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1. PROJE ÖZETİ 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Tasarlanan sabit kanatlı insansız hava aracı (İHA) üstten kanatlı, önden motorlu, 

konvansiyonel kuyruk ve iniş takımı olmayan bir konfigürasyona sahiptir. İHA'nın gövdesi 

karbon fiber yapıdayken kuyruk bölgesi balsa malzemeden imal edilmiştir. Yatay ve dikey 

kuyruk karbon fiber kanat sparı üzerine sabitlenerek gövde ile birleştirilmiştir. Balsa ve 

karbon fiberden oluşan konstrüksiyona sahip bir kanat üretilmiştir. Tasarlanan İHA'nın 

konstrüksiyonu genel olarak karbon fiber ile desteklenmiştir. Katlanır pervane ile daha 

güvenli bir iniş sağlamaktadır. Gövde kısmında 2 adet faydalı yük bırakma haznesi 

bulunmaktadır. Ortalama 12-17 m/s hızla uçabilen, stol hızı 7.6 m/s olan İHA, toplam 1200 

gram ağırlığa sahiptir. İHA, ürettiğimiz yerli ESC tarafından sürülen yerli elektrik motora 

sahiptir. Pixhawk uçuş kartı aracılığıyla yer istasyonu ile haberleşebilen ve yer istasyonundan 

kontrol edilebilen İHA, otonom kalkış, uçuş ve iniş yapabilmektedir. Hedef alan tespiti ve top 

bırakma görevi için Raspberry Pi ve Pi Cam kullanılmıştır.  

 

 

1.2 Takım Organizasyonu 
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1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

2. DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Tasarlanan insansız hava aracında kullanılacak parçaların detaylı adet ve ağırlık 

bilgileri Tablo 2.1.1’de verilmiştir. Elektronik elemanlarının tamamı 568 g; aracın boş ağırlığı 

607,5 g olarak ölçülmüştür. Yarışma isterlerinden hafiflik, en önemli mekanik parametre 

olarak göz önüne alınmış ve aracı 1500 g altında üretme hedefi doğrultusunda nihai 

tasarımda 1200 g ağırlığa ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2.1.1 

Parça Adı
Model Ağırlık (g) Adet

Toplam Ağırlık 

(g)

Motor
Sunnysky X2814 1100 

KV
108 1 108

Pil
Gens Ace 2200Mah 

14.8V 30C
241 1 241

Pixhawk Güç Modülü
30 V 90 A Güç Modülü – 

5.3v 3 A Bec – Xt60 
35 3 105

Servo Motor
Savox SH-0262MG Metal 

Dişli Dijital Servo
13,6 4 54,4

Mikro Servo Motor Power HD DSM44 5,8 2 11,6

Uçuş Kontrol Kartı Pixhawk Cube 49 1 49

Pervane GemFan APC 9X6 17,4 1 17,4

ESC SkyWalker 40A 44 1 44

Tek Kart Bilgisayar Raspberry Pi 4 Model B 46 1 46

Kamera Modülü Pi Cam V2.1 3 1 3

GPS Here 2 30 1 30

Telemetri + Anten Xbee Pro S2C 20 1 20

Sigorta Bıçak Sigorta 5 1 5

Alıcı + Anten FrSky X8R Alıcı 8/16CH 9,5 1 9,5

Kablolar Emaye + Jumper 45 1 45

Kanat 201 1 201

Gövde 106 1 106

Kuyruk 42 1 42

TOPLAM 1137,9
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Tablo 2.1.2’de gösterildiği gibi yapılan moment ve ağırlık hesapları doğrultusunda ağırlık 

merkezi tam kanat ortasındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHA’nın boyutsal parametreleri Tablo 2.1.3’te verilmiştir. 

 

 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler      

İHA’nın gövde tasarımında kesit olarak prototip içerisine yerleştirilecek olan 

donanım ve komponentlerin dengeli ve düzenli bir şekilde yerleştirme imkanının daha 

elverişli olmasından dolayı dikdörtgen profil uygun görülmüştür. Burun kısmında, motor 

montajlandığı ve katlanır pervanenin iniş sırasında kolayca kapanarak olası bir kırımın 

engellenebilmesi için gövdenin burun kısmı aynı zamanda motor çapı olan 35 mm kadar 

geniş yapılmıştır. Kuyruk kısmına doğru ise 3k twill çekme-sarma yöntemiyle üretilmiş 

borunun montajına uygun olarak 25 mm belirlenmiş ve bu bölgede faydalı bir hacim 

görülmediği için uca doğru optimum en hafif olacak şekilde inceltilmiştir. Gövdenin bu şekli, 

gövde etrafından geçen havanın gövde başından sonuna kadar düz bir çizgiyi takip etmesi 

ve arkaya doğru seyreden havanın akım ayrılmasına uğramasını engellemek, gövde 

Tablo 2.1.2 
 

Tablo 2.1.3 
 

Parça Adı Kütle (g) Ağırlık (N)

X 

Uzunluğu 

(m)

Y 

Uzunluğu 

(m)

Z 

Uzunluğu 

(m)

Yunuslama 

Momenti 

(Nmm)

Sapma 

Momenti 

(Nmm)

Motor 108 1059,48 -196,3 0 0 -0,01 0

Pil 241 2364,21 -154,6 36 -10 -15,2924321 65,727

Servo 1 13,6 133,416 36,7 394 45 3,635315351 0,338619289

Servo 2 13,6 133,416 -314,2 -394 45 3,635315351 -0,33861929

Servo 3 13,6 133,416 690,7 -5 5 0,193160562 -26,6832

Servo 4 13,6 133,416 690,7 5 5 0,193160562 26,6832

Mikro Servo 1 5,8 56,898 40 35 -20 1,42245 1,625657143

Mikro Servo 2 5,8 56,898 -40 35 -20 -1,42245 1,625657143

Uçuş Kontrol Kartı 49 480,69 -154,6 36 -10 -15,2924321 65,727

Pixhawk Güç Modülü 1 35 343,35 185,7 0 20 1,848949919 0

Pixhawk Güç Modülü 2 35 343,35 185,7 0 20 1,848949919 0

Pixhawk Güç Modülü 3 35 343,35 185,7 0 20 1,848949919 0

Pervane 17,4 170,694 -214,3 0 0 -0,7965189 0

ESC 44 431,64 -129,3 -30 0 -3,33828306 -14,388

Raspberry Pi 46 451,26 180,7 0 -25 2,497288323 0

Raspberry Pi Kamera 3 29,43 -159,3 0 -30 -0,18474576 0

GPS 30 294,3 42,7 0 50 6,892271663 0

Xbee Anten 20 196,2 150 0 20 1,308 0

Sigorta 5 49,05 170 0 20 0,28852912 0

Alıcı 9,5 93,195 -151,8 0 27 -0,61393281 0

Kanat 201 2452,5 0 0 40 0 0

Gövde 106 2452,5 40,7 0 0 60,25798526 0

Kuyruk 42 420,5 830,7 0 70 0,506199591 0

Kablolar 45 441,45

TOPLAM 1137,9 13064,61 49,42573083 54,5358142

AĞIRLIK MERKEZİ 0,00472701 0,004592
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arkasında türbülans oluşturmadan basınç sürüklemesine maruz kalmasını önlemek ve hızın 

karesiyle artan sürükleme direnci göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Sert geçişlerde 

meydana gelen vorteksler ve sebep olabileceği hava direnci artışını bertaraf edebilmek için 

kenar ve köşelerdeki sert geçiş noktalarına bölgesel olarak değişen ve çapı 5 ila 10 mm 

olarak yuvarlatma uygulanmıştır.  

İHA gövde üzerine iniş yeteneğine sahiptir. Gövdenin mukavim ve hafif olabilmesi 

için metrekaresi 93 g olan 1k-plain örgülü karbon fiber kumaş; akışkanlığı, ıslatma özelliği ve 

oda sıcaklığında kürleşebilme özelliği bakımından uygun görülen LR285/LH287 epoksi 

setiyle el yatırması yöntemiyle üretilmiştir. Kalıp üretimi strafor köpüğün sıcak tel ile kesimiyle 

gerçekleşmiş ve reçinenin köpüğü eritip yapışmaması için kumaş yatırma öncesi kalıp etrafı 

bantla kaplanmıştır. Kürleşme sonrasında selülozik tinerle eritilen köpük uzaklaştırılmış ve 

içerisinden bant sökülerek çıkartılmıştır. 

Kanadın iskelet yapısının oluşturulması için lazer kesim yöntemiyle balsa 

malzemeden ribler üretilmiştir. Karbon fiber spar ile ribler birleştirilmiştir. Ütüleme yöntemi ile 

kaplanan kanatlarda; şeffaf kaplamanın hasara daha fazla müsait olduğu uçuş 

denemelerinde gözlemlendiği için kaplama daha sonradan değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

İniş esnasında gövdeye ve içerisindeki malzemelere zarar gelmemesi ve ayrıca atılacak 

topların bölmelendirilebilmesi için büyük uçaklardaki gibi karkas yapı örnek alınarak 4 mm 

kalınlıktaki balsadan kesilen parçalar gerekli konumlara yerleştirilmiştir. Dönme hareketi 

yapan motorun çalışma 

esnasında herhangi bir 

parçaya veya takım üyesine 

zarar vermemesi için motor 

arkasına aynı malzemeden 

kapak yapılmıştır. Gövde içine 

erişimin sağlanabilmesi için 

kapaklar lifli bantlarla 

menteşelenmiş ve kumaş 

cırtlarla birbirlerini tutacak 

Şekil 2.2.2 
 

Şekil 2.2.1 
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şekilde sabitlenmiştir. 

Aynı şekilde kanat ve kuyruk kontrol yüzeyi mekanizmalarında lifli bant kullanılarak 

aileron ve stabilizelerin hareketlerinde hafif ve ekonomik bir yol tercih edilmiştir. 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Kavramsal tasarım 

aşamasında tasarlanan 

hava aracının aerodinamik 

analizleri için XFLR5 ve 

ANSYS programları 

kullanılmıştır. Kullanılan 

kanat profili olan CLARK-Y 

11.7% smoothed profilinde 

iki boyut ve üç boyut olmak 

üzere analizler yapılmıştır.  

İlk olarak XFLR5 

analiz programında, kanat profilinin koordinat verileri .dat uzantılı dosyadan eklenmiştir. 

Analysis sekmesinden Define An Analysis analiz modu kullanılmıştır. Type 1 analiz modunda 

kavramsal tasarımda elde edilen sayısal değer olan 12 m/s hıza karşılık gelen Reynolds değeri 

200.000 olarak girilmiştir. Elde edilen sonuçlar grafik ve tablo halinde Şekil 2.3.1’de verilmiştir. 

 

Analizin devamında farklı Reynolds değerlerindeki durumları görmek amacı ile 

Analysis-Batch Analysis analiz türünde 

devam edilmiştir. Burada Re List 

seçeneğinden 90.000-350.000 arasında 

farklı Reynolds değerleri analiz girdisi olarak 

seçilmiştir. Bu değerler kavramsal tasarımda 

formülasyon ile elde edilen 7.6 m/s stol hız 

değerine karşılık gelen 125.000 Reynolds 

değerinin altında bir değer olan 90.000 

Reynolds ile başlatılmıştır. Analiz sonucunda 

farklı Reynolds değerlerinde aerodinamik 

katsayılar elde edilmiştir. Ayrıca daha sonra buradan elde edilen sonuçlara ek olarak Analysis- 

Define An Analysis de Type4 analiz türünde alfa 3 değeri yapılan analizler birleştirildiğinde Cl-

Re grafiği elde edilmiştir. Alfa 3 derecede tüm Reynolds değerlerine karşılık gelen kaldırma 

kuvvet katsayıları görülmektedir. Bu grafikteki Reynolds 120.000 değerinde kırılma olduğu 

Şekil 2.3.1 

Şekil 2.3.2 
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görülmektedir. Bunun anlamı ise buradaki Reynolds değerlerine karşılık gelene Cl 

katsayısında büyük bir değişim olduğu ve stol 

durumu oluştuğu anlaşılmaktadır. Burada 

sayısal olarak hesaplanan 7.6 m/s stol hızının 

doğruluğu kanıtlanmış olmaktadır. Ayrıca 

analiz sonuçlarının doğruluğunu görebilmek 

için ANSYS programında iki boyutta analizler 

yapılmıştır. Şekil 2.3.3’te görüldüğü gibi basınç 

dağılımı kaldırma kuvvetinin olduğunu kanıtlar 

nitelikle beraber olmakla birlikte kaldırma 

kuvvet katsayısı alfa 0 değerinde 0.507 

bulunmuştur. İki farklı programda yaklaşık 

değerler elde ederek analizlerin doğruluğu elde 

edilmiştir. 

Kanat profilini baz alan iki boyutlu analizler ne kadar önemli olsa da kanadın 

tamamını esas alan üç boyuttaki analizler yapıldığında aerodinamik katsayılarda değişiklikler 

olduğu kavramsal tasarım raporumuzdaki hesaplamalar ile görülmüştü. Bu nedenle XFLR5 

programında üç boyutlu analizler yapılmıştır. Öncelikle ‘Wing and plane design’ sekmesinden 

uçak tüm bölümleri ile çizilmiş ardından diğer elektronik parçaların gövdedeki konumları ve 

ağırlık değerleri analizlerde göz önüne alınmıştır. 

Burada elde edilen sonuçlarda ise 

profilden elde edilmiş bir kanadın aerodinamik 

katsayıları elde edilmiştir. Bu değerlere 

indüklenmiş kuvvetler olarak adlandırılmaktadır. 

Kavramsal tasarımda da bahsedildiği gibi 

indüklenmiş kuvvetler yukarıda elde edilen 

profildeki aerodinamik kuvvetlerden farklı değere 

sahiptir. Buradaki analizde Analysis 

sekmesinden Define An 

Analysis Type 1 modu 

kullanılmıştır. Ayrıca 

analiz metodu olarak 

türbülanslı modellerde 

daha doğru sonuçlar 

elde edilebilen Ring 

Vortex(VLM2) tercih 

edilmiştir. Elde edilen 

Şekil 2.3.3 

Şekil 2.3.4 

Şekil 2.3.5 
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sonuçlar değerlendirildiğinde, kavramsal tasarımda formülasyon ile elde edilen alfa 3 

değerindeki Cl değeri 0.505 iken analiz sonucunda 0.4997 elde edilmiştir.  

XFLR5 üç boyutta analizlerin devamında ise Result sekmesinden elde edilen 

aerodinamik sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlara Cp, Lift, Ind. Drag, Surf. Vel, Downwash, 

Stream sonuç sekmelerinden ulaşılmıştır. İlk olarak kanat uçlarında oluşan düzensiz akışlar 

görülmektedir. Bunun için kanat uçlarında winglet kullanılabilmektedir. Fakat bu boyuttaki 

kanatların uçlarında oluşan düzensiz akışlar tolere edilebilecek düzeyde olduğu için ve hafiflik 

kriterinin öncelenmesinden dolayı ortalama 30-40 gram ekstra ağırlığa sebebiyet vereceğinden 

kullanılmaması üzerine karar kılınmıştır. Kanat kaldırma dağılımı, sürükleme akışları ve hız 

vektörlerinde görüldüğü gibi herhangi bir düzensizlik görülmemektedir.   

 

XFLR5 programından elde edilen sonuçlar bu bölümde ANSYS programında yapılan 

analizlerin sonuçlarıyla kıyaslanmış ve aerodinamik katsayılar, basınç ve hız dağılımlarının 

birbirine yakın elde edilmesi de yapılan tasarım ve hesaplamaların doğruluğunu ortaya 

koymuştur. ANSYS programında kanat profili (2D), pervane ve kanat yapısının Fluent ve Static 

Structural modülleriyle aerodinamik ve statik sonuçları ele alınmıştır. Ayrıca tüm modelin 

program içerisinde sanal bir rüzgar tüneline sokularak model etrafındaki akış hareketlerinin 

davranışları gözlemlenmiştir. Yapılan analizlerin CFD kısmında mesh yapısı oluşturulup 

MultiZone metodu kullanılmış, serbest akış bölgesinde model etrafındakine nazaran daha 

kaba (coarse) mesh yapısı kullanılırken kanat yüzeyi ve çevresine sınır tabaka kalınlığı kadar 

Face Sizing ve Inflation verilerek daha ince bir mesh yapısı tercih edilmiştir. Ayrıca akımın 

model geometrisinin ardındaki hareketlerinin detaylı incelenebilmesi amacıyla Spherical Sizing 

yöntemiyle gerekli görülen uzunluk kadar inceltilmiştir. Kanat geometrisinin konumu hava giriş 

yüzeyinden (inlet) veter uzunluğunun 10 katı kadar mesafede uygun görülmüştür. Bunun 

sebebi rüzgar tüneli içerisindeki akışın uniform karaktere ulaşabilmesi ve doğru sonuç alınması 

amaçlandığı içindir. İHA’nın akış analizinin kurulumunda k-w temelli SST formülasyonu 

kullanılması uygun görülmüştür. K-w modelinin avantajı düşük Reynolds sayılı akışlarda yakın 

duvar hesaplanmasıdır. K-w modeli türbülans viskozitesinin türbülans kinetik enerji ve 

türbülans frekansıyla bağlantılı kabul eder. K-w temelli SST türbülans modeli ise akım 

ayrılmalarının başlangıcını ve ters basınç gradyanları altındaki ayrılma miktarını yüksek 

Şekil 2.3.6 
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kesinlikle tahmin eder. 

 

Bursa iline ait 1 yıllık rüzgar verilerinin 

karakteristikleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Rüzgar ortalama hızı 5.787; ortalama standart 

sapma 3.08; ortalama sıcaklık 8.48 derece; ve, 

ortalama basınç 902.16 Mb olarak elde edilmiştir. 

Şekil 2.3.7’de verilen formülde türbülans 

yoğunluğunu şu şekilde hesaplanır: 

Kullanmamız gereken türbülans 

yoğunluğunu böylece 0,53 olarak kabul etmiş 

olunur. Kanatın veter uzunluğu kanadın karakterinin tapered olması nedeniyle kök uzunluğu 

kabul edilemez. Kanadın analizde kullanılacak olan veter uzunluğu kanadın üstten bakılarak 

bulunan yüzey alanının kanat uzunluğuna bölünmesi ile bulunur. Bu değer kanat alanı 271026 

mm2 ve kanat uzunluğu 1260 mm olmak üzere analizde kullanılacak olan veter uzunluğu 215,1 

mm olarak uygun görülmüştür. Analiz sonuçları incelendiğinde kanat yüzeyinde akış ayrılması 

olmadığı ve tasarımda bir hatanın bulunmadığı görülmektedir. 

 

 

          Fluent sonucunda elde edilen sonuçlar 

Static Structural’a aktarılarak statik olarak 

kanatta oluşabilecek durumların analizleri 

yapılmıştır. Analiz sonucunda aşırı bir 

yüklemeye maruz kalmadığı ve problem 

oluşturmadığı görülmektedir. 

          Ayrıca kanat haricinde seçimi yapılan 

pervane üzerinde analizler yapılmıştır. Burada 

pervane seçimi öncelikle tahmini ağırlık 

üzerinden yapılan motor seçiminin ardından 

motorun performans değerlerine istinaden seçilmiştir. Sunnysky X2814 motor seçiminin 

ardından üretici firma tarafından verilen değerlere göre 9x6 pervane ile yeterli itki değeri 

Şekil 2.3.8 

Şekil 2.3.9 

Şekil 2.3.7 
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sağlanmıştır. Motorun rpm 

değeri yaklaşık maksimum 

18000 olarak düşünüldüğünde 

throttle değerinin %100 ve %50 

değerlerinde pervane analizleri 

yapılmıştır. Burada elde edilen 

sonuçlara göre pervanede 

herhangi bir deformasyon ya da kırılma gerçekleşmeyeceği açıkça görülebilmektedir.  

Son olarak ise uçuşun stabilitesi için yapılan analizlerde XFLR5 programı kullanılmıştır. 

Burada aileronların dönüş için hareketleri simüle edildiğinde aileron boyutlarının yeterli olduğu 

görülmektedir. Ayrıca daha sonra test uçuşlarında da bu analizi destekler durumda stabil ve 

hatasız uçuşlar gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Görev mekanizması servoyla tahrik edilen bir pim, balsadan üretilmiş dayanıklı bir 

kapak ve kapak üzerine sabitlenmiş iki adet torsiyon yayından oluşmaktadır. Görev esnasında 

servo pimi çekecek, top kendi ağırlık kuvvetiyle 0.2 mmlik patent çeliğinden bükülmüş torsiyon 

yaylarını burup kapağı açarak düşecektir. Düşme sonrasında kurulmuş olan torsiyon yayları 

kapağı başlangıcındaki konumuna getirerek yere tek parça iniş sağlanacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3.10 

Şekil 2.3.11 

Şekil 2.4.1 Şekil 2.4.2 
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2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

Bir İHA’nın tam anlamıyla kontrol edilebilmesi için güvenli ve etkin bir elektronik kontrol 

sistemi olmalıdır. Bu doğrultuda oluşturulan elektronik kontrol ve güç sistemi; kararlı bir kontrol, 

işlevsellik, güvenlik ve yeterliliğe önem verilerek üretilmiştir. Üretim sırasında, tasarım 

aşamasında fark edilen eksiklikler giderilip elektronik kontrol ve güç sistemi, elektronik 

malzeme ve kablolama olarak elimizdeki imkânlar dâhilinde kavramsal tasarımdaki 

hesaplanan sisteme göre geliştirilmiştir.  

İHA’da diğer sistemler dışında uçuş kontrolleri için 6 adet servo, 1 adet ESC ve 1 adet 

alıcı ve her birinde 3 pin olmak üzere toplam 24 adet kablo bağlantısı bulunmaktadır. 

Elektronik devre tesisatı üretilirken sıklıkla kullanılan jumper kablolar, plastik kaplamasından 

dolayı ağır olduğu ve bağlantı sırasında karmaşıklık oluşturduğu için tercih edilmemiştir. 

Bunun yerine, devre için 5 Volt 2 Amper’e kadar dayanabildiği hesaplanarak kesit alanı 0.3 

mm emaye kaplı bakır tel tercih edilmiştir. Emaye teller hesaplanan uzunluklara göre 

lehimlenerek, güvenlik açısından çizilmeye karşı makaron ile kaplanmıştır. Servo - Pixhawk 

girişleri için dişi erkek headerlar lehimlenerek tek bir tesisat kablosu üretilmiştir. Böylece 

tesisatın 64 gram ağırlığının 45 grama çekilerek bağlantılar basitleştirilmiş ve özgün bir 

elektrik kablolama tesisatı üretilmiştir.                                                                                                            

             Olası bir arıza söz konusu olduğunda güvenlik amacıyla İHA’ya güç kesme tuşu ve 

sigorta eklenmiştir. Pilden gelen güç kablosu sigortaya ve güç kesme tuşuna aktarılmıştır. 

Güç kesme 

tuşu İHA’nın iç 

tesisatı 

açılmadan 

İHA’yı güvene 

alma imkanı 

vermektedir. 

Kablo 

bağlantılarının 

ve devre 

elemanlarının 

hasar 

görmelerini 

engellemek 

için 80A’lik 

bıçak sigorta 

kullanılmıştır. 

Bıçak sigorta, 

Şekil 2.5.1 

Şekil 2.5.1 
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uçuş sırasında veya uçuş öncesi güç kablolarından 80A üzeri bir akım geçtiğinde gücü 

otomatik olarak keser. Bu sayede yangın gibi kazaların önüne geçilir. 

             İHA’da uçuş kontrolleri için 4 adet, top bırakma için 2 adet olmak üzere toplam 6 adet 

servo motor bulunmaktadır. Elevator, rudder ve aileronlar Savox marka metal dişli servolara 

takılan push-rodlar ile kontrol edilmektedir. Elektronik olarak rudder ve elevator kısmındaki 

servo motorların kontrolünü sağlayan sistem karbon kuyruk içinden geçirilen emaye tel ile 

sağlanmıştır. Aileronlardaki servoların kabloları kanat içerisinden geçirilip gövdeye 

aktarılmıştır. Bırakma mekanizması 

için hafif ve küçük olmasından dolayı 

Power HD DSM 44 marka mikro 

servolar kullanılmıştır. 

         Uçuş kontrol kartının seçimi 

sırasında Pixhawk Cube2’nin; harici 

sensör entegrasyonuna izin vermesi, 

Pixhawk 2.1 dahili IMU’ya sahip 

olması ve açık kaynaklı olmasından 

dolayı kolaylıkla kişiselleştirilebilme 

gibi özellikleri değerlendirilmiştir. 

Pixhawk ile iletişim kurmak için MavProxy ilk adım olarak kullanılmaktadır. MavProxy, iletişim 

hub’ını etkinleştirir ve MAVLink bağlantısını aktif hale getirir.  

         Oto pilot sistemi tasarlanırken birçok harici modül ve kişiselleştirilmeye ihtiyaç 

duyulmuştur. İhtiyaç halinde oto pilottan manuele geçiş için kumanda kontrol tuşu 

oluşturulmuştur. Yan sistemler olarak hız sensör modülü, anlık olarak rüzgâr hızını ölçerek 

rüzgâr hızına göre motoru kontrol edip düzgün bir uçuş imkânı sağlamaktadır. Rüzgâr hızını 

hesaplarken statik ve dinamik basınç farklarını kullanmaktadır. Dijital bir modül olduğu için 

her açılışta kalibrasyonunu otomatik yaptığından dolayı hız sensörü modülü olarak PT60 

4525DO modülü seçilmiştir. GPS sensörü olarak, uçuş sırasında uydulara olan uzaklıkları 

kullanıp bulunduğu konum bilgisini anlık olarak 1 metreye kadar doğru bulduğundan Here 2 

kullanılmıştır. Telemetri modülü, İHA’nın yer istasyonu ile kablosuz olarak haberleşmesini 

sağlamak için kullanılmış ve dahili uçtan uca şifreleme özelliğinden dolayı XBee seçilmiştir. 

Harici barometre modülü, uçağın gövdesinin içindeki sıcaklığın artması durumunda dahili 

barometre sensörünün zamanla uçağı daha yüksekte göstermesinin önüne geçmek için 

alınmıştır. Gövdenin dışına yerleştirilen BMP180 sensörü, 1 metre hassasiyette doğru değer 

okumaktadır. Güç modülü; pilden gelen gücü kontrol kartına, kontrol kartında da tüm 

elemanlara dağıtarak elektronik kontrol sistemindeki devre elemanlarının kararlı 

çalışabilmesini sağlamaktadır. Bu sebeple 2 adet Pixhawk, 1 adet Raspberry Pi için olmak 

üzere toplam 3 adet 5 Volt 2.5 Amper güç modülü kullanılacaktır. İHA’nın havada kalabilmesi 

Şekil 2.5.2 
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için yeterli itkiyi oluşturabilen Sunnysky x2814, olası rüzgarlı hava şartlarında bile uçabilmesi 

için yüksek bir trust değerine sahip olarak seçilmiştir. Fırçasız motoru sürebilmemiz için 60A 

ve dahili olarak UBEC bulunduran bir ESC seçilmiştir. Bu sayede servoların kontrolü için 

gereken güç ESC’den sağlanmıştır.  

            Görev 2 gereksinimleri için görüntü işleme ve nesne tanıma uygulamalarını 

çalıştırılabilen Raspberry Pi, açık kaynak kodlu olduğu için özelleştirilebilmektedir. Pixhawk 

Cube 2 modülü, Raspberry Pi 4B ile TELEM2 portuna bağlanarak haberleşmektedir. Yüksek 

görüntü hızı alabilmek için Raspbbery Pi 4 modeli seçilmiştir. Kamera sensörü olarak da 

Raspbbery Pi 4 ile uyumlu Raspberry Pi Camera v2.1 modeli kullanılmıştır. İha’nın uçuş 

sırasında kolaylıkla kontrol edilebilmesi için 16 kanallı 2.4 GHz FrSky Taranis X9D Plus 

marka kumanda ve FrSky X8R Alıcı modülü kullanılmıştır. Alıcının SBUS portu üzerinden 

uçuş kontrol kartının RC girişine bağlanarak gerçekleştirilen bu modül; uçağı sürmek dışında, 

kumanda ile uçuş kontrol kartı üzerindeki modları da çalıştırabilmektedir. OpenTX yazılımı 

sayesinde tamamen kişiselleştirilebilir bir kumandadır. 

Otonom görev yazımı için açık kaynak kodlu Mission Planner programı tercih edilmiştir. İlk 

görev için görev yazımına başlanırken optimum değer olarak belirlenen; 20 m varsayılan 

yükseklik ve 5 m varış noktası yarıçapı değerleri girilir. İHA’nın otonom kalkışı için 25o açı 

değeri ile TAKEOFF komutu verilmektedir. Uygun eğim açısı ve yükseklik belirlendikten 

sonra DO_CHANGE_SPEED komutu kullanılarak kalkış hızı belirlenir. WAYPOINT komutu 

ile kalkış yapılacak yönün koordinatları ve yüksekliğiyle ilk varış noktası verilir.  İHA’nın 

belirlenen varış noktasına gelip yeterli irtifaya çıktıktan sonra, kalkış sırasındaki itkinin uçuş 

sırasında hızı arttırıp görev noktalarından sapmaması için tekrardan DO_CHANGE_SPEED 

komutu kullanılarak uçuş planına uygun hız ayarı sağlanmaktadır. Görevi uygularken 

uğraması gereken varış noktaları art arda eklenerek WAYPOINT noktaları ile İHA’nın uçuş 

güzergahı belirlenir. İHA, Görev 1’de istenen güzergahı otonom olarak gerçekleştirir. Görevi 

bitirdikten sonra, otonom olarak iniş yapması için LAND komutu kullanılmaktadır. İHA’nın 

teknik özelliklerine göre 32 farklı parametre içeren LAND komutunun tüm parametreleri 

uygun iniş açısı, uygun hız kontrolü sağlanarak iniş sağlanmaktadır. Otopilotun herhangi bir 

kırıma sebep olmaması için gaz kelebeği inişten 20 saniye sonra otopilot tarafından devre 

dışı bırakılmaktadır. LAND komutunda bir hata oluşması durumunda pilotun müdahale 

edebilmesi için kumandadan %95’in üzerinde throttle gücü verildiğinde LAND modu iptal olup 

kontrolü pilota bırakmaktadır.  

              İkinci görevde İHA, ilk turunda kırmızı alanı Raspberry Pi 4 ile tespit edip hedefin 

koordinatlarını belirler. İlk turun sonunda, kendisini RTL moduna alarak sahanın tam 

ortasında HOME noktası olarak belirlenen noktaya uçar. Bu sırada Raspberry Pi 4, varış 

noktaları arasına kırmızı alanın koordinatlarını atış noktası olarak ekleyerek ikinci ve üçüncü 

turların uçuş planını Pixhawk’a yükler. Kırmızı alana topu yüksek oranda isabet ettirebilmek 
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için kırmızı alanın bulunduğu atış noktasının irtifası, yeni uçuş planına göre diğer varış 

noktalarından daha alçakta plana yazılır.  Atış noktasının üstüne gelen İHA, irtifasını azaltıp 

kırmızı alan işaretlemiş WAYPOINT noktasına yaklaşırken Raspbbery Pi anlık olarak 

Pixhawk’tan açı, yükseklik ve uzaklık verilerini çeker. Raspberry Pi, Pixhawk’ın tepki süresi 

gibi gecikmeleri de sabit alıp atış noktasına gelmeden servoları açarak bırakma 

mekanizmasını çalıştırır. Kapak açılarak birinci topu bırakılır. Üçüncü turda da aynı uçuş 

planı gerçekleştirilerek ikinci top bırakılır. Üçüncü turun tamamlanmasıyla LAND komutu 

tekrar çalışır. İHA otonom iniş gerçekleştirip 20 saniye içinde kendisini DISARM eder ve tam 

otonom bir şekilde ikinci görev de tamamlanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

          İHA’nın Görev 2’yi gerçekleştirebilmesi için görüş yeteneğine sahip olması ve uçuş 

kontrol kartını bir bilgisayarla desteklemesi gerekmektedir. Tek kart bilgisayar olarak 

kullandığımız Raspberry Pi 4B, görüntü işleme ve diğer tüm kompleks işlemleri yaparak uçuş 

kontrol kartının görev yelpazesini daha da genişletmektedir. Böylece İHA işlevsel hale 

gelmektedir. Hedefin, görüntü işleme metotları ile birden fazla çeşitte tanıma yöntemi vardır. 

Hedef tespit ve tanıma sistemini yöneten Raspberry Pi için, görev 2 deneme uçuşuna kadar 

birden fazla algoritmayla tespit ve tanıma sistemleri geliştirilmiştir. Testler sonucunda en 

başarılı algoritma veya algoritmaların tespit sistemi olarak kullanılmaya devam edilme kararı 

alınmıştır. Tespit sisteminde; görüş hızı, görüş kalitesi ve atış hesabının yapılabilmesi için 

anlık olarak Pixhawk, sensör verilerinin alınması hedefin doğru tespit edilip tespit edilen 

hedefe göre atış formülünden, bırakma zamanının anlık olarak hesaplanması gerekmektedir. 

Hesaplama formülü ve sistemi sabit olacağı için tanıma ve tespit sisteminde birden fazla 

tanıma yöntemi denenip en verimli yöntem seçilmiştir. Tespit sistemleri genel olarak kamera 

modülünden anlık gelen görüntü matrisine bazı matematiksel işlemler yaparak alınan resmin 

Şekil 2.5.3 
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Tablo 2.6.1 

 

matrisin merkezine olan uzaklığını bularak çalışmaktadır. Sistemde doğru tespit kadar 

kodların ve algoritmanın basit olup sistemin hızlı çalışması da önemlidir. Çünkü işlenen 

görüntü, saniyede defalarca kameraya gelen resim karelerinden oluşmaktadır. Bilgisayar bir 

karenin işlemesi bitmeden yeni bir kareyi kameradan alıp işlemeye geçmeyecektir. İHA’nın 

havadaki hızı, görüntünün işleme hızından yüksek olduğu durumlarda görev alanının tespiti 

geç olacağından dolayı hedefi tutturmak hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Bu sebeple 

tespit ve tanıma sisteminde aranan; yüksek doğruluk oranı ve yüksek hız olmalıdır. Tespit 

yöntemi, renkleri ve boyutları bilinen nesnenin anlık olarak kameradan gelen görüntü 

matrisleri üzerinde işlemler yapılarak bulunmasıdır. Bu süreçte en iyi tanıma ve hesaplama 

yöntemleri olarak kısaca yapay zekâ ile nesne tanıma ve resim matrisi üzerinde maskeleme 

yöntemleri gibi yöntemler denenip hepsinin sonuçları test edilmiştir. Maskeleme yöntemi ile 

hedef tespitinde; resim matrisi üzerinde renk maskeleme, iterasyon, genişletme gibi 

işlemlerle görüntü filtrelenir. Filtrelenen görüntüye bit maskesi oluşturularak sadece filtreye 

uyan piksellerin en büyük değerleri ve en küçük değerleri alınarak alanın uç noktaları 

bulunmuş olur. Bulunan noktalar kare içine alınır ve maskeleme yöntemi ile nesne tanınmış 

olur. Yapay zekâ ile hedef modelinin eğitimi yönteminde ise hız ve nesne tanıma konusunda 

daha gelişmiş olan TensorFlow kullanılmıştır. Eğitim sistemi oluşturulup belirli yükseklik ve 

kamera açılarından hedeflerin video kayıtları alınıp kayıtlar üzerinden farklı resimler OpenCV 

aracılığıyla alınıp büyük bir resim arşivi oluşturulmuştur. LabelImg programı üzerinden kırmızı 

bölgeler etiketlenip YOLOV4 formatında kaydedilmiştir. Ekran görüntüleri ve txt dosyaları 

Google Colab üzerinde Python kullanılarak TensorFlow ile eğitilmiştir. 590 adımlık eğitim 

sonucunda eğitim modelinden, 0.27 kayıp alarak %90 ile %99 arasında doğruluk oranı elde 

edilmiştir. Maskenin yapay zekâ destekli tanıma sisteminde, her iki durum birlikte çalıştırılıp, 

matrisin net kurallar üzerinde yapay zekâ modeli oluşturulmuştur. Her durum Raspberry Pi 

üzerinde test edilmiştir. Test sonuçlarında alınan Saniyelik Görüntü Sayısı (FPS) değerleri 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Doğruluk oranları 50 görsel üzerinde piksel olarak sapma 

miktarı en az olanlar üzerinden karşılaştırılmıştır. 

 

 

 

 

Tablo 2.6.1 deki görülen sonuçlara göre maskeleme yöntemi seçilmiştir. Tespit 

tamamlandıktan sonra iki farklı yöntem ile tespit edilen hedefe olan uzaklığın bulunduğu 

algoritma üretilmiştir. Uzaklığı ölçmeden önce Pixhawk’tan elde edilen verilerin de 

işlenebilmesi için Pixhawk’a telemetri portu üzerinden bağlanan Raspberry Pi, Dronekit 

modülü kullanarak Pixhawk üzerinden anlık verileri çekip uçağın içinde bulunan bir yer 

istasyonu gibi uçağa görevler yazıp yönetebilecektir.  Tespit edilen nesnenin uzaklığının 
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Şekil 2.6.1 

 

Şekil 2.6.2 

 

belirlenmesinde Pixhawk üzerindeki veriler de kullanılacağı için Raspberry Pi tarafından 

bağlantı başlatılmıştır. Uzaklığın tespitinde aynı şekilde 2 farklı algoritma kullanılmıştır. 

Uzaklığın hesabını kolaylaştırmak ve menzili olabildiğince arttırmak için kamera modülü 

uçağa 45 derecelik açıyla yerleştirilmektedir. Sadece, görüntü işleme ile uzaklık 

hesaplanırken projeksiyon yöntemi uygulanmıştır ve hedefin ebatlarının sabit olmasından 

faydalanmıştır. Görselde görülen kırmızı alanın piksel uzunluğu ve piksel genişliği 2.5 m 

çapına bölündükten sonra elde edilen sabit, piksel/metre cinsindendir. Hedef merkezinin 

uzaklığı ve ekranın merkez noktasının uzaklığı piksel cinsinden bulunup anlık olarak 

hesaplanan sabitle çarpılarak kameranın merkezine olan uzaklık metre cinsinden 

bulunmaktadır.  

Farklı bir uzaklık hesaplama 

metodu olarak uçağın yer ile yaptığı 

(Pitch + kameranın 45 derecelik açısı) açının tanjantı ile yükseklik çarpılarak hedef ile İHA 

arasındaki, yere göre uzaklığı hesaplanmaktadır. Kullanılacak en doğru uzaklık bilgisi için 

belirli bir sabite bağlı denklemler çıkarılmıştır. Bu denklemlerden elde edilen k sabiti değerine 

göre 0-1 arasında çıkan sonuçlar için birinci uzaklık hesaplama metodu kullanılacak, 1-2 

arasında çıkan sonuçlar için ikinci hesaplama metodu kullanılacaktır. 1 çıkan sonuçlar için ise 

iki hesaplama metodunun da ortalaması alınacaktır. Bu yöntemde GPS’ten sağlanan 

yükseklik verisi kullanılmaktadır. Uzaklık metre cinsinden hesaplandıktan sonra İHA’nın 

bulunduğu açı ve yükseklik ile yer uzaklığı tespit edilmektedir. Bu denklem sayesinde hangi 

uzaklığın daha doğru olduğu hesaplanıp daha kararlı bir hesap yapılmış olacaktır. En 

sonunda iki yöntemle de bulunan metre cinsindeki uzaklık Raspberry Pi’da hazırlanan kodda 

belirlenen sabitler ile metre cinsinden belirlenen uzaklık koordinat cinsine dönüştürülüp anlık 

olarak bulunan koordinatlara eklenip hedefin koordinatları Şekil 2.6.1’deki gibi tespit edilmiş 

olacaktır. Hazırlanan hedef tespit ve tanıma sistemlerinin deneysel çalışmaları Linux 

üzerinde çalışan Gazebo simülasyonu üzerinde test edilip uzaklık ve görüntü işleme 

yöntemlerinin sağlıklı olup olmadığı Şekil 2.6.2’deki gibi test edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanıma sisteminin çalışma biçimi tamamlandıktan sonra donanım tercihi olarak Pi 

Cam v1.2 Kamera modülü seçilip 8MP 1080p çekim yapabilmesine rağmen 800p çekim 
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yapılmıştır. Sebebi FPS’ten kaynaklanan performans sorunlarını engellemektir. 1.5GHz 

quad-core 64-bit ARM Cortex-A72 işlemci 8GB LPDDR4 RAM ile beraber 40 pinli GPIO 

bağlantı noktaları sebebiyle Raspberry Pi 4B tercih edilmiştir. 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

             Bu kısımda İHA’nın detaylı uçuş analizini yaparak performansını arttırma amacı 

güdülmüştür. Farklı performans ölçütleri değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen onlarca 

uçuşlardan alınan grafikler incelenmiştir ve yorumlanmıştır. Detaylı güç hesapları yapılarak 

optimum pil gereksinimleri tespit edilmiştir ve kullanılmıştır. 

          Tablo 2.7.1’de görüldüğü gibi 

farklı kapasitelere sahip pillerle uçuş 

gerçekleştirilmiştir. 1300mAh 

kapasiteli pille gerçekleştirilen 

uçuş denemelerinde uçuş güvenliğini riske atabileceği düşünüldüğü için pil değişikliğine 

gidilmiştir. Bu kararı alma sebebi ise, aynı pille yapılan 2. otonom uçuşta güç problemi ile 

karşılaşılmasıdır. 1800mAh kapasiteli pille 

gerçekleştirilen uçuşta 2.9-3.3 dakika arası 

uçuş süresi elde edilmiştir. 2200 mAh 

kapasiteli gerçekleştirilen uçuşta ise 3.8-

4.3 dakika arası uçuş süresi elde edilmiştir. 

2200 mAh ve üstü pil kapasitesine sahip olan piller uçak gövdesi için fazla büyük geldiği ve 

ağırlaştırdığı için tercih edilmemiştir. 

Motorun gücü 1.4 kilogramdır. Batarya için yapılan ayrıntılı güç hesabında, yapılan 

hesaplar sonucu 14V 35A motorun çektiği güç 490 Watt, Raspberry Pi’ın çektiği güç 15 Watt 

ve diğer elektronik elemanların bağlı olduğu 

Pixhawk Cube’un çektiği güç 15 Watt olarak 

belirlenmiştir. Toplam çekilen güç ise 520 Watt 

olarak hesaplanmıştır.  Toplam çekilen güç, 4 

dakikalık bir uçuş süresine bölünerek ihtiyaç 

duyulan pil gücü 34.6 W olarak hesaplanmıştır. 

34.6 W gücü sağlamak için her bir S değeri 3,6 

Volt olan 4S’lik ve 2200 mAh kapasiteli pil tercih 

edilmiştir. Pil yük testine sokularak 50 W güç 

sağladığı tespit edilmiştir. Uçuş esnasında İHA’nın 

minimum ve maksimum hızının bulunması için bir 

test uçuşu gerçekleştirilmiştir. Bu uçuşta alınan log 

kaydında GPS’ten alınan hız değerleri 

incelenmiştir. İncelenen hız grafiği sonucu, throttle 

Tablo 2.7.1 

Tablo 2.7.2 

Şekil 2.7.1 

Şekil 2.7.2 
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değeri 0’a çekilip düz bir uçuşa devam edilerek yaklaşık stol hızı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Daha sonra log kaydı incelendiğinde İHA’nın hızının 7.67 m/s’ye kadar düştüğü 

gözlemlenmiştir. Bu değer Tablo 2.7.2’deki stol hız değerini doğrular niteliktedir. Maksimum 

hız değeri Şekli 2.7.1’de 22.98 m/s olarak gözlemlenmiştir. Görev 1 esnasında ulaşılan 

maksimum hızımız Tablo 2.7.2’de’de yazılmıştır.       

             Çekilen gücün pil gücüne oranı hesaplandığında İHA’nın havada kalma süresi 4 

dakika bulunmaktadır. Görev 1 uçuşu esnasında alınan log kayıtlarında pil tüketimi izlenmiş 

olup havada kalma süresinin 2 dakika 47 saniye olduğu gözlemlenmiştir. 

İHA’nın otonom uçuş görevi Mission 

Planner üzerinden yazılmaktadır. 

Görev 1’in gereksinimi olan dönüş 

hesaplamaları simülasyon 

üzerinden yapılmıştır. İHA, ilk alan 

dönüşünü gerçekleştirirken belirtilen 

direğin 16.92m yarıçap uzaklığında 

dönüşünü gerçekleştirmiştir. Uzaklığın 

en doğru sonucu vermesi beklendiği için başlangıç noktası, belirtilen direğin yerine 

yerleştirilmiştir. Aynı hesaplama en dar dönüş içinde gerekli görülmüştür. Bu hesaplama 

Görev 1’de belirtilen 3 numaralı direk etrafındaki dönüş baz alınarak yapılmıştır. Yarıçap 

uzunlukları, sol üst köşede altı çizili şekilde belirtilmiştir. 

İHA’nın manevra ve dönüş kabiliyet değerlerinin incelenmesi log kayıtları ile 

yapılmıştır şekil 2.7.3’te görüldüğü gibi sonsuz çizme sağlanmıştır. 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Yerlilik  

Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC) 

Yerli Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC)’nin işlemcisi Arduino işlemcisi Atmega 328-p 

olarak belirlenmiştir. Mosfet driver olarak IR2101, mosfet olarak IRL7843 kullanılmıştır. 

Mosfet driver’ın cut-off frekans uygunluğundan dolayı IR2101 tercih edilmiştir. Motora ve 

Şekil 2.7.3 

Şekil 2.8.1 

Tablo 2.8.1 
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Şekil 2.9.2 

elektronik kablo tesisatına herhangi bir zarar verilmemesi için 30V ve 161A özelliğindeki 

IRL7843 seçilmiştir. Feedback sistemi, direnç ve kondansatörler ile sağlanmıştır.  

 Proteus adlı uygulamada tasarlanan Yerli Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC), gerekli 

çizimler yapıldıktan sonra uygulama üzerinden BLDC motora bağlanmış ve motor değerleri 

girilerek motorun hızı takip 

edilmiştir. Normal bir 

ESC’nin laboratuvar 

ortamında osiloskoba 

bağlanarak laboratuvar 

ortamında çıkış sinyalleri 

elde edildikten sonra, 

Proteus uygulamasında 

motorun üç faz çıkışı 

osiloskoba bağlanmış ve 

sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

 

 

Çıkışların doğru olduğu görüldükten 

sonra PCB baskı şeması oluşturmak için 

EasyEda uygulması kullanılmıştır. EasyEda 

uygulmasında bağlantıları oluşturulan devre 

basıma hazır hale getirilmiştir. Üretim 

aşamasından önce gerekli malzemelerin SMD 

tipleri sipariş edilmiş ve PCB üzerinde yerli esc 

haline getirilmiştir. 

 Çıkışların doğru olduğu görüldükten sonra PCB 

baskı şeması oluşturmak için EasyEda uygulması 

kullanılmıştır. EasyEda uygulmasında bağlantıları 

oluşturulan devre basıma hazır hale getirilmiştir. 

Üretim aşamasından önce gerekli malzemelerin 

SMD tipleri sipariş edilmiş ve PCB üzerinde yerli ESC haline getirilmiştir. 

 

Yerli Fırçasız DC Motor 

            Yerli motor tasarımı için elektrik motorları ile ilgili literatür araştırmasının ardından 

piyasada kullanılan motorlar üzerinden benchmark çalışması yapılmıştır. Araştırmaların 

sonucunda dıştan rotorlu fırçasız DC motor üretilmesi uygun bulunmuştur. Yapılan itki 

hesaplarına istinaden İHA’nın çıkması beklenen maksimum dönme hızının 18000 rpm olması 

Şekil 2.9.1 
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gerektiği belirlenmiştir. Bu hıza ulaşılabilmesi için 1250 KV derecesinde maksimum 14.4 V 

besleme gerilimi ile sürülebilecek bir motor tasarımı yoluna gidilmiştir.  

Tasarımın ilk aşamasında, Altair FluxMotor programında statorun manyetik tasarımı 

yapılmıştır. Tasarım boyutlandırması yapılırken imalat yöntemleri göz önünde 

bulundurulmuştur. Çok küçük boyutlarda saclardan paketlenecek statorun diş kalınlıkları 

bükülme gibi deformasyonlardan kaçınılması ve imalat kolaylığı açısından optimize edilmiştir. 

Manyetik parametreler, akım yoğunluğu esas alınarak düzenlenmiştir. Statorda 

kullanılacak bakır emaye bobin teli 0.3 mm çapında seçilmiştir. Sarım bilgilerinden dönüş 

sayısı 8; strand sayısı 6 olarak seçildiğinde yaklaşık %70 oranında ulaşılan doluluk faktörü 

oluk yapısına göre uygun bulunmuştur. Sinüs dalgası testi sonucu 13.65 V faz geriliminde 

sürülecek %74 verimliliğe sahip bir motor elde edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Mekanik tasarım aşamasında SolidWorks 

programı üzerinden motor dış rotoru, kapak parçaları ve 

mil çizilmiştir. Motor bağlantısına uygun minyatür 

rulmanlar seçildikten sonra döner ve sabit parçaların 

ayrık durması ve rulmanların doğru şekilde çalışabilmesi 

için bir burç tasarlanmıştır. 3D data oluşturulması 

tamamlandıktan sonra motor üretim aşamasına 

başlanmıştır.  

İmalat aşamasında stator için yapışkan saclar ve 

lazer kesim yöntemi kullanılmıştır. Statorun paketlenmesi 

için bir kaynak fikstürü tasarlanmıştır. Fikstürde kamalar 

yardımıyla hizalanan saclar pres makinesi ile sıkıştırılıp 

fırında 2 saat ısıtma işlemi görmüştür.  

İlerleyen aşamalarda sarımı ve montajı 

tamamlanacak yerli motor İHA’yı uçurmaya hazır 

olacaktır.  

Şekil 2.9.3 
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