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TAKIM ADI: GÖKSENİN
ARAÇ TÜRÜ: SABİT KANAT
ÜNİVERSİTE: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TAKIM KAPTANI: KADİR NAR
1.PROJE ÖZETİ
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Araçta mukavemet, üretim kolaylığı ve aerodinamik açıdan performans parametreleri göz
önüne alınarak hava akışının lineer bir şekilde ilerleyebilmesi için başlangıcı kamburluklu,
bitişi radyuslu ve kenarları yuvarlatılmış dikdörtgensel gövde tasarlanmıştır. Aracın çizimi
SOLİDWORKS, analizi ise ANSYS programı, kanat için XFLR5 programı kullanılmıştır.
Gövde ile kuyruk bağlantısı ise karbon boru ile sağlanmıştır. Kuyruk ve kanat EPP köpükten,
gövde cam elyaf kaplanarak XPS köpükten üretilmiştir. Yüksek manevra kapasitesine sahip
araca, kanadın gövdeye 5° hücum açısı verilerek monte edilmesi sonucunda 2 kg taşıma
kabiliyeti ve düşük stall hızı nitelikleri kazandırılmıştır. Aviyonik sistemlerde otonom görevleri
için Cube Orange ve Raspberry Pi 4 8GB kartı; itki ve takat sistemi için SunnySky X2814
900kv fırçasız motor, 13x6,5 pervane ve 50A esc, güç sistemi için 3S 2200 mAh lipo pil ve
güç modülü; kumanda yüzeyleri ve top bırakma mekanizması için Mg90d servo motor,
manuel kontrol için Radio master TX16s RC kumanda ve Radiolink R9DS RC kumanda
alıcısı; görevlerde koordinat bilgilerini çekmek için Here 3 GPS; telemetri haberleşmesi için
Xbee telemetri modülü; sistemin yüksek akımdan korunması için bıçak sigorta, sistem
elektriğinin kesilmesi için acil stop butonu kullanılmıştır.
1.2 Takım Organizasyonu
GÖKSENİN takımının organizasyon şeması Şekil 1’ de sunulmuştur.

Şekil 1 Takım Şeması

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
GÖKSENİN takımının organizasyon şeması Şekil 2’ de sunulmuştur.

Şekil 2 İş Zaman Çizelgesi

2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Tasarlanan İHA’ nın uzunluğu 93 cm, kanat açıklığı 135 cm, veter uzunluğu 22,7 cm,
yüksekliği ise en geniş alanında 10 cm’ dir. Aracın boş ağırlığı ise 432 g, birinci görev ağırlığı
1228 g ve ikinci görev ağırlığı 1642 gramdır. Uçuş test analizi sonucunda pervanenin dönüş
yönünde de moment oluşturması araçta yuvarlanmaya sebep olmuştur. Bunun sonucunda
gövdeye geçmeli kanat kullanılması ve pervanenin ürettiği momentin tersine moment
üretmesi için gövdeye dönüş yönünün tersine doğru y ekseninde 3°, z ekseninde 2° monte
edilmesi aracın yuvarlanma ekseninde stabil bir şekilde ilerlemesine fayda sağlayacağı için
tasarımda iyileştirmeler yapılmıştır. Yatay stabilizatör alanının fazla olması aracın yerden
kalkış yaparken stall durumuna girdiği ve aviyonik dizilim yapılmadan aracın aerodinamik
merkezinin istenilen noktadan geride olduğu tespit edilmiştir. Yatay stabilizatör alanının
azaltılması ve aviyonik dizilimin aerodinamik merkezin ön ve arka tarafına planlı yerleşimi
sonucu aracın yanlamasına eksende stabil hareket etmesi sağlanmıştır.
Tablo 1. Sabit kanatlı İHA Parça ve toplam ağırlık tablosu

Tablo 2. Sabit kanat İHA malzeme ağırlık ve denge tablosu

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Araçta test uçuşları sırasında yaşanacak kırımlara karşı dayanıklı, görev isterleri
doğrultusunda ise hafif ve manevra kabiliyeti yüksek gövde tasarlanmıştır. Elektronik
bileşenlerin gövde içine rahatça yerleştirilebilmesi için gövde y ekseninde 16 mm, z
ekseninde 24 mm; aerodinamik merkezi ayarlamak için ise x ekseninde 100 mm güvenlik
katsayısı bırakılmıştır. Hesaplamalar sonucunda gövde iç hacmi 450 mm x 86 mm x 54 mm
olarak ayarlanmıştır. Kanadın veter uzunluğu 227 mm, kanat açıklığı ise 1350 mm olarak
alınmıştır.
Kanat, kuyruk ve kontrol yüzeylerinin hesaplaması yapılırken tablo 3’ te verilen formüller
kullanılmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda kuyruk boyutlandırılmasında yatay stabilizatör
uzunluğu kanat açıklığının 0.3 katı olarak alınmış ve uzunluk 405 mm, dikey stabilizatör
uzunluğu ise yatay stabilizatörün 1/3 katı olarak alınmış ve 135 mm olarak hesaplanmıştır.
Kanatta bulunan kontrol yüzeyi olan aileronun tüm kanat boyunca üretilmesi durumunda
servonun, aileron yüzeyinin uç taraflarını düz bir eksende kaldırmayacağı düşünülüp tüm
kanat boyunca üretilmemesine karar verilmiştir. Aileronun x ekseninde uzunluğu kanat veter
uzunluğunun 0,25 katı alınarak 56.75 mm, y ekseninde uzunluğu kanat açıklığının 0.25 katı
alınarak 337.5 mm olarak hesaplanmış ve kanat ortalanarak aileron kesimi yapılmıştır.
Gövde ile kuyruk arasında karbon borunun uzunluğu 450 mm’ dir. Karbon borunun uzunluğu
hesaplanırken araç denge tahtasına iki kanadın da hücum kenarından 1/3 veter uzağında
konulduğunda öne doğru eğilim yapacak şekilde ayarlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda

kuyruk ile gövde arasındaki bağlantı uzadıkça kanatların firar kenarından bozunarak çıkan
havanın, kuyruk hücum kenarına düzgün bir şekilde gelmesine bağlı olarak aracın kararlılığı
artmıştır. Bu yüzden çubuğun uzunluğu, ağırlık merkezi ve oluşturacağı moment göz önünde
bulundurularak hesaplanmıştır.
Tablo 3. Formül tablosu

Gövde, içinde elektronik bileşenleri barındırdığı ve uçuş testleri sırasında ilk hasar alacak
bölge olduğu için sağlam ve işlemesi kolay en uygun malzeme olan PLA kullanılmıştır. Uçuş
sonrası düşen araçta fazla kırım yaşanmış ve PLA’nın ağırlığı da hesaba katıldığında
verimsiz bir malzeme olduğu görülmüştür. PLA’ dan daha mukavemetli ve daha hafif bir
malzeme olan ABS yeni gövde üretiminde kullanılmıştır. Görev isterlerindeki hafiflik ABS ile
elde edilememiş ve yapılan başarısız uçuş denemeleri sonucunda son olarak gövde EPP
köpükten üretilip üstü cam elyaf ile kaplanmıştır. Bu üretim yöntemi sonucunda aracın ağırlığı
azaltıldığı gibi ABS ile üretilecek gövdeden yaklaşık 3 kat daha sağlam bir gövde elde
edilmiştir. Nihai tasarımdaki gövdenin bu malzemeden yapılması kararlaştırılmıştır.
Yere çarpma analizi sonrasında yer ile temas eden ilk bölge gövde altı iken hemen
sonrasında kuyrukta büyük deformasyon görülmüştür. Bu nedenle kuyruk XPS köpükten
yapılmıştır. Gövde ile kuyruğu birleştirici parça olarak esnek ve dayanıklı bir malzeme olan
karbon boru kullanılmıştır. Kuyruk ve kanattaki uçuş kontrol yüzeylerinin hareketi servo
motorlar yardımı ile sağlanmıştır.

Şekil 3 Yan Görünüş

Şekil 4 Üst Görünüş

Şekil 5 Ön Görünüş

Şekil 6 Yapısal konfigürasyon çizimleri
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
İHA tasarımı yapılırken gereken itkiyi sağlayacak bir motor ve pervane; pervaneye güç
üretecek modül; iletişimi sağlayacak haberleşme donanımları, havada bilgi verecek telemetri
ve GPS yerleşimi için bir gövde; taşımayı sağlayacak bir çift kanat ve aracın sapma ile
yunuslama hareketini sağlayacak kontrol yüzeylerine sahip bir kuyruğa ihtiyaç duyulmuştur.
Araç havadayken burundan gelen hava ilk önce pervane, sonrasında gövde ile karşılaşır. Bu
nedenle gövde tasarlanırken aerodinamik açıdan verimli olması, pil kullanım süresine bağlı
olarak havada kalma süresini arttırdığı için sürüklemenin olabildiğince az olması gerekir.
Bunun sağlanabilmesi için gövdenin hava ile karşılaşan ilk bölgesinde üst ve alt tarafta
kamburluk verilmiş; gövdenin üstünden havanın lineer bir şekilde akışına devam edebilmesi
için gövde kamburluğunun bitiminde kanadın hücum kenarının yerleştirilebileceği şekilde
gövdenin arka tarafında oyuk açılmış; yapılan aerodinamik akış analizleri sonucunda
gövdenin bitimindeki bölgenin küt bir şekilde bırakılması sonucu girdap oluştuğu tespit edilip

radyus atılmış; havanın çarpacağı herhangi bir küt yüzeyin yüksek basınç yaratacağı için
gövdenin dört yan kenarına da radyus atılmış ve son haliyle CFD analizi yapıldığında
aerodinamik açıdan en çok verim alındığı bir gövde elde edilmiştir. Aviyonik sistemin gövde
üstünden yerleşimi ve ulaşımı daha kolay olacağı düşünüldüğü için gövde ucu, gövde ortası
ve gövde arkasının iki uç tarafından vidalanabilir bir kapak ve gövde içinde vida girişlerinin
olacağı toplamda 6 tane destek noktası tasarlanmıştır.
ÖTR’ de kanat seçimi trapez kanat olarak belirlenmiş fakat kanat montajı sonrası aracın
dengesinin ayarlanmasında zorluk yaşandığı ve aracın çok yüksek hızlarda
seyretmeyeceğinden üretimi, montajı ve dengeye getirilme işlemi kolay olan dikdörtgen kanat
tipi kullanılmıştır. Stall hızının düşük olması aracın güvenli bir şekilde inişini ve ikinci
görevinde başarılı sonuçlanmasına etkiler. Stall hızını etkileyen en önemli faktörlerden birisi
kanat alanı olduğu için ağırlığa etkisi göz önünde bulundurularak aracın kanat alanı
hesaplanmıştır. Yarışmaya daha önce katılan yarışmacıların çoğunun NACA profili seçmesi
nedeniyle daha özgün bir kanat profili seçilmiştir. CL/CD grafiği için 5° hücum açısındaki değer
hedef tayin edilip NACA profilleri ile diğer kanat profilleri karşılaştırılmış ve aynı verimin
alınabileceği MH120 kanat profili tercih edilmiştir. Kanadı aerodinamik açıdan daha iyi bir
hale getirmek için profilin kamburluğu %26 seviyesinden %35 seviyesine getirilmiş ve kanat
gövdeye monte edilirken 5° açı verilerek monte edilmiştir. Yapılan işlemler sonucunda CL/α
grafiğinde de iyileşme olduğu gözlenmiştir.

Şekil 7 Hücum açısına göre taşıma/sürükleme grafiği
Kanat profili aerodinamik katsayıları hesaplanırken 20 m/s hızında 1,8 x 105’ den büyük
Reynolds sayıları için akış rejiminin stabildir. Bununla birlikte analiz 2 x 105 Reynolds sayısı,
0,058 Mach hız ve -3° ile 12° hücum açısı arasında her hücum açısı için koşturulmuştur.

Şekil 8 α- CL grafiği

Şekil 9 α- CD grafiği

Şekil 10 α- CM grafiği

Aerodinamik analizlerde gerekli parametre olan rüzgâr için polinom regresyon ile hava
tahmini yapılmıştır. Veri seti, son 24 yılın Eylül ayının rüzgar ortalamasından oluşmaktadır.
Tahminleme sonucu 2021 yılı Eylül ayının rüzgar ortalaması, 13 km/s olarak bulunmuştur[1].
[1] https://github.com/bsryldrm/HavaTahminleme

Şekil 11 Basınç, akış analizi
Yapılan aerodinamik analizler 10 m/s hız, 30 m irtifa ve [1] ‘de belirtilen hava değeri
parametreleri değerlerine göre yapılmıştır. Basınç analizine göre kanat altındaki basınç, kanat
üst yüzeyindeki basınçtan yüksek olmuştur. Bu analiz sonucunda aracın havada tutunması için
basınç farkının oluştuğu ve aracın herhangi bir bölgesinde basınç fazlalığı olmadığı
gözlenmiştir.Yapılan hava akış analizi sonucunda araç yüzeyinden geçen havanın
bozunmadan ve herhangi bir girdap oluşturmadan lineer bir şekilde devam ettiği saptanmıştır.
Girdapsız bir akış, aracın aerodinamik açıdan verimli olduğunu göstermektedir.Kanat altındaki
hava, basınç farkından dolayı kanat uçlarında kanat üstüne kaçma eğilimi gösterir. Bu durum

da kanat uçlarında girdap oluşumuna neden olur. Fakat geri kalan bölgelerde laminer akış
gözlenmektedir.

Şekil 12 Kanat toplam deformasyon analizi
Kanatların bağlandığı bölge sabitlenerek ve kanat üzerinden 20 N kuvvet uygulanarak
yapılan statik analiz sonucunda tek bir kanadın yaklaşık 2 kg, tüm aracın ise 4 kg’ a kadar
taşıma sağladığı gözlenmiştir. Bu kanat yapısının araç için uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca
toplam deformasyon verileri sonucunda kanat uçlarının 2 cm’ ye kadar esneme yaptığı
gözlenmiş ve kanatlarda kullanılacak malzeme bu esnekliği sağlayacak biçimde seçilmiştir.
2.6 Görev Mekanizması Sistemi
Görev mekanizmasının gövde içerisinde olması aracın ağırlığını etkilediği gibi aviyonik
sistemde yerleşim zorluğu yaşatmaktadır. ÖTR de belirtilen görev mekanizmasının gövde
içinde yerleştirilmesi değiştirilerek gövde altına monte edilmiştir. Görev mekanizmasında
maliyetinin az, üretimin kolay ve mukavemetli olması sebepleriyle PVC boru tercih edilmiştir.
Toplar x ekseninde gövde içerisinde yan yana sabitlenmiş, mekanizmanın sahip olduğu 2
adet 180° servo, her topa ait olan 1 kapağı hareket ettirmektedir.

Şekil 13 Görev mekanizması
2.5 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Aracın hedef tespit ve tanıma sisteminde kullanılan donanımlar; görev bilgisayarı olarak
kullanılan 1.5 GHz Broadcom BCM2711 dört çekirdekli ARM Cortex-A72 işlemciye sahip
Raspberry Pi 4 8GB, İHA platformunda ön tarafta uçuş istikametine bakar şekilde sabit,
gövde altına 90º olacak yerleştirilmiş ve hedef tespiti amacıyla kullanılan 720p

çözünürlüğünde 60 FPS veren Raspberry Pi kamera ve Pi kameradan daha doğru görüntüler
almak için kameranın altına titreşim sönümleyici yerleştirilmiştir.

Şekil 14 Sistem mimarisi
Gök Sultan hedef tespit sistemi, görev mekanizması, donanım ve hedef tespit
algoritmasından oluşmaktadır. Görev mekanizması ve donanım kısmı 2.4.Görev
mekanizması başlığı altına detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Şekil 15 Görüntü işleme algoritması
Göksultan ile hedef tespiti yapılırken açık kaynak kodlu ve geliştirilebilir olduğu için görüntü
işleme kütüphanesi olarak OpenCV kullanılmıştır. Programlama dili olarak kolay ve hızlı olan
Python, IDE olarak Spyder tercih edilmiştir. Yük bırakma alanını tanımak için renk tanıma
algoritması kullanılmıştır. Renk tanıma yapılırken kameradan gelen görüntü BGR’ dan HSV
formatına çevrilmiştir. HSV formatına çevrilen görüntüye maskeleme işlemi yapılır ve ikili sayı
sistemine çevrilir. Böylelikle görüntüde istenmeyen renkler siyah, istenilen kırmızı rengin

algılandığı kısım beyaz olarak değiştirilir. Görüntüdeki gürültüleri azaltmak için filtreleme
işlemi yapılarak görüntü iyileştirilir. Kamera açısı geniş olduğundan erken nesne tespitinin
önüne geçmek için görüntüde belirli koordinatlar üzerine çizgi çizilir. Nesne iki çizgi arasında
geldiğinde renk tanıma yapılarak hedef tespit edilir ve merkez noktası belirlenir. Hedef tespiti
yapıldığı anda çıktı ekranında ‘1’ bir değeri döndürülür ve tespit anındaki konumu Pixhawk’ a
gönderilir. ‘1’ çıktısı ile birlikte Gps tarafından konum bilgisi tutulur ve tutulan konuma ikinci
ve üçüncü tur uçuşlarda atış yapılmış ve böylelikle Göksultan ikici görevi başarılı bir şekilde
gerçekleştirmiştir. Hedef tespit ve tanıma sisteminde karşılaşılan sorunlar; mesafenin doğru
hesaplanamaması ve aracın 20 m uçması planlandığı için hedef tespiti zorlaşmaktaydı. Pi
kamera gövde altına konumlandırılarak araç ile top bırakma alanındaki mesafenin net
hesaplanamama sorunu çözülmüştür. Aşağıdaki görüntü işleme kodunda görüntüde büyütme
işlemi yapılarak uzaklık sorunu çözülmüştür.

Şekil 16 Görüntü büyütme
2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri

Şekil 17 Elektronik şematik

Göksultan’ın elektronik bileşenleri seçilirken hassasiyet, ağırlık ve boyut parametreleri
dikkate alınmıştır. ÖTR’ de seçilen Navio2 uçuş kontrol kartı Cube orange olarak
değiştirilmiştir. Bu değişimin temel sebebi, Cube orange de bulunan yedekli sensörlerin daha
stabil bir uçuş gerçekleştirmesi, kullanıcı kitlesinin geniş olması dolayısıyla kaynak ve
desteğin ulaşılabilir olmasıdır. (DTR videosunda Cube Orange temin edilemediği için pixhawk
2.4.8 üzerinden anlatılmıştır.)

Şekil 18 Cube orange
Göksultan’ın havalanması için gerekli olan itki SunnySky X2814 900 kv Fırçasız dc motor ve
13x6,5 karbon fiber pervane ile elde edilmiştir. ÖTR’ de Sunny sky x2814 1000 kv motor
kullanılacağı belirtilmiş ancak ülke stoklarında ürünün bulunmamasından yeni motor 900 kv
olarak değiştirilmiştir. Motor üreticisi firmanın motora dair teknik bilgilerini paylaştığı data
sheet verilerinde 13x6,5 pervane ile 3S LiPo pil 1750 g itki sağladığı belirtilmiştir fakat
testlerde 1960 g itki olarak ölçülmüştür. Bu veriler doğrultusunda motor, pervane, pil
kombinasyonu oluşturulup kullanılmıştır.

Şekil 19 Motor

Şekil 20 Pervane

Şekil 21 Esc

Motorun hız kontrolü için kullanılan ESC, motorun maksimum çektiği akımı rahatlıkla
sağlayabilmeli ve güvenlik kat sayısına sahip olmalıdır. Bu sebepten dolayı 30 Amper
civarında akım çeken motor için Skywalker 50A bec devresine sahip Esc kullanılmıştır.
Aracın hedef tespiti için görev bilgisayarı olarak Raspberry pi 4 8 GB kartı kullanılmıştır.
Hedef tanıma için görev bilgisayarıyla uyumlu çalışan, hafif ve boyutu küçük Pi kamera tercih
edilmiştir.

Şekil 22 Raspberry Pi
Göksultan’ ın görev isterlerini yerine getirebilmesi için yüksek hassasiyetli konum takibini
Pixhawk Here 3 Can gps modülü sayesinde yapmıştır. Pixhawk Here 3 Can gps modülü anlık
olarak 20 adet uyduya bağlanarak 5 cm sapma payı ile çalışmaktadır. Göksultan’ ın uçuş
esnasındaki irtifa, hız, eksen verileri Cube orange tarafından ölçülmüş ve bu veriler anlık
olarak yer kontrol istasyonuna aktarılmıştır. Veri aktarımı telemetri modülü ile sağlanmış ve
sinyali alandaki diğer telemetri sinyalleri ile karışmaması için Xbee pro S2C kendinden şifreli
telemetri modülü kullanılmıştır. Hava akışının ürettiği basıncı ölçüp Göksultan’ ın havadaki
gerçek hızını ölçmek için Pitot tüpü kullanılmıştır. Pitot tüpü hava akışının hareket yönüne
paralel ve ters istikamette yerleştirilmiştir.

Şekil 23 GPS

Şekil 24 Telemetri

Şekil 25 Pitot tüpü

Kumanda yüzeylerine gereken hareket servo motorlar tarafından sağlanmaktadır. Servoların
hava akımına karşı koyarak manuel uçuşta veya otonom uçuşta pilotun verdiği kumandalara
anlık olarak cevap vermesi ve yüzeylerine hareket kazandırmasında önem taşımaktadır.
Göksultan için toplamda 6 adet Mg90d dijital, metal dişli servo motor, manuel kontrol,
failsafe, otonom uçuş ve stabilizer mod atamaları için Radiomaster TX16 RC kumanda ve
Radiolink RD9S 10 kanal RC kumanda alıcısı kullanılmıştır.

Şekil 26 Servo Motor

Şekil 27 Kumanda Şekil 28 RC Alıcı

Aviyonik sistemin beslenmesini , pixhawk üzerinden güç modülünün 5,3V gerilim ve 3A
akıma dönüştürmesi 3S 2200 mAh Li-Po pil üzerinden sağlanmaktadır. Lipo pilin anlık ve
sürekli olarak sağladığı maksimum akım sigortanın kaç A olduğunu belirlemektedir. Bu da LiPo pilin C katsayısı ile amper değerinin çarpımı ile bulunur. Kullanılan pil 40 C kat sayısına
sahiptir. Bu değerler hesaplandığında kullanılan pil 88A maksimum akım sağlamaktadır.
Aviyonik sistemin beklenmeyen bir yüksek akımdan korunması için güvenlik katsayısı
eklenerek 60A bıçak sigorta tercih edilmiştir. Ayrıca sistemde kullanılan acil stop butonu
bütün sistemin elektriği anında kesilebilmektedir.
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Uçuş yazılımı için PX4 seçilme nedenleri; araç çeşitliliği, güncel teknoloji, sade ve anlaşılır
dökümanına sahip olmasıdır. Python programlama dili kullanılarak PyMAVLink komutları ile
aracın haberleşmesi sağlanmıştır. Aracın simülasyon ortamında çalıştırılması için Gazebo,
simüle edilen aracın otonom görevleri yapabilmesi için PX4 ve SITL yazılımları kullanılmıştır

.

Şekil 33 QgroundControl ile simülasyon
Aracın görevi başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için yer kontrol istasyonunda PX4 otopilot
yazılımı kullanılarak görev rotası çizilmiş ve parametre değerleri uygun hale getirilmiştir.

Şekil 34 QgroundControl ile rota çizimi
Dronekit ve OpenCV kütüphaneleri kullanılarak ikinci görevin tamamlanması
beklenmektedir. Birinci tur da aracın anlık konum bilgisi çekebilmesi için Dronekit
kütüphanesinde bulunan LocationGlobalRelative fonksiyonu kullanılacaktır. Güvenli uçuşun
denemeleri sırasında kumanda alıcısından verinin gitmemesi, telemetri verisinin zayıf

iletilmesi gibi kötü senaryolarda uçuş güvenlik modları olan RTL, LAND ve HOLD devreye
girmiştir.
2.7. Uçuş Performans Parametreleri
Aracın dönüş yarıçapı, taşıma ekseni ile uzunlamasına eksen arasındaki açıya ve aracın
hızına göre değişmektedir. Bu değerlere bağlı olarak aracın manevra kabiliyeti hesaplanıp
otonom uçuş için parametreler girilmektedir. Mümkün olan en güvenli dönüş yarıçapları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 4. Dönme yarıçapı
Stall, hücum açısı, ağırlık, ağırlık merkezinin konumu, aerodinamik merkezin konumu, kanat
alanı gibi parametrelere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle stall hızına dikkat edilerek
uçuş yapılması aracı fazla kırımlardan engelleyebilir.
S.H. = √((2.a.g)/(ρ.CL(max).S)) = 8,61 m/sn
Göksultan’ın havalanması için gerekli itki Fırçasız motor ve pervaneden sağlanmıştır.
Fırçasız motorun devrine göre pilden çektiği akım değişmektedir. Kalkış esnasında motor
tam güçte çalışmaktadır. Dolayısıyla motor en fazla akımı kalkış anında çekmektedir. Uçuş
süresi hesaplanırken motorun tam gazda olduğu var sayılarak hesaplanmıştır. Sistemde
kullanılan 2200 mAh 3S lipo pil 60 Dakika boyunca dakikada kesintisiz 2,2A akım
sağlayabilmektedir. Lipo pil 1 saat sonunda toplam 2,2A x 60 dakika= 132A akım
sağlamaktadır, motorun tam güçte 29,5A akım çektiği üretici firma tarafından paylaşılmıştır.
Bu durumda Sistemde kullanılan pil 132A / 29,5A =4,47 dakika boyunca tam güçte gereken
akımı sağlamaktadır. Ancak lipo piller tamamen deşarj edilmemesi gerektiğinden Uçuş süresi
4,15 dakika olarak belirlenmiştir. Bunların yanı sıra sistemde kullanılan lipo pilin sürekli olarak
maksimum sağlayacağı akım değeri pilin C değerine göre değişmektedir. Kullanılan 2,2 Ah
lipo pilin C değeri 40’ dır. Sürekli olarak sisteme maksimum 2,2A x 40C = 88A akım
sağlayabilmektedir

Şekil 35 Pil Tüketimi ve Uçuş Süresi
2.8 Hava Aracın Maliyet Dağılımı

2.9 Yerlilik
Göksenin İHA takımı, yerlilik kapsamında ESC (Elektronik Hız Kontrol) devresi yapılması
kararlaştırılmış olup, bu kapsamda devre kartının çizimi ve yazılımı geliştirilmiştir. İlk olarak
ESC devresinin şematik ve PCB çizimleri aşağıda belirtilmiştir. Devremiz dört katmandan
oluşmaktadır.

Şekil 35 MCU ve çevre birim şematik

Şekil 36 MOSFET şematik

Şekil 37 MOSFET sürücüsü ve çevre birim şematik

Şekil 38 PCB Üst katman

Şekil 39 PCB Alt katman

Şekil 40 PCB ikinci ve üçüncü katmanlar

ESC kartı güç, MOSFET’ler, MOSFET sürücü bölümlerinden oluşmaktradır. MOSFET olarak
n-kanal IRFS7530 kullanılmıştır. Sürekli çekilen akım, Rds direnci, anahtarlama süresi
MOSFET seçiminde önemli parametrelerdir. Bu parametreler incelendiğinde kontrol edilecek
olan motor için uygun olduğu belirlenmiştir.

Tablo 5. Anlık çekilen akım

Tablo 6. MOSFET parametreleri

İkinci önemli bölüm ise MOSFET sürücü kısmıdır. Bu kısım incelendiğinde her iki MOSFET
için birer adet kullanılması gerektir. ESC devresinde diğer ESC devrelerinden farklı olarak
tüm sürücüyü içerisinde barındıran DRV8302DCA ön sürücüsü kullanılmıştır. Bu sayede üç
farklı tümleşik devreden, tek bir tümleşik devre ile motor sürümü gerçekleştirilmiştir. 8V – 60V
arası besleme gerilim aralığı, 1,7A besleme akımı, 2,7A gate sürme akımı, aşırı sıcaklıkta
uyarı veya devre enerjisini kesme işlemlerinden ötürü devrede kullanılmıştır. Güç bölümünde
ise DRV8302 içerisinde entegre olan dönüştürücü üzerinden 5V 1A gerilim ve akım elde
edilmiştir. Yine devrede üzerinde bulunan TC2117 lineer regülatör üzerinden 3.3V 800mA
sabit gerilim ve akım elde edilmiştir. Motor kontrolü için PPM sinyali, analog, UART, I2C,
USB ve CAN-BUS bulunmaktadır. Devrede STM32F405RGT6 mikrodenetleyicisi
kullanılmıştır. Kolay programlanabilir olması ve istenilen pinlerin birçok seçenek
sunulmasından ötürü kullanılmıştır. Sürekli olarak çekilebilecek akım 50A kadar
desteklemektedir.
ESC yazılımı geliştirilmekte olup genel olarak ana hatlarıyla oluşturulmuştur. Çevre birimler
gerekli görüldüğünde yazılıma eklenip[2], sistemin aktif edilmesi sağlanabilir. ESC
devresinde birçok protokolü destekleyip, motor kontrolünü birçok yoldan sağlayanabilir.
Yazılım geliştirilmesi tamamlandığında diğer protokolleri kart destekleyecektir. Kartın
geliştirilmesi devam edip donanımsal ve yazılımsal olarak yeterli performansa ve güce sahip
olacaktır.
[2]https://1drv.ms/u/s!At2FS_U5oAMNiX3TsDAMpxkOmgfV?e=Q9Uowh

