


1. PROJE ÖZETİ 

Takımımız Elektrik Elektronik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliğinde öğrenim gören üyeleri ile farklı sorunlara farklı perspektiflerden bakarak 

kolaylaştırıcı çözümler bulunması hedeflenmiştir. İnsansız hava araçları ortak ilgi alanımız 

olması ekibimizin bir araya gelmesinde önemli bir yer tutarken yarışmada bilgi ve 

tecrübelerimizi ortaya koymak için çalışacağız. 

Tüm yarışma gereksinimleri göz önünde bulundurularak özgün bir tasarıma, küçük bir 

hacme ve hafif bir gövdeye sahip İHA tasarımı yapılmıştır. 3 boyutlu yazıcıdan PLA 

kullanılarak mekanizma tasarımı düşünülmüştür. XFLR5 programı kullanılarak kanat tipi 

belirlenmiştir. Seçilen fotoblok, EPP köpük, balsa gibi malzemelerle de hafif ve sağlam bir 

uçak planı oluşturulmuştur. 

 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Yüksek yük taşıma kapasiteli ve dengeli olması amacıyla da üstten kanatlı bir model 

düşünüldü. Bu üstten kanatlı modelin gerek yarışma görevleri gerekse manevra kabiliyetini 

arttırmak için XFLR5 programı kullanılarak gerekli hesaplamalar yapıldı. Hafif olması amacıyla 

önden tek motorlu bir tasarım gerçekleştirilerek ESC kullanımı teke indirildi. Düşük kapasiteli 

Li-Po batarya kullanılması ile gerekli görev süresi hesaplanmış olup ağırlıktan kazanılmıştır. 

Kuyruk tasarımında ise daha fazla stabilizasyon sağlamak amacıyla geleneksel kuyruk tipi 

seçildi. Mekanik tasarımda yatay ve dikey dengeleyicilerin kanat ve gövde ile uyumu, 

maksimum hıza karşılık verimi, 𝐶𝐿 ve 𝐶𝐷 katsayılarının kanadın yatayla yaptığı açıdaki 

yansımaları ve aerodinamik hesaplamaları XFLR5 programından faydalanılarak 

hesaplanmıştır. 

1.2 Takım Organizasyonu 

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Selenga S-1 takımı farklı 

bölümlerden öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu ve hepsi de kendi alanına ilgili ve 

gayretli takım üyelerinden oluşan bir takımdır. 

Takımın Akademik danışmanlığını yürüten Araştırma Görevlisi Mevlüt Said Saraçoğlu, 

MS Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, çalışmalarına 

Telekomünikasyon sistemleri alanında devam etmektedir. 

Takım kaptanlığı görevini üstlenen Hatice Karahan Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf 

öğrencisidir. Yazılım ekibinde görüntü işleme ile ilgilenmektedir. Aynı zamanda Mission 

planner ve XFLR5 uygulamalarını kullanabilmekte, üretim kısmında da hava aracının 



aerodinamik analizleri ile ilgilenmektedir. 2017’ den beri pilotluk yapmakta olup İHA-1 ticari 

pilot lisansına sahiptir. 

Takım üyelerinden Mustafa Koca Nükleer Enerji mühendisliği 3. sınıf öğrencisidir. 

Hava aracının yapımında SolidWorks uygulamasını kullanarak hava aracını analiz ve üretime 

hazır hale getirecektir. Mekanik ekibinde görev mekanizması tasarımından sorumlu olup aynı 

zamanda Premiere Pro ve Photoshop programını da kullanabilmektedir.  

Takım üyelerinden Nejla Cenan Elektrik- Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisidir. 

Elektronik ekibinde hava aracının elektronik komponentlerinin seçimi ve komponentlerinin 

bağlantılarından sorumludur. Yerli ESC tasarımında donanım ekibinde yer almış olup Altium 

ve Photoshop programını kullanabilmektedir. Aynı zamanda takımın yedek pilotudur. 

Takım üyelerinden Furkan Şen Elektrik- Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisidir. 

Yazılım ekibinde görüntü işleme ile ilgilenmekte ve Python dilinde kod yazabilmektedir. Yerli 

ESC tasarımında yazılım ekibinde görev almıştır. 

Takım üyelerinden Asude Çiflik  Elektrik- Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisidir. 

Yazılım ekibinde görüntü işleme ile ilgilenmektedir. Yerli ESC tasarımında yazılım ekibinde 

görev almıştır.



*: Planlanan   *:Gerçekleşen 

 

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

 

SELENGA S-1, SABİT KANAT, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
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1. 
TASARIM OLUŞTURULMASI VE KAVRAMSAL 
TASARIM 

01.11.20 15.03.21 
135                                

1.1 Görev Mekanizması Tasarlanması 20                       

1.2 Görüntü İşleme Algoritmasının Geliştirilmesi 90                       

1.3 Devre Çizimi 60                                

1.4 İHA Tasarımı 20                       

1.5 Görev Mekanizması Üretimi 10                       

1.6 İHA’ nın Teknik Çiziminin Yapılması 30                       

1.7 Esc Yazılım Hazırlaması ve Devre Tasarımı 90                       

1.8 Kavramsal Tasarım Raporunun Hazırlanması 20                                

2. MALZEME SEÇİMİ VE DETAYLI TASARIM 01.11.20 01.08.21 270                                

2.1 Malzeme Seçimi 20                             

2.2 Malzeme Temini 30                       

2.3 Tasarımın Güncellenmesi 10                       

2.4 Devre Çizimi Güncellenmesi 10                       

2.5 Aerodinamik Analiz Yapılması 20                               

2.6 Detaylı Tasarım Raporuna ve Video Çekimine Başlanması 90                              

3. PROTOTİP İMALATI VE SİSTEM ENTEGRASYONU 01.05.21 15.07.21 40                                

3.1 Elektronik Komponent Testi 20                               

3.2 Simülasyon 10                       

3.3 İha Prototip Üretimi 10                       

4. PROTOTİP VE SİSTEM TESTLERİ 15.06.21 12.09.21 80                                

4.1     Manuel Uçuş Testi 10                       

4.2 Otopilot Kalibrasyon Ayarları / Aerodinamik Kararlılık 10                       

4.3 Otonom Uçuş Testi 5                               

4.4 Pitot Tüpü ve Flap Testi 5                       

4.5 Görev-1 Testi 5                       

4.6 Gimbal Üretimi ve Testi 5                       

4.7 Yerlilik Testi 20                       

4.8 Görev-2 Yazılım ve Donanım Testi 50                       

4.9 Yedek Malzeme Temini ve Yedek İHA Üretimi 20                               



2. DETAYLI TASARIM 

İHA’ nın kavramsal tasarım sürecinden sonra daha hafif ve dayanıklı üretilmesi planlanmış, 

bu amaçlar doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır. Gövdede belli bölgelerde boşluklar 

açılarak ağırlıktan kazanılmaya çalışılmıştır. Tamamen fotoblok ve eppden üretilen prototip 

uçakta 1237 g ile mümkün olan en hafif İHA tasarlanmıştır. 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Kavramsal tasarımda düşünülen motor montajı gövde içinde kalması planlanmaktaydı 

ancak yapılan çalışmalar sonucu motorun gövde içinde kalması titreşime sebep olabileceği ve 

otopilotu etkileyebileceği görülmüş ve motor montaj tasarımı gövde dışına alınmıştır.  

Kanat boyutlandırma; 

Kanat tasarımında İHA’nın tahmini 1.4 kg olması planlanmaktadır. Bu bağlamda kübik kanat 

yüklemesi aşağıdaki formülden yararlanılarak hesaplanmıştır. (W = İHA Kalkış Kütlesi, S = 

Kanat Yüzey Alanı). 

          Kanat Yüklemesi = 
𝑊

𝑆
                                                    

                                     Kübik Kanat Yüklemesi = 
𝑊

√𝐾𝑎𝑛𝑎𝑡 𝑌ü𝑘𝑙𝑒𝑚𝑒𝑠𝑖3
                

Formül sonucunda 0.320 – 0.380 m2’lik yüzey alanına ihtiyaç duyulduğu saptanmıştır. Bu 

parametrelerle; 

Açıklık Oranı = 6.08 

Sivrilme Oranı = 1 

kanat boyutları hesaplanmıştır.  

Kuyruk Boyutlandırma; 

        Yatay stabilizatör boyutlandırmada aşağıdaki formülden yararlanılmıştır.( SHT = yatay 

stabilizatör yüzey alanı, CHT = yatay stabilizatör sabiti (her kuyruk için farklılık göstermektedir.), 

SW = Kanat Yüzey alanı, CW = Kanadın ortalama veter boyu, LHT = Kanat ve yatay 

stabilizatörün aerodinamik merkezleri arası uzaklık.) 

                                𝑆𝐻𝑇 =  
𝐶𝐻𝑇𝑆𝑊𝐶𝑊

𝐿𝐻𝑇
                                                                           

      Dikey stabilizatör için boyutlandırmada aşağıdaki formülden yararlanılmıştır. ( SVT = Dikey 

stabilizatör yüzey alanı, CVT = Dikey stabilizatör sabiti (her kuyruk için farklılık göstermektedir.), 

SW = Kanat Yüzey alanı, CW = Kanadın ortalama veter boyu, LVT = Kanat ve dikey 

stabilizatörün aerodinamik merkezleri arası uzaklık.) 

     𝑆𝑉𝑇 =  
𝐶𝑉𝑇𝑆𝑊𝐶𝑊

𝐿𝑉𝑇
                                                                                     

Formüller sonucu elde edilen boyutsal parametreler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 



Kanat 

Kanat Açıklığı 140 

Kanat Veter Boyu 23 

Açıklık Oranı 6.08 

Kanat Yüzey Alanı 0.32 

Ağırlık 330 

 

Yük bırakma mekanizması ağırlık merkezine koyularak Görev 2 esnasında yük 

bırakıldıktan sonra havada ağırlık merkezinin kaymaması amaçlanmıştır. Kütle merkezi 

kanadın 1/3 oranında hücum kenarına yakın tarafındadır. İlk üretilen prototipte uçuş 

aerodinamiğinde sorun yaşanmış, kanat kuyruk arasına 10 cm eklenmiştir. 

Kırmızı renk x ekseni, yeşil 

renk y ekseni, mavi renk z eksenini göstermektedir. 

No Parça Adı Ağırlık(g) Adet 
Toplam 

Ağırlık(g) 

X 
uzaklığı 

(mm) 

Y 
uzaklığı 

(mm) 

Z 
uzaklığı 

(mm) 

1 Skywalker 30A 
ESC 

33.3 1 33.3 0 0 82,5 

2 Sunnysky Motor 81 1 81 0 0 255 

3 Yatay Stabilize 55 1 55 0 0 -600 

4 Dikey Stabilize 24 1 24 0 0 -600 

5 GPS 48.4 1 48.4 0 +45 +200 

6 Güç Modülü 16.6 1 16.6 0 -32 +44 

7 Telemetry Verici 21 1 21 -24 +25 -23 

8 30 A Bıçak Sigorta 21.4 1 21.4 +18 -15 +46 

9 Anahtar 5 1 5 +25 -15 +42 

10 Faydalı Yük 
Platformu 

29 2 58 +200/-
200 

0 0 

11 11x47 pervane 9.3 1 9.3 0 0 257 

12 Cube 74.6 1 74.6 0 0 0 

13 Voltaj Regülatörü 13.2 1 13.2 +12 -14 +36 

14 Lipo Pil 150 1 150 0 -250 +180 

15 Alıcı 17.3 1 17.3 -21 0 -47 

16 Raspberry Pi 46.6 1 46.6 0 -45 0 

17 Rpi Kamera 3.3 1 3.3 0 -52 -35 

18 Gimbal 30.7 1 30.7 0 -48 -35 

19 Buzzer 9.3 1 9.3 +21 0 0 

20 Güvenlik Anahtarı 4.2 1 4.2 -21 0 +28 

21 Aileron Servo Motor 13 8 104 +400/-
400 

0 0 

 

Yatay Stabilize 

Kuyruk Açıklığı 52 

Kuyruk Veter Boyu 15 

Kuyruk Yüzey Alanı 0.78 

Ağırlık 55 



2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

➢ Kanat gövde montesi; 

 

Stabilite ve yerden yükseklik konuları düşünüldüğünde seçimimiz üstten kanat olmuştur. 

➢ Kuyruk tasarımı; 

 

Ağırlık, stabilite ve prop wash gibi parametrelerde geleneksel kuyruk diğerlerine göre daha 

avantajlı olduğundan tercih edilmiştir. 

Gövdede fotoblok tercih edilmesinin sebebi maliyeti düşük, üretimi basit ve tamiratının kolay 

olmasıdır. İniş takımı tercih edilmemesinin sebebi; 

• Ağırlıktan kazanmak, 

• Ankara’da sabit kanat için pist alanının pek olmaması, 

• Toprak zemine inildiğinde sürekli onarım gerektirmesi, 

• Otonom uçuşta elden fırlatmanın geleneksel kalkışa göre parametre ayarlarının daha 

kolay olması vb. 



sebeplerdir. İha gövde üzeri iniş yaptığında hem zorlu zeminlere inişi kolaylaşmakta hem 

de daha az tamirat gerektirmektedir 

   

   İhanın üç yan görünümü yanda, kesit diyagramı 

yukarıda verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Aerodinamik üzerine çalışmalara kanat profili seçimi ile başlandı. Model uçaklarda sıkça 

tercih edilen kanat profilleri ve istenilen optimizasyonun yakalanabileceği düşünülen profiller 

için XFLR5 ile analiz yapılıp tercih seçeneğini üç profile kadar düşürülmüştür. Elemede 

reynolds sayısı, CL, CD, CM gibi sabit katsayılar üzerinden gidilmiştir. Bu değerlere karşılık stall 



ve seyir hızının; reynolds sayısı, CL, CD katsayılarının bulunmasına yardımcı olan 

formüllerdeki değerler ile uyuşup uyuşmaması üzerine karar verildi. Eleme sonucunda kalan 

ilgili profiller: sd8040, clark-y, naca4412.  

Kanat profili seçiminde düşük hızda, CL/CD oranın en yüksek olduğu profilin seçilmesine 

dikkat edildi. Bunun yanında stabilizasyon açısından daha dengeli grafik seyreden profil 

seçildi. Yüksek CL değerine ve tutunma kaybı yaşatmayacak düzeyde hücum açısının 

seçilmesine özen gösterilmiştir. Bunun için de CL/α grafiği kullanılmıştır. Düşük ve yüksek 

hızlarda üç profilin de analizleri yapılmıştır. 

Stall hızı hesaplamaları ile bulunan hız değeri 

5-6 m/s ye karşılık gelmektedir. Bu değer 

bulunurken kullanılan stall hızı formülünde CL 

değeri olarak grafiğin 0 hücum açısındaki CL 

değeri kullanılmış aynı formül ile reynolds sayısını 140,776 olarak hesaplandıktan sonra bu 

değerdeki grafikler incelenmiştir.  

Seyir halinde uçuş hızının motor, ağırlık, CL max ve diğer özelliklerine karşılık 16.05 m/s 

olduğu hesaplandı. Bu hesaplamada kullandığımız CL max değeri olarak en yüksek CL değeri 

alındı. Yine aynı şekilde CL hesaplama denkleminden elde edilen CL değeri ile eş değer 

sonuçlara ulaşıldı. Seyir hızının minimum 17 maksimum 19 m/s olabileceği ihtimaller üzerine 

analiz yapılmasına karar verildi. İHA’ nın hızının 19 m/s olması halinde hesaplanan Reynolds 

sayısı 267,474 16.05 m/s hız hesabında kullanılan CL max değerine karşılık gelen Reynolds 

sayısı da analizleri destekler nitelik taşıdı. 

 

 

Hücum açısı(α) belirleme sürecinde maksimum CL/CD orana karşılık gelen açı yani 3 derece 

seçildi. 3 derece her kanat profili için teoride en uygun açı olduğunu ispat ediyor. Fakat seyir 

halinde hücum açısının değişmesinin kuvvetle muhtemel olması durumuna karşılık seçim yine 

sd8040 profilinden yana kullanıldı. Uçuş boyunca daha kararlı bir eğim seyretmesi kanat 

seçimini destekler nitelikte oldu.  



 

Yüksek hızda CL/α değişiminde ise yine en kararlı değişimler sd8040 profilinde gözlemlendi. 

Bunun yanında 3 derecelik hücum açısı seçimi, seyir hali için uygun olduğunu tekrar ispatladı.  

Kalkış sırasında açının artması durumuna karşılık maksimum 5 derecelik bir açı artışına 

takiben 10 derecelik açıdaki CL değeri, tutunma kaybı endişesi yaşamamak adına yine 

seçimlerimizi doğruladı. 

(Kırmızı: SD8040, Yeşil: Clark-Y, Mavi: Naca4412) 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Görev mekanizması önceki 

senelerden farklı olarak gövde içi 

yerine kanat altına alınarak ve 

gövde hacmi küçültülerek ağırlıktan kazanılmıştır. 3 boyutlu yazıcıdan basılan 

mekanizmalarda PLA filament kullanılmış olup her biri 29 gramdır. Yükü bırakması 

gerektiğinin komutunu Raspberry Pi’ den alan servo motor 130° bir açıyla dönerek kapağın 

yükü bırakabileceği şekilde açılmasını sağlamaktadır. 

 

 

Mekanizmalar yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi bir içi boş yarım kürenin diğer küre etrafında 

servo motor hareketi ile çalışmaktadır. Mekanizmanın iç çapı görev yükünün sığabilmesi için 



 

70 mm olarak tasarlanmıştır. Bu tasarım sayesinde kanat altında bulunan mekanizmalar 

görevleri bittikten sonra hacim olarak yaklaşık yarıya indiği için iniş esnasında hasar görme 

olasılığı da düşürülmüştür.  Mekanizmalar birbirine ve kanada vida ile monte edilecektir.   

 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

İHA’da güç kaynağı olarak 3S 2600 mAh Li-Po pil kullanılmıştır. Sistemin çektiği maksimum 

akım 28A olarak hesaplanmış olup emniyet için 30A bıçak sigorta ve akım kesici anahtar 

kullanılması planlanmaktadır. Konum hassasiyetini arttırmak için Here 3 GPS kullanımı 

tercih edilmiştir. Görüntü işleme için Raspberry Pi 4 görev bilgisayarı olarak seçilip 

beslemesi XL4015 voltaj regülatörü ile yapılacaktır. Otopilotla bağlantısı TELEM2 portu 

üzerinden sağlanmıştır.  

Uçuş Kontrol Kartı Seçimi:     

The Cube ürünü aşağıdaki 

sebeplerden dolayı tercih 

edilmiştir: 

-Sinyal titreşim engelleyici 

özelliğe sahip IMU         ve üç 

adete kadar IMU GPS desteği              

 -Çok sayıda I/O portu                                                                                                         

-Entegre edilmiş FMU sistemi  

-FMU ve IO SRAM/RTC’de 

yedekleme için kullanılmak üzere 

entegre edilmiş dahili batarya ünitesi                                                                                                                                                         

-Sağlam DF17 Arabirim konnektörleri gelişmiş düşme ve darbe direnci  

 

 



GPS RadioLink SE100 Here 2 GPS Here 3 GPS 

Alıcı Tipi u-blox UBX-M8030 
(M8P) 

u-blox M8N u-blox M8 GNSS (M8P) 

Doğruluk Tek GNSS ile 2.5m, 
eş zamanlı GNSS 

ile 50 cm 

 
3D FIX 

3D fix: 2,5m  /        
RTK: 0,025m 

Yenileme Hızı (max) 10 Hz 10 Hz 8 Hz 

İletişim Protokolü GPS UART, 
geomagnetik I2C 

CAN, I2C CAN 

IMU Sensörü - ICM20948 ICM20948 

Ağırlık (g) 34,9 49 48,8 

Fiyat 320,4 ₺ 1499 ₺ 1.534 ₺ 

 

RTK destekli, hassasiyeti yüksek, doz ve sıçramaya dayanıklı ve RTK kullanıldığında 

konumda doğruluk 0,025m ye kadar çıkabildiği için Here 3 GPS kullanımına karar verilmiştir. 

 

 

Motor  SunnySky 2820-6 SunnySky X3108S 900 KV 

KV Değeri 920 900 

3S Bataryada Maksimum İtki 2180 1250 

Maksimum Sürekli Akım 52A 22A/30S 

Maksimum Li-Po Hücresi 3-4S 3-4S 

Ağırlık (g) 143 81 

Fiyat  430,58 ₺ 399,08 ₺ 

 

Uygun fiyatlı oluşu, istenilen itki kuvvetini sağlaması ve hafifliliği nedenleriyle SunnySky 

X3108S 900 KV motorunun kullanılmasına karar verilmiştir. Bu motorla birlikte verimli bir uçuş 

sağlayan 11x4.7 pervane kullanılması planlanmıştır. Aşağıdaki tabloda motorun 1147 pervane 

ve 3S batarya ile kullanımı için özellikleri gösterilmektedir. 



 

 

 

 

Servo Motor  Emax ES3054 Emax ES08MA II 

 Dişli Tipi Metal Metal 

Çalışma Akımı (mA) 250 200 

Modülasyon Dijital Analog 

Tork (4.8V’ta kg.cm) 3 1.6 

Ağırlık (g) 17 12 

Fiyat 133,5 ₺ 45 ₺ 

 

Sapma dümeni, irtifa dümeni, kanatçıklar ve gimball mekanizması servoları için Emax 

ES08MA II kullanımına karar verilmiştir. Uygun fiyatlı ve istenilen torka sahip oluşu, benzer 

fiyat aralığındaki servo motorlara göre çok daha kaliteli ve dayanıklı oluşu bu modelin 

seçilmesinde etkili olmuştur. 

Telemetri 3DR Radio v1 Xbee Pro (XBP24CZ7WIT-004) 

Frekans 915 MHz 2.4 GHz 

Hassasiyet -124 dBm -101 dBm  

Çıkış Gücü 500 mW 63 mW 

İletişim Mesafesi (m) < 2000  < 3200 

Ağırlık (g) 66,5  3,9 

Fiyat  51.5 $ 330,4 ₺ 

 

Uygun frekans aralığı, iletişim mesafesi, güvenilirliği ve basit kullanımı nedeniyle 3DR Radio 

v1 kullanımına karar verilmiştir. 

 



Kavramsal tasarımda Pixhawk 2.4.8 kullanılacağı düşünüldüünden detaylı tasarım için cube 

devre şeması Altum programında çizilmiştir. Vcc bağlantıları kırmızı, Gnd bağlantıları siyah, 

ara bağlantılar lacivert, sinyal ve TX bağlantıları sarıdır. . Daha hassas görüntü elde edebilmek 

için yanda görülen 2 eksenli Gimbal tasarımı yapılmış, sistem için iki servo (Emax ES08MA II) 

kullanılmıştır. 

 

 

 



2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Görüntü işleme ve dronekit kütüphanesi 

kullanıldığı için yardımcı bilgisayar olarak 

Raspberry Pi 4 seçilmiştir. Kamera olarak ise 

son çıkan hq kamera sipariş edilmiştir. 

Raspbian işletim sistemi yüklenen Raspberry 

Pi Pixhawk’a TELEM2 portu üzerinden 

bağlanır. Bu port Pixhawk ve Raspberry Pi 

arasında veri akışına izin veren bir bağlantı 

gibi davranır. Otonom uçuş için akış şeması 

aşağıda verilmiştir.  

 

 

 

Otonom uçuş için Rapberry Pi 

kullanmadan Cube üzerinden bir 

otonom uçuş düşünülmekte 

böylece Görev 1 için ağırlık kazancı 

amaçlanmaktadır. Kalkış ve seyir 

irtifasında otonom olacak uçuşta 

hedef süre geçen seneki başarılı 

süremiz olan 62 saniyenin altında 

olmasıdır. Aynı zamanda L1 

kontrolcüsü ile iha agresifleştirilerek 

daha keskin dönüşler elde 

edilecektir. 1237 g olan ihayı 

hafifleştirme çalışmaları ise devam 

etmektedir. 

 

 



Görev 2 için akış diyagramı 

yanda verilmiş olup testleri 

hala devam etmektedir. 

Kanat altındaki 2 görev 

mekanizması beslemeleri 

Cube üzerinden, topu 

bırakması gerektiği sinyalini 

ise yine Cube ile mavlinkle 

haberleşen Raspberry Pi’ 

den alacaktır. Laboratuvar 

testlerinde başarılı olan 

algoritmalar henüz arazide 

test edilmemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

        Uçuş performansı için seyir hızı, kalkış hızı gibi değerlerin hesaplanması ekibimizce 

yapılmıştır. Seyir hızı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır.(m = İHA’ nın kütlesi, g = 

Yer çekim ivmesi, p = Havanın yoğunluğu, S = Kanat yüzey alanı, V = Hız, Cl = kanat profil 

taşıma kat sayısı). 

     𝐶𝑙 =
2 𝑚 𝑔

𝑝 𝑆 𝑉2                                                          

Stall hızı için; (Cl = kanat profil maksimum taşıma katsayısı). 

 𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥 =  
2 𝑚 𝑔

𝑝 𝑆 𝑉2
                                                                  

Kalkış Mesafesi için kalkış hızı hesaplanması; (k sabit bir değer olup 1.1 ve 1.3 arasında 

değişmektedir. W = ağırlık, p = Havanın yoğunluğu S = Kanat yüzey alanı) 



                 𝑉𝑡.𝑜 = 𝑘 √
2𝑊

𝑝 𝑆 𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥
                                                    

Formülü kullanılarak kalkış hızı hesaplanmıştır. Kalkış hızından yararlanılarak; ( S = kanat 

yüzey alanı, G = İHA’ nın ağırlığı, Vt.o = kalkış hızı, amean = Kalkış Mesafesi) 

     𝑆𝐺 =  
𝑉𝑡.𝑜

2

2𝑎𝑚𝑒𝑎𝑛
                                                     

hesaplanmıştır. İHA için gereken itki kuvveti aşağıdaki formülden yararlanılarak 

hesaplanmıştır. 

  𝑇𝑟 = 𝑊
𝐶𝐷

𝐶𝐿
                                                      

İhtiyaç duyulan itki değerinin hesaplanmasıyla birlikte motorun  ortalama bir uçuş için kaç 

amper akım çektiği görülmüş diğer sistemlerin harcadığı güç de buna katılarak İHA için 

maximum havada kalma süresi aşağıdaki formülden yararlanılarak hesaplanmıştır.(4,2 Amper 

Li-Po bataryanın 1 saat boyunca verebileceği akım, İHA’ daki sistemin ortalama harcadığı 

Amper 32A olarak alınmıştır.) 

                                  İ𝐻𝐴 𝑈ç𝑢ş 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =
2,6 𝑥 60 𝐷𝑘

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛 𝐴𝑘𝚤𝑚
                                  

 

 

İHA Performans Parametreleri 

Seyir Hızı 10,05 m/s 

Stall Hızı 6,18 m/s 

Kalkış Hızı 15,22 m/s 

Ortalama Uçuş Süresi 4.28 Dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

 

No Parça Adı Birim Fiyatı(₺) Miktarı Toplam Fiyat(₺) 

1 The Cube 2,950 1 2,950 

2 Emax ES08MA II  49,05 14 618,07 

3 Here3 GPS 1,534 1 1,534 

4 Rtk modülü 2124,5 1 2124,5 

5 SunnySky X3108S KV 900 399,08 1 399,08 

6 Elektronik komponentler* 164,85 305 164,85 

7 Fotoblok(x5) 290 1 290 

 
TOPLAM 8,080,5₺ 

 

*: Yerli ESC tasarımı için alınan komponentlerdir. 

Takım içinde satın alma ekibi: Hatice Karahan, Mustafa Koca, Nejla Cenan, Furkan Şen. 

Tüm satın almalar bu ekibin kararları doğrultusunda gerçekleşmiştir. 

2.9 Yerlilik 

Yerlilik için ESC tasarımın yapılmasına karar verilmiştir. Halihazırda kullanılan ESC modelleri 

incelenmiş ve gerekli Ar-Ge çalışmaları yapılmıştır. ESC donanım tasarımı için güç mosfetler 

ve bu mosfetleri süren kapı sürücüleri tasarımı seçilmiştir. Gerekli güç hesaplamaları yapılmış 

olup komponent siparişleri verilmiştir. Yazılım kısmında yeterli işlemci hızı ve ucuzluğu 

sebebiyle stm32f103c8t6 mikrodenetleyicisi kullanılmaktadır. Verilen görselde ESC 

simülasyon testi gerçekleştirilmiştir. Sağda verilen mikrodenetleyici kumandayı temsil etmekte 

ve potansiyometre yardımıyla değişken pwm sinyalleri üretmektedir(kumandanın gaz çubuğu 

simülasyonu). Soldaki mikrodenetleyicide ise ESC simülasyon test devresi oluşturulmuştur. 

Bu test devresinde kalibrasyon sesini anlamak için buzzer, 6 adet MOSFET yerine göz ile testi 

anlamak için 6 adet led, motordan gelen BEMF voltajını anlamak için buton simülasyonu 

kullanılmıştır. Bu sayede BEMF devresinden gelen bilgiye göre sistem ledleri (mosfetleri) sıra 

ile açıp kapamakta ve motor hareketini sağlamaktadır. 



ESC tasarımı altium programı kullanılarak yapılmıştır. Güç mosfetleri IR2101 kapı sürücüleri 

ile sürülmektedir. Motor faz bilgisini elde etmek için BEMF devresi oluşturulmuştur. BEMF 

devresinden gelen veriyi anlamak için harici karşılaştırıcı kullanılmıştır. Harici karşılaştırıcan 

gelen bilgi mikrodenetleyiciye gitmekte, kesmeler sayesinde anlık olarak alınmakta ve 

mosfetler sırasına göre açılıp kapanmaktadır. Karşılaştırıcıdan çıkan sinyalde gürültü 

olmaması için RC filtre de devreye eklenmiştir. Kalibrasyon sesinin anlaşılması için test 

devresine buzzer ve led eklenmiştir. Aynı zamanda devre test devresi olduğu için birçok yerde 

kontrol pini konulmuştur. Bu sayede ölçümler kolay hale getirilmektedir. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1n61haP_u8D0uSZsfCnrHj5MVeyvbRQAn?usp=

sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1n61haP_u8D0uSZsfCnrHj5MVeyvbRQAn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n61haP_u8D0uSZsfCnrHj5MVeyvbRQAn?usp=sharing

