TEKNOFEST 2021 ULUSLARARASI SERBEST GÖREV İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI
YARIŞMASI DETAYLI TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: Tophane HÜRKUŞ

ARAÇ TÜRÜ: Sabit Kanat

ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ: Yeni Araç

OKUL ADI: Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Danışman: Muharrem ZÜMRE

1. ORGANİZASYON
Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1868 yılından kurulmuş ve Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren, geleceğin meslek adamlarını yetiştiren
bir kurumdur. Okulumuz kurulduğundan beri teknoloji ve üretim konuların da her
zaman öncü olmuştur. Okulumuz ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi her yıl
havacılığın sevdirilmesi amacıyla bölgesel ve ulusal İnsansız Hava Araçları ve
havacılık temalı yarışması düzenlenmektedir. 20 yıla aşkın bir süredir aktif olarak
havacılık eğitimi ile uğraşmaktadır. Okulumuz, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep Alleben Göletinde 16-20 Eylül 2020
tarihleri arasında düzenlenen Liseler Arası 1. İnsansız Hava Araçları yarışmasında
TOPHANE AYGÖK takımımız iyi bir performans sergileyerek yarışmada 3. olmayı
başardı. Tophane MEKADRONİK takımı ile de Liseler Arası 1. İnsansız Hava
Araçları yarışmasında döner kanat kategorisinde finalde yarışma başarısı gösterdi.
Takım aynı zamanda aşağıdaki İHA yarışmalarına katılmıştır;
•

Uluslararası FFD 2011

Hava Harp Okulu / İstanbul

•

Uluslararası FFD 2013

Hava Harp Okulu / İstanbul (2. Lik ödülü )

•

Uluslararası FFD 2015

Hava Harp Okulu / İstanbul(Takım ararası 6.)

•

Türkiye Liseler arası İHA yarışması 2015 / Bursa

•

Türkiye Liseler arası İHA yarışması 2016 / Bursa

•

Türkiye Liseler arası İHA yarışması 2017 / Bursa

•

Türkiye Liseler arası İHA yarışması 2018 / Bursa

•

Türkiye Liseler arası İHA yarışması 2018 / Bursa

•

TÜBİTAK Uluslararası UAV TURKEY

2016 / Gebze (Drone

kategorisi 2.lik ödülü)
•

TÜBİTAK Uluslararası UAV TURKEY

2016 / Gebze (Sabit

Kanat kategorisi mansiyon ödülü)
•

TÜBİTAK Uluslararası UAV TURKEY

•

TÜBİTAK

Liseler

Arası

1.

İnsansız

2017 / Ankara
Hava

2020/Gaziantep (Sabit Kanat kategorisi 3. lük ödülü)

Araçları

yarışması

1.1 TAKIM ORGANİZASYONU

Alperen
BAŞTÜRK
Takım Kaptanı

Emirhan KIZIL
İletişim
sorumlusu

Bünyamin
ALAN
Mekanik takım
sorumlusu

2.

Hasan Basri
TAŞDEMİR
Elektronik takım
sorumlusu

Kamil Sinan Alp
Pilot

Şekil 1.1.1Takım İçindeki Görev Dağılımı
KATILIMCI

GÖREVİ

TANITIM

Muharrem

Danışman

2020 Teknofest döner kanat iha yarışmasına

Zümre

katılım. Çizgi izleyen robot kategorisinde 20’nin
üzerinde ulusal derece kazandım.

Alperen

Takım

2020 Teknofest sabit kanat iha yarışması

BAŞTÜRK

Kaptanı

Tophane Aygök takımı üçüncülük ödülü. Takım
organizasyonu ve malzemelerin satın alması
ile ilgili işlerden sorumlu. Makine Teknolojileri
alanı öğrencisi.

Emirhan

Rapor

Bu sene ekibe yeni katıldı. Makine Teknolojileri

Kızıl

yazımı

alanı öğrencisi. IHA’nın çizimleri ve rapor
yazımı işerinden sorumlu

Bünyamin

Mekanik

2020 Teknofest sabit kanat iha yarışması

Alan

İmalat

Tophane Aygök takımı üçüncülük ödülü.
Gövde ve kanat imalatı işlerinden sorumlu.
Makine Teknolojileri alanı öğrencisi.

H.

Basri

TAŞDEMİR

Elektronik

Ekibe bu sene yeni katıldı. Elektrik-Elektronik

Montaj

Teknolojileri

alanı

öğrencisi.

Danışman

öğretmen gözetiminde Elektronik sistemlerin
montaj işlemlerinden sorumlu.
Kamil Sinan
Alp

Pilot

Ekibe bu sene yeni katıldı. Makina Teknolojileri
alanı öğrencisi. Bünyamin Alan ile birlikte
mekanik

montaj ve pilotaj işlemlerinden

sorumlu.
Şekil 1.1.2 Takım İçindeki Görev Dağılımı ve takımın tanıtımı

2- DETAYLI TASARIM RAPORU
2.1 TASARIM VE UÇUŞ KARARLILIĞI

TOPHANE HÜRKUŞ Geleneksel uçak konfigürasyonunda arkadan itişli tek
motor itki sistemi ile V kuyruk ve gövde üzerine iniş tertibatı olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Uçağımızın boyutlarını tespit etmek için rcplanes.online sitesindeki
hesaplama tablolarından yararlandık. Öngördüğümüz kanat uzunluğuna göre
uçağımızın boyutları aşağıdaki gibi olacaktır.

Şekil 2.1.1 Uçak boyutlandırması için rcplanes.online verileri

Şekil 2.1.2 rcplanes.online verilerine göre kanat yükü ve ağırlığı verileri

Şekil 2.1.3 rcplanes.online programına göre uçağımızın düşmeden uçabileceği
minimum hız değeri.
Kanat Yapılandırma: Uçak tasarımı kanat yapılandırmasında en iyi seçeneği
belirlemek için, takımımız parametre olarak, dayanıklılık, hız, istikrar ve üretilebilirlik
ilkelerini esas aldı. “Orta Kanat” yapılandırmasını tercih ettik.

Şekil 2.1.4 Reynold sayısının tesbiti

Şekil 2.1.5 SD3021 kanat profilinin 200.000 reynold sayısına göre kaldırma ve
sürüklenme analizi
Hava aracı yük oranları, ağırlık uçuş ekipmanlarını doğrudan etkileyen en
önemli özelliklerden biridir. Rekabetçi tasarım gereksinimleri aşamasında nominal
uçak ağırlığı 320 gr olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tablo nihai uçak tasarımımızın her
bir bileşeni için oluşturulmuş ağırlıkları göstermektedir.
No

Parça Adı

Ağırlık(gr) Adet Toplam Ağırlık(gr) X uzaklığı(mm)

1

Kanat

60

1

60

0

450

22

2

Gövde

50

1

50

720

35

25

3

V tail kuyruk

10

1

10

375

105

52,5

4

LiOn batarya

100

1

100

-115

0

17

5

Motor

30

1

30

390

0

0

6

Esc

10

1

10

-150

10

10

7

Pervane

15

1

15

410

0

0

8

Alıcı

5

1

5

-130

29

20

9

Pixhawk mini

12

1

12

0

20

10

10

Kanat servo1

5

1

5

80

120

5

10

Kanat servo2

5

1

5

80

-120

5

10

kuyruk servo1

5

1

5

90

30

10

10

Kuyruk servo2

5

1

5

90

-30

10

11

kamera

8

1

8

-340

20

0

Toplam

Y uzaklığı(mm) Z uzaklığı(mm)

320

Şekil 2.1.6 Sabit veya döner kanatlı İHA malzeme ağırlık ve denge tablosu(Ağırlık merkezine göre)

Görsel Tasarım Konfigürasyonu: Aşağıda verilen tüm 3 görünüş ve teknik resimler
FUSİON 360 programı ile yapılmıştır.

Şekil 2.1.7 Teknik Çizimler

2.2

KABİLİYET

Hedefimiz; TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek Serbest görev insansız
hava araçları Yarışmasında ki, en hızlı ve en hafif modeli yapmaktır. Görevleri yerine
getirirken otonom uçuş, kolay kurulum, küçüklük, hafiflik havada uzun süre otonom
olarak görev yerine getirme hedef ve beklenti olacaktır. HÜRKUŞ İHA’ mız aşağıdaki
görevleri yerine getirecektir.
İHA’nın kurulumunu en kısa zamanda gerçekleştirerek uçuşa hazır hale
getirip, 20-25 dakika arası havada otonom uçuş yapacak ve görüntü aktaracaktır.
2.2.1 İddialı olunan hususlar:
1- En küçük sabit İHA tasarımı ve üretimi,
2- En hafif sabit İHA tasarımı ve üretimi,
3- 20-25 Dakika arası havada kalma süresi,
4- Havadan görüntü aktarımı,
5- En küçük taşınma ve nakliyesini sağlama,
6- En hızlı kurulum süresi (5 Dakika) gerçekleştirme,
7- En az kullanıcı ile görevi gerçekleştirme, (hedeflenen tek kullanıcı)
8- Otonom uçuş.
9- Karbon gövde, kanat ve kuyruk imalatı,
10- Yerli LiOn pil paketi,
11- Kumandadan konum ve görev tanımlama,
12- Kullanım kolaylığı
2.2.2 İTKİ VE PERFORMANS HESAPLARI : Ağırlık merkezi (CG), uçuş görevinin tümü için
statik sınırın içinde tutulmuştur. Uçuşun stabil olması için yarışma kurallarına göre,
yüklü görev ağırlığı hesaplamalarda dikkate alınmıştır. FUSİON 360 programında
bileşenlerin parçalanması ve ağırlık tahminleri, görevimiz için yaklaşık 320 gr'lık bir
ağırlığın olacaktır. FUSİON 360, uçak bileşenlerinin ağırlık merkezine göre X,Y,Z
eksenlerine göre uzaklık mesafelerinin ölçülendirilmesinde fayda sağlamıştır.
Kullanılan bileşen ağırlıkları üreticinin Web sayfasından teknik bilgileri elde edildi ve ilk
tahminler için kullanılmıştır. Bu verilere göre aşağıda ki liste oluşturuldu. Motor
üreticisinin sitesinde ki etki ve güç performans tablosu doldurulmuş. Şekil 2.5.1
sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre sistem bileşenleri güncellenerek,
kavramsal tasarımda değişikliklere gidilmiştir.

Şekil 2.2.1 Sabit kanatlı İHA etki ve güç performans tablosu

Şekil 2.2.2 Motor performans grafiği

Şekil 2.2.3 Motor ve batarya etki ve güç hesabı. (IHA ağırlığı 400 gr. Olarak
alınmıştır. %15 fazla güç eklenmiştir.)

Şekil.2.4.4 kanat statik analizleri

2.3 FAYDALILIK
İnsansız Hava Aracı (İHA); içinde pilotu ve yolcusu olmayan, sadece amaca
uygun ekipman (video kamera, fotoğraf makinesi, GNSS, lazer tarama cihazı, vb.)
taşıyan, uzaktan kumandalı ve/veya otomatik olarak görevini icra edebilen bir çeşit
uçaktır. İHA’ların askeri, sivil (hobi ve ticari) ve bilimsel amaçlı profesyonel
kullanımları ülkemizde ve tüm dünyada hızla artmakta, bu nedenle önümüzdeki
yıllarda bu konunun daha fazla gündem oluşturacağı değerlendirilmektedir. Gün
geçtikçe artan bu yoğun kullanımın temel nedenleri olarak; özellikle sivil amaçlı
İHA’ların çok geniş kullanım alanlarının olması, birçok mesleki (örn. harita yapım
amaçlı) kullanımlarda yüksek doğruluk, zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması
sayılabilir.

Yaptığımız IHA tasarımındaki ana amacımız. Çok küçük boyutta havada çok
daha fazla kalabilen (yaklaşık 30dk) maliyeti çok düşük IHA’lar yaparak herkesin
kolaylıkla sahip olabileceği ve kendi başına pilotaj, izleme, araştırma, gözetleme,
keşif, arama kurtarma gibi görevleri yerine getirebilmek. Bu özelliği ile yukarıda
saydığımız görevleri ve buna benzer görevleri herkesin sahip olabileceği ve
kullanabileceği hale getirerek, IHA kullanımının yaygınlaşması, birçok sektörün
bundan faydalanması hedeflenmektedir.
2.4 YENİLİK
En önemli yenilik olarak, yaptığımız IHA’nın hem kullanımı, hem de yapacağı
görevi tek bir kişi ile icra edebilmesi. Bu şekilde İnsan faktörü ve emeğinin azaltılarak,
otonom oranını arttırmak. Bunun için sistemimizde otonom uçuş kartı Holybro
Pixhawk Mini kartı kullandık. Kumanda olarak da Pixhawk Herelink HD Video
Transmission System kulandık. Bu kumanda ile IHA üzerindeki kamera görüntüsünü
IHA kullanıcısı kumanda üzerinden takip edebilme imkanı bulmaktadır. Otonom
özelliği ile kullanıcı sadece iniş ve kalkışlarda kumanda ile IHA kontrolü yaparak,
uçuş süresi boyunca araştırma, izleme, arama kurtarma işlerine odaklanabilmektedir.

Şekil 2.4.1 video aktarma ünitesine sahip pixhawk herelink kumanda

2.5 YERLİLİK
İHA’mızında kullanılan gövde, kuyruk ve kanat aksamları yerli malzeme
kullanılarak, kendi imkanlarımızla imal edilmektedir. Aşağıda IHA’mızın imalat
sürecinde imalat aşamalarını gösteren bazı fotoğraflar gösterilmektedir.

Şekil 2.5.1 imalat aşamaları

Yine IHA’mızda kullanılan li-ion batarya yerli olarak üretilmiştir.

Şekil 2.5.2 Yerli imalat Li-ion battery

2.6 SADELİK
Yaptığımız IHA’nın en önemli özelliği çok küçük bir çantaya sığabilmesidir. Bu özelliği
taşıma esnasında çok büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Kullanım esnasında çok
kolay bir şekilde 4 dakika gibi kısa bir sürede kurulumu yapılmaktadır. Bu özelliği ile
çok sade bir kullanım imkanı sunmaktadır. Aşağıda kurulum öncesi ihamızın
parçaları görülmektedir.

Şekil 2.6.1 IHA’nın demonte hali

Şekil 2.6.2 IHA’nın monte edilmiş hali

2.7 HAKEM TAKDİRİ
IHA’mızın boyut ve ölçüleri baz alındığında bu kategorideki IHA’nın 30 dk. Havada
kesintisiz uçabilmesi gözönüne alınması gerekir. Hatta motor ve batarya itki ve güç
hesabında 40 dakikanın üzerinde bir uçuş süresi öngörülmektedir. Biz yarışmada 30
dk. Kesintisiz uçmayı hedefliyoruz. Yine hazırlayacağımız taşıma çantası ile küçük bir
çantaya ve çok kolay ve hızlı bir şekilde kurulacak şekilde imal etmemiz gözönünde
bulundurulmalıdır.

