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1. ORGANİZASYON ÖZETİ
1.1 Takım Organizasyonu
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2. DETAYLI TASARIM RAPORU

2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı
Döner kanat ve sabit kanat olmak üzere iki adet insansız hava aracımız bulunmaktadır.

Sabit kanat İHAmızın ve
Döner

kanat

ölçüleri

yandaki

SİHAmızın
şekildeki

gibidir. Ölçülendirmeler gerekli
analizlere ve görev amacına
göre tasarlanmıştır.

Sabit kanat İHAmızın gövdesi karbon fiberden üretilirken; kanat, kuyruk ve kontrol
yüzeylerinin üretiminde balsa tercih edilmiştir. Karbon fiber malzemesi, hafiflik ve dayanıklılık
düşünülerek seçilmiştir. Karbon gövdemizin kalıbını tasarlarken gövdedeki ters açılar göz
önüne alınarak iki parça halinde yapılması uygun görülmüştür.

Kalıp alt parçası

Kalıp üst parçası
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Gövde iki parça halinde üretilip pil değişimini hızlıca yapabilmek için üst kapak iki
parçaya ayrılmıştır. Parçalar ile mekanik aksamlar birbirlerine M3 cıvata ve somun ile
sabitlenmiştir. Kanadın, yatay dengeleyicinin ve dikey dengeleyicinin hücum kenarlarının
mukavemetli olması için hücum kenarlarının 1 mm balsa ile kaplanması düşünülmüştür.

1mm balsa kaplaması

Balsa kanat üretimi

Kanat ribleri ve sparları, burulma momenti(

)

formülünü göz önüne alarak

dönme merkezine uzak yerlere yerleştirilmiştir. Döner kanat SİHAmız dört kat olarak tasarlanıp
kendi ürettiğimiz plakalardan CNC ile kesilerek üretilmiştir. En alt kat, pile zarar gelmemesi ve
silah gimbali mekanizmasını sabitlemek için tasarlanmıştır. Ortadaki iki kat, kolların sağlam
montajlanması ve motor sürücülerin sabitlenmesinde kolaylık sağlanması için tasarlanmıştır.
Yan kapaklar, orta katmanı güvende tutmak için tasarlanıp gerektiğinde ise orta katmana
ulaşımın kolay olması için açılıp kapanabilir şekilde tasarlanmıştır. Üst katman ise uçuş kontrol
kartımız

olan

Pixhawk’ın,

alıcının,

telemetrinin

ve

GPS’in

sabitleneceği

parçanın

montajlanması için tasarlanmıştır. Kol uzunlukları döner kanat SİHAmızın daha kararlı uçması
için 30cm uzunluğunda ayarlanmıştır. Döner kanat SİHAmızın pili, kararlılığı arttırmak için
bilinçli olarak motorlara göre daha alt tarafta konumlandırılmıştır. Ayak uzunlukları 60 cm olup
silah mekanizması için tasarlanan gimbalin yere değmemesi düşünülmüştür.

Sabit kanat İHAmızın sürüklenme analizi

Döner kanat SİHAmızın sürüklenme analizi

Sabit kanat İHAmız tüm parçaları ile Flow Design programında sürüklenme analizi 10
m/s hızda yapılmış ve sürüklenme kuvvetimiz 0,268 kg olarak bulunmuştur. Tüm sistemler
üzerinde iken döner kanat SİHAmıza Flow Design ile 10 m/s hızda yaptığımız analizde, itki
kaybımızın 0,448 kg olduğu saptanmıştır.
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Motorumuz KV*V=rpm formülünden 1450 KV*16V = 23200 rpm ile dönmektedir. Ancak
gerçek zamanlı rpm testlerinde bu değerin 20000 rpm civarında olduğu gözlemlenmiştir. Bu
yüzden analizlerimizde 20000 rpm değeri baz alınmıştır. Farklı pervanelerde itki testi yapılmış
ve en verimli pervanenin 9x5 boyutunda olduğu görülmüştür. 9x5 boyutundaki pervane ile her
bir motorumuzun itkisi 2,32 kg olarak hesaplanmış ve deneysel olarak bu değer kanıtlanmıştır.

Kuyruk profili (NACA0010)

Kanat profili (CR001SM)

Airfoil Tools sitesi üzerinden edindiğimiz kanat ve
kuyruk profillerini seçerken, Cl/Cd oranı uçacağımız
açıda maksimum olacak şekilde seçilmiştir. Sabit
kanat İHAmızın ağırlığı göz önünde bulundurularak
kanat ve kuyruk modelleri gerekli kaldırma kuvvetini sağlayacak şekilde 3 boyutlu ortama
aktarılmıştır. Xflr5 programı üzerinden analizini yaptığımız sabit kanat İHAmızın gövdeye
gelecek kısmı kaldırma kuvveti üretmeyeceğinden hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Analizlerimizde

kanat

ucu

girdaplarından

dolayı meydana gelen indüklenmiş sürüklenme
kuvvetini azaltmak için kendi tasarımımız olan
wingletler

(kanat

ucu

kıvrımı)

kullanılmıştır.

Wingletlerimizin uç kısımları yukarıya doğru
şekillendirilerek kanadın kontrol yüzeyleri yukarı
yönde açıkken de kanat ucu girdaplarının önüne
geçilmiştir.
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İlk olarak kanat profillerimizin 2 boyutlu analizi yapılarak en verimli olduğu açı
bulunmuştur. Cl/Cd- α grafiğine göre profilimiz 4 derecede en verimli konumdadır ve bu
derecede kanadımızın analizleri yapılmıştır.
Kanat analizi yapılırken birkaç farklı analiz programı
kullanılarak en doğru sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Sabit
kanat İHAmızın 2,4 kg olduğu göz önünde bulundurularak
gerekli kaldırmayı oluşturması için ANSYS ve Xflr5
programlarından hesaplamalar yapılmıştır. Sonuçlar elle
hesaplanarak da doğrulanmıştır.
Kanadımızın 4 derecedeki, yani uçağa
montaj edildiği açıdaki Cl değeri 0,53dür. Bu
değeri stall formülünde(

) yerine

koyduğumuzda uçağımızın stall hızı yani
minimum

uçabileceği

hız

14m/s

olarak

hesaplanmıştır.
Sabit kanat İHAmızın 30 derece ve 60
derece flap açıkken analizleri yapılmış, 30
derece de 0,93 Cl, 60 derecede 1,22 Cl
değerlerine ulaşılmıştır. Kaldırma kuvveti
formülünde

yerine

yerleştirildiğinde

30

derecede 11 m/s, 60 derece de 9,5 m/s hızı
ile irtifa kaybetmeden uçabilmektedir.
Sabit kanat İHAmıza yaptığımız
kararlılık analizleri sonucu yunuslama (pitch)
ekseninde 1,5 saniyede İHAmız kendisini
toparlamaktadır.

Sapma (yaw) ekseninde 4,5 saniyede,
yatış (roll) ekseninde ise 0,5 saniyede
kendisini toparlamaktadır.
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2.2 Kabiliyet
Görevlerimizi göz önüne alarak yapmış olduğumuz analizler ve deneysel hesaplamalar
ortaya konmuş ve İHAlarımızın görev için uygunluğu yeterli görülmüştür. Döner kanat
SİHAmızın ağırlığı 2,7kg olarak tasarlanıp doğruluğu üretim sonucunda kanıtlanmıştır. 1,75
kilogram görev mekanizmamızla beraber toplam ağırlığımız 4,45 kilograma ulaşmıştır.
Sürüklenme kuvvetimiz göz önünde bulundurulduğunda motorlardan alığımız net itki 8.9kg
olmaktadır. Bu itki kuvveti döner kanatlı İHAlar için tavsiye edilen ağırlığın iki katı itki kuvveti
ilkesiyle doğrudan uyuşmaktadır. Sabit kanat İHAmızın görev doğrultusunda seçilen kanat ve
kuyruk profilleri sayesinde istenilen hız, kararlılık ve manevra kabiliyetine erişimi sağlanmıştır.
Sabit kanat İHAmızın diğer teknik özellikleri şu şekildedir: 5 kilometre iletişim menzili, 3,5
kilometre harekat menzili, 150 m irtifa, 28 km/h minimum hız, 144 km/h maksimum hız, otonom
uçuş, otonom iniş ve kalkış, görüntü işleme, hedef tespit, hedefe yönelme, hedef koordinatı
alma, düşük ve yüksek hızda yüksek manevra kabiliyeti, 90 derece yatarak dönebilme
kabiliyeti, 500 gr yük taşıyabilme kabiliyeti.

Günümüzde sürü sistemler genellikle aynı tipteki cihazlar ile yapılmaktadır. Ancak biz
farklı tipteki iki İHA arasında koordinasyon ve haberleşme sistemi kullanarak araçların avantajlı
yönlerinden faydalandık. Örnek vermek gerekirse, genellikle sabit kanat araçlar döner kanat
araçlardan daha hızlıdır ve uzun mesafeler kat edebilmektedir. Döner kanatlı İHAlar ise sahip
oldukları

manevra

kabiliyetleri

sayesinde

sabit

kanatlardan

daha

kontrollü

uçuş

gerçekleştirebilmektedir. Bu sayede araçlarımızın avantajlı yönlerini birlikte kullanarak
dezavantajlarını azaltmaktayız.
Aşağıdaki akış şemasında belirtiğimiz gibi sürü sistemdeki İHAlarımız, tasarladığımız
yeni algoritma ile birlikte görevleri kendi aralarında haberleşerek hedefe gerekli operasyonu
gerçekleştirmektedir. Öncelikle sabit kanat İHAmız, Pixhawk ile otonom olarak kalkış
gerçekleştirmektedir. Sabit kanat İHAmız havalandıktan sonra alanı taramak ve alandaki
hedefi ayırt etmek için OpenCv kütüphanesini ve Raspberry Pi bilgisayarını kullanarak görüntü
işleme yapmaktadır. Hedef tespiti sonucu sabit kanat İHA hedef konumuna doğru yönelir.
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Hedefin üstünden geçtiği zaman, hedefin kameradaki konumundan faydalanarak uçağın
bulunduğu noktanın koordinatını alır. Alınan koordinat bilgisi Xbee telemetrisi ile birlikte
sürünün diğer üyesi olan döner kanat SİHAya iletildikten sonra otonom iniş için eve dönüş
yapar.
GÖREV AKIŞ ŞEMASI
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Bu süreçte döner kanat SİHAmız aktif bir şekilde beklemede olacaktır. Sabit kanattan
Xbee telemetrisi sayesinde anlık olarak koordinat bilgileri döner kanat SİHAmıza iletilir. Döner
kanat SİHAmızda bulunan Raspberry pi aracılığıyla yazdığımız kodumuz otonom olarak uçuş
rotası oluşturup rotayı döner kanadın Pixhawk’ına aktarır. Uçuş otonom olarak başlatılır. Rota
takibi ile hedefe ulaşıldıktan sonra döner kanat SİHAmız hedef alan içerisinde tekrar görüntü
işleme yapar. Hedefi gördükten sonra eğik atış prensiplerine uygun olarak hedefe kilitlenip
silah sistemi ile atış gerçekleştirir. Görevini bitiren döner kanat SİHAmız eve dönüş
gerçekleştirir.

Yan tarafta görülen elektronik şemamız,
sabit kanat İHAmızın elektronik dizilimini
göstermektedir. Bağlantı pinlerimiz veri
giriş çıkışını temsil eden ok işaretleriyle
gösterilmiştir

Yan tarafta görülen elektronik
şemamız, döner kanat SİHAmızın
elektronik dizilimini göstermektedir.

Sabit kanat ve döner kanat araçlarımız kendi aralarında Raspberry bilgisayarlarımıza
bağlı XBee telemetri modülleriyle haberleşmektedir.Serbest Görev kategorisi için hazırlanan
görevimizi Mission Planner uygulamasında Simulation-Plane olarak test ettik. Aracımızın
uçuş hızı 14 m/s, uçuş yüksekliği ise 50m olarak belirlenmiştir. Görevi simülasyon içerisinde
“Survey-Grid” olarak planladık. Daha sonra planlanan bu görevi Mission Planner
uygulamasında simülasyon uçağı ile simüle ettik. Görev içerisinde otonom kalkış, hedef
taraması için sabit aralıklı görev noktaları ve en son olarak da otonom iniş bulunmaktadır.
Simülasyon içerisinde her iki araç için de acil iniş senaryoları gerçekleştirilmiştir.
Simülasyonla beraber uçağın tamamen otonom olarak kalkış>görev süreci> iniş kısımlarını
bu alanda yapabileceğini de belirlemiş olduk.
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Şu

an

kullanmakta

olduğumuz

silah

sistemimizde
silah
Ancak

geçici

bir

kullanmaktayız.
ilerleyen

dönemlerde daha etkili bir
silah sistemi olan paintball
silahına

geçmeyi

planlıyoruz.

2.3 Faydalılık
Bu görevdeki amaç, terörle mücadele kapsamında hayatlarını vatanımıza adamış
güvenlik güçlerimize sahada yardımcı olabilmektir. Zorlu arazi ve hava şartlarında vazifesini
icra eden kahraman görevlilerimize bir gözlemci İHA ve bir silahlı İHA ile yardımcı olarak
onların canlarını güvence altına almayı hedefliyoruz. İnsanlarımızın can güvenliğinin
toplumdaki en önemli ilkelerden biri olduğunu bildiğimiz için bu amaç doğrultusunda
araçlarımızın toplumumuza büyük fayda sağlayacağını düşünmekteyiz. Örneğin gözlem ve
hedef işaretlemesi yapan sabit kanat İHAmız ve taarruz (döner kanat) SİHAmız çatışma ve
savaş ortamındaki riski en aşağıya indirerek askeri personel için tehlikeli durumları ortadan
kaldırmaktadır. Bu görev ile insan faktörünü ortadan kaldırarak kahraman görevlilerimizin
canlarını güvenceye almanın yanında görev süresini kısaltarak operasyon maliyetini ve
süresini azaltmayı hedefliyoruz. Böylece can güvenliğini sağlamanın yanında yüksek hız ve
düşük maliyet sağlayarak hem ekonomik hem de operasyonel avantaj sağlamayı planlıyoruz.
2.4 Yenilik
Otonom İniş Takımı:
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Sabit kanat İHAmızda otonom kalkış ve iniş esnasında kullanmak üzere “Ground
Steering” özelliği bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde uçağımız otonom kalkışta ve inişte
yalpalamadan, yaw ekseninde kendisini düz bir çizgi üzerinde tutmaktadır. Uçağımız
üzerindeki Pixhawk Cube Orange oto pilot sistemi ve Here3 GPS üzerindeki pusulalardan
faydalanmaktadır. Bu pusulaları kullanarak kalkış ve iniş esnasında kendini düz tutmaktadır.
Sistem, motor armlama anındaki yönünü alarak o yön üzerinde kendini tutmaya çalışarak
kalkış yapmaktadır. “Ground Steering” özelliğini kullanabilmek için Mission Planner
uygulamasında 11 adet parametre kullanmaktayız. Bu parametreler: STEER2SRV_P,
STEER2SRV_I,

STEER2SRV_D,

STEER2SRV_IMAX,

STEER2SRV_MINSPD,

STEER2SRV_TCONST, GROUND_STEER_ALT, AUTO_FBW_STEER, DRTSPD, DRTFCT,
DRTMIN parametreleridir. “Ground Steering” özelliği kullanılırken PID kullanıldığından, doğru
değerler girilmediğinde tekerde osilasyon gerçekleşmektedir. Bu sorunun çözümünde Sabit
Kanat İHAmızla yer testleri gerçekleştirerek sorunu çözdük. Sorunun çözümünde parametreler
içerisinde yer alan “STEER2SRV_P” parametresinin değerini düşürdük. Bu parametrede
azalttığımız değer osilasyon sorununu çözmekte etkili oldu.
Röle ve Dümen ile Hedefe Yönelme Sistemi
Sürü

sistemimizdeki

kodları

ve

algoritmaları kendimiz oluşturduk ve konum
aktarımı ve hesaplanması aşamalarında da
kendi bulduğumuz yöntemleri kullanmaktayız.
Bizler başta sabit kanadı kontrol edebilmek için
Raspberry Pi’dan Pixhawk’a hareket komutları
yolladık ancak Pixhawk’ın kendini toparlamak
için ekstra çabaya girdiği için uçağın kontrolünü
kaybetmesine neden olduğunu gördük. Bizler
de bu sebepten, uçağı daha düzgün kontrol
edebilmek için röle sistemini kullandık. Rölemiz
pasif durumda Pixhawk’dan gelen komutlar ile
İHAmızın kontrolünü sağlarken uçak hedefi gördüğü zaman rölemiz tetiklenip uçağın
kontrolünü Pixhawk’dan alıp Raspberry Pi’a yani görüntü işlemeye bırakmaktadır. Bu sayede
uçak dikey stabilizatör ile dümenini kontrol ederek gimbal sistemiyle hedefe kitlenip hedefe
doğru yönelmektedir. Görev bittikten sonra ise röle pasif duruma geçip kontrolü yine
Pixhawk’a bırakmaktadır.
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Matematiksel Konum Tespit Algoritması
Hedefin konumunu tespit ederken matematiksel algoritmamızı kullandık. Öncelikle
sabit kanat İHA hedefe yönelirken hedefe ne kadar uzak olduğunu öğrenmek için kamera ve
yükseklik

verilerini

kullanarak

İHAnın

yatayda

hedefe

uzaklığını

hesaplamaktadır.

Hesaplamalar için cisimlerin gerçek uzunluğu ve kamera uzaklıklarına bağlı olarak piksel
değişiminden faydalanarak cismin uzaklığını yaptığımız hesaplama algoritması ile bulduk.
Bulunan piksel uzaklığı konum uzaklığına dönüştürerek sahip olunan konum ile birleştirip
döner kanat SİHAya aktardık. Doğru konum almak için İHAlarımızda iki farklı hesaplama
algoritması kullanmaktayız. Bu sayede hata payını en aza indirmekteyiz.
2.5 Yerlilik
Uluslararası Serbest Görev İHA yarışmasına katıldığımız iki İHAda da birtakım yerlilikler
bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:
a. Yerli Sabit Kanat İHA ve Döner Kanat SİHA Tasarımı
Sabit kanat İHAmız ve Döner kanat SİHAmız SOLIDWORKS programı üzerinden takım
arkadaşlarımız tarafından özgün olarak tasarlanmıştır.
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b.

Karbon Fiber Gövde ve Kalıp Üretimi
Sabit kanat İHAmızın gövdesinde kalıp dâhil olmak üzere yerli tasarım, analiz ve imalat

yöntemlerini ekip olarak kullandık. Karbon fiber gövde imalatı öncesi ekip olarak yerli dişi
kalıbımızı, bize özgü kalıp üretim yöntemi ile gerçekleştirdik. Kalıp üretimi için
SOLIDWORKS programı üzerinde tasarım gerçekleştirdik. Tasarım-ürün ilişkisinin daha
doğru olması için kalıbı kesitlere ayırarak imal ettik. Numaralandırılmış MDF’leri kılavuz
alarak XPS köpükleri telle kesim yöntemiyle kestik. XPS ve MDF’leri sıralı bir şekilde
birbirlerine ekledik. Kalıbın tasarımındaki boyutlara uygun ölçüde ürün vermesi için, kalıbın
içerisine saplamalar yerleştirdik. Her saplamanın iki ucuna da cıvatalar yerleştirerek ürün
boyutunun doğruluğunu sağladık. Karbon fiber kumaş yatırılacak yüzeye köpüklerin
erimemesi için köpüğü eritmeyen özel epoksi karışımı sürdük. Karışım, yüzeyde
kuruduktan sonra polyester macun sürerek düzgün yüzey oluşturduk. Oluşan yüzeyi
zımparalayarak olabildiğince pürüzsüz ve tasarıma yakın bir kalıp oluşturduk. Yerli kalıp
üretiminin ardından vakum torbalama üretim tekniği ile sabit kanat İHA gövdesini imal ettik.
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c. PLA Parçalar
Tasarımını yerli olarak yaptığımız parçaları 3 boyutlu yazıcı ile PLA
malzemeden imal ettik. Bu parçalar: servo pabuçları, uçuş kontrol kartı koruma kabı,
gövde destek aparatı, döner kanat İHA için motor sabitleme aparatları, gimbal, GPS
koruma kabı, iniş takımı ayakları, silah sistemi gimbali.

2.5.1 - Motor
Motoru tasarlarken, ilk başta aracımızın nasıl bir motora ihtiyacı olduğunu bilmeliyiz.
Bunun için de aracın mekanik ve aerodinamik özelliklerini tamamen ortaya çıkardıktan sonra
aracımızın maksimum yükle kalkışta tırmanışı idame ettirebilecek bir güçte motoru
tasarlamaya başladık. Uçağımızın ağırlığı 2.4 kilogramdır ve kalkışta 5,1 m/s dikey hızla
yükselmektedir. Bu koşullarda ihtiyacımız olan 23N kuvveti elde etmek için kullandığımız
pervanenin bu itkiyi üretmesi için 20 bin RPM ile dönmesi gerektiğini hesapladık.
Buradaki değerleri hesaplarken genellikle yapım aşamasında oluşabilecek hataları göz
önünde bulundurarak referans değerlerini %10 fazla hesaplayarak oluşacak sorunların önüne
geçmeye çalıştık.
Yapılan işlemlerin sonucunda aracımızın 12 m/s hızda 23Nm torka ihtiyaç duyduğu
hesaplanmıştır referans olarak %10 fazla alırsak yaklaşık 25Nm diye düşünüyoruz.
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Daha sonra aracımızın gücünü belirleme aşamasına geçtik. Motorumuz 16.8Volt
gerilimle çalışacak. İHAmıza gerekli olan 25N kuvveti,
kullanacağımız 9x5 pervane ile sağlaması için 1300 KV
değerinde motora ihtiyacımız olduğunu hesapladık.
Bu değerleri tanımladıktan sonra hesaplama
aşamasına geçtik. Mıknatısların ve motorun üretilebilirliği
için bulduğumuz sonuçları yuvarlamamız gerekiyor.
Mıknatısları

özel

üretmek

maliyetli

olduğundan

piyasadakileri kullanmayı tercih ettik.
P = 632 Wattlık bir motora ihtiyacımız olduğunu
hesaplamış olduk. 632/16.8 işlemini yaparsak motorunuzum kaç amper çektiğini buluruz.
Buradan da motorun 37,61 amperlik olacağını belirledik. Sonrasında motorun türünü belirleme
aşamasına geçtik. Motorumuzu BLDC (Fırçasız DC Motor) olarak tasarladık. Bunun nedeni
ise diğer motorlara göre daha yüksek verimde olmasıdır. Motorumuzu dışı dönen (out-runner)
olarak tasarladık. Bunun nedeni de outer motorlar inner motorlara göre daha yüksek güç
yoğunluğu ve torka sahip olmasındandır. Bundan sonra slot ve pole sayısını belirlememiz
gerekiyordu. Bunu belirlerken sarım faktörü, kutup faz başına düşen oluk sayısını ve cogging
efektini göz önünde bulundurduk. Motorlarda en bilindik slot pole kombinasyonu olan 12-14
olarak belirledik.

2.5.1.1 Motor Sarım bilgileri
Pole Sayısı:14 Slot Sayısı: 12
Kablo Kalınlığı: 0,4mm
Paralel sayısı: 4
Spin Sayısı: 3
Sarım Şeması
Analiz yaparken dikkat ettiğimiz unsurlar şunlardır;
•

Motorun manyetik alan özelliklerinin sınırları aşmaması.

•

Sarımın doluluk oranı.

•

Sarımdaki paralel tellerin her biri 1 mm² den 6 amper geçecek şekildeki hesabı.

•

Mıknatısların üretim aşamasında oluşabilecek sorunlardan dolayı hava boşluğu.

•

Statorların düzgün paketlenmesi için stator desteği.
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•

Motorun üst kısmını açık bırakarak tamamen kapalı bir motor yapmadık. Böylece
soğuma kolaylaştı.

•

Standartlaşmış motor parametrelerini göz önünde bulundurduk (manyetik alan
yoğunlukları, manyetik yükleme değerleri, kutup adımı referansları ve TRV gibi).

2.5.1.2 Motor Analizleri
Motorumuzda kullanacağımız sac aşağıda verilmiştir. Sacın BH grafiğine bakarak
motorumuzun manyetik özelliklerini düzelttik. Dirsek noktasını geçmemeye ve motoru doyuma
götürmemek için manyetik alan değerini dirsek noktasındaki değere göre referans alarak
hesaplayıp tasarımını yaptık.

Manyetik Alan Analizleri

Hız -Verimlilik Grafiği

Akış Analizi
Isı Analizleri
2.5.1.3 Motor Üretim Aşamaları
Motorumuzun üretimine stator kısmı ile başladık. Silisli sacdan kestiğimiz parçaları
yapıştırarak istediğimiz uzunluktaki statoru ürettik.

Stator Çizimi ve Üretim Aşamaları
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Statorumuzu ürettikten sonra bobin sarımları için karar verdiğimiz sarım şematiğini
uygulamaya koyulduk. Sonrasında da rotorumuza mıknatıslarımızı ve milimizi yerleştirerek son
montaj aşamasına geçtik.
Resimde motorumuzun tüm parçalarının üretilmiş, montajlanmış ve kullanıma hazır
halini görüyoruz. Motorumuzun dönüşüne ait test videoları da detaylı tasarım videosunda
bulunmaktadır.

Stator Çizimi ve Üretim Aşamaları

Son Montaj Aşamasına Geçiş
2.6 Sadelik
Emisyonlu Ön İniş Takımı
Sabit kanat İHAmızın inişlerde gövdeye bindirdiği yükü azaltmak ve inişi yumuşatmak
için yere paralel, 360 derece emisyon yapabilen, sadece 4 küçük yaya ve kendi ürettiğimiz
karbon fiber ayaklara sahip hafif, ucuz ve verimli bir iniş takımı tasarladık.
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Balsa Kanat
Sabit kanat İHAmızın daha verimli ve kararlı uçmasını sağlamak için malzemesi balsa
ağacı ve karbon çubuk olan, kendi tasarlayıp ürettiğimiz kanat, kuyruk ve kontrol yüzeylerini
yaptık. Bu sayede dayanıklılıktan taviz vermeden sabit kanat İHAmızın hafiflemesini sağlamış
olduk.

Montaj Cıvataları:
Sabit kanat İHAmızda üst gövde, alt gövde, iniş takımları ve gimbalimizi cıvatalar ile
birbirlerine montajladık. Döner kanat SİHAmızda ise karbon çubuklar, bağlantı aparatları, silah
gimbali, iniş takımları ve gövde plakalarını cıvatalar ile montajladık. Bu sayede montaj ve
söküm işlemlerinde hız ve kararlılık kazandık. Bunların yanında cıvataların, yapıştırıcılardan
uzun ömürlü olmasından dolayı malzeme tasarrufu sağlamış olduk.

2.7 Hakem Takdiri
Üyesi olduğumuz öğrenci topluluğu olan ORET (Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu), bilgi
birikimi ve aktarımı geleneğini, kurulduğu yıl olan 2005’ten bu zamana kadar devam ettirmiştir.
Bizler de bu kümülatif bilgi birikimine elimizden gelen desteği verdik.
Bizden öncekilerden öğrendiğimiz bilgilerin üstlerine yenilerini ekleyerek, yeni gelen
üyelere bu bilgi birikimini aktarmaktayız. Bu sayede üst sınıflardan alt sınıflara kadar olan
üyelerde bilgi ve tecrübe aktarımı gerçekleşmiştir. Böylelikle ülkemiz için nitelikli bilgi ve nitelikli
insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlanmıştır. Teknofest’in ülkemiz ve geleceğimiz için
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düzenlenen bir yarışma olmasından dolayı fikir alışverişi ve bilgi aktarımı talep eden birçok
takıma edindiğimiz bilgileri elimizden geldiğince aktardık.
3. BÜTÇE TABLOSU
İki adet hava aracımız bulunmaktadır. Sabit kanat İHAmız mevcut aracımızken, döner
kanat SİHAmız yeni üretilmiştir.
No

Talep edilen malzeme/hizmet vb

Miktar (TL)

Gerekçe

1

Motor x 4 (3542 1450kv)

1468

İha itkisi

2

Esc x 4 (80 amper)

1200

Motor kontrolü

3

Pil (10.000mah 4s)

1492

Güç kaynağı

4

Karbon çubuk

250

İha kol ve ayakları

5

Raspberry Pi

671

Görüntü işleme
bilgisayarı

6

Raspberry Pi kamera

377

Görüntü alma
elemanı

7

Pervane x 10 (9x5)

200

Döner kanat için itki
elemanı

8

Servo x10

140

Gimball ve tetik
mekanizması
hareket kontrol
elemanı

Tabloda görüldüğü üzere yeni İHAmızı elimizde bulunan malzemelerin dışında bu malzemeleri
de alarak toplamda 5353 TL’ye mal ettik.
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