TAKIM ADI: TUAV TEAM
ARAÇ TÜRÜ: SABİT KANAT
ÜNİVERSİTE: ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
TAKIM KAPTANI: FARUK KURTULUŞ

1.PROJE ÖZETİ
TUAV Team, Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması kapsamında sabit kanatlı bir
insansız hava aracı tasarlayıp, üretmek ve yarışma kapsamındaki görevleri başarılı bir şekilde
gerçekleştirmek

üzere,

Altınbaş

Üniversitesi

elektrik-elektronik,

makine

ve

yazılım

mühendisliği lisans-lisansüstü öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından kurulmuş bir takımdır.
Bu bağlamda takım; yarışma kapsamında tasarlanıp üretilecek hava aracını, geliştirilecek
görev algoritmalarını ve otonom uçuş sistemlerini tasarlamak, aynı zamanda ürünleri
gerçeklemek hususunda yeterli donanıma sahiptir.
TUAV Team, yarışma stratejisini düşük hızda ve dengeli uçan, yeterli manevra
kabiliyetine sahip bir hava aracı üretmek üzerine kurmuştur. Bu sayede, otonom uçuş
sistemlerinin, hedef tanıma ve belirleme sistemlerinin daha isabetli çalışabilmesine olanak
sağlamak

hedeflenmiştir.

Böylelikle,

yarışma

kapsamındaki

görevler

başarıyla

tamamlanacaktır.
Hava aracının tasarımı ve üretimi tamamen takım üyesi öğrenciler tarafından
yapılmıştır. Ek olarak, hava aracında kullanılan alt sistemlerin birçoğu (yük bırakma sistemi,
gimbal sistemi, motor, motor sürücü) özgün olarak geliştirme programlarına alınmıştır. Bu
sayede takım, özgün hava aracı alt sistemleri de tasarlamış ve üretmiştir.
Bahsedilen tüm tasarım ve üretim süreçlerinin yanı sıra, proje takip, zaman planlaması,
maliyet planlaması ve bütçe yönetimi, sosyal medya ve tanıtım faaliyetleri gibi diğer işler de
takım üyesi öğrenciler tarafından yapılmıştır. Bu sayede öğrenciler alanı dışındaki konularda
da sorumluluk alarak, kendilerini geliştirme imkânı bulmuşlardır.
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Tasarıma başlamadan önce takımın hedefleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu hedefler
doğrultusunda; günümüzde insansız hava araçlarının yetkinlikleri, havacılık sektöründe
kullanılan teknolojiler incelenmiş ve askeri dahil birçok alanda kullanılabilecek bir platform
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yarışma görev şartları ve kriterleri incelenmiş, hedefler ile ortak
bir noktada buluşturularak yarışma görevlerini optimum düzeyde gerçekleştirebilecek ve aynı
zamanda aktif görev yapabilecek bir hava aracının tasarlanması hedeflenmiştir.

Tasarım sürecinde, farklı hava aracı tasarımları yapılmıştır. Birbirinden bağımsız ve farklı
yetkinliklere sahip olan hava araçları, tasarım sürecinde sürekli olarak karşılaştırılmıştır.
Gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme süreci kapsamında aynı zamanda birçok ürün
geliştirilmiştir. Ortaya çıkan tasarımların pozitif ve üretilebilir kısımları birleştirilerek son tasarım
elde edilmiştir.
Hava aracı tasarlanırken, rüzgâr ve hava akışından minimum etkilenecek bir yapı
oluşturulmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda; oluşturulan mimaride hava aracının düşük
süratlerde görev icra edebilmesini sağlayabilmek amacıyla, kanat tasarımına azami derecede
özen gösterilmiştir. Yapısal olarak birbirinden farklı kısımlarda, farklı kompozit malzeme
uygulamaları yapılmıştır. Kanatlar destek ve dayanımı için karbon fiber ve balsa ile üretilmiş,
gövde içerisinde strafor köpük-karbon fiber ile destek iskelet oluşturulmuş, kuyruk kısmında
ise karbon fiber-bal peteği(honeycomb) malzeme ile birleştirilerek mukavim bir yapı elde
edilmiştir.
Oluşturulan kompozit yapı sayesinde hava aracının dayanımı ve yetkinlikleri arttırılmıştır.
Uluslararası alanda 4 kg’dan düşük ağırlıktaki uçaklar için güvenli uçuş aralığı 8 km/h olarak
belirtilirken, tasarlanan hava aracının 32 km/h hıza kadar çıkan rüzgârlı hava şartlarında
başarılı uçuş sergilediği görülmüştür.
Hava aracı ve içerisindeki alt sistemlerin tasarımında birçok ürün özgün olarak
tasarlanmıştır. Gövde tasarımının yanı sıra yük bırakma mekanizması ve gimbal sistemi takım
tarafından özgün olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
Hava aracı tasarımının yanı sıra aviyonik sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi de oldukça
önemlidir. Bu kapsamda öncelikli olarak yerli fırçasız motor tasarımına başlanmıştır. Geçmiş
yıllarda farklı alanlarda yapılan çalışmalardan elde edilen tecrübeler doğrultusunda gerekli
kriterlere uygun bir motor tasarlanmıştır. Eş zamanlı olarak uçuş dinamiğinin önemli
unsurlarından olan ESC tasarımı gerçekleştirilmiştir. Motor ve ESC’nin takım tarafından
üretilmesi, yapılan testler sonucunda gerekli optimizasyonların yapılmasına katkı sağlamıştır.
1.2 Takım Organizasyonu
Takım üyeleri seçilirken, ihtiyaçlar doğrultusunda disiplinler arası bir ekip oluşturulması
amaçlanmıştır. Görev ve yetkinliklerine göre her üyenin takım içerisindeki rolü birbirinden
farklıdır. Takım üyelerinin tanıtımı video içerisinde yapılmıştır.

Şekil 1.2.1. Takım Organizasyonu

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Tablo 1.3.1. Planlanan İş Zaman Çizelgesi

Tablo 1.3.2. Gerçekleşen İş Zaman Çizelgesi

Hava aracının tasarım ve üretim çizelgeleri Tablo 1.3.1 ve Tablo 1.3.2’de sunulmuştur.
Zaman çizelgeleri incelendiğinde, mart ayına kadar planlanan şekilde ilerlenmesine rağmen

tasarımların tamamlanması ve üretim kısmına geçilmesiyle aksaklıklar yaşanmıştır. Gerek
pandemi şartları içerisinde gerçekleşen yasaklar, gerekse takım üyelerinin sağlık sorunları
nedeniyle zorunlu aksamalar olmuştur. Mayıs ayı itibari ile uygulanan yasakların kalkması ve
pandemi şartlarının hafiflemesi ile üretim kaldığı yerden hızlıca devam etmeye başlamıştır. Bu
kapsamda Mayıs ile temmuz ayları arasında yoğun çalışma temposu yakalanmış, geçen süre
zarfında 3 adet hava aracı prototipinin üretimi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen çalışma temposu
ile testlere başlanmış ve yarış gününe kadar devam edilmesi hedeflenmiştir.
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Hava aracının nihai tasarımındaki boyutsal parametreler Tablo 2.1.1’de yer almaktadır.
Tablo 2.1.1. Hava Aracı Boyutsal Parametreler

Boş
yüklü

ve

durumların

göz

önüne

alındığı,

hava

aracının parça ve
toplam

ağırlık

tablosu

Tablo

2.1.2’de

yer
Tablo 2.1.2. Hava Aracı Parça Ve Toplam Ağırlık Tablosu

almaktadır.
Aerodinamik
tasarlanan
aracına

ve
ait

karakteristik
hücum

merkez;

üretilen
airfoil

hava

yapısının

özellikleri

gereği,

kenarından

veter

uzunluğunun 1/3 oranına karşılık
gelen noktada yer almaktadır.
Araç içerisindeki yük dağılımı,
aracın

başta

belirlenen

aerodinamik merkez noktasında
dengede kalmasını sağlayacak
şekilde yapılmıştır. Bu yerleştirme
başlangıçta

Solidworks

CAD

programı üzerinden yapılmış daha sonrasında fiziksel olarak parçaların yerleştirilerek ölçüm
yapılması suretiyle konumlar tam olarak tespit edilmiştir. Referans merkezi aynı zamanda
uçağın aerodinamik merkezi olarak kabul edilmiştir. Referans merkezinin koordinatları Şekil

2.1.1‘de

sunulmuştur.

Bahsedilen

referans merkezine göre Sabit Kanatlı
İHA Yüksüz Ağırlık Merkezi Tablosu,
Tablo 2.1.3’te yer almaktadır.

Şekil 2.1.1. Referans Merkezi Koordinat Gösterimi
Tablo 2.1.3. Hava Aracı Yüksüz Ağırlık Merkezi Tablosu

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Hava aracı tasarımında; yarış kurallarında yer alan 4 kg sınırını geçmeyen, değişken
hava koşullarına uygun, yarış görevlerini yerine getirebilecek irtifada stabil uçabilen, maliyet
etkin bir tasarım yapılmasına dikkat edilmiştir. Tasarımda, stabil uçuş için gerekli aerodinamik
hesaplamalarına öncelik verilmiştir.
Hava aracı gövdesinin üretiminde, 200 gr twill karbon fiber kompozit malzeme
kullanılmıştır. Üretimde, erkek PVC köpük kalıp üzerine el yatırma yöntemiyle iki kat karbon
fiber kumaş kaplanmıştır. Kaplama işlemlerinin ardından, gövde içerisinde bulunan köpükler

boşaltılmış ve yük bırakma mekanizması, gimbal sistemi, kuyruk, kanat ve motor montajı için
gerekli olan kesim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen nihai gövdenin mukavemetini
arttırmak amacıyla şase görevi görebilecek destekler atılmıştır. Belirtilen gövde üretim
yönteminin aşamaları tanıtım videosunda sunulmuştur.
Bir diğer imalat yöntemi denemesi olarak, dişi kalıp üretimi yapılmıştır. Gövde ve
kanatlar, alt ve üst olmak üzere iki ayrı parça olarak üç boyutlu yazıcı kullanarak PLA (poliaktik
asit) malzemesiyle üretilmiştir. Üretilen dişi kalıplar üzerine karbon fiber uygulanıp vakum
işlemine alınmıştır. Bahsedilen üretim yöntemlerinin aşamaları tanıtım videosunda yer
almaktadır.
Hava aracının kanat üretiminde, 200 gr twill karbon
fiber kompozit malzeme kullanılmıştır. Üretimde erkek
kalıp olarak PVC köpük kullanılmıştır. Köpük kesimleri,
atölyede üretilen köpük kesme makinesi ile yapılmıştır.
Kanat iskeletinde iki adet farklı boyutlarda destekleyici
karbon fiber boru kullanılmıştır. Aynı zamanda, iskelette 5
adet nomex honeycomb malzeme üzerine iki kat karbon
fiber kaplanarak üretilmiş rib bulunmaktadır. Nomex
honeycomb malzemenin kullanılma sebebi, hafif ve
mukavim yapısıdır. Hava aracı 1000 mm uzunluğunda iki
adet kanada sahiptir. Her bir kanadın ağırlığı 600 gram
olarak ölçülmüştür. Yapılan testler sonucunda kanatların
her birinin 5 kg yüke kadar dayanıklı olduğu görülmüştür.

Şekil 2.2.1. Erkek Köpük Kanat Kalıpları

Kanatlara ait üretim görseli Şekil 2.2.1’de sunulmuştur.
Üretim

aşamalarının

detayları

tanıtım

videosunda

sunulmuştur.
Hava aracının dikey ve yatay kuyrukları gövde ve
kanatta olduğu gibi karbon fiber kompozit malzeme
kullanılarak üretilmiştir. Riblerde kullanılan yöntem kuyruk
üretiminde de uygulanmıştır. Nomex honeycomb malzeme
üzerine iki kat karbon fiber kaplamayla yapılmıştır.
Kuyruklar gövdeye dış çapı 22mm iç çapı 20 mm olan
karbon fiber boru profil ile montajlanmıştır. Kuyruk kısmının
Şekil 2.2.2. Dikey Ve Yatay Kuyruk

üretim aşamaları ve montajlanmış hali Şekil 2.2.2’de ve Montajı
tanıtım videosunda yer almaktadır.

İniş takımı tasarlanırken üretim açısından kuyruk tekerlek(taildragged) iniş takımı tercih
edilmiştir. Bu tasarım yapılırken iniş takımı üzerinde oluşabilecek yüksek gerilimler göz önüne
alınarak tasarlanmıştır. Ürünün imalatı yapılırken son teknoloji kompozit ürünü olan prepreg
(önceden reçinesi emdirilmiş karbon kumaş) kullanılmıştır. İniş takımı kalıbı Şekil 2.2.3’te
görüldüğü gibi dört kat MDF malzemesi kesimi sonucu elde edilmiştir. Nihai iniş takımı basınç
altında 135 derecede kürlenerek üretilmiştir. Bu ürünün karbon laminasyonu ihtiyaçlar
doğrultusunda orta kısımlar daha kalın olacak şekilde uçlara doğru incelerek yapılmıştır.
Bunun sebebi olarak hem esnek bir yapı oluşturmak hem de iniş takımının orta (en yüksek
gerilmelerin

olduğu)

kısımlarının

daha

sağlam

olmasıdır.

Ortaya

çıkan

bu

ürün

üniversitemizdeki basma makinesinde yapılan testi Şekil 2.2.4’te gösterilmiştir. Basma testi
sonucunda 830.4 N kuvvet altında istenilen esnekliği ve sağlamlığı göstermiştir.
Hava aracının katı modellemesinde
Solidworks CAD programı kullanılmıştır.
Detaylı

ölçülendirmeler

teknik

çizim

görsellerinde yer almaktadır. Teknik çizimde
yer alan kanat yüzey alanı, dikey ve yatay
kuyruk yüzey alanları, aracın genişliği ve
uzunluğu, kullanılacak olan malzemelerin
uçak
uçağın

içerisindeki
istenilen

yerleşim

durumuna,

kaldırma

kuvveti

üretmesine, stabil uçma gerekliliğine ve

Şekil 2.2.4. İniş Takımı
Nihai Hali Ve MDF Kalıbı

Şekil 2.2.3. İniş Takımı
Basma Testi

aerodinamik özelliklerine uygun oluşturulmuştur. Teknik çizim Şekil 2.2.5’te yer almaktadır.

Şekil 2.2.5. Hava Aracı Teknik Çizimi

Sistem yerleşimi ile ilgili görseller Şekil 2.2.6’da yer almaktadır.

Şekil 2.2.6. Hava Aracı Sistem Yerleşimi

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Yapılan araştırmalar ve simülasyon Tablo 2.3.1. Kanat Profili Değişkenleri Tablosu
sonuçlarına

göre

hava

aracının

istenilen

görevleri ve gerekli manevraları yapabilmesi için
seyir hızının 12 m/s ile 15 m/s arasında olması
gerektiği sonucuna varılmıştır. Hava aracının bu
bahsedilen

hızlarda

stabil

uçabilmesi

için

yaklaşık 35 N ile 38 N arası bir kaldırma
kuvvetine ihtiyacı olduğu hesaplanmıştır. Bu
isterleri sağlayabilmek için kanat profili, kanadın
veter

uzunluğu

ve

hücum

açısı

oldukça

önemlidir. Bu sebeple uzun araştırmalar ve
hesaplamalar sonucunda kanat profili olarak
NACA

4415

profilinin

seçilmiştir.

özellikleri

Kullanılan

Tablo

kanat

2.3.1’de

yer

almaktadır. Kanat profilinin bazı özelliklerinin
karşılaştırıldığı

grafikler

bulunmaktadır.

Kanat

Şekilde

profilinin

2.3.1’de

seçiminden

sonra tasarlanan kanadın veter uzunluğu için
araştırmalar

ve

analizler

yapılmıştır.

Başlangıçta 250 mm olarak düşünülen veter
uzunluğu

istenilen

ulaşamamıştır.

Birçok

taşıma
veter

kuvvetine
uzunluğu

Şekil 2.3.1. Kanat Profili Cl, Cd ve Alpha Grafikleri

denemesi ardından 300 mm’lik
uzunluğa karar verilmiştir. Kanat
profili

ve

veter

uzunluğunun

belirlenmesinin ardından hücum
açısı analizlerine başlanmıştır.
Bu analizler sonucu 5 derecelik
bir hücum açısı kullanılmıştır.
Şekil 2.3.1’de yer alan
grafiklerde

kullanılan

Şekil 2.3.2. Hava Aracının Sürükleme Katsayısı

kanat

profilinin farklı reynolds sayılarına
göre

değişimleri

de

yer

almaktadır.
Hava aracının 12m/s’deki
sürükleme
şekil

katsayısı

2.3.2’de

yer

grafiğine
verilmiştir.

Sürükleme katsayısı 0,21 olarak

Şekil 2.3.3. Hava Aracının Sürükleme Kuvveti

gözlemlenmiştir.
Hava aracının 12m/s’deki
sürükleme kuvveti grafiğine şekil
2.3.3’te yer verilmiştir. Sürükleme
kuvveti

4.06

N

olarak

gözlemlenmiştir.
Hava aracının 12m/s’deki
kaldırma kuvveti grafiğine şekil

Şekil 2.3.4. Hava Aracının Kaldırma Kuvveti

2.3.4’te yer verilmiştir. Kaldırma
kuvveti

35.85

N

olarak

gözlemlenmiştir.
NACA 4415 kanat profil
kesitinin iki boyutlu akış analizi
görseli

şekil

2.3.5’te

yer

almaktadır.

Şekil 2.3.5. Kanat Profili Iki Boyutlu Akış Analizi

Hava

aracının

izometrik

görünümdeki 3 boyutlu akış analizi
görseli şekil 2.3.6’da yer almaktadır.
Ansys

Fluent

programında

yapılan analizlerde tasarlanan uçağın
12 m/s’lik seyir hızında 4,06 N’luk
sürükleme kuvveti etkisi altında kaldığı
görülmüştür. İtki kuvvetini oluşturmak
için motor ve pervane seçiminde, bu
dikkate

kuvvet
aracında

kullanılmıştır.

Şekil 2.3.6. İzometrik Açıdan 3 Boyutlu Akış Analizi

alınmıştır.

13x8

inç
Bu

Hava Tablo 2.3.2. Pervane Hesaplama Değişkenleri Tablosu
pervane

pervanenin

kullanılacak olan hazır veya yerli ürün
olarak tasarladığımız motorlarla birlikte
oluşturduğu itki kuvvetleri ve diğer
değişkenleri

tablo

2.3.3’te

yer

almaktadır. Pervane ile ilgili yapılan
hesaplamalarda kullanılan değişkenler
ise tablo 2.3.2’de yer almaktadır.

Tablo 2.3.3. Pervane Hesaplama Değişkenleri Tablosu

2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Hava aracında yer alacak olan görev mekanizması için diyafram mekanizmasının
çalışma prensibinden ilham alınmıştır. Bu mekanizma açılır-kapanır bir kapak sistemine
sahiptir. Bu sayede gövdede ekstra bir görev mekanizması kapağına ihtiyaç duyulmamıştır.
Bu durum daha kullanışlı bir görev mekanizması sunmaktadır. Şekil 2.4.1’de üretilen diyafram

mekanizması yer almaktadır. Diyafram mekanizmasını çalıştırmak için bir dişli sistemi
kullanılmıştır. Kullanılan dişli sisteminin hareketi sonsuz servo motor/mikro servo motor ile
gerçekleştirilmiştir.
Hava aracı maksimum 4 kg olabileceği
için yük bırakma mekanizmasının dayanımından
ödün vermemek şartıyla mümkün olduğunca
hafifletilmiştir. Kavramsal tasarım raporunda da
belirtilen önceki tasarımda görev mekanizması
çift

katlı

diyafram

oluşmaktaydı.

Ancak

mekanizmasından
yapılan

tasarım

değişiklikleri sonucunda görev mekanizmasında
tek

diyafram

kullanılarak

mekanizmanın

hafiflemesi, sadeleştirilmesi ve fiziksel olarak
daha da küçülmesi sağlanmıştır. Şekil 2.4.2’de
görev

mekanizmasının

Şekil 1.4.1. Diyafram Mekanizması

tüm

parçaları yer almaktadır.
Görev

mekanizmasında

bulunan içi boş silindir, faydalı
yükleri üst üste stabil bir şekilde
tutmaktadır.

Diyafram

mekanizması ve silindir, kanallı bir
kilit mekanizması ile birbirlerine
kilitlenmektedir.
diyafram

Bu

mekanizması

sayede
ve

Şekil 2.4.2. Görev Mekanizması Parçaları

silindir, hızlı monte edilebilen bir yapıya sahiptir. Bu yapı sayesinde, hava aracına müdahale
edilirken hareket alanı arttırılmıştır. Şekil 2.4.3’te kanallı kilit mekanizması yer almaktadır.

Şekil 2.4.3. Kanallı Kilit Mekanizması

İkinci faydalı yük, birinci faydalı yükün
üzerinde konumlandırılmış bir servo motor ile kontrol
edilmektedir. İlk faydalı yük bırakıldıktan sonra
diyafram mekanizması kapanarak, ikinci faydalı
yükü bırakmak için hazırlanmaktadır. Diyafram
mekanizması kapandıktan sonra servo motor ile
kontrol edilen faydalı yük, diyafram mekanizmasının
üzerinde yerini alıp, göreve hazır hale gelmektedir.
Şekil 2.4.4’te görev mekanizması yer almaktadır.
Şekil 2.4.5’te görev mekanizmasının teknik çizimi

Şekil 2.4.4. Kanallı Kilit Mekanizması

yer almaktadır.

Şekil 2.4.5. Görev Mekanizması Teknik Çizimi

2.5 Elektrik-Elektronik ve Uçuş Kontrol Sistemi
Yarışma kapsamında, görev kriterlerinin incelenmesinin ardından görev isterleri için hedef
sistemler belirlenmiştir. Hava aracından beklenen kabiliyetler arasında; manuel/otonom iniş ve
kalkış yeteneği, GPS takipli otonom görev uçuşu, hedef tespiti ve belirlenen hedefe yük
bırakılması bulunmaktadır. Bu kapsamda otonom uçuş isterlerini karşılaması amacıyla uçuş
kontrol kartının belirlenmesi gerekmektedir.

Belirlenen

görev

isterleri

kapsamında, otonom uçuş yeteneğini
kontrol etmesi ve sensörleri takip
etmesi gereken bir uçuş bilgisayarına
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla hava
aracında Pixhawk uçuş kontrol kartının
kullanılmasına
Pixhawk,

karar

içerisinde

jiroskop,

verilmiştir.
bulundurduğu

manyetometre

barometrenin

yanı

bağlanabilen

birçok

sıra
sensörü

ve
harici
de
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desteklemektedir. Açık kaynak kodlu yazılım geliştirme imkânı, 180 MHz’lik işlemci ve harici
failsafe STM32F100 işlemcisi sebebiyle tercih sebebi olmuştur. Sistem ile entegre çalışan bir
BEC bulunması, uçuş kontrol kartı için gerekli gücün batarya üzerinden düşürülmesinde ve
sisteme dağıtılmasında önemli rol oynamaktadır. Güç modülü gibi sistem ile entegre
çalışabilen Here 3 GPS/GNSS modülü kullanılarak, hava aracının yer süratinin belirlenmesi ve
GPS konum bilgisinin alınması hedeflenmiştir. Here GPS/GNSS modülü, alternatiflerine
kıyasla farklı konumlandırma sistemlerine ait daha fazla uyduya uçuş sırasında
bağlanabilmektedir. Aynı zamanda CANBUS protokolüne sahip olması tercih sebebi olmuştur.
Hava aracının uzaktan kontrol edilebilmesi amacıyla 2.4 GHz frekansa ve 10 adet kontrol
kanalına sahip Radiolink AT9S modeli tercih edilmiştir. Yer kontrol istasyonu ile gerekli
parametrelerin izlenebilmesi ve ihtiyaç duyulan komutların hava aracına iletilebilmesi için 433
MHz frekansında çalışacak bir telemetri alıcı verici modülü (3DR 500mW) kullanılması
planlanmıştır. Hava aracının ağırlık merkezi ile kuyruğu arasına gimbal sistemi yerleştirilmiştir.
Batarya belirlenmeden önce, ihtiyaç olan güç miktarının belirlenmesi gerekmektedir. İtki
hesaplamaları doğrultusunda 3400g itki değerine sahip T-MOTOR AT2826 900KV motorun
kullanılmasına karar verilmiştir. Eş zamanlı olarak yerli motor üretimi ve testleri devam
etmektedir. Motor tasarımının özellikleri yerli parçalar kısmında verilmiştir. Motor ile uyumlu
çalışabilecek ve akım limitlerini karşılayan Skywalker 60A ESC tercih edilmiştir. Aynı zamanda
yerli ESC üretimi ve testleri devam etmektedir.
Sistemin ihtiyacı olan enerji 4S- 14.4 V ve 4200 mAh değerlerine sahip bir Li-Polymer
batarya tarafından sağlanacaktır. Yük tutma ve bırakma sistemlerinde servo motor kullanılması
planlanmaktadır.

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Hedef tespiti için kullanılan görüntü işleme algoritması, OpenCV kütüphanesinden
faydalanılarak oluşturulmuştur. Hava aracı için geliştirilen algoritmalar Python dilinde
yazılmıştır. Geliştirilen algoritma, hava aracı içerisinde Raspberry Pi 4(görev bilgisayarı) ile
çalıştırılmaktadır. Hedef tespit ve tanıma işlemi görev bilgisayarına bağlı Raspberry Pi HQ
Kamera aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Hedefi tespit etmek için OpenCV aracılığı ile ham
görüntüye maskeleme işlemi yapılarak, sadece kırmızı renkli nesneler algılanmaktadır.
Algılanan kırmızı renkli nesneler içerisinde dairesel şekle sahip olan nesneler potansiyel hedef
olarak belirlenmektedir. Belirlenen potansiyel hedeflerden, uçuş rotası üzerinde bulunan
nesneler nihai hedef olarak tanımlanmaktadır. Nihai hedef olarak belirlenen nesnelerin merkez
koordinatları algoritma tarafından belirlenmekte ve hedefin konumu tespit edilmektedir.

Şekil 2.6.1. Hedef Tanıma Algoritması Çıktısı

Hedef tespit ve tanıma sisteminde kullanılan kamenranın net bir görüntü alması, görevi
başarıyla tamamlanması için önem arz etmektedir. Kameranın stabililizasyon işlemi takım
tarafından geliştirilen iki eksenli gimbal sistemi tarafından yapılmaktadır.

2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Kavramsal tasarımın ardından farklı
uçuş parametreleri üzerinde çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Tasarımı gerçekleştirilen
hava aracının görev isterlerine uygun olup
olmadığı hususuna karar vermek
noktasında, elde edilen verilerden
yararlanılmıştır. Tablo 2.7.1 incelendiğinde,
1. parametre gerekli güç hesabını
göstermektedir. Hava aracının tasarım
verileri ve analiz sonuçları kullanılarak

Tablo 2.7.1. Hava Aracı Görev İsterleri Kapsamında
Hesaplanan Veriler

yapılan hesaplamalar doğrultusunda, kalkış için 450 W güce ihtiyaç olduğu belirlenmiştir.
Gerekli güç hesabının ardından, elde edilen veri 2. parametre olan uçuş süresi ile bir
araya getirilerek 5.parametre olan batarya kapasite gereksinimi hesaplanmıştır. Hava aracının
kaldırma kuvveti üzerine yapılan analiz sonuçları kullanılarak 3. ve 4. parametrelerde bulunan
stall ve maksimum hız değerleri elde edilmiştir. Hava aracının, kaldırma kuvveti analizinden
elde edilen çıktılar ile yük faktörü elde edilmiştir. Hava aracının kaldırma kuvvetinin ağırlığına
oranı ile elde edilen bu değer ile 6. ve 7. parametrelerde bulunan dönüş yarıçapları
hesaplanmıştır.
Gerçekleştirilecek görevler kapsamında, hava aracının yeteneklerinin görevler ile uyumu
oldukça

önemlidir.

doğrultuda;

Bu

görevler

kapsamında

Tablo 2.7.2. Hava Aracının Performans Ölçütleri Ve Başarı Oranları

hava

aracının
gerçekleştirmesi
gereken

kriterler,

performans ölçütü olarak
kullanılmıştır.
Kriterler arasında
toplam uçuş ağırlığı önemli rol oynamaktadır. Hava aracının maksimum 4 kg olması
gerekmektedir. Üretilen hava aracının ağırlığı 3750 gr olarak ölçülmüş olup, tasarım limitlerinin
içerisinde bulunmaktadır. Görev tamamlama sürelerinin hesaplanması kullanılacak batarya
kapasitesi

için

önemlidir.

Hava

aracı

üretilmeden

simülasyon

ortamında

testler

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen testlerde Görev-1 icra edilmiş ve 1.28 dk’lık uçuş süresi
elde edilmiştir.
Prototip üretiminin ardından manuel olarak 8 farklı uçuş gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen uçuşların 1 tanesinde kaza kırım yaşanmıştır. Uçuş öncesi yapılan
kontrollerde elevatör hareketlendiricisinde kusur bulunmuş ancak uçuşa devam edilmiştir. Göz
ardı edilen hata sonucunda kaza kırım meydana gelmiştir. Böylece havacılık kurallarının
kesinliğine dair net bir tecrübe kazanılmıştır.
Görüntü

işleme

ve

yük

bırakma

sistemleri,

hava

aracı

üzerinde

montajı

gerçekleştirilmeden önce testlere tabi tutulmuştur. Görüntü işleme testlerinde, günün farklı
saatlerinde (farklı ışık koşullarında) ve 30 metreye ulaşan farklı yüksekliklerde testler
gerçekleştirilmiştir. Görev 2 kapsamında yapılan, hedef tespit ve tanıma testleri sonucunda
%82 başarı elde edilmiştir. Yük bırakma mekanizması testlerinde, sistem içerisinde kullanılan
hareketli pallerin performansları test edilmiştir. Görev esnasında kullanılacak faydalı yüke

benzer nesneler kullanılarak testler gerçekleştirilmiştir. Yapılan testler kapsamında hata oranı
çok düşük olmasına rağmen sorunların kaynaklandığı noktalara düzeltmeler yapılarak başarı
oranı iyileştirilmiştir.
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı

Tablo 2.8.1. Hava Aracı Maliyet Tablosu

Hava aracının üretim aşamalarında
geçmiş

yıllarda

faydalanılmıştır.
olmuş

ve

kullanılan
Hasar

görevini

parçalardan

görmüş/deforme
ifa

edemeyecek

komponentler için satın alım yapılmıştır.
Gerçekleştirilen satın alımların bir kısmı
yapılan

sponsorluk

anlaşmaları

kapsamında gerçekleştirilmiştir.

2.9 Yerlilik
2.9.1 Motor Sürücü
Takımımız tarafından, hava aracında kullanılmak üzere iki farklı yerli fırçasız motor
sürücü tasarımı yapılmıştır. Tasarımlar yapılırken, başlangıç verileri hava aracında
kullanılacak bataryanın gerilimi ve motorun ulaşması gereken devir/dakika olarak
belirlenmiştir. Bu veriler doğrultusunda, tasarımda kullanılacak komponentler seçilmiştir. Bu
raporda bahsi geçen motor sürücülerinden bir tanesi hakkında genel bilgiler verilecektir.
Yarışma gününe dek yapılan testler sonucunda nihai sürücüye karar verilecek olup, testlerde
en başarılı olan tasarım ile yarışmaya katılım sağlanması hedeflenmektedir.
Tasarlanan motor sürücüsünde, STM firmasına ait STM32F405VGT6 mikroişlemcisi
tercih edilmiştir. Bu mikroişlemcinin tercih edilme sebebi, yüksek işlem gücü ve maliyetidir.
Kontrolcü, 6 adet MOSFET ve MOSFET sürücü barındırmaktadır. DRV8302 entegresi,
tasarlanan bu devrede hem MOSFET sürücü hem de buck converter olarak kullanılmaktadır.
Bu sayede 2 devre bloğu tek bir entegrede
birleştirilmiştir. Buna ek olarak, devrede bir adet 5V3.3V

converter

kullanılarak,

mikroişlemcinin

çalışması için gerekli olan gerilim sağlanmıştır.
MOSFET seçimi yapılırken Vdss, Id, Rds gibi

Şekil 2.9.1.1. Irfs7530 Teknik Özellikleri

değerler göz önünde bulundurulmuştur. Bu bilgiler ışığında IRFS7530 MOSFET’i tercih
edilmiştir. Ayrıca MOSFETin açma-kapama, giriş kapasitansı ve kapı yükü gibi değerler de göz
önünde bulundurulmuştur.

Motor sürücü tasarlanırken, hava aracında sınırlı iç hacim de dikkate alınmıştır. Bu
sebeple olabildiğince kompakt yapıda bir PCB tasarlanmıştır. Bu kısıt sebebilye PCB 4 katlı
olarak tasarlanmıştır. Bu sayede yüksek
akım

geçecek

yollar

desteklenmiştir.

Ayrıca yüksek akım geçecek yollar lehim
ile doldurularak, akım taşıma kapasitesi
arttırılmıştır.
Kontrol algoritması, sensörsüz 6
adımlı

standart

BLDC

tekniği

ile

yapılmaktadır. FOC algoritmaları da buna
paralel

olarak

geliştirilmektedir.

Bu

Şekil 2.9.1.2. Tasarlanan Motor Sürücünün 3 Boyutlu
Görseli

algoritmalar için gerekli olan geri bildirim, ters elektromotor kuvveti (back EMF) ölçümü ile
yapılmaktadır. Motor fazlarındaki gerilim, gerilim bölücüler üzerinden mikroişlemciye
bildirilmektedir. Bu sayede motor sürücü komütasyon işlemini yapmaktadır.
Tasarlanan yerli motor sürücüde, bazı koruma sistemleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki
aşırı sıcaklık korumasıdır. MOSFET’lerin sıcaklığı devrede bulunan termistör ile sürekli
ölçülmektedir. Sıcaklık önceden belirlenen düzeyin üzerine çıktığında, motor sürücü koruma
mekanizmasını çalıştırmaktadır. Aynı mekanizma aşırı akım için de geçerlidir. Devrede
bulunan shunt dirençler üzerinden ölçülen akım değeri, önceden belirlenen değerin üzerine
çıkarsa , bu durum aynı mekanizmayı tetiklemekte ve motor sürücü kendini kapatmakta veya
ilgili hata ortadan kalkana dek performans düşümü yapmaktadır.

2.9.2 Motor
Tablo 2.9.2.1. Motor Parametreleri

Hava

aracı,

burun

kısmına

yerleştirilmiş bir fırçasız doğru akım motoru
tarafından tahrik edilmektedir. Bu bağlamda
hava aracı için, takım tarafından, dışsal
rotorlu

fırçasız

doğru

akım

motoru

tasarlanması kararlaştırılmıştır. Bu motoru
tasarlarken başlangıç parametreleri; motorun
çalışacağı gerilim, motorun üretmesi gereken
itki

değeri,

ağırlık

ve

boyut

olarak

belirlenmiştir. Motorun üretmesi beklenen itki değeri, kullanılacak pervanenin özellikleri ve
motorun dakikadaki devir sayısı ile ilişkilendirilmiştir.

Bahsi geçen bu dışsal rotorlu fırçasız doğru akım
motorunun tasarımı, Ansys Electronics programının, RMxprt
modülü vasıtasıyla yapılmıştır. Tasarımı yapılan motorun bazı
bazı parametreleri yukarıdaki Tablo 2.9.2.1’de belirtilmiştir.
RMxprt modülünde tasarlanan motorun, program görseli Şekil
2.9.2.1’de sunulmuştur.
Stator tasarımında, stator dişlerinin geometrisine önem

Şekil 2.9.2.1. Motorun Ansys

gösterilmiştir. Malzeme olarak “M27” tipi silisli sac malzemesi Electronics Rmxprt Görünümü
kullanılmıştır. Rotor, alüminyum malzemeden imal edilmiştir. Rotora konumlandırılmış
mıknatıslar “NdFe35” tipi seçilmiştir. Sarım yapılırken “yarım kalıp-konsantrik sargı” yöntemi
kullanılmıştır. Dakikadaki devir sayısına önem gösterildiğinden, üçgen tipi bağlantı yapılmıştır.
Yapılan analizler sonucu elde edilen değerler için en iyileme
(optimizasyon)

çalışmaları

yapılmıştır.

Ansys

Electronics

programının RMxprt modülünde bulunan, optimizasyon eklentileri
kullanılarak, stator dişi geometrisi, mıknatıs kalınlığı vb. parametreler
optimizasyon çalışmalarına dahil edilmiştir. Sonuç olarak motorun
verimi, dakikadaki devir sayısı ve maksimum çıkış gücü, dişli torku
(cogging torque) gibi özellikleri optimize edilmiştir.
Hava aracı için, tasarımı, analizi ve üretimi gerçekleştirilen
yerli motorun, 3 boyutlu görünümü Şekil 2.9.2.2’de paylaşılmıştır.
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