TAKIM ADI: SCARLET FALCON TEAM
ARAÇ TÜRÜ: SABİT KANAT
ÜNİVERSİTE: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
TAKIM KAPTANI: SEMA AY

DETAYLI TASARIM RAPORU
1) PROJE ÖZETİ
1.1) TASARIMDA İZLENEN YÖNTEM
Scarlet Falcon Team olarak Uluslararası İnsansız Hava Araçları yarışması için
tasarladığımız Falcon-1 isimli aracımızın tasarım ve üretim sürecine başlamadan önce
yarışmanın kural ve isteklerini, insansız hava aracı işlev ve donanımlarını detaylı bir şekilde
analiz ettik. Tasarımda ilk dikkat ettiğimiz unsurlardan biri iyi bir aerodinamiğe sahip olmasıdır.
Bu sebeple kavramsal tasarım raporunda yapmış olduğumuz tasarım, yapılan analizler sonucu
daha da iyi bir aerodinamiğe sahip olacak şekilde tekrardan düzenlendi. Aracımız önden çekişli
tek motorlu yapıya sahiptir. Kanadımız NACA 2415 profiline sahip dikdörtgen kanat
yapısındadır. Kuyruk profili olarak ise NACA 0009 tercih edilmiştir. Aracımız Catia V5 ve
Solidworks programları kullanılarak tasarlanmıştır. Analiz ve aerodinamik hesaplamaları
ANSYS programını kullanarak ve hesaplama formüllerinden faydalanarak hesaplanmıştır.
Kanat analizleri XFLR5 programıyla yapılmıştır. Aracımızı tasarlarken ve üretirken birçok test
yapıldı ve testler sonuçlarında geliştirme adımlarında bulunuldu. Tasarım boyutları ve
kullandığımız malzemeler bu adımlar sonucu belirlenmiştir. Aracımızın ilk prototipi üretilmeden
önce bir ön prototip yapıldı. Tasarımın uygun olmayan yanları fark edildi ve düzeltmelerde
bulunuldu. Falcon-1’ de yapı malzemesi olarak gövdede balsa ve cam elyaf, kanat ve kuyrukta
XPS köpük, kanat sparı ve boom olarak ise karbon boru kullanıldı. Görev mekanizması
sisteminde, gövde ve kuyrukta gerekli yerlerde PLA filament kullanıldı. Üretim ise takımımıza
ait özgün bir şekilde gerçekleşmiştir.
Aracımızda T-motor AT2826 fırçasız dc motor kullanmaktadır. Motorumuza uygun olarak
APC Prop 12x6E pervane, Skywalker 60 A ESC, 4S 45C 5000 mAh LiPo batarya ve 80A akım
kesici sigorta kullanılmaktadır. Aracımız otonom ve manuel bir şekilde uçabilmektedir. Uçuş
kontrol kartı olarak Pixhawk 4 kullanmaktadır. Yer istasyonu yazılımı olarak ise Mission
Planner programını kullanılmaktadır. Aracımız yer istasyonu ile haberleşmesini Xbee 3 Pro
telemetri ile sağlamaktadır. Kumanda olarak ise Radiolink AT9s ve alıcı olarak ise 9 kanallı
R9DS alıcıyı kullanılmaktadır.
1.2) TAKIM ORGANİZASYONU

Takımımız çeşitli mühendislik bölümlerinde eğitim gören 9 üye ve 1 danışmandan
oluşmaktadır. Takımımız elektrik, yazılım ve mekanik olmak üzere üç birimden oluşmaktadır.

Resim 1: Takım Organizasyon Şeması
1.3)

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ PLANLANAN VE GERÇEKLEŞEN

Yarışmada, başvuru sürecinden itibaren planlama ve organizasyona çok önem verildi.
Prototip aşamasına başlamadan önce kavramsal tasarım raporumuzdaki iş-zaman
çizelgemizi güncelleyerek başladık. İşlerimizin ilerlemesi çoğu zaman planladığımız gibi
gitmedi. Pandemi şartları ve yurt dışından satın aldığımız ürünlerin kargolarının aksaması
kısa süreli duraksamamıza neden oldu ama sonrasında hızlıca çalışmalarımıza başladık
ve ilerlettik.

Resim 2: İş-Akış Çizelgesi

2) DETAYLI TASARIM
2.1) TASARIMIN BOYUTSAL PARAMETRELERİ
Aracımızın boyutlandırılmasına bakacak olursak 100 cm uzunluğunda,150 cm
genişliğinde ve 11 cm yüksekliğindedir. Tek tek aracın parçalarının boyutlarını incelersek
gövde 50 cm uzunluğunda, 15 cm genişliğinde ve 11 cm yüksekliğindedir. Kanatlar ise 2 ayrı
parça olarak tasarlanıp aracın gövdesinde birleştirilmiştir. Kanatlar 2 eş parça olup 1 tanesinin
ölçüleri 67.5 cm açıklığında, veteri 25 cm ve 3.85 cm yüksekliğindedir. Dikey kuyruk veteri 19
cm ,25 cm yüksekliği; yatay kuyruk ise 19.5 cm uzunluğunda, 60 cm genişliğinde olacak
biçimde üretildi. Aracın gövde ve kuyruk arasındaki bağlantıyı 62.5 cm uzunluğunda bir karbon
fiber boru ile sağlanmıştır. Bu boru 12.5 cm gövdenin içinde olacak biçimde yerleştirildi.
Aracın
merkezlerine

dengesi,
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kanatların
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mekanizmasında

topların bulunacağı merkeze eş olacak şekilde
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Yatay Kuyruk Dikey Kuyruk
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NACA 0009

Kanat Alanı(m2)

0,375
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0,045

Kanat Genişliği(mm)

1500

600

250

0

0

0

Hücum Açısı(°)

bu ağırlık merkezine uygun bir biçimde

Uç Veter(mm)

250

180

180

yerleştirilmiştir. Ağırlık merkezinin tayini aracın

Kök Veter(mm)

250

180

180

ilk tasarlanmasından itibaren diğer elektronik

Sivrilik Oranı

1

1

1

W/S (kg/m2)

5,80

4,9

0

bileşenlerin yerleri göz önünde bulundurularak
araç için en ideal konumuna kavuşturulmuştu.

Resim 3: Uçak Boyutsal Parametreleri

Aracın ağırlığından söz edecek olursak aşağıda yapmış olduğumuz tabloda bütün
parça ve malzemelerin ağırlıkları verilmiştir. Aracın içinin boş ağırlığı olarak 1332 gram olarak
ölçümünü yapıldı. Elektronik aletleri ve topları eklediğimiz takdirde aracın ağırlığı 2752 gram
olarak hesaplandı. Bu yapılan ölçümler yapılmış olan itki hesaplamalarına uygun olup araç için
ideal ağırlığına ulaşması sağlanmıştır.
No PARÇA ADI

Adet Toplam Ağırlık (gram)

X uzaklığı (mm) Y uzaklığı (mm) Z uzaklığı (mm)

1 Gövde

1

317

63

0

55

2 Kanat + Spar Borusu

2

426

0

±412,5

90

3 Dikey Kuyruk (Rudder)

1

75

-617

0

178

4 Yatay Kuyruk (Elevator)

1

150

-617

0

53

5 Görev Mekanizması

1

116

-20

0

32,5

6 Kuyruk Bağlantı

1

86

-617

0

53

7 Lipo Batarya (5000mAh)

1

502

230

0

40

8 Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı

1

32

115

0

63

9 GPS

1

33

85

0

115

10 ESC

1

66

265

0

62,5

11 Motor

1

198

12 Pervane

1

27

385

0

48

13 Xbee Telemetri

1

25

-120

30

100

14 RC Alıcı

1

11

-105

-5,5

90

15 Sigorta

1

122

-23

0

82

16 Kanat Servoları

2

24

0

±505

88

17 Alt Kuyruk Servoları

2

24

-617

18/-14

51

18 Üst Kuyruk Servoları

1

12

-614

7

75

19 Görev Mekanizması Servosu

1

12

15

0

11

20 U-Bec

1

12

15

-35

63

21 Güç Modülü

1

62

22

0

58

22 Raspberry-Pi

1

148

-95

0

45

23 Kamera Modülü

1

12

95

0

5

24 Karbon Fiber Boru

1

60

-377

0

33

TOPLAM (Görev-1)

2552

TOPLAM (Görev-2)

2752

360

0

48

Resim 4: Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu
2.2) GÖVDE VE MEKANİK SİSTEMLER
Aracımızın üretimine ilk olarak kavramsal tasarım raporunda tasarlamış olduğumuz
gövdenin prototipi yapılarak başlanıldı. Ardından yerleşim, boyutlandırma ve performans
parametrelerini belirleme sürecine başlandı. İlk tahminler, tasarım gereksinimleri en iyi şekilde
optimize edilene kadar tasarım yinelemeleri yapıldı. Bu işlem sırasında aracın uçuş süresi,
ağırlığı gibi bize verilen ölçütleri de göz önünde bulundurarak aracın görevleri en iyi şekilde
gerçekleştirebilmesi için hem aerodinamiği iyi olacak şekilde hem de üretim aşamasında bize
sıkıntı yaşatmayacak bir tasarım değişikliği yapıldı.
Aracın gövdesini tasarlarken öncelikle görev mekanizmasının ağırlık merkezinde
olması için ağırlık merkezini olduğu noktaya görev mekanizması yerleştirildi. Görev
mekanizmasının gövde içindeki hacmini hesapladıktan sonra diğer elektronik aletlerin içine
sığabilecek ve araca herhangi bir sıkıntı çıkarmayacak bir biçimde gövdenin ön ve arka
bölümlerini tamamlandı. Aracın aerodinamik açıdan daha iyi bir uçuşa sahip olması için gövde
üzerinde yaptığımız eğimlerin bize araç içinde elektronik bileşenlerin yerleştirmesinde sorun
teşkil etmeyecek şekilde düzenlendi. Elektronik aletlerin yerleşmesini de bu şekilde
tasarladıktan sonra aracın gövdesinin üretime de uygun olacak bir biçimde tasarımına karar
verildi. Uçağımızın gövdesinin dayanıklılığını artırmak amacıyla 3 kat cam elyaf kullanıldı. Cam
elyaf olarak 49gr/m2 ağırlığında bir cam elyaf tercih edildi. Cam elyafın kaplamasında reçine
kullanıldı. Reçine karıştırma oranı olarak 75 gram reçine 30 gram sertleştirici kullanarak
toplamda 105 gram ile 3 kat elyaf gövdeye yapıştırıldı.

Nihai tasarım sonucunda aracın geometrisini göz önünde bulundurarak gövdenin
mukavemet ve basınç testlerinden geçirilerek bir iskelet sistemi tasarlandı. İskelet sistemini
tasarlarken mevcut iskelet sistemleri incelenerek özgün tasarımımızı gerçekleştirdik.
Aracımızın gövdesinin ön ve arka bölümlerinde birbirlerinden bağımsız eğimler olduğu için
aracın geometrisi göz önünde bulundurularak gövdenin bu eğimli yerlerde dayanıklılığının en
yüksek olacak şekilde tasarlandı. Bu dayanıklılığı sağlamak adına eğimli bölümlerde daha
fazla balsadan yapılmış bloklar kullanıldı. Ana iskelet sistemi dışında boruların bağlanma
noktası ve görev mekanizmasına ek olarak iskelet sistemi yapılarak aracın gövdesinin daha
da dayanıklı olması sağlandı. Araç için kullandığımız boruları gövde ve kuyruğa bağlamak
üzere bir aparat tasarlayıp 3d yazıcıda basıp yerlerine montelendi. Ayrıca aracın ön kısmında
motora aşağı 3 derece, sağa 2 derece açı vermek üzere 3d yazıcıdan aparat bastırılıp yerine
montelendi.

Resim 5: İskeletin Solidswork çizimi ve imalatı
Görev mekanizmasının tasarımı gövde içi hacmini olabildiğince minimum şekilde işgal
edecek biçimde tasarlandı. Görev 2 için gerekli olan toplar için maksimum 65 mm çaplı bir
topun geçebileceği bir biçimde topların delikleri açıldı. Görev mekanizmasının yüksekliği ise
içindeki topların aracın gövdesindeki herhangi bir elektronik bileşenlere temas etmemesi
amacıyla

topun

maksimum

hacmi

göz

önünde

bulundurularak

tasarlandı.

Görev

mekanizmasında alt bölümündeki dönme hareketi yaparak topları düşmesini sağlayan
plakanın, ilk topun bırakılması esnasında diğer topta herhangi bir oynama olmaması için
boyutları topun bırakılma anındaki durumuna göre ölçüldü. Araç tasarımında görev
mekanizması için aracın alt bölgesinde bir çıkıntı yapıldı ve burada kapaklar rahat bir biçimde
açılıp kapanacak şekilde tasarlandı. Bu aracın aerodinamiğini bozacak gibi gözükse de yapılan
testler sonucu araca fazla bir etki etmediği, bunun yanı sıra araç içi hacmini artırdığı ve
tasarlanan görev mekanizmasının daha rahat çalışabilmesine olanak sağladığın dan ötürü
bizim için çok kullanışlı bir hal almıştır. En son karar kıldığımız tasarımı ele aldığımız zaman
yapmış

olduğumuz

görev

mekanizması

sistemini

ağırlık

merkezinin

geçtiği

yere

konumlandırmak ilk topu bırakması sırasında oluşabilecek bir denge bozukluğunu da ortadan
kaldırmış olduk. Görev mekanizmasına özgünlük katacak bir özellik olarak da mekanizmanın
arka bölümüne 6 tane delik açtık ve bu sayede araç içerisinde çok fazla hacim kaplayan görev

mekanizmasının bu dezavantajını hafifleterek kablo bağlantılarını daha kolay bir şekilde
sağlamış olduk.
Uçuş kontrol yüzeylerinden bahsedecek olursak kavramsal tasarım raporunda
belirlenmiş olan NACA 2415 kanat profili kullanılmıştır. Kanadımız dikdörtgen kanat olup kanat
açıklığı 1.5 m veter uzunluğu 25 cm ve kanat alanı 0.375 m2 boyutlarındadır. Kanat üretimini
2 parça olacak şekilde üretip bu parçaları gövde arasında olacak bir biçimde gövdenin üst
tarafında birleştirilmesine karar verilmiştir. Bu parçaların her birinin 67.5 cm uzunluğunda
olması kararlaştırılmıştır. Kanatların gövdeye birleştirilmesi aynı zamanda kanatlardaki
dayanıklılığı da sağlayan borular tarafından sağlanmıştır. Bir diğer kontrol yüzeyi olan kuyruk
için ise yatay kuyruk ve dikey kuyruk olarak yapılan analizler sonucu boyutları belirlendi. Dikey
kuyruğun yüksekliği 25 cm ve genişliği 19 cm olarak hesaplandı. Yatay kuyruk ise 19.5 cm
genişliğinde 60 cm uzunluğunda olacak biçimde karar kılındı.

Resim 6: Aracımızın Teknik Resmi
Hareket kontrol elemanlarını ele alacak olursak kanattaki aileronları yaptığımız
analizler sonucu bize gereken manevra kabiliyetini verecek şekilde ölçüleri ve konumu
belirlendi. 46 cm boyunda 5 cm eninde olacak şekilde boyutu hesaplandı. Aileronların aşağı
yukarı hareketini sağlayabilmek için kanada MG90s servo motor yerleştirildi. Servo motora
takılan kaynak teli ve aileronların ortasına yerleştirilen yekelere bu kaynak teli bağlanarak
aileronların mekanik hareketi sağlandı. Aynı şekilde bu sistem üst kuyruk ve alt kuyruk olmak
üzere ayrı ayrı yapılmıştır. Kanatlarda birer adet aileron bulunmaktadır. Rudder ve elevatorun
mekanik hareketi de bu şekilde sağlanmıştır. Kuyruktaki kontrol elemanlarına gelecek olursak
rudderdaki yüzeyin boyutları 6.5 cm genişlik 25 cm yükseklik olacak biçimde hesaplandı.

Elevatordaki yüzeyin boyutları ise 6.5 cm genişliğinde 60 cm uzunluğunda olacak şekilde
belirlendi. Bu kontrol elemanlarının üretiminde en son balsa eklenerek daha da dayanıklı
olması sağlanmıştır.

Resim 7: Aracın Kontrol Elamanı

Resim 8: Sistem Yerleşimi

Aracın tasarımı inişte bir sorun yaratmayacak şekilde gövdenin üzerine iniş yapacak
biçimde tasarlandı. Ağırlık araç için önemli bir parametredir ve iniş takımı araca ağırlık
yapacağından dolayı tercih edilmemiştir.

2.3) AERODİNAMİK, STABİLİTE VE KONTROL ÖZELLİKLERİ
Aerodinamik analizde en önemli unsurlar uçağın taşıma ve sürükleme katsayı
değerlerinin belirlenmesidir. Bu nedenle analizler yapılırken bu değerler üzerinde durulmuştur.
Bu aerodinamik katsayılar, bağıntılar sayesinde teorik olarak hesaplanmış ve analiz
sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.
Hava aracında bulunması beklenen gereksinimleri belirlerken, yarışma içinde
tamamlanması gereken görevler esas alınmıştır. Bu gereksinimler; stabil uçuş, uçuş süresi
boyunca değişimin minimum olduğu kaldırma kuvveti ve Cl/Cd oranının yüksek olması
istenmesinden dolayı minimum sürükleme kuvveti olarak belirlenmiştir.
Ansys’de yapılan analizler sonucunda çıkan FD ve FL değerleri alınmış ve formüllerde
yerine konularak CL ve CD değerleri teorik olarak hesaplanmıştır. XFLR5’de yapılan kanat profil
analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda birbirlerine yakın değerler
elde edilmiştir.

Kanat taşıma katsayısı birden fazla oturma açısında yapılan analizler sonucunda elde
edilen taşıma, sürükleme ve moment grafikleri Resim-9-10-11-12 de gösterilmiştir. Bu analizler
ve üretim açısından incelemeler yapılarak 0 oturma açısı uygun bulunmuştur. Re sayısı sınır
tabakayı etkilediğinden taşımayı da etkileyen bir değerdir. Re sayısı azaldığında elde ettiğimiz
taşıma katsayısı da azalacaktır.
XFLR5 programında kanat profil analizi -6 ve 15 derece hücum açıları arasına analiz
yapılmıştır. Bu hücum açıları arasında kaldırma, sürükleme ve moment katsayılarının hücum
açısına göre değişimleri verilmiştir. Cl/Cd değerinin hücum açısına göre en yüksek olduğu
nokta aracın veriminin maksimum olduğu noktadır.

Resim 9: Cd-alpha grafiği

Resim 10: Cl-alpha grafiği

Resim 11: Cm-alpha grafiği

Resim 12: Cl/Cd-alpha grafiği

Bu tasarımda planlanan maksimum hız 12 m/sn, ses hızının da yaklaşık 340 m/sn
olduğu düşünülürse mach sayısı değeri yaklaşık 0,03 gibi bir değer olmaktadır. Mach sayısının
0,03 olması nedeniyle sıkıştırılamaz akış mevcuttur. Taşıma katsayısının mach sayısından
etkilenmediği varsayılabilir. Re sayısı 201,707 olarak hesaplandığı için bu değerin de taşıma
katsayısına etkisi dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Resim 13: Basınç-Dağılım Analizi

Resim 14: Resim Hız Analizi

Yapılan CFD analiz sonucu araç üzerindeki hız ve basınç dağılımı şekillerdeki gibidir.
Kuyruk tipimiz konvansiyonel olarak belirlenmiştir. Trim, stabilite ve kontrol açısından
önemlidir. Kanadın oluşturduğu yunuslama momenti için gereken trim ayarı yatay kuyruk
tarafından yapılabilmekte, tek motorlu hava araçlarında pervane dönüşü nedeniyle oluşacak
sapmayı önlemek için gereken trim ayarı da dikey kuyruk tarafından verilebilmektedir.
Yatay ve dikey kuyruklar için simetrik profiller tercih edilmektedir. Bu çalışma için NACA
0009 profili tercih edilmiştir ve 0 oturma açısı kullanılmıştır. Bu profil tercihi dikey kuyruğun
uçuşta sapma yaratmaması adına yapılmıştır.

Resim 15: Kuyruktaki Basınç Analizi

Resim 16: Stabilize Analizi (Cm-alpha)

Stabilize analizinin sonucunda moment katsayısının hücum açısına göre değişimi
verilmiştir. Moment katsayısının pozitif değerden başlayıp negatif bir açı ile grafik çizmesi
aracın kararlı uçtuğunu göstermektedir.
2.4) GÖREV MEKANİZMASI SİSTEMİ
Kavramsal tasarım raporunda tasarlamış olduğumuz görev mekanizmasının prototipi
fotoblok malzemesinden yapıldı. Yapımında mini step motor ve trapez mil kullanıldı. Prototipin
üretimi tamamlandıktan sonra mekanizmanın çalışıp çalışmadığı test edildi. Step motorun

yavaş dönmesi ve mili istenilen sürede yeterli devirde çeviremediği için topları zamanında
bırakamamaktadır. Devri daha yüksek bir step motor seçildiğinde ise motorun ebatları
büyümekte ve ağırlığı önemli ölçüde artmaktadır. Bu sebepten ötürü görev mekanizmasından
gerekli performans ve verim alınamamıştır.
Yeni bir görev mekanizması tasarımı yapılması kararı alınmıştır. Yeni görev
mekanizmasında toplar yarısından dikey olarak kesilmiş silindirin içine yerleştirilmiştir.
Silindirin alt kısmında topların geçebileceği iki tane delik yer almaktadır. Topları tutması ve
bırakması için silindirin merkezine eş aynı yarıçaplı dairesel bir plaka üretilmiştir. Plakanın
üzerinde topların çapında bir delik vardır. Bu delik silindirdeki top deliklerine denk gelecek
şekilde ayarlanmıştır. Silindirin merkezine bir servo motor tutturulmuş ve servo motorun ucu
plakaya bağlanmıştır. Servo motorun dönmesiyle plaka üzerindeki delik ve silindir üzerindeki
ilk deliğin merkezleri çakıştığında birinci top, ikinci deliğin merkezi ile çakıştığında ikinci top
serbest kalacak şekilde tasarlanmıştır.
Yapmış olduğumuz yeni görev mekanizmasının boyutlandırmasını ele alacak olursak
yüksekliği 65 mm, genişliği 135 mm, uzunluğu 96 mm olarak belirlendi. Bu ölçülerin
belirlenmesinde yarışma esnasında bize verilecek olan topların çapların maksimum bir şekilde
hesaplandı. Diğer parametreleri de bunu göz önünde bulundurarak belirlendi.

Resim 17: Görev Mek. 3D Baskı

Resim 18: Görev Mek. Teknik Resmi

2.5) ELEKTRİK-ELEKTRONİK KONTROL VE GÜÇ SİSTEMLERİ
Aracımızda kullandığımız elektrik-elektronik malzemelerde dikkat ettiğimiz ilk
önceliğimiz yarış isterlerini doğru şekilde karşılamak, araç tasarımına uygunluk ve görevlerde
başarı sağlayabilmektir.

Sabit kanat insansız hava aracımızda motor seçimi olarak görev 1 ve görev 2 için
gerekli olan hız, manevra ve gerekli itki-ağırlık oranını sağlayabilecek T-Motor AT2826 uzun
şaft fırçasız DC motoru kullanmayı tercih edilmiştir. Motorun teknik özellikleri; 12N14P iç
yapısına sahip, 900 KV değerinde, iç direnci 24mΩ olup boşta iken çektiği akım 2.2 Amper
değerinde ve maksimum akım kapasitesi 57(A)/60(s)’dir. Seçilen motora uygun olarak APC
12x6e pervane seçimi yapılmış ve motor pervane ile birlikte maksimum 47 A anlık akım değeri
çekmektedir ve yapılan testlerde 2800 gram itki verebilmektedir. Motorun teknik özelliklerine
uygun olarak seçilen Skywalker ESC; alçak gerilim kesme koruması, aşırı ısınma koruması,
gaz sinyal kaybı koruması özelliklerine sahiptir. Standart akım değeri 60 A’ dir, maksimum 10
saniyeden az süre boyunca 80 A kadar dayanım gösterebilir. ESC’ nin BEC (voltaj regülatörü)
devresi 5V/5A çıkış verebilen anahtarlamalı devreye sahiptir. Servoların ve Raspberry’ in ESC
üzerinden güç çekmemesi için PM07 güç modülünün PWM çıkışları Hobbywing Ubec 5V 3A
regülatör kartı kullanılarak beslenmiştir.
Aracın kontrol yüzeylerinde 5 adet ve görev mekanizmasında 1 adet, bakır metal dişli
ve çift bilyalı rulman yapıya sahip olan Tower Pro MG90S Servo Motor kullanılmıştır. MG90S
servo motorun dönme açısı 360 derece ve reaksiyon hızı 4.8V da 0,11 sn/60 derece olması
aracımız için istenilen standartlardadır. Sabit kanat insansız hava aracında batarya olarak
gerekli güç tüketim hesabına ve görevler için uçuş süresine göre XT60 soketli PROFUSE 5000
mAh 14.8 V 4S 45C Lipo pil kullanılmıştır. Bataryadan gelen gücün uygun değerlerde
alınabilmesi için Pixhawk4 PM07 güç modülü tercih edilmiştir. Harici beslemesini Ubec modülü
ile sağlayarak servo motorlar, Raspberry Pi kartı beslemesi verilmiştir. Aracımızda hava hızını
en doğru şekilde ölçmek için pitot tüpü ve hava hızı ölçer sensörleri kullanmaktayız.
Aracın güvenlik önlemi ve emniyeti ilk sırada yer almaktadır. Aracın olası bir, fazla akım
çekme durumu ve kullanılmayan durumlarda gücün kesilmesi için 80 A akım kesici sigorta
kullanıldı ve aracın üzerine monte edildi. Sigorta seçimi yarış isteri olan teknik kontrol
aşamasındaki akım ve gücü 2 saniyede kesme şartını sağlamaktadır. Yine güvenlik için LiPo
bataryayı araçta LiPO saklama kılıfı ile birlikte bulundurmaktayız.
Araçta uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk 4 uçuş kontrol kartı kullanılmaktadır. Seçilen
kartta STM32F765 ana FMU ve yedek STM32F100 işlemcisi, yüksek kalitede İMU sensör
donanımı, gelişmiş arayüzü, fail-safe, açık kaynak kodlar, programlanabilme özelliği ve
kullanılan GCS (yer kontrol istasyonu) yazılımı Mission Planner’a uyumluluk gibi özellikler
vardır. Görevlerde gerekli olan konum parametreleri için Pixhawk4 GPS modülü kullanıldı.
Aracın yer kontrol istasyonu ile anlık haberleşmesi için XBee 3 Pro modülü kullanıldı.
XBee3 Pro tercihi yayın frekansı, menzili, şifreli yayın ve veri hızı göz önüne alınarak
yapılmıştır. XBee3 Pro 2.4 ghz radyo frekansına sahip olup açık alanda 3200m mesafeye

sahiptir. Yer istasyonu ve İHA için aynı model XBee’ler kullanılmış olup her ikiside RP-Sma
antene sahiptir. Anten seçimi İHA’nın yer istasyonu merkez olacak şekilde uçuş mesafesinin
geniş bir menzil olması için özenle seçilmiştir. Xbee3 Pro modülü RF 250 Kbps veri hızına
sahiptir. Xbee3 modülleri Zigbee3 protokolünü kullanmaktadır. Xctu arayüzü ile uçtan uca
şifreleme yapılabilmektedir ve farklı RF modüllere karşı bağlantı güvenliği oluşturur. XBee3 ile
256 bitlik AES şifreleme de mümkündür.
İHA’nın manuel uçuş testleri, görevlerde manuel kalkış, iniş ve otonoma geçişinde
kullanmak üzere RC kumanda ile alıcısına ihtiyaç vardır. İha’nın güvenliği için kumanda, alıcı
seçiminde menzil ve sinyal bağlantısının devamlılığı kritik önemdedir. Aracın RC bağlantısı için
RadioLink AT9S kumanda ile R9DS alıcısı tercih edilmiştir. Alıcı 9 kanallı ilk 5 kanalı uçuş için
8.kanalı uçuş modları için ayrılmıştır. Kumanda ile alıcı 2.4Ghz radyo frekansı ile yayın
yapmaktadır. Alıcı SBUS, PWM, PPM, CRSF çıkışlara sahiptir. Pixhawk bağlantısı için SBUS
giriş ve çıkışları kullanılıp PPM encoder gerektirmemektedir. Sabit kanat uçak tipini
desteklemektedir. Uçuş anında model voltajı, hız, tırmanma gibi verileri görüntüleyebilir ve bu
sayede manuel uçuş testlerinde pilota kolaylık sağlar.
Yarışmada görev 2‘deki hedef tespit ve mekanizma çalışması için Raspberry Pi 4 8 GB
kartını kullandık. Seçtiğimiz kart VideoCoreVI Graphics ile 1,5 GHz Dört Çekirdekli ARM
Cortex-A72 CPU'ya ve 8 GB LPDDR4 SKU RAM’ e sahiptir. Pi 4, bir 4K 60fps HEVC videosunu
bir Micro-HDMI portu üzerinden görüntüleyebilir ve aynı anda iki adet 4K ekrana ancak 30fps
yenileme hızıyla bağlanabilir. Güç tüketimi açısından 5V/3A tüketimi vardır ve bizim için
idealdir.
Falcon-1 ‘in güç ve elektrik sistemlerinin araca entegrasyonunda çizdiğimiz devre
şemasından yola çıktık. Kablolamalarda bağlantı doğruluğuna ve uyumlu kablo ve soketleri
içermesine dikkat ettik ve 12 awg ve 14 awg kablo, xt60 konnnektör, 3.5 mm banana konnektör
kullandık. Konnektorleri lehimlerken çok dikkat ettik. İzolasyonlu olmasına dikkat ederek
bağlantı yerlerinde ısı ile daralan makaronlar kullandık Güç ve elektronik sistemlerimizi birçok
kısa devre testi ve kontrollerden geçirerek aracımıza entegre ettik.
Aracımızın otonom uçuşu Pixhawk 4 uçuş kontrol kartı, Ardupilot otonom pilot yazılımı
ve Mission Planner yer istasyonu ile yapılmıştır. Otonom uçuş için öncelikle uçak Airframe’ine
uygun yazılım yer istasyonu sistemi üzerinden uçuş kontrol kartına kurulmuştur. Uçuş için
gerekli olan pusula, kumanda kalibrasyonları yapılmıştır. Aracın PID ayarları yapılmıştır.
İHA’nın otonom pilot için gerekli olan parametreleri hesaplanmış ve uçuş kontrol kartına
girilmiştir. Uçuş modları kumanda da 8.kanala atanıp 3.uçuş modu Auto yapılarak otonom uçuş
modu haline getirilmiştir. Mission Planner yer istasyonu ile otonom uçuşta gerçekleştirilecek
görev öncelikle simülasyonları yapılarak hazırlanmıştır.

İhamızın gerçekleştireceği otonom uçuşun simülasyonlarını Ubuntu işletim sistemi
üzerinden açık kaynak kodlu olan 3B simülasyon yazılımı Gazebo üzerinden yaptık ve bununla
birlikte herhangi bir ek donanıma gerek duymayan uçuş simülasyon yapabilen açık kaynak
kodlu insanız araç yazılımı Ardupilot SITL i kullandık. Aynı zamanda ihaya çeşitli komutlar
verebileceğimiz yardımlı bilgisayar üzerinde çalışan ve aracın anlık verisini alabileceğimiz bir
Python kütüphanesi olan Dronekit kütüphanesini kullandık. Dronekit kütüphanesinden gerekli
fonksiyonlar, parametreler, Attributelar ve Mavlink komutları kullanılmıştır. Hazırlanan görev
uçuş kontrol kartına yazdırılmış ve otonom uçuş için hazır hale getirilmiştir.
Görev 1 manuel kalkış ile başlayıp 5 saniye içinde kumanda ile otonom uçuş moduna
geçilecek şekilde tasarlanmıştır. Araç kalkıştan sonra 30 derecelik açı ile 20m irtifaya yükselip
uçuşuna bu irtifada devam edecektir. İha direk 1 ve direk 2 hizasına geldiğinde
LOİTER_TURNS parametreleri ile 30m yarıçaplı yarım daireyi tamamlamasının ardından
sonraki waypointe ulaşacaktır. Araç 1.tur ve 2.turda manevra kabiliyetlerine göre 15m’lik
yarıçapa sahip yataydaki 360 derecelik dönüş hareketini yapacaktır. İha 2.turunda bitiş
çizgisini geçtikten sonra manuel olarak iniş yapacaktır. Yaklaşık 278m olan elips uçuş alanının
çevresini ve çevresi 90m olan çember ile 2 turda aldığı yaklaşık 736 metre yolu 12m/s hız ile
uçacak olan araç görevini tahmini 61 saniye içerisinde tamamlayacaktır.
Görev 2’de kalkış manuel olup kalkıştan 5 saniye içerisinde pilot tarafından otonom
uçuş moduna geçilecektir. Görev 2’nin uçuş irtifası topun hedefe bırakılmasındaki başarı
oranını arttırmak için 10m olarak ayarlanmıştır. Araç otonom uçuşa geçtikten sonra irtifasını
10m’ye sabitleyip bu irtifada devam edecektir. Uçuş algoritması aşağıda verilmiştir.

Resim 19: Otonom uçuş görev-2 planlaması

Resim 20: Devre Şeması

2.6) HEDEF TESPİT VE TANIMA SİSTEMİ
Görev 2 birinci turda koordinatları daha önce belli olmayan 2,5m çaplı kırmızı renkli
dairenin tespit edilip daha sonra sırasıyla 55mm-65mm çapında 80-105 gram ağırlığında iki
adet içi jel silikon topları 2. ve 3. turda bırakılması istenmektedir. Araç da görev 2’de yer alan
hedef tespit ve tanıma sistemi için Raspberry Pi 4 8Gb kartı ve Raspberry Pi kamera V2 modeli,
Pixhawk4 uçuş kontrol kartı ve SG90s mikro demir çarklı mini servo motor kullanılmaktadır.
Hedef tespit ve tanıma sistemi için OpenCV-Python kütüphanesi tercih edilmiştir. Hedef
tespit ve tanıma sistemi algoritması kısaca; kırmızı dairenin algılanması, ekranda belirlenen
aralığa girdiğinde merkez piksel koordinatlarının ve GPS koordinatlarının sürekli alınarak
depolanması, ekrandan çıktığında ise depolanan piksel koordinatlarının ekran merkezine olan
uzaklığının hesaplanarak en yakın daire merkezinin seçilmesi, dairenin yarıçapının hem
ekranda kaç piksel olduğu hem de gerçekte kaç metre olduğu bilgisinden yararlanılarak (oran
orantı kullanılarak) seçilen dairenin merkezinin ekran merkezine olan piksel uzaklığının
metreye çevrilerek kameranın dikey izdüşümünün daireye kaç metre uzaklıkta olunduğunun
x,y koordinatlarınca bulunması, bulunan bu uzaklığı kullanarak seçilen GPS koordinatının
düzeltilmesi ve dairenin harita üzerinde net GPS koordinatının bulunması, 2. ve 3. uçuşlarda
ise bu GPS koordinatına yaklaştığında servoyu çalıştırarak topu bırakmasıdır. Hedef tespit ve
tanıma sisteminde kırmızı daireyi tespit etmek için 2 farklı fonksiyon kodlanmıştır.

Resim 21: Fonksiyon Tespit Görüntüsü

Resim 22: Fonksiyon Tespit Görüntüsü

1. fonksiyonda dairenin ekranda tam tespit edilebiliyor olması durumuna göre daire
etrafına çember çizdirerek Resim1.1’deki gibi merkez piksel koordinatları alınmıştır. 2.
fonksiyonda ise; dairenin tam tespit edilemiyor ancak kırmızı cisim tespiti yapılabiliyor
olmasına göre, kırmızı nesne bir dikdörtgen içerisine alınmıştır. Sonrasında dikdörtgenin
herhangi bir köşesinin kırmızı nesnenin merkezine olan uzaklığını yarıçap kabul eden ve
merkezi kırmızı nesnenin merkezi olan bir çember çizdirilerek Resim1.2’deki gibi merkez piksel
koordinatları alınmıştır.

Algılanan kırmızı dairelerin merkez koordinatları ve o anda İHA’nın bulunduğu GPS
koordinatları; ekranda belirlenen aralığa girmiş olma durumuna göre bir listede depolanır.
Kırmızı daire ekrandan kaybolduğu ilk anda; program, koordinatları depoladığı listedeki kırmızı
dairelerin merkez pixel koordinatlarının, kamera ekranı merkez pikseline olan uzaklığını 2
nokta arası uzaklık formülünden yararlanarak hesaplamaya başlar.

Resim 23: Nokta arası uzaklık formülünün kod tanımı
Hesaplamalardan sonra en küçük uzaklığa sahip daire ve GPS koordinatları seçilir. Kırmızı
daire ekrandan kaybolduğunda ise işlem gücünden kazanmak için kamera kapatılır.
2. uçuş öncesi kırmızı dairenin harita üzerinde net GPS bilgilerini almak için pixel
mesafeleri gerçek mesafelere çeviren algoritma tasarlandı. Algoritma ekrandaki dairenin pixel
olarak yarıçapını ve dairenin metre cinsinden yarıçapını almaktadır (programa yarışmada
belirtilen 1.25 metre yarıçap tanımlanmaktadır). Program pixel mesafe ile gerçek mesafe
arasında oran-orantı kullanarak yüksekliğe bağlı her bir pixel arasındaki gerçek mesafeyi
tanımlamaktadır. Böylece kameranın dikey izdüşümü ile kırmızı dairenin merkezi arasındaki
uzaklığı x,y eksenince bulunur.

Resim 24: Raspberry pi daire merkezi ile kamera izdüşümü arasındaki uzaklık çıktısı
Resim1.4’deki gibi metre cinsinden değer bulan program sonrasında bu dairenin
görüntüsünün alındığı andaki İHA’nın GPS koordinatları üzerinde değişiklikler yapılarak tespit
edilen kırmızı dairenin net GPS koordinatları bulunur. 2. uçuşta ise İHA’nın sürekli olarak GPS
verileri çekilerek koordinatları alınır ve İHA’nın koordinatları kırmızı dairenin koordinatlarına
eşit ya da 1 metreden daha yakın olduğunda servoyu 1. kez çalıştırarak 1. topu düşürür. 3.
uçuşta ise aynı şekilde koordinatları alır ve yine kırmızı dairenin koordinatlarına eşit ya da 1
metreden daha yakın olduğunda servoyu 2. Kez çalıştırarak 2. topu düşürür ve program
sonlanır.

Resim 25: Hedef tespit ve tanıma sistemi akış şeması

2.7) UÇUŞ PERFORMANS PARAMETRELERİ
Sabit kanat insansız hava aracımızın en fazla güç tüketen birimimi olan AT2826
motorumuzdur. Motorumuz tam gazda 824,6W enerji harcarken diğer bileşenler olan kanat,
kuyruk ve görev mekanizmasında ki servo motorlar, uçuş kontrol kartına entegre edilen
cihazlar, Raspberry pi 4 vs. diğer elektronik elamanlar toplam da 70W enerji harcıyor. Bu
durumdan dolayı Batarya seçimimin de motorumuzun harcadığı gücü dikkate aldık. Gerekli
güç ayrıntıları, batarya kapasite gereksinim hesabı aşağıda gösterilmiştir.
Lipo Kapasitesi Motor Throttle Toplam Ağırlık Toplam Harcanan Güç
(mAh)
(%)
(gram)
(Watt)
Görev 1

5000 mAh

Görev 2

5000mAh

Görev 1

5200mAh

Görev 2

5200mAh

50,00%
80,00%
100,00%
50,00%
80,00%
100,00%
50,00%
80,00%
100,00%
50,00%
80,00%
100,00%

2552

2752

2552

2752

Uçuş Süresi
(dk)

240,7W
509,6W
894,6W
244,54W
517,76W
897,40W
240,7W
509,6W
894,6W
244,54W
517,76W
897,40W

Resim 26: Görevler de Güç Ayrıntıları ve Uçuş Süreleri Tablosu

17dk
8,41dk
4,72dk
16,8dk
8,38dk
4,70dk
19,6dk
10,4dk
5,72dk
19,5dk
10,2dk
5,69dk

Resim 25 de ki verileri analiz ederek en uygun batarya olarak PROFUSE 5000 mAh
14.8 V 4S 45C Lipo batarya ve LEOPARD-POWER 5200mAh 14.8 V 4S 70C batarya
kullanmayı tercih ettik. Profuse 5000mAh 14.8V 4S 45C Batarya uçuşlarda kullanmayı tercih
edeceğiz. Olumsuz bir durum olursa (patlama vs.) LEOPARD-POWER 5200mAh 14.8 V 4S
70C kullanılacaktır. Uçuşlarda Kullanacağımız Profuse 5000 mAh bataryamızın güç tüketim
testlerinden elde ettiğimiz verilerle Resim 26 da gözüken akıma bağlı bataryanın deşarj
grafiği çıkarılıp gösterilmiştir.

Resim 27: Akıma Bağlı Bataryanın Deşarj Grafiği
Uçuş görev performans verilerin hesaplamalarının yapılmış olup değerleri aşağıda verilmiştir.
Görev 1 Görev 2
Uçak Ağırlığı (gr)

2552

2752

62

63

Cd

0,029

0,029

Clseyir

0,965

0,965

7,22

7,53

88

85

Kanat Yükü(g/dm²)

Stal Hızı (m/s)
Maksimum Hız (km/h)

Görev 1 Görev 2
Dönüş Yarıçapı (m)

15

15

Tahmini Görev süresi (s)

61

92

İtki Ağırlık oranı (T/W)

1,3

1,21

Kanat Açıklığı(m)

1,5

1,5

Kanat Alanı (m^2)

0,375

0,375

3,20

3,17

Maksimum Menzil (km)

Resim 28: Hesaplama sonuçları
Sabit kanat insansız hava aracımızın tırmanma hızı ve açı grafiği aşağıda verilmiştir.

Resim 29: Tırmanma hızı ve Açı grafiği

F_L×sinβ=(m×V_t^2)/r) Aracın sabit yarıçapta dönüş yapabilmesi için gerekli kuvveti
hesaplamak için yanda verilen formülden yararlanarak 26.4192 bulunmuştur.
β=Arccos(W/F_L ) Aracın savrulmadan dönebilmesi için gerekli merkezkaç kuvvet
eşitliği. β açısı mevcut irtifasını koruyarak dönebilmesi için gerekli değerdir. Emniyetli Dönüş
için gerekli açı değeridir. W (uçağın ağırlığı), Fl (taşıma kuvveti) bölümünün ters kosinüsünün
alınması ile 35.4126 değerine ulaşıldı.
2.8) HAVA ARACI MALİYET DAĞILIMI
Aracımızı tasarlarken ve üretirken kullandığımız malzemeleri görevleri en iyi şekilde
gerçekleştirmeye yönelik detaylı literatür taraması yaparak seçtik ve maliyet dağılımına dikkat
ettik. Kullandığımız bazı malzemelerde olası bir zarar görme durumlarını dikkate alarak 2 şer
3 er tane sipariş verdik.

Resim 30: Maliyet Tablosu
2.9) Yerlilik
Yerlilik çalışmamız bulunmamaktadır.

