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TAKIM ADI: ULUCOPTER
ARAÇ TÜRÜ: DÖNER KANAT
ÜNİVERSİTE: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TAKIM KAPTANI: MELİH YİĞİT
1.PROJE ÖZETİ
Ulucopter Takımı olarak Teknofest 2020 Uluslararası İHA Yarışması’nda elde ettiğimiz
ikincilik derecesini, kazandığımız tecrübe ve disiplinli çalışma ile geliştirip daha iyi dereceler
elde etmeye gayret ediyoruz. Raporda hazırladığımız X8 tipi sekiz motorlu döner kanat
aracımızın tanıtımı, fiziksel ve simülasyon ortamındaki testleri, tasarım parametreleri,
elektronik ve yazılım sistemlerinden bahsedilecektir.
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Aracımızın tasarımına yarışmanın sınır şartları, teknik gereklilikleri ve sahip olması
gereken yeteneklerin tespitiyle başlandı. Bu parametreler göz önünde bulundurulduğunda
hafif, hızlı ve yük kaldırma kapasitesi yüksek bir araç yapılması gerektiği saptandı. Döner kanat
İHA konfigürasyonları ve motor dizilimleri incelendiğinde özellikle yük kaldırma kapasitesinde
sağladığı avantajdan dolayı sekiz motorlu bir araç yapılması kararlaştırıldı. Motorların
diziliminin sağladığı hafiflik ve boyutsal avantajlarından dolayı dört kol üzerine her bir kanatta
iki motor yerleştirilecek şekilde montajlandı.
Aracımız otonom uçuş, görüntü işleme ve su alma-bırakma kabiliyetlerine sahiptir.
Tasarım gerçekleştirilirken aracın gerçekleştireceği görevler göz önünde bulundurulup
görevlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak elektronik altyapı da titizlikle kurulmuştur. Aracın
elektronik alt yapısı uçuş kontrol kartı, motorlar ve motor sürücüler, haberleşme sistemi ve acil
durum kontrolcüleri gibi elemanlardan oluşmaktadır.
1.2 Takım Organizasyonu

Şema 1.2.1

2

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen

Tablo 1.3.1
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2.DETAYLI TASARIM
Bu bölümde İHA’nın tasarım detaylarından bahsedilecektir.
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Ağırlık, İHA’nın bileşenleri seçilirken dikkat edilecek unsurlardandır. Yarışma sınır
şartları ve koşulları göz önünde bulundurulduğunda hafif bir araç inşa edilmesi önem arz
etmektedir. Tablo 2.1.1’de araçta bulunan parçaların ağırlıkları belirtilmiştir.

Tablo 2.1.1
Ağırlık merkezi aracın sağlıklı bir biçimde uçması için gerekli şartların başında gelir.
Ağırlık merkezi doğru ayarlanmamış araçlar kalkış, uçuş ve iniş hareketlerinde yan yatma,
kendi etrafında dönme gibi sorunlar yaşayabilir.
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Tablo 2.1.2
Yapılan hesaplama sonucunda aracın x ekseninde 2.62 mm, y ekseninde 2.74 mm, z
ekseninde ise 6.20 mm sapma olduğu görünmektedir. Bu sapma değerleri aracın tolere
edebileceği aralıktadır.
5

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
İHA’nın şase, gövde ve mekanik sistemlerinin tasarımında stabilite, üretim kolaylığı,
kaldırma gücü, hız, araç ağırlığı ve dayanıklılık parametreleri göz önünde bulunduruldu. Bu
parametrelere göre çeşitli İHA tipleri ve motor konfigürasyonları değerlendirildi.

Yapılan

araştırmalar ve testler sonucunda sekiz motorlu ve bir kolda iki motor konumlandırılacak bir
gövde tasarımına karar verildi.

Tablo 2.2.1

Tablo 2.2.2
Belirlenen konfigürasyon SolidWorks CAD programı kullanılarak katı modellemesi
gerçekleştirilmiştir. Katı modelleme oluşturulurken öncelikle tüm parçalar tek tek modellenip
ardından tamamı bir montaj içerisinde birleştirilir. Araç şase boyutları bu işlem sırasında
belirlenir. Boyutlar belirlenirken parçaların birbirlerine göre konumu, kablolama, hava akışı ve
parçaların oluşturduğu elektromanyetik alan gibi etkiler göz önünde bulundurulmuştur.
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Şema 2.2.1

Tablo 2.2.3

Şema 2.2.2
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Hava aracımızın temel gereksinimlerinden olan gücü sağlayacak batarya seçimi
sonucunda elde ettiğimiz elektriksel güç, bize hava aracımızın özelliklerini gözlemlememize
yardımcı olmaktadır. Motorlar ile elde edilen itki kuvveti de en temel etkendir. Pervane çapının
uygun olması da gerekmektedir. Tüm bunlar göz önüne alınarak yardımcı programlardan
alınan verilerden ve aerodinamik hesaplar da kullandığımız formüllerden faydalanarak hava
aracımızın uçuş parametreleri ve özellikleri ortaya çıkarılmıştır.
8

Yukarıdaki formüller kullanılarak yapılan işlemler;
7 inç pervane için; n = 296 (devir), T (itki) = 3.523, D= 17.8 cm = 0.1778 m, V=voltaj=14.8
𝐽=

14.8
= 0.420
296 ∗ 0.1778

(𝑌𝑎𝑟𝚤𝑚 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟 ) 𝐽 =

14.8
= 0.562
148 ∗ 0.1778

P (güç) = 337.3 W , p (yoğunluk) = 1.225 ,
𝐶𝑝 =

337.3
= 0.01062
1.225 ∗ 2963 ∗ 0.17784

(𝑌𝑎𝑟𝚤𝑚 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟 )𝐶𝑝 =

337.3
= 0.085
1.225 ∗ 1483 ∗ 0.17784

Bulunan J = İlerleme katsayısı ve Cp = Güç katsayısı değerleri ile Cs = Anlık ilerleme
katsayıları;
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𝐶𝑠 = √

0.4205
= 1.020
0.01062
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(𝑌𝑎𝑟𝚤𝑚 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟 )𝐶𝑠 = √

0.5625
= 0.959
0.085

Belirtilen işlemler 7 inç pervane hesaplarıdır. 6 inç pervane için değerler;

Tablo 2.3.1
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Tablo 2.3.2
Cs oranı 50 mph hızla giderken 100 mph hıza yükseldiği zaman pervanenin gösterdiği direnci
ifade eder. Cs katsayılarının birbirine oranıdır. Cs oranı arttıkça pervanenin şekli sabit kalır ve
stabil bir uçuş sağlar.
İHA’nın tasarımı sonucu üretime geçmeden önce statik ve dinamik analizleri aşağıdaki
şekillerde belirtildiği gibi yapılmıştır.

Şema 2.3.1

Şema 2.3.2
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2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Hazırlanan görev mekanizması belirtilen kurallara göre hazırlanıp hedef tanıma, yük alma ve
yük bırakma mekanizmalarına sahiptir. Hedef tanıma Raspberry Pi kartı ile gerçekleştirilerek
havuzdan su alma işlemi araçtan sarkıtılacak hortum yardımıyla pompa ile yapılacaktır. Pompa
dakikada 1 lt. su çekme kapasitesine sahiptir. Çekilen su hazneye doldurulduktan sonra açma
işlemi servo motor yardımıyla tıpa ile gerçekleşecektir.

Şema 2.4.1

Görsel 2.4.1
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2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri

Şema 2.5.1
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Uçuş Kontrol Kartı:
Her türlü araç tipinde (multicopter, uçak, kara ve sualtı araçları)
üstündeki bulunan sensörlerden ve ona bağlanan modüllerden gelen
verilere göre bağlanan motorlara belli sinyaller göndererek aracın
otonom bir şekilde hareket etmesini sağlar. Piyasada birçok otopilot
uçuş kartı bulunmaktadır fakat hem özellikleri, giriş çıkış arabirimleri,
sensörlerin yüksek hassasiyeti ve tekrarlanabilir ölçümler yapabilme
kabiliyeti, yazılımının stabilitesi hem de uygun fiyatından dolayı Pixhawk
2.4.8 modelini kullanmaya karar verdik.

Görsel 2.5.1

Elektronik Hız Kontrol Sistemi (ESC):
Elektronik hız kontrol cihazı (ESC) uçuş kontrol ünitesinden
gelen sinyallere göre aracın fırçasız motorlarının hızını ayarlayan
ünitedir. Her ESC’nin dayabildiği maksimum akım değeri bulunmakta
ve bu değer motorların en fazla çekeceği akımın biraz üstünde olması
gerekmektedir. ESC’ler iki türe ayrılmaktadır; tekli ESC’ler ve 4in1

Görsel 2.5.2
ESC’ler. 4in1 ESC’ler birleştirilmiş 4 tekli ESC’den oluşmaktadır fakat tekli ESC’lere nazaran
daha hafif, küçük ve kompakt bir yapıya sahiptir. İHA aracımızın 8 motorlu olduğundan, su
taşıma kapasitesinin yüksek olmasını hedeflediğimizden dolayı; yaptığımız motor itki analiz
testleri sonuçlarından yola çıkarak her motor için 60 amper taşıma kapasitesine sahip ESC
kullanılması gerektiğinin sonucuna vardık. Hafiflik, küçüklük, dayanıklık ve hız en önemli
kriterlerden olduğundan 4in1 ESC’ ler kullanılacak. Çeşitli haberleşme protokollerine, akım,
voltaj ve yüksek sıcaklık koruma, BEC özelliklerine, akım, voltaj sensörlerine, hızlı işlemciye
sahip olan ve BLHELI_32 yazılımını içeren Hobbywing Xrotor Micro 60A 4in1 ESC’sini
kullanmaya karar verdik. Güç dağıtımı uygun olacak şekilde güç kaynağına paralel bağlanmış
2 tane 4in1 ESC ile 8 tane fırçasız motor süreceğiz.
Fırçasız Motor:
İnsansız Hava Araçlarında harcanan güce göre yüksek verimlilik
alınabilmesi, manevra kabiliyetinin yüksek olması ve hızlı tepki
verebilmesi için kullanılacak motorların güç-ağırlık oranı, güç faktörü
yüksek olması, dönüş hızı ve tork kontrolünün ani bir şekilde kontrol
edilebilmesi gerekmektedir. Bu özellikleri sağlayan parçalar fırçasız
motorlardır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda EMAX markasının
ECO serisinin motorlarını kullanmaya karar verdik.
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Görsel 2.5.3

Batarya:
İHA’ ya gerekli olan enerjiyi sağlar. Batarya seçiminde önemli
olan bataryanın kapasitesi ve hafifliğidir. Kullanacağımız pilin
kapasitesi 4200 mAh 100 C (deşarj) olup 4 hücrelidir. Batarya normal

Görsel 2.5.4
şartlar altında 300 kez şarj edilebilir. Batarya seçimi İHA için önemli olduğundan çok dikkatli
seçilmelidir.
Buzzer ve Emniyet Anahtarı:
Uçuş kontrol kartı belli durumlarda bazı uyarılar vermektedir.
Bu uyarılar kartın üzerindeki LED ışığın renklerinden anlaşılabildiği gibi
karta bağlanan Buzzer sayesinde de anlaşılabilir. Buzzer’ın önemi
uçuş sırasında artmaktadır. Araç olası bir durumda kaybolursa yerini
bulabilmek için yer istasyonundan veya kumandadan komut vererek

Görsel 2.5.5
Buzzer’ın yüksek ses çıkarması sağlanabilir. Emniyet anahtarı ise İHA uçuşa hazır olmadan
yanlışlıkla kumandadan uçuş komutu verildiği takdirde İHA’nın uçup etrafındaki nesnelere
zarar vermesini engeller. Uçuşa hazır olunduğunda emniyet anahtarına basılarak İHA etkili
hale getirilir (arm edilir). Ardından kumandadan gaz komutu verilerek uçuşa başlanır.
GPS ve Pusula Modülü:
GPS alıcısı kendi üç boyutlu konumunu (enlem, boylam ve yükseklik) ve anlık zamanı
hesaplamak için uzaydaki uydu sinyallerini kullanır. Uçuş sırasında
İHA’ya tanımlanan rotaya gidilmesini sağlar. Doğru sonuç vermesi için
açık alanda olması ve GPS sinyallerini engelleyen herhangi bir nesne
olmaması gerekmektedir.
Görsel 2.5.6
Düşük sapma payına, kısa sürede 20 uyduya kadar algılayabilme, iki aşamalı SAW
filtreleme özelliklerine, 2.5dbI yüksek menzilli antene, yüksek hassasiyet ve doğruluk oranına
sahip, I2C haberleşme protokolünü kullanan ve QMC5883L pusulasını içeren Radiolink SE100
GPS modülünü kullanmaya karar verdik.
Telemetri Modülü:
Bir sistem ya da tesisin uzaktan kablosuz olarak iki istasyon
arasında iletişimi sağlar. İHA’nın hızı, pil voltaj seviyesi, çekilen amper
miktarı, GPS konumu ve buna benzer birçok bilginin yer istasyonuna
gönderilmesini sağlar. İletim gücü yüksek, -117dBm'ye kadar alıcı

Görsel 2.5.7
hassasiyetine ve saniyede 250kb veri alışveriş hızına sahip, hem 935Mhz hem de 433Mhz
frekans seçeneklerini sunan Pixhawk telemetri modülünü kullanmaya karar verdik.
14

Servo Motor:
Robot teknolojisinde en çok kullanılan motor türüdür. Küçük
olmasına

rağmen

ürettiği

tork

az

değildir.

Sinyal

Genişlik

Modülasyonunu (PWM) kullanarak gönderilen sinyalin genişliğine
bağlı

olarak

belli

bir

açıyla

döner

ve

durur.

İkinci

görev
Görsel 2.5.8

mekanizmasında suyu boşaltma işleminde kullanılacak.
Raspberry Pi 4 B+ Geliştirme Kartı:
Raspberry Pi, basit programlar ve projeler yapabileceğiniz
işletim sistemi Linux tabanlı ve Python programlama diliyle
programlanabilen tek kartlı bir bilgisayardır. Bizim kullanım amacımız
ise görevler için gerekli görüntüleri kameradan alıp işletmektir. Daha

Görsel 2.5.9

sonra işlenen görüntüden ve uçuş kontrol kartının sensörlerinden gelen verilerden elde edilen
bilgi ve komutları uçuş kontrol kartına iletir.
Sigorta ve Akım Kesici:
Sigorta, olası bir durumda güç kaynağından fazla akım çekimi
olursa İHA üzerindeki elektronik parçaları korumak için kullanılır.
Kullandığımız

ESC’lerin

dayanabilmektedir.

her

İtki–güç

biri
ve

en

fazla

güç-tüketim

240

ampere

analizleri

kadar

sonucunda

Görsel 2.5.10
kullandığımız motorlar en fazla 43 amper çekmektedir. Bu nedenle her ESC’ye bağlanacak
175 amperlik iki tane sigorta kullanmaya karar verdik.
Akım kesici, devredeki akımı istediğimiz zaman kesmeye yarar.
Akım kesici, güç kaynağından çekilecek akımın maksimum değerinin en
az 10 amper fazlasına dayanabilmesi imkan vermektedir. Sigorta ile

Görsel 2.5.11
birlikte bağlanır. Kullandığımız akım kesici anahtar 400 ampere dayanabilmektedir.
Radyo Kontrol Sistemleri:
Seçtiğimiz kumanda Radiolink AT9S Pro’dur. 12 kanal desteğine
sahiptir. Renkli LCD ekranı üzerinden gerçek zamanlı GPS, hız, voltaj,
uçuş süresi vb. bilgiler görüntülenebilir. Hem alıcının hem de vericinin
besleme voltaj değerleri belli bir değer altına indiğinde uyarı vermektedir.
Alıcısı ise SBus, PPM ve PWM haberleşme protokollerine sahiptir.
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Görsel 2.5.12

Su Motoru:
İkinci görev için kullanılacak bu motor, havuzdaki suyu dc
motor ve vakum yardımıyla haznenin içine doldurur. 12V ve 0.7A
çalışma koşulları altında dakikada 1 litre su çeker.
Görsel 2.5.13

Ultrasonik Sensör:
Ultrasonik sensör, sonar iletişimden yararlanarak bir nesneye olan
mesafeyi hesaplar. Sonar sistem, ses dalgaları ile mesafe hesaplamayı
sağlar. İlham kaynağı yunuslardır. 0.4 cm gibi yüksek hassasiyet algılama
doğruluğu ile küçük engeller bile yakalanabilir. 30 ms gibi hızlı yanıt
sistemine sahiptir. Bu özellikler doğrultusunda Radiolink SU04 sensörünü

Görsel 2.5.14

seçtik.
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Hedef tespiti ve tanımayı sağlamak için OPENCV, İHA’ yı otonom kontrol etmek için
ise ‘’DRONEKIT’’ kütüphanesi kullanılmıştır. Kameradan aldığımız görüntüler OPENCV’ deki
metotlar ve özelliklerle işlenmiştir. Bu görüntü işleme sonucu elde edilen bilgiler DRONEKIT
kütüphanesiyle beraber kullanılarak İHA’nın otonom bir şekilde uçması sağlanmıştır. Python
ile geliştirdiğimiz algoritmaları verimli bir şekilde çalıştırmak için Raspberry Pi 4 tek kartlı
bilgisayarı kullanılmıştır. Pixhawk uçuş kontrolcüsünün hız, yükseklik, konum gibi
parametreleri Raspberry Pi 4 kartına aktarabilmesi aynı zamanda yer kontrol istasyonları ve
insansız hava araçları tarafından kullanılan objenin hız, yönelim, yükseklik, konum iletimini
sağlamak için Mavlink protokolü kullanılmıştır.
Görevdeki ilk turda Mission Planner’dan hazırladığımız görev planında su bırakma
alanının bulunduğu iki geçiş noktası arasına girdiğimizde aktifleşen kameramız sayesinde yer
tespiti yapıp konumun bilgisini kaydediyoruz. İkinci turda ise konumu belli olan su alma alanına
gidip GPS’ in hata payını azaltmak için görüntü işleme ile havuzu kontrol ediyoruz. Durum
uygunsa İHA’ mızı alçaltıyoruz. Havuz ile İHA arasındaki mesafeyi de sensörle kontrol ediyor
ve pompayla suyu çekip yükseliyoruz.
Görevin devamında ilk turda kaydettiğimiz su
bırakma alanının konumuna doğru ilerliyoruz. Su
bırakma alanına geldiğimizde daha önce yaptığımız
gibi hata payını azaltmak için görüntü işleme kullanıp
su bırakma alanını kontrol ediyoruz. Durum uygunsa
alçalıp suyu bırakıyoruz. Ardından kalkış noktasına
geri dönüyoruz.

Görsel 2.6.1
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2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Aracımızın PID ve stabilite ayarlarını tamamladıktan sonra uçuşa hazır hale getirdik.
Verdiğimiz ilk otonom görev, İHA’nın kalkışının ardından 4 noktadan oluşan zikzak bir hat
üzerinden gitmesi ve farklı bir noktaya iniş yapmasından ibaretti. Teorik hesaplamalara göre
bu güzergahın toplam mesafesi 30 metre olacaktır. Kalkışta 10 metreye kadar yükselip
ardından belirlenen güzergaha göre gidilecektir. İHA’nın kalkış ve iniş hızı 40 cm/sn olacak
şekilde ayarlamalarımızı yaptık.
Kalkış süresi = İniş süresi = 10m / 0.4m/sn. = 25Sn.
Aracın havada iken uçuş hızı ise 60cm/sn.
Havada kalma süresi = 30m / 0.6m/sn. = 50Sn.
Aracımız teorik hesaplamalarımıza göre görevi 100 saniyede tamamlanması bekleniyordu.
Görevi gerçekleştirdiğimiz hava koşulları:
Rüzgâr yönü: Kuzey – Güney doğrultusu(hareket yönünün aksine)

Rüzgâr hızı: 5Km/Saat

Pixhawk log dosyasına göre uçuş 115 saniye sürmüştür.
Aracımızın ağırlığı 1700 gramdır. Motor başına düşen itki değeri 212.5 gram olarak tespit
edildi. Yapılan itki – güç analiz sonuçlarına göre her bir motorun 212 gram kaldırabilmesi için
yaklaşık 3 amper çekmesi gerektiği saptandı. Pilden çekilen toplam akım miktarı = 3*8 = 24
amper olmalıdır.

Grafik 2.7.1

𝑃𝑖𝑙𝑖𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗 𝑑üşü𝑚ü =

𝐾𝑎𝑏𝑙𝑜 𝑢𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 ∗ Ç𝑒𝑘𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑎𝑘𝚤𝑚 ∗ 0,017
𝐾𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑏𝑙𝑜𝑛𝑢𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑖𝑡 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤

𝑃𝑖𝑙𝑖𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗 𝑑üşü𝑚ü =

0,4 ∗ 24 ∗ 0,017
= 0,198𝑉
0,823

17

Göreve başlamadan önce pilin voltajı 16,5 V olarak ölçülmüştür. Teorik hesaplamalara göre
görev bittiğinde 16,3 Voltaja kadar düşmesi beklenmekteydi.
Pixhawk log dosyasına göre pilin voltaj durumu görevden önce, görev esnasında ve görev
bitiminde aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 2.7.2
Görev esnasında pilin voltajı yapılan hesaplamalara göre gerçek değerden %0,3681 hata
payıyla saptığı gözlenmiştir.
Bu test sonuçları ve hesaplamalara göre çok şiddetli olmayan hava koşullarında hesaplanan
teorik değerlerin ve test sonuçlarının birbirine yakın olduğu gözlemlenmiştir.
Yarışmanın ilk görevi için uçuş süresinin yaklaşık 1,30 – 1,60 dakika arasında olacağı
hesaplandı.
Ecalc üzerinden yapılan hesaplama sonuçları şu şekildedir:

Görsel 2.7.1

Grafik 2.7.3
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Aracımızın hem stabilitesini hem de yüksek manevra kabiliyetini kaybetmeden başarılı ve hızlı
bir uçuş yapabildiği hız değeri 40km/saattir. Bu hız ile İHA yaklaşık olarak 1,8 dakika
uçabilmekte ve gidebildiği menzil ise 1250 metredir.
Tabloda verilen parametreler göz önüne alındığında maksimum verimin alındığı motor gövde
sıcaklığının 40 santigrat derece, maksimum verimin alındığı devir ise 19630 devir/dakika
olarak tespit edilmiştir.

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı

Grafik 2.7.4

Grafik 2.8.1
19

