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ULUSLARARASI SERBEST GÖREV İNSANSIZ HAVA 

ARAÇLARI YARIŞMASI DETAYLI TASARIM RAPORU 

 

 

TAKIM ADI: 3M-F1 

 

ARAÇ TÜRÜ:       Döner Kanat  

 

ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ Yeni Araç 

 

OKUL  ADI:  HATTAT AHMET KARAHİSARİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

 

TAKIM SORUMLUSU ADI/SOYADI:  Bahri BEKTAŞ (Danışman Öğretmen) 
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1. ORGANİZASYON ÖZETİ 

1.1 Takım Organizasyonu  

"3M - F1" TAKIM ÜYELERİ 

ROLÜ TC ADI SOYADI OKULU SINIFI 

DANIŞMAN 63307283620 Bahri BEKTAŞ 
Hattat Ahmet Karahisari 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 
ÖĞRETMEN 

KAPTAN 14098397720 Furkan SAĞLAM 
Süleyman Demirel Fen 

Lisesi 
11. SINIF 

ÜYE 10223257686 Miraç AKKAYA 
Hattat Ahmet Karahisari 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 
9. SINIF 

ÜYE 10099565892 Mustafa AKTAN 
Hattat Ahmet Karahisari 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 
10. SINIF 

Takım üyleri, fen ve teknoloji alanında gelişmelre meraklı, robotik kodlama ve mekatronik konularında 

birlikte çalışmalar yapabilen arkadaş gurubundan oluşmaktadır. Farklı okullardan arkadaşlarımız ile 

takım kurulabildiğini öğrendikten sonra Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde okuyan arkadaşımızı da 

takıma dahil ederek 3M-F1 takımını kurduk. Okulumuz Fen ve Teknoloji kulübü danışman 

öğretmenlerimize de danıştıktan sonra yarışmaya katılmaya karar verdik. Okulumuzda "Liseler Arası 

İnsansız Hava Araçları Yarışması" na katılan bir ekip olduğu için biz de "Serbest Görev" kategorisinde 

yarışmaya karar verdik. Takım üyelerine ait genel bilgiler aşağıda verilmiştir. 

3M - F1 TAKIM ÜYELERİ ORGANİZASYON TABLOSU 

ROLÜ AD-SOYAD GÖREVLERİ TECRÜBELER 

DANIŞMAN 
Bahri 
BEKTAŞ 

Takıma danışmanlık yapar, takımın idari ve mali 

hususlardan yönetimi konusunda sorumludur. 

İL MEM ARGE 
TÜBİTAK 2204-A 
TÜBİTAK 4006  
ERASMUS +  

KAPTAN 
Furkan 
SAĞLAM 

Yarışma için yapılaması gereken iletişimlerden 

ve danışman öğretmen ile birlikte tüm alım-satım 

ilerinden sorumludur. Proje yönetiminde 

danışmana yardımcılık yapar. Tasarıma ait 3D 

çizimleri yapar. 

TEKNOFEST 
TÜBİTAK 2204-A 
TÜBİTAK 2204-B 
TÜBİTAK 4006  

ÜYE 
Miraç 
AKKAYA 

Kontrol sistemleri, güç sistemleri ile IHA'ya ait 

tüm elektronik elemanların araştırılması seçimi, 

kullanımından sorumludur. 

TEKNOFEST 
TÜBİTAK 2204-A 
TÜBİTAK 2204-B 
TÜBİTAK 4006  

ÜYE 
Mustafa 
AKTAN 

Tüm elektronik aksamında arkasında yer alacak 

yazılımsal kodlamaların yapılması, arge 

çalışmaları yapılması ve sistemlerin 

çalışabilirliğinin kalite testlerinden sorumludur. 

TEKNOFEST 
TÜBİTAK 2204-A 
TÜBİTAK 2204-B 
TÜBİTAK 4006  
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3M - F1 Görev Dağılım Şeması 
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Miraç AKKAYA 

 



1. Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması www.teknofest.org 

5 

 

 

2. DETAYLI TASARIM RAPORU 

 

2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı 

İHA'nın tasarımında ilk olarak "e-calc" sitesi üzerinden beklenen ağırlık ve göreve yönelik özellikler 

açısından kullanılacak ekipmanlar belirlenmiştir. Bu aşamada, motor olarak 5000 mah 4S 50C 

batarya, SunnySky V3508 (580kV) motorlar ve 30A ESC lerin kullanılmasının uygun olacağı 

görülmüştür.  "e-calc" üzerinden yapılan uçuş hesaplamaları aşağıda ki gibidir. 
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Gövdesel tasarım aşamasında ise üretilebilirlik ve görev şartları göz önünde bulundurularak 4 motorlu 

quadcopter bir döner kanat İHA tasarımı yapılmıştır. Gövde tasarımı için farklı drone gövde türleri 

incelenmiş, hem elimizde olan 3D yazıcının boyutlarına göre üretim kolaylığı hem de verimlilik 

açısından değerlendirmeler yapılarak kendi tasarımımız geliştirilmiştir. 

 

Tasarımın çerçeve ölçüsü 471 mm, yerden yüksekliği ise ağırlık merkezinin sağlayabilmek adına alt 

şaseye yerleştirilecek olan bataryaya zarar vermemesi adına 154 mm olarak belirlenmiş ve bu ölçüler 

ile kullanılacak malzemeler ışığında üst kalkan koruması da dahil olmak üzere İHA mızın yaklaşık 

ağırlığı yaklaşık 2800 gr olmuştur. 

Gövde tasarımında ayaklar, kollar ve üst boynuz bölümü 3 boyutlu baskı olarak ABS filament 

kullanılarak basılmıştır. Şase de ise karbon fiber kullanılmak istenmiş ancak maliyeti ve istenilen 

boyutları lazer kesimin yapacak aletlerin temin edilememesi nedeniyle 2.8 mm siyah pileksi levhalar 

kullanılmıştır. Şaselerde pileksilerin esnekliğini en aza indirmek içine epoksi kullanılarak cam elyaf ile 

kaplanmıştır. 

 



1. Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması www.teknofest.org 

8 

 

Ayrıca, kalkış ve inişte titreme, sarsılma ve yalpamala olmaması adına tasarımın kütle merkezi iki 

farklı eksen üzerinden ipe bağlanarak ayrı ayrı ölçülerek tüm malzemeler bu dengeye göre 

yerleştirilmiştir. Denge merkezinin belirlenmesinin ardından sağlamlık ve süreklilik adına bütün 

elektronik bağlantılara ait şemalar çizilmiş ve hata olması durumunda tekrar yer değiştirebilme 

yapılabilmesi için tüm bağlantılar için TX60 ve 3,5 mm banana pluglar kullanılarak bağlantı yerleri 

lehimlenmiştir. 

  

Dengeli ve stabil bir uçuş yapılabilmesi için manuel kontrol yerine, "ardupilot", "mission planer" 

uygulaması ile uyumundan dolayı Pixhawk 2.4.8 uçuş kontrol kartı tercih edilmiştir. Uygulama 

üzerinden yön, pusula, bağlantı ve motor testleri yapılarak kararlı bir uçuş için gereken tüm hazırlıklar 

tamamlanmıştır. Son olarak ise RC Simülasyon kullanılarak takım pilotu tarafından deneme uçuşları 

gerçekleştirilmiştir. Özetle, İHA montajı ve uçuş öncesi yapılan kontroller şu şekildedir; 

 Şasi, kollar ve ayakların belirlenen ölçülerinin doğrulanması 

 Gövde elemanlarının esnekliklerinin kontrolü 

 Gövde üzerindeki vida bağlantılarının sağlamlığı 

 Motorların vidalama işlemlerinin düzgün yapıldığının test edilmesi 

 Devre elemanlarının çalışabilirliği 

 Her devre elemanının çekeceği akıma göre uygun kablo kullanımı kontrolü 

 Sigortanın doğru çalışması 

 Tüm artı-eksi bağlantıları ve elemanların sabitliği kontrolü 
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2.2 Kabiliyet 

Aracımızın belirlenen görev hedefine ulaşması için en önemli değişkenlerden biri manevra 

kabileyetidir. E-calc üzerinden yapılan hesaplamalar aracımızın 40 km/h saate kadar hıza 

ulaşabileceğini, 3,1 m/s hızla tırma gücünün olduğunu göstermektedir. Ayrıca  5,87 g/W'lık itki gücü 

de hedeflenen görev için yeterli olacağı düşünülmektedir. 

Görev açısından üretilecek olan İHA ya ait en önemli özellik ise sağlamlıktır. Çarpışmalar esnasında 

zarar verebilme yeteneği dışında 2,8 mm pileksi levha üzerine cam elyaf kaplama yapılması ile 

dayanaklı bir üst kalkan elde edilmiştir. 

 

 

Yapılan kaplamalar sonucu elde edilen kalkanın esneklik sorunu giderilmiştir. Kalkan yerleştirmesi 

için şase üzerinde ki montaj vidaları yeterince uzun tutulmuş ve montaja hazır hale getirilmiştir. 

Kalkan eklenmemiş hali ile İHA'nın ağırlığı 1994 gr olarak ölçülmüştür. Kalkan eklendiğinde ise 2800 

gr civarı bir ağırlık olacaktır. Deneme uçuşları sistemin kararlığının sağlanması adına kalkansız 

yapılmıştır ancak herşey montaj için hazır durumdadır. 
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Tüm bunların dışında İHA'nın görevi yerine getirebilmesi için FPS kamera sistemi ile desteklenmesi 

sağlanmıştır. Bu sayede pilot için başka İHA'ları takip esnasında kolaylık sağlanacaktır. 

 

 

 

2.3 Faydalılık 

Drone katili, döner kanat insansız hava aracı ile sivil anlamda izinsiz çekim yapan droneları indirme, 

askeri anlamda da silahlı veya silahsız insansız hava araçlarının istenmeyen durumlarda 

düşürülmesi sağlanacaktır. Bu görevler yapılırken kullanılacak hava aracımız ise silahsız olmasına 

rağmen görevi yerine getirebilecektir. 
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2.4 Yenilik 

Tasarladığımız dönerkanat insansız hava aracının en temel özelliği silahlı olmadan silahlı hava 

araçlarına zarar verebilir durumda olmasıdır. Bu görev için silah kullanmak yerine gövde tasarımında 

yapılan bir farklılık sayesinde aracımız tehlikeli bir hale gelmiştir. Ayrıca bu görev yerine getirilirken 

hedef dronelardan kopabilecek parçaların bizim aracımıza zarar vermesini engellemek adına 

pervaneler üzerine karbonfiber kalkanlar yerleştirilmiştir, bu kalkanlar üzerinde hava delikleri açılmış 

ve bu sayede motorların itki güçlerinin düşmesinin de önüne geçilmesi düşünülmüştür. 

 

 

 

2.5 Yerlilik (5 Puan) 

Drone katili döner kanat insansız hava aracımızın gövde tasarımı tamamen bize aittir. Bu anlamda 

pervaneler üzeri koruyucu karbon kalkan ve bu kalkana bağlı tek boynuz ile yıkıcı bir güce sahip 

olabilme yeteneği bu tasarıma özgü durumlardır. Tasarlanan gövdenin üretim aşaması ise 

karbonfiber plakaların lazer kesim makinelerinde kesilmesi, kollar da üç boyutlu yazıcılarda 

üretilecek olup gövde üretimi tamamen yerli ve yerel imkanlarla gerçekleştirilecektir. 
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2.6 Sadelik 

Tasarlanan İHA nın standart özelliklere sahip dronelardan en önemli farkının gövde tasarımı ile elde 

edilmiş olması sadelik anlamında önemli bir özelliktir. Ayrıca hiçbir silah kullanmadan silahlı araçlara 

zarar verebilir yeteneklerinin olması da ekonomiklik açısından ayrı bir önemli özelliğidir. 

 

 

2.7 Hakem Takdiri 

Bu konuda beklentimiz, İmam Hatip Liseleri'nde de gerek öğrencilerin, gerekse öğretmenlerin 

teknoloji tasarım alanında istekli ve yetenekli olduklarının görülmesidir. Amacımız derece elde etmek 

değil kurum olarak öğrenci ve öğretmenler için bir kültür oluşmasını sağlamak ve tecrübe edinmektir.  

 

 


