
 

 
      

 

 

  

TEKNOFEST 2021 

ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARACI YARIŞMASI 

BÜKREK 
DETAYLI TASARIM RAPORU 

MUSTAFA KAAN HUNCE 
MUHAMMED ALİ ÖZTEMEL 
HÜSEYİN UTKU MERCANTAŞ 

 
RAMAZAN TURGUT 

ZEKERİYA BORA SUNAMAK 

SERKAN SANCAR 
SEMANUR CAMBAZ 

ADİS MİNNİAKHMETOV 

MUSTAFA KAAN ÇALIŞKAN 

PROF. DR. ATİLLA BIYIKOĞLU 



TAKIM ADI: BÜKREK 

ARAÇ TÜRÜ: SABİT KANAT 

ÜNİVERSİTE: GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

TAKIM KAPTANI: MUSTAFA KAAN ÇALIŞKAN 

 

1. PROJE ÖZETİ 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

  Tasarlarken öğrendiğimiz, uygularken pekiştirdiğimiz, hayaller kurmamıza sebep  

olan,yaratıcılığımızı ve çalışkanlığımızı ortaya çıkarmaya mecbur bırakan, oluşturduğumuz 

ürünün getirdiği haklı mutluluğu yaşamamıza neden olan bir çalışma ve tasarım süreci sonucu 

çalışmalarımız şekillenmiştir. Bükrek İnsansız Hava Aracı, “Uluslararası İnsansız Hava 

Araçları Yarışması” kuralları ve gerekliliklerine uygun olarak planlanmış ve tasarlanmıştır.. 

Tasarımımızı planlarken özgün bir eser ortaya koymak bizim için en önemli kriterler olarak öne 

çıkmıştır. Özgünlüğü yakalarken performanstan ödün vermeden oluşturulabilecek en ideal 

tasarım ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Performansın yanı sıra optimizasyon kolaylığıda 

oldukça önemli olmuştur. Emsallerinin aksine araç başı ve ucu sivri silindirik özgün gövde 

yapısı, hava sürtünme kuvvetlerinin negatif etkisinden en az şekilde etkilenmek ve gövde 

üzerine rahat ve sorunsuz bir şekilde iniş yapabilmek adına tercih edilmiştir. Gövde içi faydalı 

yük taşıma özelliği ise hem sürtünme kuvvetinin etkileri hem de görsellik açısından tasarıma 

pozitif olarak yansımaktadır. Kanat alanının ise gerekli analiz hesaplamalarının ardından en 

ideal lift kuvvetini verecek şekilde optimizasyon çalışmaları sonuçlandırılmıştır ve ideal hücum 

açısı belirlenmiştir. Aracımız özgün mimarisi, ince ayrıntıları dahil edilerek yapılmış analiz 

çalışmaları ve deneysel çalışmalar sonucunda keskin bir manevra kabiliyetine sahip olmanın 

yanı sıra zorlu hava koşullarında dahi stabil ve verimli bir uçuş için gerekli tüm yeteneklere ve 

donanımlara sahiptir.Elektronik yapısı ile günümüz koşullarında çağdaş ve ideal uçuş için 

gerekli olabilecek en verimli performans hedeflenerek  toleranslar belirlenerek planlanmış ve 

elektronik ekipman seçimleri bu doğrultuda yapılmıştır. Elektronik sistemlerin uçak içi 

yerleşimleri ise uçuş aerodinamiği bakımından ağırlık merkezinin olabilecek en uygun 

konumda bulunması göz önüne alınarak belirlenmiştir. Elektronik komponentler  yardımı ile 

tamamen otonom olarak uçuş yapabilme yeteneğine sahip insansız hava aracımız, hem pilot 

hatalarından kaynaklanan problemleri minimize etmek hem de geleceğin teknolojilerine uyum 

sağlayabilmek için önemli bir yeteneğe sahiptir. Ayrıca tamamen kendi çalışmalarımız ile 

oluşturduğumuz yazılım ve görüntü işleme çalışmalarımız ile faydalı yükün belirlenen hedefe 

yüksek bir hassasiyetle bırakılması hedeflenmektedir. 

https://www.youtube.com/watch?v=v264D0RBqcw 



1.2 Takım Organizasyonu 
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15 Ocak 2021 Takımımızın ilk toplantısı ve görev dağılımının yapılması. 

20 Ocak 2021 İnsansız Hava Aracı ilk tasarımının tamamlanması. 

22 Ocak 2021 Analizler tamamlanarak optimizasyon çalışmalarının tamamlanması. 

25 Ocak 2021 Gerekli hesaplamaların ardından aviyonik sistemlerin belirlenmesi. 

23 Nisan 2021 İnsansız Hava Aracının yapısal üretiminin tamamlanması. 

3 Mayıs 2021 Aviyonik sistemlerin araca montajı ve kontrolünün sağlanması. 

10 Mayıs 2021 Görüntü işleme modeli ve otonom uçuşun gerekliliklerinin sağlanması. 

18 Mayıs2021 Uçuş öncesi testlerinin tamamlanması. 

19 Mayıs 2021 İlk uçuşun gerçekleştirilmesi. 

12 Temmuz 

2021 
Uçuş testlerinin ardından optimizasyon çalışmalarının tamamlanması. 

20 Temmuz 

2021 
Detaylı tasarım raporunun tamamlanması. 



 

 

1.3.2      GERÇEKLEŞEN İŞ AKIŞ ÇİZELGESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Ocak 2021 Takımımızın ilk toplantısı ve görev dağılımının yapılması. 

29 Ocak 2021 İnsansız Hava Aracı ilk tasarımının tamamlanması. 

17 Şubat 2021 Analizler tamamlanarak optimizasyon çalışmalarının tamamlanması. 

10 Mart 2021 Gerekli hesaplamaların yapılması, aviyonik sistemlerin belirlenmesi. 

13 Nisan 2021 İnsansız Hava Aracının yapısal üretiminin tamamlanması. 

3 Mayıs 2021 Aviyonik sistemlerin araca montajı ve kontrolünün sağlanması. 

24 Mayıs 2021 
Görüntü işleme modeli ve otonom uçuşun gerekliliklerinin 

sağlanması. 

4 Haziran 2021 Uçuş öncesi testlerinin tamamlanması. 

5 Temmuz 2021 İlk uçuşun gerçekleştirilmesi. 

14 Temmuz 

2021 

Uçuş testlerinin ardından optimizasyon çalışmalarının 

tamamlanması. 

24 Temmuz 

2021 
Detaylı tasarım raporunun tamamlanması 



2. DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri  

Tablo A. Sabit kanatlı İHA Parça ve toplam ağırlık tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

no Parça Adı Ağırlık (gr) Adet Toplam ağırlık (gr) 
1 Pil 445 1 445 
2 Raspberry pi 80 1 80 
3 Pixhawk  70 1 70 
4 Sigorta  93 1 93 
5 Xbee 10 1 10 
6 Motor 171 1 171 
7 Motor takozu 70 1 70 
8 Köpük gövde 280 1 280 
9 Esc  80 1 80 
10 Gps 70 1 70 
11 Alüminyum iskelet 373 1 373 
12 Balsa iskelet 132 1 132 
13 Top atma mekanizmaları 

(servoları yekeleri ve telleri) 
20 2 40 

14 V Kuyruk köpük kısımlar 120 1 120 
15 Ön kapakçıklar 18 2 36 
16 Arka kapakçıklar 18 2 36 
17 Uzun karbon boru 170 1 170 
18 32cm karbon boru 16 2 32 
19 Kamera bağlantı parçası 30 1 30 
20 1.top 105 1 105 
21 2.top 105 1 105 
22 Kanadın köpük kısımları. 205 2 410 
23 Pervane  22 1 22 
24 Kuyruk servosu 15 2 30 
25 Kanat servosu. 19 2 38 
26 1 metrelik karbon boru. 50 2 100 
27 58cm karbon boru 29 2 58 
28 Karbon çubuk 20 2 40 
29 Kablolar  134 - 134 
30 3 boyutlu yazıcı parçaları 32 2 64 
   Toplam  3444 



2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri  

Tablo B. Sabit kanatlı İHA malzeme ağırlık ve denge tablosu 

no Parça Adı Ağırlık (gr) X uzaklığı(mm) Y uzaklığı(mm) Z uzaklığı(mm) 
1 Ağırlık merkezi  -61,8 -34 0 
2 Pil. 445 -285,6 -149 0 
3 Raspberry pi. 80 -156,6 -162,5 0 
4 Pixhawk  70 -188 -97,3 0 
5 Sigorta  93 -292,7 -102,8 0 
6 Xbee 10 -276,5 -110,3 45 
7 Motor  171 -535,6 37,8 0 
8 Motor takozu 70 -498,3 37,7 0 
9 Köpük gövde. 280 -114,8 -131,6 0 
10 Esc  80 -112 -13,1 0 

11 Gps 70 -81,5 130 0 
12 Alüminyum iskelet 373 -40 4,2 0 
13 Balsa iskelet 132 -70,1 -131,6 0 
14 Top atma 

mekanizmaları 
(servoları yekeleri ve 
telleri) 

40 67,5 -105,9 0 

15 Kuyruk (Servolar 
karbon çubukları ve 
kaplamaları dahil) 

190 975 134,6 0 

16 Ön kapakçıklar 36 5 -182,1 0 
17 Arka kapakçıklar 36 130 -182,1 0 
18 Uzun karbon boru 170 288,2 39,1 0 
19 Gövde içi karbon 

destek boruları 
90 -75,9 -126,6 0 

20 Kamera bağlantı 
parçası 

30 -380,1 -133,7 0 

21 1.top 105 5 -182,1 0 
22 2.top 105 130 -182,1 0 
23 Kanatlar (Servoları, 

karbon boruları 3 
boyutlu basılan 
parçalar ve 
kaplamaları dahil) 

612 -6 58 0 

24 Pervane  22 -567,1 35 0 
 Toplam  3310    

*Uçağımızın elektronik parçalarını birbirine bağlayan kabloların ağırlık merkezlerini net olarak 

belirleyemediğimizden bu tabloya ekleyemedik. 

*Ağırlık merkezi X eksenine göre kanat chordunun %25lik kısmında bulunmaktadır.           

 



2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

 

 

Mekanik yapıların iskeleti, şase olarak adlandırdığımız birimlerden oluşmaktadır. Bu 

iskelet sistemi sahip olunabilecek en yüksek dayanıma sahip olmalıdır. Dayanıklılığı yüksek 

malzemelerle çok daha sağlam mekanik yapılar üretilebilmektedir ancak havacılık için aslolan 

dayanıklılık-ağırlık ilişkisindeki verimin en iyi şekilde ve olabildiğince basit olarak 

kullanılabilmesidir. Bu suretle çalışmalar yapılırken bahse konu verimi en iyi şekilde alabilmek 

adına malzeme seçiminde, tasarım fikirlerinde ve modellemelerde; “maksimum dayanım - 

minimum ağırlık - minimum maliyet” ilkesinden yola çıkılarak ve birçok farklı malzeme karma 

şekilde kullanılarak en doğru ve en verimli şase, gövde ve mekanik sistemler özgün olarak 

tarafımızca tasarlanmıştır.  

 



Bu çalışmalar doğrultusunda balsa ağacının hafifliği ve darbeye karşı oluşturduğu 

absorbe yeteneği, karbon çubukların sağlamlığı ve kritik bölgelerde kullanılan çeşitli 

alüminyum parçaların dayanıklılığından elde edilen avantajlarla birlikte, ağırlık, dayanıklılık, 

esneklik ekseninde birçok farklı avantaja sahip sıcak tel kesim methoduyla  kendi ürettiğimiz 

kılavuzlar yardımıyla üretilen EPP köpük parçaların kullanımıyla gövde tasarımı ve üretimi 

tamamlanmıştır. Şase için  kendi tasarladığımız ve ürettiğimiz alüminyum gövde sayesinde 

uçuş esnasında ve iniş esnasında gerekli stabiliteyi. dayanımı ve esnekliği sağlayabilmekteyiz.  

3D olarak bilgisayar destekli tasarlandıktan sonra lazer cnc kesim ile parçaların kesimleri 

tamamlanmıştır. Ardından parçalar kaynak ile birleştirilmiştir ve balsa ağacıyla beraber 

kullanımıyla birlikte  gövdemizin şasesi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu alüminyum tasarıma 

entegre olarak yerleştirilen karbon fiber çubuklar ile birlikte kanatların, gövdenin stabilitesi ve 

dayanımı arttırılmıştır. Bunların yanı sıra gövdenin geometrik yapısı, aerodinamik açıdan 

verimli olduğu analizler ve deneysel çalışmalar ile belirlenen bir model olarak silindirik, arka ve 

ön taraflarda ise basınç kaybı olmaması adına kubbe şekli baz alınarak tasarlanmıştır ve 

bilgisayar ortamında çeşitli analiz programları aracılığıyla statik ve dinamik testleri 

tamamlanmıştır. Bu testler sonucu gerekli optimizasyon çalışmaları yapılmıştır.  Kanat ve 

kuyruk üzerindeki çeşitli servo motorlar tarafından kontrol edilen aileron, flap rudder gibi 

mekanik ve hareketli sistemler ile insansız hava aracının manevra ve uçuş gereklilikleri 

sağlanmaktadır. Proje için görev olarak belirlenmiş olan faydalı yük bırakma mekanizması ise 

en güvenli ve en akıcı şekilde görevi tamamlayabilmek adına yoğun çalışmalar ve analizler 

sonucunda pençe tipi gövde içinde açılır - kapanır kapak sistemine göre tasarlanmıştır. Tüm 

bu sistemlerimizin tasarımı ve özgün yapısı gövde üzerine iniş yapılabilecek şekilde ekibimizce 

kurgulanmış olup değişen koşullar ve görevler için gerekli toleransları hesaplanarak, kolay 

konfigure edilebilir ve geliştirilebilirliğe uygun olarak planlanmış ve tasarlanmıştır.         

       

 

 



2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Hava aracımız tasarlanırken aerodinamik elemanlarının ebat ve şekilleri yapılacak görev ve 
ülkemizin hava şartları göz önünde bulundurularak yapılan analizler sonucunda seçilmiştir. Bu 
aşamada yaptığımız analizlerde xflr5 ve Ansys programları kullanılmıştır. Öncelikle 
aerodinamik karakteristiğinin yanı sıra üretilebilirlik ve dayanıklılık göz önünde bulundurularak 
xflr5 programı yardımıyla kanat ve kuyrukta kullanacağımız foiller belirlenmiştir. Foiller 
belirlendikten sonra tekrardan xflr5 yardımıyla optimum L/D oranına sahip maksimum 
stabilitedeki kanat ve kuyruk geometrileri tespit edilmiştir. Bu aşamadan sonra oluşturduğumuz 
insansız hava aracı tasarımımızı bir bütün olarak Ansys programında CFD analizlerine maruz 
bırakarak uçağımızın aerodinamik verimliliğinin geçerliliği pekiştirilmiştir. Bu aşamalar 
sırasında elde ettiğimiz bazı veriler şunlardır; 

Uçağın kütlesi  3444 gr 
Kanat açıklığı 2040 mm 
Root chord  320 mm 
Tip chord 220 mm 
Kanat alanı 0,553 m2 
Kanat yükü 6230,101 gr/m2 

MAC 274,173 mm 
İnsidans açısı +1° 
Atak açısı(AOA) +5° 
Açıklık oranı (AR) 7,528 
Sivrilik oranı 1,455 
Cl max  1,32 
Cl uçuş 0,82 
Stall açısı +15° 
Vstall  8,7 m/s 

Vuçuş 15 m/s 

Cm 0,121 
 

Yukarıda gördüğünüz değerlerin bahsedilen programlarla bulunmasında kullanılan bazı 
grafik ve veriler; 

 



 

 

 

 

 

 



     

                                               

           

 

               AOA=5° CFD sonucu                                               AOA=15° CFD sonucu 

 

 

 



2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

        Mekanik sistemler tasarlanırken ve üretilirken yaşanılabilecek sorunların minimuma 

indirgenmesi göz önünde bulundurulması gereken bir gerekliliktir. Bu doğrultuda Bükrek 

İnsansız Hava Aracı faydalı yük taşıma ve bırakma sistemi  tasarlanırken görev esnasında 

düzgün şekilde çalışabilir, kullanılabilirliği yüksek, karmaşık olmayan ve hafif bir sistem ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Faydalı yük, 2 adet içi jel silikon toptur. Görev ve uçuş başlamadan 

önce bu topların insansız hava aracına yüklenmiş ve mekanizma kapaklarının kapatılmış 

olması gerekmektedir. İnsansız hava aracının arka tarafında gövde içerisinde  bulunan 2 adet 

bölünmüş alana faydalı yükler yerleştirilir. Bölmelerde görev yükünün uçuş esnasında hareket 

etmemesi için faydalı yüklerin sabitleneceği yataklar bulunmaktadır. Bölmeler, pençe sistemi 

şeklinde açılır- kapanır olarak çalışmaktadır. Taşıma ve bırakma sisteminde her bir faydalı yük 

için 2 adet olmak üzere toplam 4 adet kapak bulunur. Bu kapaklar uçuş esnasında 2 adet servo 

motor yardımıyla kapalı tutulmaktadır. Servoların yeke kısmından her bir kapağa giden ve 

kapakların açılmasını sağlayan ince ve hafif teller bulunmaktadır. Servolar kapalı 

konumdayken teller gergindir ve kapaklar kapalıdır. Görevde belirlenen ve faydalı yüklerin 

bırakılması hedeflenen kırmızı alana faydalı yük bırakılacağı durumda ise servo motorlardan  

bir tanesi harakete geçer, yeke yardımıyla teller itilir ve kapaklar faydalı yükün düşmesine 

olanak sağlayacak şekilde sağa ve sola doğru açılır. İlk faydalı yük bu sayede bırakılmış olur. 

Daha sonra ise servo motorlar ilk pozisyonlarına dönerek tellerin gergin pozisyona dönmesine 

neden olur ve bu sayede mekanizma kapakları kapanmış olur. Diğer faydalı yük için de aynı 

mekanizmanın diğer bölümü kullanılır. Bu iki mekanizma birbirinden bağımsız hareket eder. 

Bu sayede hata riski oldukça düşüktür. Uçuş esnasında faydalı yüklerin gövdeden ayrılması 

dolayısıyla oluşabilecek ağırlık merkezindeki değişim etkisi de hesaplamalarda ve tasarım 

süreçlerinde  göz önünde bulundurulmuştur. Bu yüzden faydalı yükler ve onları taşıyan 

mekanizma,  ağırlık merkezine olabildiğince yakın ve dengeyi bozmayacak şekilde 

konumlandırılmıştır. Tek servo motor kullanılarak çalışmalar ve tasarımlar denenmiştir fakat 

mekanizma içinde karmaşıklığa ve daha fazla ağırlığa neden olmasından kaynaklı olarak 

yapılan deneysel çalışmalar sonucu bu planlamadan vazgeçilmiştir. Hafiflik ve basitlik 

tasarımımızı belirlerken önemli parametreler olmuştur. 

Bu sistemin tasarlanıp kullanılmasının başlıca sebepleri çalışabilirliğinin kolay, hafif ve 

güvenli olmasıdır. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3.2.  Görev Mekanizması Açık Şekil 2.3.1.  Görev Mekanizması Kapalı 



2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

İHA’nın görev 1 ve görev 2’yi başarılı şekilde tamamlayabilmesi için elektrik bağlantılarının 

elektronik donanımlara düzgün ve uygun biçimde bağlanması gerekir. Otonom uçuş için 

öncelikle Pixhawk 2.4.8’in yer istasyonundan ESC , GPS kalibrasyonları ve parametre ayarları 

yapıldı. GPS’in kabloları, Pixhawk’ın GPS ve I2C pinlerine  takılarak konum bilgileri yer 

istasyonu üzerinden alındı. ESC kalibrasyonundan sonra motorun çalışma testi yapıldı. 

Havadaki hızımızı ölçen pitot tüpü Pixhawk’ın I2C pinine çoğaltıcı yardımıyla takıldıktan sonra 

yer istasyonu üzerinden ayarlamalar yapıldı. 

2 adet XBee modülünden biri Coordinator biri Router olarak belirlenir. Coordinator, bilgisayara; 

Router Pixhawk’ın telemetri pinine takılır. Router’ın kablosundaki RX, TX kabloları yer 

değiştirilerek Pixhawk’a bağlanır.  XCTU uygulaması, 2 XBee modülünün uçtan uca güvenli 

bir şekilde kullanılmıştır. XBee modüllerini yapılandırırken 57600 baud rate’de yayın yapacak 

şekilde ayarlanmalıdır. XBee, konfigüre etmek için ilk olarak PAN ID ve Scan Channel iki 

cihazda da aynı olacak şekilde ayarlandı. Ardından, Coordinator’ın Serial Number High 

numarası Router’daki Destination Addres High bölümüne yazıdı. Aynı şekilde, Routerdaki 

Serial Number High, Coordinatordaki  Destination Addres High kısmına girildi. Son olarak, 

Coordinatorun Serial Number Low numarası Routerdaki Destination Addres Low kısmına 

yazıldı. Routerdaki Serial Number Low numarası Coordinatordaki Destination Addres Low 

kısmına girildi. Bu sayede XBee modüllerimiz aralarında haberleşmeye başladılar. 

 

Şekil 1 Detaylı Devre Şeması 



Güç modülüne 5/6V 3A  Ubec lehimlenerek Raspberry Pi’in  beslenmesi sağlandı. Pixhawk’ın 

diğer telemetri portuna ise Raspberry Pi bağlandı. Pixhawk yer istasyonuna bağlandıktan 

sonra Serial 2 Baud parametresi 921, Serial 2 Protocol MAVLink olarak ayarlanarak Pixhawk 

ile Raspberry Pi’in çalışması sağlandı. Raspberry Pi ve kamerası bağlanarak görüntü işleme 

yapılır. 

Motor ve servoları çalıştırmak için Pixhawk’ın Power pinine güç modülünden gelen 5V gerilim 

kablosu takılarak güç verildi. Ardından, Main Out pinlerine ESC ve servo kabloları takıldı. 

Sıralama şu şekildedir: 1. Main out pinine sol aileron, 2.Main out pinine Sağ kuyruk, 3. Main 

out pinine ise hem servoların stabil bir şekilde çalışması için gereken 5V gerilim sağlayan ve 

motor kontrolü ettiğimiz ESC, 4. Main out’a sol kuyruk, 5. Main out pinine ise sağ aileronu 

kontrol eden servolar bağlanmıştır. Bunlara ek olarak uçağın manuel olarak kontrol edebilmek 

için  RC pinine de kumandamızın alıcısı bağlanmıştır. Yer istasyonu üzerinden kumanda 

kalibre edildikten sonra uçuş modları seçilerek ayarlanmıştır. Herhangi bir problem olması 

durumunda önlem olarak akım kesicili sigorta batarya ile ESC arasına lehimlenerek güvenlik 

sağlanmıştır. 

 

 

 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi  

Bükrek, bünyesinde barındırdığı ARM işlemcili tek-kart-bilgisayar olan Raspberry Pi 4 Model 
B üzerinde, Pi Camera kullanarak, Python 3 dilinde açık kaynaklı "OpenCV" Kütüphanesinden 
faydalanarak ikinci görevi yapacaktır. Görev sırasında uçuşu izleyebilmek adına, bir fourcc 
üyesi kodek kullanılarak video kaydedecek ve bu sayede geliştirilebilir bir uygulama elde 
edilmiş olacaktır. 

 

Görevin icrası kırmızı renge sahip objelerin maskelenelerek çevreden ayrılmasına dayanır. 
Kameradan elde edilen BGR formatındaki görüntü, gürültüyü azaltmak üzere önce Median 
Blur tekniği ile bulanıklaştırılır. Bu görüntü, kırmızı rengin filtrelenebilmesi için BGR 

ŞEKİL 2  Yer İstasyonu 



formatından HSV formatına dönüştürülür. Kırmızı rengin HSV aralığına göre belirlenen 
parametreler ile maskeleme yapılır. Elde edilen maskeli görüntünün konturları saptanır ve 
kaydedilir. Bu konturlar görüntülenebildiği sürece GPS sensöründen gelen veri kaydedilecek 
ve uçuş doğrultusundaki uzantısının ortalamasının top bırakma alanı olduğu kabul edilecektir.  

 

Uçuş sırasında hava şartları değişken olabileceğinden, topun alana düşüş hesabı anlık değil 
ortalama hız ve yükseklik kullanılarak hesaplanacaktır. Yer düzlemine paralel hız bileşenine 
göre topun bırakılması gereken konumun, görev konumundan ne kadar geride olduğu 
hesaplanarak, iki ve üçüncü turlarda önceden tespit edilmiş bu konumda servo motorların 
çalışması sağlanarak top bırakma mekanizması tetiklenmiş ve top görev alanına bırakılmış 
olacaktır.  

 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Elektronik sistemlerde cihazın  çalışabileceği gerilim aralığına dikkat ederek batarya seçimi 

yapılmalıdır. Batarya seçimi yapılırken öncelikle seçtiğimiz motorun verebileceği itki değeri, 

performansı, çekeceği akım ve güç dikkate alındı. İhtiyacımız olan itkiyi veren pilin 4s olduğu 

tespit edildi. Motorumuzun 3220 gram itki kuvvetinde 52.4 A ve harcadığı güç 776W. Ardından 

Pixhawk’a bağlı elemanların tüketeceği güce bakıldı. Servolar, Pixhawk’ın Main Out pinlerine 

bağlandı ve BEC’li ESC Pixhawk’a bağlanarak servolara 5V besleme gerilimi verildi.  

 

Servolarımız çalışır vaziyetteyken 10mA akım çekmektedir. Toplam servo sayısının 4 olduğu 

göz önüne alınarak 0.02W güç harcamaktadır. Servo hareket halindeyken maksimum çektiği 

akım 250mA ve toplam servoların harcadığı güç 0.5W’tır. Telemetri pininde takılı olan XBee 

1.6 kilometre uzaklıkta 60mW güç harcamaktadır. GPS modülümüz 5V ile beslense de kendi 

içerisindeki regülator tarafından bu gerilim 3V’a düşürülür ve harcadığı güç yaklaşık olarak 

0.01W’tır. Güç modülü üzerinden bağlı olan 6V 3A Ubec  ile Raspberry Pi’nin beslendiği göz 

önüne alınarak pilden çekilen gücün 18W olduğu görülür.  

Pervane çapı seçimi motorun sağlayacağı itkiyi etkileyeceği gibi motorun harcadığı gücü de 

etkiler. Görev 1 ve Görev 2’deki ağırlığımız düşünülerek uygun itki sağlayabilecek pervane 

çapları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

Pervane Çapı 
(inç) 

Max İtki 
(gr) 

Güç 
(W) 

12x6 2700 622 
12x8 2900 740 

13x6.5 3220 776 

Tablo A Pervane Çapı-İtki-Güç Değerleri 



Görevlerdeki toplam ağırlığımız 3170-3625 gram arasında değişmektedir. Bu veri göz önüne 

alınarak uygun itkiyi sağlayacak olan pervane çapı 13x6.5 olarak seçilmiştir. 

Batarya seçiminde lipo kapasite değerini seçerken pilin C değeri ve verebileceği akım değerleri 

göz önüne alınarak ihtiyacımız olan 4s lipo mAh değerleri için 3 adet pil belirlenmiştir. 4s 

4200mAh 50C kapasiteli bir pilin sürekli verebileceği akım 210A, 5000 mAh 50C’lik pilin 250A, 

6200 mAh 50C’lik pilin ise 310A’dir. İHA’nın görev 1 ve görev 2’yi hangi ağırlıkta kaç mAh’lik 

lipo batarya ile kaç dakikada tamamlayacağı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

 

Motor ve diğer elemanların çektiği akım, güç göz önüne alınarak ve Görev 1’i 2.5 dakikada, 
Görev 2’yi 3.5 dakikada tamamlamak için en uygun pil kapasitesi  5000 mAh 50C olarak 
seçilmiştir. Böylelikle İHA’nın toplam ağırlığı Görev 1’de 3200; Görev 2’de ise 3500 gram 
olacaktır. 

 

 

 

 

İHA’ya tüm donanımlar bağlandıktan sonra seçilen batarya ve pervaneye göre Görev 1 ve 

Görev 2’deki motor performansı, özellikleri, maksimum/stall hız ve diğer performans ölçütleri 

aşağıdaki gibidir: 

 

Lipo Kapasitesi 
(mAh) 

Toplam Ağırlık 
(gram) 

Pervane Çapı 
(inç) 

Uçuş Süresi 
(dakika) 

Görev 1 Görev 2 Görev 1 Görev 2 
4200 3170 3470 13x6.5 3.1-5.6 3.1-5.2 

5000 3200 3500 13x6.5 3.6-6.5 3.6-6 

6200 3325 3625 13x6.5 4.3-7.6 4.3-7.2 

Lipo Kapasitesi 
(mAh) 

Toplam Ağırlık 
(gram) 

Motor Başına 
Kaldırma 
Miktarı 

(T)(gram) 

Motor Başına 
Akım 

Gereksinimi 
(Is)(A) 

Uçuş Süresi 
(dakika) 

4200 Görev 1 3170 3316 45.1 3.9 
Görev 2 3470 3450 53 2.7 

5000 Görev 1 3200 3426 55 4.8 
Görev 2 3500 3538 57 3.5 

6200 Görev 1 3325 3654 60 5.3 
Görev 2 3625 3712 64 3.7 

Tablo B Lipo Kapasitesi-Uçuş Süresi 

Tablo C Lipo Kapasitesi-İtki-Akım-Uçuş Süresi 



 

Görev 1: 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1  Görev 1-Motor Kısmi Yükü , Özellikleri ve 
Performansı 



Görev 2: 

 

 

 

 

 

Ayrıca  Görev 1 ve Görev 2 için yaptığımız test uçuşları sırasında elde ettiğimiz parametreleri 

incelediğimizde görevlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için dönüş yarıçapının 6 

metre olduğu görülmüştür.  

Şekil 2  Görev 2-Motor Kısmi Yükü , Özellikleri ve Performansı 



2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

No Parça adı Birim 
fiyatı 
(TL) 

Miktarı  Toplam fiyatı 
(TL) 

1 Leopard 4S 5000 mAh 50 C batarya  693,84  1 adet 693,84 tl 
2 Raspberry Pi 4 ve Kamerası 1247,89 1 adet 1247,89 
3 Pixhawk Seti 1349,68 1 adet 1349,68 
4 Pervane  66 4 adet 264  
5 Epp Köpük 775 1 adet 775 
6 Xbee Pro S2C 389 2 adet 778 
7 80A Sigorta  104,8 1 adet 104,8 
8 Alüminyum Saç 231,24 1 adet 231,24 
9 Xbee Explorer 137,15 1 adet 137,15 
10 Airspeed sensör 365,3 1 adet 365,3 
11 Red Brick 70 A Esc (bozuldu) 209,2 1 adet 209,2 
12 Sunny Sky x2826 880 Kv Motor  339,3 1 adet 339,3 
13 Fırça 5,9 2 adet 11,8 
14 6mm çap karbon fiber çubuk 106,97 1 metre 106,97 
15 Hava alma rulosu 29,5 1 adet 29,5 
16 Epoksi seti reçine 150,24 1 kg 150,24 
17 Epoksi seti sertleştirici 300,46 0,5kg 150,23 
18 Cam fiber kumaş 60,09 5 metre2 300,46 
19 Karbon fiber boru 20/18mm 219,34 2metre 438,67 
20 Karbon fiber boru 10/8mm 120,18 4metre 480,73 
21 Karbon fiber boru 14/12mm 168,26 1metre 168,26 
22 Sun-fix 57,9 1 adet 57,9 
23 Alüminyum boru 35,8 1 adet 35,8 
24 Direnç teli 37 1 adet 37 
25 Balsa ağacı 10x100mm 58,9 2 adet 117,8 
26 24gr pattex epoksi 35,5 1 adet 35,5 
27 13x6.5 inç Pervane 66 4 adet 264 
28 Raspberry Pi 4 Adaptörü 113,16 1 adet 113,16 
29 Servo teli 7 3 adet 21+17tl kargo 
30 Menteşe 13.84 4 adet 55,35 
31 Yeke  6,44 2 adet 12,87 
32 M2 somun 4,73 2 adet 9,46 
33 M2 karbon çelik pul 3.26 2 adet 6,51 
34 Kaplama filmi 1 metre 52,53 2 adet 105,06 
35 XT60 soket 6,81 1 adet 6,81 
36 Ducktape 32,9 2 adet 65,8 
37 Kaplama  99 1 adet 99 
38 ZTW Beatles 70A ESC 386,56 1 adet 386,56 
39 Çıta 12,90 1 adet 12,90 
40 Çift taraflı bant 9,90 2 adet 19,8 
41 MG 90S Servolar 20 4 adet 80 
42 Mini Servo Motor HD-1160A 16,07  3 adet 48,21 
43 Ublox Neo 7M GPS 93,92  1 adet 93,92  
44 FlySky İ6X 10 Kanallı Kumanda 700  1 adet 700 
   TOPLAM 10.733,67 TL 


