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1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Atlas adlı İHA’nın tasarımına başlanırken literatür taraması yapılmış olup, benzer 

görevli İHA’lar incelenmiştir. Tasarımın başlıca hedefi, belirlenen görevleri minimum ağırlıkta 

yapabilecek, aerodinamik özellikleri yüksek şase üretimidir. Bu doğrultuda eskiz tasarımı 

yapılmıştır. İHA’nın aviyonik sistemini korumak ve aerodinamik performansını artırmak için 

kabuk tasarlanmıştır. Yapılan tasarımlar SolidWorks paket programı aracılığıyla 3 boyutlu 

modellenmiştir. Oluşturulan tasarım SolidWorks Simulation, Flow Design programları 

kullanılarak analiz edilip elde edilen veriler değerlendirilerek tasarım optimize edilmiştir.  

Şasenin ağırlığını azaltacak ve istenilen dayanım değerlerini vermesi için karbon fiber 

elyaf ana üretim malzemesi olarak seçilmiştir. Şasenin mukavemetini ve rijitliğini arttırabilmek 

için ise alt ve üst kabuğun arasına 4mm kalınlığında MDF plaka konulmuştur. İHA’nın görevleri 

daha kısa sürede yapabilmesi için 16m/s hıza ulaşması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda uygun 

motor seçimi yapılmıştır.  

İHA’nın Görev-2 kapsamında su alma kapasitesini arttırmak için çeşitli optimizasyonlar 

yapılmıştır. Optimizasyonlar sonucunda 520 ml faydalı yük kapasiteli İHA üretilmiştir. Faydalı 

yük, su depolama haznesine su motoru vasıtasıyla alınacaktır. Görev ekipmanının görev-1 

esnasında fazladan ağırlığa neden olacağından dolayı demonte edilebilir olarak şaseye 

konumlandırılacaktır. Bu sayede Görev-1 gerçekleştirilirken gereksiz ağırlığın önüne 

geçilmiştir. 

 

1.2.Takım Organizasyonu 

                                Hamza Yalçın                                                               Zeynep Derya AKTAŞ  

                       Malzeme Takım Üyesi                                                        Mekanik Takım Üyesi 

ATLAS

Bora ALTINGÖZ

Mekanik 
Sorumlusu

Abdülkadir 
AKBAŞ

Elektronik 
Sorumlusu

Esma SEYFİ

Malzeme 
Sorumlusu

Ömer Faruk 
ASLAN

Yazılım 
Sorumlusu

Necmettin Burak 
ÖZTÜRK

Takım Kaptanı

Mustafa Yavuz 
Coşkun

Takım 
Danışmanı



 

KTÜ Elektrik-Elektronik 
mühendisliği 2. sınıf 

öğrencisidir. Yerli motor 
ve motor sürücü devresi 
üzerine çalışmaktadır. 

İHA’nın elektronik 
sistemleri sorumlusudur. 

Abdülkadir AKBAŞ

KTÜ Metalürji ve Malzeme 
mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir. 
Kompozit malzeme ve kompozit 
malzemelerin üretim yöntemleri 
üzerine çalışmalar yapmaktadır. 

Atlas Takımı üretim ve imalat 
sorumlusudur. 

Esma SEYFİ

KTÜ Elektrik-Elektronik 
mühendisliği 2. sınıf 

öğrencisidir. Yerli uçuş 
kontrol kartı tasarımı ve 

yazılımı alanında 
çalışmaktadır. Atlas Takımı 

yazılım sorumlusudur.

Ömer Faruk ASLAN

KTÜ Makine 
Mühendisliği’nde araştırma 
görevlisidir. Makine teorisi 

ve dinamiği üzerinde 
çalışmalar yürütmektedir. 
Atlas Takımı akademik 

danışmanıdır. 

Mustafa Yavuz 
COŞKUN

KTÜ Makine mühendisliği 2. sınıf 
öğrencisidir. Havacılık ve otonom 
sistemlere ilgi duymaktadır. İtki, 
taşıma hesapları ve yerli motor 

üretimi sorumlusudur. Atlas 
Takım kaptanıdır.

Necmettin 
Burak ÖZTÜRK

KTÜ Makine mühendisliği 
3. sınıf öğrencisidir. 3 
seneyi aşkın süredir 

havacılık faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Atlas 

Takımı tasarım ve imalat 
sorumlusudur.

Bora 
ALTINGÖZ

Makine Mühendisliği öğrencisi olup 
havacılığa ilgi duymaaktadır.Takım 
içerisinde tasarımdan sorumludur.

Zeynep Derya AKTAŞ

KTÜ Metalürji ve Malzeme mühendisliği 
öğrencisi olup kompozit malzemeler üzerine 
çalışmalarda bulunmuştur.Takım içerisinde 

üretimde görev almaktadır.

Hamza YaALÇIN



 

1.2.İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 
 

   
 

   

Çizelge-1: İş Akış Çizelgesi 

Literatür Taraması : İHA’yı başarılı bir şekilde üretebilmek için gerekli olan bilgi 

birikiminin toplandığı süreçtir. 

Ön Tasarım: İHA’nın taslak tasarımının yapıldığı süreçtir. Yapılan tasarım ileriki 

süreçte revize edilmiştir. 

Kavramsal Tasarım: İHA’nın ön tasarımının tamamlanıp, raporlandığı süreçtir. 

Prototip Tasarımı, Üretimi ve Uçuş Denemeleri: Ön hazırlık aşamaları tamamlanan 

İHA’nın yapılan prototip tasarımına uygun şekilde üretileceği süreçtir. İHA’nın aviyonik sistemi 

ve yazılımı bu süreçte test edilip, süreç sonunda edinilen deneysel veriler değerlendirilecektir.  

Detaylı Tasarım Raporlama: Prototip üretimi tamamlanan İHA’nın nihai üretiminin 

adım adım raporlandığı süreçtir. 

Elektronik Sistemler Entegrasyonu: Uçuş kontrol sisteminin stabil ve otonom uçuşu 

yeterli kararlılıkta gerçekleştirmesinin kontrol edileceği süreçtir. 

İHA Nihai Üretimi: Yapılan test ve analizlerle optimize edilen İHA’nın tasarımının 

netleştirilip, analizlerinin yapılacağı süreçtir.  

Kontrol Süreci: İHA’nın uygunluğunun kontrol edildiği süreçtir.  

İş Paketi 
Adı 

Ocak Şuba
t 

Mart Nisan Mayıs Hazira
n 

Temmu
z 

Ağustos Eylül 

Literatür 
Taraması 

✓ ✓ ✓ ✓               

Ön Tasarım ✓ ✓ ✓                

Taslak Tasarımı ✓ ✓                 

Kavramsal 
Tasarım  

 ✓ ✓ ✓               

Görev Ekipmanı 
Tasarımı 

 ✓ ✓ ✓ ✓              

Bilgisayar 
Destekli 
Tasarım 

 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓           

Prototip Üretimi    ✓ ✓ ✓             

Uçuş 
Denemeleri 

     ✓ ✓            

Detaylı Tasarım 
Raporlama 

        ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      

Elektronik 
Sistem 
Entegrasyonu 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

İHA Nihai 
Üretimi 

          ✓ ✓ ✓      

Kontrol Süreci             ✓ ✓     

Genel Uçuş 
Testleri 

             ✓     

Gösterim Planlanan Süre   İş Bitiş Zamanı ✓  



Genel Uçuş Testleri: Nihai tasarımı gerçekleştirilen İHA’nın üretildiği ve görev 

denemelerinin yapılacağı süreçtir. Bu süreç sonunda İHA yarışmaya hazır hale getirilecektir. 

 

2.1. Tasarımın Boyutsal Parametreleri  

Tasarımın boyutlandırılmasına başlanırken yarışma sınır şartları ve puanlama 

doğrultusunda minimum ağırlık ve optimum performans hedefi konulmuştur. Benzer sınır 

şartlarına sahip İHA’lar incelenmiştir. İHA’nın boyutları arttığında ağırlığının da artacağı 

saptanmıştır. İHA boyutlandırılırken bu hususa dikkat edilerek tasarlanmıştır. Üretilen İHA’nın 

motorları arası mesafesi 580 mm’dir. Şase boyutlandırılması yapılırken kabuk içeresine 

yerleştirilecek olan aviyonik sistemlerin yerleştirilmesine ve kablolamaya uygun olmasına 

dikkat edilmiştir. Bu bağlamada şasenin hazne kısmı 33.1 mm uzunluğunda 19.4 mm 

genişliğindedir. Şasenin yerden yüksekliği 190 mm olup, şasenin toplam yüksekliği 320 mm’dir. 

Altıgen geometriye sahip görev ekipmanının birim kenarı 52 mm, yüksekliği 88mm’dir.  

Yarışma puanlaması yapılırken en düşük ağırlıklı İHA’nın en yüksek puan alacağı 

vurgulanmıştır. Bu hedef doğrultusunda malzeme seçimi ve diğer optimizasyonlar sağlanarak 

İHA mümkün olan en hafif şekilde üretilmiştir. Üretilen İHA, görev ekipmanı ve faydalı yük hariç 

2621 gram, görev ekipmanı (189 g) ve faydalı yükle beraber (500 g) 3250 gramdır. Görev-1 

yapılırken gereksiz ağırlığın önüne geçilebilmesi için Görev-2 mekanizması demonte edilebilir 

şekilde tasarlanmıştır.    

Döner kanatlı İHA’ların tasarımı yapılırken ağırlık merkezinin ve geometrik merkezin 

birbirlerine yakın ve orta noktada tutularak doğal dengeye gelmesi kolaylaştırılmıştır. Bu 

sayede stabilitenin bozulduğu herhangi bir durumda İHA’nın eski konuma gelmesi 

hedeflenmiştir. Ağırlık dengesini istenilen noktaya getirebilmesi için İHA’nın en ağır bileşeni 

olan Li-Po pil merkezi konuma yerleştirilmiştir. Aviyonik sistemin entegrasyonu ve diğer 

kompanentlerin montajı sonrasında uçuşa hazır hale getirilen İHA, ağırlık merkezinin ölçülmesi 

için test düzeneğinde test edilmiştir. Yapılan test sonucu ağırlık merkezinin istenildiği gibi 

İHA’nın merkezinde 

olduğu görülmüştür. 

Görsel-2’de İHA’nın 

ağırlık merkezi testi 

gösterilmiştir.  

İHA’nın ağırlık ve 

denge tablosu Tablo-

1 ve Tablo-2’ de 

verilmiştir. 
Görsel  1.1 



NO Parça Adı Adet Ağırlık 

(gram) 

Toplam 

Ağırlık 

X 

Uzaklığı 

Y 

Uzaklığı 

Z 

Uzaklığı 

1 Xbee 1 42 42 - - - 

2 Reciver 1 12 12 100 100 0 

3 Kamera 1 88 88 0 0 -20 

4 Raspberry Pi4 1 56 56 40 40 0 

5 Pervane 4 36 144 0 0 40 

6 Pixhawk 1 36 36 0 0 0 

7 DC Motor 4 170 680       0 0 30 

8 Şase 1 870 870 0 0 0 

9 Pil 1 500 500 0 0 0 

10 GPS 1 38 38 0 0 120 

11 Switch 1 0.850 0.850 75 75 75 

12 Sigorta 1 12 12 300 0 20 

13 Akım Kesici 1 43 43 200 0 70 

14 ESC 4 25 100 70 70 25 

15 Faydalı Yük 1 500 500 0 0 -80 

16 Görev Ekipman 1 129 189 0 0 -40 

Toplam  3250  

Tablo-1: Parça Toplam Ağırlık Ve Denge Tablosu 

 Verilen tabloda orijin olarak İHA’nın geometrik merkezi alınmıştır. İHA’nın orijini, 

eksenleri ve ağırlık merkezi, görsel 1.2 ve görsel 1.3’te verilmiştir. Eksen uzaklıkları belirtilirken 

birden adetten fazla bulunan kompanentlerin ise orijine ortalama uzaklıkları alınmıştır.  

 

 

 

 

  

 

  

  

                         Görsel: 1.2                                                             Görsel: 1.3 



2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler  

İHA’nın tasarımına başlanırken öncelikle benzer yarışmalarda sıkça kullanılan İHA tip 

ve çeşitleri incelendi. İncelemeler sonucunda farklı motorlu İHA’lar tablo-2’de karşılaştırıldı. Bu 

karşılaştırmalar sonucunda quadcopterin diğer multicopterlere oranla istenilen performans 

değerlerini daha yüksek performansla karşıladığı görüldü. Quadcopter tasarımları 

incelendiğinde ise benzer özellik gösteren X ve H tipi tasarımların tercih edildiği saptandı. Bu 

tasarımlar incelendiğinde ise X tipi quadcopterin diğer tasarım tiplerine göre daha uygun 

olduğu görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı X tipi quadcopter yapımına karar verildi. Seçilen 

konfigürasyonun ardından İHA’nın tasarımına başlandı. Tasarım yapılırken aerodinamik 

performansının yüksek, hacminin küçük ve tasarımının özgün olmasına dikkat edildi. Bu 

hedefler doğrultusunda eskiz tasarımları çizildi. Yapılan tasarımda aviyonik sistemin zarar 

görmesini engellemek ve aerodinamik bakımdan daha verimli olmasını sağlayabilmek için 

kabuk kullanılmasına karar verildi. Alt ve üst kabuğun İHA’nın ağırlığını olumsuz olarak 

etkilememesi içim mukavemeti yüksek ve ağırlığı düşük olan karbon elyaf kullanıldı. Ancak 

karbon elyaf motorların oluşturacağı titreşimi yeteri kadar sönümlememektedir. Titreşimlerin 

oluşturacağı rezonansın ve kararsızlığının önüne geçilebilmesi için alt ve üst kabuk arasına 

kontrplak yerleştirildi. Bu sayede İHA’nın stabilitesini ve rijitliğini arttırıldı.  

 Tricopter Quadcopter Heqzacopter Octocopter 

Ağırlık (*3) 10 9 7 6 

Hız, Manevra (*2) 5 7 9 10 

Stabilite (*2) 6 8 9 10 

Maliyet (*2) 10 9 7 6 

Üretim Kolaylığı (*1) 10 9 8 7 

Toplam 82 84 79 77 

Tablo-2: Multicopter Çeşitleri Karşılaştırmalı Puanlama Tablosu 

Yapılan eskiz tasarımları sonrası çeşitli optimizasyonlar yapılarak SolidWorks paket 

programı aracılığıyla İHA’nın 3 boyutlu modellemesi yapıldı. Yapılan modelleme Ansys Fluent 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu İHA’nın modellemesi revize 

edilmiştir. Tasarımı tamamlanıp analizleri yapılan İHA’nın prototip üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Üretim süreci, malzeme seçimi ve montajı başlık 3.2 ‘de, Görev-2 ekipmanın tasarımı ve 

üretimi ise başlık 2.4 detaylı olarak verilmiştir.  

İHA’nın motor haricinde herhangi bir uçuş kontrol yüzeyi ve hareket kontrol elemanı 

bulunmamaktadır. Motor seçimine başlanmadan önce motorların sağlaması gereken itki 

değerini belirlemek gerekmektedir. Gerekli olan itki değeri hesaplanırken İHA’nın maruz 

kalacağı aerodinamik etkiler ve performans kayıpları göz önünde bulundurulmuştur. Bu 



değerlendirmeler sonucunda İHA’nın itki hesabı referans ağırlığı 7 kg alınmıştır. Formül 2.1 

aracılığıyla itki hesabı yapılmıştır.  

                                    Formül 2.1=              𝑇 = 𝑚. 𝑔 

𝑇 = 7.  9,81                 𝑇 = 68,67 𝑁  

Bulunan itki değerinin ardından bu itki değerini sağlayan pervane- motorlar- batarya 

kombinasyonları incelenmiştir. Elektrikli motorlar incelendiğinde fırçasız dc motorun fırçalı dc 

motorlara göre sürtünmesi daha düşük, verimli olduğu görülmüştür. Bu nedenle fırçasız dc 

motor seçimi yapılmıştır. Batarya seçimi olarak ise 4S lipo pil kullanılacaktır. 4S lipo pil ile 

uyumlu çalışan motorlar incelendiğinde Sunnysky X2820 920 KV motoru 12x6 pervane 

kullanıldığında gerekli itkiyi sağlamaktadır. İncelenen motorların karşılaştırması tablo-3’te, 

seçilen motorun teknik bilgileri şekil 1 de verilmiştir. Motor ile uyumlu çalışan pervanelerin 

karşılaştırılması, seçimi ve analizleri başlık 2.3’te verilmiştir.  

  PERVANE VOLT AMPER TRUST WATT 

Sunnysky X2826-740KV APC 12x6 14,8 22,2 1750 328,56 

Sunnysky X2820-920KV APC 11x566 14,8 23,2 1750 343,36 

Sunnysky X3108S-KV720 AP 12x38 14,8 22,4 1380 331,52 

Tablo-3: Motor Karşılaştırma Tablosu  

 

 

Görsel 2.1:Motor Teknik Bilgileri 

Görev-2 gerçekleştirirken aviyonik sistemin koruması için İHA’nın gövdesinin sudan 

uzak tutulması gerekmektedir. Bu nedenle iniş takımlarının yerden yüksekliği 19 cm olarak 



ticari olarak temin edilmiştir. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda şasenin tasarımı ve 

modellemesi tamamlanmıştır. Yapılan tasarımın üç görünüşü, perspektif görünüşleri, yapısal 

konfigürasyon çizimi ve sistem yerleşimi görsel 2.2,2.3 ve 2.4’te verilmiştir. 

 

Görsel 2.2: İHA'nın üç görünüşü ve izometrik görünüşü 

Görsel 2.3: İHA'nın katı modellemesinin üç görünüşü ve perspektif görünüşü 



 

 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

  İHA’nın başarılı uçuş elde edebilmesi için çeşitli gereksinimlere sahip olması gerekir. 

Bu gereksinimler başlıca doğal denge konumuna gelebilmesi, stabil olması, yeterli itki gücüne 

sahip olması, en az 250 ml faydalı yük taşıma kapasitesinin olması olarak belirlenebilir. İHA’nın 

ağırlık ve geometrik merkezi bu hususlara dikkat edilerek merkezi konuma yerleştirilmiştir. Bu 

sayede doğal dengeye gelmesi hedeflenmiştir. Yapılan teorik hesaplamalar sonrası İHA’nın 

ağırlık merkezi deneysel olarak test edilmiş, İHA’nın ağırlık merkezinin istenildiği gibi orta 

noktada olduğu gözlemlenmişti.r (Görsel-1.1) Bu sayede İHA’nın stabilizasyonunu 

kaybettiğinde denge konumuna gelmesi kolaylaştırılmıştır.  

 İHA’nın hareketini sağlayacak, itkiyi oluşturacak olan motorların seçimi başlık 2.2 

detaylı olarak anlatılarak yapılmıştır. Seçilen motorla uyumlu çalışan pervaneler incelenmiştir. 

İncelenen pervanelerin karşılaştırması tablo-4’de görülmektedir.  

Pervane (inch) Volt (V) Amper (V) Thrust (g) Watt (W) Verim(g/W) 

APC 12x6 14,8 23,2 1750 343,36 5,1 

APC 12X8 14,8 26 1750 384.8 4,55 

APC 13X8 14,8 23,7 1750 350.8 5 

Tablo-4: Pervane Karşılaştırma Tablosu 

Motor ile uyumlu çalışan pervaneler incelendiğinde APC 12x6 pervanenin istenilen 

1750 gram itkiyi diğer pervanelerden daha düşük akım ve güçte, daha yüksek verimle çalıştığı 

görülmektedir. Bu nedenle pervane seçimi olarak APC 12X6 pervane seçilmiştir. Seçilen 

pervanenin maksimum çalışacağı devirdeki teknik verileri görsel 3.1 ‘de görülmektedir.  

Görsel 2.4: İHA'nın sistem yerleşim görselleri 



 

Görsel-3.1 

Yapılan motor-pervane seçimi sonrası tam itki durumunda motorun özellikleri görsel 

2.2’de verilmiştir.  

Görsel 3.2: Tam İtki Durumu Motor Performans Özellikleri 

  İHA uçuş esnasında çeşitli aerodinamik etkilerde maruz kalacaktır. Bu etkiler İHA’nın 

sürüklenmesine neden olacaktır. Sürüklenme katsayısı arttıkça İHA’nın performansı 

düşecektir. İHA’nın tasarımı yapılırken bu hususa dikkat edilerek aerodinamik performansı 

yüksek, sürüklenme katsayısı düşük şase yapılması hedeflenmiştir. Tasarlanan şasenin 

sürüklenme katsayısını bulabilmek için Autodesk Flow Simulation programı kullanılmıştır. 

Yapılan simülasyona göre İHA’nın 16 m/s dik uçuşunda ortalama sürüklenme katsayısı 1.71, 

sürüklenme kuvveti ise 31.436 Newton’dur. Yapılan analiz ve analiz sonucu oluştan grafik 

görsel-3.3’te verilmiştir. 



 

Görsel-3.3: İHA Akış Analizi  

2.4 Görev Mekanizması Sistemi  

 İHA’nın görev ekipmanı tasarlanırken depolama alanının 

büyüklüğü başta olmak üzere faydalı yükün kolay şekilde 

aktarımının gerçekleştirilmesine dikkat edilmiştir. Tasarlanan 

altıgen geometrili görev ekipmanın haznesinin birim kenarı 52 mm 

uzunluğunda, 88 mm yüksekliğindedir. Haznenin içinde su 

kalmasını önlemek için tabanı koni şeklinde sivriltilmiştir. 

Depolama haznesinin hacmi toplamda 520 ml’dir. Hazne içinde 

depolanan suyun taşıma durumunda çalkalanarak İHA’nın 

stabilitesini bozmasını engellemek haznenin üst kısmına 

dalgalanmayı önleyici apart koyulmuştur. Haznenin üretimi 3B yazıcı 

ile yapılmış olup PLA filament ile görev haznesi üretilmiştir.  Üretilen 

hazne su sızdırmazlık testlerine tabii tutulduğunda belirli bir 

oranda suyu sızdırdığı görülmüştür. Bu sorunun önüne 

geçilebilmesi için hazne içine su sızdırmazlık spreyi 

sıkılmıştır. Uygulanan işlemden sonra ise mekanizmanın 

suyu sızdırmadığı incelenmiştir.   

 Hazne içine su alımı, su motoru ile sağlanacaktır. Su 

boşaltması ise farklı bir su motoru ile sağlanacaktır. Bunun 

nedeni su motorlarımızın iki yönlü çalışmamasından 

       3B yazıcı ile Hazne imalatı 

             Şekil 1 Su Motoru 

Görev Ekipmanının Şase ile Montajı 



kaynaklanmaktadır. Ticari olarak satın alınan su motorları suyun içinde çalışmaktadır. Su 

motorlarının suyun içinde çalışmasından dolayı hazneye su alım işlemi yapılırken motor suyun 

içine 2 metre uzunluğundaki hotum ile sarkıtılacaktır. Sarkıtılan motor suyu çektikten sonra 

5mm çapındaki hortum ile suyu hazneye aktaracaktır. Aktarılan su, boşaltma noktasına kadar 

haznede depolandıktan sonra faydalı yük boşaltma alanında haznenin en alt kısmına 

konumlandırılan su motoru aracılığıyla boşaltılacaktır. Su motorunun haznenin en alt kısmına 

konumlandırılmasının nedeni hazne içinde su kalmasını önlemektir. Su depolama haznesi ise 

iniş takımlarına demonte edilebilir şekilde mesnetlenecektir. Bu sayede Görev-1 esnasında 

gereksiz ağırlığın önüne geçilecektir. Görev ekipmanının toplam ağırlığı 189 gram olarak 

ölçülmüştür.  

 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

İHA’nın yarışma şartlarına uygun, kararlı uçuş yapabilmesi için 

aviyonik sistemindeki donanımların birbirleri ile koordineli şekilde çalışması 

gerekmektedir. Gerekli pazar araştırması yapıldıktan sonra görevlerin 

başarıyla tamamlanması için uygun donanımlar seçilmiştir. İHA’nın otonom 

uçuş yapabilmesi için uçuş kontrol kartına ihtiyaç duymaktadır. Uçuş kontrol 

kartının tercihinde muadillerine karşın açık kaynak kodu içermesi ve deneyim 

sahibi olunması sebebiyle Pixhawk 2.4.8 kullanılmıştır. Uçuş kontrol kartı için 

gerekli olan güç 5V, 2.5 A güç modülü üzerinden sağlanmıştır.   

Yarışma alanında bulunan İHA’ların sinyallerinin karışmaması için uçtan 

uca şifrelemeye sahip xbee pro 2.4GHz haberleşme modülü kullanılmıştır. Xbee 

haberleşme modülü kullanılarak İHA’nın yer istasyonu ile haberleşmesi 

sağlanacaktır. Uçuş kontrol kartının kalibrasyonu ve otonom uçuş desteği için 

yer istasyonu yazılımı olarak açık kaynak kodlu mission planner uygulamasından 

yararlanılmıştır. İHA nın konum tespiti yapılabilmesi için GPS modülü 

kullanılmıştır. GPS modülü seçimi yapılırken konum hassasiyet verileri göz 

önüne alınarak RADİOLİNK SE100 marka GPS tercih edilmiştir. 

   İHA’nın hareket kabiliyetinin kazandırılması ve 

hesaplanan itki kuvvetinin oluşturulması için  920kv değerindeki 

sunnysky X2820 fırçasız motor kullanılmıştır. Kullanılan 

motorun veri sayfası incelendiğinde 12*60 pervane %100 thrust 

değerinde çekilen maksimum akım 48,4A değerindedir. 

Motorların ihtiyaç duyduğu gerilim, güç modülü ve güç dağıtım 

kartı üzerinden Li-Po pilden karşılanmaktadır. 

   Uçuş Kontrol Kartı 

       Xbee 

GPS 



   Tercih edilmiş olan fırçasız motorları sürmek için 4 adet 

ESC (electronic speed controller) kullanılmıştır. Motorların veri 

sayfasına bakıldığında çektikleri azami akım değeri dikkate 

alınarak 60A ESC kullanılması uygun görülmüştür. Kullanılması 

planlanan ESC’lerin donanım  tasarımı ve yazılımı ATLAS 

takımına ait olmakla birlikte teknik detaylar yerlilik bölümünde 

anlatılacaktır. Oluşabilecek aksi durumda uçuş yapmak için 4 

adet Skywalker 60A ESC kullanılacaktır. 

 

İHA’nın güç kaynağının 

seçiminde; motorların çekeceği 

sürekli akıma, ağırlığına ve fiyat 

performansına dikkat edilmiştir. Pilin 

gerilimi itki hesabında önem 

kazanmaktadır . Pilin hücre sayısı 

yapılan itki hesabının sonucunda 

motorların çalışma gerilimi aralığına 

uygun 4S 5200mAh 40C Jetfire 

LİPO pil tercih edilmiştir. Uçuş süresi 

hesaplanırken ihtiyaç duyulan 

toplam akıma göre pilin 5200 mAh 

olması uygun görülmüştür. İHA’nın 

manevra anında ki tepki süresinin 

minimum seviyeye indirmek için yüksek kapasite ve yüksek deşarj oranı göz önünde 

bulundurulmuştur. 

  İHA’da görev mekanizmasının otonom çalışması ve görevleri başarıyla tamamlaması için 

mikrobilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılacak olan mikrobilgisayarın fiyat performansı 

göz önüne alınarak 4GB RAM’a sahip Raspberry Pi 4 tercih edilmiştir. Görüntü işlemede 

nesnelerin tanımlanması için 8 megapiksel sabit odak noktalı Raspberry Pi v2 model kamera 

kullanılmıştır. 

ESC 

Li-Po Pil 



  İHA’nın havuzdan faydalı yükü 

alıp diğer havuza boşaltması 

için iki adet 12V DC su motoru 

kullanılmıştır.  

Görev mekanizmasındaki 

birinci motor su haznesine bağlı 

hortumun ucuna sabitlenmiştir. 

İHA ilk turda su bırakma alanını 

tespit edecektir. İkinci turda 

mikrobilgisayarın görüntü 

işleme ile tespit ettiği boşaltma 

alanına su bırakılacaktır. Su boşaltma işleminde ikinci motor su haznesinin içine sabitlenmiştir. 

İHA su boşaltma alanındayken su haznesindeki hortum yardımı ile ikinci motor çalışıp görevin 

tamamlanması sağlanacaktır.  

Güç sisteminde kısa devreden kaynaklanan aşırı akımdan 

komponentleri koruyabilmek ve güvenlik amacıyla bataryanın 

pozitif çıkışına motorların çekeceği maksimum akımın %10u 

alınarak 225A ara sigorta eklenmiştir. Kural kitapçığında 

bahsedilen acil bir durum halinde İHA’nın şasesine 2 saniye içinde 

akımı kesilebilecek konuma , bataryanın artı(+) kutbuna akım kesici 

yerleştirilmiştir. Yarışma alanında oluşabilecek kazaları 

engellemek için fail-safe(arıza emniyet) modu etkin olarak bulunmaktadır. İHA’nın kumanda ile 

bağlantısı koptuğu zaman arıza emniyet sistemi devreye girerek bulunduğu konuma güvenli 

bir şekilde inişini gerçekleştirecektir. 

 İHA’da ESC lerin yüksek akım çekmesinden dolayı şase içerisinde manyetik alan 

oluşmaktadır. Şase içerisinde oluşan manyetik alan, GPS modülünün pixhawk’a doğru veri 

gönderememesine sebep olmaktadır. Bu durumu engellemek için yüksek akım geçen ESC 

kablolarını alüminyum folyo ile kaplayarak faraday kafesi oluşturulmuştur. İHA’nın aviyonik 

sisteminde kullanılan kablolar AWG12 ve AWG14 olarak seçilmiştir. Pil, sigorta ve akım 

kesici arasındaki bağlantılar için AWG12 kabloları tercih edilmiştir. Aviyonik sistem içerisinde 

güç dağıtım kartı ile ESC arasındaki bağlantı için AWG14 kablolar kullanılmıştır. Kabloların 

bağlantı noktalarında, kısa devreyi ve ark oluşumunu engellemek amacıyla XT60 

konnektörler kullanılmıştır. 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 



Döner kanatlı İHA'nın göreve ilişkin su bırakma ve su alma alanının tanınması işleminde, 

OpenCV kütüphanesi kullanılmıştır. Görüntü işlemede, HSV renk uzayı tercih edilmiştir.  

Kırmızı renk kodunun alt ve üst değer aralıkları belirlenmiştir.  

161 < R < 179,      155 < G < 255,     84 < B < 255 

Belirlenen kırmızı renk değer aralıklarını kullanarak kırmızı alanın tespiti 

tamamlanmıştır. Kullanılacak olan sistemin mimarisi, Raspberry Pi 4 Model B+ üzerine kurulu 

olan Linux Raspbian işletim sistemidir. Görev yazılımı Python programlama dilinde yazılmıştır. 

Dronekit kütüphanesini kullanarak İHA'ya yapması gereken manevralar, gitmesi gereken 

koordinatlar, irtifa ve hız verileri verilmektedir. Görev mekanizmasındaki iki adet DC su motoru, 

L298N çift köprü DC motor sürücüsü modülü, ana görev bilgisayarı Raspberry Pi 4 Model B+, 

Raspberry Pi HQ kamera modülü kullanılmıştır. Görev-2 icra edilirken İHA ilk turda görüntü 

işleme yaprak su bırakma alanını tespit edecektir. Konum bilgileri hafızaya kaydedilecektir. 

İkinci turda İHA su alma alanına geldiği zaman irtifasını azaltacak ve su borusunun ucunda 

bulunan su motoru yardımıyla su hazneye çekilecektir. İHA ilk turda koordinatları görüntü 

işleme yöntemiyle alınmış olan su bırakma alanına doğru yönelecektir. Su bırakma alanına 

gelindiğinde İHA irtifasını azaltacak ve hazne içerisindeki su motoru yardımıyla hazne 

içerisindeki su, su bırakma alanına boşaltılacaktır. Su bırakma görevini tamamlayan İHA’nın 

turu tamamladıktan sonra başarılı bir şekilde iniş yapacaktır. 

 

 2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Üretimi tamamlanan prototipin uçuş testleri ve uçuş performans parametrelerinin 

hesapları yapılmıştır. Hesaplamalara başlanmadan önce temel parametreler belirlenmiş, 

belirlenen parametreler öncelik sırasına göre hesaplanmıştır. İHA’nın sürüklenme katsayısı, 

sürüklenme kuvveti, dönüş yarıçapı, maksimum hızı, ivmesi ve istenilen hıza ulaşma süresi 

bulunmuştur. İHA’nın minimum dönüş yarıçapı 0 metre olup kendi ekseni etrafında 180 

derece açı yaparak dönenebilmektedir. 

Sürüklenme katsayısı Flow Design analiz programı aracılığıyla 0,9 olarak 

bulunmuştur. Sürüklenme katsayısı hesaplanırken İHA’nın hızı 16 m/s alınmıştır. Yapılan 

analiz şekil 2.7.1’de görülmektedir. Sürüklenme katsayısıının bulunmasının ardından 16 m/s 

hızdaki sürüklenme kuvveti, formül 3.2 aracılığıyla 13,05 Newton olarak bulunmuştur. 

𝐹𝑑 = 0,5 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐴 ∗ 𝜌 ∗ 𝑉2𝐹𝑑 : Sürüklenme Kuvveti (N)          𝐶𝑑 : Sürüklenme Katsayısı                              

𝐴 :Projeksiyon Alanı (m2)                      𝑉:Hız (m/s)                                                                   

𝐹𝑑 =  0,5 𝑥 0,9 𝑥 𝑥 1,225 𝑥 162                    𝑭𝒅 = 𝟏𝟑, 𝟎𝟓 𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏 



 

  İHA’nın maksium hızı hesaplanırken formül 3.3 kullanılmıştır. Yapılan hesaplama 

sonucu İHA’nın maksimum hızının 40.1 m/s olduğu saptanmıştır. Hesaplanan değerde 

motor- pervane ikilisinin verim kaybı göz ardı edilmiştir. Pervane ve motor tahmini veriminin 

bulunması için ‘eCalc’ sitesi üzerineden hesaplama yapılmıştır. Yapılan hesaplama 

sonucunda motor-pervane veriminin %71 olduğu bulunmuştur. Teorik olarak hesaplanan 

40.1 m/s  hız değeri bulunan verim değeri hesaba katıldığında İHA’nın maksimum hızı 28.3 

m/s olarak bulunmuştur. Ancak İHA, 27 m/s hızda kontrolünün zorlaşması, donanımların 

fazla ısınması ve manyetik alanın artmasından kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi için 

maksiumum 16 m/s hızda uçacaktır. Bundan dolayı sürüklenme katsaysısı hesabı, 

sürüklenme kuvveti hesabı ve diğer hesaplamalar 16 m/s değeri baz alınarak yapılmıştır.  

𝑉 =  √
2∗(𝑇−𝑊)

𝐶𝑑∗𝐴∗𝜌
    V=√

2∗(68,67−31,88)

0,9∗0,09∗1,225
 

V=40.1 m/s İHA’nın ivmesi motorların verdiği net itkinin, İHA’nın ağırlığına 

bölünmesiyle bulunabilir.  Formül 1.1’den yararlanılarak ivme  1,74 m/s olarak bulunmuştur. 

Bulunan ivme yardımıyla 16 m/s anlık hıza ulaşa süresi formül 2.2 aracılıyla 4,29 sn olarak 

bulunmuştur. 

                     𝐹net  = 𝑇 − 𝐹𝑑                    Fnet  =68.67- 13,05 = 55.62 N 

                    𝐹 = 𝑚 × 𝑎                             55.62 =  31,9 × 𝑎                                           𝒂 = 𝟏, 𝟕𝟒 m/s 

                𝑉𝑠𝑜𝑛=Vilk+
1

2
𝑎𝑡2                         16 = 0 +

1

2
× 1,74 × 𝑡2                                    𝒕 = 𝟒, 𝟐𝟗 s 

Görsel 7.1: Akış analizi 



 

Görsel: 7.2 

 Hesaplamaları tamamlanan İHA’nın deneme uçuşları gerçekleştirildi. Görev-2 için 

gerçekleştirilen deneme uçuşlarında faydalı yük alımı yapıldıktan sonra İHA’nın hızı,uçuşları 

sonuçları tablo xx ve çizelge xxx’de aktarılmıştır.  

 Görev-1 Görev-2 

Süre (s) Ortalama Hız (𝑚 𝑠⁄ ) Süre(s) Dökülen Su(ml) 

1.Deneme 75 9,1 230 468 

2.Deneme 63 10,7 216 395 

3.Deneme 67 10,2 211 413 

Tablo-5: Görevler Test Sonuçları 
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Tablo-6’da İHA’nın güç tüketiminin dağılımı gösterilmiştir. Toplam harcanan güç 

3289.58 W hesaplanmıştır. 

Tablo-6: Atlas Güç Tüketim Tablosu  

Maksimum anlık akım değeri=5,2×40=208 A       (1) 

Motorların çekeceği anlık maksimum akım değeri=48,4×4=193,6A    (2) 

Motorların veri sayfasına bakıldığında anlık çekebileceği maksimum akım değeri 208A’dir. 4 

adet dc motorun anlık 193,6 A akım çekme potansiyeli mevcuttur. Bu hesap baz alınarak 

5200mAh 40C Li-po pil kullanılması uygun görülmüştür. 

Pilin mAh değeri : 5200mAh                                                                                                  (1) 

Saatte verdiği akım değeri: 5,2Ah (2) 

Dakikada verdiği akım değeri: 5,2 x 60 = 312A (3) 

Motorların çektiği toplam akım değeri: 42.3A                     (4)  

Uçuş süresi: 7 dakika 33 saniye (5) 

 Pilin 1 dakika da verdiği akım değeri hesaplanırken pilin mAh değeri göz önüne alınmıştır. 

Pilin kapasitesinin %100’ü kullanılmıştır.  
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Görev-2 Test Sonuçları

Süre Alınan Faydalı Yük (gr)

 VOLT(V) AKIM(A) GÜÇ(𝑷𝒙𝑰) 

MOTOR(x4)    16,8 48.4 813,12 W 

SU MOTORU(x2)   12 0.35 4.2 W 

RASBERRY Pİ-4     5V    3A  15W 

PİXHAWK    5V 2.5A 12.5W 

TOPLAM(W) 3289.58 W 



 ESC Devre Şeması PCB Devre Baskısı (ön) 

 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Atlas adlı İHA yapımında kullanılan ürünlerin takımımıza maliyetleri tablo-6’da 

gösterilmektedir. 

 

 

2.9 Yerlilik 

Yerlilik kapsamında dc fırçasız motor sürücü devresi üzerine çalışılmıştır. Fırçasız motor 

sürücünün devresi Altium Designer programı ile çizilip yazılımı C programlama dili 

kullanılarak yazılmıştır. PCB tasarımı bastırılıp tedarik edilmiştir. Smd komponentlerin siparişi 

yarışma vaktinden 67 gün öncesinden verilmesine rağmen tedarikçi firma komponentleri 

temin edemediği için çalışmalara devam edilememiştir. 

 

NO Parça Adı Birim Fiyatı (TL) Miktarı Toplam fiyatı 

1 XP 75 1 75 

2 Switch 45 1 45 

3 GPS 280 1 280 

4 Telemetri 340 1 340 

5 Akım Kesici 70 1 70 

6 Sigorta 60 1 60 

7 Karbon Elyaf 2000 1 2000 

8 Sarf Malzeme 300 7 2100 

9 MDF Kalıp 500 1 500 

10 İniş Takımı 700 1 700 

11 Motor 300 4 1200 

12 Pil 745 1 745 

13 Pixhawk 980 1 980 

14 Kamera 350 1 350 

15 Reciever 90 1 90 

16 Raspberry Pi4 910 1 910 

Toplam  10.445 


