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1. PROJE ÖZETİ 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

İHA’nın tasarımı aerodinamik usuller ve yarışma gereksinimleri doğrultusunda özgün olarak 

oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra bütçe, malzemelerinin ulaşılabilirliği ve üretim hızı 

üzerindeki değerlendirmeler tasarımın şekillenmesini önemli ölçüde etkilemiştir. Süreç 

içerisindeki denemelerde İHA’larda birçok hasar oluşabileceği için işlevsel ve kolay 

üretilebilir, tasarım ve malzeme seçimi yapılmıştır. Tamamlanmış İHA tasarımları, öncelikle 

bilgisayar ortamındaki test sonuçları değerlendirilerek geliştirmeler yapılmış ve test aracı 

olarak üretilmiştir. Üretilen herbir test aracı uçuş öncesinde, sırasında ve sonrasında test 

edilerek, nihai tasarımdaki eksiklikler giderilmiş , gerekli görülen geliştirmeler yapılmıştır. 

Aracımız mimari olarak aerodinamik gövde, üsten dikdörtgen kanat, konvansiyonel kuyruk ve 

iniş takımı bulundurmaktadır. Aracımız hafif, dayanıklı ve işlevsel yapıdadır. Gerekli olan itki 

gövde önünde konumlandırılmış tek motor ile sağlanmaktadır. Bu yapısı ile yarışmada 

gerekli olan yüksek güvenlikli uçuş, düşük hızlarda yüksek manevra ve stabilite 

kabiliyetlerine sahiptir. İHA’nın üzerinde bulunan motor aparatı, iniş takımları , kontrol 

mekanizmaları, kanat-gövde bağlantıları, pixhawk-raspberry kutusu gibi aksamlar tamamen 

özgün tasarlanmış ve üretilmiştir. Aracımızda güç kaynağı, uçuş kontrol kartı(Pixhawk), uçuş 

bilgisayarı(Raspberry p4), sigorta, akım kesici, motor, ESC ve servolar bulunmaktadır. 

1.2. Takım Organizasyonu 

 

 

 

 

 

 

1.3 İş Akış Çizelgesi 
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EĞİTİM SÜRECİ        

Doç. Dr. Hüseyin 
Toktamış
Danışman

Özgür Yalçın
Takım Kaptanı

Pilot

Safa Aslan
Tasarım, Analiz ve 
Üretim Sorumlusu

Kaan Kızılay
Yazılım, Yer İstasyonu 

ve Elektronik Alt 
Sistem Sorumlusu

Yasin Acet
Yazılım, Otonom 

Sistem ve Görüntü 
İşleme Sorumlusu



Tasarım ve yazılım ana başlıkları altında gerekli 

uygulama eğitimlerinin alınması (Solidworks, 

Python, Python OpenCV, Mission planer vb.) 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

   

TASARIM SÜRECİ        

Solidworks kullanılarak tasarımın yapılması  X 
X 

X 
X 

X 
X 

 

X 

 

 

 

Ansys gibi programlarla tasarımın analiz 

edilmesi 

 X X X 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

Test uçuşlarından sonra hataların giderilmesi    X X X 
X 

 

X 

YAZILIM SÜRECİ        

Otonom uçuş parametrelerinin incelenmesi ve 

uygun parametrelerin uygulanması 

   X X 
X 

X 
X 

 

X 

Görüntü işleme sisteminin yapılması ve 

uygulanması 

  X X X 
X 

 

X 

 

X 

MALZEME SÜRECİ        

Yarışma kapsamında kullanılacak uygun 

malzemelerin araştırılması  

X 
X 

X 
X 

X 
X 

 

X 

 

X 

  

Kullanılacak malzemelerin seçilmesi ve temin 

edilmesi. (Bazı malzemelerin temininde 

yaşanan sorunlar sebebiyle süreç uzamıştır.) 

  X 
X 

X 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

İnsansız Hava Aracımızın yapımı ile birlikte 

kullanılan malzemelerin test edilmesi ve 

yeterliliklerinin incelenmesi 

   X X 
X 

X 
X 

 

X 

ÜRETİM SÜRECİ        

İnsansız Hava Aracımızın tasarımına bağlı 

kalınarak üretiminin yapılması 

   X  

X 

 

X 

 

TEST-GÖREV KONTROL SÜRECİ        

Üretimden sonra ilk uçuş testlerinin yapılması    X   

X 

 

 

Otonom uçuş testlerinin yapılması, eksikliklerin 

giderilmesi ve oluşturulan algoritmaların 

geliştirilmesi (1. Görev) 

    X X 
X 

 

X 

Hedef tanıma ve yük bırakma testlerinin 

yapılması, eksiklerin giderilmesi ve oluşturulan 

algoritmaların geliştirilmesi (2. Görev) 

    X X X 
X 



2. DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Ağırlık, uçağın ilk tasarımından itibaren üretiminin sonuna kadar göz önüne alınması gereken 

önemli bir değerlendirme faktörüdür. Düşük ağırlıktaki hava araçları daha atik, kolay manevra 

yapabilen aynı zamanda yüksek işlevselliğe sahiptirler. Dolayısıyla ürettiğimiz İnsansız Hava 

Aracımızda olabildiğince düşük ağırlık elde etmeye çalıştık. Bu düşük ağırlığı elde edebilmek 

için aracımızın temel yapı malzemesi olarak XPS köpük tercih edilmiştir. Bunun yanı sıra 

araç içerisinde piyasada bulunan ağır hazır aparatları kullanmak yerine, kendimizin 

tasarlayıp 3D yazıcıdan ürettiğimiz daha hafif ve işlevsel bileşenleri kullandık. 

Tablo 1  Parça ve toplam ağırlık tablosu 

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

1 Gövde ve Kuyruk 96 1 96 

2 Kanat (Karbon Çubuklu) 194 1 194 

3 Servo 13,4 6 80,4 

4 Yük Bırakma Sistemi 30 1 30 

5 Motor, Pervane ve Motor Tutucu 80 1 80 

6 ESC 42 1 42 

7 Sigorta ve Yuvası 15 1 15 

8 Güvenlik Butonu (Bas Çevir) 17 1 17 

9 Lipo Batarya 189 1 189 

10 Raspberry Pi 4  47 1 47 

11 Pixhawk 2.4.8 38 1 38 

12 Safety Switch (Pixhawk) 2 1 2 

13 Buzzer 5 1 5 

14 Kamera 2,5 1 3 

15 RC Alıcı 14 1 14 

16 GPS 31 1 31 

17 Ön İniş Takımı 78 1 78 

18 Arka İniş Takımı 27 1 27 

19 Yeke 1 4 4 

20 Kanat Tak Çıkar Mekanizması 32 1 32 

21 Servo-Yeke Teli ve Stoper 1 4 4 

23 Kablolar  27,1 - 27,1 



24 Kullanılan Yapıştırıcı ve Diğer 

Malzemeler 

50 - 50 

25 Raspberry Pixhawk Yatağı (Fanlı) 25 1 25 

     

 Genel Toplam   1130 

 

Bir uçağın güvenle uçabilmesi ve ideal performans gösterebilmesi için denge merkezinin tam 

olarak ayarlanması gerekmektedir. Bu sebeble aracımızın üretiminden önce, içerisinde 

bulunan bileşenlerin denge merkezine olan uzaklıkları ve ağırlıkları hesaplanarak İHA iç 

dizaynı oluşturulmuştur. Üretimden sonra ise test edilerek, gerekli görülen değişiklikler 

yapılmıştır. Bunlara bağlı olarak İHA’mızın denge için ağırlık dağılımı Tablo 2’de 

gösterilmiştir. Bu teknik parçalar istenilen ağırlık merkezine yakınsanmış ve diğer etkenlerle 

istenilen ağırlık merkezine neredeyse ulaşılmıştır.  

Tablo 2 Malzeme ağırlık ve denge tablosu 

No Parça Adı Ağırlık 
(gram) 

X uzaklığı 
(mm) 

Y uzaklığı 
(mm) 

Z uzaklığı 
(mm) 

1 Motor Sistemi (Motor, Pervane, 

Motor Aparatı) 

80 0 0 -274,21 

2 ESC 42 50,205 10,4852 -148,399 

3 Ön Teker Sistemi  78 0 -101,5 -72,713 

4 Yük Bırakma Sistemi 56,8 0 -23,94 50,486 

5 Kamera 3 0 -33,14 -124,82 

6 Raspberry Pixhawk Sistemi 110 1,55 4,6 174,63 

7 Alıcı 14 -27,81 -5,67 252,53 

8 GPS 31 0 73,23 0 

9 Buzzer 5 -33,37 10,79 102,29 

10 Safety Switch 2 41,69 10,79 102,29 

11 Kanat (Tamamı) 295 0 50,51 15,33 

12 Arka Teker 27 0 -118,52 184,52 

13 Gövde ve Kuyruk 96 0 -7,07 111,63 

14 Sigorta ve Yuvası 15 52,4 28,84 -87,37 

15 Güvenlik Butonu 17 -52,89 25,48 -77,71 

16 Batarya  189 0 -5 -77,5 



 

 

Görsel 1 İHA üzerindeki eksenlerin ve belirlenen merkezin konumu 

Aracımızın kalkış için yeterli kaldırma kuvvetini oluşturabilmesi ve havada dengeli uçabilmesi 

için kanat ve kuyruk seçimi üzerine araştırmalar yapılmıştır. XFLR5 ve analiz programları 

üzerinden yapılan incelemelerde NACA4415 kanat profilinin bu gereksinimleri karşıladığı 

görülmüştür. Bu kanat profiliyle birlikte uygun kanat karakteristikleri belirlendi. Kuyrukta ise 

dengeli bir uçuş sağlayabilmek amacıyla uygun ölçüler, uçuş testleri yapılarak belirlenmiştir. 

Bu bağlamdaki bilgiler Tablo 3’te aktarılmıştır. 

Tablo 3 Uçak boyutsal parametreleri 

 Kanat Yatay Kuyruk Dikey Kuyruk 
Profil NACA 4415 Düz Düz 

Kanat Alanı (m²) 0,2 0,0324 0,010812 

Kanat Genişliği (mm) 1200 360 120 

Hücüm Açısı (°) 3 0 0 

Uç Veter (mm) 180 40 30,3 

Kök Veter (mm) 180 120 120 

Sivrilik Oranı  1 0,333334 0,2525 

W/S (kg/m²) 5,65 - - 

 

 

 



2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

Aracımızın tasarımı tamamen özgün bir şekilde oluşturulmuştur. Daha öncesinde yapılan 

literatür araştırmaları ile gerekli olan bilgiler edinilerek tasarımın şekillenmesi için bazı 

kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler başlıca aerodinamik usuller, yarışma görev gereksinimleri, 

bütçe, malzeme ulaşılabilirliği, üretim hızı, işlevsellik ve deneme sonuçlarından elde edilen 

verilerdir. Bilgisayar ortamında oluşturulan tasarımlar takım içerisindeki istişareler ve 

simülasyon analizleriyle test edilerek kararlaştırılmış tasarımların montaj aşamasına 

geçilmiştir. Montaj ve deneme süreçlerindeki geri bildirimler not edilerek, yarışma aracımız 

üzerindeki geliştirmeler yapılmıştır.  

 

Görsel 2 Tasarımın teknik gösterimi 

Aracımızın temel yapı malzemesi XPS köpüktür. XPS köpük malzemesi hafif, dayanıklı 

yapısının yanı sıra düşük bütçelidir ve kolay işlenebilmektedir. Köpük malzeme CNC makine 

kullanılarak şekillendirilmiştir. Bunun yanı sıra İHA’mızda yüksek dayanıklılığı ve hafif yapısı 

sebebiyle fotoblok malzeme kullanılmıştır. İHA üzerinde bulunan aparat ve bağlantı parçaları 

özgün olarak tasarlanmış, bu tasarımlar 3D yazıcı kullanılarak üretilmiştir. 3D yazıcılar hızlı 

ve hatasız bir şekilde üretim yapma olanakları sebebiyle aracımızın üretiminde sıklıkla 

kullanılmıştır. Bu bölümde özgün tasarımlar, teknik çizimleriyle aktarılacaktır. 



 

Görsel 3 Tasarımın iç dizaynı 

Gövde ve Motor 

Aracımızın teknik çizimlerinde görüldüğü üzere tabanı ve yan duvarları düz, tavanı ise 

bombeli özgün bir tasarıma sahiptir. Gövde tasarlanırken işlevsellik, üretim zamanı ve 

aerodinamik usuller ön planda tutulmuştur. Oluşturulan yapı, gövde içerisinde bulunan alanı 

maximum şekilde kullanım olanağı, elektronik bileşenlerin montaj kolaylığını sağlarken aracın 

üretimini temelde hızlandırmıştır. Gövdenin temel parçası XPS köpük malzemesidir. 

Gövdenin yapımında XPS köpük CNC makinesi ile şekillendirilmiş ardından üretilen parçalar 

yapıştırıcılar kullanılarak birleştirilmiştir. Gövde tabanında köpüğe ek fotoblok malzeme 

kullanılarak dayanıklı bir yapı oluşturulmuştur. Gövde batarya, motor, yük mekanizması, 

pixhawk, raspberry, esc, servolarla birlikte diğer yapısal ve elektronik bileşenlerin 

bağlantılarını sağlayan birçok aparatı bulundurmaktadır. Gerekli olan itki, gövde önünde 

konumlandırılmış motor ile sağlanmaktadır. Motor gövdeye özgün olarak tasarlanıp, 3D 

yazıcıdan üretilmiş PLA parçayla monte edilmiştir. 

 

Görsel 4 Motor ve motor takma aparatı 



 

Kanat ve Kuyruk 

Kanat yapımında aerodinamik usuller, görevi yapabilirliği üzerinde yapılan araştırmalar ve 

XFLR5 uygulaması üzerinden yapılan incelemeler sonucunda NACA4415 Kanat Profili 

kullanılmıştır. Birçok kanat profili grafiklerle test edilmiştir. NACA4415 profili grafiklerinde 

kararlı ve yüksek performans göstermiş aynı zamanda düşük açılarda yüksek kaldırma 

kuvveti sağlamıştır. Kanat tipi olarak ise düz kanat(dikdörtgen) tercih edilmiştir. Düz kanatlar 

yüksek güvenli bir uçuş sağlar. Aynı zamanda kaldırma kuvveti en sağlam olan kanat tipidir. 

Süzülme oranlarıda diğer kanat tiplerine kıyasla daha fazladır . Bu da daha az güç kullanarak 

daha fazla uçuş süresi sağlamaktadır. Kanatlar gövdeye üsten monte edilmiştir. Bu sayede 

gövde içerisindeki kontrol alanı arttırılırken montaj süreci kolaylaştırılmıştır. 

 

Görsel 5 NACA 4415 Kanat Profili 

Kanatların yapı malzemesi olarak XPS köpük tercih edilmiştir. 2 boyutlu görüntüsü alınan 

kanat profili, CNC makineye aktarılarak kanat parçaları oluşturulmuş ve birleştirilmiştir. 

Dayanıklılığı arttırmak için kanat içerisinde karbon fiber boru kullanılmış, kanat üzerinde ise 

bant uygulamaları yapılmıştır. Bantlar aynı zamanda köpük üzerindeki pürüzleri gidererek 

kanatlardan elde edilecek verimi arttırmıştır. Kanat gövdeye özgün olarak tasarlanıp, 3D 

yazıcıdan üretilen erkek-dişi aparatlarla bağlanmıştır. 

 

Görsel 6 Kanat Takma Mekanizması 

Kuyruk yapısında konvansiyonel(klasik) kuyruk tipi tercih edilmiştir. En çok kullanılan ve daha 

az ağırlıkla yeterli stabilite ve kontrolü sağlamada başarılı bir tiptir. Bu nedenle de aracımızda 



tercih edilen tip olmuştur. Kuyruk tamamen fotoblok malzemeden oluşturulmuş, gövdeye 

bağlantıları yapıştırıcılar ile sağlanmıştır. 

Uçuş Kontrol Yüzeyleri 

Uçak üzerinde bulunan 2 adet aileron, 1 adet rudder ve 1 adet elevator ile kontrolünü 

sağlamaktadır. Aracımızın teknik ve yapısal özellikleri dolayısı ile flaplara ihtiyaç 

duyulmamıştır. Aileronlar XPS köpük malzemeden üretilirken, elevator ve rudder fotoblokdan 

üretilmiştir. Aileronlar kanada liftli bant kullanılarak bağlantılanmıştır. Lifli bantlar hafif ve 

yüksek dayanıklılık sağlarlar. Elevator ve rudder ise fotoblok malzemenin katmanlı yapısı 

kullanılarak oluşturulmuştur. Uçuş kontrol yüzeyleri, hareket fonksiyonlarını servo motorlarla 

sağlamaktadır.  

İniş Takımları 

Aracımızın gövdesinin ön kısmında 2, arka kısmında 1 tekerlekten oluşan iniş takımı 

mevcuttur. İniş takımlarının tasarımı ve üretimi tamamen özgün olarak oluşturulmuştur. 

Gövdeye 3B yazıcıdan üretilen aparatlarla monte edilmiştir. Dayanıklılık ve aracımıza 

katacağı ağırlık değerlendirilerek alüminyum ve çelik tel kullanılmasına karar verilmiştir. Ön 

iniş takımı 3mm/25mm/340mm boyutlarındaki alüminyum parçanın hesaplanmış kısımlarının 

bükümüyle oluşturulmuştur. Arka iniş takımı ise uygun ölçülerdeki çelik teli yaylı bir yapıda 

şekillendirerek oluşturulmuştur. Yaylı yapı iniş ve kalkışlarda araca etki eden titreşim 

kuvvetlerini süspanse ederek güvenli uçuş imkânı sağlamaktadır. 

 

Görsel 7 İniş Takımları 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

İHA’nın üretiminden önce birçok literatür araştırmaları yapılmıştır. Bu araştırmalardan elde 

edilen bilgileri ve özgün fikirlerimizi, yarışma gereksinimleri doğrultusunda kullanarak birçok 

tasarım fikirleri oluşturduk. Tasarımlar bilgisayar ortamında  Ansys, XFLR5 ve SolidWorks 



programlarıyla  test edilerek, eksiklikler giderildi ve geliştirmeler yapıldı. Bu süreç içerisinde 

aracımızın bazı gereksinimlere sahip olması hedeflendi. Bunlar şu şekildedir; 

• Hafif, dayanıklı ve işlevsel gövde 

• Yüksek kaldırma kuvveti sağlayan kanat 

• Yüksek stabilite 

• Yüksek güvenlikli uçuş imkanı 

• Düşük hız ve alçak irtifada yüksek manevra kabiliyeti 

• Mukavemet 

• Minimum sürükleme kuvveti 

Yukarıda belirtilen kriterlerin sağlanması için tasarlanan araçlar analizlerle test edilmiştir. 

Nihayetinde tasarım şekillendirilmiş ve montaj aşamasına geçilmiştir. Aracımız üzerinde, 

gereksinimlerin karşılandığını gösteren grafik ve test sonuçları bu bölümde aktarılacaktır. 

 

Görsel 8 XFLR5 uygulaması üzerinden testleri yapılan birçok kanat profilinin kıyaslarının 
gösterildiği grafikler 

Yukarıda verilen grafikler değerlendirilerek taşıma, sürükleme ve moment gibi aerodinamik 

karakteristler elde edilmiştir. Bu veriler NACA4415 kanat profilinin daha kararlı bir yapıya 

sahip olduğunu göstermektedir. 



 

Görsel 9 SolidWorks üzerinden gerçekleştirilen kanat akış analizi 

2.4 Görev Mekanizması 

Görev mekanizmasının tasarımı ve üretimi takımımız tarafından tamamen özgün olarak 

hazırlanmıştır. Mekanizma oluşturulurken özellikle araca katacağı ağırlık ve kapsayacağı 

alan değerlendirilerek mümkün olan en hafif ve işlevsel yapı oluşturulmuştur. Mekanizma 

uçağın aerodinamik yapısını bozmamak için gövde içerisine gömülü bir şekilde 

konumlandırıldı. Yük taşıma sistemi yarışmada verilen topların çapları göz önünde 

bulundurularak iki adet çember şeklinde hazneden oluşmaktadır. Hazneler daire şeklinde 

kapaklara sahiptir. Bu kapaklar görev sürecince topları hazne içerisinde tutar. Gövde 

içerisinde kalan topları sabitlemek için ise hazneleri üst kısımdan saran lifli sentetik malzeme 

kullanılıyor. Böylelikle gövde içerisinde kalan kablolama ve elektronik bilşenler ile toplar 

arasındaki ayrım sağlanıyor. Haznelerin arasında konumlandırılmış, kapaklara entegre 2 

adet servo motor bulunmaktadır. Servo motorlar aracılığıyla kapakların açma-kapama 

fonksiyonları sağlanmaktadır. Kapakların hareketi gövdeye parelel şekilde 

gerçekleşmektedir. 

 

Görsel 10 Görev Mekanizması 

Görev mekanizması üretiminde genel olarak 3D yazıcı kullanıldı. Kararlaştırılmış hazne( 

servo motor yataklarıyla birlikte) ve kapak tasarımları, 3D yazıcıdan PLA malzeme 

kullanılarak üretildi. Üretilen hazneye öncelikle lifli sentetik malzeme ve servo motorlar 



yerleştirilmiş, ardından gövdenin taban kısmına yapıştırıcılar kullanarak montajı 

gerçekleştirilmiştir.  

Yarışma öncesinde, haznelere yerleştirilen toplar kapakların kapanmasıyla birlikte gövde 

içerisinde sabitlenir. Uçuş sürecince mekanizma, aracımızın içerisinde bulunan elektronik ve 

yazılımsal bileşenlerle kontrol edilmektedir. Görevlere göre hazırlanan yazılım elektronik 

bileşenlerden aldığı veriyi değerlendirerek uygun zamanda mekanizmaya komut gönderir. 

Gelen komutla birlikte servo motorlar kapakların açılmasını sağlar. Böylelikle toplar istenilen 

hedefe bırakılır. 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

İHA’mızda Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartını kullanıyoruz. Otonom stabilizasyon, yol 

noktası tabanlı navigasyon ve radyo telemetri modülleriyle birlikte iki yönlü telemetri için 

destek sağlayabilmesi sebebiyle Pixhawk kontrol kartı tercih edilmiştir. Ayrıca üzerinde 

bulunan özel bir PX4 sürücü katmanı, karmaşık görevleri yaparken daha sağlıklı sonuçlar 

vermektedir. Motorumuz, 1400kw fırçasız A2212 modelidir. Yaklaşık 52 gr olan motoru 9x5 

EP pervaneyle birlikte kullanıyoruz. Hız kontrol modülü olarak Skywalker 40A ESC 

kullanıyoruz. Skywalker ESC, hassas motor kontrolü gerektiren projelerde kullanılmak için 

tasarlanmıştır. Böylelikle motorumuzla uyumlu şekilde çalışmaktadır. Standart 40A akıma izin 

veren kartta, maksimum akım limiti 55 amperdir. Fırçasız Motor Sürücü ve Hız Kontrol 

Modülümüzün (ESC) ağırlığı yaklaşık olarak 39gr’dır. LEOPARD POWER yüksek verimli 

lityum batarya ile sisteme gerekli enerji sağlanmaktadır. Bu bataryanın minimum kapasitesi 

2250mAh, sürekli deşarj akım değeri ise 40C (90A)’dir. 3 hücreli, yüksek enerji yoğunluğu ve 

dengeli deşarj performansına sahip olması; bu bataryayı tercih etmemizde önemli rol 

oynamıştır. Bataryanın yaklaşık ağırlığı 189 gramdır. Radiolink AT9S Pro kumanda modeli ve 

R9DS 2.4GHz alıcısı kullanılmaktadır.  Bu kumanda 10/12 kanala, parazit önleme, gerçek 

zamanlı bilgileri doğru şekilde aktarma, voltaj koruma sistemine sahiptir. AT9S Pro 

2400MHz-2483.5MHz frekans aralığında çalışmaktadır. Ublox Neo M8N GPS Modülü 

kullanmaktayız. GPS modülümüz pusula sensörüne sahiptir. Ayrıca Pixhawk uçuş kontrol 

kartıyla sorunsuz ve stabil olarak çalışmaktadır. Raspberry Pi 4B uçuş bilgisayarını 

kullanıyoruz. Uçuş bilgisayarımızla ilgili detaylar ve kullanılan yan bileşenler 2.6 Hedef Tespit 

ve Tanıma Sistemi kısmında aktarılmıştır. Uçağımızda 8 adet Tower Pro MG90S metal dişli 

Servo motorlar kullanılmıştır. 



 

Görsel 11 Sigorta bağlantı şeması 

 

Görsel 12 Devre Şeması 

Otonom uçuş için ArduPilot’un Mission Planner arayüzünü kullanıyoruz. Tam otonom uçuşa 

başlamadan önce uçağımızın PID değerlerini uçak havadayken AutoTune moduna alıp 

ayarlıyoruz. Bu işlem kontrol kartımızın uçağımızı tanımasını sağlar. Uçağımızın iniş takımı 

olduğu için pist kalkışı yapıyoruz. Mission Planner ara yüzünde plan sekmesinde uçağımızın 

geçiş güzergahını belirliyoruz. İlk parametremiz TAKEOFF parametresidir. Genellikle kalkış 

açısı olarak 15 ile 20 derece arasında değer belirliyoruz. Yapmış olduğumuz denemeler 

sonucunda uçağımız için en ideal değerin 18 olduğunu belirledik.  Pist kalkışlarında 

TKOFF_TDRAG_ELEV, TKOFF_TDRAG_SPD1, TKOFF_THR_SLEW, 

TKOFF_ROTATE_SPD, TECS_PITCH_MAX, GROUND_STEER_ALT parametrelerini 

sıklıkla kullanıyoruz. Bu parametreleri, yaptığımız her uçuştan sonra elde ettiğimiz veriler 



ışığında daha stabil hale getiriyoruz. Uçak kalkışını tamamladıktan sonra harita üzerinden 

işaretlediğimiz geçiş noktalarına(waypoint) doğru hareket etmektedir. Geçiş noktalarını uçuş 

alanının özelliklerine göre belirliyoruz. Geçiş noktalarının yarıçapını 5 ile 20 metre arasında 

belirliyoruz. Bu değeri seçerken rüzgar hızı, uçağımızın manevra kabiliyeti, çevre faktörlerini 

göz önünde bulunduruyoruz. İdeal şartlar altında uçağımızın geçiş noktası yarıçapını 7.5 

metre olarak belirledik. Ayrıca DO_JUMP parametresini belirli bir güzergahta istediğimiz 

sayıda tur atmak istediğimizde kullanıyoruz. İniş için LAND parametresini kullanıyoruz. Uçak 

kalkış yaptığı yüksekliğe geldiği zaman parametre devreye giriyor. İniş yaparken 

LAND_FLARE_ALT, LAND_FLARE_SEC, LAND_PITCH_CD, TECS_LAND_ARSPD, 

TECS_LAND_SPDWGT parametrelerini kullanıyoruz. Bu parametreler inişe göre daha 

karmaşık yapıda olduğu için yaptığımız uçuşların ardından değişiklikler yaparak farkları 

gözlemlemliyoruz.  

2.6 Hedef Tanıma ve Tespit Sistemi 

Hedef tanıma ve tespiti sistemi için farklı algoritmalar ve yöntemler geliştirilmiştir. 

Kullanılacak yazılım dilli, görüntü işleme kütüphanesi, uçuş bilgisayarı, kamera ve sensörler 

için derin bir literatür taraması yapılmıştır. 

Hedef tanıma sistemi için kullanılmakta olan mini bilgisayar Raspberry Pi 4B, yüksek görüntü 

işleme hızı ve hızlı işlemciye sahip olan mini bilgisayarlar arasında aracımıza katacağı 

ağırlığı da hesaba katılarak seçilmiştir. Kameramız, mini bilgisayarımız ile en uyumlu olan 

Raspberry Pi kamera V2 dir. Algoritmalar Python programlama dili platformunda 

geliştirilmiştir. Görüntü işleme kütüphanesi olarak OpenCV tercih edilmiştir. Bu kütüphane 

görüntü işlemede daha başarılı ve popülerdir. 

Tablo 4 Hedef tespit ekipmanları 

 

Hedef tespitinde birinci adım olarak, İHA‘nın üzerinde bulunan sabit kameradan alınan renkli 

görüntülerden aranan renkteki nesnenin tespiti ve nokta tabanlı takibi, Python ortamında 

gerçekleştirilmektedir. Nesneden yansıyan ışık, Raspberry Pi Kamera V2 tarafından alınıp 

ışığa duyarlı fotodiyotlardan oluşan algılayıcı üniteye yansıtılır. Bu ünitede bulunan çok küçük 

fotodiyotlardan gelen analog görüntü, kuantumlama yapılarak sayısallaştırılır. Sayısal 



görüntü, Raspberry Pi 4B bilgisayarında işlenip hedef tespiti yapılmaktadır. Hedef tespit 

edildiğinde Raspberry Pi 4B’ye bağlı Pixhawk ‘ın GPS ‘inden hedefin tespit edildiği konum 

alınır. İha’nın yatay da bir hızı olduğu dolayısıyla alınan konuma 2. Defa gelmeden önce  

Raspberry Pi 4B, Pixhawk üzerinden İHA’nın hızını alıp değerlendirerek, servoların açılacağı 

uygun konumu belirler. Bu konuma gelindiğine Servo_1’e komut gönderilir ve yük bırakılır.  

İkinci yük bırakmada aynı işlemler uygulanır. Servo_2’ye komut gönderilir ve yük bırakılır. 

Sabit veya hareketli bir görüntüdeki nesnenin tespiti mini bilgisayar aracılığıyla işlenirken 

çeşitli adımları uygulamaktayız. Bu adımlar en genel anlamda; 

•  Görüntüyü sayısala çevirme ve bilgisayara aktarma, 

•  Gürültüyü azaltma, 

•  Görüntüyü iyileştirme, 

•  Görüntüdeki anlamlı nesneyi isleme, 

• İslenmiş görüntü sonucu gerekli işlemleri gerçekleştirme işlemlerini içerir.  

 

Görsel 13 Hedef tespit, tanıma ve yük bırakma sisteminin blok diagramı şekilde gösterilmiştir. 



Sayısal görüntü işleme, analog bir görüntünün sayısal biçime dönüştürülmesi ve daha sonra 

çeşitli amaçlar için (iyileştirme, onarma, sınıflandırma, sıkıştırma, anlama ve yorumlama, vb.) 

sayısal bilgisayarlarla işlenmesi ile ilgilenir.  

Bu referanslarımız piksel etrafında olan 4’lü veya 8’li komşulukları olabileceği gibi, 

görüntünün tümü ya da görüntü üzerindeki bir nesne de olabilir. Bu referans seçimi, 

yapacağımız işleme göre değişiklik göstermektedir. Oldukça fazla sayıda sayısal görüntü 

standardı vardır. En çok Gri Tonlama ve RGB (Red Green Blue) standartları kullanılmaktadır. 

Bizim yazdığımız algoritmalarda da RGB standartları kullanılmaktadır. 

Sayısal Görüntüde Gürültü: 

Gürültü, işarette ilgilendiğimiz veri dışında kalan tüm verileri kapsasa da biz sadece 

ilgilendiğimiz veriyi bozan işaretleri gürültü olarak tanımlıyoruz. Görüntüde gürültü pek çok 

sebeple oluşabilmektedir. Görüntüdeki gürültüyü azaltmak için kaynak görüntüye filtreler 

uygulamaktayız. Böylelikle görüntü, işlemler için en verimli hale getirilmektedir. 

Nesne Algılama ve Arka Plan Belirleme: 

Arka plan, bir görüntüde ilgilenilen nesne veya nesnelerin dışında kalan alanı tanımlar. 

Hareketli nesne veya görüntünün ilgilenilen kısımları ise ön alan olarak adlandırılır. 

Nesne algılama, görüntü işleme alanında sıklıkla başvurulan yöntemlerden biridir. Nesne 

algılama ve algılanan nesneyi takip etme birlikte kullanılabildiği gibi bazı uygulamalar sadece 

nesneyi algılama üzerine kurulmuştur. 

Arka planın filtrelenmesi için arka plan renginin filtrelenerek ve siyaha çevrilerek nesneler ön 

plana çıkarılmaktadır. 

Kenar tanımlama: 

Görüntü üzerinde kenar tespiti yapmak; o görüntüdeki nesneleri tespit etmek, saymak ve 

özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılır. Kenar belirleme algoritmaları en temel anlatımıyla, 

görüntü üzerindeki piksellerin renk değerlerinin birbirlerinden farklılaşması ile belirlenir. Kenar 

belirleme işleminde OpenCV Threshold (Eşikleme) yöntemi kullanılmıştır. Giriş olarak verilen 

görüntüyü ikili görüntüye çevirmek için kullanılan bir yöntemdir. İkili görüntü (binary), 

görüntünün siyah ve beyaz olarak tanımlanmasıdır. Morfolojik operatörler gibi görüntü 

üzerindeki gürültüleri azaltmak veya nesne belirlemek gibi farklı amaçlar için kullanılır.  

Nesne Tanımlama İşlemleri: 

Nesne tanımlama, islenen görüntüdeki nesnelerin takip edilebilir özelliklerinin belirlenmesine 

dayalı yöntemlerdir. Bu yöntemlerin en popüleri kenar tanımlama yöntemidir. Bizim 



yazdığımız algoritmada da kenar tanımla ve köşe belirleme işlemlerinden önce hedef rengine 

göre maskeleme yapılarak, maskelenen alanda kenar tanımlama işlemi yapılır. Kenar 

tanımlama işleminden sonra HoughCircles fonksiyonu ile görüntüdeki daireler bulunur. 

HoughCircles, resim üzerinde hayali daireler çizerek görüntüdeki gerçek çemberler üzerinde 

arama işlemi gerçekleştirir. Hayali dairelerimizi ise OpenCV’nin içinde bulunan HoughCircles 

fonksiyonu ve parametreleri ile oluşturuyoruz. Nesne tanımlamada böyle bir yol izlememizin 

sebebi hedefin daha başarılı bir şekilde tespit edilebilmesidir. 

Renk Sınırını Belirleme: 

İHA da bulunan kamera, görüntü çekimi sırasında birçok dış etkiye maruz kalacaktır. Güneş 

parlamaları ve zeminde bulunan renkler etkilerin başlıca unsurlarıdır. Hedefte bulunan 

görüntü içindeki renkler hariç diğer renkler maskelenmektedir. Bu renkler, yazılıma RGB renk 

uzayı ile tanıtılmıştır. Işığı temel alarak, doğadaki tüm renklerin kodları bu üç temel renge 

referansıyla belirtilir. Her renk %100 oranında karıştırıldığında beyaz ve %0 oranında 

karıştırıldığındaysa siyah elde edilir. Bu uzayda, ana renkler olan kırmızı, mavi ve yeşil 

belirtilmediği için, bu ana renklerin tanımı değiştikçe, tüm renkler değişir. Bizim tespit 

etmemiz gereken kırmızı rengin RGB kodları alt sınırı (150,0,0), üst sınırı ise (255,40,40) 

şeklindedir. 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Sabit kanat insansız hava aracımız 1. görevi yaparken 1130 gram ağırlığa sahiptir. İHA’mızın 

maksimum hızı 17.2 m/s olarak hesaplanmıştır. İHA’mızın minimum havada kalma süresi 

(tam gaz) 4.2 dakikadır. Ortalama uçuş süremiz yapılan uçuşlarla 6 dakika olarak 

hesaplanmıştır.  

Tablo 5 Batarya bilgileri 

Lipo Kapasitesi (mAh) Toplam Ağırlık (gram) Uçuş Süresi (dakika) 

2250 1130 4,2-7 

3400 1210 6,1-10,7 

Tablo 6 İHA’mızın görevlerdeki performanslarını etkileyen faktörler aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

 Görev 1 Görev 2 

Uçak Ağırlığı (gr) 1130 1350 

Kanat Yükü (kg/m²) 5,65 6,75 

Cd 0,011 0,011 

Cl 0,85 0,85 

Cl (max)  1,4 1,4 



Stall Hızı (m/s) 8,03 8,78 

Seyir Uçuş Hızı (m/s) 10,31 11,27 

 

 

Görsel 14 Cl katsayısının grafiği                           Görsel 15 Cd katsayısının grafiği 

Uçağımız yüksüz seyir uçuşunda 45-60° aralığında 6-10 metre yarıçapında dönüş 

gerçekleştirebilmektedir. Bu değerlerle yarışma koşullarına hazır olduğunu düşünmekteyiz. 

Buna ek olarak yaptığımız uçuşlarda İHA’mızın mecbur kaldığı zaman çok daha dar bir 

alandan daha fazla yatış açısıyla dönebildiğini de gözlemledik. 

İHA’mızın 2. Görevi kapsamındaki hedef tanıma sistemi, gün içindeki farklı zamanlarda farklı 

performans sergilemektedir. Bu performansı gösteren grafik aşağıda verilmiştir. 

Tablo 7: Gün içerisindeki ışık miktarındaki değişim - Hedef tespit oranı değişimi 
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Hedef Tespit Oranı Güneş Işığının Değişimi



2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

     İHA’mızın maliyet dağılımı aşağıda verilen tabloda verilmiştir. Tabloda tek bir İHA’nın 

üzerinde kullanılan malzemeler gösterilmiştir. Alüminyum Lama ve Tel İniş Takımının 

yapımında, yaylık tel ve tel stopperi servo yeke bağlantılarında, ESUN PLA+ ise birçok teknik 

aksamın üretiminde kullanılmıştır. 

Tablo 8 Bir İHA'nın maliyet tablosu 

No Parça Adı Birim Fiyatı (TL) Miktarı Toplam Fiyatı (TL) 
1 Pixhawk 2.4.8 (Set) 830 1 830 

2 1400 KV Motor 58 1 58 

3 Skywalker 40A ESC 162 1 162 

4 Tower Pro MG90S Servo 26 6 156 

5 Raspberry Pi 4 688 1 688 

6 Raspberry Pi Camera v2 378 1 378 

7 3S 2250 mAh Lipo Pil 252 1 252 

8 Radiolink R9DS Alıcı 247 1 247 

9 Güvenlik Butonu 32 1 32 

10 50A Sigorta 20 1 20 

11 Sigorta Kutusu  50 1 50 

12 Alüminyum Lama 65 1 65 

13 3mm Alüminyum Tel 20 1 20 

14 55mm Tekerlek  15,5 3 46,5 

15 Tekerlek Stoperi 12 1 12 

16 Yaylık Tel 2 1 2 

17 Tel Stoperi 4 lü Set 13 1 13 

18 3mm Fotoblok 20 1 20 

19 XPS Köpük 300 1 300 

20 Karbon Fiber Boru 124 1 124 

21 ESUN PLA+ 170 1 170 

22 Güç Kablosu 12 1 12 

23 Servo Uzatma Kablosu 4 3 12 

24 Pervane 9,5 1 9,5 

     

 Genel Toplam   3679 

 

2.9 Yerlilik – Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır. 


