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1. PROJE ÖZETİ
Bürküt İHA Takımı Uluslararası İnsansız Hava Araçları yarışması, sabit kanat İHA
kategorisinde yarışmak için 2018 yılında Karabük Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.
Takımımız 3 yıldır aralıksız çalışmalara devam etmektedir. Üretilen İnsansız Hava Araçları
manuel ve otonom uçuş yapabilecek şekilde tasarlanmakta ve üretilmektedir. Üretilen araçlar
üzerinde statik ve dinamik testler uygulanmakta ve mukavemetleri incelenmektedir. Mekanik
testleri tamamlanan İHA’ların manuel ve otonom uçuş testleri yapılmaktadır. Yapılan testler ile
İHA’nın uçuş performansı geliştirilmektedir. Bürküt İHA Takımı 3 yıldır bu alanda yaptığı
çalışmalar ve bilgi birikimi ile yarışmaya tüm gücüyle hazırlanmaktadır.

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
İnsansız Hava Aracımız yarışma ve görev şartları dikkate alınarak tasarlanmıştır. İnsansız
Hava Aracımız elle atılabilir, üstten kanatlı ve önden motorlu şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede
yarışma alanında daha başarılı bir kalkış ve iniş gerçekleştirilebilecektir. Önden motorlu ve iniş
takımsız bir tasarım yapıldığı için 11*6 katlanır pervane kullanımına karar verilmiştir. Yük
bırakma mekanizması ise gövdenin içerisine gömülebilir şekilde ayarlanmıştır. Kanat yapısı
olarak üstten kanat seçildiği için gövdenin üst kısmı güçlü ve hafif bir malzeme ile yapılmalıdır.
Bu sebeple üst gövde 3 kat fiberglas kumaş kullanılarak üretilmiştir. Kanat ise 3 parça olarak
üretilmektedir. Üst gövde ile montajlanacak parça ise köpüğün üzerine tek kat fiberglas
kaplanarak güçlendirilmiştir. Gövde yapısı olarak burundan kuyruğa doğru daralan bir yapı
tercih edilmiştir. Bu sayede sürüklenme katsayısı düşürülmüş ve aracın aerodinamik yapısı
iyileştirilmiştir. İHA’nın üretiminde eps köpük, fotoblok, fiberglas ve 3d printer parçalar
kullanılmıştır. Kanat ve gövde içerisinde şase borusu olarak 12 mm çapta karbon fiber borular
kullanılmıştır. Kanatın üst gövdeye montajında ise plastik kelepçe ve cıvata somun
kullanılmıştır. İHA’da otopilot kartı olarak otopilot kartları arasında en yeni ve gelişmiş olan
Pixhawk Cube Orange kullanılmıştır. Konumu algılamak için yüksek hassasiyete sahip Here3
GPS, motor hız kontrolü için elektronik hız kontrol kartı (ESC), motor olarak Sunnysky 1100
KV 2820 motor, uçuş verilerini aktarmak için 2.4 GHz XBee3 Pro, hedef alanın tespiti için
Raspberry Pi kartı ve kamerası kullanılacaktır. Yük bırakma mekanizmasının kapaklarını açıp

kapatmak için yüksek döndürme gücüne sahip Emax servo motorlar kullanılacaktır. İHA’nın
enerjisini 4S Li-Po Pil sağlayacaktır. Acil durumlarda enerjinin kısa sürede kesilebilmesi için
70 A sigorta kullanılacaktır. Uçağın hızını ölçmek için pitot tüpü kullanılacaktır. Uçağın hareketli
kısımlarını kontrol etmek için ise metal dişli MG90S servo motorlar kullanılacaktır.

Şekil 1. Sabit Kanatlı İHA Tasarımı
1.2 Takım Organizasyonu
Tablo 1. Organizasyon Şeması

Takım Danışmanı: Ali KAFALI
Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Araştırma Görevlisidir. Takımın kuruluşundan
bu yana Bürküt İHA Takımının Danışmanlığını yürütmektedir.
Takım Kaptanı: Fatih FERİZ
Mekatronik Mühendisliği 4.Sınıf öğrencisidir. 3 yıldır Bürküt İHA Takımı bünyesinde elektronik
ve yazılım birimlerinde görev almıştır. Bu sene ise ekibin takım kaptanlığı görevini üstlenmiştir.
Program Becerileri;
SolidWorks (İyi Derece)

Proteus (Başlangıç Düzeyinde)

Ansys Worbench (Orta Düzeyde)

Matlab (Orta Düzeyde)

Visual Studio (Başlangıç Düzeyinde)

Ultimaker Cura (Orta Düzeyde)

Mission Planner (İyi Düzeyde)
Takım Üyesi: Sezer YİĞİT
Mekatronik Mühendisliği 4.Sınıf öğrencisidir. Bürküt İHA Takımı bünyesinde tasarım biriminde
görev almaktadır. İki yıldır bu alanda çalışmalar yürütmekte ve çeşitli iha ve model uydu
tasarımları yapmaktadır. İyi derecede SolidWorks bilgisine sahiptir.
Program Becerileri;
SolidWorks (İyi Derece)

AutoCad (Orta Düzeyde)

Ansys Workbench (Orta Düzeyde)

Visual Studio (Başlangıç Düzeyinde)

Revit (Orta Düzeyde)

Nx Siemens (Orta Düzeyde)

Takım Üyesi: Ömer Faruk BARLAK
Mekatronik Mühendisliği 4.Sınıf öğrencisidir. 3 yıldır Bürküt İHA Takımı mekanik üretim ve test
biriminde görev almaktadır. İHA’nın üretim ve analizlerini gerçekleştirmektedir.
Program Becerileri;
Ansys Workbench (İyi Düzeyde)

Ansys Fluent (İyi Düzeyde)

Matlab (Orta Düzeyde)

Visual Studio (Başlangıç Düzeyinde)

SolidWorks (Başlangıç Düzeyinde)
Takım Üyesi: Mustafa DEMİR
Mekatronik Mühendisliği 4.Sınıf öğrencisidir. 3 yıldır Bürküt İHA Takımı mekanik üretim ve test
biriminde görev almaktadır. İHA’nın üretim ve mekanik testlerini gerçekleştirmektedir.
Program Becerileri;
SolidWorks (İyi Derece)

Proteus (Orta Düzeyde)

C# (Orta Düzeyde)

Fusian360 (Orta Düzeyde)

AutoCad (Başlangıç Düzeyinde)

Takım Üyesi: Galip Kutay BÖLÜK
Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir. Ekibin mekanik üretim ve test biriminde görev
almaktadır. Uçak gövdesinin üretimini ve montajını gerçekleştirmektedir.
Program Becerileri;
AutoCAD (İyi Derece)

Fusian360 (Orta Düzeyde)

Ultimaker Cura (İyi Düzeyde)

Visual Studio (Başlangıç Düzeyinde)

Takım Üyesi: Burak ASLAN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisidir. Ekibin elektronik biriminde görev
almaktadır. Elektronik ekipmanların montajını ve testlerini gerçekleştirmektedir.
Program Becerileri;
Ultimaker Cura (İyi Düzeyde)

Visual Studio (Orta Düzeyde)

Proteus (Başlangıç Düzeyinde)

Eagle (Başlangıç Düzeyinde)

Takım Üyesi: Merve AYDEMİR
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisidir. Ekibin elektronik biriminde görev
almaktadır. Elektronik ekipmanların seçimini gerçekleştirmektedir.
Program Becerileri;
Proteus (Başlangıç Düzeyinde)

Eagle (Başlangıç Düzeyinde)

Takım Üyesi: Selim TAŞDEMİR
Mekatronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisidir. Ekibin yazılım biriminde görev almaktadır.
Görüntü işleme alanında çalışmaktadır. Raspberry Pi kartının 2. Görevde hedefi algılayıp, o
bölgeye yükü bırakması için çalışmalar yürütmektedir.
Program Becerileri;
Visual Studio (İyi Düzeyde)

Mission Planner (Orta Düzeyde)

C# (İyi Düzeyde)

Python (İyi Düzeyde)

Takım Üyesi: Hüseyin KARAFERYELİ
Bilgisayar Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisidir. Ekibin yazılım biriminde görev almaktadır. Otopilot
kartının yazılım ayarlamalarını ve otonom uçuşta gösterilen başarının artması için çalışmalar
yürütmektedir.
Program Becerileri;
Visual Studio (Orta Düzeyde)

Mission Planner (Orta Düzeyde)

C# (İyi Düzeyde)

XFLR(Başlangıç Düzeyinde)

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Ekip üyeleri ile yapılan toplantılar sonucunda, tüm ekip için en uygun iş planı oluşturulmuştur.
İş takvimi oluşturulurken, İHA’nın tasarım, üretim ve test süreci iş paketlerine ayrılmıştır.
Belirlenen iş paketlerinin hangi zaman zarfında yapılacağı Tablo 2’de mevcuttur.
Tablo 2. İş Zaman Çizelgesi

Çalışmalar hazırlanan plan doğrultusunda yürütülmüştür fakat manuel test uçuşları, otonom
uçuşlarda yakalanan başarı ile daha kısa sürede tamamlanmıştır. Bu nedenle iş-zaman
çizelgesinde 3. İş paketi için ayrılan süre kısaltılmış ve bu süre 4. İş paketine eklenmiştir.
Bunun dışında tüm işler planlanan doğrultuda tamamlanmıştır. Ağustos ayında yapılacak
çalışmalar için ise hazırlıklar devam etmektedir. Belirtilen tarihlerde görev için uçuş denemeleri
yapılacaktır.

2. DETAYLI TASARIM
İHA genel yapı itibari ile burun, önden arkaya doğru daralan gövde, kanat, yatay ve dikey
stabilizeden oluşmaktadır. İnsansız Hava Aracının motor konumu, önden motorlu olarak tercih
edilmiştir. Bu sayede İHA’nın manevra kabiliyeti arttırılmış olacaktır. Kuyruk yapısı olarak
konvansiyonel kuyruk tercih edilmiştir. Üretimi ve tedarik etmesi kolay olduğu ve kaza anında
oluşacak kuvveti emerek içeride bulunan elektronik ekipmanlara gelebilecek zararı en aza
indirdiği için İHA gövdesinin genelinde EPS köpük kullanımı tercih edilmiştir. Bu sayede kaza
ve kırımlar en az maddi hasarla atlatılacaktır. Kaza anında patlama riski olan elemanlarsa
koruma altına alınmış olacaktır. İHA’nın mukavemetini arttırmak ve gövdeyi bir arada tutmak
amacı ile lifli bant kullanılmıştır. EPS köpük ile beraber İHA üretiminde fiberglas, 3d printer
parça ve fotoblok köpük kullanılmıştır. İHA üstten kanatlı olarak tasarlanmıştır. Kanat ve gövde
bağlantısının sağlam olması için üst gövde ile orta kanat fiberglas kumaştan üretilmiştir.

Bu sayede İHA’nın iç hacmi genişlemiş ve kanadın gövdeye montajı kolaylaşmıştır. Elevatör
ve rudder ın üretiminde ise fotoblok köpükler kullanılmıştır. Kanat profil yapısı olarak NACA
4412 kanat profili tercih edilmiştir. Kanat geometrisi olarak dikdörtgen seçilmiştir. Kanadın
airfoil yapısının ve geometrisinin bize sağlayacağı yüksek kaldırma kuvveti sayesinde düşük
hızlarda daha stabil uçuş yapabilmek mümkün olacaktır. Yapılan uçuşlarda, İHA’nın istenildiği
zaman 10m/s gibi düşük hızlarda dengeli bir uçuş yapabildiği görülmüştür. İHA’nın üzerinde
bulunan elektronik elemanlar; fırçasız motor, hız kontrol kartı, sigorta, güç modülü, Pixhawk
Cube Orange, Li-Po Pil, GPS, servo motor, Raspberry Pi, kamera, pitot tüpü, telemetri sistemi
ve kumanda alıcısından oluşmaktadır. Daha hassas konum algılayabilmek ve daha sağlıklı
otonom uçuş gerçekleştirmek için GPS seçiminde GPS’in konumu hassas tespit edebilmesine
dikkat edilmiştir. Bu yüzden yüksek hassasiyetli HERE3 GPS’i tercih edilmiştir. Uçuş verileri
İHA üzerinde bulunan 2.4 GHz ve uçtan uca şifreleme özelliği bulunan XBee3 Pro ile yer
istasyonuna aktarılacaktır. Hedef alanın tespiti Raspberry Pi kartı ile sağlanacaktır. Uçağın
görevleri otonom bir şekilde yapabilmesi içinse gelişmiş bir yazılıma sahip Pixhawk Cube
Orange kullanılmıştır.

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Tablo 3. Sabit Kanatlı İHA Boyutsal Parametreleri
KANAT

YATAY KUYRUK

DİKEY KUYRUK

Naca 4412

Profil Yok

Profil Yok

Kanat Alanı (m²)

0,26

0,039

0,013

Kanat Genişliği (mm)

1300

400

150

Hücum Açısı (°)

5

0

0

Uç Veter (mm)

200

75

30

Kök Veter (mm)

200

150

200

Sivrilik Oranı

1

0,5

0,15

W/S (kg/m²)

4,6

3

0

Profil

Sabit Kanatlı İHA’mız Tablo 3’te belirtilen boyut ve ölçülerde tasarlanmış olup gerekli uçuş
testleri yapılmıştır. Yapılan testlerde İHA’mızın başarılı uçuşlar sergilediği gözlemlenmiştir.

Tablo 4. Sabit Kanatlı İHA Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu

Şekil 2. Sabit Kanatlı İHA Malzeme Konumlandırma

Tablo 5. Sabit Kanatlı İHA Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
İHA’nın tasarımı SolidWorks ve Autocad programları kullanılarak yapılmıştır. Tasarlanan sabit
kanatlı İHA; gövde, kanat, kuyruk, karbon fiber boru ve 3d printer parçalarından oluşmaktadır.
İHA’nın gövde ve kanat üretiminde EPS köpük ve fiberglas kullanılmıştır. Bu sayede üretilen
İHA daha hafif ve dayanıklı olacaktır. Bağlantı parçaları ve yük bırakma mekanizması ise 3D
Yazıcı ile üretilmektedir. Tasarlanan İHA’nın gövde derinliğinin burundan kuyruğa doğru
daralması sayesinde sürüklenme katsayısının (CD) düşürülmesi planlanmıştır. Bu durum
İHA’nın konvansiyonel yapısını iyileştirmiş ve tasarımına özgünlük kazandırmış olacaktır.
İHA’nın yarı monokok yapıya sahip olması için köpüğün lifli bant ile kaplanarak mukavemetinin
arttırılması hedeflenmektedir. Gövdenin, kanatlarla bağlanarak şase oluşturması için karbon
fiber borular ve fiberglas kumaş kullanılmıştır. EPS köpük 100 milimetre kalınlığında 1 metre
uzunluğunda bloklar halinde alınmaktadır. Tasarımımız doğrultusunda ürettiğimiz kalıplarımız;
ısıl işlem sayesinde İHA’yı son haline getirmektedir. Üretimi tamamlanan İHA’nın şasesi gövde
içerisine gömülerek gövde, kafa ve motorun bağlantı parçası olan mauntu birleştirmektedir.
Gövde içerisinde bir adet karbon fiber boru kullanılmıştır. Bu boru sayesinde motor ve gövde
arasında şase bağlantısı sağlanmıştır. Model tasarımında konvansiyonel gövde modeli tercih

edilmiş ve özgünleştirilmiştir. Gövde ve kanat bağlantısı için; gövdenin üstü fiberglas kumaştan
üretilmiştir. Bununla beraber kanat 3 parça halinde üretilmekte ve gövdenin üstünde kalan
kısım fiberglas kumaş ile güçlendirilmektedir. Bu sayede gövde ve kanat sağlam bir şekilde
birbirine cıvata somun veya plastik kelepçe ile montajı yapılabilmektedir. Yük bırakma görevi
için tasarlanan mekanizma ağırlık merkezine yerleştirilecektir. Bu sayede ağırlık merkezi fazla
değişmeyecektir. Kanat 3 parçadan oluşmaktadır. Orta kanat üst gövdeye sabitken yanlarda
bulunan kanatlar rahat bir şekilde sökülüp takılabilecektir. Bu sayede İHA’nın montajı ve
taşıması daha kolay olacaktır.

Şekil 3. Sabit Kanatlı İHA Teknik Çizimi

Şekil 4. Sabit Kanatlı İHA Yapısal Konfigürasyon Çizimleri

Şekil 5. Sabit Kanatlı İHA Sistem Yerleşimi
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özelikleri
Hava aracında geçen senelerde tecrübe edindiğimiz NACA 4412 kanat profili tercih edilmiştir.
Gerekli koşullar dikkate alınarak uygun kanat ölçüleri belirlenmiş ve XFOİL paket programı
yardımı ile gerekli hücum açısı hesaplanmıştır. Kanat kesitinin aerodinamik performansı,
taşıma ve sürükleme kuvvetleri aşağıdaki formüller yardımı ile hesaplanmıştır.
𝐿=0,5*q*V2*A*CL

𝐷=0,5*q*V2*A*CD

Re=(q∞*V∞*C)/µ∞

Yukarıdaki formüllerde kanat genişliği 1300 mm, kanat chordu 200 mm, Reynolds sayısı
500.000 ve hücum açısı 5 derece alınmıştır. Hesaplamalar sonucunda taşıma katsayısı 10m/s
hızda 2 kg, 15m/s hızda ise 3,5 kg bulunmuştur. Sürükleme katsayısı 10m/s hızda 1,5 kg,
15m/s hızda ise 3 kg bulunmuştur.

Şekil 6. Naca 4412 Kanat Airofil Yapısı

Şekil 7. Naca 4412 Kanat Analizi

Hava aracında tercih edilen 4412 kanat profilli İHA’nın kanat chord’u 200 mm olarak
tasarlanmış ve ANSYS analiz programında akış testleri yapılmıştır. Analiz sonuçları Şekil 8 ve
9’da verilmiştir.

Şekil 8. ANSYS Kanat Analiz Sonuçları

Şekil 9. ANSYS Kuyruk Analiz Sonuçları
Değerler sonucunda kullanılan profilin limitler içerisinde olduğu tespit edilmiştir. ANSYS
üzerinden yapılan analizlerde İHA’nın laminer bir akışa sahip olduğu görülmüştür. Kanatlar
EPS köpükten üretilmiş ve lifli bant ile kaplanarak kanatların mukavemetleri arttırılmıştır.

Kanat içerisinde, ağırlık merkezinden geçecek şekilde tüm kanat uzunluğu boyunca karbon
fiber boru kullanılmıştır. Kanat ve arka kuyruk tasarımı ANSYS analiz programında rüzgâr akış
analizi ile test edilmiştir. Kanat alanı hesaplandığında 2900 gram yük kaldırmaktadır. Yapılan
hesaplama sonucunda seçilen profilin istenen isterleri sağladığı görülmüştür. Kanat EPS
köpükten üretilmiş ve lifli bant ile güçlendirilmiştir. Kanadın güçlendirilmesi ve üzerine binen
yükün tüm kanat yüzeyine eşit bir şekilde dağılması için kanadın ağırlık merkezine 12 mm
çapta bir delik delinmiş ve bu deliğe kanat boyunca karbon fiber boru geçirilmiştir. Kanatta
olası eksenel dönmeyi önlemek için kanadın uç kısmına destek parça konulmuş ve
sağlamlaştırılmıştır.

2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Görev 2 için istenen yük bırakma mekanizmasının kolay kuruluma sahip olması, ağırlık
merkezine olan etkisi göz önünde bulundurulduğunda gövde içinde olmasına karar verilmiştir.
Görev 2’de mekanizmanın 2 adet 65 mm çapında ve 105 gram ağırlığındaki topları taşıması
belirlenen hedef bölgesine bırakması istenmektedir. Bu şartlar göz önünde bulundurularak
görev mekanizması tasarlanmış ve üretilmiştir. Yük bırakma mekanizmasının tasarımı Şekil
11’de gösterilmiştir. Yapılan tasarım 3d yazıcı kullanılarak üretilmiş ve test edilmiştir.
Raspberry Pi 4 görüntü işleme kartı, yük bırakma işlemini gerçekleştirebilmek için kamera ile
hedef tanımlaması yapacak ve Pixhawk Cube Orange ile haberleşerek istenilen noktanın
üzerine gelinmesini sağlayacaktır. Bir sonraki turda İHA üzerindeki yükleri hedef noktaya en
yakın yere bırakacaktır. Bu işlem toplamda 2 tur olacak şekilde ayarlanmıştır. Kapak üzerine
binen yükü taşıması için tork gücü yüksek Emax servo motorlar kullanılmıştır. Bu sayede
topların istenmeyen bir yerde düşmesinin önüne geçilmiş olacaktır.

Şekil 10. Yük Bırakma Mekanizması Teknik Resim Şekil 11. Yük Bırakma Mekanizması

Şekil 12. Yük Bırakma Mekanizması Montajı

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
İHA sabit kanat olduğu için maliyet ve batarya tüketimi göz önünde bulundurulduğunda 1 adet
fırçasız motor kullanılması yeterli görülmüştür. Fırçasız motorun hızını ve kullanacak olduğu
akımı ayarlamak için elektronik hız kontrol kartı (60 A ESC) kullanılmıştır. İHA manevraları için
4 adet servo motor kullanılmıştır. Servo motorlar manuel uçuşta radyo frekanslı (RF) kumanda,
otonom uçuşta ise gövdeye yerleştirdiğimiz otonom kontrol kartı Pixhawk Cube Orange ile
kontrol edilecektir. İHA’nın konum tespiti ve otonom görevlerde görevi isabetli şekilde yerine
getirebilmesi için GPS(HERE3) kullanılmıştır. İHA’nın yer istasyonu ile iletişimini sağlamak için
biri İHA da biri yer istasyonunda bulunmak üzere iki adet telemetri modülü (XBee3 Pro)
kullanılmıştır. İkinci görevde icra edilecek yük bırakma görevi için ise görüntü işleme kartı olan
Raspberry Pi 4 ve kamerası uçağa yerleştirilmiştir. Raspberry Pi ile pil arasına LM2596 voltaj
regülatörü yerleştirilerek Raspberry Pi’ye 5 volt 3 amper akım vermesi sağlanmıştır. Bütün
sistemi oluşabilecek ani dalgalanmalardan korumak ve acil durumlarda kısa sürede devrenin
enerjisini kesebilmek için pil ve diğer sistemler arasına 70 A sigorta konulmuştur. Devrenin tüm
enerji ihtiyacını İHA’ ya yerleştirdiğimiz 4S Li-Po pil karşılayacaktır. Pilden alınan enerjiyi
otonom uçuş sistemine güvenli bir şekilde iletmesi için ise güç modülü kullanılmıştır. Görüntü
işleme kartı, tasarladığımız yük bırakma mekanizmasına yerleştirilen 2 adet servo motora
komut vererek ikinci görevi icra edecektir. Hava aracında kullanılan ekipmanların devre şeması
Şekil 13’ de yer almaktadır.

Şekil 13. Elektronik Devre Bağlantı Şeması

Şekil 13. Elektronik Devre Entegrasyonu

Şekil 14. Elektronik Devre Bağlantıları

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Görev 2’de belirtilen isterler doğrultusunda İHA’da görüntü işleme kartı olarak Raspberry Pi
kullanılacaktır. Malzemenin benzerleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda maliyet ve
programlama kolaylığı gibi etmenlerden dolayı Raspberry Pi kartı tercih edilmiştir. Hedef tespit
sistemi python üzerinden kodlanmıştır. Python dilinin diğer dillere göre kolay, doküman ulaşımı
rahat ve ekibin deneyimli olmasından dolayı yazılım dili olarak Python kullanılmıştır.

Şekil 15. Hedef Tespit ve Tanıma Sisteminin Algoritması

İHA uçuşa başladığı anda Raspberry Pi tarafından görüntü işlenmeye başlanacaktır. Görüntü
4 farklı filtreden geçirilerek hedef görüntüyü aldığı anda hafızasına kaydedecektir. 2.turda aynı
hedef görüntü elde edilince Raspberry Pi yük bırakma mekanizmasının 1 nolu servo motorunu
çalıştıracak ve 1. yük bırakılacaktır. 3. turda aynı işlem gerçekleştirilerek 2 nolu servo motor

çalışacak ve 2. yük bırakılarak görev tamamlanacaktır. Yapılan testlere göre 15 metre irtifadan
2,5 metrekare çapındaki hedef bölge tanıtılmıştır. Başarılı atış testleri yapılmıştır.

Şekil 16. Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
İHA’nın uçuş testlerinde faydalı yüksüz ağırlığı 2300 gramdır. Yapılan testler 4S Li-Po pil
takılarak yapılmıştır. İHA’nın uçuşu sırasında motor ısısını düşük seviyelerde tutarak motordan
maksimum verim elde edebilmek için motor gaz kelebeği maksimum %60’da tutulmuş ve
pervane seçimi buna göre yapılmıştır. Yapılan bu ayarlamalar ile çeşitli otonom uçuşlar
gerçekleştirilmiş ve İHA’nın gayet stabil bir uçuş sergilediği gözlemlenmiştir.
Grafik 1. Motor Pervane Test Sonuçları

Motor Pervane Test Sonuçları
4
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Ölçülen

Yukarıda ki grafikte pervaneler yük altında test edilmiş ve datasheette yazan verilerle
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucu 11x6 katlanır pervanede karar kılınmış ve bir sonraki
testler 11x6 katlanır pervane üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yük altında çalışan motorun çektiği
amperlere göre itki kuvvetine bakılmıştır. Test sonucu 11x6 pervanenin %60 throttle ile en iyi
sonucu verdiği gözlemlenmiştir.

Tablo 6. Sabit Kanatlı İHA Pil Kapasite Kullanımı
Lipo Pil

Pervane

Toplam

Motorun

Uçuş Süresi

Uçuş Süresi

Kapasitesi

Çapı

Ağırlık

Çektiği Akım

(dakika)

(dakika)

(mAh)

(mm)

(gram)

(Amper)

%100 Gaz

%60 Gaz

Görev 1

11*6

2270

45

3,9

6,5

Görev 2

11*6

2490

60

2,9

4,8

Görev 1

11*6

2300

35

6

10,1

Görev 2

11*6

2520

42

5

8,4

3300
4000

İHA 25 knot rüzgârlı ortamda dahi stabil uçuş yapabilecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.
Dağlık ve rüzgârlı bir arazide İHA’nın otonom uçuş denemesi yapılmış ve başarılı bir otonom
uçuş elde edilmiştir. Görevler göz önünde bulundurularak hava aracı 10 m/s ila 15 m/s hızlarda
uçurulmuş ve minimum ve maksimum uçuş hızları tespit edilmiştir. Uçuşlar İHA’nın sınırları
tespit edebilmek için öncelikle dağlık arazide yapılmıştır. Aracının sınırları tespit edildikten
sonra, otonom uçuş denemeleri elde edilen veriler yardımı ile yarışmada bizlere verilecek
yarışma alanına yakın ölçüler de olan üniversitenin standında gerçekleştirilmiştir. Statta
yapılan otonom uçuş denemelerinde aracın gayet stabil bir uçuş sergilendiği ve iki görevi de
yapabildiği gözlemlenmiştir. İHA’nın Görev 1 ve Görev 2’de ki parametreleri Tablo 7’te
belirtilmiştir.
Tablo 7. Sabit Kanatlı İHA Uçuş Parametreleri

GÖREV 1

GÖREV 2

Cd

0.00995

0.00995

Cl seyir
Stall Hızı(m/s)

1.0059
10

1.0059
12

İHA Ağırlığı(gr)

2300

2520

Kalkış Mesafesi(m)

2

3

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
İnsansız hava aracının tüm imalat ve test sürecinde yapılan harcamaları Tablo 8’de
gösterilmiştir.
Tablo 8. İHA Malzeme Maliyet Tablosu
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Parça Adı
SunnySky X2820-1100KV Fırçasız Uçak
Motoru
Skywalker 60A Esc (Hız Kontrol Kartı)
FlySky FS-I6x Kumanda+ FS-IA10B Alıcı
11x5,5 Pervane (Plastik)
11x6 Katlanır Pervane (Plastik)
12x6 Pervane (Plastik)
12x6,5 Katlanır Pervane (Plastik)
MG90S Servo Motor
Emax Servo Motor
Pixhawk Cube Orange Uçuş Kontrol Kartı
Seti
Güç Modülü (Yedek)
GPS HERE3
70 A Sigorta
4000mAh 14.8V 50C 4S1P Bashing Lipo
Pil
Hava Hızı Ölçüm Sensörü (AirSpeed)
Xbee3 Pro Module 2.4 GHz
Raspberry Pi Görüntü İşleme Kartı
Raspberry Pi Görüntü İşleme Kartı
Kamerası
EPS Strafor Köpük (500x1000x100 mm)
Fotoblok Köpük (500x700x10 mm)
Fiberglas Kumaş(10 m)
Epoksi Seti
Lifli Bant
PLA Filament (1 kg)
Pushrod Demiri (1 m)
Karbon Fiber Boru (1000 mm)

Birim
Fiyatı (TL)

Yerlilik kapsamında çalışmamız bulunmamaktadır.

Toplam
Fiyat (TL)

450

1

450

350
700
25
35
30
40

1
1
5
5
5
5

350
700
125
175
150
200

25
50

8
4

200
200

3300

1

3300

375
1200
80

1
1
2

375
1200
160

745

1

745

575
425
700

1
2
1

575
850
700

200

1

200

30
25
300
135
45
100
1
300

10
5
1
1
10
5
5
5

300
125
300
135
450
500
5
1500

TOPLAM

2.9 Yerlilik

Miktar

13970

