
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKIM ADI           : MEV HAVACILIK 

ARAÇ TÜRÜ        : SABİT KANAT 

ÜNİVERSİTE        : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

TAKIM KAPTANI : BİLAL TEKELİ 

ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI 

YARIŞMASI 



1. PROJE ÖZETİ  

1.1 TASARIMDA İZLENEN YÖNTEM 

İnsansız hava aracımızın tasarım sürecinde izlenen yöntem kavramsal uçak tasarımının 7 

adımlı felsefesine dayanmaktadır. Bu sürecin ilk adımı aracımız için isterleri belirlemek 

olmuştur. Ardından ikinci adıma geçilerek başlangıç için ağırlık tahmininde bulunulmuştur. Bu 

adımın ardından üçüncü aşamada isterlere uygun uçak elemanları seçimleri yapılmış, kanat 

profili belirlenmiştir. Ve bu seçimler doğrultusunda W/S, CL/CD, T/W gibi kritik performans 

parametreleri belirlenmiştir. Dördüncü adımda insansız hava aracımızın konfigürasyon 

şeması çıkarılmış ve bu aşamaya kadar geliştirilen şeklinin boyutlarını da içeren bir CAD çizimi 

ortaya konulmuştur. Bu adımın ardından beşinci adımda eldeki daha somut verilerle daha 

kabul edilebilir bir ağırlık tahmini yapılmıştır. Altıncı adımda ilk beş adımın verileriyle 

performans analizleri yapılmış ve isterlerimizi ne derecede karşıladığı değerlendirilmiştir. 

Alınan performans verileriyle yedinci adımda optimizasyon çalışmaları yapılmış ve son ürün 

tasarımına geçilerek bağlantı noktalarına kadar ayrıntılı tasarım yapılmıştır. 

 

Uçağımızı tasarlarken ilham kaynağı, çevik hareketler sergilemesi istendiği için “serçe” 

olmuştur. Aracımıza özgün olarak iç iskelet yapısı tasarlanarak mukavimlik arttırılmış ve 

köpük sadece dış kaplama olarak kullanılıp ağırlıktan kazanç sağlanmıştır. Kuyruk hücum 

açısını net olarak ayarlayıp stabilitede sıkıntı yaşamamak adına özel bağlantı noktası 

tasarlanmıştır. İnsansız Hava Aracımızın bir diğer büyük özelliği ise dönüş yarıçapının küçük 

olması ve bu bağlamda yüksek G kuvvetine dayanabilir olarak tasarlanmasıdır. 

 

Uçağımızın aviyonik olarak en büyük özelliği ise RTK Base Here + GPS sistemine sahip 

olmasıdır. Bu sistem sayesinde uçağımız GPS verilerinde sapma olmadan otonom uçuşlarını 

toleranssız planlayabilmekte ve gerçekleştirebilmektedir. 

 

1.2 TAKIM ORGANİZASYONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takımımız 4 ana birime bölünmüş ve çalışmalarını tabloda görülen görev dağılımı şemasına 

göre sürdürmüştür. Takım üyeleri hakkındaki bilgiler detaylı tasarım videosunda verilmiştir. 

Üretim 



1.3 İŞ ZAMAN ÇİZELGESİ PLANLANAN VE GERÇEKLEŞEN 

 

MEV Havacılık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ekip Kurulum ve Toplanma           

İsterler ve Ağırlık Tahmini           

Kritik Performans Parametreleri           

Konfigürasyon Şeması           

Kavramsal Tasarım           

Performans Analizleri           

Optimizasyon           

Kritik Tasarım ve Detaylı Tasarım 
Raporu 

          

Prototip ve İmalat           

Yer ve Uçuş Testleri           

Yerlilik Çalışmaları           

 

NOT: Yukarıdaki çizelge, kavramsal tasarım raporunda belirttiğimiz planlama şemamızla 

karşılaştırmalı değerlendirmedir. “Yeşil” kutular planlanan doğrultuda ilerlendiğini, 

“Mavi” kutular planlananın dışında çalışmalar olduğunu, “Kırmızı” kutular ise 

planlananın gerçekleşmediğini belirtmektedir. Çizelgedeki rakamlar; 2020 Aralık 

ayından itibaren yarışmanın yapılacağı tarih olan 2021 Eylül ayına kadarki her bir ayı 

simgelemektedir. 

 

Ekibimiz, 2020 Aralık ayı içerisinde toplanmış ve üniversitedeki atölyesinde yüz yüze  

çalışmalara başlamıştır. Bir önceki senenin finalist takımları incelenmiş, bu takımların 

performans analizleri yapılarak isterler belirlenmiştir. Mekanik birimi tarafından yapılan 

tasarımsal hesaplamalar ve analizler neticesinde ortaya kavramsal tasarım çıkmıştır.  

 

2021 Şubat ayında alt sistem performans testlerine başlanmış ve bu testler sonucunda 

kullanılacak aviyonik sistem bileşenleri net olarak belirlenmiştir. Performans ve aerodinamiksel 

analizlerden aldığımız verilerle optimizasyon çalışmalarımız planlanan zamanda başlamıştır. 

İlk prototipin ortaya çıkmasından sonra zaman kaybetmeden yer ve uçuş testlerine geçilmiş, 

bu uçuşlardan alınan veriler neticesinde optimizasyon çalışmalarına devam edilmiş ve son 

ürün tasarımı tamamlanarak mayıs ayında üretimine başlanmıştır. 

 

Hali hazırda uçuş ve görev testlerimiz devam etmektedir. 



 

2. DETAYLI TASARIM 

2.1 TASARIMIN BOYUTSAL PARAMETRELERİ 

2.1.1 İnsansız Hava Aracı Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu 

 

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

1 SunnySky x2820 1100KV 86 1 86 

2 3300 mAh Lipo Batarya 314 1 314 

3 Holybro 915 Mhz Telemetry 24 1 24 

4 Pixhawk Cube Orange 75 1 75 

5 Here3 GPS 49 1 49 

6 Raspberyy Pi4 8 GB 48 1 48 

7 Metal Dişli Servo 12 7 84 

10 11x5.5 Plastik Pervane 18 1 18 

11 Kumanda Alıcısı 20 1 20 

12 Moment Kolu Karbon Boru 16/14 49 1 49 

13 Ana Kanat Spar Karbon Boru 8/6 66 4 264 

14 Kuyruk Spar Karbon Boru 6/4 12 2 24 

15 Raspberry Pi V2 Kamera 3 1 3 

16 80A SkyWalker ESC 58 1 58 

17 Motor Bağlantı Noktası 80 1 80 

18 Köpük Gövde + İç İskelet 504 1 504 

19 Sigorta 88 1 88 

 

2.1.2 İnsansız Hava Aracı Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tahmin edilmektedir. Topların ağırlığına göre dolu ağırlık farklılık gösterebilir. 

Z 

X Y 

Aracımızın ağırlık merkezi X ekseninde 

hücum kenarından 71 mm geride, Y 

ekseninde tam ortada, Z ekseninde ise 

itki hattındadır. Aviyonik sistem 

bileşenlerinin konumlandırılmasında bu 

nokta referans merkezi olarak 

alınmıştır. Uçağımızın boş ağırlığı 1200 

gr dolu ağırlığı ise görev sistemi ile 

birlikte topların değişken 

ağırlıklarından dolayı 2300 gr    olarak  

CG 

Aşağıdaki tabloda aracımızda kullandığımız bileşenler; ağırlık ve adetleriyle birlikte verilmiştir. 

 



    

 

 

 

 

 

 

Aracımızdaki aviyonik bileşenlerin referans merkezine göre konumları aşağıda verilmiştir. 

No Parça Adı Ağırlık 

(Gram) 

X Uzaklığı 

(mm) 

Y Uzaklığı 

(mm) 

Z Uzaklığı 

(mm) 

1 SunnySky x2820 1100KV 86 275 0 0 

2 3300 mAh Lipo Batarya 314 234 0 -13 

3 Holybro 933 Mhz Telemetry 24 -198 12 0 

4 PixhawK Cube Orange 75 62 0 0 

5 Here3 GPS 49 97 0 53 

6 Raspberyy Pi4 8 GB 48 -48 0 0 

7 Sağ Kanat Servo 12 -40 -342 91 

10 Sol Kanat Servo 12 -40 342 91 

11 Sağ Yatay Stabilizatör Servo 12 -712 -95 -70 

12 Sol Yatay Stabilizatör Servo 12 -712 95 -70 

13 Dikey Stabilizatör Servo 12 712 4 36 

14 Yük Bırakma Servo 1 12 147 16 -24 

15 Yük Bırakma Servo 2 12 -56 16 -24 

16 11x5.5 Plastik Pervane 18 301 0 0 

17 Kumanda Alıcısı 20 -141 0 10 

18 Moment Kolu Karbon Boru 16/14 49 -433 0 -13 

19 Sağ Kanat Spar Karbon Boru 8/6 66 6 -254 33 

20 Sağ Kanat 2. Spar Karbon Boru 8/6 66 -20 -254 33 

21 Sol Kanat Spar Karbon Boru 8/6 66 6 254 33 

22 Sol Kanat 2. Spar Karbon Boru 8/6 66 -20 254 33 

23 Yatay Stabilizatör Karbon Boru 6/4 24 -672 0 -22 

24 Dikey Stabilizatör Karbon Boru 6/4 12 -683 2 72 

25 Raspberry Pi V2 Kamera 3 210 0 -49 

26 80A SkyWalker ESC 58 211 0 22 

27 Motor Bağlantı Noktası 80 334 0 0 

 

1
1
7
3

 

1300 

7
0
5
 

Aracımızın boyutlandırmaları yüzeysel olarak 

yandaki şemada gösterilmiştir. Daha detaylı 

ölçülendirmeler “2.2 Gövde Mekanik Sistemler” 

alt başlığı altında yapılmıştır. 
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2.2 GÖVDE VE MEKANİK SİSTEMLER 

 

Bu başlık altında aracın şase, gövde ve mekanik sistemleri hakkında detaylı ve açıklayıcı 

bilgiler sunulmuştur. Tasarımdaki temel felsefe olarak aracın tamamen takılıp çıkarılabilir 

parçalardan oluşması ve kolay taşınabilir olması belirlenmiştir. Bu doğrultudaki süreç başlıklar 

altında paylaşılan görseller ile adım adım anlatılmıştır.  

 

2.2.1 Gövde ve Şase 

Uçağımızın gövde tasarımı; aviyonik sistem  bileşenlerinin fiziksel özellikleri, aracımızın 

dengesi, dayanımı ve diğer alt unsurlar gözetilerek aşamalar şeklinde oluşturulmuştur. Gövde 

tasarımı sırasında ilham kaynağı “serçe” olmuştur. Özgün olarak iç iskelet tasarımı yapılmış 

ve köpük sadece dış kaplama olarak kullanılarak ağırlıktan kazanç sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanat, gövde birleşimi M3 imbus cıvata ve somun ile 

yapılmış, böylece kanatın y-eksenindeki hareketi 

kısıtlanmıştır.  

 

Dihedral bağlantı noktalarında ana kanadın bütünlüğünü 

sağlamak amacıyla 3D parça kullanılmış ve karbon 

sparların birbirleri ile entegrasyonu sağlanmıştır. 

Aviyonik sistem bileşenlerinin boyutları göz önünde bulundurularak iskelet sistemi (şase) 

tasarlanmıştır. İskelet yapısında malzeme olarak 1.5mm ve 3mm kalınlıklarında huş 

kontraplaklar kullanılmıştır. Şase üzerinde gerekli yapısal analizler yapılarak üzerine 

etkimesi olası yüklere karşı dayanım değerleri belirlenmiştir. İç iskeletin tasarlanmasının 

ardından dış kabuk oluşturularak gerekli CFD analizleri yapılmıştır.   Dış kaplama ve kanat 

yapı malzemesi olarak 40D XPS köpük tercih edilmiştir. Ana gövdenin kuyruk kısmı ile rijit 

bir şekilde bağlanabilmesi amacıyla 16x14mm ölçülerinde 3K karbon boru kullanılmış, bu 

boru gövde içerisinde ve dışında M3 cıvatalar ile bağlanarak sabitlenmiştir. Aracın ana 

kanatları 8x6mm 3K karbon borular ile güçlendirilmiştir. Sparsız gerçekleştirilen uçuş 

emniyet analizlerinde ortaya çıkan dayanım problemleri bu yol ile ortadan kaldırılmıştır. Yatay 

ve Dikey stabilizatörler ortak bir 3D Parça üzerinde  birleştirilerek sabitlenmiştir. Bu yapı dişi-

erkek mantığına göre tasarlanmış olup moment kolu ile M3 cıvata-somun bağlantısı 

yapılmıştır.  

 



2.2.3 Mekanik Bileşenler 

 

 

 

 

 

 

 

ayrıca belirtilmiştir. 

 

2.2.4 Konfigürasyon, Ölçülendirilmiş Çizimler ve Sistem Yerleşimi 

Aracımıza ait konfigürasyonlar, ölçüleri (mm) ile birlikte verilmiştir. Aviyonik sistem 

yerleşimine ait şablon, konfigürasyon şemasının altına eklenmiştir. 

 

Yek

e 

Servo Motor 

Servo 

Memesi 

Servo 

Vidası 

Servo 

Teli 

Menteş

e 

Kontrol yüzeyleri hareketlerinde klasik 

servo-pull wire bağlantısı kullanılacaktır. 

Kanat yüzeyinde mil yolu açmamak ve 

kontrol yüzeyleri efektifliğini arttırmak için 

plastik clevisler kullanılmıştır. Yük bırakma 

sistemindeki mekanik ayrıntılar “2.4 Görev 

Mekanizması Sistemi” konu başlığı altında  
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2.3 AERODİNAMİK, STABİLİTE VE KONTROL ÖZELLİKLERİ 

 

Planlı ve sistematik bir şekilde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ilk olarak 2020 yılının 

finalist takımları incelenmiştir. Sosyal medyadaki yarışma videolarından bu takımların 

performans analizleri yapılmıştır ve bu analizler doğrultusunda derece elde etmek için sınır 

şartlarımız/isterlerimiz belirlenmiştir. Bu isterler; 17 m/s trim uçuş hızı, 2.3 kg kalkış ağırlığı 

ve 8 m/s R/C olarak belirlenmiştir. Analizler, hesaplamalar ve tasarımlar bu isterlere göre 

yapılmıştır. Bu isterler ve daha birçok performans parametresi “ 2.7 Uçuş Performans 

Parametreleri” konu başlığı altında ayrıca detaylı olarak incelenecektir. 

 

Yarışma kapsamında gerçekleştirilecek olan ilk görevde hızın, ikinci görevde ise bırakılacak 

toptan dolayı kararlılığın daha önemli olacağı belirlenmiştir. Aerodinamiksel, tasarımsal ve 

yapısal parametrelerin uçak karakteristiği üzerindeki etkileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

 

 

Aracımızın tasarım sürecinde 

ve tüm hesaplamalarda 

parametrelerin uçuş 

karakteristiği üzerindeki etkileri 

göz önünde bulundurulmuştur. 

 

 

2.3.1 Kanat Profili Analizleri ve Seçimi 

 

Aerodinamikte 100 m/s altı hızlar düşük hız olarak kabul edilir ve bu hızlar sıkıştırılamaz akış 

olarak adlandırılır. Bu nedenden ötürü yapılan analizlerde viskoz (sürtünmeli akış) analiz 

yapılmamış ve sürtünme ihmal edilmiştir. Profil seçimi sırasındaki sınır şartlarımız; max 

thickness > %14, max camber < %5’dir. Elevator ve Fin için profil seçimlerinde; yatay 

stabilizatörün aerodinamik merkezinden (AC) uçağın ağırlık merkezine (CG) olan moment 

mesafesini kısaltmak ve yatay stabilizatörün etkinliğini arttırabilmek için klasikleşmiş sınır 

şartlarının dışına çıkılarak daha ince profil seçilmiştir. Ana kanat için Eppler715 profili, yatay 

ve dikey stabilizatörler için ise J5012 simetrik profili seçilmiştir. Orta kalınlıkta profil seçimi 

yapmamamızın nedeni Eppler715’in Mcr (kritik mach) değerinin bizim hızlarımızı olabildiğine 

karşılamasıdır. Hesaplamalar sonucunda bu değer 0.22 M olarak bulunmuştur ve yaklaşık 270 

km/s karşılık gelmektedir. Analizler neticesinde αstall 10o, αtrim ise 4.237o olarak belirlenmiştir. 

Yatay stabilizatöre -2o eğim (Tilt Geometry) verilmiştir. Bu durum tamamen uçak kararlılığıyla  

ilgilidir ve Statik-Dinamik Kararlılık konu başlığı altında detaylı olarak ele alınacaktır. 

 Airfoil W/S AR Dihedral Aileron 

Göreceli Hız        

Stall        

Kararlılık          

Lift        

CL/CD       

Manevra      



Profil seçimleri ile ilgili analiz sonuçları karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. 

 

NOT: Bu analiz sonuçları 2 boyutlu (Sketch) analizlerine aittir. Sonlu kanat ve 3 boyutlu 

analiz sonuçları kararlılık alt başlığı altında detaylı olarak incelenecektir. 

 

 

2.3.2 Pervane Seçimi 

Aracımız için pervane seçimi satıcıların datasheetler üzerinden sağladığı deneysel verilerden 

yola çıkılarak yapılmıştır. Pervane seçimi sırasında aracımızın tasarım sürecinde 

hesapladığımız/belirlediğimiz uçuş performans parametreleri göz önünde 

bulundurulmuştur. Özellikle 3/2 olarak belirlediğimiz T/W oranı bu seçimde belirleyici etmen 

olmuştur. Seçilen APC model 11x5.5 pervane maksimum güçte bu oranı sağlamakta ve 

isterlerimizi karşılamaktadır. Çeşitli pervanelerin, PA (Sunulabilir Güç) seviyesinde verdikleri 

itkiler karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Testler sırasında 4S pil kullanılmıştır. 

Pervane Modeli Güç İtki Motor Sıcaklığı 

APC 12x6.5 1024 W 3600 GF 78o 

APC 11x5.5 912 W 3200 GF 73o 

APC 9x6 677 W 2120 GF 62o 

APC 10x5 692 W 2580 GF 67o 

 



2.3.3 Statik ve Dinamik Kararlılık 

 

Uçak kararlılığı ve kontrolü CG etrafındaki momentlerce ve bu momentlere karşılık olarak 

uçağın dönme hareketleriyle belirlenir. 3 temel kontrol yüzeyi; aileron, elevator ve rudder bu 

momentleri değiştirmek için kullanılır.  Uçak kararlılığı statik ve dinamik olmak üzere iki başlık 

altında incelenebilir. Statik kararlılık tasarım esnasında sağlanması gereken bir parametredir 

ve 2 önemli gereksinime bağlıdır. Bunlardan ilki; Cm,0  pozitif, dCm,0  / dαa ise negatif işaretli 

olmalıdır. αa mutlak hücum açısı αe ise denge (trim) hücum açısıdır. αe; αstall ve max hıza izin 

veren hücum açısının arasında olmalıdır. 

 

Pozitif kamburluklu bir profilde AC etrafındaki Cm negatiftir. Bu durumu düzeltmek için yatay 

kuyruk eklenir. Gövde eklenmesi lost span olarak adlandırılan, kanat açıklığında kayba yol 

açar lakin bu durum gövdenin aerodinamiksel tasarımından telafi edilebilir bir durumdur. Statik 

kararlılık için gereksinimlerin karşılandığını gösteren analiz grafikleri aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamana bağlı boyuna ve yanal kararlılık analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. Bu analizler 

neticesinde yanal eksende spiral kararsızlık ortaya çıkmıştır. Spiral kararsızlık çoğu uçakta 0 

değildir. Lakin yarışmanın yapılacağı konum incelenmiş ve değişken hava şartları göz 

önünde bulundurulup riske girilmemiş, bu durum, uçağa 8o dihedral etkisi verilerek ortadan 

kaldırılmıştır. Terminolojiden aşina olunacağı üzere B:1.3m, C:0.235m, AR:5.53, CG 71mm, 

NP 124mm, lt mesafesi 621 mm, zt mesafesi 40 mm’dir. Kuyruk hacim oranı (tail volume)  

0.628’dir. SM ise NP ile CG arasındaki fark olan 51mm’dir.  

 

Kararlılık analizleri sonucunda Vtrim, isterimiz olan 17 m/s için sabitlenmiştir. Denge hızındaki 

kaldırma ve sürükleme katsayıları XFLR5 adlı yazılımdan alınmış ve ardından ANSYS 

üzerinde FLUENT analiz sistemi ile kontrolleri yapılmıştır. Tüm analizler “2.2 Gövde ve 

Mekanik Sistemler” başlığı altında belirtilen boyutlandırmalara göre yapılmıştır. 

Grafikten anlaşılacağı üzere 

statik kararlılığın gerekli ön 

şartları sağlanmıştır. Moment 

grafiği çizgi eğimi negatif, Cm 

pozitif ve αstall (10o) ve max 

hıza izin veren hücum 

açısı(0,67o) arasındadır. 

 

 



İlgili kararlılık analizleri zamana bağlı olarak aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki platform üzerindeki verilerin örtüştüğü, grafikler üzerinden görülmektedir. Denge hızındaki 

kaldırma kuvveti aracımızın ağırlığına karşılık gelmektedir.  

ANSYS üzerinde FLUENT analiz 

sistemi kullanılarak yapılan 

analizler XFLR5 üzerinden alınan 

verilerin kontrolleri için yapılmıştır. 

Türbülans modeli olarak  K-

Epsilon tercih edilmiştir. Bunun 

nedeni analizin simetri ekseni 

kullanılarak yapılmaması ve bu 

modelin daha standart sonuçlar 

vermesidir. Grafiklerdeki 

dalgalanmanın sebebi üç farklı 

hızda sıralı analiz yapılmasıdır. 

Son lineer çizgi denge hızımızı 

(17m/s) temsil etmektedir. 

 

ANSYS üzerinde FLUENT analiz 

sistemi kullanılarak yapılan 

analizler XFLR5 üzerinden alınan 

verilerin kontrolleri için 

yapılmıştır. Türbülans modeli 

İlk iki analiz sonucu boyuna diğer iki analiz sonucu ise yanal kararlılıkla ilgilidir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planladığımız hızlarda bu durum gerçekleşmemektedir. Gerçekleşmesi durumunda dikey 

stabilizatörde uç veterin uzunluğu kısaltılarak offset atılacaktı. Ancak bu durum yukarıda 

açıklanan sebeplerden ötürü gerçekleştirilmemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanda verilen analizler neticesinde akış 

çizgileri şablonunda kanattan ayrılan 

havanın kuyrukla birleştiği görülmektedir. 

Bu durum mesafelendirmelerimizi doğru 

yaptığımızı göstermekte ve kuyruğun 

efektifliğinin yüksek olacağı anlamına 

gelmektedir. 

 

Yanda verilen analizler neticesinde akış 

çizgisi şablonunda kanattan ayrılan 

havanın kuyrukla birleştiği görülmektedir. 

Bu durum mesafelendirmelerimizi doğru 

yaptığımızı göstermektedir ve kuyruğun 

efektifliğinin yüksek olacağı anlamına 

gelmektedir. 

Basınç konturunda ise dikey stabilizatör 

diğer kısımlara oranla daha fazla basınca 

maruz kalmaktadır. Bu durum hız 

artışlarında uçağımızın burnunu yukarı 

kaldırmasına neden olacaktır. Bu 

istenmeyen bir durumdur lakin yapılan 

analiz      değerlendirmelerinde      uçmayı 

 

Basınç konturunda ise dikey stabilizatör 

diğer kısımlara oranla daha fazla basınca 

maruz kalmaktadır. Bu durum hız 

artışlarında uçağımızın burnunu yukarı 

kaldırmasına neden olacaktır. Bu 

istenmeyen bir durumdur lakin yapılan 

analiz      değerlendirmelerinde      uçmayı 

𝒂 =
𝒂𝟎

𝟏 + 𝟓𝟕. 𝟑𝒂𝟎 ∕ 𝝅ⅇ𝑨𝑹
 

 

 

𝒂 =
𝒂𝟎

𝟏 + 𝟓𝟕. 𝟑𝒂𝟎 ∕ 𝝅ⅇ𝑨𝑹
 

 

𝒂=0,072 

 

𝒂=0,072 

"𝒂𝟎" profil Cl grafik eğimidir.  

 

"𝒂𝟎" profil Cl grafik eğimidir.  

𝐂𝐋 = 𝐚(𝛂 − 𝛂𝐋=𝟎) 

 

𝐂𝐋 = 𝐚(𝛂 − 𝛂𝐋=𝟎) 

CL=0,37 

 

CL=0,37 

𝐂𝐃 = 𝐂𝐝 +
𝐂𝐋

𝟐

𝛑ⅇ𝐀𝐑
 

 

𝐂𝐃 = 𝐂𝐝 +
𝐂𝐋

𝟐

𝛑ⅇ𝐀𝐑
 

   CD=0,008 

 

CD=0,008 

Soldaki grafikler 

sonlu kanat analiz 

sonuçlarıdır. Bu 

sonuçların sayısal 

olarak ispatı 

aşağıdaki 

formülasyonlar 

üzerinden 

gösterilmiştir. 

 

Soldaki grafikler 

sonlu kanat analiz 

sonuçlarıdır. Bu 

sonuçların sayısal 

olarak ispatı 

aşağıdaki 

formülasyonlar 

üzerinden 

gösterilmiştir. 

e=1.78(1 - 0,045AR0.68) – 0.64 

 

 

e=1.78(1 - 0,045AR0.68) – 0.64 

 

e=0,883 

 

e=0,883 

"𝒂" sonlu kanat CL grafik eğimidir.  

 

"𝒂" sonlu kanat CL grafik eğimidir.  

"ⅇ" kanat verimlilik çarpanıdır. 

 

"ⅇ" kanat verimlilik çarpanıdır. 



2.3.4 Kontrol Yüzeyi Boyutlandırmaları ve Hesaplamaları 

 

Roll, Pitch ve Yaw eksenlerindeki hareketleri sağlayan kontrol elemanları; aileronlar, 

elevator ve rudderdır. Bu elemanların isterlerimize uygun boyutlandırmaları ileri 

mühendislik hesaplamaları içermektedir. Sayfa sınırlamasından dolayı bu hesaplamaların 

sadece sonuçları verimiştir.    

 

Clp =0,015            

                        

 

 

b1/b=0.407 (Ana Kanat) 

b2/b=0.976 (Ana Kanat)  

c1/c=0.255 (Ana Kanat)  

b1/b=0.045 (Yatay Stabilizatör)  

b2/b=0.954 (Yatay Stabilizatör)  

c1/c=0.3     (Yatay Stabilizatör) 

b1/b=0.068 (Dikey Stabilizatör) 

b2/b=0.931 (Dikey Stabilizatör) 

c1/c=0.3     (Dikey Stabilizatör) 

 

2.4 GÖREV MEKANİZMASI SİSTEMİ 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Görev Mekanizmasının Konumlandırılması 

 

 

 

 

 

 

 

p=215 o/s 

pb/2v=10o 

Clϭa= 7.58x10-3 

 

Görev mekanizması, araç içerisine gömülmüş, 

konumlandırmalar ise denge merkezi referans alınarak 

faydalı yüklerin denge noktasına göre yaratacağı momenti 

en aza indirgeme amaçlanarak gerçekleştirilmiştir. Sistem 

ana kanadın altına yerleştirilmiştir. 

 

9

Görev mekanizması sistem konfigürasyonu ve 

boyutlandırmaları yandaki şablonda gösterilmiştir. İç 

iskelet sisteminde özel olarak tasarlanmış, üretimi araç 

dışında gerçekleştirilerek araca gömülmüştür. 

CG 



2.4.2 Mekanizma Elemanları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Mekanizma Dinamiği 

Tasarım ve imalat resimleri yukarıda gösterilmiştir. 

Sistemde bulunan Servo motorlar Raspbrery Pi donanımına bağlı olup sinyali bu donanım 

üzerinden alır.  Servo Motor 5V gerilim ile dişlilerini açısal olarak döndürmeye başlar. Servo 

Memesi bu açısal dönüşü momente dönüştürerek sistemi aktif hale getirir. Kapak sistemin 

çalışmasıyla beraber menteşe, pim ekseninde açısal dönüş yaparak faydalı yükün z 

ekseninde serbest kalmasını sağlar. Böylelikle faydalı yük hedefe ulaşmak üzere araçtan 

ayrılır.  

 

2.5 ELEKTRİK ELEKTRONİK KONTROL VE GÜÇ SİSTEMLERİ 

Bu başlık altında aracımızın devre şeması detaylı olarak verilmiş ve aviyonik sistem 

bileşenlerinin genel özellikleri maddeler halinde belirtilmiştir. Görevler arası yapılacak pil 

değişikliği büyük önem arz etmektedir ve bu kapsamda iki farklı pilin özelliklerinin yanında 

hangi görev için kullanılacağı belirtilmiştir. 

3) Clevis: Servo telinin sıkışmamasını ve eksenel hareketini sağlar. 

4) Yeke: Servo motorun tahriki ile kapağın hareket etmesini sağlayacak momenti uygular. 

5) Servo Memesi: Servo motorun dişlisine bağlanarak tork iletimini sağlar. Bu sayede 

mekanizma tahrik olur. 

6) Servo Motor: Sistemi tahrik eden DC motordur. 

 

 

 

 

 

1) Menteşe: Görev mekanizması 

kapağı, bu parça ile beraber menteşe 

pimi dönüş ekseninde hareket eder. 

2) Kapak: Topların z-ekseninde 

hareketini kısıtlar. Bu kısıtlama tahrik 

mekanizmasının yer değiştirmesine 

bağlı olarak konum değiştirir. 
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2.5.1 Devre Şeması ve Aviyonik Sistem Bileşenleri 

 



Gens Ace Lipo Batarya: 1500 mAh, 14.8 voltaj, 75C 4S Lipo Batarya (1.Görev) 

Gens Ace Lipo Batarya: 3300 mAh, 14.8 voltaj, 30C 4S Lipo Batarya (2.Görev) 

Pixhawk Cube Orange: 4.1-5.7 V /2.5 A,14W,32bit ARM Cortexm7, 400 Mhz çalışma frekansı 

Skywalker 80A ESC: 80A (anlık 120A/10s), 2-6S, 5V/3A BEC 

SunnySky X2820 1100 KV: DC, Fırçasız Motor 

Raspberry pi 4: 8 GB RAM, 1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 işlemcisi bulunmaktadır. 

5V/3A  güç girişi bulunmaktadır. CSI kamera portu bulunmaktadır.  

Raspberry Pi V2 Kamera: 8 MP, hareket algılama, 640x480p90 çözümleme  

Akım Kesici Sigorta: 85A  

RFD868x Radyo Telemetri: Frekans Aralığı: 868-869 MHz, 40km menzil. 

PV Ubec 5V/3A: Giriş voltaj aralığı 7.4V-24V, maksimum akım 3A, çıkış voltaj ise 5V ‘dur. 

GPS Here3: 32 bit ARM Cortex M4, 2V-3.6V gerilim CAN protokolü ile çalışmaktadır. 

Güç Modulü: Maksimum 18V ve 90A, otopilot için 5.37V ve 2.25A kullanım sunmaktadır. 

Servo MG90d: 4.8V-6V, Stall tork: 2.1kg/cm (4.8v)- 2.4kg/cm (6.0v), Hız: - 0.08 sec/60°(6.0v) 

Not: Elektrik entegrasyon videosunda Holybro telemetri kullanılmıştır. Yukarıda belirtilen 

telemetri sipariş aşamasındadır ve yarışmada bu telemetri kullanılacaktır. 

 

2.5.2 Otonom Uçuş ve Görev Planlaması 

Aracımızın görevler kapsamında gerçekleştireceği otonom uçuşlarda, yer istasyonu olarak 

Mission Planner, uçuş kontrol yazılımı olarak ise ArduPilot kullanılacaktır.  

ArduPilot yazılımında bulunan parametreler uçağımızın karakteristiğine göre ayarlanmıştır. 

Özellikle PID parametrelerinin alınması kapsamında AUTOTUNE modunda uçuşlar 

gerçekleştirilmiş ve performans parametreleri hesaplanarak ilgili ayarlar yapılmıştır. 

Aracımızın görev planlamaları 3 aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada uçuşun 

yapılacağı bölgenin fiziksel şartları göz önünde bulundurularak kalkış mesafesi ve dönüş 

yarıçapları belirlenmektedir. Bu belirlemelerin ardından ikinci adıma geçilip RTK sistemi ile 

hassas olarak waypointler belirlenerek Mission Planner üzerinde girilmektedir. Ardından 

görev planlaması Pixhawk Cube üzerine gönderilmektedir. Tüm bu ayarlamaların ardından  

üçüncü aşamada aracımızı arm etmek için fiziksel ve sistemsel kontroller yapıldıktan 

sonra araç arm edilip Auto komutu ile birlikte havalanmaktadır. 

 

2.6 HEDEF TESPİT VE TANIMA SİSTEMİ 

Uçağın 2. Görevi gerçekleştirmesi için yük bırakma alanını tanıması ve tespit etmesi 

gerekmektedir. Bunun için de bazı algoritmalar tasarlanmış ve gerekli donanımlar kullanılarak 

göreve yönelik bir sistem geliştirilmiştir. Buradaki asıl amaç yük bırakma alanının 



koordinatlarını elde edip uçağın o anki irtifa ve hızını kullanarak yükümüzün koordinatlara 

düşmesi için ideal bir ‘yükün bırakıldığı konum’ elde etmektir. Bu konumu elde ettikten sonra 

gerekli algoritmalar kullanıldığı takdirde servolarımıza zamanında güç gidecektir ve kapağımız 

açılıp yükümüz istenildiği alana 

düşecektir. Sistemde yardımcı 

bilgisayar olarak Raspberry Pi 

4 Model B 8GB 

kullanılmaktadır. Raspberry Pi 

ile görüntü işlenip nesne tespiti 

gerçekleştirilecektir. Görüntüyü 

elde edecek olan kamera ise 

Raspberry Pi kamera 

modülüdür. Elde edilen 

görüntüler OpenCv 

kütüphanesinde işleme tâbi tutulacak. Renk tespiti algoritmaları kullanılarak kırmızı olduğu 

bilinen 2.5m çapa sahip yük bırakma alanı tespit edilecektir.  

Öncelikle elde edilen görüntü RGB renk uzayından HSV’ye dönüştürülür. Bunun sebebi renk 

özünün HSV renk uzayında daha iyi ayırt edilebilmesidir. HSV renk uzayında her rengi temsil 

eden belli bir aralık değeri mevcuttur. İstenilen renk için Hue-Saturation-Value değerlerinin 

alt ve üst limitleri belirlenir. Bu sınırlar kullanılarak yük bırakma alanı tespit edilir. Bu tespit 

sırasında kamera, etrafta bulunabilecek herhangi bir kırmızı objeyi yük bırakma alanı olarak 

algılamasın diye küçük parazitleri önleyen çeşitli gürültü temizleyici algoritmalar kullanılmıştır 

ve çapın 2.5m olmasından faydalanarak tespit edilecek alan için bir boyut sınırı koyulmuştur.  

Kamera uçağın hemen altına yere paralel bir şekilde yerleştirildiği için kameranın alanı 

gördüğü an, uçağın x-y ekseninde yük bırakma alanı ile aynı konumda olduğu andır. Tespit 

edilecek alanın kamerada göründüğü an uçağın o anki konumu (anlık olarak uçuş kontrol 

kartından Raspberry Pi’a uçağın konum bilgileri aktarılmaktadır), yük bırakma alanının konumu 

olarak bir değişkende saklanır. Daha sonra uçağın irtifası ve anlık hızı kullanılarak, eğik atış 

hareketi yapacak olan topun, yük bırakma alanına ne kadarlık mesafeden bırakılacağı 

hesaplanır. Hesaplanan yeni konum “yükün uçaktan bırakıldığı konum” olarak başka bir 

değişkende saklanır. Böylece uçak ilk turdaki vazifesini yerine getirmiştir ve yük bırakma 

alanının konumu ile “yükün uçaktan bırakıldığı konumu” elde etmiştir. 

Uçak 2. turda, değişkende saklanan “yükün uçaktan bırakıldığı konuma” ulaştığı anda 1. 

servoya güç gider ve kapak açılarak uçakta bulunan 2 toptan ilki düşer.  3. turda uçak yine 

yükün uçaktan bırakıldığı konuma ulaştığında 2. servoya güç gider ve diğer kapak açılarak 

uçakta kalan son top da alana doğru eğik atış hareketi yapar ve yük bırakma işlemi sona erer. 



2.7 UÇUŞ PERFORMANS PARAMETRELERİ 
 

Performans parametreleri bir uçak projelendirmeye başlanacağı an ilk olarak belirlenmeli ve 

süreç bu isterlere göre şekillendirilmelidir. Bizim isterlerimiz 17 m/s denge hızı, 8 m/s R/C, 2.3 

kg uçuş ağırlığı, 20m/s maksimum hız, 12 m/s stall hızı ve 5 dakika havada kalış süresi 

olarak belirlenmiştir. 

 

İsterlerimizin daha iyi anlaşılabilmesi açısından ilk olarak görev planlamalarımızdan 

bahsedilecektir. 

 

 

 

İlgili hesaplar yukarıda verilen formülüzasyonlar üzerinden yapılmıştır. Uçağımızın ilk 

görev için 17 m/s (denge hızı)’de 25 metre dönüşlerinde 45o yatış açısıyla dönmesi 

gerekmektedir. Bu durumda kanatlara yaklaşık olarak 4.2 G yük binmektedir. Kanat yükleme 

testlerimizde aracımızın yaklaşık olarak 8 G seviyelerine kadar dayandığı tespit edilmiştir. 

%20 emniyet katsayısı alınmış ve bunun üzerine sapma payları da eklenince dönüşler 45o lik 

yatış açısında 25 metre yarıçapa sabitlenmiştir. Uçağımızın minimum dönme yarıçapı ise 

7.8 G’de 8 metredir. Aracımızın PR-PA ve dönüş yarıçapı grafikleri aşağıda verilmiştir.   

 Hız PR 360 Dönüş (R) Dönüş (R) Görev Süresi Batarya Tüketim 

1. Görev 17 738 25 Metre 25 Metre 63 Saniye 567 mAh 

2. Görev 15 529 - 25 Metre 56 Saniye 1362 mAh 

1. Görev 2. Görev 

Pr = q∞SCD,0V∞ + q∞SV∞

CL
2
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V∞
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2.7.1 Batarya Kapasite Gereksinim Hesabı ve Batarya Seçimi  

Uçağımız denge hızına ulaştıktan itibaren saniyede 9 amper akım çekmektedir. Datasheetler 

üzerinden ise Raspberry Pi4 8 GB’ın saniyede 15 amperlik akım çektiği görülmektedir. Bu 

bilgiler doğrultusunda basit bir hesaplama ile aracımız ilk görev için 567 amper ikinci görev için 

ise 1362 ampere ihtiyaç duymaktadır. Emniyet katsayıları göz önüne alınarak ilk görev için 

4s 1500 mah 75c ikinci görev için ise 4s 3300 mAh 30C pil seçimi yapılmıştır.  

 

2.7.2 Stall Hızı 

Aracımızın stall hücum açısı 10o ve bu hücum açısındaki CL değeri 0.82’dir. Aşağıdaki 

formülüzasyon üzerinden stall hızımız hesaplanmıştır. 

W=q∞SCLstall                                         Vstall= 12.12 m/s 

 

2.7.3 Maksimum hız 

Maksimum hız motor seçimine ve aerodinamiksel tasarıma bağlı bir parametredir. Gerekli güç 

hesabı için olan formülüzasyonda PR yerine PA konularak hesaplanır. İlgili ifade aşağıdadır. 

                                                            V∞=19 m/s 

 

2.7.4 R/C (Rate of Climb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu nedenden ötürü grafik bu açıklama gözetilerek incelenmelidir. Formülüzasyon aşağıdadır. 

         

 

2.7.5 Havada kalma süresi 

Uçağımızın havada kalma süresi görev sistemsiz anlık 9 amper çekilen akım ile 22 dakikadır. 

Maksimum harekat yarıçapı 11220 m’dir. 

 

2.7.6 Faydalı Yük Kapasitesi 

Aracımızın maks. uçuş ağırlığı 5.63 kg’dır. α stall (10o) ve 19 m/s üzerinden hesaplanmıştır. 

Görülmektedir ki faydalı yük kapasitemiz 5.63 kg – 2.3 kg (Araç Ağırlığı) = 3.33 kg’dir. 

𝐏𝐀 = 𝐪∞𝐒𝐂𝐃,𝟎𝐕∞ + 𝐪∞𝐒𝐕∞
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Tırmanma oranı aracımızın saniyede 

düşey eksende alabileceği mesafedir. Bu 

durumda T itkisi sadece sürüklemenin 

üstesinden gelmekle kalmayıp tırmanma 

için ayrıca burun açısından dolayı 

ağırlığın bir bileşenini de karşılamaktadır.  

Formülüzasyon üzerinde DV∞ adlandırılan 

güç tırmanma için gerekli güç değildir. 

𝐓𝐕∞−𝐃𝐕∞

𝐖
= 𝐕 ∞ 𝐬𝐢𝐧Ɵ 

 

 

R/C= 8.5 m/s Vtrim ve 30o burun kaldırma açısına göre hesaplanmıştır. 



2.8 HAVA ARACI MALİYET DAĞILIMI 

 

İnsansız hava aracımızın fikir aşamasından sistem haline gelene kadarki süreçte kullanılan 

ve kullanılacak olan ekipmanlar ile bu ekipmanların maliyetleri yukarıdaki tabloda 

verilmiştir. Aviyonik sistemin birçok bileşeni yurtdışından temin edilmekle birlikte faturaları 

kurumunuza ibraz edilmiştir. 

 

TEKNOFEST kapsamında verilen hibenin yetersiz kaldığı yerlerde harcamalar sponsorlardan 

gelen ek kaynaklar ve takım içerisinde topladıkları paralar ile gerçekleştirilmiştir.  

 

2.9 YERLİLİK 

Takımımızın yerlilik kapsamında çalışması bulunmamaktadır. 
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NO Parça Adı 
Birim 

Fiyat (TL) 
Miktar 

Toplam 
Fiyat (TL) 

1 SunnySky x2820 1100KV 475 2 950 

2 4s 3300 mAh 30C Lipo Batarya 689 2 1378 

3 Holybro 915 Mhz Telemetry 714 1 714 

4 Pixhawk Cube Orange + Here3 GPS 4049 1 4049 

5 Raspberyy Pi4 8 GB 892 1 892 

6 Metal Dişli Servo 22,00 10 220 

7 11x5.5 Plastik Pervane 35 5 175 

8 3K Plane Karbon Boru 8/6, 6/4, 16/14 89 8 712 

9 Raspberry Pi V2 Kamera 350 1 350 

10 SkyWalker 80A ESC 190 2 380 

11 Kontraplak 35 15 525 

12 Blok XPS Köpük 280 2 560 

13 Pixhawk Base Here+ Module RTK 4049 1 4049 

14 1.5 mm Kontraplak 24,5 6 147 

15 RadioLink AT9S Pro Kumanda 1840 1 1840 

16 Çift Makineli Taşlama/Zımpara/Kesme Seti 359 1 359 

17 PLA Filament 1.75 mm 120 4 480 

18 Plastik Clevis M2*L20mm  5 5 25 

19 Kapak Menteşesi (L30×W16mm) 9 2 18 


