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1. PROJE ÖZETİ 

AEROKOÜ takımı 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

öğrencileri tarafından kurulmuştur. Amacı insansız hava araçları yarışmalarına düzenli olarak 

katılım gösterip, hatalarından ders çıkararak uçuş ve görev yapabilme kabiliyeti yüksek, 

yenilikçi ve özgün tasarımlar yapmaktır. 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem  

İHA tasarımı yapılırken belirlenen ana parametreler olan; düşük sürükleme, laminer akışı 

bozmayan gövde karakteristiği, stabil uçuş, yeterli itki ve devamlı uçuş denemeleri sonucu 

yaşanacak kırımlar sonrası tekrar üretim için üretim kolaylığı sağlaması. Bu etmenler 

ışığında, bize yarışma kuralları gereği uyulması gereken parametreleri, sapma olmaksızın 

sağlayan ve uçuşta statik kararlılık gösteren bir gövde yapısı vücuda getirilmiştir. Aynı 

geometrik şeklin ölçeklenerek uçağı baştan sona kat etmesi sağlanmış böylece akım 

ayrılması asgari düzeye indirgenmiştir. Şase, dış kaplama ile tam manasıyla bütünleşmiş ve 

çeşitli yükleri tüm şaseye yayan yapı meydana getirilmiştir. Şase ile birlikte gövde üç 

bölmeye ayrılarak herhangi düşüş durumunda elektronik elemanların güvenliği sağlanmıştır. 

1.2 Takım Organizasyonu  

Öncelikli olarak daha verimli çalışmak ve etkili iletişim kurabilmek adına grubumuz içerisinde 

görev dağılımı yapılmıştır. Herkes ilgi, yetenek ve becerilerine göre aşağıdaki gibi 

görevlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2.1 Takım Organizasyonu 

TAKIM ADI: AEROKOU 

ARAÇ TÜRÜ: SABİT KANAT  

ÜNİVERSİTE: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

TAKIM KAPTANI: SALİHA ERARSLAN 
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1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

Tahmini olarak gerçekleşmesi planlanan ve gerçekleşen adımların gösterildiği iş-akış 

çizelgesi aşağıdaki gibidir. İçerisinde bulunulan pandemi koşullarından dolayı planlanan 

zamanlarda bazı işlemler gerçekleştirilememiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.3.1 İş Akış Çizelgesi 
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2. DETAYLI TASARIM  

Uçuşlarla birlikte her seferinde tasarımsal iyileştirmeler yapılmış ve dengesizlikler minimuma 

indirilmiştir. Defalarca kez yapılan uçuşların sonucunda İHA'nın hızlı üretimini sağlayacak 

gövde yapısı ve malzemesi seçilmiştir. İHA minimum sürükleme yapacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

İHA‟nın içinde kullandığımız donanım ağırlıkları ve adetleri aşağıdaki gibidir. Buna bağlı 

olarak İHA‟nın iç aksamının ağırlığı 2598,7 gr‟dır. Boyutları ise burundan kuyruk ucuna 105 

cm, kanat açıklığı 150 cm ve İHA‟nın yerden yüksekliği ise 35 cm‟ dir. 

 

Tablo 2.1.1 Sabit Kanat İHA Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu 

İHA‟nın parçaların başlangıç noktalarını X ekseninde burun ucu, Y ekseninde rudder firar 

kenarı ve Z ekseninde sol kanat ucu referans alınarak tasarlanmıştır. Ağırlık merkezinin 

kanadın 1/3‟ ünde olması gerektiği göz önüne alınarak kanat-gövde bağlantı elemanı olan 

saplama İHA‟nın ağırlık merkezine yerleştirilmiştir. İHA‟nın yüklü durumda olması halinde yük 

atım sistemimizin ağırlık merkezinde olması dolayısıyla ağırlık merkezi değişmemektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1.1 İHA’ nın Eksenel Görünümü 
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Tablo 2.1.2 Sabit Kanatlı İHA Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu 

2.2 Gövde Ve Mekanik Sistemler 

Gövde Tasarımı: İHA‟nın gövdesi tasarımcılarımız tarafından hava akışının daha laminer 

olması için tasarlanan altı düz altıgen şeklinin, gövdeyi boydan boya kat etmek suretiyle, 

kuyruk konisine kadar uzanan akış çizgileri oluşturması sağlanmıştır. Üretim anlayışımızın 

esasları optimum malzeme seçimi ve montaj kolaylığıdır. Bu esaslar doğrultusunda gövde 

tasarımı minimum düzeyde sürüklenme oluşturacak şekilde sonuçlanmıştır. Yukarıda 

bahsettiğimiz altı düz altıgen şeklinin karakteristiğine uygun olarak üretilen gövdenin, iç 

kısmında da yine altı düz altıgen şeklinde üretilmiş bulkheadler ile şasenin bütünleşmesi 

sağlamıştır. 
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Şase Yerleşimi: İki adet bulkhead, karbon fiber çubuklar ile kuyruğa bağlanmaktadır. Ön 

bulkhead‟ e cıvatalı sistem ile bağlanan ön iniş takımı, inişte; darbe, basma, sıkıştırma ve 

gerilme kuvvetlerini birinci bulkhead aracılığıyla  sırasıyla: Çift fiber boru, fiber borulara 

sabitlenmiş honeycomb‟ tan kanada uzanan cıvata ile kanat spar‟ ına, yine kanat spar‟ından 

üst gövdede bulunan honeycomb‟a bağlanan kanat dikmelerine, buradan son olarak da ikinci 

bulkhead‟ e ileterek, muhtemel kaza-kırım olaylarında İHA‟nın gövdesi, gövde içi elemanları, 

kanat ve kanat spar‟ ına bağlı motorların aynı zamanda kanat içi elemanların güvenlikleri 

azami düzeyde sağlanmıştır. İnişte bir sorunla karşılaşmamak için cıvata ile ön destek 

elemanına bağlanan ön iniş takımı ve arka destek elemanına bağlanan arka iniş takımı 

kullanılmıştır. Bahsedildiği üzere tüm yükün uçağın her noktasına eşit şekilde dağıtılması için 

tüm şase elemanlarının birbirlerine kesintisiz bağlantısı sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2.1 Şase Yerleşimi 

Gövde Kaplaması: Yukarıda bahsettiğimiz şase elemanlarının üstüne maket kartonu 

malzemesi ile kaplama yapılmıştır. Çeşitli statik analizlerimiz, başarılı / başarısız uçuş 

denemelerimiz ve üretim tecrübemiz sonucunda bu malzemenin dayanımının tek başına 

yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak iki adet bulkhead ve karbon fiber boru ile birbirine 

bağlanan şase, gövdeyi üç bölüme ayırmıştır. Bu sayede çeşitli darbe ve hasar noktaları 

malzemenin inisiyatifinden çıkarılmıştır. Kuvvet, darbe, gerilme ve benzeri zorlayıcı 

etmenlerin etkisi minimuma indirilmiştir. 

İniş Takımları: İniş takımlarımız ön ve arka iniş takımlarından oluşmaktadır. Ön iniş takımı 

çapraz alüminyum desteklerden oluşmaktadır. Bu yapı honeycomb malzeme aracılığıyla 

şaseye tutturulmuştur. Arka iniş takımı çapraz plastik destek ve devamında yere paralel 

devam eden bir yapıdadır. Şase elemanlarından arka bulkhead e sorunsuz bir şekilde 

oturması sağlanmıştır. 

Motor Mountları ve Kanat Destek Elemanları: Kanada iki adet motor için iki adet motor 

mount yerleştirilmiştir. Motor mount tasarımı ise özel olarak titreşim, çekme, basma, burulma 

ve kesme  kuvvetlerine dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yatay-dikey ve yanal eksende  

tasarladığımız birbirine geçmeli üç parça ile sabitlenmiştir ve bu parçalar kanat spar‟ına 

bağlanmıştır. Motorun meydana getirdiği çeşitli etkiler kanat iskeletinin şaseye bağlanması 

sayesinde tüm gövdeye şase ve kanat iskeleti yardımıyla dağıtılmıştır. Kanat destek 

elemanları çeşitli kuvvetleri karşılaması için dikey ve yatay sabitlenen; kanattaki spar ve 

yatay destek elemanı honeycomb malzemesinden üretilmiştir. 
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Uçuş Kontrol Yüzeyleri: Uçuş kontrol yüzeyleri kanatlarda strip aileron kuyrukta ise rudder 

ve elevator‟dur. Kontrol yüzeylerini hareketli hale getirebilmek için kaplama malzemesi olarak 

kullanılan içi köpük dışı kağıt kaplı maket kartonu yeterli seviyede içi boşaltılarak menteşe 

görevi görecek hale getirilmiştir. Sağlamlığını arttırmak için fiber bant takviyesi yapılmıştır. 

Yatay kuyrukta, düz yapı yerine, kanatta kullandığımız Rhode St. Genese 32 tip profil 

kullanılmış olup kuyruktaki taşımadan faydalanılmış ve uçaktaki moment dengesi 

korunmuştur. Dikey stabilize elemanımızda ise statik ve dinamik kararlılığa faydası olması 

bakımından simetrik profil kullanılmıştır. 

Kanat: İHA‟nın, görevleri başarıyla tamamlayabilmesi için  kanadın dengeli, akrobasiden 

uzak bir yapıda olması düşünülerek; sıfır derece sweep açısında ,sıfır derece dihedral 

açısında, Rhode St. Genese 32 profili tipinde, kanat açıklığı 150 cm ve veter uzunluğu 26 cm 

olarak tasarlanmıştır. 3700gr ağırlığındaki İHA‟ nın, tono atma kabiliyeti yani dönüş açısı 

yüksek bir uçuş karakteristiği meydana getirmesi için bu kanat uzunluğu ve veteri seçilmiştir. 

Kanat yüklemesi ağırlık/kanat alanı hesabı sonucu 0,86 değerine göre İHA daha yavaş ve 

dengeli bir uçuş sergileyecektir. 

 

Şekil 2.2.2 İHA’ nın Teknik ve Yapısal Konfigürasyon Çizimleri 

 

Şekil 2.2.3 İHA’ nın Sistem Yerleşimi 
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2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

İnsansız hava aracı için kullandığımız kanat profili Rhode St. Genese 32 isimli kanat profilidir. 

Bu kanat profili pozitif kamburluklu olup yarışmadaki görevler için en uygun airfoil yapı olarak 

görülmüştür. Gerek sağladığı stabil ve kararlı uçuş gerekse düşük hızlarda sağladığı lift 

kuvvetti bu kanat profilinin seçilmesinde en büyük etken olmuştur. Bunlara ek olarak chord ve 

kanat açıklığı uzunluğu İHA‟ nın aerodinamik yapısına göre yeniden düzenlenmiştir. İHA‟ nın 

gövdesi sürüklenme kuvvetini minimum düzeyde tutacak şekilde altıgen bir yapıda 

tasarlanmıştır. Yatay stabilizede kullanılan airfoil yapı kanattakiyle aynıdır. Yatay stabilizenin 

bu şekilde yapılma nedeni gerekli taşımayı üreterek İHA‟nın denge momentumunu 

korumaktır. 

 

 

 

 

Şekil 2.3.1 Rhode St. Genese 32 

 

Şekil 2.3.2 İHA’ nın Kanat Profiline Ait Analiz verileri 
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Şekil 2.3.3 İHA’nın Akış Analizleri 

İHA için kalkışta a=8° olmak üzere ve düz uçuşta a=3° olmak üzere iki farklı hücum açısı söz 

konusudur. Bu iki durum incelendiğinde hücum açısının 8°olduğu durum teorik olarak hava 

aracının yerde durmakta olduğu durumdur. Diğer durum yani hücum açısının 3°olduğu 

durum ise en verimli ve efektif uçabildiği durumdur. Kalkış esnasında İHA‟ nın stall‟ a 

girmeyecek şekilde hücum açısının yüksek tutulmasının sebebi düşük hızlarda daha fazla lift 

kuvveti üreterek daha kolay bir kalkış sağlamasıdır. 

a=3° Hücum Açısında Katsayılar a=8° Hücum Açısında Katsayılar 

Cl=  0,72 Cl=  1,4 

Cd= 0,012 Cd= 0,019 

Cm= -0,07 Cm= -0,07 

 

Tablo 2.3.1 İHA’ nın Farklı Hücum Açısı Değerlerindeki Taşıma Kuvveti 
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İHA‟ nın havalanması için gerekli olan taşıma kuvvetini elde edebilmesi için uçağın hava 

akımına doğru belirli bir hıza ulaşması gerekir. Yaptığımız aerodinamik hesaplamaya göre 

uçağa bu hızı verebilecek motor EMAX GT Series 870KV Outrunner Brushless Motors Type 

GT3526/05 isimli motordur. Motorun gerekli tork-hız dengesini sağlayabilecek bir güçte 

olması için 4 seri hücreli lityum polimer pil seçilmiştir. Bu hesaplama aşağıda detaylı şekilde 

açıklanmıştır. 

Hava araçlarının uçabilmesi için kuvvet denklemlerinin eşitliğini sağlamak gerekmektedir. 

Burada İHA‟ nın minimum uçuş gerekliliği olan L=W eşitliğini sağlayarak gerekli taşımayı elde 

edecektir. Bu durumda ; W=m.g olduğu için birincil bilinen değerlerin W yani ağırlığın 

hesaplanması gerekmektedir. 

W=m.g(yer çekimi ivmesi)   3900gr x (9.807)  (Görev 2 için) 

İHA‟ nın ağırlığı bulunduktan sonra yukarıda verilen denklemdeki L yani lift kuvvetinin 

hesaplanması gerekmektedir. Lift kuvvetinin formülü; 

 

p∞(deniz seviyesine göre hava yoğunluğu)=1.225kgm3  

V∞(hava hızı ya da hava aracı hızı)=m/s  

S(kanat alanı)= 3900 cm^2  

CL(kanat taşıma katsayısı)= 0,72 

Bu durumda İHA‟ nın kalkış hızı L=W denkleminden V yani hız çekilerek bulunur. 

Doğru motor seçiminden sonra azami öneme sahip olan bir husus doğru pervane seçimidir. 

Pervane seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar 

gerekli değişkenler ile birlikte değerlendirildiğinde İHA için uygun pervane seçimini yapılır. 

Pervane seçimi; hava aracının ağırlığına, kullanılan motor gücüne, kullanılan motor tipine ve 

yapılacak uçuş şekline bağlıdır. Örnek olarak kullandığımız motorun pervane tipine göre 

verdiği thrust miktarı da değişmektedir. Kullandığımız motor EMAX GT Series 870KV 

Outrunner Brushless Motors Type GT2826/05‟ dir. Aşağıda farklı pil ve pervane tipine göre 

motorun karakteristiği ve tam itki durumunda motorun özellikleri verilmiştir. 

MODEL Li-Po RPM/V PROP(APC) RPM MAX AKIM MAX 
THRUST 

GT2826/05 3S 860 13*5,5 8800 39A 2000gr 

GT2826/05 4S 860 12*5 10000 45A 31000gr 

 

Tablo 2.3.2 Motorun Özellikleri 
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Grafik 2.3.1 Tam İtki Durumunda Motorun Özellikleri 

 

Denge (veya statik denge) bir cisme etkiyen kuvvetlerin (ve aynı şekilde momentlerin) 

birbirini dengelemesi şeklinde tanımlanır. Bir kanat için kuvvetlerin dengesi, örneğin sabit 

irtifada, sabit hızla düzgün-simetrik bir uçuş hali için taşıma kuvvetiyle ağırlığın, itki kuvvetiyle 

sürüklemenin dengelenmesi olarak belirtilebilir. Bu uçuşun aynı nitelikte devam ettirilebilmesi 

için ayrıca kuvvetlerin ağırlık merkezi etrafında oluşturdukları momentlerin de birbirini 

dengelemesi gereklidir. 

 

Şekil.2.3.3 Profildeki Taşıma ve Ağırlık Dengesi 

Yatay kuyruk yüzeyi genellikle uçağın ana kanadına benzer ve ikinci bir kanat 

görünümündedir fakat ana kanattan küçüktür. Bu nedenle oluşturduğu taşıma kuvveti de ana 

kanada kıyasla küçüktür. Bu durumda uçağın ağırlığını taşıyacak biçimde yukarı doğru 

olması gereken kanat taşıma kuvvetinin (LW) ağırlık merkezi etrafında oluşturacağı moment 

burun yukarı yönde olacağından bunun dengelenebilmesi için kuyruk yüzeyinin oluşturacağı 

momentin de zıt (burun aşağı) yönde olması beklenir. Yani kuyruğun taşımasının (LT) 

kanatla aynı yönde (yukarı doğru) olması ve bunun için de kuyruğun hücum açısının da 

kanat gibi pozitif yönde olması gereklidir. 

Şekil 2.3.4 Kanat ve Kuyruk Profili 
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Böyle bir durumda İHA‟ nın statik dengesi incelendiğinde İHA‟ nın ağırlığı; 

 olup kanat ve kuyruk tarafından birlikte dengelenecektir. Yani uçağın ağırlığını 

karşılayan taşıma kuvvetinin bir kısmı kuyruk yüzeyi tarafından sağlanacaktır. Ağırlık merkezi 

etrafında kanat ve kuyruğun oluşturacakları momentler birbirini; 

  şeklinde dengeleyecektir. 

Kanatta ve kuyrukta bulunan kontrol yüzeylerinin alan hesabı efektif manevra kabiliyeti için 

önemli bir husustur. İHA‟ ya roll hareketi yaptıran ve kanatlarda bulunan aileronlar kanat 

uzunluğunun %27‟si / veterin %20‟si olacak şekilde yapılmıştır. Yatay kuyruk alanı ise kanat 

alanın %22si olacak şekilde ayarlanmıştır. Kanat alanı 3900cm^2  olmak üzere yatay kuyruk 

alanı 860cm^2 olarak hesaplanmıştır. Yatay kuyrukta bulunan ve İHA‟ ya pitch hareketi 

yaptıran elevatör ise yatay kuyruk alanının 1/3‟ü yani 280cm^2 olarak hesaplanmıştır. Dikey 

kuyruk alanı ise yatay kuyruk alanının 1/3 ü olarak yani 280cm^2 hesaplanmıştır. Dikey 

kuyrukta bulunan ve İHA‟ya yaw hareketi yaptıran rudder ise dikey kuyruk alanının olarak 

yani 93cm^2 olarak hesaplanmıştır. 

 

Şekil 2.3.5 İHA’nın Tasarımsal Son Hali 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

İHA kurallar kitapçığında verilen göreve göre, 2. görev sırasında topun bırakılacağı alanın 

belirlenmesi gerekmektedir. Görev mekanizması sistemi, İHA içerisinde yük barındırma, 

otonom olarak; hedef tespit, tanıma ve yük atım işlevlerine sahiptir. Yük bırakma sistemi 

tasarlanmadan önce görev gereksinimleri dikkatlice analiz edildi. Yük bırakma 

mekanizmasının boyutları, şekli, uçağa nasıl yerleştirilmesi gerektiği belirlendi. Yük atım 

mekanizması; 2mm et kalınlığına sahiptir. Mekanizma 140mm x 71mm x 69mm boyutlarında 

olup 56mm x 56mm boyutlarına sahip iki kapağa sahiptir. Bu kapaklar yük atım sistemi hava 

akış yönünde açılır şekilde yan yana konumlandırılmıştır. 
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Şekil 2.4.1 Görev mekanizması 

 

Şekil 2.4.2 Temsili yük atım aşaması 

Malzeme ve ağırlıktan kazanmak amacıyla görselde görüldüğü üzere sadece topu 

sarmalayan bir hazne tasarlandı. Yük atım mekanizması Şekil de görüldüğü gibi İHA‟nın 

ağırlık merkezinin 200 mm arkasına yatay eksene paralel konumlandırılmıştır. Yapılan 

çizimler 3D yazıcıdan çıkartılıp karşılaşılabilecek birçok farklı etken test edildi. Ana 

malzemesi ABS filament olan haznelerin bu malzeme aracılığı ile hem hafif hem de dayanıklı 

bir yapıya sahip olması sağlandı. Hazne uçağa ağırlık merkezi hesaba katılarak yerleştirildi. 

Bu sayede yükler bırakılırken ya da bırakıldıktan sonra ağırlık merkezinde, uçağın uçuşunu 

kararsız hale getirecek ciddi bir değişim engellenmiş olacaktır. 
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Görev-2 de belirtilen kırmızı alanı tespit etmek için Nvdia Jetson Nano 4 gb yardımcı 

bilgisayarı kullanılacaktır. Hedef tanımlandığında yardımcı bilgisayar görev 

mekanizmasındaki servo motora sinyal yollayarak kapakların açılmasını sağlayacaktır. 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol Ve Güç Sistemleri 

Tasarlanan insansız hava aracının bileşenlerini görevi gerçekleştirebilecek yeterlilik ve 

özgünlükte olacak şekilde seçmiş bulunmaktayız. İHA‟nın elektrik, elektronik, kontrol ve güç 

sistemleri donanımı Şekil 2.5.1‟ de açıklanmıştır. 

 

Şekil 2.5.1  İHA Kontrol ve Kablolama Şeması 

İHA‟nın itki sistemi; elektrik motoru, elektronik hız kontrol sürücüsü ve pervaneden 

oluşmaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucu İHA‟nın ağırlığının 3700 gr olacağı saptanmıştır. 

İHA‟nın güvenlik önlemleri kapsamında ihtiyacı olan itki kuvveti 6200gr olarak 

hesaplanmıştır. Bu ağırlıkta gerekli itkiyi elde etmek  için 2 adet Emax Grand Turbo 

GT2826/05 motor tercih edilmiştir. Tek bir motorun çektiği akım maksimum 45 amper olarak 

sınırlandırılmıştır. ESC seçimi yapılırken maksimum akım değeri ve 4S 5000 mAh LiPo 

bataryaya uygunluğu hesaplanarak max 10 saniye sürece 80 amper verebilen 2 adet 60 

amperlik Skywalker ESC seçilmiştir.  Devre şemasında da görüldüğü gibi uçuş kontrol kartı 

Pixhawk Cube Orange‟ın çalışma gerilimi olan 5 V‟un sağlanabilmesi için bir adet güç 

modülü kullanılmıştır. Yeterli gücü Pixhawk Cube Orange üzerinden alamayan Nvidia Jetson 

Nano Developer Kit beslenmesi için kullanılacak bir regülatör ile de bataryadan güç 

sağlanacaktır. 

Görev kontrol sistemimiz; uçuş kontrol kartı, yardımcı bilgisayar ve yer istasyonu olmak 

üzere üç bölümden oluşmaktadır. Açık kaynak kodlu uçuş kartlarından Pixhawk Cube 

Orange 400 MHz 32-bit ARM STM32H753 Cortex M7 işlemcili denetleyicisi ile 3‟lü sensör 

sistemi barındırır. 3‟lu sensör sisteminde 3‟er adet ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre 

bulunur. Ayrıca otonom uçuş kartı üzerinde bulunan IMU, barometre gibi sensörler dışındaki 

GPS bilgisi için güvenilir olması, diğer GPS‟lerden farklı olarak içinde barometre, ivmeölçer, 

pusula gibi sensörleri bulundurması nedeniyle Here3 GPS kullanılmasına karar verilmiştir. 
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Görev-2 de hedef tespiti için seçilen yardımcı bilgisayar Nvidia Jetson Nano Developer Kit‟in 

işlemci gücü kavramsal raporda belirtilen Raspberry pi 3B+‟tan daha yüksek bir bilgisayardır. 

Bu bilgisayar görüntünün işlenmesi, analiz yapılması ve hedefin belirlenmesinden 

sorumludur. Yardımcı bilgisayar ile uçuş kontrol kartı USB portundan USB seri haberleşme 

aracılığıyla haberleştirilmiştir. Pixhawk Cube Orange, İHA‟nın otonom modunda çizilen 

rotada uçuşu sağlarken, Nvidia Jetson Nano Developer Kit ile alanın tanımlanması sağlandı. 

Alanı tanımlamada kullanılacak kamera Raspberry pi V2 modeli olarak belirlendi. Yük atım 

sisteminde kullanılacak servo Nvidia Jetson Nano ile bir servo sürücü yardımıyla 

haberleştirildi. Yer istasyonu yazılımı olarak açık kaynak kodlu ve geliştirmeye açık olan, 

senelerdir geliştirilen, çeşitli uçuş özelliklerine sahip olan ve Pixhawk Cube ile uyumlu bir 

şekilde çalışabilen ArduPilot otopilot yazılımı seçilmiştir. İHA‟nın kendi sınırlarını tanıması ve 

manevra kabiliyetini algılayıp kararlı bir uçuş yapabilmesi için AUTOTUNE modunda uçuş 

denemeleri yapıldı. Görevler süresince Pixhawk Cube Orange uçuş kontrol kartı istenilen 

uçuş verisini XBEE S2C telemetri vericisi üzerinden yer istasyonuna aktarmaktadır. Yer 

istasyonun üzerinde bağlı olan XBEE S2C telemetri alıcısı bütün verileri alır ve bu verileri 

ekranda anlık olarak gösterir. XBEE S2C uçtan uca şifreli telemetri alıcı ve verici, yardımcı 

bilgisayar ile İHA‟nın haberleşmesini sağlamak ve yarışma sırasında olası bir karışıklığı 

önlemek amacıyla seçilmiştir. Uçuşun manuel kontrolü ve çeşitli otonom mod geçişlerini 

gerçekleştirecek 12 kanallı FUTABA T8J kumanda ve 8 kanallı alıcı tercih edildi. Telemetri 

veya kumanda verisinin kopmasında, düşük pil durumunda veya diğer sistem hatalarına 

karşı gelişmiş uçuş bitirme (fail-safe) durumlarına ve bunları geliştirilebilme olanağına sahip 

olundu. Yarışma şartnamesinde belirtilen güvenlik ihtiyaçları göz önüne alınarak İHA‟nın 

gövdesinin üzerine (kolayca ulaşılabilecek bir bölgesine), gövde içindeki 175A bıçak 

sigortaya bağlı devre kesici anahtar monte edilmiştir. Tüm bağlantılar emniyet telleri, sıvı 

yapıştırıcılar ve somunlar kullanarak sağlam bir şekilde yapılmıştır. 

 

Şekil 2.5.2 Gövde İçindeki Elektronik Donanım 
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2.6 Hedef Tespit Ve Tanıma Sistemi 

Hedef tespit ve tanıma sistemi için şu an piyasada bulunan birçok geliştirici kart ve bunlarla 

uyumlu çalışan açık kaynak kodlu yapılar mevcuttur. Görev için gerekli olan gereksinimler 

göz önüne alındığında Jetson Nano Developer Kit kullanımına karar verildi. Bu gereksinimler 

boyut, ağırlık, güç gereksinimi, programlama kapasitesi ve hesaplama hızı (Özellikle 

saniyede 30 frame aldığımız göz önünde bulundurduğumuz zaman iki frame arasında işlem 

hızı çok iyi seviyede olmasını gerektirmesindendir bu da Rasbperry gibi modellerden ayıran 

en önemli özelliklerinden biridir.) olarak belirlendi. Hesaplama hızını etki eden parametreler 

ise işlemci özellikleri ile ilgilidir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.GPU (128-core Maxwell) ,        

CPU(4-core ARM A57 @ 1.43 GHz), ve Bellek(4 GB 64 Bit LPDDR4 | 25.6 GB/s) ile belirtilen 

parametrelerdir. Jetson Nano Devoloper Kit ile uyumlu çalışması ve istenilen görüntünün iyi 

çözünürlükte olması için Şekil 2‟deki Raspberry Pi v2.1 kamera kullanıldı. 

Hedef tespit ve tanıma sistemini yapmak için belli başlı 3 yöntem kullanılır. Bunlar ise; 

Opencv, Tensorflow, YOLO V3,V4,V5. 

Yukarıda belirtilen bu 3 başlık arasından Opencv ile görüntü işleme yapmaya karar verildi. 

Birçok farklı mevcut program dili arasından ise Python seçilerek kolay ve etkin bir şekilde 

kodların yazılmasına karar verildi. Yazılımda gerekli olan kütüphaneler(cv2,numpy 

adafruit_servokit ve time ) eklendi. Görüntüyü bulanıklaştırmak için 5‟e 5 matrisli çekirdek 

oluşturuldu. Servokit‟in kanal(channels) sayısı tanıtıldı. VideoCapture komutuyla görüntünün 

nereden alınacağı belirlendi. HSV‟de renk, doygunluk ve parlaklık değerleri kullanıldı. 

Doygunluk rengin canlılığını, parlaklık aydınlığını ifade eder. Alt ve üst sınırı oluşturan kırmızı 

değerlerin ortalaması alındı. Thresh komutuyla renk aralığındaki değerler düzeltildi. Sırasıyla 

tracking, dilation, closing ve res komutlarına istenilen görüntüyü elde etmek için filtreleme 

uygulandı. HoughCircles komutuyla “res‟deki” daireleri otomatik olarak algılanması sağlandı. 

Dairelerin tam değer algılanması için gerekli olan yapı „ .astype „ olarak belirlendi. Dairelerin 

tespiti ve şeklin çizilmesi için gerekli olan „ cv2.circle ‟ komutu uygulandı. Görev 2‟deki kırmızı 

daireyi algıladıktan sonra topların başarılı bir şekilde atılması için gerekli hesaplamalar 

yapıldı. Tasarlanan yük atım mekanizmasına bir servo, ServoKit kütüphanesi yardımıyla 

tanıtıldı. Bu sayede belirlenen açıda servonun dönüşü sisteme eklendi. Son olarak gerekli 

çıktılar „cv2.imshow‟ komutu yardımıyla alındı. 

 
 

  
Şekil1.Jetson Nano 
Developer Kit 

Şekil2.Raspberry Pi 
v2.1 

Şekil3.PCA 9685 
Servo Driver 

Şekil4.Pixhawk 
Cube Orange 

 

Tablo 2.6.1 HEDEF TESPİT SİSTEMİ DONANIM MALZEMELERİ 
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Şekil 1‟deki Jetson Nano ile Şekil 4‟deki Pixhawk Cube Orange usb to micro usb yardımıyla 

Mavlink protokolü üzerinden haberleştirildi. Bunun yanı sıra yük atım sistemindeki servonun 

kontrolü için Jetson Nanonun pinleri ile Şekil 3‟deki 16 kanallı PCA9685 Servo Sürücü 

Kartının bağlantısı gerçekleştirildi. Yük atım mekanizmasında kameradan gelen değerler cv2 

adafruit_servokit , time  vb kütüphanelerde işlenerek gerekli  filtreler uygulandı. Kırmızı daire  

( yük atım alanını)  tanıdıktan sonra servoya girilen açıda bir defa döndükten sonra uçuşa 

devam edildi. Aynı işlem diğer turda da uygulandı ve yük atım başarılı bir şekilde 

gerçekleştirildi. 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

İHA‟nın sistem mimarisin tasarlanırken yeterli itki ve uçuş süresi göz önünde 

bulundurulduğunda 4s1p , 5000 mAh 45 C Li-Po pil tercih edilmiştir. İHA‟nın uçuş sırasında 

çekebileceği maksimum akım(A) değeri şu şekilde hesaplanmıştır; Kullandığımız iki adet 

EMAX GT2826/05 (860Kv) motorların bir tanesinin çekebildiği maksimum akım değeri 45A 

dir. Güvenlilk amacı ile 60A Skywalker ESC tercih edilmiştir. Bu ESC 10 saniye boyunca 80A 

akım verebilmektedir  

 

 

 

Tablo 2.7.1 Uçuş Sırasında Çekilebilecek Akım 

Bu doğrultuda İHA güvenlik önlemleri kapsamında ESC‟ler ve diğer komponentlerin 

çekebildiği maksimum akım değerlerinin toplamından 10A fazla olacak şekilde 175A sigorta 

kullanılmıştır. 

 

 

Tablo 2.7.2 Motor ve Pervane Hesaplamaları 
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İHA‟da tercih ettiğimiz pil anlık olarak maksimum 225A akım verebilmektedir.  

“45Cx5000mAh =225A” 

Yarışmada istenen görevler doğrultusunda İHA‟nın her görev için minimum havada kalma 

süresi şu şekilde hesaplanmıştır;  

Minimum uçuş süresi                                    olarak hesaplanmıştır. 

Uçuş için gerekli olan itki seviyesi, sürtünme kuvvetleri ve İHA ağırlığı hesaplamasına göre 

İHA‟nın havada kalma süresi ise tahmini 5.9 dk olarak hesaplanmıştır 

 

Komponent Adet Max Akım Değeri 

Emax Gt2826/05 2 45A 

Px4 Cube Orange  1 2.5A 

Jetson Nano Developer Kit 1 2.5A 

 TOPLAM 95A 

Tablo 2.7.2 Çekilen Akım Değerleri 

Yukarıda verilen tüm veriler doğrultusunda anlık çekilebilen akım miktarı ve yeterli uçuş 

süresi için gerekli olan batarya kapasitesine göre 4s1p,  5000mAh ve 45C değerinde Li-Po pil 

tercih edilmiştir. Hava sürtünmesi ve İHA‟nın ağırlığı göz önüne alındığında maksimum hızın 

32m/s olduğu tespit edilmiş, stall hızı aşağıda verilen formül doğrultusunda 12.77 m/sn 

olarak hesaplanmıştır. 

 Toplam uçuş ağırlığı Görev tamamlama süresi 

Görev 1 3700 gr 40sn- 80sn 

Görev 2 3900 gr 50sn- 100sn 

Tablo 2.7.3 İHA’nın Görev 1 ve 2 deki Toplam Uçuş Ağırlığı 

Yukarıdaki tabloda belirtilen görev tamamlama süreleri yarışmada istenilen görevde alınan 

yol ve İHA‟nın seyir hızına bağlı olarak hesaplanmıştır. 

Görev-2 için İHA‟nın görüntü işleme için kullanılan Jetson Nano‟dan alınan bilgiler 

doğrultusunda çalışan görev mekanizma sisteminin hedef isabet oranımız yapılan uçuş 

denemeleri soucunda %66 olarak saptanmıştır. Uçuş denemelerinde hedef 2/3 oranında 

sistemimiz tarafından başarı ile vurulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.7.1 İHA’nın Genel Verileri 
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2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı  

Bu başlık altında sabit veya döner kanat İHA‟nın tasarımında kullanılan malzemelerin ve 

ekipmanların listesi, miktarları ve maliyetleri verilmelidir. Bu amaçla ürün dağılım ağacı 

yaklaşımına göre hazırlanacak bir gösterim (Tablo 2.8.1‟de görüldüğü gibi) verilmelidir. 

 

2.8.1 İHA Malzeme Maliyet Tablosu 


