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1. PROJE ÖZETİ
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
İnsansız Hava Aracının mekanik tasarımı; şartname incelenmesi, yurt içi ve yurt dışı
kaynakların araştırılması ve önceden yapılan çalışmaların incelenmesi ile başlamıştır.
Yapılan tüm bu araştırma ve incelemeler ile özgün, kolay üretilebilir, hareket kabiliyeti ve
mukavemeti yüksek bir tasarım yapısına karar verilmiştir. Tasarımsal olarak karışık yapıdan
uzak, sadeliğin ön planda tutulduğu bir İHA tasarlanmıştır. Geliştirme aşamasında öncelikler;
aracın hafif olması, yüksek kaldırma kuvveti ve havaya karşı düşük sürüklenme kuvvetinin
elde edilmesidir. Karar verilen mekanik tasarım Fusion360 programı ile çizilmiş olup akış,
kaldırma, sürüklenme ve stall analizleri Ansys ve Xflr5 aracılığı ile yapılmıştır. Tasarlanan
İnsansız Hava Aracı sabit kanatlı tasarıma sahiptir ve üstten kanatlı trainer yapısındadır.
Ayrıca NACA 2412’den esinlenerek gövde tasarımı yapılmıştır. Burada amaç; analizleri
yapılmış aerodinamik yapıda akış sağlayacak gövde yapısı kullanmaktır. Kavramsal tasarım
raporunda belirttiğimiz iniş takımları kanat oturma mekanizması revize edilmiştir.
Gövdede öncelikle cam elyaf yapısı tercih edilmiştir. Ancak daha hafif, kullanımı kolay
ve mukavemeti yüksek olduğu için epoksi matrisli karbon fiber takviyeli kompozit malzeme ile
değiştirilmiştir.
Hava aracımızda uçuş dinamiğinde kullanılan elektronik kompanentler otonom uçuş
kabiliyeti, havada kalma süresi, itki, taşıma kapasitesi gibi parametrelere göre seçilmiştir.
SunnySky 2820 motoru itiş gücünün tasarlanan araca uygunluğundan ötürü tercih edilmiş ve
datasheete uygun akım değerinden ESC seçimi yapılmıştır. Görüntü işleme için Raspberry Pi
4 ve V2 kamera kullanılmaktadır. Otopilot kartı olarak ve otonom görevleri yapabilmek için
Arm Cortex mimarisine sahip Pixhawk kullanıImaktadır. İHA’ya dışarıdan güç akışı
olmadığından ötürü 3000 mAh 40 C batarya tercih edilmiştir. Herhangi bir arıza yaşamamak
adına sigorta ve akım kesici kullanılmaktadır. Havada istenen verileri almak için telemetri,
GPS, receiver bağlantıları yapılmıştır.
Araçta bulunan algoritma ve yazılımların tamamı ekibimiz tarafından Python dilinde
yazılmış ve kodlanmıştır. Kullanılan arayüz ise Pixhawk’a ait olan Ardupilot arayüzüdür.
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gerçekleştirilecek olup V2 kameradan kontrol edilecektir.
1.2 Takım Organizasyonu
Basilisk Takımı, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır.
Çeşitli mühendislik bölümlerinde okuyan dokuz öğrenci bu proje ile disiplinler arası çalışma
ortamında bulunmuşlardır. Takım, Prof. Dr. Mustafa Acaroğlu’nun danışmanlığında kendini
geliştirmiştir. Takım organizasyon çalışması Şekil 1.2.1. de verilmektedir.

Şekil 1.2.1. Takım Organizasyon Şeması
1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Tablo 1.3.1. Planlanan ve Gerçekleştirilen İş Akış Çizelgesi

2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Kavramsal tasarım raporundan sonra yapılan literatür taraması ve analiz sonuçları
neticesinde kanat profili NACA 2412’den NACA 4412’ye CL ve CL/Cd değerlerinin sonuçlarına
göre değiştirilmiş ve İHA’nın diğer boyutsal parametreleri ise Tablo 2.1.1. de gösterilmektedir.
İHA’nın parçalarının ağırlık ve denge tablosu ise Tablo 2.1.2. de verilmektedir.
Tablo 2.1.1. İHA’nın Boyutsal Parametreleri

Tablo 2.1.2. İHA’nın Parçalarının Toplam Ağırlık, Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
İHA’ da kanat içerisinden geçirilen şase görevindeki cam elyaf boru tercihi, yapılan
analizler sonucunda karbon elyaf boru olarak değiştirilmiştir. Böylece daha stabil bir kanat

yapısı elde edilmiştir. İHA üzerindeki şase görevini gerçekleştiren elemanlarda karbon elyaf
boru kullanılmıştır.
Şaseyi oluşturan karbon boru ile gövde arasındaki bağlantı parçası olarak, ağırlığı
azaltmak ve kuyruktan gelen yükü taşıyabilmesi için topoloji optimizasyonu yapılarak parça
tasarlanmış ve bu parça Şekil 2.2.1. de gösterilmiştir. Parçada oluşabilecek kuvvetler
verilerek optimizasyon sayesinde gereksiz iç hacmi boşaltılmıştır. Bu sebeple yüksek kuvvet
taşıyan hafif parça üretilmiştir.

Şekil 2.2.1. Topoloji Bağlantı Parçası
Gövde tasarımında NACA 2412 kanat profilinden esinlenerek özgün bir tasarım
yapılmıştır. Gövde malzemesi için kullanılması planlanan polyester matrisli cam elyaf
takviyeli kompozit yerine epoksi matrisli karbon fiber takviyeli kompozit kullanılarak el
yatırması yöntemi ile üretim gerçekleştirilmiştir (Tahmini yüzde 40 kürleşme gerçekleşmiştir.).
Bunun sebebi ise daha düşük et kalınlığı ile aynı mukavemet değerlerine sahip, daha sağlam
bir gövde elde edilmesidir.
Ayrıca gövdenin karbon fiber seçilmesinde yapılan çekme testi sonucu büyük rol
oynamaktadır. Çekme testi Selçuk Üniversitesi laboratuvarında 001 nolu AGS-X test
cihazında tek modda, 3 mm/min hızında ve 20 degrees sıcaklığında gerçekleştirilmiştir.
Karbon elyaf numuneler 100 plain, 300 twill ve tekrar 100 plain serilere el yatırması
yöntemiyle toplam 3 kat olacak şekilde 20x30 cm boyutlarında 3 tane hazırlanmıştır.
Hazırlanan bu numuneler test yapılacak cihazın standartlarına göre (25x2.5 cm) kesilmiş ve
teste tabi tutulmuşlardır. 3 karbon elyaf numuneye de uygulanan çekme testi sonuçları
aşağıda verilmektedir. Test sonuçlarının ortalamalarına göre gövdenin çekme dayanımı 12
bin olacak şekilde belirlenmiştir.
Yapılan çekme testi sonuçları Şekil 2.2.2. , Şekil 2.2.3. ve Şekil 2.2.4. de verilmiştir.

Teste tabi tutulacak karbon elyaf numuneler Şekil 2.2.5.a. da; bu numunelere
uygulanan çekme testi sonucunda karbon elyaf numunelerin gösterdikleri davranışlar ise
Şekil 2.2.5.b. de gösterilmektedir.

Şekil 2.2.2. Birinci Numunenin Çekme Testi Sonuçları ve Grafikleri

Şekil 2.2.3. İkinci Numunenin Çekme Testi Sonuçları ve Grafikleri

Şekil 2.2.4. Üçüncü Numunenin Çekme Testi Sonuçları ve Grafikleri

Şekil 2.2.5. a) Hazırlanan Numuneler, b) Test Sonucu Numunelerin Gösterdikleri Davranışlar

ŞEKİL 2.2.6. İHA’nın Teknik Resimleri

ŞEKİL 2.2.7. İHA’nın CAD Modelleri

Top bırakma mekanizmasında plastik yarı şeffaf bir malzeme kullanılmıştır. Bu
değişiklik, 3D yazıcının uygun filamentine kıyasla daha hafif bir sistem elde edildiği için
yapılmıştır. Top bırakma mekanizması kanadın tam altına konumlandırılmıştır. Bu sayede,
ilave yük olan Görev-2 topları olduğunda veya olmadığında ağırlık merkezinin etkilenmemesi
sağlanmıştır.
Ön iniş takımı olarak ince yapılı St57 yapı çeliği lazer kesim ve büküm yapılarak
üretilmiştir. Arka iniş takımı ABS malzemeli katmanlı imalat yöntemiyle üretilmiştir. Arka iniş
takımı karbon fiber boru üzerinde konum değiştirebilme yeteneğine sahip olduğu için ağırlık
merkezi konumlandırmasına yardımcı olmaktadır.

Şekil 2.2.8. Ön İniş Takımı Büküm Teknik Resmi
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Gövde aerodinamik yapıda NACA 2412 kanat profili ve su damlacığından
esinlenilerek gövdede aerodinamik olarak rahat akışlı bir hava elde edilmiştir.
Uçuş kontrol yüzeyleri menteşeli flaplarda yukarı konum daha fazla, aşağı konum
daha az hareket yeteneğine sahiptir. Menteşe noktasının özelliğinden dolayı, hücum kenarı
da aşağı çıkıntı yaparak geri sürüklenme kuvveti oluşturur. Bu kuvvet ‘’ters yöne dönüş
(Adverse Yaw)’’ etkisini ortadan kaldırarak dengeli ve koordineli bir dönüş sağlamaktadır.
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Kontroller 5 adet MG90s servo motor yardımıyla kontrol edilmektedir.
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Şekil 2.3.1. Kanat Profili Analizleri
Kavramsal tasarımda belirtilen 2412 nin daha iyi sürüklenme ve kaldırma kuvveti
sağlaması için profil değişikliğine gidilmiştir.Xflr5 programında 2412,4412,6412, Clark Y ve
bütün bu kanat kesitlerinin flapları eklenerek analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda hangi
açılarda ne kadar kaldırma kuvveti elde edileceği belirlenmiştir.
Yapılan analizler sonucu 2412 profil 4412 ile değiştirilmiştir. Sürüklenme , kaldırma ve
moment gibi değerler grafiklerde bulunmaktadır.
2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Gövde içerisine yerleştirilen görev mekanizması plastik yarı şeffaf malzemeden
silindir şekilde tasarlanmıştır. Görev mekanizmasının boru çapı 71,5 mm ve yüksekliği 115
mm’dir. Mekanizmanın açık hali Şekil 2.4.1. de gösterilmektedir.

ŞEKİL 2.4.1. Servo-1 ve Servo-2’nin Görev Mekanizmasındaki Konumları

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
İnsansız hava aracımız Sabit Kanat kategorisindeki görevleri yapabilen ve otonom
sürüş sağlayan hava aracıdır. Otonom hareket, kameradan gelen görüntülerin ve
sensörlerden gelen verilerin işlenmesi ile hesaplanır. Görüntü işleme algoritmaları belirli
hesaplamaların yüksek miktarda görüntü verisi üzerinde tekrarlanmasıyla oluşur. İşlemci
birimi verileri yeterli hızla işleyemezse otonom hareket sekteye uğrar.
Raspberry Pi bir tek kart bilgisayardır. Bunun anlamı, bir bilgisayar için gerekli olan
işlemci, RAM bellek, giriş/çıkışlar gibi tüm birimler tek bir devre kartı üzerinde toplanmıştır.
Ayrıca otonom görevleri en hızlı şekilde tamamlamak için yön tayininde bulunmaya çalışılır.
Verilen görevleri gerçekleştirmek adına kurulan algoritmalar Python programlama dili ile
kodlanmıştır.
Pixhawk açık kaynak kodlu ana işlemcisi 32 bit Arm Cortex M4 tabanlı ST
Microelectronic’in bir ürünü, yazılım tabanlı olarak da ArduPilot’a dayanan bir otopilot kontrol
kartıdır. Yüksek sıcaklıkta daha stabil çalışan ve dahili titreşim engelleyici ile gelen
sensörlere, kolay kullanımlı en güncel PX4 yazılımına ve harici bağlantı portları ile genişleme
olanağına sahiptir. Böylelikle tüm otonom araç kullanımı ihtiyaçları için yüksek performans,
esneklik ve düşük gürültüye sahip IMU sensörleri stabilizasyon uygulamaları için
tasarlanmıştır.

Otonom insansız hava aracında seçilen motor SunnySky X2820 920KV, 750W
gücüne sahiptir. Bu motor toplamda 143 g ağırlığa sahiptir. Stator çapı 28 mm ve stator
kalınlığı 20 mm’dir. Güç ve performans yönünde oldukça verimli olan motor 80A Skywakler
ESC ile kontrol edilmektedir. Motor verimlilik testleri sanal ortamda ve devre üzerinde montajı
sağlanarak yapılmış olup güç ağırlık ve performans olarak istenilen nitelikleri taşıdığı için bu
motor tipi uygun görülmüştür.
Motor sürücü kartları, genel anlamda, elektrik motorlarının herhangi bir anda istenilen
hızda kontrol edilebilmesi için gerekli donanımsal bir birimdir. İçerisinde bulunan
mikrokontrolcü ve anahtarlama elemanları (MOSFET’ler) yazılımsal olarak bir elektrik
motorunu sürebilmemize imkân sağlar. Motorun ESC tarafından kontrol edilmesine karar
verilmiştir. ESC’ler haberleşme protokolü olarak PWM sinyaliyle haberleşebildiği için aracın
kontrol kartıyla çok daha hızlı ve dengeli bir iletişim kurabilmektedir. Bu temel ihtiyaçlara göre
Skywalker 80A ESC kullanılmaktadır.
MG90s Servo Motor güç gerektiren mekanizmalarda kullanılan servo motorlardandır.
Model uçaklar, helikopterler ve birçok RC model araçlarda dijital metal dişli yüksek torklu
servo olarak kullanılmaktadır.
Aracın dışarıyla herhangi bir şekilde güç bağlantısı bulunmayacağı için içerisinde
gömülü, gerektiğinde şarj edilebilir bir pil bulunacaktır. Böylece başta motorlar olmak üzere
tüm donanımsal birimlerin güç ihtiyacı pil tarafından karşılanacaktır. Aracın temel
gereksinimleri göz önüne alındığında 4S 1P (4 seri 1 paralel) 3000mAh 40C kapasiteye
sahip Leopard-Power adlı markanın Li-Po bataryası şarj edilip kullanılmaktadır.
Hava aracındaki verileri yer istasyon modülüne aktarmak için 500mW 433 MHz’lik bir
radyo alıcısı (Telemetri) seçilmiştir. Temel mantığı bir noktadan alınan veriyi başka bir
noktaya taşıma işlemini gerçekleşmesidir. İki parçadan oluşan bu modül, İHA üzerindeki
modülümüz UART kablolu Pixhawk uyumlu bir modül olup aldığı verileri yer istasyon
modülünde bulunan Grand modülüne aktarımını sağlamaktadır. Seri port yolu ile bir veri
alınarak ve bu veri kablosuz olarak hava modülü üzerinden yer istasyon modülüne
aktarılmaktadır. Daha sonra yer modülünün USB port yolu ile alıcı cihaza veri aktarımı
sağlanmaktadır. Telemetri modülünde bulunan 433 MHz ifadesi teknik olarak iki alıcı
arasında taşıma sinyalini ifade etmektedir. Telemetri modülünün 433 MHz seçilme sebebi
modül arası menzil mesafesinin yeterli olması ve ihtiyaçları karşılamasıdır.
12V-24V aralığındaki akım kesici devrede ani ve istenmeyen durumda devre
elemanlarına zarar vermesini önlemek amacı ile batarya çıktısına artı uçlarına bağlı olarak
montajı sağlanarak devre tasarımı yapılmıştır. Manuel olarak müdahale sağlandığı için
uçağın dış gövdesinde kolay ulaşılabilir noktada montajı gerçekleştirilecektir. Ani bir durumda

kontak uçları sayesinde akım kesilecek ve devre elemanlarının korunması sağlanacaktır.
Akım kesicinin artı ucuna cam sigorta girişi sağlanacak ve ani akım yükselmesi oluştuğu
anda cam sigorta içindeki tel eriyerek akım geçişini engelleyecektir.
Kumanda alıcısı (Receiver) FS-l10B FlySky marka tercih edilmiştir. Bu alıcının
seçilme sebebi temel olarak kumanda ve hava aracında bulunan alıcıdaki servo motor ve DC
motoru kontrol etmektedir. Kumanda ve uçak arasındaki bağlantıyı receiver bulunan iki adet
anten ile çift yönlü iletişim sağlamakta ve 2.4 GHz’lik bir hızda veri iletimi sağlamaktadır.
Yapısal olarak 2km menzile sahip olan alıcı 4 farklı iletişim protokolü ile haberleşme
sağlanmaktadır. Bu protokoller sırası ile PWM (ortak protokol), PPM, E-Bus ve I-Bus
desteklidir. Kumanda alıcısının içyapısında voltaj sensörü bulunmakta ve 4.0 V-6.5 V değer
aralığında çalışmaya elverişlidir. Kumanda ve alıcı arasında bağlantı bind’lama işlemi ile
gerçekleştirilerek sağlanmaktadır. Alıcıda 10 adet PWM çıkışı mevcuttur. Bu çıkışlar
Pixhawk, 4 adet servo motor ve bir adet DC fırçasız motor bağlantısı sağlanmıştır. PWM
çıkışlar sırası ile sinyal, artı ve eksi olarak 3 pin bulunmaktadır. Dikey hizada motor bağlantısı
bu sıralama dikkate alınarak yapılmıştır.
Güç dağıtım kartı olarak Matek mini güç dağıtımı kartı (5V-12V) Power devresi ile
kullanılacaktır. Robotun otonom görevleri gerçekleştirirken konumlanmış objeleri net bir
şekilde görebilmesi ve kullanılan elektronik sistemle uyumlu bir çalışma sergilemesi
gerekmektedir. Bu gereksinimleri sağlayabildiği için Raspberry Pi V2 kamera kullanılıp
görüntüler alınmıştır.
Araç içerisindeki alanın en iyi şekilde kullanılması aracın kararlılığı ve ağırlık dengesi
için önem taşımaktadır. Bununla birlikte herhangi bir sorunla karşılaşıldığında araç
içerisindeki elektronik sisteme kolay erişebilmek, ekibe yarışma sırasında zamandan tasarruf
sağlayacaktır. Bunun yanı sıra eğer elektronik sistem düzenli şekilde oluşturulur ise arıza
tespiti kolaylaşacaktır. İyi tasarlanmamış elektronik sistemlerde kablolamadan veya yanlış
yerleştirmeden kaynaklı oluşabilecek karmaşıklık arıza tespitini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle
İHA’nın gövdesine kolay ulaşabilir bir alan açılacaktır.
İHA gövdesi içerisindeki devre bağlantıları ve bağlantı elemanları Şekil 2.5.1. de
gösterilmektedir.

Şekil 2.5.1. Bağlantı Şeması
Raspberry Pi’a güç sağlamak amacı ile güç dağıtım kartında bulunan + ve –
girişlerinden Raspberry Pi’ın güç gereksinimi sağlanmıştır. Top bırakma mekanizması için iki
adet servo motor bağlanmıştır. Pixhawk’ a bağlanan kumanda alıcısı üzerine kanat kontrol
dümenleri, yön dümeni ve yükseliş dümeni için gerekli servo motorlar bağlanmıştır. Ayrıca
telemetri de Pixhawk’ a bağlıdır. Güç dağıtım kartına ESC ve devamında DC Fırçasız motor
bağlıdır. Güç dağıtım kartının artı eksi ucunda Lipo batarya ve aralarında akım kesici, sigorta
bağlanmıştır. Bu sayede gerekli durumda sorunsuz şekilde akımın devreye girişi
engellenecektir. Pixhawk’ a bağlanan I2C çoğaltıcıya yine Pixhawk’a bağlı GPS sensörü
bağlanmıştır.
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Yük bırakma alanını tanınması için kamera aracılığı ile görüntü alınacaktır. Alınan
görüntüde görüntü işleme yöntemi uygulanacaktır. Yük bırakma alanını tespit edecek
kamera, uçak gövdesinin tam olarak alt kısmında bulunmaktadır. Bu sayede uçak, tespit
edilecek alanın üzerinden geçerken hedefi tespit ederek görevi başarı ile tamamlayacaktır.
Hedef tespit ve tanıma sistemi için uçak üzerinde kullanılacak bileşenler; Raspberry
PI 4 Model, Raspberry PI Kamera Modül, MG90s Servo Motor’dur. Yazılım dili olarak Python

programlama dili kullanılacaktır. Bu programlama dili üzerinden OpenCv, Numpy, RPi, Gpıo
ve time kütüphaneleri kullanılacaktır.
Görüntü işleme yöntemlerinden maskeleme yöntemi kullanılacaktır. Bu sayede kırmızı
alan tespiti kolaylaşacaktır. Algoritma yapısı temelde, tespit edilecek kırmızı alanın varlığına
göre çalışacaktır.
İşlemci olarak Raspberry PI 4 Model seçilmiştir. 4 GB Ram hafızası bulunan bu kart
idealdir.
Kamera RPI kamera V2.1 Modülüdür. 8 Megapixels olan kamera, görüntü işleme için
gerekli görüntünün alınmasında yeterlidir.
MG90s Servo Motor metal dişli olduğu için seçilmiştir. Servo yaklaşık 180 derece (her
yönde 90) dönebilmektedir.
Görüntü işleme ve servo motor kontrolü aşağıda verilen kodlar sayesinde
gerçekleştirilecektir. Uçuş esnasında kamera sonsuz bir döngü içerisinde çalışacaktır.
Kamera, bu çalışma zamanı içerisinde ilk defa kırmızı hedef (2,5 m çapında kırmızı renkte
olan top bırakma alanı) tespiti yaptığında ‘’1. tespit yapıldı’’ çıktısını vererek tespit yapıldığını
bildirecektir. Daha sonra mevcut turda hedef üzerinde iken tekrar tespit yaparak hata
vermesini engellemek adına 5 saniye kendini bekletecektir. İkinci turda ise birinci topu hedefe
bırakmak için aynı şekilde tespit yapıp birinci servo motoru harekete geçirecektir. Top
bırakıldıktan sonra birinci servo motor kapanacaktır. İkinci topu tutan ikinci servo motor
açılacak ve top birinci servo motor üzerinde gelecektir. Böylelikle üçüncü tespitte yalnızca
birinci servo motor hareket ettirilerek işlem kalabalığının önüne geçilecektir ve ikinci topu
hedefe bırakacaktır.
Görüntü işleme ve servo motor kontrol kodlaması şu şekildedir;
while True:
kare_sayisi += 1
ret, imageFrame = camera.read()
if kare_sayisi % 8 == 0:
hsv_frame = cv2.cvtColor(imageFrame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
low_red = np.array([ 161, 155, 84])
high_red = np.array([ 179, 255, 255])
red_mask = cv2.inRange(hsy_frame, low_red, high_red)

contours, hierarchy = cv2.findContours(red_mask, cv2.RETR_TREE,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
for pic, contour in enumerate(contours):
area = cv2.contourArea(contour)
if area > 300:
sayac = sayac + 1
if sayac == 1:
print(‘’1. tespit yapıldı’’)
time.sleep(5)
break
elif sayac == 2:
pwm.ChangeDutyCycle(hesapla(180))
print(‘’2. tespit yapıldı’’)
time.sleep(3)
pwm.ChangeDutyCycle(hesapla(0))
time.sleep(3)
pwm2.ChangeDutyCycle(hesapla(180))
time.sleep(3)
pwm2.ChangeDutyCycle(hesapla(0))
time.sleep(3)
break
elif sayac == 3:
print(‘’3. tespit yapıldı’’)
pwm.ChangeDutyCycle(hesapla(180))
time.sleep(3)
pwm.ChangeDutyCycle(hesapla(0))

Yazılan kodun tam hali aşağıda paylaşılan linkte bulunmaktadır :
https://drive.google.com/drive/folders/16X6_MeJrhEbZiAAIWplDWd7HfIJ01bpH?usp=sharing
Sözde kodun Flowchart adlı program aracılığı ile akış diyagramı çizilmiştir. Çizilen
akış diyagramı Şekil 2.6.1. de verilmiştir.

ŞEKİL 2.6.1. Akış Diyagramı

Mission Planner arayüzünde otonom uçuş planı örneği şu şekilde belirlenmiştir.
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Tasarlanan İHA için Uçuş Ağırlığı, Cd, Clseyir, Stall Hızı ve Kalkış Mesafesi
parametreleri Görev-1 ve Görev-2 için Şekil 2.7.1.’de verilmiştir.

Şekil 2.7.1.

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Sabit Kanat İHA için temin edilen elemanların isimleri, ürün başına birim fiyatları, kaç
adet kullanıldığı ve o ürüne toplam kaç Türk lirası harcandığı Tablo 2.8.1.’de verilmiştir. İHA
imalatı için toplam 6372,228 TL harcanmıştır.

Tablo 2.8.1. İHA’nın Maliyet Dağılım Tablosu

2.9 Yerlilik
Bu alanda çalışmamız bulunmamaktadır.

