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1. PROJE ÖZETİ
TAKIM ADI: Atmosfer İHA Takımı
ARAÇ TÜRÜ: SABİT KANAT
ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi
TAKIM KAPTANI: Ahmet Nuri YILMAZ
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Sabit kanatlı İHA tasarımına başlamadan önce yarışma isterleri incelenmiş ve bu
isterler doğrultusunda tasarım planlanmıştır. İlk olarak literatür taraması yapılmış ve örnek İHA
tasarımları incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda yarışma görevleri odaklı temel tasarım
oluşturulmuştur. Takımın bütçesi doğrultusunda maliyet-performans dengesi dikkate alınarak
yapısal ve aviyonik malzemeler seçilmiştir. Gerekli hesaplamalar, analizler ve testler yapılarak
tasarım geliştirilmiştir. Tüm bu işlemler sonucunda nihai tasarım oluşturulmuştur.
İHA için görev isterleri göz önüne alınarak gövde üretimi yapılmıştır. Kanat tasarımı
yapılırken pek çok kanat çeşidi incelenmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda trapez
kanat tipi seçilmiştir. Kanatlar hem stabil bir uçuş gerçekleştirilmesi hem de manevra
kabiliyetinin arttırılması hedeflendiği için gövdenin orta kısmına yerleştirilmiştir. Kararlı bir uçuş
ve üretim kolaylığı sağlayabilmek için konvansiyonel kuyruk tipi tercih edilmiştir. İniş takımları
önde iki arkada bir tekerlek olacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu şekilde düzgün bir kalkış
amaçlanmıştır.
Otonom uçuşun daha stabil olabilmesi için Pixhawk Cube uçuş kontrol kartı olarak
tercih edilmiştir. İkinci görev için hazırlanan görüntü işleme yazılımının çalıştırılacağı görev
bilgisayarı Raspberry Pi 4 ve yazılım için gerekli görüntüyü sağlaması amacıyla da Raspberry
Pi v1.3 kamera modülü kullanılmıştır. Yer kontrol istasyonu ile gerçek zamanlı haberleşmenin
sağlanması için yeterli menzile ve uçtan uca şifrelemeye sahip Xbee Pro S3 802.15.4 RF
Telemetri Modülü seçilmiştir. Görevlerin yüksek başarıyla gerçekleştirilebilmesi için Here3+
GPS modülü kullanılmıştır. Araç üzerinde bulunan pitot tüp ile gerçek hava sürati verisi elde
edilerek uçuş daha stabil hale getirilmiştir. SunnySky X2826-1080 KV model fırçasız elektrikli
motoru kullanılmıştır. Motor uygun pervane-pil konfigürasyonuyla birlikte 3800 grama kadar itki
sağlayabilmektedir. Motorun çekebileceği maksimum akım değerinin karşılanabilmesi için
SkyWalker 60A ESC entegre edilmiştir. Araç içerisinde bulunan tüm elektronik bileşenler 3300
mAh 3S 40C değerlerine sahip Leopard Li-Po bataryadan beslenmektedir. İHA’nın maksimum
uçuş kütlesi 2500 gramdır. İHA’nın seyir uçuş hızı 21 m/s olup bu hızla araç yaklaşık 5.4 dakika
uçuş süresine ve 6480 metre menzile sahiptir.
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1.2 Takım Organizasyonu
Şekil 1’de takım üyeleri ve görevleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Şekil 1 Takım Üyeleri ve Görevleri
1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
İHA üretim süreci Şekil 2 üzerinde planlanan ve gerçekleşen şeklinde incelenerek
özetlenmiştir.

Şekil 2 İş-Zaman Çizelgesi
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2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Aşağıdaki Tablo 1‘de İHA üretiminde kullanılan malzemeler ve Şekil 8 üzerinde
görülebilen eksen takımı üzerindeki konumları verilmiştir.
Tablo 1 İHA Parçalarının Kütle, Malzeme Konumları ve Ağırlık Merkezi Konumu (*)
Parça Adı

NO
1
2
3
4
5

Pixhawk The Cube Orange
60 A ESC - Fırçasız Motor
Sürücü Modülü
Radiolink R9DS 10 Kanal Alıcı
2.4GHz
Pixhawk Güvenlik Buton Switch
-Safety Switch
Akü Devre Kesici Şalter 100
Amper

75

X ekseni
uzaklığı
(mm)
0

Y Ekseni
Uzaklığı
(mm)
310

Z Ekseni
Uzaklığı
(mm)
-46.3

63

-45

130

-5

10.7

45

115

-10

9

50

300

65

50

0

480

55

Kütle
(gram)

6

Güç Modülü

20

0

320

-50

7

Pixhawk Buzzer Ses Modülü

10

0

300

-53

8

Haoye 12X8 Pervane

20

0

-18

0

9

SUNNYSKY
X2826-1080KV
Fırçasız Motor

171

0

24

0

10

Pitot Tüp

25

225

250

0

11

Yapısal (Boş ağırlık)

1048

0

310

0

12

Kamera

15

0

400

-20

13

Here 3 GPS

48.8

0

250

55

14

Raspberry Pi 4 4GB - Model B

50

0

400

63

15

3s 3300mah 40C Lipo Batarya
11.1V
Xbee 3 Pro Modül - RP-SMA
Anten

260

0

520

-38

60

45

330

-45

16

Toplam Kütle

1886,7 gram

Ağırlık Merkezi Konumu

X Ekseni

Y Ekseni

Z Ekseni

3.4 mm

316.4 mm

-17.6 mm

*Tablo üzerindeki tüm kalemlerden bir adet kullanılmıştır.
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2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Covid-19 vakalarının azalmasıyla birlikte takım olarak Samsun Üniversitesi Ballıca
Kampüsünde üretim ve test çalışmalarına üç ay süreyle devam edilmiştir. Bu süreçte yapılan
testler ve deneme uçuşları sonucunda toplanan veriler işlenerek yarışmada stabil uçuş
gerçekleştirebilen bir İHA üretilmiştir. Gövde, kanat, kuyruk ve iniş takımı üretimleri aşağıda
detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Şekil 3 Hava Aracı İzometrik Görünüş
GÖVDE: Gövde üretimi için 6 mm depron iki kat olacak şekilde kullanılmıştır. Depron; hafiflik,
dayanım, üretim kolaylığı ve kolay tamir edilebilme özellikleri göz önüne alınarak seçilmiştir.
Gövde tasarımı sürükleme katsayısını minimize edecek şekilde yapılmış ve araç hacmi en
düşük seviyede tutulmaya çalışılmıştır. Gövdenin burun kısmı aerodinamiği güçlendirecek
şekilde üretilmiştir. Motor yuvası iki adet 6 mm dekota kullanılarak üretilmiştir. Kanatların gövde
üstünde oluşturacağı titreşim ve basınç etkilerini azaltmak için gövde içine dekota parçalar
yerleştirilmiştir. Gövdenin üst kısmında motor ve aviyonikler için birer tane olmak üzere
toplamda iki adet kapak bulunmaktadır.

Şekil 4 Hava Aracı Yukarıdan Görünüş
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KANAT: Kanatlar XPS köpük kullanılarak üretilmiştir. Ayrıca depron ile kanat üretimi denenmiş
ancak kanat profil şekli düzgün verilemediği için XPS köpükte karar kılınmıştır. NACA 6412
kanat profiline sahip kanat sıcak tel kesim makinesinde üretilmiştir. Kanadın içine yerleştirilen
karbon boru ile mukavemet arttırılmıştır. Kanat ile gövdenin birleşim kısımlarında destek
elemanı olarak dekota kullanılmıştır. Kanat içerisindeki karbon boru gövdenin içerisinden
geçirilerek montajlanmıştır.

Şekil 5 Hava Aracı Kanat Montajı
KUYRUK: Yatay stabilize iki kat 6 mm depron arasına 4 mm çaplı çubuk geçirilerek birbirlerine
yapıştırılmıştır. Çubuğun kullanılma nedeni, kanat profili şeklini vermek ve mukavemeti
arttırmaktır. Dikey stabilize iki kat 3 mm depronun birbirine yapıştırılmasıyla oluşturulmuştur.
Kuyruk montajı sıkı geçme gövdeye sıcak silikon yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

Şekil 6 Araç Kuyruk Takımı
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İNİŞ TAKIMI: Alüminyum ön iniş takımı montajında gövde ile iniş takımı arasına yerleştirilen
kontrplak

ile

dayanım

arttırılmıştır.

Sünger

tekerlek

ile

titreşimin

sönümlenmesi

sağlanmaktadır. Arka iniş takımı, takımımızca üretilip montajlanmıştır. İniş takımlarının
konfigürasyonu önden iki arkadan bir tekerli olacak şekildedir.

Şekil 7 Ön ve Arka İniş Takımları

Şekil 8 Araç İçi Yerleşim ve Aracın Üstten, İzometrik ve Yandan Görünüşü
Araç tasarımının sahip olduğu ölçümlendirmeler Şekil 9’da gösterilen teknik resimde
bulunmaktadır.
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Şekil 9 Üç (Ön, Sağ ve Üst) Görünüş ve Perspektif Görünüş Çizimi
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2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Aracı aerodinamik yeterliliklerinin incelenmesi ve kanıtlanması için şekillerde ayrıntıları
görülebilecek analizler yapılmıştır.

Şekil 10 NACA 6412 Profil Özellik Grafikleri
Kanat profili NACA 6412’dir. Bu kanat profiline ait taşıma, sürükleme ve moment
katsayılarının hücum açısına göre değişimi Şekil 10’da gösterilmiştir. Grafikler incelenerek
optimum değerlerin 6° hücum açısında sağlandığı görülmüştür. Kanat profili analizleri XFLR5
programı kullanılarak yapılmıştır. Analiz, viskoz akış koşullarında ve seyir hızında yapılmıştır.
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Şekil 11 Araç Taşıma ve Sürükleme Dağılımı

Kanat tipi seçilirken optimum taşıma dağılımının elde edilmesi planlanmıştır. Bu
doğrultuda trapez kanat tipi seçilmiş ve imal edilmiştir. XFLR5 programı kullanılarak yapılan
analiz sonucu istenilen taşıma dağılımının elde edildiği Şekil 11’de görülmektedir. Bu analiz
viskoz olmayan akış koşullarında yapılmıştır. Gövde ile kanat arasındaki bağlantı taşıma
dağılımında olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu durumu en aza indirgemek için hem
üretilebilir hem de taşıma dağılımını en az derecede etkileyecek gövde-kanat bağlantısı
analizler sonucunda bulunmuştur.

Şekil 12 Seyir Hızında Kanat Üzerindeki Akışın Hız Dağılımı
Aracın seyir hızının belirlenmesi ve aerodinamik kuvvetlerinin bulunması için HAD
analizleri SOLIDWORKS 2021 programının Flow Simulation eklentisinde yapılmıştır. Farklı
geometrilerde diğer türbülans modellerinden daha iyi sonuç alınabileceği için türbülans modeli
olarak k- ε kullanılmıştır. Yüzeye yakın bölgelerde çözüm ağı kalitesi artırılmıştır. Viskoz akış
koşullarında yapılan analizde yüzey pürüzsüz kabul edilmiş ve mümkün olan en temiz
konfigürasyonda analizler gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple analiz sonuçları gerçek değerden bir
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miktar farklılık gösterecektir. Özellikle itki hesaplamasında bu durum göz önünde
bulundurulmuş ve seyir uçuşu için gerekli itki değeri, analiz sonucunda bulunan sürükleme
kuvvetinden bir miktar fazla seçilmiştir. Aracın basınç dağılımı Şekil 13’de gösterilmiştir. Analiz
sonuçlarına ait değerler “Uçuş Performans Parametreleri” başlığı altında bulunan Tablo 3’te
bulunmaktadır.

Şekil 13 Seyir Hızında Araç Üzerinde Oluşan Basınç Dağılımı
Seyir sırasında stabil uçuşun sağlanması için araç konfigürasyonuna ait yunuslama
momentinin sıfır veya sıfıra oldukça yakın olması gerekmektedir. XFLR5 programı kullanılarak
yapılan stabilite analizi sonucunda aracın sıfır hücum açısında yunuslama momentinin sıfıra
oldukça yakın olduğu görülmektedir. Analiz sonucu Şekil 14’de gösterilmiştir. Bu sonuç aracın
seyir uçuşu sırasında stabil olacağını göstermektedir.

Şekil 14 Hücum Açısına Göre Yunuslama Momenti Değişimi
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Hareketli yüzeylerin ilk boyutlandırılması yapılırken literatür taraması yapılmış, benzer
boyut ve ölçülerde tasarlanmış farklı hava araçları incelenmiştir. Prototip üretimi sonucunda
pilotlu ve otonom uçuşlar gerçekleştirilmiştir. Pilotlu uçuşlarda hareketli yüzeylerin trim ayarları
yapılmış, manevra ve kontrol yeterliliği test edilmiştir. Otonom uçuşlardan sonra ise log
dosyaları incelenerek aracın yapmak istediği ve yaptığı yönelmelere bakılmıştır. Aracın
planlanan hareketi yeterli düzeyde yapabildiği görülmüştür.
2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Görev mekanizması servo motor, iki adet top haznesi ve hazne kapakçıklarını kontrol
eden gövdeye bağlı bir düzenekten oluşmaktadır. Top hazneleri kanatların altında
bulunmaktadır. Bu haznelerin kapakçıkları, gövdenin altındaki düzeneğe gerdirilen lastikler ile
hareket ettirilmektedir. Servo motorun ilk yarım tur dönüşünde lastiğin serbest kalması ile top
bırakılacaktır. Aynı şekilde ikinci yarım dönüşte de ikinci top bırakılacaktır.

Şekil 15 Yük Bırakma Sistemi
Görev mekanizmasında yer alan servo Raspberry Pi 4 görev bilgisayarı ile kontrol
edilmektedir. İsabetli atış için gerekli hesaplamalar görev bilgisayarı tarafından yapılmaktadır.
Araç atış için hesaplanan konuma geldiğinde görev mekanizması servosu görev bilgisayarı
tarafından çalıştırılmaktadır.
2.5 Elektrik ve Güç Sistemleri
Yarışma isterleri doğrultusunda İHA’nın tanımlanan rotada otonom uçuş ve hedef alan
tespiti amacıyla görüntü işleme kabiliyetlerine sahip olması beklenmektedir. Elektronik
bileşenlerin seçimi yapılırken görev gerekliliklerini karşılayabilecek donanımlar tercih edilmiştir.
Ayrıca sistem elemanlarının birbiri ile uyumlu çalışabilir olmasına dikkat edilmiştir. Araç
üzerinde yer alan elektronik bileşenlere ait devre şeması Şekil 16’da verilmiştir.
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Şekil 16 Aviyonik Devre Şeması
Otonom uçuş, uçuş bilgisayarı olarak tercih edilen Pixhawk Cube Orange tarafından
yönetilecektir. Pixhawk Cube içerisinde Arduplane 4.1 uçuş kontrol yazılımı kullanılacaktır. Bu
platformun tercih edilmesinin başlıca nedeni ekibimiz tarafından yapılan ve yarışma görevlerini
simüle eden uçuş testlerinde kendini kanıtlamış olmasıdır. Araç üzerinde hareketli yüzeylerin
kontrolünü sağlayan servo motorlar ve motor kontrolünü sağlayan ESC kablosu Pixhawk
üzerindeki Main Out çıkışlarına bağlanacaktır. Rota çizimi, otonom uçuş ayarlarının yapılması,
uçuş stabilitesine dair ayarların yapılması gibi işlemler için Mission Planner 1.3.74 yer kontrol
istasyonu yazılımı kullanılacaktır. Bu program Arduplane ile uyumlu çalışabilmekte ve
kullanılan haberleşme donanımlarını desteklemektedir. Yarışmanın ilk görevi olan önceden
tanımlanmış rotanın alan dışına çıkmadan takip edilmesi işlemi tamamiyle Pixhawk Cube
kontrolünde otonom olarak gerçekleştirilecektir. Pixhawk CAN 1 portuna bağlanacak HERE 3
GPS modülü ile sağlanacak anlık konum verisi ile İHA kendisine tanımlanmış rotayı otonom
olarak takip edebilecektir. Manevra yeterliliği ve rota takip hassasiyeti gibi uçuşu iyileştirmeye
yönelik değişkenler uçuş testleri esnasında alınan sonuçlara göre araca özel olarak uçuş
yazılımının ilgili parametreleri yoluyla ayarlanmaktadır.
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Uçuş kontrol kartına bağlı olarak kullanılacak Xbee 3 RF modülü ile uçuş verilerinin ve
görev rotalarının yer istasyonundan takibi yapılabilecektir. Araç üzerine yerleştirilen pitot tüp
ile anlık olarak gerçek hava sürati verisi alınacak böylece hem istenilen seyir hızının korunması
sağlanacak hem de bu veri atış hesaplarında kullanılarak yük bırakma işleminin hassasiyeti
iyileştirilecektir. Aracın manuel kontrolüne ve gerekli durumlarda mod değişimine imkan
sağlayabilmek için uçuş kontrol kartının RC IN girişine Radiolink R9DS alıcı bağlanacak ve
böylece araç Radiolink AT9S kumanda ile kontrol edilebilecektir.
İHA üzerinde görev bilgisayarı olarak Raspberry Pi 4 kullanılacak ve yarışmanın ikinci
görevinde hedef alanı tespit ederek yük bırakma işlemini yönetecektir. Python programlama
dili ile yazılmış görev yazılımını koşturacak olan Raspberry Pi 4, Raspi Cam V2 kamera ile
görüntü alacak ve görev mekanizmasını kontrol edecek olan Towerpro MG90S metal dişli
servo motor ile yük bırakacaktır. Ayrıca Pixhawk ve Raspberry Pi arasındaki seri bağlantı ile
irtifa ve hız gibi uçuş verileri anlık olarak alınacak, görev yazılımındaki atış hesaplarında
kullanılacaktır. Raspberry Pi, 5V 3A güç çıkışı verebilen FPV marka bir UBEC ile pilden
beslenecektir. Görev sisteminde yer alan donanım ve yazılımlar 2.6 numaralı “Hedef Tespit ve
Tanıma Sistemi” başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Araç üzerindeki tüm aviyonik bileşenlere gerekli güç Leopard Power 3300 mAh 3S LiPo batarya tarafından sağlanacaktır. Pil seçimi yapılırken hem görevler boyunca sistemi
sağlıklı şekilde çalıştırmak hem de araç ağırlığını minimumda tutmak amaçlanmıştır. Güç
dağıtımının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için pil ve aviyonik sistem arasına 60A dayanımlı
bir bıçak sigorta yerleştirilmiştir. Böylece olası bir sorunla karşılaşıldığında devreden akım
geçmesinin önüne geçilmiştir. Ayrıca yine pil ve elektronik sistem arasına yerleştirilen ve araç
kapağı üzerine konumlandırılan akım kesici buton ile gücün kolayca kontrol edilebilmesi
sağlanmıştır.
Gerekli itki Sunnysky X2826 fırçasız motor ile üretilecek ve motora gelen güç 60A
dayanımlı bir ESC ile kontrol edilecektir. Motor ile birlikte 12x8” pervane kullanılacaktır. Motor
üreticisinin deneysel verilerine göre seçilen pervane 3 hücreli pil ile 1500 gr itki üretirken
ortalama 25A akıma ihtiyaç duymaktadır. 3300 mAh pil için yeterlilik hesabı yapıldığında (

3.3∗25
)
60

seyir için yeterli itki ile yaklaşık 5,4 dakika uçuş yapılabildiği yapılabileceği hesaplanmıştır. Bu
süre yarışma görevleri için yeterli olup uçuş testleri ile de doğruluğu teyit edilmiştir.
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Aracın yük bırakması gereken hedef alanı tespit ederek görev mekanizmasını harekete
geçirmek için kullanacağı görev yazılımı Python programlama dili ile yazılmıştır. Görev yazılımı
Raspberry Pi 4 platformu üzerinde çalışacaktır. Raspberry Pi Camera V2 kamera modülü ile
alınan gerçek zamanlı görüntü, görev yazılımında hedef alanın rengini ayırt etmeye yönelik
olarak işlenecek ve alan tespit edilecektir. Görev yazılımı uçuş bilgisayarından gelen anlık irtifa
ve hız verileri ile yaptığı atış hesaplarına göre görev mekanizması servosunu çalıştırarak yük
bırakma işlemini gerçekleştirecektir.
Hedef tespit ve tanıma sistemi görev bilgisayarı olarak seçilen Raspberry Pi 4
tarafından yönetilecektir. Raspberry Pi 4 üzerinde bulunan CSI Camera portuna bağlanan RPI
Cam V2 kamera ile görüntü alınacaktır. Seçilen kamera Sony IMX219 sensörüne sahip ve 8
mp olup 720p kalitesinde 30 - 60 fps görüntü alabilmektedir. Ayrıca görev mekanizmasına ait
servo motor da görev bilgisayarının GPIO pinlerinden kontrol edilecektir. Uçuş bilgisayarı olan
Pixhawk Cube ve Raspberry Pi 4 arasında kurulan seri bağlantı ile irtifa, konum, hız gibi uçuş
verileri aktarılacak ve görev yazılımında kullanılarak atışın isabetli olmasını sağlanacaktır. İlgili
seri bağlantı Pixhawk Cube TELEM1 portu ile Raspberry Pi 4’e ait RX-TX-GND pinleri arasında
yapılan kablolama ile kurulacaktır.

Şekil 17 Görev Algoritması
Görev yazılımı Python programlama dili ve OpenCV başta olmak üzere ilgili
kütüphaneleri (Numpy, gpiozero, geopy...) kullanılarak yazılmıştır. Yazılımda renge dayalı
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görüntü işleme ile hedef alan tespit edilmektedir. İzlenen yöntemde öncelikle kameradan gelen
görüntüye alanın rengi olan kırmızının HSV renk uzayındaki alt ve üst aralığını belirten renk
kodları ile maske uygulanmaktadır. Böylece elde edilen yeni çerçevede görüntü binary (ikili)
yani tamamıyla siyah beyaz bir hale gelmektedir. Bu, kırmızı renk aralığını sağlayan piksellerin
1 diğerlerinin 0 kabul edilmesiyle ortaya çıkan bir sonuçtur ve kırmızı dışındaki renkleri yok
sayıp kırmızı rengi beyaz olarak gösteren bir çıktıyı ifade etmektedir. İlgili görüntü Şekil 18’de
bulunmaktadır. Renk tespiti ile eş zamanlı olarak çalışan döngüde ise görüntü matrisinin tüm
elemanları anlık olarak toplanmakta ve matris uzunluğuna bölünmektedir. Matris kırmızı
dışındaki renklerin 0, kırmızının ise 1 olarak ifade edildiği ikili bir görüntüye ait olduğu için
aritmetik ortalaması alındığında elde edilen sonuç da ekrandaki kırmızı renk varlığı ile doğru
orantılı olarak artmaktadır. Bu sonuç, testler esnasında hedef alanın boyutu ve uçuş irtifası göz
önüne alınarak belirlenen eşik değere ulaştığında 2.5 m çapındaki yük bırakma alanı tespit
edilmiş olacaktır.

Şekil 18 Görüntü İşleme Testi
Alan tespit edildikten sonra atıştan en isabetli sonucu alabilmek için hedefin orta
noktasına ait GPS koordinatlarının bulunması gerekmektedir. Bu amaçla İHA hedef alanın yer
aldığı hat üzerinde uçarken alan rengini ilk tespit ettiği an ve alan rengi görüntüden kaybolduğu
an GPS konumu tutacak, bu iki GPS koordinatının ortalaması ile alanın orta noktasının
koordinatlarını bulacaktır.
İlk turda alan tespit edildikten sonraki iki tur boyunca uçuş bilgisayarından alınan irtifa,
konum, hız verileri kullanılarak görev yazılımında atış hesaplamaları yapılacak ve yük
bırakıldığında topun düşeceği koordinatlar anlık olarak belirlenecektir. Elde edilen hedef

15

konumu ile araç konumu anlık olarak karşılaştırılacaktır. Bu sayede yük bırakma
mekanizmasının çalışması gereken konum hesaplanacak ve hata payı da göz önüne alınarak
sistem çalıştırılacaktır.
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Hava aracına ait genel özellikler ve performans parametreleri Tablo 2, 3 ve 4 üzerinde
gösterilmiştir:
Tablo 2 Hava Aracı Genel Özellikleri
Hava Aracı Genel Özellikleri
Airfoil

NACA 6412

Kanat Alanı

0.318 m2

Hücum Açısı

6°

Kanat Yapısı

Trapez Kanat

Toplam
Kuyruk Alanı

0.075 m2

Sivrilme Oranı

0.73

Kanat Açıklığı

1.4 m

Rudder Alanı

0.011 m2

Açıklık Oranı

6.17

Kök Veter

26 cm

Elevator Alanı

0.022 m2

Kalkış Ağırlığı

24.52 N

Uç Veter

19 cm

CL

1.044

Maksimum
Kalkış Ağırlığı

45.23 N

22.68 cm

CD

0.058

Havada Kalma
Süresi

5.4 dk

33.18 cm

CD,İ

0.0694

Menzil

6480 m

Ortalama
Aerodinamik
Veter
Uzunluğu
Ortalama
Aerodinamik
Veter Konumu

Tablo 3 Birinci Görev İçin Hava Aracı Performans Özellikleri
Hava Aracı Performans Özellikleri (1. Görev)
Stall Hızı@Seyir

10.98 m/s

Maksimum Seyir Hızı

45.89 m/s

Maksimum Taşıma@Stall

19.7 N

Görev Tamamlama
Süresi

~ 1 dk

Sürükleme@Stall

1.63 N

Stall Hızı@dönüş

16.89 m/s

Sürükleme@Seyir Hızı

5.96 N

Minimum Dönüş
Yarıçapı

19.02 m

( L/D )MAKS

20.6

Reynolds Number@Seyir

326,149

T/W

0.928

Kalkış Ağırlığı

24.52 N

Taşıma@Seyir (*)

24.78 N

Sürükleme@Seyir (*)

9.452 N

(*) Analiz sonuçlarına göre.
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Şekil 19 Hız - Dönüş Yarıçapı Değişimi
𝑟=
2(𝑤⁄𝑠)
𝑣𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙,𝑡𝑢𝑟𝑛 = √
𝜌𝑠𝐿 𝜎 CL,Max cos ∅

𝑣2
𝑔 tan ∅
𝜎 = 1 (𝐷𝑒𝑛𝑖𝑧 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒𝑠𝑖)

∅ = 65°

𝑣𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙,𝑡𝑢𝑟𝑛 = 16.89 𝑚/𝑠 (Görev-1)

Şekil 19 üzerinde de görüldüğü üzere dönüş yarıçapı ve seyir hızı arasında logaritmik
bir bağlantı vardır ve hava aracının irtifa kaybetmeden dönüş gerçekleştirebilmesi için
minimum seyir hızının 16.89 m/s olması gerekmektedir. Yapılan hesaplamalar sonucunda bu
hızın altında stabil bir dönüş gerçekleştirmek mümkün olmayıp irtifa kaybının kaçınılmaz
olduğu görülmüştür.
İkinci görev uçuşu için hava aracının ağırlığında yük bırakma sistemi ve yüklerin ağırlığı
kadar artış meydana gelecektir. Bunun sonucu olarak insansız hava aracının kanat yüklemesi,
itki-ağırlık oranı gibi bazı performans parametrelerinde değişiklik meydana gelmiştir.
𝑣𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙,𝑡𝑢𝑟𝑛 = 17.73 𝑚/𝑠 (Görev-2)
Tablo 4 İkinci Görev İçin Hava Aracı Performans Özellikleri
Hava Aracı Performans Özellikleri (2. Görev)
Stall Hızı@Seyir

11.52 m/s

T/W

0.84

Stall Hızı@Dönüş

17.77 m/s

Maksimum Seyir Hızı

45.89 m/s
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Görev-2 Tamamlama
Süresi
Görev-2 Hedef İsabet
Oranı (%)

~ 2 dk

5.95 N

Reynolds Number@Seyir

326,149

20.60

Kalkış Ağırlığı

26.96 N

Maksimum Lift@Stall

21.67 N

Sürükleme@Stall

1.79 N

Sürükleme@Seyir Hızı
(L/D) MAX

% 60

Uçuş kontrol kartı ve görev bilgisayarı pil-motor bağlantısına paralel bir hat ile
beslenecektir. Batarya kapasitesi belirlenirken motora göre çok daha az güç gereksinimi
olması nedeniyle Raspberry Pi ve Pixhawk Cube bileşenlerinin ihtiyaç duyduğu güçler hesaba
katılmamıştır. Aracın seyir süratinde uçmak için gerekli itkiyi iki dakikalık görev süresi boyunca
sağlaması gerekmektedir. Seyir uçuşu yapılabilmesi yaklaşık 1500 gram itki yeterlidir. Motor
üreticisi tarafından sağlanan kılavuzlar incelendiğinde 1500 gram itkinin sağlanabilmesi için
bataryadan ortalama 25A akım çekilmesi gerekmektedir. Uçuş sırasında rüzgar gibi olumsuz
nedenlerden dolayı uçuşun beklenilenden uzun sürmesi ve farklı acil durumlar için gerekli uçuş
süresinden daha uzun bir süre yeterli gücü sağlayabilecek bir batarya seçimi yapılmıştır.
Seçilen 3300 mAh kapasiteye sahip batarya ile motor 5.4 dakika boyunca gerekli itkiyi
üretebilmektedir.
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Sabit kanat İHA’nın tasarımında ve üretiminde kullanılan malzeme ve ekipmanları fiyat
ve miktarları ile Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5 İHA Malzeme Maliyet Tablosu

Birim
No

Parça Adı

Fiyat

Toplam
Miktarı

(TL)
1

Pixhawk The Cube Orange ve Here 3 CAN GPS
GNSS Combo Set

Fiyat
(TL)

5.999,00

1

5.999,00

2

Raspberry Pi 4 4GB - Model B

681,12

2

1262,24

3

3s 3300mah 40C Lipo Batarya 11.1V Pil

346,57

2

692,04

4

Xbee Pro 3 Modül - RP-SMA Anten

470,45

2

940,90

5

Raspberry Pi Kamera(Camera) Modülü V2

383,42

2

766,84

6

XBee Explorer USB

57,76

2

114,52
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7

Skywalker 60A ESC Fırçasız Motor Sürücü Devresi

179,90

2

359,8

8

Radiolink R9DS 9 kanal Alıcı 2.4GHz

252,05

1

252,05

9

RC Elektrikli Performans Pervanesi

24,88

3

74,62

47,50

1

47,50

601,50

2

1203,00

2000,00

1

2000,00

10

11
12

12V-24V DEVRE KESICI PLS MINI MARIN TIPI
(ÇEVİRMELİ) (ON-OFF-OUT)
SUNNYSKY X2826-1080KV 880W 3-5S Fırçasız Rc
Uçak Motoru
Yapısal Malzemeler

13.752,51 ₺

Toplam
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