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1. Proje Özeti 
1.1. Tasarımda İzlenen Yöntem 

Hava aracının tasarım sürecinde öncelikli olarak görevlerin puan kriterleri göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu kriterler incelendiğinde tasarım isterleri hafif, hızlı, manevra kabiliyeti 

yüksek bir araç olması yönünde belirlenmiştir. Yüksek hız anında laminer hava akışının aracın 

uçuş performansına katkı sağlayacağı ve ekipmanları olası kırımlardan koruması düşünülerek 

gövde tasarımı yapılmıştır. Gövde tasarım sürecinde kanat profilleri incelenerek kaldırma 

kuvveti bir ister olmadığı için özellikle negatif kambere sahip bir kanat profili baz alınarak gövde 

tasarlanmıştır. Hem kararlı bir uçuş sergilemesi hem de araç üzerinde ekipmanlar için yeterli 

alan bulunması için Hibrit-X şase konfigürasyonu tercih edilmişti. İkinci görev için aracın taşıma 

gücünün yüksek olması ve stabil bir uçuş gerçekleştirmesi gerektiği düşünülerek yüksek itki 

gücüne sahip motor, kararlılığı yüksek şase yapısı ve performans sınırlarına göre asgari 

miktarda su alabilecek şekilde görev mekanizması tasarlanmıştır. İniş takımları da iki farklı 

görev için ayrıca konfigüre edilmiştir. İlk görevde aracın hafif olması tasarım isteri olarak 

belirlendiği için daha kısa, ikinci görevde ise görev mekanizmasının yerleşebileceği şekilde 

uzun bir iniş takımı tasarımı yapılmıştır. Ayrıca pervanelerin olası bir kaza durumunda güvenlik 

açısında ve ekipmanları kırımdan koruma sağlaması için pervane ve motor korumalığı tek 

parça halinde tasarlanmıştır.  

1.2. Takım Organizasyonu 

 
 
  

TAKIM AD: SIRIUS-AD 

ARAÇ TÜRÜ: Döner Kanat İnsansız Hava Aracı 

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi 

TAKIM KAPTANI: Eren Özkılınç 
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1.3. İş Zaman 

Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

Proje süreci boyunca takvime bağlı kalınması, kısa, orta ve uzun dönemli hedefler ile takım 
içinde düzenlendi. Gerçekleştirilemeyen yerlilik çalışmaları, bir kısmı maddi sebepler ve bir 
kısmı yeterli üretim ortamının sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda 
pandemi vb. durumlardan çalışma süreçlerinin elde olmayan sebeplerden dolayı duraksaması 
planlanan bazı süreçlerin gerçekleşmesine engel olmuştur. 
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2. Detaylı Tasarım 

2.1. Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Hava aracının boyutsal parametreleri Tablo-1’de gösterildiği gibidir. 
Tablo 1: İHA parça ve toplam ağırlık tablosu 

 

Parça Adı Ağırlık 

(gram) 

Adet Toplam Ağırlık 

(gram) 

Şase 240,00 1 240,00 

Şase ara kat 10,00 1 10,00 

Gövde 133,00 1 133,00 

İniş takımı (ilk görev) 423,32 1 423,32 

İniş takımı (ikinci görev) 267,00 1 267,00 

Pervane korumalığı 13,00 4 52,00 

Su alma haznesi 215,00 1 215,00 

Su pompası 150,00 1 150,00 

Hortum 10,00 2 20,00 

Fırçasız motor 33,84 4 155,36 

Servo motor 13,40 1 13,40 

Pervane 3,90 4 15,60 

ESC 15,00 1 15,00 

Uçuş kontrol kartı (Pixhawk Orange Cube) 82,00 1 82,00 

GPS ve standı 58,00 1 58,00 

Lidar 4,70 1 4,70 

Lipo-Pil 228,00 1 228,00 

Güç Modülü 26,00 1 26,00 

Telemetri Modülü 4,70 1 4,70 

Uçuş bilgisayarı (Raspberry pi) 50,00 1 50,00 

Görüntü İşleme kamerası (Pi kamera) 3.70 1 3.70 

Vida-Somun 1,00 20 20,00 

Voltaj Regülatörü 13,00 1 13,00 

Sigorta 5,00 1 5,00 

Akım kesici 10,00 1 10,00 

Alıcı 15,70 1 15,70 

Toplam (Birinci Görev) 1356,40 

Toplam (İkinci Görev) 1962,48 
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Hava aracının birinci görevde sahip olduğu konfigürasyona göre ağırlık merkezi ayrı 

olarak hesaplanmış ve şasenin orta noktasına yakın bir konuma yerleştirilmiştir. Aynı zamanda 

dikey eksende şasenin altına yakın bir noktada konumlandırıldı  

Tablo2 İHA birinci görev denge tablosu 

 

 
 

Parça Adı Ağırlık 

(gram) 

X uzaklığı 

(mm) 

Y uzaklığı 

(mm) 

Z uzaklığı 

(mm) 

Şase 240,00 6.75 22.53 11.96 

Şase ara kat 10,00 20.87 0 16.12 

Gövde 133,00 15.76 15.76 0,00 

İniş takımı (sağ ön) 45,00 111.76 110.11 73.82 

İniş takımı (sol ön) 45,00 110.38 112.42 73.82 

İniş takımı (sağ arka) 45,00 110.06 110.27 73.82 

İniş takımı (sol arka) 45,00 109.97 110.29 73.82 

Pervane korumalığı (sağ ön) 13,00 119.46 119.68 1007 

Pervane korumalığı (sol ön) 13,00 119.68 119.46 10.07 

Pervane korumalığı (sağ arka) 13,00 119.46 119.68 10.07 

Pervane korumalığı (sol arka) 13,00 119.68 119.46 1007 

Fırçasız motor 33,84 106.92 113.04 5.02 

Pervane (sağ ön) 3.90 110.01 110,00 19.74 

Pervane (sol ön) 3,90 110,00 110.01 19.74 

Pervane (sağ arka) 3.90 110,00 110.01 19.74 

Pervane (sol arka) 3.90 110.01 110,00 19.74 

ESC 15,00 50.22 5.32 20.43 

Uçuş kontrol kartı (Pixhawk orange cube) 82,00 29.02 2.14 3019 

GPS ve tutacağı 58,00 11.23 35,00 107.27 

Lipo-Pil 228,00 17.27 2.17 1.57 

Güç Modülü 26,00 0,98 24.69 6.48 

Telemetri Modülü 4,70 60.69 3.34 39.32 

Alıcı 15,70 17.10 1.43 45.93 

Ağırlık Merkezi Konumu 1356,40 7.19 2.69 19.34 
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İkinci göreve özelleştirilmiş iniş takımı ve ekstra olarak su alma mekanizması 

elemanları olduğundan ikinci görev konfigürasyonuna göre ağırlık merkezi denge tablosu 

Tablo-3’te gösterildiği gibidir. Su haznesinin bulunduğu konum gereği ağırlık merkezi 

eksenlerden biraz uzaklaşmasına sebep olmuştur fakat su haznesi yapılan kararlılık 

analizlerine göre uçuşu tehlikeye atmayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Tablo 3: İHA ikinci görev denge tablosu 

Parça Adı Ağırlık 

(gram) 

X 
uzaklığı 
(mm) 

Y 
uzaklığı 
(mm) 

Z 
uzaklığı 
(mm) 

Şase 240,00 6.75 22.53 11.96 

Şase ara kat 10,00 20.87 0 16.12 

Gövde 133,00 15.76 15.76 0 

İniş takımı 233,00 0 0 115.86 

Pervane korumalığı (sağ ön) 13,00 119.46 119.68 10.07 

Pervane korumalığı (sol ön) 13,00 119.68 119.46 10.07 

Pervane korumalığı (sağ arka) 13,00 119.46 119.68 10.07 

Pervane korumalığı (sol arka) 13,00 119.68 119.46 10.07 

Fırçasız motor 33,84 106.92 113.04 5.02 

Pervane (sağ ön) 3.90 110.01 110,01 19.74 

Pervane (sol ön) 3,90 110,01 110.01 19.74 

Pervane (sağ arka) 3.90 110,01 110.01 19.74 

Pervane (sol arka) 3.90 110.01 110,01 19.74 

ESC 15,00 50.22 5.32 20.43 

Uçuş kontrol kartı (Pixhawk orange cube) 345,86 29.02 2.14 30.19 

GPS ve tutacağı 58,00 25.95 34.93 47.63 

Lipo-Pil 228,00 17.27 2.17 1.57 

Güç Modülü 26,00 0,98 24.69 6.48 

Telemetri Modülü 4,70 60.69 3.34 39.32 

Alıcı 15,70 17.11 1.43 45.93 

Lidar 4,70 0.72 118.11 110.65 

Uçuş bilgisayarı (Raspberry pi) 50,00 5,00 2.79 8.33 

Görüntü İşleme kamerası (Pi kamera) 3.70 3.89 117.63 105.36 

Ağırlık Merkezi Konumu 1468,00 5.74 2.27 28.59 
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2.2. Gövde ve Mekanik Sistemler 
2.2.1. Gövde 
İnsansız hava aracının gövde tasarımında kullanılacak gövdenin iç hacmin ölçüleri; 

gövdenin yatay uzunluğu 287.50 mm, genişliği 110 mm, dikey uzunluğu 65 mm olarak 

belirlendi. Tasarımda gövdenin ileri uçuşta laminer hava akışı, diğer eksenlerden gelebilecek 

rüzgâr bozunumunu en aza indirebilmek için kamburluk oranı yüksek olan Eppler 863 (airfoil) 

kullanıldı. Gövdenin gerekli  dayanımı ve sinyal geçirgenliği sağlaması açısından cam elyaftan 

üretildi. Alt ve üst olarak iki tabakadan oluşan gövde; üst tabaka 3 katmanlı cam elyafı 0.6 mm, 

alt tabaka 4 katmanlı cam elyafı 0.8 mm kalınlığında olmak üzere üretildi. Farklı kalınlıklarda 

üretilen gövde hem sıkı geçme hem de vida-somun ile bütünleşmektedir. Gövdenin üretiminde 

belirli ölçülerde kesilerek hazırlanan tahta kalas, 3 eksenli CNC aracılığıyla işlenerek bir erkek 

kalıp elde edildi. Elde edilen kalıbın yüzeyi temizlenerek kompozit üretimine hazır hale getirildi. 

Belirlenen ölçülerde kesilen cam elyaf kumaşlar, önceden üzerine 5 kat katı kalıp ayırıcı 

uygulanmış kalıplara sırayla yerleştirilerek üzerlerine epoksi-sertleştirici karışımı uygulandı. 

Bütün kumaş katmanları uygulandıktan sonra kalıp, vakumlanarak kürleşmesi gerçekleştirildi. 

Kürleşme işleminin bitiminde kalıptan ayrılan kompozitin kenarları düzeltilerek şaseye 

yerleştirilebilecek şekilde modifiye edildi. Gövdenin alt ve üst parçalarına güneş ışığından 

doğacak ısınmanın önüne geçebilmek için beyaz sprey boya ile boyandı. Bu sayede gövde 

haznesinde bulunan elektronik malzemelerin fazla ısınmasının önüne geçilmesi hedeflendi.  

Şekil-1: Gövde 3 boyutlu modellemeleri ve üretimleri 

2.2.2. Şase: 

İHA’nın şase tasarımında; dayanıklılığı, hafifliği ve ekipmanlara sağladığı alan 

açısından en uygun modelin Hibrit-X olduğu kararlaştırıldı. Açıklığı 300 mm ve motor montaj 

alanlarıyla birlikte 340 mm olarak tasarlanan şasenin gerekli isterleri sağlaması için 20 kat 

karbon fiber kullanılarak 5 mm kalınlık elde edildi. Üretim aşamasında 35x35 olarak kesilen 

toplamda 400 gr karbon elyaflar ve aynı şekilde 400 gr ağırlığında reçine-sertleştirici karışımı  
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Kompozit el yatırması yöntemiyle hazırlandıktan sonra vakumlanarak kürleşmeye bırakıldı. 

Üretilen levha Autodesk ArtCam programında hazırlanan g-code ile üç eksenli CNC 

makinasıyla kesildi ve kullanılmaya hazır hale getirildi.   

 
 
 
 
 
 
 
Şekil- 2: Şase 3 boyutlu modellemesi ve üretimi 

2.2.3. İniş Takımı:  

Döner kanat iha’nın iniş takımları tasarlanırken güvenli ve stabil bir iniş sağlayan 

dayanıklı ve hafif olmasına dikkat edilmiştir. Yapılan dayanım ve çarpma analizleri sonucunda 

birçok tasarım karşılaştırılmış ve iniş takımlarının açışı, malzemesi ve uzunluğu hakkında kesin 

verilere ulaşılmıştır. Yarışmada gerçekleştirilecek olan iki görev için de yarışma 

parametrelerine uygun iki farklı iniş takımı tasarlanmıştır.  İlk görevde herhangi bir yük 

taşınmadığı için daha kısa ve daha hafif bir iniş takımı tasarlanmıştır. İkinci görevde ise iki litre 

su tankını taşıyabilmek için daha uzun ve daha dayanıklı bir tasarıma ihtiyaç duyuldu. Her iki 

görevde de dayanıklılık ve hafiflik ön plana alındığında ayaklarda 10mm çapında karbon 

çubuklar kullanılmış ve onları birleştirmek için 3 boyutlu yazıcıda üretilen PLA filamentler den 

üretilen ek yerleri kullanılmıştır. 

Şekil-3: İniş takımları ve montajlı hali 
2.3. Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

 Hava aracına farklı programlarda akış, statik dayanım, dinamik dayanım, Stabilite ve 

kontrol analizleri farklı senaryolarla yapılmıştır. Bu sayede hava aracının performans özellikleri 

ile havadaki ya da dayanım tepkileri tahmin edilebilir olmuş ve uçuş bilgisayarı bu veriler 

ışığında parametre düzenlemeleri yapılmıştır. 

2.3.1. Aerodinamik Analizler 

 Aerodinamik analizler kapsamında Ansys Fluent ve Autodesk CFD Simulation 

programları kullanılmıştır. Ansys analizlerinde hava aracının motorunun bilinen asgari dönüş 

devri olan 30000 rpm döndüğü simüle edilmiş ve etrafında oluşturduğu türbülans durumları 

gözlenmiştir. Aynı zamanda pervanenin bu devirlerde oluşturduğu kaldırma kuvveti 

hesaplanmış olup yaklaşık olarak 17kN=1700gram olarak bulunmuştur.  
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Bu veriler motorun fabrika verisi olan 1762 gram ile kıyaslandığında %5lik bir hata payı ile 

değerler yakınsanmıştır. Analizlerde 5045 pervane kullanılmıştır. 

 

Şekil-4: a) Pervane basınç dağılımı b)pervane akış analizi c)pervane kaldırma kuvvet grafiği 

Bir sonraki analiz serisinde hava aracının görev-1 konfigürasyonuna akış analizleri yapılmıştır. 

Analiz koşulu olarak 20m/s hızla akan bir rüzgârın içindeki hareketi simüle edilmiştir. Analiz 

sonuçları yorumlandığında gövde airfoil karakteristiğini koruyarak hava aracına laminer bir akış 

sağlamaktadır. Beklenilenin aksine dikey ve yan akışlar durumunda da hava aracı 

karakteristiği gereği laminer akışı korumaktadır. Gövde yapısı gereği gövde üzerinde bazı 

noktalarda havanın akış hızı 43 m/s hızları görmüştür. Analiz sonuçlarına göre gövdenin alt 

kısmı ve üst kısmı arasında oluşan basınç farkı oluştuğu ve bunun kaldırma kuvveti olarak 

uçuş performansını arttırdığı kanaatine varılmıştır. 

Şekil-5: a) Aşağı yönlü pervane akışı b) aşağı yönlü gövde akışı c) 3boyutlu akış analizi 

Şekil-6:a) 3 boyutlu akış analizi b&c)gövde üzerindeki hız ve basınç dağılımı 

İkinci görev konfigürasyonuna göre yapılan analizler sonucunda görülen şu ki görev 

mekanizması hava aracının uçuşuna negatif yönde etkiler yapmakta.  

Şekil7- a&b)İkinci görevde gövde üzerindeki hız ve basınç dağılımı c)ikinci görev akış analizi 
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Oluşturduğu sürtünme kuvveti 25N ve sürtünme katsayısı 1,35 olarak bulunmuştur. 

2.3.2. Dinamik Çarpma Analizleri  

Çarpma analizlerini yorumladığımızda hava aracının iniş takımları 5m’den düşmelere 

dayanım gösterebilirken 5m’den fazla düşme durumunda iniş takımları kırıma uğramaktadır. 

Şekil-8: a)1m/s’den çarpma b) 3m/s’den çarpma c)5m/s’den çarpma d)10 m/s’den çarpma analizi 

2.3.3. Stabilite ve Kontrol 

Hava aracının Matlab Simulink programı ile matematik modellemesi hazırlanmış olan 

döner kanat konfigürasyonuna hazırlanan PID kontrolcüsü ile kontrol ve Stabilite analizleri 

yapılmıştır. Analizler yorumlandığında hava aracı sapma hareketindeyken irtifa kaybetmeye 

başlamaktadır. Bu durumu motorların hızları arttırılarak düzenlenmeye çalışılmıştır.  

  

 

 

 

 

Şekil-9: a)Matematik modelleme b) kontrol blokları 

Şekil-10: a)Z eksenin oluşturulan bozunumun hava aracında oluşturduğu durumlar 
2.4. Görev Mekanizması Sistemi 

İnsansız hava aracının istenilen görevleri olabilecek en hızlı şekilde ve maksimum 

verimlilikle yerine getirebilmesi için üç farklı mekanizma tasarlandı. Tasarlanan mekanizmalar 

arasında seçim yapılırken haznenin hacmi, aerodinamik yapısı, suyu alma ve tahliye 

yöntemleri gibi faktörler dikkate alındı. Tasarlanan ilk mekanizmada hava aracının suya 

yaklaşması ve haznenin suyun içine girerek su ikmali yapması planlanıyordu; fakat yapılan 

deneylerde hava aracının suya yaklaşmasıyla uçuş kararlılığının bozulması ve haznenin 

yetersiz hacminden dolayı bu tasarımın kullanılmasından vazgeçildi. Yeni mekanizmanın 

tasarım sürecinde önceki mekanizmanın eksiklikleri göz önünde bulundurularak mekanizmaya 

su pompası ve kapak gibi sistemler entegre edildi. Tasarlanan yeni mekanizmada su pompası 

yardımıyla hazneye yaklaşık 2 litre su doldurulması, tahliye işleminin ise servo motor 

yardımıyla hareket ettirilen 50x40 büyüklüğünde kapağın hedeflendi.  
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Mekanizmanın gövdeye entegrasyonunda uçuş kararlılığı ve montaj elemanlarının 

statik hesaplamaları dikkate alınarak haznenin iniş takımlarına sabitlenmesine karar verildi. 

Görev mekanizmasının daha hafif ve üretiminin daha pratik olması için camfiber malzeme 

kullanıldı. Haznenin iniş takımına montajında kullanılan karbon çubuklar, üç boyutlu yazıcıda 

dayanımı ve hafiflik açısından yeterli olan PLA filamenti ile üretilen bağlantı elemanları 

kullanılarak bir araya getirildi. Hacmi arttırılan haznenin suyu doldurmasında oluşabilecek 

zaman sorununun önüne geçmek için piyasadaki su pompaları araştırıldı. İncelenen çeşitli 

pompalar arasından istenilen hedeflere ve kriterlere en uygun olan 3 sistem seçildi ve testleri 

yapıldı. Su pompası seçiminde pompanın ağırlığı ve su çekme performansı dikkate alındı. 

Tablo-4’de çalışma aralıkları ve performansı gösterilen pompa türleri arasından deney sonucu 

ve tasarım isterleri ile uyuşsan JT-500 pompa kullanıldı. JT-500 12V dalgıç su pompası görev 

mekanizmasında bu pompanın kullanılmasına karar verildi. JT-500 dalgıç pompası ile kısa 

süre içinde yüksek miktarda su çekilerek görev süresini kısaltacak ve su kapasitesini 

arttıracaktır. 

Tablo 4: Su pompaları karşılaştırması 

Test  Motor adı Pompa 

tipi 

Voltaj(V)  Pompa 

ağırlığı 

(gram)  

Kullanılan 

hortum 

uzunluğu 

(metre) 

İstenilen 

maksimum 

akış 

(Litre/dakika) 

Kaydedilen  

akış 

performansı 

(Litre/dakika)  

1 QR30E Dalgıç su 

pompası 

12 67 2 4 L/dk 0,4L/dk 

2 ASLONG 

WP-37B 

Hava ve 

su 

pompası 

12 70 2 1,5L/dk 0,85L/dk 

3 JT-500 Dalgıç su 

pompası 

12 150 2 10L/dk 5L/dk 

 
 
 
 
 
 

2.5. Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç sistemleri 

Hava aracının hızlı ve güvenli bir şekilde görevlerini başarılı tamamlaması için elektrik 

ve elektronik ekipmanları yapılan literatür taramaları ve denemeler sonucunda belirlenmiştir. 

İlk olarak aracın uçuş kontrol kartı “Pixhawk 2.4.8” modeli kullanılarak yapılan deneme 

uçuşlarında, işlemcilerin zayıf olmasından dolayı, hava aracının tepkilerinde gecikmeler 

yaşandığı belirlenerek bir sonraki uçuş deneylerinde daha üst model olan “Pixhawk Cube” 
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uçuş kartı kullanılmış, istenilen verilere ve tepki süresi aralığına ulaşılmıştır. Denemeler 

sonucunda uçuş kontrol kartı modeli, “Pixhawk Cube” olarak belirlendi. 1300 gram ağırlığında 

tasarlanan hava aracını kaldırabilecek ve istenilen hıza ulaşabilmesi için yeterli itkiyi 

oluşturabilecek motor çeşitleri incelenmiş olup, seçenekler arasından 1762 grama kadar 

kaldırma kuvveti oluşturabilen Emax RS2306- 2750 KV motor kullanılmıştır. Bu motorlar 

sayesinde hava aracının görevleri asgari seviyede hızlı şekilde bitirebilmesi planlanmaktadır.  

Hava aracının enerji sarfiyatı göz önüne alınarak yapılan hesaplamalar çerçevesinde 

yaklaşık 3,6 dakika uçuş süresinin olduğu ve asgari 55 amper akım çektiği için ideal pil olarak 

4S, 14.8 volt, 5200 mAh 50C lityum polimer (LiPo) batarya kullanılmıştır. Görev mekanizmaları 

kapsamında görüntü işleme için kullanılan “Raspberry Pi 4B+” bilgisayarının enerjisi için 

yapılan denemelerde 9V’luk pil kullanılmış fakat uçuş esnasında pilin voltajının düştükçe 

verimli çalışmadığının kanaatine varılmıştır. Üzerinden maksimum 3 ampere kadar akım 

geçiren “LM2596” marka ayarlanabilir voltaj düşürücü regülatör ile pilden gelen yüksek voltajın 

görüntü işleme bilgisayarına nominal enerji vermesi hedeflendi. Görev mekanizması için “12V 

JT-500” marka su pompası kullanıldı. Enerjisi pilden seri bağlanarak sağlanacak pompada ” 

LM2596” marka voltaj düşürücü regülatör kullanıldı. Hava aracının tüm elektronik aksamı 

aşağıdaki şemada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.Döner kanat araç mekaniğine bakıldığında 

motorların verebileceği toplam itki gücünün yarısıyla aracı kaldırabilmesi beklenir. Yarışma 

isterleri değerlendirildiğinde kısa sürede görevleri yerine getirebilmek için bu ağırlık itki oranı 

aracta 1:4 olarak belirlendi. Bu kapsamda Emax rs2306 2750 kV motor tercih edildi. Motorların 

ve sistemin çekebileceği maksimum akım değeri 55-60 amper aralığında olduğu test edildi ve 

buna göre esc seçimi yapıldı. Elektronik hız kontrolcüsü olarak ördü bir arada (4IN1) olan 

“Hobbywing” marka 60 amper elektronik hız kontrolörü kullanılmıştır. 4 kontrolcünün bir arada 

olması sayesinde kablolama ve araçta kapladığı alan azami seviyede olması sağlanmıştır. 

ESC programlanırken BLHeli_32 isimli üçüncü nesil ESC yazılımı kullanıldı. Programın 

sağladığı işlem gücüyle, diğer protokollere göre daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek 

güncelleme hızı ile daha hızlı giriş sinyalleri elde edildi. 48Khz’ e kadar programlanabilir pwm 

frekansına ve otomatik motor zamanlamasına sahip olmasıyla beraber uçuş performansını 

iyileştirmiştir. ESC üzerindeki ısı sensörünü yöneterek aşırı ısınma durumunda aracın kontrollü 

bir iniş yapacak sekilde programlandı. Yarışma alanında takımlar arasında bağlantı 

probleminin oluşturacağı kaza riskini ortadan kaldırmak için şifrelenebilen telemetri olan Xbee-

S2C seçildi. Aracın gövde kısmında manyetik alan oluşturan devre elemanı sayısı fazla 

olduğundan telemetri cihazının yeri bu manyetik alandan etkilenmeyecek şekilde 

konumlandırıldı. Bu sayede daha geniş bir kapsama alanı elde edildi. Uçuş performansını 

pozitif yönde arttırdığı tepsit edilen 12 metreye kadar 10cm hata payı ile ölçüm yapabilen lidar 

yükseklik sensörü kullanılmıştır. Bu sayede uçuş kontrol kartı iniş, kalkış ve alçak irtifalarda 

kararlı bir uçuş sergileyebilmektedir. Hava aracının doğru bir konum bilgisine sahip olabilmesi 
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için yüksek uydu frekans bağlantısına sahip olan bir GPS’ e ihtiyaç duyacaktır. Bu kapsamda 

Here3 GPS’ inin 2,5cm gibi düşük hata payı olması sebebiyle görevleri yerine getirmek için 

kullanıldı. Güvenlik nedeniyle sisteme 125A değere sahip iki adet midival sigorta paralel olarak 

devreye bağlandı. Midival sigortanın tercih edilmesinin sebebi ise boyutları itibariyle şase 

üzerinde çok az yer kaplaması ve görselliği bozmamasıdır. Sigortalarla birlikte acil durum 

butonu da sisteme eklenmiştir. Hava aracının şüphesiz en önemli özelliklerinden bir tanesi 

görevlerini insansız bir şekilde yani otonom olarak yerine getirebilmesidir. Otonom görevlerin 

doğru verilerle uçuş kontrol kartına yüklenememesi durumunda araçta hasarlar meydana 

gelmesi olasıdır. Uçuş kontrol arayüzleri karşılaştırıldığında Mission Planner yer istasyonunun 

daha kapsamlı ve daha kullanışlı olduğuna karar verilmiştir. Aracın otonom uçuş için 

hedeflenen görevi yerine getirebilmesi için görevden önce aracın kendi sistemine tanıtılması 

gerekir. Bu sebeple gereken modlarda deneme uçuşları yapılmıştır. Stabilize modda kaldırılan 

aracın sağlıklı bir itki eğrisine sahip olabilmesi için motorlarla ve güçle ilgili parametreler 

düzenlenmiştir. Ayrıca ESC’ ye gönderilen pwm çıkış aralığını belirlemek amacı ile değerler 

güncel olarak değiştirilmiştir. Aracın en düzgün ve sağlam proporsiyonunda, tam şarjlı pille 

stabilize modda kalkışı sonrasında althold, poshold ve loiter modlarında irtifası ve konumu 

hakkında ne kadar doğru veriler aktardığı Mission Planner üzerinden loglar yardımı ile test 

edilmiştir. Bu işlemler aracın irtifa kontolü ve dengesinin sağlanması amacıyla uygulanmıştır. 

Sağlıklı bir şekilde uçabilen aracın kendini tanıması ve en iyi performansı elde etmesi adına 

PID değerleri alınması gerekmektedir. Bu işlem için altholdda havalanan aracı autotune 

moduna alarak PID kazançları alması sağlandı. Bu uygulamalardan sonra konfigürasyonu 

daha güçlü olan aracın otonom olarak görevini yerine getirebilmesi sağlanmıştır. Auto modu, 

althold modundan irtifa kontrolünü ve loiter modundan konum kontrolünü aldığı için otonom 

uçmadan önce bu modlar test edilmiştir. Titreşim seviyelerinin ve pusula parazit seviyelerinin 

kabul edilebilir olması için HDOP değerinin 2.0'ın altında olması gerekmektedir. GPS'in iyi 

çalışmasını sağlayabilmek adına bağlanılabilen uydu sayısı değeri en az 7 olmalıdır. Bu 

değerler kontrol edilip sağlandığında uçuş için sağlıklı bir ortam oluşturulmuş demektir. Gerekli 

ortam kontrollerinden sonra görev rotasını oluştururken komutlara ve seyir edeceği güzergaha 

dikkat edilerek görev planı oluşturulmuştur. Dönüşlerde yapacağı manevra hareketleri göz 

önüne alınarak eğim açısı ve waypoint yarıçapları ayarlanmıştır. Rotanın dışına çıkma ihtimali 

veya muhtemel bir kaza durumu için failsafe modunun araç için ayarlanması gerekmektedir. 

Bu mod araç kontrolünün kaybedilmesi durumunda aracın kurtarılmasını kolaylaştırmak ve 

kazaları önlemek için bir dizi arıza emniyetli mekanizmaya sahiptir. Böyle bir durumda 

kumandayı kapatmak yeterlidir. Araç kendini land modunda olduğu konuma iniş yaptıracaktır. 

Bahsedilen hususlar sağlandıktan sonra auto modda uçuş gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

loglar uçuş performans parametreleri bölümünde eklenmiştir. 
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2.6. Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 
Döner kanat iHA’dan ikinci görev için konumu belli olmayan kırmızı bir alana su bırakması 

istenmektedir. Görevi yerine getirebilmesi için görüntü işleyecek olan 4 çekirdekli Cortex-A72 

arm tabanlı 1.5GHz çalışma frekansına sahip olması sebebiyle Raspberry Pi 4B görüntü  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-11: Elektrik Devre Şeması 

işleme görevinde kullanılmıştır. Sahip olduğu teknik performansın yanı sıra boyut ve ağırlık 

olarak hava aracına kolayca eklenebilmiştir. 

Görüntü işleme için kullanılan kamera ise Pikamera-v2’dir. Mesafenin yüksek 

hassasiyet ile tespit edilebilmesi için araçta yükseklik algılayıcı lidar sensörü de bulunmaktadır. 

Aracın kırmızı bölgeyi tanıması için hazırlanan algoritmaya ait akış diyagramı şekilde 

gösterilmiştir. Bu alanın tespiti için araçta bulunan kameradan alınan görüntü işlenerek kırmızı  

Şekil-12: Görüntü işleme algoritması 

bölgenin orta noktasının koordinatları alınacaktır. Kameranın merkezinden kırmızı noktanın 

merkezine olan uzaklık verisi piksel cinsinden elde edilmektedir. Gerçek dünya uzaklık 

dönüşümü kameranın kendine özel odak uzaklığı değeri ile frame boyutu göz önünde 



 

15 
SIRIUS-AD Döner Kanat Takımı-2021 

 

bulundurularak yapılan işlemler sonucu çevirilmiştir. Bu işlemler ait  örnek bir görsel aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

Önceden uçuş kontrol bilgisayarının arayüzünde çizilen rotasına, tespit edilen bu 

koordinat noktası, uçuş kontrol kartının iletişim protokolü olan mavlink protokülü kullanılarak 

yeni hedef noktası olarak eklenilecektir. Böylelikle araç tespit edilen kırmızı bölgeye 

yönelecektir. 

Şekil-13: Görüntü işleme yazılımında dönüşüm kısmı 

Şekil-14: Görüntü işleme yazılı fonksiyonu 
 

Görüntü işleme için açık kaynak kütüphanesi olan OpenCV kütüphanesi 

kullanılmaktadır. Kameranın kırmızı rengi net bir şekilde algılayabilmesi için opencv 

kütüphanesinden çeşitli renk filtreleri kullanılmıştır. Görüntüde oluşan renk kirliliği ve 

gürültüsünü azaltmak için bulanıklaştırma filtresi olarak kutu filtreleme yerine yüksek frekanslı 

Şekil-15: Gamma ışık dönüşümü 
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bileşenleri azaltan düşük geçişli bir filtre olan gauss filtresi ve her bir pikselin değerini komşu 

piksellerin değerleriyle birleştirip görüntüyü bulanıklaştıran kernal filtresi kullanılmıştır.  

Bunlara ek olarak gamma düzeltmesi ile o anki ışık şiddet durumuna bağlı olarak görüntünün 

parlaklık ayarlamaları otomatik olarak yapılacak şekilde düzenlenmiştir. Kameradan alınan her 

bir karede birden fazla koşul sorgulaması yapılmaktadır. Bunlardan ilki renk, ikincisi alan ve 

üçüncüsü şekildir.  

Bu sayede algılanan başka herhangi bir cismin hedef nokta olarak belirlenmesi 

önlenmiştir. Kırmızı renk tespiti için yapılan geliştirme aşamalarından ve kırmızı alanı açık 

havada tanıdığı Şekil’de gösterilmiştir. kırmızı ama farklı bir şekle sahip kırmızı alanla yapılan 

test görüntüsünde de gösterildiği gibi algoritma alanın şekli yuvarlak olmadığı için tanımlama 

yapmamıştır. 

2.7. Uçuş Performans Parametreleri 

Şekil-16:’da kullanılan motora ait veriler gösterilmiştir. Bu veriler ışığında uçuş süresi 

hesaplamaları tablo ?’da gösterilmiştir. 5200mAh = 5,2Ah kapasiteli motorumuzu havada 

tutabileceği 50% oranda kullanıldığı ve 80% desarj edilerek kullanılacağı varsayımı yapılırsa  

𝑈ç𝑢ş 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =
(𝑃𝑖𝑙 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖(𝐴ℎ) × 𝑃𝑖𝑙 𝐷𝑒ş𝑎𝑟𝑗 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤)

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐻𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐴𝑘𝚤𝑚(𝐴)
× 60 =

((5,2 × 60) × 80%)

(17,1 ∗ 4)
= 3.67 𝑑𝑘 

Döner kanadın kararlı bir uçuş için kendi ağırlığının en az iki katı itki üretebilmesi 

gerekmektedir. Harcandığı varsayılan amper değeri bu kriter göz önünde bulundurularak motor 

verilerinden elde edilmiştir. 

Tablo 5: Motor verileri tablosu 
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Tablo-6: İHA batarya gereksinim tablosu 

Aracın toplam ağırlığı 1307 gr 

Her bir motorun üretmesi gereken min. itki 653 gr 

Motorun çektiği amper değeri 17,1 A 

Pilin Kapasitesi 5,2*(%80)=4,16 

Uçuş süresi (4,16*60)/(17,1*4)=3,67 

Hava aracının ağırlığı uçuş performansını etkileyen en önemli bileşenlerden biridir. Bu 

sebeple batarya seçimi yeterli uçuş süresini sağlayabilecek azami değerlere sahip olacak 

şekilde seçilmiştir. Böylelikle araç istenilen hafifliğe ulaşmıştır. 

Şekil-17 :Tırmanma oranı veri örneği

 Şekilde görüldüğü üzere araç görevi 

gerçekleştirirken motorlar maksimum 180A akım 

harcamıştır. Uçuş genelinde ise yaklaşık 70A akım 

harcadığı görülmektedir. Aracın ulaşabildiği 

maksimum hız ve manevra kabiliyeti göz önünde  

bulundurulduğunda ilk görevi tamamlama süresi yaklaşık 1 dakika, ikinci görev yaklaşık 3 dk 

40 sn olacaktır. Araç bu sürelerde pile zarar vermeden güvenli bir şekilde uçabilmektedir. 

Tablo-7 :Orijinal spesifikasyonlarla nihai tasarımın ölçülen performans karşılaştırması 

Şekil-18: Tırmanma oranı veri örneği 

Parametreler Değerler 

Maksimum yatış açısı roll 13,66 

Maksimum sapma açısı yaw 357 

Maksimum yunuslama açısı 14,85 

Tırmanma oranı  

Pervane maksimum dönüş   

Pervane tork  

Minimum güç gereksinim  

X eksenindeki maksimum ivmelenme  

Y ekseninde maksimum ivmelenme  

Z ekseninde maksimum ivmelenme  

Parametreler Tasarım Spesifikasyon 

Maksimum itki 6800gr 6000gr 

Maksimum ağırlık 1306gr 1500gr 

İtki-ağırlık oranı 5 4 

Batarya ömrü 3,65dk 3,44dk 
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Şekil-19 a)Tırmanma oranı veri örneği  b) Barometre ile ölçülen yükseklik  veri örneği 

Şekil 20 :GYRO ile ölçülen dönüş oranları veri örneği 

İtki testleri 

Motorların veri sayfalarında 

yazan değerlerin gerçekte elde edilip 

edilmediği ve farklı boyutlarda 

pervanelerin ne kadar itki ürettiği 

tasarlanan itki ölçüm standı ile 

ölçülmüştür 

Yapılan itki testleri sonucu 

elde edilen grafik şekilde 

gösterilmiştir.     

Şekil ? : İtki-gaz kolu yüzdesi grafiği 

Aracın görev boyunca uygulaması gereken fonksiyonlar ve uçuş süresi göz önünde 

bulundurularak batarya kapasitesi……. Belirlenmiştir. Uçuşun kalitesini belirleyen temel 

unsurlardan biri de aracın kütlesidir. Bundan dolayı pilin ağırlığına da dikkat edilmiştir. Batarya 

seçimi, esc seçimi, gövde frame çerçevesinin bileşenleri ağırlıklarına da dikkat edilerek 

seçilmiştir.  

Aracı havada tutan kilit bileşenlerden biri pervanelerdir ve uçuş kalitesini doğrudan 

etkiler. Boyutu itibari ile sağladığı itme aracı havada tutuşunu etkileyen unsurdur. Gövdenin 

küçük olmasının yanında küçük pervaneler hızı değiştirmek için daha az güze ihtiyaç 

duyduğundan veri girişlerine daha hızlı tepki verecektir. Bahsedilen özellikler baz alınarak 

5045 pervane seçilmiştir.  
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Frame çerçeve modellemesi, gereken uçuş hızını elde edebilmek için analizler sonucu 

x frame type olarak belirlenmiştir. Çerçeve seçimi pervane seçimi için de bir yol çizmektedir. 

Aracın stabilizasyonu motorların ve pervanelerin arasındaki mesafeden etkilenmektedir. 

Titreşimleri önlemek için bu mesafe analiz programları üzerinden hesaplanmıştır. Frame 

çerçeve bileşenin hafif ve dayanıklı olması için karbonfiber kullanılmasına karar verilmiştir. 

Görevi itibariyle yükü taşıyabilecek güçte ve dayanıklılıkta tasarlanmıştır. Ayrıca elektronik 

sistemin kurulabileceği ve motorların yerleştirilebileceği alan hesaplanarak frame üretilmiştir.  

2.8. Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Malzeme Birim Fiyat Adet Toplam Fiyat 

Pixhawk Orange Cube-Uçuş Kontrol Kartı 3547,89 1 3547,89 

Raspberry Pi 4B-Görüntü İşleme Bilgisayarı 878,66 1 878,66 

Pixhawk Here3-GPS Modülü 1624,50 1 1624,5 

Emax rs2306 2750kV-Fırçasız Motor 366,83 4 1467,32 

Pervane(1 set) 75,00 4 300,00 

Hobbywing Bl_Heli32 4in1 60A-ESC 912,09 1 912,09 

4s 5200 mAh 40c-Lipo Batarya 745,00 1 745,00 

Kumanda ve Receiver 1785,33 1 1785,33 

Lidar-Yükseklik Sensörü 498,61 1 498,61 

Xbee s2c ve Xbee Shield 392,64 2 785,28 

Frame(5m^2 Karbon fiber) 1107,30 1 1107,3 

Dış Kabuk(5m^2 Cam Fiber) 282,03 1 282,03 

Epoksi ve Reçine 7kg 1811,95 1 1811,95 

Su Motoru 85,00 1 85,00 

Akım Kesici 10,00 1 10,00 

Somun ve Vidalar 50,00 1 50,00 

3D Parçalar PLA Filament 105,00 3 315,00 

Kablo ve Bağlantı Elemanları 100,00 1 100,00 

Jumper Kablo 5,00 10 50,00 

Toplam: 16355,96 

 
2.9. Yerlilik 

Yerlilik çalışmaları maalesef Pandemi vb süreçlerden dolayı yapılamamıştır. Gerekli üretim 

ve altyapı yetersizliği de yerlilikten çekilmemize sebep olmuştur. Önümüzdeki dönemlere bu 

seneden hazırlıklar başlamış ve gelecek dönemlerde yerlilik çalışmalarında bulunulacaktır. 


