inç karbonfiber 
katlanabilir pervane 
3- Amortisörlü iniş 
takımı  
4-16mm anten tutucu 
karbonfiber boru 
5-Faydalı yük bırakma 
mekanizması 
6-Li-Po pil tutucu 
7-Anten tutucu 
8-Karbonfiber gövde 
9-3D yazıcıdan çıktısı 
alınmış ayak 
 

8 

9 6 5 
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Aşağıda verilen şekil 5’te sistemde kullandığımız elektronik hız denetleyicisi verilmektedir. Kullan-
dığımız motor yüksek torklara çıktığı için 50A’lık ESC’yi tercih ettik. Ayrıca şekil-6’da sistemimizde 
devre kesici anahtar ve koruma görevi görecek 120 amperlik termik sigorta verilmiştir. 
İHA ve çevre güvenliği için kumanda alıcı arasında “Fail Safe” modu etkinleştirilerek kalkış 
konumuna geri dönüşü sağlanmıştır. Sigorta seçiminde de motorların çektiği maksimum akım 
hesaplanarak 120A değerindeki sigorta kullanılmıştır. Seçtiğimiz sigorta İHA’ ya kolay ve hızlı 
müdahale için en üst kısma uygun bir noktaya yerleştirilmiştir. 

 

                                                                              
          Şekil 5: Eolo 50A Pro ESC ve Sigorta                   Şekil 6: Eolo 50A Pro ESC ve Sigorta 
 

 
 

Uçuş süresi=
 60 x𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

1000
Çekilen Akım 

 =
 60 x60001000
33,9 

=10,6dk. 

 
Yukarıdaki hesaplamalar doğrultusunda Aşağıda verilen şekil 7’de ise sistemde kullandığımız 
6000mAh lityum polimer batarya verilmiştir. 

 
Şekil 7: TATTU 6000mAh 6S 22.2V Lipo Pil 

 
Aşağıda verilen şekil 8’de ise İHA’mızda kullandığımız 2.4 GHz frekansında telemetri sistemi ve-
rilmiştir. 

                                                                           
Şekil 8: Telemetri sistemi                                 Şekil 9:Emlid Reach M+ Tallysman GNSS Anteni 

 
 Tallysman GNSS Anteni seçmemizin nedeni üstün çok yollu sinyal reddi, mükemmel bant dışı 

sinyal reddi, mükemmel sinyal-gürültü oranı, LNA Kazanç: 26 dB dak, akım kaynağı: 10 mA tip. 15 
mA maks., besleme gerilimi: 1,8 - 16 VDC nominal, gürültü: 1 dB tipi. olmasıdır. Kullandığımız an-
ten Şekil 9’da gösterilmiştir. 
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Şekil 10’da sistemde kullandığımız alıcı-vericisi 24 kanallı kumanda verilmektedir. Bu kumanda    
s-bus protokolüne sahip olması ve tüm alıcıları desteklemesinden dolayı tercih edilmiştir. X8R Alıcı 
Çalışma aralığı: menzil(>1.5km)’dir. 

 
 

Şekil 10: FrSky Taranis X9D Plus Kumanda ve X8R Alıcı 
 

Şekil 11’ de sistemimizde kullandığımız lipo pil alarm sistemi verilmiştir. Batarya uçuş esnasında 
tehlike oluşturmaması için, pil belirlenen tehlike seviyesine ulaştığında sesli uyarı vermektedir. 

 
Şekil 11: Lipo Pil Alarm sistemi 

 
Şekil 12’de faydalı yük bırakma mekanizmasında kapak açma mekanizması için kullandığımız 
Emax ES08MD II Metal Dişli Dijital Servo Motor verilmektedir.  

 
Şekil 12: Emax ES08MD II Metal Dişli Dijital Servo Motor 

 
Şekil 13’de faydalı yük bırakma mekanizmasında kapak açma mekanizması için kullandığımız 
Emax ES08MD II Metal Dişli Dijital Servo Motorları beslemek için kullandığımız Bluesky Mini 5V 3A 
Fvp Gimbal Ubec verilmiştir. 

 
Şekil 13: Bluesky Mini 5V 3A Fvp Gimbal Ubec 

 
 

Sistemimizin ihtiyaç duyduğu enerjinin dağıtımını gerçekleştirdiği güç dağıtım kartı şekil 14’de 
verilmiştir. 

 

 

Şekil 14: Matek Mini Güç Dağıtım Kartı - 5V/12 
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Yer istasyonu, uçuş kontrol kartının ve diğer devre elemanlarının fiziksel montajı bittikten sonra 
kartla ilgili yazılımsal olarak gerekli olan ayarlama ve kalibrasyonların yapılmasına yardımcı olan 
ara yüz programıdır. Ayrıca bu program uçuş esnasında telemetri cihazından alınan bilgileri kontrol 
ederek İHA hakkında anlık uçuş verilerini gösterir ve İHA’ya müdahale etme olanağı sağlar. Oto-
nom uçuş için uçuş planı yapılabilir ve İHA’nın uçuşa hazır olup olmadığı bu program ile kontrol 
edilebilir. İHA’mız için yer istasyonu olarak Mission Planner programı kullanılmıştır.  
Program üzerinde ki genel ayarlar aşağıdaki başlıklar da yer almaktadır:  
Frame tipi seçimi, hızlanma kalibrasyonu, pusula kalibrasyonu, radyo kalibrasyonu, ESC kalibras-
yonu, uçuş modları, FailSafe ayarlarına ek olarak motor testi, otonom uçuş ayarları gibi özellikler 
de yer istasyonu içinde bulunmaktadır. Bu program İHA’nın uçuşu ile ilgili her şeyi kontrol etmemi-
ze olanak sağlamaktadır. Aşağıda birkaç ayarın görseli Şekil-15 ve Şekil 16’da gösterilmiştir.  

 
Şekil 15: Yer İstasyonu Ayarları 

 
Şekil 16: PID Değerleri 
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Şekil 17’de İHA Sistemimizin güç bağlantısı verilmiştir. Sistemi korumak için 120A’lik Termik akım 
kesici sigorta kullanılmıştır. Faydalı yük bırakma mekanizması için metal dişli güçlü 4 adet servo 
motor kullanılmıştır. Servo motorları beslemek için FBV Ubec 5V/3A Regülatör kullanılmıştır. 

 
 

Şekil 17: İHA Sistemimizin Güç Bağlantısı 

 

2.2 Kabiliyet 
NAVIO 2 Uçuş Kontrol kartını tercih etmemizin sebebi açık kaynak kodlu ve geliştirmeye müsait 
olmasıdır. Raspberry Pi Kontrol kartıyla çalışan NAVIO 2 Linux işletim sistemi ile çalışmaktadır.  
   Navio 2 üzerinde entegre olarak bulunan parçalar: 

• GNSS Alıcısı: GPS, GLONAS, Beidou, Galileo, ve SBAS uydularını izleyebilen MCX 
konnektörlü harici anten 

• Dual IMU: Yönlendirme ve hareket algılama için ivmeölçer, jiroskop ve manyometre bu-
lundurur. 

• RC I/0 Yardımcı İşlemci: PPM / SBUS girişini kabul eder ve motorlar ve servolar için 14 
PWM çıkış kanalı sağlar. 

• Uzatma Portları: Sensörler ve radyolar için açıkta ADC, I2C ve UART ara yüzleri 
• Üçlü Yedek Güç Kaynağı: Gerilim ve akım algılama için aşırı gerilim koruması ve güç 

modülü portu bulundurur. 

 
                                 Şekil 18: Navio 2 Uçuş Kontrol Kartı ve Raspberry Pi 4 
 
           

http://www.teknofest.org/


1. Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması www.teknofest.org 

10 

 

Sistemimizin yapısı gereği güç ve hız değerlerinin yüksek olması sebebiyle kullandığımız 
SunnySky v4014-9 motorlar beraberinde kullandığımız 6s 6000mAh lipo pil ile uzun ve yüksek 
verimli bir uçuş sağlamaktadır. İHA’nın istenilen görevleri başarı ile yerlerine getirmesi için gereken 
en uzun uçuş süresi 10.6dk olarak hesaplanmıştır. Seçilen motorun optimum koşullarda çektiği 
ortalama akım 8.4A (amper) değerindedir. 
SunnySky V serisi motorlar, uzun uçuş süreli İHA’lar için özel olarak üretilmiştir. Tüm seri yüksek 
verim ve kararlı yapı üzerine tasarlanmıştır. V serisi motorlar düşük devirde yüksek tork ve yüksek 
verim verebilecek şekilde üretilmiştir.1 kol başına önerilen kalkış ağırlığı 1600 gramdır.  

 
 Şekil 19: Sunnysky V4014 motorun belirtilen                     Şekil 20: SunnySky V4014-9 motor 
                     devirlerde verdiği sonuçlar 
 
Ekibimiz ile birlikte ortaya koyduğumuz İHA’nın otopilot sisteminde geliştirdiğimiz PID hesabı ile 
İHA’mızın iniş-kalkış ve uçuş anında kararlı olması sağlanmıştır. İHA’mızda GPS hassasiyetini 
metreden milimetreye indirgemek için RTK sistemini kullandık, bu sayede görev içerisinde bulunan 
faydalı yük bırakma işlemini hassas bir şekilde gerçekleştirerek kabiliyetini artırmayı sağladık. 
İHA’mızın gerçekleştireceği görev itibarı ile sağladığı etkin sevkiyat hizmeti toplumsal faydacılık 
anlamında öncü niteliktedir. 
 

 
 

Şekil 21: İHA’mızda kullandığımız yüksek hassasiyet sağlayacak 
Emlid Reach M+ RTK sistemi 

 
RTK Sistemi, bir drone uçarken gerçek zamanlı olarak görüntü konumunu daha doğru bir şekilde 
düzeltmek için uydulardan ve sabit bir baz istasyonundan veri toplayan yerleşik bir GNSS RTK 
alıcısı taşır. Bir yer istasyonundan gelen veriler, uydu sinyali hatasını düzeltmek için  hesaba katılır 
ve doğruluğu cm düzey aralığına getirir. Tasarladığımız İHA’da kullandığımız Emlid Reach M+ 
RTK kiti İHA’nın konumsal hassasiyeti 4cm’ye kadar düşürmektedir. Bu sayede İHA ile daha doğru 
bir konumlama yaparak belirlediğimiz görevin daha başarılı bir şekilde tamamlanmasını 
sağlamaktadır.  
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Şekil 22: Emlid Reach M+ RTK sisteminin Navio 2 Uçuş Kontrol Kartına bağlantısı 

 
Ekibimiz ile birlikte planladığımız sistemimizde kullanılacak malzemeler ve ağırlıkları hesaplayarak 
elektronik, itki ve momentum hesaplamalarını aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme ağırlıkları doğ-
rultusunda gerçekleştirdik. Sistem hesaplamaları, ECALC programında oluşturulmuştur. 
 

 Malzemeler Ağırlıklar (gram) 

1. İskelet (Şasi) 910 

2. Navio 2 + Raspberry pi 4 140 

3. ESC (4 adet) 200 

4. Lipo Pil 875 

5. Motorlar (4 adet) 800 

6. İniş Takımı Sistemi (4 adet) 210 

7. Pervaneler (4 adet) 100 

8. Faydalı yük 600 

9. RTK 50 

10. Kablolar 30 

11. Alfa Modem 40 

12. Alıcı + Anten 50 

13 Faydalı Yük Bırakma Mekanizması 500 

 Toplam 4505 
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ECALC programında hesaplamalarını yaptığımız sistemimizin güç, hız, itki ve performans değerleri 
şekil 23-24-25 ve şekil 26’da verilmiştir. 

 
Şekil 23: Değerlerin Seçimi 

 
Şekil 24: Sistemin Güç ve Hız Değerleri Hesaplamaları 

 
Şekil 25: Sistemin Uçuş Süresi Grafiği 
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Şekil 26: Sistemin İtki ve Güç Tüketim Grafiği 

İHA’mız mekanik olarak “kanatlar, iniş takımı, faydalı yük taşıma sistemi ve araç şasisi” olmak 
üzere 4 sistemden oluşmaktadır. Diğer sistemlerin ağırlıkları da hesaplandığında uçuş sırasında 
oluşacak kuvvetlere karşı mukavemetli ve hafif bir araç gövdesi olması için birçok malzemeyi ince-
ledik. Hafif ve dayanıklı bir yapıya sahip olmasından dolayı İHA’da karbonfiber malzemeyi tercih 
ettik ve araç gövdesinin karbonfiber malzemeden kendimiz CNC router ile işleyerek üretimini ger-
çekleştirdik. 
 
İHA’mızın tasarımını, maruz kalacağı mukavemet ve ağırlıkları göz önünde bulundurularak So-
lidworks programında gerçekleştirdik. İHA’mızın Drone Yüzey Basınç Analizi şekil 27’de, Aerodina-
mik Analizi ve Kütle Özellikleri şekil 28’de, Akışkanlar Analizi Montaj Görüntüleme şekil 29’da ve 
Teknik ve 3D çizimi ise şekil 30’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 27: Drone Yüzey Basınç Analizi 
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Şekil 28: Aerodinamik Analizi ve Kütle Özellikleri 

 

 
Şekil 29: Akışkanlar Analizi Montaj Görüntüleme 

 

 
Şekil 30:İHA’mızın Teknik ve 3D çizimi 
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Takımımız ile birlikte hazırladığımız sistemimizin hesaplamalarını ve ağırlıklarını göz önünde 

bulundurarak tasarım ekibimizin hazırlamış olduğu sistemlerin tasarımlarının teknik resimleri 

aşağıda verilmiştir. 

 
Şekil 31:Sistemin Gövde Tasarımı 

 

 
Şekil 32:Pil Koruma Kutusu Tasarımı 

 
Şekil 33:Faydalı Yük Taşıma Sistemi Tasarımı 
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Şekil 34:İHA’mızın Yan Montaj 3D Görüntüsü 
 
 

 
Şekil 35:İHA’mızın Ön Montaj 3D Görüntüsü 
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Şekil 36:İHA’mızın Montaj 3D Görüntüsü 

 

 
 

Şekil 37:İHA teknik çizimi ve ölçüleri 
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2.3 Faydalılık 
Günümüzde dünyamızı paylaştığımız, yaşamamız için bize olanak sağlayan hayvanlar her zaman 
ikinci planda yer alıyor. Dünya ekosisteminde büyük bir öneme sahip olan hayvan dostlarımızın 
canlılığını devam ettirmemesi durumunda tüm ekosistemin çökebileceği yadsınamaz bir gerçektir. 
 
Ülkemiz, coğrafi yapısı itibarıyla zorlu arazi koşullarına ve geniş dağlık alanlara sahiptir. Bu 
bölgelerde yaşayan yabani hayvanların kış aylarında görülen zorlu hava koşullarında yiyecek 
bulması zorlaşmaktadır. Bu zor koşullarda yaşamına devam eden yabani hayvanların, insanların 
yaşam alanlarına yiyecek bulmak amacıyla inmesi insanların yaşamını tehdit etmektedir. Bu 
probleme çözüm olarak belediyeler veya kuruluşların görevlendirdiği kişiler kara taşıtları ile 
belirlenen bölgelere çeşitli yiyecekler bırakmaktadır. Ancak bu çözüm yolu belediyeler ve 
kuruluşlara yüksek maliyet, görevlendirilen kişiler için de hayati risk oluşturmaktadır. Ayrıca bu 
yöntem ile kara taşıtları yalnızca belirli bölgelere erişim sağlamaktadır. Bizim geliştirdiğimiz çözüm 
sayesinde ulaşılması zor bölgelere geliştirdiğimiz insansız hava aracı ile kolaylıkla ulaşım 
sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra araç ve yakıt maliyetinin çok az olması bizim çözüm yolumuzu 
daha ekonomik kılmaktadır. Mevcut sistemde ulaşımı zor yerlere gerçekleştirilen ulaşım 
faaliyetlerinde birçok kaza, bunun sonucunda can ve mal kaybı meydana gelmektedir. 
Geliştirdiğimiz çözüm ile bu kazaların oluşması engellenebilir, can ve mal kayıplarının önüne 
geçilebilir. Bizim çözüm yolumuz taşıma kapasitesinin sınırlı olduğu bir sistemdir. Bu ne kadar 
dezavantaj olarak göze çarpsa da belirli noktalara otonom bir şekilde birden fazla sorti yapılarak bu 
durumun olumsuz yönleri ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca maliyet, hayati risk ve ulaşım anlamında 
sağladığı kolaylıklar bu durumun göz ardı edilmesini sağlamaktadır. 
 
Ekibimizle gerçekleştirdiğimiz faydalı yük taşıma sistemi ile hayvanlar için üretilmiş besin değeri 
yüksek yiyecekleri, daha önce görevliler tarafından koordinatları belirlenen bölgelere bırakılması 
öngörülmüştür. Bu bölgelere bırakılacak yiyecekleri bırakma esnasında hayvanların İHA’ya tehdit 
oluşturmaması açısından güvenli mesafeden bırakılması gerekmektedir.   
İHA’mız zorlu iklim koşullarında yaşam mücadelesi veren yabani hayvanların beslenme problemini 
çözerek insanların yaşamını tehdit eden yabani hayvan davranışlarını en aza indirmek amacıyla 
tasarlanmıştır.   

 
 

Şekil 38: Kendi Yaptığımız Biyoplastik 
 

Projemiz hem insan hayatını güvence altına almayı hem de hayvanların beslenme sıkıntılarını 
kolay, ekonomik ve hızlı bir şekilde gidermeyi hedeflemektedir. Ayrıca bu faydalı yükleri 
paketleyeceğimiz poşetler biyoplasitktir. Biyoplastikler, yağlar, mısır nişastası, saman balyası, odun 
yongaları, yiyecek artıkları gibi yenilenebilir biyokütle kaynaklarından elde edilen plastiklerdir. 
Doğal kaynaklardan elde ediliyor olması, biyoplastiklere doğaya zararlı olmama ve ortalama 10 
gün içerisinde doğada çözünme özelliği katıyor. 
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2.4 Yenilik 
İHA’mızın gövdesi tamamen kendi tasarımımız olup özel olarak karbon fiberden kendi yaptığımız 
CNC Router’da gövde ve motor tutucular işlenmiştir. Gövdenin karbondan olması hem hafiflik hem 
de dış etkilere karşı dayanım kazandırıyor. Tamamen simetrik bir tasarıma sahip olan gövde 
İHA’nın denge seviyesini yükseltiyor ve karbondan olması yüksek bir dayanım sağlıyor. 

 
 

Şekil 39:İHA’mızın alt-orta-üst kat ve motor tutucu CNC Router için CAM çizimleri 
 

İHA’mızın alt-orta-üst katlarının 2mm’lik karbon fiber malzemeden CNC Router İle İşlenmiş hali 
sekil 40’da verilmiştir. 

 
Şekil 40: CNC Router İle Karbonfiber İşleme 

 
2.5 Yerlilik 
İHA’mız için kendi tasarladığımız iniş takımları süspansiyon sistemine sahiptir. Bu süspansiyon 

sistemini SolidWorks üzerinden tasarlayıp 3D Printer üzerinden çıktı aldığımız parçalar ve yay ile 

montajı sonrası şekil 41’de gösterildiği şekilde imal edilmiştir. Geliştirdiğimiz bu iniş takımı sert 

inişler ve engebeli zeminlere inişte İHA’nın göreceği zararı minimum seviyeye indirmektedir. 

 
 

Şekil 41: Tasarımını gerçekleştirdiğimiz ve 3D printer ile çıktı aldığımız iniş takımları 
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2.6 Sadelik 
Şekil 42’de faydalı yük bırakma mekanizması verilmiştir. Birçok bırakma mekanizmasından önemli 
ve faydalı yönleri şöyledir. 

1-Faydalı yükler kapalı ortamda olduğundan dış etkenlere karşı koruma altında olmaktadır aynı 
zamanda boşta sallanan malzeme olmadığından İHA’nın Aerodinamik yapısı bozulmamaktadır. 
2-Faydalı yükleri bırakma sırası şekil 43’de gösterildiği şekilde motor numaralandırma sırasına 
göre bırakılacaktır. Bu durum ağırlık merkezini orta noktada tutmakta kolaylık sağlayacaktır. 

 
Şekil 42:Faydalı Yük Taşıma Sistemi Tasarımı 

 
 

Şekil 43:Faydalı Yük Bırakma Sırası 

 
2.7 Hakem Takdiri 
Ekibimiz öncelikli olarak pandemi koşullarını en iyi şekilde kontrol etmeyi hedeflemiştir. Bu 
bağlamda, kısıtlamalardan ötürü çalışma yapılamayacak zamanlarda durumu kontrol etmeyi bilmiş 
ve zoom vb. araçlar ile iletişime geçerek proje devamlılığını sağlamıştır. Ayrıca yüz yüze çalışma 
yapılamayacak durumlarda, iş bölümünü kişiler ve durumlara uygun olacak şekilde yapmıştır. 
Projemize gelecek olursak, yapılış amacı itibariyle canlıların hayatını kolaylaştırmakta ve onlar için 
uygun olan koşulu sağlamaktadır. Dikkat çekilmesi gereken nokta ise açlıkla mücadele etmekte 
olan hayvanlara yardım edilmesi ve yırtıcı hayvanların yiyecek bulmakta zorlandıklarından dolayı 
insanların yaşam bölgelerine inerek insan hayatını tehdit etmesi durumunu ortadan kaldırmaktır. 
Projemizin birçok yere örnek olmasını isteyerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Projemizi biraz 
daha teknik açıdan inceleyecek olursak, daha az hata payı ve ince hesaplamalar için RTK 
sistemini kullanmaktayız. Böylece hayvanların yaşam bölgelerine daha sistemli ve güvenilir bir 
şekilde ulaşım sağlamaktayız. Aşağıdaki şekil 44’de gösterilen başta yırtıcı hayvanlar için et ve et 
ürünleri, diğer canlılar için ise ot ve yem şeklinde İHA’mız faydalı yük taşıma işlemi 
gerçekleştirecektir. 
 

 
Şekil 44:Yiyecek taşıyacağımız hayvanlardan bazıları 
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