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1. ORGANİZASYON ÖZETİ 

1.1 Takım Organizasyonu 

 

Şekil 1 

Şekil 2  Takım Organizasyonu 

Akademik danışman ve ekip üyeleri olmak üzere toplam 4 kişiden oluşan takımımızın 

organizasyon şeması yukarıda gösterilmektedir. Her takım üyesinin bir ana iş paketinin takım 

lideri ve alt iş paketlerinin çalışanıdır. Takım üyeleri ana iş paketlerinin tamamlanmasından ve 

takip edilmesinden sorumlu tutulur. Buna ek olarak çalışanı oldukları iş paketlerinde ilgili iş 

paketinin takım liderine karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Danışman hoca ve takım kaptanı 

tarafından İHA tasarım, üretim ve yapılması gereken yazılım tabanlı testlerin zaman akış çizelgesi 

belirlenir ve bu belirlenen çizelgeye göre yapılması gereken görevler yine danışman hoca, takım 

kaptanı tarafından kontrol edilir. 

        1.2 İş Akış Çizelgesi 

 

Sabit kanat, ŞAHİNBEY İŞ zaman Çizelgesi 

İP 

No 

İş Paketi (İP) Mart Nisan May.  Haz Tem Ağu Eylül 

1 Ön Tasarımın Oluşturulması X X      

1.1 Görev Analizi X X      

1.2 Literatür Taraması X       
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Şekil 2 ŞAHİNBEY iş zaman çizelgesi 

 

 

1.3 Sistem Planlaması  X      

2 Detaylı Tasarım ve Malzeme Seçimi  X X     

2.1 Detaylı Tasarımın Oluşumu  X X     

2.2 Malzeme Seçimi  X      

2.3 Tasarım analizleri ve Güncellenmesi   X     

3 Prototip      İmalatı  ve        Sistem 

Entegrasyonu 

  X X X X  

3.1 Prototip Mekanik İmalat ve Montajı    X X X  

3.2 Elektrik Elektronik Sistem Entegrasyonu    X X X  

3.3 Aviyonik Sistem Entegrasyonu     X X  

3.4 Yer istasyonunun oluşması     X X  

4 Prototip ve Sistem Testleri      X  

4.1 Dayanım Testleri ve İyileştirmeler   X X X X X 

4.2 Kanat Testleri   X X X X X 

4.3 Otonom Uçuş Testleri      X X 

4.4 Alt Sistem Testleri ve İyileşmeler      X X 

4.5 Görüntü İşleme Testleri   X X X X X 

4.6 Batarya ve Uçuş Süresi Testi      X X 

4.7 Otonom Uçuş Testi ve İyileşmesi      X X 

4.8 Görev Testleri      X X 
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Akademik danışmanı  

Ali Emre Öztürk 

 

      Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliğinden 2009 yılında mezun olmuştur. 

Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Elektronik 

Mühendisliği (2014) Development of 3D “Laser 

Scanner Using Laser Range Finder” üzerine 

yazdığı tezlerle yüksek lisansını tamamlamıştır. 

Aynı üniversitede Development of “Camera Base 

UAV Detection System with Deep Learning” konulu 

tezi ile doktora eğitimine devam etmektedir. 2 

Uluslararası, 4 kontratlı ARGE, 8 ulusal olmak 

üzere çeşitli projelerde yer almıştır. 2 Ulusal patenti 

bulunmaktadır ve çeşitli alanlarda 4 ödülü 

bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Takım Kaptanı – Algoritma Tasarım  

M.Yaren Bilici 

 

      Hasan Kalyoncu Üniversitesinde 3.sınıf 

öğrencisiyim. Robiot Teknoloji adında arge projeleri 

geliştiren bir şirkette gerek elektrik- elektronik gerek 

çalışma prensibi edinme amaçlı yaklaşık 5 aydır 

staj görmektedir. Bu süreçte bölümüm ve ilgi 

alanlarıma göre PCB tasarım gömülü sistem 

programlama ve Solid modelleme paket programlar 

hakkında tecrübe ve bilgi kazandı. Uluslararası 

geçerliliği kabul edilmiş olan Institute of Electrical 

and Electronics Engineer (IEEE) Hasan Kalyoncu 

Üniversitesindeki kollarında görev almaktadır. Bu 

proje ile, yazılım geliştirme, takım halinde 

koordineli çalışmayı öğrenmek ve çalışma 

disiplinini deneyimlemek gibi profesyonel iş 

hayatına katkı sağlamayı hedeflemektedir. 
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Mekanik Tasarım 

Muhammet Abdullah Yılmaz 

 

      Lisans eğitimimi Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Elektrik Elektronik Mühendisliğinde tamamlamış 

(2019) olup, yüksek Lisansına halen devam 

etmektedir (Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği 

ABD). 2018 yılından beri ARGE Mühendisi olarak  

(TÜBİTAK1512 -SMT Dizgileme ve Lehimleme 

makinesi imalatı, TÜBİTAK – 1507 Rüzgar enerjisi, 

tarım, güvenlik ve daha bir çok alanda 

kullanılabilecek yapay zeka tabanlı İHA sisteminin 

geliştirilmesi), çeşitli İHA ve Makine projelerinde 

görev almış ve aktif olarak eğitim hayatına ve iş 

hayatına devam etmektedir. Hasan kalyoncu 

üniversitesi Kuluçka merkezinde RobiotTechnology 

firmasının kurucusudur. 1. Uluslararası TÜBİTAK 

İHA YARIŞMASI, 2. Uluslararası TÜBİTAK İHA 

YARIŞMASI. Lisans eğitimi boyunca Sabit kanatlı 

ve döner kanatlı İHA yarışmalarına katılmıştır. 

 

Elektronik Tasarım 

Gökçen Aşık 

 

      Hasan Kalyoncu Üniversitesinde 3.sınıf 

öğrencisi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi -

Teknoloji Ve Transfer ofisinde (KALİTTO) yarı 

zamanlı personelidir. Çeşitli TÜBİTAK projelerde 

görev aldı halihazırda 2021 TUBİTAK 2209-A 

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Destekleme Programına yenilenebilir enerji üzerine 

proje başvurusu bulunmaktadır. Institute of 

Electrical and Electronics Engineer (IEEE) 

kulübünün yönetim ekibinde yer almaktadır ve 

çeşitli etkinliklerde organizasyon, koordinasyon 

görevini üstlenmektedir. Hedefi, proje ile takım 

halinde koordineli çalışma disiplinini edinmek ve 

profesyonel iş hayatına karşılaşılabilecek teknik 

konularda daha donanımlı bir hale getirmek adına 

deneyim kazanmaktır.  
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2. DETAYLI TASARIM RAPORU  

2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı  

Hedeflenen görev isterine göre hava aracının dengeli ve belirlenen rotada uçması gereklidir, 

aracın kanat kesiti ve kanat alanı yavaş uçuşa göre belirlenmiştir.Bu isterler ve gereksinimler 

doğrultusunda kanat tasarımı konusunda birçok tasarım incelenip bir havuz oluşturuldu. Kanat 

tasarımı olarak üzerine durulan konfigürasyonlar üstten kanat, ortadan kanat ve alttan kanat oldu. 

Araştırmalar sonucunda edinilen analizler şu şekilde; üstten kanat üst kısma yerleştirildiğinden 

diğer kanat türlerine oranla daha fazla kaldırma kuvveti üretir ve CLmax değeri de fazla 

olacağından stall hızı da daha düşük olmaktadır. Üstten kanat konfigürasyonunda pervane ve 

motor açıklığı diğer konfigürasyonlara göre daha fazla olacağından kanatlara motor 

yerleştirebilme özgürlüğü sağlar. Pervanenin yere değmemesi açısından da kanat gövdenin üst 

kısmında olduğundan avantajlıdır, pervanenin yere değme riskini azaltır.Kuyruk 

konfigürasyonunda kapsamlı bir inceleme yapıldı ve seçenekler görev gereksinimine göre elendi. 

Görev gereksinimlerine göre geleneksel kuyruk en etkili kontrol olarak kabul görüldü. Bu kabulün 

sebebi ise geleneksel kuyruklarda uçağın tur uzunluğunu, tur süresini ve verimli kontrolünü 

sağlar.  

 

No Parça Adı Ağırlık (gram) Adet Toplam Ağırlık 

1 Wing (Ön 
Kanat) 

185gr 2 370 gr 

2 Stab (Arka 
Kanat) 

115gr 1 115 gr 

3 Karbon fiber 
çubuk 

77 gr 4 212 gr 

4 Gövde 200 gr 1 200 gr  

5 Motor 195 gr 1 195 gr 

6 Pil 500gr 1 500gr 

7 Elektronik devre 108gr 1 108gr 

8 İniş takımları 150 gr 2 300 

 Toplam   2000gr 

     

Şekil 3 
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Şekil 4 

Hava aracı katı model görselleri. (sol üst) karşıdan görünüm. (Sağ üst) yandan görünüş. (sol alt) üstten 
görünüş. (sağ alt) perspektif görünüş 

 
Hava aracı ağırlık merkezinin belirlenmesi ve görselleştirilmesi 

 

 
 
Stall Hız Hesabı  
V= √¯w*9.81/(1/2p*S*CL-max) 
P(rho)=air density(km/m3) 
V=stall speed(m/s) 
S=wing area m2 
CL-max =coefficient of lift at stall 
W=weight (kg) 
P(rho) deniz seviyesi 15 derece 1,225 km/m3 
P(rho)=p/RT 
P=presseru in Pa, T =temperature Kelvin 
R=287,058T/kg*K 

 
Propellerin Pinch Hız Hesabı 
Propeller APC 9*3,8 ise 9 inc çapı 3,8 pitch değerindedir. 
Pitch hızı =RPM*pitch/1056 pitch hızı (mil) 
Trust Formülü 

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 = 𝑃𝑟𝑜𝑝 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 ∗𝑟𝑝𝑚
𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

rpm = volt * KV 

𝑇 =
𝜋

4
𝐷2𝑝𝑣∆𝑣 

T=thrusst[N] 
D=propeller diameter[m] 
V=velocity of air at the propeller[m/s] 
P=density of air[1.225kg/m3] 

𝑇 =
𝜋

8
𝐷2𝜌(∆𝑣)2  𝑃 =

𝑇∆𝑣

2
→ ∆𝑣 =

2𝑃

𝑇
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𝑃 =
𝑇∆𝑣

2
→ ∆𝑣 =

2𝑃

𝑇
  𝑚 = [

𝜋

2
𝐷2𝜌𝑃2

]
−1/3

𝑔
 𝑇 = ⌊

𝜋

2
𝐷2𝜌𝑃2⌋

−1/3
 

Hesaplamalı akışkan Dinamiği (CFD) ve Yapı analizi 

Uçuş stabilitesini ve yapısal sertliği elde etmek için, gövde ve kanat için gerekli analiz ve araştırma 

yapılmıştır bunun sonucunda uygun malzeme olarak balsa  dikkatlice seçilmiştir. İHA gövdesi 

boyunca dağıtılan donanımsal yük dağılımı nedeniyle İHA’nın yapısal konfigürasyonu çok önemlidir. 

Bundan dolayı kanat boyunca üretilen asansör tarafından uygulanan yükü tahmin etmek için CFD 

analiz çalışması yapılır. Analiz bittiğinde ve simülasyondan sona erdiğinde  kanatlardaki basıncın 

tahmini, gerekli eklemlerin spar kalınlığını ve çapını hesaplamak için kullanılacaktır.Analiz yapılırken 

baz alınan hız 25 m/s hucüm açısı 6 derece olarak alınmıştır.Simulasyon sonucunda CL Kaldırma 

kuvveti katsayısı 0.39 CD Sürüklenme kuvveti katsayısı ise 0.047 olarak gözlemlenmiştir.Yapılan 

analiz Şekil 8 ve  Şekil 9 de görülmektedir 

 

Şekil 5 Hava aracı rüzgar testi görsel sonucu                                          
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Şekil 6 Hava aracı rüzgar testi görsel sonucu 

 
 
 
 

.     

Şekil 7 Hava aracı rüzgar testi görsel sonucu. 
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İtki Testi 

İtki sistemi gerek manevra kabiliyeti gerek ise uçuş süresi gibi etmenlerde etkin roldedir. Hava aracı 

için yapılan hesaplamalar ve özgün tasarım ile karar verilen motor ve pervane kombinasyonları ile 

aracın bulunacağı ağırlıktaki sürükleme kuvveti hesaplanarak aracın seyir halindeki taşıma 

kuvvetinin sürükleme kuvvetine oranı(L/D) hesaplanmıştır. Hesaplanan bu oranla seyir halinde 

ağırlığına oranla itki kuvveti hesaplanmıştır:  

𝑇

W
=

1

L/D
 

 

Yapılan hesaplamalar sonucunda İHA itki sistemini oluşturan ana etkenleri göz önüne alınırsa 

elektrik motoru, pervane ve elektronik hız kontrolcüsüdür derlemesi yapılır. Bununla birlikte İHA 

ağırlığı, İHA ağırlığıyla birlikte de o kilogramı taşıyacak itki kuvvetini sağlayabilecek Cobra Motor C-

3515 950 KV Fırçasız Motor tercih edilmiştir. Motor seçimiyle birlikle motora giden akımın maksimum 

30 amper olarak sınırlandırılmıştır, bununla birlikte motora bağlı olarak ESC seçimi yapılmıştır. 

Yapısal Test 

Uçuş gerçekleşmeden önce hata değerini en aza indirgemek için log verileri Mission Plannerda 

bulunan LogAnalyzer programı kullanılarak grafikler anlamlandırılmıştır. LogAnalyzer programı ile 

roll, pitch, yaw, altitude, barometre sensörü, irtifa ve batarya akım voltaj değişim grafiği incelenmiştir.  

 

 

Şekil 8 Pil tüketimi Voltaj akım zaman grafiği. 

 

Bataryanın akım ve voltaj değişimi Şekil 22 ve şekil 23 de verilmiştir. Bataryanın voltaj değeri ise 

minimum 17.64 maksimum 18.46 volt olarak gözlemlenmiştir. Manuel olarak deneme uçuşu 
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yapıldığında uçağın irtifa kazandığı sürelerde  motorun bataryadan maksimum akım çektiği görülmüştür 

ve motor bataryadan maksimum akımı çektiğinde anlık olarak  voltaj düşmeleri gözlemlenmiştir.   

 

 

Şekil 9 Pil tüketimi Voltaj akım zaman grafiği 

 

Şekil 6 daki grafikte roll, pitch ve yaw ekseninde değişen açı değerlerini ve altitude metre biriminden 

değişen değerleri elde edilmiştir. 

 

Şekil 10 Roll, pitch, yaw değerleri log kayıtları 

 

Hava aracında kullanılacak IMU sensöründe Akselerometre, ivmelenme kuvvetlerini ve jiroskop 

dönme kuvvetlerini ölçer. Bu kontrolleri birleştirerek uçuş kontrolörü, iHA nın mevcut tutumunu 

uçmakta olduğu açı hesaplayabilir ve gerekli düzeltmeleri yapabilir. Gerekli düzenlemeler 

yapılabilmesi için  LogAnalyzer programından Şekil 25 de görülen grafik alınmıştır.  
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Şekil 11 IMU sensörleri log kayıtları. 

Bir GPS modülü, bir sinyalin uydudan ne kadar sürdüğünü ölçerek İHAnın konumunu ölçer ve aynı 

zamanda ihanın rakımını tahmin edebilir.GPS modülünün kullandığı temel özellik ise İHA da özerk bir 

şekilde uç noktalara uçurabilmemizdir, böylece drone kalkıştan inmeye kadar potansiyel olarak kendi 

kendine uçabilir.İHA nın uçuş esnasından gps verilerini gözlemleyebilmek için Şekil 7 görülen grafiklteki 

veriler gözlemlenmiştir. 

  

 

Şekil 12 GPS sensörleri log kayıtları 
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2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri  

 

Şekil 13 İnsansız hava aracımızın nihai şematik gösterimi. 

 

Tasarlanan İHA’nın Frame’in ortalama ağırlığı 850 gram civarındadır aynı zamanda uçağın içerisine 

yerleştirilecek olan araç gereçlerin ağırlıklarıyla beraber aracın ortalama ağırlığı 1,6 Kg olarak 

düşünülmektedir. Bundan dolayı yapılan hesaplamalar doğrultusunda motor olarak bu ağırlığı 

taşıyacak itki kuvvetini sağlayabilecek olan 950 KV 11V DC fırçasız outrunner 30A motor  seçilmiştir. 

Uçak için seçilen uçuş  kontrol kartı özgün olarak ekibimiz tarafından geliştirilmektedir. Rasperry pi 

programlama kartı ekibimizin tarafından geliştirilen yazılım ve algoritmalar ile çalışmaktadır. Ekibimiz 

tarafından geliştirilen arayüz olan otopilot tabanlı yazılım ile motorlara giden pwm sinyalleri kontrol 

edilecektir. Kullanacağımız 950 KV lık motor ile işlenen veriler doğrultusunda istenilen rpm 

değerlerinde sürüm yapılacaktır. Motorların kontrolü aşamasında kullanılacak olan ivme, mesafe 

basınç sensörlerinden gelen veriler ekibimiz tarafından geliştirilen yazılım ile işlenecek ve bu veriler 

doğrultusunda motorlar sürülecektir. İnsansız hava aracımızın nihai şematik gösterimi şekil 9 da 

gösterilmiştir. 

 

Hava Aracı Donanımları Arası Haberleşme 

Hava aracında bulunan GPS (global position system), IMU (Inertial measurement unit), servo motor, 

ESC(electronic speed controller) akım sensörü donanımları tarafından üretilen ve hava aracının 

kontrolü için kullanılacak olan bilgilerin uçuş kontrol kartı tarafından okunması gerekmektedir. 

Bilgilerin okuması sensörlerin tiplerine göre I2C, SPI, UART haberleşme protokolleri kullanılarak 
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okunacaktır. Şekil 9 da gösterilen şematik tasarımda çevre birimlerin yani sensörlerin uçuş kontrol 

kartı ile hangi haberleşme protokollü üzerinden haberleşeceği gösterilmiştir. Hava aracında bulunan 

ubuntu işletim sistemi tabanlı uçuş bilgisayarı otonom ve kumanda ile uçuş için özelleştirilmiştir. 

Hava aracının yarışma esnasında otonom olarak hareket etmesi ve hedeflere kilitlenmesi 

gerekmektedir. Bu yüzden hava aracı sürekli yer kontrol istasyonunda tamamlanan imge işlem 

sonuçlarından haberdar olmak zorundadır. Uçuş kontrol bilgisayarı sensörlerden SPI, UART, PWM, 

ADC portlarını kullanarak bilgi okumaktadır. Bu sebepten 5 x PWM, 10 x ADC, 2 x UART ve 1 adet 

SPI portuna ihtiyaç duymaktadır. Belirlediğimiz uçuş kontrol bilgisayarı raspberry pi 4 ve ek 

modüllerinden meydana gelmektedir. Tüm çevre birimler uçuş bilgisayarımız tarafından okunarak 

paket halinde telemetri ve video trasmitter kullanılarak yer istasyonuna gönderilecek ve asıl işlem 

yükü olan imge işleme süreçleri yer istasyonunda bulunan GPU tabanlı bilgisayarda yapılacaktır. Yer 

istasyonunda analiz edilen görüntü ve sensör verilerine göre sonuçlar hava aracına gönderilecek ve 

hava aracında bulunan uçuş bilgisayarı hava aracını yönlendirecektir. Bu haberleşme aşamasında 

görüntü aktarımı için ROS kütüphanesi ile 5 Ghz haberleşme modülü kullanılırken, sensör 

haberleşmesi için 868 Mhz, 19.2 kbps LoRa tranciver seti kullanılacak.  

 

 

Şekil 14 Hava aracı uçuş kontrol ve çevre birimleri şematik gösterimi. 

 

Hava Aracı Yer istasyonu Haberleşmesi 

Hava aracında bulunan kamera uçuş kontrol bilgisarı tarafında okunarak video transmitter adaptörü 

kullanılarak yer istasyonuna gönderilecektir. Bu gönderim işlemi robotik operatin system(ROS) 

kütüphanesi kullanılarak sağlanacak. ROS kütüphaneleri kullanılarak görüntü yer istasyonu ile 
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paylaşılacak ve yer istasyonunda görüntü işleme yapılacak. Görüntü aktarımına eş zamanlı olarak 

telemetri sistemi kullanılarak hava aracı sensör bilgileri yer istasyonuna gönderilecek. Gönderilen 

sensör bilgilerinin paket yapısı şekil x de gösterilmiştir. Görüntü ve sensör bilgilerinin hepsi yer 

istasyonunda toplanarak işlenecek ve uçağın yeni rotası belirlenecek. Belirlenen yeni rota telemetri 

sistemi üzerinden hava aracına gönderilecek. Gönderilen bilgiyi alan uçuş kontrol bilgisayarı servo 

motorlar ve itki motorunu kullanarak uçağı yeni rotasına yönlendirecek. 

 

Şekil 15 Hava aracı yer istasyonu haberleşme paketlerinin katar yapısının görselleştirilmesi. 

Telemetriler haberleşmenin sağlıklı ve gürültüsüz olması için analog ve dijital filtrelere sahiplerdir. Bu 

kesintisiz ve doğru veri transferi için gereklidir. Belirlediğimiz haberleşme katar yapısı gürültü 

azaltımını ve diğer takımların telemetrileri ile oluşabilecek herhangi bir karışıklığı engellemek için 

belirlenmiştir. Haberleşme paketlerimizin başlangıcı olan Başlangıç bilgisi ve haberleşme ID değerleri 

paketin ilk kontrol byte larıdır. Bu sabit değerler karşılıklı olarak doğrulanmaz ise yer kontrol 

istasyonu ve uçuş kontrol bilgisayarı bu bilgi paketini yok sayar. Bu kontrol diğer takımların 

haberleşmeleri ile karışıklığın önünde geçmek için yapılmıştır.  

2.3 Faydalılık  

Hava aracının görevi 200-1000 m2 büyüklükteki ekim alanlarının, ekim yapıldıktan sonra ürünün 

filizlenmesi ve yeşillenmeye başlamasının takibinin yapılması. Tasarlanan İHA ekili tarım alanları 

üzerinde uçarak İHA teknik özellikleri ve çalışma aralıkları tarım alanlarında kullanılabilecek ve tarım 

alanlarının fotoğraflayabilme kabiliyetine göre belirlenmiştir. Sistemin genel kabiliyetleri ile birlikte; 

Uçuş bölgesinin sınırları ayarlanabilecek otonom uçuş yapabilecek, dinamik görüntü içeresinde 

nesne sınıflandırma ve tanıma sensörlü uçuş yapabilecek, acil durum iniş yapabilecek, yer istasyonu 

hava aracı arası çift taraflı haberleşme yapabilecek, hava aracı yer istasyonu görüntü aktarımı 

yapabilecek, anlık görev iptal edebilicektir. Tüm bu kabiliyetlerle birlikte tarım alanında ekimler çok 

daha kolay bir şekilde takibe alınabilinicek.Bu kabiliyetler sadece tarım takibiyle sınırlı kalmayıp 

genişletilebilir bir fayda alanı oluşturulabilir. 

2.4 Yenilik 

 Yarışma kapsamınca hava aracının görevi olan tarım alanlarının yeşillenme oranının tespit 

edilebilmesi işi göz önüne alınırsa hava aracının ekim alanları üzerinde dengeli ve belirlenen rotada 
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uçması önemlidir, aracın kanat kesiti ve kanat alanı yavaş uçuşa göre belirlenmiştir. Aracın gövde 

tasarımı kanat tasarımı proje ekibi tarafından yapılmıştır.Tüm hesaplamalar ve analizler göz önüne 

alınarak özgün yeni hava aracı üretilmiştir. İHA için uçuş kontrol kartı özgün olarak takım tarafından 

tasarlanıp üretilecektir. Tasarlanan kartın içeriğinde bulunan STM32, GPS6 DOF gyro 

acceloremeter, basınç sensörü, telemetri IO, kumanda IO vardır.Görev isterleri  tüm yazılım 

bileşenleri açık kaynak olan Ardupilot yazılımı dışında, ekip üyeleri tarafından tasarlanıp özgün 

olarak geliştirilecektir. Bu aşamada detaylı literatür taraması yapılıp elde edilen bilgiler doğrultusunda 

en uygun mimarilere karar verilmiştir. 

 

2.5 Yerlilik  

Yarışma kapsamınca hava aracının görevi olan tarım alanlarının yeşillenme oranının tespit 

edileblmesi işi göz önüne alınırsa hava aracının ekim alanları üzerinde dengeli ve belirlenen rotada 

uçması önemlidir, aracın kanat kesiti ve kanat alanı yavaş uçuşa göre belirlenmiştir. Aracın gövde 

tasarımı kanat tasarımı proje ekibi tarafından yapılmıştır. Özgün tasarımın kattığı avantaja 

değinilirse; uçak içerisinde ekipmanların konumlandırılmasını çeşitli ve  istenilen şekillerde 

yapılmasıdır. Bununla birlikte uçağın karakteristik özelliklerinin manevra kabiliyeti gibi özelliklerinin 

istenilen biçimde tasarımı yapılmasına öncülük eder. Tasarlanan hava aracında performans olarak 

yüksek kabiliyetli olmakla birlikte, hafif, tamiri kolay ve montajı kolay olan balsa malzeme 

kullanılmıştır. Görev isterlerine istinaden görevin maxiumum derecede icra edilmesi adına özgün 

tasarım tercih edilmiştir Hava aracı için geliştirilen sistemin tamamı Şahinbey Ekibi tarafınca 

geliştirilmiş olup çeşitli kaylaklarca ayrıntılı araştırmalarla, denemeler ve iyileştirmeler ile teyit 

edilmiştir. Yarışmada kullanılacak hava aracı platformunu başta görev dağılımlarınca olmak üzere 

tüm ekip üyeleri tarafınca tasarlanmıştır ve üretimi yapılacak hava aracının 3 boyutlu çizimleri 

Solidworks programı üzerinden yapılmıştır. İHA için uçuş kontrol kartı özgün olarak takım tarafından 

tasarlanıp üretilecektir. Tasarlanan kartın içeriğinde bulunan STM32, GPS6 DOF gyro 

acceloremeter, basınç sensörü, telemetri IO, kumanda IO vardırGörev isterleri  tüm yazılım 

bileşenleri açık kaynak olan Ardupilot yazılımı dışında, ekip üyeleri tarafından tasarlanıp özgün 

olarak geliştirilecektir. Bu aşamada detaylı literatür taraması yapılıp elde edilen bilgiler doğrultusunda 

en uygun mimarilere karar verilmiştir. 

2.6 Sadelik  

Görev kabiliyetlerinin göz önünde bulundurulmasıyla yapılan araştırmalar sonucunda hava aracının 

mekanik özellikleri belirlenmiştir. Belirlenen özelliklerle birlikte araç malzemelerinin en verimli 

aerodinamiği sağlayabilecek, görev isterlerini en çok sağlayabilecek, kolay ulaşılabilir, ekonomik 

olması gerekiyor.Tüm bu özellikler göz önününe alınınca mekaniğin olabildiğince sade olması 

sağlandı dolayısıyla sadece balsa levhalardan ve karbonfiberden oluşturuldu.Balsa levhanın kolay 

şekillendirilmesi ve çok hafif olması sebebiyle hava aracı iskeletini balsa levha oluşturur, oluşturulan 

bu iskeleti desteklemek ve sağlamlaştırmak amacıyla sağlamlığı kanıtlanmış karbon fiberlerle 
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desteklenmiştir.Son olarak ısı ile kolayca şekillenip balsa levhaya kolayca yapışan ve sürtünmeyi en 

aza indirmeyi sağlayan cast folyo ile kaplanmıştır.Tüm bu malzemelerdeki ortak özellik olan kolay 

ulaşılabilir ve maliyetinin az olması dikkat çekmekle birlikte entegrasyonu da bir o kadar sadedir. 

 

Şekil 16 Hava aracı soldan görünüş. 

 

 

Şekil 17 Hava aracı karşıdan görünüş. 
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Şekil 18 Hava aracı perspektif görünüş. 

 
 
 

2.7 Hakem Takdiri 

2.8 Güvenlik 

İHA tasarım sürecinde, yarışma şartnamesinde belirtilen İHA güvenlik gereksinimlerinin belirttiği 

kurallar dikkate alınarak bu gereksinimleri tatmin edecek şekilde tedbirler alındı. Bir uçuş 

gerçekleştirmeden önce, araç güvenliğini kontrol açısından incelemek için standart bir ayrıntılı uçuş 

öncesi çalışma prosedürü kontrol listesi gerçekleştirilir. Pervane düzeneği, motor tasarlandığı gibi 

sağlanan parça kullanılarak motora monte edilir. Bununla birlikte, bu, uçuş öncesi prosedür sırasında 

her zaman iyice kontrol edilmesi gereken en kritik bileşenlerden biri olacaktır. Ayrıca, seçilen tahrik 

sistemi, pervanenin motordan ayrılma olasılığını önemli ölçüde azaltması beklenen bir itme 

modudur.Elektronik kablolamalarda kabloların taşıyacağı akımın doğru hesaplanmasa dikkat 

edilmekle birlikte güvenli bir şekilde iletmesini sağlayacak bir şekilde seçilmiştir.Hava aracı üzerinde 

oluşacak herhangi bir yazılım hatası tespitinde hava aracının fail safe moduna girmesi için senaryolar 

tanımlanacak bu senaryoların oluşması durumunda uçak fail safe moduna girecektir. Yarışma 

şartnamesinde belirtilen güvenlik ihtiyaçları göz önüne alınarak İHA’nın Acil durumlarda gücün 

kesilmesi için ana güç kaynağı ve elektronik sistemler arasına röleli kesici bir devre yerleştirilecektir 

ve bu devre acil durumlarda kolayca erişilebilen bir yerde bulunur.Pil için özel taşıma çantası  ve aynı 

zamanda oluşabilecek yangın durumları için yangın söndürme tüpü de bulundurulur.Aynı zamanda 

acil ve ilk yardım için özel bir çanta hazırlanmıştır. 

 
 
Tablo A Hava Aracı Bütçe Tablosu 

No Ürün Adı Adet Birim fiyatı (TL) Toplam Tutar (TL) 

1- NVIDIA Jetson Nano 1 ₺2.000,00 ₺2.000,00 
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2- FPV Set 1 ₺1.200,00 ₺1.200,00 

3- Pil 3s 11 V, 5000 mAh 2 ₺818,00 ₺1.636,00 

4- Telemetri  1 ₺661,00 ₺661,00 

5- STM32 1 ₺300,00 ₺300,00 

6- Pervane 10*8 6 ₺100,00 ₺600,00 

7- ESC  3 ₺300,00 ₺900,00 

8- Balsa Levha 4 ₺150,00 ₺600,00 

9- Motorlar 2 ₺300,00 ₺600,00 

10- Kumanda 1 ₺700,00 ₺700,00 

11- Servo Motor 8 ₺50,00 ₺400,00 

12- Uçak Alt takımlar(teker) 2 ₺100,00 ₺200,00 

13- Kanat kaplama Malzemesi 5 ₺60,00 ₺300,00 

14- Karbonfiber boru 8mm + 10mm 3 ₺150,00 ₺450,00 

15- XPS materyal 1 ₺100,00 ₺100,00 

16- Hızlı yapıştırıcı 4 ₺20,00 ₺80,00 

17- Ethernet kablo & kablo 2 ₺45,00 ₺90,00 

18- Sarf Malzeme 1 ₺1.000,00 ₺1.000,00 

Toplam Tutar: ₺11.817,00 

  
 
Bütçe; uçak yapımı için birbirleriyle uyumlu, performans kriterlerini yerine getirecek nitelikte malzemeler 
seçilmekle birlikte deneme yanılma aşamasındaki kırımlar dikkate alınarak oluşturulmuştur.  
 
 

3. DETAYLI TASARIM ve UÇUŞ VİDEOSU ÇEKİMİ  
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