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1. PROJE ÖZETİ 

Bu rapor Marmara Teknoloji Takımı tarafından 2021 TÜBİTAK Uluslararası İHA yarışması için 

tasarlanmış İHA’nın detaylı tasarımını, yeteneklerini ve üretim yöntemlerini içermektedir. 

Yarışmada İHA’nın gerçekleştirmesi gereken iki görev vardır. Bunlar;  

• İHA’nın başlangıç noktasından otonom olarak kalkış yaparak belirlenen rota üzerindeki 

direk etrafında 360° döndükten sonra parkuru tamamlayarak başlangıç noktasından geçmesi ve 

bunu iki kez gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

• İHA’nın otonom olarak kalkış yaparak güzergâhı üstündeki yük bırakma alanının ilk turda 

koordinatlarını tespit ettikten sonra her turda bir, toplamda iki kalkış öncesi yüklenmiş topları 

bırakarak başlangıç noktasına hasarsız şekilde inmesi gerekmektedir.  

Bu görevlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan unsurlar belirlenip buna 

göre bir yapılandırma belirlenmiş ve bu sistemler üretilmiştir. Yapılan bütün analiz, üretim ve uçuş 

testleri sonucunda aracımızın görevleri gerçekleştirebileceği saptanmıştır. 

1.1. Tasarımda İzlenen Yöntem 

Yapılan malzeme araştırması sonrasında İHA’nın gövde, kanatlar ve kuyrukları; üretim 

kolaylığı, hafiflik ve dayanıklılık özellikleri göz önüne alınarak EPP köpük malzemesinden 

üretilmiştir. Kuyruk, kanatlar, elektronik parçalar ve görev mekanizması ağırlık merkezi 

dengelenecek şekilde yerleştirilmiştir. 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda sivriltilmiş kanadın aracımız için en uygun 

yapılandırma olduğu tespit edilmiştir. Hava akışından ve kaldırma kuvvetinden faydalanmak için 

kanada 3 derecelik burulma ve 8 derecelik hücum açısı verilmiştir. Kanadın taşıma mukavemetini 

artırmak için ortasından kanat boyunca iki adet 10 mm çaplı 3K karbon fiber çubuk geçirilmiştir. 

Karbon çubukların üzeri alüminyum bant ile kaplanmıştır. Kanatçıkların hareketi servo motorlar ile 

sağlanmaktadır.   

Gövde hava akışının sürekliliğinin sağlaması ve sürtünme kuvvetinden en az etkilenmesi 

amacıyla özgün tasarımımıza göre üretilmiştir. Aynı zamanda elektronik parçalar ve görev 

Takım Adı: Marmara Teknoloji Takımı 

Araç Türü: Sabit Kanat 

Üniversite: Marmara Üniversitesi 

Takım Kaptanı: Muhammet Yiğit Akarsu 



2 
 

mekanizması için yeterli seviyede alan sağlamaktadır. Gövde üzerinde motor, iniş takımı ve 

kuyruğun bağlantı bölgelerine kavak plakadan güçlendirme yapılmıştır. 

Kuyrukta kontrol kolaylığı için konvansiyonel kuyruk konfigürasyonu tercih edilmiştir. 

Kuyruk içerisinden mukavemeti arttırmak ve salınımı önlemek için 6 mm kalınlığında 3K karbon 

fiber çubuk geçirilmiştir. İrtifa ve istikamet dümeni salınımının engellenmesi ve hafif olması 

amacıyla balsa ahşap profiller ile desteklenerek ince balsa ahşap ile kaplanmıştır ve kontrolleri 

servo motorlar ile sağlanmaktadır. Servo motor kabloları kuyruk ve gövde arasındaki bağlantı 

çubuğundan geçirilmiştir.  

Gövde ve kuyruk arasındaki bağlantı yunuslama ve yuvarlama momentlerinden yüksek 

verim alabilmek amacıyla 14 mm çaplı 3K karbon çubuk ile uygun uzaklık hesaplanarak 

yapılmıştır.  

Elektronik sistem, Pixhawk Cube Orange uçuş bilgisayarı ve Jetson Nano yardımcı 

bilgisayar etrafında şekillenmiştir. Hassas konum tespiti için iki adet Here 3 GNSS GPS modülü 

kullanılmış, İHA’nın yerden yüksekliğini ve özellikle inişte piste olan yakınlığı hassas ölçmek 

amacıyla sisteme Lidar eklenmiştir. Motor olarak T-Motor’un AT2826 model 900 KV fırçasız 

motoru tercih edilmiş, hareketli yüzeyler için ise MG90S servo motorlar seçilmiştir.  

 Uçuş yazılımı olarak ArduPilot kullanılmış, yazılım tam otonom kalkış, tam otonom görev 

icrası ve tam otonom iniş gerekliliklerine uygun olarak düzenlenmiştir. Yer istasyonu olarak 

Mission Planner yazılımı kullanılmıştır.  

1.2. Takım Organizasyonu 

Ekibimiz 10 kişiden oluşmaktadır. Ekip lideri, süreç denetiminden ve devredilen görevlerin 

zamanında tamamlanmasından sorumludur. Ekip, aerodinami ve analiz, görüntü işleme, 

elektronik sistemler ve otonom uçuş, üretim, hesaplamalar, tasarım,  yer istasyonu ve elektronik 

donanım, malzeme seçimi ve analizi olarak bölümlere ayrılmıştır. Yönetim yapısı şekil 1’de 

gösterilmektedir. Tasarım, üretim ve test aşamasında, her üye üzerine düşen görevleri yaparak 

sürece katkıda bulunmuştur. Genel yönetim yapısı bu şekilde olmasına rağmen ekip üyeleri o 

andaki ihtiyaca ve her bir üyenin önceki deneyimine göre tasarım ve üretim süreci boyunca farklı 

alanlar arasında hareket etmiştir. 
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Şekil 1: Yönetim Yapısı 

Takım üyelerimizin tamamı Marmara Üniversitesi öğrencisidir. Takım Kaptanı Muhammet 

Yiğit Akarsu Makine Mühendisliği 4.Sınıf,  Adnan Berke Yılmaz ve Yusuf Orak Makine 

Mühendisliği 3.Sınıf, Furkan Çubukçu ve Burak Fatih Yeşilsu Makine Mühendisliği 2.Sınıf, Fuat 

Çakır Metalurji ve Malzeme Mühendisliği hazırlık, İbrahim Cahit Özdemir Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 2.Sınıf, Vahit Seyit Başa Bilgisayar Mühendisliği 1.Sınıf,  Mehmet Açar ve İbrahim 

Tınas Elektrik Elektronik Mühendisliği 1.Sınıf öğrencisidir. 

 

1.3. İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

Tasarım sürecinin ve üretim hedeflerinin önemli son tarihlerini yakalamak için tasarım 

sürecinin başında bir program oluşturuldu. İlerleme, tüm önemli iş akış tarihlerinin 

karşılandığından emin olmak için takım kaptanı tarafından takip edildi. Ekip, ilerlemeyi tartışmak 

için sık sık toplanmıştır. Paralel geliştirme, sürecin önemli bir parçasıdır ve ekip üyelerinin daha 

verimli çalışmasına olanak tanımıştır. Önemli iş akış tarihlerini temsil eden bir Gantt grafiği şekil 

2'de gösterilmektedir. 

   

 
Takım Kaptanı  

Muhammet 
Yiğit Akarsu 

 

Aerodinami ve 
Analiz  

Adnan Berke 
Yılmaz 

Yusuf Orak 

 

Tasarım ve 
Üretim 
Furkan 

Çubukçu 

 
Görüntü İşleme  
İbrahim Tınas 

 

Yer İstasyonu 
ve Elektronik 

Donanım 
Vahit Seyit Başa 

Mehmet Açar 

 

Elektronik 
Sistemler ve 

Otonom Uçuş 
İbrahim Cahit 

Özdemir 

 

Malzeme 
Seçimi ve 

Analizi 
Fuat Çakır 

 

Üretim ve 
Hesaplamalar 
Burak Fatih 

Yeşilsu 
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2. DETAYLI TASARIM 

Bu bölümde tasarımın detaylarına inilmiş; hesaplamalar, formüller ve sonuçlar gösterilmiş; 

İHA’nın nihai tasarımında elektrik, elektronik, yapısal, yazılımsal ve aerodinamik özellikleri 

anlatılmış; uygulanan testler ve iyileştirmeler belirtilmiştir. 

2.1. Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Genel  Kanat  Yatay Kuyruk 

Boy (mm) 1085  Açıklık (mm) 1400  Açıklık (mm) 599 

Genişlik (mm) 1400  MAC (mm) 229.70  MAC (mm) 172 

Yükseklik (mm) 371  Alan (m^2) 0.308  Alan (m^2) 0.097 

Ağırlık (g) 2021  Açıklık Oranı 6,50  Profil 
NACA 
009 

   Profil 
NACA 
4412 

 
Oturma Açısı 

(°) 
0 

Gövde  Oturma Açısı (°) 8    

Boy (mm) 500  
Burulma Açısı 

(°) 
3  Dikey Kuyruk 

Genişlik (mm) 190     Açıklık (mm) 287 

Yükseklik (mm) 130  İstikamet Dümeni  MAC (mm) 172 

   Açıklık (mm) 287  Alan (m^2) 0.048 

Şekil  SEQ Şekil \* ARABIC 2: Gantt Grafiği Şekil 1: Gantt Grafiği 
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İniş Takımı  % Veter 30  Profil 
NACA 
009 

Boy (mm) 75       

Genişlik (mm) 325  İrtifa Dümeni  Kanatçık 

Yükseklik (mm) 140  Açıklık (mm) 599  Açıklık (mm) 345 

Teker Çap 
(mm) 

75  % Veter 30  % Veter 22 

Tablo 1: Boyutsal Parametreler 

No Parça Adı 
Ağırlık 

Adet 
Toplam Ağırlık 

(gram) (gram) 

1 Uçuş Kartı 75,00 1 75,00 

2 Konum Modülü (GPS) 48,00 2 96,00 

3 MG 996R Servo Motor 57,00 1 57,00 

4 Batarya 271,00 1 271,00 

5 Elektronik Hız Kontrol Sistemi (ESC) 83,00 1 83,00 

6 Ana Motor 203,00 1 203,00 

7 Pervane 19,00 1 19,00 

8 MG90S Servo Motor 13,50 4 54,00 

9 Kanat 140,00 2 280,00 

10 Kuyruk ve Bağlantı Çubuğu 173,00 1 173,00 

11 Gövde 181,00 1 181,00 

12 Geliştirici Kit (Jetson Nano) 159,00 1 159,00 

13 Telemetri, Modem ve Antenleri 23,00 1 23,00 

14 Görev Mekanizması 36,00 1 36,00 

15 Pitot Tüpü 14,00 1 14,00 

16 Kumanda Alıcısı 16,00 1 16,00 

17 Lidar 15,00 1 15,00 

18 Kamera 6,00 1 6,00 

19 Sigorta 6,00 1 6,00 

20 Kesici Acil Durum Anahtarı 87,00 1 87,00 

21 İniş Takımı ve Tekerlekler 79,00 1 79,00 

22 Kablolar ve Bağlantı Elemanları  88,00 -  88,00  

TOPLAM     2021,00 

Tablo 2: Parça Ağırlık Tablosu 
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No Parça Adı 

Ağırlık X Y Z 

(gram) 
Uzaklığı 

(mm) 
Uzaklığı 

(mm) 
Uzaklığı 

(mm) 

1 Uçuş Kartı 75,00 73,57 -20,06 0,00 

2 Konum Modülü 1 (GPS) 48,00 -127,86 60,65 0,00 

3 Konum Modülü 2 (GPS) 48,00 93,05 67,25 0,00 

4 MG 996R Servo Motor 57,00 -12,37 26,95 -11,91 

5 Batarya 271,00 -63,86 -11,07 0,00 

6 
Elektronik Hız Kontrol Sistemi 
(ESC) 

83,00 -133,08 2,29 57,69 

7 Ana Motor 203,00 -253,35 5,43 0,00 

8 Pervane 19,00 -297,05 0,00 0,00 

9 MG90S Servo Motor (sağ kanatçık) 13,50 60,00 9,20 510,00 

10 MG90S Servo Motor (sol kanatçık) 13,50 60,00 9,20 -510,00 

11 MG90S Servo Motor (irtifa dümeni) 13,50 679,73 19,52 -33,79 

12 
MG90S Servo Motor (istikamet 
dümeni)  

13,50 675,74 107,52 13,17 

13 Kanatlar 140,00 24,00 25,00 0,00 

14 Kuyruk ve Bağlantı Çubuğu 173,00 580,69 25,14 -2,44 

15 Gövde 181,00 -7,64 5,29 0,00 

16 Geliştirici Kit (Jetson Nano) 159,00 -115,54 -23,51 0,00 

17 Telemetri, Modem ve Antenleri 23,00 -30,38 26,96 57,17 

18 Görev Mekanizması 36,00 0,00 -1,24 0,00 

19 Pitot Tüpü 14,00 35,85 25,00 -396,01 

20 Kumanda Alıcısı 16,00 45,60 -31,14 -57,30 

21 Lidar 15,00 62,24 -57,46 0,00 

22 Kamera 6,00 -301,00 -60,00 0,00 

23 Sigorta 6,00 195,00 11,58 28,00 

24 Kesici Acil Durum Anahtarı 87,00 197,82 11,58 34,54 

25 İniş Takımı ve Tekerlekler 79,00 -182,76 -86,93 0,00 

TOPLAM 2021,00       

Tablo 3: Ağırlık ve Denge Tablosu 

Araçta kullanılan her bir parçanın ağırlığının ve yerleşiminin Excel tablosunda kaydı 

tutulmuş ve ağırlık merkezi hesabı yapılmıştır. Ağırlık merkezinin yeri, aerodinamik hesaplamalara 

göre, kanadın hücum kenarının 59mm gerisinde olması gerektiğinden dolayı kullanılan aviyonik 

parçalar bu gereklilik göz önünde bulundurularak yerleştirilmiştir. Yukarıdaki tabloda görüldüğü 

gibi ağırlık merkezi istenilen konuma oldukça yakın olmakta ve İHA istikrarlı görünmektedir. 

 

2.2. Gövde ve Mekanik Sistemler 
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Şekil 3: İHA Teknik Resmi 
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2.2.1. Gövde 

Yarışmanın temel kuralları ve uçuş hedefleri göz önünde bulundurularak gövde minimum 

ağırlıkla ve en iyi hava akışını sağlayacak şekilde tasarlanmış, yaptığımız aerodinamik 

hesaplamalar ve 

analizler sonucunda 

tasarımda belirtilen halini 

almıştır. Akış analizleri 

XFLR5 programı 

üzerinden, gerilme ve 

deformasyon analizleri 

ANSYS programı 

üzerinden yapılmıştır.  

Gövde üretiminde hafifliği ve dayanıklılığı açısından yaptığımız araştırmalar doğrultusunda 

EPP köpük malzemesi tercih edilmiştir. 15 mm gövde et kalınlığı ağırlık ve mukavemet göz önünde 

bulundurularak ve yapılan analiz sonuçlarıyla teyit edilerek yeterli görülmüştür. Gövde EPP 

köpükten tel kesim sistemiyle mekanik ekibimiz tarafından üretilmiştir. Gövdenin içi oyularak 

aviyonik parçaların yerleşimi için hazır hale getirilmiştir. 

Gövde üzerinde dayanıklılığı artırmak amacıyla motor, kuyruk ve iniş takımı bağlantı 

noktalarına kavak plakalar ile güçlendirme yapılmıştır. Görev mekanizmasının yeri, İHA’nın ağırlık 

merkezinde, gövdenin altına kesilerek ayarlanmıştır.  

Kanat ve gövde sistemi, arasındaki mukavemeti ve dengeyi sağlamak amacıyla 10 mm 

çapında 3K karbon fiber çubuklar ile birleştirilmiştir. Aynı zamanda kullanılan karbon fiber çubuklar 

dayanıklı olmaları sebebiyle gövde sisteminin yapısal bütünlüğünü korumada destekleyici rol 

almaktadır. 

Gövdenin ön kısmı motorun kolay monte edebilmesi açısından EPP köpük malzemesinin 

içi boşaltılarak gövdenin geri kalanına monte edilmiştir. Motor, salınımını azaltmak ve gövde ile 

bağlantısını sağlamlaştırmak için kavak plakaya monte edilmiştir. Motor, bağlantı aparatlarıyla bu 

yüzeye kolayca sabitlenip çıkarılabilmektedir.   

Elektronik sistemlere kolayca ulaşılması amacıyla, gövdenin kapak sistemi tasarımına 

önem verilmiş, Kapak gövdeye pimler ve lastik ile sıkıca sabitlenip istendiğinde rahatça 

çıkarılabilmektedir. Kapak açıldığında gövde içerisindeki parçalara rahatça ulaşılabilmektedir. 

Şekil 2: Gövde Dayanım Analizi 
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2.2.2. Kanatlar 

Kanat tasarımı uçuş boyunca maruz kalacağı kuvvet ve yüklere dayanabilecek sağlamlıkta 

yapılmıştır. Hafiflik ve dayanıklılık göz önünde bulundurularak EPP köpük malzemesi uygun 

görülmüştür. Gerekli araştırma yapılarak kanatta en uygun NACA 4412 profili kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Tasarım yapıldıktan sonra, belirlenen ölçülerde uç ve kök veter profilleri lazer 

kesim ile çıkarılarak köpüğe sabitlenmiş ve kanatlar tel kesim mekanizması ile mekanik ekibimiz 

tarafından üretilmiştir. Kanatların gövdeye kolayca monte edilmesi ve dayanıklı olması için 10 mm 

çaplı 3K karbon fiber çubuklar iki kanada da ayrı ayrı sabitlenmiş ve gövde ortasında içerisinden 

daha ince bir karbon fiber çubukla birleştirilmiştir. 

Kanat üzerindeki kanatçık, hesaplamaları yapılarak tasarımdaki boyutlara uygun olarak 

kesilmiştir ve servo motorlar ile hareket edebilmektedir.  

Uçuşun manevra 

kısmında araç, 4G 

büyüklüğünde yüke maruz 

kalacağı için savrulmayı ve 

kırılmaları engellemek 

amacıyla kanat analizi 

yapılmış ve emniyet katsayısı 

2 kabul edilerek aracın 8G 

yükünü yenebilecek düzeyde 

olması planlanmıştır. ANSYS ve XFLR5 programları kullanılarak karbon çubukların konumları ve 

ağırlık merkezi hesaplamalarına göre gövdeye hangi noktalardan giriş yapacakları saptanmıştır. 

2.2.3. Kuyruk 

Kontrol ve üretim kolaylığı göz önünde bulundurularak konvansiyonel kuyruk tipi 

seçilmiştir. Simetri ve dayanım özellikleri sebebiyle kuyrukta NACA 0009 profili seçilmiştir. Kuyruk 

aracın diğer kısımlarıyla karşılaştırılınca, daha düşük yüklere maruz kalmaktadır. Dayanıklılık, 

esneklik ve hafiflik göz önünde bulundurularak EPP köpük malzeme tercih edilmiştir.  

İrtifa ve istikamet dümenleri, salınımı önlemek ve mukavemeti arttırmak için lazer kesim ile 

kesilen balsa ahşap profiller kullanılarak ince balsa ahşap ile kaplanmıştır. Bu sayede hem hafif 

hem de dayanıklı olmuştur.  

Şekil 3: Kanat Dayanım Analizi 
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Kuyruklar içerisindeki karbon çubuklar gövde ve kuyruğu birleştiren karbon çubuğa 

geçirilmiştir. Bu çubuk içerisinden kuyruk servo motorlarının kabloları geçirilmiştir.  

2.2.4. İniş Takımı 

İniş takımının inişte aracın maruz kalabileceği yüklere dayanması gerekir. Bazı koşullarda 

iniş takımın maruz kaldığı yükler 5G’ye kadar ulaşabilmektedir. Kanat, kuyruk ve pervane gibi 

bileşenlerin boyutları ve konumları, iniş takımının yüksekliğini ve genişliğini belirlemektedir. 

Gerekli mukavemet ölçüleri belirlenip ANSYS programı kullanılarak iniş takımı tasarımı 

yapılmıştır. 

İniş takımında hafif ve esnek olması için 150 mm uzunluğunda plastik malzeme 

kullanılmıştır. Gövdeye darbeyi sönümlemek için kavak plaka silikonla sabitlenmiştir ve iniş takımı 

bu plakaya takılmıştır.  

Tekerlek olarak 75 mm çapında hafif ve esnek sünger tekerlek kullanılmıştır. İniş takımı 

sayesinde pervane ve görev mekanizmasının açılan kapakları da yere çarpmamakta ve 

korunmaktadır.  

 Sistem yerleşimi şekil 4’te gösterilmiştir. 

2.3. Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Şekil 4: Sistem Yerleşimi 



11 
 

2.3.1. Kanat ve Kuyruk Airfoil Profil ve Pervane Seçimi 

 

 

Şekil  SEQ Şekil \* ARABIC 4: Kanat 
Airfoil Test Sonuçları 

Şekil  SEQ Şekil \* ARABIC 5: Kuyruk 
Airfoil Test Sonuçları 

Şekil 5: Kanat Airfoil Test Sonuçları 

Şekil 6: Kuyruk Airfoil Test Sonuçları 
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Kanat ve kuyruk için yapmış olduğumuz airfoil test sonuçları yukarıda görülmektedir. 

Yapılan test sonuçlarına göre kanat profili için NACA 4412, kuyruk profili için NACA 0009 

seçilmiştir. Yaptığımız çalışmada Cl, Cd, Cm, Cl/Cd değerleri ve üretim kolaylıkları göz önünde 

bulundurulmuştur. Yapılan çalışmada profillerin en uygun alpha açılarına bakılmış kanat için 8°, 

kuyruk için 0° karar verilmiştir ve diğer yapılan testler bu değerlere göre yapılmıştır. 

 

 

 

 

Kanat için NACA 4412 profilinin 8° için rüzgâr akışı ve yönelimi istenilen sonuçları 

vermektedir. Kanat ortadan kanat olduğu için 8°’deki rüzgâr akışı kuyruğumuz kuyruğa istenilen 

yönde aktarılmaktadır. Oluşan basınç değerleri optimaldir. 

  

Kuyruk için NACA 0009 profilinin 0° için rüzgâr akışı ve yönelimi istenilen sonuçları 

vermektedir. Kuyruğa gelen rüzgâr akışı istenildiği gibi kuyruğa gelip rüzgâr çıkışı istenilen gibi 

optimaldir. Oluşan basınç değerleri optimaldir. 

Yapılan hesaplamalar sonucunda en uygun itkiyi ve taşımayı 13*6,5 pervanenin vereceği 

saptanmıştır. Uçuş esnasında salınımı azaltmak ve pervaneden daha fazla yararlanabilmek için 

karbon fiber pervane tercih edilmiştir. 

2.3.2. Kanat, Kuyruk ve Gövdenin 

3 Boyutlu Rüzgâr ve Yüzey 

Hızı Testleri 

 

 

Şekil 7: Kanat Profilinin Basınç Yoğunluğu 

Şekil 8: Kuyruk Profilinin Basınç Yoğunluğu 

Şekil 9: Gövde Akış ve Basınç Analizi 
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XFLR 5 programında yapmış olduğumuz akış ve yüzey hızı testlerinde kanadımız ve 

kuyruğumuzun sonuçları şekil 10’da gövdenin sonucu şekil 9’da gösterilmiştir. 

2.4. Görev Mekanizması Sistemi 

2.4.1. Bırakma Mekanizması 

Yarışmanın ikinci görevi yük bırakmadır. Yük 

bırakma mekanizması. Balsa ahşaptan birbirine 

geçmeli olarak tasarlanmış ve lazer kesim ile 

kesilmiş ve yapıştırılmıştır. Mekanizmanın her bir 

odası verilebilecek en büyük top sığabilecek şekilde 

67 mm uzunluğunda tasarlanmıştır. Mekanizmanın 

kapakları 90 derecelik bir çeyrek daire sayesinde 

üzerindeki servo motora giden şaft ile kapalı 

tutulabilmektedir. 90 derecelik çeyrek daire servo 

motor sayesinde 60 derece sola döndüğünde birinci 

kapak açılıp ilk top bırakılacak ve 120 derece sağa 

döndüğünde ikinci kapak açılıp ikinci top 

bırakılacaktır. Toplar bırakıldıktan sonra kapaklar 

Şekil  SEQ Şekil \* ARABIC 9: Gövde Akış ve Basınç Analizi 

Şekil 10: Akış ve Yüzey Hızı 

Şekil 11: Görev Mekanizması 

Şekil 12:Görev Mekanizması Teknik Resmi 
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açık bir şekilde iniş yapılacaktır. Top bırakma işlemi sırasında İHA’nın dengesini kaybetmemesi 

için bırakma mekanizması tam ağırlık merkezine yatay olarak yerleştirilmiştir.  

2.4.2. Bırakma Algoritması ve Görev Bilgisayarı 

İkinci görev olan yükü görüntü işleme ile tespit edilmiş koordinatlardaki alanın içine 

atmaktadır. Bu görevi gerçekleştirebilmek için yükün sürtünmeli eğik atış yapacağı hesaba 

katılarak oto pilottan alınan hava hızı (𝑉𝐴𝑥) ve yer hızı (𝑉𝐺𝑥 ) farkıyla rüzgâr hızı (𝑉𝑟ü𝑧𝑔𝑎𝑟) 

hesaplanacaktır. Ek olarak servo motor açılırken bir miktar süre geçeceğinden bırakma 

mekanizmasının gecikme süresi (𝑡𝑔𝑒𝑐𝑖𝑘𝑚𝑒) hesaplamalarda kullanılacaktır.  

𝑉𝑅ü𝑧𝑔𝑎𝑟 = 𝑉𝐴𝑥(𝑡0) − 𝑉𝐺𝑥(𝑡0)                 𝑡0: 𝐵𝚤𝑟𝑎𝑘𝑚𝑎 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 

Yük bırakıldığı andan itibaren sürtünmeli eğik atış hareketi yapacaktır. 𝜌 hava yoğunluğu, 

𝑆 referans alanı ve sürtünme katsayısı 𝑎𝑥 ve 𝑎𝑦, aerodinamik ve gravitasyonel kuvvetlerden oluşan 

ivmeler olup  

𝑚𝑎𝑦 =  −
1

2
𝜌𝑆𝐶𝐷|𝑉𝐺|2

(𝑉𝐺𝑥
+ 𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑)

|𝑉𝐺|
= −

1

2
𝜌𝑆𝐶𝐷|𝑉𝐺|(𝑉𝐺𝑥

+ 𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑) 

𝑚𝑎𝑦 = 𝑚𝑔 −
1

2
𝜌𝑆𝐶𝐷|𝑉𝐺|2

(𝑉𝐺𝑦
)

|𝑉𝐺|
= 𝑚𝑔 −

1

2
𝜌𝑆𝐶𝐷|𝑉𝐺|𝑉𝐺𝑦′

 

|𝑉𝐺| = √𝑉𝐺𝑥

2 + 𝑉𝐺𝑦

2 

𝑉𝐺𝑥
(𝑡) = 𝑉𝐺𝑥

(𝑡0) + ∫ 𝑎𝑥 . 𝑑𝑡
𝑡

𝑡0
    ve    𝑉𝐺𝑦

(𝑡) = 𝑉𝐺𝑦
(𝑡0) + ∫ 𝑎𝑦. 𝑑𝑡

𝑡

𝑡0
 

 Yükseklik (h) ve belirlenmiş olan alana mesafe (d) olup hesaplamalar aşağıdaki gibidir. 

ℎ = ∫ 𝑉𝐺𝑦
(𝑡)𝑑𝑡

𝑡=𝑡𝑑

𝑡=𝑡0
   ve   𝑑 = 𝑉𝐺𝑥

(𝑡0) ∗ 𝑡𝑔𝑒𝑐𝑖𝑘𝑚𝑒 + ∫ 𝑉𝐺𝑥
(𝑡)𝑑𝑡

𝑡=𝑡𝑑

𝑡=𝑡0
      

𝑡𝑑: 𝐵𝚤𝑟𝑎𝑘𝑚𝑎 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 

Bu hesaplamalar, araç yük bırakma alanına yaklaşmaya başladığı andan itibaren sayısal 

olarak sürekli hesaplanacaktır. Gerekli mesafeye ulaştığında görev bilgisayarından Dronekit ile 

gerekli PWM sinyalleri oluşturulup atış mekanizmasının şaftı servo motor ile döndürülerek 

kapaklar açılacaktır. 

2.5. Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri       
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Tasarlanan İHA’da uçuş kontrol bilgisayarı olarak Pixhawk Cube Orange, GPS ikilisi olarak 

Here 3 GPS, yardımcı bilgisayar olarak Jetson Nano kullanılmıştır. GPS’ler CAN portunu ve 

protokolünü kullanmaktadır. Jetson Nano, uçuş bilgisayarına GPS1 portundan bağlanmıştır. Bu 

port, uçuş yazılımı üzerinden UART haberleşme için ayarlanmıştır. İletişim, MAVLink protokolü ile 

gerçekleşmektedir. Jetson Nano, servo motorları besleyen 5V/5A ESC ile beslenmiştir. 

İtki sisteminde T-Motor AT2826 model 900 KV motor, kontrol yüzeylerinde MG90S servo 

ve yük bırakma mekanizması için MG996R model servo tercih edilmiştir. ESC olarak Hobbywing 

 Skaywalker 60A ESC tercih edilmiştir. Servolar ve ESC, uçuş bilgisayarına MAIN OUT 

PWM çıkışları üzerinden bağlanmıştır. MAIN OUT bölümünde bulunan 8 port, ESC üzerinde 

bulunan 5V/5A BEC tarafından beslenmektedir.  

Pitot tüpü olarak Mateksys dijital pitot tüpü tercih edilmiştir. Pitot tüpü uçuş bilgisayarı ile 

I2C portu ve protokolü üzerinden haberleşmektedir. İHA’nın yer ile arasındaki mesafenin daha 

hassas ölçümü ve özellikle inişe yardımcı olması amacıyla TFmini Plus Lidar tercih edilmiştir. 

Lidar, uçuş bilgisayarına GPS2 portundan bağlanmaktadır. Bu port, uçuş yazılımı üzerinden 

UART protokolü kullanacak şekilde ayarlanmıştır.  

Şekil 13: Devre Şeması 
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Radyo alıcı olarak FrSky X8R 2.4 GHz alıcı tercih edilmiştir. Kumanda olarak FrSky X9D 

Plus 2019 seçilmiştir. 

İlgili elektronik parçaların bağlantıları, devre şemasında gösterilmiştir.  

Batarya ile sistemin bağlantısını hızlıca kesebilmek için, akım kesici anahtar araca 

eklenmiştir. Ayrıca 70 Amper değerinde bir bıçak sigorta da ana batarya hattına eklenmiştir. 

Uçuş yazılımı olarak ArduPilot, yer istasyonu yazılımı olarak Mission Planner tercih 

edilmiştir. Uçuş bilgisayarının yer istasyonu ile haberleşmesi, Holybro 433 MHz telemetri sistemi 

ile gerçekleştirilecektir.    

Yer istasyonuna paralel olarak, uçuş telemetrisi kumandaya da aktarılmıştır. Bunun için 

uçuş bilgisayarının Telem2 portuna, alıcının SmartPort portu bağlanmış ve uçuş bilgisayarından 

gelen telemetri verisi alıcıya aktarılmıştır. Kumandada, gelen telemetrinin çizilmesi için açık 

kaynaklı Yaapu FrSky Telemetry yazılımı kullanılmıştır.  

 İHA tam otonom kalkış yapacak, tam otonom bir şekilde görevleri tamamlayacak ve tam 

otonom iniş yapacak şekilde konfigüre edilmiştir. İHA, elden atışla otonom olarak kalkacaktır. 

 

2.6. Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

İHA’mızın yük bırakma görevini gerçekleştirebilmesi, görüntü işleme ile elde edilecek 

konum bilgisine bağlıdır. Görüntü işleme sistemi, NVIDIA Jetson Nano mini bilgisayar üzerinde 

çalışmaktadır. Bu mini bilgisayarın, piyasadaki diğer bilgisayarlara göre farkı, görüntü işleme ve 

yapay zeka uygulamalarında yüksek performans gösteren CUDA tabanlı bir grafik işlemci birimine 

sahip olmasıdır.  

Görüntü, İHA’nın altında yer alan Raspberry Pi V2 kamera modülü aracılığıyla mini 

bilgisayarına aktarılır. Elimizdeki mevcut sistem ile 720p çözünürlükte saniyede 30 kare ya da 

1080p çözünürlükte saniyede 15 kare işlenebilmektedir. Sistem Python kullanılarak sıfırdan 

yazılmış, görüntü işleme altyapısı olarak ise açık kaynak tabanlı OpenCV kütüphanesi 

kullanılmıştır. Görüntü işleme algoritması dört aşamadan oluşmaktadır.  

Birinci aşamada görüntünün parlaklık, kontrast, doygunluk gibi temel parametreleri, 

istenilen aralıklara göre ayarlanır. Sonrasında, elde edilen görüntünün renk uzayı, RGB’den LAB 

renk uzayına dönüştürülür. Bu renk uzayının diğer renk uzayına göre avantajı, farklı hava 

koşullarında hedefin parlamasına karşı daha verimli çalışmasıdır. 
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İkinci aşamada ise elde edilen görüntüye, 

hedefin renk skalasına bağlı olarak maskelemeler 

uygulayıp, hedefin daire olup olmadığı bir kontrol 

algoritmasıyla saptanır. Sonrasında, yakalanan 

görüntünün orijinine göre piksel olarak uzaklığı 

bulunur.  

 

Üçüncü aşama, ikinci aşamaya paralel olarak 

başlar. Görüntü çekildiği an, gerçek zamanlı saate 

göre zaman bilgisi alınır. Bu zaman bilgisi ile dronekit 

kütüphanesi kullanılarak, uçuş bilgisayarından o anki 

yükseklik ve GPS konum bilgisi alınır. Çekilen 

görüntüde, hedef noktasının orijine göre piksel 

uzaklığı, alınan yükseklik ve konum bilgisini işlemek 

için kullanılır. Bu bilgiler kullanılarak İHA’nın o anki 

GPS konumuna göre, hedef noktasının konumu ve 

yönü bulunur.   

Dördüncü ve son aşamada, hesaplanan 

hedefin tam konum bilgisi, dronekit kütüphanesi 

kullanılarak uçuş bilgisayarına, uğrama noktası 

(waypoint) olarak gönderilir. Uçuş bilgisayarı ve 

Jetson Nano arasındaki haberleşme, 

UART portu üzerinden MAVLink protokolü 

kullanılarak gerçekleştirilir. Dronekit 

kütüphanesi, uçuş bilgisayarı ve Jetson 

Nano arasındaki haberleşmeyi 

basitleştirmek için kullanılan, Python 

tabanlı bir kütüphanedir.  

 

2.7. Uçuş Performans Parametreleri 

Kontrol yüzeyleri uçuş kontrolünü sağlamaktadır. Araçtaki kanatçık, irtifa dümeni ve 

istikamet dümeni; sırasıyla yuvarlanma, yunuslama ve istikamet kontrolünü sağlamak için 

kullanılmıştır. Kanatçık, yüksek manevra kabiliyeti için veter uzunluğunun %22’si ve kanat 

Şekil 14: Akış Şeması 

Şekil 15: Hedef Tespitinde Kullanılan Maskeleme 
Yöntemi 
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açıklığının %24’ü olarak boyutlandırılmış ve moment kolunu artırmak için kanadın uç kısmına 

yakın konumlandırılmıştır.  

Yapılan uçuş testlerinden sonra detaylı tasarımda hesaplanan değerler ile uçuş veri 

kayıtları incelenerek oto pilottan alınan değerler karşılaştırılmıştır. Uçuş süresi ve seyir halinde 

pilden çekilen akım, hesaplanan değerlere oldukça yakın olduğu görülmüştür ve böylece güç ve 

itki sistemi görevleri tamamlamak için yeterli olduğuna karar verilmiştir. Testler sonucu aracın 

görevler için yeterli manevra kabiliyetine sahip ve aynı zamanda istikrarlı olduğu görülmüştür. 

Aracın gerçekteki ağırlığı, detaylı tasarımda hesaplanan ağırlık ile oldukça yakındır.  

İlk görev birebir test edilmiş ve görev süresi ölçülmüştür. İkinci görev için yük bırakma 

sistemi testleri yapılmış ve her atış için hedeften sapma değerleri ölçülmüştür. Hedeften 

ortalama sapma değeri Tablo 5’de gösterilmiştir. 

 

Motor %100 itki kuvvetiyle çalışırken maksimum çektiği amper değeri 48 amperdir. 

Kullandığımız ESC 60 ampere kadar dayanım göstermektedir.  Motor maksimum 45 derece 

sıcaklıkla çalışmaktadır. Çalışırken ulaştığı sıcaklık değerleri güvenli uçuş için uygundur. 

Parametre 
Görev 1 Görev 2 

Tasarım Gerçek Tasarım Gerçek 

Seyir Hızı (m/s) 15 18 13 16 

Stall Hızı (m/s) 9 9,5 9,9 9,8 

Maksimum Hız (m/s) 25 30 23 27 

Minumum Dönüş Yarıçapı (m) 4 5 5 5,30 

Şekil 16: Motor Özellikleri 
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Maksimum Uçuş Süresi (s) 600 480 480 390 

Ağırlık (g)  1918  2021  2038 2141  

Hedeften Sapma (m) - - 1 1,5 

Tablo 5: Aerodinamik Özellikler 

 

2.8. Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Üretim sürecinde harcamaları ilk olarak TÜBİTAK desteği ile karşılanmıştır. Kalan 

kısımlar destek olan sponsorlarımız sayesinde karşılanmıştır. Aldığımız parçalar ve yaptığımız 

harcamalar Tablo 6’da gösterilmiştir. 

No Parça Adı 
Birim Fiyatı 

Miktarı 
Toplam Fiyatı 

(TL) (TL) 

1 Pixhawk Cube Orange 2891,00 1 2891,00 

2 Here3 GPS 1522,00 2 3044,00 

3 Hobbywing Skywalker 60A ESC 287,00 1 287,00 

4 T-Motor AT2826 900 KV fırçasız motor 813,00 1 813,00 

6 Tower Pro MG90S Servo 20  4 80 

7 Tower Pro MG996R 42 1 42 

8 Nvidia Jetson Nano 4GB  1309 1 1309 

9 Raspberry Pi Kamera V2  361 1  361  

10 Holybro 433 MHz Telemetri 717 1 717 

11 FrSky X8R Alıcı 480 1 480 

12 TFmini Plus Lidar 594 1 594 

13 Mateksys Dijital Pitot Tüpü 609 1 609 

14 13 inç karbonfiber pervane 122 1 122 

15  3400 mAh 3S 40C Li-Po batarya  358  1  358  

16 70 Amper bıçak sigorta 10 1 10 

17 Acil durum akım kesme anahtarı 59 1 59 

18 EPP Köpük 800 3 2400 

19 Karbon fiber Çubuklar 400 - 400 

20 İniş takımı ve tekerlekler 70,00 - 70,00 

21 Servo bağlantı parçaları ve menteşeler 100,00 - 100,00 

22 FrSky X9DP2019 Kumanda 2730,00 1 2730,00 

TOPLAM     16757,00 

Tablo 6: Hava Aracı Maliyet Tablosu 

2.9. Yerlilik 

Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır. 

 


