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TAKIM ADI:  AURORNIS ARGE TAKIMI 

ARAÇ TÜRÜ:  SABİT KANAT 

ÜNİVERSİTE: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 

TAKIM KAPTANI: YUNUS EMRE DOĞAN 

 

1.PROJE ÖZETİ 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Aurornis İnsansız Hava Aracı; keşif-gözetleme ve yük bırakma görevleri doğrultusunda İHA0 sınıfı 

dahilinde tasarlanan 3 kg ağırlığında sabit kanatlı modüler bir insansız hava aracıdır. 

Multidisipliner bir çalışma sonucunda ortaya çıkan araç; yüksek işlem kapasiteli uçuş kontrol kartı, 

RTK destekli GNSS modülü ve lazer mesafe sensörü gibi gelişmiş elektronik elemanlarla yüksek 

performansta otonom uçuş yeteneği kazanmıştır. Görev sistemi mimarisi özgün tasarım görev 

mekanizması ve görüntü işleme tabanlı konum tespit algoritmasının yanı sıra yüksek çözünürlüklü 

kamera ve oto pilot ile haberleştirilen görev bilgisayarından oluşmaktadır. Matematiksel işlemler 

ve analizlerle, geçmiş tasarımların incelenmesinden elde edilen ortalama verilerle başarılı bir 

şekilde tamamlanan tasarım süreci; takım çalışması, bütçe ve zaman planlaması gibi kavramlarla 

da desteklenerek görev konseptine uygun bir insansız hava aracı ortaya çıkarılmıştır.  

1.2 Takım Organizasyonu 

Aurornis ARGE Takımı organizasyon şeması tablo 1.2.1’de sunulduğu gibidir.  

 

Tablo 1.2.1 Organizasyon Şeması 

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

Aurornis İHA tasarım süreci iş-zaman çizelgesi figür 1.3.1’ de verilmiştir. Kavramsal tasarım 

süreci, gereksinimler ışığında tasarım varyantlarının listelenerek uygun seçimin yapılmasıyla son 

bulmuştur. Detaylı tasarım sürecinde, tasarım bütün detaylarıyla işlenerek optimize edilmiştir. 

Kanat profili seçimi, tüm aerodinamik hesaplamaların ve analizlerin tamamlanması, stabilizasyon-
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performans değerlerinin ve bütün alt sistemlerin ortaya çıkması bu süreçte gerçekleşmiştir. Detaylı 

tasarımın gözden geçirilmesiyle imalat süreci başlamış ve uçuş için prototip ortaya çıkarılmıştır. 

İlgili yer testleri ve uçuş testlerinin ardından süreç tamamlanmıştır. 

 

Figür 1.3.1 İş Akış Çizelgesi 

2. DETAY TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 



4 

 

2.3. bölümde verilen aerodinamik özellikler ve ilgili denklemler vasıtasıyla elde edilen boyutsal 

parametreler tablo 2.1.1’de sunulmuştur. Boyutlandırma, toplam uzunluk hesabıyla başlamıştır.  

 Ana Kanat Yatay Kuyruk  Dikey Kuyruk 

Referans Alanı (m2) 0,431 0,0825 0,0366 

Açıklık (mm) 1700 500 231 

Kök Veter (mm) 270 165 250 

Uç Veter (mm) 220 165 90 

Ortalama Aerodinamik Veter (mm) 255 165 180 

Açıklık Oranı (AR) 6,7 3,0 1,4 

Sivrilme Oranı (TR) 0,8 1 0,4 

Yüzey Alanı (m2) 0,87276 0,17165 0,07619 

Ok Açısı (Λ°) 2,53 0 41,9 

Tablo 2.1.1 Boyutsal Parametreler 

Aracın başlangıçtaki toplam uzunluğu, İHA0 sınıfından 11 farklı modelin ağırlık/uzunluk 

oranlarının[3] incelenmesiyle değişimin lineer olduğu varsayılarak[3] elde edilen eşitlik üzerinden 

1234 mm olarak belirlenmiştir. Ancak tasarım iterasyonları yürütüldükçe, kuyruk boyutlandırması 

ve 2.3. bölümde verilen stabilizasyon hesaplamaları doğrultusunda nihai uzunluk 1120 mm olarak 

optimize edilmiş ve kanat boyutlandırmasına geçilmiştir. Maksimum kalkış ağırlığı ve 2.3. bölümde 

kesinleştirilen kanat yükü bilgilerinden ana kanat referans alanı (SW) 0,443 m2 olarak elde 

edilmiştir. 2.3. bölümde seçilen açıklık oranı üzerinden kanat açıklığı ise 2.1 numaralı denklem 

yardımıyla 1700 m olarak hesaplanmıştır.  

𝐴𝑅 𝑥 𝑆 = 𝑏2 (2.1) 

Kanat geometrisi; kanat alanı, kanat açıklığı ve 2.3. bölümde kararlaştırılan sivrilme oranı bilgileri 

ile birleştirildiğinde kök ve uç veter uzunlukları sırasıyla 270 mm ve 220 mm olarak hesaplanmıştır.  

𝑐𝑉𝑇 =  
𝐿 × 𝑆𝑉𝑇

𝑏𝑊 × 𝑆𝑊
               𝑐𝐻𝑇 =  

𝐿 × 𝑆𝐻𝑇

𝐶𝑊
̅̅ ̅̅ × 𝑆𝑊

 
(2.2) 

Kuyruk boyutlandırması kanat boyutu ile doğrudan ilişkilidir ve 2.2 numaralı denklemde verilen 

kuyruk hacim sabiti metodu kullanılarak yapılmıştır. Kuyruk moment kolu (L) araç uzunluğunun 

%60’ı şeklinde varsayılmış[1] ve 672 mm olarak hesaplanmıştır. Dikey kuyruk hacim sabiti (cVT) ise 

farklı hava araçlarının verileri incelenerek 0,03 olarak varsayılmış[1] ve dikey kuyruk referans alanı 

(SVT), 0.0366 m2 olarak hesaplanmıştır. 2.3. bölümde kesinleştirilen kuyruk açıklık oranı ve 2.1 
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numaralı denklem yardımıyla kuyruk genişliği 235 mm ve sivrilme oranı yardımıyla da veter 

uzunlukları 250 mm ve 91 mm olarak hesaplanmıştır. Dikey kuyruk hacim sabitinden farklı olarak 

yatay kuyruk hacim sabiti (cHT), ortalama kanat veter uzunluğu (𝐶𝑊
̅̅ ̅̅ ) ile orantılıdır ve 0,5 olarak 

varsayılmıştır[1]. Böylece, yatay kuyruk alanı (SHT) 0.0823 m2 bulunmaktadır. Yatay kuyruk açıklık 

oranı da bilindiğinden kuyruk açıklığı 500 mm ve veter uzunluğu ise 165 mm bulunmuştur. 

 No.   

Adet 

Toplam 

Ağırlık  

X 

Uzaklığı  

Y 

Uzaklığı 

Z 

Uzaklığı 

Y
A

P
IS

A
L

 

A
Ğ

IR
L

IK
  

1. Ana Kanat 1 450 gr 376 0 40 

2. Kuyruk 1 250 gr 1016 0 19 

3. Gövde 1 500 gr 295 0 0 

4. İniş Takımı (Bileşke) 1 220 gr 215 0 -58 

İT
K

İ 

S
İS

T
E

M
İ 

5. Lipo Batarya  1 530 gr 215 -34 18 

6. Elektrik Motoru 1 150 gr -26 0 -5 

7. ESC 1 90 gr 155 67 26 

K
O

N
T

R
O

L
 S

İS
T

E
M

İ 

8. Kontrol Kartı 1 150 gr 505 0 10 

9. GNSS 1 49 gr  346 0 150 

10. Servo Motor (Bileşke) 9 225 gr 490 -2 27 

11. Pitot Tüpü 1 15 gr 265 289 39 

12. LİDAR 1 5 gr 350 0 -38 

13. Telemetri 1 45 gr 215 64 25 

14. Kumanda Alıcısı 1 40 gr 215 -63 -32 

G
Ö

R
E

V
 

S
İS

T
E

M
İ 

15. Görev Bilgisayarı 1 175 gr 155 0 -36 

16. Aksiyon Kamerası 1 50 gr 400 0 -38 

17. Görev Mekanizması (Bileşke) 2 50 gr  300 0 -35 

18. Voltaj Regülatörü 1 50 gr 155 -67 26 

19. Yük (Top)(Bileşke) 2 200 gr 155 0 -38 

Yüksüz Ağırlık ve Ağırlık Merkezi (Burundan) 3044 gr 351.27 -0.14 10.09 

Yüklü Ağırlık ve Ağırlık Merkezi (Burundan) 3244 gr 349 -0.14 9.72 

Tablo 2.1.2 Majör Bileşenlerin Ağırlık ve Denge Analiz

Tamamlanan boyutlandırmayla beraber bileşenlerin hacmi ve imalat malzemelerinin yoğunlukları 

kullanılarak boş ağırlık hesaplanmıştır. Alt bileşenlerin aksesuarları dahil (kablo, montaj elemanı 
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vs.) ağırlıklarının ve figür 2.2.1’ de verilen (burundaki) referans noktasına göre konumlarının 

eklenmesiyle oluşturulan denge analizi de tablo 2.1.2’de verilmiştir. 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

Aracın detaylı yapısal-mekanik tasarımı görsel olarak figür 2.2.1’ de, ekipman yerleşimi figür 

2.2.4’te ve teknik resmi ise figür 2.2.5’ te sunulmuştur. Gövde yapısı, taşıyıcı gövde ve kuyruk kolu 

olmak üzere tamamen karbon fiber kompozit yapıda 2 parçadan oluşmaktadır. Toplamda 940 mm 

uzunluğunda ve 0.84 mm et kalınlığına sahiptir. Plain dokuma tipinde 3590 MPa çekme dayanımı 

ve 238 GPa elastisite modülüne sahip Tenax-E HTA 40 3k ipinden üretilmiş kumaştan tasarlanan 

590 mm uzunluğundaki taşıyıcı gövde; 4 mm kalınlığında kavak kontrplak ahşabından üretilen 2 

ana, 1 ön ve 1 arka bölme duvarına (bulkhead) sahiptir. Duvarlar, kenarları yuvarlatılmış 

dikdörtgen geometridedir ve 10 mm kalınlığa sahiptir. Ana duvar boyutları, elektronik bileşenlerin 

boyutları üzerinden yapılan taslak çizimler ve düşük incelik oranı (fineness ratio) hedefi 

doğrultusunda[1] 145 mm (%13) genişlik ve 120 mm yükseklik (%11) olarak sabitlenmiştir. Gövde 

incelik oranı (gövde uzunluğu/gövde genişliği) 6,3 olarak hesaplanmıştır.  

 

Figür 2.2.1 Detaylı Yapısal-Mekanik Özellikler 
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İtki sistemi burna montajlanacağından gövdenin 160 mm’ si; literatürde bulunan CFD analiz 

verilerine göre[5] elde edilen düşük sürtünme avantajı, aynı çaptaki konik ve eliptik burunlara 

kıyasla kullanılabilir bir iç hacim sunması dolayısıyla parabolik geometride tasarlanan burun konisi 

için ayrılmıştır. Kuyruk kolu ise, 400 mm uzunluğunda, 12 mm çapında hafif ve yüksek 

mukavemetli karbon fiber borudan oluşmaktadır.  

Kanat yapısında, kuvveti karşılayan bir iskeletten ve bu yapıyı çevreleyen aerodinamik olarak 

şekillendirilmiş bir kaplamadan oluşan uzay çerçevesi metodu, kuyrukta ise 5 mm balsa ahşabı 

çekirdekli (core) karbon fiber sandviç metodu kullanılmıştır. Kanat, toplamda 32 adet kaburgadan 

ve 4 adet kirişten oluşmaktadır. Ana kiriş, veter uzunluğunun %15’ine ve arka kiriş %42’sine 

konumlandırılmıştır[8]. Ek olarak, kontrol yüzeylerinin bağlantısının sağlanması amacıyla yüzey 

ölçüleri düşünülerek veter uzunluğunun %70 ‘ine bir kiriş daha konumlandırılmıştır[8]. Destek kirişi 

(I-beam) yalnızca uzun kök kaburgalarının ön kısımlarında mukavemeti arttırmak ve kanat 

yüklemesine karşı deformasyonu azaltmak için kök veterin %20’sine konumlandırılmıştır. 

Yardımcı montaj kirişi, deformasyonu azaltmak ve kanat montajında kolaylık sağlaması amacıyla 

ana kirişle iç içe geçecek şekilde tasarlanmıştır. Ana kiriş 12mm dış-10mm iç, yardımcı montaj 

kirişi 10mm dış-8mm iç ve diğer kirişler ise 5 mm dış-4mm iç çapı ölçülerinde karbon fiber 

borulardan oluşmaktadır. I-kiriş ve kaburgalar ise balsa ahşabından imal edilmiştir.  

Tasarlanan kanat yapısı kanat yükü testi ile gövde yapısı ise bilgisayar destekli analizler ile 

doğrulanmıştır. Figür 2.2.2’ de, ANSYS yazılımında yürütülen gövde mukavemet analizi ağacı 

verilmiştir. ACP (Pre) modülüyle modellenen karbon kumaş yatırma ve epoksi reçine uygulaması, 

gövde iç iskeleti modeli (Mechanical Model) ile birleştirilerek taşıyıcı gövde oluşturulmuştur.  

 

Figür 2.2.2 Gövde Analiz Ağacı 

İşlem hızının azaltılarak örgü (mesh) kalitesinin arttırılması amacıyla simetrik olarak modellenen 

gövdenin örgü yapısı, “çarpıklık” ve “element kalitesi” metrikleri baz alınarak optimize edilmiş olup 

nihai örgü yapıları detaylı tasarım videosunda ve örgü kalitesi istatistiksel detayları tablo 2.2.1’de 

verilmiştir.  



8 

 

Ağ Örgü Metriği Minimum  Maksimum  Ortalama  Standart 
Sapma 

Düğüm 
Sayısı  

Element 
Sayısı 

Çarpıklık 1,31e-010 0,77381 8,17e-002 0,11218 

143215 33590 Element Kalitesi 

 
3,499e-002 1,0 0,66053 0,42588 

Tablo 2.2.1 Nihai Örgü İstatistik Detayları 

Sonuç olarak; kanat montaj kaburgasından sabitlenen gövde, alt sistemlerden gelen toplam statik 

yüke ve Fluent modülü kullanılarak seyir şartlarında yürütülen akış analizinden elde edilen toplam 

statik basınca maruz bırakılarak incelenmiştir. Maksimum toplam deformasyon (figür 2.2.3), ön 

bulkhead tabanında 1.442 mm olarak okunmuş ve optimizasyona gerek görülmeyerek tasarım 

doğrulanmıştır.  

 

Figür 2.2.3 Taşıyıcı Gövde Toplam Deformasyon Kontür Grafiği 

 

Figür 2.2.4 Alt Sistem Yerleşimi 
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Figür 2.2.5 Aurornis İHA Teknik Resim 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Aracın aerodinamik karakteri, görevlerin analizi sonucu oluşturulan temel gereksinimler üzerinden 

(tablo 2.3.1) şekillenmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sırası ile sunulmuştur.  

Temel Gereksinimler 

Kalkış ağırlığı 3 kg İniş ve kalkış mesafeleri 35 m 

Seyir hızı  15 m/s Maksimum tırmanma oranı 3 m/s 

Stall hızı 8.5 m/s Minimum itki/ağırlık oranı 1:1 

Maksimum hızı 25 m/s Maksimum uçuş süresi 7 dakika 

Tablo 2.3.1 Temel aerodinamik gereksinimler 

Aerodinamik çalışmalar, kanat profili seçimiyle başlamıştır. Aracımızın ana kanat profili; açık 

kaynak olarak kullanıma sunulan profillerin hesaplamalarda doğrudan etkiye sahip 

parametrelerinin kıyaslanmasıyla %14 maksiumum kalınlığa ve %3.5 maksimum kamburluğa 

sahip “SD7062” kodlu profil olarak seçilmiştir. Profilin; 15°C sıcaklık-1 atm basınç şartlarında seyir 
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hızı ve ortalama aerodinamik veter uzunluğu üzerinden Reynold sayısı 253,127 olarak 

hesaplanmıştır. Bu değer baz alınarak XFLR5 yazılımı yardımıyla hesaplanan aerodinamik 

katsayıları ise figür 2.3.1 ve 2.3.2’de sunulmuştur.  

 

Figür 2.3.1 (a) cl/cd-alpa (a°) grafiği (b) cl-alpha (a°) grafiği 

Figür 2.3.1(a)’ daki grafik cl/cd oranının hücum açısına göre değişimini göstermektedir. Bu oran 

yüksek olursa tasarlanan aracın verimi de yüksek olacaktır. Figür 2.3.1(b) ’deki grafikten aracın 

stall durumuna düşeceği hücum açısının 18°, maksimum profil taşıma katsayısının (cl, max) 1.60 ve 

6.25° hücum açısında ((cl/cd)maksimum) taşıma katsayısının 1.10 olduğu görülebilir.  Figür 2.3.2 (a)’ 

daki grafikten ise cl=0 anında (a°=-4.2° iken) sürtünme katsayısının (cd,0) 0.014 ve maksimum 

verim noktasında profil sürtünme katsayısının 0.0129 olduğu okunabilir.  

 

Figür 2.3.2 (a) cd-alpha (a°) grafiği, (b) cl-cd grafiği 

Profil verilerinin oluşmasıyla birlikte temel aerodinamik hesaplamalara geçilmiştir. Kanat yükü; 

stall, seyir ve iniş segmentlerinde yapılan hesaplamalar sonucu elde edilmiştir. Buna göre, 2.3 
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numaralı denklem yardımıyla stall segmenti için kanat yükü 61,95 N/m2 olarak belirlenmiştir. 

CL,maks. değeri kanat taşıma katsayısıdır ve 0,9 × 𝑐𝑙,𝑚𝑎𝑘𝑠 olarak varsayılmıştır [2]. 

𝑊

𝑆
=

1

2
× 𝜌 × 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙

2 × 𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑘𝑠 
,(2.3) 

Seyir uçuşu için kanat yükü de aynı denklem yardımıyla elde edilebilir. Seyir uçuşunda, taşımanın 

ağırlığa eşit olduğu ve verimli seyir uçuşu için menzilin maksimum olduğu koşullar (2.4 numaralı 

denklem) sağlanmalıdır.  

𝐶𝐷,0 = 𝐾 × 𝐶𝐿
2 =  

1

𝜋 × 𝐴𝑅 × ⅇ
 ×  𝐶𝐿

2  
(2.4) 

Açıklık oranının, düşük Re sayılarında 2 ila 7 aralığında değişebileceği[1] bilgisine ek olarak yüksek 

aerodinamik verim hedefiyle bu oran 6.7, CD,0 değeri ise 0.017 olarak seçilmiştir[2]. Oswald faktörü 

(e) ise McCornik diyagramından[1] AR=6.7 ve TR=0.8 değerleri için 0.96 okunmuştur. Böylece, 

taşıma katsayısı (CL) 0.59 ve kanat yükü 81,31 N/m2 olarak hesaplanmıştır.  

Kanat yükü, tasarlanan aracın iniş mesafesini de etkilemektedir. Tasarlanan iniş senaryosuna 

göre yaklaşma yarıçapı 2.5 numaralı denklem kullanılarak Vf = 1.2Vstall ve (yük faktörü) n=1.2 

varsayımları için 46,97 m olarak hesaplanır[2].  

𝑅 =
(𝑉𝑓)

2

𝑔 × (𝑛 − 1)
 

(2.5) 

Buradan hareketle güvenli β açısı 3° varsayılarak[2] yaklaşma yüksekliği (hf) ve yaklaşma mesafesi 

(Xf) aşağıdaki formüller[2] kullanılarak sırasıyla 0.064m ve 2.46m gelmektedir. 

ℎ𝑓 = 𝑅 × (1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛽)     𝑋𝑓 = 𝑅 × 𝑠𝑖𝑛 𝛽 (2.6) 

Aracın yerde alacağı yol, Xf mesafesinin toplam iniş mesafesi hedefinden çıkarılmasıyla 32,54 m 

olarak bulunur. Bu şartın sağlanması için gereken kanat yükü hesabı ise denklem 2.7 ile µr 

sürtünme sabiti 0.4 ve hareket süresi (N) ise 2 saniye varsayımları için 66,9 N/m2 şeklinde 

hesaplanmıştır[2]. 

𝑋𝑠 = 1.1 × 𝑁 × √
2 × 𝑊 × 1

𝑝 × 𝑆 × 𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
+

1.12 ×  𝑊/𝑆 × 1

𝜌 × 𝑔 × 𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 × 𝜇𝛤
 

(2.7) 

Sonuç olarak, hesaplanan değerlerin en küçüğü (61,95 N/m2) kullanılmak üzere sabitlenmiş ve 

itki/ağırlık oranı hesabına geçilmiştir. İtki/ağırlık oranı (T/W), kalkış mesafesi şartı üzerinden 
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tasarlanan senaryoya göre hesaplanmıştır. Tırmanışa geçiş manevrası yarıçapı, 2.5 numaralı 

denklem ve varsayımlar kullanılarak 45,41 m hesaplanmıştır[2]. hf mesafesi ise 1m olarak 

planlanmış ve 2.6 numaralı denklemler yardımıyla[2] β açısı 12.04°, Xf mesafesi 9,47 m olarak 

hesaplanmıştır. Hesaplanan Xf değerinin toplam kalkış mesafesinden çıkarılmasıyla da Xs 

mesafesi 25.53 m olarak ve bu mesafenin başarılması için gereken itki/ağırlık oranı ise 2.8 

numaralı denklem yardımıyla[2] VLO=1.1 × Vstall hız varsayımı için[2] 0.2 olarak bulunmuştur. Ancak, 

uçuş kolaylığı açısından bu oran bütün segmentler için en az 1:1 olacak şekilde sabitlenmiştir. 

Xs = 25.53 =
1.21 × (

𝑊
𝑆

)

𝑔 × 𝜌 × 𝐶𝐿,maksimum × (
𝑇
𝑤

)
0.7×𝑉𝐿O

 

(2.8) 

Teorik varsayımlar ve matematiksel olarak belirlenen veriler, XFLR5 yazılımı kullanılarak seyir hızı 

şartında yürütülen aerodinamik analiz sonucu doğrulanmıştır. Viskoz etkileri hesaba katılarak 

hassas taşıma değerleri elde etmek için kullanılan Lifting-Line (LLT) metodu yardımıyla yapılan 

analiz sonuçlarından elde edilen taşıma-sürtünme performansı ve pitching moment katsayısı figür 

2.3.3’te sunulmuştur. Ayrıca, aracın nötr referans noktasına göre 390 mm olarak bulunmuş ve 

statik marjin değeri ise %12,28 olarak hesaplanmıştır. Böylece, statik stabilizasyon doğrulanmış 

ve dinamik stabilizasyon çalışmalarına geçilmiştir. 

 

Figür 2.3.3 (a) CL-CD değişimi grafiği (b) Cm-CL° değişimi grafiği 

Uçuş sırasında aracın dengesini bozacak kaçınılmaz girdilerin etkilerini görmek amacıyla Cm=0 

anında yapılan kararlılık analizinden elde edilen kök yer grafikleri sunulmuştur. Grafikte gösterilen 

8 aerodinamik doğal frekans moduna göre incelenen aracın, uçuş güvenliğini riske atmayacak 

kadar yeterli bir kararlılığa sahip olduğuna kanaat getirilmiştir. 
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Figür 2.3.4 (a) Doğrusal Eksen Kök Yer Grafiği (b) Yanal Eksen Kök Yer Grafiği 

 

Figür 2.3.5 Kontrol Analizi Sonuçları 

Kontrol yüzeyleri; 8 farklı hava aracının yüzeylerinin referans alanları (S), yüzey veter 

uzunluğu/açıklık oranları (C/b) ve maksimum sapma açıları (δmaks) incelenerek[4] yapılan 

boyutlandırmaların analizler ile doğrulanması sonucu ortaya çıkmıştır. Buna göre; “saniyede 60° 

yuvarlanma ve saniyede 30° yunuslama” hedefleri baz alınarak doğrulanan nihai boyutlandırmalar 

teknik resimde, XFLR5 yazılımı yardımıyla yürütülen kontrol analizinden elde edilen maksimum 

sapma açısında moment katsayıları ve kuvvetler sunulmuştur. Ayrıca, iniş-kalkış performansını 

arttırmak ve yük bırakma esnasında düşük hızlarda uçarak sapmayı azaltmak amacıyla kontrol 

yüzeyleri dışında kalan bölgelerin ikincil kontrol yüzeyleri (flap) için kullanılmıştır. 
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 S (m2) C/b δmaks Moment Katsayısı  

Aileron 0,0312 0,2 20° 0,102 

Elevatör 0,0276 0,13 15° 0.308 

Rudder 0,0116 0,26 15° 0.06 

Tablo 2.3.2 Kontrol Yüzeyi Parametreleri 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi  

Kavramsal tasarım sürecinde hafiflik ve imalat-montaj kolaylığı hedefleri ile tasarlanan yük 

bırakma mekanizmasının teknik çizimi ve mekanizma analizi figür 2.4.1 ve figür 2.4.2’ de 

sunulmuştur. Her bir yük için köpük core malzemeli kompozit sandviç panel metodu kullanılarak 

imal edilen yarım daire şeklinde iki basamaklı bir kavrama kolundan (gripper), kola bağlı bir servo 

motordan ve topun etrafını saracak gövdeyle bütünleşik sarsılma önleyici bir güvenlik şeridinden 

oluşan mekanizma toplamda 30 gr ağırlığındadır. Yük bırakma esnasında aracın kararlılığının 

korunması amacıyla mekanizma ağırlık merkezi noktasına ve kolay onarım-kolay montaj amacıyla 

servo motorlar gövde içinde kavrama kolu ise gövde dışında olacak şekilde tabana 

montajlanmıştır.  

 

Figür 2.4.1 Kavrama Kolu ve Güvenlik Şeridi Boyutları 
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Figür 2.4.2 Görev Mekanizması Analizi 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri: 

Aracın elektroniği; itki, kontrol ve görev sistemi olmak üzere 3 başlıkta incelenmiştir. Kontrol 

sistemi, açık kaynak kodlu H7 SOC işlemcili ve yüksek güvenilirlik için geliştirilmiş üç yedekli IMU 

sensörlerine sahip Pixhawk 2.1 Orange Cube uçuş kontrol kartı ve ArduPlane 4.1 kontrol yazılımı 

merkezinde kurulmuştur. Oto pilot, u-blox M8 yüksek hassasiyetli Here3 GNSS ve Here+Base 

RTK modülü ile desteklenmiştir. Ayrıca, uçuş performansını arttırmak amacıyla yüksek 

çözünürlükte 100 m/s hızlara kadar ölçüm yapabilen Drotek dijital hava hızı modülü ve otonom 

inişlerde hassas irtifa ölçümü için Benewake TFMini Lidar sisteme eklenmiştir. Yer istasyonu ise 

açık kaynak kodlu Mission Planner yazılımından ve 3km menzilli 2.4 Ghz Radiolink AT10-II 

kumandadan oluşmaktadır. Kontrol kartı ile yer istasyon yazılımı arasındaki Mavlink veri bağlantısı 

1000mW V5 Radyo Telemetrisi ile şifreli bir şekilde “telem1” portundan sağlanmaktadır. Kontrol 

yüzeyleri ise, 2 kg/cm tork değerine sahip Emax ES08MA II metal dişli dijital servo motorlar ile 

kontrol edilmektedir. Görev sistemi, sahip olduğu üstün grafik işlemcisi Quad-core ARM Cortex-

A57 ve derin öğrenme, GPU programlama, multimedya işleme gibi yetkinlikleri dolayısıyla NVIDIA 

Jetson Nano geliştirme kartı, Sjcam4000 yüksek çözünürlüklü USB kamera ve Raspberry Pi V2 

kameradan oluşmaktadır. Jetson Nano, hızlı veri akışının sağlanması için UART-USB 

dönüştürücü kullanılarak Mavlink protokolü üzerinden kontrol sistemiyle haberleştirilmiştir. İtki 

sistemi ise; motor üreticisi firma tarafından sağlanan test verileri ışığında 2.3. bölümdeki itki ve 

uçuş süresi hedefleri doğrultusunda kurulmuş olup 1 adet O.S. Motors OMA-3825 750W fırçasız 

motordan, 1 adet Leopard Power 4S 40C 5200 mAh LiPo bataryadan, 80A BLHeli hız 

kontrolcüsünden (ESC) ve 14x7 pervaneden oluşmaktadır. İtki sistemi performansı figür 2.5.1’de 

verilmiştir. Bütün alt bileşenler tek bir LiPo bataryadan beslenmektedir. Bataryadan gelen 14.8V 

voltaj değeri Pixhawk güç modülü ile kontrol sistemi bileşenlerine 5V olarak iletilmektedir. Görev 



16 

 

bilgisayarının bataryadan beslenebilmesi için ise fazladan bir voltaj regülatörü kullanılmıştır. 

Devremizin güvenliği için gerekli yerlerde 100A sigorta ve güç kesme butonu kullanılmıştır. Seçilen 

elektronik aletlerin devre şeması ise figür 2.5.2’ de sunulmuştur. 

 

Figür 2.5.1 İtki Sistemi Performans Grafiği 

 

Figür 2.5.2 Devre Şeması 
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Hedef tespiti, açık kaynak kodlu OpenCV görüntü işleme ve DroneKit geliştirme kütüphaneleri 

kullanılarak özgün bir şekilde geliştirilen görüntü işleme tabanlı GPS hesaplama yöntemiyle 

yapılmaktadır. Kameradan RGB renk uzayında ve 1280x720 çözünürlüğünde alınan görüntü, 

renge göre ayrıştırmayı kolaylaştırmak amacıyla HSV (Hue, Saturation, Value) renk uzayına 

çevrilmektedir. Uzayda kırmızı renk tonunu içeren tüm değerler belirlenerek 2’şer adet alt eşik ve 

üst eşik değeri oluşturulup eşikleme işlemi uygulanmış ve kırmızı renk tespit edilmiştir. Böylece, 

sadece iki eşik arasında kalan renkteki alanların tamamen beyaz ve kalan yerlerin tamamen siyah 

olduğu bir görüntü (mask) elde edilmiştir. Ayrıca, ortamda meydana gelen gürültüyü ve gereksiz 

ayrıntıları ortadan kaldırmak için Gauss Filtresi uygulanmış ve kullanıma hazır görüntü elde 

edilmiştir. Görüntüden hedefin lokasyonunu belirlemek için kontürleme (contour) işlemi 

uygulanarak hedefin etrafını kaplayan daire şekli tespit edilmiştir. Hedef, filtrelenmiş görüntüde en 

büyük alanı kaplayacağından görüntüdeki en büyük alana sahip kontur esas alınarak olası yanlış 

tespitler engellenmiştir. Ek olarak, kontur yaklaşımı yöntemiyle hedefin daire şeklinde olup 

olmadığı da kontrol edilmektedir. Hedef tespitinin ardından ise bu noktalar arasında en fazla piksel 

içeren grubun merkez x ve y koordinatları belirlenmiştir. Kamera merkezi olarak işlem kolaylığı 

açısından (320,480) konumu referans alınmış ve hedefin kameranın sağında ve solunda olma 

durumları bu merkezden çekilen bir dikme ile hesaplanmıştır. Merkezle yapılan açıyı bulmak için 

kamera merkezinden hedef merkezine çekilen doğrunun kamera merkez dikmesine yaptığı açı 

hesaplanırken hedef merkezi piksellerinin x koordinatından 320 çıkarma ve 480’den y koordinatı 

çıkarma işlemleri uygulanmıştır. Elde edilen koordinatlardan hedefin merkeze yaptığı açı 

‘math.atan(x/y)’ fonksiyonu ile elde edilmiştir. Böylelikle hedef merkezin solunda ise negatif 

sağında ise pozitif açı elde edilmektedir. Hedef koordinatlarını hesaplamak için gereken bir diğer 

veri ise aracımızın yaw açısıdır. Aracımızın yaw açısı ile hedefin merkezle yaptığı açı toplanarak 

ise hedefin yaw açısı elde edilmektedir. Hedefin GPS koordinatlarının tespiti için gerekli bir diğer 

değişken ise hedef ile hava aracının yatay düzlemdeki uzaklıklarının metre cinsinden değeridir. 

Bu veri kamera merkezinden hedef merkezine çizilen doğrunun piksel uzunluğunun daha önceden 

testlerini yaparak elde edilen oranla çarpılarak metre cinsine dönüştürmesi ile bulunur. Bu 

uzunluğun koordinat sistemindeki x ve y eksenlerine yapmış olduğu iz düşümleri hedefin yaw açısı 

sayesinde sinüs ve kosinüsü alınarak bulunur. Hesaplanan iz düşümlerinin kaç enlemi ve boylamı 

kapsadığı hesaplanır ve hedef tespitindeki İHA GPS koordinatlarına eklenir. Bulunan bu 

koordinatlar sonraki turlar için waypoint olarak atanarak aracın bu turlarda direkt hedefin üzerine 

uçması ve hedefin tespiti anında ise gerekli yükleri sırası ile bırakması sağlanmaktadır. 
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Figür 2.6.1 Algoritma Akış Diagramı 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Detaylı tasarımın performans hesaplamaları her bir görev için ayrı ayrı olmak üzere tasarımın 

tamamlanmasıyla edilen sonuç verileri ve seçilen elektronik bileşen özellikleri dahilinde 

yapılmıştır. 2.3. bölümdeki kalkış ağırlıkları kaydedilmiş ve uçuş telemetri kayıtları ile 

kıyaslanmıştır. Sonuçlar tablo 2.7.1’de sunulmuştur. Ek olarak, 2.5. bölümde kesinleşen 5200 

mAh kapasiteli bataryanın 7.5 dakika sabit uçuş süresine sahip olduğu matematiksel 

hesaplamalar ve uçuş testleri sonucu doğrulanmıştır. 

No. Uçuş Performans Parametreleri Görev-1 Görev-2 

1. Kanat yükü 68.7 N/m2 75.11 N/m2 

2. İtki/Ağrılık oranı 1.29 1.18 

3. Stall hızı 8.9 m/s 9.4 m/s 

4. Stall hızı (45° flap) 7.7 m/s. 8.03 m/s 

5. Kalkış mesafesi (%100 itkide) 10.2 m 11.9 m 

6. İniş Mesafesi 52.31 m (16° dalış) 41.21 m (20° dalış) 

7. Uçuş Süresi 1.84 dk 2.6 dk 

Tablo 2.7.1 Temel Aerodinamik Performans Değerleri 
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Temel parametrelerin yanında uçuşlardan elde edilen önemli bir sonuç ise başarılabilen 

maksimum roll açısı ve minimum dönüş yarıçapıdır. Yapılan uçuş testi hava hızı (ARSPD) ve roll 

açısı (NKF1.Roll) verileri grafikte incelendiğinde (figür 2.7.1) aracın stall olmadan (24.5 m/s hızla) 

60° roll açısına ulaştığı ve 9.32 m yarıçapta rahatlıkla döndüğü görülmüştür. Ek olarak, figür 

2.7.1’deki jiroskop (Gyro) verileri de incelendiğinde tasarımda hedeflendiği üzere yüksek manevra 

kabiliyeti (bölüm 2.3’ te verilen saniyede 60° yuvarlanma ve saniyede 30° yunuslama) için aracın 

yeterli açısal hız performansına sahip olduğu görülmüştür.  

 

Figür 2.7.1 Uçuş Sonrası Veri Kayıtları 

Görev-2 performansını ölçmek amacıyla yerde ve uçuş esnasında yapılan testler neticesinde 

görüntü işleme ile GPS koordinatı tespit algoritmasının doğruluk oranı ölçülmüştür. Buna göre, 

farklı irtifalardan yapılan 16 tespit denemesi neticesinde ortalama koordinat sapması 3 ila 4 metre 

aralığında gelmektedir. Sapmanın görüntü işleme ve Pixhawk’ tan alınan GPS verisi arasındaki 

gecikmeden kaynaklandığı görülmüş olup bunun düşürülmesi için GPS verisi ile görüntü işleme 

verisi aynı gerçek zamanda olacak şekilde işlenmiştir. Böylece, gecikme azaltılarak sapma 2.09 

metre değerine kadar düşürülmüştür. İlgili görüntüler detaylı tasarım videosunda verilmiştir. 

2.8 Hava Aracı Maaliyet Dağılımı 

TÜBİTAK 1. Hazırlık desteği özelinde hazırlanan Aurornis ARGE Takımı maaliyet tablosu 

(vergilendirmeler dahil) tablo 2.8.1’de sunulmuştur.  
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Figür 2.8.1 Maaliyet Tablosu 

2.9 Yerlilik 

Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır. 
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