
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.PROJE ÖZETİ 

Bu bölümde yarışmaya katılacak İHA, takım üyeleri ve takımın yetenekleri hakkında genel 

tanıtıcı bilgi verilmektedir. 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

İHA’nın tasarım sürecinde X formatlı İHA’lar için kuvvet eksenlerinin birbirine olan etkileri 

incelendi. Bu inceleme sonucunda 45˚ açıyla gövdeden ayrılan kolların üzerinde komşu 

motorlara kuvvet dağılımı olduğu gözlemlendi. Bu denge kuvvetinin, karşılıklı motorlar 

tarafından sönümlenmesi ve komşu motorların hareket esnasındaki stresinin azaltılması için 

motorlar 90˚ açıyla konumlandırıldı. Yapılan testlerde bu dinamiğin tasarıma pozitif etkisi 

olduğu gözlemlendi. Şase yapısının yanı sıra motor yönlerinin ters olması, motor sekmanında 

yaşanabilecek bağlantı problemlerine karşı olumlu etki sağladı. Ayrıca kavramsal tasarım 

sürecinde yapılan literatür taramalarına paralel olarak motor yönünden kaynaklı performans 

düşümü yaşanmamış olması ile birlikte uçuş dinamiğine artı bir katkıda bulunmuştur. Tasarımı 

gerçekleştirilen İHA’nın test sürecini uzun tutarak, elektronik bileşenlerin uyumluluğu da kontrol 

edildi. Bu süreçte öncelikli olarak motor, ESC, pervane ve pil uyumuna dikkat edildi. Bu 

komponentler arasından motor, ESC ve pervanelerin t-motor tarafından desteklenmiş olması 

araç performansını olumlu yönde etkilemektedir. ESC’lerin Pixhawk ile PWM değerinin uyumu 

göz önünde bulundurularak daha efektif bir kullanım sağlandı. Belirlenen bileşenlerin 

uyumunun dışında güç dağıtım kartı üzerinden sistem beslemeleri, gerekli akım ve gerilim 

değerleri sağlanarak İHA’nın uçuş performansı ve güç desteği güvenli bir şekilde sağlandı. 

Kontrol sistemine ek olarak otonom uçuş esnasında görüntü işleme ve yönelim işlemlerini 

gerçekleştiren Jetson Nano sistemimize MAVLink üzerinden bağlanarak, İHA’nın kontrol 

sistemini başarılı olarak idame ettirmesine olanak sağlamaktadır. Kullanılan bileşenlerin 

uyumu ile İHA’nın uçuş performansı en uygun hale getirilmiş olup maksimum kaldırma 

kapasitesinin 7.2 kg olması İHA’ya atik uçuş kabiliyeti kazandırmaktadır. Kaldırma 

kapasitesinin maksimum kalkış ağırlığı olan 4 kg’den fazla olması İHA’nın havadaki hareket 

kabiliyetini arttırmış ve uçuş esnasında etki eden rüzgarın sönümlenmesiyle daha stabil uçuş 

sergileyebilir hale gelmesini sağlamıştır. Ayrıca bu kabiliyet otonom uçuş esnasında da 

Pixhawk içerisinde bulunan “ACCEL” parametrelerinde de esneklik sağlayarak görev süresini 

kısaltabilmemizi sağlamaktadır.  

TAKIM ADI: MEKATEK  

ARAÇ TÜRÜ: DÖNER KANAT 

ÜNİVERSİTE: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

TAKIM KAPTANI: SEMİH ÇETİNKAYA 



1.2 Takım Organizasyonu 

Bu başlık altında İHA’nın görev dağılımı, organizasyon şeması şekil 1.1’de gösterilmektedir. 

Takım üyeleri hakkında bilgiler tablo 1.1’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1.1 

 

 

Şekil 1.1 Takım Organizasyon Şeması 



1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

MEKATEK takımı HÜMA aracının tasarım sürecinde yapılacak iş paketleri tablo 1.2’de 

üzerinde planlanan ve gerçekleşen şeklinde karşılaştırılarak gösterilmektedir. Pandemi ve 

sokağa çıkma kısıtlamalarında çalışma aksaklıkları yaşandığı ve yurt dışından alınan ürünlerin 

kargo süresinde aksama yaşandığından planlanan ve gerçekleşen süre arasında farklar 

oluştu. 

Tablo 1.2  

 

 



2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

İHA’nın şekil 1.2’de görüldüğü gibi çapraz iki kol uzunluğu 

619.95mm, kolların kendi arasındaki uzunluk 446,29mm ve 

İHA’nın yüksekliği 424,3mm’dir.  İHA’nın 1. görevdeki uçuş 

ağırlığı 2380,1 gramdır. 2. görevde kullanılacak komponentler ile 

birlikte ağırlığı 3381,1 gramdır. İHA’nın denge noktası şekil 1.3’ 

de görüldüğü gibi ağırlığı oluşturan merkez G noktasına göre 

konumlandırıldı. Kullanılan komponentlerin ağırlık bilgileri tablo 

1.3’de gösterilmektedir.   

 

Parça adı Ağırlık(g) Adet Toplam Ağırlık (g) 

Jetson Nano 136 1 136 

Pixhawk PX4 49 1 49 

GPS 49 1 49 

GPS Tutucu 13 1 13 

Telemetri 40 1 40 

ESC 26 4 104 

T-motor U3 97 4 388 

Pervane 14,2 4 56,8 

Karbon Gövde 600 1 600 

Motor tutucu 30 4 120 

Batarya 613 1 613 

Batarya kutusu  46 1 46 

Jetson Besleme Kartı 20 1 20 

Jetson Wifi Modülü  30 1 30 

Alıcı 4 1 4 

Sigorta 95 1 95 

PDB 7,3 1 7,3 

Güç modülü 9 1 9 

Montaj Elemanları 300 1 300 

Servo Motor 55 1 55 

Su Pompası 236 1 236 

Kamera + Tutucu 183 1 183 

Su Haznesi 200 1 200 

Ultrasonik Mesafe Sensörü 15 1 15 

Lazer Mesafe Sensörü 12 1 12 

1.görev     2380,1 

2. görev     3381,1 

Şekil 1.2 Teknik Çizim 

Tablo 1.3 
Şekil 1.3 Denge Noktası 



Parça adı Ağırlık(g) X uzaklığı (mm) Y uzaklığı (mm) Z uzaklığı (mm) 

Pixhawk PX4 49 -5,56 4,96 276,27 

Jetson Nano 136 -10,54 5,77 187,14 

Xbee  40 34,75 21,85 264,49 

GPS 49 -70,19 3,21 289,5 

Sigorta 95 -79,7 -114,58 205,7 

Motor1 97 -281,74 73,26 182,5 

Motor2 97 59,87 274,88 182,5 

Motor3 97 261,48 -66,74 182,5 

Motor4 97 -80,13 -268,35 182,5 

ESC1 26 -70,13 0 171 

ESC2 26 0 63,26 171 

ESC3 26 49,87 0 171 

ESC4 26 0 -56,74 171 

Batarya 613 -9,39 3,87 99,23 

Su haznesi 200 -10,77 -2,66 29,73 

Kamera 113 -32,08 56,54 20,3 

Servo motor 55 -37,98 -13,14 56 

Toplam 1842       

 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

İHA’nın gövde ve iniş takımında hafif, dayanıklı ve 

mukavemet değerinin fazla olmasından kaynaklı karbon 

fiber profiller ve plakalar kullanıldı. İHA’nın tasarımı Şekil 

1.4’te görüldüğü gibi standart X formatı yerine gövdeyi 

oluşturan kare plakanın köşelerine dik gelecek şekilde 

tasarlandı. Kollarda yuvarlak profil yerine kare profil 

seçilmesi, montaj kolaylığı ve yuvarlak profilde 

yaşanılan dönme problemini ortadan kaldırmaktadır. 

Böylelikle kol tutucu aparat kullanılmasına gerek 

kalmadan montajlanabilmesi sağlandı. Kullanılan 

karbon fiber plakalara elektronik cihazların soğuması ve montajlanması için uygun delikler 

açıldı. Kare profiller kendi aralarında alüminyumdan yapılmış L köşe aparatlarıyla montajlandı. 

Kare profillerin alt ve üst yüzeyinde bulunan plakalar somun ve cıvata ile montajlandı. İki plaka 

arasına sabitlenen kare profillerin ortasında kalan alanın verimli kullanılması için güç dağıtım 

kartı ve ESC’ler yerleştirildi. Motor tutucular kullanılan motorlar için özel olarak tasarlandı. 

Tasarlanan tutucuların hafif ve dayanıklı malzemeden olması için PLA filamentten üretildi. 

Motor kollarının gövdeye bağlandığı plakanın üst yüzeyinde yardımcı bilgisayar ve diğer 

elektronik komponentler yer almaktadır. Gövdenin üst tarafına distanslar yardımıyla yükseltme 

yapılarak uçuş kontrol kartı yerleştirildi. Gövdenin alt tarafına, pil ve 2. görev aparatlarının 

montajlanabilmesi için distans yardımıyla ara katman oluşturuldu.  

Şekil 1.4 Teknik Çizim 

Tablo 1.4 



Oluşturulan ara katman pilin güvenli bir şekilde yerleştirilebilmesi için alüminyum sabit bir kılıf 

oluşturuldu. Gövdeyi oluşturan plakaların en alt yüzeyine L köşe aparatlarının yardımıyla 2. 

görev aparatları montajlandı.  Gövde tasarımının devamı olarak iniş takımı, gövdenin alt 

kısmına 15°’lik açı ile karbon fiber yapı malzemesi devam ettirilerek T formatında tasarlandı. 

İniş takımının yere temas eden uç noktalarında inişten kaynaklı darbenin sönümlenebilmesi 

için kauçuk malzeme kullanıldı.  

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

İHA tasarımında pervanelerin seçimi aerodinamik anlamda yüksek etkiye sahiptir. Tasarlanan 

İHA’da maksimum Ağırlık belirlendikten sonra buna uygun pervaneler belirlendi ve analizi 

yapıldı. Yapılan analizlerde İHA’nın rüzgar etkisine karşı gösterdiği yukarı yönlü taşıma kuvveti 

baz alınarak analizleri gerçekleştirildi. Yapılan analizlerde 12 m/s maksimum hızla gelen 

rüzgarın İHA kollarına ve pervanelerine çarptıktan sonra meydana gelen ayrılma ile Bernoulli 

prensibine göre aşağıdan yukarı yönlü güç uygulayarak İHA’nın yükselmesini ve stabil 

kalmasını sağlamaktadır. Gelen rüzgar kuvvetini bölerek pozitif bir kuvvet elde edildi. Bu 

kuvvet İHA’ya uçuş sırasında pozitif etki etmektedir. Döner kanatlı İHA sisteminde pervaneler, 

sistemi aktif tutmayı sağlayan yüzey olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca sistemin güç 

tüketimini de doğrudan etkileyen bu sistem pervane seçimini daha önemli bir hale 

getirmektedir. Bu nedenle pervane seçimini T-motor U3 serisi motorlara özel olarak tasarlanan 

T-motor CF 13x4.4” pervaneler tercih edildi. Gerçekleştirilen Mesh ve Aerodinamik analizler 

sırasıyla şekil 1.5 ve şekil 1.6’da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.6 Aerodinamik Analizi 

Şekil 1.5 Mesh Analizi 



2.4 Görev Mekanizması Sistemi  

Görev mekanizma sistemimiz 2 ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar su alma ve 

su bırakma işlemleridir. Su almak için dalgıç pompa tercih edildi, dalgıç 

pompanın teknik resmi şekil 1.7’de gösterilmektedir. Dalgıç pompa 9-16V 

arasında çalışabilmektedir. Görev planlamamız doğrultusunda suyu daha hızlı 

ve yükseğe basabilmek için dalgıç pompa 14.8V pil gerilimi ile beslenmektedir. 

Dalgıç pompa bu gerilim altında 2.5A akım çekmektedir. Dalgıç pompanın teknik 

bilgileri tablo 1.5’de belirtilmektedir.  

 

Suyu hazneye iletmek için çapı 11mm olan silikon hortum 

kullanıldı. Yapılan testlerde dalgıç pompa dikey eksende 12 

litre/dk su pompalamaktadır. Pompa ile taşınan su hazneye 

dolacaktır. Hazne PLA filament kullanılarak 3D yazıcıdan 

üretildi. Su haznesinin alt kısmında suyu tahliye etmek için 

15.5mm çapında bir delik bulunmaktadır. Su haznesinin teknik 

çizimleri şekil 1.9’da verildi. Kavramsal tasarım raporunda 

kullanılan tahliye kapağı sızdırma yaptığı için malzeme 

değişikliğine gidildi.  Bu delikten tahliye işlemini gerçekleştirmek 

ve sızmayı engellemek için silikon tıpa kullanıldı. Suyun 

tahliyesini sağlamak için tıpa yerinden Servo yardımıyla 

çıkarılmaktadır. Servo 5V ile beslenirken yapılan testlerde yük altında maksimum 2.5A akım 

çektiği gözlemlendi. Bu şartlarda 12.5 watt anlık güç tüketirken 9N.m tork sağlamaktadır. 

Servodaki hareketin tıpaya iletilebilmesi için 2mm çapında çelik yay teli kullanılmaktadır. Görev 

mekanizmasının son hali şekil 1.8’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil1.8 

Şekil 1.7 Dalgıç Pompa  

Tablo 1.5  

Şekil 1.9 Su Haznesi Teknik Çizim 



2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

İHA’nın elektriksel devre şeması şekil 1.9’daki gibidir. 

 

MOTOR 

T motor U3 serisi mutorlarda kısa devre direncini arttırmak için 180°C 

sıcaklığa dayanabilen oksijensiz bakır bobin kullanılmıştır. Yüksek 

mukavemetli alüminyum, hafif ağırlık ile işlenen ince tasarım, hafif 

çerçeve özelliklerine sahiptir. Bu motorun sistemde kullanılma nedeni 

kalkış ağırlığı ve anlık çektiği akım gibi değerlerin yanı sıra 

verimliliğininde yüksek olmasıdır. Kullanılan motorun performans 

parametreleri tablo 1.6’da gösterilmektedir.  

 

 Tablo 1.6  

Şekil 1.9 Hüma Aracı Devre Şeması 



PERVANE 

Pervane seçiminde T-Motor tarafından motora uygun olarak hız, 

uçuş performansı,  hafiflik ve dayanıklılık özellikleri için tasarlanan 

karbon fiber 13*4.4“” pervaneler kullanılmaktadır. 

ELEKTRONİK HIZ KONTROL KARTI 

İHA’da kullanılan motorların hız kontrolünü sağlayabilmek için motorların 

tam yükte dahi çekebileceği maksimum akım dikkate alınarak T-Motor 

600Hz frekansında 40A elektronik hız kontrolcüsü kullanılmaktadır. 2S-6S 

piller ile çalışabilmektedir. 

PİL 

İHA’da kullanılan pilin hafif, yük altında kararlı ve tüm bileşenler için gerekli olan 

enerjiyi sağlayabilen 7500mAh 4S Li-Po Power Xtra pil kullanılmaktadır. 

GÜÇ DAĞITIM KARTI 

İHA’da kullanılan elektronik bileşenlerin besleme gerilimleri farklı olması 

sebebiyle gereken gerilimi organize bir şekilde dağıtabilmek için Matek PDB-

XT60 W/5V-12V güç dağıtım kartı kullanılmaktadır. PDB kullanılarak gücü 4S 

Li-Po pilden, birden çok elektronik hız kartına dağıtırken, servolar ve ikinci görev 

aparatları için senkronize ve regüle edilmiş DC 5V-12V sağlamaktadır. PDB için 

ek bilgiler tablo 1.7’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

PİXHAWK GÜÇ MODÜLÜ 

Uçuş kontrol kartı olarak kullanılan Pixhawk pil girişi voltajını düzenleyerek 

5V ile beslemesini sağlamaktadır. 

 

Tablo 1.7 



SİGORTA 

Gerekli durumlarda pilin sisteme verdiği tüm enerjiyi kesmek için İHA 100A 

sigorta ile korunmaktadır. 

UÇUŞ KONTROL KARTI 

Pixhawk PX4 Profesyonel Otopilot, İHA'nın kontrol ünitesidir. Pixhawk 

PX4 bağlantısının modüler olması ve portların birçok sistemi 

kullanmaya imkân sağlaması nedeniyle İHA için kullanılacak 

parçalardan bir tanesidir. Üzerinde bulunan portlar hem otonom 

kontrole hem de yer istasyonuna destek vermektedir. Ayrıca GPS 

üzerinden verilen konumda Otopilot olarak uçuş yapılabilmektedir. 

 

KONUMLAMA CİHAZI GPS 

GNSS kısaca uzaydan sinyaller yollayan ve dünya çapında konumlandırma 

işlemleri için kullanılan bir uydu kümesi olarak tanımlanabilir. Yeryüzündeki 

akıllı telefonlar gibi GNNS alıcıları, yörüngedeki uydular tarafından 

gönderilen sinyallerin içine şifrelenmiş zamanlama ve konumlandırma 

verilerini çözerek kendi konumlarını tespit edebilir. GPS teknik özellikleri 

tablo 1.8’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

JETSON NANO 

Görevler sırasında yapay zekâ, görüntü işleme, nesne algılama ve 

nesne takibi gibi yüksek işlem gücü gerektiren işlemler için Nvidia Jetson 

Nano kullanılmaktadır. Jetson Nano teknik özellikleri tablo 1.9’ 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 1.8 

Tablo 1.9 



HABERLEŞME MODÜLÜ 

XBee modülü, IEEE 802.15.4 ağ protokolünü kullanarak uçtan uca (peer-to-

peer) veya çoklu bağlantı imkânları sunmaktadır. Bir diğer değişle XBee, Digi 

firmasının kendi geliştirdiği Zigbee protokolüdür. Ayrıca kullanmış olduğumuz 

seri XBee Pro S2C serisidir. Anten tipimiz ise kablo antendir. Haberleşme 

modülü teknik özellikleri tablo 1.10’da gösterilmektedir. 

 

 

 

KUMANDA  

İHA’nın uzaktan manuel olarak kontrol edilebilmesi için 24 kanallı FrSky 

Horus X10S kumanda kullanılmıştır. 

 

KAMERA 

İHA’nın uçuş esnasında nesne tanıma ve görüntü sağlayabilmek için 1080P 

30fps çözünürlüklü ve 78° diyagonal görüş alanı sağlayan Logitech C920 

Webcam kullanılmaktadır. 

DALGIÇ POMPA 

İHA’nın uçuş esnasında su alma işlemi için 12-24V 12 litre/dk dalgıç pompa 

kullanılmaktadır. 

SERVO MOTOR 

Görev esnasında su haznesinde bulunan tıpayı kaldırmak için MG995 Servo 

Motor kullanılmaktadır. 

RÖLE  

Sıvı seviye sensör devresinden gelen sinyale göre dalgıç pompanın açılıp 

kapanmasını sağlamak için 1 kanallı 5volt röle kullanılmaktadır. 

 

 

Tablo 1.10 



SENSÖRLER 

İHA’nın uçuşu sırasında yükseklik bilgisini doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için 

Ultrasonik HC-SR04 ve Lazer mesafe TF Mini+ sensörleri kullanılmaktadır. 

DEVRELER 

Jetson Nano’yu beslemek için 5V 4A besleme devresi tasarlanarak üretildi. Görev esnasında 

haznenin doluluğunu tespit etmek için aşağıdaki sıvı seviye sensör devresi tasarlanarak 

üretildi. 

 

 

 

 

 

 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Su bırakma alanının tespiti için Logitech C920 kamera ve 

Jetson Nano yardımcı bilgisayarı tercih edildi. Kamera 1080p 

30 fps görüntü sağlamaktadır. Yardımcı bilgisayar hafifliği, 

işlem gücü ve fiyat kriterleri göz önünde bulundurularak seçildi. 

Su bırakma alanının tespiti için görüntü çözünürlüğü 640x480 

olarak sabitlendi. Görüntüdeki renklerin saf haliyle kullanılması 

verimli olmadığı için HSV renk uzayına dönüşümü 

gerçekleştirildi. HSV renk uzayının silindirik gösterimi şekil 

1.10’da verilmiştir. Bu dönüşüm, renklerin doygunluğu ve 

nesnelerin boyutunun bilgisayar tarafından daha iyi 

anlaşılmasını sağlamaktadır. 

Renklerin BGR’den HSV’ye dönüşümünün matematiksel modellemesi aşağıdaki gibidir; 

MAX = max{R,G,B} , MIN = min{R,G,B} 

            Şekil 1.10 



Görüntüdeki renkler uygun formata getirildikten sonra maske oluşturma işlemi 

gerçekleşmektedir. Maskeyi oluştururken filtrelenecek rengin düşük ve yüksek tonu belirtilir. 

Oluşturulan maske görüntü ile kıyaslanır bunun için her bir piksel AND kapısına girer, maskeyle 

uyuşan pikseller [0,0,0] renk tonundan farklı değer alır. Bu işlemle ilgili görüntü şekil 1.11’de 

verilmiştir. 

  

Maskelenen görüntü griye çevrilir, bu renk dönüşümü sayesinde ikinci bir maskeleme işlemi 

gerçekleştirilebilir hale gelir. İkinci maskeleme, bir eşik değeri belirlenmesiyle uygulanır. Eşik 

değerinin altında kalan kısımlar siyah(0) , eşik değerini geçen kısımlar beyaz(1) değerini alır. 

Bu yöntem şekil 1.12’de gösterilmektedir. 

 

Görüntü içerisindeki boşluklar nesne tespitinde sorun yaratabileceğinden bu boşluklar 

OpenCV kütüphanesindeki “dilate” fonksiyonu ile dolduruldu. Boşlukları doldurduktan sonra 

oluşan görüntü şekil 1.13’te verilmiştir. Görüntü işlem yapmaya hala uygun olmadığından 

yeniden boşlukların doldurulabilmesi için OpenCV içerisinde bulunan “morphologEx” 

fonksiyonu kullanıldı. Bu işlem gerçekleştikten sonra elde edilen görüntü şekil 1.14’te 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 1.11 

                       Şekil 1.13                                                                    Şekil 1.14 

Şekil 1.12 



Görüntü, üzerinde işlem yapılabilecek bir noktaya gelse de nesne tespitinin iyileştirilmesi adına 

görüntünün kenarlarındaki saçaklanmaları gidermek için bir bulanıklaştırma işlemi 

gerçekleştirildi. Bu sayede bilgisayar işlem yaparken oluşan saçakları göz ardı edecek ve daha 

verimli çalışabilecektir. Bulanıklaştırma işlemi için OpenCV içerisinde bulunan “GaussianBlur” 

fonksiyonu kullanıldı. Gauss bulanıklığının görüntü üzerindeki etkisi şekil 1.15’te verilmiştir. 

Gauss bulanıklığını sağlamak için kullanılan matematiksel model aşağıdaki gibidir; 

Bir boyutta Gauss fonksiyonunun formülü:  𝐺(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎2
ⅇ
−

𝑥2

2𝜎2 

Elimizdeki görüntü, kontur çıkarmaya uygun hale getirildi. İHA’nın yöneliminde bu konturların 

ağırlık noktası esas alınmaktadır. Konturlar sarı bir çizgi ve ağırlık merkezinde beyaz bir 

noktayla belirtilmektedir, bu görsel şekil 1.16’daki gibidir. 

 

İHA’nın yönelimine karar verebilmesi ve hedef nesnenin yerinin belirlenebilmesi için ekran 25 

parçaya bölünmektedir. Bu bölmelerin şekilleri ve sayıları, bu konuda yayınlanan uluslararası 

makalelerden çıkarılan sonuçlar neticesinde belirlendi. Bu işlemlerin gerçekleştirilmeden 

önceki ve sonraki görüntüsü şekil 1.17’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1.15 

Şekil 1.17 

Şekil 1.16 



2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

İHA’nın tasarım başlangıcı itibari ile stabil ve yüksek performanslı bir araç olabilmesi için 

tasarım parametrelerine dikkat edildi. Bu nedenle aktif elemanların optimum değerlerde 

seçilmesi sağlandı. Ayrıntılı hesaplamalar aşağıdaki gibidir. 

Motor Parametreleri: 

Toplam motor ortalama güç: P = V x I = 14,8 x 36 = 532,8 W / h  

Motor güç tablosu (Tablo 1.6) üzerinde bulunan veriler göz önüne alınarak kalkış akımı 

14A,  ortalama uçuş akımı 36 A’dir. 

Li - Po Batarya Değerleri: 

İHA ortalama 36A akım çekmektedir. 7500mAh bir batarya (7.5x60) / 36 = 12.5dk ortalama 

uçuş sağlamaktadır. %80 deşarj sebebiyle %20’lik tolerans uçuş süresi hesaplandı. %20 

Toleransla Uçuş süresi = 10 dakikadır. Pilden anlık çekebilecek akım değeri ise  “C x Pil 

Kapasitesi (A)” formülüyle hesaplanarak 45C  x 7.5  = 337.5A  olarak hesaplandı. 

Pil gücü: P = V x I = 14,8 x 7500 = 111 W / h 

1.Görev için performans değerleri; 

İHA’nın 1. görev kapsamındaki ağırlık tablosu 1.3’de yapılan hesaplama üzerinden 2380 gr’dır. 

Bu ağırlık değerlerinde e-calc hesaplamaları aşağıdaki gibidir. Bu hesaplamalar da testler 

esnasındaki uçuş süresi, maksimum hız gibi değerlerinin takibi yapıldı. Bu gözlemler tablo 1.11 

üzerinde karşılaştırma ile ayrıca gösterildi. Bu karşılaştırmaların yorumlanması ile de 1. görev 

esnasında hesaplanan değerlerin testlerle desteklendi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Hesaplanan Test sonucu Ağırlık 

Max hız 19.7 m/s 14 m/s 

2380 

g 

Max yatış 68° 50° 

Tırmanma 

oranı 
9.0 m/s 9.0 m/s 

Uçuş süresi 11.6 dk 12 dk 

Şekil 1.18 Görev 1 Performans Parametreleri 

Şekil 1.19 Görev 1 Uçuş Süresi Grafiği 

Tablo 1.11 Görev 1 Performans  
Test-Hesap Karşılaştırması 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.Görev için performans değerleri; 

İHA’nın 2. görev kapsamındaki ağırlığı tablo 1.3’de yapılan hesaplama ve alınacak yük ile 

birlikte 3950 gr’dır. Bu ağırlık değerlerinde e-calc hesaplamaları ve değerlendirmeleri 

aşağıdaki gibidir.  

Şekil 1.20 Görev1 Tam İtki Durumu Motor Özellikleri 

Tablo 1.12 Görev 1 Ağırlığı Elektriksel-Mekaniksel Değerler 



 

 

 

 

 

  Hesaplanan Test sonucu Ağırlık 

Max hız 16.3 m/s 12 m/s 

3950 

g 

Max yatış 51° 45° 

Tırmanma 

oranı 
5.6 m/s 6 m/s 

Uçuş süresi 7 dk 7 dk 

Şekil 1.21 Görev 2 Performans Parametreleri 

Tablo 1.13 Görev 2 Performans  
Test-Hesap Karşılaştırması 

Tablo 1.14 Görev 2 Ağırlığı Elektriksel-Mekaniksel Değerler 

 

Şekil 1.22 Görev 2 Uçuş Süresi Grafiği 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

MEKATEK takımı HÜMA aracının maliyet hesaplaması tablo 1.15’de gösterilmektedir. Tablo 

verilen destek üzerinden yapılan harcamaları içermektedir. İHA’nın oluşturan diğer parçaların 

maliyetleri sponsorluk anlaşmaları kapsamında karşılanmıştır. 

No Parça Adı 
Birim Fiyatı 

(TL) 
Miktarı 

Toplam 

Fiyatı (TL) 

1 Li-Po Batarya Adaptörü 102 1 102 

2 Jetson Nano Geliştirme Kartı 1800,39 1 1800,39 

3 
İHA İnşa Malzemeleri (mesafe aralayıcı, karga burnu, 

pense, yan keski ,filament abs vb. (Robotistan) 
1834,24 1 1834,24 

4 Power Xtra Li-Po 7500 mAh Batarya 920,81 1 920,81 

5 XT60 Plug 60A Li-Po Konnektör Takım 5,38 12 64,56 

6 UNI-T UT33D+ Multimetre  117.39 1 117.39 

7 MG14129-C Havya Sehpası 146.73 1 146.73 

8 3’lü Kablodan Kabloya Klemens 5,87 3 5,87 

9 2mm Gold Konnektör (3set) 14.50 10 145,06 

10 Servo Uzatma Kablosu 26 AWG 5,723 1 5,723 

11 İşaretleyicili Kablo Bağı (5adet) 9,935 2 9,935 

12 2.0mm Yaylık Çelik Tel (1 metre) 2,3954 1 2,3954 

13 HC-SR04 Ardunio Ultrasonic Mesafe Sensörü 105.256 2 21,05 

14 M3x8MM Cıvata 7.375 3 22,125 

15 Mahtex Sıvı Lehim Pastası 79,9 1 79,9 

16 Pattex Hızlı  Yapıştırıcı 20,3 2 40,6 

17 MRK KBL-002 Av Kablosu 20,58 1 20,58 

18 VGA-EASCAP 92,1 1 92,1 

19 10x4.5” Pervane Seti 38,01 4 152,05 

20 Şarjlı Tornavida 200 1 200 

21 Jetson Nano Besleme Devresi İmalatı (Özdisan Alım) 170,55 1 170,55 

22 Plastik Kelepçe 300 mm 25 2 50 

23 Fry -Sky X10S Kumanda  3700 1 3700 

24 Şarjlı Tornavida Uç Seti  137,5 1 137,5 

25 
Hobi Devre Alım(Baskı devre kağıdı,jumper 

kablolar,breadboard vb.) 
103,34 1 103,34 

26 Spiral taş (kesim için) 40 1 40 

27 Dayson Maskeleme Kağıt Bant  9,63 3 28,9 

  TOPLAM     10.013,79 

Şekil 1.23 Görev 2 Tam İtki Durumu Motor Özellikleri 

Tablo 1.15 Hava Aracı Maliyeti  



2.9 Yerlilik 

Yerlilik kapsamında “Arayüz Tasarımı ve Yazılımı” başlığında çalışma gerçekleştirildi. Bu 

çalışmada Basic-T standardı referans alındı. Arayüz tasarımı Qt Designer ve Adobe 

Photoshop kullanılarak tasarlandı. Arayüz yazılımı çapraz platform uygulama geliştirmeye 

yarayan PyQt5 kütüphanesi kullanılarak programlandı. Arayüz yazılımında PyQt5 

kütüphanesinden QtCore, QtGui,  QtWidgets modülleri ve QMainWindow, QApplication, 

QPixmap sınıfları kullanıldı. Hız göstergesi, durum cayrosu, altimetre, pusula, istikamet 

cayrosu ve dikey hız göstergesi için dronekit kütüphanesinden gelen verileri ayrı ayrı 

fonksiyonlarda kullanarak, PIL kütüphanesi yardımıyla değerleri açıya çevrilip göstergelerin 

ibreleri oynatıldı. Batarya durumunu dronekit kütüphanesi içinde bulunan 

vehicle.battery.voltage değişkeninden gelen veri ile gösterildi. Bu veri şekil 1.24’de gösterilen 

yer istasyonu şemasının sağ üst kısımda yer almaktadır. İHA ile veri alışverişi için dronekit 

içerisinde bulunan connect ve VehicleMode fonksiyonları tanımlandı. Verilerin anlık olarak 

güncellenmesi için bir thread oluşturuldu. Bu thread de PyQt5’de var olan Signal-Slot 

bağlantıları gerçekleştirilerek verilerin güncellenmesi sağlandı. Veri güncellemesinde 

belirlenen süreye göre güncelleme yapılması için time modülü kullanıldı. 

 

Arayüz tasarımındaki kodlar aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

https://drive.google.com/file/d/1ljJ5rllTTO1-mcBZKm-a-HBn5VZscRRw/view?usp=sharing 

 

 

 

Şekil 1.24 Yer İstasyonu  

https://drive.google.com/file/d/1ljJ5rllTTO1-mcBZKm-a-HBn5VZscRRw/view?usp=sharing

