
 



 

 

 

 

 

 

1. PROJE ÖZETİ 

Pusula, temeli lise dönemindeki arkadaşlıklara dayanan ve milli teknoloji hamlesi 

doğrultusunda Türkiye’deki insansız hava aracı teknolojilerinin gelişimine destek olmak için 

bu alanda kendini yetiştirmeyi ve ürün geliştirmeyi hedefleyen mühendislik öğrencileri 

tarafından 2020 yılında kurulmuş bir İHA araştırma ve geliştirme takımıdır. 

 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Tasarımda iteratif bir yaklaşım belirlenmiştir. Takım üyeleri uzman oldukları alanlarda, gerekli 

gördüğü şekilde tasarıma müdahale etmiş, ve farklı uzmanlık alanlarının uzlaştığı bir tasarım 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Gerekli parçalar için hacim oluşturulmuş, aerodinamik yapıya 

dikkat edilmiştir. Detaylı tasarım raporu süresince, stabilizasyon ve sağlamlık sorunları 

sebebiyle  IHA üzerinde bazı revizyonlara gidilmiş, yapılan revizyonlar. Gövde ve mekanik 

sistemler başlığı altında açıklanmıştır. Yapılan revizyonlara göre yeni bir teknik çizim 

oluşturulmuştur. 

1.2 Takım Organizasyonu 

 

 

Takım üyelerinin tanıtımı detaylı tasarım videosu ile verilmiştir 

Takım Adı: Pusula 

Araç Türü: Sabit Kanat 

Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Takım Kaptanı: Muhammed Furkan Şentürk 

Şekil 1: Takım Organizasyon Şeması 



1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

 

Şekil 2: İş zaman çizelgesi 

 

2. DETAYLI TASARIM 

 

Bu bölümde sabit veya döner kanat İHA’nın detaylı tasarımı ve tasarımın orijinal ve özgün 

yönlerine yönelik bilgi verilmelidir. 

 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

 

TASARIMIN BOYUTSAL PARAMETRELERİ 

Tasarım boyut tablosu aşağıda gösterildiği gibidir. Yükler hesaba katılmamıştır. 

 

          

N

o Parça Adı Ağırlık (gram) X uzaklığı (mm) 

Z uzaklığı 

(mm) 

1 Fırçasız Motor 47,9 160 -15 

2 Kanat ve Yapısal Elemanlar 500 -120 -70 



3 Bırakma mekanizması 47 -50 -70 

4 Raspbery Pi 45 70 -100 

5 Otopilot kartı 50 -150 -80 

6 Batarya 198 100 -30 

7 Alıcı 12 -150 -50 

8 Telemetri 17 -140 -30 

9 GPS 7 10 0 

10 Kanat servoları(4adet) 36 100 -20 

11 Kuyruk servoları(2adet) 18 -160 -10 

12 ESC 17,5 130 -30 

13 Pervane 7,9 165 -15 

 Toplam  1003,3 -38,9191 -55,9175 

 

Tablo 1: Ağırlık merkezi Tablosu 

Şekilden de görülebileceği üzere ağırlık merkezi, kaldırma merkezine çok yakın olacak 

şekilde (kanadın hücum kenarından itibaren 1/3’ü ila 1/4’ü arasında) çıkmaktadır.  

 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

 

 

Yapılan deneme uçuşlarında, ilk iha tasarımının yeterli stabiliteye sahip olmadığı anlaşılmış. 

Ve kanatların da üretiminin zor olması sebebiyle uçağın dış tasarımında revizyon yapılmıştır. 

Kanatlar diktörtgen olarak üretilmiş ve boyları 100mm kısaltılmıştır. Gövde’ nin fiberglastan 

üretilmesi için yapılan testler, başarılı sonuçlar vermemiştir. Dolayısıyla, gövdeyi 3d yazıcı 

yardımıyla bastırma kararı alınmıştır. Kuyruk, düz ‘V’ şeklinde olacak şekilde revizyon 

edilmiştir. 

  IHA’ nın şasesini kanatların, kuyruğun ve burunun bağlandığı bir 3d parça oluşturmaktadır. 

Parça 3 boyutlu yazıcı ile bastırılmış olup, iç ve dış yüzeylerine kaplanan epoksi reçine 

yardımıyla sağlamlaştırılmış ve daha pürüzsüz olması sağlanmıştır. Kuyruk kontrol yüzeyini 

oluşturmak için fotoblok kullanılmıştır, yalpalama kanatlarının kontrol yüzeyleri, sıcak tel 

yardımıyla kesilerek oluşturulmuştur. Kanat ve kontrol yüzeylerini bağlamak için 3d yazıcı 

yardımıyla basılmış menteşeler ve hareketi sağlamak için yekeler,  yapıştırmak için ise 

epoksi reçine kullanılmıştır. Kanatlar Pvc bazlı bir kaplama malzemesi ile kaplanmıştır, ve 

burulma ve eğilme yönünde sağlam olması için karbon fiber borular eklenmiştir.  Sağ ve sol 

kanatların, ön bakış düzlemindeki hareketlerini engellemek için kanatlar arasında, iç çapı 

10mm olan ve yine karbon borulardan oluşan maşonlar kullanılmıştır ve gövdeye M3 vidalar 

kullanılarak sabitlenmiştir.  Bırakma mekanizmasının gövdeye sabitlenmesi için bir adet M3 

vida kullanılmıştır. 



Kavramsal tasarım raporunda belirtilmiş olduğu şekilde, araç inişini gövdenin üzerine 

yapacaktır. Yer ile temas eden bölgeler, fiberglas ve epoksi yardımı ile güçlendirilecektir. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3: Ana Gövde ön                                             Şekil 4: Ana gövde ön 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5: Ana gövde arka 

 
 
                                                                                                      Şekil 6: Ana gövde arka 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7: Perspektif Görünüm 

 
 

 



 

 

Şekil 8: Uçak render görseli 

 

 

 

 

 

 



2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

 

Hava aracının gereksinimleri, uçağa etki eden 4 temel kuvvet esas alınarak belirlenmiştir. 

Bunlar ağırlığa karşılık gelen taşıma ve sürüklenmeye karşılık gelen itki olarak ifade 

edilmektedir. 

Gerekli taşıma, sürükleme, moment gibi aerodinamik karakteristiklerin elde edilme yöntemi 

aşağıdaki tablodaki avantaj ve dezavantajlar göz önüne alınarak hesaplamalı akışkanlar 

dinamiği (HAD) yöntemi takımın imkanları ve ulaşılabilirlik açısından analiz için en uygun 

yöntem olarak kabul edilmiştir. 

  Avantaj Dezavantaj 

DENEY En gerçekçi sonuçlar elde edilir Ölçme zorluğu,maliyet,ekipman ihtiyacı 

TEORİ Genel bilgiler verebilir 

Sadece Lineer bölgedeki kısmı basit geometrileri 

açıklar.  

HAD 

Kompleks geometrilerin akışı 

ayrıntılı izlenebilir 

Meshleme hataları, bilgisayar ve programlama 

maliyeti, sınır şartları 

 

 Analiz için ise XFLR 5 programı, C++ tabanlı ücretsiz bir uygulama olması, sistem 

gereksinimleri açısından zorlamayan, analiz yapma kolaylığı ve analiz doğruluğu 

optimizasyonu olarak iyi olması ve bolca kaynak bulabilme imkanından dolayı tercih 

edilmiştir.  

Gerekli taşıma kuvveti ve daha az sürüklenme kuvvetine maruz kalmak için kanat profilinde, 

profil kalınlığı ve kamburluğu kritik öneme sahiptir. Benzer uçaklar ve kullanılan NACA 

profilleri araştırılılarak NACA 23016 kanat profili, profil kalınlığı %70’e düşürülerek uçakta 

kullanılması kararlaştırılmıştır. Bunun sebebi profilin yapılan analizler sonucu %70 kalınlıkta 

hala istenilen taşımayı üretmesi , kalınlık düşürüldüğü için stall açısının artmasına bağlı 

olarak uçağın manevra sırasında stall’a girmemesine olumlu katkı sağlaması ve sürüklenme 

kuvvetini düşürerek gereken itkiyi de azaltmasıdır. 

 
 

 
 
 
 
Şekil 9 kanat, kontrol yüzeyi, yeke ve menteşeler 

 



NACA 23016 kanat profili için gerekli analiz sonuçları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

 

Şekilde  görüldüğü üzere, Taşıma katsayısı (Cl),Sürüklenme katsayısı (Cd),Moment katsayısı 

(Cm) ve hücüm açısı (alpha) değerleri baz alınarak kanat profili analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Profil %100 kalınlıktayken (sarı ile gösterilen) kanat profili düşük hücum açılarında daha fazla 

taşıma üretmekte fakat  stall’a yaklaşık 10° civarında girerken %70 kalınlıktaki profil 13.5° 

civarında girmektedir. Geçen seneki yarışma videoları takım tarafından izlenmiş ve pek çok 

takımın dönüşler sırasında stall’a girmesi sonucu düşmesi saptandığı için düşük hücum 

açılarındaki taşıma avantajındansa stall’a geç girmesi tercih edilmiştir. Ayrıca 

sürüklenmeninde stall bölgesine yakın yerlerde en ufak açı değişimlerindeki ani artışı stall 

açısı arttırılarak kontrol kısmında da kararlılık bölgesi arttırılmıştır. Moment değerleride 

istenilen kısımlarda kalmaya devam etmiştir. Böylelikle yarışma amacına ve isterlerine uygun 

bir profil seçimi yapılmıştır. 

Ek olarak İHA’lar gibi küçük ölçekli hava araçlarında Reynolds sayısı profil taşıma ve 

sürtünme katsayılarını çok ciddi etkilemektedir bu nedenle profil analizleri uçağın 

seyredebileceği çeşitli Re sayıları baz alınarak yapılmıştır. Ayrcıa Mach sayısına da dikkat 

edilmiştir. Bu sayılar üstteki şekilde sol altta  lejant kısmında gösterilmiştir ve  şu şekilde 

hesaplanmıştır: 

𝑅𝑒 =
𝒰𝐿

𝜈
        𝑣𝑒        Μ =

𝒰

𝐶
  

 

𝑅𝑒: 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤                                                                                

𝒰: 𝑈ç𝑢ş ℎ𝚤𝑧𝚤 (
𝑚

𝑠
) 

𝐿: 𝑉𝑒𝑡𝑒𝑟  𝑢𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 = 0.270 (𝑚) 

𝜈: 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘 𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜𝑧𝑖𝑡𝑒 = 1.594 𝑥10−5(
𝑚2

𝑠
) 

Μ: Mach sayısı 



𝐶: 𝑆𝑒𝑠 ℎ𝚤𝑧𝚤 (
𝑚

𝑠
) 

Bu hesaplamada Kinematik viskozite Yunuseli Havalimanı rakımı (331m) ve yarışma günü 

hava sıcaklığı tahmini 25℃ baz alınarak alınmış ve veter uzunluğu gerekli taşıma kuvveti 

sağlaması için analizler sonucu 0.270 m alınmıştır. Ses hızı da havanın yoğunluğu ve 

sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir bu değerde gerekli hesaplamalar sonucu 346.2 m/s 

olarak alınmıştır, bu değerler uçuş esnasında çok az değişmekte bu yüzden sabit kabul 

edilebilmektedir böylelikle Re ve M uçuş hızına bağlı hale gelmektedir. 

Re sayısı ve M sayısı sırasıyla: 

𝑅𝑒 =
6 

𝑚
𝑠 𝑥 0.270 𝑚

1.594 𝑥10−5 𝑚2

𝑠

= 101631        𝑣𝑒         Μ =
𝒰

𝐶
=

6 𝑚/𝑠

346.2 𝑚/𝑠
= 0.0173     

𝑅𝑒 =
9 

𝑚
𝑠

𝑥 0.270 𝑚

1.594 𝑥10−5 𝑚2

𝑠

= 152255        𝑣𝑒         Μ =
𝒰

𝐶
=

9 𝑚/𝑠

346.2 𝑚/𝑠
= 0.0260   

𝑅𝑒 =
12 

𝑚
𝑠 𝑥 0.270 𝑚

1.594 𝑥10−5 𝑚2

𝑠

= 203007        𝑣𝑒         Μ =
𝒰

𝐶
=

12 𝑚/𝑠

346.2 𝑚/𝑠
= 0.0357    

𝑅𝑒 =
15 

𝑚
𝑠 𝑥 0.270 𝑚

1.594 𝑥10−5 𝑚2

𝑠

= 253759        𝑣𝑒         Μ =
𝒰

𝐶
=

15 𝑚/𝑠

346.2 𝑚/𝑠
= 0.0433     

𝑅𝑒 =
18 

𝑚
𝑠

𝑥 0.270 𝑚

1.594 𝑥10−5 𝑚2

𝑠

= 304511        𝑣𝑒         Μ =
𝒰

𝐶
=

18 𝑚/𝑠

346.2 𝑚/𝑠
= 0.0520     

Olarak hesaplanmıştır. 

Kanat profilinden sonra kanat akış analizi yapılmıştır 3° ve 14m/s hızdaki kanat analiz örneği 

aşağıdaki görselde yer almaktadır. 

Kanat açıklığı gerekli taşıma kuvvetini sağlama ,üretim şartları ve açıklık oranının optimum 

değerde tutulması kriterleri göz önünde bulundurularak 1.5m olarak alınmıştır. Açıklık oranı 

arttıkça taşıma kapasitesi artmakta fakat uçak stall’a daha erken girmektedir bu yüzden 

çeşitli uçuşlarda aynı kanat alanında farklı kanat açıklıkları denenerek optimum değer , 

açıklık oranı için 5.56 m olarak kararlaştırılmıştır. Kanat alanı ise gerekli taşıma kuvveti göz 

önünde bulundurularak veter uzunluğunun kanat açıklığı ile çarpılması sonucu 0.405 𝑚2 

olarak hesaplanmıştır. Analizde basınç katsayısı değerleride renklendirilerek verilmiş ve 

değerlerin uçuş için uygun olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca indüklenmiş ve viskoz sürükleme 

dağılımı pembe ve yeşil renkle simule edilmiş, kanat üzerindeki akış ise açık mavi renkle 

gösterilmiştir. Kanat ucu vortekslerinin kanat açıklığı yeterince uzun seçildiği için çok 

olmadığı analizden anlaşılmakta ve bu yüzden winglet gibi önlemlere entegrasyon ve üretim 

zorluğu çıkarmamak ,uçağı ağırlaştırmamak  adına ihtiyaç duyulmamıştır. 



 

Uçak için gerekli taşıma kuvveti şu şekilde hesaplanmıştır: 

𝐿 =
1

2
× 𝜌 × 𝑉2 × 𝑆 × 𝐶𝑙 

𝐿: 𝑇𝑎ş𝚤𝑚𝑎 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖 (
𝑘𝑔 𝑚

𝑠2
)  

𝜌: 𝐻𝑎𝑣𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑦𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

𝑉: 𝑈ç𝑢ş 𝐻𝚤𝑧𝚤 (
𝑚

𝑠
) 

𝑆: 𝐾𝑎𝑛𝑎𝑡 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤 (𝑚2) 

𝐶𝑙: 𝑇𝑎ş𝚤𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 

Gerekli hesaplamalar MATLAB programı üzerinden yapılıp belirli hücum açılarında hıza göre 

taşıma kg cinsinden grafiğe yansıtılmıştır. Hıza göre alınmasının sebebi daha öncede 

belirtildiği gibi Re sayısı diğer parametreler sabit olduğundan hıza göre değişiklik 

göstermektedir.  Kod ayrıntılı bir şekilde açıklanmış, çıktısı ve grafiği ile aşağıda 

paylaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



clc, clear, clear all; 

Ro=1.146;  % kg/m3 

S=0.405;   % m^2 

Cl=0.296; % 3° hücum açısı için; 

% 7 ile 16 m/s arasında Cl değerleri neredeyse aynı ve 0.296 civarındadır. 

n=0;       % array sayacı 

fprintf('  Hız               Taşıma    ----3° hücum açısı için---- \n '); 

for V=7:+1:15    

n=n+1; 

tasima(n)=(0.5*Ro*S*(V^2)*Cl)/9.81; 

fprintf('%8.4f          %8.4f \n ',V,tasima(n)); 

hiz(n)=V; 

end 

  

plot(hiz,tasima); 

title('Hıza göre Taşıma'); 

xlabel('hız(m/s)'); 

ylabel('taşıma(kg)'); 

hold on 

%------------------------------------------------------------------------% 

Cl=0.512;    % 6° hücum açısı için; 

n=0; 

fprintf(' Hız               Taşıma    ----6° hücum açısı için---- \n '); 

for V=7:+1:15 

n=n+1; 

tasima(n)=(0.5*Ro*S*(V^2)*Cl)/9.81; 

fprintf('%8.4f          %8.4f \n ',V,tasima(n)); 

hiz(n)=V; 

end 

  

plot(hiz,tasima); 

hold on 

%------------------------------------------------------------------------% 

Cl=0.725;    % 9° hücum açısı için; 

n=0; 

fprintf(' Hız               Taşıma    ----9° hücum açısı için---- \n '); 

for V=7:+1:15 

n=n+1; 

tasima(n)=(0.5*Ro*S*(V^2)*Cl)/9.81; 

fprintf('%8.4f          %8.4f \n ',V,tasima(n)); 



hiz(n)=V; 

end 

  

plot(hiz,tasima); 

hold on 

%------------------------------------------------------------------------% 

Cl=0.933;    % 12° hücum açısı için; 

n=0; 

fprintf(' Hız               Taşıma    ----12° hücum açısı için---- \n '); 

for V=7:+1:15 

n=n+1; 

tasima(n)=(0.5*Ro*S*(V^2)*Cl)/9.81; 

fprintf('%8.4f          %8.4f \n ',V,tasima(n)); 

hiz(n)=V; 

end 

  

plot(hiz,tasima); 

legend('3° hücum açısı','6° hücum açısı','9° hücum açısı','12° hücum açısı'); 

hold on 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 boyutlu kanat analizinde kanat profilinde olduğu gibi farklı hızlarda yani farklı Re 

sayılarında Taşıma katsayısı (Cl),Sürüklenme katsayısı (Cd),Moment katsayısı (Cm) ve 

hücüm açısı (alpha) değerleri baz alınarak kanat analizleri gerçekleştirilmiştir kanat analizi 

sırasında VLM2 metodu kullanılmıştır. Bunun sebebi LLT metdounun kanadı sadece xy 

düzlemine izdüşüm şeklinde alması bundan kaynaklı hatalı analiz olabilme ihtimali ve 3D 

panel metodunun kanatda değil de tüm hava aracında daha yaygın kullanılmasıdır. 

 



 

Uçağın stabilitesi ve hareket yüzeylerinin açılması  ise pek çok kez  yapılan gerçek uçuş 

denemelerinde videolar tekrar izlenerek ve yapılan hatalar göz önüne alınarak tekrar revize 

edilmiştir. Uçağın Stabilize elemanı olan kuyruk V şeklinde, manevra kabiliyeti yüksek 0.024 

𝑚2 boyutunda ve 5 mm kalınğında fotobloktan yapılmıştır. Ruddervatörler kuyruğun % 25’ini 

oluşturacak şekilde hazırlanmış ve kuyruk yüzeyine gömülen yekelerle servo motor arasında 

aliminyum tel ile bağlanmış ve çok hızlı tepki göstermesi gerek manuel gerek otonom uçuşta 

test edilmiştir. Aileron ve flaplar ise köpük kanadın hareketli yüzey olacak kısımları tel kesici 

ile kesilip hareketli yüzey başına 2 adet menteşe ile hareketi sağlanmıştır. Boyutları sırasıyla 

0.015𝑚2  ve 0.01𝑚2 ve kanat yüzeyinin sırasıyla % 3.7 ve %2.5’ini oluşturmaktadır bu 

ölçülerde yıl içindeki uçuşlardan alınan geri bildirimlerle optimum şekilde son haline gelmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Hareketli yüzey boyutları 

 

 

 

 

 

 

  Aileron(m^2) Flap(m^2)  Ruddervatör(m^2)  Verimlilik (%) 

Uçuş 1 0.025 0.025 0.005 60 

Uçuş 2 0.03 0.025 0.008 65 

Uçuş 3 0.025 0.020 0.006 75 

Uçuş 4 0.020 0.015 0.004 55 

Uçuş 5 0.020 0.015 0.008 80 

Uçuş 6 0.015 0.01 0.006 90 

Uçuş 7 0.015 0.01 0.008 75 

Uçuş 8 0.015 0.01 0.004 55 



2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Görev mekanizması bileşenleri, sırasıyla iki adet yük, bir adet yük haznesi, iki adet papuç, bir 

adet mil , ve bir adet servodan oluşmaktadır. 

Mekanizmanın entegrasyonu aşağıdaki görselde detaylı 

bir şekilde verilmiştir (Görsel). Görselde, kavrama 

kolaylığını sağlamak amacıyla, yük yerine tenis topları 

kullanılmıştır, tenis topları görev yüklerinin çapını simüle 

edecek boyutlara sahiptir (Ø 63mm).Mekanizmanın ana 

profili hazne’dir ve bir vida yardımıyla gövdede 

kanatların altına sabitlenmektedir.  Sırasıyla pabuçlar 

mil’e bağlanmaktadır, mil ise servoya bir vida yardımıyla 

sabitlenmiştir. Servo hazneyle bitişik döner ucu aşağı 

bakacak şekilde haznenin yukarısında 

konumlandırılmıştır. Papuçlar mile, M3 15mm‘lik vidalar 

yardımıyla sabitlenmektedir. Gerektiğinde papuçların 

açısı değiştirilebilmekte ve bu sayede, farklı çaplara 

sahip yükler için uyumlu hale getirilebilmektedir. 

Pabuçlar arasındaki açısal fark, servonun açısal hareketi 

sırasında, haznenin içinden çekilmesine  sırasıyla gerekli 

yükün serbest kalmasıyla sonuçlanmaktadır. 

 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri                       

 

Uçuş Kontrolcüsü / Oto Pilot Kartı:  

Uçuş kontrolcüsü olarak kendi geliştirdiğimiz STM32F407 mikrodenetleyicisini 

bulunduran bir devre kartı kullanmaktayız. Bu devre kartı yine kendi geliştirdiğimiz oto 

pilot yazılımını çalıştırmakta olup, oto pilot yazılımımızın geliştirme ve iyileştirme süreci 

devam etmektedir. Uçuş kontrol kartımızda barometre, üç eksenli ivmeölçer, üç eksenli 

jiroskop ve üç eksenli manyetometre sensörleri; uçuş loglarını kaydetmek üzere bir adet 

microsd kart yuvası; içinde bulundurduğu bileşenlerin ihtiyaç duyduğu gücü sağlamak için 

güç dağıtım birimi; kartın dışında bulunması gereken bazı modüllerle bağlantı kurulabilmesi 

için giriş-çıkış pinleri bulunmaktadır. Kendi geliştirdiğimiz oto pilot kart ve yazılımının detayları 

yerlilik alt başlığında verilmiş bulunmaktadır. Yerli Oto pilot kartımızla veya yazılımımızla ilgili 

bir problem çıkması durumunda Pixhawk Mod 2.4.8 versiyonlu oto pilot kartını kullanmayı 

planlamaktayız.  

Servo Motorlar:  

Kavramsal tasarım raporunda belirtilen Tower Pro sg92R modeli ülkemiz 

piyasasında stokta bulunmamasından; piyasada kolayca bulunabilen, düşük maliyetli ve 

hemen hemen aynı işlevi gören Tower Pro sg90 ile değiştirilmiştir. Uçak üzerinde aileronlar 



için 2, flaplar için 2, ruddervatörler için 2 ve görev mekanizması için 1 adet olmak üzere 7 

adet servo kullanılmıştır.  

Motor:  

1700 KV değerine sahip Emax firmasının ECO II serisinden 2807 stator kodlu fırçasız 

DC motoru tercih edilmiştir. Tam güçte 2,179g itki sağlayabilen bu motorun testleri detaylı 

tasarım videosunda yapılmıştır ve sonuçları aşağıda verilmiştir.  

Throttle  
Maksimum ESC 

Akımı (A)  

Tahmini Uçuş 

Süresi(dk)  
İtki (g)  

%25  7,52  11,97  525  

%50  16,88  5,33  989  

%75  26,86  3,35  1490  

%100  47,8  1,91  2179  

  

ESC:  

Kullanmakta olduğumuz motora yeterli miktarda güç sağlayabilmek için 50 ampere 

kadar akım sağlayabilen Skywalker markasının 50A ESC devresi kullanılmıştır. Aynı 

zamanda oto pilot kartının ve görev bilgisayarının güç ihtiyacı da bu ESC üzerinde 

bulunan UBEC devresi kullanılmıştır.  

Kumanda ve Alıcısı:  

Radiolink markasına ait RD9S Kumanda Alıcısı: 2.4GHz frekansında çalışan, 9 

kanallı bir alıcı modülüdür. SBUS ve PWM sinyallerinde çıkış 

verebilmektedir. İHA’nın manuel kontrolü için gerekli kanal sayısını karşıladığı için bu alıcı 

tercih edilmiştir.  

Akım Kesici ve Sigorta:   

Kullandığımız 50 amperlik ESC ile uyumlu olması açısından 60 amperlik sigorta 

bulunduran bir sigortalı akım kesici kullanmaktayız.  

Radyo Telemetrisi:  

Yer istasyonu ile haberleşmek ve oto pilot yazılımına görev atayabilmek adına 

433MHz frekansında çalışan APC220 radyo telemetrisi kullanılmıştır.  

Görev Bilgisayarı:  

Görüntü işlemede yeterli performansı gösterebilecek olan Raspberry Pi 4B 1GB 

modeli kullanılıp, kamera olarak da Raspberry Pi Camera Module V2 kullanılmıştır. Bu 

konfigürasyon yük bırakma alanını tespit edip yük bırakma mekanizmasını kontrol edebilecek 

potansiyeldedir.  

Batarya:  

Birinci görev için Leopard firmasının 1300mAh kapasiteye, ikinci görev için yine 

Leopard firmasının 1500mAh kapasiteye sahip bataryasını kullanmaktayız. LiPo bataryaların 

detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 



Görev  Şarj seviyesi (C)  Deşarj seviyesi (C)  Kapasite(mAh)  Azami Deşarj Akımı(A)  

1  5  75  1300  97,5  

2  5  70  1500  105  

  

GPS Modülü:  

Ublox SAM-M8Q GNSS Modülü: GNSS modülleri, GPS’ in yanı sıra Glonass ve 

Galileo uydu sistemlerini de kullanarak yüksek doğrulukta konum bilgisi sunarlar. Küçük 

yapısı, hafifliği ve düşük maliyeti dolayısıyla bu GNSS modülü kullanılmıştır.  

Bağlantı Şeması:  

  

  

 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

 

Hedef tespit ve tanıma sistemi donanımı olarak boyutu ve performansı göz önünde 

bulundurularak 1 GB belleğe sahip Raspberry Pi 4 Model B kullanılmıştır.  

Sistem 64 bit ARM mimarisinde ve Raspbian (?? Raspberry Pi OS /Lite/Full) işletim 

sisteminde çalışmaktadır. Kamera olarak yüksek hassasiyetli ve hızlı video çekebilen Sony 

IMX219PQ sensörüne sahip Raspberry Pi Camera V2 tercih edilmiştir.  Kullanım kolaylığı, 

geliştirme hızı ve yaygınlığı gibi sebeplerle Python 2.7 yazılım dili ve görüntü işleme için 

OpenCV, matris işlemleri için NumPy ve kamera fonksiyonları için Picamera kütüphaneleri 

kullanılmıştır. Sistemin programlanmasında SSH ve SFTP protokollerinden yararlanılmıştır. 

Ayrıca ana Python betiğinin cron üzerinden yardımcı bir Bash betiği ile çalıştırılmasıyla 

programın sistemin açılışında çalışması sağlanmıştır.  

  

Hedef tespiti algoritması için kırmızı renginin tespit edilmesine odaklanılmıştır. Kırmızı renkli 

piksellerin tespitinde renklerin tespitinde daha iyi bir sonuç vermesi sebebiyle RGB değerleri 



yerine renk ve doygunluk verilerine dayanan HSV değerleri kullanılmıştır. Resme kırmızı 

HSV değer aralıklarına sahip dört farklı filtre uygulanmış ve elde edilen sonuç matrisleri bitsel 

“veya” operatörü ile birleştirilmiştir. Elde edilen bu matrisin elemanlarının ortalaması alınmış 

ve belirlenen eşik değerinden yüksek ortalamaya sahip olan resimler 

kırmızı nesne içeren olarak tanımlanmıştır. Bu yöntem kameradan alınan canlı video 

görüntüsünün tüm karelerine uygulanmış ve eşik değerinin ilk geçildiği an kırmızı nesnenin ilk 

gözüktüğü an olarak tespit edilmiştir. Hedefin tespit edildiği zamandaki GPS verileri sonraki 

iki turda top bırakma görevinde kullanılmak üzere kaydedilmiştir.  

 

 

 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

 

 Uçuş Modu Gaz 

(%) 

Güç 

(W) 

Akım 

(A) 

Enerji 

(mAh) 

İrtifa 

(m) 

Süre(s) 

1.Görev Kalkış 80 284 17.116 17.275 17 3 

Seyir 45 166 10.004 33.373 23 12 

Dönüş 63 235 14.163 19.687 20 5 

2.Görev Kalkış 95 683 41.163 51.450 15 4.5 

Seyir (Tur 

1) 

55 192 11.767 52.340 18 16 

Dönüş (Tur 

1) 

60 220 12.837 23.196 15 6.5 

Seyir (Tur 

2) 

51 165 9.944 41.466 15 15 

Dönüş (Tur 

2) 

78 278 16.754 25.617 12 5.5 

Seyir (Tur 

3) 

45 166 10.004 34.764 15 12.5 

Dönüş (Tur 

3) 

63 235 14.163 21.655 12 5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

 

 

No Parça Adı Birim Fiyat (tl) Miktarı 

Toplam Fiyat 

(tl) 

1 

Emax ECO II 2807 

1700kV Fırçasız Motor 200,17 1 200,17 

2 

Yapısal Parçalar(3d 

basılmış) 20 1 20 

3 Karbon boru (8mm-1m) 75 3 225 

4 Karbon boru (10mm-0.5m) 50,5 1 50,5 

5 Raspberry Pi 4 1GB 600 1 600 

6 Raspberry Pi Kamera V2    355 1 355 

7 

Pixhawk 2.4.8 Uçuş 

Kontrol Kartı   930 1 930 

8 

Matek Systems SAM-M8Q 

GPS Module 322 1 322 

9 433 MHz telemetri modülü 548 1 548 

10 Servo (SG90) 11 7 77 

11 

4s 1300mah 75C Lipo 

Batarya 245 1 245 

12 

Radiolink AT9S Kumanda 

2.4ghz 9 Kanal Alıcı + 

Verici  1200 1 1200 

13 Gemfan 7040 Pervane 15 1 15 

14 

Vida somun vb. bağlantı 

aparatları 5 1 5 

15 Epoksi Kaplama 5 1 5 

16 

Hobbywing Skywalker 50A 

ESC 182 1 182 

17 

60A sigorta ve akım kesici 

devre 114 1 114 

 Toplam 5093,67 

 

 

 

2.9 Yerlilik 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


