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1.PROJE ÖZETİ 

1.1   Tasarımda İzlenen Yöntem 

Yarışmanın şartları göz önünde bulundurulduğunda sabit kanatlı insansız hava 

aracının manevra kabiliyetinin görevleri tamamlayacak kadar yüksek olması, 4 kilogramdan 

hafif olması, düşük hızlarda uçabilmesi ve özgün tasarıma sahip olması hedeflenmiştir. Uçağın 

genel tasarımı ve malzeme seçimi yukarıda belirtilen hedefler göz önünde bulundurularak 

yapılmıştır. Uçağın tasarımında SolidWorks 2019 adlı uygulama kullanılmıştır. Uçakta bir adet 

önden çekişli itki sistemi, bir adet sabit kanat, bir adet yatay kuyruk ve bir adet dikey kuyruk 

bulunmaktadır. Gövde kapron köpükten yapılmış olup dikdörtgen prizmaya benzer bir tasarıma 

sahiptir. Hafif olması ve mukavemetinin yüksek olmasından dolayı kuyruk ve kanat fotobloktan 

üretilmiştir ve kanat karbon çubuklar ile desteklenmiştir. Takım üyeleri tarafından tasarlanan 

özgün parçalar 3B yazıcıda basılarak kanat, kuyruk ve gövde bağlantısında kullanılmıştır. İniş 

takımı, ağır olmasından ve sürüklenme kuvveti yaratmasından dolayı insansız hava aracında 

kullanılmamıştır. İniş esnasında pervanenin hasar görmemesi için katlanır pervane tercih 

edilmiştir. Aracın itki sistemi, bir adet SunnySky X2826 1080KV motora takılan çift palli 

katlanabilir 11x6 pervane ile sağlanmıştır. Gövdenin alt kısmında görev isteri olan topların 

yerleştirileceği bir boşluk açılmıştır. Görev mekanizmasında düşük yoğunluklu ve temel 

malzemeler tercih edilmiş, tasarımda sadelik ilkesi ön planda tutulmuştur. Yük bırakma 

mekanizması MG90D dijital servo motor ile kontrol edilmektedir. 

İnsansız hava aracında görev mekanizması için kullanılacak olan uçuş kontrol kartı 

Pixhawk 2.1 Cube Black olarak belirlenmiştir. Görev isterleri için yardımcı bilgisayar olarak 

tercih edilen NVIDIA Jetson Nano, sahip olduğu Cuda çekirdekleri sayesinde yüksek işlem 

kapasitesi sunmaktadır.  Görüntü algılamada kullanılan Raspberry Pi v2.1 kamera modülü 

üzerinde yüksek hassasiyetli ve hızlı video desteği sunan IMX219PQ görüntü algılayıcı sensör 

bulunmaktadır. Bu sensör sayesinde görüntü işleme düşük tepkimeli olarak yüksek hızda 

gerçekleştirilebilecektir. 

Yük bırakma servosunun kontrolü Jetson Nano tarafından sağlanır. Jetson Nano, 

gerekli konum değerlerini Pixhawk 2.1 Cube Black uçuş kontrol kartına bağlı olan Here2 GPS 

Modülü’ nden almaktadır. 

Otonom uçuşun kontrolü, gerçekleştirilmesi ve konfigürasyonu için kullanılacak olan 

yer kontrol istasyonu, Mission Planner olarak belirlenmiştir. Görev şemasında belirtilen yasaklı 

alanlar, uçuş kontrol kartına yer kontrol istasyonu üzerinden yüklenen GeoFence 

tanımlamaları sayesinde kısıtlanmaktadır. GeoFence sayesinde, aracın yaptığı olası bir alan 
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ihlali yer kontrol istasyonu üzerinden kullanıcıya bildirilecek olup, en yakın görev noktasına 

dönüşü otonom olarak sağlanacaktır. İnsansız hava aracının irtifa ve yönelim kontrolleri, 

pixhawk uçuş kontrol kartı ve Here2 GPS modülü içerisinde bulunan algılayıcılardan gelen 

veriler aracılığıyla sağlanmaktadır.   Aracın otonom uçuşa geçiş komutu 10 kanallı RC 

kumanda üzerinde 5. kanala atanmıştır ve alıcı olarak ise 10 kanallı FS-iA10B RC alıcı 

kullanılmıştır. 

1.2 Takım Organizasyonu 
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1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen  

 

Tablo 1.3.1: İş Paketleri ve Faaliyetleri 

Kavramsal tasarım sürecinde planlanan zaman aralığında gerçekleşen faaliyetler 

mavi vurguyla, planlanan zaman aralığı dışında gerçekleştirilen çalışmalar ise sarı renk 

vurguyla gösterilmiştir. Takvimden görüldüğü üzere bazı çalışmalar planlanandan önce 

tamamlanmıştır. Takvimdeki gecikmeli durumlarda ise, ülke geneli uygulanan pandemi 

kısıtlamaları etkili olmuştur. Bunlar kısıtlamalara, hafta içi veya hafta sonu belirli süreli tam 

kapanma dönemleri, sokağa çıkma saat kısıtlamaları ve toplu çalışma için riskli ortam 

oluşumu gibi örnekler verilebilir. 

 

2. DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Gövde uçtan uca 149,7 cm iken kanat açıklığı 170 cm, kanat aktif yüzeyinin bittiği yer 

ile kuyruğun aktif yüzeyinin başladığı yer arası mesafe 77 cm dir. İnsansız hava aracının ağırlık 

merkezi Şekil 2.1.1’de verilmiştir. Referans ekseni ağırlık merkezine konulmuştur. 

 

 

Şekil 2.1.1: Aracın ağırlık merkezi 
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Tablo 2.1.2: Hava Aracının Ağırlık Bilgileri 

 

 

Tablo 2.1.3: Hava Aracının Referans Noktasına Göre Uzaklık Bilgileri 

 

2.2 Gövde ve Mekanik sistemler  

Gövdenin temel işlevi İHA’ nın çalışması için gereken temel 

aksamları içinde taşıması ve dış parçaları bir arada tutmasıdır. Gövde 

aerodinamik özellikler ve ağırlık açısından verimli olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Buna ek olarak gövde tüm parçaları taşıyabilecek 

dayanımda üretilmiştir. Sabit kanatlı İHA’ nın gövde ana malzemesi 

olarak hafifliği ve üretim kolaylığı açısından 5 mm kalınlığında kapron 

kullanılmıştır. Kapron malzemenin yanında destek malzemesi olarak 

lazer kesim ile oluşturulmuş MDF plakalar, 3B yazıcıda basılmış PLA 

kanat ve kuyruk sabitleyici kelepçeler, PLA ve dekota malzemesinden 

çeşitli destek parçaları ve ıhlamur destek çıtaları kullanılmıştır. 

Gövdenin burundan kuyruğa olan uzaklığı 149,7 cm’dir. Gövdenin içine yerleştirilecek 

elektronik ve mekanik parçalar için ayrılan hacim 62cmx13cmx9cm boyutlarındadır.  

Kanat ve kuyruk üretimi için profillerin kalıpları lazer kesim ile mdf malzemesinden 

üretilmiştir. Bu kalıplar üstüne kaplama yüzeyleri yatırılarak üretim sağlanmıştır (Şekil 2.2.2). 

Kanat destek elemanı olarak 3 mm lik fotobloktan oluşturulmuş kanat kirişleri, 1 adet 8-6 mm, 

3 adet 6-4 mm, 2 adet 4 mm karbon fiber borudan iç destekler kullanılmıştır. Dikey kuyruk tek 

parça ve yatay kuyruk 2 parça olacak şekilde üretilmiştir. Kanatçık, irtifa ve istikamet 

Şekil 2.2.1: Gövde 

üretimi 
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dümenlerinin hareketi servo-pushrod-yeke bağlantısı ile hareketli yüzeylerin sabit yüzeylere 

bağlantısı ise menteşeler aracılığı ile sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2.2: Kanat ve kuyruk üretimi 

PLA ‘dan basılmış kelepçe ile 18 mm çapında ve 86 cm uzunluğundaki karbon fiber 

boru gövdeye sabitlenmiştir (Şekil 2.2.3). Kanadın ve kuyruğun gövdeye bağlantısı mevcut 

karbon fiber bomlarından gövdeye sabit olan PLA kelepçeler ile sıkıştırılmasıyla 

sağlanmaktadır. Mukavemeti ve sabitliği artırmak amacıyla kuyruk bomunu ve kanat bomunu 

birleştiren  

PLA’ dan yapılmış T parça kullanılmıştır (Şekil 2.2.4). Kelepçelerin gövdeye sağlam bir 

şekilde sabitlenmesi için kontrplak levhalar kullanılmıştır. 

 

 

 

 

Motor, gövdenin burnunda bulunmaktadır. Motorun gövdeye bağlantısı lazer kesim ile 

oluşturulmuş MDF plakalar aracılığıyla sağlanmaktadır. Gövdeye fazladan ağırlık 

katacağından iniş takımı kullanılmamıştır. İniş gövde üzerine yapılacağından iniş esnasında 

elektronik komponentlerin zarar görmemesi amacıyla gövdenin alt yüzeyi ön, orta ve arka 

bölgelerden fotoblok köpük ile desteklenmiştir. Gövdenin ön ve üst kısmında 5 mm kapron 

köpükten yapılmış, çıkarılıp takılabilir kapak kullanılmıştır. Çıkarılabilir kapak tasarımı ile motor 

ve gövde içinde bulunan elektronik parçalara kaza anında daha hızlı müdahale etmek 

hedeflenmiştir. 

Şekil 2.2.3: Kuyruk bom kelepçesi        Şekil 2.2.4: Kanat kuyruk bağlantısı 
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2.3 Aerodinamik Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

İHA’nın ağırlığı ve tamamlaması gereken görevler göz önüne alındığında uçağın 10-15 

m/s’lik hava hızıyla seyrederken taşıma kuvveti 20 N veya daha fazla olmalıdır. Bu durumları 

göz önüne alarak Airfoil Tools adlı siteden kanat ve kuyruk profil araştırması yapılmıştır. 

Taşıma katsayısı (Cl), sürükleme katsayısı (Cd), moment katsayısı (Cm) grafikleri incelenmiş, 

Şekil 2.2.9: Kanat tutucu kelepçe             Şekil 2.2.10: Kuyruk tutucu parça 

Şekil 2.2.7: Kuyruk teknik resmi             Şekil 2.2.8: Gövde iç yerleşimi 

Şekil 2.2.5: Aracın teknik resmi                                  Şekil 2.2.6: Kanat teknik resmi 
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üretim aşaması göz önünde bulundurularak en verimli profiller seçilmiştir. Dikdörtgen ve trapez 

kanat tiplerinin verimliliğini saptayabilmek için xflr5 adlı analiz programından çözümlemeler 

yapılmıştır (Şekil 2.3.1). Analizler yapılırken Reynolds sayısı 100.000-500.000 aralığında 

tutulmuştur. Uçağın genel akış analizi Ansys 2020 adlı analiz programı üzerinden yapılmıştır 

(Şekil 2.3.2). 

 

Şekil 2.3.1: Dikdörtgen-trapez kanat taşıma kuvveti analizi 

 

Şekil 2.3.2: Uçağın Genel Akış Analizi 

Yapılan analizler ve hesaplamalar sonucunda kanat profilinin NACA-4415, kanat tipinin 

dikdörtgen, kanat genişliğinin 1.702 metre ve veter boyunun ise 30 cm olmasına karar 

verilmiştir. Taşıma kuvveti ve manevra kabiliyetini arttırmak için split flap kullanılmıştır. Uçağı 

diğer kuyruk tiplerine kıyasla daha dengeli hale getirdiği için konvansiyonel kuyruk tipi 

seçilmiştir. Kuyruk profilinin NACA-0010, yatay kuyruğun genişliği 482 mm, ortalama veter 

boyunun 210mm; dikey kuyruğun uzunluğunun 277mm ortalama veter boyunun 122mm 

olmasına karar verilmiştir. Kuyruğun moment katsayıları grafiği Şekil 2.3.3’te verilmiştir. 

 

Şekil 2.3.3: Kuyruk Moment Grafiği 
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Kanatçıkların veter boyuna oranı %25.33, kanat açıklığına oranı %25; flapların veter 

boyuna oranı %20, kanat açıklığına oranı %20.8’dir.İrtifa dümeninin veter boyuna oranı %30, 

kuyruk açıklığına oranı %100 istikamet dümeninin veter boyuna oranı %31.14 kuyruk 

açıklığına oranı %100’dür. 

Uçak 10-20 m/sn’lik hava hızı ve 0-15 hücum açısı aralığında 20-110 N’luk bir taşıma kuvveti 

üretmektedir (Şekil 2.3.4). Uçağın kübik yükü (kanadın dikeydeki yüzey alanı/ağırlık) 6.88 

oz/kare.ft’tir. Bu sayede uçağın düşük hızlardaki manevra kabiliyeti artacak ve istenilen görevi 

iyi bir uçuş performansı sergileyerek tamamlayacaktır. Uçağın azami kaldırma kuvveti 

katsayısı 1.5, azami sürüklenme kuvveti katsayısı ise 0.8’dir. 

      

 

Şekil 2.3.4: NACA 4415 Profil Analizleri   

2.4. Görev Mekanizması Sistemi 

Sabit kanatlı İHA ’nın, 2. görev isteri olarak uçağa 

yüklenen topları hedef alana bırakması beklenmektedir. 

Uluslararası İHA Yarışması Şartnamesinde yer alan puanlama 

tablosuna göre yarışmacı takımlar, bıraktıkları top adedine ve 

başarılı atışlarına göre puan alırlar. 
Şekil 2.4.1: Yük bırakma Sistemi 

Tasarımı 
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Tasarımda; gövdenin arka kısmında 70 mm çapında delik açılarak topların bırakılması 

için gerekli boşluklar oluşturulmuştur. Kontrollü bir bırakılma için gövde altında deliklerin denk 

geldiği ettiği boşluklara kapron kapaklar konulmuştur. Kapaklar menteşe sistemi ile 

oluşturulmuştur. Aynı zamanda kapakların üzerinden geçen lastiklerin bir ucunun gövdeye 

diğer ucunun ise servo motora bağlanmasıyla bırakılma sürecine kadar topların sabit kalması 

hedeflenmiştir. Ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek için daha kompleks bir sistem 

yerine lastikli, açılır kapaklı bir sistem tercih edilmiştir. Top bırakma zamanı geldiğinde ise 

servo motorların hareketi ile lastiklerin boşa çıkması ve kapakların açılmasıyla topların 

bırakılması gerçekleşmektedir.  

                             

Şekil 2.4.2: Yük bırakma imalat aşaması                                Şekil 2.4.3: Yük bırakma sistemi 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

 

Uçağın otonom uçuşunu sağlamak için kullanılacak uçuş kontrol kartı Pixhawk 2.1 

Cube Black olarak belirlenmiştir. Kontrol kartı, ana işlem birimi olarak 32 bit STM32F427 

mikroişlemci kullanmaktadır. Belirtilen ana işlemci ARM Cortex-M4 çekirdekli işletim 

mimarisine ve 168 MHz çalışma frekansına sahiptir. Ayrıca yardımcı işlemci olarak 32 bit 

STM32F103 mikroişlemci içermektedir. 

Pixhawk Cube Black modelinde; 3 adet ivmeölçer, 3 adet dönüölçer, 3 adet pusula ve 

14 adet PWM sinyal çıkış pini bulunmaktadır. Haberleşme protokolleri olarak; SPI, I2C, UART, 

CAN desteklemektedir. Ayrıca aracın davranışını kaydedebilmek ve uçuş sonrası hata analizi 

yapılabilmesi için microSD kart bulunmaktadır. 

Araçtaki olası arıza ihtimallerine karşı güvenlik önlemi olarak batarya ile güç 

modülünün arasına 90 Amperlik termal devre kesici yerleştirilmiştir. Termal devre kesicinin 

üzerindeki buton sayesinde aracın elektrik akışı isteğe bağlı olarak da kesilebilmektedir. 

 

Araç için gerekli olan güç, 4S 3300 mAh Lityum-Polimer batarya ile sağlanmaktadır. 

Güç modülünün içinde bulunan dönüştürücü devresi, bataryadan gelen gerilim seviyesini uçuş 



12 
 

kontrol kartının besleme gerilimi olan 5 Volt seviyesine düşürmektedir. Aynı zamanda 

kullanılan güç modülü bataryadan anlık olarak çekilen akım ve gerilim değerlerini okuma 

imkânı sunmaktadır. Akım ve gerilim değerleri güç modülünden kontrol kartına, kontrol 

kartından ise yer kontrol istasyonuna aktarılarak sistemin güç durumunu gerçek zamanlı olarak 

takip edebilme imkânı sağlamaktadır. 

Elektronik hız kontrol ünitesi ise güç modülünün gerilim seviyesi dönüşümü yapılmayan 

çıkışına bağlanarak doğrudan batarya gerilimi ile beslenmektedir. Aracın ana itki motoru 

elektronik hız kontrol ünitesinin 3 fazdan oluşan çıkışına bağlanmaktadır. Hız kontrol ünitesi 

üzerinde bulunan yüksek frekansta anahtarlama yapan transistörler sayesinde fırçasız motora 

belli bir hızda ve yönde dönme komutu verilebilmektedir. 

Hız kontrol ünitesinin üzerinde bulunan (BEC) güç dönüştürücü devresi çıkışı 

sayesinde ek pil kullanımına ihtiyaç duymadan kontrol kartına bağlı olan servo motorların 

ihtiyaç duyduğu güç beslemesi yapılmaktadır. BEC çıkışı da batarya gerilimini 5 Volt 

seviyesine düşürmektedir. 

Motor tercihi yapılırken öncelikle verim, bakım kolaylığı ve uzun ömürlü olması gibi 

parametreler göz önünde bulundurularak fırçasız bir motor kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Alınacak motorun modeli belirlenirken ise aracın toplam ağırlığı, itki ihtiyacı ve harcanacak güç 

gibi kriterlere bakılarak yapılan incelemeler sonucunda SunnySky X2826 1080KV motor tercih 

edilmiştir.  

Araçta her biri dijital bir servoya bağlı olarak çalışan hareketli yüzeyler, işlevlerine göre 

kanatçık, irtifa dümeni, istikamet dümeni ve flap olarak 4 kısımdan oluşmaktadır. Hareketli 

yüzeyler, uçuş kontrolcüsü tarafından servo motorlara gönderilen PWM sinyalleri ile hareket 

ettirilmektedir. 

Analog servo motorlara kıyasla daha iyi pozisyon koruması ve gelen PWM sinyaline 

daha hızlı tepki verebilmeleri sebebiyle MG90D dijital mikro servo motorlar tercih edilmiştir. 

Hareketli yüzey servolarının tamamı kontrol kartının ana PWM çıkış hattına bağlıdır. Sağ ve 

sol kanatçık hareketlendirici servoları, bir Y konnektör vasıtasıyla 1 numaralı çıkışa, irtifa 

dümeni servosu 2 numaralı çıkışa, istikamet dümeni servosu 4 numaralı çıkışa, sağ ve sol flap 

servosu ise 7 ve 8 numaralı çıkışlara bağlanmıştır. 

Araç ile yer kontrol istasyonu arasındaki kablosuz iletişimi sağlamak için 433 MHz 

bandında çalışan bir telemetri modülü kullanılmaktadır. Kontrol kartına TELEM1 portu 

üzerinden bağlanan telemetri alıcı modülü UART protokolünü kullanarak kontrol kartı ile 

haberleşmektedir. Alıcı telemetri modülü ise yer kontrol bilgisayarının USB portuna 

bağlanmaktadır. 57600 bit veri gönderme hızı ile bağlantı kurulan alıcı modülü sayesinde yer 

kontrol istasyonunda araçtan gelen veriler anlık olarak takip edilebilmektedir. Alıcı ve verici 

telemetri modülleri arasında ise MAVLink2 protokolü kullanılarak haberleşme 

gerçekleştirilmektedir. Telemetri bağlantısı uçtan uca şifreleme ile korunmaktadır. 
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Araçların coğrafi konum bilgisi verilerini alabilmek ve analiz edebilmek için Küresel 

Uydu Seyrüsefer Sistemleri (GNSS) kullanılmaktadır. Bu sistemden faydalanabilmek için 

araçta Here2 GPS alıcı modülü bulunmaktadır. Bu modül; STM32F302 mikroişlemci, 

barometre, 3 eksenli dönüölçer, 3 eksenli ivmeölçer ve 3 eksenli pusula içermesi nedeniyle 

tercih sebebi olmuştur. Here2 modülü ile Kontrol kartı arasındaki bağlantı, UART ve I2C 

haberleşme protokollerini destekleyen GPS1 portu üzerinden sağlanmaktadır. Modül üzerinde 

bulunan dönüölçer, ivmeölçer ve pusula sensör verileri I2C protokolü üzerinden; GPS verileri 

ise UART haberleşmesi üzerinden kontrol kartına iletilmektedir. Kontrol kartına gelen konum, 

yerel saat, yer hızı vb. veriler ise telemetri üzerinden yer kontrol istasyonuna gönderilmektedir.  

Here2 GPS modülü üzerinde motorlara giden iletimi kesen güvenlik butonu (safety 

switch) bulunmaktadır. Fırçasız motor ve servo motorlara güç verilmeden önce güvenlik 

butonunun etkinleştirilmesi gerekmektedir. 

Araçtaki otonom uçuş kontrolcüsü dışında pilotun RC verici kumandadan sinyal girişi 

verebilmesi ve acil durumlarda BLDC motoru durdurma komutu sağlayabilmesi için 10 kanallı 

RC alıcısı kullanılmıştır. Kullanılan RC alıcının, uçuş kontrolcüsünün RCIN girişine i-BUS 

protokolü ile bağlanmasıyla uçuş kontrolcüsü- RC alıcı haberleşmesi sağlanmaktadır.  

Aracın tutumunu ve olası hataları daha iyi tespit edebilmek için sesli uyarı aygıtı 

(buzzer) kullanılmıştır. Kullanılan aygıt, uçuş kontrolcüsünün USB portuna bağlanmıştır. 

Raspberry Pi kamera modülü ve yük bırakma görevinde kullanılan servo motor, akıllı 

yapay zekâ bilgisayarı Jetson Nano tarafından beslenmektedir. Jetson Nano ise termal devre 

kesiciye bağlı 5 Volt 4 Amper DC-DC gerilim dönüştürücü ile Li-Po bataryadan enerji 

çekmektedir. Jetson Nano ile uçuş kontrolcüsü arasındaki haberleşme, kontrol kartı üzerinde 

bulunan TELEM2 girişinden sağlanmaktadır. Araç, otonom uçuşta ve farklı hava koşullarında 

yardımcı olabilecek pitot tüpüne sahiptir. Pitot tüpü, havanın yarattığı toplam basınç sayesinde 

havanın hızını ölçmeye yaramaktadır. Pitot tüpü, uçuş kontrolcüsüne I2C protokolü ile 

bağlanarak hava hızı (airspeed) verisini aktarabilmektedir. Aktarılan hava hızı verisi, yer 

kontrol istasyonu ve tasarladığımız arayüzden anlık olarak alınabilmektedir.  

Pixhawk Cube uçuş kontrol kartının otonom uçuşta izleyeceği rota, Mission Planner yer 

kontrol istasyonu üzerinden koordinat atayarak tanımlanmaktadır. takeoff(kalkış), land(iniş), 

limitleme ve çeşitli uçuşa yardımcı parametreler ile uçağın stabil bir uçuş yapması 

sağlanmaktadır. 

Jetson Nano - Pixhawk Cube haberleşmesi, uçağın ikinci görev başlangıcından itibaren 

devreye girmektedir. Birinci turda Jetson Nano ve kamera modülü kırmızı alanı algıladığı anda, 

Pixhawk Cube kartına bağlı olan GPS alıcısı sayesinde alanın koordinatlarını kaydetmektedir. 

Görev mekanizmasında kullanılan servo motor, kaydedilen koordinatlara göre Jetson Nano 

tarafından gönderilen PWM sinyali vasıtasıyla hareket ederek ikinci ve üçüncü turda topların 

birer birer bırakılmasında rol oynamaktadır. 
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Şekil 2.5.1: Aracın Elektronik Devre Şeması 
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

  

Hedef tanıma sisteminde; görüntü işleme ile 

2,5 m çaplı kırmızı daire şeklinde tanımlanan yük 

bırakma alanının merkez konum bilgisinin tespit 

edilmesi ve yüklerin doğru anda sırasıyla bu alana 

bırakılması için bir algoritma geliştirilmiştir. Algoritma, 

nesne yönelimli, modüler ve yüksek seviyeli bir 

programlama dili olan Python’da kodlanmıştır. Uçuş 

kontrolcüsü Pixhawk CUBE ile yardımcı bilgisayar 

NVIDIA Jetson Nano arasındaki İletişimi sağlamak 

amacıyla Python ortamında geliştirilen DroneKit 

kütüphanesi tercih edilmiştir. DroneKit, tümleşik 

yardımcı bilgisayarlarda otonom uçuş uygulamaları 

geliştirilmesine ve ArduPilot uçuş kontrol yazılımını 

MAVLink protokolü kullanarak iletişim kurmasına 

olanak tanır. Sabit kanatlı İHA, belirtilen pist alanında 

uçuşa otonom olarak başlamakta ve uçuşu tamamen 

otonom olarak gerçekleştirmektedir.  

Görev 2’de ilk tur sırasında yük bırakma 

alanının tespitinde açık kaynak kodlu bir Python 

kütüphanesi olan OpenCV kullanılmaktadır. Düşük kare hızı ve yüksek gecikme oluşturması 

sebebiyle nesne tanıma algoritmaları tercih edilmemektedir. OpenCV kütüphanesinin tercih 

edilmesinin en önemli nedeni yüksek hızda düşük gecikme ile çalışabilmesidir. Gerçek zamanlı 

görüntü algılama için kamera modülü olarak Raspberry Pi V2.1 kullanılmaktadır. Kırmızı yük 

bırakma alanının tespit edilmesi amacıyla alınan gerçek zamanlı RGB görüntü HSV renk uzayı 

görüntüsüne çevrilmektedir. Önceden tanımlanmış olan kırmızı alanın renk kodları algoritmaya 

dahil edilerek maskeleme yapılmaktadır. Maskelenmiş görüntünün alanına göre belirlenecek 

olan eşik değeri sayesinde yük bırakma alanından daha küçük boyuttaki kırmızı alanlar kamera 

tarafından algılanmamaktadır. Böylece renk tespitinde gerçekleşebilecek hata oranı minimize 

edilmiştir. 

 Görev 2’nin birinci turunda İHA, yük bırakma alanının bulunduğu doğrultuya girdiğinde 

görüntü işleme başlamaktadır. Doğrultu boyunca kırmızı alanın görülüp görülmediği 

sorgulanmaktadır. Yük bırakma alanının tespit edildiği andan, bu alanın kamera görüş 

açısından çıktığı ana kadar devamlı olarak konum bilgisi Here 2 GNSS modülü aracılığıyla 

elde edilmektedir. Elde edilen konum verileri algoritma içerisindeki bir dizide tutulmaktadır. Dizi 

Şekil 2.6.1: Akış Şeması 
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içerisinde bulunan birçok konum bilgisinden kırmızı alanın merkezi olabilecek koordinat 

bilgisinin tespit edilebilmesi için dizideki verilerin medyanı, yük bırakma alanının koordinatı 

olarak kullanılmaktadır. Bu koordinat verisi kullanılarak topun yük bırakma alanına ne kadar 

uzaktan bırakılması gerektiği hesaplanmaktadır. 

 İHA, Görev 2’nin ikinci ve üçüncü turlarında yük bırakma alanının bulunduğu doğrultuya 

girdiğinde; DroneKit kütüphanesi ile Pixhawk Cube’den anlık hız ve yükseklik verileri alınıp, 

İHA’nın yük bırakma alanına olan mesafesi sürekli olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamaya 

yük bırakma mekanizmasındaki gecikme süresi de dahil edilmektedir. İHA, yükü bırakması 

gereken ana gelip gelmediğini devamlı olarak kontrol etmektedir. Bir önceki turda belirlenen 

yükün bırakılması gereken mesafeye ulaştığı anda hız ve yükseklik verisini almayı durdurup 

NVIDIA Jetson Nano üzerinden servo motora PWM sinyali gönderilerek yük bırakma 

işlemlerini gerçekleştirmektedir. 

 

Şekil 2.6.2: Yük Bırakma Hesaplamaları 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

 

Araç; uçuş testleri ve yapılan analizlere göre flapları açıkken maksimum 20 m/sn hıza, 

flapları kapalıyken maksimum 30 m/sn hıza çıkmaktadır. Araçtaki stall hızları ise flaplar 

kapalıyken 10 m/sn, flaplar açıkken 7 m/sn olarak ölçülmüştür. 

Araç, yapılan uçuş testleri sonucunda şiddetli rüzgârlı bir havada 10 m/sn hava hızı ile 

giderken flapler kapalı şekilde 5 m yarıçaplı tam bir daire çizmeyi başarmaktadır. Kanadın 

kübik yükünün 7.43 oz/cu.ft olması sayesinde uçak sportif ve eğitim uçağı profilinde bir uçuş 

performansı sergilemektedir Görev 2 isabet oranı, yapılan testler sonucu %17 olarak 

ölçülmüştür. Oranın düşüklüğü çoğunlukla yapılan ilk testlerin başarısızlıkla 

sonuçlanmasından dolayıdır. 
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Araç için gerekli olan itki kuvveti; motor için gerekli olan akım değerinin ayarlanması ve 

verimliliği göz önünde bulundurularak seçilen SunnySky X2826 1080 KV BLDC motor ve 11x6 

katlanabilir çift palli pervane modeli ile sağlanmıştır. 

Kullanılan SunnySky X2826 1080 KV BLDC motora takılan 11x6 katlanabilir çift palli 

pervanenin güç- itki performans değerleri Tablo 2.7.1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2.7.1: Motora Takılan Pervanenin Güç- İtki Performans Değerleri 

Araçta kullanılan elektronik malzemelerin çalışması için bataryadan gelen gerilim 

değerleri, 80 A ESC ve 5V-4A DC-DC Dönüştürücü kullanılarak sağlanmaktadır. Aracın 

üzerinde bulunan komponentlerin besleme yerleri ve voltaj değerleri Tablo 2.7.2 de 

gösterilmiştir. 

 

  

Tablo 2.7.2: Elektronik Elemanların Besleme Yerleri ve Gerilim Seviyeler 

 

Aracın uçuş süresi hesabı yapılırken, batarya kapasitesi ve belirlenen motorun çektiği 

akım göz önünde bulundurulmuştur. 3300 mAh batarya kapasitesinin yüzde sekseni ile 

belirlenen akım değerinin (30486 mAh), motordan çekilen akıma oranı hesaplanarak, uçuş 

süresi 5.20 dk olarak belirlenmiştir. 

 

No Devre Elemanı Elemanın Beslenme Yeri Gerilim Seviyesi (V)

1 Pixhawk Cube Black Güç modülü 5

2 Yüzey Hareketlendirici Servolar ESC 5

3 433 mHz Telemetri Verici Modülü Pixhawk Cube Black 5

4 Here2 GPS Pixhawk Cube Black 5

5 10 Kanallı RC Alıcı Pixhawk Cube Black 5

6 1080 KV Fırçasız (BLDC) Motor ESC 14.8
7 Nvidia Jetson Nano 5V 4A DC-DC Gerilim Dönüştürücü 5

8 Raspberry PI Kamera Modülü Nvidia Jetson Nano 5

9 Yük Bırakma Servosu Nvidia Jetson Nano 5

10 Pitot Tüpü Pixhawk Cube Black 5

11 Güç Modülü 4S 3300 mAh Li-Po Batarya 14.8

12 ESC 4S 3300 mAh Li-Po Batarya 14.8

13 5V 4A DC-DC Gerilim Dönüştürücü 4S 3300 mAh Li-Po Batarya 14.8

Batarya Kapasitesi (mAh) Motorlardan Çekilen Toplam Akım (mA) Uçuş Süresi (dk)

3300 mAh 30486 mA 5.20 dk
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Tablo 2.7.3: Uçuş süresi hesabı 

Araçta kullanılan gerilim kaynağı, kullanılan elektronik komponentlerin çektiği toplam 

akım miktarı göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Yapılan analizler neticesinde, araçta 

kullanılan tüm elektronik komponentlerin çektiği toplam akımın 38799 mA olduğu görülmüştür. 

Yapılan bu analiz baz alınarak, uçakta kullanılan batarya 4S 3300 mAh Lityum-Polimer batarya 

olarak belirlenmiştir. 

Araç üzerindeki elektronik bileşenlerin çektiği akım ve toplam çekilen akım Tablo 

2.7.4’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2.7.4: Elektronik komponentlerin çektiği akım ve toplam çekilen akım değerleri 

 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

 

Tablo 2.8.1: Aracın maliyet dağılımı 

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

1 11x6 katlanır pervane ₺128,33 1 adet ₺128,33 22 Maket bıçağı ₺1,99 5 adet ₺9,95

2 500x700x3mm fotoblok ₺108,20 4 adet ₺432,80 23 10 Kanallı RC Alıcı FlySky ₺272,00 1 adet ₺272,00

3 5mm kapron ₺37,98 1m² ₺37,98 24 Termal Devre Kesici ₺273,20 1 adet ₺273,20

4 18x16 karbon fiber boru ₺202,68 1m ₺202,68 25 AA Pil ₺7,00 4 adet ₺28,00

5 8x6 karbon fiber boru ₺104,32 1m ₺104,32 26 Li-Po Pil 4S 3300 mAh ₺440,00 1 adet ₺440,00

6 6x4 karbon fiber boru ₺95,37 2m ₺95,37 27 Jumper kablo ₺7,20 3 adet ₺21,60

7 4mm karbon fiber çıta ₺47,69 1m ₺47,69 28 Voltaj düşürücü kart ₺10,40 2 adet ₺20,80

8 3mm kontrplak ₺80,00 1m² ₺80,00 29 Pixhawk 2.1 Kablo Seti ₺301,00 1 adet ₺301,00

9 Poliamid tij ve somun ₺118,00 2m ₺236,00 30 XT60 Konnektör ₺8,68 10 adet ₺86,80

10 M3 cıvata ve somun ₺2,25 20 adet ₺45,00 31 Pixhawk güç modülü ₺299,00 1 adet ₺299,00

11 Fiber bant ₺38,15 2 adet ₺76,30 32 Hava hızı sensörü ₺472,00 1 adet ₺472,00

12 Sıcak silikon tabancası ₺37,80 2 adet ₺75,60 33 Li-Po Pil 3S 3400 mAh ₺346,50 1 adet ₺346,50

13 Sıcak silikon mumu ₺1,99 5 adet ₺9,95 34 Multimetre ₺83,00 1 adet ₺83,00

14 Köpük yapıştırıcısı ₺20,99 1 adet ₺20,99 35 Li-Po balance charger ₺478,00 1 adet ₺478,00

15 Elektrik bantı ₺10,00 2 adet ₺20,00 36 Servo Motor ₺20,00 12 adet ₺240,00

16 PLA filament ₺120,00 1 adet ₺120,00 37 Radyo Telemetri modülü ₺756,20 1 adet ₺756,20

17 3mm dekota plaka ₺35,36 1m² ₺35,36 38 80A ESC ₺368,31 2 adet ₺736,62

18 Yeke ₺9,25 6 adet ₺55,50 39 Pixhawk Cube Black ₺4.445,00 1 adet ₺4.445,00

19 Pushrod teli ve stoperi ₺13,97 6 adet ₺83,82

20 5mm tahta çıta ₺21,60 2m ₺43,20

21 Ahşap tutkalı ₺40,37 1 adet ₺40,37

Toplam Maliyet (₺) ₺11.300,93
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2.9 Yerlilik 

 

Sabit kanat aracımız için yerlilik kategorisi kapsamında, Basic T standartlarına 

uygun, yerli arayüz çalışmamız bulunmaktadır. Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz arayüz, 

tamamiyle kendimize ait tasarım anlayışıyla, özgün bir şekilde oluşturulmuştur. Arayüze veri 

akışı, Python dilinde DroneKit kütüphanesi aracılığıyla gerçekleşmektedir. DroneKit 

kütüphanesi, uçuş kontrol kartıyla Mavlink protokolü üzerinden haberleşmektedir. DroneKit 

kütüphanesi üzerinden gelen, aracımızın anlık bilgileri, telemetri modülü aracılığıyla C# 

dilinde geliştirmiş olduğumuz arayüzde görsel ve sayısal görüntülenmektedir. Bu 

görüntüleme sırasında kullanıcıya yükseklik, dikey hız, hava hızı, batarya durum bilgileri, 

uçuş modu, uydu sayısı gibi bilgiler anlık olarak aktarılmaktadır.  

Yazılımın, C# kısmı Visual Studio 2019 kullanarak, Python kısmı ise Visual Studio Code 

kullanarak geliştirilmiştir. Arayüz, Windows işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır.  

 

Alaca kullanıcı arayüz kodları: 

https://drive.google.com/file/d/12QWaMesQuNXqKyui1vgaMoiLpop08WIp/view?usp=shari

ng 

 

 

Şekil 2.9.1: Yerli Arayüz Çalışması 

https://drive.google.com/file/d/12QWaMesQuNXqKyui1vgaMoiLpop08WIp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12QWaMesQuNXqKyui1vgaMoiLpop08WIp/view?usp=sharing

