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TAKIM ADI: SIRIUS-AS 

ARAÇ TÜRÜ: SABİT KANAT 

ÜNİVERSİTE: GAZİANEP ÜNİVERSİTESİ 

TAKIM KAPTANI: MUHAMMED ESAD ÇEKER 

1.PROJE ÖZETİ 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

 Bir insansız hava aracı tasarlanırken öncelikle cevaplanması gereken bazı sorular vardır. Bu 

cevaplara göre tasarım şekillenmeye ve ilk taslak halini almaya başlar. Bu sorulardan en 

öncelikli olanı ise, nasıl bir insansız hava aracına ihtiyacımız var. Bu yarışma özelinde bu 

sorunun cevabı, hareket ve manevra kabiliyeti yüksek, düşük hızlarda bile çok stabil yapıda 

olması olarak özetlenebilir. Bu sorulardan sonra hava aracının ağırlığının az, sürüklenim 

katsayısının düşük olması gerekliliği tasarımda verilen ilk kararlardır. Sonrasında daha ayrıntılı 

sorular gündeme gelmeli ve dikkatlice cevaplanmalıdır.  

 SIRIUS-AS takımı tarafından üretimi yapılan insansız hava aracında yüksek manevra 

kabiliyeti için kontrol yüzeyleri standart ölçülerinin üstünde ve gövdeden daha uzağa 

konumlandırıldı. Stabilizasyonu daha kolay sağlayabilmek adına sürüklenim katsayısı düşük 

olan kanat profilleri uzun araştırmalar sonucunda kararlaştırıldı. Manevralarda kanat iz düşüm 

alanının düşmesi sebebiyle oluşan kaldırma kuvveti kaybını tolere edebilmek adına “EPPLER 

520” kanat profilinin konfigüre edilmesiyle bir gövde oluşturuldu ve kaldırma kuvvetinin 

tamamının sadece kanatlar ile yapılmaması sağlandı. İnsansız hava aracının hareket yönüne 

dik, yanlardan gelen hava hareketlerinden daha az etkilenmesi için yan iz düşüm alanı 

minimumda tutuldu. Hava aracının inişi ve kalkışı sırasında oluşabilecek olumsuzluklar 

sebebiyle “Flap” adı verilen ve kaldırma kuvvetini artıran ekstra kontrol yüzeyleri eklendi ve bu 

sayede hızlı irtifa alımı ve inişleri düşük hızlarda yapabilme kabiliyetleri kazandırılmış oldu. Sağ 

ve sol kanadın kaldırma kuvvetinin gövdede oluşturacağı birbirine ters eksendeki 

momentumun dengesini, yatış hareketlerinde daha fazla bozup daha hızlı yatış sağlanabilmesi 

adına kanadın veteri her yerinde aynı olacak şekilde yapıldı. Aracın stabilizasyonundan ödün 

verilip manevra kabiliyeti ve hızı artırılmış oldu. Kanat için seçtiğimiz “S4320” kanat profilinden 

kalkışlarda daha hızlı yararlanabilmek için hava aracının hareket düzlemiyle 5 derece açıda 

olması düşünüldü. Sonrasında bunun, düz uçuşlardaki hızı düşüreceği gerekçesiyle kanadın 

gövdeye değil iniş takımları arasındaki bir farkla yapılmasına karar verildi. Ön iniş takımının 

arka iniş takımına oranla daha fazla yükseklik sağlaması ve insansız hava aracının gövdesini 

yer düzlemine 5 derece açıyla tutması sağlandı.  
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1.2 Takım Organizasyonu 

 

Figür 1. Takım organizasyonu şeması 

 SIRIUS-AS takımı, 1 akademik danışman ve 9 takım üyesinden oluşmaktadır. Takım 

üyelerinin 7’si Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde, 2’si Makine Mühendisliği 

bölümünde öğrenimlerine devam etmektedirler. SIRIUS-AS takımı genel olarak tasarım, 

yazılım, elektronik ve üretim olarak 4 departmandan oluşmaktadır. Tasarım departmanı, 

insansız hava aracında kullanılacak her türlü malzeme ve bileşenlerinin tasarlanması 

geliştirilmesi ve gerekli görüldüğünde değiştirilmesinden sorumludur. Elektronik departmanı, 

temelde 2 farklı görev üstlenmektedir. Birincil görev, insansız hava aracının aviyoniklerinin 

montaj şemalarının hazırlanması, entegrasyon yöntemlerinin belirlenmesi ve gerekli 

hesaplamalarının yapılmasıdır. İkincil görevi, uçuş kontrol kartının parametrelerinin 

ayarlanması, otonom uçuş verilerinin analizi ve hava aracının görevlere entegrasyonu olarak 

tanımlanmaktadır. Yazılım departmanı, ikinci görev uçuşu sırasında kullanılacak görüntü 

işleme yazılımlarının kodlanması ve sisteme entegrasyonu ile görevlidir. Aynı zamanda, 

yazılımı çalıştıracak olan mobil bilgisayarın kurulumu ve uçuş bilgisayarıyla beraber 

çalışabilmesini sağlar. Üretim departmanı ise, insansız hava aracını oluşturan bütün parçaların 

üretimi, montajı ve kalite kontrol testlerinin yapılması görevlerini üstlenir. 
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1.3 İş-Zaman Çizelgesi Planlanan-Gerçekleşen 

 Dış bir sebep olarak küresel pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri olan eğitim, proje 

çalışmalarında da aksaklıklara sebep olmaktadır. Etkilenen veya etkilenmiş olma ihtimali olan 

takım üyelerinin karantina süreçleri de çalışmalardaki aksaklıkların başlıca sebeplerinden. İç 

sebepler ise çeşitli zorluklar sebebiyle takım takviminde aksamalara yol açtı. Yerlilik tasarım 

sürecindeki aksaklıkların başlıca sebebi, maddi desteğin sağlanma zamanının proje takvimine 

uymaması oldu. Buna bağlı olarak yerli motor ve ESC yapımındaki hataların erken tecrübe 

edilememesi, süreçte doğal gecikmelere neden oldu. 

2. DETAYLI TASARIM 

2.1. Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

 Sabit kanat İHA’nın yüklü durumda kullanılan gerek elektronik gerekse mekanik parçalarının 

ağırlıkları Tablo 1’de, referans merkezi olan ve sıfır noktası kabul edilen pervaneye olan 

uzaklığı Tablo 2’de verilmiştir. Eksenler pervanenin merkez noktası 0,0,0 kabul edilerek ön 

görünüşte sağ bölge pozitif X, üst bölge pozitif Y, pervaneden sol kanada doğru olan bölge ise 

pozitif Z olarak belirlenmiştir. Sabit kanat İHA’nın tasarımında gövde profili olarak “Eppler 520” 

tercih edildi. Kanat profili olarak “S4320”, dikey kuyruk profili olarak “Naca0009” ve yatay 

kuyruk profili olarak da “Naca0012” tercih edildi. Kullanılan profillerin boyutları Tablo 3’te 

verilmiştir.  

Figür 2. İş zaman çizelgesi planlanan-gerçekleşen 
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No Parça Adı Ağırlık (Gram) Adet Toplam Ağırlık(Gram 

1 Pervane 17 1 17 

2 Ön İniş Takımı 256 1 256 

3 Motor 175 1 175 

4 Batarya 253 1 253 

5 ESC 77,5 1 77,5 

6 Raspberry Pi 57,7 1 57,7 

7 Gövde 3D 23 1 23 

8 Servo 13 9 117 

9 GPS 28,91 1 28,91 

10 Lidar 4,5 1 4,5 

11 Power Module 24 1 24 

12 Safe Switch 9 1 9 

13 Orange Cube 256 1 256 

14 Alıcı 10,8 1 10,8 

15 Kablolar 2 25 50 

16 Gövde Şase 80 1 80 

17 Kuyruk Sistemleri 215 1 215 

18 Arka İniş Takımı 75 1 75 

19 Kanat Sistemleri 225 1 225 

20 Görev Mekanizması 245 1 245 

 Toplam (Görev1)   1954,41 

 Toplam (Görev2)   2199,41 

Tablo 1. Toplam ağırlık Tablosu 

No Parça Adı Ağırlık 
(Gram) 

X 
Uzaklığı 

(mm) 

Y 
Uzaklığı 

(mm) 

Z 
Uzaklığı 

(mm) 

Yunuslama 
Momenti 

(Pitch)(Nmm) 

Sapma 
Momenti 

(Yaw) 

1 Pervane 17 0 0 0 0 0 

2 Ön İniş Takımı 256 65 0 0 163238,4 0 

3 Motor 175 30 0 0 51502,5 -47156,7 

4 Batarya 253 144 -19 0 357397,9 5094,333 
5 ESC 77,5 152,5 25 0 115941,9 19006,88 

6 Raspberry Pi 57,7 275 9 0 155660,2 5094,333 
7 Kanat Gövde 

Bağlantı 
23 265 6 0 59791,95 1353,78 

8 Görev 
Mekanizması 

160,5 216,5 -40 0 340880,3 -62980,2 

9 GPS 28,91 275 65 0 77991,95 18434,46 

10 Lidar 4,5 65 -25 0 2869,425 -1103,63 
11 Power Module 24 225 11 0 52974 2589,84 

12 Safety Switch 9 250 10 0 22072,5 882,9 

13 Orange Cube 256 261,5 22 0 656720,6 55249,92 

14 Alıcı 10,8 207 11 0 21931,24 1165,428 
15 Gövde Şase 80 450 0 0 353160 0 

16 Kuyruk 
Sistemleri 

215 783 12 0 1651464 25309,8 

17 Arka İniş Takımı 75 495 -53 0 364196,3 -38994,8 

18 Kanat Sistemleri 225 180 12 0 397305 26487 
19 Görev 

Mekanizması 
245 266 -76 0 639317,7 -182662 

 TOPLAM 2199,4    1400819 -195170 

Tablo 2. Ağırlık-Moment tablosu 
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No  Kanat Dikey Kuyruk Yatay Kuyruk 

1 Profil S4320 Naca0009 Naca0012 

2 Kanat Alanı(m^2) 0.341893 0.06484317 0,075882 

3 Kanat Açıklığı (mm) 1400 200 400 

4 Flap (m^2) 0,00188920 - - 

5 Kanatçık (Aileron)(m^2) 0.00152107 - - 

6 Dümen(m^2) - 0.005647215 - 

7 İrtifa Dümeni (m^2) - - 0.00087032 

8 Hücum Açısı (°) 0 0 0 

9 Uç Veter (mm) 250 125 175 

10 Kök Veter 250 175 175 

Tablo 3. Taşıma ve kontrol yüzeyleri teknik tablosu 

 2.2) Gövde ve Mekanik Sistemler 

 SIRIUS-AS takımı olarak SA-2110 adlı araçla yer alınan 2021 Teknofest Uluslararası İnsansız 

Hava Aracı yarışmasında yerine getirilmesi istenen görevlere uygun şekilde SolidWorks ve 

AutoCAD çizim programlarından yararlanılarak; gövde, kanat ve T kuyruktan oluşan bir 

insansız hava aracı tasarlandı. Hava aracının tasarımında ağırlık, aerodinamik yapı, üretim 

kolaylığı ve stabilizasyon karakteristikleri dikkate alındı. 

Kanat, Kuyruk ve Kontrol Yüzeyleri 

 Kanat profilinin belirlenmesinde hava aracının ağırlığını taşıyabilecek bir kaldırma kuvveti 

oluşturması ve manevra kabiliyetinin yüksek olması göz önünde bulundurularak “S-4320” 

kanat profilinin kullanılmasına karar verildi. 

 Taşıyıcı yüzeylerin üretiminde 

şase için 3 mm’lik balsa profiller 

ve 1 metrelik 1 mm et kalınlığında 

10-12 mm karbon fiber boru; 

kaplama için ise 10 cm eninde ve 

1 metre uzunluğunda 1 ve 2 

mm'lik balsa plakalar kullanıldı. 

Kontrol yüzeyleri için kanadın firar 

kenarını tamamlayacak şekilde kesilen 3mm’lik profiller ile kanadın ana iskeletinin bağlantısı 

için 1 metre uzunluğunda 2 mm çapında çelik teller kullanıldı. AutoCAD ve SolidWorks 

programlarında çizimleri yapılan kanat profilleri lazer CNC ile şekillendirilerek karbon çubuğa 

yükü eşit dağıtacak şekilde kanadın uç kısımlarına doğru daha da sıklaştırılarak yan yana 

dizildi. Kanadın, karbon fiber şase etrafında dönmemesi için kanada gövdenin içinden geçecek 

şekilde firar kenarına daha yakın ve daha kısa ikinci bir karbon çubuk yerleştirildi. Yapılan 

literatür taramaları doğrultusunda balsa ağacından elde edilen plakaların ıslatılarak 

şekillendirilme işleminde kullanılan amonyak maddesinin, sadece su kullanımından daha etkin 

olduğu ve balsa ağacının hücresel bağlarını bozarak daha esnek bir hale gelmesine sebep 

olduğu tespit edildi. Amonyak miktarı yüksek bir çözelti elde etmek için su ve amonyak bazlı 

Figür 3. Kanadı oluşturan 
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temizlik ürününden oluşan bir karışım üretimine gidildi. Profiller hızlı yapıştırıcı ile karbon 

çubuğa sabitlendikten sonra hücum kenarının kaplanması için 100*1000*1 mm balsa plakalar 

amonyak bazlı suda bekletilip kanat iskeletinin üzerinde bükülerek bantla sabitlendikten sonra 

12 saat kurumaya bırakıldı. Hücum kenarının şeklini alan balsa kaplama, profillere tam 

oturtulacak şekilde hücum kenarına hızlı yapıştırıcı ile sabitlendi. Kanadın geri kalan yüzeyleri 

için 2 mm kalınlığında balsa plakalar kullanıldı. Kanat iskeletinin belirli kısımları bu balsa 

plakalarla kapatıldıktan sonra bir bütün haline gelen kanadın tamamı film kaplamayla sarıldı. 

Tüm kanat boyunca devam eden karbon çubuk, gövde şasesine sabitlenen kanat-gövde 

bağlantı elemanı ile sabitlendi. Kontrol yüzeyleri aynı 

yöntem kullanılarak tamamen balsa plakalarla 

kaplandıktan sonra kanatta kullanılandan farklı 

renkte bir kaplama filmi kullanılarak hazır hale 

getirildi. Kontrol yüzeyleri, kanadın bütün profillerinin 

içinden geçen ve kontrol yüzeylerinin dönme 

eksenini oluşturacak şekilde yerleştirilen 2 mm 

çapında ve 1 metre uzunluğunda bir çelik tel 

yardımıyla kanada bağlandı. Bu işlem kanadın her 

iki tarafı içinde ayrı ayrı uygulandı. Kontrol 

yüzeylerinin hareketi servo motor, yeke ve yaylı çelik tel kullanılarak sağlandı. Kuyruk şasesini 

oluşturacak ve gövdeden gelen ana şaseyle birleşip bir bütün oluşturacak şekilde 3D yazıcıdan 

bir parça üretildi. Dikey 

ve yatay olarak profilleri 

yerleştirmek için 3D 

parçanın uzantılarıyla 

birlikte 8*8 mm ve 4*4 

mm’lik balsa çıtalar 

kullanıldı. Tüm profiller 

yatay ve dikey kuyruğun 

iskeletini oluşturacak 

şekilde yerleştirildikten 

sonra kaplama için 1mm’lik balsalar aynı işlemlerden geçirilerek şekillendirildi. Kuyruk 

yüzeylerini oluşturan balsa plakalar, oluşturulan kuyruk iskeletine hızlı yapıştırıcı ile sabitlendi. 

Dümen ve irtifa dümeni iskeleti oluşturulup balsa ile kaplandıktan sonra tüm kuyruk taşıyıcı 

yüzeyleri ve kontrol yüzeyleri farklı renkte olmak üzere film kaplamayla kaplandı. Dümen ve 

irtifa dümeninin hareket kontrolü kuyruğun içine yerleştirilen servo motorlar, yeke ve yaylı çelik 

tel kullanılarak sağlandı. Bu iki kontrol yüzeyi de kuyruğun ana iskeletine 2 mm kalınlığında 

çelik telle bağlandı. 

Figür 4.  Kuyruk 3D parçası 

Figür 5. Kanadın yük altındaki yapısal analizi 
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Gövde    

 Aviyonik sistemlerin; uçuş kartının, 

pilin, ESC’nin, kablo bağlantılarının, 

GPS vb. aviyonik malzemelerin 

yerleştirildiği gövdenin üretimi için 

yeterli hazneye sahip olması ve fazla 

ağırlık oluşturmaması göz önünde 

bulundurularak aerodinamik 

kabiliyetleri yüksek bir gövde tasarımı 

yapıldı. İnsansız hava aracının bütün 

aviyonik elemanlarının, uçuş kontrol kartının ve hedef tespit sistemlerinin yerleştirileceği gövde 

bölümünün tasarımında; aracın aerodinamiği, ağırlığı, yapısal bütünlüğü ve değerli elektronik 

elemanların güvende tutulabilmesi gibi kriterler dikkate alındı. “EPPLER 520” kanat profilinin 

180 derece döndürülmesiyle elde edilen simetrik gövdenin üretimi iki simetrik parça halinde 

gerçekleştirildi. Yüksek dayanım değerlerine karşın düşük yoğunluğa sahip bir malzeme olan 

karbon fiberin kullanılmasına karar verildi. Seyir uçuşlarında simetrik kanat gibi davranan 

gövde kabuğunun, hücum açısına sahipken kaldırma kuvveti oluşturarak kalkış mesafesini 

kısaltması hedeflendi. Gövde kalıbını oluşturmak için; yapılan tasarımdaki gövde çiziminin 

“ArtCAM” programı yardımıyla “G-CODE’u” çıkarılarak bilgisayar ortamından CNC makinesine 

aktarıldı. Gövde yapımı için çam ağacı hammaddesinden 95*105*500 mm ölçülerinde kalas 

kesilerek CNC makinesine önceden yüklenilen “G-CODE” doğrultusunda gerekli önlemler 

alındıktan sonra kesim yapıldı. Elde edilen erkek gövde kalıbının bir sonraki işleme tamamen 

hazır hale gelmesi için pürüzsüz bir yüzey oluşana kadar zımparalandı. Gövde kalıbı gerekli 

işlemlerden geçirildikten sonra önceden belirlenen ölçülerde kesilen 5 kat karbon fiber kumaş, 

sırasıyla her iki kat arasına epoksi reçine sürülecek şekilde, yatırıldı. Bu işlem sonunda 

önceden hazırlanmış vakum torbasında tamamen havası çekilerek 8 saat kürleşmeye bırakıldı. 

Kürleşme işlemi bittikten sonra ortaya çıkan gövdenin son şeklini alması için makas ve kesim 

aletleriyle fazlalık ve pürüzler kesildi. Alt gövde ile üst gövdenin simetrik olması sebebiyle her 

ikisi içinde aynı erkek kalıp kullanılarak karbon fiber gövdenin tamamı elde edildi. Son olarak 

kanat şasesini, gövde şasesini ve ön iniş takımını içinde bulunduracak şekilde alt ve üst gövde 

ön iniş takımına dikey olarak vida ve gövdenin bittiği kısımdan demir kelepçe yardımıyla 

birbirine bağlandı.  

Figür 6. Karbon Fiber Gövde 
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İniş Takımı 

 İniş takımı; ön ve arka iniş takımı olmak üzere iki parça şeklinde, kuyruk-tekerlek iniş tipi model 

alınarak tasarlandı. Bu tipin model alınmasının sebebi; iniş esnasında hava aracının her bir 

tekerinin yere temas ettiği anda hücum açısının, dolayısıyla taşıma kuvvetinin, en yüksek 

düzeye ulaşmış olması ve iniş-kalkış hızının en düşük değerde tutulabilmesidir. Kavramsal 

tasarım raporunda da yazıldığı üzere aracın motor ve pervane bölümünün gövdeyle 

bağlantısını sağlayan PLA motor bloğu parçasına gerek olmadığı tespit edilmiş, bunun yerine 

ön iniş takımının tasarımında değişiklik yapılarak motorun doğrudan bu parçaya 

sabitlenmesine karar verilmiştir. Yeni iniş takımı tasarımı sayesinde daha modüler ve kararlı 

bir sistem elde edilirken ağırlıktan kazanç sağlanmıştır. Kullanılan kanat profiline göre iniş ve 

kalkış anlarında maksimum verim alınabilmesi için hücum açısının 5 derece olmasına karar 

verilmiştir. Bu açının doğrudan kanatların gövdeye bağlanma açısıyla verilmesinden 

kaynaklanabilecek uçuş anındaki olumsuzluklar öngörülmüştür. Bu sebepten dolayı 

kararlaştırılan hücum açısının iniş takımları aracılığı ile oluşturulması planlanmıştır. Hava 

aracının havadaki kontrol yetkinliğini iniş ve kalkış anlarında da sağlayabilmek adına arka iniş 

takımında iki farklı mekanizma tasarlanmıştır. Mekanizmaların ilki İHA’nın dümeniyle eş 

zamanlı olarak çalışmakta ve arka iniş takımının açısını değiştirmektedir. Bu mekanizma 

sayesinde aracın daha stabil ve düz bir doğrultuda kalkabilmesi sağlanmıştır. İkinci mekanizma 

bir servo motor yardımıyla arka tekerleklere frenleme yapmaktadır. Bu mekanizma sayesinde 

aracın daha kısa bir pist mesafesinde iniş yapabilmesi sağlanmıştır. 

Şase 

 İnsansız hava aracında kanatta ve gövdede bulunmak üzere toplam 2 adet şase kullanılmıştır. 

Şaselerin tasarımsal kriterleri belirlenirken kuvvetlere karşı maksimum dayanım gösterebilmesi 

ve minimum ağırlıkta olmasına öncelik verilmiştir. Bu kriterler göz önünde bulundurularak 10-

Figür 7. Şasenin yük altındaki yapısal analizi 
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12 mm iç-dış çapa ve 900 mm uzunluğa sahip karbon fiber boru kullanılmasına karar 

verilmiştir. Kanatta kullanılan şase; gövde şasesine etki eden kaldırma kuvveti, itki kuvveti, iniş 

takımlarının tepki kuvveti gibi kuvvetlerden yalnızca kaldırma kuvvetine maruz kalacağından 

dolayı daha küçük ölçülerde tasarlanabilmiştir. 6-8 mm iç-dış çap, 1 metre uzunluğa sahiptir. 

Kuyruk kontrol yüzeylerinin, hava aracına istenilen açılarda yeterli yunuslama ve yatma 

momenti uygulayabilmesi için kuyruğun kanattaki kaldırma noktasına uzaklığı hesaplanmış; 

gövde şasesinin ideal uzunluğu 900 mm olarak belirlenmiştir. Tasarlanan kanat ve gövde 

şaselerinin ölçüleri üretim departmanının mevcut kompozit atölyesinde üretilemeyecek kadar 

küçük ve detaylı olduğundan, profesyonel olarak üretilen kompozit borular kullanılmıştır. 

Kullanılan karbon fiber 1,8 g/cm³ yoğunluğa ve 3450 MPa germe dayanımına sahiptir. 

Bağlantı Elemanları 

Hava aracında iki adet bağlantı elemanı bulunmaktadır. Kanadın 

gövdeye montajını sağlayacak olan bağlantı elemanı 3 ayrı 

parça şeklinde üretildi. Parçalardan iki tanesi ayrı ayrı kanat ve 

kuyruk şaselerine sabitlenmiş şekilde montajlanırken, 

ortalarında yer alan üçüncü parçanın bu iki parçayı bir araya 

getirmesi sağlanmıştır. Bağlantı elemanının montajında 4 adet 

vida ve somun kullanılmakta, bu sayede gerektiğinde bu vidalar 

sökülerek kanat gövdeden kolayca ayrılabilmektedir. Kullanılan 

vidalı sistem sayesinde bağlantı elemanın bir çekme (tension) 

kuvveti olan kaldırma kuvvetini minimum kayıpla gövdeye 

iletirken kanada etki etmesi istenmeyen, gövdeden iletilen 

basma (compression) kuvvetlerinin ve titreşimlerin büyük oranda 

sönümlenmesi sağlanmıştır. Bu sayede sert inişler ve sarsıntılı 

uçuşlarda kanat sisteminin kırıma uğramasının önüne 

geçilmiştir.  

 Kullanılan ikinci bağlantı elemanı, hava aracının kuyruk bölümünde yer almaktadır. Kuyruk 

sistemlerinin tamamını gövde şasesiyle birleştiren mekanizma aynı zamanda yatay ve dikey 

kuyrukları da birleştirmekte ve kuyruk şasesi görevi görmektedir. Gövde şasesinin dış çapıyla 

aynı çapta uzun bir tüp gibi tasarlanan bağlantı elemanının dış yüzeyinde bulunan dikey kare 

şeklindeki yapılar, kuyruk iskeletini oluşturan balsa profillerdeki yuvalarına oturtularak 

sabitlenmektedir. Gövde şasesine vida ve hızlı yapıştırıcı ile sabitlenen kuyruk mekanizması 

tekrar sökülüp çıkarılamaz. 

Figür 8. Kanat Gövde 
Bağlantı 3D parçası 
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 Montaj elemanlarının ikisi de tamamen özgün tasarım olup, 3D yazıcıyla PLA maddesinden 

üretilmişlerdir.  

2.3) Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Hava aracının gereksinimleri belirlenirken öncelikli olarak yarışma koşulları göz önünde 

bulunduruldu. Yarışma alanının dar olması ve ikinci görev uçuşunun çok stabil bir şekilde 

yapılması gerektiğinden, İHA’nın hareket kabiliyeti ve agresifliği yüksek, düşük hızlarda da 

daha stabil olması gerektiğine karar verilmişti. Buna uygun olarak prototipi hazırlanan hava 

aracının, tasarıma bağlı şekilde yüksek yatış açılarıyla manevra yapabildiği gözlemlendi. Aynı 

şekilde, “Alpha Max” testi olarak da bilinen, hava aracının en düşük hız en yüksek hücum 

açısında, hesaplandığı gibi istenilen seviyede stabil uçuşlar yapabildiği testler sonucunda 

deneyimlendi. 

 Taşıma, sürüklenme ve moment gibi aerodinamik karakteristiklerinin hesaplanmasında 

analitik çözümler yapabilen programlardan yararlanıldı. Bunlardan ilki XFLR5 adlı, kanat 

profilleri ve üç boyutlu kanat, kuyruk ve gövde çizimleri vasıtasıyla aracın karakteristik 

özelliklerini grafiğe dökebilme yetkinliğine sahip bir program oldu. 

Figür 9 İha’nın teknik çizimleri ve ölçümleri 
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Figür 10. CL-alpha grafiği 

Figür 11. CD-alpha grafiği 
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Kanat profilinin, “CL-alpha” grafikleri incelenen, çok sayıda kanat profili arasından seçilmesinin 

en önemli sebepleri, düşük “Reynold” sayılarındaki yüksek performansı, yüksek hücum 

açılarında sağladığı kaldırma kuvvetinin diğer kanat profillerinden daha kararlı olması oldu. 

 Motorun itki kuvvetine ve dakikadaki dönüş hızına bakılarak 3 adet pervane test edilmek üzere 

seçildi. Bunlar “10*5”, “9*5” ve “8*5” ölçülerinde yüksek performans veren elektrikli motor için 

üretilmiş pervanelerdi. En yüksek itki kuvveti “10*5” pervanede olmasına rağmen motorun 

destekleyebileceği torktan daha yüksek olması sebebiyle, uçuş güvenliği açısından nispeten 

daha az tork üreten fakat daha güvenli olan “9*5” ölçüsündeki pervane seçildi.  

Figür 12.  CM-alpha grafiği 

Figür 13. Aerodinamik stabilizasyon algoritması (MATLAB) 
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 Aerodinamik stabilite testleri için hava aracının fiziksel ve aerodinamik karakteristikleri “Digital 

Datcom” adlı programda tanıtılarak, çıktı olarak farklı irtifalarda, farklı hızlarda ve farklı hücum 

açılarındaki davranışları sayısal olarak modellenmiş oldu. MATLAB adlı programda girdi olarak 

“Integrator” döngüleri ile bir algoritma çıkartıldı. Çalışma mantığı olarak, hava aracına etki eden 

bütün kuvvetlerin bileşkeleri sürekli değişkenler halinde simüle edilirken aracın hareketini 

temsil eden 27 çıktısı olan bir matris elde edildi. Girdi olarak verilen itki ve irtifa dümeni 

değerlerinin “Trim the Model” komutuyla kendini stabilize etmesi sonucu, düz uçuş itki 

gereksinimi ve irtifa dümeninin olması gereken açısı doğru bir şekilde elde edildi. Aynı 

algoritma sayesinde hava aracının PID değerleri ilk uçuşu otonom yapabilme imkânı tanıyacak 

kadar, doğruluk payı yüksek şekilde hesaplandı.  

2.4) Görev Mekanizması Sistemi 

Kullanılan görev mekanizması 4 adet ana 

parça, 1 adet bağlantı parçası ve 1 adet 

servo motor olmak üzere toplamda 6 

parçadan oluşmaktadır. Görev alanına 

gelindiği an belirlenen yükü, alana sorunsuz 

bir şekilde bırakabilmesi için yükleme 

haznesinin altına 2 adet kapakçık ve bu 

kapakçıkları kontrol edecek bir kontrol 

kapağı olarak tasarlanmıştır. Görev 

mekanizmasının tasarımı sürecinde yapılan 

araştırmalar doğrultusunda hava aracının 

agresifliğini ve denge merkezini korumak, aynı zamanda kusursuz bir görev atışı 

gerçekleştirebilmek amacıyla ağırlık merkezine olan uzaklığının olabildiğince az olması 

kararlaştırılmıştır. Görev mekanizması boyutlandırılması süresince en küçük hacmin en verimli 

şekilde kullanılması ve sürtünme yüzeylerinin minimumda tutulması hususlarına öncelik 

verilmiştir. Görev mekanizması eni 152 mm, boyu 73 mm ve yüksekliği 72 mm olacak şekilde 

üretildi. 

2.5) Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

 İnsansız hava aracının görevlerini hızlı ve güvenilir yapabilmesi için gerekli itki gücünü 

sağlayacak motorun DYS-3542 fırçasız motor olmasına karar verildi. Motorun görevleri 

yaparken harcadığı amper değeri hesaplandı ve motorun maksimum 66 amper/saat akım 

çekebileceği görüldü. İHA’nın elektronik sistemlerinin ve motorun kullanabileceği maksimum 

amper değerleri hesaplanmış ve %10 güvenlik katsayısı dahil edilerek 80 amperlik bir değer 

elde edilmiştir. Bu değerler Elektronik hız kontrolcüsünün (ESC) seçiminde göz önüne alınmış, 

sistemde 80 amperlik “Skywalker” marka ESC kullanılmasına karar verilmiştir. Kullanılan 

Figür 14. Görev mekanizması teknik çizimi 
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güvenlik katsayısı sayesinde uçuşlarda ESC’nin aşırı ısınma probleminin de önüne geçildiği 

tespit edilmiştir. 

 Görevlerin yapılabilmesi için elektronik aksamın kullanılacağı süre hesaplandı ve buna uygun 

olarak “Leopard” marka 2200 mah 45c boşaltma hızına sahip batarya seçildi. Bataryanın hava 

aracının gövde kısmında en ön tarafta konumlandırılması ile ağırlık merkezinin kanadın önüne 

çekilmesi sağlandı. Bataryanın sağlıklı çalışmaması durumunda ESC’ye fazla akım 

göndererek devreye zarar vermesinin önüne geçebilmek amacıyla batarya ve ESC arasına 

yüksek akım geldiğinde devreyi kapatacak bir sigorta entegre edildi. Uçuş kontrol kartı 

seçiminde iki farklı seçenek değerlendirildi. Orange Cube kartının sisteminde bulunan 

barometre, jiroskop ve pusula gibi sensörlerin Pixhawk 2.4.8 uçuş kontrol kartına kıyasla daha 

üst model ve kaliteli olduğu görüldü. Aynı zamanda Orange Cube ’un işlemcisinin “arm m7” 

iken 2.4.8’in işlemcisinin “arm m4” olmasından kaynaklanan işlem yapma hızları arasındaki 

fark, markaların veri tablolarının yanı sıra yapılan uçuş denemeleri ile test edildi. Orange Cube 

işlemcisinin hızlı olması sebebiyle pitot tüpünün Orange Cube ile daha stabil çalıştığı 

gözlemlendi. Pitot tüpü sayesinde rüzgâr hızı hesaplanarak aracın görev sırasındaki hız 

vektörünün sabit kalması sağlandı. Orange Cube içinde bulunan barometre sayesinde 

yükseklik ölçümü yapılabilmesine karşın bu sensörün %40 a varan hata payının istenilen 

aralığın çok üstünde olduğu tespit edildi. Daha kesin ve daha doğru veriler alabilmek amacıyla 

araca “Lidar360 uzaklık sensörü” entegre edilerek uçuş kontrol kartının yükseklik parametresi 

desteklendi. Uçuş sırasında yer istasyonu ile araç arasındaki veri akışını sağlaması için 

telemetri modülü olarak “Xbee s2cpro” seçildi. Uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde herhangi 

bir sinyal karışıklığının önüne geçilmiş oldu. Araç gövdesinin karbon fiberden olması, radyo 

dalgaları için geçirgenliğinin düşük olması sebebiyle telemetri modülünün sinyalinin kopması 

riskine karşın Xbeenin araç dışına koyulacak bir 3d printer parçası ile araca monte edilmesine 

karar verildi. Uçuş alanında aracın uçuş kontrol kartının kontrolünden çıkması durumunda pilot 

müdahalesi gerektiğinden bir receiver Orange Cube girişlerinden biri olan “RCin” portuna 

bağlandı. Kumanda seçiminde “Radiolink AT10” ve “Radiomaster TX16S” modelleri 

incelenerek 12 kanalın yeterli olması ve daha geniş etkili menzil avantajı sunması 

sebeplerinden “Radiolink AT10” kumanda seçildi. Aracın yer istasyonu tarafından çizilen görev 

güzergahını uygulayabilmesi için gerekli konum bilgisini araca uçuş kontrol kartının “GPS1” 

portu üzerinden takılacak “HERE3” GPS sistemi ile yapması planlandı. GPS seçiminde 

bağlanabildiği uydu sayısının alternatiflerine göre fazla olması ve sinyal kirliliğini temsil eden 

“hdop” değerinin düşük olması gibi sebeplerden “HERE3” GPS sistemi tercih edildi. Aracın 

seyir uçuşunda pozisyonunu değiştirmek için kullandığı temel hareketler olan dönme (yaw), 

yatma (roll) ve yunuslama (pitch) hareketlerini yapabilmesi için kontrol yüzeylerine bağlanılan 

servo motorlar Orange Cube kontrol kartının “Main Out” portlarına sırasıyla bağlanıldı. 
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Figür 15. Elektronik devre şeması 

 2.6) Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

  Sabit Kanat İHA için verilen ikinci görevde koordinatları belli olmayan kırmızı alana top 

bırakılması istenmektedir. Alan tespitinde kullanılacak olan görüntü işleme yazılımının 

minimum düzeyde gecikmeyle çalışması gerektiğinden dolayı; Raspberry Pi 4 bilgisayar ve Pi 

Kamera V2 kullanıldı. Hava aracının görev uçuşu sırasında rüzgâr gibi dış etkenler sebebiyle 

maruz kalacağı sarsıntı ve titreşimlerin kameranın alacağı görüntüyü etkileyeceği; yazılımın 

maksimum verimlilikle çalışmasının önüne geçeceği öngörüldü. Kameranın stabilizasyonunu 

sağlamak ve görüş açısını koruyabilmek amacıyla 3D yazıcıdan üretilen parçalar ve 2 adet 

servo motor kullanılarak üretilen 2 eksenli (yunuslama ve yatma) bir “Gimbal” tasarlandı. 

Kamera açılıp görüntü alındıktan sonra alınan görüntü üzerinde Canny metodu uygulanarak 

algılanacak şeklin köşe noktaları belirginleştirildi. Gaussian Blur metodu ile de alınan görüntü 

üzerindeki gürültüler kaldırıldı. Bu filtrelemeler ile tespit edilen şeklin köşe noktaları baz 

alınarak üçgen, dikdörtgen ya da daire olduğu tespit edilebildi. Birden fazla şekil algılanması 

durumunda ise “Gamma Correction” değeri otomatik olarak yazılım tarafından değiştirilip şekil 

algısını doğrulaması amacıyla düzenlendi. Bu değer birden fazla şekil algılandığı durumlarda 

parlaklık değerini arttırarak algılanan şeklin teke düşürülmesini sağlayacak şekilde kullanıldı. 

Algılanan şeklin orta noktası ile kameranın merkezi arasındaki uzaklık hesaplanarak yeni 

koordinat noktası belirlendi. Belirlenen koordinat noktası global koordinata dönüştürülerek 
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daha önceden Pixhawk uçuş kontrol kartında bulunan uçuş rotasına “Mavlink” protokolü 

kullanılarak eklendi. Top bırakma görevini başarıyla tamamlayabilmek için Pixhawk ve lidardan 

gelen veriler işlenip görev mekanizmasının kapağının açılma zamanı belirlendi. Kırmızı alanın 

tespitinde kullanılan görüntü işleme yazılımının aşamaları aşağıdaki şemada verilmiştir. 

 

Figür 16. Görüntü işleme yazılımı algoritma şeması 

 

 
Figür 17. Görüntü işleme yazılımı şekil algılama algoritması 

 

Figür 18. Görüntü işleme yazılımı lokal GPS verisini global veriye çevirme algoritması 
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Figür 19. Görüntü işleme yazılımı test ekranı 

2.7) Uçuş Performans Parametreleri 

 Batarya kapasitesi hesaplanırken aracın seyir hızındaki 

amper değeri itki testi standı ile ölçüldü. “Mission Planner” 

üzerinden çizilen görevin mesafesine bakıldı ve mesafe 

seyir hızına bölünerek görevi tamamlama süresi 

hesaplandı. Hava aracına görevi uygulatarak bu 

hesaplama test edildi ve başarılı bir şekilde testi geçtiği 

gözlemlendi. Bu hesaptan sonra süre ve birim zamanda 

çekilen amper çarpıldı ardından görevler sırasındaki 

amper gereksinimleri bulundu ve batarya seçimi de bu 

hesaplamalar doğrultusunda yapıldı. 

Tablo 4 Farklı Görev Ve Hızlarda Minimum Dönüş Yarıçapları 
 

 

 

Toplam mesafe 
(m) Seyir hızı (m/s) 

Seyir hızında çekilen  
amper(A/h) 

Çekilen akım 
(mAh/s) 

Görev 1 1042 13,74 26,65 7,4 

Görev 2 1442 14,14 30,25 8,4 

 

Uçuş Süresi 
(saniye) 

Pil gereksinimi 
(mAh) 

Azami uçuş süresi 
(saniye)  

Görev 1 75,83 561,14 297,29  
Görev 2 101,98 856,63 261,9  

Figür 20. Otonom izlenecek rotanın 
uzunluk verisi 
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* 

Figür 21. Uçuş anındaki yunuslama verileri 

Perdövites hızı, maksimum hız, hava aracının dönüş yarıçapı gibi performans verilerinden 

oluşan tablo bilgisayar destekli hesaplamalarla elde edilmiştir. 

Tablo 5. Çeşitli hızlarda ve görevlerde minimum dönüş yarıçapı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standart 
Ölçüler Kanat Boyu 

Kanat Veter 
Uzunluğu 

Hava 
Yoğunluğu  

 1,4 metre 0,25 metre 1,225𝑘𝑔/𝑚3  

 

Araç 
ağırlığı 

Kaldırma Kuvveti 
(N) 

Kaldırma Sabiti 
(CL) Hız (m/s) 

Dönüş 
Yarıçapı 

1.Görev Seyir 
Hızı 1,9 37,278 0,46 13,78 28,94 

2.Görev Seyir 
Hızı 2,1 41,202 0,55 13,11 26,20 

1.Görev 
Perdövites Hızı 1,9 37,278 0,6 7,61 8,82 

2.Görev 
Perdövites Hızı 2,1 41,202 0,68 7,11 7,70 

1.Görev 
Maksimum Hızı 1,9 37,278 0,13 25,86 101,94 

2.Görev 
Maksimum Hızı 2,1 41,202 0,16 24,50 91,50 

Figür 23. Gerçekleşen otonom uçuşun rotası 

Figür 22. Uçuş anındaki yatış verileri 
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2.8) Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

 

No 
Parça Adı 

Birim Fiyatı 
(TL) Adet 

Toplam Fiyat 
(TL) 

1 Orange Cube 3547,89 1 3547,89 

2 Here 3 1599 1 1599 

3 Raspberry pi 4 850 1 850 

4 Raspberry pi kamera 378,99 1 378,99 

5 Pitot Tüpü 650,89 1 650,89 

6 Lidar 496,96 1 496,96 

7 Xbee s2c pro 366,68 2 733,36 

8 Xbee usb shield 54,65 2 109,3 

9 Motor 367,57 1 367,57 

10 Esc 371,97 1 371,97 

11 Batarya 370 1 370 

12 Servo Motor 28,36 9 255,24 

13 Kumanda ve Alıcı 1817,2 1 1817,2 

14 Karbon boru şase 122,53 1 122,53 

15 Karbon boru kanat 66,8 2 133,6 

16 Kaplama filmi m^2 12,5 4 50 

17 Karbon fiber kumaş m^2 350 2 700 

18 Epoksi Reçine seti 100 gr 280 3 840 

19 Tekerlek 118,66 2 237,32 

20 Flament 125 1 125 

21 Yeke 10 7 70 

22 Yeke teli 5 3 15 

23 Balsa plaka 28 10 280 

24 Balsa çıta 7 6 42 

25 Sigorta kesici 35 1 35 

26 Buton 10 1 10 

27 Awg kablo 14 2 28 

28 Somun vida seti 40 1 40 

29 Pattex hızlı yapıştıcı 28 5 140 

   Toplam 14416,82 
Tablo 6. Hava aracı maliyet tablosu 

2.9 Yerlilik 

 Halihazırda yerlilik kapsamında bir çalışmamız bulunmamaktadır. 


