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1- Proje Özeti
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Döner kanat İHA tasarımına başlamadan önce Görev-1 ve Görev-2 gereksinimleri
detaylı şekilde incelenmiştir. Görevleri gerçekleştirebilmek amacıyla çeşitli senaryolar
tartışılmıştır. Tasarım ve üretim konusunda bilgi edinebilmek adına çeşitli kaynaklar
araştırılmıştır. Elde edinilen bilgiler doğrultusunda tasarımda yol gösterici olması için eskiz
çizimler yapılmıştır. Tasarımı şekillendiren temel etmenler; elektronik ekipmanları koruyacak
ve yüksek aerodinamik verimliliğe sahip olacak kabuklar tasarlamak olmuştur. Üretilecek olan
şasenin hafif ve yüksek mukavemete sahip olması için farklı malzeme ve üretim metotları
araştırılmıştır. Araştırmalar sonucu kompozit malzemelerin mukavemet değerlerinin yüksek
olması dikkat çekmiştir. Çelikle kıyaslandığında daha hafif ve yüksek mukavemet değerlerine
sahip olan karbon fiber takviyeli epoksi reçine matrisli kompozit malzemenin İHA üretiminde
kullanılması uygun görülmüştür. Üretim metodu olarak atölye imkanları doğrultusunda vakum
torbalama imalat metodu tercih edilmiştir. Eskizlerin üretime uygunluğu, belirlenen malzeme
ve üretim metoduna göre tekrardan gözden geçirilmiştir.
Alt kabuk tasarımında aviyonik sistem yerleşimine dikkat edilirken, üst kabuk
tasarımında yüksek aerodinamik verimlilik elde edilmeye çalışılmıştır. Şase içindeki boş alanı
değerlendirmek, motorları konumlandırmak ve pili ulaşılabilir konuma yerleştirebilmek için
kabuklar arasına plaka yerleştirilecektir.
İHA’nın kontrolü; açık kaynak koda sahip, işletim gücü yüksek Pixhawk marka uçuş
kontrol kartı ile gerçekleştirilmiştir. Hareket yönü ve konum tespiti yapabilmek için GPS Modülü
kullanılmıştır. İHA’nın yer istasyonu ile haberleşebilmesi ve veri transferini sağlayabilmesi için
haberleşme modülü kullanılmıştır. Haberleşme modülü uçtan uca şifreleme özelliğine sahip,
yüksek menzilli olarak tercih edilmiştir. İHA’da gücün karşılanabilmesi için sistemde Li-Po pil
batarya kullanılmıştır. Li-Po pil; NiMh, NiCd gibi pillere göre yüksek kapasite değerlerinde
yüksek deşarj oranına sahip ve daha hafif olmasından dolayı seçilmiştir. Pilden gelen gücün
motorlara aktarımı güç dağıtım kartı ile sağlanmıştır. Motorların hız kontrolü 4 adet ESC ile
sağlanmıştır. Li-Po pil ile Pixhawk arasındaki gerilim farkı güç modülü kullanılarak giderilmiştir.
Devrede meydana gelebilecek kısa devrenin yarattığı olumsuz durumlardan korunmak
amacıyla bataryanın pozitif (+) çıkışına sigorta yerleştirilmiştir. İHA’nın bütün enerjisinin 2
saniye içerisinde kesilebilmesi için pilin pozitif çıkışına (+) akım kesici bağlanmıştır. Görev
mekanizma sisteminin görevleri başarıyla tamamlaması için uygun mikro bilgisayar Raspberry
Pi kullanılmıştır. Nesne tanıma işleminde kullanılacak kamera ise Raspberry Pi ile uyumlu
olmasına dikkat edilmiştir. İHA ‘nın manuel uçuş kontrolü için AT9S RC kumanda kullanılmıştır
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1.2 Takım Organizasyonu

THUNDER
Döner Kanat Ekibi
Takım Kaptanı
Hasan Gökay MURUZ
Makine Müh. 2. Sınıf
Elektronik Ekibi

Mekanik Ekibi

Berkant MISIRLI
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği 2.Sınıf

Yazılım Ekibi

Bedia Gamze AKIN
Makine Mühendisliği
2. Sınıf

Ayşe Merve DUMAN
Makine Müh. 3. Sınıf

Muhammet Enes
KÖSE
Elektronik Teknolojisi
2. Sınıf

Üretim Ekibi
Mikail YAVUZ
Makine Mühendisliği 2. Sınıf
Özgenur KARAKAYA
Malzeme ve Metalurji
Mühendisliği 1. Sınıf

Hasan Gökay Muruz
KTÜ Makine mühendisliği 2. sınıf öğrencisidir Otonom sistemler, tasarım
analiz ve kompozit üretim alanlarında görev almaktadır. Geçmiş yıllarda çeşitli
havacılık yarışmalarına katılım sağlamıştır. Thunder takım kaptanıdır.
Berkant Mısırlı
KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisidir. Devre tasarımları ve
yazılım geliştirme üzerine çalışmalar yapmaktadır.
Mikail Yavuz
KTÜ Makine Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir . İHA'nın üretim kısmında
görev almaktadır.
Bedia Gamze Akın
KTÜ Makine Mühendisliği 2 sınıf öğrencisidir İHA'nın tasasarım ve üretim
kısımlarında görevlidir
Ayşe Merve Duman
KTÜ Makine Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisidir. İHA'nın aerodinamik
hesaplamalarıyla ilgilenmektedir.

Muhammet Enes Köse
KTÜ Elektronik Teknolojisi 2. sınıf öğrencisidir. Yerlilik ödülleri ve görevler
doğrultusunda yazılım geliştirmeden sorumludur.
Özgenur Karakaya
KTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisidir. Kompozit üretim
ve imalat alanlarında görev almaktadır.
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1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
İş Paketleri

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz

Ağustos

DTR Rapor Süreci
CAD Ortamında 3B
Tasarım-Teknik Resim
Hazırlama
Tasarım Analizleri ve
Optimizasyon Çalışmaları
Mekanik-Elektronik
Hesaplamalar
Malzeme Temini
MDF Kalıp İşleme ve
Üretime Hazırlık
Nihai Üretim
Yazılım Geliştirme
Görev 1-2 Uçuş Testleri
Tahmini Bitiş Zamanı:

İşin Bitiş Zamanı:

DTR Rapor Süreci: Yol gösterici olması adına kaynak araştırmalarından elde edilen bilgiler
derlenmiştir. Benzer İHA’lar incelenmiş ve çıkarımlar yapılmıştır. Derlenen bilgiler ışığında
rapor yazılmaya başlanmıştır. Öte yandan rapor videolarının çekimlerine özen gösterilmiştir.
CAD Ortamında 3B Tasarım-Teknik Resim Hazırlama: Kavramsal tasarım sürecinde
eskizleri ve genel hatlarıyla tasarımı tamamlanan İHA’nın temin edilen ekipmanlar
doğrultusunda boyutlandırması tamamlanmıştır. Solidworks programı üzerinde tasarımı ve
montajı tamamlanarak, İHA nihai halini almıştır. Elektronik ekipman yerleşimi Solidworks
programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ekipmanlar ve gövdeye ağırlık ve malzeme
tanımlanarak ağırlık merkezi tespit edilmiştir.
Tasarım Analizleri ve Optimizasyon Çalışmaları: Tasarım üzerinde akış analizleri ve yapısal
analizler gerçekleştirilmiştir. Yapısal analizler sonucu yetersiz kalan kısımlar üzerinde
optimizasyon çalışmaları uygulanmıştır. Akış analizleri sonucunda aerodinamik performansı
arttırmak adına kabuk geometrisi üzerinde tasarım iyileştirmeleri gerçekleştirilmiştir. İstenilen
değer elde edilerek nihai tasarım elde edilmiştir. Analiz çıktıları Aerodinamik, Stabilite ve
Kontrol Özellikleri başlığı altında sunulmuştur.
Mekanik-Elektronik Hesaplamalar: Güç tüketimi, uçuş süresi, batarya gereksinimleri, motorpervane seçimi, itki hesabı, dönüş yarıçapı, İHA ağırlığı, manevra performansı hesaplarının
yapıldığı süreçtir. Farklı batarya, motor, pervane verileri incelenerek hesaplamalar yapılmış ve
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temin edilecek malzemelere karar verilmiştir. Manevra performansı üzerine yaklaşımlar
yapılmış ve uçuş testleri ile pekiştirilmiştir.
Malzeme Temini: Aviyonik sistem, sarf malzemeleri, demirbaş malzemeler gibi süreç boyunca
kullanılacak malzemeler listelenmiştir ve maddiyat hesaplanmıştır. Gerekli malzemeler uygun
fiyat araştırması yapılarak temin edilmiştir.
MDF Kalıp İşleme ve Üretime Hazırlık: Nihai tasarımın ortaya çıkmasının ardından
Solidworks programı kullanılarak üst ve alt kabuk kalıpları oluşturulmuştur. Oluşturulan kalıplar
CNC tezgâhında işlenmiştir ve kalıp üzerinde pürüzleri azaltmak amacıyla bir dizi işlem
uygulanmıştır. Kabuklar arasında kullanılacak olan sandviç panel üretimi tamamlanmıştır ve
tezgâhta işlenmek üzere DXF formatında çıktısı alınmıştır. Görev mekanizması ve motor
tutacağı 3B Yazıcı kullanılarak üretilmiştir.
Nihai Üretim: Tasarım boyutları belirlenmiş ve üzerinde optimizasyon çalışmaları yapılarak
nihai tasarım ortaya çıkarılmıştır. Kalıplar işlenmiş ve üretime hazır hale getirilmiştir. Üretim
sürecinde ihtiyaç duyulacak malzeme temini yapılmıştır ve İHA üretimi gerçekleştirilmiştir.
Uygun bağlantı elemanlarıyla montajı tamamlanan İHA uçuşa hazır hale getirilmiştir.
Yazılım Geliştirme: İHA ve mikro bilgisayar haberleşmesi hakkında literatür taraması
yapılmıştır. Kullanılacak olan kütüphaneler ve fonksiyonlar incelenmiştir. Görev-2’ de
kullanılacak olan su motorları ve kırmızı daire şeklindeki malzemeler kullanılarak yazılım test
edilmiştir. Simülasyon ortamında yazılım testleri tekrarlanmıştır. Nihai üretim ve aviyonik
yerleşim tamamlandığında birçok uçuş testi yapılarak yazılımın eksikleri listelenmiştir ve
sürekli olarak geliştirmeler yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde yazılım yüksek kararlılığa
sahip seviyeye getirilebilmiştir.
Görev 1-2 Uçuş Testleri: Farklı hava koşullarında ve konumlarda Görev-1 ve Görev-2 uçuş
testleri

gerçekleştirilmiştir.

Uçuş

performans

parametreleri

listelenerek

grafikler

oluşturulmuştur. Otonom sistemler, yazılım ve İHA mekaniği test edilmiştir. Görevler için birçok
kez uçuş yapılmış ve eksiklikler fark edilip gerekli geliştirmeler yapılmıştır.
DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Döner kanat İHA boyutlandırması yapılırken elektronik ekipman yerleşimi, görev
mekanizması ve kamera konumu, motor merkezleri arası mesafe ve pervane boyutları dikkate
alınmıştır. Belirlenen parametreler doğrultusunda motor eksenleri arası mesafe 520mm, üst
kabuk yüksekliği 82mm, alt kabuk derinliği 90mm, alt ve üst kabuk en-boy ölçüleri sırasıyla
350mm ve 228mm olarak tasarlanıp üretilmiştir. Görev hazne derinliği 83mm en- boy ölçüleri
sırasıyla 80mm ve 100mm olarak tasarlanıp üretilmiştir. İniş takımları ticari olarak temin
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edilecek olup 220mm uzunluğa sahip olacaktır. Ağırlık dengesini motor eksenlerinin çakıştığı
orta noktaya yerleştirmek kararlılığı sağlamak adına öneme sahiptir. Batarya, en ağır ekipman
olmasından ötürü ağırlık merkezi konumunda belirleyici rol oynayacaktır. Batarya, ortaya yakın
konuma yerleştirilmiş ve kalan elektronik ekipmanlar dengeyi bozmayacak şekilde
yerleştirilmiştir. Görev mekanizması ağırlık merkezinin dikey ekseni boyunca alt kabuğa
mesnetlenmiştir. Yerleşim yapılmadan önce Solidworks programı üzerinde ekipmanlara ağırlık
tanımlanmış, yerleşimleri yapılmış ve ağırlık merkezi hesaplanmıştır. Döner kanatlı İHA Parça
ve toplam ağırlık tablosu aşağıda verilmiştir.
No

Parça

Ağırlık (gram)

Adet

Toplam Ağırlık (gram)

1

Üst Kabuk

223

1

223

2

Sandviç Panel

350

1

350

3

Alt Kabuk

230

1

230

4

Li-Po Pil

560

1

560

5

X-Bee

30

1

30

6

ESC

150

4

600

7

Güç Modülü

25

1

25

8

Uçuş Kontrol Kartı

50

1

50

9

Mikro Bilgisayar

70

1

70

10

Güç Dağıtım Kartı

25

1

25

11

Receiver

15

1

15

12

GPS

35

1

35

13

Pervane

25

4

100

14

DC Fırçasız Motor

150

4

600

15

Pixhawk Titreşim Sönümleyici 15

1

15

16

Sigorta

14

1

14

17

Akım Kesici

10

1

10

18

İniş Takımı

120

1

120

19

Su Motoru

30

2

60

20

Görev Mekanizması

150

1

150

Döner kanatlı İHA malzeme ağırlık ve denge tablosu aşağıda verilmiştir. Merkez nokta olarak
sandviç plakanın orta noktası referans alınmıştır.
No

Parça

Ağırlık

X Uzaklığı (mm) Y Uzaklığı (mm)

Z Uzaklığı (mm)

(gram)
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1

Görev Mekanizması

2

Su Motoru

3

Li-Po Pil

4

200

0

0

-112

10

0

-125

504

8

5

0

X-Bee

43

23

12

0

5

Güç Modülü

42

18

-6

-20

6

Uçuş Kontrol Kartı

46

0

0

-87

7

Mikro Bilgisayar

70

0

21

17

8

Güç Dağıtım Kartı

61

0

16

19

9

Receiver

13

57

-61

10

GPS

35

0

65

92

11

Pixhawk

Titreşim 20

0

0

-90

61

Sönümleyici
12

Sigorta

33

81

52

72

13

Akım Kesici

51

87

35

61

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
İHA’nın şase ve mekanik sistem tasarımı görev gereksinimleri doğrultusunda
şekillendirilmiştir. Görev-1 doğrultusunda mümkün olan en kısa sürede belirtilen manevralar
gerçekleştirilerek parkur tamamlanmalıdır. Görev-2 incelendiğinde ise faydalı yükün haznede
depolanıp tahliye edilmesi gerekmektedir. Parkurları başarılı şekilde tamamlayabilmek adına
manevra kabiliyeti ve stabil uçuş önem arz etmektedir. Birbiriyle ters orantılı şekilde değişen iki
parametre arasında denge sağlanması gerekmektedir.
Olası kötü senaryolarda elektronik ekipmanları güvende tutabilmek, aerodinamik
performansı arttırabilmek ve ekipman yerleşimini kolaylaştırmak amacıyla üst kabuk, alt kabuk ve
ara panel üretimine karar verilmiştir. Yüksek puan alabilmek adına mümkün olan en hafif şaseyi
üretmek hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda uygun malzemeler araştırılmıştır.
Araştırmalar sonucu havacılık, uzay ve savunma alanlarında sıklıkla kullanılan kompozit
malzemelerin hafifliklerinin yanında yüksek mukavemet değerlerine sahip olmaları dikkat
çekmektedir. Malzemeler arasında karbon elyaflar çekmeye ve sünmeye karşı yüksek dayanım
göstermesi ile ön plana çıkmaktadırlar. Karbon fiber takviyeler, örgü düzenlerine göre farklı
yüklemelerde farklı dayanım davranışları sergilemektedir. Örgü düzenleri; düz (plain), twill, çok
yönlü, tek yönlü, çift yönlü, üç yönlü, dört yönlü şeklinde sınıflandırılabilir.

Görsel-1: Farklı Elyaf Düzenine Sahip Karbon Elyaflar
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Yapılan kaynak araştırmalarına göre, uygulanan darbe testleri sonucu örme kumaşlarla
kuvvetlendirilen kompozitlerin en iyi mukavemet sonuçlarına sahip olduğu görülmüştür. Görsel
olarak şık duruşu ve yeterli mukavemet değerlerine sahip olması sebebiyle İHA üretiminde takviye
fazı olarak twill dokuma karbon elyaf kullanılacaktır. Piyasa araştırmaları sonucu 245gr/m2 3k
twill örgü karbon fiber kumaş temin edilmiştir.
Matris fazı için uygun reçineler araştırılmıştır. Termoset ve termoplastikler
incelendiğinde hedef üretimi gerçekleştirebilmek adına termoset kullanılması gerektiği
görülmüştür. Termoset malzemelerin temel avantajları; her bir lif iyice ıslatılabildiği için gözenek
ve boşluk oluşumunun önüne geçilmesi, kürleşme öncesi sıvı forma sahip oldukları için reçine
emdirme işleminin rahatça yapılabilmesi ve kürleşme süreci sonucunda yüksek mukavemetli ve
geri dönüştürülemez yapı ortaya çıkarılabilmesidir.
Reçineler araştırması sonucu epoksi reçine kullanımına karar verilmiştir. Yüksek
mekanik özellikleri, çevresel koşullara karşı dayanımı, hedeflenen üretim için uygunluğu seçim
sebepleri arasındadır. Üretim metodu olarak, atölye imkanları doğrultusunda vakum torbalama
imalat metodu tercih edilmiştir.
Üretim malzemesi ve metodu belirlenen İHA’nın tasarımları tamamlanmıştır. Üst kabuk
tasarımında yüksek aerodinamik performans elde edebilmek adına doğada aerodinamik
verimliliği en yüksek olan su damlası kesit profili referans alınmıştır. Alt kabuk tasarımında
özellikle uçuş kontrol kartı ve diğer aviyonik sistem yerleşimi göz önünde bulundurulmuştur. Alt
kabuk, yerleşimi kolaylaştırmak adına düz tabana sahiptir.
Farklı motor sayısına sahip olan İHA konfigürasyonları incelenmiştir. Yarışma
kapsamında yeterli olan, dört motora sahip olan Quadcopter konfigürasyonu tercih edilmiştir. Bu
konfigürasyonun seçilmesinin sebebi daha az maliyetle yeterli manevra kabiliyeti ve itkinin
sağlanabilmesidir. Motor sayısı arttıkça olası durumlarda sorunun tespit edilmesi zorlaşmakta ve
ağırlık artmaktadır.

Görsel-2: Üst Kabuk, Alt Kabuk ve Sandviç Plaka
Pile kolay ulaşım sağlayabilmek; güvenlik sebebiyle uçuş kontrol kartı ve diğer
elektronik

ekipmanlardan

uzak

yere

konumlandırabilmek,

şase

içindeki

boş

alanı

değerlendirebilmek ve motorları mesnetlemek amacıyla üst ve alt kabuk arasına panel üretimi
gerçekleştirilmiştir. Şasenin minimum hava sürüklemesine maruz kalması için kabukların dış
yüzeyleri mümkün olduğunca pürüzsüz olmalıdır. Bu sebeple kabuklar için dişi kalıplar
tasarlanmıştır. Kalıplar 18mm’lik MDF plakaların, uygun boyutlarda kesilip üst üste tutkal ile
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yapıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Tasarımı hazırlanan kalıplar CNC tezgahında işlenmiştir. Kalıp
macunlanarak

hasarlı

kısımlar

onarılmıştır.

Macun

işlemi

sonucu

oluşan

tepecikler

zımparalanmıştır. Zımpara işleminin ardından karbon fiberlerin kalıptan kolay çıkması için kalıp
verniklenerek kurumaya bırakılmıştır. Zımpara işleminin tekrarlanmasın ardından reçine ile
ıslatılan elyafın kalıba yapışmaması amacıyla sıvı kalıp ayırıcı malzeme kullanılmıştır.

Görsel-3: İHA’nın İşleme Süreci ve Kalıpların İşleme Sonrası Görselleri
Elyaflar gerekli ölçülerde kesilerek kalıba yatırıldı. Elyaflara tamamı ıslatılacak şekilde
epoksi reçine ile ıslatılmıştır. Elyaf malzemenin üzerine, reçine geçirgenliğini sağlayan soyma
kumaşı serildi. Delikli naylonun geçirgen yapısı sayesinde fazla reçinenin vakum yardımıyla
vakum battaniyesine aktarımı gerçekleştirildi. Vakum naylonu ve sızdırmazlık bandıyla kalıp
paketlenmiş ve vakuma alınmıştır. Vakum altında 24 saat bekletilerek reçinenin kürleşmesi
sağlanmıştır.

Görsel-4: İHA Üretim Aşamalarından Kesitler
Sandviç paneli XPS köpük üzerine el yatırması metoduyla elyaf yatırılarak
gerçekleştirilmiştir. Panel üzerine ağırlık koyulmuş ve kürleşme gerçekleşene kadar beklenmiştir.
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Üretimi gerçekleştirilen panel, CNC tezgahında işlenerek kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Görsel-5: İHA’nın Montaj Teknik Resmi ve Parçalanmış Görüntüsü

Görsel-6: İHA’nın Montaj Konfigürasyonu ve Elektronik Ekipman Yerleşimi
2.3 Aerodinamik Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Görevler kapsamında hava aracı gereksinimleri listelenmiştir. 3,2kg kütleye sahip olan
İHA’nın kalkış hareketini yapabilmesi için aşağı yönlü ağırlık kuvvetini yenebilecek itki kuvveti
üretebilmesi gerekmektedir. Sürükleme kuvveti de İHA üzerinde itkiye ters yönde kuvvet
uygulayacaktır. Belirlenen parametreler doğrultusunda motor hesapları yapılmış ve motorlar
temin edilmiştir.
T = 𝑐𝑡 × ρ × 𝑛2 × D4

Tgereken = (m × g) / 4 = (4×9,81) / 4

=9,81 N ≅ 1kg

𝑐𝑡 =Pervane sabiti ρ=Hava yoğunluğu 𝑛=Bir saniyedeki devir sayısı D=Pervane çapı (inch)
Yapılan hesaplama sonucunda gereken itkinin en az 1kg olması gerektiği görülmüştür.
Hesaplamalar doğrultusunda gerekli itkiyi verebilecek motor çeşitleri incelenmiştir. Stator
yüksekliğinin artmasının yüksek devirde gücü arttırması, stator genişliğinin düşük devirde torku
arttırması ve motorun KV değerinin devir sayısına etkisi motor seçimi yapılırken dikkat edilen
parametreler olmuştur. Yarışma esasında İHA’nın gerçekleştireceği görevler doğrulusunda
kalkış esnasında yüksek torkun ve uçuş esnasında en kısa sürede görevin tamamlanması için
yüksek gücün sağlanması gerekmektedir.

Belirlenen gerekçeler esas alınarak yapılan
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taramalar sonucunda Sunnysky X2820-920KV tip fırçasız dc motor seçimi yapılmıştır. Seçilen
motorun teknik detayları aşağıdaki görselde verilmiştir.

Görsel-7: Motor Teknik Verileri
Kullanılan motorun gücü 700 Watt olup motorun uçlarına stabil 14.8 volt gerilim
uygulanabilmektedir. Motorun çekebileceği maksimum akım değeri 22.7 amperdir. Motor
verileri incelenerek 12*6 inch pervane ve 4s pil kullanılmıştır. Devir/Volt oranı 920 KV olan
motorun RPM değeri ve devir sayısı aşağıda verilmiştir.
RPM = KV x Volt

= 920 x 14.8

RPM ≌ 13.61 6 devir/dakika

Hesaplanmış olan RPM değeri pervanenin de eklenmesiyle düşecektir. Pervanenin
performans verileriyle de hesaplanan RPM değerinin uyuştuğu görülmüştür. Pervane
performans verilerinden yararlanılarak yapılan hesaplar aşağıda ifade edilmiştir.
𝑐𝑡 =0.1159

ρ = 1.225

𝐾V = 920

𝐷 =12 𝑖𝑛𝑐ℎ = 0,3048 𝑚

Yarı devir = (920 ×7,460) / 60 = 114𝑅𝑃𝑆
𝑇 = (0,1159) × (1,225) × (114)2 × (0,3048)4

𝑇 = 15.925 N ≅ 1.59 𝑘𝑔

Hesaplamalar sonucunda seçilmiş olan motor ve pervanenin gereken itki değerini
karşılayabildiği görülmüştür. RPM değerleri hesaplanan motorlara göre CFD analizleri
gerçekleştirilmiştir.
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Görsel-8: Analiz Sonuçları
Analizler sonucu İHA üzerine etkiyen drag kuvvetinin 8 Newton olduğu hesaplanmıştır.
Motorlar pervane takılı halde 10000 RPM değerinde döndüğünde ise oluşan maksimum itki 11
kg’a yakın bir değer olmaktadır. Sonuç olarak İHA rahatlıkla uçuş ve manevra hareketlerini
gerçekleştirebilecektir.
2.4 Görev Mekanizma Sistemi
Görev-2 doğrultusunda görev mekanizması tasarımı oluşturulurken öncelikli kriterler
göreve uygunluk, kolay şekilde yönetilebilecek mekanizma ve minimum ağırlık olmuştur. Farklı
su alma mekanizmaları gözden geçirilmiştir. Suyu depolamak amacıyla hazne tasarlanmıştır.
Oluşan su haznesinin; suyu depolayacağı iç hacminin kapasitesinin 500𝑐𝑚3, taşınacak faydalı
yükün ise 0.500 litre olduğu saptanmıştır. Faydalı yükün dolum ve boşaltım işleminin kolay bir
şekilde gerçekleşmesi için su motorlarının kullanılması tercih edilmiştir. Kullanılan su motorları
sadece sıvı akışkanları itme kabiliyetine sahiptir. Bu sebep doğrultusunda faydalı yükü
depolayacak olan su motoru, su alma alanının içerisine uzatılarak suyu hazneye itecektir.
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Görsel- 9: Görev Mekanizması Haznesi ve Montajı
Bırakma alanına ulaşıldığında hazneye mesnetlenmiş konumda olan diğer su
motoru haznedeki su bırakma alanına itilecek ve görev tamamlanacaktır. Görev mekanizması
PLA filament malzeme kullanılarak yeterli dayanıma sahip, minimum ağırlıkta ve su
sızdırmayacak şekilde 3B yazıcı yardımıyla üretilmiştir. Hazne ve motorların oluşturduğu
mekanizma İHA’nın dikey ağırlık merkezi ekseni üzerinde, alt kabuk tabanına cıvata-somun
bağlantısıyla yerleştirilmiştir.
2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
İHA’nın yarışma şartlarına uygun ve stabil şekilde çalışması gereklidir. Bu sebeple
aviyonik sistemin tüm donanımı için gerekli pazar araştırmaları yapılmış ve uygun olan
donanımlar seçilmiştir. İHA’nın otonom kontrolü, uçuş kontrol kartı ile sağlanmıştır. Uçuş
kontrol kartı; açık kaynak kodlu olması ve önceki yıllardan deneyim sahibi olunması sebebi ile
Pixhawk 2.4.8 marka olarak seçilmiştir. Uçuş kontrol kartı İHA’nın denge noktası olan orta
noktaya, şasenin alt kısmına çift taraflı bant ile sabitlenmiştir. Anlık konum ve hareket yönünü
tespit edebilmek için kullanılan Radiolink SE100 GPS Modülü; uçuş kontrol kartı ile
uyumluluğu, maliyeti ve çevre faktörlerinden asgari şekilde etkilenmesi gibi unsurlara dikkat
edilerek seçilmiştir GPS şasenin üstünde uçuş kontrol kartı ile aynı doğrultu ve yönde olacak
şekilde çift taraflı bant ile sabitlenmiştir.
Yer istasyonu olarak; Daha önceki yıllardan tecrübeli olmamız ve basit ara yüzü olması
sebebiyle QGroundControl uygulaması kullanılmıştır. İHA ile yer istasyonu arasındaki iletişim
haberleşme modülü ile sağlanmıştır. Yarış esnasında haberleşme sağlanırken iletişimin
çevrede bulunan sinyallerle karışmaması gerekmektedir. Bu sebeple haberleşme modülü
uçtan uca şifreleme özelliğine ve yüksek çekim mesafesine sahip Xbee Pro S2C olarak
seçilmiştir. Şasenin karbon elyaftan yapılması sinyal sönümlemeye neden olmaktadır. Bu
nedenle haberleşme modülünün anteni şasenin dışında olacak şekilde konumlandırılmış ve
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Xbee modülü şasenin orta katmanına çift taraflı bant ile sabitlenmiştir. İHA’nın manuel
kontrolünü sağlamak amacıyla Radiolink marka AT9S kumanda ve alıcısı kullanılmıştır.

Görsel-10: Kontrol ve Kablolama Şeması
Li-Po pilden gelen 16.8V ‘u uçuş kontrol kartının çalışma gerilimi olan 5V ‘a düşüren
güç modülü ve yine pilden gelen gücü motorlara kontrollü şekilde dağıtmak için güç dağıtım
kartı kullanılmıştır. Güç dağıtım kartı şaseye çift taraflı bant ile yerleştirilmiş, güç modülü ise pil
ve güç dağıtım kartı arasına bağlanmıştır.
İHA’ da gerekli olan itki gücü 4 adet SUNNYSKY X2820-920KV 750W fırçasız DC motor
ile sağlanmıştır. Seçilen motorların her biri azami olarak 48.4A akım çekmektedir. Motorların
hızını kontrol edebilmek için 4 adet motor sürücü devresi kullanılmıştır. Motor sürücü devresi
motorun azami anlık akım değeri olan 48.4A’ e göre SkyWalker 60A ESC olarak seçilmiştir.
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Görsel-11: Güç Şeması
Li-Po pilin verdiği azami gerilim değeri ve motorların çektiği azami akım değerine
bakılarak tek bir motorun gücü 813.12W, dört motorun toplam çekeceği güç ise 3252.48W
olarak hesaplanmıştır. Uçuş kontrol kartı 2.5A akım ve 5V gerilim ile çalışmaktadır. Harcadığı
güç 12.5W’dır. Görev bilgisayarı olan Raspberry Pi ‘de yine 2.5A akım ve 5V gerilim değeri ile
çalışmaktadır. Harcadığı güç 12.5W’dır. Görev için kullanılan su motorları 0.35A akım ve 12V
gerilim ile çalışmakta ve harcadığı güç 4.2W’dır. İki su motoru toplamda 8.4W güç
harcamaktadır. Bu değerler sonucunda İHA’ da harcanan toplam güç 3285.88W olarak
hesaplanmıştır.

MOTOR

VOLT (V)

AKIM (A)

WATT (P=I.V)

16.8V

48.4A

813.12W (4 Motor
3252.48W)

PİXHAWK

5V

2.5A

12.5W

RASBERRY Pİ-4

5V

2.5A

12.5W

SU MOTORU

12V

0.35W

4.2W(2 Motor 8.4 W)

TOPLAM

3285.88 W
Tablo 1.Güç Hesabı Tablosu

Batarya

seçimi;

pillerin

hafifliğine,

kullanım

sürelerine,

verebildikleri

akıma,

kullanılmadan deşarj sürelerinin uzunluğuna, motorların çekeceği sürekli akıma ve maliyeti
dikkate alınarak incelenmiştir. İHA’nın anlık tepki süresini minimuma indirmek için yüksek
kapasite ve deşarj oranları dikkate alınmıştır. Bu parametreler sonuncunda fiyat performans
bakımından en uygun olan 4S 5000mAh 45C Li-Po pil kullanılmasına karar verilmiştir. Kullanım
süresini direkt etkileyen değer pilin kapasitesidir. Kullanılan Li-Po pilin anlık verebileceği akım
değeri 225 amperdir. Buna bağlı olarak 3780W*Saat enerji verebilmektedir. Kullanılacak olan
14

Li-Po pilin konumu şasenin orta katmanı ve denge noktasına çift taraflı bant ile yerleştirilecektir.
İHA’nın kontrolden çıkması durumunda kırımla sonuçlanabilecek kazalara sebep olmaması
için aviyonik sistemin bütün donanımları şasenin içindeki en uygun konumlara sabitlenmiştir.
Sabitleme işlemleri çift taraflı bant veya kelepçe yardımı ile yapılmıştır.
İHA ve çevre güvenliği büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple; yangın riskini ve
elektronik bileşenlerin zarar görmesi önlemek amacıyla aviyonik sistemin çekebileceği en
yüksek akım değeri dikkate alınarak pilin pozitif (+) kutbuna 225A ara sigorta yerleştirilmiştir.
Acil bir durumda aracın gücünü 2 saniye içerisinde tek elle kesebilmek için aracın kolay
erişilebilir bir noktası olan üst kısıma ve pilin pozitif (+) kutbuna akım kesici yerleştirilmiştir.
Kural kitapçığında belirtildiği gibi; İHA ile yer istasyonu arasında yaşanan bir sinyal
kaybında otomatik olarak (en fazla beş (5) saniye içinde) Arıza Emniyeti Sistemi (fail-safe)
modu

devreye

girer.

Yarım

gaz

(kontrollü

iniş)

ile

iniş

yapar

ve

gaz

kesilir.

Görsel-12:Sigorta ve Akım Kesici
İHA’nın Görev 2’yi gerçekleştirebilmesi için görev mekanizması tasarlanmıştır. Görev
mekanizmasında 2 adet DC 12V su motoru kullanılmıştır. Görevin ikinci turunda motorlardan
biri su alma alanındaki havuzdan suyu alacak, diğeri ise belirlenmiş olan alana suyu
boşaltacaktır. Bu işlemleri gerçekleştirebilmemiz için görevin birinci turunda su boşaltma
alanının doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Alanların tespiti için görüntü işleme yöntemi
kullanılmasına karar verilmiştir. Yöntemin kullanılabilmesi için mikrobilgisayar olarak
Raspberry Pi kullanılmıştır. Kamera, Raspberry Pi V2 modülü olarak seçilmiştir. Raspberry Pi
Şasenin içine Pixhawk’ın ön tarafındaki boşluğa çift taraflı bant ile sabitlenmiştir. Kamera ise
şasenin alt tarfından çıkartılarak İHA’nın ön tarafına yerleştirilmiştir.
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
İHA’nın Görev-2’yi gerçekleştirebilmesi için su bırakma alanının tespit edilmesi
gerekmektedir. Su bırakma alanı görüntü işleme metoduyla, Raspberry Pi4 mikrobilgisayar
kullanılarak gerçekleştirilecektir. Su alanının tespitinden öncelikle RGB renk uzayı HSV renk
15

uzayına dönüştürülecektir. Renk uzayının değiştirilmesiyle birlikte yarışma alanında güneşten
kaynaklanan yansımalar sebebiyle oluşabilecek hataların önüne geçilmesi beklenmektedir.
Su bırakma alanının daire olduğu bilinmektedir. Dairenin tespit edilebilmesi için Canny
Kenar Belirleme Algoritması kullanılmıştır. Kenarları belirlenmiş olan dairenin orta noktasının
bulunabilmesi için Hough dönüşümü uygulanmıştır. Böylece su bırakma alanının orta noktası
tespit edilebilecektir. İHA’nın havada kontrolünü sağlayabilmek için “Dronekit” kütüphanesi
kullanılmıştır. Görev algoritması, İHA’nın tespit ettiği koordinatlar doğrultusunda yön, hız ve
irtifa verilerini vermektedir. Nesne tanıma ve tespit işlemi, kırmızı rengi algılayarak su bırakma
noktasının koordinatlarını alıp belleğinde saklamaktadır. Su alma ve su bırakma işlemleri tespit
edilen koordinatlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. İHA’nın görev mekanizmasına alınan
su, görüntü işleme ve GPS ile koordinatları belirlenen su bırakma havuzuna bırakılacaktır.
Görev tamamlandıktan sonra iniş sağlanacaktır.
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Döner kanat İHA’nın uçuş testlerinden önce yapacağı ivmeli hareket ve izleyeceği yol
matematiksel olarak modellenerek uçuş süresi, uçuş hızı gibi parametreler yaklaşık olarak
hesaplanabilmiştir. Farklı uçuş hızlarında ve hava koşullarında uçuş testleri tekrarlanarak veri
yığını elde edilmiştir. Uçuş hızlarına göre Görev-1 ve Görev-2 gerçekleştirilirken ortalama uçuş
süreleri hesaplanarak aşağıda belirtilen tablo oluşturulmuştur.
Uçuş Hızı (m/s), Uçuş Süresi (dk) Grafiği

Uçuş Süresi

5

4
3
2
1
0
10m/s

12 m/s

14 m/s

15 m/s

Uçuş Hızı
Görev-1

Görev-2

Temin edilen batarya üzerinde tek motor için batarya tüketim testleri yapılmıştır. Teste
başlmadan önce bataryanın voltaj değerleri ölçülmüştür. Motor, %50 throttle değerinde
çalıştırılarak belli süre aralıklarında voltaj değerleri ölçülmüştür. Ölçülen değerler aşağıdaki
grafikte verilmiştir;
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Batraya Testinden sonra kalan Voltaj
Değeri

Thunder Batarya Testi (V)
%50 Thtottle
16.9
16.8
16.7
16.6
16.5
16.4
16.3
16.2
16.1
0 Saniye

20 Saniye

40 Saniye

120 Saniye

Voltaj Değeri

Kullanılan GPS’in hassasiyet testi için belirlenen konum ve yer istasyonunda gösterilen
konumlar arasındaki fark ölçülmüş, arasındaki uzaklık ve görülen uydu sayısına göre aşağıda

Gerçek Konum ile Yer
İstasyonu Arasındaki Fark
(cm)

verilen grafik oluşturulmuştur;

GPS Hassasiyet Testi
80
60
40
20
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Görülen Uydu Sayısı

İHA’nın manuel kontrolü için kullanılan Receiver’in çekim mesafesi test edilmiştir.
Uzaklığa göre çekim mesafesi derecelendirilmiştir. Derecelendirme aşağıdaki grafikte
gösterilmektedir;

Çekim Mesafesi
(Metre)

Receiver Çekim Mesafe Testi (5-1 Derece)
2000
1500

1000
500
0
5

4

3

2

1

Çekim Değerleri

Seçilen 4S 5000mAh 45C Li-Po pilin saatte verebileceği maksimum akım 5A’dir. Pilin
kapasitesi 45C olduğu bilindiğine göre pilin saatte verebileceği maksimum anlık akım değeri
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225A’dir. Tek bir motorun çektiği azami akım değeri 48.4A’dir. Dört motorun çektiği toplam
akım değeri 193.6A’dir. Bu sebeple seçilen pil yeterli görülüştür. Uçuş süresi için; 5000mAh pil
saatte 5A akım vermektedir. Anlık verdiği akım 300A’dir. 4 motorun 1000 thrustta çektiği toplam
akım 43,2A’dir. Anlık akımı çektiği maksimum akıma bölersek 6,94 dakika uçuş süresi olduğu
bulunmuştur.
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
No
Parça Adı
1

Karbon

Fiber

Kumaş

Birim Fiyatı (TL)
3K

Twill 300

Miktarı

Toplam Fiyat

5m2

1500

245gr/m2
2

DTS 1000/1150 Epoksi Seti

400

1

400

3

SkyWalker 50A ESC

200

4

800

4

Radiolink Gps ve Tutucusu

450

1

450

5

Radiolink Pixhawk Uçuş Kontrol 900

1

900

1

600

4

200

Kartı
6

Raspberry Pi 4 Model B - 2 GB

600

7

Matek PDB-XT60 w/ BEC 5V & 12V 50
Güç Dağıtım Kartı

8

Multirotor Motor

350

4

1400

9

4S 5000mAh 50C Li-Po

750

1

750

10

Radiolink R9DS Alıcı

200

1

200

11

Radiolink AT9S 10 Kanal S-Bus & 1300

1

1300

PPM RC Kumanda Seti
12

İniş Takımı

80

1

80

13

Karbon Pervane

100

8

800

14

Su Motoru

30

4

120

15

Sarf Malzemeler

-

-

500

TOPLAM

10000 TL
Tablo 3: İHA malzeme maliyet tablosu

2.9 Yerlilik
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