
 



1. PROJE ÖZETİ 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem  

Team IMU sabit kanatlı İnsansız Hava Araçları (İHA) ailesinin üçüncü üyesi olan 

Kazgan İHA, yarışma kapsamında bildirilen görevleri otonom olarak gerçekleştirebilmek üzere 

görev puanlama parametreleri gözetilerek geliştirilmiştir. İHA, uçuş testlerinin 

gerçekleştirilmesinde uçuş alanı konusunda esneklik sağlaması amacıyla elden atılarak kalkış 

yapan ve gövde üzerine iniş gerçekleştiren konfigürasyonda üretilmiştir. İniş takımına ihtiyaç 

duymayan İHA, iniş takımının sistem üzerinde oluşturacağı ek ağırlıktan da tasarruf 

etmektedir. Gövde üzerine iniş sırasında motor ve pervane gibi itki sistemlerinin kırımdan 

korunması amacıyla İHA, arkadan motorlu konfigürasyonda tasarlanmış ve üretilmiştir. İHA’ya 

ait boyutsal parametreler ve aerodinamik katsayılar; minimum uçuş hızı, yüksek manevra 

kabiliyeti, kanat yükü ve maksimum kalkış ağırlığı gibi faktörler gözetilerek belirlenmiştir. 

İHA’ya ait gövde ve kanat sistemleri, Karbon Fiber, Depron, Fotoblok ve Kontraplak sarf 

malzemeleri kullanılarak özgün tasarım doğrultusunda üretilmiştir. Tasarım ve üretim 

aşamalarında gövde içerisinde elektrik-elektronik, elektromekanik ve görev mekanizması 

sistemlerinin konumlandırılmasına dikkat edilmiştir. Görevler doğrultusunda İHA’ya otonom 

uçuş yeteneğini kazandırmak için uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk 2.4.8, takım tarafından 

geliştirilen yazılımların üzerinde koşacağı bilgisayar birimi olarak Raspberry Pi 3 Model B+ İHA 

sistemi üzerinde kullanılmıştır. İHA ve özgün yer kontrol istasyonunda koşacak yazılımların 

tümü ROS (Robot Operating System) tabanlı olarak Python programlama dili kullanılarak takım 

tarafından geliştirilmiştir. İtki sistemlerinin seçimi İHA’nın aerodinamik taşıma ve itki 

hesaplamaları sonucu sisteme optimum performansı sağlayacak doğrultuda yapılmıştır. 

1.2 Takım Organizasyonu 

Team IMU FW; Donanım, Yazılım, Tasarım ve Pilotaj olmak üzere 4 farklı alt ekipten ve 

toplamda 7 üyeden oluşmaktadır. Takım üyeleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-

Elektronik Mühendisliği ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır.  Takım 

Danışmanı Haluk Bayram, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği’nde tam zamanlı öğretim üyesidir. Takım organizasyonu ve görev dağılımları 

Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Team IMU FW Organizasyon Şeması 

 



1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen  

Prototip üretimi tamamlanan İHA’ya ait kavamsal tasarım ve üretim sürecinde belirtilen 

aşamaların iş zaman çizelgesi üzerinde gösterimi Şekil 2’de verilmiştir. İş-Zaman çizelgesi üç 

ana iş paketi ve yirmi beş alt iş paketinden oluşmaktadır. Çizelgede gösterilen mavi bölgeler 

planlanan iş paketlerini, siyah bölgeler gerçekleşen iş paketlerini temsil etmektedir. Takım 

üyeleri, Covid-19 pandemisinin etkilerine rağmen yüksek performans sergileyerek iş 

paketlerini, planlanan tarihlerden önce tamamlamaya gayret etmiştir.  

 

Şekil 2. İş Zaman Çizelgesi- Planlanan/Gerçekleşen 

Kavramsal ve Taslak Tasarım: İHA gövde, kanat uzunluğu, kanat profili belirlendi. Aerodinamik 

katsayılar, uçuş mekaniği ve aerodinamik hesaplamalar gerçekleştirildi. Taslak tasarım, 

SolidWorks programı kullanılarak oluşturuldu.  

Detaylı Tasarım ve Sistem Entegrasyonu: Detaylı teknik çizimler AutoCAD ve SolidWorks 

ortamında hazırlanıp, elektronik ve elektromekanik malzeme seçimi netleştirildi. İHA’nın ilk 

prototip üretimi gerçekleştirildi. Elektrik-elektronik sistem entegrasyonu, yük bırakma bölgesi 

tanıma-konumlandırma, yük bırakma, yer istasyonu ve otonom görev yazılımları hazırlandı. 

Sistem ve Uçuş Testleri: Yük bırakma bölgesi tespit yazılımının, tespit edilen bölgenin 

konumlandırılmasını sağlayan yazılımın testi ve otonom görev yazılımlarının testleri Gazebo 

simülasyon ortamında gerçekleştirildi. Uçuş kontrol kartı kullanılarak Yer İstasyonu yazılımının 

testleri gerçekleştirildi. İHA’nın manuel ve otonom uçuş testleri, alt sistem testleri ve yük 

bırakma sistemi testleri gerçekleştirildi. Görev 1-2 testleri gerçekleştirilecektir.  



2. DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

 Kazgan İHA’nın teknik ve aerodinamik tasarımı AutoCAD, SolidWorks ve ANSYS 

programları kullanarak yapılmıştır. Belirlenen aerodinamik gereksinimler ve katsayılar 

doğrultusunda İHA, kanat açıklığı 1500 mm, veter uzunluğu 205mm yüksüz 1700 gram, yük 

bırakma mekanizması ve yükler dahil 1910 gram olacak şekilde üretilmiştir. Gövde içerisindeki 

gerekli sistem konumlandırılması gözetilerek gövde 130 mm genişliğinde ve 1002 mm 

uzunluğunda tasarlandı. Şekil 3’te İHA’ya ait değe referans merkezi ve eksenleri gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. İHA Denge Referans Merkezi ve Eksenleri 

 İHA’nın ağırlık merkezi, kanadın hücum kenarından firar kenarına doğru olan 

mesafenin 1/3 mesafesinde olacak şekilde tasarlanmıştır. İHA’nın üzerinde kullanılan tüm 

malzemelerin montajı bu denge noktası referans alınarak yapılmıştır. Görev 2 kapsamında 

bırakılacak yüklerin uçuş sırasında sistemin ağırlık merkezini değiştirmemesi ve stabil uçuş 

durumunu bozmaması adına yük bırakma sistemi ve yükler denge merkezinde olacak şekilde 

tasarım ve montaj yapılmıştır. Tablo 1’de gösterilen İHA Toplam Ağırlık ve Denge Tablosu, 

İHA’nın ağırlık merkezi referans alınarak birincil atalet eksenler ve birincil eylemsizlik 

momentleri (gram * milimetre) hesabı doğrultusunda oluşturulmuştur. Tablo 1’de gösterilen “X, 

Y ve Z” eksenleri Şekil 3’te gösterildiği üzeredir. 

Tablo 1. İHA Toplam Ağırlık ve Denge Tablosu 

No Parça Adı Ağırlık 

(gram) 

X uzaklığı 

(mm) 

Y uzaklığı 

(mm) 

Z uzaklığı 

(mm) 

1 Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı 38 -205 26 0 

2 Raspberry Pi 3B+ Bilgisayar Birimi 40 -365 -101 0 

3 SunnySky X2820-1100KV DC Motor 130 96 77 0 

4 10x5 Pervane 17 110 77 0 

5 Skywalker 60A ESC Birimi 63 53 -85 0 



6 Radiolink SE100 GPS Modülü 34 -286 24 0 

7 XBee Pro 63 mW 11 -190 10 22 

8 R9DS Kumanda Alıcısı 11 -283 20 0 

9 14.8V 4S 2200 mAh Li-Po Batarya 230 -250 -78 0 

10 DC-DC Güç Dönüştürücüsü 6 -235 -27 68 

11 Güç Dağıtım Panosu 12 -102 -130 -15 

12 Pi Camera V2 Kamera Modülü 10 -235 -85 0 

13 60A Bıçak Sigorta 10 25 -17 15 

14 Acil Durum Butonu 13 -20 -50 50 

15 MG90 Servo Motor (Aileron) 13 65 30 -575 

16 MG90 Servo Motor (Aileron) 13 65 30 575 

17 MG90 Servo Motor (Rudder) 13 520 17 -83 

18 MG90 Servo Motor (Elevator) 13 520 -17 -83 

19 MG90 Servo Motor (Yük Mekanizması) 13 -60 -55 40 

20 MG90 Servo Motor (Yük Mekanizması) 13 -60 -75 40 

21 Yük Bırakma Mekanizması 15 -60 -65 0 

22 Yükler 160 -60 -65 0 

Toplam Ağırlık: 878 gram 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

İHA, gövde genişliği 130 mm olarak, katlı yapıda ve gerekli tüm malzemelerin montajına 

elverişli olacak şekilde tasarlanmıştır. Burundan kuyruğa toplam gövde uzunluğu 1003 mm’dir. 

Gövde ile kuyruk takımının bağlantısı 500 mm uzunluğunda ve 10 mm genişliğindeki karbon 

fiber boru kullanılarak sağlanmıştır. Gövde yüksekliği, kullanılacak pervane boyutları ve yük 

bırakma sisteminin gövde içerisindeki montajı gözetilerek 130 mm olarak tasarlanmıştır. 

Yapılan aerodinamik taşıma hesapları doğrultusunda kanat, 1500 mm kanat açıklığı, 205 mm 

veter uzunluğuna sahip olacak şekilde simetrik kanat profilleri kullanılarak tasarlanmıştır. 

İHA’nın teknik ölçüleri mm cinsinde Şekil 4’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. İHA Üç Görünüş Ölçülendirilmiş Çizimi 



 İHA tasarımında yapı malzemesi olarak Balsa, Kontraplak, Karbon Fiber, Fotoblok ve 

Depron malzemeleri kullanılmıştır. Yapı malzemesi seçimi, gövdeye gerekli esnekliğin ve 

sağlamlığın kazandırılması doğrultusunda kalkış ağırlığı dikkate alınarak yapılmıştır. İHA’nın 

inişini gövde üzerine yapacağı gözetilerek gövdeyi oluşturan iskelet Kontraplaktan yapılmıştır. 

Şekil 4’te gösterildiği üzere gövde iskeletinde kullanılan farklı kesitlerde ve tasarımlardaki 

Kontraplak plakalar puzzle tarzında birleştirilmektedir. Böylelikle modüler üretim, sağlamlık ve 

montaj sonrası estetik tasarım görüntüsü gibi özellikler İHA’ya kazandırılmaktadır. 

Dayanıklılığın gövde boyunca sağlanması amacıyla; kolay şekillendirilebilir, esnek ve dayanıklı 

bir malzeme olan Fotoblok ön-üst gövde üretiminde kullanılmıştır. Gövde, tüm sistemin 

montajına elverişli olacak şekilde, katlı ve bölmeli olacak şekilde tasarlanmıştır. Katlı olarak 

tasarlanan ve Kontraplak iskeletle desteklenen gövde tasarımı ile yüksek G kuvveti gerektiren 

manevralarda gövdeye etki edecek fiziksel gerilmelerin gövde içinde bulunan kirişler ve destek 

mekanizmalarına dağılımı sağlanmıştır. Tüm gövdeye ve katlara kolay erişimin sağlanması 

amacıyla gövde yandan kapaklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı eksende bulunan iki kapak 

yardımıyla gövde içerisindeki her malzemeye kolaylıkla erişilebilmekte ve entegrasyon 

işlemleri yapılabilmektedir. Yapısal olarak esnek ve hafif bir tasarım oluşturulması adına daha 

az dayanıklılık gerektiren yan yüzeyler ve açılır-kapanır kapaklar Depron malzemesi kullanarak 

üretilmiştir. Şaseye ve gövdeye ait 3 boyutlu çizimler Şekil 5’te gösterilmiştir. 

  

Şekil 5. Gövde ve İskelet 3B Çizimleri 

Şekil 6’da gösterilen kuyruk takımı-şase bağlantısı, düşük kütleli ve dayanıklı bir malzeme olan 

10mm karbon fiber boru ile yapıldı. Karbon Biber boru, şase içerisinde Kontraplak profillerle 

desteklenmiş ve yapıştırma teknikleri kullanılarak gövdeye montajı yapılmıştır ve kuyruğun 

şasede oluşturduğu fiziksel yüklenme ve aerodinamik kuvvetlere karşı mukavemet 

sağlanmıştır. 

 

Şekil 6. Şase-Kuyruk Takımı Bağlantısı 



Üstten kanat tipi uçakların kütle merkezi, kaldırma merkezinin altında olduğu için yüksek 

kararlılıkta uçuş sağlamaktadır. Otonom görev uçuşları için gerekli stabil uçuş gözetilerek 

üstten kanat tipi konfigürasyon İHA tasarımında uygulanmıştır. Kanat tasarımı tek parça olacak 

şekilde yapılmıştır. Böylece yüksek yanal kontrol edilebilirlik ile İHA’nın manevra kabiliyeti 

maksimize olmaktadır. Kanadın 3B X-Ray çizimi Şekil 7’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 7. Kanadın 3B Çizimi 

İHA’nın sahip olması gereken yüksek manevra kabiliyetinin kazandırılması için, yapılan 

tasarımda kontrol yüzeylerinin alanı geniş tutulmuştur. Geniş temas yüzeyine sahip kontrol 

yüzeyleri ile yapılacak manevra sırasında havanın kontrol yüzeylerine uygulayacağı yerel 

kuvvet maksimize olacak ve daha iyi bir manevra kabiliyeti İHA’ya kazandırılmış olacaktır. 

Dümen ve irtifa dümeni her biri birer olmak üzere toplam 2 adet servo motor tarafından kontrol 

edilmektedir. Kanatçıklar her biri birer adet olmak üzere adet servo motor ile kontrol 

edilmektedir. Servoların kontrol yüzeyleriyle olan bağlantısı çelik tel kullanılarak sağlanmıştır. 

 İHA, türbülanslı akış durumunun önlenmesi amacıyla sistem yerleşimi gövde içerisinde 

olacak şekilde tasarlanmıştır. Dahili tasarım kullanılarak stabil uçuş durumunun bozulmasının 

ve sistemler üzerinde meydana gelebilecek aşırı fiziksel yüklenmelerin önüne geçilmiştir. Şekil 

8’de gösterildiği üzere türbülanslı akışın önüne geçmek amacıyla elektrik-elektronik ekipmanın 

çoğu gövde içinde konumlandırılmıştır. 

Şekil 8. İHA Sistem Konumlandırılması 

Gövde içerisinde konumlandırılmış elemanlar: Elektronik Hız Kontrolcüsü, Kumanda Alıcısı, 

Li-Po Pil, Uçuş Kontrol Kartı, Bilgisayar Birimi, Güç Dağıtım Kartı, DC-DC Dönüştürücüsü, 

Sigorta, Haberleşme Modülü, Yük Bırakma Mekanizması, GPS Modülü. 

Gövde dışında konumlandırılmış elemanlar: Kontrol Yüzeyleri Servoları. 



2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

İHA’ya ait aerodinamik gereksinimler, aerodinamik hesaplamalar sonucu belirlendi. 

Gereksinimler doğrultusunda oluşturulan tasarım üzerinde çeşitli aerodinamik analizler yapıldı. 

İHA’nın yüzeyindeki kuvvetli durgunluk ve basınç bölgelerinin belirlenmesi ve yüzey 

sürüklenmesinin azaltılması amacıyla Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizi, ANSYS 

Fluent programı kullanılarak yapıldı. Yapılan analizler sonucunda uçak gövdesi etrafındaki 

türbülanslı akış bölgeleri tanımlandı ve bu bölgeler iyileştirmeye tabi tutuldu. Analizler, 3 aday 

profil ve İHA’nın analiz ortamında içine yerleştirildiği bir adet rüzgâr tüneli kullanılarak 20 m/s 

şiddetinde rüzgârlı ortamda gerçekleştirildi. İHA gövdesinin, maksimum seyir hızında ve 

akışkan ortamda, gövde ve kanat etrafında oluşan hız dağılımları vektörel olarak analiz edildi. 

Yapılan HAD çalışmaları sonucu sürüklenme ve kaldırma katsayıları değerlendirildi. Böylece 

İHA’nın optimum aerodinamik yapısı gerçeklenmeye çalışıldı. 

Aerodinamik performans dikkate alarak İHA’nın boyutsal parametrelerinin 

belirlenmesinde bir pratik kural olan Kübik Kanat Yüklenmesi’nden (WCL) faydalanılmıştır. 

Boyutsal parametreler, stabil ve iyi bir uçuş performansı anlamına gelen 7<WCL<12 aralığını 

sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Yapılan hesaplar sonucu WCL=7,09 bulunmuş, bu değere 

karşılık gelen ve hedeflenen Scale Model Uçak konfigürasyonunun boyutsal tasarımı 

gerçeklenmiştir. Scale Model konfigürasyonda İHA, dengeli ve iyi uçuş performansına sahiptir. 

İHA’nın sabit irtifada seyir uçuşunu sürdürebilmesi için ağırlığına eşit taşıma kuvvetine 

ihtiyacı vardır. Taşıma kuvveti, İHA’nın belirli bir hızla uçması sonucu sağlanmaktadır. Uçuşun 

devamı için İHA’nın stall hızını geçmesi gerekmektedir. Aerodinamik katsayılar ve uçuş 

koşulları hesaplamaları sonucu, kanat profili yüksek taşıma sürükleme oranına sahip MH32 

profili olarak belirlendi. Kanat tasarımında dikdörtgensel üst görünümlü, simetrik kanat 

konfigürasyonu gerçeklendi. MH32 kanat profili Şekil 9’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 9. Kanat Profilleri 

Kanadın çeşitli hücum açılarına göre sağladığı taşıma, moment, sürükleme katsayı 

değerleri ve Reynolds sayısının değeri analiz yoluyla belirlendi. XFOIL programında 

gerçekleştirilen ve MH32 profili için 0°- 15° hücum açılarında 1° aralıklarla elde edilen 

aerodinamik katsayılar analizinin sonuçları Şekil 10’da gösterilmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda Kazgan İHA, 2° hücum açısına sahip olacak şekilde gövde-kanat montajı 

gerçekleştirilmektedir.  



 

Şekil 10. Kanat Profili XFOIL Veri Grafiği 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

 Tasarımı ve üretimi takım tarafından gerçekleştirilen yük bırakma mekanizması, faydalı 

yüklerin hedeflenen alana bırakılmasını sağlamaktadır. Yükler mekanizmaya üst kısımdan 

manuel olarak yüklenmektedir. Yük bırakma sistemi, yüksekliği 105 mm, çapı 75 mm 

ölçülerinde olup silindir şeklinde tasarlandı. Silindirin dış çeperinden içeri doğru, bir ucu serbest 

diğer ucu her biri birer servo motora bağlı olmak üzere iki adet çubuk bulunmaktadır. Bu 

çubuklar silindirin içine doğru itili pozisyondayken topların düşmesini engellemektedir. 

Çubuklar servoların yardımıyla geriye doğru çekildiğinde ise toplar serbest kalarak aşağıya 

doğru düşmektedir. Yük bırakma işlemlerini kontrol eden servo motorlar İHA üzerindeki 

bilgisayar biriminin GPIO pinleri vasıtasıyla kontrol edilecektir. Otonom uçuş yazılımının bu 

pinlere göndereceği sinyallerle mekanizma çalışacak ve yük bırakılacaktır. Yük bırakma 

mekanizmasına ait 3B çizim ve üretimi yapılan yük bırakma mekanizmasına ait görsel Şekil 

11’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 11. Yük Bırakma Mekanizması 3B Çizimi ve Gerçeklenmiş Hali 



2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

İHA sistemi, donanım (Elektrik-Elektronik ve Güç Sistemleri, Yer İstasyonu) ve yazılım 

(Yer İstasyon Yazılımı, Otonom Görev Yazılım) olmak üzere iki temel bileşenden oluşmaktadır. 

İHA Elektrik-Elektronik ve Güç Sistemleri: İHA’nın uçuşu sırasında kontrol ünitesinin ihtiyacı 

olan veri hesaplarını yapabilen IMU ünitesine ve bu verileri stabil bir uçuş için düzenleme 

yeteneğine sahip Pixhawk 2 anakartına sahip Pixhawk 2.4.8, uçuş kontrol kartı olarak tercih 

edilmiştir.  Uçuş kontrol kartı, bilgisayar birimine yazılan uçuş görevleri için gerekli adımların 

uygulanması ve kontrol yüzeyleri servo motorlarının hareket komutlarının üretilmesini 

sağlayacaktır. Otonom görevler için gerekli işlem gücünü karşılayabilen ve uygun fiyatlı olarak 

temin edilebilen Raspberry Pi Model 3B+ bilgisayar birimi olarak tercih edilmiştir. İHA’nın 

elektrik-elektronik devre şeması Şekil 12’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 12. İHA Elektrik-Elektronik Devre Şeması 

Kararlı bir GPS konumlandırması sağlayabilen SE100 GNSS modülü, konumlandırma 

bilgilerini almak amacıyla uçuş kontrol kartının GPS ve I2C portuna bağlanmaktadır. Uçuş 

kontrol kartına bağlanan Buzzer modülü, İHA’nın durumu hakkında bilgilendirici ses sinyalleri 

sağlamaktadır. Kontrol yüzeylerinde kullanılan MG90 model metal dişli ve hafif servo 

motorların uçuş kontrol kartı ile bağlantısı MAINOUT (1 2 4) pinleri üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. Yük bırakma mekanizmasını kontrol eden MG90 model servo motorlar, 

bilgisayar biriminin GPIO pinlerine bağlanmıştır. Elektronik hız kontrolcüsünün (Skywalker 60A 

ESC) uçuş kontrol kartına bağlantısı MAIN_OUT 3 (PWM) pini üzerinden yapılmıştır. 9 Kanallı 

Radiolink R9DS kumanda alıcısı, uçuş kontrol kartının RCIN girişine bağlanmaktadır. Uçuş 



kontrol kartı ve bilgisayar birimi arasındaki haberleşme, uçuş kontrol kartının TELEM2 

portundan bilgisayar biriminin TX RX pinlerine bağlanmasıyla gerçekleştirilir. Kamera Modülü, 

(Pi Camera V2) bilgisayar biriminin CSI kamera portuna bağlanmaktadır. Yer istasyonu ile İHA 

arasındaki haberleşmenin sağlanabilmesi için Verici XBee Pro, İHA üzerindeki bilgisayar 

biriminin USB2.0 portuna bağlanır. XBee Pro, çok noktalı ağlar içerisinde veya noktadan 

noktaya haberleşmeyi sağlamaktadır ve yarışma şartları açısından yeterli, 3,2 km’lik menzile 

sahiptir. Voltaj Regülatör kartı ile 4S Li-Po batarya arasındaki bağlantı XT-60 konnektör 

aracılığıyla sağlanmaktadır. Bilgisayar birimi microUSB portu üzerinden Voltaj Regülatörü ile 

beslenir. Acil durumlarda İHA’ya güç akışını kesmek için acil durum butonu ve İHA’nın fazla 

akım çekmesi gibi durumlarda elektronik aksama zarar gelmemesi adına bıçak sigorta 

bağlantısı, Li-Po batarya ile Elektronik Hız Kontrolcüsü arasına yapılmıştır. 

Yer İstasyonu: Takım tarafından geliştirilen yer istasyonu yazılımının çalıştırıldığı bir adet 

dizüstü bilgisayar yer istasyonu olarak kullanılmaktadır. Yer istasyonuna, USB2.0 portundan 

bağlantısı gerçekleştirilen radyo alıcı XBee Pro modülü, İHA ile yer istasyonu arasındaki 

haberleşmeyi sağlamaktadır.  

Yer İstasyonu Yazılımı: Yer İstasyonu yazılımına dair bilgiler “2.9 Yerllik” başlığı altında 

sunulmuştur. 

Otonom Görev Yazılımı: ROS tabanlı olarak Python programlama dili kullanılarak 

geliştirilmiştir. İHA üzerindeki bilgisayar biriminde koşmaktadır. Otonom kalkış, iniş, seyir, 

rüzgâr yön ve hız tahmini, yük bırakma gibi temel görevleri uçuş kontrol kartı üzerinden 

koordine edilerek gerçekleştirilmektedir. Görev yazılımı ile uçuş kontrol kartı arasındaki 

haberleşme MavROS paketi üzerinden yapılmaktadır. 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

 Yük bırakma alan tespiti, takım tarafından Python programlama dili kullanılarak 

geliştirilen OpenCV ve ROS temelli görüntü işleme yazılımı ile yapılmaktadır. Görüntü işleme 

yazılımı, Görev 2 uçuşu sırasında bilgisayar birimi üzerinde koşar. Tespit işlemi, bir adet 

kamera modülü (Pi Kamera V2) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Belirlenen aralıklarda 

kameradan görüntü ve gerekli ROS düğümünden konum bilgisine abone olunarak İHA’nın 

güncel konum bilgileri alınır. Alınan görüntü ve konum bilgileri bilgisayar biriminin RAM’inde 

farklı listelerde saklanır. RAM’de tutulan görüntüleri işlemek için işlemcinin tek çekirdeğini 

kullanmak yerine çoklu işlem (MultiProcessing) gücünden yararlanılır.  

Geliştirilen hedef tespit yazılımının Gazebo simülasyon ortamında testleri, Kazgan İHA’nın 

gerçek modeli ve uçuş karakteristiğiyle gerçekleştirilmiştir. Gazebo simülasyon ortamında, 

yarışma ortamıyla aynı nitelik ve nicelikteki dünya ortamı oluşturulmuş ve simülasyon 

aşamasında gerçekleştirilen testlerin tümü burada gerçekleştirilmiştir. Simülasyon ortamında 

gerçekleştirilen Kazgan İHA ile Görev 2 testlerinden bir görüntü Şekil 13’te gösterilmiştir. 



 

Şekil 13. Hedef Tespit-Konumlandırma Simülasyonu 

Hedef tespiti ve Görev 2 Mekanizması: İHA’nın kalkışıyla birlikte görev uçuşu başlar. Görev 

uçuşu bilgisayar biriminde koşacak otonom görev yazılımları kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. İHA, görev uçuşunun ilk turunu gerçekleştirirken, orta üst eksenin 30 m 

solu ve 30 m sağını kapsayan faydalı yük bırakma bölgesi tespit alanına giriş yaptığında 

bilgisayar birimi üzerinde koşacak ve görüntü işleyecek Python programlama dili ile geliştirilen 

OpenCV tabanlı görüntü işleme yazılımını çalıştırır. Faydalı yük bırakma bölgesi tespit 

alanından çıkış yapıldığında ise bilgisayar birimi üzerindeki işlem hacminden tasarruf 

sağlamak ve yanlış tespitler yapılmasının önüne geçmek amacıyla yazılımın çalışması 

durdurulur. Görüntü işleme yazılımının çalışmaya başlayacağı ve çalışmayı durduracağı 

noktaların kontrolü, Görev Kontrolcüsü ROS düğümünden gelen konum bilgileri ve MavROS 

düğümünden gelen güncel tur sayısı bilgileri vasıtasıyla sağlanmaktadır. İHA, faydalı yük 

bırakma bölgesinin koordinatlarını, İHA’nın bölgeyi tespit ettiği andaki konum bilgileri ve 

görüntü işlemede kullanılan kameranın (Pi Kamera V2) yatay görüş açısı yardımıyla hesaplar 

ve sonraki turlarda faydalı yük bırakma işleminin gerçekleştirilmesi için kaydeder. İHA’nın 

birinci turu tamamlamasıyla birlikte tespit edilen konuma her turda birer adet olmak üzere ikinci 

ve üçüncü turlarda faydalı yük bırakma süreci başlar. Bilgisayar birimi üzerinde koşacak ve 

yük bırakma sistemi üzerinde bulunan servoları kontrol eden yük bırakma yazılımı, ikinci ve 

üçüncü turlarda İHA’nın arama bölgesine giriş yapmasıyla çalıştırılır ve çıkış yapmasıyla 

kapatılır. Faydalı yük bırakma algoritması, tespit edilen konum ile İHA’nın güncel konumu 

arasındaki mesafenin, faydalı yüklerin tespit edilen hedefe başarılı bir yatay atış olarak 

bırakılması için gerekli olan mesafeyle kıyaslanması üzerine kuruludur. Bu algoritma 

doğrultusunda İHA, ikinci ve üçüncü turlarda, tespit edilen bölgeye her turda birer adet faydalı 

yük bırakır ve görev bitiş çizgisini otonom olarak geçerek görevini tamamlar. Hedef tespit ve 



tanıma sistemlerinin kullanılacağı Görev 2’ye dair otonom durum diyagramı Şekil 14’te 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 14. Görev 2 Otonom Durum Diyagramı 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

İHA’nın görevler doğrultusunda gerçekleştirmesi gereken uçuş performansı gözetilerek 

hava aracının aerodinamik özellikleri ve elektrik-elektronik malzemelerin seçimi belirlendi. 

İHA’nın itki sistemi fırçasız elektrik motoru, elektronik hız kontrolcüsü, Li-Po pil ve pervaneden 

oluşmaktadır. İHA’da fırçasız uçak motoru olarak SunnySky X2820-1100KV modeli, motorun 

sağladığı tork ve motorun ağırlığı gözetilerek tercih edilmiştir. Seçimi yapılan motor 12x6 

pervane ve 14.8V Li-Po pil ile kullanılması durumunda motor maksimum 29.7A akım 

çekmektedir. Elektronik hız kontrolcüsü olarak tercih edilen Skywalker serisi 60A 2S-6S değer 

aralığındaki Li-Po pilleri desteklemektedir. Li-Po pil seçimi, maksimum kalkış ağırlığına batarya 

biriminin etkisi, uçuş süresi ve itki gibi parametreler doğrultusunda yapıldı. Gerekli itki 

değerlerinin İHA’ya kazandırılması amacıyla 14.8V gerilim sağlayabilen 4S pil modelleri tercih 

edilmiştir.  

 İHA’nın seyir uçuşunu sürdürebilmesi ve taşıyıcılığın sağlanabilmesi içi ağırlığına eşit 

itki kuvvetine ihtiyacı vardır. Yarı devir için itki hesabı, İHA’nın Hover durumunda olması 

hedeflenerek yapıldı. 

Gerekli itki (Görev 1) = 𝑚 ∗ 𝑔 = 1,7𝑘𝑔 ∗ 9,81
𝑚

𝑠2 = 16,677 𝑁 

Gerekli itki (Görev 2) = 𝑚 ∗ 𝑔 = 1,91𝑘𝑔 ∗ 9,81
𝑚

𝑠2 = 18,737 𝑁 

İtki hesabı, Kv değeri = 1100, İHA ağırlığı = 1,91 kg, batarya voltajı = 14,8V kabul edilerek ve 

seçimi yapılan itki bileşenlerine ait üretici firma tarafından sağlanan değerler kullanılarak 

gerçekleştirildi. Tablo 2’de yapılan itki hesabı sonucu, itki bileşenlerinin seçiminin yarı devirde, 

Hover modunda İHA’nın uçuşu için gerekli itkiyi başarıyla karşıladığı belirlendi. APCPROP 

firması tarafından sağlanan pervane itki sabiti, Şekil 15’te gösterildi. 



Tablo 2. İtki Hesabı 

Parametreler Hesaplamalar 

12x6 Pervane için yarıçap (D) = 12 inç =  0,3048 m 

Yarı Devir = 1100 ∗
14.8

2
= 8140 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟/𝐷𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 

Saniyedeki Devir Sayısı (n) 
= 

8140
𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟

𝐷𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

60
= 135.6 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟/𝑆𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒 

Havanın Yoğunluğu (P) = 1,225 (Deniz seviyesinde) 

İtki (T) = Ct*P*n2*D4 = 0,11 ∗ 1,225 ∗ 135,62 ∗ 0,30484 = 21,8𝑁 

 

Şekil 15. Pervane İtki Sabiti 

İHA’nın görevleri tamamlamak için yeterli süre havada kalması gerekmektedir. Pil 

seçimi İHA’nın havada kalması gereken süre doğrultusunda motorun ve diğer elektronik 

aksamın harcadığı güç dikkate alınarak yapıldı. Değerlendirilen parametreler doğrultusunda 

LeopardPower 2200mAh 4S 30C pil seçimi yapılmıştır. İHA’nın ortalama güç tüketimi hesabı 

Tablo 3’te gösterildiği gibi yapılmıştır. 

Tablo 3. Ortalama Güç Tüketimi 

Malzeme Ortalama Çekilen Akım 

Raspberry Pi 3 Model B+ 1,2A 

X2820 Fırçasız Elektrik Motoru 29.7A 

XBee Pro Haberleşme Modülü 0,12A 

Pixhawk 2.4.8 2,5A 

R9DS Kumanda Alıcı Modülü 0,05A 

Toplam   33,57 A 

Tablo 3’te İHA üzerinde bulunan elektrik-elektronik sistemin kullandığı ortalama akım değeri 

verilmiştir. Ortalama güç tüketimi hesabı vasıtasıyla ortama güç tüketimi hesabı aşağıda 

gösterildiği şekilde yapılmıştır. 

Ortalama Uçuş Süresi =  
𝐼𝑏 𝑥 60

𝐼𝑡 
 =  

2,2 𝐴ℎ 𝑥 60

33,57 𝐴 
 = 3,93dakika 

Tablo 4’te gösterildiği üzere, seçimi yapılan LeopardPower 2200mAh 4S 30C pil ile yarışma 

görevleri açısından yeterli uçuş süresi İHA’ya kazandırılmakta ve daha yüksek kapasiteli 

pillerin İHA üzerinde yaratacağı ek ağırlıktan tasarruf edilmektedir. Kalkış ağırlığı dikkate 

alınarak gerçekleştirilen tasarım ve malzeme seçimi aşamaları sonucu yarışma açısından 4 kg 

olan toplam uçuş ağırlığı sınırını geçmeyecek ve yüksek görev puanları elde edebilecek 

şekilde İHA, Görev 1 için 1,7 kg, Görev 2 için 1,91 kg olarak üretilmiştir. 



Tablo 4. Görevlere Göre Uçuş Performansı 

Parametre Görev 1 Görev 2 

Ağırlık  1,7 kg 1,91 kg 

Görev Süresi  72 sn 64 sn 

Uçuş irtifası 20 m 15 m 

Seyir hızı 14 m/s 15 m/s 

Tablo 4’te gösterildiği üzere İHA, 14-15 m/s seyir hızlarında görevlerini icra etmektedir. Seyir 

hızları, İHA’nın uçuş testleri doğrultusunda optimum performans ve görev başarısı elde edecek 

şekilde, Stall Hızının üstünde olacak şekilde belirlenmiştir. Stall Hızı’na dair hesaplamalar 

Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5. Aerodinamik Uçuş Performans Hesaplamaları 

Parametreler Aerodinamik Hesaplamalar 

İHA Ağırlığı (W) (1,75kg) × (9,807
𝑚

𝑠2
) = 17.1675N 

Kanat Alanı (S) 𝑐 𝑥 𝑏 = 0,205𝑚 𝑥 1,5𝑚 = 0,3075m2 

Havanın Yoğunluğu  𝑝∞ =  1,225 
𝑘𝑔

𝑚3 

Hava Hızı  V∞ =  13 
𝑚

𝑠
 

Dinamik Basınç (𝑞∞) 𝑝∞ 𝑉∞
2  

2
=

1,225 × 132

2
= 103.51 Pa 

Taşıma Katsayısı (CL) 𝐿

q∞ S 
=  

39,4631

103,51 ∗ 0,3075
= 0,5239 

Taşıma Kuvveti (L) 0,5 ∗  𝑝∞ ∗  S ∗  CL ∗  V∞2 = 39,4631N 

Minimum Hız 
Vstall =  √

2𝑊

𝑝∞𝑆𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥
  =  7,9 m/s 

 Yarışma görevleri ve yarışma ortamının nicelikleri gözetilerek İHA’nın uçuş yapacağı 

seyir hızı belirlenmiştir. Seyir hızı, İHA’nın gerçek zamanlı hava hızı ve dönüş yarıçapı 

hesaplamaları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Görevleri gerçekleştirmek amacıyla İHA’nın 

maksimum 120 metre dönüş çapında 180° dönüş manevrası yapması gerekmektedir. Bu 

manevrayı optimum olarak gerçekleştirebilmesi için İHA’nın gerçekleştirmesi gereken yatış 



açısı, dönüş yarıçapı ve gerçek zamanlı hava hızı parametreleri kullanılarak Şekil 16’da 

gösterildiği üzere görevlere göre 20-25 derece aralığında olacak şekilde belirlenmiştir. 

 

Şekil 16. Hava Hızı Değerlerine Göre İHA Yatış Açısı 

Şekil 16’da farklı gerçek zamanlı hava hızlarına göre yatış açısı hesaplamaları yapılmıştır. 

Gerçekleştirilen hesaplamalar aşağıda verilen “Model Uçağın Dönüş Mesafesi” formülü 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Dönüş Yarıçapı = r = (Vairspeed)
2 / g (Yerçekimi İvmesi) * tan(yatış açısı) 

 İHA’nın maksimum seyir hızı hesaplaması aşağıda verilen formül yardımıyla 

yapılmıştır: 

√(2 ∗ yerçekimi ivmesi ∗ Toplam itki)/(Sürükleme katsayısı ∗ Enine alan ∗ Hava yoğunluğu)] 

Gerçekleştirilen hesaplamada toplam itki, yapılan itki hesaplamaları olarak belirlenmiş olup 

21,8N olarak, yerçekimi ivmesi 9,81 m/s2 olarak, sürükleme katsayısı (CD) Şekil 17’de 

gösterildiği üzere 0,00898 olarak ve hava yoğunluğu 1,225 kg/m3 olarak kullanılmıştır. Toplam 

enine alan hesabı, İHA’nın 0 derece yatış ve 0 derece dalış-tırmanış durumunda yer ile paralel 

haldeyken taşıma yüzey alanı bulunacak şekilde aşağıda gösterildiği üzere yapılmıştır. 

Enine Alan = (Kanat Alanı + Alt Gövde Yüzey Alanı + Elevatör Alanı) 

 

Şekil 17. MH32 Kanat Profili – Sürükleme Katsayısı 

Yapılan hesaplamalar sonucu Kazgan İHA’nın maksimum seyir hızı 29,06 m/s olarak 

bulunmuştur. 
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2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

 İHA’nın sahip olması gereken yetenekler ve görev puanlama parametreleri gözetilerek 

İHA’nın tüm elektrik-elektronik, elektromekanik ve sarf malzemelerinin seçimi yapılmıştır. 

Yapılan seçimlerde ve alım sürecinde fiyat performans ilişkisi ön planda tutulmuş, en uygun 

seçim bu doğrultuda yapılmıştır. İHA’nın tasarımında ve üretiminde kullanılan malzemelerin ve 

ekipmanların listesi, miktarı ve maliyeti Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. İHA Malzeme Maliyet Tablosu 

No Parça Adı Birim 

Fiyat (TL) 

Miktar Toplam 

Fiyat (TL) 

1 Radiolink Pixhawk 2.4.8 + SE 100 GPS Modülü 2604.5 1 2604.5 

2 Raspberry Pi 3 Model B+ Kit 418.82 1 418.82 

3 X2820-1100KV 880W 3-5S Fırçasız Motoru  475.7 1 475.7 

4 Skywalker 60A ESC 321.34 1 321.34 

5 XBee Pro 63mW 372 2 744 

6 XBee Explorer USB 57.75 2 115 

7 2.4Ghz Wifi Anten- 5dBi- 195mm 23 2 46 

8 Radiolink AT9S Kumanda + R9DS Alıcı  1843,31 1 1843,31 

9 14.8V 4S 2200 mAh 30C Li-Po Batarya 349 1 349 

10 Pi Kamera V2 401,67 1 401,67 

12 DC DC Dönüştürücü 25,1 1 25,1 

13 Güç Dağıtım Panosu 65,27 1 65,27 

14 60A Bıçak Sigorta 5 1 5 

15 Acil Durum Butonu 23 1 23 

16 MG90 Servo 25,15 6 150,9 

18 SanDisk 64GB Ultra MicroSDXC Hafıza Kartı 71 1 71 

19 Micro USB Data Kablo  36 1 36 

20 Karbon Fiber Boru 10 mm / 8 mm- 50 cm 64,08 1 64,08 

21 Balsa Levha (Farklı Boyutlarda Toplam) 94 1 94 

23 10x5 Pervane 26,1 1 26,1 

25 3M Yapışkanlı Cırt Bant Takımı 15 3 45 

26 Depron Plaka 36 1 36 



28 Kontraplak Plaka 40 1 40 

29 Kaplama Filmi 86 1 86 

Toplam: 8086,79 

2.9 Yerlilik 

 Yerlilik kategorisi kapsamında takım tarafından özgün olarak Yer Kontrol İstasyonu 

arayüz tasarımı ve yazılımı yapılmıştır. İHA’nın performansı ve pozisyonu ile ilgili gerçek 

zamanlı verilerin takip edilmesi amacıyla takım tarafından geliştirilmiştir Yer istasyonu, uçuş 

sırasında İHA’ya görev ve komutları yüklemek, parametreleri ayarlamak, tüm uçuş kontrol ve 

telemetri parametrelerinin ve İHA’nın pozisyonunun gerçek zamanlı olarak takibini sağlamak 

üzere geliştirildi. Yer istasyonu, yazılımın üzerinde koşacağı bir adet dizüstü bilgisayar ve bir 

adet telemetri alıcı sisteminden (XBee Pro) oluşmaktadır. Yer istasyonu yazılımı Python 

programlama dili kullanılarak, ROS tabanlı olarak PyQt5 paketiyle yazılmıştır. Sunduğu 

çeşitlilik ve esnekliğin yanı sıra kolay bir kullanıma sahip olması ve nesne tabanlı bir 

programlama dili olması üzerine yer istasyonu yazılımı Python programlama dili kullanılarak 

geliştirildi. Yer istasyonu 2 ana bölümden oluşmaktadır. 

Ana Ekran Bölümü: Temel uçuş kontrolünün yapıldığı kısımdır. Bu bölümde İHA’nın 

konumunu gösteren harita kısmı, uçuş parametrelerini numerik olarak gösteren yan pencere 

ve uçuş grafiklerini gösteren alt pencereler bulunmaktadır. Geliştirilen yer istasyonunda 

uçuşun takibi, harita üzerinde İHA’nın hareketi, İHA’nın bulunduğu irtifa, konumu, x-y-z 

eksenlerindeki çizgisel hızları, savrulma (yaw), yalpa (roll) ve baş vurma (pitch) gibi 

parametreler üzerinden yapılabilmektedir.   Yer istasyonunun ana ekranına dair görüntü Şekil 

18’de görülmektedir. 

 

Şekil 18. Yer İstasyonu Ana Ekranı 



Yer istasyonunda bulunan Görevler (Missions), Araç (Widget) ve Grafikler (Graphics) 

sekmeleri sayesinde uçuş göstergeleri ve tüm veriler görsel bir forma dönüşmekte ve yer 

istasyonunun kullanıcı tarafından daha efektif şekilde kullanımına olanak sağlamaktadır. 

1) Görev Oluşturma Bölümü: Bu bölümde görev koordinatları İHA’ya verilebilir.  Arayüz 

üzerinden girdisi yapılacak koordinatlar, arayüz tarafından otomatik olarak işlenir ve bu 

koordinatlarda uçuş gerçekleştirecek Mavros tabanlı otonom görev yazılımı sistem 

tarafından otomatik olarak oluşturulup uçağa yüklenir. Görev Oluşturma Bölümüne dair 

görüntü Şekil 19’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 19. Yer İstasyonu Görev Oluşturma Bölümü 

Şekil 20’de gösterildiği üzere Yer İstasyonu kullanılarak hem sabit kanat hem de döner 

kanat kategorisindeki İHA’lar için görev oluşturma ve takip işlemleri yapılabilmektedir. Yer 

İstasyonu, haritadan İHA’nın gerçek zamanlı takibi yapılabilecek şekilde geliştirilmiştir. Gerçek 

zamanlı takibin istenmemesi durumunda uçağın takibi “Follow” butonuna basılarak 

kapatılabilir. Yer istasyonu ile İHA arasındaki veri iletişimi XBee Pro alıcı-verici haberleşme 

modülleri üzerinden sağlanmaktadır. Bir adet modül yer istasyonuna, diğer modül ise İHA 

üzerindeki bilgisayar birimine bağlanmaktadır. İHA ve yer istasyonu arasındaki veri alışverişi 

Fernet sınıfı şifrelemeye tabii tutulmuştur. Eklenen şifreleme sayesinde, anahtara sahip 

olmayan bir başka yazılımın veriye erişimi engellenmektedir. Böylelikle gönderilen verilerin 

güvenli olarak yer istasyonuna ulaşması sağlanıp verilerin manipüle edilmesinin önüne 

geçilmektedir. İHA’nın bilgisayar birimin, uçuş kontrol kartından gelen verileri takım tarafından 

geliştirilen yazılım ve haberleşme modülü vasıtasıyla yer istasyonuna iletir. İHA’dan gelen 

veriler yer istasyonu tarafından alınır. Alınan veriler anahtar kullanılarak çözülür ve yer 



istasyonu tarafından kullanılır. Bytes tipinde olan çözümlenmiş bir veriye örnek aşağıdaki 

gibidir: 

b’13:35:53 connected:T armed:F guided:T mode:AUTO.LOITER;lat: 47.397751 lon: 

8.5456073;x: 0.07 y: -0.03 z: 0.03;0.05;1.00;roll: 0.000443308235845 pitch: 

0.00286644417793 yaw: 0.00106002157554;heading: 94.74’ 

Bytes tipinde olan veriler yer istasyonuna ulaştığında öncelikle String veri tipine çevrilir ve bu 

veriler ayrıştırılarak yer istasyonu tarafından kullanılır. 

 

Şekil 20. Yer İstasyonu – İHA Platformu Seçimi 

Yer istasyonu görev oluştururken hem PX4 hem de Ardupilot yazılım iskeletlerine uygun 

görev oluşturabilecek şekilde geliştirilmiştir. Bu sayede yer istasyonunu kullanacak kullanıcı 

istediği taktirde iki yazılım iskeletini de kullanarak otonom uçuş yapabilir. 

Yerlilik kategorisi kapsamında özgün olarak geliştirilen Yer Kontrol İstasyonu arayüz 

yazılımının kaynak kodları aşağıdaki bağlantıdadır. 

https://drive.google.com/drive/folders/1g2l4n83CcmIB7dQ5yzj6EQ87TDn-

VNhh?usp=sharing 

 

 

 

 


