DETAYLI TASARIM RAPORU
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1. PROJE ÖZETİ
Yarışma kapsamında belirlenen görevin yerine getirebilmesi için uçuş süresi ve taşıması
gereken faydalı yükler göz önünde bulundurularak döner kanat tipinde bir insansız hava
aracının tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Döner kanat tipindeki insansız hava araçları
temel olarak yedi kısımdan oluşur. Bunlar; gövde, motorlar, elektronik hız kontrol birimi,
telemetri sistemi, mikrodenetleyici, algılayıcı birimi ve bataryadır. Tasarımı ve üretimi
düşünülen hava aracı bir sistem olarak mekanik, elektronik ve yazılım bileşenlerine
ayrılmaktadır.
1.1. Tasarımda İzlenen Yöntem
Tasarım süreci mekanik, elektronik ve yazılım olarak üç bölüme ayrılmaktadır. Mekanik
Tasarım da dört rotorlu hava aracının kanatlarının ve gövdesinin ağırlığının mümkün
olduğunca hafif olması planlanmaktadır. Elektronik donanımları mikro-denetleyici kontrol
kartı, ESC’ler, GPS Modülü, telemetri modülü, algılayıcı biriminden oluşmaktadır. Bu
elektronik ekipmanların seçiminde birbiriyle uyumlu çalışabilen ve yazılımsal olarak
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müdahale edebileceğimiz donanımlar tercih edilmiştir. Bu noktada özellikle mikrodenetleyici
kontrol kartının tercihinde açık kaynak kod desteği bulunan Raspberry Pi mikrobilgisayar
kullanılmıştır.
Görev için;
•

Otonom uçuş için hava aracının takip etmesi gereken güzergâhın belirlenmesi,

•

Uçuş verilerinin telemetri sistemi üzerinden yer istasyonuna aktarılması,

•

Doğru alana iniş yaparak görevin tamamlanması gerekmektedir.

•

Gerçek zamanlı kinematik ile yükü doğru noktaya atma amacı sağlanmaktadır.

Geliştirilmiş ve geliştirilmesi devam eden sistemde;
•

Dört rotorlu hava aracı otonom olarak uçuş gerçekleştirebilecektir.

•

Dört rotorlu hava aracının gerekli parçalarının 3D yazıcı ile imkanlarımız
doğrultusunda seri olarak üretilebilir durumdadır.

•

Kullanılacak olan görüntü işleme algoritması, cisimlerin renklerini ve şekilsel sınırlarını
belirleyebilecektir.

•

Devam eden süreç aşamasında sistem üzerindeki servo mekanizmalar yük taşıma ve
bırakma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

1.2. Takım Organizasyonu
Serbest Görev Kategorisi Döner Kanat İHA yarışmasına katılmak için kurduğumuz
takımda, takım kaptanı olarak görev yapan Aydın YALÇINKAYA mücbir sebeplerden dolayı
takımdan ayrılmak durumunda kalmıştır.Yerine takım kaptanı olarak Ahmet ERHARMAN
görev almıştır. Takım üyesi olarak Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik
Mühendisliği A.B.D. öğrencisi Ömer Faruk SARI eklenmiştir.
Serbest Görev Kategorisi Döner Kanat İHA yarışmasına katılmak için kurduğumuz
takım, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Ali YAŞAR danışmanlığında Selçuk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerinden oluşmaktadır.
Takımımızın organizasyon şeması Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Dr. Öğr. Üyesi Ali YAŞAR
Danışman

Ahmet ERHARMAN
Takım Kaptanı

Ömer Faruk SARI
Üye

Mücahid Mustafa SARITAŞ

Üye

Şekil 1 Takım Organizasyon Şeması

Takım danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Ali YAŞAR akademik hayatı boyunca edindiği
bilgi, tecrübe ve deneyimleriyle takımımıza katkı sağlamaktadır. Çalışmalarımız esnasında
takımımızda iş akış şemalarının oluşturulması, takım iş planına uygun olarak üyelerin
çalışmaları ve görevlendirmelerinin yapılması, Serbest Görev Kategorisi Döner Kanat
Grubunda kanat uçuş kontrol kartı tasarımı ve kontrolü, İhanın yazılımsal sistemlerinin
ayarlanması, yüklenmesi ve görüntü işleme çalışmalarında çalışma ekibine danışman
olarak destek sağlamaktadır.
Takım kaptanı ve Pilot olarak görev alan Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ahmet ERHARMAN
geliştirilen döner kanat İHA sisteminde mekanik analizlerin hesaplanması ve program
tasarımında ihtiyaç duyulan mekanik parçaların 3d tasarımı ve imar edilmesi ve sistemin
uçuşunu gerçekleştirmiştir.
Takım arkadaşlarımızdan Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal
Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Mücahid Mustafa SARITAŞ lisans
eğitiminde kazandığı ve ilgi alanına giren yazılım tecrübesiyle, otonom uçuş, elektronik
aksam, uçuş modül kartının programlanması ve yazılım konularının yürütülmesi için görev
almıştır.
Takım arkadaşlarımızdan Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik
Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ömer Faruk SARI lisans eğitiminde
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kazandığı ve ilgi alanına giren yazılım tecrübesiyle, görüntü işleme, görev tanımlama
modüllerinin tasarımında görev almıştır.
1.3. İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Döner Kanatlı İHA’nın üretilmesinde iş zaman çizelgesinde belirtilen detaylı tasarım
süresince planlanan ve gerçekleşen aşamaları Tablo 1’de gösterilmiştir.

1 Kavramsal Tasarım Raporunun Oluşturulması
1.1 Mataryel Taraması
1.2 Kavramsal Tasarım
1.3 Taslak Tasarımı
2 Detaylı Tasarım Raporu Oluşturulması ve Malzeme Seçimi
2.1 Detaylı Tasarım
2.2 Tasarımın Gerçekleştirilmesi
2.3 Malzeme Seçimi
3 İHA İmalatı ve Sistem Entegrasyonu
3.1 İHA Mekanik İmalatı ve Montajı
3.2 İHA Elektronik Sistem Entegrasyonu
3.3 Faydalı Yük Taşıma Sisteminin İmalatı ve Montajı
4 İHA ve Sistem Testleri
4.1 Motor ve Kanat Testleri
4.2 Batarya Testleri
4.3 İniş Takımı Sistemi Testleri
4.4 Faydalı Yük Taşıma Sistemi Testleri
4.5 Otonom Uçuş Testleri
4.6 Görev Testleri

4.01.2021

25.03.2021

13.04.2021
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1.06.2021

30.07.2021
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5.09.2021

3
1
2
3
3
1
2
3
2
1
2
3
3
1
2
3
3
3
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Ocak

FAALİYETLER
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SELÇUKLU İHA, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İŞ ZAMAN ÇİZELGESİ
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*
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Tablo 1 İş-Zaman Çizelgesi

*Planlanan ve gerçekleşen görevler
-Planlanan ve gerçekleşmesi geciken görevler
Pandemi ve Bayram tatillleri gibi mücbir sebeplerden dolayı zaman gecikmesi meydana
gelmiş olup Ağustos Ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

2. DETAYLI TASARIM
Serbest Görev Döner Kanat İHA tasarımı yapılmıştır. Belirlenen görevde yükü
kaldırabilecek mekanik yapısı ve mukavemet dayanımı için karbon fiber malzeme ve
batarya olarak da 6 hücreli 22.2 V 6000mAh 875 g ağırlığında batarya kullanılmıştır.
Görevde belirtilen faydalı yükler göz önünde bulundurularak yaklaşık 3,5 kg yükü
taşıyabilecek olan motor itme gücü ve pervane oranına sahip olmamız gerekmektedir. Bu
yüzden SunnySky V4014 drone motoru tercih edilmiştir. Motora uygun pervane olarak da
karbon fiberden yapılmış EOLO 16*6 pervane seçilmiştir.
İHA’ya ait oto pilot sisteminde yapmış olduğumuz PID hesabında da elde ettiğimiz
sonuçlara paralel olarak sistemimiz uyumlu olarak uçuşunu gerçekleştirmiştir. Kabiliyet
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kısmında GPS koordinatlarının belirlenmesinde Konum hassasiyetini mm seviyesine
indirerek insanların sağlık malzemesi yükün doğru noktaya ulaştırılması beklenmektedir.
GPS koordinatları genelde metreler boyu hata vereceği için bu sistemi sağlam ve güvenilir
olarak tasarlamış bulunmaktayız. Ayrıca İHA’mızın iniş takımının ve kendisinin özgün bir
tasarıma sahip olması özgünlük durumunu da destekleyeceği için kararlı bir sistem
olacağını teorik ve pratik olarak hedefleme yolunda ilerlemekteyiz. Faydalı iş durumu sağlık
alanında bu açıkları kapatacağına inancımız tam olduğundan görev ve aracın faydalı işi
tam yapacağı konusunda iddialı bir sistem kurduğumuzu ve ilerlemekte olduğumuzu
belirtmekteyiz.
2.1. Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Döner Kanat IHA’nın tasarımında kullanılan boyutsal parametreler ve ağırlık bilgileri
Tablo 2’de verilmiştir.
Toplam Ağırlık

No

Parça Adı

Ağırlık (gram)

Adet

1

Şase-Gövde

1000 gr

1

1000 gr

2

Motorlar

149 gr

4

596 gr

3

ESC

23 gr

4

92 gr

4

Pil

782gr

1

782 gr

5

Pervane

28 gr

4

112 gr

6

Navio2

23 gr

1

23 gr

7

Servo Motor

9 gr

4

36 gr

8

Telemetri

4 gr

1

4 gr

9

Top

240 gr

4

240 gr

10

Yük bırakma sistemi

200 gr

1

200 gr

11

Yük tutma sistemi

450 gr

1

450 gr

TOPLAM

2908 gr

26

3355 gr

(gram)

Tablo 2 Döner kanatlı İHA Parça ve toplam ağırlık tablosu

Döner Kanat IHA’nın tasarımında kullanılan malzeme ağırlık bilgileri ve denge tablosu Tablo
3’te verilmiştir.
No

Parça Adı
Yük tutma sistemi

Ağırlık
(gram)
450 gr

X uzaklığı
(Mm)
0

Y uzaklığı
(Mm)
0

Z uzaklığı
(Mm)
-20 mm

1
2

Top

60 gr

0

0

-13 mm

3

Yük bırakma sistemi

200 gr

0

0

-15 mm

Tablo 3 Döner kanatlı İHA malzeme ağırlık ve denge tablosu
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X, Y ve Z uzaklıklarına ait referans merkezi ve eksenlere ait çizim Şekil2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. X, Y, Z Referans Merkezleri

Şekil 3’te SolidWork 3D analizleri ile ağırlık merkezi hesaplama bilgileri gösterilmiştir.

Şekil 3 İHA SolidWork 3D analizleri

2.2. Gövde ve Mekanik Sistemler
Mekanik yapıyı; araç gövdesi, kanatlar ve faydalı yüklerin yerleştirileceği tutucu
mekanizmalar oluşturmaktadır. Araç gövdesi yüksek devirli motorların ortaya çıkardığı
momentlere dayanabilecek sertlikte ve ağırlık bakımından dezavantaj sağlamaması
gerekçesiyle hafif olmalıdır. Bu nedenle karbon fiber kompozit malzeme kullanılarak araç
şasisinin oluşturulması planlanmaktadır. İmal edilecek mekanik yapıyı SolidWorks 3B çizim
programında ağırlık ve dayanım hesaplamaları göz edilerek imalat aşamasına geçilecektir.
Takımımız tarafından tasarlanmak üzere tercih edilen döner kanat şase tipi “Quadrotor”
olarak belirlenmiştir.
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Şekil 4. Mekanik Sistem Tasarımı

2.3. Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Pervane, döner bir milin üzerine yerleştirilmiş, uygun bir aerodinamik ya da hidrodinamik
biçim verilmiş palalardan oluşan; itme veya çekme gücü sağlayan alete pervane denir. Dört
rotorlu insansız hava aracında havada kalması için pervane kullanılır. Dört rotorlu insanız
hava aracında SunnySky V4014 kv400 Fırçasız Doğru Akım Motor kullanılması
planlanmaktadır. Kullanılan motorun parametrelerine göre 16 inç Karbon fiber pervane (1655
16*6) tercih edilmiştir. Pervanenin özellikleri aşağıdaki Tablo 4’te verilmiştir.
Pervane çapı

16*6

Çalışma sıcaklığı

40℃ ile 65℃

Ağırlık

28gr

Saklama derecesi

10℃ ile 50℃

Materyal

CF + Epoxy

Ortalama devir

4000-6000 rpm

Yüzey alanı

Cilalı

İtme kuvveti

7 kg

Tablo 4 1655 16x6 karbon fiber pervane özellikleri

Dört rotorlu insansız hava aracında SunnySky V4014 kv400 Fırçasız Doğru Akım Motoru
kullanılmıştır. Kullandığımız motorlar 4s ve 6s göre çalışmaktadır. Kullandığımız pil, Tattu
35C 22.2V 6S 6000mAh’dir. İnsansız hava aracımızın 10 dakika hava da kalması
planlanmaktadır.
2.4. Görev Mekanizması Sistemi
Yükleri belirlenen ölçülerde SolidWorks 3B CAD programında tasarladığımız kalıpların içine
silikon jel dökerek istediğimiz renklerde yapmayı planlamaktayız. Şekil 5’te top tasarımımız
gösterilmektedir.
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Şekil 5 Top tasarımı

Yük

tutma

ve

bırakma

sistemleri

yapımında

SolidWorks

3B

CAD

programında

gerçekleştirdiğimiz hava aracı yük bırakma sistemine ait resim şekilde verilmektedir.
Hazırlayacağımız kutulara yükleri yerleştirerek istenilen bölgelere yükleri bırakmayı
planlanmaktayız. Görev 3’te yük alma aparatını kıskaç yardımıyla almayı planlamaktayız.
SolidWorks 3B CAD programında gerçekleştirerek kısa zamanda üretime geçirilecektir. Yük
bırakma sistemi Şekil 6’da gösterilmektedir. Kıskaç sistemi Şekil 7’de gösterilmektedir.

Şekil 6 Yük tutma

Şekil 7 Yük bırakma sistemi

2.5. Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
Elektronik donanım: Mikrodenetleyici, uçuş kontrol kartı, gps, elektronik hız kontrol
(ESC), fırçasız dc motor, servo motor, kullanılması planlanmaktadır.
Fırçasız dc motorlar yüksek verimli ve dayanıklılığı nedeniyle insansız hava
araçlarında kullanılırlar. Motorlar sistemin yük taşımacılığını sağladığı için uygun seçilmelidir.
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Sistem için kullandığımız uygun fırçasız dc motorlar 11 amper akım çekmektedir. Bu
motorları kontrol etmek için elektronik hız kontrol (ESC) cihazları kullanılmaktadır.
ESC'ler mikrodenetleyici tarafından üretilir ve fırçasız motorların hızlarını kontrol
etmek için giriş PWM (darbe genişlik modülasyonu) sinyallerine uygulanır. Motorlar mevcut
en yüksek dereceden akım çekecekler buna dayanıklı olması gerekir.
Sistem de kullanılan ESC’ler 40 ve maksimum akım seviyesi 50 ‘dir. Gps modülü,
alınacak uydulardan konum bilgisi verilecektir. Özgün yazılım oalrak görev yapan uçuş
kontrol kartı Navio2 kullanılmıştır. Gömülü kontrol sistemi kullanılmak üzere yüksek işlem ve
otonom uçuş imkanını sağlayacaktır. Mikrodenetleyici olarak Raspberry pi 3 kullanılmış ve
Navio2 uçuş kontrol kartı üzerine entegre edilmiştir. Şekil 8’de geliştirilecek sistemin blok
şeması verilmiştir. Şekil 8’de elektronik montaj verilmektedir.

Şekil 8. Geliştirilecek sistemin blok şeması
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Şekil 9 Geliştirilecek sistemin elektronik montaj şekli

Kontrol kartı olarak Raspberry pi 3 ve Navio2 Board uçuş kontrol kartı Şekil10’da
gösterilmiştir. Raspberry Pi kredi kartı boyutunda bir bilgisayardır.

Şekil 10 Raspberry Pi 3 ve Navio2 (9)

Navio2 Board Teknik Özellikleri:
•

MPU9250 9DOF IMU

•

2. LSM9DS1 9DOF IMU

•

MS5611 Barometre

•

U blox M8N GLONASS / GPS

•

RC I / O eş-işlemci

•

HAT EEPROM

•

RGB LED

•

14 PWM servo çıkışları

•

PPM / S.Bus girişi
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•

Üçlü yedekli güç kaynağı

•

Güç modülü konektörü

•

UART, I2C, uzantıları için ADC

•

Boyutu: 55x65mm

•

Ağırlık: 23gr

Şekil 11’de uçuş kontrol kartında kullanılan gps modülü Tallysman gösterilmektedir.

Şekil 11 Tallysman gps modülü

Yer istasyonu olarak uçuş kontrol kartının Mission Planner’ın arayüzünü kullanmaktadır. Şekil
12’de Mission Planner gösterilmektedir. Uçuş parametrelerini Mission Planner üzerinden
yapılması planlanmaktadır.

Şekil 12. Mission Planner uygulamasının ara yüzü

Yük bırakma sisteminde SolidWorks 3B CAD programında tasarladığımız kutulara 4 tane
servo motor kullanarak uçuş kontrol kartından yükleri kontrol etmek amaçlanmaktadır. Şekil
13’de servo motor gösterilmektedir.

13

Şekil 13. Servo motor (10).

2.6. Hedef Tespiti ve Tanıma Sistemi
İHA’mızın oto pilot sisteminde yapmış olduğumuz PID hesabı doğrultusunda kararlı
uçması hedeflenmektedir. Kabiliyet kısmında GPS koordinatlarının belirlenmesinde Konum
hassasiyetini mm seviyesine indirerek insanların sağlık malzemesi yükün doğru noktaya
ulaştırılması beklenmektedir. GPS koordinatları genelde metreler boyu hata vereceği için bu
sistemi sağlam ve güvenilir olarak tasarlamış bulunmaktayız. Ayrıca İHA’mızın iniş
takımının ve kendisinin özgün bir tasarıma sahip olması özgünlük durumunu da
destekleyeceği için kararlı bir sistem olacağını teorik ve pratik olarak hedefleme yolunda
ilerlemekteyiz. Faydalı iş durumu sağlık alanında bu açıkları kapatacağına inancımız tam
olduğundan görev ve aracın faydalı işi tam yapacağı konusunda iddialı bir sistem
kurduğumuzu ve ilerlemekte olduğumuzu belirtmekteyiz.
2.7. Uçuş Performans Parametreleri
Dört rotorlu insansız hava aracının tasarlanan sistemler ecalc programın da analizleri
yapılmıştır. Yapılan analizler tam yük bırakma sistemi ağırlıkları ile ve sadece insanız hava
aracımızın yüksüz olarak analiz edilmiştir. Analizler aşağıdaki şekillerde verilmiştir.
•

İnsansız hava aracının yüksüz analizleri:
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Şekil 14. Ecalc parametre giriş ekranı

Şekil 15. Ecalc verileri

Şekil 16. İnsansız hava aracı uçuş süresi
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Şekil 17. İnsansız hava aracının tam itki durum özellikleri

•

İnsansız hava aracımızın yük bırakma sistemleri takıldığında oluşan ağırlık miktarı ile
yapılan analizleri

Şekil 18. Ecalc parametre giriş ekranı

16

Şekil 19. Ecalc verileri

Şekil 20. İnsansız hava aracı uçuş süresi
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Şekil 21. İnsansız hava aracının tam itki durum özellikleri

2.8. Hava Aracı Maliyet Dağılımı
İHA’ya ait malzeme maliyeti giderlerine ait fatura resmi Şekil 21’de verilmiştir.

Şekil 22. İHA Maliyet Tablosu

2.9. Yerlilik
İHA’nın yere iniş takımları, Pil tutma aparatı ve görev aparatları tasarımlarımız 3D
yazıcı ile basılarak kullanılmıştır. Görev tanımlamalarındaki yazılım kendimize aittir.
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3. KAYNAKÇA
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