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1. ORGANİZASYON ÖZETİ 

1.1 Takım Organizasyonu 

 

   İTÜ Apis AR-GE İHA Takımı, okulumuzun Uçak ve Uzay Mühendisliği Fakültesine bağlı 

olarak 2017 yılında kurucu üyelerimizin ilgi alanları doğrultusunda hava aracı tasarım 

çalışmalarına başlamıştır. Üniversitemizce bizlere kazandırılan teorik mühendislik 

yeteneklerini pratik uygulamaya dökmek amacıyla çalışmalarımız hiyerarşik bir düzende, 

eski takım üyeleri tarafından takıma yeni katılan üyelere takım ve yarışma tecrübesi 

aktarılarak dostluk ortamında yürütülmektedir. Kurulduğu günden beri kendini geliştirmeye 

ve multidisipliner çalışmaya özen gösteren takımımız 2018 yılından itibaren düzenli olarak 

Teknofest yarışmasına katılmaktadır. Katıldığımız ilk yıl olan 2018 yılında 6.’lık elde eden 

takımımız 2019 ve 2020 yıllarında 3.’lük elde etmiştir. Takımımızın kurulduğu günden beri 

danışman hocalığını senelerdir İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Kadrosunda yer 

alan Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan üstlenmektedir. Bu yılki takımımız bünyesinde Uçak, 

uzay, elektronik-haberleşme ve kontrol-otomasyon mühendisliği öğrencilerini 

barındırmaktadır. Takımımızın güncel üyeleri Şekil 1’de yer alan ‘Organizasyon Grafiğinde’ 

verilmiştir. 

 

Şekil 1: Organizasyon Şeması 

Takım Adı: APİS İHA AR-GE 

Araç Türü: Sabit Kanat 

Araç Geliştirme Şekli: Yeni araç 

Okul Adı: İstanbul Teknik Üniversitesi 

Takım Sorumlusu Adı/Soyadı: Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan 
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2. DETAYLI TASARIM RAPORU 

2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı 

  İnsansız hava aracımızın tasarımı ve boyutlandırılması, aerodinamik ve yapısal 

analizlerden geçirilerek yapılmıştır.  Aerodinamik analizler öncelikle XFLR5’te yapılmış, 

genel tasarım ortaya çıkarıldıktan sonra Ansys’de de analizler yapılarak karşılaştırılmıştır. 

Takımımızın geçmiş tecrübelerine dayandırılarak malzemeler belirlenmiş ve yapısal 

analizler bu malzeme özellikleri üstünden yapılmıştır. Analizler sonucu ortaya çıkarılması 

planlanan hava aracımızın kararlı uçuş gerçekleştirebileceği öngörülmüştür. Gövde 

geometrik boyutlandırma ve yerleşimi yapılırken Formül 1‘de gösterilen ağırlık merkezi 

hesaplama formülünden yararlanılarak Tablo 1’de ağırlık merkezi tablosu oluşturulmuştur. 

Hava aracımızın kararlı uçması amacıyla gövde içi yerleşim yapılırken toplam ağırlık 

merkezimiz, kanadın çeyrek veterinde yani kanadın aerodinamik merkezinde olacak 

şekilde ayarlanmıştır. 

x̅= 
Σmx

Σm
   ,   y̅= 

Σmy

Σm
  (1 

Tablo 1: Bileşen Ağırlık Tablosu 

Bileşen Kütle (g) x (cm) y (cm) x* y* 

Kanat 700 44 9 30800 6300 

Kuyruk 483 131,50 9 63514,5 4347 

Gövde 440 36,5 9 16060 3960 

Pil 700 7 13,5 4900 9450 

Jetson 270 7 4,5 1890 1215 

Pixhawk 75 40,75 13,5 3056,25 1012,5 

Motor 300 75,5 9 22650 2700 

ESC 100 71 9 7100 900 

Gps 50 4 13,5 200 675 

Telemetri-Sigorta 50 31,75 4,5 1587,5 225 

Ön iniş 297 14 9 4158 2673 

Kamera 20 1,50 9 30 180 

Pervane 50 78,00 9 3900 450 

Görev Yükleri 760 49,00 9 37240 6840 

Arka İniş takımı 470 67,00 9 31490 4230 

Toplam 4895     

Nihai Ağırlık Merkezi    47,96983 9,032544 
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   Kanat profili seçimi yapılırken öncelikle görevin isteri için ihtiyaç duyulan taşıma kuvveti; 

Taşıma ≥ Ağırlık olması göz önünde bulundurularak ‘m*g=Ağırlık’ formülü hesaplaması 

ile ağırlık 48,02 N bulunmuştur. 

    İki boyutlu kanat analizine başlanırken ilk olarak genel bir literatür taraması yapılmış ve 

mevcut kanat profilleri arasından isterleri karşılayacak olan profiller arasında 

kıyaslanmıştır. Yapılan araştırmalar, isterler için öncelikle S2091 ve C-72 profillerine 

yöneltmiştir. Seçilen iki kanat profili için CL-α ve Cm-α grafiklerine bakılarak birini seçmek 

yerine bu iki profilin interpolasyonunun daha iyi sonuç vereceği kanısına varılmıştır. 

 

Şekil 2: Aerodinamik Analiz Grafikleri 

   Tahmini yüke göre kanat alanı ‘L = 
1

2
ρ∞V∞

2CLS ≥ W’ formülü ile 0.560 m2 olarak 

hesaplandıktan sonra uçağın hem statik hem de dinamik kararlılığı analiz edilmiştir. 

           Statik Kararlılık Analizi 

   Statik kararlılık için Şekil 3’te verilen Cm-α grafiği incelenmiştir. Grafiğin negatif eğimde 

olması hava aracının statik olarak kararlı olduğunu göstermektedir. Doğruların x eksenini 

kestiği yerin ise hava aracının uçmasının planlandığı hücum açısına yakın olduğu 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 3: Statik Kararlılık Grafiği 
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      Dinamik Kararlılık Analizi 

   Dinamik analiz için gerekli simülasyon aşamaları detaylı tasarım raporunun video 

kısmında ilgili kesitte gösterilmiştir. Matematiksel sonuç ise Şekil 4‘te görülmektedir. Şekil 

4 ‘teki grafik üzerindeki sistem köklerinin sanal eksenin solunda kalması ve simülasyonda 

ulaşılan sönümleme değerinin sıfırdan farklı oluşu sistemin kararlı olduğunun 

göstergeleridir. Şekil 4’teki grafik incelendiğinde köklerin solda yer aldığı görülmektedir ve 

sönümleme değeri yapılan analiz sonucunda 0.592 bulunmuş olup hava aracımızın her iki 

kararlılık parametresine de uyduğu söylenebilmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Uçuş Performans Analizleri 

   Yapılan bütün analizler sonucunda ulaşılan verilere göre nihai hava aracı tasarlanmaya 

başlanmıştır. Bu aşamada Ansys programından da yararlanılarak optimum sonuç 

alınmaya çalışılmıştır. Kanat ve kuyruğumuz, kullandığımız iki programdan da analiz 

edilerek taşıma ve sürükleme katsayıları elde edilmiştir. XFLR5 programından Şekil 5’te 

gösterilen iki temel grafik elde edilmiştir. Bunlar sağdan sola sırası ile CL-α, CD-α 

grafikleridir. Bu analizler flaplar kapalı ve açık olacak şekilde yapılmıştır.  Hava aracının 

performans ve verimlilik değerlendirmesi için taşıma yüzeyi analizinin sonuçlarından 

yararlanılmıştır. Hesaplanan verimlilik değeri maksimum verimlilik 1 olmak üzere 0.858 

olarak hesaplanmıştır. 

 

Şekil 4: Dinamik 
Kararlılık Grafiği 

Şekil 5: Taşıma ve Sürükleme Katsayıları Grafikleri 
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    Şekil 6’da taşımanın kanat alanınca ve Şekil 7’de basıncın hava aracı üzerinde 

olabildiğince eşit dağıldığı görülmektedir bu da oluşabilecek bölgesel akış ayrılmalarını 

minimuma indirecektir.   

   Kanat akış simülasyonu ve kararlılık simülasyonlarına Bölüm 3’te videoda detaylıca yer 

verilmiştir. Taşıma ve sürükleme hesaplarına ve yorumlarına ise 2.2 Kabiliyet bölümünde 

detaylıca yer verilmiştir.                                     

2.2 Kabiliyet 

 İlk aşamada, görüntü toplamak üzere yardıma ihtiyaç duyulan bölgede tur atan hava 

aracımız, yapay zeka tabanlı görüntü işleme algoritmasını kullanarak kamera ile alanda 

bulunan insanları tespit eder. Konumlama algoritmamız sayesinde ise kameradan tespit 

edilen insanların bulundukları koordinatlar belirlenir. İkinci turda, hava aracımız belirlenen 

koordinatlara insani yardım paketini tasarladığımız yük bırakma mekanizması ile bırakır. 

Hava aracımızın görevi başarıyla yerine getirebilmesi için görüntü işleme, konumlama, 

yük bırakma, stabil uçuş, manevra gibi kabiliyetlere sahip olması gerekmektedir. 

   Görüntü İşleme 

İnsanların yüksek doğruluk ve yüksek hızla tespiti, görevimizin en önemli başarı 

koşullarındandır. Görüntü işlemeden önce görüntüyü uygun şekilde almamız 

gerekmektedir. Unreal Engine uygulaması ile yaptığımız model üzerinde uyguladığımız 

testlerde, kullandığımız IMX219-H90 kamerayı 90 derecelik açıyla yerleştirmenin uygun 

olacağına karar verilmiştir. Kameranın sağladığı geniş görüş açısı, görüş kabiliyetimizi 

artırsa da beraberinde optik distorsiyon artışını getirmektedir. Takımımız, uyguladığı 

kamera kalibrasyonu yazılımıyla bu bozulmayı minimize etmeyi başarmıştır. Görüntüyü 

uygun şekilde aldıktan sonra, karelerdeki insanların yüksek hızla ve yüksek doğrulukla 

tespit edilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak amacıyla her bir karede evrişimli sinir 

ağlarının yalnızca bir kere kullanılmasına olanak sağlayan, gerçek zamanlı görüntü işleme 

için en iyi yapay zeka modellerinden biri olan YOLO(You Look Only Once) adlı derin 

öğrenme algoritması kullanılmıştır. Algoritma, PyTorch isimli açık kaynaklı yapay zeka 

kütüphanesini kullanmaktadır.  

Şekil 7: Taşımanın Kanat Alanınca Değişimi 
Şekil 6: Kanat/Kuyruk Üzerindeki 

Basınç Dağılımı 
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YOLO’nun on binlerce insan fotoğrafı içeren COCO veri setiyle önceden eğitilmiş 

ağırlıkları, transfer öğrenimi yöntemi ile alınıp hava görüntülerine daha uygun hale 

getirilmesi amacıyla tarafımızca eğitilmiştir. Takımımız, yapay zeka modelini eğitirken 

yüksek oranda hava görüntüleri içeren veriler kullanmaya özen göstermiştir. Derin 

öğrenme ağında bulunan yapay sinir ağlarının; belirli bir zekaya sahip olarak işleme 

başlamasını sağlayan transfer öğrenimi, binlerce fotoğrafın gerektirdiği işlem kapasitesi 

düşünüldüğünde enerji ve zaman açısından büyük bir tasarruf sağlamıştır.  YOLO, tespit 

ettiği insanları çevreleyen kutucuklar oluşturur ve sıfır ile bir arasında değişen bir güven 

skoru belirler. İnsan figürünü çevreleyen bu kutunun piksel değerleri ve tespitin güven 

skoru kartezyen konumlama yapılırken kullanılır. Model ortam üzerinde kendi eğittiğimiz 

yapay zekadan elde ettiğimiz örnek sonuç Şekil 8’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 8: İnsan Tanıma Örnek Sonucu 

           Konumlama ve Hassas Yük Bırakma 

  Konumlama algoritmamız, görüntü işleme algoritmamızın tespit ettiği insanların yerle 

temas ettiği piksel olan kutuların alt-orta noktasının piksel değerini alır. İnsanların 

bulunduğu konumdan anlık uzaklıkları; hava aracımızın irtifası, kameranın yatay ve dikey 

piksel sayısı, hava aracının yatayla yaptığı açı ve kameranın hava aracıyla yaptığı açı 

değerleri kullanılarak tespit edilir. Uçuş kontrol kartımız Pixhawk’a bağlı GPS’ten MavLink 

protokolü aracılığıyla alınan WGS84 formatındaki hava aracımızın konum verisi, ekibimiz 

tarafından Python’daki coordinates-converter kütüphanesi kullanılarak L-Est97 kartezyen 

koordinat formatına dönüştürülür. İnsanların hava aracına olan bağıl anlık uzaklıkları, 

Pixhawk’tan alınan yaw açısı ile global sisteme göre hesaplanır. GPS’ten alınan koordinat 

verisine eklenerek gerçek konumları elde edilir. Bir insan birden fazla karede tespit 

edileceğinden, konumu yakın olan veriler aynı listeye eklenir. Aynı listeye eklenen 

verilerden bazılarının daha doğru, bazılarının daha az doğru olması beklenir. YOLO’nun 

döndürdüğü güven skoru arttıkça doğruluk artarken, hava aracıyla insanın arasındaki 

mesafe arttıkça doğruluk azalır. Takımımız, tespit edilen her bir insan için konum değerini 
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formül (2) ve (3) satırlarında görüldüğü üzere güven skoru/mesafe ile çarparak ağırlıklı 

ortalamalarını alır. Böylece, konumlamanın güvenirliği üst düzeye çıkarılması hedeflenir.  

X=[x1,x2,x3,…xn]    Y=[y
1
,y

2
,y

3
,…y

n
]    G= [g

1
,g

2
,g

3
,…g

n
]    D=[d1,d2,d3,…dn] (2) 

[
X
Y

] × [
G

D
] = [

Xtoplam

Ytoplam
]       [

Xtoplam

Ytoplam
] ⋅ [

1
X
1
Y

] = [
Xağırlıklı

Yağırlıklı
]  (3) 

    Burada ifade edilen X değerleri Kartezyen koordinatta yatay uzaklığı, Y değerleri düşey 

uzaklığı ifade etmektedir. G değerleri güven skoru olup D değerleri ise uzaklığı verir. 

    Elde edilen nihai x ve y değerleri, yeniden WGS84 formatına geri çevrilerek MavLink 

Protokolü aracılığıyla Pixhawk’a iletilir ve ikinci tur için gerekli rota oluşturulur. İkinci 

aşamada, görev yükümüzün düşme süresi; hava aracının yüksekliğine, yere ve havaya 

göre hızına, 3 farklı eksendeki açısına, yükümüzün ile paraşütümüzün kesit alanına ve 

çevre koşullarına bağlı olarak hesaplanır. Hesaplanan düşme süresi, hava aracının 

belirlenen konuma ulaşma süresine eşit olduğunda görev yükümüz, insanın hareket 

imkanı da göz önüne alınarak hassas bir şekilde serbest düşmeye bırakılır.  

Faydalı Yük Hesabı 

  Faydalı yük; hava aracının kendi yapısal elemanları çıkarıldığında taşıyabileceği yük 

anlamına gelmektedir. 2.1 bölümünde detayları verilen analizlerde bulunan taşıma 

katsayısı ve sürükleme katsayısı değerleri, (4) ve (5) numaralı temel denklemlerde 

kullanılırsa, 

                     Taşıma= 
1

2
ρV

2
ClS     (4)                                    Sürükleme= 

1

2
ρV

2
CdS    (5) 

 

Tablo 2: Ansys ve XFLR5 Karşılaştırılması 

 XFLR5 ANSYS(Laminer ) ANSYS(k-omega) 

Taşıma Katsayısı 0.9255  1.019  0.998  

Sürükleme Katsayısı 0.0435  0.0346  0.0359  

10 m/s’deki taşıma 46.46 N 51.18 N 50.12 N 

10 m/s’deki sürükleme 2.185 N 1.738 N 1.803 N 

18 m/s’deki taşıma 150.89 N 166.13 N 162.713 N 

18 m/s’deki sürükleme 7.079 N 5.641 N 5.853 N 

Tablo 2'de görüldüğü üzere seyir hızlarımız 10 m/s ve 18 m/s olarak belirlenmiştir. 

Hava aracımızın ürettiği taşıma kuvveti 10 m/s'de yaklaşık olarak öngörülen ağırlıkla 

eşittir. Böylece yük bırakma sırasında kararlı bir uçuş gerçekleştirilebilecektir.18 m/s'de 

ise hava aracımız rahatça havalanabilmektedir. Tablo 2’de görüldüğü üzere kritik hız olan 

10 m/s’deki taşıma 46.46N’dur. 2.1 bölümünde verilmiş olan Tablo 1’de yer alan 
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bileşenlerden faydalı yük olarak adlandırdığımız pil ve görev yükümüzü çıkarttığımız 

zaman yapısal ağırlığımız 31,73N gelmektedir. ‘46,46-31,73=14,73’ 14,73N’luk faydalı yük 

hakkımız kalmaktadır. Belirlediğimiz pil ve görev yükümüzünde ağırlığı 14,32N’dur. 

Buradan taşımamızın kritik hızlarda görevimiz için yeterli olduğu görülmektedir. 

Yine Ansys programından yapılan yapısal analizler sonucunda İHA’mızda kullanılan 

malzemelerin bu tarz yüklemelere dayanabileceği görülmüştür. Ansys yapısal analiz 

sonuçlarına detaylı tasarım raporunun video kısmında yer verilmiştir. 

         Dönüş Performans Parametreleri ve Uygun Yapısal Özellikler 

Gerçekleştirilmek istenen hedef doğrultusunda öncelikle İHA’nın gerekli taşıma ve itki 

kuvvetini karşılaması gerekmektedir. Aynı zamanda yarışma alanı sınırlarında kalabilmeli, 

deprem anında oluşabilecek tehlikelere karşı aracın manevra kabiliyetinin istenilen 

yeterlilikte olması beklenir. Bahsedilen manevra kabiliyeti; dönüş yarıçapı, yatış açısı gibi 

parametreleridir. Bu parametreler XFLR5 programından çekilen taşıma kuvveti 

değerleriyle birlikte seyir hızları kullanılarak MATLAB programında hesaplanmıştır. Elde 

edilen sonuçlara bakılarak görev isterlerinin karşılandığı teyit edilmiştir. 

İki derece hücum açısında ve sabit irtifada 18 m/s’de gerekli taşımayı sağlayacak 

maksimum yatış açısı hesaplanmıştır. Aerodinamik analizler sonucu bulunan taşıma 

82.09 N ‘dur. Hava aracın kütlesi 5 kg olarak kabul edilmiştir. 

W=m*g=49,05 N (6)            cosβ*82,09=49,05 (7)        -------→     β=53,3°   

     Dönüş periyodu (T) ve dönüş yarıçapı (r) farklı seyir hızlarında aşağıdaki formüller 

kullanılarak MATLAB ortamında grafiğe dökülmüştür.  

r = 
mV

2

1
2

ρV
2
ClSsinβ

 (8)         T=
2πr

V
  (9)    

 

 

 

 

Şekil 9: Dönüş Yarıçapının ve Periyodunun Hıza Bağlı Değişimi 
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       Motor Seçimi 

Güvenli ve yeterli uçuş için gerekli itki değeri hesaplaması için; Tablo 1’de verilen 

ağırlık değerlerine ve 2.1 numaralı bölümde detaylıca açıklanan aerodinamik analizlerden 

sonra motor seçimi çalışmalarına başlandı. Yüksek hızlara çıkabilme kabiliyetleri, yüksek 

verimi, uzun ömürlü olması nedeniyle Fırçasız DC motor tercih edilmesine karar verildi. 

Yapılan araştırmalar görev gereksinimlerini karşılamak için %50 itki/ağırlık oranı 

sağlanmalıdır.  Kullanacağımız motor ve pilin de kütlelerini öngörerek 550 KV ve 2100 W 

değerlerine sahip olan SunnySky X4120 modeli Fırçasız DC motoru kullanılmasına karar 

verildi.  

        Pervane Seçimi 

Motor seçimimizden sonra üretici tarafından sağlanan verilerinden yararlanılıp hangi 

boyuttaki pervanenin kaç amperde ne kadar itki ürettiği öğrenilmiştir. Gereksinim duyulan 

itkiye göre; hava akışının verimli olabilmesini, sistemin uzun ömürlü olmasını ve güvenli 

bir uçuş yapılmasını sağlayacak yüzeyi pürüzsüz 15*8 inçlik APC pervane kullanılması 

uygun görülmüştür. Aşağıdaki itki formülü kullanılarak pervanenin uygunluğu teyit 

edilmiştir. 

T= cTρn2D
4 (10)  

cT :Pervane İtki Sabiti  ρ: Havanın yoğunluğu    D:Pervane Çapı(m)   n:Saniyedeki devir sayısı  

       Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC) ve Batarya Seçimi 

ESC, motor ve pil arasına bağlanılıp motora giden akımı kontrol ederek hava aracının 

sürülmesini sağlar. Motorun hızı ve yönü ESC ile kontrol edebilir. ESC’nin akım değeri, 

seçilen motorun ulaşabileceği maksimum akıma ve elektronik sistemin çektiği toplam 

akıma uygun bir değer düşünülerek 80-100 A değerinde bir ESC seçmenin uygun 

olduğuna karar verildi ve Skywalker 80A ESC seçildi.  

İstenilen anda yüksek akıma çıkabilmesi ve düşük kütlesi nedeniyle İHA’mız için Li-Po 

pil kullanılması kararlaştırıldı. Kullanılacak motor ve elektronik aksamlar düşünüldüğünde 

5 hücreli bir bataryanın yeterli olacağına karar verilmiştir. Görev süresi boyunca yeterli 

enerjiyi sağlaması gerekliliği göz önünde bulundurularak Formül 11 yardımıyla görevimiz 

için gerekli batarya kapasitesi hesaplanmıştır. Yapılan hesap ve araştırmalar sonucunda 

Leopard-Power marka 5S 6000 mAh değerine sahip Li-Po pil kullanılmasının uygun 

olacağı kararlaştırıldı.  

Süre (dakika)=
Kapasite×0.707

Çekilen Ortalama Akım
 (11) 
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    Elektronik Sistemler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemin güç kaynağı olan Li-po pilden alınan enerjinin Pixhawk üzerinden tüm sisteme 

dağıtılması planlanmıştır. 

Otonom uçuşun başarıyla sağlanabilmesi için bu görevde Pixhawk Orange Cube 

kullanımına karar verilmiştir, Orange Cube; seçilecek tüm görevlere adapte olabilen bir 

uçuş kartı olduğundan tercih edilmiştir. Bunlarla beraber Pixhawk’ı güvenli bir şekilde 

çalıştırabilmek için sisteme gelen akımı kontrol eden bir switch bulunmaktadır. Servo 

motorların kontrollerinin reciever ile Pixhawk arasında bağlantı kurularak sağlanmasına 

karar verilmiştir. Görevimizde Mission Planner kullanımı uygun görülmüş olup Mission 

Planner, ArduPilot açık kaynak oto pilot projesi için tam özellikli bir yer istasyonu 

uygulamasıdır. Güvenilir, otonom, insansız araç sistemlerinin oluşturulmasını ve 

kullanılmasını sağlar. ArduPilot, hemen hemen her araç ve uygulamaya uygun kapsamlı 

bir araç takımı sağlar. Operatörlerle gerçek zamanlı iletişim ve GPS dahil olmak üzere 

gelişmiş işlevlere sahiptir.  

Şekil 10: Soldan Sağa ESC, Motor ve Pervane 

Şekil 11: Elektronik Sistemler 
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Haberleşme 

Jetson nano ve pixhawk seri bağlantı üzerinden haberleşmektedir. Bu haberleşme 

mavlink protokolü ile sağlanmaktadır. Mavlink İHA ve yer istasyonu arasında anlık veri 

aktarımını gerçekleştirir. İHA uçuş halindeyken parametrelerin ayarlanmasını, acil görev 

değişimini vb. mümkün kılmaktadır. Yeryüzü bilgisayarından, Mission Planner aracılığıyla 

alınan veriler telemetri ile hava aracına iletilir ve hava aracının kontrolü sağlanır. 

İHA’mız ve yer istasyonunu arasındaki haberleşmeyi sağlamak için XBee Pro S2C 

modelini kullandık. Bu modeli kullanmamızın sebebi Pixhawk Cube Orange ile olan 

uyumu, Mavlink desteği, uzun mesafelerdeki etkinliği ve yüksek aktarım hızıdır. 

Telemetrimizin fabrika verilerine 3.2 km menzili vardır. Bulunduğu kanalın frekans aralığı 

2.4-2.5 GHz aralığı arasındadır. Bu kanalın sahip olduğu FHSS-Frequency Hopping 

Spread Spectrum (Frekans Atlamalı Geniş Spektrum) özelliği sayesinde diğer cihazlarla 

etkileşimini ve bu durumdan oluşacak sorunlar engellemektedir. Buna ek olarak AES-

Advanced Encryption Standard (Gelişmiş Şifreleme Standardı) ile kendi belirlediğimiz 32 

haneli hexadecimal şifreleme ile aktardığımız verilerin güvenliği güçlendirdik. Bu kanalı 

kullanarak aracımızın konum ve jiroskop verileri aracımıza aktarılmaktadır. 

Uçak otonom olarak hareket ederken acil durumlar olması halinde müdahale etmek için 

Radiolink AT-9 kumanda ve SBUS desteği olan Radiolink R12DS ile Pixhawk Cube 

Orange’a bağlanan bir sistem kullanılmıştır. 9 kanalı olan kumandamız vasıtasıyla temel 

uçuş komutlarını, uçuş mode değiştirme, yük bırakma gibi konumları verebilmekteyiz. 

2.3 Faydalılık 

Özellikle 1999 Gölcük depreminin yarattığı yıkım, ardından 2011 Van, 2019 Malatya 

depremleri ve geçtiğimiz yıl İzmir depremi sonrası yaşananlar, önümüzdeki on yıl içinde 

olması beklenen Büyük Marmara depremi sonrası yaşanacaklar için büyük kaygı 

uyandırıyor. Ulusal ve uluslararası çalışmaların, olası büyüklüğünün 7’den fazla olacağını 

ortaya koyduğu depremden 28 milyon kişinin etkileneceği öngörülüyor. Depremden en 

çok etkilenecek illerin başında ise şüphesiz, 15,46 milyon nüfusuyla Türkiye’nin en 

kalabalık şehri olan (31 Aralık 2020 tarihli veriye göre) İstanbul geliyor. Yapılan 

çalışmalara göre 7,5 büyüklüğündeki bir depremde yaklaşık 48 bin binanın yıkılmasının 

beklendiği İstanbul’un büyük bölümünün caddelerinin ve sokaklarının dar olduğunu 

biliniyor. İstanbul’da yaşanacak deprem sonrası, zaten dar olan sokakların hasar ve 

yıkımlarla tamamen kapanacağı, enkaz altındaki ve enkazdan kurtulmuş depremzedelerin 

kurtarma ekipleriyle bağlantısının kesileceği tarafımızca öngörülmüştür. Enkazdan 

kurtulmuş veya deprem sonrasında açık alanda mahsur kalmış hafif-orta yaralı 

vatandaşların tespiti, ilk yardımlarının yapılması ve hayatta kalmaları için gereken temel 
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malzemelerin onlara ulaştırılması kapalı yollar nedeniyle kısa sürede mümkün 

olmayacaktır. Bu sebeple, gerekli temel malzemeleri o an tespit edilen ihtiyaç sahiplerine 

olası bir deprem sonrası kısa sürede ulaştırabilme kabiliyetine sahip otonom bir insansız 

hava aracı takımımızca tasarlandı. Depremzedelerin ihtiyaç duyacağı malzemeler, yapılan 

araştırmalar ile AKUT ve AFAD’ın deprem ve afet sonrası için hazırladığı ‘Acil Durum 

Çantası’ içeriğinin incelenmesi sonucunda belirlenmiştir. Bunlardan; Su, termal battaniye, 

sargı bezi, yara bandı, soğutucu jel, düdük, fener ve çok fonksiyonlu metal kesici kart 

görev yükümüzü oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böylece yardıma ihtiyacı olan kişi tespit edilerek o an için depremzedenin hayatını 

kurtarabilecek yardım kitine ulaşması sağlanacaktır. Aracımızın otonom olması, iniş-kalkış 

dışındaki uçuş süresi ve yük atma sırasında pilot ihtiyacını azaltmaktadır. Bunun da, pilot 

yetersizliği oluşabilecek durumlarda avantaj sağlayacağını düşünmekteyiz. 

2.4 Yenilik 

    İnsansız hava aracımız, belirlenen görevi başarılı bir şekilde tamamlaması amacıyla 

belirlenen seyir hızında optimum aerodinamik özelliklere ulaşacak şekilde tasarlanmıştır. 

Bir uçağın istenen taşıma-sürükleme değerlerine sahip olmasında kanat profilinin 

karakteristik özelliklerinin çok etkili olduğu bilinmektedir. Aerodinamik tasarım ekip 

üyelerimiz literatür taraması esnasında hazır kanat profillerinden belirlenen uçuş 

koşullarında uçağımıza en uygun olanını bulmaya uğraşmıştır. Yapılan araştırmalar 

sonucunda hazır kanat profillerinin yeterli olmadığı görülmüş ve interpolasyon yöntemiyle 

karakteristik özellikleri görev isterlerine uygun yeni bir kanat profili elde edilmesi uygun 

görülmüştür. İnterpolasyon oranı %80 S2091, %20 C-72 profili şeklinde belirlenmiştir. 

Şekil 12: Görev Yükü 

Şekil 13: İnterpole Kanat Profili Eldesi 



Detaylı Tasarım Raporu                                                               

2.5 Yerlilik 

    Kanat 

    Öncelikle, XFLR5 programından elde edilen yeni kanat profilimizle oluşturulan kanat 

konfigürasyonuna göre tasarıma başlanmıştır. Tasarım yapılırken kanadın dayanımını 

düşürmeden ağırlıktan tasarruf etmek amacıyla profillerin içleri optimum seviyede 

boşaltılmıştır.  Kanadı güçlendirmek içinse düşük ağırlıkta yüksek mukavemete sahip 

olması nedeniyle karbon fiber borular tercih edilmiştir.  

Kuyruktan gelen karbon fiber boruyu sabitlemek içinse 3D ile üretilmiş 2 parça 

tarafımızca tasarlanmıştır. Her iki parça tasarlanırken de çubuğu kanada en sade ve etkili 

şekilde nasıl sabitlenebileceği düşünülmüş ve parçalar karbon fiber çubuklara 

desteklenecek şekilde üretilmiştir. Parçalardan biri çubuğun gireceği bir yuva şeklinde 

çubuğu spara sabitlemeyi sağlarken diğer parça kanattaki çubuğa bağlanarak özellikle 

yanal eksende sabitleme görevi görmektedir. Tüm bu aşamalar sonucunda yerli kanat 

tasarımı elde edilmiştir. 

 

    

 

 

  

 

 

 

     Gövde 

Gövde, XFLR5 programından gelen kanat-kuyruk boyutlandırılması ve 2.1 bölümünde 

Tablo 1’de detaylıca görülen elektronik ekipmanlar, faydalı yük, kanat, kuyruk, motor 

konfigürasyonu dikkate alınarak hem ağırlık merkezini kanadın ağırlık merkezine 

getirebilmek (stabilite için) hem de birbirine bağlanması gereken ESC-Motor, Kamera-

Jetson Nano gibi komponentlere göre özgün olarak ekibimizce tasarlanmıştır. Bu yerleşim 

optimize edilerek gövdenin genel boyutlarına karar verilmiş olup daha sonra ekipmanların 

yerleşim açılarına göre son tasarım ortaya çıkarılmıştır. Gövde üretimi için CNC 

tezgahıyla dişi kalıp ürettirilmiş olup gövde üretimi karbon fiber kumaş kullanılarak 

ekibimiz tarafından yapılarak yerlilik ön plana çıkarılmıştır. 

Şekil 14: Kanat 3D Parçaları 
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    Kuyruk 

XFLR5 programı analizi sonrası kuyruk tasarımı çizilmeye başlandığında tasarım 

esnasında, kuyruğun elevatör ve rudder elemanlarının hareket sırasında birbirlerine 

çarpmasının tespit edilmesi üzerine ekibimiz iki yol düşünmüş olup bunlar; rudderın 

birleşim kısmından uzaklaşması için bulunduğu dikey kuyruğun uzatılması ya da 

elevatörün birleşim kısmından uzaklaşması için bulunduğu yatay kuyruk kısaltılmasıdır. 

Dikey kuyruğun ebatlarının büyütülmesiyle kuyruk için elimizde olan optimum değerlerden 

%20 uzaklaşıldığı hesaplanmıştır. Bu, uçağın moment dengesinin ve dolayısıyla 

seyretmek istenilen hücum açısının da aynı oranda sapması anlamına gelmektedir. 

Elevatörün bulunduğu yatay kuyruğun küçültülmesi ise kuyruk ağırlığından yalnızca %8 

kayba neden olduğu gözlenmiştir. Elevatörün bulunduğu yatay kuyruğun küçültülmesi ile 

rudderın bulunduğu dikey eksenin büyütülmesinden 2,5 katı kadar daha az zarar olacağı 

tarafımızca öngörülmüştür.  Bu yöntemle elevatör ve rudder arasında oluşan mesafenin 

kapatılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunun da önüne, kilit sistemi mantığı düşünülerek 

bağlantı elemanı ile geçilmesi ön görülmüştür. Bu bağlantı elemanının üstüne gelecek 

yüklemeleri kaldırabilecek mukavemette olması gerekmektedir. Bağlantı elemanı için 3D 

parça kullanılması uygun görülmüştür.  

 

Şekil 15: Gövde Tasarımı 
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Bahsedilen kilit mekanizması, Şekil 16’te sol tarafta görüldüğü üzere yatay ve dikey 

elemanlarda kullanılan sparlar birbirinin içine geçecek şekilde ve aynı hizada açılan bir 

delik ile içlerinden geçen bir kompozit çubuk kullanılarak sabitlenmesiyle oluşturulmuştur. 

Bu durum bağlantıdan uzaklaşan yatay elemanın mukavemet aktarımını tamamlamakla 

beraber kullanılan karbonfiber çubukların ağırlığıyla elevatörün kısaltılmasıyla kaybedilen 

moment dengelemiştir. Şekil 16’te sağ tarafta gösterilen şekilde kuyruğun aerodinamiğini 

bozmayan ve kilit sistemini örten parçanın tasarımı görülmektedir. 

    Elektronik ve Yazılım 

Belirlenen görevin gerçekleştirileceği bölgedeki insanları yüksek doğrulukla tespit 

etmek için hava görüntülerine uygun bir yapay zeka oluşturulması gerekmektedir. 

Yeterince hızlı ve hassas bir yapay zeka oluşturulması için, ekip üyelerimiz tarafından 

yaklaşık on bin insan fotoğrafının kullanılmasının uygun olacağına karar verilmiştir. 

Çeşitli kaynaklardan elde edilen ve yaklaşık on bin insan fotoğrafından oluşan ham 

veri, takım üyelerimiz tarafından teker teker etiketlenerek yerli bir veri seti oluşturulmuştur. 

Hazırladığımız veri seti, yarışmadan sonra ülkemiz yapay zeka projelerine katkı sağlamak 

amacıyla paylaşılacaktır. Tespit edilen insanların konumlarını hesaplayan yerli 

konumlama yazılımı, takımımız tarafından geliştirilmiştir. 

2.6 Sadelik 

 İnsansız Hava Aracımızın kanatları, uçacağı belirlenen seyir hızında mümkün 

olabilecek en yüksek taşıma kuvvetine sahip olabilmesi için interpolasyon ile elde edilen 

yeni kanat profili kullanılarak tasarlanmıştır. Kanat profillerinin içi yapısal ağırlığı 

olabildiğince azaltacak şekilde tasarım esnasında boşaltılmıştır. Bu işlem aracın 

mukavemetini olumsuz etkilemeyecek düzeyde uygulanarak herhangi bir performanstan 

ödün vermeden hafifliğin sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Kanat bağlantı elemanları 

düşünülürken sade ve basit üretime önem verilmiş. Hafif, sade, kolay üretilebilen 3D 

parçalar ortaya çıkarılmıştır. 

Şekil 13: Kuyruk Kilit Mekanizması 
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Aracımızın taşıyacağı yükler faydalılık açısından maksimize edilirken hacim ve kütle 

olarak minimize edilmiştir. Bu, gövde içinde daha rahat çalışma imkanı sağlamıştır. 

Böylece daha sade bir gövde tasarımı elde edilmiştir ve yapısal ağırlığın artmasının 

önüne geçilmiştir.  

Aracımızda kullanılan güçlü işlemci, aviyonik ekip üyelerimiz tarafından yazılan 

yazılımları kullanarak ekstra iniş-kalkış yapmadan insan tespitini ve yük teslimatını 

gerçekleştirebilmektedir. Alt segment bir işlemci; fazladan iniş-kalkışa ve havada fazladan 

atılacak turlara sebep olacağı gibi, hedefi bulmadaki başarıyı da oldukça düşürecektir. 

Bunlar da başta zaman kaybına, ekstra pil kapasitesine ve İHA’nın ömrünün kısalmasına 

sebep olacağı gibi görevin başarılma şansını da azaltacaktır. Yazılan yazılımlar ekibimiz 

tarafından, işlemcinin optimum seviyede çalıştırabileceği şekilde ayarlanmıştır.  

2.7 Hakem Takdiri 

 2.3 ‘Faydalılık’ bölümünde detaylıca bahsedildiği gibi deprem, milyonlarca insanı 

etkileyecek bir olaydır. Bu yönden düşünüldüğü zaman gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz 

görev itibariyle birçok insanın hayatına dokunma olanağımız oluyor. Bununla beraber 

çalışmalarımız, takım olarak iş birliği içerisinde, görgü ve pandemi kurallarına uygun 

olarak ilerlemiştir. Takım üyeleri olarak atölyeye girmeden önce PCR testlerimizi yaptırdık, 

atölye süresince aşı sırası gelen arkadaşlarımız aşı olmaya giderken geride kalanlar 

hoşgörüyle aşıya giden arkadaşımızın görevlerini de yerine getirmiştir. Her bir üyemiz 

alanında yetkin olduğu konuyu ekipteki diğer üyelere aktarmaya özen göstererek takımın 

sürdürebilirliğine katkıda bulunmuştur.  Üretebildiğimiz her şeyi üretmeye; üretemediğimiz 

malzemeleri de yerli markalardan, özellikle bu pandemi döneminde sıkıntı yaşadığı bilinen 

esnaftan satın almaya özen gösterdik. Esnafla bu iletişimimiz sırasında ve özellikle 

sponsorlarımızı bulurken Teknofest ve Milli Teknoloji Hamlesinden bolca bahsettik. Bu, 

yarışmadan haberdar olan kitlenin artmasını sağlayacağı gibi sonraki senelerde de 

yarışmaya katılmayı düşünen takımların sponsor bulmasını kolaylaştıracaktır. Böylece bu 

alanda ortaya çıkan proje sayısı artacak ve ülkenin gelişmişliğine katkı sağlayacaktır.  

Aynı zamanda okulumuzda öğretilen teorik mühendislik alanındaki bilgiler her yönüyle 

kullanılarak ürünümüze yansıtılmaya çalışılmıştır. Uçağımız, görevimizin isterlerine göre 

ekip üyelerimiz tarafından tamamen özgün bir şekilde tasarlanıp üniversitemiz imkanları 

dahilinde üretilmeye özen gösterilmiştir. Uçağımızın gövdesi üretilmesi işçilik istemesine 

ve üretim zorluklarına rağmen kompozitten üretilmiştir. Bu, toplam ağırlığın artmasının 

önüne geçerken daha mukavim bir gövde elde etmemizi sağlamıştır. İniş takımı; karar 

verilen gövdenin boyutlarına ve uçağın toplam ağırlığına göre ekibimiz tarafından 

tasarlanmış ve yerli olarak üretilmiştir. 2.5 ‘Yerlilik’ bölümünde bahsedilen veri setlerimizin 

de ülkemizin yerli yapay zeka projelerine katkı sağlaması açısından paylaşılabilir 
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durumdadır. Ortaya çıkardığımız uçak; faydalılık, estetiklik, sadelik, maliyet, malzemelerin 

dayanıklılığı gibi parametreler göz önünde bulundurularak optimizasyon çalışmasıyla elde 

edilmiştir.  

Görev düşüncemiz, takım çalışmasıyla beraber gelen süreci yönetme şeklimiz ve 

teknik bilgi kullanımımız olarak takımca hakemlerin takdirine başvuruyoruz. 

     Uçuş Testleri ve Değerlendirme 

Detaylı tasarım raporuyla gönderilen video dahilinde görüleceği üzere yapmış 

olduğumuz İHA’nın kalkışı ve seyiri düzgündür. Ancak İniş takımı bozuklukları ve 

kullanılan servoların uçağa yetersiz kalması gibi nedenlerden dolayı uçağımızın inişi 

başarılı olamamıştır. Ufak değişikliklerle beraber İHA’mızın uçuşunun başarılı bir şekilde 

tamamlanacağına inanmaktayız. Uluslararası İHA yarışmasından elenmemizle beraber 

gelen kısa bir zaman diliminde takımca çok emek sarf edip çok çalıştık ancak uçuş 

testlerinin yapılmasından sonra düzeltecek zamanımızın ve bütçemizin olmadığı 

gerekçesiyle rapor ve videoyu şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmaları kapsayacak 

şekilde takım kararıyla yollamaktayız.  Geçtiğimiz takdirde görevi başarıyla yerine 

getirebilecek İHA’yı üretmeye isteğimiz vardır. Anlayışınızı arz ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil17: Nihai Tasarım 
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3. BÜTÇE TABLOSU 

Tablo 3: Bütçe Tablosu 

No Talep edilen malzeme/hizmet vb. Miktar (TL) Gerekçe 

1 Skywalker ESC 80A  395,95 Fırçasız motor kontrolcüsü 

2 SG90 Servomotor (2 adet) 29,995 Kontrol yüzeyleri için 

3 Jumper Kablo (3 adet) 20,992  

4 5S 6200mAh 40C Li-Po 18,5V Pil 1207,73  

5 Tower Pro MG996 Servomotor 

(2adet) 

65,738 Yük bırakma sistemi için. 

6 SG90 Servomotor (4 adet) 47,955  

7 Y-uzatma kablosu 420 mm (8 adet) 296,81  

8 20 cm uzatma kablosu (12 adet) 73,337  

9 Servo uzatma kablosu 90 cm (6 adet) 239,45  

10 Karbonfiber boru 8/6 mm (2 metre) 212,719 Kuyruk-Gövde sabitleme 

11 Karbonfiber boru 12/10 mm (2metre) 403,649 Kanat-Yedek Kanat Yapım 

12 Karbonfiber boru 10/8 mm (2 metre) 426,250 Kanat-Yedek Kanat Yapım 

13 Karbonfiber kumaş (2 m2) 610,266 Gövde üretim malzemesi 

14 Peel Ply Kumaş (1 m2) 48,822 Gövde üretim malzemesi 

15 Vakum Battaniyesi (1 metre) 48,822 Gövde üretimi malzemesi 

16 Vakum sızdırmazlık bandı (1,5 metre)  79,335 Gövde üretimi malzemesi 

17 İnfüzyon spiral hortum (5 metre) 27,462 Gövde üretimi malzemesi 

18 Siyah-Mor Kaplama Filmi 100×64cm 

(5’er adet) 611,098 

Kanat-Kuyruk Kaplama 

20 İki ucu dişli metal pushrod (12 adet) 

65,478 

Servomotor bağlantı 

aparatı 

21 Plastik clevis (12 adet) 

36,662 

Servomotor bağlantı 

aparatı 

22 Plastik yeke (16 adet) 

41,205 

Servomotor bağlantı 

aparatı 

23 SG90 Servo motor (8 adet) 95,922  

24 Pinli menteşe 20×36mm (16 adet) 64,947 Kontrol yüzeyi menteşesi 

25 Pinli menteşe 16×28mm (20 adet) 81,620 Kontrol yüzeyi menteşesi 

26 Brass easy link pushrod  (16 adet) 64,947 Servo motor malzemesi 

27 32 cm uzatma kablosu (2 adet) 64,428 Servo motor malzemesi 

29 Radiolink 12 kanal 2,4 GHz alıcı 363,44  



Detaylı Tasarım Raporu                                                               

30 Jetson Nano Görüntü İşleme Kiti 1769,99 Görüntü işleme donanımı 

31 Jetson nano için 5V/4A Adaptör 103,31  

32 PNY microSD 64GB 134,2 Jetson nano malzemesi 

33 AC8265 Wireless Network Adapter 196,29  

34 Küçük Soğutma Fanı 5V 31  Jetson nano 

malzemesi 

35 Acrlyic Case 103,31  

36 Etil alkol, gazlı bez 15 Görev Yükü Mlazemesi 

37 Gazlı amortisör 37,99 Ön iniş takımı 

38 44 adet balsa levha 1423,8 Tüm Kanat-Kuyruk Yapımı 

41 Lazer kesim 192  

42 Kağıt bant 30  

43 İlk yardım kiti (2 adet) 110 Görev için ilk yardım kitleri 

46 3mm işlenmiş alüminyum levha (1kg) 70 Arka iniş takımı 

47 SunnySky X4120 Fırçasız DC motor 964  

 TOPLAM 10.905,92  

 


