
 

ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARACI 
YARIŞMASI 

 
DETAYLI TASARIM RAPORU 

 
 

           

              TAKIM ADI: PROTECH UAV 

 
                           KATEGORİ: SABİT KANAT 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ                      

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ 

 

DANIŞMAN: Dr. Öğr. Üyesi Zafer ÖZNALBANT 
 
 
 
 

 

TAKIM ADI PROTECH UAV 

ARAÇ TÜRÜ SABİT KANAT 

ÜNİVERSİTE 
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ 

ÜNİVERSİTESİ 

TAKIM KAPTANI ŞAHİN ALTINOK 

 
 
 



1. PROJE ÖZETİ 

Sabit kanat İHA kategorisinde yarışacak olan takımımız yarışmanın gerekliliklerine uygun, 

görevleri yerine getirebilecek bir İHA tasarlamayı amaçlamıştır. Bu sebeplerden ötürü İHA’mızı 

hız, stabilite ve manevra kabiliyetlerinde üstün performans sergileyebilecek şekilde 

tasarlamaya özen gösterilmiştir. İHA’nın elektronik sistemleri, bilgisayar ve görüntü işleme 

sistemleri, itki sistemleri, mekanik ve aerodinamik tasarımları gibi birçok etkeni birbirine uyumlu 

ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. İHA’nın hafif ve mukavemetli olması için gereken 

malzemeler bu doğrultuya uygun olarak seçilmiştir. 

 

Protech UAV takımı 7 üye ve bir danışmandan oluşmaktadır. Üyelerimizin hepsi havacılık 

sektörüyle ilgilenirken bu alanda araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır. Mesleki becerilere 

baktığımızda ise çeşitli mühendislik programlarını kullanabilen, analiz ve proje yönetimi 

yapabilen, mühendislik hesaplamalarını gerçekleştirebilen, çeşitli mühendislik alanlarında 

uzmanlaşmaya çalışan, her zaman öğrenmeye ve gelişmeye açık olan takım üyelerinden 

oluşmaktadır. 

 

        1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Sabit kanat İHA’nın tasarımı için belirlenen tablolar kavramsal tasarım raporunda olduğu gibi 

tekrardan gösterilmiştir. Bu tasarımda üretim kolaylığı, hafiflik, kontrol edilebilirlik, göreve 

uygunluk, dayanıklılık, kararlılık, verimlilik, aerodinamik, manevra gibi kriterleri göz önünde 

bulundurarak İHA için uygun mimari geliştirilmiştir.  

Kriterler 
Geleneksel 

Kanat 

Üstten 

Kanat 

Dikdörtgen 

Kanat 

Gövde 

Üstü İtki 

Silindirik 

Gövde 

Ters V 

Kuyruk 

Aerodinamik 8 9 8 7 6 9 

Görev 

Uygunluğu 
9 10 8 9 10 8 

Üretim  10 10 10 8 8 7 

Kontrol 8 8 8 9 7 8 

Sürüklenme  8 8 7 9 6 8 

Kararlılık 8 8 8 8 7 8 

Ağırlık Etkisi 8 8 7 9 6 8 

Verimlilik 8 8 8 9 7 9 

Tablo-1 İHA Tasarımında Belirlenen Kriterler 



İHA’mızın modüler bir yapıya sahip olması için bir tasarım süreci gerçekleştirilmiştir. İHA 

üzerindeki 3 parça kanat, 2 parça kuyruk ve tek parça gövde yapısı sayesinde kolay ve hızlı 

şekilde monte ve demonte işlemleri yapılabilmektedir. Elektronik bileşenlerin gövde 

içerisindeki yerleşimleri ağırlık merkezine uygun ve modüler şekilde tasarlanmışlardır. Bu 

mimaride aerodinamik, kararlılık, sürüklenme, kontrol ve ağırlık etkisi gibi faktörler 

çerçevesinde İHA konfigürasyonu için bir değerlendirme yapılmış ve Tablo-1 de verilmiştir. 

 

      1.2 Takım Organizasyonu 

Şekil-1 Takım Organizasyonu 

 

• Dr. Öğr. Üyesi Zafer Öznalbant, takımın akademik danışmanı, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir.  

• Şahin Altınok, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 

3.sınıf lisans eğitimine devam etmektedir. 

• Gökhan Güzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 

3.sınıf lisans eğitimine devam etmektedir. Takımın pilotlarından biridir. 

• Denizhan Altay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Bölümü’nde 4.sınıf lisans eğitimine devam etmektedir. Takımın pilotlarından biridir. 

• Bayram Ateş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 

3.sınıf lisans eğitimine devam etmektedir. 

• Berk Öztaşkın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik  Mühendisliği 

Bölümü’nde 4.sınıf lisans eğitimine devam etmektedir. 

• Alperen Orak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 

3.sınıf lisans eğitimine devam etmektedir. Takımın pilotlarından biridir. 

• Burak Yiğitcan Baştuğ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik  

Mühendisliği Bölümü’nde 4.sınıf lisans eğitimine devam etmektedir. 



1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

 

Şekil-2 İş Zaman Çizelgesi 

Şekil-2’de iş zaman çizelgesi hazırlanırken planlanan tarihler siyah renk ile gerçekleşen tarihler 

ise sarı renk ile gösterilmiştir. 

• Detaylı Tasarım Araştırması: Detaylı tasarım raporunun ve nihai uçağa karar 

verilmesine yönelik çalışmalar tamamlanır. 

• Nihai Tasarım Oluşturulması: Nihai uçağın tasarımlarının yapılması ve gerekli 

parametrelerin belirlenmesi tamamlanır. 

• Mekanik Bileşenlerin Üretimi: İHA’mızın mekanik anlamda problemlerinin giderilmesi 

ve üretime geçilmesi tamamlanır. 

• Elektronik Sistem Entegrasyonu: Elektrik elektronik, kontrol ve güç sistemleri ile ilgili 

malzemelerin entegrasyonu ve montajı tamamlanır. 

• Test Uçuşları: İHA’mızın test uçuşlarının geliştirilerek devam etmesidir. 

• Görev Mekanizması Üretimi: İHA’mızda kullanılacak olan görev mekanizmasının 

tasarımlarının oluşturulması ve başarıyla monte edilmesidir. 

• İtki ve Sistem Testleri: İHA’mızın üzerinde kurulu bulunan sistemlerin çalışma 

testlerinin tamamlanmasıdır. 

2.DETAYLI TASARIM 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Ses altı uçuşlarda, uzunlamasına kararlılık gereksinimi olarak uçak ağırlık merkezinin, uçak 

aerodinamik merkezinin önünde olması gerektiği teorik olarak bilinmektedir. Uçak aerodinamik 

merkezi uçak geometrisinin arkadan kuyruk olması nedeniyle, kanat ortalama aerodinamik 

merkezinin (ortalama veterin dörtte biri) bir miktar arkasında olacağı öngörülmüştür. Bu 

nedenle mekanik tasarım sırasında, ağırlık merkezinin ortalama kanat veterinin çeyreğinde 

veya veterin %5 i kadar önünde olacak şekilde konumlandırılması üzerine çalışma yapılmıştır. 

Eksen yönlerinde, standart gövde eksen takımı seçilmiştir. Servo motorlar ve kablolama 

sistemlerinin ağırlıkları bulunduğu parçanın içerisine dahil edilmiştir. Tüm parçalarla beraber 

İHA’nın her iki görev için faydalı yüksüz ağırlığının 1951 gram olacağı belirlenmiştir. İHA’nın 

bileşenleri, kütleleri ve konumlandırmaları Tablo-2 ‘de verilmiştir. 



No Parça Adı 
Ağırlık 

(gr) 
Adet 

Toplam 
Ağırlık 

(gr) 

X 
Uzaklığı 

(mm) 

Y 
Uzaklığı 

(mm) 

Z 
Uzaklığı 

(mm) 

1 Gövde 277 1 253 95 0 60 

2 Kanat 384 1 360 -35 0 0 

3 Kuyruk 145 1 145 -650 0 -125 

4 Görev Mekanizması 42 2 84 -85 0 70 

5 Lidar 52 1 52 80 0 130 

6 Elektrik Motoru 94 1 94 -190 0 20 

7 LiPo Batarya 410 1 410 205 0 85 

8 ESC 75 1 75 -105 -25 125 

9 Karbon Çubuk 21 2 42 -325 0 -10 

10 GPS Modülü 36 1 36 140 0 15 

11 Pervane 10 1 10 -210 0 20 

12 Emniyet Sistemi 77 1 77 90 0 -15 

13 Kumanda Alıcısı 10 1 10 -80 -35 10 

14 Telemetri Modülü 17 1 17 145 25 15 

15 Airspeed Modülü+Pitot Tüpü 10 1 10 320 0 20 

16 Batarya Ölçer 8 1 8 160 0  35 

17 Voltaj Düşürücü 16 1 16 30 10 25 

18 Kamera 2 1 2 350 0 75 

19 Bilgisayar 142 1 142 -10 0 20 

20 Güç Modülü 54 1 54 185 30 25 

21 Pixhawk 32 1 32 285 0 15 

22 Pixhawk Darbe Sönümleyici 22 1 22 285 0 30 

  Toplam     1951       

                              Tablo-2 İHA’nın Boyutsal Ağırlık Merkezi ve Toplam Kütle 

 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

Aracımızın gövde tasarımı yapılırken aerodinamik bir 

gövdeye sahip olmak için kısmi eliptik tasarım 

oluşturulmuştur. İç hacmin en verimli şekilde 

kullanılabilmesi ve ağırlık dengesinin sağlanabilmesi 

için elektronik parçaların gövdenin uç ve orta kısmına, 

top bırakma mekanizmasının ise gövdenin arka 

kısmına yerleştirilmesine karar verilmiştir. İHA’nın 

gövde üzerine iniş yapacak olmasından dolayı 

gövdenin alt kısmı düz tasarlanmıştır.  

                                           Şekil-3 Gövde Tasarımı 



Motor ve kanat, gövde üstüne yerleştirileceğinden 

gövdenin üst arka kısmına kanat ve motorun 

kolayca monte edilebileceği bir bağlantı elemanı 

eklenmiştir. Gövde tasarlanırken balsa, strafor 

köpük, kompozit malzemeler gibi farklı malzeme 

tipleri denenmiş ve dayanıklılık, kolaylık, 

maddiyat, zaman gibi kriterler göz önünde 

bulundurularak XPS strafor köpük seçimi yapılmıştır.  Şekil-4 XPS Köpük Gövde 

 

Kanatta ve kuyrukta düşük maliyet, yeterli dayanım ve hafiflik dikkate alınarak lazer kesim 

yöntemi ile üretilmiş balsa parçaların karbon çubukla desteklenerek balsa iskelet yapısında 

kullanılmasına karar verilmiştir. Önceden 

belirlediğimiz kanat ve kuyruk profillerimiz çizim 

araçlarında (SolidWorks, AutoCAD) çizilerek lazer 

kesim yöntemi ile kesilip aralarına karbon fiber 

borular yerleştirilerek birleştirilmiş ve balsa iskelet 

yapısına sahip kanat yapısı ortaya çıkarılmıştır. 

İHA’nın kanadı, orta ve yan parçalar olmak üzere 

toplam 3 parçadan oluşmaktadır.  

  Şekil-5 Kanat İskelet Yapısı Parçaları         

     

Kanat iskelet yapısı ve kuyruk iskelet yapısını birleştirmek için, yukarıda belirtilen çizim 

programlarında birleştirme parçaları tasarlanmıştır. Şekil-5’teki yeşil renkli görünen parçalar 

3D yazıcıda üretilerek kanat ve kuyrukların birleşmesini sağlamaktadır. İHA’nın kanadının 3 

parça olarak yapılmasının sebepleri, üretim kolaylığı sağlaması ve kolay montajlanabilir 

olmasıdır. Bu sayede bir parça defalarca söküp takılabilirken, hasarlı bir parçanın da değişimi 

kolaylıkla yapılabilmektedir. 

 

Aileron üretimi, belirli ölçülerde kesilmiş balsa plakalardan yapılmıştır. İHA’mızda ters V tipi 

kuyruk bulunduğu için ruddervator vardır. Ruddervator, rudder ve elevator kelimelerinin 

birleşiminin kısaltılması olarak havacılıkta kullanılmaktadır. Ruddervatorler de aileron gibi 

balsa plakalardan oluşturulup monte edilmiştir. Hareketli parçalar servo motorlarla kontrol 

edilmekte olup, kuyruk ve kanat bağlantısı için pimli plastik menteşeler kullanılmıştır.   

İlk yapılan İHA’lar kavramsal tasarım raporu içerisinde yer aldığı şekilde ve ölçülerde yapılmış 

ve uçuş testlerinin sonucunda optimizasyon çalışmaları ile İHA’nın boyutsal parametreleri 

değiştirilmiş ve Şekil-6’da teknik çizimleri ve perspektif görünüşü verilmiştir. 



 

Şekil-6 İHA Teknik Resmi 
 

İHA’da kullanılması olası malzemelerin değerlendirmeleri Tablo-3’de yapılmıştır. 
 

Malzeme 

 

Balsa 
 

 

Fotoblok 
 

 

XPS Köpük 
 

 

Karbon Elyafı 
 

 

PLA & ABS 
 

Ağırlık 7 5 6 9 2 

Maliyet 5 8 5 1 7 

Üretilebilirlik 6 7 5 4 8 

Dayanıklılık 5 1 7 10 3 

Toplam Skor 23 21 23 24 20 

Tablo-3 İHA Malzemeleri Değerlendirme Tablosu 
 

Gövdenin elektronik parçaları içerisinde bulundurmasından ve diğer elemanların bütünlüğünü 

sağlıyor olmasından dolayı yüksek dayanımlı olması gereklidir. Tablo-3’te gösterildiği gibi en 

uygun gövde malzemesi karbon elyafıdır. Gövdede kumaş kaplama yöntemi ile üretilecek olan 

karbon elyafı malzemesi, yüksek maliyetli olması nedeniyle seçilememiştir. Bu sebepten dolayı 

uygun olabilecek başka bir malzeme olan XPS köpük seçilmiştir. XPS, yüksek basma ve 

eğilme mukavemeti sayesinde ihtiyaç duyulan sağlamlığı vermektedir. Gereken dayanıklılığı 

sağlamasının yanında maliyetinin de düşük olması bu malzemeyi uygun kılmıştır. Gövdenin 

XPS strafor köpükten üretimi ise tamamen el işçiliği ile yapılmaktadır. Başta kaba bir kesim 

işleminden sonra zımparalama işlemi ile şekil verilip son haline getirilmektedir. XPS köpük 

bunun yanında çevreci bir malzeme olup tamamen geri dönüştürülebilmektedir. 



Şekil-7’de İHA’nın ANSYS 

programında yapılmış olan yapısal 

analizleri yer almaktadır. İHA’nın 

maruz kalacağı yükleri gösterdiğimiz 

bu analizde, şekil değişiminin daha 

net görülebilmesi için şekil değişim                              

oranı yüksek ölçekte seçilmiştir.                            

                                                                             Şekil-7 İHA’nın Yapısal Analizi 

 

Bilgisayar analizlerinin yanında, imal edilen İHA üzerinde dayanımın görülebilmesi için kanat 

üzerine her biri yarım kilo olan kum 

torbalarından sağ ve sol kanada sırasıyla 

3 er adet, orta kanata ise üst üste 1.5 

kg’lık kum torbası koyulmuştur. Kanadın 

toplamda 4,5 kg yükü taşıyabildiği ve bu 

yük altında ne kadar sehim oluşturduğu                                                                                                                                         

gözlemlenmiştir.  

Şekil-8 İHA Dayanım Testi 

 

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 
 

Hava aracında bulunması gereken özellikler Tablo-4’de verilmiştir. 

Stabilizasyon İHA’nın havada kaldığı süre boyunca dengeli bir uçuş sergilemesi 

Aerodinamik 
İHA’nın sahip olduğu tüm parçaların hava akışına uyumlu bir yapıda 

olması, akışı bozmaması 

Kontrol ve 

Manevra 

Aileron ve ruddervatörlerin uçuş süresince istenen dönüşleri, irtifa 

değişimlerini kararlı ve düzgün bir şekilde yapabilmesi 

Hız ve İtki İHA’nın görevleri kısa sürede bitirebilmesi ve yeterli itkiye sahip olması 

Dayanıklılık İHA’nın uçuş boyunca etkileneceği tüm kuvvetlere dayanabilmesi 

Tablo-4 İHA’da bulunması gereken özellikler 

 

Bu özellikler doğrultusunda İHA’nın belirli kriterleri karşılaması gerektiği görülmüştür. Bu 

kriterler hücum açısına bağlı olan parametrelerin değişimi, stabilite ve aerodinamik analizi, 

çeşitli pervanelerle yapılan itki hesabı, gerekli aileron ve ruddervatör alanının deneysel yollarla 

hesaplanması, dayanımın görsel testleri olarak belirlenmiştir. Yapılan analizler doğrultusunda 

İHA’nın hücum açısı ile değişen çeşitli parametrelerin diyagramları aşağıda gösterilmiştir. 



 

Bu analizler sonucunda -10 ile 10 derece arasında hücum açısı pozitif yönde arttıkça taşıma 

kuvvetinin arttığı, düştüğünde ise azaldığı görülmüştür. Buradan ruddervatörlerin yaptığı 

hareketlerin taşıma, sürükleme kuvveti ile bağlantılı olduğu görülmektedir. Bunun yanında 

hücum açısı ile aileronların bağlantılı olduğunu görülmüştür. Aileronlar belirlenmiş derecelerde 

hareket ettiğinde oluşan hücum açısı İHA’nın manevrasını kararlı bir şekilde yapmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca yapılan uçuşlar sonucu elde ettiğimiz deneysel sonuçlar da manevra, 

kalkış, iniş ve irtifa değişimleri için gereken açılar da belirlenmiştir. 

 

ANSYS programında yapılan analizler 

sonucu ise görsellerde görülen hız, akış 

ve basınç sonuçlarına ulaşılmıştır. 

İHA’nın kararlı bir uçuşa sahip olup 

olmadığını belirlemek adına 

gerçekleştirilen analiz testlerinde 12 m/s 

seyir hızında Şekil-15’ de görüldüğü gibi 

stabil bir sonuç elde edilmiştir.                                 Şekil-15 Hava Akışı Analizi                                                                               
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Şekil-13 Hücum Açısının Toplam 
Sürüklenme Kuvvetine Etkisi (N)
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Şekil-12 Hücum Açısı ile Kanat 
Parametreleri
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Şekil-14 Hücum Açısının Toplam 
Taşıma Kuvvetine Etkisi (N)



Bu analizler sonrasında yapılan deneme uçuşlarında da her zaman stabiliteyi arttırmak adına 

çalışmalar düzenlenip gerekli ayarlamalar yapılmıştır. Buna örnek olarak İHA’nın aileron ve 

ruddervatör gibi parçalarında kullanılan servoların daha stabil manevralar yapması ve 

titreşimleri engellemesi için metal dişli servo motorlar tercih edilmiştir. Bunun dışında İHA’nın 

ağırlık merkezinin bozulmaması adına İHA içi elektronik yerleşimleri hesaplanmış ve buna 

uygun bir biçimde ölçülendirilerek yapılmıştır.  

Şekil-16’ya baktığımızda ise 

aerodinamik olarak daha fazla 

etkilenecek yerlerin İHA’nın 

hava akışıyla temas edeceği ilk 

bölgeler olduğu tespit edilmiştir. 

Kırmızı bölgelerde oluşacak 

olan aerodinamik etkinin daha 

fazla olduğu görülmektedir.

                 Şekil-16 Basınç Analizi 

 

Şekil-17’de ise SD7062 kanat profilinin 

ANSYS’de yapılan iki boyutlu analizi 

görülmektedir. 12 m/s seyir hızı ve 0 

derece hücum açısında elde edilen hız ve 

büyüklükleri kanat profili etrafında 

gösterilmiştir.           

                                                                          Şekil-17 İki Boyutlu Kanat Profili Analizi                                                                                   

 

İHA’nın hareket kontrol elemanlarının uygunluğu için belirlenen kriterler Tablo-11’de 

gösterilmiştir. Bu tablo uçuş testlerinde kullanılmış olan farklı aileron ve ruddervatör alanları 

sonucunda elde edilmiştir. Alan oranının etkileri deneysel yollarla gözlemlenip tablodaki 

verilere eklenmiştir. 

Aileronun Kanat Alanına Oranı %5 %8 %10 %15 %18 

Stabilite 8 8 8 5 4 

Kontrol Kolaylığı 7 8 8 5 4 

Manevra Kabiliyeti 4 6 9 9 10 

Toplam Skor: 19 22 25 19 18 

Ruddervatörün Kuyruk Alanına Oranı %1 %3 %5 %7 %9 

Stabilite 9 8 9 7 7 

Kontrol Kolaylığı 6 8 8 7 6 

Kalkış ve İniş Kabiliyeti 5 6 9 8 9 

Toplam Skor: 20 22 26 22 22 

                          Tablo-11 Kontrol Elemanlarının Test Sonucu Özellikleri 



Hava aracımızda kullanılan pervane ve motor tam güçte çalışırken elde edilen deneysel 

verilerden yola çıkarak seçilmiştir. Tablo-12’de tam güçte çalışan motorumuzun seçili pervane 

modeli ile yarattığı etkiler verilmiştir.  

Pervane İtki (gr) Ağırlık (gr) Devir/Dakika 

10X45 1530  9  5987 

11X47 1020  9  5948 

12X38 1120  14  5442 

10X38 1250  9  7900 

    Tablo-12 Pervane Modeli Seçimi 
 

İHA’nın hareket kontrol elemanları yapılan uçuş testleri ve deneyimler sonucunda tekrardan 

ölçülendirilmiş ve stabil bir uçuş sağlayacak hale getirilmiştir. Hareket kontrol elemanları 

bilgileri Tablo-13’de verilmiştir. 

Tablo-13 Hareket Kontrol Elemanlarının Ölçüleri 
 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Görev mekanizması; faydalı yükü içinde barındıran silindirik parça, faydalı yükün bırakılmasını 

sağlayacak kapak mekanizması ve hareketi sağlayacak olan servo motordan oluşmaktadır. 

Silindirik parça, hafif ve dayanımı yüksek bir kartondan üretilmiş olup gövdeye sabitlenmiştir. 

Kapak mekanizması,3D yazıcıdan PLA malzemeden üretilmiş ve silindirik parçaya 

sabitlenmiştir. Servo motor ise bir destek elemanı ile silindirik parçanın üzerine yerleştirilmiştir. 

Servo motordan kapak mekanizmasına hareket iletimi helisel dişli çarklar ile yapılmaktadır. 

Servo motorun kendisine bağlı dişliyi hareket ettirmesi ile 

birbirine bağlı olan dişliler hareketi iletmektedir. Bunun 

sonucu olarak kapak açma ve kapanma hareketini 

yapmaktadır. Görevin tamamlanması için yerleşime göre 

önce ön kapak açılmaktadır. Kapak 90 derece açı yaparak 

topu bırakmaktadır. Ardından 0 derece konumuna geri 

dönmektedir. İkinci turda ise arkadaki görev mekanizması 

işlemleri tekrarlamaktadır. Mekanizma bu işlemleri 

bilgisayardan aldığı veriler ile otonom olarak gerçekleştirir.      Şekil-18 Görev Mekanizması     

 Kanat Aileron Yatay Kuyruk Elevatör 
Dikey 

Kuyruk 
Rudder 

Profil tipi SD7062 Flat NACA0012 Flat NACA0012 Flat 

Açıklık 1,305 m 0,68 m 0.465 m 0.3394 m 0.25 m 0.1697 m 

Veter 
Uzunluğu 

0.195 m 0.04 m 0.15 m 0.03 m 0.15 m 0.03 m 

Referans Alan 2545 cm² 272 cm² 697,5 cm² 101,8 cm² 375 cm² 50,9 cm² 

Açıklık Oranı 6,69  3.1  1.67  



 

           Şekil-19 Silindirik Parça                        Şekil-20 Kapak Mekanizması 

  

  

    

 

 

 

 

        

Şekil-21 Görev Mekanizması                Şekil-22 Mekanizmanın Gövdeye Yerleşimi 

 

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 
 
Şekil-23’de görüldüğü üzere otonom uçuş kartı üzerinden motorları ve sensörleri besleyen 

bataryanın çıkış uçlarına, sistem üzerinde herhangi bir noktada meydana gelebilecek kısa 

devreye karşı sistemi korumak amaçlı bıçak sigorta yerleştirilmiştir. Bıçak sigortanın kısa 

devrede meydana gelecek aşırı akım yüklenmelerine, hızlı tepki verebilmesi için sistemin 

ihtiyacı olan maksimum akım miktarından biraz fazla akım değerlerinde bıçak sigortalar tercih 

edilmiştir. Örneğin sistemin ölçülen maksimum akım ihtiyacının 60A olduğunu ve anlık çekilen 

akımın 70A’e yakın olacağını varsayarsak seçilen bıçak sigortanın 75A olması uygundur. 

Ayrıca elektronik montajın tamamlanmasının ardından, gücün açılıp kapanmasının kolayca 

sağlanabilmesi için bir adet akım kesici buton eklenmiştir. Buton seçiminde, kullanılan 

bataryanın voltaj seviyesi ve butonun dayanabileceği maksimum akım değerleri baz alınmıştır. 



 

                                                      Şekil-23 Elektronik Şeması 
 

• Servo Motor Seçimi 

Kanat ve kuyrukta kullanılan servo motorlarda, plastik dişli Tower Pro SG90 servo motorların 

aileron ve ruddervatörler üzerinde uçağın hareketini olumsuz yönde etkileyecek kadar titreşim 

oluşturmasın nedeniyle metal dişli servo motorlar kullanılması uygun görülmüştür. Metal dişli 

servo motorların seçiminde ağırlık faktörüne dikkat edilerek Tower Pro MG90S Servo Motor 

tercih edilmiştir. 90 derecelik hareket açısına ve 2kg/cm torka sahip olan bu servo motor, dijital 

olması sayesinde sinyallere tepki bakımından analog emsallerine göre daha hızlıdır. Kanat ve 

kuyrukta kullanılacak 4 adet servo motora ek olarak, yük bırakma mekanizmasında 2 adet 

servo motor kullanılacaktır. 

 



• Elektrik Motoru Seçimi 

Fırçasız motor seçimi için yapılan hesaplamalar doğrultusunda bazı faktörler belirlenmiştir. Bu 

faktörler göz önünde bulundurularak farklı çeşitlerde fırçasız motorlar arasından seçilen üç 

farklı motor kullanılmaya uygun görülmüştür. Bu motorlar aşağıdaki Tablo-14’de gösterilmiştir. 

 

Motor Maksimum İtki(gr) Ağırlık(gr) Verim(G/W) 

Emax XA2212 1400KV 940 54 5,7 

OMA 3820 1200W 2000 172 4,5 

Sunnysky X3108S 720KV 1700 81 6.2 

        Tablo-14 Fırçasız Elektrik Motorları 

 

Hesaplamalar sonrasında ilk olarak Emax XA2212 1400KV motoru kullanılmıştır. Deneme 

uçuşlarında 1.4 ve 1.9 kg toplam uçuş ağırlığına sahip İHA’nın itiş gücünün yetersiz olduğu 

gözlemlenmiştir. Bir diğer fırçasız motor olan OMA 3820 1200W, uçuş testlerinde denenmiştir. 

Yapılan testler sonucunda fazla itkiye ve çok fazla ağırlığa sahip olması gibi sebeplerden dolayı 

daha optimum özellikleri olan bir motor seçilmiştir. Sağladığı itki değerinin motorun ağırlığına 

oranının test edilmiş ve muadillerinden daha iyi olması gibi 

önemli özelliklere sahip Sunnysky X3108S 720KV, belirlenen 

başlangıç kriterlerini de karşıladığı için kullanılmaya uygun 

görülmüştür. İtki testlerinde ve test uçuşlarında yeterli bir 

başarıya ulaşan X3108S, İHA’da kullanılmaya karar 

verilmiştir.                                                                 Şekil-24 Sunnysky X3108S   

    

• Elektronik Sürücü Devresi Seçimi 

ESC seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kullanılan fırçasız motorun yapılan 

testlerde çektiği maksimum akım değeridir. Kullanılan motorlar için uygun akıma sahip ESC’ler 

kullanılmıştır. İHA’nın nihai motoru olarak belirlenen X3108S’nin üretici firması tarafından 

sunulan veriler incelenerek, maksimum 22 A akım çektiği tespit edilmiştir. Bu hesaplamalar 

üzerine, belirlenen akım değerine sahip olan Emax Simonk 30 A ESC kullanılmaya uygun 

görülmüştür. Ancak yapılan test uçuşunda ESC’nin göz ardı edilemeyecek kadar ısınması ve 

tehlike teşkil etmesi sebebiyle tercih edilmemiştir. Problemlerin oluşmaması adına ısı koruma 

özelliği olan ve daha yüksek akım kapasitesine sahip ZTW Beatles 60A ESC kullanılmıştır. 

Yapılan itki testlerinde ZTW Beatles 60A ESC, X3108S elektrik motoruyla birlikte 7 dakika 

boyunca tam güçte çalıştırılmış ve kabul edilebilir seviyede ısı artışı meydana gelmiştir. Bu 

sebeple ZTW Beatles 60A ESC’de karar kılınmıştır. 

 



• Telemetri Modülü Seçimi 

Telemetri modülü olarak Xbee PRO S2C seçilmiştir. Modül yaklaşık 3 km kapsama alanı 

sağlarken, 128 bit şifreleme özellikleri ile güvenilir bir veri aktarım sistemdir. 

 

• Otonom Uçuş Kartı Seçimi 

Yarışma kapsamında İHA’nın belirlenen görevleri otonom biçimde gerçekleştirebilmesi için 

gerekli olan otonom uçuş kartı, incelemeler sonucunda Holybro Pixhawk 4 olarak belirlenmiştir. 

Bu seçimde Pixhawk 4’ün açık kaynak kodlu oluşu, uyumlu olduğu sensör çeşitliliği, 

emsallerine oranla yüksek işlemci ve RAM kapasitesine (STM32 ve 512 KB RAM) sahip olması 

en önemli etkenlerdir. Pixhawk 4, kamera üzerinden görüntü işleme yapacak yardımcı 

bilgisayar ve yer istasyonu arasında veri aktarımına 

imkan sunan iki adet telemetri portuna sahiptir. Pixhawk 

4 genişletilebilir I2C portu sayesinde Lidar ve AirSpeed 

sensörü gibi seri iletişim protokolüne sahip sensörler için 

büyük bir kullanım avantajı sağlamaktadır. Ek olarak bu 

otonom uçuş kartına takılacak SD kart ile karta yüklenen 

uçuş programını kolay bir şekilde uygulayabilmektedir. 

       Şekil-25 Holybro Pixhawk 4    

• Uçuş Bilgisayarı Seçimi 

Uluslararası İHA yarışmasının ikinci görevi kapsamında, boyalı alanın görüntü işleme ile tespiti 

için Nvidia Jetson Nano 4GB Developer Kit yardımcı 

bilgisayar olarak seçilmiştir. Jetson Nano; 4 GB RAM 

kapasitesi, 4 çekirdek ARM A57 işlemci ve 128-core 

Maxwell ekran kartı gibi özelliklere sahiptir. Bu özellikler 

sayesinde emsallerine göre daha az güç tüketirken, 

yüksek FPS ile görüntü işlemektedir. Bunun sonucu olarak 

boyalı alanı hızla tespit edebilmekte, hızlı komut bildirimi 

sayesinde boyalı alana yük bırakma görevini başarılı ve 

hassas bir şekilde yerine getirebilmektedir.                          Şekil-26 Nvidia Jetson Nano 4GB 

 

• GPS Modülü Seçimi 

GPS modülü için Neo-M8N uygun görülmüştür. GPS, BeiDou, Galileo ve benzeri sistemlere 

bağlanıp bulunduğu konumun koordinatlarını, İHA’nın yerden yüksekliği gibi parametreleri 

tespit eden bir sistemdir. -167 dBm güç seviyesi sayesinde GPS modülü yüksek hassasiyetli 

konum hesaplaması yapar.  

 

 



• Pitot Tüpü Seçimi 

Hız sensörü olarak PT-60 seçilmiştir. Kolay kalibrasyon özelliği, kolay kullanımı ve isabetli hız 

ölçümü bu seçimin sebepleridir. 

 

• Kamera Seçimi 

İHA’da kullanmak üzere otomatik ayarlı lensler takılabilen Raspberry Pi HQ kamera uygundur. 

Ancak bu kamera piyasada bulunmadığı için alt modeli Raspberry Pi v2 tercih edilmiştir. HQ 

kamera piyasadan temin edilebilir olduğunda V2’nin yerine alınması düşünülmektedir. 

 

• Voltaj Düzenleyici Seçimi 

Jetson Nano ile batarya arasındaki voltajın düzenlenmesi için XL6009 voltaj düzenleyici kart 

tercih edilmiştir. Jetson Nano için bu kart 5V 4A yani 20W güç sağlayacaktır. 

 

Şekil-27 Güç Şeması Proteus Çizimi 
 

Otonom Uçuş Ayarları: 

I. İlk olarak şifreli telemetri yardımıyla Mission Planner üzerinden tasarlanan otonom uçuş 

rotası Mavlink Protokolü yardımıyla Pixhawk 4’e yüklenecektir. 

II. Rota yüklendikten sonra kumanda için yapılan ayarlar (manuel-oto mod-destekli-mod) 

pixhawk üzerinden kontrol edilir. 

III. Ardından uçuş alanında uçağın otonom uçuşunda bir sıkıntı yaşanmaması için 1 

eksen, 3 eksen ve pusula kalibrasyonları yapılır. 

IV. Son olarak otonom uçuşa hazır hale gelen uçak kumandanın yardımıyla manuel 

moddan otonom moda geçirilir. 

Görev Ayarları; 

I. İkinci görev için faydalı yükleri kumanda yardımıyla ilgili kapakçıkların açılıp 

kapatılmasıyla uçağa yüklenir.  



II. Sistem üzerine takılı olan kamera modülünün çalışıp çalışmadığı yardımcı bilgisayar 

ile test edilir. 

III. Görevlerin ilgili kod sistemi, yardımcı bilgisayarda çalıştırılarak otonom atış sistemi 

hazır hale getirilir. 

Yeni turun bilgileri ve onun otonom uçuş rotası Pixhawk 4’e yüklenir. 

 
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Yarışmanın ikinci görevi kapsamında, İHA’ya yerleştirilen bırakma mekanizmalarında yer alan 

yüklerin bırakılacağı boyalı alanların tespiti için OpenCV ve Scikit-Image kütüphanelerinde yer 

alan görüntü işleme algoritmaları kullanılmıştır. Halihazırda kırmızı renkte olacağı belirtilen 

hedefin tespiti için öncelikle kamera üzerinden gelen görüntünün işlenme algoritması; 

I. Boyalı alanın renginin arka plandan (Şekil-28’deki yeşil yoğunluğu gibi) farklı olması 

sebebiyle öncelikle resim üzerinde Canny kenar bulma algoritması uygulanır.  

II. Resimde görülen boyalı bölgenin haricinde tespit edilmiş beyaz noktalar gürültü olarak 

nitelendirilir. Bunların ortadan kaldırılması için Median Blur ve Denoising algoritmaları 

kullanılarak hedef bölge olması muhtemel olmayan noktalar temizlenir. 

III. RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) renk formatında olan görüntü bu aşamada başarı oranını 

yükseltmek ve boyalı alanın renk aralığının filtrelenmesinde piksel kaybını önlemek 

amacıyla HSV (Renk-Doygunluk-Açıklık) renk formatına çevrilir.  

IV. Hedef, boyalı alanın renginin kırmızı olması sebebi ile kırmızı renginin HSV uzayındaki 

renk aralığı resmi maskelemek için kullanılır. Bu sayede maskelenmiş resimde yalnızca 

boyalı alanın HSV değer aralığında bulunan pikselleri seçilir. 

V. Bu noktada, resim üzerinde arka planda boyalı alanla aynı renk aralığında bulunan 

pikseller maskeleme işleminde gürültü oluşmasına sebep olur. Bu maskeleme 

işleminde tespit edilen bölgelerden en büyük piksel alanına sahip olan boyalı alan 

olarak kabul edilir. Bu işlemin yapılmasında kontur bulma algoritmaları kullanılır. 

VI. Son olarak, işaretlenen en büyük kontur alanının boyalı alan olduğu tespit edilmiş olur. 

VII. Bu aşamada görüntü üzerindeki konumu tespit edilen boyalı alan; kameranın İHA’ya 

yerleştirilme açısı, uçağın hedef tespit anındaki yatay eksen (pitch) açısı, Lidar 

verisinden gelen yükseklik verisi ile hedefin İHA’ya olan uzaklığı tespit edilerek GPS 

modülünden gelen veriye eklenir. Böylece boyalı alanın konum tespiti yapılır ve konum 

MavLink protokolü ile Pixhawk4’e bildirilir.  

VIII. İkinci görevde 3 tur atması gereken İHA, ilk turda yukarıdaki adımları gerçekleştirerek 

elde ettiği boyalı alan konumlarına 2. ve 3. turda bu konumlar üzerinden geçerken yük 

bırakma işlemi gerçekleştirerek hedefe ulaştırmaya çalışır. 



 

Şekil-28 Kameradan Alınan Görüntü, Kenar Bulma Algoritması ve Gürültü Giderme 
 

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

İHA’nın, görev 1 ve görev 2 için uçuş 

denemeleri ve hesaplamalar sonucunda 

elde edilmiş performans bilgileri Tablo-

15’de verilmiştir. Bu performans bilgileri, 

içerisinde silikon toplar için belirtilen 

maksimum ağırlık olan 100 gr baz 

alınarak imal edilen temsili toplar İHA’ya 

yüklenmiş ve görev 2 uçuş performans 

bilgileri elde edilmiştir.     Tablo-15 Uçuş Performans Bilgileri 

Tablo-16 Lipo Batarya Kapasitesine Bağlı Uçuş Verileri 

3S-2800 mAh ve 4S-4200 mAh Lipo bataryalar görev 1 ve görev 2 uçuş ağırlıklarında test 

edilmiş ve elde edilen veriler Tablo-16’da verilmiştir. 

Elektronik sistemlerin voltaj, toplam akım ve güç tüketim verileri Tablo-17’de verilmiştir 

 

 

 

  

 

 

 

Tablo-17 Elektronik Sistemlerin Toplam Akım ve Güç Tüketimleri 

Performans Bilgileri Görev 
1 

Görev 2 

Uçak Ağırlığı (gr) 1951 2151 

Kanat Yükü (g/𝒄𝒎𝟐) 531.35 583.19 

𝑪𝒅 0.01141 0.01141 

𝑪𝒔𝒆𝒚𝒊𝒓 0.85 0.85 

Stall Hızı (m/s) 6 7 

Maks. Hız (m/s) 22 21 

Minimum Dönüş Çapı (m) 13 15 

Lipo Kapasitesi 

 (mAh) 

1 Dakikalık Yük  

Miktarı (C Lipo) 

 İtki  

(gr) 

Motor Akım 

Gereksinimi (A) 

Uçuş Süresi  

(dk) 

Toplam 

Ağırlık (gr) 

3S-2800 

mAh 

Görev 1 168.2 1040 15.3 4.2 1733 

Görev 2 176.94 1083 16.7 4.03 1933 

4S-4200 

mAh 

Görev 1 191.5 1389 21.3 7,54 1951 

Görev 2 200.75 1437 23.1 6.46 2151 

Elektronik Malzemeler Adet Voltaj (V) Akım (A) Güç (W) 

Yardımcı Bilgisayar 1 5V 4 20 

GPS Modülü 1 3,6V 0,1 0,36 

Telemetri Modülü 1 5V 0,25 0,125 

Uçuş Kontrol Kartı  1 5V 0,5 2,5 

ESC 1 5 5 25 

Fırçasız Motor 1 12V 30 360 

Servo Motor 6 5V 0,3 9 

 Toplam      40,15 526,985 



Pil Tüketim Test Grafiği şekil-29’da gösterilmiştir. 

 

Şekil-29 Pil Tüketim Test Grafiği 

 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Tablo-18 İHA Malzeme Maliyet Tablosu 
 

İHA’nın, Teknofest Uluslararası İHA yarışması kapsamında verdiği destek ile alınan 

malzemelerin maliyet tablosu Tablo-18’de verilmiştir. El aletlerinin, burada belirtmediğimiz 

malzemelerin ve parçaların maliyetleri takım üyeleri tarafından karşılanmıştır. 

 

2.9 Yerlilik 

Arayüz Tasarımı 

Teknofest Uluslararası İHA yarışması kapsamında yerlilik kategorisi için İHA’nın verilerinin 

izlenebileceği bir arayüz tasarlanmıştır. Arayüz C# programlama dilinde, Visual Studio aracı 

kullanılarak hazırlanmıştır. 

Arayüzde 5 temel havacılık panelinin dışında, İHA’nın aktifliği ve şarj seviyesini gösteren panel 

bulunmaktadır. Arayüzde İHA’nın şarj yüzdesi, aktifliği, yerden yüksekliği, yere göre hızı, 

havadaki hızı, pusula yönü, ivme ekseni gibi veriler havacılık panelleri ve diğer öğelerle 

No Malzeme Miktar Maliyet (TL) 

1 Sunnysky X3108S KV720 Brushless Motor 1 342,67 

2 NVIDIA Jetson Nano 4 GB 1 1618,55 

3 Balsa Levha 2.5 mm x 100 mm 1000 mm 12 298,56 

4 Kompozit Çubuklar 15 1399 

5 XPS Köpük 10 515 

6 Tower Pro MG90S Servo Motor 15 311,51 

7 Pixhawk 4 (Plastic Case) + GPS + PM07 1 2864 

8 ZTW Beatles 60A ESC 2-6S (BEC 5V/5A) 1 312,1 

9 DE-LIDAR TF02 1 1230,61 

10 14.8V 4200mAh 40C Lipo Batarya 4S Pil 1 629,65 

11 
Mateksys ASPD-4525 Pitot Tüpü ve Airspeed 

Modülü 
1 504,39 

 Toplam  10026 



görselleştirilmiştir. Veriler COM portu aracılığıyla Python kodu kullanılarak çekilmiş ve XML 

dosyasına kaydedilmiştir. Kaydedilen XML dosyası C# üzerinden okunan veriler arayüze 

eşzamanlı olarak aktarılmıştır. 

 

Şekil-30 Arayüz Görseli 

Arayüz tasarımında renk uyumuna dikkat edilmiştir. Gözü yormayacak ve birbirine uyumlu 

koyu renkler tercih edilmiştir. Sol altta bulunan iki buton takımımızın sosyal medya sayfalarını 

açmaktadır. Sol üstte ise takımımızın logosu yerleştirilmiştir. 

Python kısmında Mavlink, Dronekit ve Dronekit-sitl kütüphaneleri kullanılmıştır. 

Kullanılmasının sebebi daha güvenilir olması ve yazılan verilere erişiminin oldukça kolay 

olmasıdır. Verilere yazıldıkları isimle doğrudan erişilebilir. Hem simülasyon hem de gerçek 

cihazlara kolay bağlanabilmektedir. 

Aşağıdaki linkte yerlilik kapsamında yaptığımız arayüz yazılımın kodlarının olduğu link 

verilmiştir. 

https://drive.google.com/drive/folders/11IITmcqwBi_PnLJDKlK6HxNzcAdy7h8B 

https://drive.google.com/drive/folders/11IITmcqwBi_PnLJDKlK6HxNzcAdy7h8B

