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1. Takım Şeması 

1.1 Görev Dağılımı ve Ekip Organizasyonu 

INTEGRA 3646 takımı görev dağılımı esnasında işleri en planlı ve en verimli şekilde 

halledilmesi için 6 farklı ekibe ayrılmıştır. Bu ekiplerdeki kişiler seçilirken becerilere ve ilgi 

alanlarına bakılmıştır. Her ekip sahip oldukları görevi son kullanma tarihlerine göre sıralar ve 

önceliğe göre o görevler ekip arasında gönüllülük esasıyla seçilir. Bir görev birden fazla ekibi 

gerektirdiği zaman koordine bir şekilde planlamalar yapılır ve çalışma yapılır.  Takım içindeki 

ekiplerin dağılımı aşağıdaki gibidir. 

• Tasarım ekibi: Üyeleri Semih Ceylan ve Ahmet Yalım Kıral’dır. Uçağının tasarımını 

yapmakta sorumludurlar. 

• Donanım ekibi: Üyeleri Ramazan Ege Solak, Pınar Dai ve Yaren Aslanbuğa’dır. 

Uçağın bulunduracağı donanımları araştırmak ve entegre etmekte sorumludurlar. 

• Mekanik Ekibi: Üyeleri Abdulsamed Kılıç, Baran Özçağın Kuzey Yıldız’dır. Uçağın 

hareketinden sorumludurlar. 

• Yazılım Ekibi: Üyeleri Ahmet Utku Erşahin, Tuğba Öztürk ve Merve Şentürk’tür. 

Uçağın haberleşmesinden, otonom olmasından ve hedefe kitlenmesinden 

sorumludurlar. 

• Finans/Sponsor Ekibi: Üyeleri Murathan Güneş ve Boran Ocak’tır. Bütçe 

planlamasından, malzeme desteği ve sponsor bulunmasından sorumludurlar. 
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2.Aracın mekanik tasarımı 

2.1. Uçağın genel özellikleri 

   Uçağın ağırlığı 3-4 kg arasında olacaktır. Uçağın kanat açıklığının 1.8m olması 

planlanmaktadır. 

2.2. Uçağın güç kaynağı 

   Uçağın elektrikli parçalarına güç vermek için lityum-polimer batarya kullanılacaktır. 5 

hücreli bu pilin, minimum kapasitesi 6000 mAh olacak, 18.5V potansiyel fark yaratacaktır. 

Pilin sabit deşarj değeri 65C, ani deşarj değeri ise 130C olacaktır. Verdiği akım kapasitesinin 

yüksek olması sebebiyle motordan alınan verim artacaktır. 

2.3. Uçağın hareketi ve kontrolü 

   Uçağın havada hareketini sağlamak için bir adet fırçasız elektrik motoru kullanılacaktır. 

Motorun sürekli olarak 780W güç üretebilecek ve dakikada 890 tur atabilecek kapasiteli 

olması planlanmaktadır. 

   Ayrıca motorun hızını voltaj miktarına göre ayarlayan ESC (Electronic Speed Controller) 

yani “elektronik hız kontrolcü” sisteme dahil edilmiştir. Uçağın havadaki yön değiştirme 

hareketini sağlayan kontrol yüzeylerini kontrol etmek için ise 4 adet 4.8V - 6.0V çalışma 

gerilimli, 0 - 5 kg/cm torklu mini servo motorlar kullanılması planlanmaktadır. 
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3.Donanımsal ve yazılımsal planlamalar 

3.1. Haberleşme 

   Kumanda alıcı-verici devrelerinde LRS (long range system) ve UHF özellikli 400 MHz 

devreler kullanılacaktır. Görüntü transferi için ise 2.4 GHz’lik devreler kullanılması 

planlanmıştır.  

3.2. Hedefe kilitlenme ve otonom uçuş 

   Uçak yerden kumanda edilebileceği gibi otonom uçuş modu da olacaktır. Uçağın üzerinde 

yerleşik bulunan Nvidia Jetson donanımı üzerinde çalışacak olan YOLO v3 isimli gerçek 

zamanlı nesne tanımlama algoritması kullanılması planlanmıştır. YOLO v3, R-CNN 

algoritması kullanarak nesnelerin yerlerini verimli bir şekilde bulacaktır. Yerleri bulunan 

nesneler uçağın fiziksel parametrelerine göre çeşitli kontrol sistemleri kullanılarak işlenip 

motor kontrol sistemine çıktı olarak verilecektir. 

3.3. Kamera 

  Uçakta birden fazla kamera kullanılması planlanmıştır. Görüntü işleme için Microsoft 

LifeCam veya türevi bir USB kamera kullanılacaktır. Pilotaj için ise uçağın farklı yerlerine 

Keycam kameraları yerleştirilecektir. 

4. Zaman, bütçe, malzeme planlaması ve malzeme desteği 

4.1 Zaman Planlanması 

• Aracın özelliklerinin genel olarak belirlenmesi: 10 Ocak 2019 

• Araçta kullanılacak yapıların (motor, güç kaynağı, gövde malzemesi, kameralar) 

belirlenmesi: 15 Şubat 2019 

• Araçta kullanılacak yazılımların ve haberleşme sisteminin belirlenmesi: 23 Şubat 2019 

• Aracın genel taslağının çizilmesi: 7 Nisan 2019 
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• Sponsor görüşmelerinin başlatılması: 10 Mayıs 2019 

• Gerekli yapıların ve donanımların elde edilmesi: 25 Mayıs 2019 

• Yazılım demosunun yapılması: 31 Mayıs 2019 

• Uçağın üretiminin başlanılması: 2 Haziran 2019 

• Yazılımın simülasyonlarla test edilmesi: 3 Haziran 2019 

• Uçağa yazılımın entegre edilmesi: 7 Haziran 2019 

• İlk test süreci: 8 Haziran 

• Alınan dönütlerle orantılı şekilde geliştirme çalıştırmaların yapılması: 14 Haziran 

• İkinci test süreci: 1 Temmuz 

• Son düzenlemelerin yapılması: 15 Temmuz  

• Son deneme süreci: 16 Temmuz 

• Hataların sıfırlanması: 25 Temmuz 

• Uçuş kanıt videosunun çekilmesi: 29 Temmuz 

• Yarışmaya kadar her hafta düzenli bir şekilde test yapılması: 31 Temmuz-… 

4.2 Bütçe Planlaması: 

• Uçağın Gövdesi: Uçağın gövdesi 100x60 lık 4 tane fotobloktan yapılmaktadır. 

Fotoblokların kesimi takım tarafından yapılmaktadır. Her fotoblokun tanesi 7 TL 

tutmaktadır. Ayrıca uçağın farklı koşullara dayanabilmesi ve perfonmans kaybının en 

aza indirilmesi için kullanılan sprey kaplama 30 TL tutmaktadır. 

• Kamera Donanımı: Görüntü işleme için kullanılacak kamera olan Microsoft Q2F-

00016 Lifecam Studio 750 TL tutmaktadır. Pilotaj için 3 tane kullanılacak olan Mate 

808 key chain kameraları ise toplam 519 TL etmektedir. 

• Güç Kaynağı: Uçağa güç veren lityum-polimer batarya olan Turnigy Graphene 

6000mAh 5S1P 65C Lipo Battery 664 TL etmektedir. 
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• Motor: Uçağın haraketini sağlaması için kullanılacak fırçasız elektrik motoru olan 

Scorpion SII-3020-890-KV (V2) 635 TL etmektedir. Ayrıca motorun hızını voltaj 

miktarına göre ayarlayan Turnigy 100a plush ESC 283 TL tutmuştur. 

• Yazılım: Uçağın üzerindeki donanım kartı olan Nvidia Jetson Nano 900 Tl 

tutmaktadır. 

• Haberleşme: İletişim için bir alıcı verici seti ve bir de telsiz modül seçilmiştir. Modül 

olan nRF24L01 + PA 22 TL, alıcı-verici seti ise 243 TL etmiştir.  

4.3 Malzeme/Sistem Uyumluluğu 

Uçağın gövdesi düşük fiyatına rağmen sprey kaplama ile beraber farklı koşullara dayanmayı 

ve perfonmans kaybını engellediği için fotoblaktan seçilmiştir. Motor batarya ve ESC’nin 

seçiminde en önemli faktör verimlilik ve güç dengesinin korunması olmuştur. Kamerayı 

seçerken makul bir fiyata sahip olup da yüksek çözünürlüklü ve görüntü işlemeye uygun 

modellere bakılmıştır. Keycam’in seçilme nedeni maliyetinin uygun olması ve boyutuyla 

ağırlığının sağladığı avantajdır. 

 

5. Aracın özgün özellikleri 

   Tasarımı tamamen bizim tarafımızdan yapılan aracın en önemli özelliği gayet düşük fiyata 

mal olması. Uçağın gövdesi fotobloktan üretiliyor. Uçağın farklı koşullara dayanabilmesi ve 

bu koşullarda performans kaybı yaşamaması amacıyla üzerine uygulanan düşük fiyatlı sprey 

kaplama ile araç tamamen su geçirmez oluyor. Bu durumda bir uçağın gövdesinin maliyeti 

sadece 20-50₺’ye mal oluyor. Bu sayede uçağın maliyeti düşüyor, üretim miktarı artıyor. 

   Aynı zamanda Türkiye’de insansız hava araçlarına yönelik farkındalığın ve çalışmaların 

arttırılması amacıyla, insansız hava araçlarına yönelik bir müfredat Milli Eğitim 
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Bakanlığından geçirilerek tüm okullarda okutulabilecek şekilde Talim ve Terbiye Kurulundan 

onay alındı. 
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2. Takım Şeması 

2.1.Takım Üyeleri 

5.2. Görev Dağılımı ve Ekip Organizasyonu 

6. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi ve Farklılıkları 

6.1. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

Aracın ön tasarım raporu, ön tasarım sürecinden geçildikten sonra yazılmıştır. Ön 

tasarım süreci, araç için bir temel teşkil etmiş ve araç bu temelin üzerine kurulmuştur. Her ne 

kadar sonradan yapılan testler ile araçta bazı değişiklikler yapılsa da ön tasarım süreci ve ön 

tasarım raporu bu aracın oluşmasını sağlayan en önemli etken olmuştur. 

6.2. Ön Tasarım Raporu Farklılıkları 

Aracın yük taşıma kabiliyetini arttırmak amacıyla uçağın motor sayısı 2’ye 

çıkarılmıştır. Aynı zamanda aracın kuyruk dümenini desteklemek için farklı uçaklarda da sık 

görülen bir şekilde dikey stabilizatöre destek eklenmiştir. 

Araç bütçesi test sonuçları sonucu araçta yapılan değişiklikler ve özellikle aracın 

motor sayısının arttırılması sonucu ön tasarım sürecinde planlanan miktarı aşmıştır. Aracın 

donanımı için ayrılan bütçede bir değişiklik olmazken aracın itki ve güç yönetim sistemine 

birer fırçasız motor, ESC devresi ve batarya eklenmiştir. Bu da planlanan bütçenin 590₺ 

aşılmasına neden olmuştur.  

7. Aracın Mekanik Özellikleri ve Üretimi 

7.1. Aracın Tasarımın ve Üretim Sürecine Ait Görseller 
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Araç, farklı tasarım ve üretim süreçlerinden geçmiştir. Bu süreçlerde çeşitli teknik 

resimler çizilmiş, aracın 3 boyutlu tasarımı yapılmış ve bu 3 boyutlu tasarımların render 

fotoğrafları oluşturulmuştur. 

 

Şekil 2 – Aracın son tasarımının teknik resmi 
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Şekil 3– Araç gövdesinin ön tasarımına ait bir render 

 

Şekil 4 – Aracın gövde montajına ait bir fotoğraf 

 

Şekil 5 – Aracın montajın tamamlanmasından sonraki bir görüntüsü 
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Şekil 6 – Montajı tamamlanmış aracın testlerden sonraki fotoğrafı 

7.2. Son Tasarım Seçimi 

Aracın son tasarımının seçiminde en önemli kriter kullanım kolaylığı ve performans 

olmuştur. Aracın tasarım ve üretim sürecinde yapılan testler sonucu uçağın dengesini ve 

performansını arttırmak amacıyla uçak gövdesinin tasarımında küçük değişiklikler 

yapılmıştır. Son tasarım uçağın dönüşlerdeki dengesini ve kararlılığını arttırmış, iniş sırasında 

gövdede oluşabilecek hasarları azaltmıştır.  

7.3. Malzeme Özellikleri ve Sistem Uyumluluğu 

Aracın ilk tasarımı parça uyumluluğu dikkate alınarak yapılmıştır, tasarım sonrası 

testler ile malzemenin uygunluğu ve sistemin uyumu incelenmiştir. Araçta iki adet 1400 

kV’luk 35-36A çalışma akımlı, 55A akım kapasiteli 550 W güçlü fırçasız motor 

kullanılmıştır. Buna göre motorların etkili ve pervane ile uyumlu bir şekilde kullanılması için 

8*4 ile 11*5,5 arası pervaneler kullanılmalı ve motor 11,1V ya da 14,8V gerilim ile 
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beslenmelidir. Yapılan test sonuçlarında 10*4,7 pervane ve 11,1V ile en etkili sonuç 

alınmıştır. Bunun sonucunda araçta 2 adet 10*4,7 pervane kullanılmasına karar verilmiştir. 

7.4. Aracın Üretimi Sırasında Kullanılan Yöntemler 

Aracın gövdesi fotobloktan üretilmiştir. Fotoblokların kesiminde CNC lazer kesim 

makinelerinden yararlanılmıştır. İlk olarak tasarımın CNC makinesi için planları hazırlanmış, 

CNC makineleri kullanılarak kesilen fotobloklar planlanıldığı şekilde birleştirilmiş ve sıcak 

silikon kullanılarak yapıştırılmıştır. 

 

Şekil 7 – CNC lazer kesim planından bir sayfa 
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Şekil 8 – Kullanılan CNC lazer kesim makineleri 

7.5. Aracın Genel Özellikleri 

Aracın kanat genişliği 147,3 cm’dir. Ağırlığı batarya takılı olmadan yaklaşık 2 kg, ağırlık 

merkezi ise kanadın ön kenarından 5 cm geridedir. 

8. Donanım ve Yazılım 

8.1. Görev İdare ve Kilitlenme Sistemi Tasarımı 

4.1.1. Görev İdare Sisteminde Kullanılan Bileşenler  

Sistemde görüntü almak için basit bir webcam kullanılmaktadır. Webcam tarafından 

alınan görüntü gerçek zamanlı olarak Nvidia Jetson TX1 bilgisayarı tarafından işlenerek 

sürekli olarak hedef arama ve bulunduğu zaman görüntü içerisindeki konumunun tespitini 

yapmaktadır. 

4.1.2. Kilitlenme ve Kaçış Yazılımı 

Bahsedilen görüntü işleme sürecinin akabinde hedefin webcamdeki konumu ve uçağın 

empirik olarak tespit edilmiş fiziksel parametreleri bir PID kontrol algoritmasına 
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beslenmektedir. Kontrol sistemi çıktıyı RC kumandanın telsizden gönderdiği veri formatında 

vermektedir ve bu çıktı doğrudan uçuş bilgisayarına beslenmektedir. 

8.2. Uçuş Kontrol Sistemi ve Algoritması 

4.2.1. Kullanılan Donanımsal Bileşenler ve Sistem Şeması 

Ana uçuş bilgisayarı ArduPilot firmware’i yüklü bir Pixhawk’tır. 

Kullanılan sensörler şu şekildedir: 

• GPS Alıcısı 

• Jiroskop 

• İvmeölçer 

 

Şekil 9 – Sistem şeması 

4.2.2. Uçuş Kontrolü ve Seyrüsefer 

Uçuşu stabilize etmek için ve daha kolay pilotaj sağlamak için ArduPilot’ın yerleşik 

stabilizasyon özellikleri kullanılmaktadır. 
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4.3. Yer İstasyonu ve Haberleşme Sistemi 

4.3.1. Yer Kontrol İstasyonunun Donanımsal ve Yazılımsal Özellikleri 

Yer istasyonu bilgisayarında yazılım olarak Michael Oborne tarafından geliştirilen 

Mission Planner yazılımı kullanılmaktadır. Donanım olarak yöneysel antene bağlı bir XBee 

modülü kullanılmaktadır. 

4.3.2. Haberleşme sistemi 

Bilgisayar haberleşmesi için 2.4GHz üzerinden ZigBee protokolü kullanılmaktadır. 

Bunun için yer istasyonunda bir yöneysel antene bağlı bir XBee modülü kullanılırken uçak 

üzerinde de bir XBee modülü bulunmaktadır. 

4.3.3. Telemetri ve Veri Aktarımı 

Bahsedilen veri aktarımı yer istasyonu üzerinde önceden geliştirmiş olduğumuz bir 

Python scripti ile gerçekleştirilecektir. 

4.4. Güç Yönetimi ve İtki Sistemi 

4.4.1. İtki ve Hareket Sistemi 

Aracın hareketini her kanatta birer tane olmak üzere toplam iki adet motor 

sağlamaktadır. Her motor 1400kV gerilim ve 35-36A akım ile beslenmekte, 550W’a kadar 

güç üretebilmektedir. Yani iki motor toplamda 1100W’a kadar enerji üretme kapasitesine 

sahiptir. İki motor da birer ESC (Electronic Speed Controller) yani elektronik hız kontrolcüsü 

devre tarafından kontrol edilmektedir. 

4.4.2. Güç Yönetim Sistemi 
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Aracın ana güç kaynağı iki adet paralel bağlanmış 3S (3 hücreli) lityum-polimer 

bataryadır. Her batarya ESC devresine ve Nvidia Jetson TX1 bilgisayarına bağlanmıştır. ESC 

devresi motora ve alıcı devresine güç iletmektedir. 

5. Güvenlik 

5.1. Güvenlik İhtiyaçları ve Alınan Önlemler 

Alıcıdan gelen sinyaller önce Jetson TX1’den geçtiği için, herhangi bir sinyal sıklığı 

azalması ya da kesilmesi durumunda sistemde uygulanan yazılım bunu fark etmekte ve uçağı 

otomatik olarak daire çizecek şekilde kontrol etmeye başlamaktadır. 

6. Test ve Simülasyon 

6.1. Araca Uygulanan Testler 

Araç prototipleri üzerine yazılımsal ve donanımsal özelliklerini test etmek amacıyla 

farklı testler uygulanmıştır. 

Yazılımsal testler kapsamında PID kontrol sistemi SITL (Software In The Loop) 

sisteminde denenmiş ve amaçlandığı gibi çalıştığı tespit edilmiştir. 

Donanımsal ve mekanik testler kapsamında uçağın motor ve güç donanımı, uçak 

gövdesinin yapısal bütünlüğü test edilmiş, test sonuçlarına göre değişiklikler yapılmıştır. Bu 

testler sonucunda ise uçağın bütün (yazılımsal, donanımsal ve mekanik) özelliklerini test 

amacıyla genel bir test yapılmış; uçağın otonom uçuş, iniş, kalkış ve kilitlenme sistemleri 

gerçek hayatta test edilmiştir. 

6.2. Test Sonuçları ve Tasarımın Uyumluluğu 

Yapılan test sonuçları neticesinde aracın yazılım kısmında bir değişiklik yapılmamıştır, 

sistem uyumluluğu onaylanmıştır. Test sonuçları sonucu aracın motor sayısının ikiye 



21 
 

çıkarılmasına karar verilmiştir. Farklı motorlar ile testler yapılmış, sonuç olarak motor 

seçimi yapılmış ve yine testler sonucu motor uyumluluğu en yüksek pervane seçilmiştir.  

7. Özgünlük 

7.1. Aracın Özgün Tarafları 

Tasarımı tamamen bizim tarafımızdan yapılan araç tamamen yerli imkanlarla 

üretilebilmektedir, üretimi kolaydır ve maliyeti diğer örneklerine kıyasla çok daha 

düşüktür. Uçağın gövdesi fotobloktan üretilmektedir. Bu durum uçağın gövdesinin 

maliyetinin çok daha ucuza, sadece 20-50₺’ye mal olmasını sağlamaktadır. Uçakta 

kullanılan malzemeler kolayca değiştirilebilmektedir; bir kaza durumunda ise uçağın yeri 

kolayca saptanabilmekte, uçak bulunduğunda kolaylıkla onarılabilmekte, onarımın 

mümkün olmadığı ender durumlarda bile uçaktaki parçalar tekrar kullanılabilmektedir. 
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