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TAKIM ADI:  AEROKOU DÖNER KANAT 

ARAÇ TÜRÜ: DÖNER KANAT  

ÜNİVERSİTE: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

TAKIM KAPTANI: SUAT AKGÜN 

 

1. PROJE ÖZETİ  

 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem  

İnsansız hava aracının (İHA) tasarımına motor sayısı belirlenerek başlanmıştır. Dört motorlu 

İHA tasarımı, altı motorlu İHA’ya kıyasla daha hafif, üç motorlu İHA’ya kıyasla da daha kararlı 

olacaktır. Takım tarafından üretilen İHA, donanımları ağırlık merkezine yakın ve kabloların 

montajlarında kolaylık sağlanması için iki katlı bir şekilde üretilmiştir. Gövde tasarımında 

mukavemeti yüksek ve hafiflik sağlamak için Honeycomb ve güçlendirilmiş PLA kullanılmıştır. 

İniş takımları için ise karbon fiber malzemeler kullanılarak özgün bir tasarım oluşturulmuştur. 

ANSYS programı üzerinden yapılan mekanik ve akış analizleri ile hava aracının son hali 

oluşturulmuştur. Otonom uçuş kontrol kartı için Pixhawk The Cube Orange kullanılacak olup; 

yardımcı bilgisayar olarak da “NVIDIA Jetson Nano” tercih edilmiştir. 

 

1.2 Takım Organizasyonu  

Körfez adlı döner kanatlı insansız hava aracının tasarım ve üretim sürecindeki görev dağılımı 

Şekil 1.1’de gösterilmiştir.

Şekil 1.1. Takım Organizasyon Şeması 
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1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
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2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

İnsansız hava aracı 472 mm x 466 mm 

boyutlarında 340 mm yüksekliğindedir. 

Araçta dört motor bulunmaktadır ve gövde 

şekli olarak X-gövde tercih edilmiştir. Alt ve 

üst katlar birbirine eşit ve 216 mm x 216 mm 

boyutlarında, 6 mm kalınlığında honeycomb 

kompozitten oluşmaktadır. İki katı birbirine 

bağlayıp motorları taşıyan kollar ise 225 mm 

olup bir kısmı 6 mm’lik honeycomb bir kısmı 

ise güçlendirilmiş PLA’dan oluşmaktadır. İniş 

takımları ise 200 mm yüksekliğinde, yatayla 

95 derece açılı karbon fiber borulardan 

oluşmaktadır. 3 boyutlu yazıcıdan üretilerek 

tasarımı tamamlayıcı kapak, ara katlarla 

uyumludur ve 1 mm kalınlığında, 50 mm 

yüksekliğindedir. Yük sistemi ise hazne için 

teneke kutu ve hazneyi araca 

sabitleyebilmek için 3 boyutlu yazıcıdan 

üretilmiş parça olmak üzere iki temel 

malzemeden oluşmaktadır. 

Tablo 2.1’de tanımlanmış ağırlık değerleri 

parçaların birim ağırlıklarıdır. Referans noktası aracın ağırlık merkezi olarak belirlenmiş olup 

Tablo 2.2’de belirtilen değerler, parçaların bu noktaya olan uzaklıklarıdır. Bağlantı setlerinin  

(vida, somun vb.) ve pixhawk kablo setinin değerleri ise tam olarak ölçülemediğinden tabloda 

belirtilmemiştir.  

 

Şekil 2.1. Hava Aracının Referans Noktası 

Tablo 2.1. Döner Kanatlı İHA Parça ve 
Toplam Ağırlık Tablosu 
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Tablo 2.2. Döner Kanatlı İHA Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu 

 

 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

İHA gövdesi tasarlanırken görev odaklı ve özgün bir tasarıma sahip olması amaçlanmıştır. 

Gövde yapısı 216x216 boyutundadır. Çekme ve basma yüklerine karşı dayanıklı olması için 

Honeycomb malzemesi kullanılmıştır. İHA’nın 2 katli olarak tasarlanmasıyla ağırlık merkezinin 

kayması gibi sorunları bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Çünkü elektronik ekipmanların 

ağırlıkları farklıdır. Alt gövdeye; pil ünitesi ve yardımcı bilgisayarı üst gövdeye ise uçuş kontrol 

kartı ve kumanda alıcısı yerleştirilmiştir. Motor kolları ve gövde arası bağlantıyı sağlayan ara 

parça ise güçlendirilmiş PLA filamenti kullanılarak 3D yazıcıdan üretilmiştir. ANSYS programı 

üzerinden yapılan yapısal analizler sonucunda gövde sisteminin davranışı Şekil 2.2’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2.2. 250 N Kuvvet Altında Gövde Sisteminin Davranışı 

Vida noktalarından tam sabitleme yapılıp –Z yönünde 250 N kuvvet uygulanarak yeterli 

mukavemete sahip olduğu belirlenmiştir. 

İHA’nın yere dengeli bir iniş sağlaması için motorların altında olan iniş takımı, alt gövdenin 

uçlarına yerleştirilmiştir. Karbon fiber malzemesinden olan iniş takımları yatayla 95° açı yapacak 

şekilde yerleştirilmiştir. Yatay ve dikey iniş takımları, 3D yazıcıdan üretilen parça ile bağlantısı 

yapılmıştır. 

Şekil 2.3. Yapısal Konfigürasyon ve Sistem Yerleşimi 
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Şekil 2.4. Gövde ve Ara Parçanın Teknik Çizimi 

 

Şekil 2.5. Hava Aracının Üst, Ön, İzometrik Çizimi ve Motor Kolu Ölçüleri 

 

 

Şekil 2.6. Kapak Tasarımının Teknik Çizimi 
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2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Döner Kanat İHA’ları etkileyen üç kuvvet bulunmaktadır. Bunlar; itki kuvveti, sürükleme kuvveti 

ve yer çekimi kuvvetidir. Hava aracının tasarımı yapılırken bu kuvvetler dikkate alınarak hava 

aracının manevra kabiliyetine, uçuş kararlılığına, hız ve itki özelliklerine göre tasarım 

oluşturulmuştur. ANSYS programı kullanılarak yapılan analizlerde 8*45 inç pervanenin; 15 m/s 

hız da, 25 °C sıcaklıkta, 1.225 kg/m3 hava yoğunluğunda ki havanın oluşturmuş olduğu statik, 

dinamik ve toplam basınç dağılımları belirlenmiştir. Statik basınç, havanın potansiyel 

enerjisinden sahip olduğu basınç türüdür. Dinamik basınç ise hava aracının hava içindeki 

hareketidir. Şekil 2.7’de ve Şekil 2.8’de hava aracı üzerinde oluşan statik ve dinamik basınç 

değerleri renkler halinde gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.7. Hava Aracı Üzerinde Oluşan Statik Basınç 

 

Şekil 2.8. Hava Aracı Üzerinde Oluşan Dinamik Basınç 
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Şekil 2.9’da hava aracında toplam basıncın dağılım değerleri gözükmektedir. Pervane ve motor 

ikilisinin oluşturmuş olduğu basınç alanlarından etkilenmemesi sağlanarak kararlı bir uçuşa 

sahip olması sağlanmıştır. 

 

Şekil 2.9. Hava Aracı Üzerinde Oluşan Toplam Basınç  

Döner kanatlı hava araçlarında taşıma kuvvetini sağlayan itki kuvveti ikiye ayrılmaktadır. 

Bunlar; hareket etmeyi sağlayan itki kuvveti ve havada asılı kalmasını sağlayan itki kuvvetidir 

(hover). 

Ağırlık: 2.15 kg 

Motor KV Değeri: 1400kV 

Kullanılan Batarya: 3S (12,6V) 

Kullanılan Pervane: 8x45  

Yukarıda hava aracının sahip olduğu parametre değerleri verilmiştir. Bu değerlere göre hava 

aracımızın yarı devirde dengede kalabilecek şekilde bir itkiye sahip olup olmadığını 

hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılmıştır. 

 

Bu formülde “Ct” pervane itki sabitini, “p” hava yoğunluğunu, “n” saniyedeki devir sayısını, “D” 

pervanenin çapını temsil etmektedir. “n” değeri yarı devir sayısının 60’a bölünmesiyle 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 2.10 Pervane Tasarım Parametreleri 

Yarı devir= 1400 x 12.6/2 = 8820 dev/dk 
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Tablo 2.3. Taşıma Kuvveti Parametreleri 

Parametre  Değerler 

Ct  0.1207 

D 8 inch = 0,204 m 

n  147 RPS 

P 1.225kg/m3 

 

Hover pozisyonunda kalmak için motor başına gereken kuvvet aşağıda hesaplanmıştır. 

Tgereken = (Ağırlık x Yer Çekim İvmesi) / 4 

(2.15 x 9,81) /4 = 5,27 Newton 

Tabloda verilen parametreler kullanılarak, üstte verilen formülde yerine konulduğunda motor 

başına T = 0.1207 x 1.225 x 1472 x 0.2044 = 5,33 Newton kuvvet elde edilmiştir. Bu değer 

gereken kuvvetten fazla olduğu için hava aracımız, yarı devirde dengede kalma hareketini 

başarıyla gerçekleştirmektedir. Hareketi sağlayan itki kuvvetini artırmak için ise bataryanın 

kapasitesi artırılmıştır. 

 

Şekil 2.11. 8*45 Pervanenin Basınç Dağılımı 

 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Tasarlanan İHA’nın verilen görevleri gerçekleştirebilmesi için balon patlatmalı bir sistem 

tasarlamıştır. Yük sistemi; su depolama haznesi (balon ve 330 ml teneke) ve hazne gövdesi 

olarak iki temel parçadan oluşmaktadır. Su depolama haznesi; tenekenin alt kısmı kesilmiş ve 

kesilen yere balonun yerleştirilmesiyle oluşmuş bir sistemdir. Bu sistemde teneke 

kullanılmasının en büyük nedeni görev için sızdırmazlık ve üretim için maliyetinin düşük 

olmasıdır. Hazne gövdesi, yük sistemini yapısal hasardan korumak ve hava aracının alt 

kısmına yerleştirilmesi için vida delikleri açılmış bir yapıdadır. Hazne gövdesi, güçlendirilmiş 

PLA filamenti kullanılarak 3D yazıcıda üretilmiştir. Şekil 2.12’de gösterilen yük sisteminin 
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çalışma prensibi; su pompasının 5V 

gerilim altında çalışması, tasarlanan 

hazneye su borusu ile suyun çekilmesi, 

suyun depolanması ve su bırakma 

alanına gelindiğinde servo motor 

ucuna yerleştirilmiş jilet ile balonun 

patlatılması şeklindedir. 

 Su depolama haznesinin hacmi 330 ml 

olarak hesaplanmıştır. Yarışma 

şartlarında belirlenen en az 250 ml iç 

hacme sahip olması kuralı için su 

depolama haznesinin hacmi büyük tutulmuştur. İHA, su alma alanına geldiğinde harici olarak 

konulan 2S Lİ-Po batarya ile DC Su Motoru çalıştırılacaktır. Su motoru 240 L/H akış hızına 

sahiptir ve 45 cm’lik su borusuyla su depolama haznesi 30 saniye boyunca doldurulacaktır. Bu 

sürenin görevi tamamlamak için yeterli olduğu uçuş testlerinde görülmüştür. Görüntü işleme 

teknolojisiyle birlikte su bırakma alanın o anki konumunun belirlenmesi için OpenCV 

kütüphanesi, Python program dili ile kullanılacaktır. 

2.5. Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri   

Şekil 2.14’te uçuş kontrol sistemi içerisindeki yer kontrol istasyonunun ve insansız hava aracı 

kontrol sisteminin elektronik elemanları bulunmaktadır. İHA’nın yer kontrol istasyonlarından 

gelen verileri işleyebilmesi için bir uçuş kontrol kartına ihtiyaç duyulmaktadır. Takımımız 

tarafından uçuş kontrol kartı olarak MAVLink protokolüyle haberleşme sağlayabilen 400 Mhz, 

32-bit ARM STM32H743 Cortex M7 işlemcili “Pixhawk The Cube Orange” tercih edilmiştir. Bu 

uçuş kontrol kartında uçuş yedekliliğini sağlayacak şekilde birden fazla sayıda; IMU, 

barometre, ivmeölçer, manyetometre, jiroskop vb. sensörler bulunmaktadır. Konum bilgisi, 

Şekil 2.13. Yük Sisteminin Üretilmiş Hali 

Şekil 2.12. Yük Sistemi Yapısı 
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“Here 3 GPS/GNSS” modülünden 

alınacaktır. Here 3 GPS/GNSS, CAN 

protokolü ile oluşturulmuş RTK (Real Time 

Kinematic) modunu destekleyen yüksek 

hassasiyetli bir GNSS sistemidir.  Görev 

bilgisayarı ve İHA’nın eş zamanlı olarak 

izlenebilmesi için uçtan uca şifreli telemetri 

olarak Xbee S2C kullanılacaktır. İHA’yı 

manuel olarak kontrol etmek için ise 2.4 

GHz frekansta çalışan SBUS destekli 

R2008SB alıcıya sahip 8 kanallı Futaba 

T8J RC kumanda kullanılacaktır. İHA’ya 

gerekli gücü, maksimum uçuş süresini ve 

gerekli manevra kabiliyetini sağlayabilmesi 

için “3S 6000mAh 80C Li-PO” batarya 

seçilmiştir. Bu batarya üzerinden uçuş kontrol kartına dengeli bir güç sağlayabilmek ve akım-

gerilim ölçümleri yapabilmek için “Holybro Micro Power Module” güç modülü kullanılacaktır. 

Yarışma kapsamında belirtilen güvenlik gereklilikleri dikkate alınarak ESC’lerin en yüksek akım 

(40A) değerlerinin hesaplanması (40A x 4 motor =160 A) sonucunda 175 A bıçak sigorta ve 

akım kesici birlikte kullanılmıştır.  

Görüntü işleme, nesne algılama ve 

göreve yönelik işlevleri yapabilmek için 

“NVIDIA Jetson Nano” kartı 

kullanılmaktadır. Jetson Nano, 5V DC 

Çıkış Voltajı ve 4A (maksimum) 

değerlerinde çalışan kısa devre 

korumalı bir akıllı yapay zeka 

bilgisayarıdır. Batarya üzerinden gerekli 

besleme değerlerini sağlamak için 12V-

5V DC Dönüştürücü kullanılmaktadır. 

İHA’nın su alma alanından yeterli 

miktarda su alabilmek için 2A ile çalışan 

bir DC Su Motoru ve bu motoru sürmek 

için ise L298N Voltaj Regülatörlü Motor 

Sürücüsü kullanılmıştır. L298N Motor 

Sürücü Kartı, 24V’a kadar olan motorları 

Şekil 2.14. Uçuş Kontrol Sistemi Yapısı 

Şekil 2.15. Uçuş Algoritması 
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sürmek için hazırlanmış 0-36mA akım değerlerinde çalışan kanal başına 2A akım veren bir 

karttır. Motor sürücüsünü yüksek akım çekmesini önlemek için bir röle konulmuştur. Su 

bırakma alanını tespiti için “8 megapiksel IMX219-77” kamera kullanılacaktır. Kamera 

üzerinden gelen görüntü, NVIDIA Jetson Nano üzerinden işlenerek MAVLink komutlarına 

çevrilmektedir. MAVLink, veri akışları ve görev yazılımlarının bir noktadan diğer noktaya 

gönderilmesi için kullanılmaktadır. Bu protokolü kullanmak için Python yazılım dili ile yazılmış 

“Dronekit” kütüphanesi kullanılması planlanmaktadır. Komutlar daha sonra uçuş kontrol kartına 

gönderilerek İHA’nın su bırakma alanına yönlendirilmesi sağlanacak ve ucunda jilet bulunan 

servo motor ile yük sistemindeki balon patlatılacaktır. Hava aracının, görevleri otonom 

yapılmasıyla ilgili algoritma şeması Şekil 2.15’te belirtilmiştir. Araç içerisine yerleştirilecek tüm 

elektronik elemanların devre şemaları EasyEDA programında çizilmiş olup Şekil 2.16'da 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.16. Elektronik Ekipmanların Bağlantı Şeması 
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

İkinci görev için hedef tespit ve 

tanıma sisteminde yardımcı 

bilgisayar olarak Linux Ubuntu 

işletim sistemli Nvidia Jetson 

Nano tercih edilmiştir. Jetson 

Nano, bataryaya 12V-5V gerilim 

dönüştürücüyle bağlanarak 

yardımcı bilgisayarı yüksek 

akımdan korunması 

hedeflenmiştir. Su bırakma 

alanının tespiti için yüksek kaliteli 

görüntü algılama özelliği olan 

IMX219 kamera modülü kullanılmıştır. Bu kamera Jetson Nano’nun orijinal kamerası olup, 

Nano’ya MIPI CSI konnektör portuyla bağlanmıştır. Belirlenen kod, Jetson Nano’nun içerisinde 

kurulu olan Python (3.6.9) dilinde yazılacak olup, kütüphane olarak açık kaynak kodlu OpenCV 

(4.5.3) kütüphanesi kullanılmıştır. Nano ve Pixhawk The Cube Orange arasında köprü görevi 

gören MAVLink protokolü ile haberleşme sağlanmıştır. Otonom uçuş Nano’ya dahil edilen 

Dronekit Kütüphanesi ile sağlanacaktır. İnsansız hava aracının 2. görevi otonom yapmasıyla 

ilgili şema Şekil 2.18’de belirtilmiştir. 

Su bırakma alanının tanınması görevinde renk kodlarının kullanılması planlanmıştır. 

Kameradan alınan görüntü Jetson Nano üzerinden işlenip hedef tespiti gerçekleştirilecektir. Su 

alımı sırasında belirlenen alan kameradan algılanacak ve araç uygun yüksekliğe gelince 

konumunu koruyacaktır. Böylece su alım işlemi gerçekleştirilecektir. Yük bırakma alanının 

tespiti sırasında kullanılacak algoritma şu şekildedir: 

1.Adım: Öncelikle yük bırakma alanının renginin (kırmızı) eşik değerleri belirlenir. Yük bırakma 

alanının rengi belirlenen iki eşik değer arasında olmalıdır. 

2.Adım: Algılanan görüntü RGB (Red-Green-Blue) türünden HSV (Hue-Saturation-Value) 

türüne çevrilir. HSV deki harfler sırasıyla renk tonu, doygunluk ve parlaklığın kısaltılmış halidir. 

HSV renk uzayında rengi tespit etmek RGB renk modeline göre daha başarılı olduğundan HSV 

renk uzayı seçilmiştir. 

Şekil 2.17. Donanım Şeması 
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3.Adım: 1. Adımda belirlenen eşik değerler üzerinden görüntü işlenerek HSV renk uzayında 

iki eşik değer arasındaki renk değerleri yakalanır ve maskelenir. Bu sayede sadece belirlenen 

alanın rengi maskelenmiş olur. 

4.Adım: Maskelenen alanın anlık görüntüye göre çevresi bulunur. Yük 

atım alanı maskelendikten sonra aynı renk ve yoğunluğa sahip noktalar 

sürekli bir eğri birleşme noktaları oluşturur. Bu eğri birleşme noktaları da 

görüntü çevresini oluşturmuş olur. 

5.Adım: Kırmızı alan kameradan alınan maskelenmiş görüntüden anlık 

tespit edilir. Bu sayede görüntü işlenerek yardımcı bilgisayardan su 

bırakma komutu verilir.   

  

Şekil 2.18. 
Algoritma Şeması 

Şekil 2.19. Kameradan Algılanan Maskelenmiş Anlık Görüntü 
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2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

İHA’da kullanılan “EMAX XA2212 1400 KV” motor ve 8*45 pervane ikilisi için çektiği maksimum 

akım miktarı üretici firma tarafından yayınlanan teknik dökümanda belirtilmiştir (Tablo 2.4). 

Dökümanda belirtildiği üzere 3S pil için mevcut motorları süren sürücülerin maksimum 16.4 A 

çektiği görülmektedir. Uçuş süresi hesaplanırken ağırlık önemli bir etkendir. Görev 1’de hava 

aracının otonom uçuş ve manevra kabiliyeti test edilmektedir. İHA’nın ağırlığı 2007,9 gramdır. 

Görev 2’de yük sistemi eklendiği için İHA’nın ağırlığı 2150 gram olmuştur ve görev için 

elverişlidir. Her iki görev içinde farklı bataryalar için güç ayrıntıları ve batarya kapasiteleri 

belirlenmiştir (Tablo 2.5). 

 

Tablo 2.4. EMAX XA 2212 1400KV teknik dokümanı 

 

Pil kapasitesi uçuş süresi ile anlık çekilen akımın çarpılmasıyla elde edilen sonucun 60 

dakikaya bölünmesiyle elde edilir. Gerekli hesaplamalar yapıldığında batarya kapasitesi pilin 

%80 deşarj edilmemesi için yeterli olup tüm görev uçuşlarımız için elverişlidir. Çok yüksek 

kapasiteli piller İHA’nın ağırlığını gereğinden fazla arttıracağından ideal pil olarak 6000 mAh 

80C kapasiteli Lİ-Po pil seçilmiştir. 

 

Tablo 2.5. İHA bileşenleri ve ağırlıkları 
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Şekil 2.20. 3S 6000 mAh Lİ-Po Batarya Uçuş Süresi 

 

Yukarıda gösterilen Şekil 2.20’de 3S 6000 mAh Lİ-Po bataryanın hava hızına göre uçuş süresi 

verilmiştir. Bu grafiğe göre hava aracının görevleri en kısa sürede tamamlayabilmesi için hızının 

6 m/s olması gerektiği belirlenmiştir. 

 

Şekil 2.21. Tam İtki Durumunda Motorun Özellikleri 

 

Ecalc’da elde edilen grafiğe göre (Şekil 2.21) tam itki durumundayken motorun sergilediği 

performanslar belirlenmiştir. Motorun çektiği akım arttıkça maksimum motor devrinin azaldığı, 

elektriksel gücün doğru orantılı olarak arttığı, harcanan güç ile motor gövde sıcaklığının 
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birbirlerine yaklaşıp bir noktada kesiştiği gözlemlenebilir. Ayrıca grafikten verim yüzdesi ile ilgili 

bilgi de alınabilir.  

Hava aracı yukarıda belirlenen hızda gittiğinde iki turu 1 dakika içinde tamamlayacağı 

hesaplanmıştır (360 metre / 6 m/s =60 saniye ).  Görev 2 için takımımız tarafından yazılan koda 

güvenilmektedir. Yapılan testlerde 10 uçuşun 8’i başarılı bir şekilde gerçekleştiği için İHA’nın 

%80 isabet oranına sahip olduğu hesaplanmıştır. 

 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

 

Tablo 2.6. İHA Malzeme Maliyet Tablosu 
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2.9 Yerlilik 

Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır. 


