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1. PROJE ÖZETİ
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Uluslararası İHA sabit kanat kategorisinde yarışacak olan takımımız ilk adım
olarak yarışmas komitesi tarafından hazırlanan, yarışmadan önce duyurulan kurallar
kılavuzunun değerlendirilmesini ve yorumlanmasını yapmıştır. Kurallar kılavuzu
değerlenmesi ışığında ortaya çıkan, “temel tasarım gereklilikleri nedir?” sorusunun
cevabı tasarımın bir sonraki adımı olmuştur. Yarışma şartnamesinde belirtilen görev
gereklilikleri, yarışma alanı ölçüleri ve yarışma kuralları göz önünde bulundurularak
İHA’nın çevikliği, stabilesi ve uçuş süresi göz önüne alınarak mekanik tasarımına
başlandı. Takımımız tarafından geliştirilen İHA tasarlanırken itki, yer çekimi ve
sürüklenme kuvveti unsurları dikkate alındı.
Birçok İHA konfigürasyonu incelenerek bir havuz oluşturuldu ve
gereksinimlere göre bu havuz daha da küçültüldü. İlk raporda üretilmesi planlanan
aracın üretilmesinde yapılan toplantılarda ki tartışmalar ve sahada gerçekleştirilen
imalat kısıtları bazı değişikliklere gidilmesine sebebiyet vermiştir. Bu gelişmeler
doğrultusunda: Gövde, tamiri kolay ve hafif olan fotobloktan üretilmiştir. Sürükleme
katsayısını en aza indirgemek için İHA‘yı hava akımına daha az maruz bırakılarak,
burundan kuyruğa doğru önce kalınlaşan sonra incelen bir gövde tasarlanmıştır.
Birçok kanat konfigürasyonunun üzerinde durulmuş daha fazla kaldırma kuvveti
üreteceği ve stall hızı düşeceğinden ayrıca gövde içerisine yüklenecek yük için gerekli
alan olacağından üstten kanat tercih edilmiştir. V kuyruk sürüklenme açısından T
kuyruğa göre daha avantajlı olmasından dolayı ön tasarımda tercih edilmiş olsa da
üretim ve uçuş kolaylığından dolayı T kuyruk tercih edilmiştir. Motor bozulmuş akıma
maruz kalmaması için gövde önüne konumlandırılmıştır. XFLR5 analiz programı
sayesinde farklı kanat profilleri için analizler yapılmış ve içlerinden hedefe uygun bir
profil seçilmiştir.
İHA konfigürasyonlarını seçildikten sonra tahmini ağırlıklar ve gereksinimler
belirlenip tasarıma başlanmıştır.
Tasarımı tamamen bizim tarafımızdan yapılan aracın üretimi kolaydır ve
maliyeti diğer örneklerine göre kıyasla düşüktür. Uçakta kullanılan malzemeler
kolayca değiştirebilmekte ve onarılabilmektedir.
Tasarlanan uçak 4 kilogram taşıyabilecek kanat alanına ve gövde
büyüklüğüne sahiptir. Bu sayede uçağın içerisine oto pilot uçuş kartı APM 2.8,
görüntü işleme yapabilen raspberry pi, kamera ve uçağın havada kalabilmesi için
gerekli olan batarya konulabilmektedir.

1.2. Takım Organizasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sinan BAŞARAN, takıma danışmanlık yapar, mali ve idari işlerden
sorumludur.
Mehmet KESEKOĞLU, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisidir. Başta takım koordinasyonu olmak üzere
tasarım ve teknik konulardan sorumludur. Sponsorluk görüşmelerini yürütmektedir.
Batuhan ARSLAN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisidir. Uçağın elektronik ve haberleşme
sistemleri konusundaki ilerleme sürecinden sorumlu olmakla birlikte elektronik malzeme
seçiminde araştırmalar ve kıyaslamalar yapıp uygun devre elemanlarının kullanılmasından
ve görüntü işleme den sorumludur.
Burak KARAGÖZ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisidir. Uçağın tasarımı ve özgünlüğü konusundan
sorumludur.
Emirhan ERYAZICI, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisidir.Uçağın malzeme seçimi, üretiminde ve sponsorluk
görüşmelerinde ve görüntü işleme konusundan sorumludur.
Haydar SÜREN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisidir. Genel olarak uçağın aerodinamiği ile ilgilenmek ile
birlikte malzeme temini konusunda kurum ve firmalarla iletişimi sağlamıştır. Buna ek olarak
uçağın imalat sürecinden sorumludur.
1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
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1.1. Literatür Taraması

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

1.2. Kavramsal Tasarım
1.3. Ön Tasarım
1.4. Kavramsal Tasarım
Raporun Tamamlanması
2. Detaylı Tasarım
2.1. Detaylı Tasarım
Araştırılması
2.2. Malzeme Seçimi
2.3. Nihai Tasarım
Oluşturulması
2.4. Prototip Üretimi
2.5. Mekanik Bileşenlerin
Üretimi
2.6. Yük Bırakma Sistemi
Üretimi
2.7. Kompenentlerin
Birleştirilmesi
2.8. Prototip ve Sistem Testleri
2.9. İtki Sistemi Testleri
2.10. Yük Bırakma Sistemi
Testleri
2.11. Otonom Uçuş Testleri
2.12. Güncellemeler ve Nihai
İHA'nın Oluşturulması
2.13. 1. ve 2. Görev Test
Uçuşları
2.14. Detaylı Tasarım Raporu
Tamamlanması
2.15. Test Uçuşları
2.16. 1. ve 2. Görev Uçuşları
1.3.1 İş Akış Paketleri
Kavramsal tasarım aşamasında, tasarım öncelikleri doğrultusunda uçağı
konfigürasyon seçimleri gerçekleştirilmiş, ön ağırlık ve performans hedefleri belirlenmiş ve
detaylı tasarım aşamasına geçilmiştir.
Detaylı tasarım aşamasında, kavram tasarım aşamasında orta konulan ön ağırlık ve
performans hedeflerine ulaşılması için gerekli boyutlandırma işlemi, tasarım hesaplamaları
ve İHA literatüründen faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Boyutlandırma sistemi, kanat, kuyruk,
gövde ve görev mekanizma kabı başta olmak üzere tüm alt sistemlere ayrı ayrı ve birbirine

ilişkileri göz edilerek uygulanmıştır. Bir sonraki aşama olan üretim aşamasının planlanması
ve malzeme seçimleri yine bu aşamada gerçekleştirilecektir.
a) Kavramsal ve Ön Tasarım Oluşturulması: Kavramsal tasarım, mühendislik
tasarım işleminin en önemli aşaması olup ürün maliyeti ve inavatif çözümlerin yapıldığı,
insansız hava araçları ile ilgili yapılan çalışmaların araştırılıp incelendiği inşa sürecindeki
mimari ve mühendislik çizimlerin meydana getirilmesidir.
b) Detaylı Tasarım: İHA’mızın tamamının veya bir parçanın şekli dokusu, işlevselliği,
üretilebilirliği ve malzeme seçiminin dikkate alınarak nihai tasarımın oluşturulması ve yapının
somut hale dönüştürüldüğü aşamadır.
c) Test Uçuşları: Tasarlanan prototipin istenilen görevleri yerine getirebilme
becerilerini ölçüp ve pilotaj geliştirme aşamasıdır.
2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Detaylı tasarım aşamasına boyutlandırma ile başlanmıştır. Kanatların
boyutlandırılması için uçağın ihtiyaç duyduğu taşıma kuvveti denklem (1) ile hesaplanmıştır.
İhtiyaç duyulan taşıma faktörü hesaplanırken, seçilen profilden elde edilen taşıma katsayısı,
yarışma alanında ölçülen hava yoğunluğu hesaba dahil edilmiştir. Konsept tasarım öncesinde
gerçekleştirilen ağırlık tahmini de kullanılarak uçağın sahip olması gereken en düşük yüzey
alanı hesaplanmıştır.
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(1)

Dikey ve yatay kuyruk yüzeyleri uçağın kontrolünü ve kararlılığını sağlayan
elemanlardır. Bu yüzeylerin verimli bir şekilde boyutlandırılması kararlılığın artmasına ve
kontrolün de kolay bir şekilde elde edilmesini sağlar. Kuyruk yüzeylerinde profil seçilmemiş
olup düz tercih edilmiştir.
Kuyruk yüzeyinin boyutlandırılması ile birlikte tüm boyutları bilinen uçağın
taslak çizimleri rahatlıkla tamamlanabilir.

Profil
Kanat alanı
Kanat genişliği
Hücum açısı
Kök veter
Uç veter
Sivrilik oranı

Resim 1. Uçağın perspektif görüntüsü
Kanat
Yatay Kuyruk Dikey Kuyruk
Ornithopter (s1020-il) Flat
Flat
2
2
327000 mm
130000 mm
45000 mm2
1500 mm
500 mm
300 mm
0
0
0
240 mm
5 mm
5 mm
190 mm
5 mm
5 mm
1,1
1,6
2

w/s (kg/m2)
8,4126
20,3846
Tablo 1. Uçağın boyutsal parametreleri
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No Parça Adı
Ağırlık (gram) Adet Toplam Ağırlık (gram)
1
Sunny sky x4120 465kv
349,8
1
349,8
2
Pervane
61,4
1
61,4
3
Gövde
700
1
700
4
ESC
96,9
1
96,9
5
Sigorta ve sigorta yuvası
53,7
1
53,7
6
Devre kesici buton
41,3
1
41,3
7
GPS
31,3
1
31,3
8
APM
29
1
29
9
Raspberry Pi
46,9
1
46,9
10
RC Alıcı
10,5
1
10,5
11
Lipo batarya
473,9
1
473,9
12
Servo
9
6
54
13
Telemetry
21,61
1
21,61
14
İniş takımı
60
1
60
15
Raspberry Pi kamera
3,7
1
3,7
16
Güç modülü
25,8
1
25,8
17
Ön Kanat
500
1
500
18
Kuyruk
87,5
1
87,5
Toplam Ağırlık Görev 1 (gram)
2647,31
Toplam Ağırlık Görev 2 (gram)
2847,31
Tablo 2.Sabit kanatlı İHA parça ve toplam ağırlık tablosu

No Parça adı
Ağırlık (gram) X uzaklığı (mm) Y uzaklığı(mm) Z uzaklığı (mm)
1 Sunny sky x4120 465kv
349,8 278
115
80
2 Pervane
61,4 311,5
115
80
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gövde
800 1,77
84,79
ESC
96,9 68
89
Sigorta ve sigorta yuvası
53,7 217
47
Devre kesici buton
41,3 378,75
157,5
GPS
31,3 306,96
152,5
APM
29 96,85
77,5
Raspberry Pi
46,9 46,84
84,5
RC Alıcı
10,5 9,5
77,25
Lipo batarya
473,9 138
88
Telemetry
21,61 334,78
147,3
İniş takımı
60 92,5
41,67
Raspberry Pi kamera
3,7 5
97,6
Güç modülü
25,8 157,6
82,5
Tablo 3.Sabit kanatlı İHA malzeme ağırlık ve denge tablosu

80
5
149,5
80
80
137,5
57,5
117,5
80
23,3
80
80
80

Resim 2. İHA’nın iç yapısı (üst görünüş)

Resim 3. İHA’nın iç yapısı (yan görünüş)
2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Bu çalışmada saha ve arazi görevlerine yönelik, modüler ve yüksek faydalı yük oranlı
mikro sınıfı elektrik motorlu bir insansız hava aracı tasarımı, üretimi ve testleri konu edinilmiş
olup söz konusu insansız hava aracının boş ağırlığı 1300 gram olup 1.5 kg faydalı yük
taşıma kapasitesine sahiptir. Özgün tasarıma sahip ve mikro sınıfa dahil olan insansız hava
aracı; kanadı iki kuyruk ve gövdesi tek olmak üzere dört alt parçaya ayrılıp ergonomik olarak
taşınabilmektedir. Yüksek modüler yapısı sayesinde üç dakika içerisinde montaj ve demontaj
imkanı insansız hava aracının öne çıkan diğer özellikleridir. Zorlu saha şartlarına direnebilen,
ileri teknoloji üç boyutlu baskı yöntemi kullanılarak üretilen özgün tasarım iniş takımı
kullanılmıştır. Kavramsal tasarım aşamasında, uçak alt elemanlarının konfigürasyonları, farklı
konfigürasyonların tasarım gereksinimlerine uygun bakımından değerlendirilmesi ile
seçilmiştir. Bu çalışmanın gerçekleşmesi için, gereksinimlerin yarışma skoruna etkisi
üzerinden değerlendirmesi yapılmış ve gereksinimlere farklı önem ağırlıkları tanımlanmıştır.
Kanat tipi seçimi: Konvansiyonel kanat günümüzde normal yolcu, yük taşıma gibi çok
yüksek hızlarda uçmayan uçaklarda tercih edilmektedir. İHA’da kararlılık ve kontrol kolaylığı
sağlanması, üretim kolaylığı sunması nedeniyle konvansiyonel kanat tercih edilecektir. Kanat
gövde birleşimi seçimi tasarlanacak olan İHA’nın alttan mühimmat bırakması istenildiği için
kanadın üstten gövde ile birleşmesi doğru olacaktır.
Kanat üstten görünüm geometrisi seçimi: Kanatların üstten görünümlerinin
geometrisi eliptik, dikdörtgensel ve sivriltilmiş (trapez) olarak üç kanat geometrisi incelenecek
olursa eliptik ve dikdortgensel kanat türünün arasında kalan sivriltilmiş kanat hem
üretilebilirlik hem de aerodinamik açıdan avantaj sunmaktadır. Bu iki özelliğin İHA için önemli
olması nedeniyle sivriltilmiş kanat geometrisi seçimi uygun görülmüştür.
Gövde tasarımı: Gövde içinde faydalı yükleri bulunduran önemli bir bölümdür. Tüm
ekipmanlar içerisinde yer alabileceği en uygun hacme sahip olmalı ve ekipmanların ağırlık
merkezi dengelemesi için uygun ayarlanmalıdır. Ağırlık merkezinin konumunun ayarlanması
için gövdenin ağırlığına ek olarak içerisindeki her bir ekipmanın ağırlıkları ve ağırlık
merkezleri bilinmelidir. Gövde için en önemli konulardan biri aerodinamik şeklidir. Gövde
belirli bir hacimde olması gerektiğinden sürükleme kuvvetine maruz kalacaktır. Bu kuvveti
olabildiğince azaltmak asıl amaçtır. Ancak bu kuvveti çok azaltmaya çalışmak üretilebilirlik
açısından zor bir gövde tasarımı ortaya koyacağından dolayı tasarlanacak olan İHA gövdesi
olabildiğince üretilebilirliğin ön planda olduğu bir tasarım olmuştur. Gövde üç parça olarak
tasarlanmıştır. Burun ucu törpülenmiş üçgen prizma, orta bölüm dikdörtgensel prizma ve
kuyruk bölümü üçgen prizma şeklindedir. Maksimum gövde genişliği 0.16 metre gövde
uzunluğu 1 metredir. Genel tasarım Resim 9. da gösterilmiştir.
Kuyruk konfigürasyonu: Birbirlerine göre avantaj ve dezavantajı bulunan birçok
kuyruk takımı çeşidi bulunmaktadır. T kuyruk yapıları genelde verimli ve kararlı yapılar
olduğundan ve basit yapısı sebebiyle çok düşük yapısal ağırlıklar ile imal edilebildiği ve
yeterli kontrol hareketini küçük yüzey alanlarıyla sağlayabildiği için tercih edilmiştir.

Yük kompartımanı: Gövde altı pot, hem üzerine inildiğinde pervane ile yer arasındaki
boşluğu koruması ile öne çıkan tercih olmuştur.
İtki sistemi: Tek, çekici motor batarya ağırlıkları gözetildiğinde tek bir motor
kullanılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İtici motorun uçağın arka kısmına koyulması
atış performansını düşürmektedir. Bu yüzden çekici motor yapılandırması tercih edilmiştir.
İniş takımı: Var bu seçim ile iniş takımının getireceği ekstra yapısal ağırlık ve hava
sürüklemesi göz ardı edilmiş olup, gövde üzerine iniş seçeneğinde gövdeye ve pervaneye
verilebilecek hasardan kaçınılıp iniş takımının kullanılması tercih edilmiştir.
Literatür taramalarında incelenen bazı modeller ve ön tasarım sürecinde ortaya çıkan
yapılandırma modellerinde bu amaca hizmet eden bir tasarım elde edilmiştir.Bu süreçlerde
çeşitli teknik resimler çizilmiş, aracın üç boyutlu tasarımı yapılmış ve bu üç boyutlu
tasarımların render fotoğrafları oluşturulmuştur.
Uçağın gövdesi 100 x 70 lik 2 adet fotobloktan yapılmaktadır. Fotoblokların kesiminde
CNC lazer kesim makinelerinden yararlanılmıştır. İlk olarak tasarımın CNC makinesi için
planları hazırlanmış, CNC makineleri kullanılarak kesilen fotobloklar planlandığı şekilde
birleştirilmiş ve sıcak silikon kullanılarak yapıştırılmıştır. Yarışma için geliştirilen İHA sistemi
tamamen TYPHOON ekibi tarafından geliştirilmiştir. Yarışmada kullanılacak olan İHA
platformu makine mühendisi ve elektrik elektronik mühendisi ekip üyeleri tarafından
tasarlanmıştır. Aynı zamanda İHA’nın kararlılık ve kontrol analizleri de ekip üyeleri tarafından
gerçekleştirilmiştir. Üretimi yapılacak olan İHA’nın üç boyutlu çizimleri SolidWorks kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. İHA üretimi de aynı şekilde ekip üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.
Ekibin üretim kabiliyeti arasında kompozit malzemeler, ahşap, üç boyutlu yazıcıdan baskı ve
benzeri bir çok üretim kabiliyeti bulunmaktadır.

Gövde ve kanat parçalarının montajlanması: Kesimi
yapılan kanat ve gövde parçaları tasarıma uygun bir şekilde
montajlanmıştır. Gövde de elektronik ekipmanlar ve faydalı
yükler için bölmeler oluşturularak bu kısımlar fotoblok ve lifli
tamir bandı ile desteklenmiştir. Burun konisinde oluşturulan
bölmeye 3 boyutlu yazıcıdan motor tutucu parça üretilmiş ve
bu kısıma kapak montajlanmıştır.

Resim 4. Motor tutucu
Kontrol yüzeyleri: Kanat ve kuyruk üzerinde bulunan kontrol yüzeylerinin kesimi
yapılarak, lifli tamir bandı ile kaplandı, tutucu yeke ve yaylık çelik tel kullanılarak kanat ve
kuyruk takımlarına yerleştirildi. Böylece aileron ve elevator oluşturulmuş olup kontrol
yüzeylerinin hareketlerini sağlayacak olan servo motorlar, gövde ve kanat üzerine
sabitlenerek yapılan kablolama ile birleştirildi.
İHA’mız için yapısal unsurların başlıcaları: Kanat sparları, kanat destekleri ve kanat
kaplamasıdır. Kanadın üretimi, hafif ve yekpare bir ürün sunan sıcak tel ile strafor kesim
metodu ile imal edilmiştir. Güç kaynağı vasıtasıyla elektrik verilen sıcak telin, önceden
tanımlanan profil yolunu izleyerek köpük bloğun içerisinde dolaşması sonucu, kuyruk
yüzeyleri elde edilmiştir. Servo motor ve tutucu yekeler yerlerine yerleştirildikten sonra
yüzeyler tamir bandı ile kaplanarak Resim 7. de gösterilen haline getirilimiştir. Kanadın temel
yapı unsuru olan kanat sparları için İHA sistemlerinde yaygın olarak kullanılan, hazır olarak
alınmış farklı çaplarda karbon borulardan yararlanılmıştır. Sonuçta elde edilen Resim 7. de
gösterilen kanadın toplam ağırlığı 500 gram olarak ölçülmüştür.

Resim 5. Ön kanat

Resim 6. Kuyruk

Resim 7. Ön kanadın üst görünüşü
Yük kutusu ve yük plakaları: Yarışma komitesi tarafından kesin olarak 55-65 mm
belirlenen slime topları içine alacak yük kutusu boyutları kullanılarak bilgisayar nümerik
kontrollü lazer kesim metoduyla fotoblok parçalardan bir yük kutusu oluşturulmuştur.

Resim 8. Teknik Resim Çizimleri

Resim 9. Perspektif Görüntü
Resim 10. Üst Görünüş

1.Pervane
2.Motor
3.Batarya
4.ESC
5.RC Alıcı
6.Raspberry Pi
7.APM 2.8
8. Güç Modülü
9.Sigorta ve
Sigorta Yuvası
10.GPS
11.Telemetri
12.Şalter

Resim 11. İHA’nın iç yapısı (üst görünüş)

Resim 12. İHA’nın iç yapısı (yan görünüş)

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Özgün bir araç tasarlarken ağırlığı azaltmak için aracın gövdesinde fotoblok malzeme
kullanılmıştır. İtki sistemi oluşturulurken hem planlanan araç boyutları hem de görevlerde
gerekli manevra ve hız kabiliyetini sağlayabilecek özelliklerde olmasına dikkat edilmesi yani
aracı havada tutmanın ötesinde görevleri hızlı bir şekilde bitirebilmesi için gerekli itkiyi
üretebilecek ve yeterli bir süre boyunca bunu sürdürebilecek bir itki sistemi ortaya konmuştur.
Sürükleme katsayısını en aza indirgemek için aracı hava direncine daha az maruz bırakan
optimum gövde yapısı tasarlanmıştır.
2.3.1 Uçuş aerodinamiğinin incelenmesi
Cisim üzerinde hava ya da cismin hareketi sonucunda havanın kütlesel etkileri
oluşmaktadır. Uçuş aerodinamiğinde uçuş esnasında hava aracına etkiyen hava incelenip
gerekli hesaplar ve analizler yapılmıştır.
İHA’mızın maruz kaldığı aerodinamik kuvvetler dörde ayrılır. Bunlar taşıma,
sürüklenme, ağırlık ve itme kuvvetleridir. Ağırlık kuvveti, İHA’nın toplam ağırlığının yer çekimi
doğrultusunda oluşturduğu kuvvettir. Ağırlık kuvveti; kanat, gövde, kuyruk, iniş takımı ve diğer
ekipmanlar olmak üzere İHA’nın bütün bölümlerinin ağırlığının toplamına eşit olup yaklaşık
2.65 kilogramdır.
İHA’mız genel olarak
görevlerini yerine getirebilecek en düşük
ağırlıkta tasarlanmak istenmiştir. Bu
nedenle ağırlık kuvveti dikkat edilmesi
gereken bir konudur ve hava aracının
tasarım kısıtlarını oluşturan en büyük
etmenlerden biridir.

Resim 13. İHA’ya etkiyen kuvvetler
2.3.2 Aerodinamik kuvvetler ve momentler
Taşıma ile sürükleme kuvveti ve bunlara ek olarak oluşan moment değeri tanımlanmış
denklemler ile hesaplanır. Bu denklemler:
Taşıma kuvveti:
Sürüklenme kuvveti:
Moment:
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Aerodinamik katsayılar hücum açısına, geometriye (profil geometrisi, kanat
geometrisi, uçak konfigürasyonu, ıslak alan, vs.), Reynolds sayısına ve Mach sayısına
bağlıdırlar. Bu katsayıların hesabı kanat ve kuyruk seçiminde hesaplanmıştır.
2.3.3 Reynolds sayısı
Reynolds sayısının değeri akış rejimi hakkında yorum yapılmasını sağlar.
Kanat için Reynolds sayısı hesabı yüzeyde oluşan akışa bağlı olarak katsayıların
hesabını yapabilmek için önemlidir. Bu Reynolds sayısına bağlı olarak analizler
gerçekleştirilerek katsayılar elde edilmiştir.
Reynolds sayısı:

𝑅𝑒 =

ρ𝑉𝑐
µ

(5)

Reynolds sayısının hesabı akışkanın hızına, yoğunluğuna, hidrolik çapına ve dinamik
viskozitesine bağlıdır.
Hesaplamalar içine alınan değerler ve hesaplanan Reynolds sayısının değeri Tablo
1’de gösterilmiştir.

Reynolds Sayısı ve Kullanılan Değerler
1,225

kg/m3

Hız (V)

15

m/s

Ortalama veter uzunluğu (𝑐)

0,2

m

Dinamik viskozite (µ)

0,0000178

kg/ms

Reynolds sayısı (Re)

206460,67

Hava yoğunluğu (ρ)

Tablo 1. Reynolds Sayısı ve Kullanılan Değerler
2.3.4 Mach sayısı
Mach sayısı, hareket halindeki bir kütlenin sahip olduğu hızın, bulunduğu ortamdaki
ses hızına oranı olarak tanımlanır.
Tasarlanan İHA 15 m/s hızda uçacaktır. Bu hızın ses hızı ile oranladığımız takdirde
Mach sayısı 0,043 olarak bulunur. Ses altı hızlarda uçacak olan İHA için hesaplamalarda bu
değer kullanılacaktır.
2.3.5 Kanat profilinin incelenmesi
Kanat profili kanadın karakteristik değerlerini veren çok önemli bir başlıktır. Kanat
bilindiği gibi basınç farkı sayesinde uçuşu sağlar. Bu basınç farkını kanat profilinin şekli
oluşturur.

Resim 14. Kanat profili ölçülendirmeleri
Kanat profilinde kalınlık ve kamburluk önemli iki parametredir. Profil seçimi için iki ana
seçim kriteri olan kalınlık ve kamburluk oranını göz önünde bulundurularak seçim
yapılacaktır. Kanat profili taşıma, sürükleme ve moment katsayılarını belirlediği için birden
çok kanat profili incelenmesine karar verilmiştir. Bu kanat profillerinde genel olarak kalınlık
oranı %14’den büyük ve kamburluk oranı %5’den küçük profiller incelenmiştir.

Seçilen profiller;
● Ornithopter
● Eppler 855
● NACA 63(2)-615
Kanat profillerinin katsayıları Reynolds(206460,67) ve Mach (0,043) sayılarına göre
değişmektedir. Bu değerler doğrultusunda üç profil için de XFLR5 programında analizler
yapılmış ve grafikler elde edilmiştir.

Grafik 1. Taşıma katsayısı Hücum açısı eğrisi

Grafik 3. Moment katsayısı Hücum açısı eğrisi

Grafik 2. Sürüklenme katsayısı Hücum açısı eğrisi

Grafik 4. Taşıma katsayısı sürüklenme
katsayısı oranı - Hücum açısı eğrisi

Kanat profilleri ile ilgili eğriler incelendiğinde Ornithopter (s1020-il)’in daha yüksek
taşıma katsayılarına, taşıma katsayısı sürüklenme katsayısı oranına sahip olduğu net bir
şekilde görülmektedir. Aynı zamanda düşük moment katsayısı oluşturduğu ve oluşan bu
momentin de dengelenmesi kolay olacağından Ornithopter (s1020-il) tercih edilmiştir.
Buraya kadar olan başlıklar incelendiğinde kanat tasarımının profil seçimine kadar ki
olan kısmın tamamlandığı ve diğer parametreler kısmındaki çoğu değerin belirlendiği
gözükmektedir.

Tablo 2. Hücum açısına bağlı değişen katsayılar
Profilin 0 derece hücum açısındaki taşıma katsayısı Cl =0.6384’tür. Kanat üzerindeki
üç boyutlu etkilerden dolayı tüm uçağın taşıma katsayısı CL = (0.9) x Cl alınmalıdır. Buna göre
CL = 0,57456 olması gerektiği hesaplanmıştır. Seyir halindeki bir uçakta taşıma kuvveti ağırlık
kuvvetine eşit olmalıdır (L=W). İHA için ağırlık kuvveti, toplam ağırlığın yerçekimi ile
çarpılması sonucu hesaplanabilir.
𝑊 = 𝑚𝑔
(6)
2

𝑊 = 2. 64731 (𝑘𝑔) × 9. 80665 (𝑚/𝑠 )
2

𝑊 = 25. 961 (𝑘𝑔𝑚/𝑠 )
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𝑊 = 𝐿 = 0. 5 × 1. 225 (𝑘𝑔/𝑚 ) × (15 (𝑚/𝑠))
2

2

2

× 𝑆 (𝑚 ) × 0. 57456

𝑆 = 0. 327 (𝑚 ) olmalıdır.
2.3.6 Kanat son tasarımı
Kanadın son tasarımı; kanat profili, ölçüleri ve hücum açısının belirlenmesinin
ardından bu veriler doğrultusunda yapılmıştır. Kanat tasarımı XFLR5 programı üzerinden
çizilmiştir.

Kırmızı:
Moment
Sarı: İnd. Drag
Mor: Visc.
Drag
Yeşil: Lift

Resim 15. Kanat analizi
2.3.7 Uçağın aerodinamik analizleri
Uçağın üç boyutlu tasarımı kullanılarak Ansys Fluent üzerinden analizler yapılmıştır.

Resim 16. Basınç ve Dağılımı

Resim 17. Basınç ve Dağılımı

Grafik 5. Kaldırma Kuvveti

Grafik 6. Sürüklenme Kuvveti

2.3.8 Pervane seçimi
Pervane, motordan iletilen dönüyü itme kuvvetine çeviren sistemdir. Dönme hareketini
doğrusal harekete çevirir. İki veya daha fazla palden meydana gelir. Her bir pali aslında birer
uçak kanadı olarak düşünülebilir.
Pervaneden elde edilecek itkinin hesaplanması, hesaplamalarda gerekli olan itkinin
sağlanabilmesi açısından gereklidir. Bu itki için literatürde bulunan eşitlik kullanılmıştır.
𝑇=𝐶

2

ρ𝑛 𝑑

4

(7)

𝑇

Pervane itki değeri, pervane itki sabiti (CT), hava yoğunluğu (ρ), devir sayısı (n) ve
pervane çapına (d) göre değişiklik göstermektedir.
Pervane seçimi toplam kalkış ağırlığı ve motor özellikleri birlikte değerlendirilerek
yapılmıştır. Motor seçimi olarak SunnySky X4120-465KV DC fırçasız elektrik motorunun en
verimli olarak çalıştığı pervane olan 15x8 pervane seçilmiştir. Pervanenin özellikleri;

●
●
●
●

Pervane Uzunluğu: 15 inch
(0.381 m)
Pervane Yüksekliği: 8 inch
(0.2032 m)
Pervane Ağırlığı: 61.4 g
Pervane Malzemesi: Plastik

Resim 18. Seçilen 15x8 Pervane
Motorun yarı devirde aracın hover durumunda olmasını istiyoruz. Seçtiğimiz
parametreler:
Araç ağırlığı:
2.647 kg
KV:
465
Pil:
5S
Pervane:
15x8

5
2

Yarı devir:

465 × 4. 2 ×

Ct:
d:

Resim 19. Pervane Performans Verileri
0.1046
15 inch (0.381 m)

Devir sayısı:

465 ×

10.5
60

= 4882. 5 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟/𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

= 81. 375 𝑅𝑃𝑆

Hava yoğunluğu (ρ): 1.225 kg/m3
2

4

𝑇 = 0. 1046 × 1. 225 × (81. 375) × (0. 381) = 17. 879𝑁
Gösterilen pervane itki sabiti değerine göre statik itki hesabı yapılırsa tasarlanacak
olan İHA için yarım devirle çalışması ile elde edilen itki değeri sürüklenme kuvvetinden daha
büyük olduğundan gerek seyir şartlarında gerek iniş, kalkış ve ivmelenme şartlarında hava
aracımız sorun yaşamayacaktır.
2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Görev isterleri optimizasyon çalışması sonucu ağırlık ve görev süresi minimize
edilmek istenmiştir. Hava aracı seyir halindeyken top bırakma esnasında sürüklenmenin
arttırılmaması için yan yana iki ayrı kabine ihtiyaç duyulmuş ve bu iki ayrı kabinin ağırlık
merkezinin izdüşümü taşıtın ağırlık merkezinin izdüşümüne konumlandırılmıştır. Sistemdeki
kapaklar, kameramızın hedefi gördükten sonra servo motorlarımızı harekete geçirmesiyle
beraber yükümüzün ağırlığı ile açılmakta ve içine entegre olan yayın direnci ile geri
kapanmaktadır.

Resim 20. Görev mekanizması yan görünüş

Resim 22. Görev mekanizması perspektif görünüş
Resim 21. Görev

mekanizması üst görünüş

Resim 23. Görev mekanizması kapalı
Resim 24. Görev mekanizması açık
2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
İHA’mızın itki değerini üretebilecek SUNNYSKY X4120-465KV motorumuzun katalog
değerlerinde 80 ile 100 A arasında ESC kullanabileceğimizin belirtilmiştir. Takımımızdaki
elektrik ve elektronik ekibimiz sorumlusu ESC’nin 80 A uygun olarak kararlaştırmıştır. Piyasa
da sıkça kullanılan maliyeti diğer kartlara göre daha uygun olan APM 2.8 olarak belirlenmiştir.
APM 2.8 ile haberleşme hem de Görev-2 gerçekleştirilmesi için RaspBerry Pi 4 B modül
tercih edilmiştir. Raspberry Pi ye gerekli gücü vermek için LM2596 5V 3A voltaj düşürücü güç
modülü kullanılmıştır. APM 2.8 uçuş kartımız uyumlu gelen M8N GPS kullanıldı. İHA’nın anlık
olarak verilerini takip etmek amaçlı 3DR 433 MHz Telemetri kullanılmıştır. Kavramsal raporda
XBEE PRO S2C modülü kullanacağımızı belirtmiştik hem maliyetimizi arttıracağı ve stok
sıkıntılarından dolayı XBEE PRO S2C kullanmama karar aldık. Kumanda ile beraber gelen
PWM, SBUS sinyallerini de destekleyen RadioLink R9DS 10 Kanallı alıcıyı kullanıyoruz.
Kumandamız ve alıcımız desteklemesiyle 4000 metre hava kontrol uzunluğunda bir uçuş
sağlayabiliyoruz. İHA aracımızın hem yangın riskini önlemek ve oluşabilecek acil
durumlardan 2 saniye içerisinde akımını kesmek için Elektronik Hız Kontrolcüsünün Amper
miktarının %10 üzerinde olması mevzuata belirtilmiştir. Buna uygun olarak 100A dayanıklı
bıçak sigorta kullanılmıştır. Devre kesici olarak 100 ile 500 Ampere dayanıklı buton
seçilmiştir. İHA’ya güç sağlayacak 18.5 V 5S Lipo Batarya-Pil 4000 mAh 25C olarak
seçilmiştir. Öncesinde Leopard Power 6S 5000 mAh 40C Li-po pil seçilmiştir ancak deneme
uçuşlarında uçağın imalatında fazla ağırlık yaptığından dolayı bu bataryayı tercih etmeyip
motorumuzu destekleyen ve daha hafif olan 18.5 V 5S Lipo Batarya-Pil 4000 mAh 25C yeni
batarya seçilmiştir. Uçuşun otonom olarak yapılması için 2 adet yer kontrol yazılımı
kullanılmaktadır. Mission Planner ve telefon ve tablet de kullanılabilen arayüzü kolay olan
QGroundControl yazılımı kullanılmaktadır.
Görev uçuşunda sırasıyla yapılacak adımlarımız:
1. Görevin yapılacağı alanın koordinatları uçuş olarak alınması ve görevde
atış yapılacak alanın renk kodunun alınması.
2.Görüntü işleme yapacağımız ekipman Raspberry Pi 4 üzerinden kodların
düzenlenmesi gerçekleştirilecektir.
3.QGroundControl yazılımının üzerinden plan kısmından sırasıyla
ayarlamaları yapılacaktır. Ardından File kısmına gelip Create Plan Sabit Kanat
Kategorisinde katıldığımız için Blank(Boş) olarak görevde yapılacak taranılacak ayarı
ayarlıyoruz.
4.Görevin ilk kalkış yeri Take Off kısmını seçip seçilir. Uçağın nerden
kalkacağı seçilir ve alanda işaretlenir. Kalkış yüksekliği uçuşun en az 5 metre
olamayacağı için 5 metreden daha yüksek bir konuma ayarlanılacaktır.
5.Uçağın görevde uçağı konumları WayPoint noktaları oluşturarak İHA’mızın
istediğimiz rotada gitmesini sağlayarak görevde taranılacak alanın belirlenmesini
sağlanacaktır. QGroundControl yazılımında Way Pointlerin ayarlamasında uçağın
yükseklik, hız gibi parametreleri ayarlanılacaktır.

6. Duruma göre otomatik iniş yapabilir veya İHA’nın herhangi bir kırıma
uğramaması için görevi tamamladıktan sonra otonom modan çıkarılıp yere manuel
olarak indirilebileceği takımımız ile kararlanmıştır.

Resim 25. Devre Şeması
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Yardımcı bilgisayar olarak Raspberry Pi 4 B modelinin 4 GB LPDDR4 versiyonu tercih
edilmiştir. 4 çekirdek ve 1.50 GHz frekansında çalışan Broadcom BCM2711 isimli işlemciye
sahip olan bu bilgisayar istenilen gereksinimleri karşılayacaktır. Kamera olarak Raspberry
Pi’nin kendi üretmiş olduğu kamera modülünün 2. versiyonu seçilmiştir. Bu kamera IMX219
sensörü dahili olarak barındırmaktadır. 2.35 diyafram aralığında görüntü aktaran bu kamera
istenilen performansı karşılayacaktır.
Yardımcı bilgisayar ile uçuş kontrol kartımız seri haberleşme protokolünü
kullanmaktadır. Seri, asenkron seri iletişim için kullanılan bir protokoldür.
Tanıma sistemi için kodlama dili olarak sürekli yenilendiğinden ve kullanımı kolay
olduğundan ötürü Python kodlama dili seçilmiştir. Görüntünün işlenmesi için OpenCv ve
Numpy kütüphanelerinden yararlanılmaktadır. Servo hareketleri için GPIO Zero kütüphanesi
kullanılmaktadır.
Renk uzayı olarak renklerin daha net ayırt edilmesi açısından HSV (hue, saturation,
value) renk uzayı kullanılmaktadır. Sırayla renk tonu, doygunluk, değer anlamlarına gelen bu
renk uzayında renkler daha net şekilde ayırt edilecektir. HSV renk uzayında aynı rengin farklı
tonlarını ve spesifik olarak belirtilen bir rengin tespiti daha doğru sonuçlar doğurmaktadır.
HSV renk uzayı olarak alınan verilerde belirtilen renk ile eşleşen bir renk tespit
edildiğinde öncelikle o nesnenin şeklini daha sonra o nesnenin istenilen nesne olup
olmadığının doğruluğu sağlanıyor. Şayet renk ve şekil istenildiği gibi ise nesnenin orta
noktası tespit ediliyor. Tespit edilen alan ile şu anki alan arasındaki farka göre tespit edilen
alanın gps koordinatı belirlenir ve kaydedilir. 2. turda bu gps alanının üzerinde iken servo 90
derece açılarak yük belirtilen alana bırakılır. 3. turda da aynı işlem yapılarak görevimizi
bitiriyoruz.
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Prototip üretimi gerçekleştirilen İHA’nın ne kadar başarılı olduğunu sayısal verilere
dayalı olarak ölçme ve değerlendirmemizi sağlayan performans ölçütü analizleri aşağıda
Tablo 3.‘de yer almaktadır.

Toplam uçuş ağırlığı (kg)

Planlanan Performans Değerleri

Gerçekleştirilen Performans
Değerleri

2.2

2.647

Toplam uçuş süresi (s)

205

475

Tablo 3. Planlanan ve gerçekleştirilen parametreler

Resim 26. Yer istasyonu uçuş süresi görüntüsü
Bir uçağın havalanması için gereken hız, uçağı ağırlığı, kanat boyutları, kanat tipi ve
hava yoğunluğu ile direkt olarak bağlantılıdır. Boyutlandırdığımız ve ağırlığını hesapladığımız
uçağın stall hızını yani kalkışa başlamadan önceki hızını denklem (8) ile bulabilmekteyiz.
𝑉
𝑉
𝑉

𝑠

𝑠
𝑠

(8)

=

(2 × 𝐿/ρ × 𝑆 × 𝐶 𝑙)

=

(2 × 25. 961 / 1. 225 ×0. 327 × 0. 6384)

= 14. 25 𝑚/𝑠

Motorumuz bu hızı karşılayacak şekilde seçilmiştir.
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Malzeme Tanımı
MOTOR
KUMANDA
SERVO

Malzeme Detayı
X4120-465KV
AT9S PRO
TZT SG90 9gr

APM
GPS
DEVRE KESİCİ ŞALTER
RASPBERRY
RASPBERRY
SD CARD
RASPBERRY Pİ
TEKERLEK
TEKERLER
FİLAMENT
KAMERA KABLOSU
ESC
LİFLİ BANT
PİL

Güç Modülü+433 Telemetry
M8N GPS
100-500A
Pi 4 4GB
Kamera
Samsung 32GB
Alüminyum Muhafaza Kutusu
55mm
40mm
1kg 1.75mm Pla Plus
50 cm
80A UBEC
50Milimetre x 50 Metre
5S 4000 mAh 25C

Adet
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Birim Fiyat
₺964,00
₺1.794,96
₺11,99

Toplam
₺964,00
₺1.794,96
₺71,94

₺1.097,14
₺350,00
₺59,90
₺661,98
₺329,90
₺54,90
₺126,00
₺16,33
₺13,88
₺74,74
₺7,71
₺361,00
₺57,46
₺698,00

₺1.097,14
₺350,00
₺59,90
₺661,98
₺329,90
₺54,90
₺126,00
₺32,65
₺13,88
₺74,74
₺7,71
₺361,00
₺57,46
₺698,00

FOTOBLOK

100 X 70

2

HIRDAVAT
TOTAL FİYAT

Silikon, civata, somun, vida vs.
Tablo 4. İHA maliyeti

2.9 Yerlilik
Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır.

₺32,5

₺65

₺15
₺15
₺6836,16

