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1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ 

1.1. Sistem Tanımı  

İnsansız savaşan hava aracı sistemimiz; el ile havaya atılacak ve otonom bir şekilde 

kalkıştan sonra pozisyonunu düzelterek havada kalacaktır. Otonom kalkıştan sonra hava 

aracımız 350x500 m2’lik yarışma alanında kalkış yaptığı noktaya en yakın olan köşeye geçerek 

ilk 2 dakika boyunca burada kilitlenme saldırısına maruz kalmaması durumunda bekleyecek ve 

yarışma sunucusundan gelecek rakip hava aracı bilgilerini analiz ederek kendisine bir saldırı 

stratejisi geliştirecektir. Sonrasında göreve başlayan insansız hava aracımız yer istasyonundan 

telemetri ile aldığı düşman konum bilgilerine göre en uygun düşmanı saptayıp ona yönelecek 

ve kamerasını kullandığımız takip algoritmaları ile düşmana kilitleyip sanal bir vuruş 

gerçekleştirecektir. Bu görevi yaparken yer istasyonu üzerinde bulunan 433Mhz telemetri ile 

minimum saniyede 1Hz olacak şekilde kendi konumunu, yüksekliğini, hızını, eksen 

eğikliklerini, ivme değerlerini ve benzeri verileri gönderecektir. Aynı zamanda 8 megapiksel 

çözünürlükteki kamerasından aldığı görüntüyü Jetson TX2 bilgisayarında işleyerek yer 

istasyonuna analog video olarak anlık bir şekilde iletecektir.  

İHA’nın görevleri: 

• Otonom kalkış ve iniş yapma, 

• Otonom uçuş, 

• Düşman uçaklara otonom bir şekilde kitlenme, 

• Yer istasyonuna veri gönderme ve yer istasyonundan veri alma. 

• Gerektiğinde manuel olarak kontrol edilebilme. 

Sistem bileşenleri görevleri: 

• Görüntü işleme bilgisayarı: Kameradan aldığı görüntüleri işleyip sonuç üretme, 

• Kamera: İHA’nın önüne konumlandırılarak anlık olarak aldığı görüntüleri görüntü 

işleme bilgisayarına aktarma, 

• Uçuş bilgisayarı: Üzerinde bulunan konektörlere bağlanan sensörlerden aldığı değerler 

ile uçuşu kontrol etme, 

• Güç kontrol modülü: İHA’ya gerekli gücü istenilen gerilim değerine düşürüp dağıtma, 

• Yer bilgisayarı: Kendi yaptığımız arayüz aracılığıyla hava aracımızdan gelen verileri 

uygulama üzerinde gösterme, 

• Yer anteni: Hem uçuş verileri hem görüntü verilerinin aktarımı için kullanılan iki ayrı 

anten seti, 

• Yer telemetrisi: İHA ile veri bağı kuran verici/alıcı. 

• Kumanda: Üzerinde dahili telemetrisi bulunan, gerektiği zaman İHA’yı manuel olarak 

kontrol etmeye yarayan kontrolcü. 
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1.2. Sistem Nihai Performans Özellikleri 

Stall Hızı  

 Stall havacılıkta çok önemlidir. Taşıma katsayısı belli bir hücum açısına kadar lineer bir 

artış göstermektedir. Belli bir hücum açısından sonra ise artışta yavaşlama ve hatta ani bir düşüş 

meydana gelir. Küçük ve orta hücum açılarında, kanadın etrafından düzgün ve kanat yüzeyine 

yapışık olarak geçen hava, firar kenarından kanadı terk eder. Yüksek hücum açılarında ise kanat 

yüzeyini izleyemeyen hava, ayrılarak tutunma kaybını meydana getirir ve kanat gerisinde 

girdaplı bir akım bölgesi bırakarak taşımanın azalmasına sebep olur. Şekil 1.2.1.’de tipik bir 

kanat profili taşıma katsayısının hücum açısıyla değişimi verilmektedir.  

 Şekil 1.2.1. – Kanat Profili Taşıma Katsayısının Değişimi 

 

Grafik stall karakteristiği açısından incelendiğinde, bir kanat profili seçiminde önemli olan 

unsurları bu stall oluşma noktası ve hızı olarak düşünebiliriz. Stall Hızı (Perdövites) İHA’nın 

kanatlarının oluşturduğu kaldırma kuvvetinin ağrılığına eşit olduğu andaki hız değeridir. Stall 

hızı hesaplamasına gelecek olursak kaldırma kuvveti Newton cinsinden denklem 1.2.1.’ deki 

gibi hesaplanır. 

𝐿 =
1

2
𝐶𝐿 × 𝜌 × 𝑉2𝐴  

Denklem 1.2.1. - Lift kuvveti 

 

Denklemdeki Cl değeri seçilen kanat profiline göre değişmektedir. İncelenen kanat profilleri 

arasında, CL–α ve CL/CD–α değişimi göz önüne alındığında CLARK-Y kanat profilinin en iyi 

performansa sahip olduğu bulunmuştur. Bu yüzden İHA’nın kanat profili olarak 

kararlaştırılmıştır. CLARK-Y’nin Clmax değeri 15° hücum açısında 1.46’dır. P değeri ise 

havanın yoğunluğudur. Uluslararası Standart Atmosfer (ISA) şartlarında (deniz seviyesinde, 

+15 °C sıcaklıkta ve 1013,25 mb atmosfer basıncında) havanın yoğunluğu 1,225 kg/m³ 'tür. V 

uçağın havaya göre bağıl hızıdır.  A kanat alanıdır ve 0.45 olarak hesaplanmıştır. Denklem, stall 

hızını elde edecek şekilde düzenlendiğinde Vs elde edilir. 

√
2𝐿

𝐶𝑙 × 𝜌 × 𝐴
 

Denklem 1.2.2. - Stall Hızı Formülü 

Buradan stall hızı 10.5 m/s olarak bulunur.  
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Tırmanma Oranı 

 Tırmanma oranı uçağın birim zamanda aldığı düşey yoldur. Ön tasarım raporunda 

belirtilen sistem gereksinimleri kısmındaki gibi manevra kabiliyeti yüksek bir İHA tasarlaması 

planlanmaktadır. Manevra kabiliyetlerimizi bilmek adına tırmanma oranının bilinmesi önem 

teşkil eder. Resim 1.2.1.’de tırmanma esnasında uçağa etkiyen kuvvetler verilmiştir. 

 

 

Resim 1.2.1. - Uçak Serbest Cisim Diyagramı 

 

Bu serbest cisim diyagramından yararlanarak tırmanma hızını Newton‘un 2.Hareket 

Yasasını kullanarak  

𝐹sin 𝐶 − 𝐷sin 𝐶 + 𝐿cos 𝑐 − 𝑊 = 𝑚 × 𝑎  

Buradan maksimum tırmanış hızı ecalc adlı program kullanılarak 16 m/s olarak 

hesaplanmıştır. 

 

Resim 1.2.2 - Tırmanma Hızı 

 

https://www.grc.nasa.gov/ 
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Ecalc Hesaplamaları 

2004 yılından bu yana eCalc, uçak, çok rotorlu, İHA, helikopter ve EDF jetlerinin RC pilotları 

için elektrikli fırçasız motor sürücülerini simüle etmek, hesaplamak, değerlendirmek ve 

tasarlamak için web tabanlı kaliteli hizmetler sunmaktadır. eCalc'ın motor veritabanı, web'deki 

en kapsamlı veritabanıdır. 

Uçuş parametrelerimizi doğrulamak ve uçuşumuzun daha verimli olmasını sağlamak amacıyla 

ecalc adlı similasyon programından yararlanılmıştır. Programa girilen parametreler tablo 

1.2.1’de verilmiştir.  

Toplam Ağırlık 4000 𝑔𝑟 

Kanat Açıklığı 1,60 𝑚 

Kanat Alanı 0,4 𝑚2 

Ortalama Kaldırma sabiti 1 birimsiz 

Uçuş Görevi 3D Mild birimsiz 

Uçuş Hızı 15 𝑚/𝑠 

Statik İtki 7100 𝑔𝑟 

Uçuş Süresi 18 𝑑𝑘 

Batarya Hücre sayısı 6 birimsiz 

Hava Sıcaklığı 25 ℃ 

Rakım 500 𝑚 

Pervane Çapı 15 inch 

Pervane Hatve  8 inch 

Tırmanma Mesafesi 500 𝑚 

Motor devri 9450 𝑟𝑝𝑚 

Fuselage çapı 12 𝑐𝑚 

Fuselage uzunluğu 120 𝑐𝑚 

Kuyruk alanı 0,15 𝑚2 

Kuyruk açıklığı 0,45 𝑚 

Tablo 1.2.1 - Ecalc Programına Girilen Parametreler 

 

Pilden çekilen anlık akım, sabit hızda uçuş süresi, motorun çektiği watt, yük durumunda motor 

sıcaklığı, itki-ağırlık oranı ve yunuslama hızı değerleri hesaplanmıştır. 

Resim 1.2.3 – Ecalc Hesaplanan Değerler 
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Resim 1.2.4 – Ecalc Hesaplanan Değerler 

 

Motorun optimum verimde çektiği ortalama akım değeri göz önünde bulundurularak uygun 

“Elektronik Hız Kontrolcüsü” ve pil gücü/ağırlık dengesi ile uygun pil belirlenmiştir. 

Batarya “12000mAh 22.2V 15/30C 6S1P Tattu LiPo” nun %85 güç değerine göre uçuş süresi 

hesaplanmıştır. 

 

 

Resim 1.2.5 – Batarya ve Motor Değerleri 

 

Motorun maksimum çektiği akımın esc kapasitesinin altında kaldığı doğrulanmıştır. 

Yunuslama hızı 112 olarak hesaplanarak istenen hızın üstünde olduğu belirlenmiştir.  6000 

gram itki değerine sahip olan motorun %75 verimle çalıştığı hesaplanmıştır. Kanat yükünün 

57g/dm2 değeri yapısal için öngörülen değerdir. Stall hızı 10 m/s olarak hesaplanmış “Stall 

Hızı” bölümünde hesaplanan 10.5 değeri ile çok yüksek oranda uyuşmaktadır.  Tahmini yatay 

ve dikey hızlar hesaplanmıştır. 
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Resim 1.2.6 – Motor ve Pervane Değerleri 

 

 

Resim 1.2.7 – Sürücü ve Uçak Değerleri 
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Pervane devri ve yüzde itki değerlerinin güç parametreleri tablo 1.2.2.’de verilmiştir. Sonuçlar 

incelendiğinde herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. 

Tablo 1.2.2. - Pervane devri ve yüzde itki değerlerinin güç parametreleri 

 

Motorun verileri Ecalc ile anlaşma içinde olan SunnySky firmasının kendi verileridir. Motor 

verileri üzerinden Elektriksel güç, verim, maksimum devir, harcanan güç, motor gövde sıcaklığı 

grafikler ile belirlenmiştir. Sonuç olarak 10A üzerinde motor verimi çok az değişiklik 

göstermektedir. 

Şekil 1.2.2. – Motor Özellikleri 
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Uçağın manevra kabiliyetini belirleyen 3D kapasite, planlarımız doğrultusunda istenen 

değerlerdedir. 5 m/s2 dikey ivmelenme ve 14 m/s dikey hız oldukça iyi bir değerlerdir. Değerler 

Resim 1.2.8.’de verilmiştir. 

Resim 1.2.8. – 3D Kapasite Değerlerimiz 

 

Uçağın 0 rakımdan 500 metreye çıkışa ait performansları Grafik 1.2.1. ve 1.2.2.’de verilmiştir. 

 

Grafik 1.2.1. – Uçak Yükseliş Performansı 
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Grafik 1.2.2. – Uçak Yükseliş Performansı 

   

 

Tablo 1.2.3. - Hava aracının genel performans özellikleri 
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Tablo 1.2.4. - Kanat ve Kuyruk Verileri 

 

2. ORGANİZASYON ÖZETİ 

2.1. Takım Organizasyonu 

Şekil 2.1.1. – Takım Organizasyon Şeması 

 

Mekanik Birimi: Üretilmesi planlanan hava aracının kavramsal tasarımı, üretime yönelik 

detay tasarımının yapılması ve analiz edilmesi, gövde tasarımı ve entegrasyonu, üretim 

süreçlerinin planlanması ve geliştirilmesi, diğer alt sistemlerin mekaniksel isterlerinin 

karşılanması, uçağın yapısal takibi ve kontrolü, yer ve hava testleri, uçağın yapısal bakımı 

görevlerinden sorumludur. 

Yazılım Birimi: Hava aracının otonom kalkış, uçuş ve iniş süreçlerinin yanı sıra rakip hava 

araçların tespiti ve takibi görevlerinden sorumludur. Yazılım ekibi, yapay zekâ ve yazılım 

alanlarında kendini geliştirmiş ve çeşitli yarışmalara katılarak tecrübe elde etmiş kişilerden 

oluşmaktadır. 

Haberleşme 

Taha Çakmak

Oğuzhan 
Asiltürk

Hüseyin 
Beyribey

Elektronik

Cihad Eren 
Naç

Yahya Çakır

İş Geliştirme 

Feyza 
Develioğlu

Yazılım

Ahmed Selim 
Üzüm

Muhammed 
Zeyd İlbahar

Yusuf Barış 
Köse

Mekanik

Mahmut 
Karaarslan
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İş Geliştirme Birimi: Projemiz süresince; sponsorluk çalışmalarında, logomuzda ve 

ihtiyacımızın olabileceği her alanda kaliteli bir izlenim yaratmak adına profesyonel görseller 

ve sunumlar oluşturmaktan, sponsorlarla ve kurumlarla iletişime geçip takımımızı tanıtmaktan 

sorumludur. 

Elektronik Birimi: En temel olarak mekanik ekibiyle iş birliği içinde yürütülen uçağın itki, 

hareket, haberleşme ve beslenme işlemlerinin donanımsal olarak oluşturulması ve stabil hale 

getirilmesinden sorumlu birimdir. Ayrıca bahsettiğimiz işlemlerde bir sorun olması durumunda 

devreye girecek olan sigorta gibi devrelerin oluşturulması ve denetlemesi de görevlerindendir. 

Haberleşme Birimi: Haberleşme ekibi insansız hava aracının kontrolü noktasında ihtiyaç 

duyulan veri iletimini sağlayacak sistemin oluşturulmasından ve elde edilen verilerin merkezi 

bilgisayara iletilmesinden sorumlu olan birimdir. 

 

2.2. Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe 

Zaman Akış: 

Resim 2.2.1. – ÖTR Zaman Akış Çizelgesi 

 

Ön Tasarım Raporu için Resim 2.2.1.’de de görüldüğü üzere temel üç birimimiz için 

Eylül ayı başına kadar olan zaman planımızı çıkarmıştık. Zaman planımızı bu 3 birimimiz 

özelinde değerlendirecek olursak; 
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Yazılım birimimizin çalışmalarında özellikle nesne tanıma işlemlerinde model eğitimi ve 

model testleri konusunda ciddi tıkanmalar yaşadık ve takvimin gerisine düştük. Ancak Haziran 

ayı başı ile modelimizdeki gereklilik olan hava araçları tespiti konusunda Bölüm 4’te anlatıldığı 

üzere yaptığımız modele anlamaya yönelik sistematik adımlar çok iyi sonuçlar verdi ve 

istediğimiz başarı oranlarını yakalar durumu geldik. Keza takip algoritması konusunda da kısa 

vadede yaptığımız araştırmalar hem literatürde hem de uygulamada bu alanda hemfikir 

olunmuş birkaç algoritmanın olduğunu bize gösterdi. Bu algoritmaları nesne tespit 

sonuçlarımızın arkasından uygulayarak da yine yüksek seviyede istediğimiz sonuçlara ulaştık. 

Kritik Tasarım Raporu sonrasında da uçak üzerinde canlı testlerle plan dahilindeki iş 

maddelerimizi bitirmeyi hedefliyoruz. 

Haberleşme birimimiz ise maddi yetersizliklerden dolayı alıcı-verici ve anten donanımları 

olmadan çalışmalarını bu donanımlar varmışçasına senaryolar ve veriler oluşturarak yapmaya 

çalıştılar. Yer istasyonunda kullanacağımız web tabanlı arayüz uygulamamız yazılım olarak 

hazır olmakla beraber, zaman planında gözüken donanım denemeleri tamamlanamadı. Keza bir 

sonraki iş maddeleri olan sunucularla iletişim iş kısımları da sekteye uğramış oldu. Kritik 

Tasarım Raporu sonrası bu konularda hız alarak plan dahilindeki tüm iş maddelerini bitirmeye 

ve yarışmaya hazır hale gelmeye çalışacağız. 

Mekanik birimimiz de maddi yetersizlikler ve teorik hesaplamadaki kavramların tekrar tekrar 

hesaplanıp kusursuz uçuş sağlanabilmesi adına gecikmelerden dolayı özellikle uçuş testleri 

konusunda takvimin gerisinde kaldı. Hali hazırda kesin olarak yapılacak olan üretim yöntemleri 

ve üretim versiyonları belirlenmiş olup, Kritik Tasarım Raporu sonrası versiyon 1, 2 ve 3 

uçaklar hızlı şekilde oluşturularak revize edilen plan dahilinde Ağustos başında yarışma 

uçağına karar verilmesi ve Ağustos sonuna kadar da gerekli tüm üretim ve düzenlemelerin 

bitmesi planlanmaktadır. 

 

Tahmini Bütçe: 

Resim 2.2.2. – ÖTR Tahmini Bütçe Planlaması 
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 Tahmini bütçe planlamasında Ön Tasarım Raporu’muzda Resim 2.2.2.’de görülen 

tahmini bütçe şemasından bahsetmiştik. Bütçelendirme konusunda da durumu birimlerimiz 

özelinde ele almak istiyoruz; 

Öncelikle Mekanik birimimizden başlarsak, Resim 2.2.2.’de gözüktüğü üzere üretim olarak 

sadece ‘sıkıştırılmış köpük’ olarak bahsedilen bir malzeme bulunmakta idi. ÖTR’den KTR’ye 

kadar geçen zaman içerisinde mekanik birimimiz teorik çalışmalarının seviyesini arttırarak ve 

sonlandırmaya yaklaştırarak üretim ile ilgili kesin gerekli malzeme yöntemlerini ve listesini 

çıkarttı. Bu aşamada ÖTR kapsamında belirttiğimiz bütçe tahmininde en çok farkı oluşturan 

kısım mekanik ekibi içerisinde ve buna bağlı üretim malzemelerinde yaşandı. Şu an için üç 

farklı versiyonda uçak yapmayı, bunları ‘xps köpük’ ile üretmeyi planlıyoruz. Diğer 

birimlerimiz Yazılım, Haberleşme ve Elektronik için ise Resim 2.2.2.’de görülen malzemeler 

ve bütçe tahmini neredeyse birebir aynı devam etmektedir. Bütçe tahminimiz de üretim 

malzemelerimizin değişmesi ve eklenmesi ile beraber yaklaşık 20.000 ₺ seviyesine ulaşmıştır. 

 

3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ 

3.1.  Nihai Sistem Mimarisi 

 Hava aracımızdaki nihai sistem özelliklerini yaptığımız son çalışmalar neticesinde 

belirledik. Bu sistemler özellikleri şu şekildedir;  

Hava aracımızda oto pilot olarak Pixhawk PX 2.4.8 kullanılacaktır. Aracımızın konumunu 

düzgün bir şekilde saptayabilmek için Ublox M8N GPS kullanılacaktır. Görüntü işleme 

bilgisayarı olarak Nvidia Jetson TX2 kullanılacaktır. Aracın itki gücünü sağlayacak motor 

olarak SunnySky X4120 480KV, fırçasız motorumuzu düzgün bir şekilde kullanabilmemiz için 

de FlyFun 80A 6S V5 Brushless Esc kullanılacaktır. Aracın hareketini sağlamak için EMAX 

ES3003 17gr Mini Servo kullanılacaktır. Kamera olarak HBV-1615 1.3MP HM1355 

kullanılacaktır. Kumanda olarak Flysky i6X FS-i6X kullanılacaktır. Telemetri verilerinin yer 

istasyonun gönderilebilmesi için E22-400T30S 30dBm 433MHz SX1268, bu iletişimin düzgün 

bir şekilde gerçekleşebilmesi için yer istasyonunda anten olarak 433MHz Mobile Antenna With 

Strong Magnetic Base, hava aracında anten olarak 433 mhz Anten 90 derece Sma konnektörlü 

- 434 mh anten kullanılacaktır. Görüntüleri OSD’ye gönderebilmek için GH3 5D NEX A7 

kullanılacaktır. OSD olarak Ardupilot Mini OSD kullanılacaktır. Video transferinin düzgün ve 

kesintisiz bir şekilde gerçekleşebilmesi için Rc832 alıcı ve Ts832 verici kullanılacaktır. Video 

iletişiminde anten olarak 2.4Ghz/5.8Ghz 12dBi SMA anten kullanılacaktır. Sistemin 

beslenmesi için pil olarak Tattu 12000Mah 22.2V 15/30C 6S1p li-po batarya kullanılacaktır. 

Batarya seviyesini tespit etmek için APM Pixhawk Power BEC modülü kullanılacaktır. 

Bu bileşenler ve sistem dahilinde sistem mimarimiz Şekil 3.1.1.’de görüldüğü üzere 

şekillenmiştir. 
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Şekil 3.1.1. – Sistem Mimarisi 

 

3.2.  Alt Sistemler Özeti 

 Sistem bileşenlerimizi belirlerken en son nihai bileşenlere çeşitli araştırmalar yaparak 

elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelere dayanarak karar verdik. Bileşen bazında kararlarımızı şu 

şekilde özetleyebiliriz;  

Hava aracımız için oto pilot seçerken elimizde iki opsiyon vardı. Biri Pixhawk 2.4.8, öbürü de 

APM 2.8’di. APM kullanımı daha kolay ve daha yaygın olmasına karşın Pixhawk’a nazaran 

daha düşük sistemsel özelliklere sahipti. Bu yüzden Pixhawk 2.4.8’i tercih ettik. GPS konum 

bilgilerini istediğimiz bir şekilde elde edebilmek için Ublox M8N GPS modülünü tercih ettik. 

Kompakt, hızlı ve yüksek veri işleme kapasitesine sahip bir görüntü işleme bilgisayarına 

ihtiyacımız vardı. Bu alanda seçebileceğimiz bir sürü seçenek vardı. Raspberry Pi 4, Nvidia 

Jetson Nano ve daha yüksek GPU özelliklerine sahip kartlar. Bunlardan bazılarının sahip 

oldukları özellikler bize lazım olanlardan bile daha fazlaydı lakin isteklerimizin hepsini bir tek  

Nvidia Jetson TX2 karşılıyordu. Çünkü burada hem performans hem minimallik hem de ağırlık 

kriterlerimizi oluşturuyor. Bu yüzden Nvidia Jetson TX2’yi tercih ettik. Kullanacağımız uçak 

profili, uçağımızın ağırlığı gibi verileri analiz ettik ve motor olarak SunnySky X4120 480KV, 

ESC olarak FlyFun 80A 6S V5 Brushless ESC kullanmayı tercih ettik. Aracımızın düzgün bir 

şekilde hareket edebilmesi için EMAX ES3003 17gr Mini Servo kullanmaya karar verdik. 

Yüksek menzili ve kolay kullanımı yüzünden kumanda olarak Flysky i6X FS-i6X kullanmaya 

karar verdik. 500m uzunluğunda ve 350m genişliğinde olan yarışma alanında telemetri 

verilerini aktarabilmek için E22-400T30S 30dBm 433MHz SX1268 kullanmayı tercih ettik. 

Hava aracıyla yer istasyonu arasındaki görüntü akışının kesintisiz devam etmesi gerekmektedir. 

Bu yüzden yük menzilli Rc832 alıcı ve Ts832 vericiyi kullanmaya karar verdik. Hava 
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aracındaki her bir donanımın ne kadar enerji tükettiğini hesapladık. Bunun sonucunda Tattu 

12000Mah 22.2V 15/30C 6S1p li-po bataryayı kullanmaya karar verdik. 

 

3.3. Hava Aracı Performans Özeti 

Hava aracının turnuva esnasında havada kalabilecek itki ve diğer donanımların 

seçiminde dikkat edilen parametreler başlıklar altında incelenmiştir. 

Kanat Tasarım ve Konfigürasyonu 

 Kanatlar hava araçlarının havada kalmasını sağlayan lift kuvvetini üretir. Bu lift 

kuvvetini kanat geometrisi sayesinde sağlar. Kanat 3B olarak tasarlanmadan önce kanat için 

önemli parametreler belirlenmelidir. 

Kanat Tipi Seçimi 

 Kanat şekli itibari ile 3’e ayrılır; bunlar konvansiyonel kanat, çift kanat ve delta kanattır.  

 
     Şekil 3.3.1. - Kanat tipleri 

 

Çift kanat havacılığın ilk yıllarında malzeme teknolojisinin gelişmemesinden dolayı gerekli 

taşıma yüksek kanat açıklıkları ile sağlanmadığından dolayı çift kanat kullanılmıştır, 

günümüzde malzeme biliminin gelişmesi ile artık kullanılmamaktadır. 

Delta kanat ses üstünde uçan savaş jetleri tarafından tercih edilmektedir. Kontrolü zordur. İHA 

ses hızının çok altında olduğu için bir avantaj sağlamamaktadır. Delta kanadın olumsuz yönleri 

ise klasik düz ve klasik ok açılı kanatlara göre özellikle düşük süratlerde süzülme oranı düşük. 

Diğer bir dezavantajı ise yine düşük süratlerde stall olmamak için yüksek hücum açısına sahip 

olması gerektiğidir. 

Konvansiyonel kanat havacılık tarihinde en köklü ve en çok kullanılmış olan tiplerden biridir. 

Yüksek güvenli bir uçuş sağlar. Aynı zamanda kaldırma kuvveti en sağlam olan kanat tipidir. 

Süzülme oranı da yüksektir. Yüksek güvenlik ve kararlılık, iyi kaldırma kuvveti ve iyi süzülme 

oranı sebebiyle insansız platformlarda kullanılmaktadır. Bu avantajlardan dolayı konvansiyonel 

kanat tercih edilecektir.  
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Kanat Gövde Birleşimi Seçimi 

 Kanatların gövdeye bağlanma konumuna göre 4’e ayrılır. Bunlar parasol, üstten, ortadan 

ve alttan kanattır. Kanatların gövdeye bağlanma biçimi Resim 3.3.1.’de verilmiştir. 

 

Resim 3.3.1. - Kanatların Gövdeye Bağlanma Biçimi 

Her bir bağlantı yeri aerodinamik açıdan farklı avantaj dezavantajlar sunmaktadır. Üstten kanat 

daha kararlıdır ancak manevra kabiliyeti düşüktür. Alttan kanat karasızdır ancak yüksek 

manevra kabiliyetine sahiptir. Bu yüzden ikisinin ortası olan ortadan kanat tercih edilecektir. 

Kanat Üst Görünüm Geometrisi Seçimi 

Kanatların üstten görünümlerinin geometrisi eliptik, dikdörtgensel ve trapez olarak üç tiptir. Üç 

kanat geometrisi tablo 3.3.1.’de incelendiğinde en verimli kanat trapez kanat olmuştur. Bu 

yüzden trapez kanat tercih edilecektir. 

  

Resim 3.3.2. - Kanat Üst Görünüm Türleri 
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 Eliptik Dikdörtgensel Trapez 

Hafiflik (5) 4 3 4 

Stabilite ve Kontrol (5) 4 3 4 

Üretim Kolaylığı (5) 3 5 4 

Toplam  11 11 12 

Tablo 3.3.1. - Kanat Üst Görünümlerinin Puanlaması 

 

Kanat Referans Alanı 

Kanat alanı, kanada üstten bakıldığında görülen 2B alandır. Dikdörtgen için kanat açıklığı ve 

veter uzunluğu çarpımına eşittir. Trapez kanatta ise 2 yamuğun alanları toplamıdır. 

𝑆 =  
𝑏 × (𝑐𝑢 + 𝑐)

2
 

 
Resim 3.3.3. - Formüldeki Birimlerin Kanat Üzerinde Gösterimi 

 

Kanat Açıklık Oranı (Aspect Ratio) 

Kanat açıklık oranı, hava aracının kanadının açıklığının ortalama veter uzunluğuna oranıdır. 

Veter uzunluğu açıklık oranı boyunca sabit olmayan hava araçları için ise kanat açıklığının 

karesinin üst görünüm alanına oranıdır. AR ile gösterilir.  

Yüksek açıklıklı kanatlar kısa olana göre daha yüksek bükülme gerilimine sahiptir. Manevra 

kabiliyetine gelecek olursak düşük AR’li bir kanat, yüksek AR’li bir kanattan daha yüksek bir 

dönüş açısal ivmesine sahip olacaktır, çünkü yüksek AR’li bir kanadın üstesinden gelinmesi 

gereken daha yüksek bir atalet momenti vardır. Sabit bir yuvarlamada, daha uzun kanat, 

kanatçıkların daha uzun moment kolu nedeniyle daha yüksek bir yuvarlanma momenti verir. 

Düşük AR’li kanatlar genellikle savaş uçaklarında, yalnızca daha yüksek yuvarlanma oranları 

için değil, özellikle süpersonik uçuşta yer alan daha uzun veter ve daha ince kanat profilleri için 

kullanılır. AR ile indüklenmiş sürükleme kuvveti doğru orantılıdır. Açıklık oranının hücum 

açısı ve kaldırma kuvveti ile ilişkisi Şekil 3.3.2.’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.3.2. - Kanat Hücum Açısının Kaldırma Kuvveti Katsayısı Üzerindeki Etkisi 

 

Kanat Oturma Açısı  

Seyir halindeki bir uçakta taşıma kuvveti ağırlık kuvvetine eşit olmalıdır (L=W). Kanat 

verileri doğrultusunda bu değerler hesaplanabilir.  

𝑊 = 𝑚𝑔 

Hava aracı ağırlık dağılımı bölümünde İHA’nın kütlesi 4.5 kilogram olarak 

hesaplanmıştır bu değer 45 Newtondur. Aşağıdaki denklem taşıma kuvvetini verir. 

 

 𝐿 =
1

2
𝐶𝐿 × 𝜌 × 𝑉2𝐴 

Buradan Cl değeri 0,72 olarak hesaplanmıştır. CLARK Y profilinin Reynolds sayısı 

kullanılarak XFLR5 programı üzerinden analizler yapılmıştır. Bu analizler sonucunda değişen 

hücum açılarındaki katsayılar tablo 3.3.3’de verilmiştir.  
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Tablo 3.3.3. – Değişen Hücum Açılarında Profil Özellikleri 

Tablo incelendiğinde hücum açısının 3° olmasının uygun olduğu görülmektedir. Ancak bu iki 

boyutlu profilin katsayılarıdır. İki boyutta elde edilen katsayılar üç boyutlu tasarıma geçildikten 

sonra açıklık oranı, sivrilme oranı gibi değerlere bağlı olarak değişmektedir. Bu değişimi 

hesaplamak adına yapılmış teorik hesaplamalar mevcuttur ancak proje kapsamında bunun etkisi 

XFLR5 üzerinden incelenmiştir. Analiz sonuçları alt sistem testlerinde paylaşılmıştır.  
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Kanat Bilgileri 

Yukarıda verilen ölçütler doğrultusunda yapılan kanat analizleri yardımıyla optimize edilen 

kanat parametreleri verilmiştir. 

 

Kanat Verileri 

Kanat Açıklığı 1.60 𝒎 

Kök Veter Uzunluğu 0.345 𝒎 

Uç Veter Uzunluğu 0.155 𝒎 

Açıklık Oranı (AR) 6.4  

Sivrilme Oranı (TR) 0.45  

Kanat Alanı 0.4 𝒎𝟐 

Tablo 3.3.4. – Kanat Verileri 

 

Sabit irtifada ivmesiz uçuş için gerekli itki 

Sabit irtifada uçuşun anlamı uçuş yörüngesinin yatay doğrultu boyunca olduğu şeklindedir. 

İvmesiz uçuş ise Newton’un kuvvet = kütle x ivme şeklinde ifade edilen ikinci yasasından yola 

çıkıldığında net kuvvetin sıfıra eşit olduğu durumdur. Denklem kurulduğunda  

 

 

 

Eşitlikleri elde edilir. İHA’nın sabit irtifadaki belirli bir hızda daimî uçuşta olduğu durumu ele 

alalım.  Bu hızda uçuş için güç grubunun sürüklemeye karşı net itki üretmesi gerekir. 

3.4. Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı*** 

Hava aracının 3D tasarım, planlanan üretim sürecinde tasarımdan uzaklaşmamak adına 

yapılmıştır. Çizim SolidWorks programında yapılmış olup tasarımlar resim 3.4.1. ve resim 

3.4.2.’de verilmiştir. Genel tasarım özellikleri tablo 3.4.3’te verilmiştir. 
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Resim 3.4.1 – Hava Aracı 3D Modellemesi 

 

Resim 3.4.2 – Hava Aracı 3D Modellemesi 
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Kanat Açıklığı 160 cm 

Veter Uzunluğu  34.5-15.5 cm 

Gövde Uzunluğu 120 cm 

Gövde Çapı 12 cm 

Kuyruk gövde arası mesafe 70 cm 

Tablo 3.4.3 – Kanat Verileri 

 

 

3.5. Hava Aracı Ağırlık Dağılımı 

Ağırlık İHA için yüksek önem arz etmektedir. Ağırlık doğrudan kanat boyutlarına, 

ivmelenme, hız vb. birden çok parametreye etki etmektir.  Genel olarak rc uçaklarda ağırlık 

merkezi veter uzunluğunun 1/3 ünde bulunur.  Eğer ağırlık merkezi daha geride olursa İHA’nın 

alçalış ve yükseliş manevraları aşırı hassaslaşır yani kararlılık ve Stabilite problemleri ortaya 

çıkar. Eğer önde olursa da daha kararlı ancak kuyruk etkinliği azalır.  Bu yüzden ağırlık merkezi 

detaylı şekilde hesaplanmıştır. 

 

Malzemeler Adet Birim Kütle (g) Toplam Kütle (g) 
Pixhawk 1 38 38 

Jetson Nano 1 140 140 

Veri Telemetri 1 11 11 

Video Telemetri 1 22 22 

Kumanda Telemetri 1 6,4 6,4 

Veri Anten 1 20 20 

Video Anten 1 30 30 

Mini OSD 1 18 18 

Kamera 1 9 9 

ESC 1 92 92 

Motor 1 292 292 

Pervane 1 35 35 

Pil 1 1577 1577 

Servo 4 14 56 

GPS 1 49 49 

BEC Converter 2 16 32 

Kablolama ve Ekstralar 1 50 50 

Yapısallar 1 1500 1500 

  TOPLAM: 3977,4 

 

Tablo 3.5.1. – Kütle bütçesi 
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Ecalc Ağırlık Merkezi Hesaplaması  

 İHA’nın kararlı bir şekilde uçması için gereken ağırlık merkezi aralığı kanat başından 

5.80 cm ile 7.23 arasındadır.  

 

 

Tablo 3.5.2. – Kütle bütçesi Kanat ve Kuyruk Basınç ve Ağırlık Merkezleri 

 

Parçaların Referans Noktasına göre konumlandırması 

 Şekil 3.5.3.’ te parçaların referans noktasına göre konumu ve Şekil 3.5.3.’ te parçaların 

referans noktasına uzaklıkları verilmiştir. 
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Şekil 3.5.3. – Kütle bütçesi Parçaların Referans Noktasına Göre Konumlandırması 

 

Tablo 3.5.4. – Parçaların Referans Noktasına Uzaklıkları 

 

4. OTONOM KİLİTLENME 

 Bölüm 1.1’de de bahsettiğimiz üzere hava aracımız havaya atıldıktan ve daha 

sonrasında bir saldırı stratejisi belirledikten sonra kilitlenme algoritmasının da işleme alınması 

başlar. Bu paragraftan itibaren kullanılan otonom uçuş algoritması terimi hava aracının dış 

müdahalelerden bağımsız uygulayacağı stratejiler dahilinde aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği 

manevraların bütünsel bir çerçevede yönetilmesini sağlayan algoritmayı; kilitlenme algoritması 

terimi ise hava aracının otonom seyir halinde iken yarışma sunucusundan gelen veriler ve dahili 

sensörlerden elde edilen verilerin bütünsel kullanımı ile  rakip hava araçlarının konumsal tespit, 

görsel tespit, takip ve profillenmesi gibi aksiyonların gerçekleştirilmesini sağlayan karar 

mekanizmasının bütününü ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Gerçek zamanlı olarak 

çalışan bu iki algoritma sürekli olarak konumsal tespiti yapılan rakip hava araçlarını stratejik 

olarak değerlendirerek alınacak aksiyona karar verecektir. Şekil 4.3.’te de gösterildiği üzere 

işleyecek olan uçuş karar mekanizması, kilitlenmenin gerçekleştirilebilmesi için konumsal 

tespit, görsel tespit ve takip yöntemleri uygulayacaktır. 

Konumsal Tespit aşamasında kullanılacak ana veri kümesi, sunucudan gelen telemetri yoluyla 

elde edilen verilerdir. Bu verilerin, hava araçları özelinde analizi ile sanal bir haritalama 

yapılacaktır. Rakip hava araçlarının irtifa, hız ve yön verilerinin kullanımıyla haritalamanın 

Referans hattı üzerindeki konumu (cm)

Kamera 5

Pixhawk 24

Jetson Nano 24

Anten 1-2 38

Lipo Pil 45

Bec Converter 68

GPS+OSD 68

ESC 90

Motor 125
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doğruluğu artırılacaktır. Oluşturulan harita sistemi, rakip hava araçlarına yönelimi 

kolaylaştırmak ve kilitlenecek hava aracının belirlenmesi amacıyla kullanılması 

öngörülmektedir. 

Konumsal tespitin gerçekleştirilmesi, yönelimsel manevranın başlatılması ve rakip hava 

aracının görüş alanına girmesiyle dahili görü ve işleme sistemiyle görsel tespit aşamasına 

geçilecektir. Kilitlenme algoritmasının darboğaz oluşturduğu nokta görüntü işleme aşamasıdır. 

Bu sorunun çözümü için görüntünün yer istasyonunda işlenmesi ve hava aracı üzerinde dahili 

olarak işlenmesi şeklinde iki aday yöntem belirlenmiştir. Yer istasyonu üzerinde daha güçlü 

işlem birimlerinin(GPU) kullanılması ile hem daha büyük modeller kullanılarak daha doğru 

çıkarımlar yapılması hem de daha yüksek FPS alınması mümkün kılınmaktadır. Görüntülerin 

araç dahilinde işlenmesinden kaynaklanacak performans düşüşlerine rağmen, yer istasyonunda 

işlenen görüntünün sebep olacağı gecikme daha büyük bir dezavantaj olarak 

değerlendirildiğinden sürecin araç dahilinde yürütülmesine karar verilmiştir. 

Hava aracı üzerinde kullanılabilecek işlem birimi Nvidia Jetson TX2 olarak belirlenmiş ve 

sınırlı sistem hafızasıyla işlem gücü göz önüne alınarak kullanılabilecek aday modeller 

belirlenmiştir.  

Görsel tespitin gerçekleştirilebilmesi aşamasında görüntünün işlenmesi için nesne tespit 

modelleri çerçevesinde bir literatür araştırması yürütülmüştür. Literatür araştırması sonucunda 

belirlenen aday modeller arasından Retinanet modelinin diğer modellere kıyasla daha iyi 

doğruluk değerleri sunması, YOLO modellerinin ise diğer modellere göre daha yüksek FPS 

değerleri vermesi sebebiyle testlerin bu modeller üzerinden gerçekleştirilmesine karar 

verilmiştir. Seçilen modeller kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

Detectron: Detectron Retinanet, Facebook AI tarafından mevcut tek aşamalı nesne algılama 

modelleri (YOLO ve SSD gibi) üzerinde iki geliştirme yaparak ortaya koyulmuştur. Bu 2 

geliştirme şu şekildedir: 

• Nesne Tespiti için Özellik Piramit Ağları (Feature Pyramid Networks for Object 

Detection) 

• Yoğun Nesne Tespiti İçin Odak Kaybı (Focal Loss for Dense Object Detection) 

YOLO: YOLO, gerçek zamanlı obje tespiti algoritmaları arasında en yüksek performansa sahip 

seçeneklerden biridir. Modelden tek bir geçiş ile çıkarımını sunan model, yarışma amacına 

uygun nitelikleri sebebiyle tercih edilmiştir. 
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Resim 4.1. ve Resim 4.2.’de sırasıyla Retinanet ve YOLO modelleri ile eğitilmiş eğitim 

sonuçlarını görebilirsiniz.  

Resim 4.1. – Retinanet Eğitim Görseli    Resim 4.2. – YOLO Eğitim Görseli 

 

Eğitim sürecinde kullanılacak veriler için bir literatür araştırması yürütülmüştür. Bulunan veri 

setleri yarışmada karşılaşılabilecek görüntülere yeterince benzerlik göstermediği, veri setinin 

kendi içerisinde yeterince çeşitliliğe sahip olmaması gibi sebeplerle bulunan veri setleri yerine 

yarışma objektifiyle paralellik gösterecek, takımımızca ortaya koyulacak bir veri seti 

oluşturulmasına karar verilmiştir. Çeşitli YouTube kanalları ve geçmiş yarışma görüntüleri 

kullanılarak, on bin kareden oluşan bir veri seti oluşturulmuştur. Eğitim sürecinde, fotoğraf 

karelerinde yer alan uçakların nitelikleri baz alınarak alt veri setleri oluşturulmuş ve modellerin 

eğitimine etkilerini gözlemlemek amacıyla farklı veriler ile eğitimler yürütülmüştür. 

Modellerin eğitim sürecinde gerekli olan GPU belleğine sahip bir işlem birimine sahip 

olunmadığından bulut hizmetlerinden faydalanılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 

bulut bilgisayar hizmeti olarak diğer sağlayıcılardan daha ucuz olması sebebiyle Amazon Web 

Services (AWS) üzerinden 12 GB hafızası olan Tesla K80 GPU kullanımına karar verilmiştir. 

Eğitimler, belirtildiği üzere çeşitli veri seti versiyonları üzerinden yürütülmüştür. Resim 

sayıları, obje öznitelikleri ve yakın/uzak obje ayrımı gibi ayrımlar göz önünde bulundurularak 

oluşturulan bu veri setleri, şu şekilde tanımlanmıştır: 

➢ V1: İşaretlenen verilerin tamamını içermekte ve yaklaşık on bin kareden oluşmaktadır. 

➢ V2: Yakın ve büyük objeleri içeren bin kareden oluşmaktadır. 

➢ V3: Yakın ve büyük resimlerin sayısı artırılmaya odaklanmış ve kare sayısı bin beş yüze 

ulaşmıştır. 

➢ V4: V3 versiyonunun üstüne, iki bin kadar negatif kare eklenmiştir. 

 

Veri setlerinin farklı versiyonları verinin model eğitimleri üzerindeki etkisini gözlemlemek ve 

performansı geliştiren değişikliklere ağırlık vererek model eğitim sürecini en verimli ve efektif 

şekilde yürütmek amacıyla oluşturulmuştur. Tablo 4.1.’de, farklı veri versiyonları, test 

sonucunda ürettikleri FPS değerleri ve model yapısına göre yürütülen eğitimler sonucunda 

ulaşılan metriklere yer verilmiştir. 
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Ana Model Adı Model Adı Data mAP 0.5 Training box loss Tested Average FPS 

YOLO 

YOLO v3 V3 0.9858 0.01254 14 

YOLO v3 tiny 

V2 0.9538 0.01338 25 

V4 0.9665 0.02627 25 

YOLO v4 V3 0.9841 0.02098 15 

YOLO v4 tiny 

V2 0,9844 0.02186 27 

V3 0,9883 0.02216 27 

YOLO v5 Medium 

V3 0,9948 0,02349 15 

V4 0,9897 0.02208 15 

YOLO v5 small 

V3 0,9924 0,01611 34 

V4 0.9901 0.02257 34 

Detectron 

Retinanet V3 0.9861 0.0344 2 

Retinanet V4 0.9882 0.0213 2 

Tablo 4.1. – Model Eğitim Sonuçları ve Karşılaştırması 

 

Eğitilen modeller, test verisi üzerinde gerçekleştirilen ölçümler haricinde gözlem esaslı nitel 

testlere de tabi tutulmuştur. Oluşturulan bir test sistemi yoluyla, her model dosyası belirlenen 

çeşitli tespit zorluklarına ayrılmış videolar üzerinde çalıştırılmış ve modellerin videolar 

üzerindeki performansları test edilip gözlenen değişimler kaydedilmiştir. Gözlem testlerinin 

sonuçları şu şekildedir: 

• V1 eğitim verisi, hem uzakta hem de yakında bulunan hava araçlarını içermesi, eğitimini 

yürüttüğümüz modellerde false-positive oranlarının yüksek çıkmasına sebep olmuştur. 

• V2 eğitim verisi ile eğitilen modeller, verinin onda biri kullanılarak aynı metriklere 

ulaşılabildiğini aynı zamanda false positive oranlarının da düşürebileceğini göstermiştir. 

• V3 eğitim verisi ile eğitilen modellerde verinin artırılması metriklerde gelişmeye yol 

açarak elde edilen en yüksek performansa ulaşılmasını sağlamıştır. Ancak false-positive 

tahminlerin varlığı devam etmektedir. 

• V4 eğitim verisinde modellerin eğitim sürecine negatif örneklerin dahil edilmesi, çeşitli 

modellerde farklı etkiler göstermiştir. Daha küçük modellerde pek bir gelişme 

gözlenmez iken, büyük ve derin modellerde metriklerin %1-2 civarlarında düşmesine 

fakat buna karşın false-positive oranlarının tamamına yakınının elenmesi bu veriyle 

eğitilen modelleri en tercih edilebilir özellikte kılmaktadır. 

Farklı parametre ve konfigürasyonlar ile yürütülen eğitimler sonrasında model tercihi, ulaşılan 

sonuçların analizi ile yapılmıştır. Öncelikle Retinanet ile ulaşılan eğitim sonuçları, yüksek 
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metriklere ulaşmış ve düşük false-positive oranlarına ulaşmış olmasına rağmen, model 

çıkarımlarının gerektirdiği işlem gücü, sistem hafızası ve testlerde gözlemlenen düşük fps 

değerleri, bu modeli tercih sıralamasında geriye atmıştır. YOLO modelleri üzerinde 

gerçekleştirilen testler sonucunda en yüksek metriklere yolov5 türevleri üzerinde ulaşılmıştır. 

Bu noktada model tercihinde, gözlemsel testler sonucunda ulaşılan çıkarımlar etkili olmuştur. 

Verinin V3 versiyonundan V4 versiyonuna geçirilmesinden itibaren yolov5-medium 

modelinde gözlemlenen false-positive oranlarındaki düşüşün yolov5-small modelinde 

gözlemlenememiş olması yolov5-medium modelinde karar kılınmasına sebep olmuştur. 

Aşağıda örnek olarak, eğitilen modellerden iki tanesinin loss grafikleri Şekil 4.1 ve 4.2’de 

verilmiştir. 

 Şekil 4.1. – YOLO v3 tiny     Şekil 4.2. – YOLO v5 medium 

 

 

Nesne takip aşamasına geçmeden önce, görüş alanına giren rakip insansız hava aracının 

takibine karar verilecektir. Bu aşamada karar mekanizması yarışma sunucusundan alınan anlık 

verilerin işlenmesiyle bir sonuca ulaşılacaktır. Rakip hava aracının istikameti, hızı ve irtifası 

gibi faktörler değerlendirilerek takibe uygunluk durumuna karar verilecektir. Bu karar 

mekanizması Şekil 4.3.’te verilen diyagrama göre işleyecektir. 

Şekil 4.3. – Kilitlenme Algoritması Kara Mekanizması 

 

Görüş açısına giren rakip hava aracının karar mekanizması sonucunda takibine karar verilmesi 

durumunda takip algoritması devreye girecektir. Görsel veriler üzerinden tespiti 

gerçekleştirilen rakip hava aracının takibi için aday algoritmalar şu şekilde belirlenmiştir: 

• Tracktor++: Tracktor++, nesne tespit algoritmasının üstüne herhangi bir eğitim veya 

optimizeye gerek kalmadan, sınırlayıcı kutu regresyonunu hesaplayarak bir sonraki 
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çerçevedeki nesnenin konumunu tahmin etmeye çalışmaktadır. Tracktor++ için nesne tespit 

algoritması olarak genelde ResNet ve Faster R-CNN tercih edilir. Tracktor++ algoritması; 

görüntü kareleri arasındaki regresyon ugulayarak öznitelik çıkarımı yapmak ve bu 

çıkarımları bir sonraki kare içerisindeki objenin yerini tespit etmek için ROI havuzunda 

kullanmasına dayalıdır. 

• DeepSORT: SORT takip algoritmasının eksiklerini tamamlamak için geliştirilen 

DeepSORT algoritması, takip sürecinde rakiplerine karşı üstün kılan yüksek performansı 

dolayısıyla kullanılan en yaygın algoritmalardan biridir. SORT algoritmasına bir geliştirme 

olarak takip edilen nesnelerin birbirinin arkasında kalmasıyla nesnelerin kaybolmasının 

önüne geçmek için Kalman filtrelerine ek olarak, görünüm bazlı bir ilişkilendirme metriği 

kullanılmaktadır. 

• IOU: 2017 yılında tanıtılan IOU algoritması, tekli ve çoklu obje takibinde görsel herhangi 

bir girdiden yararlanmadan sergilediği yüksek performans ile öne çıkmıştır. Görsel girdi 

gerektirmeden ortaya koyulan performans, bu algoritmayı da güçlü bir aday kılmıştır. 

 

Aday algoritmalar, tespit sonucu çıkarılan videolar üzerinde test edilmiş ve gözlemsel test 

sonuçları kayıt edilmiştir. Testler sonucunda işlem gücü gereksinimleri ve performansları 

değerlendirildiğinde DeepSORT algoritmasının diğer algoritmalara kıyasla daha iyi performans 

sergilediği gözlemlenmiştir. Bu sebeple DeepSORT algoritmasının kullanımında karar 

kılınmıştır. DeepSORT uygulanan modellerden alınan videoların test sürecindeki çıktılarından 

örnekler Resim 4.3.’te ardışık kareler halinde görülebilir: 

Resim 4.3. – Takip algoritmasına bağlı ardışık 4 karede hava aracı takibi 

 

Takip aşaması başarılı bir şekilde tamamlandığında yeni bir rakip araç hedef alınarak tespit 

takip döngüsü sürdürülecektir. 
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Hava aracının seyrüsefer süreci baştan sona ele alındığında şu şekildedir. Hava aracının 

kalkışından itibaren sunucudan alınan veriler ile rakip hava araçları konumsal olarak tespit 

edilecektir. Takip etmeye uygun görülen rakip hava araçları hedef olarak belirlenecektir ve hava 

aracımız görsel tespit yapmak üzere bir rota çizecektir. Görsel tespit sağlandığı takdirde takibin 

gerçekleşmesine, karar mekanizmasında belirtilen faktörler esasınca karar verilecektir. Takibin 

yapılmasına karar verilmesi durumunda 4 saniye boyunca hedef çerçevede tutulmaya 

çalışılacaktır. Hedef objeye 4 saniye kilitlendiği takdirde kilitlenme başarılı olarak rapor 

edilecek ve karar diyagramı çerçevesinde yeni bir hedef belirlenecektir. Konumsal tespit, görsel 

tespit ve ardından takip işlemleri döngüsü her başarılı kilitlenme ardından tekrar edecek ve 

yarışma süreci boyunca kilitlenme sayısı maksimum düzeyde tutulmaya çalışılacaktır. 

 

5. HABERLEŞME 

İHA’nın en temel gereksinimi olan haberleşme bahsi 2 alt başlıkta incelenebilir. Bunlar: 

İHA içi iletişim ve İHA ile yer istasyonu arasındaki iletişimdir. 

İHA ile yer istasyonu arasındaki iletişim RC/TS832 ve E22-400T30S alıcı verici sistemleri 

kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu sistemde E22 ile yükseklik, hız, anlık konum, batarya 

durumu gibi nümerik veriler iletilirken, RC/TS832 ile İHA’nın kamerasından gelen görsel veri 

iletilmektedir. Nümerik veri iletilirken kullanacağımız E22-400T30S bir radyo haberleşme 

sistemi olup LoRa protokolü ile haberleşme gerçekleştirmektedir. 10 kilometreye kadar 

haberleşme potansiyeli olan sistem haberleşme konusunda tüm ihtiyaçları fazlasıyla 

karşılamaktadır. RC/TS832 ile gerçekleştirdiğimiz video iletimi ise 5 km menzilli olup görev 

gereksinimlerini fazlasıyla karşılamaktadır. Alıcı veri çiftleri ile iletilen veri yer istasyonunda 

kullanılan bilgisayara USB port üzerinden bağlanmaktadır. İletilen veri yer istasyonu ara 

yüzünde görselleştirilip ekibe sunulmaktadır. Yer istasyonundan veri iletimi ise yine E22-

400T30S kullanılarak aynı protokoller ile hava aracına gönderilmektedir. Hava aracına verinin 

ulaşmasıyla birlikte İHA içi iletişim devreye girmektedir. 

İHA içi iletişimde ise; yer istasyonundan gönderilen komutlar İHA üzerindeki telemetriye 

ulaştıktan sonra oto pilota, oto pilot üzerinden de görev bilgisayarına ve elektronik aksama 

iletilir. Bu süreçte İHA içinde bilgisayarlar arasındaki iletişim Mavlink protokolü vasıtasıyla 

gerçekleştirilir. Mavlink veya Micro Air Vehicle Link, çoğunlukla yer kontrol istasyonları ve 

insansız hava araçları tarafından kullanılan, objenin hız, yönelim ve gps konumunun iletimini 

sağlayan bir “message marshalling” kütüphanesidir. Uçuş bilgisayarımız ve oto pilotumuz olan 

Pixhawk aralarında iletişim kurarken bu protokolü kullanacaktır. 

Haberleşme sistemimizde kullanacağımız donanım elemanları konusunda şu bileşenleri tercih 

ettik; Hava aracımızın video iletişiminde RC/TS832 kullanılacaktır. 5.8GHz bandında, 5km 

yarı çaplı bir alanda haberleşme imkânı sağlamaktadır. Çalışma gerili 12V, iletim gücü 

600mAh’dir. Video iletişiminde 5.8GHz, 12dBi, 90° bir anten kullanılacaktır. Telemetri 

verilerinin iletimi için E22-400T30S kullanılacaktır. 433mHz bandında,10km yarıçaplı bir 

alanda iletişim kurmamıza olanak sağlamaktadır. Saniyede 0.3-62.5 kilobit veri 

aktarabilmektedir. Yer istasyonu için 433mHz, 5dBi, sabit bir anten; hava aracı için ise 

433mHz, 90° bir anten kullanılacaktır. 
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Haberleşme protokolü nezdinde de İHA ile yer istasyonu arasındaki iletişimimiz için ve İHA 

içi iletişimimiz için 2 ayrı protokol ve detaylarından bahsedebiliriz.  

İHA ile yer istasyonu arasındaki veri iletimi E22 Alıcı verici çifti ile LoRa protokolü 

kullanılarak gerçekleştirilecektir. LoRa kablosuz radyo frekans teknolojisi, dünya çapında 

yaygın teknoloji haline gelen uzun menzilli, düşük güçlü bir kablosuz platformdur. İHA’nın 

iletişim ihtiyacına dair analizler yapıldığında 3 ana ihtiyaç göze çarpmaktadır bunlar: Uzun 

menzil, taşınabilirlik ve düşük güç tüketimidir. Bunlardan ilki ve en önemlisi haberleşme 

menzilinin yeterli olmasıdır. Menzil problemini çözmek adına çeşitli antenlerin kullanılması ilk 

akla gelen çözüm olsa da bu tarz fiziksel müdahalelerden aracın aerodinamik yapısına zarar 

vermemek ve kütlesini arttırmamak adına uzak duruldu. Bunun yerine hava aracında kütle ve 

hacim itibariyle ciddi bir probleme mahal vermeyecek bir alıcı verici çifti kullanılması uygun 

görüldü. Bu noktada yapılan araştırmalar neticesinde E22 alıcı verici çifti ve LoRa 

protokolünün kullanılmasına karar verildi. Bu karar neticesinde 5 km menzili ile haberleşme 

ihtiyacımızı gideren E22 aynı zamanda portatif oluşuyla da bir başka ihtiyaca cevap verdi. LoRa 

protokolünün bir diğer avantajı ise güç tüketimidir. Hava aracında hali hazırda en büyük 

problemlerden birinin batarya ve enerji ihtiyacı olduğu göz önüne alındığında güç tüketimi 

düşük olan bir haberleşme sistemi tercih etmek önem kazanmaktadır. Bu noktada LoRa 

protokolü kullanan E22 güç tüketimi itibariyle sisteme ciddi bir yük bindirmemektedir. 

Oto pilot ile görev bilgisayarındaki iletişim gerçekleştirilirken kullanılacak protokol, oto pilot 

tercihinden ötürü Mavlink ile gerçekleştirilecektir. Küçük ölçekli insansız hava araçlarında 

iletişim kurmak üzere geliştirilen bu protokol sayesinde yer istasyonundan gönderilen veriler 

önce LoRa daha sonra Mavlink aracılığı ile oto pilota iletilecektir. Yer istasyonundan 

gönderilen komutlar E22’ye gelmektedir. Bir sonraki adımda görev bilgisayarı uygun 

kütüphanelerle komutu oto pilota uygun hale getirip Mavlink protokolüyle iletmektedir. 

Son olarak haberleşme sistemimize dair haberleşme diyagramımız da Şekil 5.1.’de 

gösterilmiştir. 

Şekil 5.1. – Haberleşme Diyagramı 

 

6. KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI 
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 Haberleşme yazılımımız HTML/CSS/JavaScript ile yazılmış bir web uygulamasıdır. Bu 

tercih yapılırken web uygulamalarının çoklu platform desteği göz önünde bulundurulmuştur. 

Uygulamanın farklı platformları desteklemesi uzun vadede yer istasyonunun işletim sistemi 

değişse de kullanılabilirliğini mümkün kılmış, sürdürülebilirliğini arttırmıştır. Bir web 

uygulaması yazmanın diğer avantajı ise tasarım kolaylığıdır. HTML/CSS ikilisinin sağladığı 

olanaklar değerlendirilerek ekibin tasarım konusunda daha rahat hareket etmesi sağlanmıştır. 

Tek monitörden 3 monitöre kadar farklı tasarım senaryolarına uyumlu yazılan uygulama, yer 

ekibine her şartta esneklik ve iyi bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Uygulamanın 7 temel 

bileşeni bulunmaktadır ve bunların detaylı anlatımı şu şekildedir: 

1. Kamera Ekranı: Kamera Ekranı yer istasyonu uygulamamızda en geniş alana sahip olan 

penceredir. Burada kameradan iletilen veri ve kilitlenme anları görselleştirilir. Alanın ana 

amacı yer istasyonu ekibine FPV olarak görüş imkanı sağlamak ve uçuş kontrolünü 

kolaylaştırmaktır. Bu ekranda bilgisayarın USB portu üzerinden bağlanan FPV kamera 

verisi ekrana yansıtılır. Ardından yine uçaktan gelen kitlenme verisi ışığında yer istasyonu 

ekibi için kilitlenme anını görselleştirir. Bu ekran JavaScript’in MediaDevices interface’i 

kullanılarak geliştirilmiştir. Resim 6.1.’de görülebileceği üzere uygulamanın orta üst 

bölümünde yer alır. 

2. Navigasyon Ekranı: Gerçek zamanlı alınan verileri harita üstünde göstermeyi sağlar. Yer 

istasyonu kullanıcı arayüzünün önemli gereksinimlerinden biri de gerçek zamanlı konum 

takibi yapabilmeyi sağlayan haritadır. Yüksek kalitesi ve kolay kullanımı sebebiyle harita 

sağlayıcısı olarak Google Haritalar kullanılması kararlaştırılmıştır. Google şirketinin kişiye 

özel sağladığı API anahtarı HTML kodunun içine gömülmek suretiyle istenen web 

sayfasında Google Haritalar kullanılabilir. Resim 6.1.’de görülebileceği üzere uygulamanın 

sağ üst bölümünde yer alır. 

3. Uçuş Log Ekranı: Uçuş esnasında gönderilen verinin kaydını tutar ve pilota kontrol 

kolaylığı sağlar. Yer istasyonu ekibinin müdahalelerini ve müdahaleler sonucunda oluşan 

değişiklikleri kayıt altına alan ekrandır. Bu ekran yer istasyonu ekibine kontrol kolaylığı 

sağlamasının yanı sıra hatalı komutların fark edilmesini sağlayarak uçuş güvenliğini arttırır. 

Resim 6.1.’de görülebileceği üzere uygulamanın orta alt bölümünde yer alır. 

4. Haberleşme Log Ekranı: Haberleşme bilgisayarı ile yer istasyonu arasındaki iletişimin 

sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini yer istasyonu ekibine bildirir. Yarışmanın 

önemli gereksinimlerinden biri olan sağlıklı haberleşmeyi gerçek zamanlı olarak kontrol 

edebilmek adına ekranda bulunan bu panel, veri iletimi esnasında ortaya çıkabilecek 

aksaklıkları en hızlı şekilde tespit etmeyi sağlar. Resim 6.1.’de görülebileceği üzere 

uygulamanın sol alt bölümünde yer alır. 

5. Bilgi ve Kontrol Ekranı: Yer istasyonu ekibinin otonomiyi bozmaksızın uçuşa müdahale 

etmesini sağlar ve yükseklik, hız, batarya durumu gibi önemli bilgileri yer istasyonu ekibine 

gösterir. Bu ekran yer istasyonu ekibine yükseklik ve hız ayarı yapma imkanı tanır. Bununla 

birlikte bu verilerin gerçek zamanlı takibine olanak sağlar. Burada yapılan işlemler alıcı 

vericiler sayesinde uçağa, oradan da oto pilota iletilir ve uçak kontrolü sağlanır. Resim 

6.1.’de görülebileceği üzere uygulamanın sağ alt bölümünde yer alır. 

6. Ek Navigasyon Ekranı: Ana ekrandan ayrı bir şekilde isteğe bağlı açılabilen bu ekran yer 

istasyonuna tam ekran navigasyon gözetimi imkanı sunar. Görev esnasında ihtiyaç 
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durumunda yer istasyonu ekibinin hizmetine girecek bu pencere sağ üstte nispeten dar bir 

alana sıkışmış olan navigasyon ekranını daha geniş bir perspektiften görme imkanı 

sunmaktadır. Çeşitli çoklu monitör senaryolarında ekibin hareket kabiliyetini arttıracaktır. 

Resim 6.2.’de görsel üzerinde kabiliyeti ve işlevselliği görülebilir. 

7. Ek Kamera Ekranı: Yine ana ekrandan ayrı bir şekilde isteğe bağlı açılabilen bu ekran yer 

istasyonuna tam ekran kamera gözetimi imkânı sunar. Yer istasyonu ekibine daha geniş bir 

ekrandan gözetim imkânı veren bu pencere yine opsiyonel olarak açılacak olup ihtiyaç 

durumunda ikinci bir monitöre görüntüyü aktaracaktır. 

 

Resim 6.1. – Yer İstasyonu Kullanıcı Arayüz Uygulaması 

 

Resim 6.2. – Ek ekranlarıyla detaylı yer istasyonu arayüz şeması gösterimi 

 

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU 
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7.1. Yapısal Entegrasyon 

Hava aracında dayanıklılık çok önemlidir. Bu yüzden yapısal entegrasyon, oluşabilecek zorlu 

koşullarda (çarpma, düşme vb.) içindeki aviyonik sistemini ve uçuş kontrol bilgisayarlarını 

koruma görevindedir. Olası kaza durumlarında parçaların kolaylıkla değiştirilebilmesi için İHA 

olabildiğince modüler tasarlanmıştır. Ön tasarım raporunda da bahsedildiği gibi İHA’nın 

bileşenleri köpük ile kompozit bileşenlerinden yapılacaktır. Köpük, hafif ve kolay işlenebilir 

olmasından dolayı; karbon fiber ise yüksek dayanıklılık/ağırlık oranından ve karbon elyaf-

reçine karışımı ile yüksek mukavemetlere çıkılabilmesi sayesinde yapısalımızın çoğunluğunu 

oluşturur. 

Geçmiş yıllarda üretilen ve American Institute of Aeronautics and Astronautics 

“(AIAA) Design-Build-Fly (DBF) yarışmasında derece yapmış uçakların ortalama w/s 

değerleri tablo 7.1.1. de verilmiştir. Bu ortalama değerler üzerinden ortalama kanat yüklemesi 

belirlenecektir. Eğer İHA bu sınırların üstünde çıkarsa ağırlık ve kanat alanında değişiklikler 

yapılacaktır.” “T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

SABİT KANATLI İNSANSIZ HAVA ARACI TASARIMI” dan alınmıştır. 

 

Tablo 7.1.1 – Ortalama AR, W/S Değerleri 

Sistem nihai performans özellikleri bölümünde bahsettiğimiz üzere İHA’nın kalkış ağırlığı 4.5 

kg olarak belirlenmiştir. Gerekli analizler yapıldığında kanat alanı 0.45 𝑚2 olarak 

belirlenmiştir. Buradan ağırlık/kanat alanı nı hesaplarsak 
4.5

0.45
𝑘𝑔/𝑚2 kanat yüklemesi 10 

𝑘𝑔/𝑚2 bulunmuştur. Bu değer ortalama bir değerdir. 

 EPP Köpük 

Genleştirilmiş Polipropilen (EPP); üstün enerji emme, çoklu darbe direnci, ısı yalıtımı, 

su ve kimyasallara karşı direnç, ağırlığına oranla son derece yüksek mukavemet gibi benzersiz 

özellikler sunan kapalı hücreli köpük malzemedir. Kanadımızın ana yapı malzemesi olan EPP 

yukarıda bahsedilen özelliklerden dolayı tercih edilmiştir.  

Köpüğe kanatlara taşıma kuvvetini sağlayan airfoil şeklini vermek için yaygın olarak 

kullanılan yöntemlerden biri olan ‘hotwire cutting’ yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntemde 

rezistans teli ısınarak köpüğün iki tarafına yerleştirilen şablonları takip edilerek köpüğe 

istenilen şekil kazandırılır. Köpüğü kolaylıkla kesebilmek için telin sıcaklığı yaklaşık 300°∁ 

olmalıdır. Sıcaklığı hesaplamak için tablo 7.1.2. yararlanılmıştır. 
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Tablo 7.1.2. - Uygun Sıcaklık Değeri için Çekilen Akım Miktarı 

 

Kullanılacak olan rezistans teli kalınlığı 0.4 mm yani 26 gage 315 sıcaklık değeri için 2.14 

amper çekiyor. 𝑉 = 𝐼𝑅 Formülünde değerler yerine konulduğunda  

32 = 2.14 × 15  

30 voltluk güç kaynağı ihtiyacımız olan gücü sağlayacaktır. 

Fuselage 

 Çelikten 4.5 kat hafif ve 3 kat daha mukavemetli olması ile bilinen karbon fiber İHA’nın 

yapısalına karşılaması gereken dayanım kuvvetini sağlar. Karbon elyaflar twill ve plain olmak 

üzere ikiye ayrılır. Twill kumaş, plain kumaşa göre daha dayanıklı olduğundan dolayı tercih 

edilmiştir. Karbon kumaş üretiminde imkanlar doğrultusunda el ile laminasyon işlemi 

yapılacaktır. W/S değeri göz önüne alınarak ‘Karbon Fiber Kumaş 200 gr/m2 3k twill’ 

kullanımına karar verilmiştir. Gerekli dayanım hesapları yapıldıktan kumaşın 2 kat kumaş 

kullanılmasında karara varılmıştır. Fuselage üretimi için 3d printer ile basılmış olan dış kalıp 

yöntemi kullanılacaktır. Örnek resim 7.1.3.’te verilmiştir.  
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Resim 7.1.3. - Kalıp Üretimi 

 

 

Karbon fiber laminasyon işlemi 2 aşamadan oluşur. Üretimde aşağıda belirtilen aşamalar 

izlenmiştir. 

Aşama 1: Parçanın Üzerine Yapıştırıcı Katmanın Uygulanması 

Karbon fiber kalıplama işleminde kalıp yüzeyi çok önemlidir. İyi bir üretim isteniliyorsa, kalıp 

yüzeyinin yapıştırmaya hazır hale getirilmesi gerekir. Bu işlem için kalıp 120 numara zımpara 

ile iyice zımparalanır ve daha sonra iyice temizlenir. 

Reçine ile gerekli miktardaki sertleştirici yavaş hareketlerle karıştırılır ve ince bir katman olarak 

yüzeye fırçayla uygulanır. Bu katman üzerine yapılacak karbon fiber için yapışkan bir yüzey 

oluşturacaktır. Uygulanan yüzeyin yapışkan hale gelmesi için kısa bir süre beklenmelidir. 

Ortam sıcaklığına göre bu süre değiştiği için ara ara kontrol edilmelidir. 

 

 

Resim 7.1.4 – Laminasyon İşlemi  
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Zeminin yeterli yapışkanlığa gelmesinden sonra karbon fiber kumaş yüzeye dikkatlice 

yerleştirilir. Karbon kumaş her zaman üretilecek parçanın eninden ve boyundan daha büyük 

kesilir. Daha sonra reçine ile gerekli miktardaki sertleştirici yavaş hareketlerle karıştırılır ve 

ince bir katman olarak yüzeye fırçayla uygulanır. Daha sonra 120 numara zımpara ile yüzeydeki 

bozuk katman dikkatlice aşındırılarak aynı seviyeye getirilir. Kalıp 24 saat kurumaya bırakılır. 

Aşama 2: Karbon Fiber Kaplanmış Parçaya Zımpara ve Polisaj uygulanması 

Islak zımpara kullanılarak kalından inceye doğru zımpara ile tüm yüzey eşit ve pürüzsüz hale 

getirilir. 3 farklı kalınlıkta zımparalama işleminden sonra pasta uygulaması yapılır. Örnek 

resimler resim 7.1.5. ve 7.1.6 da verilmiştir. 

 

 

Resim 7.1.5 – Zımparalama İşlemi 

 

 

Resim 7.1.6. – Nihai Ürün 

 

 



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI 2021 

40 | S a y f a  

LONGERON 

Kanat üretimi 

Köpüklerden imal edilmiş kanatların dayanıklılığını artırmak için kanat yüzeyi ‘Karbon 

Fiber Kumaş 200 gr/m2 3k twill’ ile kaplanacaktır. Gerekli dayanım hesapları yapılarak 

kumaşın 1 kat kullanılmasına karar verilmiştir. Üretim için karbon fiber kaplama yöntemi 

kullanılacaktır. Aşamalar bir önceki bölüm ile benzerlik gösterecek ancak kalıp 

kullanılmayacaktır. 

Bağlantı elemanları 

 Kanat-fuselage arasında bağlantı ‘10mm karbon fiber boru’ ile yapılacaktır. Üretici 

firmaya göre karbon fiber boru çekme testlerinde 100 N yüke kadar sorunsuz görev yapacağı 

simülasyon ortamında test edilmiştir. Karbon boru kanada rib kısmından pim sistemi ile 

tutturulacaktır. Bu sayede olası bir kaza durumunda kanat kolaylıkla yenisi ile 

değiştirilebilecektir.  

 

Kuyruk Gövde Bağlantıları 

 Kuyruk, uçağın sapma ve yunuslama momentini oluşturur. Bu moment kuyruktan 

gövdeye doğru iletilir. Kuyruğun gövde üzerinde oluşturacağı maksimum tork göz önünde 

bulundurularak kuyruklar için de “Karbon Fiber Boru 3K 10mm” kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

 

Servo ve Kontrol yüzeyleri bağlantıları 

İhamızda 2 aileron ve 2 ruddervator olmak üzere toplamda 4 adet kontrol yüzeyi bulunmaktadır.  

Kanat-aileron, kanat-ruddervator bağlantıları servo menteşeleri kullanılarak yapılacaktır. Servo 

ve kontrol yüzeyi bağlantıları çeşitli rc eklem parçaları ile sağlanacaktır. 

Örnek resim 7.1.7. de gösterilmiştir. 

 

 

Resim 7.1.7. - Servo-Aileron Bağlantısı 
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7.2. Mekanik Entegrasyon 

Motor ve itki sisteminin mekanik entegrasyonu   

 

Ön tasarım raporunda bahsedilen sebeplerden dolayı İHA pusher model olarak 

belirlenmiştir. Pusher modellerde motor kuyruk arkasında bulunur. Kullanılacak “SunnySky X 

Series V3 X4120 V3 Brushless Motors” olarak seçilmiştir. Motorun tam güç durumunda gövde 

üzerinde oluşturacağı maksimum kuvvet 71.5 N ‘dur. İHA’nın ansys adlı simülasyon üzerinde 

dayanım ve yorulma analizlerine göre gerekli iyileştirmeler optimizasyonlar yapılarak durum 

kontrol edilmiştir. Motorun uçağa montajı tedarikçi firma tarafından üretilen alüminyum 

bağlantı parçaları ile sağlanacaktır.  

 

Uçuş bilgisayarları ve elektronik birimlerin entegrasyonu 

 

 Yapısal entegrasyon bölümünde de bahsedildiği üzere İHA olabildiğince modüler 

tasarlanmıştır. Uçuş esnasında oluşabilecek kazalar uçuş bilgisayarlarımızı kötü etkileyecektir. 

Bu kazaların uçuş bilgisayarları üzerindeki etkisini minimize etmek için çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır.  

Bu çalışmaların başında uçuş bilgisayarlarımızın ve elektronik parçalarımızın tümü 3d 

baskı ile basılmış olan bir platform üzerinde toplanacaktır. Bu platform gövdeye 4 adet cıvata 

ile sabitlenmiştir. Kaza durumunda uçak üzerinde oluşan mekanik enerjinin, oring ile 

soğurularak uçuş bilgisayarları üzerindeki olumsuz etkisi engellenir. Uçuş bilgisayarları ve 

elektronik birimler, gerektiği durumlarda kolaylıkla İHA üzerinden çıkartılıp dış ortamda 

müdahaleye açık olmalıdır. 

 

Anten Bağlantısı 

 

 İHA yer istasyonu ile haberleşme için 2 adet anten kullanır. Bu antenlerin konumu 

haberleşme hızında oldukça etkilidir. Bu yüzden anten konumlandırması önemlidir. 

Gövdemizin yapısalını oluşturan karbon fiber kumaş elektromanyetik dalgaların geçmesini 

engeller. Bu yüzden antenler gövdenin dışında konumlandırılacaktır. 

 

7.3. Elektronik Entegrasyon 

 Hava aracında belki de en önem arz eden bağlantı uçuş bilgisayarıyla oto pilot arasında 

olan bağlantı. Bu iletişim, i2c protokolüyle haberleşebilen portların birbirlerine kabloyla 

bağlanması yoluyla gerçekleşecektir. Kullanılacak servo motorlar ve esc motor ikilisi oto 

pilotun pwm pinlerine bağlanılacaktır. Gps, buzzer ve güvenlik anahtarı oto pilot üzerinde 

kendileri için bulunan portlara bağlanacaklardır. Rc alıcı, oto pilot üzerinde bulunan SBUS 

pinlerine, Telemetri vericisiyse yine oto pilot üzerinde bulunan serial pinlerine bağlanacaktır. 

Kamera görüntü işleme bilgisayarına USB port üzerinden bağlanacaktır. HDMI-AV 

dönüştürücünün bir ucu görüntü işleme bilgisayarının HDMI portuna, öbür ucu da OSD’ ye 

bağlanacaktır. OSD ve video verici, AV girişleri üzerinden birbirlerine bağlanacaktır. 
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Sistemin beslenmesi için kullanılacak olan pil, güvenlik amaçlı olarak öncelikle bir sigortaya 

bağlanacaktır. Sigorta üzerinden geçecek akım uçuş bilgisayarı ve video dönüştürücü için 

öncelikle birer voltaj düzenleyiciye uğrayacak, ardından kendilerine ulaşacaktır.  

Pilin seviyesi için kullanılacak olan pil güç algılayıcısının (BEC) bir ucu sigortada, bir ucu da 

oto pilotta olacaktır. 

Sistem mimarimiz üzerindeki elektronik entegrasyon düzenlemelerini Şekil 7.3.1.’de 

görebilirsiniz. 

Şekil 7.3.1. – Elektrik değerleri vurgulanmış sistem mimarisi 

 

8. TEST VE SİMÜLASYON 

8.1. Alt Sistem Testleri 

XFLR5 ANALİZLERİ 

Analizler, NASA tarafından hazırlanan XFOİL programının MİT üniversitesi tarafından görsel bir ara 

yüz kazandırılmış hali olan XFLR5 adlı paket analiz programı ile yapılacaktır. 

Kanat Profili Analizi 

Kanatlar, hava ortamı içerisinde hareket ederek, hareket yönüne normal olan aerodinamik bir kuvvet 

üretmek için kullanılan bir yüzeydir. Kanatlar taşıma kuvveti üretmek oluşturmak için kullanılan farklı 

profil yapılarına sahip sistemlerdir. Taşıma ve sürükleme katsayılarının oranı olarak ifade edilen 

aerodinamik performans bazı planörlerde 60 seviyesinde veya daha fazla olabilmektedir. Bu, taşıma 

kuvveti elde etmek için küçük bir itme kuvvetinin yeterli olacağı anlamına gelmektedir. Bir uçak 

kanadının performansı çoğu zaman tutunma kaybı (perdövites) ile bozulmaktadır. Kanat profili 

yüzeyinde tutunma kaybı oluşmasının sebebi kanat profilinin aerodinamik tasarım şekilleri ile 
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ilişkilendirilmektedir. Bundan dolayı, literatür incelendiğinde, kanat profillerinin aerodinamik 

performansının araştırılması ile ilgili birçok farklı çalışma bulunduğu gözlemlenmektedir. 

Akışkan dinamiği ve aerodinamik etkilerin daha verimli kullanılabilmesi için havacılık 

alanında hesaplamalı akışkan dinamiği araçlarının kullanımı son on yılda hızla arttığı dikkat 

çekmektedir. Ayrıca, sayısal simülasyonun, uçak ve kanat tasarım sürecinin önemli ve büyüyen 

bir parçası olduğu bilinmektedir. Hesaplamalı akışkan dinamiği kullanılması ile birlikte rüzgâr 

tüneli araştırmalarına bağımlılık azaltılarak tasarım maliyeti de azaltılmaktadır. Bu gelişmeler 

sonucunda kanat performanslarının arttırıldığı gözlemlenmiştir. Grafik 8.1.1.’ de CLARK Y 

adlı kanat profilinin 10.000-1.000.000 reynolds sayıları arasında ve 0.050 mach’da CL/alpha, 

CM/alpha, CD/alpha ve 
𝐶𝐿

𝐶𝐷
/alpha analizleri verilmiştir. Bu analizler sonsuz açıklıklı kanat 

geometrisine dayanarak oluşturulur. Gerçekte kanatlar sonlu olduğu için değerlerin hata payı 

göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden sonlu kanat analizi yapılmıştır.  
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Grafik 8.1.1 – XFLR5 Analizleri 

Grafikte 
𝐶𝐿

𝐶𝐷
/alpha değerinin en yüksek olduğu hücum açısının 3° olduğu görülmektedir. Kanat bu hücum 

açısında en yüksek verimdedir.  

 

XFLR5 Kanat Analizi 

Yukarıda verilen batch analizi sonsuz boyutlu bir analizdir. Bu yüzden kanada 3B kazandırarak “Wing 

Analyse” yapılmıştır. Burada uçağın uçma açısının Bunun için kanat ve kuyruk arasındaki mesafe 

kuyruk alanı, dihedral açısı, Taper Ratio, Aspect Ratio gibi değerler değiştirilerek Cm/alpha grafiğinde 

Cm değeri olabildiğince sıfırlanmıştır. Aynı şekilde uçağın “stability” analizi yapılarak çeşitli irtifa ve 

hız değerlerinde uçağın tepkisi ölçülmüştür. Roll manevraları da başarılıdır. Resim 8.1.2 te kanat ve 

kuyruk üzerine etkiyen kuvvetlerin dağılımı verilmiştir. 

 

 

Resim 8.1.2 Kanat ve Kuyruk Üzerine Etkiyen Kuvvetlerin Dağılımı 

 

 

 

8.2. Uçuş Testi ve Uçuş Kontrol Listesi 

 

 

 

 

Uçuş Kontrol Listesi 
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•Kontrol Yüzeyleri – Aileron gövde menteşelerini kontrol et. Servo pushrod tellerinin sıkı bir 

şekilde bağlı olduğundan emin ol. 

 • Yapısal eksiklikleri bul. Örn. Kuyruk açılarını kontrol et. 

•Güç kontrolü– Bütün elektrik ve elektronik bağlantıları şemaya göre kontrol et. 

Güç verilmeden önce 

•Batarya voltaj kontrolü – Batarya tamamen dolu mu? 

•Verici gücünü kontrol et – Verici batarya tamamen dolu mu ? 

Güç verildikten sonra 

•Yüzey yapısallarını kontrol et – Gevşeklik var mı? Pushrod servo oynar eklemleri kontrol et. 

Gerekirse Loctite kullan. 

•Kontrol Yönlerini Doğrula – “High five” tekniği ile roll, pitch, yaw manevralarını kontrol et 

•Airframe kontrolü -  dikkat edilmesi gereken kanat gövde birleşimi, motor yuvası ve kuyruk 

bağlantılarına önem ver. 

•Pervane Sıkılığı – Pervane motor bağlantısından emin ol. 

•Motor Kontrolü – Motor serbestçe dönebliyor mu? 

• Servo Kontrolü – Servolar rahatça hareket edebiliyor mu? 

•Ağırlık merkezi kontrolü – Batarya İHA üzerinde iken ağırlık merkezinin veter uzunluğunun 

1/3 üne denk geldiğini kontrol et. 

Çevre kontrolü 

•Uçuş yörüngesinde canlı olmamasına dikkat et  

•Rüzgârı takip et  - Türbilanslı havalarda İHA’yı daha dikkatli uçur. 

•Tırmanma ve Genel uçuş – Mümkünse uçuş yörüngesini belirle. 

•İniş Planı – Nereden geldiğini ve nereye iniş yapacağını hesapla. 

 

9. GÜVENLİK 

 Güvenlik için istenenler detaylı olarak incelenmiştir ve aşağıdaki güvenlik önlemlerinin 

alınması kararlaştırılmıştır: 

• Yarışma alanında herhangi bir kaza anında kullanılması için ilk yardım kiti 

bulundurulacaktır. 

• Hava aracı üzerindeki tüm donanımlar güvenlik için önce araca yapıştırılacak sonra da 

vidalanacaktır. 

• Hava aracının yapısal bütünlüğü testlerden geçirilecek ve dayanıklılığından emin 

olunduktan sonra uçurulacaktır. 
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• Tüm elektronik aksan bağlantılarında güvenliklerinden emin olunan kablolar 

kullanılacaktır. 

• Hava aracı için optimum pervane belirlenmiştir. 

• Hava aracı içerisine dağılan yük sisteminin konumları ve sağlamlıkları ayarlanmış, her 

bir parça için İHA gövdesinde yerler belirlenmiştir. 

• Otonom olarak uçan İHA’nın yer istasyonuyla iletişimi kopması durumunda İHA 

kendini fail-safe moduna alacak. 

• Hava aracı üzerinde oluşabilecek bazı sıkıntıların önüne geçebilmek için sigorta 

yerleştirilecektir. 
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