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1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Yapmış olduğumuz araştırmalar ve takım içerisindeki istişareler sonucu İHA’mızı yarışmadaki 
görevlerden maksimum puanı alabilmek için tasarladık. Bu durumu göz önünde 
bulundurduğumuz için kanat yapısını, gövde yapısı ve özellikleri ve kuyruk yapısını buna 
göre araştırdık, inceledik ve belirledik. Böylece İHA’mızın uçuş sırasındaki hava direnci, 
rüzgar direnci gibi uçuş esnasındaki zorluklardan olabildiğince en az etkilenecek şekilde bir 
tasarım ortaya koyduk. Uçağın gövdesinde bulunan elektronik bileşenlerin birbirlerini en 
minimum düzeyde etkilemeleri için bir yerleşim planı hazırladık. GPS ve pusulanın manyetik 
alandan etkilenmemeleri için gövdenin üst kısmına konumlandırdık. Raspberry’i kontrol 
kartından ve ESC’den uzak bir kısma yerleştirdik. Uçağımızın ağırlık merkezini de göz 
önünde bulundurarak, yaptığımız araştırmalara uygun optimum bir yerleşim düzeni 
oluşturduk. 

1.2 Takım Organizasyonu 
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Takım Kaptanı Yusuf Taha Göktaş



1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Birinci ve ikinci görevler incelendikten sonra uçağın boyutlandırmasını, gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde tasarladık. Gerekli ölçüde ağırlığı azaltıp aynı zamanda dayanıklılığa da 
önem verdik. Optimizasyon işlemleri sonucunda uçağımızın son parametreleri ve bileşenlerin 
ağırlık merkezine olan uzaklıkları aşağıda belirtildiği gibidir. 
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2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler  

Gövdemizde elektronik parçaların yüksek iç hacim ve düşük et 
kalınlığı isterilerini karşılaması için kenarları yumuşatılmış 
dikdörtgensel tasarım uygulanmıştır.  Ayrıca köpük, keçe ve 
kontrplaktan imal ettiğimiz köşeleri yumuşatılmış burun yapımız 
sayesinde titreşimi engellemiş olduk. Ve jiroskopumuzun ve içerideki 
diğer elektronik bileşenlerimizin sarsılmamasını sağladık. 

Kanadımızı üç parça şeklinde (2*60cm,1*30cm) köpük bloklardan sıcak tel 
yardımıyla kestik. Birleştirirken karbon boru ve hem yapışkan hem de iyi bir 
dolgu malzemesi olan deniz tutkalı kullandık. Bu iki bileşen sayesinde çok 
mukavemetli bir kanat elde  etmiş olduk. 
Kanat ve kontrol yüzeylerimiz  ütü 
vasıtasıyla gri film ile kaplanmıştır. Kontrol 
yüzeylerinde yeke,klevis ve itki teli 
kullanarak basit bir mekanizma elde ettik. 
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Yatay kuyruğu ana kanattan gelen bozulmuş akıştan 
etkilenmemesi için 10 derecelik bir açıyla yukarıya kaldırdık. 
Bunu yaparken 3D yazıcı ile PLA dan ürettiğimiz açı verici 

kılavuz (Resim 1.1) ve açılı yatay kuyruk tutucu (Resim 
1.2) ile hem mukavemetli hem de basit bir yöntem ile 
10 derecelik açımızı  elde ettik.   

 

Açı verici kılavuzun yerleştiği kontrplak hem 
sağlamlaştırma hem de sabit bir yer ihtiyacımızı 
yeterince karşılamış oldu ek olarak arkasına 
koyduğumuz köpük blokla beraber karbon boruyu 
sağlam bir şekilde sabitlemiş olduk. Aynı zamanda 
kanatlarımızı kolay takıp çıkarabilmek için gövdeden 

lastik yardımı ile tutturmayı planlamıştık. Bu nedenle gövdeden 2 tane 10mm yarı 
çaplı 18cm’lik karbon boru kullanarak ve bunların sabitlediğimiz yere dikdörtgen 
kontrplak yapıştırarak lastiklerin vereceği zararı engellemiş olduk.  
 

Top bırakma mekanizmamızı 7,7,14 cm 
uzunluklarda köpükten ürettik. 2 tane servo 
motor ve kapak kullanarak top bırakma 
sistemimizi tasarladık ve başarılı testler ile 
mekanizmamız isterlerimizi yeterli bir şekilde 
karşılamıştır.  
 

4

Resim 1.2

Resim 1.1



 

 

 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

İHA İçin Gereksinimler 

1. Yüksek taşıma oranı 

2. Düşük sürtünme oranı 

3. Kararlı bir uçuş 

4. Gereksinimleri karşılayan kontrol mekanizması 
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Gereksinim 1 ve 2'nin karşılanması  

Bu süreçte yüksek taşıma katsayısına sahip bir kanat profili ve düşük sürtünme katsayısına 
sahip gövde tasarımı ve seçimi yapma durumu ile karşı karşıyayız. 

• Sürece XFLR5 programından yaygın olarak kullanılan 3 farklı kanat analiziyle 
başladık. 

Seçtiğimiz kanat profilleri; 

• Ag35(sarı)      ClarkY(kırmızı)       NACA4412(beyaz) 

1. Cl/AoA  

İlk grafiğimizde sonuç olarak 
NACA4412 kanat profilimiz diğer iki 
profile göre daha fazla taşıma 
sunmuştur. 

 

2. Cd/AoA 
 İkinci grafiğimizde düşük hücum 
açılarında Ag35 kanat profili yüksek 
sürtünme vermiştir lakin diğer iki kanat 
profilleri hemen hemen birbirlerine 
yakın olmakla beraber yüksek hücum 
açılarında Ag35 ile aynı sürtünme 
katsayısına sahip olabileceklerini 
göstermiştir. 

3. Cl-Cd/AoA 

Üçüncü grafiğimizde düşük 
hücum açılarında Ag35 kanat 
profilinin daha fazla verim 
verdiğini görüyoruz lakin 
NACA4412 ve ClarkY kanat 
profilleri yüksek hücum 
açılarında Ag35 kanat profiline 
göre daha fazla verim veriyor. 
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Sonuç : 

Bu üç grafikten yola çıkarak ana kanat profilimizi NACA4412 olarak belirledik. 

(Bu üç grafikten ve İHA'mızın sahip olmasını istediğimiz gereksinimlerden yola çıkarak 
belirlediğimiz ana kanat profili NACA4412'dir.) 

• Sürecin ikinci aşaması olarak gövde tasarımımızla devam ettik. 

 

Aerodinamik yeterlilikte ve 
üretim olarak basit bir gövde 
tasarımı yaptık. İç hacmini 
yeterli olarak kullanabilmek ve 
gereksiz et kalınlığının bize 
fazla ağırlık sağlayacağından 
dolayı dikdörtgen bir tasarım 
seçtik. Bu tasarımı uygun 
şekilde kenarlarını 
yumuşatarak silindirik 
gövdenin aerodinamik 
katsayısına yakınlaşmaya 
çalıştık. Motor-gövde 
bağlantısını yaparken araya 
kenarları koniye benzetilmiş bir burun tasarımı yaparak İHA 'mızın havaya gösterdiği direncini 
azaltmaya çalıştık. 

Bu süreci ANSYS programının Fluent eklentisi ile analiz ettik. 

İki farklı analiz sonucu elde 
ettiğimiz analizler görüldüğü gibidir 
(Resim 2.1 ve 2.2). Sonuç olarak 
İHA'mızın basınç ve akış hattı 
analizinde isterlerimizin yeterli bir 
şekilde karşıladığını net bir şekilde 
görmüş olduk. 
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Resim 2.1

Resim 2.2



XFLR5 akış analizi ile ; 

Ana kanattan gelen bozulmuş 
akıştan etkilenmemesi için yatay ve 
dikey stabilizeri 10 derecelik bir 
açıyla yerleştirdik. 

Gereksinim 3'ün karşılanması 
Stabilite 

1. Uçağımızı boyutlandırırken tek motorlu hacim verilerini 
kullandık. Burada yatay kuyruk 0.7 , dikey kuyruk ise 0.04 
olarak belirlenmiştir. 

  

Denklemi kullanarak yatay ve dikey kuyruk boyutlandırması yapılmıştır. 

XFLR5 de görüldüğü gibi 0,688 kuyruk hacmi olarak uygulanmıştır. 

2. Daha sonrasında XFLR5 analiz programından boylamasına ve yanlamasına stabilite 
analizi yaparak bazı veriler elde ettik. 
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Grafiksel olarak gösterdiğimiz stabilite analiz sonuçlarının veri olarak gösterimi 

  

  

  

X_CP=13,323 

X_CG=7,500 (Kanadın hücum kenarı orijin olarak kabul edilmiştir.) 
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Gereksinim 4'ün karşılanması 

Kontrol mekanizması 
Kontrol mekanizması olarak hazır yeke, klevis ve itki teli 
kullandık. Bunun sebebi hava direncine karşı dirençli 
kontrol mekanizması arayışımızın sonucu gerekli 
parçaların minimal, sağlam, ayarlanabilir olmasıdır. Bu 

sebepten ötürü maliyet tablosunda görüldüğü üzere ucuz ve 
sağlam parçalar elde ettik. Özellikle vidalı itki teli ile 
kullanarak servoların kalibrasyon ayarlarında uzatma 
veyahut da kısaltma işlemlerini rahat bir şekilde yapabilme 
imkanı sunmuştur. 


2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Top bırakma mekanizması düşük maliyetli ve isterlerimizi 
yeterli şekilde karşılayacak şekilde iki adet servo ve fotoblok 
kullanılarak imal edilmiştir. 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri  

KONTROL KARTI SEÇİMİ   

Model- Marka:  Pixhawk 4 - Holybro             Kontrol kartı 
seçiminde kriterlerimizin başında kartın işlem gücünü ve 
hızını aldık. Pixhawk 4, STM32F765 adında güçlü bir 
işlemciye sahiptir. Bu işlemci 216 MHz hıza sahip, 32 
çekirdek, 2MB hafızası olan ve 512 KB ram belleği avantajı 
olduğu için güçlü bir veri işleme kapasitesine sahiptir. Bu 
kriterlerin yanında kartın boyutu, ağırlığı, üzerinde bulunan 
sensörler, sonradan eklenebilecek ekipmanlar, servo çıkış sayıları gibi kriterlere dikkat ettik. 
Pixhawk 4,  15.8 gram ağırlığa ve 44x84x12 milimetre boyutlara sahip olması nedeniyle 
ağırlığın önemli olduğu uçaklar için gayet minimal boyutlara sahip güzel bir seçimdir. 
Üzerinde 2 ivmeölçer, 2 jiroskop, 1 pusula, 1 barometre bulunur. Kartın yanında gelen u-blox 
Neo-M8N GPS, sayısı 20’ye çıkacak kadar uydudan veri alabildiği için çok düşük bir hdop 
oranında çalışmaktadır. Son olarak içinde bulunan yedek F1 işlemci ile ana işlemcide 
oluşacak herhangi bir arızada devreye girer ve uçağın güvenli bir iniş yapmasını sağlar. 

MOTOR SEÇİMİ 

Fırçasız DC motor seçerken dikkat ettiğimiz unsurlar:

• Uçağımıza sağlayabileceği max thrust değeri , seçilecek ESC ile 

uyumu, çektiği akım değerleri, max dayanacağı akım miktarı, fiyat ve 
kolay tedarik edilmesi. Fırçasız DC motor için bulduğumuz alternatifler:
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Seçtiğimiz fırçasız DC motor:  DC motoru seçmeden önce bataryayı daha seçmemiştik. 
Bunun için eş zamanlı olarak birbiriyle uyumlu batarya motor ikilisi seçmemiz gerekecekti. 
Elimizdeki motor adedini 3’e kadar düşürdük. 

Birinci motor yüksek bir itki vermesinin yanında verimi de yüksek bir motor fakat ESC ile 
uyumlu değil ve çok ağır bir motor, fiyatı da diğer motorlara göre pahalıydı.

İkinci motor ise ağırlığı orta düzey bir motor olmasının yanında verdiği itki kuvveti de gayet 
iyi. Çünkü bulduğumuz katsayıya uyumlu bir motor. Ayrıca verimliliği aşırı yüksek olmasa da 
bize yeterli olacak. Aynı zamanda 3s ve 4s batarya ile uyumlu.

Üçüncü motor hafif bir motor olmasının yanında verimi de yüksekti fakat sağladığı itki 
kuvveti oldukça düşük. Bu yüzden seçmedik.

Katsayı: uçağın toplam ağırlığının 1.33 katsayısı ile çarpılmasıdır. Bu bizim uçağımızın rahat 
bir şekilde uçması için gereken thrust (itki) kuvvetini verir. Bu değerin altında thrust veren bir 
motor seçmek uçuşumuzu kötü etkileyecektir.

PERVANE SEÇİMİ 

Pervane seçimi yaparken motor firmalarının uyumlu göstermiş olduğu bazı pervaneler göz 
önünde bulundurduk. Düşük RPM değerine sahip bir motor kullandığımız için uzun bir 
boyutta pervane kullanmaya karar verdik.

Biz de en uyumlu ve güçlü olması bakımıyla karbon fiber 13*6,5 boyutlarındaki pervaneyi 
kullanmayı uygun gördük. Her iki görevde de aynı pil, motor ve pervaneyi kullanacağız.  

BATARYA SEÇİMİ 

 Uçuş süremizi direkt olarak etkileyen bir faktör olan batarya 
seçerken dikkat edilecek değerler şunlardır: ilki mAh değeri uçuş 
süremizi direkt olarak etkileyen faktördür. İkincisi C değeri  
bataryamızın anlık sağlayabileceği akımı etkileyen faktördür. Son 
olarak voltajı(hücre sayısı) ise motorumuzun kaç hücreli batarya 
ile uyumcu olduğunu gösteren parametredir. 

           

Bizim motorumuzla uyumlu olacak şekilde 4s bir pil seçmemiz gerekecek.Son olarak da 
bataryamızın anlık verebileceği akım değerini mAh*c formülünden hesapladık.                 

Pervane İtki Batarya
SUNNYSKY X2820 860KV 13*6,5 3350 JetFire Lipo Pil 

14.8V 3300mAh 40C Lipo Batarya 4S Pil
SUNNYSKY X2820 860KV 12*6 2769 JetFire Lipo Pil 

14.8V 3300mAh 40C Lipo Batarya 4S Pil
SUNNYSKY X2820 860KV 12*8 2750 JetFire Lipo Pil 

14.8V 3300mAh 40C Lipo Batarya 4S Pil
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Ağırlık C degerı Anlık verecegı akım Fıyat 
JetFire Lipo Pil 
14.8V 3300mAh 40C Lipo Batarya 4S Pil

330g 40c 132A 364TL

Turnigy 3000mAh 4S 40C 330g 40C 120A 300TL

Ağırlık Akım İtki Verim Kv Pil Max A Fiyat 
SUNNYSKY X3520 770KV 219g 46A 3650 %43 770 4s sadece 90A/30s 55dolar
SUNNYSKY X2820 860KV 143g 55A 3350 %37 860 3-4s 65A/30s 42dolar
SUNNYSKY X2814 900KV 108g 38A 2150 %50 900 3s 50A/30s 38dolar

https://www.robotzade.com/marka/jetfire-lipo-pil
https://www.robotzade.com/marka/jetfire-lipo-pil
https://www.robotzade.com/marka/jetfire-lipo-pil
https://www.robotzade.com/marka/jetfire-lipo-pil


Anlık verebileceği akım motorumuzun ve ESC’mizin üstünde olmalıdır. Bu yüzden biz 4s 
3300 mAh ve 40c’lik bir pil almayı uygun gördük. 

SERVO SEÇİMİ 

Kolay bulunması, fiyatı, hafif olması ve uyguladığı tork nedeniyle  MG90S servoyu aldık. 

Özellikleri yukarıda görüldüğü üzere 4.8 V değerinde 1.8 kg itki 
verebilmektedir. Ek olarak top bırakma mekanizması için seçilen servo 
motorun daha güçlü olması gerektiği için Power HD 1250 MG tercih edilmiştir. 

ESC SEÇİMİ 

Motor kontrol kartımız Skywalker 80A UBEC modelidir. 

Sürekli / Maksimum Akım             : 80 Amper /100 Amper 

BEC modülü  / Çıkış Desteği       : Switch BEC / 5 Volt - 5 Amper 

BEC çıkışı kapasitesi                   :  4S pil için 6 Servo 

Batarya desteği                            : 2-6 S  / 5-18 hücre 

Motor için seçimimizi yaptıktan sonra sıra elektronik motor kontrolcüsü(ESC) seçmeye geldi. 
Sürücümüzün sorunsuz bir şekilde motorumuzun çektiği maksimum akımı sağlayabilmesi ve 
termal olarak olabildiğince soğuk kalması bizim için önemliydi. Motorumuz maksimum 65  
amper akım çekebildiğinden alacağımız motor sürücüsünün en az 65 amper sağlayabilmesi 
gerekiyordu fakat motor sürücüsünün sınırlarını zorlama ihtimaline ve motor sürücümüzün 
stres altında çalışması ihtimaline karşın sürekli olarak 80 amper verebilen ve maksimum 100 
ampere kadar akım sağlayan Skywalker 80A UBEC modelini seçtik. Motorun çekebileceği 
maksimum amperden %38,46 daha fazlasını desteklediği için motorun çalışmasına negatif 
bir etkide bulunmadan stres bulunmaksızın çalışacağını düşündük ve uçuşlarımızda şu ana 
kadar bir sıkıntı yaşamadık. Ayrıca motor sürücümüzün içinde bulunan UBEC modülü 
sayesinde servolarımıza 5 voltluk bir kaynak sağladık. Yine lineer BEC devresi yerine 
evrensel BEC devresi bulundurması termal anlamda sıkıntı çıkarmayacağını bildiğimizden 
Skywalker 80A UBEC modelini seçmemizde etkiliydi.  
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Servo Ağırlık Fiyat Tork - Voltaj Boyut

Mg995 55g 23.14 13kg*cm -  4.8v  40.6 x 19.8 x 42.9

Power HD Mini Servo HD-1711MG 18.5g 106 3kg*cm - 4.8v 29.5 x 11.5 x 31.5

MG90S 13.4g 25 1,8kg*cm - 4,8 v 22.8 x 12.2 x 28.5

Power HD Mini Servo HD-1250MG 25,0 g 26,68 3kg*cm - 4.8v 31 x 16,3 x 29,5



SİGORTA SEÇİMİ 

Devrede en çok akım çekebilecek eleman ESC olduğundan bu akıma dayanabilecek bir 
sigorta seçmemiz gerektiği için 80 amperlik bir sigorta seçtik. 

TELEMETRİ SEÇİMİ 

Telemetri modülümüz Holybro 3DR 500 mW 433 Mhz Radyo Telemetri modülüdür. Ürün 
Özellikleri:  Frekans: 433MHz - 121 dBm alıcı hassasiyeti - İletim gücü: 500mW - Şeffaf seri 
bağlantı - 250kbps’ye kadar hava veri hızları - MAVLink protokol çerçeveleme ve durum 
raporlama - Frekans atlamalı yayılma spektrumu (FHSS) - Uyarlanabilir zaman bölmeli 
çoklama (TDM) -LBT ve AFA Desteği - Yapılandırılabilir görev döngüsü -  Dahili hata 
düzeltme kodu (% 25'e kadar veri biti hatasını düzeltebilir) - Açık kaynaklı ürün yazılımı 

Telemetri seçimi yaparken xbee ve 3dr telemetri modülleri arasında kalmıştık fakat Holybro 
3DR 500 mW 433 Mhz Radyo Telemetri modülünün seçtiğimiz pixhawk modeli ile tak-çalıştır 
derecesinde uyumlu olması bizi 3dr telemetri modülünü seçmeye yöneltti. Seçimi yaparken 
seçtiğimiz modülün diğer yarışanların telemetri modüllerinde sıkıntı yaratabilecek olması en 
büyük endişemizdi zira 3dr telemetri modülleri  xbee modelleri gibi donanımsal yüzeyde 
AES(Advanced Encryption System) gibi bir şifrelemeye sahip değil ve bu modülümüzü saf 
haliyle dış müdahalelere karşı zayıf kılıyor. Fakat yazılımsal şifreleme özelliğiyle bu sorunu 
aşmış durumdayız ve diğer yarışanlara etkisi olmayacağından eminiz. 

5V 3A Anahtarlamalı Güç UBEC 

Raspberry Pi 4 için gerekli enerjiyi güç dağıtım kartından 
temin edebilmek için kullanılmıştır. 

Kontrol ve kablolama şeması raporun sonuna eklenmiştir (Resim 3.1) 

Otonom Uçuş 

Otonom uçuş için MAVLink protokolünü kullanan python Dfronekit kütüphanesi tercih edildi. 
Bu kütüphane ile araca bağlanılarak kalkış, iniş, belirli bir koordinata gitme gibi çeşitli 
komutlar verilebilmektedir. 

Python ile her iki görev için script hazırlandı. Bu scriptlerde direk koordinatları, alan uzunluğu, 
genişliği gibi parametreler başlangıçta kullanıcıdan alınarak gerekli alan hesaplamalar 
yapılarak görev oluşturulup araca yer kontrol istasyonu tarafından yüklenir. 

İlk görevde yukarıda bahsedilen işlemler yeterli olurken ikinci görevde ek olarak yük bırakma 
alanı için görev güncellemesi gerekmektedir. Bu işlem için Raspberry Pi uçuşa başlar 
başlamaz kameradan gelen görüntüyü işleyerek yük bırakma alanının koordiantını 
hesaplayıp ekler. Böylece 2.görevde yük bırakma alanınının üzerine giderek top bırakılır. 
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Kullanılan Kütüphane ve Programlama Dili Seçimi 

Yük bırakma alanının tespiti için; hakkında birçok kaynak olması ve çok kapsamlı olması 
nedeniyle opencv kütüphanesi tercih edildi. İmplementasyon süresini kısaltması, 
kaynaklarının bol bulunması, ayrıca servoların kontrolü için de kütüphanelerin bulunması ve 
otonom uçuş için gerekli kütüphanenin de aynı ortamda implement edilmesinden dolayı ortak 
platform olarak python programlama dili tercih edildi.Otonom uçuş kontrolü yazılımı için 
MAVLink protokolünü kullanan Dronekit kütüphanesi kullanıldı. 

Donanım ve Sistemler 

Görüntü işleme için mini bilgisayar olarak ucuz ve kolay bulunabilir olması nedeniyle 
Raspberry Pi 4B tercih edildi. Performans düşüklüğü sorununu önlemek amacıyla kamera 
görüntüsü çözünürlüğü düşürüldü ve Raspbian Lite kuruldu. Böylece sadece gerekli 
programlar kurulup sistemi yavaşlatabilecek birçok programın kurulması engellendi. 

Raspberry Pi ile uçuş kontrol kartı bağlantısı USB portu üzerinden gerçekleştirildi. 

Top bırakma mekanizması, 2 tane servo motor ile GPIO pinlerine bağlandı. ‘gpiozero’ 
kütüphanesi ile top bırakma için fonksiyon implement edildi. 

Raspberry Pi çalışırken çok aşırı ısınmasını engellemek için heatsink’ler  kullanıldı. 

Kamera olarak OmniVision OV5647 sensöre sahip ve 54 x 41 derece görüş açısına sahip 
Raspberry Pi v1.3 (5MP, 1080p) kamera modülü seçilerek Raspberry Pi üzerinde bulunan 
yere bağlantısı yapıldı. 

Yük Bırakma Alanı Tespiti Algoritması 

İha, ilk turda keşif turu yaparken anlık yüksekliğe bağlı olarak yük bırakma alanının 
kameradaki çapı hesaplanır ve gerekli parametrelerle belirtilen çapta yuvarlak aranır.  Bu 
işlem bir döngü içerisinde her frame’de gerçekleştirilerek yük bırakma alanı tespit edilir. Alan 
tespitinden hemen sonra ise kameradaki konumuna göre ve gps’ten alınan verilere 
dayanılarak yük bırakma alanının konum hesaplaması yapılır ve koordinatlar uçuş 
kontrolcüsüne dronekit kütüphanesinden görev güncellemesi yapılarak gönderilir. 2. ve 3. 
turlarda belirtilen konumlara stabil bir şekilde yaklaşılırken anlık hız hesaplaması ve gerekli 
gecikmeler göz önüne alınarak yatay atış problemi çözülür ve topun bırakılması gereken yer 
tespiti yapılarak toplar, servolar ile serbest bırakılır. 
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https://uk.pi-supply.com/products/raspberry-pi-camera-board-v1-3-5mp-1080p


2.7 Performans Grafikleri 1-2  

Görev 1 Performans Grafikleri 
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Görev 2 Performans Grafikleri  

 

    Pil Batarya Kapasite Hesabı ve Gereksinimi 

   5 dakikalık pra+k uçuş için 7 dakikalık teorik uçuş değerine ih+yacımız 

vardır.  Bunun için çekilen akım değerlerinin 7 ile çarpıp ortalamasını alacağız. 

Bu bize ortalama olarak nasıl bir pile ih+yacımız olduğunu gösterecek+r. Bu 

değer (63+47+40+33+27+22+18+13+10+6+4)*7=1981 

 Bulunan bu değeri akım veri sayısı (11) e böldüğümüzde 1981/11=180 A/dk 

bulmaktayız. Bize lazım olan pil 3300 mAh civarında olması gerekmektedir. 

Çünkü 3,3*60=198A/dk bize dakika da vereceği akım miktarıdır. 
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Akım Thrust 
63 3350
47 2750
40 2500
33 2250
27 2000
22 1750
18 1500
13 1250
10 1000
6 750
4 500



 

Gerekli Güç AyrınBları         
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Batarya

Gerilim: 14.54 V

Anma Gerilimi: 15.20 V

Toplam Kapasite: 3300 mAh

Kullanılan Kapasite: 2640 mAh

Min. Uçuş Süresi: 3.9 dakika

Sabit Uçuş Süresi: 6.9 dakika

Ağırlık: 388 g

Motor Optimum Verim

Akım: 29.74 A

Gerilim: 14.63 V

Devir: 11494 dev/dak

Elektriksel Güç: 435.1 W

Mekanik Güç: 386.4 W

Verim: 88.8 %

Maksimum Motor Güç Perofrmansı

Akım: 40.45 A

Gerilim: 14.42 V

Devir: 11067 dev/dak

Elektriksel Güç: 583.3 W

Mekanik Güç: 514.9 W

Verim: 88.3 %

Tahmini Sıcaklık: 45 °C

Watt-metre değerleri

Akım: 40.45 A

Gerilim: 14.54 V

Güç: 588.1 W

Uçak

Toplam Ağırlık: 2200 g

Tahmini Hız (yatay): 96 km/h

Tahmini Hız (dikey): 18 km/h

Tahmini tırmanma oranı: 9.8 m/s

Toplam Sürücü

İtki / Ağırlık: 1.16 / 1

Akım Maks.: 40.45 A

P(giriş) Maks.: 614.8 W

P(çıkış) Maks.: 514.9 W

Verim Maks.: 83.8 %

Pervane

Statik İtki: 2551 g

Devir: 11067 dev/dak

Kullanılabilir İtki 40 km/h: 2062 g

Yunuslama Hızı: 110 km/h



2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

2.9 Yerlilik 

Yerlilik kapsamında çalışmamız bulunmamaktadır. 

No Parça Adı  Birim Fiya` (TL) Ad  Toplam Fiyat 
1 Pixhawk 4 +gps +güç modülü  ₺     2.951,38 1  ₺          2.951,38 
2 Sunny sky x2820 860 kv  ₺         387,50 1  ₺              387,50 
3 ESC skywalker 80A  ₺         392,90 1  ₺              392,90 
4 Pixhawk Apm güç modülü  ₺           91,90 1  ₺                91,90 
5 LiPo Pil  ₺         435,09 1  ₺              435,09 
6 Pixhawk Ppm encoder  ₺           66,34 1  ₺                66,34 
7 Fly sky i6 2.4ghz 6 kanal kumanda +fsi6b alıcı  ₺         602,12 1  ₺              602,12 
8 Telemetri  ₺         744,42 1  ₺              744,42 
9 Raspery pi 4 4gb  ₺         743,40 1  ₺              743,40 
10 İmax B6AC lipo pil sarj ale+  ₺         409,58 1  ₺              409,58 
11 12 awg kablo kırmızı  2mt  ₺           43,48 1  ₺                43,48 
12 12 awg kablo siyah  2mt  ₺           43,48 1  ₺                43,48 
13 Jumper kablo erkek dişi 40’lı  ₺             6,04 2  ₺                12,08 
14 Kelepçe  ₺             4,00 2  ₺                  8,00 
15 Karbon Pervane  ₺           60,43 2  ₺              120,86 
16 M90s Servo motor  ₺           25,70 10  ₺              257,00 
17 Raspery pi kamera  ₺         154,49 1  ₺              154,49 
18 Sarj edilebilir kalem pil ikili  ₺           35,00 2  ₺                70,00 
19 Mini Pil Şarj Cihazı  ₺           60,00 1  ₺                60,00 
20 E8000 Yapış`rıcı  ₺           52,51 1  ₺                52,51 
21 KAVAK KONRA PLAK  ₺           30,00 1  ₺                30,00 
22 Japon Yapış`rıcısı  ₺           10,00 2  ₺                20,00 
23 Kanat Las+ği  ₺           10,00 2  ₺                20,00 
24 Boyun Askısı  ₺           19,00 1  ₺                19,00 
25 Alüminyum Soğutucu  ₺           16,41 3  ₺                49,23 
26 Çio Taraflı Velcro  ₺           15,12 2  ₺                30,24 
27 Silikon Kablo  ₺           21,74 4  ₺                86,96 
28 HD uzatma kablosu  ₺           28,62 6  ₺              171,72 
29 Gold Konnektör  ₺           13,00 2  ₺                26,00 
30 Soket  ₺             8,04 4  ₺                32,16 
31 LiPo Voltaj Göstergesi  ₺           33,09 1  ₺                33,09 
32 Flysky Simülatör Kablosu  ₺         143,96 1  ₺              143,96 
33 Dişli Metal Pushrod  ₺           10,30 4  ₺                41,20 
34 Metal Clevis  ₺           20,52 2  ₺                41,04 
35 Plas+k Yeke  ₺             9,17 2  ₺                18,34 
36 Raspberry Pi Kamera Mod  ₺         123,12 1  ₺              123,12 
37 Devre Kesici Sigorta  ₺         191,90 1  ₺              191,90 
38 Duct Tamir Bandı  ₺           54,50 1  ₺                54,50 
39 Kaplama Filmi  ₺         240,95 1  ₺              240,95 
40 Karbon Fiber Pervane(ÇİFT)  ₺         103,50 1  ₺              103,50 
41 Raspberry Pi Kamera Board Case  ₺           39,24 1  ₺                39,24 
42 Karbon Fiber Boru(m)  ₺         207,35 3  ₺              622,05 
44 Diğer  ₺         333,71 1  ₺              333,71 
 TOPLAM    ₺        10.118,44 
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Resim 3.1


