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1. PROJE ÖZET 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Proje başlangıcında görev hedeflerinin belirlenmesiyle İHA'nın sınır şartları ortaya 

konulmuştur. Tasarımla ilgili temel parametreler alternatifleriyle beraber görev başarımına 

yakınlıklarına göre puanlanmıştır. Ortaya çıkan konfigürasyona göre öncül mekanik 

tasarımlar, dayanım ve aerodinamik performans ihtiyaçlarına dayalı iterasyonlar yapılarak 

nihai kavramsal tasarım oluşturulmuştur. Kavramsal tasarım aşamasından sonra 

malzeme tedarik süreci başlamış olup bu süreçte tedariğinde sorun yaşanan ürünler için 

alternatifler satın alınmıştır ve imalat süreçleri yürütülmüştür. Üretim süreçlerinde 

gözlemlenen tasarım zayıflıklarına göre malzeme seçimleri ve üretim teknikleri revize 

edilmiştir. Hava aracının deneysel davranışlarıyla da doğrulanan tasarıma böylece son 

hali verilmiştir. İHA tasarımımızda çift çekici motor kullanılmış olup karbon fiber 

elemanların şase yapısalında önemli yer tuttuğu bir ürün ortaya çıkarılmıştır. Aracımız 

GPS tabanlı ve görüntü işleme destekli otonom uçuş kabiliyetlerine sahip olup yerli 

geliştirme ile yer istasyonu arayüz yazılımımızla verimli bir çözüm ortaya koymuştur.  

1.2 Takım Organizasyonu   

TAKIM ADI: ODTÜ GÖKSAT UZAY  

ARAÇ TÜRÜ: SABİT KANAT  

ÜNİVERSİTE: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

TAKIM KAPTANI: Ahmet Akman 

Ahmet Akman

Elektronik Birimi

Tolga Demirdal
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 1.Sınıf
Yer İstasyonu Tasarımı

Çağatay Kurmaç
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 1.Sınıf
Elektronik Kontrol Sistem 

Tasarımı

Mekanik Birimi

Yusuf Salih Keskinöz
Makina Mühendisliği 3. 

Sınıf
Mekanik Sistem Tasarımı

Osman Mert
Makina Mühendisliği 

2.Sınıf
Mekanik Sistem Tasarımı

Havacılık Birimi

Atakan Süslü
Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği 
Aerodinamik Analiz

Mücahit Taşdemir
Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği Yüksek 
Lisans

Kontrol Sistem Analizi

Entegrasyon Birimi

Fethullah Ceylan
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 1.Sınıf
Tasarım Entegrasyon 
Planlama ve Üretim

Ömer Turan Şahinaslan
Endüstri Mühendisliği 

1.Sınıf
Pilot - Üretim ve Uçuş 

Operasyon

Zeynep Berda Akkuş
Bilgisayar Mühendisliği 

1.Sınıf
Üretim Yöntem ve 

Teknikleri

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 1.Sınıf

Takım Kaptanı
Hedef Tespit-Tanıma

Şekil 1 Takım Organizasyonu 



   
 

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

Şekil 2’de belirtilen iş akış çizelgesinde önceden belirlenmiş iş başlıkları tekrar 

değerlendirilerek tamamlanma yüzdeleri ile birlikte belirtilmiştir. İş akış çizelgesinde 

tamamlanmış işler yeşil renkle belirtilirken koyu mavi renkle de tamamlanma yüzdeleri ayırt 

edilmiştir. Görüldüğü üzere takımımız, proje başlangıcında planlanmış görev planına sadık 

kalarak işler zamanında tamamlamıştır. 

 

2. DETAYLI TASARIM 

Uçağımızın uçuş sırasında kanat, yatay ve dikey dümenler gibi kritik uçuş elemanlarının 

10 G’ye kadar kuvvetler altında ve olası rüzgar etkisi altında dayanım gösterebileceği 

şekilde şase tasarlanmıştır. Ayrıca, uçağımızın olabildiğince hafif olması adına gövde, 

kızak gibi parçaların XPS köpüğünden yapılmasına karar verilmiştir. Hesapladığımız 

kütleye göre yapılan analizler sonucu E176 tipi kanat profili kullanılmıştır.   

Görev mekanizması tasarlanırken uçağımızın kütlesinin olabildiğince azaltılması göz 

önüne alınarak yaklaşık 1 mm kalınlığında karbon fiber çubuklar kullanılmasına karar 

verilmiştir. Bu hafifleştirmeler mekanizmanın sağlamlığına zarar vermemiş olup yapılan 

testlerle yaklaşık 1 kg kütlesindeki parçaları kaldıracak dayanım göstermiştir. 

Şekil 2 İş Akış Çizelgesi 



   
 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

İHA için konfigürasyonların belirlenmesinin ardından bu konfigürasyonlarla uyumlu ve 

uygulanabilir bir mekanik tasarım yapılmıştır. İHA tasarımının uzunluğu 1185 mm, kanat 

açıklığı 1380 mm olarak belirlenmiştir. 

“2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri” kısmında yapılan stabilite analizleri ile 

uçağın elimizdeki konfigürasyonda dengeli bir şekilde uçabilmesi için ağırlık merkezinin 

bulunması gereken bölge belirlenmiştir. Görev yüklerinin ağırlık merkezine olabildiğince 

yakın konumlandırılmasına dikkat edilmiştir. Böylece uçuş sırasında uçak görevi 

gerçekleştirirken ağırlık merkezinin konumunun sapması minimum düzeyde tutularak 

uçağın daha stabil uçması sağlanmıştır. 

 

Tablo 1.2’de yer alan X, Y ve Z uzaklıklarının verildiği referans merkezi uçağın 

gövdesininin en uç noktası olan burun noktasından alınmıştır. Şekil 3’ te gösterildiği 

üzere X ekseni, uçağın yanal ekseni (pitch); Y ekseni; uçağın boylamsal ekseni (roll); Z 

ekseni ise uçağın dikey eksenidir (yaw). Kütle merkezimiz, görev yüklerini taşımıyorken Y 

ekseninde burundan 292.2 mm, görev yüklerini taşırken ise Y ekseninde burundan 300.5 

mm uzaklıktadır. 2.3‘te yapılmış olan stabilite analizi ile ağırlık merkezi bu noktalarda 

olduğu sürece uçağımızın dengeli bir şekilde uçacağı belirlenmiştir. 

Z+ 

Y+ 

X+ 
Şekil 3 Koordinat Sistemi 

Tablo 1.1 Sabit Kanat İHA Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu 



   
 

 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

 

İHA için konfigürasyonların belirlenmesinden sonra bu konfigürasyonlarla uyumlu ve 

uygulanabilir bir mekanik tasarım yapılmıştır. İHA tasarımın uzunluğu 1185 mm, kanat 

açıklığı 1380 mm olarak belirlenmiştir. 

Şekil 4 Tasarlanan Şasenin Detaylı Görünümü 

Tablo 1.2 Sabit Kanat İHA Parça Ağırlığı ve Ağırlık Merkezi 
Tablosu 



   
 

Yeşil XPS köpük kullanılarak üretilen kanat, trapezoid şeklinde tasarlanmıştır. Seyir hızında 

kaldırma kuvvetinin sürüklenme kuvvetine oranının maksimum olması ve moment 

katsayısının düşük olması sebebiyle düşük Reynolds sayıları için tasarlanmış E176 profilinin 

kullanılmasına karar verilmiştir. Profilde düşük moment katsayısı olması stabiliteyi 

arttırdığından daha küçük boyutlarda bir kuyruğun tasarımı mümkün olmuştur. Kanatlarda 

mukavemeti artırmak amacıyla kanadın orta kısmının hemen altına dayanımı yüksek 

malzemeden (örn. Karbon fiber) plaka yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Şasemizin ana parçası olan karbon fiber levha (Şekil 4’deki 1 numaralı parça) 450 mm 

eninde, 110 mm boyunda, 1.5 mm kalınlığındadır. Karbon fiber levha, uçuş esnasında 

motordan gelen itme, karbon fiber çubuklardan gelen burulma, kanatlardan gelen kaldırma 

kuvvetleri etkisi altında olan uçağımızın üstündeki bütün yükleri taşıyarak uçağın bu kuvvetler 

etkisiyle dağılmasını önlemek amacıyla tasarlanmıştır.  

Motorumuzu taşıyacak olan Şekil 4’deki 2 numaralı parça karbon fiberden yapılmış olup 

pleksi levhaya vidalanmıştır. Kalınlığı 10 mm olan pleksi plakanın bir ucu karbon fiber motor 

mount’a diğer ucu da karbon fiber şasiye sabitlenecektir. Kalınlığı 1.5 mm olan motor mount 

ise hem motorun itme kuvvetine dayanması hem de diğer parçalara göre ağır olması 

nedeniyle ağırlık merkezinin optimizasyonunda görev alacak şekilde konumlandırılmıştır. 

Karbon fiber levha ile karbon fiber çubuklar arasında bağlantıyı sağlayan U şeklindeki 10 mm 

kalınlığındaki 4 numaralı pleksi parça hem karbon fiber çubuklardan gelecek olan burulma 

kuvvetlerine karşı mukavemet gösterebilecek hem de uçağımızın ESC’lerini taşıyacak 

şekilde tasarlanmıştır. Modülerlik gözetilerek pleksi parça kullanımına karar verilmiştir. Ayrıca 

pleksi plakadaki vidaların sıkılmasıyla borular sıkıca kavranmıştır ve boruların kaymasının 

önüne geçilmiştir. Dayanımın arttırılması için pleksi plakaların üstünde 1.5 mm kalınlığında 

bir karbon fiber plaka kullanılmıştır. 

Kanatlardaki esnemeyi minimuma indirmek için kanat içinde karbon fiber spar kullanılmasına 

karar verilmiştir. Spar ve kanatlar arasındaki bağlantıyı güçlendirmek ve üç parça olarak 

üretilen kanadımızın birbirine montajını kolaylaştırmak için kanatlar arasında balsa 

kullanılmıştır (Şekil 4’teki 5 numaralı kahverengi parçalar). Bu sayede kanadın taşıdığı 

kaldırma kuvveti bu parçalar aracılığıyla karbon fiber levhaya aktarılarak köpükten yapılan 

kısma binen yükün dağıtılması hedeflenmiştir. 

Yuvarlatılmış köşeli dikdörtgen şeklinde tasarlanan gövde üretiminde yeşil XPS ve fotoblok 

kullanılmış olup gövdenin duvar kalınlığı 3 mm olarak belirlenmiştir. Ayrıca eni 100 mm, boyu 

130 mm, genişliği 470 mm olarak tasarlanan gövdemizin ana bölgesi, üst kompartımanda 

elektronik alt sistemler ve alt kompartımanda görev mekanizması bulunacak biçimde bütün iç 

bileşenleri barındıracak yeterliliğe sahiptir.  

Gövde ve kuyruk bağlantısını sağlayan karbon fiber çubukların uzunluğu 800 mm, iç çapı 

8mm ve dış çapı 10 mm olarak belirlenmiştir. Gövde ve kuyruk kısımdaki düşey dümen 

 



   
 

Şekil 6 Üstten Görünüm Şekil 7 Trimetrik Görünüm 

bağlantısı özdeş çubuklarla kurulduğundan muhtemel bir dengesizliğin önüne geçilmiştir. 

Kuyruk kısmı tasarlanırken “Boom mounted tail” konfigürasyonu kullanılmıştır. Kuyruğun 

kanattan gelen çubuklarla bağlantısı gözetilerek tasarıma en uygun kalınlık seçilmiştir. 

Karbon fiber çubuklarla kuyruk arasındaki bağlantıyı sağlayacak L biçiminde ABS parça 

kullanarak üretilen 3 numaralı parçamız yatay ve düşey dümenlerden gelecek olan kaldırma 

kuvvetlerine dayanacak biçimde tasarlanmıştır. Kuyrukta herhangi bir kanat profili 

kullanılmamış, yatay ve düşey dümenler düz plaka olarak tasarlanmıştır. 

Gövde kısmında İHA’nın yere inişte ilk temas edeceği alanda kızak benzeri bir yapı 

kullanılmıştır. Yere inerken bu alanın eğimli olması nedeniyle tepki kuvvetinin yayılmasını 

sağlayacağı düşünüldüğünden bu alanın üzerine inilmesi planlanmaktadır. Böylece hem 

İHA’nın yere inişi daha güvenli duruma getirilmiş hem de İHA’nın görev mekanizması tüm 

gövde ile uyumlu hale getirilmiştir. Kızak yeşil XPS’ten üretilmiş olup yere temas eden kısma 

tahta şerit parçaları eklenmiştir. 

Tasarlanan hava aracında aileron, rudder ve elevator olamak üzere 3 tip kontrol yüzeyi 

bulunmaktadır. Kontrol yüzeyleri fotobloktan imal edilmiş olup bağlantı noktalarında lifli bant 

ve şeffaf bant kullanılmıştır. Kontrol yüzeylerinin hareketini sağlamak için yüzeylere dik 

kenarları 1 ve 3 cm olan dik üçgen şeklindeki yeke yapıştırılmıştır. Yekeler tepe kısmından  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 5 Yeke Bağlantısı 

servo teli aracılığıyla servo motorunun 

başlığına bağlanmaktadır. Servo telinin 

uzunluğu elevator ve rudder için 7.5 aileron 

için 5.5 santimetredir. Servo telinin servo 

başlığına bağlanmasında bağlantı durdurucu 

(linkage    stopper) kullanılmıştır. Servo 

telinin yeke ile bağlantısında parçanın 

yerinden oynanmaması için Şekil 5’te 

görülen ABS parça kullanılmıştır.  

 

 

 

                 

 

 



   
 

Şekil 10 Patlatılmış Görünüm Şekil 11 Elektronik ve İç Dizayn Görünümü 

Şekil 9 Sağdan Görünüm Şekil 8 Önden Görünüm 

 

 

 

 

 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Hava aracının aerodinamik açıdan gereksinimleri sabit irtifada uçuş sırasında minimum 

sürtünme kuvvetine maruz kalması ve statik olarak kararlı bir uçuş sergilemesi olarak 

belirlenmiştir. Bu gereksinimlerin karşılanması için yapılan hesaplamalar açık kaynaklı 

XFLR5 yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Hava aracının kanat profili, düşük Reynolds sayıları 

için özel olarak tasarlanmış olan E176 kanat profili olarak belirlenmiştir. Bu seçimin 

yapılmasında uçuş hızı olarak belirlenen 20 m/s hızında gereken hücum açısı değerinin 

maksimum L/D değerine yakın olması ve moment katsayısının düşük olmasından dolayı 

kararlı uçuşun daha küçük bir kuyruk ile sağlanabilmesi, yani dolaylı olarak da olsa uçuş 

sırasında aracın daha düşük sürtünme kuvvetine maruz kalması etkileyici faktörler olmuştur 

[1]. Ayrıca sabit irtifada uçuş sırasında topların rahat bırakılabilmesi için gövdenin mümkün 

olduğunca yere paralel olması istenmiştir. Bu sebeple kanatlar, gövdeye 2 derece geliş açısı 

ile yerleştirilmiştir. 



   
 

Kuyruk tasarımı kuyruk hacim katsayısı metodu ile kuyruk boyutları belirlenmiş [2], istenilen 

kararlılığa sahip olana kadar iterasyon yapılarak boyutları son haline getirilmiştir. Kuyrukta 

üretim kolaylığı için herhangi bir kanat profili kullanılmamış, düz plaka şeklinde tasarlanmıştır. 

Hava aracının XFLR5 yazılımındaki görüntüsü Şekil 12’de verilmiştir. Hesaplanan 

aerodinamik karakteristikler Şekil 13 ve Şekil 14’te verilmiştir. 

 

Şekil 12 Hava aracının XFLR5 yazılımındaki görüntüsü 

 

Şekil 13 Aerodinamik karakteristik grafikleri 

Hesaplamalar, XFOIL yazılımı kullanılarak bulunan ve 

kanat profilinin stol açısı olan 12 dereceye kadar 

yapılmıştır. Hava aracının seçilen 20 m/s hızda ve sabit 

irtifada uçuşu 1 derece hücum açısı ile uçacağı 

hesaplanmıştır. Şekil 13’te görüldüğü üzere bu değer, 

maksimum 𝐶𝐿 𝐶𝐷⁄  değerine oldukça yakındır. Bu şekilde 

verimli bir uçuş olması amaçlanmıştır. 

Şekil 13’ten ayrıca görüldüğü üzere 𝐶𝑚 eğrisinin 

eğimi negatif olması, hava aracının yunuslama 

ekseninde statik kararlılığının olduğunu göstermektedir [3]. Ayrıca Şekil 14’te görüldüğü 

Şekil 14 Moment katsayıları 



   
 

üzere 𝐶𝑛 eğrisinin 𝛽’ya göre eğiminin negatif olması yatış ekseninde statik kararlılığının 

olduğunu göstermekte ve 𝐶𝑛 eğrisinin eğiminin pozitif olması da sapma ekseninde statik 

kararlılığının olduğunu göstermektedir [3]. Yani, hava aracı 3 eksende de statik kararlılığa 

sahiptir.  

Pervane seçimi için, motor üreticisi tarafından verilen ve deneysel yolla hazırlanmış tablolar 

kullanılmıştır. Tabloda sunulan pervane seçeneklerinden yeterli itki üretebilen ve verimi en 

yüksek olan, 9 inç çapında ve 4.7 inç hatveye sahip olan 9047 pervane seçilmiştir. Deneysel 

yolla hazırlanan tablolar sadece statik itki değerlerini verdikleri için açık kaynaklı JBlade 

yazılımı ile kanat eleman teorisi kullanılarak farklı uçuş hızlarında itki hesaplamaları 

yapılmıştır. Elde edilen itki değerleri uçuş performans parametreleri hesaplanırken 

kullanılmıştır. 

Statik kararlılığı olduğuna karar verilen hava aracının dinamik kararlılık ve stabilite 

özelliklerini hesaplamak için XFLR5 yazılımı kullanılarak stabilite analizi yapılmıştır. Hava 

aracının durum matrisi oluşturulmuş ve kutupları bulunarak stabilitesi incelenmiştir. Elde 

edilen kutuplar Şekil 15’te verilmiştir. 

 

Şekil 15 Boyuna ve Uzunlamasına Kutuplar 

Uzunlamasına modlar incelendiğinde kısa süreli modun ve phugoid modun stabil olduğu 

anlaşılmıştır. Kısa süreli modun toparlanma süresinin kısa olmasına rağmen bir miktar 

osilasyona sebep olacağı görülmüştür. Boyuna modlar incelendiğinde ise roll ve dutch roll 

modlarının stabil, spiral modun ise stabil olmadığı görülmüştür. Ancak spiral modun kutbu 

sıfıra yakın olduğu için uçuş kararlılığı açısından bir sorun teşkil etmemektedir. Uçuş 

kontrolcüsü, uçuş sırasında spiral modun sebep olduğu kaymayı kolaylıkla düzeltebilecektir. 

Analizlerin sonucunda hava aracının stabil olarak uçabilme yeteneğine sahip olduğu 

görülmüştür [4]. 

Kanatlardaki ve kuyruktaki kontrol elemanlarının boyutlandırılması için benzer şekil ve 

görevdeki hava araçları incelenmiş, kontrol elemanlarının boyutları incelenen hava araçlarına 



   
 

benzer olacak şekilde tasarlanmıştır. Üretilmiş olan kanattan kesilen kontrol elemanları özel 

bant ile kanada tutturulmuştur. Bu şekilde hafif ama dayanıklı bir menteşe sistemi elde 

edilmiştir. Kontrol elemanları uçuş sırasında uçağın aerodinamiğini en az bozacak şekilde 

yerleştirilmiş servo motorlar ile tahrik edilmektedir. Uçuş testleri sırasında tasarlanan kontrol 

elemanlarının yeterliliği test edilmiş ve uygunluğu onaylanmıştır. 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

 

 

 

Topları uygun şekilde yere bırakmak için tasarlanan görev mekanizmasında 2 adet servo 

motor, her biri 2 parça karbon fiber şeritten üretilmiş iki kapak ve aydınger kağıdı 

kullanılmaktadır. Gövdenin alt kısmında, kızakların arasında silindirik kesilmiş 7 cm çapında 

7.7 cm derinliğinde 2 yuva bulunmaktadır. Servo motorlar bu yuvaların merkezine paralel 

şekilde gövdenin alt yüzeyinde bulunmaktadır. Servo motorlara bağlı kapaklar yuva girişini 

tutacak/kapatacak şekle sahiptir ve hava direncinden etkilenmemeleri için ince şeritlerden 

üretilmiştir. Bu kapaklar uzun ayrıtı 6 cm kısa ayrıtları 3.5 cm olan t şeklinde bir yapıya 

sahiptir. Yuva ağzına, topların geçişine uygun şekilde kesilen daire şekline sahip aydinger 

kağıdı yapıştırılmıştır. Böylece içeri hava akışı engellenerek aerodinamik yapının korunması 

sağlanmaktadır. Servolara bağlı kapaklar kapatılmaları durumunda aydinger kağıdının 

üstünü örtmektedir. Kapaklar paralel eksenlerde zıt yönlerde 90 derecelik hareketle açılır ve 

topları bırakma görevini yerine getirir. Efektif ve basit bir yapıya sahip görev mekanizması, 

topları uygun alana bırakmak için optimize hale getirilmiştir.  

Görev mekanizmasında kullanılan kapaklar, hedef tespit ve tanıma sisteminden gelen çıktılar 

doğrultusunda uçuş kontrolcüsü (Pixhawk) tarafından denetlenmektedir. Uçağın top bırakma 

görevinin hangi turunda bulunduğuna ve top bırakma alanına vardığına yönelik doğrulamayı 

yapan görev bilgisayarı (Raspberry Pi) MavLink protokolü ile uçuş kontrolcüsüne komutlar 

gönderir. Bu komutlar uçuş kontrolcüsünün AUX1 ve AUX2 portlarından gönderilen 

sinyallerle servoların açılması ve kapanmasını sağlar. 

Şekil 16  Görev Mekanizmasının Hava Aracı 
Tasarımı Üzerindeki Konumu 

Şekil 17  Görev Mekanizmasının Hava Aracı 
Üzerindeki Konumu 



   
 

 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

 

Bu başlık altında insansız hava aracının elektrik elektronik ve kontrol sistemlerinin detaylı 

tasarımlarından ve elektronik elemanların özelliklerinden bahsedilmiştir. 

İnsansız hava aracında kullanılan elektronik elemanların özellikleri Tablo 5.1’de verilmiştir.  

Tablo 5.1 Elektronik Elemanların Özellikleri 



   
 

 

 

İnsansız hava aracının elektronik elemanlarının kablolama şeması Şekil 18’de 

gösterilmiştir. 

Şekil 18 Kablolama Şeması 

 

 



   
 

 

İnsansız hava aracının detaylı güç mimarisi Şekil 19’te gösterilmiştir. Ek olarak güç ve sigorta 

bağlantıları da Şekil 19 üzerinde gözlemlenebilir. 

Şekil 19 Detaylı Güç Sistemi Mimarisi 

İnsansız hava aracına ait kontrol mimarisi Şekil 20’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 20 İnsansız Hava Aracının Kontrol Mimarisi 

 



   
 

 

 

Uçuşun otonom olarak gerçekleştirilmesi ve görevin otonom olarak yapılmasına ilişkin 

planlama Mission Planner yazılımı üzerinden yürütülecektir. Otonom uçuş için Pixhawk uçuş 

kontrolcüsü AUTO modunda çalıştırılacaktır ve insansız hava aracı daha önceden Mission 

Planner üzerinden tanımlanmış konum tabanlı geçiş noktalarını takip ederek otonom uçuşu 

gerçekleştirecektir. Uçuş esnasında telemetri verisi Xbee modülü üzerinden yer istasyonuna 

aktarıldığı gibi aynı zamanda Pixhawk ile arasında DroneKit kütüphanesinin yardımıyla 

MAVLINK bağlantısı kurulan Raspberry Pi 4 yardımcı bilgisayara da iletilecektir. Raspberry 

Pi 4 yardımcı bilgisayar uçuşun istenen şartlarda devam edip etmediğini sürekli 

denetleyecektir. Bir problemle karşılaşılması durumunda yardımcı bilgisayar, uçuş 

kontrolcüsünü GUIDED moduna geçirerek insansız hava aracının bulunması gereken 

şartlara dönmesi için uçuş kontrolcüsüne görev atayacaktır. Görev yükünün bırakılması 

esnasında ise yardımcı bilgisayar uçuş kontrolcüsünü hava aracı top bırakma düzlüğüne 

geldiğinde aracı GUIDED moda geçirerek aracın kontrolünü devralacaktır. Yardımcı 

bilgisayar üzerinde çalışan OpenCV kütüphanesi ile hazırlanmış görüntü tanıma yazılımı 

Raspberry Pi Kamera yardımıyla haznelerin yerini belirleyecektir. Haznelerin yerleri 

belirlendikten sonra belirlenen sanal eşik noktası geçildiğinde yardımcı bilgisayar görev yükü 

bırakma mekanizmasını tahrik eden servo motorların uçuş kontrolcüsü üzerinden sürülmesini 

sağlayacaktır. Görev tamamlandıktan sonra uçuş kontrolcüsü yardımcı bilgisayar tarafından 

yeniden AUTO moda geçirilecek ve uçuş bu modda devam ettirilecektir. 

 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistem 

2.5 metre çapındaki kırmızı yük bırakma alanını tanımak için Raspberry Pi 4 yardımcı 

bilgisayarı üzerinden kırmızı daire tespit eden, OpenCV, numpy ve picamera kütüphanelerini 

kullanan bir görüntü işleme yazılımı çalıştırılacaktır. Algoritma ile öncelikle ortamda kırmızı 

nesneleri tespit etmek için görüntü karelerine HSV renk uzayında yalnızca kırmızı nesneleri 

geçiren bir filtre uygulanır. Kırmızı nesnelerden daire şeklinde olanı bulmak için görüntüye 

orta değer filtresi uygulandıktan sonra nesnelerin kontürleri çizilir. Kontürlere göre daireye en 

yakın olan şekiller bulunur. Bu algoritmayla keşif turunda, yük bırakma alanının Raspberry Pi 

kamera modülünden gelen görüntüdeki konumuna göre İHA’nın bulunduğu yüksekliğe uygun 

bir sanal eşik çizgisi hesaplanacaktır. Sanal eşik çizgisi; Pixhawk’dan gelen uçak yönelimi, 

yükseklik ve hız verilerine göre yük bırakıldığında alacağı yol hesaplanarak belirlenecektir. 

Sonraki yük bırakma turlarında ise yardımcı bilgisayar dikey eksende top bırakma alanını 

ortalayacak şekilde Pixhawk’a kontrol komutları gönderirken eşik çizgisine gelindiğinde görev 

mekanizmasının servolarını tahrikleyecektir.



   
 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Ön tasarım raporunda görev tanımlarına göre belirlemiş olduğumuz insansız hava aracımızın 

10 dakikanın üzerinde uçuş süresi olması sınır şartı uyarınca, eCalc web sitesi üzerinden 

yapılan hesaplamalara göre ihtiyaç duyulan bataryanın 4200 mAh kapasiteye sahip olması 

gerektiğine karar verilmiştir. 

Hava aracının performans parametreleri 

[5]’de yer alan ilgili formüller kullanılarak 

hesaplanmıştır. Hesaplama için gereken 

aerodinamik değerler XFLR5 ve JBlade 

yazılımları kullanılarak elde edilmiştir. Stall 

hızı ve minimum dönüş yarıçapı 

hesaplamalarında doğrudan kaynakta yer 

alan formüllerden yararlanılmıştır. 

Maksimum hız ise Şekil 21’de verilen 

grafik yardımıyla elde edilmiştir. 

 

Deneysel olarak elde edilen parametreler uçuş esnasında veya uçuş öncesi testlerden 

toplanan verilere dayanmaktadır. Şase statik dayanımı, kanat altına uçuş ağırlığına ek olarak 

konulan 6 kg yük ile test edilmiştir. Test sonrasında şasede herhangi bir hasar 

gözlemlenmemiştir. Alıcı anten menzili testi kumanda alıcısına ait üretici tarafından sağlanan 

verilerin doğrulanmasını sağlamak için yapılmıştır. Maksimum statik itki yarışmada 

kullanılacak pervane ve motorların yerde sabit konumlandırıldıkları takdirde toplam ne kadar 

itki sağladıklarını göstermektedir. Görevlere ilişkin parametreler saha yarışma sahasında 

gerçekleştirilecek görev taklit edilerek elde edilmiştir. Görev mekanizması tetiklenme süresi, 

bırakılan topun uçuş doğrultusunda hedeften ne kadar uzağa düştüğünün ölçülmesi 

sonrasında elde edilmiştir. Kalkış ve iniş mesafeleri uçuşlarda yapılan gözlemlere 

dayanmaktadır. 

Tablo 7.1 Uçuş performans parametreleri ve performans ölçütleri 
 

Batarya Kapasitesi 4200 mAh Maksimum Statik İtki 2008 g 

Stol Hızı 8.45 m/s Görev-1 Tamamlama Süresi 97 s 

Maksimum Hız  30.73 m/s Görev-2 Tamamlama Süresi 142 s 

Havada Kalma Süresi 17 dk Görev-2 Hedef İsabet Oranı %33 

Minimum Dönüş Yarıçapı 7.3 m Görev Mekanizması Tetiklenme Süresi ~0.2 s 

Kanat Statik Dayanım 6+ kg Kalkış Mesafesi (Elden) 

Alıcı Anten Menzili 3 km İniş Mesafesi 3 m 

Toplam Uçuş Ağırlığı 1700 g   

Şekil 21 Hıza Bağlı İtki ve Sürtünme Grafiği 



   
 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Bu başlık altında insansız hava aracına ait bileşenlerin maliyet tablosu verilmiştir. 

Tablo 8.1 Maliyet Dağılımı 



   
 

2.9 Yerlilik 

Kullanılacak yer istasyonu arayüzü tarafımızca geliştirilmiş olup yarışmada yapılacak olan 

otonom uçuşta telemetri verilerinin gösterilmesi amacıyla kullanılacaktır. İHA’nın uçuşuna 

herhangi bir müdahale etme özelliği bulunmamakta olup tüm kontrol İHA’nın üstünde 

bulunan yardımcı bilgisayar ve uçuş kontrolcüsündedir. 

Yazılım tarafımızca basic T standartına [7] uygun bir biçimde tasarlanmıştır. Bu standartta 6 

adet temel gösterge bulunmaktadır. Bu göstergeler; sürat göstergesi, durum cayrosu, 

altimetre, dönüş-kayış göstergesi, istikamet cayrosu ve varyometre olarak sıralanabilir. Yine 

bu göstergeler, uçaklarda mekanik olarak çalışan 6 ayrı gösterge olarak bulunabildikleri gibi 

yeni nesil uçaklarda ve similasyonlarda dijital birincil uçuş ekranı (PFD) olarak 

bulunmaktadırlar [8]. Bizim tasarımımız da bu PFD’lerdeki tasarım standartı ile basic T 

standartına uygundur. Arayüze basic T standartındaki göstergelere ek olarak sol ve sağ 

altta iki adet küçük durum göstergesi daha eklenmiştir. Bunlar sırasıyla İHA’nın arm 

durumunu ve pil seviyesini göstermektedirler. Bu verilerin gösterilmesi gereken ve İHA’nın 

mevcut durumu hakkında kritik bilgiler verdikleri düşünülerek referans alınan basic T 

standartını bozmadan arayüze dahil edilmişlerdir. 

 

 

 

Yer istasyonu arayüzü Python diliyle ve Qt arayüz kütüphanesiyle geliştirilmektedir. Qt [9] 

kütüphanesinin Python dilinde kullanılabilmesi için yazılımımız PySide2 [10] ya da PyQt5 

Sürat göstergesi 

Varyometre 

İstikamet 
göstergesi 

Altimetre 

Durum 
cayrosu 

Arm durumu 

Pil Seviyesi 

Dönüş-kayış 
göstergesi 

Şekil 22 Yer İstasyonu Arayüzü 

, 



   
 

[11] sarmalını kullanmakta olup kullanılan sarmal çalışma zamanındaki mevcudiyete göre 

tercih edilmektedir. İHA’dan telemetri verilerinin elde edilmesinde ise MAVLink protokolü 

üzerinden olup MAVLink bağlantısının kurulmasında DroneKit [12] kütüphanesi 

kullanılmaktadır. Yazılım, Visual Studio Code tümleşik geliştirme ortamında ve Linux işletim 

sisteminde git versiyon kontrol sistemiyle geliştirilmektedir. Halihazırda tüm ana akım 

platformlarda (Linux, Microsoft Windows, MacOS) çalışabilmektedir. 

Şekil 23 Yer İstasyonu Yazılımın Genel İşleyiş Yapısı 

Kullanılan Qt arayüz kütüphanesindeki herhangi bir komponent göstergelerin 

geliştirilmesinde kullanılmamış olup sadece çapraz platform desteği ve temel çizim 

fonksiyonlarını sağlamaktadır. Göstergelerin çizdirilmesi temel çizim fonksiyonları üzerine 

kurulu olup tamamı tarafımızca geliştirilmiştir. Bu da arayüzün herhangi bir iki boyutlu 

çizim kütüphanesine ve grafiksel kullanıcı arayüz kütüphanesine (GUI) uyarlanıp 

kullanılabileceği anlamına gelmektedir. 

Arayüzde gösterilen tüm görsel elementler çalışma zamanında çizdirilmektedir ve arayüz 

önceden çizdirilen herhangi bir görsel içermemektedir ve hiçbiri sabit kodlanmamıştır. 

Tüm göstergeler ve görseller, kendisini gösteren ekranın boyutu, DPI’ı ve arayüzün 

pencere boyutuna dinamik bir şekilde uyarlamaktadır. Bu aynı zamanda arayüzde 

yapılmak istenen değişikleri kolaylaştırmaktadır. Örneğin göstergelerde bulunan işaret 

aralıkları ve işaret başına değer artışı yazılımda tanımlanan değerlerin değiştirilmesiyle 

kolaylıkla tekrardan ölçeklendirilebilir. Mevcut ölçekler geliştirmiş olduğumuz İHA ve 

yarışma isterlerine göre belirlenmiştir. 

Arayüz tasarımında kullanılan renk paleti kullanılan işletim sisteminin temasından 

çalışma zamanında dinamik olarak uyarlanmaktadır. Dilenirse bu renk paleti dışardan 

sağlanabilir. Özellikle durum cayrosunda gökyüzü ve yeryüzünün çizdirilmesinde 

kullanılan renkler değiştirilebilir. Bu iki rengin klavye kısayolları yardımıyla standart 

renkler (mavi ve kahverengi) veya işletim sisteminin temasından elde edilen renkler 

arasında geçişi sağlanabilir. 

Sonuç olarak; bahsi geçen tüm bu özellikler arayüz yazılımının dizaynı sayesinde elde 

edilmiştir ve dizayn ile yazılımın tamamı tarafımızca basic T standartına ve yarışma 

isterlerine uygun olarak geliştirilmiştir. Yazılımın tüm özellikleri işlevsel olup ilerleyen 



   
 

zamanlarda sadece küçük iyileştirmeler yapılması planlanmaktadır. Arayüz yazılımının 

kodu, kullanılan kütüphaneler, araçlar ve kaynakları ile kodun kullanım detaylarıyla ilgili 

bilgiler https://github.com/shadymeowy/goksatpfd adresinde bulunabilir. 
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