
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 



TAKIM ADI :   QUANTUM TEAM İHA 

ARAÇ TÜRÜ : Döner Kanat 

ÜNİVERSİTE : Erciyes Üniversitesi 

TAKIM KAPTANI : Aybüke ALTUNBAŞ 

 

1. PROJE ÖZETİ 

     1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

İHA’mızı tasarlarken en büyük önceliklerimiz, İHA’nın olabildiğince küçük, hafif ve görevleri 

yerine getirebilecek kapasitede olmasıdır. Fakat İHA’nın küçük olması İHA üzerinde bulunacak 

malzemelerin montaj alanının kısıtlanması problemini de beraberinde getirmiştir. Buna karşın 

şasede, şasenin dayanıklılığını çok fazla etkilemeyecek şekilde birçok montaj delikleri/yuvaları 

açılmıştır. Tasarımda oldukça fazla çeşit çokgen kullanılmıştır. Çokgenlerin kullanılmasının 

sebebi ise hem estetik açıdan göze hitap etmesi hem de oluşturdukları boşlukların montaj 

işlerini büyük ölçüde kolaylaştırmasıdır. Bu delikli yapı, şasenin büyük ölçüde hafiflemesini 

sağlamaktadır. 

 

Şekil 1.1.1 Şasi ( Frame ) 

İkinci görev için gerekli olan su deposu ve su çekme mekanizmalarının İHA’nın üzerine 

montajlanabilmesi için yeterli alan olmadığından, ilk görevde ufak iniş ayakları kullanılırken 

ikinci görev için uzun iniş ayakları kullanılmıştır. Uzun iniş ayakları, İHA’mızı yerden büyük 

ölçüde yükselebilmesini sağlarken bize şasesinin alt kısmını kullanabilme imkânı sağlamıştır. 

Bu alt kısma; su depomuz, su çekmek için dalgıç pompamız ve su bırakma alanını tespit etmek 

için kullanacağımız kameramız montajlanmıştır. 



 

Şekil 1.1.2 İHA Görseli 

İHA’mızın küçük olması bize 2580 KV değerine sahip motor kullanmamıza olanak kılmıştır. Bu 

yüksek KV değerine sahip motoru kullandığımız için de İHA’mızın hız ve manevra kabiliyeti 

oldukça artmıştır. Bu motorların çok yüksek amper çekmemesi sayesinde motorların kontrolü 

için ufak 40 amper ESC’ler kullanılmıştır. İHA’nın uçuş kontrolcüsü olarak Navio2’yi seçerken 

yardımcı bilgisayar olarak ise Raspberry PI 4 tercih edilmiştir. 

 

      1.2 Takım Organizasyonu    

 

Tablo 1.2.1 Organizasyon Şeması 

Üyelerin tanıtımı detaylı tasarım videosu ile yapılmıştır. 



      1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

 

Tablo 1.3.1. İş-Zaman Çizelgesi Tablosu 

İHA Parçalarının Siparişi: Gerekli İHA parçalarının sipariş edilme sürecidir. 

Bütün Sipariş Edilen Parçaların Elimize Ulaşması: Uçuş kontrol kartını sipariş ettiğimiz 

yerde tükendiğinden ve bize haber verilmeden yurt dışından yeni uçuş kontrol kartı sipariş 

edildiğinden teslimatta büyük bir gecikme yaşanmıştır. 

Güç Dağıtım Kartı Tasarımı ve Üretimi: Güç dağıtım kartı için yaptığımız PCB kart tasarım 

ve üretim çalışması sürecidir. 

İHA'nın Bütün Parçalarının Üretimi: İHA'nın bütün parçalarının 3 boyutlu yazıcıdan üretim 

sürecidir. 

İHA'nın Parçalarının Montajı: 3 boyutlu yazıcıdan basılan parçaların montajlanma sürecidir. 



Elektronik Parçaların Lehimlemesi ve Montajlanması: İHA'nın motorlarının, ESC’lerinin, 

uçuş kontrolcüsünün vb. parçaların montajlanma sürecidir. 

Motor Testleri: Motorların çektiği amperin sınırlandırılması için uğraşılmıştır. Çekilen amperi 

ölçmek için aletin temini ve sınırlandırma çalışmalarından dolayı motor testlerinin tamamlanma 

süreci planlanan tarihe nazaran daha geç bir tarihte tamamlanmıştır.  

İHA'nın İlk Manuel Uçuş Testi: Montajı tamamlanan İHA'nın manuel olarak ilk kalkış testidir. 

Motor testlerinden dolayı gecikme yaşanmıştır. 

Yedek Parçaların Üretimi: Olası bir kazada İHA'nın hızlıca tamir edilebilmesi için üretilen 

yedek parçalardır. 

İHA'nın Uçuş Testleri: Bu test sürecinde İHA'nın çeşitli uçuş modlarındaki performansları 

analiz edilmiştir. 

İHA'nın İlk Otonom Uçuş Testi: İHA'nın ilk otonom hareketinin yapıldığı testtir. 

Detaylı Tasarım Videosu Çekimi: Raporda belirtilen kurallara göre Döner Kanatlı İHA ‘nın 

uçuş videosu çekimi sürecidir. 

Detaylı Tasarım Raporunun Yazılması: Elde edilen verilerin detaylı tasarım raporunda 

belirtme sürecidir. 

2. DETAYLI TASARIM 

     2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

NO PARÇA ADI 
AĞIRLIK 
(gram) 

ADET 
TOPLAM 
AĞIRLIK 
(gram) 

1 Raspberry PI 4 46 1 46 

2 Navio 2 23 1 23 

3 SunnySky R2207 37 4 148 

4 Brushless 40A ESC 30 4 120 

5 Li-Po Batarya (4S 4200 mAh) 410 1 410 

6 Kamera 60 1 60 

7 Bıçak Sigorta 13 1 13 

8 Pervane 5 4 20 

9 Akım Kesici 40 1 40 

10 
Flysky Fs-ia6b 2.4ghz 6 Kanal 
Alıcı 

14.9 1 14.9 

11 Tallysman GPS Anteni 50 1 50 

12 
HMC5883L 3 Eksen Pusula 
Sensörü (GY-271) 

1 1 1 

TOPLAM    945,9 g 

Tablo 2.1.1 Döner Kanatlı İHA Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu 



Mevcut İHA’mızın tasarlama aşamasında dışardan temin edilmesi gereken malzeme listesi 

çıkartılmıştır. Bu malzemeler fiyat, performans ve ağırlıkları göz önüne alınarak ekipman 

seçimi yapılmıştır. 

No Parça Adı 
Ağırlık 
(gram) 

X 
uzaklığı 
(mm) 

Y 
uzaklığı 
(mm) 

Z 
uzaklığı 
(mm) 

1 Raspberry PI 4 (Navio Dahil) 69 0 76,82 0 

2 Li-Po Batarya (4S 4200 mAh) 410 0 21,18 0 

3 Kamera 60 130,23 -18,56 -3,69 

4 Akım Kesici 40 -108,99  25.5 0 

5 
Flysky Fs-ia6b 2.4ghz 6 Kanal 
Alıcı 

14,9 55,61 49,56 -4,12 

6 Tallysman GPS Anteni 50 16,85 91,86 0 

7 
HMC5883L 3 Eksen Pusula 
Sensörü (GY-271) 

1 -89,55 157 0 

8 Su Deposu 73 0 -52,49 0 

TOPLAM  717,9    

Tablo 2.1.2 Döner Kanatlı İHA Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu 

Kanatlar, ayaklar, ESC’ler ve motorların ağırlıkları değerlendirilmeye alınmamıştır. Bunun 

sebebi ağırlık merkezinin bu ekipmanlarla birlikte istenilen noktada olmasıdır. Raspberry PI, 

batarya ve su deposu; X ve Z eksenlerinde görüldüğü gibi İHA’nın orta noktasında oluğu için 

kütle merkezinin istenilen eksende bulunması sağlanmıştır. 

Şekil 2.1.3 Elemanların Kütle Merkezine Olan Uzaklığı 

3, 4, 5, 7 numaralı elemanlar, İHA ağırlık merkezi ekseninde kayma olmaması adına moment 

hesabı yapılmış olup , eksenlerdeki karşılanabilecek kaymalar giderilmiştir. Bu hesap 3D 

model üzerinde ağırlık merkezi sabitlenerek tasarlanmıştır. 



    2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

 

 

Şekil 2.2.1 İHA Tasarımı 

 

Şekil 2.2.2 İHA Görseli 

İHA’mızda tasarım yaparken yenilikçi ve keskin hatları olan Hybrid tasarımı seçilmiştir. Şase 

tasarımımız sekiz köşeli olacak şekilde oluşturulmuştur. Raspberry PI ve diğer elektronik 

elemanlar için montaj alanları oluşturulmuştur. Sonrasında altıgen kanat ve anten tutucu ile 

dizayn edilmiştir. Bu tasarımları yaparken başlıca amacımız İHA boyutunu minimize etmektir. 

İHA’mız iki kat olacak şekilde tasarlanmıştır. Birinci kat kablo ve pil için kullanılırken ikinci kat 

Raspberry PI ve diğer ekipmanlar için kullanılmıştır. 



 

                                           Şekil 2.2.3 İHA Katmanları Gösterimi 

Detaylı tasarım raporu sonrası İHA’mızın tasarımında hafiflemeye yönelik çalışmalarımız 

devam etmiştir. Kanatların ve ayakların kolay montajlanabilir olması sağlanmıştır. Kanat ve 

şase kalınlığımız sırası ile 5 mm, 3 mm olacak şekilde azaltılmıştır. PLA malzemesi ile 

yaptığımız şase denemeleri başarı ile sonuçlanmıştır. Karbon fiber şase üretim çalışmalarımız 

devam etmektedir. Açılır-kapanır kanat çalışmasının oluşturacağı ağırlık sebebi ile çalışmadan 

vazgeçilmiştir. 

 

Şekil 2.2.4 İHA Ölçütleri 

İHA’mızın en önemli parçalarından biri olan batarya, orta kata yerleştirilmiştir. Elektronik 

ekipmanlarımızın montajı erişilebilir olması için üst kata yerleştirilmiştir. Değiştirilebilir 

parçalarımızdan kanat, ayak ve depo için aynı bağlantı elemanlarını kullanarak montaj 

dağınıklığını ortadan kaldırmak hedeflenmiştir.  



 

Şekil 2.2.5 İHA Ana Gövde Montajı 

Şasenin oluşturulması için bağlantı elemanı üzerine sırasıyla ayak, ana gövde alt parçası, 

kanat ve ana gövde üst parçası montajlanmıştır. 

 

 

Şekil 2.2.6 Birinci Kat Montajı 

 

Birinci kanat montajına motor bağlantılarını yapılarak başlanmıştır. Batarya sabitlemesi yapılıp 

üzerine üst kat tabanı yerleştirilmektedir. Sonrasında kanatların üst kısımlarına ESC’lerin 

sabitlenmesi gerçekleştirilmektedir. Gerekli kablo bağlantıları gerçekleştirildikten sonra ikinci 

kata geçilmektedir. 

 



 

Şekil 2.2.7 İkinci Kat ve Görev Elemanları Montajı 

İkinci kat montajı görevlere ve serbest uçuşa yönelik değişimler göstermektedir. Başlıca 

gereken İHA parçalarının montajlanması ile başlanmaktadır. Raspberry PI’ı titreşim önleyici ve 

koruyucu kabı ile bir araya getirilip İHA üst kat tabanına montajlanmaktadır. Raspberry PI kablo 

bağlantıları yapıldıktan sonra anten tutucu, akım kesici , alıcı ve kamera tutucu montajı 

yapılmaktadır. Son olarak görev uçuşu öncesi İHA ayakları altındaki bağlantı elemanlarından 

depo tutucu olanlar sökülüp , depo ile İHA’ya tekrar montajlanmaktadır. 

    2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

           

                  Şekil 2.3. Durum 1                                                       Şekil 2.3.2 Durum 2  

 

 

Şekil 2.3.3 Durum 3 



ANSYS 19.2 sürümünde 3 durumda modal analizi yapılmış olup, 62.673Hz, 99.481Hz ve 

101.51Hz frekanslarda titreşimleri sistem üzerindeki etkisi incelenmiştir. Analiz girdileri olarak 

yerçekimi ivmesi(g), motorların yerçekimine karşı uyguladığı kuvvetler(N) tanımlandı. Analiz 

sonuçları olarak titreşimlerin İHA üzerinde Y doğrultusunda ve X dönme ekseninde elastik 

deformasyonlara sebep olduğu tespit edildi. Fakat Total durum değerleri doğrultusunda 

deformasyonların beklendiği üzere X ekseninde dengelenerek total deformasyonun Y 

doğrultusunda olduğu gözlemlendi. Fakat girdi olarak verilen kuvvetler analiz senaryosu 

gereğince maksimum kuvvet altında yapılmıştır. Yarış esnasında güvenli ve başarılı bir uçuş 

gerçekleştirme amacıyla girdiler %30-40 değerlerinde uygulanarak gereksiz riskler 

alınmayacaktır. 

      

Şekil 2.3.4 Total Deformasyon                          Şekil 2.3.5 Eşdeğer Elastik Gerilmeler 

 

 

Şekil 2.3.6 Eşdeğer Gerilmeler 

Analiz programı olarak ANSYS 19.2 tercih edilmiştir. Motor başı itki kuvveti 48,2 N olarak 

tanımlanmıştır. Yerçekimi ivmesi dahil edilmiş malzeme ataması program kütüphanesi 

güncellenerek yapılmıştır. Ana Frame PLA malzemesinden üretilmiştir. Analiz senaryosu 

olarak motorlara tam güç uygulandığı ve ayakların sabit olduğu durum dikkate alınmıştır. Bu 

durumda analizlerde kanatlar üzerindeki maksimum deformasyon, gerilme ve esnemeler 

gözlemlenmiş olup maksimum deformasyon değeri ANSYS hata payı göz önünde 

bulundurularak yapılan testlerle kanıtlanmıştır.  



Analiz sonuçları maksimum kuvvet altında kol başlarında ( moment en yüksek nokta ) 23.46 

mm bir yer değiştirme mevcuttur. Bu miktar, malzememizin ( PLA ) elastiklik sınırını 

aşmamaktadır. Nihai İHA da canlı testler itki kuvveti 35 - 40 N arasında iken yapılmıştır. ( hava 

şartları ) 

   

Şekil 2.3.7 Basınç Bölgeleri ve Akışlar 

 

Şekil 2.3.8 Akışın Mukavemet Etkisi 

 

Yukarıdaki görselde ANSYS programı üzerinden yapmış olduğumuz akış analizi yer 

almaktadır. Analiz sonucunda İHA’mız 50 m/s hızla ilerlerken rüzgâra en çok maruz kalan 

bölgemiz su depomuzun ön kısmı olup 126,6 m/s-1 hızıyla etkilenmektedir, en az maruz kalan 

kısım ise yine su depomuzun yan kısımı ve arka bacakların yan kısımlarıdır. Bu bölgeye 

etkileyen rüzgârın hızı ise 63,31 m/s-1 dir. Diğer görselimizde ise rüzgârın İHA’mızın üzerine 

uyguladığı tersine kuvvet sonucunda oluşan deformeler görülmektedir. En fazla deforme 

görünen bölge drone bacakları olup 6,4 mm deforme görülmektedir. En az deformemiz ise 

kanat uçlarımız olup 0,5 mm deforme görülmüştür. Bacaklarımı ve kanatlarımız bu etkilere 

mukavemet gösterebilmesi için PLA malzemesi tercih edilmiştir. Bu malzemenin esnekliği 

istenilen sıkala arasında yer almaktadır. 



     2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

               

                Şekil 2.4.1 Görev Mekanizması Tasarımı                Şekil 2.4.2 Görev Mekanizması 

Su deposunun giriş noktasına dalgıç pompası bağlanmıştır. Gerekli miktardaki su bu bölümden 

çekilip su haznesine doldurulacaktır. Su deposu içerisinde bulunan pompa ise suyun 

boşaltımını sağlamaktadır.  

 

 

 

 

Şekil 2.4.3 Görev Mekanizması Kesit Görünümü 

İHA’nın ağırlaşmaması için herhangi bir ek sistem ile dalgıç pompanın sarkıtılmasına gerek 

görülmemiştir. Şekilde görüldüğü üzere dalgıç pompa doğrudan havuza daldırılacaktır. Çektiği 

su depoya dolacak ve ikinci bir komutla hedef bölgeye boşaltımı sağlanacaktır. Dalgıç 

pompanın konumu değişken olmasından dolayı ölçülendirilmelere dahil edilmemiştir. 

   



   2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

 

Şekil 2.5.1 Genel Elektronik Devre Şeması 

 

Yukarıdaki şekilde görülen devre şemasını; kontrol bölümü, güç bölümü ve görev bölümü 

olarak üç başlık altında inceleyeceğiz. 

 

 



 

       2.5.1 Kontrol Bölümü 

Uçuş kontrolcümüz olarak Navio 2 kartı kullanılmıştır. İkinci görevde yapacağımız görüntü 

işleme işlemi için yeterli donanıma sahip olması sebebi ile yardımcı bilgisayar olarak 

Raspberry PI 4 modeli tercih edilmiştir. (Navio 2 tamamen Raspberry PI’ın üstüne oturtulduğu 

için Raspberry PI devre şemasında ayrıca gösterilmemiştir. Sadece Raspberry PI üzerinde 

bulunan ve tarafımızdan bir tanesi kullanılacak olan USB portları, parantez içinde PI4 yazarak 

belirtilmiştir.) 

İkinci görevdeki su bırakma alanının tespiti için ihtiyacımız olan kamera, Raspberry PI 4’e USB 

girişi aracılığı ile bağlanmıştır. 

        2.5.2 Güç Bölümü 

İHA’mıza güç sağlamak amacı ile 14.8V 4S batarya kullanılmıştır. Bataryamızın içinde bulunan 

pillerin türü Li-Po olup 4200mAh, 40C değerlerine sahiptirler. Bataryamızın pozitif kısmının 

çıkışı ilk olarak akım kesiciye bağlanmıştır. Akım kesicinin görevi ise acil bir durum 

yaşandığında İHA’nın gücünü kesmektir. Akım kesicinin diğer bacağından ise bataryanın 

pozitif kısmı çıkıp bıçak sigortanın girişine bağlanmıştır. Burada bıçak sigortanın görevi 

bataryadan aşırı yüksek bir akım çekilmesi durumunda sistemi açık devre yaparak hem yangın 

riskini önlemek hem de sistemdeki elemanların yanmasını engellemektir. Güç modülü iki kısma 

sahiptir. İlk kısım, bataryamızdan gelen yüksek voltajı düşürerek uçuş kontrolcüsünün 

çalışması gereken voltaja indiren kısımdır. Bizim durumumuzda bu değerler bataryadan çıkan 

14.8V – 16.8V 5V’a indirgenmiştir. Diğer kısım ise bataryadan gelen pozitif ve negatif uçların 

direk hiçbir işleme sokulmadan iletildiği kısımdır. Bu kısmın çıkışları direkt olarak güç dağıtım 

kartına bağlanmıştır. Güç dağıtım kartı ise direkt olarak ESC’lere güç sağlamaktadır. 

        2.5.3 Görev Bölümü: 

İkinci görevde yer alan su çekme ve bırakma aşamalarının yapılması için gerekli olan su 

motorlarımız (dalgıç pompalarımız) 5V ile çalışmaktadır. Bu motorlar DC motordur ve herhangi 

bir motor sürücüye ihtiyaç olmadan kullanılabilmektedir. Motorların pozitif ve negatif girişleri 

uçuş kontrolcümüzün 13. ve 14. pinlerine bağlanmaktadır. Su çekme/boşaltma sisteminde 2 

motor kullanılmasının sebebi 1 motor su çekmek ile görevli olurken diğer motor ise depoya 

aktarılan suyu dışarı boşaltmakla görevli olmasıdır. (Navio 2’nin çıkış pinleri diklemesine 3 

pinden oluşmaktadır. En üstteki pin sinyal pini, ortadaki pin Vout pini ve en alttaki pin ise 

Ground pinidir. Devre şemasında yetersiz alandan dolayı tam olarak gösterilememiştir fakat 

ESC’lerin ve su motorlarının kablolaması bu pinlere uygun olacak şekilde yapılmıştır.) 



    2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

İHA üzerinden alınacak görüntülerin anlık ışık değişimlerinden etkilenmemesi için aksiyon 

kamerası kullanılmıştır. Bu aksiyon kamerasının saniyede aldığı görüntü (FPS) sayısı 30 ve 

görüntü kalitesi 720p şeklindedir. Bunun sebebi alınan görüntülerin kaliteli, net ve anlaşılabilir 

olurken aynı zamanda kameranın boyutunun küçük olmasıdır. 

İkinci görevde, istenilen su bırakma alanının tespiti için 2 adet görüntü işleme yöntemlerinin 

sentezlerinden yararlanılmıştır. Bu görüntü işleme yöntemlerinin ilki şekil tespiti ikincisi ise renk 

tespitidir. Bu yöntemlerin sentezinin ilk adımı renk tespiti (Color Segmentation) yöntemi ile HSV 

renk uzayı kullanarak kameradan alınan görüntüden su bırakma alanının rengine sahip 

olmayan (yani kırmızı olmayan) kısımların görüntüden filtrelenerek ayırılmasıdır. Daha sonra 

tekrar aynı görsel üzerinde daire tespit etmek için kullanılan ve bir şekil tespit algoritması olan 

Hough Circles metodu uygulanır. Bu iki yöntemin uygulanmasından elde edilen bilgiler 

sentezlenerek su bırakma alanının tespiti başarıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 2.6.1 İHA Üzerinden Alınan Görüntüdeki Havuzun Tespiti 

Yukarıdaki şekil 2.6.1 de A şıkkında yer alan görsel İHA’nın görüntü işleyerek, su bırakma 

alanını temsil eden şişme havuzun başarılı bir şekilde tespit edilip yeri ve İHA’ya göre açısı, 

ekrandaki X,Y konumu gibi bazı bilgileri gösterilmiştir. B şıkkında yer alan görsel renk tespit 

algoritması uyguladıktan sonra oluşan resim bilgisinin görselleştirilmiş halidir. C şıkkında yer 

alan görsel ise şekil tespit algoritması olan Hough Circles uygulandıktan sonra görsel üzerinde 

tespit edilen dairelerin merkezlerinin işaretlenmiş halidir. Bu elde edilen iki verinin (daire 

merkezleri ve filtrelenen alan) sentezlenip su bırakma alanının tespiti ise A şıkkında yer alan 

görselde belirtilmiştir.  

A) B) 

C) 



    2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Aşağıdaki tabloda İHA’nın uçuş testlerinden elde edilen veriler yer almaktadır: 

Kalkış Hızı (m/s)  5,32 

Uçuş Hızı (m/s) 5,11 

İniş Hızı (m/s) 4,02 

Tablo 2.7.1 İHA’nın Hız Tablosu 

İHA’mızın görevler için olan uçuş irtifası 10m olarak belirlenmiştir. Bu irtifa baz alınarak 1. ve 

2. görevler için hesaplanan zaman tablosu aşağıda yer almaktadır. 

1. Görev: 

Gerçekleştirilen İşlem Mesafe (m) Geçen Süre (s) 

Kalkış 10 1,96 

Temsili Alan Uçuşu 460 90,02 

İniş 10 2,49 

Toplam - 94,47 

Tablo 2.7.2   1. Görev Mesafe ve Süre Tablosu 

2. Görev: 

Gerçekleştirilen İşlem Mesafe (m) Geçen Süre (s) 

Kalkış 10 1,96 

Keşif Uçuşu 460 90,02 

Su Çekme Alanına Gidiş 240 46,96 

Su Çekmek İçin Alçalma 9.5 2,36 

Su Çekme Süresi - 5 

Su Çekme Sonrası Yükselme 9.5 2,36 

Su Bırakma Bölgesine Gidiş 

(max değerler) 
60 11,74 

Su Bırakmak İçin Alçalma 8 1,99 

Su Bırakma Süresi - 5 

Su Bırakma Sonrası Yükselme 8 1,99 

Parkuru Tamamlama 170 33,26 

İniş 10 2,49 

Toplam - 205,13 

Tablo 2.7.3   2. Görev Mesafe ve Süre Tablosu 



Batarya seçimindeki en büyük etkenler; İHA’nın ağırlığı, bütün motorların çektiği toplam amper 

ve ikinci görevin tamamlanması için gerekli uçuş süresine olanak sağlamış olmasıdır. Buna 

bağlı olarak Leopard Power markasına ait 4S 14.8V, 4200mAh kapasiteye sahip olan ve 40C 

sürekli deşarj akımına sahip Li-Po batarya tercih dilmiştir. 40C sürekli deşarj akımının bizim 

için önemi motorlarımızın 100% gazda her birinin 35 amper çekmesi ve toplam 4 tane 

motorumuzun bulunmasıdır. Bu da anlık 35x4’ten 140 ampere denk gelmektedir. Eğer 

bataryanın deşarj akımı değeri düşük olsaydı anlık ihtiyaç duyulan amper sağlanamayıp 

batarya zarar görecekti. Hatta yanma/patlama yaşanma riski de oldukça yüksekti. Seçilen 

bataryamız 4.2Ah * 40C formülü ile anlık 168 ampere kadar akım üretebilmektedir. Bu da 

bataryamızın zarar görme riskini ortadan kaldırmaktadır. 

2. Görevin rahatça tamamlanabilmesi için tercih edeceğimiz bataryanın bize minimum 6 dakika 

uçuş süresi sağlaması gerekmektedir. 4200mAh kapasiteye sahip bataryamız aşağıdaki 

formüle göre: 

 (4200 𝑚𝐴ℎ/1000𝑚𝐴ℎ) 𝑥 (80/100) / (7.5𝐴𝑥4) ∗  60 =  6.7 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 

6,7 dakika uçuş süresi sağlamaktadır. Bu da gereken minimum süreden 0,7 saniye fazladır. 

Formülün (4200 𝑚𝐴ℎ/1000𝑚𝐴ℎ) kısımında mAh cinsinde verilen değer Ah olacak şekilde 

çevrilir. (80/100) ile çarparak ve bataryanın toplam kapasitesinin %80’ini kullanılacağı kabul 

edilerek süre hesabı yapılacaktır. (7.5𝐴𝑥4) İşlemindeki 7.5A değeri bir motorun uçuş 

esnasında çekeceği ortalama amper değeridir ve 4 ile çarpılarak bütün motorların çekeceği 

ortalama amper değeri bulunur. En sonda ise 60 ile çarpılarak elde edilen değer dakika cinsine 

çevrilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

 

      NO 

       

                                              PARÇA ADI  

BİRİM 
FİYAT 
(TL) 

 

MİKTAR 

(ADET) 

TOPLAM 
FİYAT 
(TL) 

      1 Raspberry Pi 4 4GB - Model B 655,41 1 655,41 

      2    Navio2 Seti (Uçuş Kontrolcüsü + Güç 
Modülü + Tallysman 
GPS Anten) 

3034,78 1 3034,78 

      3 SunnySky Edge Racing R2207 179,26 8 1434,08 

      4 Brushless 40A ESC 120,00 8 960,00 

      5 Li-Po Batarya (4s 4200mAh 40C) 574,90 2 1149,80 

      6 Piranha Aksiyon Kamerası 1125 149,90 1 149,90 

      7 Flysky FS-i6 Kumanda 601,03 1 601,03 

      8 Pervane Seti (5x4x3, 5040*3) 14,90 4 59,60 

      9 İmax B6AC Lipo Pil Şarj Aleti 386,57 1 386,57 

     10 SD Kart (16gb) 43,90 1 43,90 

     11 Akım Kesici 49,90 1 49,90 

     12 Li-Po Pil Voltaj Ölçer 12,89 2 25,78 

     13 XT60 Soketli Kablo Çifti 11,80 2 23,60 

     14  XT60 - T-Connector Dönüştürücü 19,99 2 39,98 

     15 USB-C Kablo 11,90 2 23,80 

     16  Flysky Fs-ia6b 2.4ghz 6 Kanal Alıcı 189,71 1 189,71 

     17 3.5mm Gold Konnektör Banana Erkek Dişi 1 
Çift 

3,70 14 51,80 

     18 Emlid Power (Güç) Modülü 219,57 1 219,57 

     19 Kablo, 5V 3A Adaptör, Regülatör 88,12 1 88,12 

     20 HMC5883L 3 Eksen Pusula Sensörü (GY-
271) 

32,59 1 32,59 

     21 Hırdavat Malzemeleri 25,00 1 25,00 

     22 Kargo Ücretleri (Toplam) 73,00 1 73,00 

TOPLAM  6498,82TL 57ADET 9317,92TL 

Tablo 2.8.1. İHA Malzeme Maliyet Tablosu 

     2.9 Yerlilik 

Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır. 

 

 

 


