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TAKIM ADI: SUNGUR İHA TAKIMI 

ARAÇ TÜRÜ: SABİT KANAT İHA 

ÜNİVERSİTE: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

TAKIM KAPTANI: MEHMET FURKAN TUNÇ 

1. PROJE ÖZETİ 

Sungur İHA Takımı uçak ve uzay mühendislikleri öğrencilerinin 2020 yılında kurduğu, 9 kişilik 

sabit kanatlı İHA takımıdır. Takım danışmanı Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu İTÜ Uçak Uzay Bilimleri 

Fakültesi Dekanı olup takımımızın takıldığı noktalarda yardımcı olmaktadır. Tecrübesiz bir 

takım olmamıza rağmen özverili çalışma ile bu eksiği kapatmakta ve aldığımız teorik eğitimi 

gerek aerodinamik, gerek yapısal, gerekse elektronik alanlarında pratiğe dökmekteyiz. Takım 

olarak en özgün özelliğimiz üyelerimiz arasında fakülte dışı öğrenci bulunmaması olarak 

gösterilebilir. 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Araca dair tasarım yaklaşımımız stabilite ile manevra kabiliyetinin dengelenmesine yönelik 

oldu. Kavramsal tasarım raporunda stabiliteye ağırlık verilmişti lakin zaman içinde daha 

dengeli bir tasarım ön plana çıktı. AR = 8 (kanat açıklığı = 8) literatür taraması sonucu seçilen 

bir değer olmasına karşın yapılan testlerde istenilen parametreleri sağladığından kavramsal 

tasarımdan detaylı tasarıma geçiş yapmak için ilk adım oldu.  

KTR’deki aracımızın yapılan analizleri sonucu aracın tasarımında değişiklik zorunlu oldu. 

Birçok farklı tasarım yapıldıktan sonra geri dönüşlerle nihai bir tasarım ortaya kondu. Araçta 

başlıca stabilite ve ağırlık üzerinde yoğunlaşıldı. İlk prototip tasarımı sonrası gerek üretim 

aşamasında gerekse uçuş aşamasında çıkan birçok problem sonrası diğer prototiplerde 

değişikliğe gidildi. İlk prototiplerdeki problemler ağırlık merkezi ve kontrol ile ilgiliydi. Yeni 

kurulan bir takım olduğumuz için imalatta da birçok sorunla karşılaştık. Toplam 4 adet prototip 

yapıldı ve son tasarımda uçuş başarısına ulaşıldı. Kavramsal tasarımdan itibaren kanat 

geometrisinde ve boyutlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı fakat gövdenin performansı 

için tasarımda değişikliğe gidildi. Gövdenin dikdörtgenler prizmasından oluşan ana hatları 

korundu ancak öndeki kesik kama geometrisi yerine roket burunlarına benzer dışa bombeli 

kesik koni geometrisi tercih edildi. Motor gövdenin önüne konumlandırıldı. NACA0012 profilli 

dikdörtgen yatay ve dikey kuyruk boyutları testlerin geri dönüşleriyle güncellendikten sonra 

istenilen performansı verdi ama imalat aşamasında zorluk yaşattı. Sorun yatay kuyruğa 

yerleştirilen 3D parça sayesinde çözüldü.  Kavramsal tasarım raporunda sağlanan SD7062 

profilli dikdörtgen kanat istenen taşımayı ve L/D oranını sağladığından herhangi bir değişiklik 
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yapılmadı ve böylece ikinci adımda aracın üretilecek olan kanadına karar verilmiş oldu. 

Kanatlar 1’er m uzunluğunda ve 12 mm çapında iki karbon çubukla gövdeye sabitlendi. 

Kavramsal tasarımdaki üstten kanat konsepti pratik sebeplerle terkedilerek gövdeyle daha 

bütünleşik bir kanat tasarımı elde edilmiştir. Kontrol yüzeylerinin tasarımında manevra 

kabiliyeti ön planda tutularak KTR boyutlarında uçuş testleri ve pilot geri dönüşleri ile 

küçülmeye gidilmiş ve aracın manevra kabiliyeti - stabilite dengesi sağlanmıştır. Kavramsal 

tasarımda 2.7 kg olan ağırlığı azaltmak adına servomotor sürücü çıkarılmış, pil küçültülmüş 

ve yapısal ağırlıkta tasarrufa gidilmiş ve mukavemette çok fazla bir kayıp yaşanmadan 

ağırlıkta 1.7 kg ila 2.1 kg seviyelerine düşülmüştür. Yine KTR’den farklı olarak aracımız için 4 

saniyede gerekli irtifaya (20m) ve seyir hızına (15 m/s) ulaşacak şekilde motor seçimi, 3 dakika 

havada kalma süresi için gerekli pil seçimi yapıldı. Son olarak KTR’de öngörüldüğü gibi kanat, 

kuyruk ve gövdeye konulmuş servolar aldıkları komutları uygulayarak kontrol yüzeylerine 

hareket kabiliyeti kazandırmakta ve görevleri tamamlamaya yardımcı olmaktadırlar.  

Kısacası aracımızı özgün yapan tasarım özellikleri ideal bir stabilite – manevra kabiliyeti 

dengesine sahip olması ve mukavemet tarafından hafif dezavantajına karşın kütle açısından 

2.1 kg’ın altında bir kütleyle avantajlı bir pozisyonda olması olarak gösterilebilir. 

1.2 Takım Organizasyonu 

Şekil 1: Takım organizasyon 
şeması 
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1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

KTR planlaması ile DTR planlaması arasındaki en büyük fark olarak pandeminin 

şiddetlenmesinden ötürü kaybedilen Mart ayı gösterilebilir. Plandaki sapma bu gecikmeye 

bağlıdır, görevler tekrardan bu kayba göre organize edilmiştir. 

Şekil 3: Gerçekleşen çizelge 

Şekil 4: Planlanan çizelge 

Şekil 2: İş akış planlarının karşılaştırılması 
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2. DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

İHA boyutlandırılırken öncelikle aerodinamik ekibinin öngördüğü boyutlar esas alınarak 

kavramsal tasarım yapıldı. Daha sonra hem simscale.com’dan akış analizi hem de ANSYS’ten 

yapısal analiz yapılarak tasarımdaki eksiklikler belirlendi ve bunları giderecek yönde 

çalışmalar yapıldı. Nihai boyutlar belirlendikten sonra aracın üretim sürecine geçildi. İlk 

prototipin gövdesinin boyutlandırılması iç hacim hesabına ve sürüklemeye göre belirlendi. 

Aerodinamik uçuş performansı ve imalat kolaylığı da göz önüne alınarak gövde geometrisi 

belirlendi. 

Gövde köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen 

geometrisinde seçildi. 

İHA’nın en önemli elemanlarından biri olan 

kanat için XFLR-5 analizleri sonucu 

hedeflenen taşımayı ve en iyi uçuş 

performansını verecek bir boyutlandırma 

yapıldı. Kavramsal tasarımdan itibaren 

kanat boyutlarında herhangi bir değişiklik 

yapılmadı. 

Burun konisinde ise akış kalitesi göz önüne 

alındı ve eğrisel bir tasarım ortaya kondu. 

3D baskı ile yapılan bu parçada en sağlam filamentlerden birisi seçilmiştir. 

Kontrol yüzeyleri ilk prototipte veterin dörtte biri olacak şekilde ve kanadın %75’i uzunluğunda 

boyutlandırıldı. Fakat İHA’nın kontrolünde yaşanan zorluklar sonrası kontrol yüzeyleri veterin 

beşte biri uzunluğunda üretildi. 

Şekil 5: Gövde Şekli ve Boyutlar 

Şekil 6: Kanat Şekli ve Boyutlar 

Şekil 7.1, 7.2 ve 7.3:  

Burun Konisi Çizimleri 
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İlk prototipin kalkışı sırasında yeterli 

taşımayı alamadığımız için iniş takımında 

değişikliğe gidildi. İniş takımları kanada 

birkaç derece incidence hücum açısı 

sağlayacak şekilde monte edildi.          

Uçağın ağırlık merkezi:   

Uçağın ağırlık merkezi stabilite ve uçuş mekaniği hususunda kritik bir nokta olarak bilinir. 

Uçağın ilk 3 prototipinin uçuş testlerinin başarısız olma sebeplerinden biri ağırlık merkezinin 

doğru bir şekilde yerleştirilememesidir. Aerodinamik ekibinin yönlendirmesinden hareketle 

ağırlık merkezi uçağın kanat veterinin ¼’ü ila  ⅓ ‘ü arasına düşürülmeye çalışıldı. Bu karara 

varılmasında ilk 3 prototipteki hatalar da yardımcı oldu. Uçağın 3. prototip uçuş testi kalkışında 

uçağın sağa doğru kalkması ve uçağa itki verildiğinde uçağın aşağıya doğru yunuslama 

momentine maruz kalması sebebiyle, uçağın y eksenindeki ağırlık merkezi düzeltilmiştir. Bu 

moment sorununu çözmek için uçağın içindeki tüm elektronik parçalar motorun z eksenindeki 

yükseklik hizasına yerleştirilmiştir. Bunun sebebi olarak motor çalıştığında öne doğru bir itki 

oluşması ve tüm parçalar aşağıda olması sebebiyle ağırlık merkezine göre momentin 

değişmesi gösterilebilir. Teorik 

olarak tüm eksenlerde ağırlık 

merkezini hesaplamak için 

yandaki formül kullanılmıştır. 

Tablo 1: Ağırlık Tablosu 

No Parça Adı Ağırlık(gram) Adet Toplam Ağırlık(gram) 

1 Yapısal Ağırlık  1088 - 1088 

2 Motor, Pervane ve Burun Konisi 307 1 268 

3 Pil 182 1 182 

4 Pitot tüpü 30 1 30 

5 ESC 55 1 55 

7 Uçuş Kontrol Kartı 40 1 40 

8 GPS 31 1 31 

Şekil 8: İlk Prototip Şekil 9: Son Tasarım 

Şekil 10: İniş takımı boyutları 

Denklem 1: Ağırlık Merkezi 

Şekil 11: Tablo için referans şekli 

m: ağırlık    

d: eksene uzaklık  
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9 Görüntü İşleme Kartı ve Kamera 61 1 61 

10 Receiver 16 1 16 

11 Telemetri 20 1 20 

12 Top 90 2 180 

13 Top Bırakma Sistemi 74 1 74 

14 Güç Modülü 29 1 29 

 Toplam   2074 

Tablo 2: Parçaların Ağırlık Merkezine Uzaklıkları 

No Parça Adı Ağırlık (gr) 
X uzaklığı 

(mm) 

Y uzaklığı 

(mm) 

Z uzaklığı 

(mm) 

1 Yapısal Ağırlık  1088 0 155 0 

2 Motor, Pervane ve Burun Konisi 307 0 630 50 

3 Pil 182 0 420 50 

4 Pitot tüpü 30 60 266 40 

5 ESC 55 -50 440 50 

7 Uçuş Kontrol Kartı 40 0 420 50 

8 GPS 31 50 440 120 

9 Görüntü İşleme Kartı ve Kamera 61 0 50 50, 0 

10 Receiver 16 50 185 50 

11 Telemetri 20 -50 266 50 

12 1. Top 90 0 166 30 

13 2. Top 90 0 241 30 

14 Top Bırakma Sistemi 74 0 203.5 30 

Takımımızın aerodinamik ekibiyle beraber çalışılarak uçağın ağırlık merkezinin kanat veter 

boyunun (c) ¼ ila  ⅓ ‘ü arasında olması uygun görüldü. 2. görevde uçağın ağırlık merkezinin 

bu aralıktan çıkmaması için uçağın toplu ağırlık merkezi c/4’e yakın olarak ayarlanmıştır. İlk 

topu bıraktıktan sonra ağırlık merkezi 26.58 cm’ye kaymaktayken ikinci topu bıraktıktan sonra 

26.7 cm’ye gelmektedir. Bu durumdaki ağırlık merkezi c/3 ile c/4’ün ortasında olup en ideal 

ağırlık merkezi haline gelmektedir denilebilir. 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

Gövde ana malzememiz balsadır. Gövde kirişleri ilk prototipte balsadan kesildi fakat kirişlerin 

sağlam olmadığı tespit edildi. Daha sonraki prototiplerde gövde ön, arka ve kiriş parçaları 

kontrplak olarak üretildi. 
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Ayrıca iniş takımının gövdeye sabitlendiği kısım da kontrplak malzeme ile güçlendirildi. 

Gövde ön ve arka parçalarıyla birlikte kirişler de ağırlığı azaltacak şeklinde tasarlandı. Gövde 

yanlarında kanattaki karbon boruların ve servo kablosunun girdiği delikler mevcuttur. Karbon 

boruların gövdeye girdiği kanat gövde bağlantısı kontrplak malzeme ile güçlendirilmiştir.  

Ayrıca gövde yanlarında 6 mm’lik karbon çubuk delikleri açılmıştır. Gövde-kuyruk bağlantısını 

sağlayan karbon boru delinerek bu deliklere daha küçük karbon borular yerleştirilmiştir. Bu 

özgün fikrimizle birlikte kuyruğun 3 eksende de hareket etmesi engellenmiştir. Bağlantı 

noktaları kontrplak malzeme ile güçlendirilmiştir. 

 

 

 

 

Gövde kapağı, kullanışlı olması nedeniyle cırt bant ile sabitlenmektedir.  

3D parça olarak üretilen kesik koni şeklindeki burun en öndeki kontrplak parçaya vida ile 

sabitlenecek şekilde üretildi. Burun konisi, motor itkisinden daha fazla bir kuvvete maruz 

Şekil 13: Son tasarımda 
kontrplak kirişler 

Şekil 12: İlk prototipteki 
balsa kirişler 

Şekil 14:İniş takımının 
sabitlendiği yer 

Şekil 15: Bağlantı borusunun gösterimi Şekil 16: Gövde kapağı 

Şekil 17.1 ve 17.2: Burun konisi CAD çizimi ve ağırlık ölçümü 
Şekil 18: Gövde kanat 

bağlantısı 
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bırakıldı ve sağlamlığı test edildi. Burun konisine yaklaşık 36 N yük uygulanmıştır. 

İlk prototipte kanatta bir tane karbon boru mevcutken son tasarımda kanattan iki tane karbon 

boru geçmektedir. Böylece hem yapısal sağlamlık arttırılırken hem de boruları gövdeden 

geçirerek eksenel hareketlilik önlenmiş oldu. Ayrıca ilk prototipte meydana gelen taşıma 

yetersizliğinden dolayı kanada 2 derecelik başlangıç hücum açısı verildi. 

Araçtaki balsa malzemenin 

akma gerilmesi yaklaşık 14 

MPa’yken karbon 

borununki 230MPa’dır. 

Daha sert ve dayanıklı bir 

kanat hedeflendiği için 

gövdenin içinden geçerek 

kanat boyunca uzanan 

karbon fiber sparlar 

kullanıldı.  Şekil 21.1 

analizi kanadın havada 

olduğu düşünülerek 

yapılmıştır. Kanat-gövde 

bağlantı bölgesinin 

çevresinde gerilme artışı 

gözlenmiş ve o bölgedeki 

riblerin sıklığı arttırılmıştır. 

Şekil 21.2 analizinde de 

kanat uçlardan 

sabitlendikten sonra ağırlık 

merkezine yakın bir 

noktadan kanada 3.2 kg 

yük bindirildi. Karbon fiber 

borularda gerilme artışının 

gözlendiği yerlere 

kontrplak ribler yerleştirildi. 

Atölyede gövde üstüne 1.2 

kg yük eklenerek kanadın 

toplamda 3.2 kg’a 

dayandığı doğrulandı. 

Şekil 20.1 ve 20.2: İlk prototip kanadı ve son tasarımdaki kanat 

Şekil 19.1 ve 19.2: İlk prototip kanat ribi / kanat gövde bağlantısı 

Şekil 21.1 ve 21.2: ANSYS’ten kanat yük analizi 
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Ayrıca kanadın içinden kare kesitli balsadan spar geçirilerek kanada gelecek yüklere karşı 

kanat desteklendi. 

Kontrol yüzeyi üretimi de kanat ile aynıdır. İlk prototipten farklı 

olarak sonraki kontrol yüzeylerinde aldığımız geri dönüşlerle 

boyutlarda küçülmeye gidilmiştir. 

Kuyruk ana malzemesi kanatta olduğu gibi balsadır. Her iki 

kuyrukta da iki tane 6 mm’lik karbon boru bulunmakta olup dikey 

kuyruktaki iki karbon boru 3D parçaya sokularak kuyruklardaki 

hareket önlenmiştir. Kuyruk kontrol yüzeyleri, üretim kolaylığı 

açısından balsa levhadan üretilmiştir. Kuyruğun gövdeye giden 

karbon boruyla bağlantısı çeşitli aşamalardan geçmiştir. İlk iki 

tasarım aracın stabilitesini ciddi derecede etkilemiştir. Fakat 

nihai tasarımda kullanılan 3D parça ile stabilite sorunu çözülerek 

araç başarılı bir şekilde uçuşunu gerçekleştirmiştir. 3D parça 

kuyruk ribindeki bölüme girecek şekilde üretilmiş ve böylece 

sabit bir mekanizma elde edilmiştir.  

Şekil 22: Kontrol yüzeyi 
üretimi 

Şekil 23: Kuyruk üretimi 

Şekil 24: I. Prototip 
kuyruk 

Şekil 25: II. Prototip 
kuyruk 

Şekil 26: Son tasarım 
kuyruk 

Şekil 27: 3D kuyruk 
parçası 

Şekil 28: Araç üzerindeki sistemlerin 
yerleşimi 
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İniş takımı hazır alınarak monte edilmiştir. Çeşitli iniş takımları denendikten sonra en iyi 

performansı veren iniş takımı seçilmiştir. Bağlantı noktasının kontrplakla desteklendiği ilk iniş 

takımı aracın kalkış anında düz bir rota izleyemediği gibi araç düşerken hasar görmüştür. Son 

tasarımda ise daha sağlam bir iniş takımı seçilmiştir. Montajı öncekinden farklı olan bu takım,  

aracın yer testinde istenilen sonucu vermiştir. Cıvata ve somun ile sabitlenen iniş takımının 

gövde ile bağlantısı 

kontrplak malzeme ile 

güçlendirilmiş olup 

başarılı inişten sonra 

herhangi bir hasar 

almamıştır. Kuyruk iniş 

takımı ise soğuk 

yapıştırıcı ile kuyruktaki 

3D parçaya 

yapıştırılmıştır. İnişte 

hiçbir hasar almadığı 

görülmüştür. 

Aracın boyutlandırılması 

yandaki gibidir. Bu 

boyutlandırmalara 

XFLR-5, ANSYS ve 

simscale.com’daki 

analizler sonucu 

ulaşılmış olup araç 

CATIA programında 

tasarlanmıştır. 

Boyutlandırma yapılırken 

taşıma, sürükleme, 

ağırlık, aerodinamik verimlilik gibi hususlar dikkate alınmıştır. 

Şekil 30: Son tasarım iniş takımı 

Şekil 31.1 ve 31.2: Aracın teknik çizimleri 

Şekil 29: İlk prototip iniş takımı 
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2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Aracın en büyük tasarım koşulu 4 kilogramın altında olması gerektiğidir. Ürettiğimiz 2.074 kg’lik 

araç bu tasarım koşulunu sağlarken aynı zamanda ilk tasarım şartını da önümüze koyar, 

taşıma seyir uçuşunda yaklaşık olarak 20.7 N olmalıdır çünkü seyir uçuşları için L = W ve T = 

D eşitlikleri sağlanmalıdır. Öte yandan açıklık oranı 8 seçildiği için görece stabil bir araç elde 

edilmelidir çünkü tecrübesiz takımımızın tasarladığı bu aracın aerodinamik momentlerden 

etkilenmeden pilota çok zorluk çıkarmaması hedeflenmiştir. Böylece tasarımda gereklilik 

 

olarak bulunan iki değer ağırlığa eşit taşıma ve düşük moment katsayısı olmaktadır. Ancak 

dikkat edilmesi gereken şey moment katsayısını ayarlarken kanadın verimliliğini 

düşürmemektir. Bu tasarım koşullarının aerodinamik olarak sağlanıp sağlanmadığını görmek 

için bilgisayar üzerinden simscale.com’un sağladığı imkanlar kullanılarak CFD analizi 

yaptırılmıştır. Buradaki grafikten okunan analiz sonuçları bize Navier-Stokes denklemlerinin 

nümerik yöntemlerle çözülmesi sonucu bulunan taşıma (Lift: L) ve sürükleme (Drag: D) 

kuvvetlerini vermektedir. x ve y yönlerindeki viskoz kuvvetler sıfıra fazlasıyla yakın oldukları 

için ihmal edilmişlerdir. Bu simetrik bir analiz olarak öngörüldüğünden akış ıslak alanın ancak 

yarısını görebilmektedir ve bulunan kuvvet değerleri ikiyle çarpılmalıdır. Ayrıca yine simetrik 

analiz özelliğinden dolayı x yönündeki kuvvet aracın gösterilmeyen kanadının x yönündeki 

kuvveti ile birbirini dengeleyecektir. Taşıma kuvveti y yönündeki basınç kuvvetinin iki katına 

eşitken sürükleme kuvveti z yönündeki basınç ve viskoz kuvvetlerin toplamının iki katına eşit 

olacaktır: 

L = Fpy ∗ 2 = 9.5864 ∗ 2 N = 19.1728 N 

D = (Fpz + μz) ∗ 2 = (0.8202 +  0.201) ∗ 2 N = 2.0424 N 

Şekil 32:Akış analizi sonucu elde edilen kuvvet grafiği 

Denklem 2 ve 3: Taşıma ve Sürükleme Hesabı 
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Bu durumda analiz aracının taşımaya dair hata payı: Hata =  |
20.34−19.17

20.34
| ∗ % 100 = % 5.75 

olmaktadır. Bu hata payının sebepleri arasında kullanılan nümerik yöntem, analiz aracının tam 

olarak akort edilememesi (En. tuning) ve 3 boyutlu model ile gerçek araç arasındaki meshleme 

farkı olarak gösterilebilir. % 5.75’lik hata kabul edilebilir bir pay olduğu için akış analizi bu 

şekliyle rapora eklenmiştir. 

Aracımızın 20 metrelik irtifaya ve 15 m/s hıza 45 derecelik tırmanma açısıyla 4 saniye 

içerisinde çıkması için sahip olması gereken ivme 3.75 m/s olarak hesaplanmıştır. Uçuş 

boyunca ihtiyaç duyulan maksimum itki değeri, kalkış esnasında hız henüz düşük olduğundan 

kanat taşımasını yok sayıp tüm taşımayı motorun sağladığını varsaydığımızda aracın yeri terk 

ettikten hemen sonraki itki değeri ve XFLR-5 analizlerinden elde ettiğimiz sürükleme 

değerlerinin toplamına eşittir. Aşağıda durgun ve rüzgârlı havada elde edilen maksimum itki 

değerleri görülebilir:  

Fmaks = m ∗ g ∗ sin45 + D + m ∗ a 

            = 2 kg ∗ 9.81 m/s2  ∗ 0.7 + 2.5 N(Duragan hava sürüklemesi) + 2 kg ∗ 3.75 m/s2   

            = 23.8 N 

            = 2 kg ∗ 9.81 m/s2  ∗ 0.7 + 4.6 N(20 km/h rüzgar hızında hava sürüklemesi) + 2 kg
∗ 3.75 m/s2  

            = 25.9 N 

Şekil 33’deki dağılımlar aracın simscale.com aracılığıyla yapılan akış analizinin basınç ve hız 

dağılımlarını göstermektedir. Şekil 32’deki kuvvet grafiği de aşağıdaki basınç ve hız 

dağılımlarına bağlı olarak çıkarılmıştır.  

Teorinin öngördüğü üzere aracın ve kanadın burun bölgelerinde durma noktaları (En. 

stagnation point) oluşmuş ve aracın arkasındaki bölgede de iz (En. wake) bölgesinin oluştuğu 

gösterilmiştir. Ayrıca akış teorinin tahmin edebileceği şekilde dağılmıştır, gerçekçi bir akış 

analizi yapıldığı söylenebilir. 

Denklem 4: İtki Denklemleri  

Şekil 33.1 ve 33.2: Araç üzerindeki akışın 
basınç ve hız dağılımları 
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Hava aracının hareket eksenlerindeki kontrolünü ve stabilitesini sağlamak için iyi bir kuyruk 

tasarımına ihtiyacımız vardır. Kavramsal tasarım raporunda da belirtildiği üzere konvansiyonel 

bir kuyruk tasarımı kullanıldı. Bu kuyruk tasarımında bazı parametrelerin sabitlenmesi gerekti. 

Kuyruk hacim katsayıları denilen CHT yani yatay kuyruk hacim katsayısı ve CVT dikey kuyruk 

hacim katsayısı için Raymer’in Aircraft Design kitabındaki Tablo 6.4 baz alındı, tavsiye edilen 

CVT değeri 0.04, CHT değeri 0.5 kabul edildi. 

Denklem 5: Kuyruk Hacim Katsayıları Denklemleri 

                                  CHT =
LHTSHT

CWSW
                      CVT =

LVTSVT  

bWSW
                                          

 

Formüllerde görüleceği üzere yatay ve dikey kuyruğun L yani moment kolu değeri ve kuyruk 

alanları serbest değerler. Andy Lennon’un Basics of R/C Model Aircraft Design kitabında 

üstten kanat ve konvansiyonel kuyruk kombinasyonu için moment kolu değerinin kanat 

veterinin 2.5 ila 3 katı olması tavsiye ediliyor. Aracımızın kanadı 20.15 cm vetere 161.25 cm 

genişliğinde kanat açıklığına sahiptir. Bütün bu değerleri formüllerde birleştirdiğimizde 65 cm 

moment kolu, 12 cm kuyruk veteri 48 cm yatay kuyruk açıklığı ve 30 cm dikey kuyruk açıklığı 

değerleri uygulanmaya karar verildi.  

İlk prototipte kontrol yüzeylerini kanatta bulunan kanatçık için kanat açıklığının %80’i ölçüsüne 

kanat veterinin %25i şeklinde tasarlandı. Kuyrukta bulunan istikamet ve irtifa dümeni için de 

%100 kanat açıklığı ölçüsüne %25 veter şeklinde tasarım yapıldı. Bu kontrol yüzeyleri birinci 

prototipte test edildi, ihtiyaçtan fazla dönme ve yunuslama momenti oluştuğu görülünce geri 

beslemeler yapılarak servo motorların kontrol yüzeylerini döndürdüğü açı azaltıldı. Böylelikle 

uçağımıza uygun kontrol yüzeyleri tasarlanmış oldu. 

 

Aracın tasarımında stabiliteye verilen önem ortadadır. Moment katsayısının mümkün 

olduğunca düşük tutulması tasarımda göz önüne alınan bir gerekliliktir. Fakat aynı zamanda 

aerodinamik verimin (L/D oranına bakılarak bir fikir edinilebilir) göz önüne alınması 

gerekmektedir. XFLR-5 programından yapılan analizin verdiği Cm − α ve CL/CD − α grafiklerine 

Şekil 34: 𝐶𝑙/𝐶𝑑 − 𝛼 grafiği Şekil 35: 𝐶𝑚 − 𝛼 grafiği 
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göre ve akış analizinin gösterdiği sonuçlara göre seyir uçuşunda α = 2° seçilmesi stabilite, 

verimlilik ve taşıma açısından en uygun tercih olacaktır. Bu noktada hem aerodinamik verimlilik 

zirve yapar hem de moment katsayısı sıfırdan çok uzaklaşmaz. Ayrıca bu noktada aracın stabil 

uçuş yapabileceğini gösterir. 

Sonuç olarak seçtiğimiz motor ve pile uygun ve her iki görev için de ihtiyaçlarımızı en yüksek 

verimle karşılayabilecek pervane olarak Gemfan 1045 karbon pervanesi seçildi.       

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Faydalı yük yuvası 3D parçadan oluşmaktadır. Bu parça tasarlanırken hafif olması göz önüne 

alınmıştır. Fotoğraflarda görev yükünü temsil etmek için tenis topları konulmuştur. Araca bağlı 

kapakçık ise 6.5 cm çapında iki kontrplak ve bu kontrplağın hareketini kontrol eden TowerPro 

SG90 servomotorlardan ibarettir.  

Sistem PixHawk 2.4.8 uçuş kontrol kartına bağlı olup RaspberryPi 4’ün vereceği sinyallere 

göre hareket etmektedir.  

Şekil 40: 3D faydalı yük yuvası 

Şekil 37: 3D faydalı yük yuvası CAD 
çizimi 

Şekil 36: 3D faydalı yük yuvası araç üzeri 
gösterim 

Şekil 41: 3D faydalı yük 
yuvası boyutlar 

Şekil 38: Görev mekanizması uygulaması Şekil 39: Görev mekanizması CAD çizimi 
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2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

Yarışma kuralları çerçevesinde uçuşumuzu otonom bir şekilde gerçekleştirmemiz 

gerekecektir. Bu sebeple uçuş kontrol kartımızı otonom bir şekilde uçabilecek hale 

getirebilmek için Mission Planner adındaki bir yer istasyonu yazılımı kullanılmıştır. 

Kullandığımız PixHawk 2.4.8 uçuş kartı ile uyumlu olmasının yanında etkin, kullanım kolaylığı 

sunan bir arayüze sahip olması ve ücretsiz olması dolayısıyla otonom uçuşu programlamada 

Mission Planner yer istasyonu yazılımı seçilmiştir. 

Kalibrasyon:  

İlk adım olarak uçuş kontrol kartını telemetri cihazı veya USB yardımıyla bilgisayara 

bağladıktan sonra doğruluğu bilinen koşulları gerekli elektronik bileşenler sayesinde uçuş 

kontrol kartına tanıtılmıştır yani kalibrasyon yapılmıştır. Gerekli mod atamalarını uzaktan 

kumanda aracılığıyla yapıp kumandanın eksen hareketi sınırlarını tanımlayabilmek için 

uzaktan kumanda kalibrasyonu, eksen doğrultularını tanımlayabilmek için pusula 

kalibrasyonu, uçuş esnasında kullandığımız güç modülü yardımıyla pilin güncel voltaj değerini 

yer istasyonundan takip edebilmek için voltaj kalibrasyonu ve pitot tüpü kullanılarak basınç 

farkı yardımıyla anlık olarak hava hızını ölçen ve zor hava şartlarında otonom uçuşta sapma 

miktarını azaltan hava hızı sensörünün kalibrasyonu yapılan kalibrasyonlara örnektir. 

Uçuş planlama:  

Yapılan kalibrasyonların ardından uçağın tamamen otonom uçabilmesi için uçağa izleyeceği 

bir rota gerekmektedir. Mission Planner arayüzünde bulunan uçuş planlama ekranını 

kullanarak harita yardımıyla uçuşun yapılacağı lokasyon üzerinde izlenecek yolu belirlemek 

için yeterli miktarda yol noktaları veya başka bir değişle geçiş noktaları belirlenecektir. Uçağın 

belirlenen yükseklik değerleri ve hücum (pitch angle) açısıyla birlikte belirlenen bu noktalar 

arasında hareket etmesi beklenmektedir ayrıca bu geçiş noktaları arasında yapılması gereken 

görevler Mission Planner üzerinden planlanabilir. 

Simülasyon:  

Elektronik parçaların uçuş esnasında olası bir olumsuzlukta kalıcı bir zarar almasının önüne 

geçebilmek adına uçuş yapılmadan önce, uçağın belirlenen parametreler doğrultusunda, uçuş 

esnasında nasıl tepkiler vereceğinin gözlemlenebilmesi için Mission Planner’ın sahip olduğu 

simülasyon özelliğinin kullanılması uçuşun bizlerce test edilebilmesine olanak sağlar.   
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Motor ve ESC seçimi:  

Motor seçimimiz, fırçasız motorların fırçalı motorlara göre sessiz çalışması, 

yüksek verimli ve uzun ömürlü olması gibi avantajlarından dolayı fırçasız 

motordan yana olmuştur. 26 N itki verebilen ve yaklaşık 800 W güce sahip 

fırçasız DC motor araştırması yapıldığında SunnySky X2820-5 1000KV 

model motorun bize uygun olduğu görülmüştür. Motor 4 hücreli pil ve 1045 

ölçülü pervaneyle 26 N itki vermekteyken deneysel yollarla elde edilmiş 

sonuçlara göre 34 A akım çekmektedir. 34 A akım çeken motorumuz için 

50 A ESC’nin yeterli olacağı düşünüldüğü için ZTW Beatles 50A ESC 2-4S 

(BEC 5/3A) seçilmiştir. 

Devre, Kablolama ve Güç Şeması: 

 Araca ait devre, kablolama ve güç şeması aşağıda görülmektedir. 

app.diagrams.net kullanılarak oluşturulmuş şemanın png çıktısı alınmış 

ve rapora eklenmiştir. Pin giriş çıkışları göz önüne alınarak devre 

elemanları modellenmiştir. Modellerin boyutları tam olarak gerçek 

boyutları karşılamayabilir çünkü pinlerin okunurluğu ve şemanın 

Şekil 43: Fırçasız 
DC motor 

Şekil 42:ESC 

Şekil 44: Devre, 

kablolama ve güç şeması 
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kaplayacağı alan adına bazı parçalar küçültülmüştür/büyütülmüştür. 

Güvenlik önlemleri sebebiyle sigortanın çekeceği maksimum akım değerini ESC’nin akım 

değerinin biraz üstünde seçilmiştir.  Sadece ESC’nin PixHawk’ı besleme noktasında yetersiz 

kalacağı düşünülerek ayrıca güç modülü kullanılmıştır. 

Hareketlendirici Motor (servo motor) seçimi:  

Piyasadaki en yaygın ve en hesaplı servo olan TowerPro’nun 

SG90 analog mikro servo motoru seçilmiştir. 180 derece dönme 

açısına sahip olup takıp çıkarılabilen başlıklara sahiptir. Kontrol 

yüzeyleri ve görev mekanizması için 6 adet kullanılmıştır. 

 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Araçta görüntü işlemeyle ilgili bir alt sistem bulunmaktadır. Bu alt sistem oto pilot yazılımından 

özerk bir şekilde yönetilmekte ve bu yüzden tamamen ayrı yardımcı bir bilgisayarın 

işlemcisinden yararlanmaktadır. Görüntü işleme bilgisayarı; kullanılan işlemci Linux tabanlı 

olması, maliyetinin uygunluğu ve yeni başlayanlar için kolay bir ara yüze sahip olması 

nedeniyle Raspberry Pi 4 olarak seçilmiştir. Buna ek olarak kamera seçimi ise yine aynı 

markanın V1.3 modeli seçilmiştir. Kamera 5 megapiksel çözünürlüğündedir ve 720p 60fps 

video kaydı alabilmektedir. Yine aynı Raspberry Pi markasının V2 kamera modülü 8 

megapikselle daha yüksek bir çözünürlük sağlasa da hem fiyatının 3 katı olması hem de 

sadece 2. görevde tek bir kırmızı daire bulma (nesne tanıma) işlemi için eski versiyonunun 

kullanımı uygun bulunmuştur. 

Yazılan kod Python dilinin OpenCV kütüphanesi baz alınarak geliştirilmiştir. Kodun görev 

mekanizmasındaki ilgili servoya emir verebilmesi için Raspberry Pi'nin (RPi) seri bağlantı 

üzerinden MAVLink protokolünü kullanarak bir uçuş kontrolörü ile iletişim kurması gereklidir. 

Görüntü işlemenin algoritmasını oluştururken elimizde temel olarak iki bilgi var. Bunlardan ilki 

hedef alanın rengi, ikincisi de şekli. Raspberry üzerinden işlenecek olan kodumuzda bundan 

Şekil 45: Servo motor 

Şekil 46.1 ve 46.2: Kamera modülünün görüntüyü işlemesi 
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mütevellit maskeleme işlemi (renge göre filtreleme) ve OpenCV kütüphanesinde hazır olarak 

bulunan Hough daire dönüşümü fonksiyonu kullanılmıştır. Maskeleme işleminin yapılabilmesi 

için görüntüyü oluşturan her bir pikseli RGB’den HSV’ye dönüştürmemiz gerekli çünkü HSV'de 

bir rengi temsil etmek RGB renk uzayından daha kolaydır. HSV renk uzayında istenilen renk 

için bir aralık belirledikten sonra “bitwise” operatörü ile maskeleme işlemi yapılmıştır. 

Algoritmanın ikinci aşamasında ise Hough daire dönüşümü fonksiyonu maskelendirilmiş 

görüntüye (video kaydına) uygulanmaktadır. Farklı zamanlarda (gün ışığı ve yapay ışık etkisi) 

ve yerlerde yapılan testler sonucu elde edilen sonuçlara göre çemberlerin merkezlerinin 

koordinat düzleminde aritmetik ortalamasını almak neredeyse hedeflenen dairenin merkezini 

tam olarak vermekteyken aynı işlemin çap için yapılması, çemberin çapını olması 

gerektiğinden daha küçük olarak vermektedir. Yine de hata oranı istenen seviyede olduğu için 

kesişimin temelde olduğu bu algoritma ile yola devam etme kararı alınmıştır. 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri  

Pil kapasite hesabı ve seçimi:  

Yapılan testlerin sonucunda motorun (34 A) ve diğer elektronik aksamın (2 A) uçuş boyu çektiği 

anlık akım değerinin 36 A olduğu görüldü. Batarya kapasitesi hesaplamasında kullanılan 

parametrelerden biri de uçuş süresidir ve bizden istenen görevlere göre uçuş süremiz en fazla 

90 saniyedir. Bataryamızın motora uyumlu olması için 3 ya da 4 hücreli olması gerekmektedir. 

Uçuşu başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için seçilecek olan pilin kapasite hesaplaması 

da şu şekilde yapılmıştır:   

x ∗
60

36
= 1.5 → x = 0.9                                                 

 

Sonuç olarak pil seçimi en az 900 mAh’lik olmalıdır. 

Yapılan araştırmaların sonucunda hem elde edilen 

minimum kapasite gereksinimini karşılamak hem de 

kullanım ömrünü uzun tutmak için 1800 mAh kapasiteye 

sahip, anlık 36 amper akım çekebilecek en az 20C 

Şekil 47.1 ve 47.2: Hough daire dönüşümü fonksiyonunun test edilmesi 

Denklem 6: Batarya 
Kapasite Hesabı 

Şekil 48:LiPo Batarya 
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deşarj oranı değerine sahip bir bataryanın bize yeterli olacağı düşünülerek Gens Ace 14.8v 

1800mah 25C 4S LiPo batarya seçildi.  

Uçuş Parametreleri: 

Buradaki şekillerde uçuş denemelerini yaptığımız İTÜ Stadyumu ve yarışma alanının krokisi 

görülmektedir. Uçuş performans parametrelerinin karşılaştırılması bu iki parkura göre 

yapılacaktır. Beklenen performans değerleri tasarımda öngörülen değerlere dayalı olarak 

hesaplanırken gerçek performans değerleri deneysel verilerden elde edilmiş sonuçlara göre 

aktarılacaktır. 

Tablo 3:Uçuş Performans Parametreleri 

Parametre Öngörülen/Beklenen 
Değer 

Gerçek Değer Hata/Sapma Payı 

Stall Hızı 4.33 m/s 5.28 m/s %21.9 

Maksimum Hız 25m/s 17 m/s %32 

Havada Kalma 
Süresi(%100 güçle) 

3 dakika  2 dakika 34 saniye %14.67 

Hava Aracının 
Dönüş Yarıçapı 

25 m 41 m %64 

Ortalama Hız 15 m/s 14.28 m/s %4.8 

Toplam Kalkış 
Ağırlığı 

2.7 kg 2.074 kg %30.18 

Dönüş Oranı (ω) 0.5991 0.40662 %32.12 
 

Şekil 49: Uçuş denemelerinin yapıldığı İTÜ 
stadyumu 

Şekil 50: Yarışma alanının krokisi 
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2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Aşağıdaki tabloda TÜBİTAK’tan alınan 10.000 TL’lik 1. hazırlık desteğinin harcanma detayları 

verilmiştir. Tablo 4:Araç Maliyet ve Harcama Geçmişi Tablosu 

 


