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1. PROJE ÖZETİ
SUFAI, 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde kurulmuş, isminin açılımında yer alan
uzay, insansız sistemler ve yapay zekâ alanlarında geleceğe dair projeler üzerinde çalışan,
yerli ve milli teknolojiler üreterek geleceği iyi yönde etkileme amacına sahip bir proje ekibidir.
2019 Teknofest Savaşan İHA yarışması için SUFAI tarafından tasarlanıp üretilen STALKER
İHA ile bir kez, 2020 Uluslararası TÜBİTAK İHA yarışması için yine SUFAI tarafından
tasarlanıp üretilen SAFIR İHA ile iki kez canlı görüntü aktarımı yaparak Üniversiteler Arası
Türkiye Mesafe Rekoru kırmış ve 2020 Uluslararası TÜBİTAK İHA yarışmasında sabit kanat
kategorisinde mansiyon ödülü kazanmıştır.
SUFAI Proje Ekibi, çalıştığı alanlarda, mevcut problemleri çözebilecek projeler üzerinde arge faaliyetleri yürüterek prototipler üretmekte ve bu prototipleri üniversite bünyesinde makale,
bilimsel araştırma projesi gibi akademik çalışmalar ile destekleyerek son ürünlere
dönüştürmeye çalışmaktadır. SUFAI, bazı projelerinde patent sürecini tamamlamıştır.
SUFAI Proje Ekibi, 2021 TUBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması için Sabit
Kanat kategorisine uygun ve özgün olarak ZARGUN İHA ‘yı tasarlamıştır. ZARGUN ismi
Osmanlıca ve Farsça “altın gibi olan, altından gelen, altın gibi parlayan” anlamını taşımaktadır.
1.1.

Tasarımda İzlenen Yöntem

ZARGUN İHA, TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması Sabit Kanat
kategorisi için tamamen SUFAI tarafından tasarlanmıştır. Tasarım süreci öncesinde yarışma
isterleri incelenerek yarışma amaçları anlaşılmış ve bu amaçlara yönelik, yarışmacılardan
beklenen İnsansız Hava Aracının özelliklerinin neler olması gerektiği belirlenmiştir. Dar bir
vadideki ya da ormanlık alandaki bir yangını otonom olarak tespit edebilecek, bu alana uygun
yaklaşmayı hesaplayabilecek, bu yaklaşmaya uygun zorlu manevraları yüksek aerodinamik ve
uçuş mekaniği özellikleri sayesinde gerçekleştirerek yangın bölgesine uygun yangın söndürme
faydalı yükünü bırakabilecek bir senaryo ya da aynı çevre koşullarında bulunan bir kazazedeye
ilk yardım kiti ulaştırılması gereken bir senaryo oluşturulmuş ve bu senaryoda görev yapacak
olan aracın özelliklerinin sınır şartları ve hedefleri SUFAI proje ekibi tarafından tasarım
sürecinde belirlenmiş ,ekip envanterinde bulunan uçaklar ile bazı ön provalar yapılarak proje
hedefleri oluşturulmuştur.

Tasarım sürecinde birden fazla tasarım üzerinde durulmuş, kıyaslamalar yapılmış ve en
verimli tasarıma karar verilmiştir. Solidworks, Adobe Illustrator gibi bilgisayar destekli tasarım
programları kullanılmış ve Ansys, XLRF5, XFOIL, MachUp programlarında da analizler
yapılmıştır. Ayrıca itki sistemi hesaplamaları için Ecalc ve testler için de SUFAI tarafından
tasarlanan İtki Testi Deney Düzeneği kullanılmıştır. Yapılan analizler ve testler sonucunda son
tasarıma uygun olarak elektronik bileşenlere, alt sistemlere karar verilmiş, yazılım ve
algoritmalar geliştirilmiş ve tasarım bir bütün haline getirilmiştir. Hedeflere uygun olarak seçilen
itki sistemi, uçuş kontrol sistemi, görev kontrol sistemi, faydalı yük sistemi, güç sistemi,
haberleşme sistemi için gerekli bileşenler Solidworks programında birebir çizilerek montajı
oluşturulmuştur.

Şekil 1. Tamamen SUFAI Proje Ekibi tarafından SOLIDWORKS programında
birebir olarak 3B tasarlanan aviyonik parçalardan bazıları

1.2.

Takım Organizasyonu

Şekil 2. 2021 Uluslararası TÜBİTAK İHA Yarışması SUFAI Proje Ekibi Görev Dağılımı ve Organizasyon Grafiği

Organizasyon Grafiği üzerinde belirtilen üyeler ve görevleri haricinde, 3 yıldır her aşamada
ekibin akademik danışmanlığını yapan Doç. Dr. Şahin YAVUZ tüm aşamalarda ekibe yardımcı
ve destek olmanın yanı sıra geri beslemeler yaparak çalışmaların geliştirilmesini sağlar.
Çalışmalara bilimsel bakış açısı ve bilimsel değer katar. (Şekil 2 Organizasyon Grafiği)
1.3.

İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen

Şekil 3. SUFAI 2021 TÜBİTAK İHA SUFAI Proje Ekibi İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen

TÜBİTAK tarafından belirlenen Organizasyon ve Yarışma Takvimi göz önünde
bulundurularak yarışma sürecinde üç ana aşama şeklinde iş parçacıkları belirlenmiş ve iş
paketlerinin ihtiyaç duyacağı süre hesaplanarak zaman akış çizelgesi oluşturulmuştur (Şekil 3
Zaman Akış Çizelgesi). Ekip üyeleri arasında bu iş paketlerinin görev dağılımı yapılarak, belirli
aralıklar ile performans değerlendirmeleri ve optimizasyonlar yapılmıştır.
2.

DETAYLI TASARIM

ZARGUN İHA, yarışma isterleri doğrultusunda tamamen SUFAI tarafından tasarlanırken,
gövde dahil olmak üzere her bölümde sadece N10 kanat profili ve altın oran kullanılmıştır.
Tasarım sürecinde SOLIDWORKS ile ANSYS paralel olarak kullanılarak aerodinamik olarak
verimli bir tasarım elde edilmiştir. Toplam 2.24kg kalkış ağırlığı ile 210mm kanat genişliği,
1400mm kanat açıklığı, 29.4dm2 kanat alanı, 800mm gövde uzunluğu, 110mm gövde genişliği,
114mm gövde yüksekliğine sahip olan ZARGUN İHA, düşük perdövites hızı ve flaplar ile
gerektiğinde yavaşlayabilen, yüksek manevra kabiliyetine sahip, görev kontrolünde derin
öğrenme algoritmaları ile yapay zekâ uygulamalarını bünyesinde bulunduran, aerodinamik
olarak yüksek verimliliğe sahip bir insansız hava aracı olarak rakiplerinden ayrılmaktadır.

Tasarımının tamamen yerli ve milli olması, uzun menzil uçuşlar ile birden fazla kez dünya
sıralamasına girmiş olması, gerçek hayat senaryoları ile test edilerek geliştirilmiş olması
ZARGUN İHA’nın orijinal ve özgün yönlerindendir.
2.1.

Tasarımın Boyutsal Parametreleri

Yarışma gereksinimlerine ve görev puanlamalarında gereken kabiliyetlere uygun olarak
minimum gövde hacmi, düşük yapısal ağırlık, yüksek aerodinamik verimlilik, uçağın hızlı
uçması ve gerektiğinde flaplarla yavaşlayabilmesi gibi hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler
doğrultusunda SOLIDWORKS programında tüm bileşenler gerçek ölçüleriyle çizilip
montajlandıktan sonra kapladıkları hacim belirlenmiştir. Buna uygun tasarlanan minimum
hacimdeki gövde sayesinde hava sürüklenmesi en aza indirilmiş ve hafiflik hedefine
yaklaşılmış böylece yarışma görevlerine uygun hale getirilmiştir. Faydalı yüke ve elektronik
parçalara kolay ulaşılabilmesi, uçuş öncesi ve sonrası kontrollerin rahat yapılabilmesi için
gövde ve büyük kuyruk bölümü alttan kapaklı olacak şekilde, İHA’nın burun kısmı ise üstten
açılıp kapanabilecek şekilde ve yeterli hacimde tasarlanmıştır. Ayrıca pil ve uçuş bilgisayarı
gibi önemli parçaların bulunduğu burun kısmı gövdeyle birleşik olarak ve iki kat kâğıt kaplı
polistiren köpük kullanılarak yapılmış böylece mukavemetli olması sağlanmıştır.

Şekil 4. ZARGUN İHA SOLIDWORKS Montaj Resmi

ZARGUN İHA 210mm kanat genişliği, 1400mm kanat açıklığı, 29.4dm2 kanat alanı, 800mm
gövde uzunluğu, 110mm gövde genişliği, 114mm gövde yüksekliğine sahiptir. Geleneksel T
kuyruk yatay stabilize açıklığı 170mm, dikey stabilize yüksekliği ise 160mm’dir.
Dengeli bir tasarım elde edebilmek için aviyonik bileşenler ve yapısal parçaların ağırlık
merkezi aynı noktada olacak şekilde hesaplanmıştır. Ayrıca faydalı yük, İHA’nın ağırlık
merkezine yerleştirilmiş böylece yük bırakma anında ağırlık merkezinin yerinin değişmesinin
önüne geçilmiştir.

İHA’nın ağırlık merkezine uygun olacak şekilde SOLIDWORKS programında tüm parçaların
yerleşimi yapılmış ve parçaların ağırlık merkezine olan X, Y, Z uzaklıkları Tablo 2’de verilmiştir.
Ağırlık merkezinin konumu ise Şekil 5’teki gibidir.
Tablo 2. Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu

Tablo 2. Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu

Şekil 5. ZARGUN İHA Ağırlık Merkezi ve Referans Noktası

2.2.

Gövde ve Mekanik Sistemler

Kavramsal tasarım raporunda ayrıntılı olarak bahsedilen görev gereksinimleri ve bileşen
konfigürasyon analizleri yapıldıktan sonra modellenen ZARGUN İHA, tamamen SUFAI
tarafından özgün olarak tasarlanmıştır. ANSYS üzerinde akış ve statik analizler yapılarak V
kuyruk değiştirmek gibi iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Komponentler erişim kolaylığı,
parazit yapma, yükleme kolaylığı, titreşim ve darbelere olan dirençler gibi hassas konular göz
önünde bulundurularak ağırlık merkezine uygun şekilde yerleştirilmiştir. Bu sayede ESC
kablolarından görev mekanizmasına kadar uçağın her bölgesindeki komponente ulaşma
kolaylığı ve sert iniş kalkışlarda maksimum koruma elde edilmiştir.
Kavramsal tasarım sürecinde yapılan Tablo 3’te verilmiş olan üretim yöntemleri analizine
göre 3B baskı yöntemi ile hazırlanan kalıplar ve karbon fiber elle yatırma yöntemi kullanılması

planlanmıştı. Detaylı tasarım sürecinde ise üretim yönteminin kolay olması ve yarışma
görevlerine göre SUFAI tarafından belirlenen en önemli hedeflerden birinin hafiflik olması
nedeniyle yapı malzemesi olarak büyük oranda kâğıt kaplı polistiren köpük kullanılmıştır.
Yapılan ANSYS statik analizlerine göre ekstra mukavemet gerektiren bölgeler karbon fiber ve
lifli tamir bandı ile desteklenmiştir. Motor gövde bağlantısı, pervane koruyucu parça, yük
bırakma mekanizmasındaki yükleri tutan servo kolları ve gövde koruyucu kızaklar için de 3B
yazıcıda

PLA

malzemesi

kullanılarak

SUFAI

tarafından

yapılan

tasarımlar

ürüne

dönüştürülmüştür.
Tablo 3. Üretim Yöntemleri Analizi

Son üretim yöntemine bakıldığında detaylı tasarım sürecinde ana yapı malzemesi olarak
kâğıt kaplı polistiren köpük kullanılmış ancak kavramsal tasarımda kararlaştırılan diğer tüm
yöntemlerden faydalanılmıştır. Böylece kavramsal tasarımdan çok fazla uzaklaşılmadan en
etkili ve hızlı yöntemler ile üretim gerçekleştirilmiştir. Tasarımda üretim yöntemine uygun
olacak şekilde yapısal değişiklikler yapılmıştır.

Şekil 6. Ultimaker Cura programında 3B baskı için dilimlenen motor tutucu parça

Komponentler düzenli olması ve hareketten etkilenmemeleri için gövde içi raflı olarak
tasarlanmıştır. Bataryanın uçuş sırasında ağırlık merkezini etkilememesi için bir tarafı açık,
gövdeye sabitlenmiş bir pil odası yapılmıştır. Uçuş ve görev kontrol bilgisayarlarının diğer
elektronik bileşenlerden uzak olması ve uçuş sırasında titreşimlerden etkilenmemesi için yine
raflar tasarlanmıştır.
Kanadın gövdeye bağlandığı noktaya ve kanadın üzerine aynı ölçülerde olacak şekilde
kontraplak kesilip yapıştırılmış ve kanat gövdeye 4 adet M4 vida ve M4 fiberli somun ile monte
edilmiştir. Kanat ve motor gövde bağlantısı olduğu bölgelerde fiberli somun ve vida kullanılarak
oluşabilecek titreşimler engellenmiştir. Kuyruk ve kanatta servo bağlantıları için çelik çubuk,
metal klevis ve plastik yeke kullanılmıştır. Kanat ve gövde üretimi yapılırken mukavemet
gerektiren ve yıpranması muhtemel bölgeler lifli tamir bandı ile güçlendirilmiştir.

Şekil 7. ZARGUN İHA Gövde İçi Alt Sistemler Şeffaf Görünüm 1:4S1P Li-Po Batarya, 2: Raspberry Pi 4Görev
Kontrol Bilgisayarı ,3:Pixhawk Cube Orange Uçuş Kontrol Bilgisayarı, 4: Here 3 GPS, 5: Henge UBEC, 6:Emax
ES08MAII Görev Servoları, 7:Faydalı Yük odaları, 8:Skywalker 80A ESC, 9: 433Mhz Alıcı, 10:Motor Tutucu
Parça,11:Sunnysky 1000kv Fırçasız Motor, 12:Pervane, 13: Elevator Servoları, 14:Aileron Servoları, 15:Flap
Servoları,, 16: Flaplar , 17:Aileronlar, 18:Kontrol Yüzeyi Elemanları

Şekil 8. Kanat-Gövde Bağlantı kontraplakları, Kanat kontrol yüzeyi elemanları ve Pervane Koruyucu Ters Kuyruk

İniş sırasında pervanenin zarar görmesini engellemek için koruyucu bir kuyruk parçası çift
tarafı kağıt kaplı polistiren köpük kullanılarak üretilmiştir. Ayrıca yine iniş sırasında gövdenin
yıpranmasını engellemek için 3B yazıcıda gövde altını koruyacak kızaklar tasarlanıp

üretilmiştir. Üretimi yapılan kuyruk parçası inişlerde test edilmiş, pervane ile gövdeyi koruduğu
ve gerekli mukavemette olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 9. ZARGUN İHA Üç Görünüş ve Perspektif Görünüş Teknik Resim

2.3.

Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri

ZARGUN İHA için belirlenen önemli hedeflerden bazıları da yarışma görevlerini en
uygun hızda ve sürede tamamlayabilmek, manevra kabiliyeti ve stabil uçuş olarak
belirlenmişti. Bu doğrultuda detaylı tasarım sürecinde aerodinamik olarak verimli bir hava
aracı geliştirebilmek için minimum yüzey alanına sahip bir gövde tasarlanmış ve faydalı yük
bölmeleri dahil alt sistemler gövde içine yerleştirilmiş böylece sürüklenme en aza
indirilmiştir.
ZARGUN İHA tasarlanırken yarışma görevleri ve yapısal malzemelerin özellikleri dikkate

Şekil 10. Uçuş Süresi ve Menzil Analizi

alınarak bazı hesaplamalar yapılmış ve kanat yüklenmesi 60 g/dm2 olarak belirlenmiştir.

a)

b)

Şekil 12. Hava Hızına Bağlı a) Sürüklenme, b) Güç Analizi

Şekil 11. ZARGUN İHA İtki ve Taşıma Hesaplamaları

Tüm yapısal parçaların ve alt donanımların ağırlık merkezi aynı noktada olacak şekilde
bilgisayar destekli programlar kullanılarak hava aracının ağırlık merkezi hesaplanmış ve
uçuş testleri yapılmıştır. Testler sonucunda uçuş performansını ve güvenliğini etkileyen
herhangi bir sorunla karşılaşılmamış, ZARGUN İHA’nın stabil bir uçuşa sahip olduğu
kanıtlanmıştır.
Airfoil seçiminde XLRF5 ve XFOIL programlarında analizler yapılmış, aerodinamik
olarak verimli bir tasarım elde edebilme ve üretim kolaylığı göz önünde bulundurularak daha
önceki modellerimizde de tercih ettiğimiz N10 kanat profili kullanılmıştır.
Hava aracının kanat ve kanat profili hesaplamaları Şekil 13’de gözüktüğü şekilde SUFAI
tarafından yapılmış, sonrasında XFOIL ve XLRF5 programlarında doğrulanmış ve ANSYS
analizleri ile kontrol edilmiştir.

Şekil 13. XLRF5 ve XFOIL Airfoil Analiz ve Grafikleri

Kavramsal tasarım sürecinde 11x5.5 pervane kullanılmasına karar verilmiş ancak

detaylı tasarım sürecinde Ecalc programında tekrar analizler yapılmış, daha verimli ve
motora daha uyumlu olması nedeniyle 10x6 pervane kullanılmıştır. Pervane seçimine
yönelik karşılaştırma 2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri başlığı altında daha
ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.

Şekil 14. ZARGUN İHA ANSYS Akış ve Statik Analizleri

Kuyruk seçiminde yarışma görevlerine uygunluk ve manevra kabiliyetinin önemi göz
önünde bulundurulmuş, yarışma alanında hava aracının daha iyi bir dönüş yapabilmesi için
V kuyruk yerine geleneksel T kuyruk kullanılmıştır.
Şekil 13’te görüldüğü gibi kanat ölçüleri, gövde-kuyruk arası mesafe gibi hava aracının bazı
değerleri Ecalc programında girilerek Geleneksel T kuyruğun hesaplamaları ve analizleri
yapılmıştır. Hava aracının ağırlık merkezi ve kanadın kaldırma kuvveti oluşturduğu
aerodinamik merkez dikkate alınarak Geleneksek T kuyruğun boyutları kesinleştirilmiştir. Son

kuyruk tasarımına göre, kaldırma kuvvetinin oluştuğu aerodinamik merkez ve hava aracının
ağırlık merkezi aynı noktada hesaplanmış böylece dengeli bir tasarım elde edilmiştir.

Şekil 15. ECALC Programı Üzerinde Yapılan Geleneksel T Kuyruk Analizleri ile Aerodinamik ve Ağırlık Merkezi Analizleri

Hareket kontrol elemanları olarak kullanılan çelik çubuk, metal klevis ve plastik yeke gibi
uçağın manevra kabiliyetinde önem taşıyan sürekli hareketli parçalar uygun yapıştırıcı ve
montaj yöntemleri kullanılarak sabitlenmiştir. Hareket kontrol elemanlarını gösteren şekiller
2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler başlığı altında verilmiştir.
Tablo 4. Aerodinamik Stabilite ve Kontrol Özellikleri Analizi

2.4.

Görev Mekanizması Sistemi

Görev mekanizması sistemi tasarlanırken isabetlilik, basitlik, işlevsellik, hafiflik ve
çalışma hızı gibi önemli kriterler belirlenmiştir. ZARGUN İHA, yarışma gereksinimlerine
göre faydalı yük olarak ağırlığı yaklaşık 100 g ve çapı 55-65 mm aralığında iki adet top
taşıyacaktır. İkinci görev için tasarlanan görev mekanizması sistemi Raspberry Pi 4 8GB
Görev Kontrol Bilgisayarı, 2 adet Emax ES08MAII Servo Motor, Raspberry Pi Kamera v2.1
ve yük kapaklarından oluşmaktadır.

Şekil 16. ZARGUN İHA ve SUFAI tarafından tasarlanıp üretilen Görev
Mekanizmasının SOLIDWORKS görüntüleri

Yükleme sırasında ve faydalı yük bırakma anında topların uçağın ağırlık merkezini
etkilemesinin önünde geçmek için hava aracının içerisinde ve ağırlık merkezinde olacak
şekilde iki adet oda tasarlanmıştır. Boyutları topları almaya yeterli olacak bu odaların alt
tabanlarında bulunan servo kollarının kontrolünü Raspberry Pi görev bilgisayarı tarafından
kontrol edilen servolar sağlamaktadır. Görüntü işleme yazılımında kullanılacak gerçek
zamanlı görüntü ise Raspberry Pi Kamera ile aktarılacaktır.

2.5.

Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri

ZARGUN İHA itki sistemi, uçuş kontrol sistemi, görev kontrol sistemi, görev
mekanizması, güç sistemi, haberleşme sistemi gibi alt sistemlerden oluşmaktadır.
Kavramsal tasarım sürecinde hava aracı için gerekli itki sistemi seçilirken Ansys
programında akış analizi yapıldıktan sonra Ecalc programı üzerinde denemeler ve analizler
yapılarak birkaç motor kıyaslanmış, Sunnysky X2814 1000KV motor kullanılması
hedeflenmişti. Detaylı tasarım sürecinde motor kıyaslama analizi tekrar gözden geçirilmiş
ve hava aracına uygun bir seçim yapıldığına karar verilmiştir.
Kavramsal tasarım sürecinde Ecalc üzerinden elde edilen verilere dayanarak 11x5.5
pervane kullanımı hedeflenmişti. Detaylı Tasarım sürecinde tekrar yapılan Ecalc analizlerine
göre hava aracını istenilen hıza, istenilen miktarda itki ile ulaştırabilecek motor pervane
kombinasyonu için daha uyumlu olması nedeniyle 10x6 pervane kullanılmıştır. Bu
kombinasyon SUFAI tarafından tasarlanan itki sistemi test deney düzeneği üzerinde
doğrulanmıştır. Her iki pervane için de Ecalc uygulaması üzerinde yapılan itki
hesaplamalarının sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. 11x5.5 Pervane İçin Ecalc Uygulaması Üzerinde Yapılan İtki Hesaplamalarının Sonuçları

Motor Optimum Verim Motor Maksimum Verim
Akım

28.87 A

Gerilim 14.67 V

Akım

45.6 A

Gerilim

14.28 V Devir

Devir

14521 dev/dk Tahmini Sıcaklık

Verim

86.20 %

Güç

Pervane 11x5.5

Verim

64°C

Statik İtki

2042 g

İtki / Ağırlık Oranı

1.15 : 1

Kanat Yükü

115 g/dm2

13361 dev/dk Tahmini Tutunma Hızı

Yunuslama 102 km/h

84.30 % Tip Hızı

640 km/h

51 km/h

Tahmini Dikey Hız

6 km/h

Tahmini Yatay Hız

113 km/h

365.1 W
Güç
693.8 W İtki
3.51 g/W
Tahmini Tırmanma Oranı 11 m/s
Tablo 6. 10x6 Pervane İçin Ecalc Uygulaması Üzerinde Yapılan İtki Hesaplamalarının Sonuçları

Motor Optimum Verim Motor Maksimum Verim
Akım

26.55 A

Gerilim 15.28 V

Pervane 10x6

İtki / Ağırlık Oranı

Akım

48.07 A Statik İtki

2821g

Gerilim

14.94 V Devir

13220dev/dk Tahmini Tutunma Hızı

Devir

14455 dev/dk Tahmini Sıcaklık

Verim

86.5 %

Verim

83.9 % Tip Hızı

Güç

405.5 W

Güç

718.3 W İtki

49 °C Yunuslama 121 km/h

Kanat Yükü

1.41 : 1
71 g/dm2
40 km/h

Tahmini Dikey Hız

40 km/h

633 km/h

Tahmini Yatay Hız

110 km/h

3.93 g/W

Tahmini Tırmanma Oranı 12.4 m/s

En verimli pervane seçimi yapıldıktan sonra bu sisteme uygun olarak ve güvenlik katsayısı
göz önüne alınarak 80A ESC kullanılmıştır. Böylece ZARGUN İHA’nın itki sistemi Sunnysky
X2814 –III 1000kv fırçasız motor, Skywalker 80A ESC, APC 10X6 pervaneden oluşmuştur.
Tam itki durumunda motorun özellikleri ve itki sistemi ile ZARGUN İHA’nın uyum analizi Şekil
18’de verilmiştir.

Şekil 18. ECALC Motor-Pervane-Güç Sistemi-ZARGUN İHA Uyum Analizi

Şekil 17. Aviyonik ve Elektronik Sistemler Şeması

Şekil 17’de görüldüğü gibi hava aracının güç sistemi 4S1P 5000mAh 50C Li-Po batarya,
Pixhawk güç modülü ve iki adet Henge UBEC voltaj regülatöründen oluşmaktadır. ESC
üzerinde bulunan BEC devresi güvenilir olmadığı için iptal edilmiştir. Servolar, Raspberry Pi ve
diğer 5v ihtiyacı olan bileşenler için toplamda 5v 16A’e kadar akım verebilen 2 adet Henge
UBEC devresi kullanılmıştır. Kullanılan UBEC kartları sayesinde güç dağılımının daha güvenli

olması sağlanmıştır. Pixhawk uçuş kontrol bilgisayarı ise güç modülü üzerinden
beslenmektedir. Kanat yüklenme testi yapılmış ve uçağın maksimum kalkış ağırlığından daha
fazlasını kaldırabileceği doğrulanmıştır. Hava aracının Failsafe ayarları yapılıp uçuş
denemelerinde test edilmiştir. Kontrol ve telemetri menzilleri yer ve uçuş testlerinde denenmiş
ve yarışma sırasında gereken menzilden daha fazlası olduğu tespit edilmiştir. Kullanılan
servoların uçuşa elverişli olmasına dikkat edilmiş ve yük testleri yapılmıştır. Elektronikte lehim
ve makaron kullanılarak kısa devre problemlerinin önüne geçilmiştir. Kullanılan UBEC
devrelerinin tüm parçaların ihtiyaç duyduğu akımdan daha fazlasını sürekli olarak
verebilmesine dikkat edilmiştir. Pervane motora uygun bir yöntemle montajlanmıştır. Metal vida
ve fiberli somunlar sayesinde titreşim kaynaklı problemlerin önüne geçilmiştir.
Pixhawk Cube yedekli IMU sayesinde sensörlerin bozulması durumunda yedek
sensörler ile uçuşu gerçekleştirebilmektedir. Kontrol yüzeyleri başta olmak üzere hava
aracında kullanılan hareketli parçalarda lifli tamir bandı ve karbonfiber ile güçlendirme
yapılmıştır. Hava aracındaki tüm elektronik donanım ve itki sisteminin seyir uçuşunda ve
maksimum güçteki akım değerleri ölçülmüştür. Bu akım değerinin fazlasını karşılayabilecek
şekilde 80A ESC kullanılmıştır. Piyasadaki birkaç ürün laboratuvar şartlarında denendikten
sonra uçağın içinden geçen akıma uygun olacak şekilde ve yarışma gerekliliklerini
karşılayabilecek doğrultuda 100A bıçak sigorta kullanılmıştır. Sigorta, acil bir durumda
kolay ulaşılabilmesi için hava aracının dışına yerleştirilmiştir.
Görev mekanizmasında kapakçıkları, kuyrukta elevatorları ve kanatta flapları kontrol etmek
için ikişer tane olmak üzere toplam 6 adet EMAX ES08MAII Servo motor, kanatta aileronları
kontrol etmek için ise iki adet Hitec HS85MG+ servo motor kullanılmıştır. Kullanılan tüm
servolar, dayanıklılık ve sağlamlık açısından avantajlı olması için metal dişli; haberleşme
sistemlerinden kaynaklanacak parazitlerden etkilenmemeleri için analog olarak seçilmiştir.
Tablo 7. Uçuş Bilgisayarı Karşılaştırılması

Geliştirmelere Açık Sistem
Damperli IMU
Üçlü Redudancy IMU
Çoklu GPS sistemi
Ekstrem Sıcaklıklarda Uçuş imkanı
Sabit Kanat,Multi-kopter ve Vtol desteği

Pixhawk 2.1 Cube
Var
Var
Var
Var
Var
Var

Pixhawk 4
Var
Yok
Yok
Yok
Yok
Var

Uçuş Kontrol sistemi, Pixhawk Cube uçuş kontrol bilgisayarı ve konum bilgisi aktaran
Here 3 GPS ‘den oluşmaktadır. Uçuş bilgisayarı olarak Tablo 6’da görüldüğü gibi Pixhawk 2.1
Cube ve Pixhawk 4 kıyaslanmış, yüksek hassasiyetle çalışabilmesi ve kendini kanıtlamış bir
kart olmasından dolayı Pixhawk Cube kullanılmıştır. En gelişmiş uçuş bilgisayarlarından olan
Pixhawk Cube açık kaynaklı olması, düşük güç tüketimi, modüler tasarımı, taşıyıcı Board ile
esnek kullanım imkânı gibi durumlarda avantaj sağlamaktadır.
ZARGUN İHA, birinci görev için iniş ve kalkışın da daha önceden planlandığı uçuş rotası

olarak girilen koordinatları Pixhawk Cube uçuş kontrol bilgisayarını ve Here 3 GPS cihazını
kullanarak takip edip tamamen otonom uçuş gerçekleştirecektir. İkinci görev için Pixhawk
kontrolünde otonom uçuş gerçekleştirilirken Raspberry Pi görev bilgisayarı ile yapay zeka
destekli görüntü işleme yapılacak ve yük bırakma alanının koordinatları tespit edilecektir. Bu
alanın koordinatları GPS tarafından alınıp kaydedilerek Raspberry tarafından kullanılacaktır.
Raspberry, bu koordinatlara ikinci ve üçüncü kez gelindiğinde yük bırakma mekanizmasındaki
servolara komut göndererek faydalı yükün bırakılmasını sağlayacaktır.
Haberleşme sisteminde yer istasyonu ve hava aracı arasında veri aktarımı için RFD868x
Telemetri Modem, kontrol linki olarak 433MHz UHF modülü kullanılmıştır. Hava aracının yer
kontrol istasyonu bir adet dizüstü bilgisayar ve bir adet FrySky Horus X12S radio kumandadan
oluşmaktadır. İHA, RFD868x Telemetri üzerinden 868Mhz frekansında yer istasyonu
bilgisayarı telemetri verileri haberleşmesi, 4733MHz üzerinden kontrol verileri haberleşmesi
yapmaktadır. Daha önceden tecrübe sahibi olunduğu için Yer istasyonu bilgisayarında Mission
Planner yazılımı kullanılmıştır. Görev Kontrol sisteminde kolay kullanım, düşük güç tüketimi,
dahili wi-fi modülü, hafiflik ve küçük boyut gibi avantajlar sağlamasından dolayı Raspberry Pi
4 görev bilgisayarı ve Raspberry Pi Kamera kullanılmıştır.
2.6.

Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi

Görüntü tanıma ve geolokasyon belirlemeye yönelik geliştirilen algoritma görevin
gerekliliklerini yerine getirebilmek adına geliştirilmiş çok yönlü çalışabilen hedefin tespiti adına
gerekli referans aralıklarını belirleyip bu aralıklar içerisinden en doğru sonucu elde etmek
amaçlı matematiksel hesaplamalar yapan bir yapıya sahiptir. Hedef bırakma ve gerekli
parametrelerin belirlenmesi için geliştirilen yapı ise en yüksek doğruluk oranına sahip olmak
adına geliştirilmiştir. Hedef bırakma sistemi alan ve gerekli uzunluklar bilindiği için bu metrik
ölçüleri hesaba katar ve en optimal top bırakma alanını kırmızı alan tespiti yapıldıktan sonra
belirler. Dönüşün hemen ardından hataların en az olduğu aralık 8 metre olarak belirlenmiştir.
İHA, belirlenen hedef bırakma konumuna gelebilmek için belirlenen yükseklik ve hız
parametrelerini karşılamaya çalışır. Eğer istenilen doğruluk oranı karşılanmaz ise bir sonraki
en iyi top bırakma pozisyonuna gidilir ve hesaplamalar yapılır. Bu hesaplamalar eğik atış
formülleri ile İHA sisteminin reaksiyon ve servo hızları baz alınarak yapılmıştır. Gecikmeler
hesaba katılarak yarışma alanında ilk tur atıldıktan sonra 3 boyutlu evrende belirlenen
noktadan belirlenen hızla atışı yapmak üzere İHA, otonom olarak yönlendirilir.

Görüntü işemenin ardından piksel cinsinden elde edilen konum ve yükseklik bilgileri
kullanılarak uçak üzerindeki GPS verilerinin çekilmesi ile kırmızı alanın coğrafi konum bilgisi
elde edilir. Bu işlem kırmızı alan kamerada belirlenen ölçütleri sağladığı sürece yapılır ve doğru
sonuç elde edilmesi için kıyaslanır. Eğer bazı resim örneklerinde programın belirlediği
ortalamadan çok farklı sonuçlar elde edilirse bu veriler hesaplama sisteminden çıkarılır.

Şekil19:Görüntü işleme akış şeması

Şekil20:Genel akış şeması

Verilerin bir başka eleme noktası ise uçağın sağa ve sola doğru eğimidir. Kırmızı alanın
bulunduğu konum düz bir alan olduğu için en doğru sonuçlar uçak paralel iken elde
edilmektedir. Bunun sebebi ise kameranın açı değişikliklerinin ve buna bağlı titremelerin stabil
olmayan durumlarda görüntü kalitesini etkilemesidir. Hedefin görüntü merkezine yakınlığı
yapılan test sonuçlarında daha doğru sonuçlar elde etmiştir. Hedefin boyutu ayrıca bilindiği için
yükseklik ve kamerada görünmesi gereken piksel sayısı hesaplanıp en doğru sonuç elde
edilmeye çalışılır. Kullanılan bilgisayarın kapasitesi göz önüne alındığında en iyi hedef
belirleme yönteminin renk ve şekil bazlı yapılıp daha çok veri elde edilmesi sağlanmaktadır.
Bunun sebebi işlenebilecek görüntü sayısının artmasıdır. Python programlama dili ve OpenCV
kütüphanesi kullanılmıştır. Gelen görseller analiz yapılabilmesi için HSV formatına
dönüştürülüp “media blur” uygulanır. Ardından uygulanan Hough transformasyonu sayesinde
daire şekli belirlenir. Bu şeklin belirlenmesi yükseklik, kamera özellikleri ve daire boyutları
bilindiği için beklenen daire şeklinin elde edilen daire ile karşılaştırıp coğrafi lokasyonun
belirlenmesinde kontrol edici bir rol oynar.

Şekil 21: Görev bilgisayarı karşılaştırması

Raspberry Pi 4 görev bilgisayarı 1.5GHz dört çekirdekli 64-bit ARM Cortex-A72 işlemciye
ve Broadcam VideoCore 6 (32-bit) 500MHz ekran kartına sahiptir. Görev kontrol sisteminde
Raspberry Pi 4B görev kontrol bilgisayarı olarak seçilmesinde kolay kullanımı, düşük güç
tüketimi, dahili wi-fi modülü, hafiflik ve küçük boyut avantajları ile öne çıkmaktadır.
Kullanılan kamera direkt olarak Pi bilgisayarının GPU’suna bağlanabildiği için Pi Camera
V2 kullanılmıştır. Diğer USB kameralara göre avantajı büyüktür ve CPU’ya çok daha az yük
oluşturur. Pi Camera V2 1080p video kalitesini 30 saniye/kare sayısı olarak performans
göstermektedir ve gereklilikleri sağlamaktadır. 8MP çözünürlüğü gerekli görüş kalitesini verir.
2.7.

Uçuş Performans Parametreleri

Yarışma görevlerine bakıldığında, hava aracının hızlı uçması ama gerektiğinde yarışma
pistindeki sınırlara uygun olacak şekilde yavaşlayabilmesi ve iyi bir dönüş için manevra
kabiliyetine sahip olması gerekmektedir. Bu gereksinimler, ZARGUN İHA için tasarım
aşamasında en önemli hedefler olarak belirlenmiş ve buna göre hesaplamalar yapılmıştır.
Daha iyi bir kaldırma kuvveti ve manevra kabiliyeti göz önünde bulundurularak kanat
açıklığının 1400 mm, yarışma görevlerine uygun olarak havada kalma süresinin 15 dakika,
seyir hızının ise 13m/s olması ve hava aracının hafif olması gibi birkaç hedef belirlendikten
sonra bu hedefler e-tablolarda girilerek batarya kapasitesi ve stall hızının belirlenmesi gibi
önemli sonuçlar elde edilmiştir.
Elde edilen ve Ecalc programında doğrulanan sonuçlara göre ZARGUN İHA, bataryanın
%85’i ile 31,9 dk havada kalabilmektedir. Toplam kalkış ağırlığı faydalı yük dahil 2048,94
g’dır. İHA’nın seyir hızı stall hızından 4m/s fazla olacak şekilde belirlenmiştir. Böylece hava
aracı stall için gerekli hız payına sahip bir şekilde uçabilecek hale gelmiş, kuvvetli
rüzgarlarda performans sorunu yaşaması engellenmiştir. Uçuş testlerinde önden, arkadan
ve çapraz rüzgâr denemeleri yapılmış, dengeli uçuşun bozulmadığı görülmüştür.
Yarışma öncesi denemelerin yapılabilmesi için birinci ve ikinci görev alanı kurallar
kitapçığında detaylı olarak verilen alana en benzer şekilde oluşturulup görev denemeleri
yapılmıştır. Her deneme sonrasında yük bırakma zamanlaması ve yüksekliği, dönüşlerdeki
manevra performansı, dönüş yarıçapı gibi önemli konularda performans iyileştirmeleri
yapılmıştır.
Tablo 8. ZARGUN İHA Görev ve Uçuş Testi Sonuçları

Yapılan uçuş testleri ve görev denemeleri sonucunda ZARGUN İHA, görev uçuşunda
55km/h ortalama hız ile en iyi uçuşunu gerçekleştirebilmektedir. Uçuş testlerinde Rudder
kullanmak yerine hava aracı yatırılarak daha hızlı dönüşler yapılmıştır. Görev
denemelerinde yük bırakma alanı her seferinde değiştirilerek uçağın doğru rotayı ve
yaklaşmayı yapıp yapamadığı test edilmiştir. Yarışma şartlarında belirtilen irtifa sınırına
dikkat edilerek yük bırakma alanına yaklaşımlar azaltılarak geliştirilmiştir.
Yapılan denemelerden bazılarında elde edilen görev tamamlama süreleri ve başarılı atış
sayıları Tablo 8’de verilmiştir.
2.8.

Hava Aracı Maliyet Dağılımı

Tablo 9. Hava Aracı Maliyet Dağılımı

2.9.

Yerlilik

İHA’nın tasarımı, analizleri tamamen SUFAI tarafından yapılmıştır. İHA’nın görev kontrol
yazılımı ve bu yazılımın yer kontrol istasyonunun takip edilerek yönetildiği arayüz yine SUFAI
tarafından yapılmıştır. Bunlar dışında bir yerlilik çalışması yapılmamıştır.

