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1. PROJE ÖZETİ
Bu rapor 2021 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışmasında yarışmak üzere
Gebze Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan FEZA
takımının EVRENSEV adlı insansız hava aracının (İHA) detaylı tasarım ve üretim sürecini
açıklamak amacıyla yazılmıştır. FEZA takımı otonom uçuş yapabilecek, manevra kabiliyeti
yüksek ve otonom uçuş esnasında yük bırakma işlemi gerçekleştirebilecek bir İHA tasarlamayı
amaçlamıştır. EVRENSEV aracının tasarım ve üretim sürecinin, projede yer alan mühendis
adaylarımızın kariyerlerinde kendilerine yardımcı olması beklenmektedir.
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Tasarım, yarışma kural kitapçığında verilen parametrelere uygun olması amacıyla
yapılmış olup, İHA’nın boyutu, gövde ve kanatlar için malzeme seçimleri de bu parametreler
doğrultusunda belirlenmiştir. Gövde tasarımında, otonom uçuş ve görev yapma sistemlerini ve
bu sistemlerin donanımlarını içine alabilecek minimum boyut & maksimum aerodinamik verim
elde edilecek şekilde üretilmesi amaçlanmıştır. Diğer seçeneklere kıyasla hafif olması, esnek
özellikte olması, işlenme kolaylığı ve literatürdeki döküman çokluğu sebebiyle malzeme olarak
balsa ve gövde çerçeveleri için kavak kontraplak seçilmiştir. Ek olarak motorun sabitleneceği
yüzey motorun bütün çekişine maruz kalan ilk yüzey olacağından oldukça sağlam olması
gerekmekte ve balsa bu dayanımı sağlayamamaktadır. Bu sebeple motor duvarı da kavak
kontraplaktan lazer kesim yardımı ile üretilir ve epoksi yapıştırıcı kullanılarak gövdeye
yapıştırılır. Gövdenin dış kaplaması iç iskeletin üzerine ince balsa levhalardan ve bu levhalar
üzerine plastik filmlerin el ütüsü yardımıyla ısıtılması yoluyla kaplanmıştır. Kanat tasarımı ve
üretiminde ise yine gövdeye benzer bir yol izlenmiş olup, kanat profili seçimi yapıldıktan sonra
balsa levhalardan bu kanat profilinin belirlenen tasarımda ve belirlenen ölçülerde kesimi
yapılmıştır. Bu kanat profillerinin birleştirilmesi amacı ile kanatların arasına kirişler (spar) ve
destekler yerleştirilerek kanadın dayanıklılığı ve parça bütünlüğü sağlanmıştır. Stabil bir uçuş
sağlamak amacıyla İHA’mızda üstten kanatlı bir tasarım kullanılmıştır. Görev mekanizması,
İHA’mızdan yük bırakma işlemi sonrasında ağırlık merkezi değişimini en az etkileyeceği
şekilde kanatların altında ve gövdenin hacimce en geniş kısmında yer alacak olup, üretiminde
içindeki taşıyacağı yük ve mekanizmanın sağlam olması ve sağlıklı çalışabilmesi amacıyla 10
mm balsa levha kullanılmıştır. İHA’nın kanat açıklığı, kanat yüzey alanı, kumanda yüzeyi
alanları, gövdenin kanadın önünde ve arkasında kalan kısımlarının ve yüksekliğinin
uzunlukları, dikey ve yatay stabilizatör boyutları; literatürdeki üstten kanatlı uçakların sahip
olduğu chord değerinin diğer uzunluklarına oranının stabil uçuşa uygun olduğu, gerekli taşıma
kuvvetini sağlayacağı ve düşük kalkış ağırlığına uygun olacağı şekilde hesaplanıp seçilmiştir.
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1.2 Takım Organizasyonu
takımı

FEZA
Üniversitesi

ve

Gebze

Marmara

Teknik

Üniversitesi

öğrencilerinin oluşturduğu 10 kişilik bir
ekiptir. Ekip danışmanı sahada faal olarak
çalışmakta olan uçak mühendisidir. Takım
lideri Gebze Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği bölümünde lisans 3. sınıf
öğrencisidir ve aynı zamanda takımın
pilotudur. Mekanik ve yapısal tasarım

Tablo 1. Takım Organizasyon Şeması

sorumluları da aynı şekilde Gebze Teknik
Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencileridir. Yazılım Sistemleri ve Elektronik
Teknolojileri alanından sorumlu öğrenciler ise Marmara Üniversitesi ve Gebze Teknik
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimlerine devam etmektedirler.
Elektronik Teknolojilerinden sorumlu öğrencimiz ise Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik
Mühendisliği bölümünde lisans 4. sınıf öğrencisidir.
1.3 Planlanan ve Gerçekleşen İş-Zaman Çizelgesi

1.

Ekibin Şekillenmesi ve Kavramsal Tasarımın Oluşturulması

2

1.1

Ekibin Kurulması ve Kavram Taraması

0.5

1.2

Kural ve Şartname Analizi

1

1.3

İnsansız Hava Aracı Tasarımı

1

1.4

Otonom Sistem Tasarımı

1

2.

Detaylı Tasarım ve Malzeme Seçimi

3.5

2.1

Kanat Profili Seçim ve Tasarımı

0.5

2.2

Gövde Yapısı Tasarımı

1.5

2.3

Yük Taşıma Kafesi ve Bırakma Sistemi Tasarımı

0.5

2.4

Alıcı ve Kumanda Sistemi Belirlenmesi

0.5

2.5

İtki Sistemleri (Motor ve Pervane) Belirlenmesi

1

2.6

Güç Sistemi Belirlenmesi

1.5

2.7

Yer İstasyonu Yazılım & Donanım Belirlenmesi

1.5

2.8

Elektronik Sistemlere Göre Tasarımın Yeniden Yapılandırılması

1

3.

Prototip İmalatı ve Sistem Entegrasyonu

2

3.1

Gövde İmalatı

1

3.2

Kanat ve Hareketli Yüzey İmalatı

1

3.3

Yük Bırakma Sistemi İmalatı

1

3.4

Elektronik Sistem Entegrasyonu

0.5
2

4.

Prototip ve Sistem Testleri

4.1

Kanat ve Hareketli Yüzey Testleri

1

4.2

Batarya Testleri

0.5

4.3

Yük Bırakma Sistemi Testleri

1

4.4

Otonom Uçuş Testleri

0.5

4.5

Görev 1 Testleri

0.5

4.6

Görev 2 Testleri

0.5
Planlanan:

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

ANA İŞ PAKETLERİ VE FALİYETLERİ

Süre (Ay)

FEZA TAKIMI , SABİT KANAT/EVRENSEV İHA PLANLANAN-GERÇEKLEŞEN İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ

Gerçekleşen:

Tablo 2. Planlanan-Gerçekleşen İş-Zaman Çizelgesi
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2. DETAYLI TASARIM
Bu bölümde, EVRENSEV İHA’nın detaylı tasarımından ve tasarımın orijinal ve özgün
yönlerinden bilgiler verilmektedir.
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
EVRENSEV İHA’nın tasarımında ana gövde, bir adet hareketsiz kanat, iki adet simetrik
hareketli kanatçık yüzeyi (aileron), bir adet yatay stabilizatör ve bir adet dikey stabilizatör
bulunmaktadır.

Şekil 1. EVRENSEV İHA'nın Üstten Görünümü

Tablo 3.1.’de EVRENSEV İHA’nın parça ve ağırlık verileri sunulmuştur.
NO

PARÇA ADI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Li-Po Batarya (JetFire)
80A Bıçak Sigorta
Acil Güç Pini
Voltaj Regülatörü
Pixhawk 2.4.8
Raspberry Pi 4B 4GB
Raspberry Pi V2 Kamera Modülü
MG90D Servo Motor
Büyük Servo
Telemetri (Xbee S2C)
ESC (T-Motor 75A)
Motor (T-Motor AT2820)
Alıcı (FlySky FS-iA10)
GPS (M8N)
Raspberry Pi Kutusu
Buzzer
Güç Modülü
Pixhawk Sabitleyici
Güç Dağıtım Kartı (Matek Mini
Pdb/Bec 5V-12V)
Görev Mekanizması
Pervane (APC 11x5.5)
Kanat
Gövde
Yatay & Dikey Stabilizatör
Yük
TOPLAM

19
20
21
22
23
24
25

KÜTLE
(GRAM)
262
10
3
21
43
50
5
30
55
20
92
165
26
33
57
15
25
18

ADET

TOPLAM KÜTLE (GRAM)

1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

262
10
3
21
43
50
5
150
55
20
92
165
26
33
57
15
25
18

10

1

10

97
23
150
350
60
105

1
1
1
1
1
2

97
23
270
550
60
210
~ 2300

Tablo 3.1. EVRENSEV İHA Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu
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Tablo 3.2.’de EVRENSEV İHA’nın denge verileri sunulmuştur.
NO

PARÇA ADI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Li-Po Batarya (JetFire)
80A Bıçak Sigorta
Acil Güç Pini
Voltaj Regülatörü
Pixhawk 2.4.8
Raspberry Pi 4B 4GB
Raspberry Pi V2 Kamera Modülü
MG90D Servo Motorlar
Büyük Servo
Telemetri (Xbee S2C)
ESC (T-Motor 75A)
Motor (T-Motor AT2820)
Alıcı (FlySky FS-iA10)
GPS (M8N)
Raspberry Pi Kutusu
Buzzer
Güç Modülü
Pixhawk Sabitleyici
Güç Dağıtım Kartı (Matek Mini
Pdb/Bec 5V-12V)
Görev Mekanizması
Pervane (APC 11x5.5)
Kanat
Gövde
Yatay & Dikey Stabilizatör
Yük

19
20
21
22
23
24
25

X Uzaklığı (mm) Y Uzaklığı (mm) Z Uzaklığı (mm)
0
60
20
70
0
0
0
0
0
0
0
0
-70
0
0
-20
0
0

150
120
140
0
140
-250
140
-290
-55
-250
250
325
0
240
-250
140
140
140

-40
0
20
0
20
-40
-40
0
-50
20
0
10
0
25
-40
20
30
20

0

180

20

0
0
0
0
0
0

-30
260
-30
-40
-700
-30

0
0
70
-60
40
0

Tablo 3.2. EVRENSEV İHA Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu

İHA’nın kütle merkezi kanadın taşıma noktasından küçük bir miktar önde kalmaktadır.
Bu sebeple uçuş sırasında kanatta oluşan taşıma kuvveti İHA’da denge kaybına sebep olmaz.
Uçuştan önce İHA’nın ağırlık merkezi kontrol edilir. Eğer kütle merkezinde sapma varsa
bataryanın konumu değiştirilerek bu sapma giderilir.
2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
İHA’nın gövdesi motordan kuyruk kısmına
kadar

tek

parçadır.

Gövde

tasarlanırken

yüzeyinde keskin hatlardan kaçınılmış ve
aerodinamik olarak verimli ve stabil bir gövde
üretilmesi üzerinde durulmuştur. Öncelikle
çerçeve görevi görecek olan profiller kavak
malzemeden lazer kesim tekniği ile kesilmiştir.
Resim 1. Gövde & Gövde İçi İskelet Kalıp

Kavak çerçevelerin ortasına kalıp görevi

görmesi amacı ile gövde üretildikten sonra kesilerek İHA’dan çıkartılmak üzere bir iç iskelet
yapılmıştır. Sonrasında bu çerçevelerin etrafındaki birleşim noktalarından 6mm x 6mm balsa
çubuklar geçirilerek gövdenin formu iskelet şeklinde ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra gövdenin
alt kısmına uçuş için gerekli bileşenlerin oturtulması amacıyla balsa levha eklenmiştir. Görev
mekanizmasında gövdenin altında açılacak bir kapak olduğundan görev mekanizmasının
6

bulunduğu bölgenin tabanında balsa levha yoktur. Görev mekanizması gövdeye oturabilecek
şekilde tasarlanmış, buna ek olarak oturtulduktan sonra sıcak silikon yardımı ile gövdeye
güvenli bir şekilde sabitlenmiştir. Gövdenin iskelet formu oluşturulduktan ve komponentlerin
yerleştireceği tabanlar gövde üzerine yapıştırıldıktan sonra gövdenin etrafı 1.5 mm kalınlığında

Şekil 2. Çerçeve Görevi Görecek Profiller CAD Çizimi

balsa ile ve gövdenin alt kısmı 2.5 mm kalınlığında balsa ile kaplanmıştır. Elde edilen gövdenin
iskelet formu kaplanmış haldeki şekilinin birleşme noktalarında keskinlikler oluştuğundan
zımparalanmış ve gövdenin oluşturacağı sürüklenme kuvvetinin minimuma indirilmesi için ilk

Resim 2.1 & 2.2. Evrensev İHA Balsa Kaplı Gövde

adım atılmıştır. Sürüklenme kuvvetini iyiden iyiye azaltmak ve İHA’ya kendine özgü
görünümünü kazandır için ikinci ve son olarak elde edilen gövde formu el ütüsü yardımıyla
plastik filmin ısıtılıp yapışması sağlanarak kaplanmış ve gövdenin nihai formuna ulaşılmıştır.
İHA’mızın

içerisindeki

kompanentleri

yerleştirebilmek

amacıyla üst kısım boş bırakılmış ve kompanentler
yerleştirildikten sonra kapak ile kapatılacak şekilde dizayn
edilmiştir. Kanadın yerleştirildiği yer ise kanadın İHA’nın
ortasına yerleştirilecek kapak kanadın altına yapıştırılacağı
şekilde üretilmiş, kanat yerine kapağıyla birlikte takıldıktan
sonra ayrıca lastikle sabitlenmiştir.
Resim 3. EVRENSEV İHA Film Kaplı Gövde
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İHA’mızın tasarımında literatürde yük taşıma ve stabillik hedeflenen İHA tasarımlarında
başvurulan Trainer tipi İHA’larda kullanan ölçeklendirme baz alınmış ve gövde, kanat ve
hareketli yüzeyler bu ölçeklendirme dikkate alınarak üretilmiştir.

Şekil 3. Trainer Tipi İHA Ölçeklendirmesi

Şekil 4. EVRENSEV İHA Teknik Çizim – Ölçülendirilmiş Üç Görünüş

EVRENSEV

İHA’nın

gövdesi,

görev

isterleri

doğrultusunda

ihtiyaç

duyulan

komponentleri içine sığdırabileceği minimum hacme sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.
Uçağın içereceği en boyutunda en hacimli kısım olan görev mekanizması, yük bırakma sebebi
ile uçuş sırasında değişen ağırlık merkezi etkisini minimize etmek kaygısı ile kanadın altında,
uçağın ence hacminin en geniş olduğu bölgede konumlandırılmış, diğer komponentler, uçağın
ağırlık merkezini önde tutmak maksadıyla, çoğunluğu öne yakın şekilde yerleştirilmiştir. Ana
komponentlerden;


Motor, üstten kanatlı ve geniş gövdeli tasarıma uygun olarak İHA’nın burnuna
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ESC, İHA’nın motoruna arada başka komponent olmaksızın bağlandığından
uçağın motorunun hemen arkasına



Batarya, diğer komponentlere görece ağır kütlesinden dolayı ağırlık merkezinin
konumlandırmasında başrol olmasından görev mekanizmasının hemen önüne



Pixhawk, hususan GPS ve diğer komponentlere yakınlığı optimum noktada olan,
içerisindeki servolara, güç modülüne ve İHA bünyesinde bağlandığı diğer
sistemlere uygun olacağı ve sensörlerinin uçakla kalibre çalışabileceği konum
olan yere paralel olabileceği konumda, bataryanın üzerine yapılan ikinci kata



GPS, uçak içerisindeki sinyal kalabalığından ve duvarlarının neden olacağı
gürültüden kaçınmak amacı ile uçağın ön kısmına dış taraftan yerleştirilmiştir.

Resim 4. EVRENSEV İHA Uçuş Öncesi

Kanat profili seçiminde uçağın uçması hedeflenen 15 m/s hız ve belirlenen chord değeri
olarak belirlenen 0.23 m baz alınarak hesaplanan Reynolds sayısı 228.311’dir. Bu değerde
yaklaşık 2 kg taşıması istenen ve yukarıda değinilmiş boyutlarda bir İHA’nın stabil ve verimli
bir uçuş sağlaması için S7055, kanat profili olarak belirlenmiştir. Bu profilin 2D çizimi yapıldık-

Resim 5. EVRENSEV İHA Kanat İskeleti
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tan sonra 6mm balsa levhadan lazer kesim teknolojisi ile kanat profilleri üretilmiştir. Aileronların
bulunacağı bölgeler kanat profillerinin uç kısımlarında teknik resimde belirlenen bölgelerden
kesilerek alınmıştır. Sonrasında profillerin üzerinde çizim esnasında belirtilen yuvalardan 6mm
x 6mm balsa çubuklar geçirilerek ve uçağın firar kenarında devamlı bir yüzey oluşturacak

Resim 6. EVRENSEV İHA Kanat

Şekil 5. EVRENSEV İHA Kanat Profili Tasarımı

şekilde destek yapıştırılarak kanat iskeleti ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra kanat iskeleti, el
ütüsü yardımıyla plastik filmin ısıtılıp yapışması
yoluyla kaplanmıştır. En sonunda kanattaki servo
motor yuvalarına servo motorlar yerleştirilerek
aileronlar ile bağlantısı sağlanmış ve kanatta
bulunan

kontrol

yüzeylerinin

montajı

tamamlanmıştır.
Aileronların yerleri kanat profillerinin CAD
çiziminde belirtilen yerlerinden kesilerek açılmış ve
kanat profilinin devamı şeklinde lazer kesim ile
üretilmiştir.

Aileronların

yüzey alanları İHA’nın

boyutuna ve ağırlığına göre düşünülmüş olup, uçuş
sırasında gerekli manevra kabiliyetini sağlaması
gerekliliği gözetilerek hesaplanmıştır.
Resim 7. S7055 Kanat Profili Lazer Kesim

Şekil 6. Aileron CAD Çizimi

Resim 8. EVRENSEV İHA Aileronlar
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Kuyruk kısmında ise yatay stabilizatör tasarlanırken, literatürde elevatörlerde sıkça
kullanılan, sıfır hücum açısında 0 taşıma üreten NACA 0009 kanat profili seçilmiş ve elevatörde
gerekli eksi (-) taşımayı sağlamak için eksi (-) hücum açısında yerleştirilmiştir. Elevatörün yatay
stabilizatöre bağlantısı plastik menteşeler ile yapılmıştır. Dikey stabilizatör, yatay stabilizatörün
üzerine dik bir şekilde yerleştirilmiş ve kenarlarından ıhlamur çıtalarla sağlamlaştırılmıştır.
İstikamet dümeninin (rudder) dikey stabilizatör ile bağlantısı da yine aynı şekilde plastik
menteşeler yardımıyla yapılmıştır. Kuyruktaki kontrol yüzeylerinin hareketi de uçak içinde
konumlandırılan servo motorlar sağlamaktadır Yatay stabilizatör kanatla aynı metotta iskelet
şeklinde üretilip üstü film kaplanmış, dikey stabilizatör ise 5 mm balsadan düz şekilde kesilip
yatay stabilizatör üzerine yapıştırılmıştır.

Resim 9.1. EVRENSEV İHA Yatay Stabilizatör İskeleti

Resim 9.2. EVRENSEV İHA Yatay & Dikey Stabilizatör

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özelikleri
Gövde ve mekanik sistemler kısmında belirtildiği gibi, EVRENSEV İHA’da S7055 kanat
profili kullanılmıştır. Kanat açıklığı 1204 mm, chord değeri 230 mm’dir. İHA’mızın serbest
uçuşta seyretmesini ve haliyle Görev 1 uçuşunu icra etmesini planladığımız hız 15 m/s’dir. Bu
veriler kullanılarak hesaplanan Reynolds sayısı değeri 228.311’dir. Öncelikle bu Reynolds
sayısında kanat profilinin belirlenmiş hücum açılarında elde edilen Cl (taşıma katsayısı) ve
dolayısıyla taşıma, kanat profilinin grafiklerinden elde edilmiştir. Reynolds sayısının elde

Şekil 7.1. S7055 Profilininin Cl – Hücum Açısı Grafiği

Şekil 7.2. S7055 Kanat Profilinin Cl/CD - Hücum Açısı Grafiği
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edildiği chord değerine bakılarak literatürdeki üstten kanatlı uçaklarda başvurulan
ölçeklendirmeler dikkate alınmış ve uçağın aerodinamik boyutlandırması kararlı uçuşa uygun
hale getirilmiştir. Bu boyutlandırma sonucunda İHA’mıza gerekli taşıma kuvvetini sağlamak
fakat aynı zamanda seyir esnasında İHA’yı sınır değerlerinde uçurmamak ve stabil uçuş
sağlamak için kanadın hücum açısı 2 derece olarak belirlenmiştir.
Uçağımızın üstten kanatlı olması ve güvenlik faktörü ortaya konularak stabil ve güvenli
bir uçuş sağlanabilmesi için motorda maksimum güçte yaklaşık 2.5 kg itki üretilmesi özelliği
aranmış, bu sebeple elektrikli fırçasız motorlarda önde gelen Ar-ge firmalarından biri olan TMotor’un AT2820 modeli tercih edilmiştir. Motorun data sayfasında hesaplanmış itki verileri,

Tablo 4. T-Motor AT2820 Data Sayfası

tedarik kolaylığı ve gerekli akımlar göz önüne alındığında EVRENSEV İHA’da 11*5.5’luk
pervane kullanılması uygun görülmüştür. Bu pervane ile kalkış için gerekli olan itki motor
yaklaşık yüzde 65-70 güçte iken sağlanmakta,

seyir irtifasında ise yüzde 40-45 güç ile

seyredilmektedir. Kuyruk tasarımında ise sağladığı stabil şartlar dolayısıyla oluşturduğu düşük

Şekil 8. Kuyruk Tipleri
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sürüklenme, muadili hava araçlarında tercih edilme oranının yüksek oluşu ve üretim kolaylığı
sebebi ile geleneksel tip kuyruk tercih edildi. İniş takımı olarak ise gövdede kaplayacağı yer ve
neden olacağı ekstra sürüklenme/ağırlık gibi faktörler göz önünde bulunarak iniş takımına
sahip olmayan, gövde üzerine iniş yapabilen bir tasarım yapılmış, uçağın gövdesinin alt kısmı
ise iniş sırasında meydana gelebilecek olası bir kırıma karşı fiber lifli bant ile kaplanmıştır.
Yapılan testler ile de kontrol yüzeyi ve sabit yüzey özelliklerinin İHA’nın otonom ve stabil uçuşu
için yeterli olduğu kanıtlanmıştır.
2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Görev mekanizması kapalı bir kutuya benzer şekilde olup ölçüleri 87x110x217mm’dir.
Görev mekanizmasının dış duvarları, ikinci topa ait alt destek standı, üst koruma duvarı ve
kapak 10 mm balsadan lazer kesim teknolojisi kullanılarak kesilmiş ve birbirlerine hızlı
yapıştırıcı ile yapıştırılmıştır. Görev 2’nin ikinci ve üçüncü turlarında bırakılacak iki top için iki
hazne vardır. İki topun arasında geçişi önlemek için üst duvara bir servo motor bağlıdır ve bu
servo motor iki top arasında engel görevi görecek olan kavak levhadan yapılma perdenin
hareketini sağlamaktadır. Birinci topun altında diğer servo motora bağlanmış olan kapak vardır.
İlk top bırakılacağı zaman kapak açılacak ve ilk topun atışı gerçekleştirilecektir. Bu esnada
ikinci topun da düşmemesi için aradaki perde kapalı konumunda olacaktır. İlk topun bırakılması
tamamlandıktan sonra kapak tekrar kapanacak ve içerideki servo motor aktif hale gelerek
aradaki perdeyi kaldıracaktır. Önünde hiçbir engel kalmayan ikinci top, arkasındaki gerilmiş
yayın uygulayacağı kuvvet ile atış sonrasında tekrar kapanmış olan kapağın üzerine gelecektir.
İkinci top yuvaya geldikten sonra perdeyi kontrol eden servo motor tekrar çalışacak ve ikinci
topun kapağın üzerinden başka bir yere hareket etmesini engelleyecektir. İkinci topun atılacağı
an geldiğinde kapağı kontrol eden servo motor tekrar çalışacak ve ikinci topun bırakılması da
bu şekilde sağlanacaktır. Görev mekanizmasında topun altındaki kapak için MG996R ve perde
görevi görecek kapak için MG90D servo motor kullanılmıştır.

Şekil 9.1. Görev Mekanizması CAD Çizimi

Şekil 9.2. Görev Mekanizması Yandan Görünüm

Son olarak, görev mekanizması gövdede tasarımdaki yerine yerleştirildiğinde gövde ile
arasında kalan boşluk, ekstra sürüklenme kuvvetine sebep olacağından ve özellikle kalkış
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sırasında, uçağın aerodinamiğini negatif yönde etkileyeceğinden görev mekanizmasının
kapağı ile uçağın gövdesi arasına görev mekanizmasının kapağı ile birlikte açılıp kapanan 3
elemanlı bir dış kapak mekanizması tasarlanmıştır.

Resim 10.1 Görev Mekanizması Dış Kapak – Açık

Resim 10.2. Görev Mekanizması Dış Kapak – Kapalı

2.5. Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
Uçuş için gereken süreyi ve motorun anlık çekebileceği maksimum akımı sağlaması
nedeniyle pil olarak 3S 3400mAH 40C bir lipo pil seçilmiştir. Pilden çıkan artı bacağa ve pile
oldukça yakın bir yere sırasıyla akım kesici ve devrenin maksimum çekebileceği akım hesap
edilerek 80A sigorta yerleştirilmiştir. Direkt pile bağlanan Pixhawk Güç Modülünden Pixhawk'ın
power portuna bağlantı sağlanmıştır. Bu sayede hem Pixhawk'a güç sağlanıp hem de pilin

Şekil 10. EVRENSEV İHA Elektronik Devre Şeması
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durum bilgisi Pixhawk'a aktarılmaktadır. Yine bu modülün ESC çıkış noktasına bağlanan XT60
çoklayıcı kablo sayesinde bir uç ESC'ye bir uç da Raspberry Pi için gerekli olan sürekli 3A çıkış
sağlaması için Voltaj Regülatörü olarak kullanılacak Güç Dağıtım Kartına bağlanmaktadır.
Voltaj Regülatörü sayesinde pilden gelen voltaj 5V değerine indirgenerek Raspberry Pi 4 için
gerekli güç sağlanmıştır. Raspberry Pi Kamera V2 Modülü ve Raspberry Pi 4'ün fazla
ısınmasını engellemek için takılan fana gereken güç Raspberry Pi 4 üzerinden sağlanmıştır.
Diğer XT60 çoklayıcı kablo ucundan gelen bağlantı ile 75A ESC yardımıyla AT2820 Fırçasız
DC Motora gereken güç verilmektedir. Pixhawk'a giden kablo vasıtasıyla hem Pixhawk'a hem
de üzerindeki (GPS, Buzzer, Telemetri, Alıcı, Servo Motorlar vs.) cihazlara gereken güç
sağlanmaktadır. Pixhawk'a bağlanan cihazların bağlantı türleri; Raspberry Pi 4; USB to MicroUSB kablo vasıtasıyla, buzzer; Buzzer portuna, M8N GPS Modülü; hem GPS portuna hem de
içindeki kumpas için I2C portuna, FS-iA10 10 Kanallı Alıcı; RC IN portuna, servo motorlar;
MAIN OUT portuna, güvenlik butonu; Switch portuna, ESC; MAIN OUT portuna, XBee S2C;
TELEM1 portuna takılacak şeklinde bağlantı sağlanmaktadır ve Pixhawk bu portlar üzerinden
gereken gücü sağlamaktadır. Uçtan uca şifreleme gerekli görüldüğü için ve muadillerine göre
uygun fiyatlı olması nedeniyle XBee'nin S2C 433MHz modülü tercih edilmiştir ancak yerel
stoklarda XBee telemetri bulunmadığından yurt dışından şipariş verildiği için henüz elimize
ulaşmamıştır ve bu yüzden videoda değinilmemiştir. Yer istasyonuyla iletişim 433MHz
frekansında ve Alıcı-Kumanda arası iletişim 2.4GHz frekansında gerçekleşmektedir. Uçağın
havadaki halini kontrol etmek için kullanılan servolar MG90D 180 derece çekirdeksiz servo
motorlardır. Ardupilot'ın sunduğu Mission Planner programı yardımıyla hazırlanan uçuşun
bilgileri Pixhawk uçuç kontrol kartına aktarılarak otonom uçuş gerçekleştirilecektir. Top
bırakma işlemi Raspberry Pi 4 üzerindeki kamera yardımıyla algılanan kırmızı alan sonucu
Pixhawk'a iletilen komut ile (Görev Mekanızması - Kapak) Servo Motorun hareket ettirilmesi
gerçekleştirilecektir. Son olarak akım kesici görevi görmesi için devre kesici akü şarteli devreye
bağlanmış ve acil durumda buton yardımı ile uçağın akımının kesilebileceği şekilde uçağa
montajı yapılmıştır.

Resim 11. Devre Kesici Akü Şarteli
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Hedef tanıma sisteminin donanımı için ilk olarak kavramsal tasarım raporunda da
belirttiğimiz NVIDIA markasının geliştirdiği Jetson Nano geliştirme kiti tercih edilmiştir. Projenin
ilerleyen süreçlerinde, İHA’nın yönlendirilmesinin görüntü işleme ile yapılmamasına, uçuş
bilgisayarına önceden görev atanarak İHA’nın yönlendirilmesine karar verilmiştir. Bunun
İHA’nın daha optimum çalışmasına neden olacağına ve ana görevimiz olan hedef vurmada
daha yüksek oranda bir başarı olasılığı sunacağında karar kılınmıştır. Sonuç olarak, İHA’nın
Ardupilot yazılımın Mission Planner modüllü ile uçuş bilgisayarının önceden uçuş bilgisi
atanarak yönlendirilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen durumlar üzerine, İHA’nın görüntü işleme için yüksek işlemci ve
RAM gücüne olan ihtiyacı azalmıştır. Muadilleri ile karşılaştırıldığında maliyet avantajı, temin
kolaylığı ve Pixhawk ile yapılmış proje belgelerinin fazla olmasından dolayı daha iyi bir literatür
avantajı sunan Raspberry Pi 4 – 4 GB geliştirme kiti görev bilgisayarı olarak tercih edilmiştir.
Görüntünün alınması için aynı marka tarafından üretilmiş olmasından dolayı daha stabil
çalışan ve geliştirilmeye açık bir sistem sunan Raspberry Kamera V2 tercih edilmiştir.
Hedef tespit sisteminin yazılımı için, görüntü işleme alanındaki literatürlerin zenginliği ve
danışmanımızın tavsiyesi göz önüne alınarak Python programlama dili tercih edilmiştir.
Program, Python dilinin OpenCV ve NumPY kütüphanelerinden yararlanarak yazılmıştır.
Programımızın çalışma süreci aşağıda maddelendirilerek açıklanmıştır. Hedef tespit
sisteminin çalışma mekanizması görselde (Şekil 11) şematize edilmiştir.

Şekil 11. Hedef Tespit Sistemi
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Hedef Tespit Sistemi Yazılımı Çalışma Süreci:
I. İHA Raspberry Pi kamerasıyla aldığı görüntüyü filtreler kullanarak bulanıklandırma
ve keskinleştirme işlemlerinden geçirir.
II. İşlemin sonunda, daire tanımada kenarları ortaya çıkarmak için gri ve renk tanıma
işlemlerinin yapılması için HSV renk paletleri elde edilir.
III. Elde edilen kenar görüntüsünden OpenCV tarafından sağlanan “HoughCircles”
fonksiyonu kullanılarak daire tanınması yapılır, tanınan dairelerin çevresi kesilir.
IV. Dairelerin çevresi kesilip izole edildiğinde HSV paletine göre renk tanıması yapılır,
kırmızı yoğunluğuna sahip renkler İHA tarafından hedef seçilir.
V. Hedef algılamasında yeterli veriler elde edildiğinde Raspberry’den Pixhawk’a emir
gönderilir. Pixhawk komutu görev mekanizmasına aktarır ve görev mekanizmasının servo
motorları çalışmaya başlar.
Hedef Tespit Sistemi’nin şimdiye kadar yazılan kaynak kodları aşağıda verilen drive
linkindedir. Sistem sıkıntısız çalışıyor olmasına rağmen daha verimli bir sonuç elde etmek
adına araştırma ve geliştirme süreci devam etmektedir.
Drive Link’i: https://drive.google.com/file/d/1g9KvjjbZKl7rKznzKLOeY6n1p-osA6j2/view
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Prototip imalatı ve uçuş icrası sonucunda denenen ve hesaplanan parametrelerin görev 1 ve
görev 2 şartlarında EVRENSEV İHA’nın performans verileri Tablo 5’te verilmiştir.
Kalkış Ağırlığı
Uçuş Süresi
Stabilite
Maksimum Hız
Dönüş Yarıçapı
İniş

Görev 1 - Uçuş 1 Görev 1 - Uçuş 2 Görev 2 - Uçuş 1 Görev 2 - Uçuş 2
1.85 kg
1.85 kg
2.1 kg
2.1 kg
68 sn
74 sn
150 sn
x
85%
70%
70%
x
13 m/s
15 m/s
13 m/s
x
~10 m
~7m
~15m
x
✓
✓
✓
x

Tablo 5. EVRENSEV İHA Uçuş Performans Verileri

İHA’mızda motor olarak kullanacağımız AT2820 modelinin veri tablosuna göre motorun uyumlu
olduğu hücre sayısı 3-4 S’tir. Motorumuza gerekli gerilim 3 hücreli (3S) bataryanın voltaj değeri ile de
sağlanabileceğinden ve daha büyük bir batarya daha fazla ağırlık anlamına geldiğinden 11.1 V nominal
voltaj değerine sahip 3S Li-Po batarya tercih edilmiştir. Tablo 4’te değinildiği üzere İHA’mızın
motorunun belirli güç değerlerinde çektiği akıma göre 1 saatlik bir görev boyunca ortalama çekeceği
akım, uçağın yalnızca kalkış sırasında %70-75 güce çıkacağı ve seyir irtifasında %40-45 güçte
seyredeceği varsayılırsa, güvenlik faktörü de göz önünde bulundurularak, 32 Ah (Amper.Saat)’tir.
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EVRENSEV İHA’nın uçuş performans verilerinden hareketle güvenlik faktörü de göz önünde
bulundurularak bir uçuşun maksimum 3 dakika süreceğini varsayarsak, 3 dakika 1 saatin 20’de biri
olduğundan uçağımızın uçuş sırasında ihtiyacı olacak akım kapasitesi;
32 Ah = 32000 mAh
32000 / 30 = 1600 mAh
Elde ettiğimiz bu verilerden hareketle güvenlik kaygılarını da göz önünde bulundurarak
EVRENSEV İHA için 3400 mAh’lık bir bataryanın yeterli olacağı saptandı. Lipo batarya seçiminde son
olarak deşarj olabilme kapasitesi (C) değeri hesaplandı. AT2820 motorun data tablosundaki verilere
göre motorumuzun pili deşarj edeceği / pilden çekeceği maksimum akım 53 Amper’dir. Güvenlik
faktörü göz önünde bulundurularak pilden çekilecek maksimum akımın 70 Amper olduğu varsayıldı.
3.4 Ah kapasitesine sahip bir pilden 70 amper akım çekebilmek için minimum;
70 / 3.4 = 20 C
değerine sahip bir bataryaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebepten İHA’mızın bataryasının 40 C deşarj
kapasitesine sahip olması kararlaştırıldı. Sonuç olarak EVRENSEV İHA’da 3400 mAh akım kapasitesi, 3S
hücre sayısı ve 40C deşarj olabilme kabiliyetine sahip Li-Po batarya kullanıldı.
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Tablo 6’da EVRENSEV İHA’nın imalatında kullanılan malzemelerin adetli listesi ve fiyatları verilmiştir.
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
27
28
29
30
31
32

PARÇA ADI
Jetfire 11.1 V 3400 mAh 40C 3S Li-Po Batarya
80A Bıçak Sigorta
Güç Dağıtım Kartı (Matek Mini
Pdb/Bec 5V-12V)
Voltaj Regülatörü
Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Seti
Raspberry Pi 4B 4GB
Raspberry Pi V2 Kamera Modülü
MG90D Servo Motor
MG996R Servo Motor
Telemetri (Xbee S2C)
ESC (T-Motor 50A)
ESC (T-Motor 75A)
Motor (T-Motor AT2820)
Kumanda Alıcı (FlySky FS-i6X RC Verici Kontrolörü 10CH Kumanda)
Raspberry Pi Kutusu
Pervane (APC 11x5.5)
1.5x100x1000mm Balsa Levha
2.5x100x1000mm Balsa Levha
4x100x1000mm Balsa Levha
5x100x1000mm Balsa Levha
6x100x1000mm Balsa Levha
10x100x1000mm Balsa Levha
420mm Servo Uzatma Kablosu
Banana Plug Gold Konnektör
XD60 Konnektör
Gümrük Vergisi
Prolux Model Uçak Filmi Kaplama Ütüsü
21-052 Dark Blue Film 1m
21-023 Ferrari Red Film 1m
28-043-M Royal Mint Film 1m
İnsansız Hava Aracı Pilot Eğitimi İHA-1 Lisans
Gens Tattu FunFly 11.1V 1800mAh 100C 3S Li-Po Batarya
TOPLAM

BİRİM FİYAT
358.25₺
7₺

ADET
1
6

TOPLAM FİYAT
358.25₺
42₺

72.76₺

1

72.76₺

32₺
1806₺
673.76₺
379₺
26.10₺
34.83₺
455.98₺
30$
36$
60$
850₺
25.11₺
18.58₺
21.85₺
23.80₺
27.90₺
29.90₺
32.90
55₺
30₺
4.68₺
5.52₺
75$
577.02₺
106.2₺
106.2₺
103₺
955₺
382.81₺

1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
4
1
4
1
4
3
4
1
1
1
1
1
1
2

32₺
1806₺
673.76₺
379₺
130.50₺
34.83₺
455.98₺
30$
36$
120$
850₺
25.11₺
18.58₺
65.55₺
23.80₺
111.60₺
29.90₺
131.60₺
55₺
120₺
14.04₺
22.08₺
75$
577.02₺
106.2₺
106.2₺
103₺
955₺
765.62₺
8140.38₺ + 261$

Tablo 6. EVRENSEV İHA Malzeme Maliyet Tablosu
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2.9 Yerlilik
Takımımız yerlilik çalışmaları için projenin bir alt biriminin seçilmesine ve o alt birim
üzerinde yoğunlaşılmasına karar vermiştir. Mevcut teknik yeterlilikler ve donanımımız göz
önüne alındığında yer istasyon biriminin en iyi tercih olduğuna karar kılınmıştır.
Birimin yerlileştirilmesi çalışmaları için yoğun bir literatür taramasının ardından
yerlileştirme çalışmalarında yer istasyon biriminin muadili olan Mission Planner modülünün baz
alınmasına karar verilmiştir ve modüle rakip olabilecek yerli bir teknolojinin üretimesi
hedeflenmiştir.

Şekil 11. Mission Planner Uçuş Verileri

Projemizin yer istasyon birimi aşağıda maddelendirilerek anlatılan süreç sonucunda
yerlileştirilmiştir.

Şekil 12. Basic T Standartları - Uçuş Gösterge Paneli

I.

Mission Planner arayüzü incelenmiş (Şekil 11) ve Basic-T (Şekil 12) standartlarını
da göz önüne alarak Adobe XD programından bir arayüz tasarlanmıştır (Şekil 13)

II.

Tasarlanan arayüz Python Programlama dilinin Tkinter kütüphanesi kullanılarak
koda dökülmüş ve işlevsel hale getirilmiştir.
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III.

Yer istasyon birimi ile İHA’nın haberleşmesi için Xbee S2C modeli tercih edilmiştir.
Xbee’den verilen Python programlama dilinin Dronekit kütüphanesi yardımı ile
alınmıştır.

Şekil 13. Feza Havacılık ve Uzay Takımı Yer İstasyonu

IV.

Kaydedilen veriler belirli fonksiyonlara atanmıştır ve fonksiyonların kısa sürelerle
kendilerini yenilemesi sağlanarak anlık verilerin görselleştirilmesi sağlanmıştır.
Yer İstasyon Birimi’nin yerlileştirilmesi için yazılmış kaynak kodlar aşağıdaki drive

linkindedir. Projenin araştırma ve geliştirme süreci devam etmektedir.
Drive Link’i;
https://drive.google.com/file/d/1E8bEcsQFeC66jhApVbeqb7ExljLH6NGY/view
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