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1. ORGANİZASYON ÖZETİ 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Yarışma isterleri kapsamında gerçekleştirilen proje, manevra kabiliyetleri, seyir hızı, 

uçuş süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanan ve üretilen, otonom uçuş ve 

hedef tanıma yetenekleri kazandırılıp istenilen görevleri gerçekleştirmesi beklenen bir insansız 

hava aracıdır. 

 

1.2 Takım Organizasyonu 

     

 

 Mekanik kısımda üyeler tasarım, üretim, aerodinamik ve akış analizi görevlerinden 

sorumludur. Otonom kısmında İHA aviyonik sistem yerleşimi, elektronik bileşen seçimi, 

otonom uçuş görevleri bulunmaktadır. Yazılım tarafında ise ikinci görevin gerçekleştirilmesi 

için gereken sistemin algoritma oluşturulup hazırlanması ve yerli arayüz tasarımı görevleri ile 

ilgilenilmektedir. 

 

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 
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1. Tasarım 14.12.2020 24.01.2021 49                   

1.1 Özgün İHA tasarımının kabaca belirlenmesi 30                   

1.2 Tasarımın hesaplamalarla düzenlenmesi 7                   

1.3 Kullanılacak malzemelerin belirlenmesi 7                   

1.4 Elektronik malzemelerin seçimi 5          

2. İHA Üretimi 01.03.2021 15.04.2021 46                   

2.1 Malzeme temini 28                   

2.2 Şase ve gövdenin üretimi 20                   

2.3 Elektronik sistemin testleri ve montajı 10          
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 Pandemi sebebiyle iç piyasada yaşanan malzeme stok problemleri, kargo problemleri, 

takım üyelerinin farklı zamanlarda çalışmada bulunmak zorunda kalması, uçuş testlerinde 

yaşanan sorunlar gibi sebeplerle planlanan zaman çizelgesinin dışına çıkılmıştır ve 

gerçekleşen çizelgede üretim ve uçuş sürecinin uzadığı görülmektedir. 

 

2. DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Nihai tasarımına ulaşan hava aracının üretimi yapılmış ve tüm alt sistemler hava 

aracının ağırlık merkezini koruyacak şekilde konumlandırılmıştır. Üretilen parçaların ve 

kullanılan malzemelerin ağırlıkları Tablo 2.1’de, tüm bileşenlerin denge tablosu ve ağırlık 

merkezine göre oluşturduğu moment Tablo 2.2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2.1 Sabit kanatlı İHA parça ve toplam ağırlık tablosu 

No Parça Adı Ağırlık (gram) Adet 
Toplam Ağırlık 

(gram) 

1 Kanat 404 1 404 

2 Kuyruk 99 1 99 

3 Gövde 150 1 150 

3. Uçuş Süreci 17.04.2021 11.07.2021 84                   

3.1 İlk test uçuşu 1                   

3.2 DTR için uçuş videosu kaydı 5          

3.2 Her iki görevin testleri 70                   

3.3 Yarışma öncesi son kontroller 15                   
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1. Tasarım 14.12.2020 24.01.2021 49                   

1.1 Özgün İHA tasarımının kabaca belirlenmesi 30                   

1.2 Tasarımın hesaplamalarla düzenlenmesi 7                   

1.3 Kullanılacak malzemelerin belirlenmesi 7                   

1.4 Elektronik malzemelerin seçimi 5          

2. İHA Üretimi 01.03.2021 15.06.2021 98                   

2.1 Malzeme temini 28                   

2.2 Şase ve gövdenin üretimi 70                   

2.3 Elektronik sistemin testleri ve montajı 10          

3. Uçuş Süreci 03.07.2021 30.08.2021 57                   

3.1 İlk test uçuşu 3                   

3.2 DTR için uçuş videosu kaydı 5          

3.2 Her iki görevin testleri 45                   

3.3 Yarışma öncesi son kontroller 15                   
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4 Winglet 24 2 48 

5 Ön iniş Takımı 23 1 23 

6 Arka İniş Takımı 100 1 100 

7 Tekerlek 15 3 45 

8 Ön iniş Takımı Bağlantı Parçası 20 1 20 

9 Kuyruk Karbon Boru 30 1 30 

10 Kuyruk Boru Bağlantı Parçası 10 1 10 

11 Kuyruk Boru Tutucu 25 1 25 

12 Yük Bırakma Sistemi 70 1 70 

13 Servo Motor 13 6 78 

14 LİPO 217 1 217 

15 Motor 124 1 124 

16 ESC 59 1 59 

17 Pixhawk The Cube Orange Mini 52 1 52 

18 Here3 GPS 48 1 48 

19 Raspberry Pi 42 1 42 

20 Raspberry Kamera 4 1 4 

21 Sigorta 89 1 89 

22 RFD868 31 1 31 

23 Pervane 16 1 16 

24 RD9S Alıcı 12 1 12 

 Toplam   1796 
 
 

Tablo 2.2 Sabit kanatlı insansız hava aracının malzeme ve denge tablosu 
 

 Parça Adı 
Ağırlık 
(gram) 

X Koordinatı 
(mm) 

Y Koordinatı 
(mm) 

Z 
Koordinat

ı (mm) 

1 Kanat 430 0 0 0 

2 Gövde 150 0 -73 202 

3 Kuyruk 119 0 -52 -889 

4 Winglet (2 adet) 48 0 19 -106 

5 Arka İniş Takımı 100 0 -178 -70 

6 Ön iniş takımı bağlantı parçası 20 0 -108 282 

7 Ön iniş takımı 23 7 -200 282 

8 Kuyruk Borusu 30 0 -59 -504 

9 Kuyruk Boru Tutucu 25 0 -77 -157 

10 Kuyruk Boru Bağlantı Parçası 10 0 -59 -845 

11 Yük Bırakma Sistemi 95 0 -80 30 

12 Motor 124 0 -63 458 

13 Pervane 16 0 -63 473 

14 LİPO Pil 217 0 -30 -37 

15 Pixhawk Cube Orange Mini 52 14 -58 240 

16 Here3 GPS 48 0 0 139 

17 ESC 59 -24 -54 340 

18 Sigorta 89 36 -52 355 

19 Raspberry Pi 42 -30 -62 152 

20 Raspberry Kamera 4 0 -110 203 

21 RFD868 31 -20 -61 -94 

22 Aileron Servo Motor 13 300 -18 -28 

23 Aileron Servo Motor 13 -300 -18 -28 

24 Elevator Servo Motor 13 -60 -64 -929 
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25 Rudder Servo Motor 13 -4 5 -892 

26 RD9S Alıcı 12 12 -82 119 

 Toplam 1796    
 
 
 
 
 
 

Hava aracının ağırlık merkezi, kanat profilinin önden 1/3 ve 1/4’ü arasında oluşan 

yüksek kaldırma kuvvetleri göz önünde bulundurularak kanadın 1/3’üne göre 

konumlandırılmıştır. Tablo 2.2’de gösterilen sonuçlar bu noktayı referans alarak girilen 

uzaklıkları ve buna bağlı olarak oluşturdukları momenti göstermektedir. Referans noktası Şekil 

2.1.1’de gösterilmiştir. Referans noktasına göre oluşan sapmalar sonucu sistemin ağırlık 

merkezi X ekseninde 0.06 mm, Y ekseninde 47.8 mm, Z ekseninde 4.6 mm olarak çıkmıştır. 

Tablo 2.2 de görüldüğü üzere ağırlık merkezi üzerinde oluşan momentler X ekseninde 109 

gr.mm (0.001 N.m), Y ekseninde -81890 gr.mm (0.803 N.m), Z ekseninde 8349 gr.mm (0.08 

N.m) olarak hesaplanmaktadır. Oluşan bu momentler hava aracının uçuşunu olumsuz yönde 

etkileyecek büyüklükte değildir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 2.1.1 Hava aracının referans alınan ağırlık merkezi konumu 
 

 

 

 

 

 

 

 

X 
Ağırlık Merkezi 

Y 
Ağırlık Merkezi 

Z 
Ağırlık Merkezi 

0.060690423 -47.87583519 4.648663697 
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2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

İHA’nın gövdesi, üretim kolaylığı ve aerodinamik kuvvetlerin en aza indirilmesi amacıyla 

köşe kısımları radyüslenmiş dikdörtgensel profil kullanılarak tasarlanmıştır Gövdeye 

montajlanan kanadın hücum açısını koruyabilmesi için gövde üzerine kanadın oturacağı yer 

hücum açılı profilin alt eğrisi şeklinde kestirilmiştir. Bu sayede kanat, gövde üzerindeki yerine 

yerleştirilip montajlandığında uçuş süresince hücum açısını koruması sağlanmıştır. 

Konvansiyonel arka iniş takımları gövdenin altına güvenli şekilde elyaf-epoksi bağlantıları ile 

montajlanmıştır. İHA önden motorlu olacak şekilde tasarlanmıştır, motor burun kısmında 

ayrılan U şeklindeki iki duvarın arasına somun cıvata bağlantısı ile montajlanmıştır. 

Tasarımında konvansiyonel üstten kanat tipi tercih edilen hava aracında aerodinamik 

taşıma kuvveti ve aynı zamanda üretim kolaylığı hedeflenmiştir. Kanat, 300 mm veter 

uzunluğunda DAE-31 kanat profili ile 1100 mm açıklığında tasarlanmıştır. Tasarımın yapısal 

konfigürasyon çizimi Şekil 2.2.1’de gösterilmiştir. Kanadın hem yüksek dayanımlı hem de hafif 

bir yapıya sahip olması için üretiminin balsa profiller ve karbon fiber borular ile yapılması 

öngörülmüştür.  

Şekil 2.2.1 Kanat tasarımının yapısal konfigürasyonu 

Kanatların kolay şekilde taşınabilmesi, çıkarılıp takılabilmesi için kanat lastiği 

kullanılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda gövdede kanadın yerleşeceği kısımların ön ve arka 

tarafına karbon borular geçirilmiş, kanat gövdeye yerleştirildikten sonra kanat lastikleri bu iki 

boruya geçirilerek güvenli uçuş dahilinde montajı sağlanmıştır. Yük bırakma mekanizmasının 

gövde içine sığması için gövde yüksekliği 100 mm olarak belirlenmiştir. Elektronik bileşenlerin 

gövde içine rahat yerleştirilmesi için gövde yeterli büyüklükte tasarlanmış ve detaylı ölçümleri 

Şekil 2.2.2’de verilmiştir. 
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Şekil 2.2.2 İnsansız hava aracının boyutlandırılması (mm) 

 

Görüntü işlemede kullanılacak kamera gövdenin altında olacak şekilde yük bırakma 

mekanizmasına yakın ve zemine dik olarak yerleştirilmiştir. Hava aracının kontrol yüzeylerinin 

hareketleri servo motor ve itici görevde kullanılan bir tel ile sağlanmaktadır. Kanattaki kontrol 

yüzeyi olan aileronlar için kullanılacak servo motorların kanat alt kısmına gömülmesi için bir 

servo yatağı tasarlanmış ve 3D yazıcı ile basılarak üretilmiştir. Kuyrukta ise köpüğün üzerinde 

servo motorun gömülebileceği kadar bir alan kesilerek motor için yatak hazırlanmıştır. Servo 

motorların bağlantı kollarına bir itici tel bağlanmış ve kontrol yüzeylerinde bu tele karşılık 

gelecek konuma bir yeke katı bağlanmıştır. Servo motorların hareketleri, kollar vasıtasıyla 

dikey olarak itici tele iletilir ve teller de yekeleri itip çekerek kontrol yüzeylerinin hareketi 

sağlanır. Yarışmanın ikinci görev isteri olan yük bırakma sistemi, hava aracının uçuşu 

esnasında fazladan sürükleme kuvveti oluşturmaması için gövde içine yerleştirildi. Hava 

aracının gövdesi tüm elektronik malzemeleri ve alt sistemleri barındıracak yeterli iç hacme 

uygun ve ağırlık merkezini dengeleyecek şekilde tasarlanmıştır. 
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Şekil 2.2.3 Gövde üzerinde iç ve dış aviyonik sistemlerin konumlandırılması 

 

Ön iniş takımı, 12 mm çapında karbon fiber boru ile üretilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Gövdenin altında ön kısma yerleştirilen ve ön iniş takımı borusunu sıkı olarak tutan bir parça 

tasarlanmış ve 3D yazıcı ile üretilerek gövdeye katı bağlanmıştır. Bu parçaya 180 mm 

uzunluğundaki karbon fiber boru sıkı geçme olarak monte edilmiştir. Borunun diğer ucuna M3 

cıvata saplanmış ve borunun tek tarafından bir tekerlek takılarak ön iniş takımı elde edilmiştir. 

Şekil 2.2.4 İniş takımları ve gövde içindeki bağlantı parçalarının görünümü 

Kuyruğu tutan bu borunun gövdeye montajını ve aynı zamanda kuyruğun dönmesini 

engellemesi için 3D yazıcıdan üretilebilecek bir bağlantı parçası tasarlandı. Karbon borunun 

gövdenin arkasındaki delikten içeri girip bu yatağa sıkı geçerek montajlanması sağlanmıştır. 

Yataklama sonrası borunun dönmesini engellemek için boru yatağına dikey bir delik açılmış 

ve alt kısma bir somun yerleştirilmiştir. Karbon boru montajlandıktan sonra üstteki delikten bir 

cıvata karbon borunun içerisinden geçip alttaki somuna bağlanarak boruyu tutması 

sağlanmıştır. 
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Hava aracının kanadı iskeletli yapıda tasarlanmış ve ANSYS Static Structural ile analiz 

edilerek basınç altındaki karakteri ve şekil değiştirmesi incelenmiş aynı zamanda bu sonuçlar 

Modal analiz ile ilişkilendirilerek kanadın kuvvet altında nasıl titreştiği ve kuvvetlere ne kadar 

dirençli olduğu incelenmiştir. Üretilen kanat, aynı geometri ile tasarıma dökülmüş ve aynı 

malzeme parametreleri girilerek analiz edilmiştir. Statik analiz sonucunda kanat üzerinde şekil 

değiştirmenin maksimum olduğu değer 0.44 mm (Şekil 2.2.5) ve maksimum gerilmenin 5.7 

MPa (Şekil 2.2.6) olduğu incelenmiştir. Kullanılan malzemelerin dayanımları ve ömürleri bu 

yüklere dayanabilecek yeterliliktedir. 

Şekil 2.2.5 Kanat üzerinde oluşan maksimum gerilme 

 
Şekil 2.2.6 Kanat üzerinde oluşan toplam şekil değiştirme 

 
 
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

İnsansız hava aracının görevlerdeki istenilen uçuş hızı aralığı minimum dönüş 

yarıçapına bağlı olarak belirlenmiştir. Kanatlarda kullanılacak DAE-31 kanat profili farklı 

profillerin aerodinamik verimleri karşılaştırılarak daha uygun olduğu olduğu gözlemlenmiş ve 

profil seçilmiştir. Dikey ve yatay stabilaztörde kullanılacak kanat profili simetrik yapısı ve 0o 

hücum açısında moment etkisi oluşturmaması sebebiyle NACA 0012 seçimi uygun 

görülmüştür.  
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DAE-31 ve NACA 0012 kanat profilleri 206460.7 olarak hesaplanan reynolds sayısı ile 

XFLR5 programında 0-20 derece aralığında analiz edilmiştir. DAE-31 kanat profili taşıma 

kuvvetinin sürükleme kuvvetine oranının maksimum olduğu α = 6.25o hücum açısında olacak 

şekilde kanatlarda kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen aerodinamik katsayı verileri Cl 

= 1.36, Cd = 0.015, Cm = - 0.144 ve L/Dmax = 89.148 göz önünde bulundurularak aşağıdaki 

hesaplamalar yapılmıştır. 

 Grafik 2.3.1 Kanat profilleri aerodinamik katsayılarının hücum açılarına göre grafikleri 

 

Veter Uzunluğu (c) = 0.3m, S = 0.303 m2, 

Reynolds sayısı: 𝑅𝑒 =
𝜌∞𝑉∞𝑐

𝜇∞
 

Re = (1.225 x 10 x 0.3) / (1.78 x 10-5) = 206460.7 

Tablo 2.3.1 İHA’nın temel özellikleri, ölçüleri ve sınır şartları 

 Kanat Elevatör Rudder 

Kanat Profili DAE-31 NACA 0012 NACA 0012 

Açıklık 1.1 m 0.3 m 0.18 m 

Ortalama Veter Uzunluğı 0.3 m 0.18 m 0.135 m 

Alan 0.303 m² 0.108 m² 0.0486 m² 

Kök Veter Uzunluğu 0.3 m 0.18 m 0.15 m 

Uç Veter Uzunluğu 0.3 m 0.18 m 0.12 m 

Açıklık Oranı (AR) 4.1399 0.83 0.66 

Sivrilme Oranı 1 1 0.8 

İnsansız hava aracının havada kalabileceği minimum hız, 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 = √
2

𝜌∞

𝑊

𝑆

1

(𝐶𝐿)𝑚𝑎𝑥
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Kabul: 𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑥  ≅  0.9𝑐𝑙,𝑚𝑎𝑥
 : Profil maksimum taşıma katsayısı 

𝜌∞ = 1.225 𝑘𝑔/𝑚3     𝜇∞ = 1.78 ∗  10−5 𝑘𝑔/𝑚 − 𝑠 

Taşıma kuvveti: 𝐿 =
1

2
𝜌∞𝑉∞

2𝑆𝐶𝐿 

Sürükleme kuvveti:  𝐷 =
1

2
𝜌∞𝑉∞

2𝑆𝐶𝐷 

Moment: 𝑀 =
1

2
𝜌∞𝑉∞

2𝑆𝑐𝐶𝑀 

Tablo 2.3.2 İHA’nın temel özellikleri, ölçüleri ve sınır şartları 

 

Tasarlanan insansız hava aracının akış analizleri ve aerodinamik hesaplamaları 

ANSYS Fluent programı üzerinden 11.4 m/s hız olan seyir hızında ki uçuş şartlarına göre 

yapılmıştır. Akışkanın yoğunluk ve viskozite değerleri sıcaklığa uygun şekilde seçilmiştir.  

Gövde geometrisinin uç kısmına verilen yarım daire gövdenin uç kısmında oluşacak basıncı 

azaltmaktadır. Kuyruk profilinde kullanılan NACA 0012 kanat profili simetrik olması sebebiyle 

0o hücum açısında taşıma kuvveti oluşturmamaktadır. İHA analizi basınç konturunda 

görüldüğü üzere kanadın üst kısmında düşük basınç ve alt kısmında yüksek basınç 

bulunmaktadır. Bu durum seçilen DAE-31 kanat profilinin doğru hücum açısında seçildiğini ve 

yeterli taşıma kuvveti oluşturduğunu kanıtlar niteliktedir. İnsansız hava aracının ağırlık merkezi 

moment hesabı göz önüne alınarak ve analiz sonuçları değerlendirilerek İHA üzerindeki taşıma 

kuvvetinin oluştuğu tek yer olan kanat üzerinde olacak şekilde ayarlanmıştır. 

Şekil 2.3.1 İHA üzerine etkiyen basınçların Ansys Fluent programında görüntülenmesi 

Aerodinamik Kuvvetler 

Yarışma Görevleri Görev 1 Görev 2 

Taşıma Kuvveti (L) 16.92 N 19.62 N 

Sürükleme Kuvveti (D) 0.20738 N 0.24044 N 

Moment (M) -0.597248 N.m - 0.69246913 N.m 

Ağırlık (W) 16.92 N 19.62 N 
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Akım çizgileri sonuçlarında ise akış ayrılmalarının az olduğu belirlenmiştir. Tasarlanan 

konvansiyonel kuyruk tipinin kanatlardan ve gövdeden gelen bozulmuş bir havaya maruz 

kalmadığı ve avantajlı olduğu gözlemlenmiştir. Tasarlanan end plate winglet tipi ile İHA 20 m/s 

hızda uçtuğunda taşıma kuvvetinde %10.21, sürükleme kuvvetinde %7.01 ve aerodinamik 

verimde %2.98 artış gözlemlenmiştir. End plate olduğu ve olmadığı durumlarda akım çizgileri 

kıyaslandığında kanat ucundaki girdaplarda azalma ve aileronların uçuş sırasında daha etkin 

kullanılacağı görülmüştür. 

Şekil 2.3.2 İHA üzerine etkiyen akım çizgilerinin ANSYS Fluent programında görüntülenmesi 

 

Hava aracı hareket kontrol elemanları veter uzunluğunun 1/3’ü genişliğinde 

tasarlanmıştır. Uzunluğu da kanatlarda gövdeden kanat uçlarına uzanacak şekilde, kuyrukta 

da dikey ve yatay stabilizatörde boydan boya olacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarlanan kontrol 

yüzeyleri strafor köpükten kesilmiş ve yüzeyleri cam elyaf ile kaplanarak üretilmiştir. Kontrol 

yüzeylerinin yeterliliği uçuş denemelerinde gözlemlenen manevra kabiliyeti ile kanıtlanmıştır.  

İnsansız hava aracının denge konumundan sapması, buna bağlı olarak oluşan 

kuvvetlere ve momentlere maruz kalması durumunda hava aracının başlangıçtaki denge 

konumuna yönelme hareketi sergilemesi İHA’nın statik olarak kararlı olduğunu gösterir. Yani 

araç pozitif bir kararlılığa sahiptir.  

İnsansız hava aracının tasarım sürecinde uçağın statik stabilitesi gözetilmiştir. Ağırlık 

merkezi kanat profili üzerinde L/D’nin en yüksek olduğu nokta olan kanadın burnundan veter 

uzunluğunun 1/3’ü olarak belirlenmiştir. Kuyrukta kullanılan 0° hücum açısındaki NACA 0012 

kanat profilinin bir taşıma kuvveti oluşturmaması ve simetrik olarak daralan gövde geometrisi 

ile ağırlık merkezinin kanatlar üzerinde olması ve bu ağırlık merkezinin etrafındaki momentlerin 

sıfır olması sağlanmıştır.  
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 İnsansız hava aracının uçuş esnasındaki seyir hızı, ağırlık ve taşıma kuvvetinin eşit 

olduğu 11.4 m/s olarak bulunmuştur. Ağırlık merkezi üzerinde oluşan kuvvetler aynı eksende 

fakat zıt yönde olup büyüklükleri eşittir.   

Şekil 2.3.3 Uçuş esnasında İHA’ya etkiyen kuvvetler 

İnsansız hava aracının boylamasına kararlılığı yani y eksenindeki yunuslama hareketi 

ele alınarak statik kararlılığı incelenmektedir. Hava aracının simetri ekseninde dengelenmiş bir 

serbest uçuşu esnasında anlık bir bozuntu ile hücum açısını değişmesi durumu oluşabilir. Bu 

değişim elevatörün simetri eksenine göre pozitif veya negatif hücum açısına sahip olmasını 

sağlar.  

Şekil 2.3.4 Yatay stabilizatörün boylamasına kararlılığa etkisi a) denge konumu, b) burun 
yukarı yunuslama 

 
İHA’nın moment katsayısının çeşitli hücum açıları üzerindeki değişimi hesaplamalara 

göre belirlenen 11.4 m/s seyir hızında XFLR5 programında statik stabilite analizi ile yapılmıştır. 

Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere moment katsayısı eğrisinin eğimi negatiftir ve hücum açısı 

değeri makul uçuş aralığı dahilindedir. Bu nedenle tasarlanan insansız hava aracının kanat 

kuyruk arasındaki mesafesi 600 mm olarak belirlenmiş ve ağırlık merkezi hedeflenen yerde 

ayarlandığında da statik kararlı ve boylamasına dengede olduğu gözlemlenmiştir 

İtki (T) 

Taşıma Kuvveti (L) 

Ağırlık (W) 

Sürükleme  

Kuvveti (D) 

Seyir Uçuşunda 

L=W, T=D 
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. 

Grafik 2.3.2 Moment katsayısının hücum açısına göre değişim grafiği 

 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Yarışmanın ikinci görev isterini yeri getirmek adına özgün bir yük bırakma mekanizması 

tasarlanmıştır. Mekanizma, tasarımı itibariyle yan yana konumlandırılmış iki silindirik oda, bu 

odaların alt kısmını açılır kapanır hale getirebilen menteşeli kapaklar ve kapakların 

açılabilmesini sağlayan servo motorlardan oluşmaktadır. (Şekil 2.4.1) Aerodinamik koşullar 

göz önünde bulundurularak, hava aracı üzerinde uçuş esnasında fazladan sürüklenme kuvveti 

oluşmaması için mekanizma gövde içerisine konumlandırılmıştır. 

 

Şekil 2.4.1. Yük bırakma mekanizması kapalı ve açık hali 

Görev mekanizmasının, yarışmanın ikinci görevinde süresince içerisinde barındıracağı 

toplar için yeterli iç hacme sahip olarak tasarlanmıştır. Her bir oda 77 mm çapında ve 70 mm 

yüksekliğinde silindirik geometriye sahiptir. Mekanizma tasarımı tamamlandıktan sonra 3D 

yazıcı ile basılarak üretilmiştir. Kapakların açılış yönleri uçağın uçuş düzlemine dik olup, 

açıldıktan sonra rüzgâra karşı direnç göstermeyecek şekilde menteşe ile montajlanmıştır 
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Şekil 2.4.2 3D yazıcı ile üretilmiş ve montajlanmış yük bırakma mekanizması 

 

Yarışmanın ikinci görevi esnasında bırakılan yüklerin, hava aracının ağırlık merkezini 

etkilememesi adına mekanizma hava aracının ağırlık merkezinde ve kanatların altına 

konumlandırılmıştır. 

Şekil 2.4.4 Mekanizmanın gövde üzerinde konumlandırılmas 

Şekil 2.4.5 Yük bırakma mekanizmasının boyutlandırılması 
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2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

İHA’nın mekanik tasarımına uygun olarak kendi ağırlığı ile görev mekanizmasının 

oluşturacağı maksimum ağırlık değerlerine bakılarak SunnySky X2814 1000KV Fırçasız DC 

motor kullanılmıştır. Seçilen motorun KV değerine göre uygun olan 11x5.5 pervane ile test 

uçuşları yapılmış ve uygun görülmüştür. İHA’nın son halinin ağırlığına göre motorun çekeceği 

maksimum akım değerine bakılarak Hobbywing Skywalker 60A ESC’ye geçiş yapılmıştır. 

İHA’nın hareket pozisyonun ve yük mekanizmasının işlevini yerine getirebilmesi için 4 adet 

kontrol yüzeylerinde ve 2 adet de görev mekanizmasında kullanılmak üzere toplam 6 adet 

“TowerPro MG90S” model servo motor montajı yapılmıştır. İHA’nın yer kontrol istasyonu ile 

RF alıcı-verici olarak haberleşmesi için “Radiolink AT9S” kumanda ve 9 kanallı “Radiolink 

R9DS” alıcıda değişikliğe gidilmemiştir. Kullanılan tüm elektronik ekipmanlar, yük bırakma 

mekanizması ve Raspberry Pi 4 çıkarıldıktan sonraki ağırlık ve olası iniş problemi durumunda 

birinci görevdeki kısa uçuş süresi ihtiyacı için 3S 1800mAh 30C LiPO pil tercih edilmiştir. İkinci 

görev uçuşu için de Raspberry Pi 4’ün güç ihtiyacı ve yük bırakma mekanizmasının tekrar 

takılıp toplam ağırlığın artması ile 3400mAh LiPO kullanılmıştır. Uçuş kontrolü için Pixhawk 

Cube Orange ve here3 GNSS modülüne geçiş yapılmış, uçuş testlerinde istenen uçuş 

hassasiyeti alınmıştır. Telemetride ise XBee modüllerinde görülen kararsızlıklardan sonra 

değişikliğe gidilmiş ve RFD868x modüle geçilmiştir. Bu modülde ise gereken mesafeden çok 

daha uzun mesafelerde bile yeterli veri hızı ve bağlantı seviyesi elde edilmiştir. Birinci ve ikinci 

görevdeki otonom uçuşlarda izlenmesi planlanan rotaların çizimleri Mission Planner ile 

yapılmıştır. İkinci görevdeki hedef tespiti ve tespit edilen hedefin konumuna göre çizilen 

rotaların uçuş sırasında dinamik bir şekilde değiştirilme işlemi bir Raspberry Pi kartı aracılığıyla 

kamera üzerinde alınan görüntüde hedefin tespit edilmesi ve ardından hesaplanan konum 
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bilgisine göre Pixhawk ile iletişimi sayesinde yeniden rotalandırma işlemi yapılmıştır. 

Şekil 2.5.1 Aviyonik devre şeması 
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Görevde verilen hedefin tespit edilmesi için Raspberry Pi 4 geliştirici kartı kullanılmıştır. 

Raspberry Pi üzerinde Python yazılım dili kullanarak görüntü işleme yapılmıştır. Yaygın olarak 

görüntü işleme problemlerinde kullanılan OpenCV kütüphanesi ile kırmızı daire hedefini 

yüksek doğruluk oranı ile tespit edebilmek için iki aşamalı bir yol tercih edilmiştir. İlk aşamada 

rengi ayırt etmek için kamera üzerinden alınan görüntüye renk skalasındaki alt ve üst değerler 

en optimum şekilde seçilerek bir renk filtresi uygulanmıştır. İkinci aşamada ise filtre sonucu 

elde edilen siyah beyaz görüntüdeki beyaz alanların hedef ile uyumluluğu belirlenmiştir. Bu 

işlem uçağın yerden yüksekliği kullanılarak yapılan bir alan hesabı sonucu gerçekleştirilmiştir. 

Bu iki aşamanın ardından hedefin konumu saptanmıştır. Elde edilen hedef konumunu 

kullanarak, insansız hava aracının görevi gerçekleştirmek amacıyla bir sonraki turundaki 

istikametini dinamik bir şekilde belirlemek için “dronekit” kütüphanesi kullanılmıştır. Pixhawk ile 

Raspberry Pi arasında, kırmızı alanın hesabını yapmak için gerekli olan insansız hava aracının 

yükseklik bilgisini almak ve hedefin tespiti sonrası aracın uçuşunu gerçekleştireceği alanı 

belirtmek için Dronekit kütüphanesi ile haberleşme gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 2.6.1 Test uçuşunda İHA üzerindeki kameradan alınan hedef tespit karesi 

 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Tasarlanan insansız hava aracının performans sonuçları hesaplanırken aerodinamik 

veriler ve formüller kullanılmıştır. ANSYS Fluent üzerinden seyir hızında yapılan akış analizi 

sonucunda bulunmuştur. 
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Tablo 6.4 İHA’nın temel özellikleri, ölçüleri ve sınır şartları 

 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

 

Tablo 2.8.1 Malzeme maliyet tablosu 

RACLAB KAPSÜL MERKÜT MALZEME – MALİYET TABLOSU 

No Malzeme Adı Birim Fiyatı(TL) Miktarı Toplam (TL) 

1 Pixhawk Cube Orange Uçuş Kontrol Kartı 3059,00 1 3059,00 

2 Pixhawk Mini Carrier Board 795,00 1 795,00 

3 here3 GNSS Modülü 1599,00 1 1599,00 

4 Pixhawk Bundle RFD868x Modem Set 3665,28 1 3665,28 

5 Raspberry Pi 4 Model B 2GB Mini Bilgisayar 505,50 1 505,50 

6 Raspberry Pi V2.1 Kamera Modülü 378,99 1 378,99 

7 SunnySky X2814-1000KV Fırçasız DC Motor 375,70 1 375,70 

8 Hobbywing Skywalker 60A ESC 198,10 1 198,10 

9 Haoye 12x6 Pervane 30,90 1 30,90 

10 TowerPro MG90S Servo Motor 20,00 6 120,00 

11 Radiolink AT9S RC Kumanda Seti 1249,96 1 1249,96 

12 Profuse 11.1V 3S 1800 mAh LiPO Batarya 247,45 1 247,45 

13 Profuse 11.1V 3S 3400 mAh LiPO Batarya 410,94 1 410,94 

14 5V/5A BEC Modülü 114,22 1 114,22 

15 60A Devre Kesici Sigorta 181,35 1 181,35 

16 İniş Takımı Tekerleği 43,08 3 43,08 

17 XPS Köpük(8'li set) 130,00 1 130,00 

18 Cam Elyaf 25 gr/m2 51,92 5 259,60 

19 Karbon Boru(m) 155,76 2 311,52 

TOPLAM FİYAT(TL) 13.675,59 

 

 

 

 

 

 

Performans 

Yarışma Görevleri Görev-1 Görev-2 

Seyir Hızı 10.65 m/s 11.4 m/s 

Maksimum Hızı 22.51 m/s 21.59 m/s 

Minimum Hızı 8.631 m/s 9.2936 m/s 

Min. Dönüş Yarıçapı 11.56 m 13.24 m  

Uçuş Süresi 12 dakika 13 dakika 

Kalkış Mesafesi  4.62 m 6.21 m 

Uçuş Ağırlığı 1725 gr 2000 gr 
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2.9 Yerlilik 

 Şekil 2.9.1 Yer Kontrol İstasyonu Uçuş Haritası İzleme Ekranı 

Tasarlanan insansız hava sistemi kontrol ve izleme için yer kontrol istasyonu 

tasarlanması üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Hazır tasarımların yarışma içi isterler ve 

gereksinimleri yeteri kadar karşılamadığı ve birden çok ortamda aynı anda gözetleme 

gereksinimi bulunduğu için kendi arayüz tasarımımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

Tasarlanan arayüz için anahtar istemler, birden fazla kullanıcı birden fazla cihazdan aynı anda 

uçuş ve görüntü verilerini görebilmesi, yönetim yetkisi olan kullanıcıların uçuş parametreleri ve 

dinamiklerini değiştirebilmesi üzerine oluşturulmuştur. Bu istemleri karşılayabilmek için WEB 

tabanlı bir sistem kurulmasına karar verilmiş, bu sayede aynı anda birden fazla kullanıcı erişimi 

sağlanmıştır. Çalışmaları devam eden arayüz tasarımının görseli Şekil 2.9.1’de 

gösterilmektedir. 

 


