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1.PROJE ÖZETİ 

Creatiny İHA Takımı KTÜ’den birçok mühendislik disiplininden bir araya gelmiş gün geçtikçe 

tecrübelenen 10 lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Takım kaptanlığını Yunus Emre ÖKSÜZ 

üstlenmektedir. Takım pilotluğunu Rıdvan GÖLDAĞ üstlenmektedir. Misyonumuz İnsansız 

Hava Araçları ile ilgili, özgünlüğü ve yerliliği ön planda tutarak bilimsel araştırma faaliyetleri 

yürütmek, ileriki dönemlerde ülkemizin ihtiyaç duyduğu havacılık gereksinimlerini 

karşılayacak seviyeye gelmektir. Yüzlerce saatlik planlama ve geliştirme çabalarının bir 

araya gelmesiyle ekip yarışma için en uygun İnsansız Hava Aracını inşa edeceğine gönülden 

inanıyor. 

1.1. Tasarımda İzlenen Yöntem 

İHA tasarım sürecinde sahip olacağı ağırlık, kanat alanı, 

hız, kararlı uçuş ve manevra kabiliyeti gibi isterleri 

karşılayabilecek bir tasarım üzerinde duruldu. Tasarım 

yapılırken görev gereksinimlerine uygun, optimum ağırlığa 

sahip, çevresel etkenlere (rüzgâr vb.) dayanıklı bir yapı 

oluşturulmaya çalışıldı. Tasarlanan sabit kanatlı İHA’nın 

ismi “Kasırga”dır. Kasırga, taşıma kolaylığı ve tamir 

edilebilirlik açısından sökülebilen parçalardan oluşacak 

şekilde modüler bir yapıda tasarlanmıştır.   Kasırga’nın gövde tasarımı ve gövde malzemesi 

seçiminde, mümkün olan en düşük ağırlıkta en yüksek mukavemeti elde edecek malzeme 

seçilmesi amaçlandı. İHA’nın gövde yapısında kolay şekil verilebilen ve nispeten hafif bir 

malzeme olan Depron kullanılmıştır. İHA’da, sağladığı geniş yüzey alanı, manevra kabiliyeti 

ve kanat ucundaki hava değişimlerinden daha az etkilendiği için delta tipi kanat tercih 

edilmiştir. Yapılan çalışmalar sırasında başta baz alınan N-22 kanat profili üzerinde yapılan 

değişiklikler sonucunda özgün bir kanat profili tasarımı ortaya koyuldu. Geliştirilen yeni kanat 

profiliyle, düşük hızlarda simetrik profillere nispeten daha yüksek kaldırma kuvveti elde 

edilmesi amaçlandı.  Kanat malzemesi olarak kolay şekil verilebilirlik, ucuzluk ve hafiflik 

özelliklerinden dolayı XPS köpük tercih edildi. Kanatların gövdeye kolay bir şekilde monte 

edilebilmesi ve sökülebilmesi için karbon fiber çubuk ve oluklu polikarbondan oluşan bir 

bağlantı mekanizması kullanıldı. 

Şekil 1: Kasırga İHA 



İniş ve kalkış kısımları için pist zorunluluğunu ortadan kaldırmak ve sürtünmeyi minimuma 

indirmek maksadıyla Kasırga’nın el ile fırlatılarak uçuşa başlamasına ve gövde üstü iniş 

yapmasına karar verilmiştir. Kasırga’da kullanılan haberleşme ve uçuş kontrol kartı gövde 

içerisinde yerleştirilmiştir. Geri kalan elektronik bileşenler ise ağırlık merkezi ön planda 

tutulacak şekilde gövde içerisinde dağıtılmıştır. Pixhawk The Cube Orange uçuş kontrol kartı 

kullanılmıştır. Atış konumunun tespiti için Raspberry Pi V2 Kamera kullanılmıştır. Kamera, 

gövdenin burun kısmına yere paralel bir bakış açısına sahip olacak şekilde 

konumlandırılmıştır. Yük bırakmak için ise iki servo motor kullanılması ve sırasıyla 2 topun da 

hedef alana bırakılması amaçlanmıştır.  

1.2. Takım Organizasyonu 

 

Şekil 2: Görev Dağılımı Organizasyon Şeması 

Şekil1’de görev dağılımı organizasyon şeması verilmiştir. Takım üyelerinin tanıtımı detaylı 

tasarım videosunda anlatılmıştır. 

1.3. İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

 

Şekil 3: İş Akış Çizelgesi 



Creatiny İHA ekibi özgünlüğü ve yerliliği ön planda tuttuğu için 3 ayrı yerlilik kategorisi görevi 

üstlenmiştir. Bu ayrı iş paketlerinin yönetilmesi için ana iş akış planlaması dışında ayrıca bir 

iş zaman planlaması oluşturulmuştur. Motor üretiminde Tasarım ve Analiz iş paketi 

tamamlanmıştır. Ekip ESC üretiminde PCB lehimleme aşamasında, Arayüz kısmında ise 

Pixhawk Cube Orange’dan alınan verilerin yazılım ve tasarıma entegre edilme 

aşamasındadır. 

 

Şekil 4: Yerlilik İş Akış Çizelgesi 

Kavramsal tasarımın tamamlanmasından sonra iş planında zaman bazlı küçük değişiklikler 

yapılsa da iş paketlerine sadık kalınmıştır. Malzeme seçimi ve buna bağlı olarak taslak 

tasarım süreci ekip üyelerinin bir araya geliş süresinin gecikmesi nedeniyle artırılmıştır. 

Görevler sırasında oluşturulan senaryolara karşı yazılımda güncellenmeye gidilmesi 

öngörülmektedir. Bu nedenle yazılım geliştirme testlerinin süreside artırılmıştır. Görev test 

uçuşları şartnamede istenilen görevler dışında yük tutma bırakma sisteminin testleri ve alt 

sistem testlerini de kapsamaktadır. Stabil bir otonom uçuş sağlandıktan sonra yarışma 

gününe kadar Creatiny İHA Takımı görev testlerinden maksimum puanı alabilmek için 

çalışmalarını sürdürecektir. 

2.DETAYLI TASARIM 

Kasırga’nın tasarımı boyunca Creatiny İHA takımı olarak ana amaç takımın tecrübesini, 

bütçesini ve yarışmanın kurallarını dikkate alarak İHA’nın görev performansını optimize 

etmek olmuştur. Tasarım sürecinde en iyi performansı almak için belirli hedefler konulmuştur; 

Hedefler İHA’nın mukavemetini düşürmeden olabildiğince hafif bir araç olması, aerodinamik 

olarak kararlı bir uçak üretilmesi, hedef tespiti için net ve etkili bir şekilde görüntü 

aktarabilmesi, belirlediğimiz bir noktaya hassas atış yapabilecek kullanışlı bir atış sistemi 

geliştirilmesidir. 



Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla Creatiny İHA takımı bazı seçimler yapmıştır; Hava 

aracının ana malzemesi olarak kolay şekil verilebilen ve hafif olan XPS köpük, 

güçlendirmeler için sert plastik ve kompozit malzemeler tercih edilmiştir. Kararlılığı sağlamak 

için kanatlar ağırlık merkezinin üstünde yerleştirilmiştir. Uçağın boyutuna ve ağırlığına uygun 

bir kamera tercih edilmiştir. 

2.1. Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Hava aracı tasarlanırken sistemin toplam ağırlığı hesaplanmış ve daha önceden karar verilen 

delta kanat yapısının gerekli kaldırma kuvvetini oluşturması için boyutlandırılmıştır. 

Oluşturulan sistemin bu ağırlığı güvenli ve uçuş stabilizesini bozmadan taşıması 

gerekmektedir. 4 kilogramlık ağırlık sınırlamasının altında kalarak faydalı yük ekliyken 

yaklaşık 1813.75 gramlık bir uçuş ağırlığı elde edilmiştir. Toplam ağırlık uçağın belirlenen 

ağırlık noktasını değiştirmeyecek şekilde dağıtılıp konumlandırılarak, kanatlardan 100 [𝑚𝑚]  

geride olarak belirlenmiştir. Görev mekanizması gibi ağırlık noktasını değiştirebilecek 

sistemler özellikle ağırlık noktasına en yakın şekilde konumlandırılmaya çalışılmıştır. 

Tasarlanan kanat profili, modüler olarak gövdeye alt, üst ve ortadan olabilecek şekilde 

takılabilmektedir. Tasarladığımız kuyruklu gövde ile beraber bu kanat yapıları 1380 [𝑚𝑚], 

kanat açıklığına ve 1205 [𝑚𝑚]  uzunluğa sahiptir. Referans noktası kanatlar düzleminde olup 

kanatların ön ucunda ve gövdenin ortasındadır. 

Tablo 1: Sabit Kanatlı İHA Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu 

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

1 T-Motor F90 63.3 2 126.6 

2 APC 70403 Pervane  9.1 2 18.2 

3 ESC 40A 39 2 78 

4 Lipo Batarya 325 1 325 

5 PixhawkCube 75 1 75 

6 HERE3 GPS/GNSS 48.8 1 48.8 

7 Güç Modülü 17.1 1 17.1 

8 Xbee Telemetri 15 1 15 

9 Kumanda Alıcısı 19.3 1 19.3 

10 Buzzer 9.3 1 9.3 

11 Ubec Devresi 5 2 10 

12 Raspberry Pi 4 49.6 1 49.6 

13 Raspberry Pi Kamera 3.65 1 3.65 

14 Servo Motor 11.65 6 70 

15 TF LunaLidar 6.5 1 6.5 

16 PT60 Hava Hızı Sensörü 30 1 30 

17 Kanat 117.5 2 235 

18 Gövde ve Kuyruk 420 1 420 

19 Top Bırakma Mekanizması 56.7 1 56.7 

 TOPLAM   1613.75 

20 Faydalı Yük(Top) 100 2 200 

 TOPLAM   1813.75 



 

Tablo 2: Sabit Kanatlı İHA Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu 

No Parça Adı Ağırlık(gram) X uzaklığı 
(mm) 

Y uzaklığı 
(mm) 

Z uzaklığı 
(mm) 

1 T-Motor F90(sağ) 63.3 -50 225 -10 

2 T-Motor F90(sol) 63.3 -50 -225 -10 

3 APC 70403 Pervane(sağ) 9.1 -50 225 -10 

4 APC 70403 Pervane(sol) 9.1 -50 -225 -10 

5 ESC 40A(sağ) 39 -50 70 50 

6 ESC 40A(sol) 39 -50 -70 50 

7 Lipo Batarya 325 -235 0 15 

8 Pixhawk Cube 75 -70 24 10 

9 HERE3 GPS/GNSS 48.5 115 0 80 

10 Xbee Telemetri 15 -120 -75 25 

11 Kumanda Alıcısı 19.3 60 0 20 

12 Raspberry Pi 4 49.6 -67 -32 -5 

13 Raspberry Pi Kamera 3.65 -165 -40 0 

14 Aileron(sağ) 11.65 250 -305 10 

15 Aileron(sol) 11.65 250 305 10 

16 PT60 Hava Hızı Sensörü 30 -300 40 10 

17 Kanat 117.5 0 0 10 

18 Gövde ve Kuyruk 420 175 0 120 

19 Bırakma Mekanizması 56.7 100 0 -10 

20 Elevator 11.65 820 40 10 

21 Rudder 11.65 820 -40 10 

 Toplam 1429.65    

 

2.2. Gövde ve Mekanik Sistemler 

İHA’nın gövdesi, elektronik ekipmanlara ev sahipliği 

yapmasından ve faydalı yük taşımasından dolayı önem arz 

etmektedir. Gövde; pillerin, elektronik ekipmanın ve atış 

mekanizmasının sığacağı şekilde tasarlanmıştır.  

 

                                  Şekil 5: Gövde İç Yerleşimi 

İHA gövdesinin burun kısmının kavisli bir şekilde tasarlanması sonucu aerodinamik verimliliği 

artırılmıştır. Hava aracı, kanatları ve gövdesi modüler olacak şekilde tasarlanmıştır. Kanatlar, 

gövdeye oluklu polikarbon ve karbon fiber çubuklar yardımıyla monte edilmektedir. Elektronik 

ekipmanlar ise gövde içerisine cırt bant ve silikon kullanılarak yerleştirilmektedir. Böylece 

uçuş sırasında tüm bileşenler sabit bir şekilde durabilmektedir. Gövde ile kuyruk bağlantısını 

sağlamak ve araçtaki yapısal dayanımı artırmak adına karbonfiber boru kullanılmıştır. Gövde 

ve iç bileşenleri Şekil 5’te verilmiştir. 



Kanatlar kaldırma kuvvetini oluşturarak uçuşu gerçekleştiren 

elemanlardır. Kanat profili seçiminde birçok kanat profili test 

edilmiştir. Yapılan çalışmalar sırasında, başta seçilen N-22 

kanat profili üzerinde değişiklikler yapılarak özgün bir tasarım 

kanat profil tasarımı ortaya koyulmuştur. Kanat üretiminde XPS 

köpük kullanılmıştır.  

      Şekil 6:Yapısal Konfigürasyon 

Kanat dayanımını ve kanattaki hava akışını daha kararlı bir seviyeye çıkarmak için kaplama 

yapılması kararlaştırılmıştır. Bu süre zarfından yapılan denemelerde birçok kaplama 

malzemesi (folyo kaplama vb.) kullanılmıştır. Bunlar içerisinde dayanımı artırması, yüzeye 

tutunma kabiliyeti ve hafifliği sebebiyle saydam bant kullanılmasında karar kılınmıştır.  

 

Şekil 7: Sırasıyla Kanat Kesim ve Polikarbon Kesim 

Kanatlar uçuş sırasında farklı yüklere maruz kaldığı için bu yüklere karşı dayanıklı ve sağlam 

olmalıdırlar. İHA’nın mukavemetini artırmak maksadıyla kanat ve gövde içine 6 mm’lik 

polikarbonlar yerleştirilmesi planlanmıştır. Bu aşama için sıcak tel ile kanat içerisine oluklu 

polikarbon levha yuvaları açılmıştır. Sonraki aşamada ona uygun polikarbon levhalar 

ölçülendirilerek kesimi ve kanat içine montajı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede 5 mm’lik karbon 

fiber çubukların kanat ve gövde içerisine yerleştirilmesi sağlanmıştır. İrtifa Dümeni (Elevator), 

Yön Dümeni (Rudder) ve (Aileron) kontrol yüzeylerimiz servo motorlar ve basit mekanik 

bağlantılar ile tetiklenmektedir. 

 

Şekil 8: Sırasıyla Polikarbon Yuva Açımı ve Montaj 



 

Şekil 9: Kasırga İHA Önden Görünüş 

 

Şekil 10: Kasırga İHA Sağdan Görünüş 

 

Şekil 11: Sırasıyla Kasırga İHA Üst ve Perspektif Görünüş  

 

 

Şekil 12: Kasırga İha İniş Takımı Alttan Görünüşü 



2.3. Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Görevleri en iyi şekilde gerçekleştirmek için hava aracının ileri seviye bir aerodinamik 

tasarıma sahip olması gerekmektedir. Delta tipi kanat, konvansiyonel kanat modellerine 

kıyasla daha kısa kanat genişliğine sahip olmasına rağmen daha fazla kaldırma kuvveti 

oluşturmaktadır. Ayrıca, rüzgârın şiddetli ve değişken olduğu şartlarda dahi faydalı yük 

taşıma kapasitesinden ödün vermeden daha kararlı bir uçuş sağlamaktadır. 

XFLR5 programı üzerinden yapılan analizlerin ardından ihtiyaç duyulan kaldırma kuvvetini 

sağlayabilecek kanat profili olarak N-22 seçilmiş ve üzerinde yapılan değişiklikler sonucunda 

N-22’ye benzeyen özel bir kanat profili tasarımı oluşturulmuştur. 

En boy oranı (AR) ise 5,2 seviyesinde tutularak, daha çok planör tarzı uçaklarda olduğu gibi 

düşük hız ve yüksek kaldırma kuvvetine sahip bir uçak tasarlanmıştır. Kanada 1.93 sivrilme 

oranı verilmiştir ve bu sayede yanal kararlığının artması hedeflenmiştir. 

 

Şekil 13: Sırasıyla Akış Çizgileri, Sıcaklık Analizi ve Basınç Analizi 

 

Şekil 14: Akış Çizgileri 



Motor ve pervane seçimi yaparken dikkat edilen hususlar arasında model ağırlığı, kanat 

profili kalınlığı ve gereken itki kuvveti yer almıştır. Mevcut F-90 motoru muadillerine kıyasla 

daha verimlidir. İHA’da yer alan iki adet motorla, görevler için istenilen itki kapasitesine 

ulaşılmıştır.  

Motorlar konumlandırılırken dikkate alınan hususlar; Motor ve pervaneden gelen havanın 

kanadı beslemesi ve bu sayede daha fazla kaldırma kuvveti elde edilmesi, Hava akışının bir 

kısmının kontrol yüzeylerini beslemesi ve bu sayede uçağın stall durumuna geçse dahi 

manevra kabiliyetini kaybetmemesi, Kuyruk bölgesine iki adet motorla yapılan sürekli hava 

beslemesiyle, uçağın ağırlık merkezi değişse dahi manevra kabiliyeti sayesinde gerekli 

toplamayı yapabilmesi, Kanat ucundaki winglet yapılar sayesinde uçağın kanat uçlarında 

oluşan türbülansın azaltılması sağlanmıştır. Motor altındaki kızaklar ile iniş sırasında 

pervanenin yere sürtünmesi engellenerek gövde üstüne inişlerde motor ve pervane hasarının 

önüne geçilmiştir. Modüler yapıyla birlikte elde edilen değişken hücum açıları sayesinde, 

uçağın farklı görevlere adaptasyonu sağlanmıştır.  

Nihai tasarımımıza uygun motor seçildikten sonra istenilen kaldırma kuvvetini oluşturabilecek 

hız ve yeterli ivmelenmeyi sağlayabilecek itki değerlerine ulaşabilecek HQProp 7x4x3 model 

pervane kullanılmıştır. Pervane analizi ANSYS 2021 R1 Fluent yazılımında yapılmıştır.  

Analiz parçaları 3’e ayrılmıştır. Bunlar Durgun(dış), Dönen(iç) ve pervane yüzeyidir. Akış 

hacmi içerisindeki havanın giriş ve çıkış yapacakları yani velocity inlet ile pressure outlet 

kısımları ayrıca akışkanın etki edeceği pervane görsellerde ki gibi isimlendirilmiştir. 

Mesh işleminde tüm hacme Multizone metodu, pervaneye 0.5mm olarak başlayan 10 

katmanlı Inflation, pervaneye 5mm tüm gövdeye 20mm eleman büyüklüğü girilmiştir. 

Mesh işlemi tamamlandıktan sonra akış analizinin yapılması için Fluent programına 

geçilmiştir. Analiz zamana bağlı olduğundan Transient time seçilmiştir. Türbülans modeli 

olarak k-epsilon(2eqn) / Realizable/ScalableWallFunctions kullanılmıştır. 

Dönen hacim Mesh Motion olarak ayarlandı ve dönel hızın Z-ekseninde 17000 RPM 

önceden motor üzerinden hesaplanıp girildi. Çözüm metodu olarak hız ilel basınç arasındaki 

ilişkiyi kullanarak, sıkıştırılamaz akışları iyi bir şekilde çözebildiği için SIMPLE olarak 

ayarlanmıştır. Akışın yüksek hızlı olmasından dolayı Uzaysal Ayrıklaştırma (Spatial 

Discretization) denklemleri ikinci dereceden olacak şekilde seçilmiştir. Çözdürülen analiz 

zamana bağlı olduğundan dolayı her bir zaman adımının (time step) ayrı ayrı sonuçları 

olacaktır bu yüzden her 10 zaman adımında bir olacak şekilde özel bir formatta kayıt 

alınmıştır. Toplam 100 zaman adımı olacak şekilde her zaman adımı 15 tekrara (iterasyona) 

tabi tutulacak ve her zaman adımı 0.00015 sn olacak şekilde ayarlanmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda pervane tarafından oluşturulan itkinin 12.164488 N olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 



Fluent üzerinde alınan itki sonucunun ardından yine ANSYS paket programı olan CFD-Post 

ile pervane üzerindeki basınç, pervanenin akış hacmi içerisindeki hızı ve davranışını 

görülebilir. Öncelikle pervane üzerinde etkiyen basınç miktarı ve dağılımı görülmektedir. En 

büyük basıncın kanadın uç kısımlarında olduğu ve yaklaşık 10 kPa olduğu görülmüştür. 

 

Şekil 12: Hız Verileri ve Akışkan Hareketi 

Pervanenin 10cm önünde oluşturulan düzlemden giriş verilen akışın pervane ile oluşturacağı 

hız verileri ve akışkanın hareketi gösteren grafik gösterilmiştir. 

 

Şekil 13: Sırasıyla Araca Etkiyen Basınç ve Havanın Araç Üzerindeki Vektörel Görünümü 

2.4. Görev Mekanizması Sistemi 

Yük bırakma sisteminin doğru çalışması yarışmadan alınacak puan üzerinde oldukça etkilidir. 

Yük bırakma sisteminin tasarım sürecinde ilk olarak sistemin sahip olması gereken kritik 

özellikler sıralanmış olup, bu özellikler doğrultusunda tasarım süreci başlamıştır. Bu 

özellikler; Basit bir çalışma prensibi toplar her durumda aynı gecikmeyle bırakılmalıdır. Hafif 

olmalıdır. Az yer kaplamalıdır ve kolay üretilebilmelidir. 

 

Yukarıda belirtilen özellikler göz önünde 

bulundurularak yapılan 160 [𝑚𝑚] genişlik ve 80 

[𝑚𝑚] en ve boy yüksekliğindeki tasarım aşağıda 

Şekil 14: Görev Mekanizması 



gösterilmiştir. Bu sistem 3 boyutlu yazıcı ile kolayca üretilebilir. Servo motora bağlı olan ve 

kilit görevi gören kapaklar, farklı zamanlarda yaptıkları dairesel hareket sonucu açılabilir. 

Servolar 0° konumunda iken iki kapak da kapalıdır. Servolardan biri saat yönünde 105° 

döndüğü zaman bağlı olduğu kapak açılacak ve top düşmüş olacaktır. Atış yapıldıktan sonra 

Servolar kapakları kapalı konuma getirecektir. Böylece iniş esnasında kapakların hasar 

görmesi engellenecektir. 

2.5. Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

 

Şekil 15: Elektronik Devre Şeması 

Elektrik elektronik kontrol ve güç sistemleri, sistemin başarılı bir şekilde çalışması için gerekli 

bir bütündür. Sabit kanatlı İHA’nın elektronik bileşenlerine gereken güç göz önüne alınarak 

kullanılacak ekipmanlara bağlı olarak güç sistemi için en uygun seçim yapılmaya çalışıldı. Bu 

kriterin yanında azami ağırlık değerine özellikle dikkat edildiğinde Xtron marka 3200Mah 4S 

Lityum Polimer batarya kullanılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Pixhawk Cube Orange uçuş 

kontrolcüsünde bulunan servoların beslenmesi için harici olarak UBEC devresi kullanılmıştır. 

Koruma amaçlı Fail-Safe sistemi kurularak güç sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir 

arızalanmaya karşı sistem korumaya alınmıştır. Yüksek akım koruması için ana güç üzerine 

sigorta kullanılarak koruma sağlanmıştır. Güç sisteminin aşırı yüklenmesinden kaynaklı 

istenmeyen durumların oluşmaması için bir sigorta ve anahtar bataryanın pozitif kutbuna 

yerleştirilmiştir. Sigorta için 90A değerinde ETC marka bir bıçak sigorta ve yuva, anahtarlama 



için ise basit bir anahtar kullanarak güvenli bir sistem oluşturulmuştur. Pixhawk Cube kartının 

gerek duyduğu 5V gerilim bir güç modülü yardımıyla lityum batarya üzerinden alınmaktadır 

İtki Sistemi; İtki sistemi aracı ivmelendirmek için kullanılan sistemdir. Yerlilik kapsamında 

üretimi gerçekleştirilmeye çalışılan fırçasız motorlar ile uçağımızın gerekli duyduğu itki 

sağlanmaya çalışılacaktır. Her biri yaklaşık 1000gr’lık itki oluşturan motorların, sistemimizin 

ihtiyaç duyduğu itki değerini karşılayacaktır. Yerli motor sistemimizin gerekli verimi 

verememesi durumunda daha önce kullanılacağı düşünülen E-Max RS2205 2300KV tipi 

motorlar yerine yeterli itki kuvvetini daha az thrust seviyesinde alan ve daha verimli F-90 

motorlar tercih edilmiştir.   

Elektronik hız kontrolcüsü ise sistem üzerindeki motorların devir ve dönüş yönünü 

belirleyecek elektronik ekipmandır. Kullanılan motorlar ve pervane seçiminde gereken 

maksimum akım değerinin 40A civarında olduğu tespit edilmiştir. ESC akım ve C değeri buna 

uygun olarak seçilmiştir. Yerlilik kapsamında tasarlanan ESC ihtiyaç duyulan değerler göz 

önüne alınarak üretilmiş ve test sürüşleri devam etmektedir. Olası bir durumda yerli üretim 

elektronik hız kontrolcüsünün kullanılamaması halinde alternatif olarak Skywalker 40A ESC 

kullanılacaktır. 

 Sensörler; PT60 dijital hava hızı sensörü uçağın burun kısmına yerleştirilerek maruz kalınan 

hava koşullarında hava basıncından hız değerinin elde edilmesini sağlar. Hava hızından 

alınan bu değer uçağın hızından çıkarılarak gerçek hız tespit edilmektedir. Bu değerler 

arayüz üzerinden elde edilebilir ve takip edilebilir. Otonom iniş sırasında yerle olan mesafeyi 

ölçmek için TF Luna lidar seçilmiştir. TF Luna azami 8 metre mesafe ölçebilecek kapasiteye 

sahiptir. Mission Planner Arayüzü üzerinden alınan verilerle mesafe testleri yapılmıştır. Belirli 

bir mesafe referans noktası alınarak doğruluğu sınanmıştır. Otonom uçuş sırasında doğru 

konum bilgisi elde edebilmek için yüksek hassasiyetli HERE 3 GNNS kullanılmıştır. Sahip 

olduğu izolasyon sayesinde HERE3 GNNS, sensörlerin birbirine olan parazitlenmesini efektif 

bir şekilde azaltmaktadır. 

Haberleşme; Otonom uçuş sırasında  otopilotun ile yer istasyonuyla haberleşmesidir. Bu 

haberleşme için XBee XB24CZ7WIT-004telemetri modülleri kullanılmıştır.Bu modüllerin 

kullanılmasının en önemli sebebi uçtan uca şifreleme yöntemi ile haberleşme korumasına 

sahip olmasıdır. Telemetri bağlantısı  ve kalitesi için bir çok haberleşme testi yapılmıştır. Bu 

testler belli bir mesafe arasında bağlantı durumunu ve veri aktarımını kapsamaktadır. Bir 

diğer haberleşme şekli Pixhawk Cube ve kumanda arasındadır. İha’nın manuel olarak 

kontrolünü sağlayan sistem,  Flysky FS-İ6 2.4GHz  10 kanallı  kumanda ve FlySky vericileri 

ile uyumlu iA10B  10  kanallı 2.4GHz alıcısından oluşmaktadır. Hareket 4 kanal aracılığıyla  



kumanda kolları  ile  sağlanıyorken , 2 kanal aracılığıyla uçuş modları  kontrol  

edilmektedir.Bu sayede uçağın tam kontrolü sağlanmaktadır. 

Otonom Uçuş ve Yer istasyonu; Otonom uçuş İHA’nın tüm elektronik ve mekanik 

sistemlerinin herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan uçağın kendi kendini kontrol 

etmesidir. Yarışma şartnamesinde de bahsedildiği gibi sabit kanat İHA için iki ayrı görev 

bulunmaktadır. Bu görevler, sistem otopilot durumundayken gerçekleşecektir.  Otonom uçuş 

kontrol kartı olarak Pixhawk Cube 2.1 Orange kullanılmıştır. Bu uçuş kontrol kartının 

kullanılmasının sebebi diğer kontrolcülere göre dahili yapısının oldukça gelişmiş ve hassas 

olmasıdır. Arayüz olarak Mission Planner programı kullanılırken, yazılım olarak Ardupilot 

kullanılmıştır. 

Otonom uçuş hazırlıkları öncelikle pusula, GPS, telemetri modülü, radyo kalibrasyonu ve 

ESC kalibrasyonu gibi işlemlerin gerçekleştirilmesiyle başlamıştır. 6 farklı uçuş modu 

MissionPlanner üzerinden atanıp kumanda yardımıyla uçuş modları arasında geçiş 

sağlanmıştır. İHA’nın manuel olarak uçuşu başarılı olduktan sonra “autotune” uçuş modunda 

360 derecelik kumanda kolu hareketleri ile her 10 saniyede bir yenilenen PID değerleri 

alınarak optimum değerler elde edilmeye çalışılmıştır. Yarı otonom autotune modu sayesinde 

alınan PID değerleri yer istasyonu üzerinde ayarlanmış görev haritasında AUTO modu 

kullanılarak tam otonom uçuş gerçekleştirilmiştir. Otonom uçuş planlama kısmına 

bakıldığında yarışma şartnamesinde açıklanan ölçülerde mesafeler göz önünde 

bulundurularak bir rota belirlenmiştir. Birinci otonom görev için belirlenen yükseklikte ve 

eğimde TAKEOFF komutuyla kalkış gerçekleştirilmiştir. Rota çizim kısmında waypointler 

atanarak konum bilgilerine göre noktalar oluşturup uçağın rotası belirlenmiştir. Belirlenen rota 

DO_JUMP komutuyla tekrar edilerek iki tur tamamlanmıştır. Son olarak RTL komutuyla iniş 

sağlanmıştır. İHA’nın tam tur daire atarak yoluna devam etmesi için kullanılan komut 

LOITER_TURNS olup tur sayısını ve dairenin yarıçap bilgileri girildiğinde başarılı bir şekilde 

görev gerçekleşmektedir. 

Diğer elektronik ekipmanlar; Bu başlık altında yukarıdaki sınıflandırma dışında kalan 

elektronik ekipmanlara yer verilmiştir. İlk olarak  servo motorlar çıkış  hareketini kontrol eden 

mekanizmalar olup uçağın yapacağı elevator (yunuslama) , rudder(dönüş) ve aileron (yatış) 

gibi hareketleri 4 adet MG90S servolar yardımıyla gerçekleştirmektedir. Görev 

mekanizmasında kullanılan 2 adet servo da dikkate alındığında toplam 6 adet MG90S servo 

kullanılmıştır. Hareket servoları pixhawk tarafından kontrol ediliyorken , görev servoları 

raspberry pi üzerinden kontrol edilmektedir. 



2.6. Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

 

Şartnamede istenilen otonom görevin yerine getirilmesi 

görüntüleri depolamak için bellek gereksinimleri nedeniyle Pixhawk 

tarafından yapılamayan görüntü tanıma gibi ek görevleri gerçekleştirmek 

amacıyla Raspberry Pi 4 Model B+ 8GB geliştirme kartına kullanılmıştır. 

Mg90s Micro Servo Rapberry Pi’ya bağlı Raspberry Pi V2 Camera 

modülü 2 adet kullanılacaktır. Görüntü işleme yazılımı için modüllerin 

kurulum kolaylığı, nedeniyle Python Programlama dili seçilmiştir. Python 

kodları Raspbian Linux üzerinde çalışmaktadır. Hedef Tespiti için 

kullanılan kütüphaneler; OpenCV, Numpy, Imutils, Servo kontrolü için 

RPİ.GPIO, time, ve uçuş kontrol kartından gelen sensör verilerinin 

alınabilmesi için Dronekit kütüphanesi kullanılmaktadır. Görüntü 

işlemede tespit edilen alanın merkez koordinat değerlerine göre servo 

motorlar açılarak faydalı yük alana bırakılacaktır. Topların doğru alana 

düşmesi için Pixhawk Cube Orange sensör verileri MAVLink protokolü 

kullanan Dronekit kütüphanesi ile Raspberry Pi'ya (RPi) aktarılacak bu 

verilerden göre atış hareketi hesaplaması yapılacaktır. 

İlk uçuşta tespit edilen kırmızı alana top bırakılmaması 

gerekmektedir. Bunun içinde uçuş kartından anlık olarak alınan 

GPS değer aralığına göre iki direk arasında görünen kırmızı alana 

top bırakılmayacaktır. Pixhawk’ın SITL simülasyon herhangi bir 

donanıma ihtiyaç duymadan sistem testleri için kullanılan simülasyon 

kullanılmıştır. Bu sayede kontrol algoritmaları test edilebilmektedir. 

Kavramsal Tasarımda yer alan alana bağlı moment ve HoughCircles Fonksiyonu 

kullanılarak çember tespitinden vazgeçilerek her iki senaryoyu birleştiren minimum alana 

sahip cismi tamamen kaplayan daire tespit eden MinEnclosingCircle Metodu kullanılmıştır. 

 

Şekil 16: Raspberry Pi Görev Kod Denemeleri 

 



  

Pixhawk Cube ve Raspberry Pi bağlantısı Telem2 üzerinden Mission Planner parametreleri 

düzenlenerek kurulmuştur. Atış Hareketi için gerekli sensör verileri alınmaktadır. 

2.7. Uçuş Performans Parametreleri 

Otonom uçuş sırasında kullanılan uçuş kontrol kartına kaydedilen performans 

parametrelerine Mission Planner üzerinden ulaşmaktayız. Böylelikle uçuş performansı test 

edilebilir ve karşılaştırılabilir olduğundan test sürecinde önemli ölçüde ilerleme kaydedilmiştir. 

Uçuş performansını değerlendirirken yararlanılan parametreler, 

Uçak pozisyon kontrolcüsü:  Roll (yuvarlanma), pitch (yunuslama) ve yönelme (yaw) 

hareketleri ile uçağın pozisyonuna karar verilen bu parametreleri  çıkış değerleri olarak 

,mission planner arayüzü üzerinden elde edilmiştir. Grafik hali aşağıda verilmektedir. 

 

Şekil A: Roll, Pitch ve Yaw Parametreleri 

GPS hız testi : Pixhawk Cube 2.1 uçuş kontrol kartıyla uyumlu Here 3 GPS’in  veri alma ve 

analiz testleri uçuşlarla paralel olarak gerçekleştirilmiştir. Gps hızı, uydu sayısı yada hata 

oranı gibi birçok veriyi Mission Planner arayüzü üzerinden log değerleri sayesinde elde 

edilmektedir. Aşağıdaki grafik gps hız testi sonuçlarını içermektedir. Gps hızı belli aralıklarla 

yükselişe geçip belli aralıklarla düşüşe geçmiş olsa da genele bakıldığında stabil 

çalışmaktadır. 



 

Şekil B: GPS Hız Parametresi 

TF Luna : Mesafe ölçümü için kullanılan TF Luna sensörü bir nokta referans alınarak gerçek 

ölçüm ve sensör ölçümü yapılarak test işlemi yapılmıştır.Bu  sonuçlara bakıldığında 

aralarında bulunan farkın hata payından kaynaklandığı anlaşılmış olup normal 

karşılanmaktadır.Uçuş sırasında Tf Luna lidarın ölçtüğü mesafe değerlerine  loglar sayesinde 

elde etmekteyiz.Bu değerleri her uçuş için alıp karşılaştırılıp analiz edilmektedir.Aşağıdaki 

grafikte bu değerlerin bir örneği yer almaktadır. 

 

Şekil C: Mesafe Sensörü Parametresi 

 

Şekil 17: GPS Test Grafikleri 

 

 



2.8. Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Tablo 3: İHA Malzeme Maliyet Tablosu 

No Parça Adı Birim Fiyatı(TL) Miktar Toplam 
Fiyatı(TL) 

1 Raspberry Pi 4 Model B 668.53 1 668.53 

2 Raspberry Pi Kamera Modülü V2 376.05 1 376.05 

3 T Motor F90 KV1300 259.75 4 1039 

4 Güç Modülü 101 1 101.88 

5 Karbon Fiber Çubuk 61.75 5 308.75 

6 Pixhawk Cube Orange Kontrolcü Kartı 2556.38 1 2556.38 

7 Here 3 GNNS Modülü 1087.69 1 1087.69 

8 Mg90s Micro Servo 42.06 6 252.36 

9 HQProp 7x4x3 Pervane 34.25 4 137.03 

10 SkyWalker 40A ESC 182.03 2 364.06 

11 Hava Hızı Ölçer 623.04 1 623.04 

12 Xbee Telemetry 357.63 2 715.26 

13 TF Luna 305.47 1 305.47 

14 EPS Strafor Köpük 200 1 200 

15 ESC Elektronik Komponentleri 983.56 1 983.56 

16 XTRON 3200MAH 4S1P 14.8V 20C/40C Lipo 
Pil 

666.88 2 1333.76 

17 Flysky FS-İA10B 2.4Ghz 10 Kanal Alıcı 211.13 1 249.13 

18 UNI-T UT 373 Optik Takometre Mini 166.16 1 166.16 

19 ESC PCB Kart Maliyeti 25 10 250 

20 Polikarbon 6mm - Polikarbon 8mm 267 1 267 

 TOPLAM   11985.11 

 

2.9. Yerlilik 

Yerlilik Kapsamında ESC Yapımı: 

Yerlilik kapsamında elektronik hız kontrolcüsü 

olarak yerli ESC üretilmiştir. Bu tasarım sistemin 

gerek duyduğu akım ve gerilim kaynağı göz önüne 

alınarak yaklaşık 50A’lik bir değere sahiptir. 

Elektronik kart devresi Altium Designer programı 

kullanılarak çizilmiştir. Her biri normal koşullarda 

161 Ampere kadar destekleyen 6 adet IRLR7843 

mosfet ve 3 adet IR2101 mosfet sürücüleri kullanılmıştır. Yaklaşık 18 Volt giriş gerilimini 

destekleyen elektronik kart MP2307 regülatörü ile Atmega328P mikroişlemcisinin çalışması 

için gerekli olan 5V gerilimi sağlamaktadır. Atmega328P mikroişlemcisi bir FDTI kartı 

yardımıyla programlanmıştır.  EEPROM'a kaydedilen veriler ile PWM register 

konfigürasyonunu ayarlanıp Arduino üzerinden yazılan kodlarda EEPROM ile veriler 

kaydedilmiş, PWM kaydedicisi konfigürasyonunu ayarlanmasıyla pin giriş veya çıkışını 

ayarlanmıştır. PWM giriş aralığı tespit edildikten sonra yeni değerler alarak motorun devri 

gerçekleşmektedir. Üretilen bu ürün motorun ihtiyacı olan 40A değerini karşılamaktadır. 

Şekil 18: ESC Kart Tasarımı 



Fakat test ve analiz süreci devam ettiğinden ve tasarımda iki ayrı motorla birlikte iki ayrı ESC 

kullanılacağından bunların uyumluluğu konusunda test işlemleri ve iyileştirme çalışmaları 

yarışma sürecine kadar devam edecektir. Olası bir durumda yerli üretim elektronik hız 

kontrolcüsünün kullanılamaması halinde alternatif olarak Skywalker 40A ESC kullanılacaktır. 

Yerlilik Kapsamında Motor Tasarımı ve Üretimi: 

Tasarımda yapılan iyileştirmelerden sonra motor seçimi T-motor marka F90 motor’u olarak 

seçilmiştir. Motor seçiminin ve modelin değişimi ile ortaya çıkan yeni itki isterleri nedeniyle 

önceki motor tasarımında güncellemeye gidilmiştir. Yeni seçilen motor olan F90 modeline 

yakın boyut ölçülerinde ve yaklaşık itki değerlerinde tasarlanmıştır. ANSYS ticari yazılımında 

bulunan Maxwell paketindeki Rmxpt ile tek boyutlu tasarımı rotorun dış çapının 33mm, 

nüvenin dış çapı 28mm uzunluğu 6.5mm olarak tasarlanmıştır. İhtiyacımız olan elektrik 

akısını elde edebilmek için nüvede 12 oluk, rotorda 14 mıknatıs olması kararlaştırılmıştır. 

Ardından MAXWELL 2D ve 3D ile de 2 ve 3 boyutlu analizleri yapılmıştır. Motorun çalışırken 

oluşturacağı ısı Fluent isimli yine ANSYS içinde bulunan bir paket program ile 

çözdürülmüştür ve optimize edilmiştir. İmalat yöntemi olarak 0.5 mm kalınlığındaki 

alüminyum plakalar CNC Lazer ile kesilip epoksi reçine ile yapıştırılmıştır. Sarımı delta sarım 

yöntemi ile oluk başına 12 sarım olacak şekilde bakır kablo ile takım üyeleri tarafından 

sarılmıştır. 

 

Şekil 19: Elektriksel Alan  

 

Şekil 20: Sırasıyla Akı Çizgileri ve Delta Sarım Yöntemi ile Sarım Örneği 

 



Yerlilik Kapsamında Arayüz Tasarımı ve Yazılımı: 

Yerlilik kategorisi kapsamında İHA’ya ait verileri göstermek amacıyla arayüz tasarımı ve 

yazılımı yapılmaktadır. Göstergeler Basic-T standardına uygun, analog şekilde Photoshop 

Programı ile tasarlanmıştır. Uçuş Arayüz Programında 6 adet gösterge mevcuttur. Emirleri 

hızlı bir şekilde işleme yeteneğinden dolayı C++ programlama dili kullanılmaktadır. GUI 

arayüzü Qt modülü ve QML dili ile gerçekleştirilmektedir. İHA’dan alınan gerçek zamanlı 

koordinat bilgileri ile İHA’nın konumu Leaflet JS Kütüphanesi yardımıyla arayüzdeki haritada 

anlık olarak gösterilmektedir. İHA donanımlarından Raspberry Pi’da yer alan ağ üzerinde 

Raspberry Pi kamerası aracılığı ile video broadcast yapan bir Python scripti çalıştırılmaktadır. 

Yer istasyonunda bu yayın yakalanarak arayüz uygulamasında gösterilmektedir. MAVLink 

protokolünü anlayabilmek için çeşitli kaynaklardan ve QGroundControl gibi popüler yer 

istasyonları incelenerek ve bu bilgiler yardımı ile Arayüz kod yapısı şekillendirilmiştir. Şekil 

24’de Arayüz tasarımı gösterilmiştir. 

 

Şekil 21: Arayüz Tasarımı 


