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TAKIM ADI: ATA TAKIMI 

ARAÇ TÜRÜ: SABİT KANAT  

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi 

TAKIM KAPTANI: Anıl Alaçam 

1. PROJE ÖZETİ 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Çalışmalarımız tasarım, analiz, üretim ve test olmak üzere dört adımda ilerlemiştir. 

Tasarım aşamasında öncelikle görev gereksinimleri doğrultusunda sınır koşullar belirlenip 

tahmini sürükleme ve gerekli taşıma değerleri için ön tahmin yapılmıştır. Sonrasında 

konfigürasyonlar hakkında bilgi edinmek için geçmiş yıllardaki İHA yarışma raporları ve 

takımımızın da geçmişte katıldığı DBF raporları incelenmiştir. Farklı gövde, kanat, kuyruk, 

motor ve iniş takımı kombinasyonları için değerlendirme tabloları çıkarılmıştır. Bu 

konfigürasyonlar arasından isterler ve üretilebilirlik göz önünde bulundurularak tasarımlar; 

üretilebilirlik, manevra kabiliyeti, hız, kararlılık ve verimlilik yönünden en uygun olacak şekilde 

seçilmiştir. Uygun konfigürasyonların ortadan kanat, traktör motor, geleneksel kuyruk ve 

kuyruktan tekerli iniş takımı olduğuna karar verilmiştir. Hafif ve dayanıklı malzemeler 

kullanılması ile uçağın yaklaşık 1100 gram ağırlığında üretilmesi hedeflenmiştir. Malzeme 

seçiminde dikkat edilen bir diğer özellik ise telemetri sinyalini engelleyici olmamasıdır. Ayrıca 

görev mekanizması tasarlanırken sistemin hafif ve yüksek güvenilirlikli olması, ağırlık 

merkezinin stabil ve sürüklemeye etkisinin minimumda tutulması hedeflenmiştir. Görüntü 

işlemenin yüksek tutarlılıkta olabilmesi için kameranın çözünürlüğüne ve 

konumlandırılmasına dikkat edilmiştir. 

1.2 Takım Organizasyonu 

 

Şekil 1 Takım Organizasyonu 
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Takımımız 1998 yılından itibaren İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde 

öğrencilerin aldığı teorik eğitimleri pratik ile desteklemek amacıyla insansız hava sistemleri 

geliştirmektedir. Güncel ekibimiz, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik 

Üniversitesi’nde farklı mühendislik bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinden oluşup 

1 kaptan/pilot; otopilot, görüntü işleme, yazılım geliştirme, elektronik konuları ile ilgilenen 5 

kişilik aviyonik ekip ve aerodinamik tasarım/analizi, yapısal tasarım/analiz, üretim ile ilgilenen 

4 kişilik mekanik ekip içermektedir. Ayrıca takımda yıllar içinde devamlılığının sağlanabilmesi 

için farklı seviyedeki sınıflardan öğrenciler bulunmaktadır. 

 

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

 

Şekil 2 İş Zaman Çizelgesi 

2. Detaylı Tasarım 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Boyutlandırma yapılırken görev puanlaması göz önüne alınarak minimum ağırlık ve 

minimum sürüklemenin sağlanacağı bir tasarım yapılmıştır. Boyutlandırma süreci performans 

parametreleri için ilk tahminlerle başlamıştır. Parametreler tasarım süreci boyunca uçak 

performansını geliştirmek için değiştirilmiştir ve nihai tablo aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 1 Uçak Boyutsal Parametreleri 

  Kanat Yatay Kuyruk Dikey Kuyruk 
Profil Rhodes 32 NACA 0012 NACA 0012 

Kanat Alanı (cm²) 1705 560 280 
Açıklık (cm) 110 40 20 

Oturma Açısı (°) 2 0 0 
Kök Veter (cm) 18 14 14 
Uç Veter (cm) 13 14 14 
Açıklık Oranı 7,1 2,9 1,4 

 

Tablo 2 Toplam Ağırlık Tablosu 

No Parça Adı Ağırlık (gram) Adet Toplam Ağırlık (gram) 
1 Motor 67 1 67 
2 Pervane 21 1 21 
3 Şase 68 1 68 
4 Gövde 34 1 34 
5 Ana İniş Takımı 37 1 37 
6 Kuyruk İniş Takımı 10 1 10 
7 Kanat 78 2 156 
8 Kuyruk 102 1 102 
9 Pitot Tüpü 27 1 27 

10 ESC 63 1 63 
11 Sigorta 40 1 40 
12 Batarya 156 1 156 
13 Pixhawk 74 1 74 
14 Telemetri 20 1 20 
15 Regülatör 26 1 26 
16 GPS Alıcısı 48 1 48 
  Toplam 950 

Görev 2 
17 Raspberry 47 1 47 
18 Kamera 40 1 40 
19 Görev Mekanizması 20 1 20 
20 Yük 100 2 200 
  Toplam 1257 

 

 

Şekil 3 Referans Noktası ve Koordinat Sistemi Gösterimi 
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Tablo 3 Ağırlık ve Denge Tablosu 

No Parça Adı Ağırlık (g) X Uzaklığı (mm) Y Uzaklığı (mm) Z Uzaklığı (mm) 
1 Motor 67 35 0 0 
2 Pervane 21 0 0 0 
3 Şase 68 390 0 -14 
4 Gövde 34 296 0 -2 
5 Ana İniş Tak. 37 327 0 -74 
6 Kuyruk İniş Tak. 10 914 0 -6 
7 Kanat 156 360 0 -14 
8 Kuyruk 102 853 0 -14 
9 Pitot Tüpü 33 327 -333 -14 
10 ESC 63 120 -29 -8 
11 Sigorta 35 263 20 -22 
12 Batarya 156 165 20 -2 
13 Pixhawk 74 392 -9 6 
14 Telemetri 20 509 -16 -8 
15 Regülatör 26 253 -20 -22 
16 GPS Alıcısı 48 376 0 48 
  Toplam 950 318,3 -32,9 -10,3 

Görev 2 
17 Raspberry 47 215 2 6 
18 Kamera 40 545 0 -5 
19 Görev Mek. 20 327 0 -70 
20 Yük 200 327 0 -75 
  Toplam 1257 337,5 -8,3 -18,9 

 
2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

 Görev analizlerinde de gösterildiği gibi aracın ağırlığı kritik öneme sahiptir. Bu 

nedenle faydalı yükü ve elektronikleri kapsayacak en küçük hacimli, aerodinamik bir gövde 

yapısının tasarlanması hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için uygulanan tasarım stratejisi, 

araç üzerindeki yüklerin en verimli şekilde yüksek özgül dayanıma sahip bir şaseye 

aktarılmasıdır. Bu stratejiye uygunluğu nedeniyle artı şeklinde birbirine bağlanmış karbon 

kompozit borulardan oluşan bir şase üzerine giydirilen yarı monokok balsa bir gövde yapısı 

tercih edilmiştir. Yarı monokok yapının işlevi gövde içi yüklerin ağırlığını ve gövde üzerindeki 

akış yüklerini şaseye aktarmaktır. Ayrıca gövde içi erişim kritik önem taşıdığından gövdenin 

üst kısmı gövdeden bağımsız bir kapak olarak tasarlanıp gövde içi yüklere kolaylıkla 

erişilmesi sağlanmıştır.  

 

Şekil 4 Gövde-Şase Görselleştirilmesi ve Üretilmiş Gövde-Şase 
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Şekil 5 Gövde İçi Elektronik Yerleşimi 

Bu gövde konfigürasyonunda kompozit şase, yanal ve dikey yüklemelerin büyük bir 

kısmını taşıdığı için kabuk yapının mukavemet gereksinimlerini düşürerek balsa ile hafif bir 

tasarıma olanak sağlamaktadır. Bu nedenle iniş takımının kanat kompozit boruları üzerinden 

doğrudan şaseye bağlanmasına karar verilmiştir. Kuyruktan tekerli iniş takımının önemli 

ölçüde hafiflik getirmesi nedeniyle ön tasarım raporunda belirtilen tricycle iniş takımı 

konfigürasyonunda değişikliğe gidilmiştir. Buna ek olarak şaseye entegrasyona daha elverişli 

olması nedeniyle iniş takımı malzemesinde karbon kompozitten alüminyuma geçiş 

yapılmıştır. Ana iniş takımı boyutu seçimi pervane-yer mesafesi dikkate alınarak ağırlığı en 

aza indirecek şekilde optimize edilmiştir. Motor plakası ise dayanım gereksinimleri nedeniyle 

quasi-izotropik yapıya sahip bir malzeme olan kontrplak plaka ile üretilmiş, bu plaka da 

epoksi reçine ile şaseye bağlanmıştır. 

Uçağın 3 eksende de dönebilmesini ve seyir sırasında doğru pozisyona gelebilmesini 

sağlamak amacıyla kanatlarda bulunan 2 adet flaperon, kuyrukta bulunan elevator ve rudder 

olmak üzere 4 adet kontrol yüzeyi bulunmaktadır. Bu 4 yüzey menteşelerle uçağa bağlanmış 

olup 45 derecelik bir açıya kadar yanal eksende servo motor ile çift yönde dönebilmektedir. 

Bir hava aracının tasarım sürecinde hafiflik ve dayanıklılık optimum seviyede 

tutulmalıdır. Bu doğrultuda uçağın yapısal analizleri ANSYS programı kullanılarak yapılmıştır. 

Yapı üzerine gelecek yükler belirlenmiş ve uçağa etkisi yorumlanmıştır. İlk olarak CATIA 

programında çizilen parçalar kendilerine gelecek bölgesel yükler ile analiz edilmiş, ardından 

parçalar birleştirilerek montaj üzerinde bir analiz gerçekleştirilmiştir. Analizler emniyet 

katsayısı 1,5 alınarak yapılmış olup bu bağlamda kanat ve kuyruktaki rib yapısı, sayısı ve 

sıklığı, gövde yapısındaki braket sayısı ve sıklığı yapılan analizler sonucunda doğrulanmış 

veya değişiklikler yapılmıştır.  
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Şekil 6 Kanat Deformasyon Analizi – 3G 

Uçağın sert manevralar esnasında maruz kalacağı maksimum yükleme 3G olarak 

öngörülmüştür. Belirlenen 1,5 emniyet katsayısıyla 4,5G yüklemesinin kanat üzerinde 

oluşturduğu stres ve deformasyon incelenmiştir. Balsanın emniyet gerilmesi 29,58 MPa olup 

analizde balsaya etki eden maksimum gerilme kök kısmında 25,31 MPa’dır. Kullanılan 

karbon borunun emniyet gerilimi ise 3450 MPa olmakla birlikte analizde elde edilen 

maksimum gerilim kökte 227,79 MPa olup kanadın 4,5G yüklemede mukavim olduğu 

belirlenmiştir. Etki eden yüklemede deformasyon kanat ucunda 28,635 mm olup kanat rijit  

yapısını korumaktadır.

 

Şekil 7 Görev 1 için Operasyon Limitleri 

Manevra kabiliyetinin birinci görev için kritik bir parametre olması nedeniyle gerçekleştirilen 

yapısal analizlere dayanarak Şekil 7’de görülen operasyon limitlerini belirten V-n grafiği 

oluşturulmuştur.  
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Şekil 8 Montajın Patlatılmış Görüntüsü 

 
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Aerodinamik analizler ve testler gerçekleştirilmeden önce görevler göz önünde 

bulundurularak gereksinimler belirlenmiştir. Gereksinimler ve tasarım yansımaları aşağıda 

belirtilmiştir.  

Tablo 4 Tasarım Gereksinimleri 

Genel Gereksinimler Tasarım Gereksinimi 

Düşük Sürükleme 
Yüksek taşıma/sürükleme oranına sahip kanat 

Sürüklemeyi minimuma indirecek gövde tasarımı 

Düşük Ağırlık 
Yapısal analizlerle hafifletilmiş gövde ve kanat yapısı 

Yeterli itkiyi veren en hafif itki sistemi 
 

Kanat profili seçimi yapılırken düşük hızlarda verimli olan kanat profilleri incelenmiş ve 

olası 3 profil belirlenerek XFLR5 programında çeşitli hücum açılarında analiz edilmiştir. 

Taşıma, sürükleme, moment grafikleri üzerinden detaylı bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu 

analizlerde çıkan sonuca göre Cm grafiğinin X eksenine yakınlığı kuyruk hacminde ve Cl 

değerinin yüksekliği kanat alanında küçülmeye sebep olacağından Rhodes 32 kanat profilinin 

kullanılmasına karar verilmiştir. Bu profillerin karşılaştırılması aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. 

Yatay ve dikey kuyrukta kullanılacak kanat profilinin seçiminde simetrik profiller incelenmiş ve 

yeterli iç hacmi olmasından dolayı NACA 0012 kanat profili seçilmiştir. 

 

Şekil 9 Karşılaştırılan Kanat Profilleri 
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Şekil 10 Kanat Profillerinin Sürükleme ve Taşıma Karşılaştırmaları 

Kanat profili seçiminden sonra kanat boyutlandırılmış ve analiz edilmiştir. 

Boyutlandırmalarda açıklık oranı, sivrilme oranı gibi parametreler XFLR5 programında 

değiştirilerek en uygun boyut belirlenmiştir. Ardından Aeolus programında kanat optimize 

edilmiş ve taşıma/sürükleme oranı arttırılmıştır. Aşağıda belirlenmiş olan nihai tasarımın 

taşıma ve sürükleme grafikleri verilmiştir. Kanat boyutunun optimize edildiği Aeolus 

programına ait grafikler Şekil 11’de gösterilmiştir.    

  
 

Şekil 11 Aeolus Programından Elde Edilmiş Veriler 

 

Şekil 12 Taşıma Bileşen Grafiği 
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Görev performansına önemli bir etkisi olan kararlılık-kontrol parametresi Cm-𝛼 

grafiğine bakılarak belirlenmiştir. Grafiğin eğimi kararlılık düzeyini etkilediğinden geçmiş 

yarışmalardaki tecrübelerden yararlanılarak kuyruk boyutundaki değişikliklerle istenilen 

duruma getirilmiştir. Ayrıca sapma eksenindeki kararlılığı analiz etmek için Cn- 𝛽 

grafiklerinden yararlanılmıştır. Bu sayede dikey kuyruk boyutlandırması da tamamlanmıştır.  

       

Şekil 13 Uçuş Kararlılık Grafikleri 

     Pervane seçiminde öncelikle malzeme seçimi yapılmıştır. Bu seçim yapılırken görev 

gereksinimlerinden yararlanılmış ve ağırlık parametresi her seçimde olduğu gibi bu seçimde 

de ön plana çıkmıştır. Kıyaslanan malzemeler plastik, ahşap ve karbon fiber olmuştur. Hafiflik 

ve güvenilirlik göz önünde bulundurularak APC marka plastik pervane seçimi uygun 

görülmüştür. 

Kanat ve kuyruk yukarıdaki gibi boyutlandırıldıktan sonra itki sistemi belirlenmesi için 

önemli bir kriter olan sürükleme hesabına geçilmiştir. Bu hesaplamalar OpenVSP 

programından yapılmış olup kanat, kuyruk, gövde, iniş takımı ve görev mekanizmasının 

sürüklemesini içermektedir. Aşağıda OpenVSP içerisinde tasarımı yapılmış olan aracımızın 

görseli ve sürükleme analizi sonuçları bulunmaktadır. 

 

Şekil 14 OpenVSP Programında Kullanılan Panel Dağılımı 
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Tablo 5 Sürükleme Katsayı Dağılımı 

 Kanat Gövde Yatay 
Kuyruk 

Dikey 
Kuyruk 

İniş 
Takımı 

Görev  
Mek. 

Görev-1 Görev-2 

Cd 0,01541 0,00479 0,00505 0,00269 0,01147 0,00809 0,03941 0,0475 
 

Kontrol yüzeyi tasarımı yapılırken 1. görevdeki dönüş yarıçapının öneminden dolayı 

flaperon ve elevator yeterliliği test edilerek nihai sonuca ulaşılmıştır. Uçakta kuyruktan tekerli 

iniş takımı kullanımından kaynaklı kalkış esnasında sapmalar meydana gelmektedir. Bu 

sapmaları sönümlemek için kontrol yüzeyine ihtiyaç duyulmaktadır. Rudder kullanımının 

sebep olduğu ağırlıkla sağladığı fayda kıyaslanmıştır ve dikey kuyrukta kontrol yüzeyi 

kullanılmasına karar verilmiştir. Alınan karar, test uçuşlarıyla desteklenerek onaylanmıştır. 

Son aşama olarak elde edilen bazı veriler yüksek doğruluklu akış çözücüsünde analiz 

edilerek kıyaslama yapılmıştır. Çözücüde kullanılmak üzere çözüm ağı, yüksek kabiliyetli 

olduğu bilinen Pointwise programında hazırlanmıştır. Çözücü olarak ise açık kaynak kodlu bir 

akış analiz programı olan SU2 tercih edilmiştir. CFD programlarında sonuç almak uzun 

süreler gerektirdiği için analiz sadece sıfır derece hücum açısında ve viskoz olmayan akış ile 

gerçekleştirilmiştir. Tablo 6’da gösterilen veriler incelendiğinde yüksek doğruluklu CFD 

çözücüsünden alınan sonuçlar XFLR5 sonuçlarına yakın olması ile uçağın verimli bir 

tasarıma sahip olduğunu doğrulamaktadır.  

  

Şekil 15 SU2 ile Elde Edilen Cp Dağılımı                                                                                        

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Görev mekanizması tasarlanırken sistemin güvenilir bir şekilde çalışması ve 

olabildiğince az sürüklemeye sebep olması istenmiştir. Aynı zamanda sistemin ağırlığı itki 

sisteminde ve kanatta büyümeye yol açacağından olabildiğince hafif ve sağlam bir tasarım 

yapılmıştır. Kavramsal Tasarım Raporu’nda belirlenen fileli sistemden bu sistemin uçuş 

sırasında oluşturduğu salınımların atış anındaki hız vektörü üzerinde belirsizlik oluşturması 

nedeniyle vazgeçilmiştir. Tasarım sonucunda gövde altına yerleştirilen bir çubuk toplara 

tutunma yüzeyi oluştururken arka kısımda bulunan servoya bağlı bir balsa plaka vasıtasıyla 

yüklerin sırasıyla bırakılması hedeflenmiştir.  

Tablo 6 CFD ve XFLR5 Verilerinin Kıyaslaması 

α=0°  CFD (SU2) XFLR5 
Fx (N)  0,22 0,32 
Fz (N)  11,36 12 
CD  0,0096 0,014 
CL  0,499 0,528 



13 
 

 

Şekil 16 Görev Mekanizması Teknik Çizimleri 

 
Şekil 17 Görev Mekanizması Elemanları 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

Uçakta, hesaplanan itkiyi üretebilmesi için fırçasız doğrusal akımla çalışan (BLDC) 

motor kullanımına karar verilmiştir. Motor seçimi yapılırken pervane ve motor bütün olarak 

değerlendirmeye alınarak pervanelerin çeşitli motorlarla sağladığı itki hesaplanmıştır. Bu 

hesaplamalar sonucunda kavramsal tasarım raporunda tercih edileceği yazılan “SunnySky 

X2820-1100KV 880W” motor yerine yakın ağırlıktaki motorlara göre daha fazla itki sağladığı 

için 1150KV T-Motor AT2312 tercih edilmiştir. Ayrıca motor seçimi Tablo 7’de ve seçilen 

motorun itki-akım ilişkisi Şekil 18’de verilmiştir. 

 

Tablo 7 Motor Karşılaştırması 

Motor Ağırlık (g) Kv (RPM/V) Güç (W) İtki (g) Pervane (inç) 

T-Motor AT2312 60 1150 244 1244 11 x 4,7 

SunnySky A2212 56 980 113 720 9 x 4,5 

Emax XA2212 50 980 147,6 730 9 x 6 

SunnySky X2814 84 1000 106,56 750 11 x 5,5 
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Şekil 18 İtki Akım İlişki Grafiği 

 
Kullanılan motora yönelik pervane seçiminde ise farklı gaz değerlerindeki itki/akım 

oranları dikkate alınmış, gerekli itkiyi sağlayan pervane boyutu tercih edilmiştir. Çalışmalar 

kapsamında yarışma gereksinimleri göz önünde bulundurularak yeterli itki/ağırlık oranını 

sağlayan en hafif itki sistemi seçilmiştir. Pervane karşılaştırması Tablo 8’de verilmiştir. 

 

Tablo 8 Pervane Karşılaştırması 

Pervane Boyutu (inç) Gaz (%) Akım (A) İtki (g) 

8 x 6 
50% 7,04 575 
70% 11,6 821 
100% 22,44 1222 

9 x 6 
50% 5,32 418 
70% 9,55 677 
100% 18,03 1029 

11 x 4,7 
50% 6,17 548 
70% 12,66 888 
100% 22,63 1244 
 

Maksimum anlık akım değeri 30 saniye boyunca 22,63 A olan motora gereken anlık 

akımı sağlayabilmesi açısından BEC özellikli Emax BLHeli 30A seçilmiştir. Üretici firmanın 

sağladığı bilgilere göre ESC, 10 saniye boyunca 40A akıma dayanıklıdır ve uçuş emniyeti 

açısından düşük gerilime, yüksek sıcaklığa ve sinyal kaybına yönelik koruma modları yer 

almaktadır.  

Tablo 9 ESC Karşılaştırması 

ESC Ağırlık (g) 
Sürekli Akım 

(A) 
Maksimum Akım 

(A) 
Güvenlik Özellikleri 

Emax BLHeli 30A 28 30 40 ☆☆☆☆☆ 
Topacc 30A ESC 29 30 40 ☆☆ 
T-Motor AT 30A 37 30 40 ☆☆☆☆ 
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Batarya seçiminde Gens Ace marka Li-Po batarya tercih edilmiştir. Üretici firmanın 

sağladığı bilgilere göre 25C sürekli, 50C anlık deşarj oranı sağlayabilen 1550 mAh 3S 

batarya, uçuş süresi ve motorun anlık maksimum akım değeri (22,63A) göz önünde 

bulundurularak seçilmiştir. Bataryanın anlık maksimum akım değeri aşağıda verilmiştir. 

  𝟓𝟎𝑪 × 𝟏, 𝟓𝟓𝑨(𝟏𝟓𝟓𝟎𝒎𝑨𝒉) = 𝟕𝟕, 𝟓𝟎𝑨  

Şartnamede belirtilen isterlere ve uçuş güvenliği göz önüne alınarak bataryanın pozitif 

kutbuna devredeki akımı kesebilecek bir anahtar ve olası aşırı akımlardan sistemi koruması 

için 40 amper bıçak sigorta yerleştirilmiştir.  

Otonom uçuş kontrol kartı olarak içerisindeki açık kaynaklı PX4 otopilot yazılımı 

sayesinde otonom uçuş fonksiyonları görüntü işleme yazılımlarına rahatlıkla entegre 

edilebilmesi, Gazebo ve AirSim gibi simülasyon ortamlarında (SITL) görevlerin simülasyonu 

yapılabilmesi ve içerisinde gömülü ivmeölçer, barometre, jiroskop, pusula sensörleri içermesi 

nedeniyle Pixhawk Cube Orange tercih edilmiştir. Pixhawk, bataryanın voltajını ve kullanım 

yüzdesini ölçebilen güç modülü tarafından ~5V/2A ile beslenir. Otonom uçuşlarda irtifa ve 

konum bilgisinin doğrulanması amacıyla yerleşik magnetometresi ve 2,5 metrelik hassasiyete 

sahip olması sebebiyle Here 3 GPS tercih edilmiştir. Elde edilen verilerin bataryanın 

oluşturduğu elektromanyetik alandan etkilenmemesi için bataryadan uzak 

konumlandırılmıştır. GPS modülü, Pixhawk üzerindeki CAN portundan CAN haberleşme 

protokolünü kullanarak haberleşmektedir. Uçağın havadaki hızını ölçebilmek için dijital pitot 

tüpü kullanılmıştır. Maksimum 100 m/s hıza kadar ölçüm yapabilen pitot tüpü Pixhawk ile I2C 

yöntemiyle haberleşmektedir. Uçuş güvenliğini artırmak amacıyla ekstra bir güvenlik butonu 

kullanılmıştır. Bu sayede güvenlik butonuna birkaç saniye basılı tutulmadan motora hiçbir 

şekilde güç verilmemesi sağlanmaktadır. Güvenlik butonu Pixhawk’a USB portundan 

bağlanmıştır. Yer kontrol istasyonu ile uçak arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla XBee 

3 Modül - U.FL Anten kullanılmıştır. XBee kendi programlama ara yüzüne sahip olması, 1,2 

km menzil sunan ve kendi içinde uçtan uca şifreleme yöntemiyle güvenli haberleşme 

sağlaması gibi özellikleriyle ön plana çıkmıştır. Ayrıca XBee’nin sağladığı uçuş verileri yerli 

arayüz tarafından kullanılmaktadır. Manuel İniş, manuel kalkış için veya otonom uçuş 

sırasında acil durum olması durumunda pilotun müdahale edilebilmesi amacıyla 12 kanal 2,4 

Ghz Radiolink AT9S Pro kumanda ve 9 Kanal R9DS Alıcı kullanılmıştır. R9DS alıcı 

Pixhawk’a RCIN portundan bağlanır. Yeterli mesafede bağlantı sağlayabildiği için bu 

kumanda ve alıcı tercih edilmiştir. Uçağın x,y,z eksenlerindeki hareketlerini sağlayabilmek 

amacıyla Pixhawk’ın 1, 2, 4 ve 5 nolu MAIN çıkışlarına sırasıyla sağ kanatçık, irtifa dümen, 

dikey dümen ve sol kanatçık servoları bağlanmıştır. Yeterli torku sağlayabildiği için SAVOX 

SH 0257MG servolar tercih edilmiştir. 

2. görevde görüntü işleme, hedef tespiti ve görev mekanizması için Raspberry Pi 4, 

Logitech C920 HD Pro, 5V-3A voltaj düşürücü ve 1 adet servo kullanılmıştır. Yapılan deneme 
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uçuşlarında Raspberry Pi’nin görüntü işlemede yeterli performansı sağlaması, yaygın 

kullanımı ve muadillerine göre daha hafif olmasıyla ön plana çıkmıştır. Raspberry’yi 

beslemek için bataryadan gelen 12 voltu 5 volta düşürmesi için voltaj düşürücü kullanılmıştır. 

Micro USB portundan beslenen Raspberry’ye USB3.0 portundan kamera bağlanmaktadır. 

1080p 30fps kayıt yapabilen kamera sayesinde yüksek kaliteli görüntü alınmaktadır. 

Tasarlanan görev mekanizmasının servosu MAIN 7 portundan Pixhawk’a bağlanmıştır. 

İHA’nın tüm devre şeması Şekil 19’da verilmiştir. 

 

Şekil 19 Elektronik Yerleşim Şeması 

 Uçağımızın modüler tasarımı sayesinde devre şeması birinci ve ikinci görevde 

yarışma kurallarına uygun bir şekilde değişiklik göstermektedir. Birinci görevde Raspberry Pi, 

kamera, regülatör ve görev mekanizması kullanılmadığı için ağırlık görece düşük olacaktır. 

1.Görev algoritmasında manuel kalkışın ardından pilot, kumandadan atanan bir 

kanaldan otonom uçuşu başlatır. Yarışma alanındaki direklerin önceden alınmış 

koordinatlarına göre Mission Planner uygulamasından çizilmiş görev rotasını takip etmeye 

başlar. Her 2 turda da 360 derece dönüş görevlerini yaparak bitiş çizgisini geçer ve manuel 

iniş için kontrolü pilot devralır. Otonom uçuş süresince İHA’nın çizilen görev rotasından 

minimum sapmayla uçabilmesi için otopilot üzerindeki kontrol yüzeylerine ait PID kontrolcü 

katsayıları ekibimiz tarafından test uçuşlarında konfigüre edilmiştir. Bu sayede osilasyona 

sebep vermeden daha stabil ve keskin dönüşler gerçekleştirilebilmektedir. 
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2. görev algoritmasında manuel kalkışın ardından kumandadan atanan kanaldan pilot 

otonom uçuşu başlatır. Yarışma alanındaki direklerin önceden alınmış koordinatlarına göre 

Mission Planner uygulamasından çizilen görev rotasını takip eder. Otonom uçuş sırasında 

Raspberry ile Pixhawk USB bağlantısı vasıtasıyla haberleşir. Bu bağlantıda Python 

kütüphanelerinden olan DroneKit üzerinden MAVLink haberleşme protokolü ile birlikte uçağa 

ait hız, yükseklik, konum, sıradaki görev noktası vb. bilgiler sürekli olarak çekilir ve 

değişkenlerde saklanır. İlk turda rotada önceden belirlenen noktaya gelindiğinde kamera 

açılır ve alanı taramaya başlar. Hedef tespit algoritması ile kırmızı bölge tespit edilir. 

Kameranın görüş açısı (FoV) ve irtifa bilgileri kullanılarak uçağın, kırmızı bölgenin merkezine 

yatay eksendeki uzaklığı trigonometrik denklemler yardımıyla hesaplanır. Bu uzaklık kadar 

öteleme yapılarak hedef bölgenin merkezinin koordinatları kaydedilir ve görev rotasında 

uçuşa devam edilir. 2. tura gelindiğinde yazılım arka planda sürekli olarak İHA’nın irtifa, hız 

ve kaydedilen konuma olan uzaklık parametrelerini kullanarak topun bırakılacağı anı 

hesaplar. Optimum irtifa ve hızda top bırakılır. 3. turda da 2. turdaki adımlar aynen uygulanır. 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

2. görev için gereken hedef tespit ve tanıma sisteminde ilk olarak alınan ham görüntü, 

hedefin renk değer aralıkları daha kolay tespit edilebildiğinden BGR renk uzayından HSV 

renk uzayına çevrilmiştir. HSV renk uzayında daha önce yapılan renk aralığı belirleme 

testlerinden alınan değerler kaydedilmiştir. Belirlenen aralık algoritmanın hedefi tespit etmesi 

için kullanılmıştır. “Gauss” bulanıklaştırma metoduyla görüntüdeki küçük ögelerin tespit 

edilebilirliği azaltılmıştır. Morfolojik işlemlerden “Opening” metoduyla görüntüde belirlenen 

değer aralığının içine giren fakat tespit edilmesi istenmeyen küçük pürüzler temizlenmiştir. 

Belirlenen aralıkta elde edilen görüntüde OpenCV kütüphanesinden kontur bulma fonksiyonu 

RETR_TREE parametresi ile çalıştırılarak tüm konturlar elde edilmiştir. Bu fonksiyonla aynı 

yoğunlukta olan noktalar çevrelenerek belli bir alan oluşturulmaktadır ve önce bulunan 

şekillerin alanı sıralanarak daha sonra da önceden belirlenen alan büyüklüğünden küçük 

olan şekilleri eleyerek dairesel alan belirlenmektedir. Belirlenen konturlara verilen asgari alan 

limiti sayesinde sadece tespit edilmesi istenen hedef ayrıştırılmıştır. Daha sonra belirlenen 

dairenin merkezini bulmak için OpenCV kütüphanesinin “Moments” fonksiyonundan 

yararlanılmıştır. Matematikte belirtilen fonksiyona göre değişen özellikleri bulmayı sağlayan 

momentler (dönme ataleti, ağırlık merkezi vs.) takımımızın algoritmasında belirlenen kontur 

alanının merkezini tespit etme işleminde kullanılmaktadır. Bu fonksiyonla, x ve y düzleminde 

bulunan tespit edilmiş koordinatlar daha sonraki işlemlerde kullanılmak üzere değişkenlerde 

saklanılmıştır.  
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Şekil 20 Görüntü İşleme Adımları 

Görüntü işlemenin genel mimarisini Raspberry Pi 4, Logitech c920 HD Pro, microSD 

kart oluşturmaktadır. Raspberry Pi kartı seçilirken muadillerine (Jetson Nano vs.) göre daha 

hafif olması ve görevde istenen görüntü işleme görevlerini tamamlayabilecek kapasiteye 

sahip olması göz önüne alınmıştır. Raspberry Pi USB 3.0 portu vasıtasıyla Logitech c920 HD 

Pro kamerasına bağlanmaktadır. Logitech C920 HD Pro kamerası seçilirken otomatik 

netleme ve zayıf ışığı düzeltme kabiliyetleri ön planda tutulmuştur. Öncelikle kamera 

sensöründen alınan görüntü USB port ile Raspberry Pi’ye iletilir. Daha sonra belirtilen hedef 

tespit ve tanıma algoritmaları çalıştırılarak tespit işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem sonunda 

hedefin koordinat çıktısı oluşturulur ve başka bir USB bağlantısıyla Pixhawk Cube’a iletilir. 

Ardından otonom uçuş algoritmasına yollanan koordinat çıktısı ile hedef tespit ve tanıma 

görevi tamamlanarak uçuş devam eder. 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

Batarya tüketim hesabı yapılırken Li-Po bataryanın voltaj-yüzde grafiği dikkate 

alınmıştır. Bu grafikte Li-Po’nun kapasitesi %30’un altına düştüğünde önemli bir voltaj kaybı 

yaşandığı görülmüştür. Pil ömrü ve güç gereksinimleri dikkate alınarak bir görevde 

bataryanın %30’ın altına düşmemesi hedeflenmiştir. Bu sayede voltaj düşüklüğünden 

kaynaklanan itki kaybının engellenmesi hedeflenmiştir. Tablo 10’da uçuş süresine bağlı 

olarak kullanılan batarya yüzdesi hesabı verilmiştir. 

Tablo 10 Batarya Yüzde Hesabı 

Batarya 
Kapasitesi (mAh) 

Seyir Uçuşundaki 
Akım (A) 

Seyir Uçuşu 
Süresi (s) 

Kalkış 
süresi (s) 

Kalkıştaki 
Akım (A) 

Kullanılan 
(%) 

1500 15 70 3 22,63 20,70167 
 

Tablo 11 Batarya Kapasitesi ve Harcama Tablosu 

Li-Po Kapasitesi 
(mAh) 

Görev 
Toplam 
Ağırlık 

Uçuş 
Süresi 

Harcanan Batarya 
Yüzdesi (%) 

1550 
Görev-1 1086 00’59’’ 29 
Görev-2 1398 01’28’’ 45 

1800 
Görev-1 1091 01’01’’ 24 
Görev-2 1403 01’31’’ 41 

2500 
Görev-1 1156 01’00’’ 18 
Görev-2 1468 01’30’’ 27 
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Maksimum uçuş süresi bataryanın istenen voltajı sağladığı minimum kapasiteye 

ulaşma süresi olarak belirlenmiştir. Bu kapasite %30 olarak hesaplanmıştır ve bu 

hesaplamaya göre maksimum uçuş süremiz 3 dakikadır. 

XFLR5 programında uçak ağırlığının taşıma kuvvetine eşit olduğu durumlarda açı 

değişikliğinde gereken hız değerleri grafikler yardımıyla elde edilmiştir. Bu grafiklerde 

belirleyici bir diğer etken kanat profilinin stall’a girdiği açı olmuştur. Stall hızı hesaplanırken 

uçağın flaperonları açık konumdayken çeşitli hızlarda üretilen taşıma kuvveti hesaplanıp 

yeterli olup olmadığına bakılmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda aracın stall hızı 7 m/s olarak 

belirlenmiştir. 

Tablo 12 Görev Bazında Uçuş Parametreleri 

Parametreler Görev 1 Görev 2 

Uçak Ağırlığı (N) 10,8 13,735 

Kanat Yüklemesi (N/m2) 6,5 7,8 

CD_seyir 0,03941 0,0475 

CL_seyir 0,528 0,528 

Vstall (m/s) 7,5 8,5 

Vseyir (m/s) 15 16 

Vmax (m/s) 17 16,5 

Kalkış Mesafesi (m) 5 6,5 

CL/CD_max 16 16 

 

Maksimum seyir hızı değeri aracın maksimum itki değerinin sürükleme değerine eşit 

olduğu nokta olarak belirlenmiştir. Bu hesaba göre araç 17 m/s hıza ulaştığında sürükleme 

ve itki değeri eşitlendiğinden maksimum hız değeri olarak belirlenmiştir. Bu hızın seyir uçuşu 

hızına yakın olması itki sisteminin hafif tutulmasından kaynaklandığı şeklinde yorumlanmıştır. 

Dönüş yarıçapı tur süresinin üzerinde doğrudan etkisi olduğundan görev performansı 

açısından önemli bir parametredir. Hedeflenen dönüş yarıçapı 6 m olarak belirlenmiştir ve 

sonraki adımda yatış açısı 60° hız ise 15 m/s olarak belirlenmiştir. Bu parametrelerin 

belirlenmesinde otonom olarak izin verilen yatma açısı ve testler önemli bir rol oynamıştır.  

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Aracın tasarımının yanında üretilebilir olması amacıyla maliyet dağılımına dikkat 

edilmiştir. Aşağıdaki tabloda maliyet dağılımı detaylı olarak verilmiştir. 
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Tablo 13 Maliyet Tablosu 

N
o 

Parça Adı 
Birim 

Fiyatı (TL) 
Adet 

Toplam 
(TL) 

N
o 

Parça Adı 
Birim 

Fiyatı (TL) 
Adet 

Toplam 
(TL) 

1 Motor 291,44 1 291,44 12 Pitot Tüpü 862 1 862 

2 ESC 253 1 253 13 
MG90S - 

Servo 
22 1 22 

3 
Sigorta ve 

Akım Kesici 
21 1 21 14 

Savox-
Servo 

201,42 2 402,84 

4 Batarya 336 1 336 15 
Servo 

Uzatma 
37,332 5 186,66 

5 Pixhawk 2850,41 1 2850,41 16 Kumanda 980 1 980 
6 GPS 953,57 1 953,57 17 Kaplama 68 2 136 
7 Telemetri 360 1 360 18 Menteşe 16,33 4 65,32 

8 
Raspberry 

Pi 
670,13 1 670,13 19 Yeke 7,59 2 15,18 

9 Kamera 850,32 1 850,32 20 Stoper 8,21 2 16,42 
10 Pervane 56,66 1 56,66 21 Çelik Tel 2,07 12 24,95 
11 İniş Takımı 170 1 170 22 Balsa 32,375 16 518 

        TOPLAM 10041,9 
2.9 Yerlilik 

Yerlilik kapsamında arayüz geliştirilmesi yapılmıştır. Arayüz geliştirilmesi yapılırken 

basic-T standartlarına yakın bir konfigürasyon seçilmiştir. Arayüzün ön yüzü tasarlanırken ilk 

sayfada çeşitli göstergeler bulunmaktadır. Bu göstergeler hız, yalpa açısı, baş istikameti, 

dönüş koordinatörü ve varyometredir. Sağ tarafta bulunan panelden ise uçağa çeşitli 

komutlar verilebilmektedir. Bu panelde aktif/inaktif, otonom, yarı otonom, acil durum gibi 

butonlar bulunmaktadır. Sağ panelde ek olarak kontrol menüsü ekranı bulunmaktadır ve bu 

ekran uçuş öncesi yapılacakların listesini içermektedir.  

        

Şekil 21 Yerli Arayüz Tasarımı 

Arayüzün ikinci sayfasında ise 3 tane grafik yer almaktadır. Bu grafiklerde gerçek 

zamanlı olarak gösterilen hız, irtifa ve voltaj yer almaktadır. Arayüz geliştirilmesi yapılırken 

Python programlama dili kullanılmıştır. Uçaktan çekilen bilgiler DroneKit kütüphanesi ile 

işlenirken, arayüzün tasarımında PyQt5 ve Qt Designer kullanılmıştır. İkinci sayfada 

kullanılan grafikler işlenirken,  Matplotlib kütüphanesi ile hazırlanan grafikler PyQt5 thread 

yapıları kullanılarak hızlı bir şekilde gösterilmiştir. Arayüz çalışmalarımızı içeren kodlara 

aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir. 

https://drive.google.com/drive/folders/1uluOCh2l83F_ixQlqvkLFvezO-PQGpMi 


