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Mevcut Araç

ORGANİZASYON ÖZETİ
1.1 Takım Organizasyonu

Şekil 1.1 Takım Organizasyon Şeması

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Berkan BİÇER: İzmir Bakırçay Üniversitesi Elektrik
Elektronik Mühendisliği’nde görev yapmakta ve ayrıca bölüm başkan yardımcılığını
yürütmektedir. Mikroşerit Antenlerin Tasarım ve Optimizasyonu, Radar Tabanlı Görüntüleme,
Meme Kanserinin Mikrodalga Görüntülenmesi, Yapay Zekâ Optimizasyon Teknikleri ve
Yapay Sinir Ağlarının Mühendislik Problemlerine Uygulanması alanlarında uzmandır.
Özge Yılmazer: İzmir Bakırçay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf
öğrencisidir. Proje takım kaptanlığı yapmakta ve otonom sistem üzerine çalışmaktadır.
Kontrol sistemleri üzerinde uzmandır. Daha önceden TÜBİTAK’ta çeşitli projelerde görev
almıştır.
Serdar Çetin: İzmir Bakırçay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf
öğrencisidir. Projede üretim kısmında görev almaktadır.
Samet Şahbazlar: İzmir Bakırçay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf
öğrencisidir. Projede mekanik ve elektronik kısımda görev almaktadır.
Feridun Pözüt: İzmir Bakırçay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf
öğrencisidir. Projede mekanik ve elektronik kısımda görev almaktadır.
Emir Tuncer: İzmir Bakırçay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisidir.
Projede kanatların hareketini sağlayan yazılım kısmında görev almaktadır. Liseden itibaren
çeşitli TÜBİTAK projelerinde görev almıştır.
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2.1.1 Nihai Olarak Uçuş Yapabilmek İçin Gerekli Olan Çalışmalar
İHA’nın nihai uçuşu gerçekleştirebilmesi için bazı çalışmalar, kontroller yapılmıştır. Bunlar :

1) İHA’nın yapısal bütünlüğünün sağlanmış olması.
2) Tüm bileşenlerin güvenli bir şekilde İHA’ya monte edilmiş olması.
3) İHA’yı oluştururken kullandığımız kabloların güvenli bir şekilde bağlanması.
4) Elektriksel ve mekanik sistemlerin kontrol edilmesi.
5) Ağırlık merkezinin hesaplanması ve bu doğrultuda uçağın iç mekanizma yerlerinin
belirlenmesi.
6) Pervanenin yapısal ve bağlantı bütünlüğünün sağlanmış olması, motor ile dönüş
yönünün kontrolü.
7) İHA’nın tüm kontrol mekanizmalarının yeterli ve uçuş emniyetini bozmayacak şekilde
olması.
8) Radyoların sinyal kaybında otomatik olarak fail-safe moduna geçebilecek şekilde olması.
9) İHA’nın radyo kontrol menzilinin kontrol ve motor açma /kapama gibi uzaktan kontrol
edebilmek için yeterli olması.

10) İtki sistemleri yönünden güvenilir olması.
11) İHA’nın üzerinde bulunan sistemlerin kalibrasyonlarının yapılması.
12) Uçuşlar sonrasında yapılan PID ayarlamaları ile uçuş daha istikrarlı hale
getirilmesi.
13) İHA’da istikrarlı ve doğru bir uçuş için, yalpalama ve eğim ayarlamalarının
yapılabilmesi için Autotune işleminin ayarlamalarının yapılmasıdır.
2.1.2 İHA Geometrik Boyutlandırma Denklemleri

Şekil 2.1 kanat profilinin gösterimi

Kalınlık oranı :maksimum kalınlığın veter boyuna oranıdır. Uçağın hızına bağlı olarak
çeşitli kalınlık oranlarına sahip kanat profillerine rastlamak mümkündür. Süpersonik uçaklarda
kalınlık oranının %3’e kadar indirildiğini söylemek mümkündür.
Kalınlık Oranı (𝛿): 𝑡𝑚𝑎𝑥 / 𝑐
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𝛿 < %10, ince profil (yüksek hızlarda)
𝛿 ~ %10-14, orta kalınlıkta profil
𝛿 > %14, kalın profil (düşük hızlarda)
Kalınlık oranı (𝛿) = maksimum kalınlık / veter uzunluğu = 5.18/28 = 18.5
(𝛿) > 14 ,(düşük hızlarda) kalın profil sınıfına girer.
Kamburluk Oranı: Maksimum kalınlığın veter boyuna oranıdır. Uçak kanatlarında 0 ile %5
arasında kamburluklara rastlanır. 𝛾 = 𝑒𝑚𝑎𝑥 /𝑐 olduğuna göre;
Kamburluk oranı = ((5.18/2)-(2.8/2)) / 28 =0.043 = %4.25 olarak hesaplanmıştır. Buna göre
istenilen aralıkta olduğu hesaplarla teyit edilmiştir.

Şekil 2.2 kanat alanı ve açıklığının gösterimi

Açıklık Oranı: Bir uçak kanadının açıklığının karesinin kanat üst görünüm alanına oranıdır.
Kanatların açıklık oranı daima 1 değerinden büyüktür. İndüklenmiş sürüklemeyi azaltmak içi
açıklık oranı olabildiği kadar yüksek seçilmelidir.
Açıklık oranı (AR) =

𝑏2
𝑆

ise b =1500mm S =28.70𝑐𝑚2

1500*1500/28.70 = 7.83

Sivrilme Oranı: Sivrilme oranı kanadın uç veter uzunluğunun kök veter uzunluğuna olan oranıdır.
Tipik olarak 0.45 değerinde bir sivrilme oranı eliptik dağılıma kıyasla %1 civarında daha fazla
indüklenmiş sürükleme yaratır.
Sivrilme oranı (λ) = c𝑡 / 𝑐𝑟 =12/28 =0.42
Düşük hızlarda sivrilme oranı 0.4 ile – 0.6 arasında değer almalıdır. İHA’nın da 0.42 olarak
hesaplanmıştır ve uygundur.
2.1.3 Aerodinamik Analizler
Tasarımın analizleri için XFLR5 üzerinde öncelikle profil tanımlamaları, Reynolds sayısı
ve Mach sayısı değerleri uygulanarak tasarımda kullanılacak profil oluşturulmuştur. Kanat
4

analizinde gerekli uzunluk değerleri sisteme girilerek Naca 4412 profilini kullanarak kanat modeli
oluşturuldu. Akış hızı, ağırlık, yoğunluk vb. parametreler uygulanarak analiz tanımlandı. Analiz
sonucunda kuvvet katsayılarına, basınç değerlerine ulaşıldı. Analiz tanımlamalarından sonra
kararlılık analizi için uygulanan verileri kullanarak stabilite analizi tanımlaması sonucu kararlılık
analizi sonuçları elde edildi.
Akış analizi, SOLIDWORKS ile yapıldı. Öncelikle analizin türü, tipi ve gerekli
parametreler girildi. Bu parametreler; hız, basınç, sıcaklık, yer çekimi ivmesi ve kaldırma
kuvvetidir. Hızını -z yönünde 120 𝑚⁄𝑠, basıncı 101325 Pa, sıcaklık 293.2 K yer çekimi ivmesi ise
9,8 𝑚⁄ 2 olacak şekilde ayarlanmıştır. İstediğimiz sonuçların elde edebilmek için goals
𝑠
kısmından toplam basınç, toplam sıcaklık, x, y ve z göre hız vektörleri ve kaldırma kuvveti
seçildi. Mesh kısmında ise, varsayılan ayarlara göre ve ağın genişliği 3 olacak şekilde ayarlandı.
İHA’nın pervane ve ön kısmında yeşil renkte olan orta seviye basıncında görüldüğü ve kanadın
tepe noktasından ilerisi ise minimum basınç olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, İHA’nın
üretiminde herhangi bir önlem alınması gerekmediğini gösterir. İHA’da özellikle kanadın
arkasında herhangi bir türbülans gözükmemektedir. Bu da İHA’nın yüksek hızda uçabilmesini
mümkün kılmaktadır. Yapılan analiz sonuçlarına göre İHA’nın güvenli ve uygun aerodinamik
yapıya sahip olduğu görülmüştür.
2.1.4 Kararlılık Hesapları ve AnalizleriKanat modelinin kararlılık analizi sonucunda ortalama
grafikler elde edilmiştir. Elde edilen grafikler şu şekildedir;
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Şekil 2.3. kararlılık analizi sonuç grafikleri

2.1.5 İHA Uçuş Süresi Test ve Analizleri
İHA üzerinde bulunan donanımların ve itki sisteminin analizleri ve testlerini
gerçekleştirerek uçuş süresi hesaplanmıştır. İHA ile yapılan uçuş testleri sırasında Pixhawk güç
modülü üzerinden batarya gerilim ve akım değerleri alınmıştır. Alınan bu veriler SD-Kart üzerine
kaydedilmiş ve yer istasyonu üzerinden çekilen amper ve gerilim düşümleri incelenip analizleri
gerçekleştirilmiştir. Uçuşlar rüzgarsız hava şartlarında 50 metre irtifa ve ortalama 28 ˚C
sıcaklıkta 3.300mAh Li-Po batarya ile gerçekleştirilmiştir. Uçuş sırasında ortalama akım 10A
olarak gözlemlenmiştir.
Teorik uçuş süresi(dakika)=

3.3𝐴ℎ×60 ⅆ𝑘∕ℎ
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= 19𝑑𝑘 olarak hesaplanmıştır.

İHA tasarlanırken kullanılan batarya Li-Po batarya olduğu için %100 deşarj
olmamaktadır. Bu nedenden dolayı hesaplanan uçuş süresinden 3 dakika eksik uçuş yapılacağı
görülmüştür. Alınan veriler ve hesaplamalar sonucunda teorik uçuş süresi 16 dakika olarak
hesaplanmıştır.
İHA faydalı yük durumu boş iken ve tüm görev ekipmanları ile manuel, yarı otonom ve
tam otonom olmak üzere toplamda 6 test uçuşu gerçekleştirilmiştir. Test sonuçları tablo 2.1.’de
gösterilmiştir.
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Batarya Kapasitesi

Faydalı Yük

Ağırlık(g)

Uçuş Süresi

4s 3300mAh

Boş

1500

5 dk

4s 4000mAh

Boş

1550

7dk

4s 3300mAh

Haberleşme sistemleri

1750

10dk

4s 4000mAh

Haberleşme sistemleri

1800

12dk

2000

10dk

2050

10dk

Haberleşme sistemleri,
4s 3300mAh

Raspberry Pi, Pitot tüpü
Haberleşme sistemleri,

4s 4000mAh

Raspberry Pi,Pitot tüpü

Tablo 2.1. Uçuş süresi test ve analizleri

2.1.6 Uçuş Simülasyonları
Simülasyon sistemi XFRL5 üzerinde elde edilen kuvvet katsayıları değerlerine bağlı
olarak oluşturuldu. Sistem aerodinamik veriler, rüzgar eksenlerinde itme, flight gear aktarım
olmak üzere 3 temel subsystem tarafından oluşturulmuştur. Aerodinamik veriler içerisinde kuvvet
katsayıları (AoA,L,D,M) kullanılmaktadır. Tüm datalar AoA değerlerine bağlı olduğundan sistem
AoA ile beslendi. Prelookup kullanılarak AoA değerlerine göre kuvvet katsayıları elde edildi.
Rüzgar eksenlerinde itme subsystem’inde body axes’i wind axes’e iz düşümü gerçekleştirildi.
İtme değerleri saniye üzerinden alındı. Aerodinamik çıkışında gain bloğu aracılıyla x ve z
eksenlerindeki kuvvet çıktıları oluşturuldu. Bu iki subystem sonucunda z ve x kuvvetleri elde
edilip toplanarak 3dof wind axes bloğunu beslemektedir. Flight gear aktarım subsystem’inde 6
DoF animation aracılıyla bloğu 6 adet veriyle beslenerek aktarma işlemi sağlandı. Geriye kalan
kısımların ilgili bağlantıları sağlanarak sistem tamamlandı. Sistemden ayrı son aşamada ise 3
adet XML dosyası, AC formatında modeli oluşturulup ilgili klasör başlıklarına yerleştirilerek flight
gear üzerine modelin eklenmesi sağlandı.
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Şekil 2.4. simülasyon için oluşturulan
devreler

2.2 Kabiliyet
2.2.1 İcra Edilecek Göreve Yönelik Ortaya Konulacak Kabiliyet
Tasarlanan İHA’nın görevi değişken kanat mekanizması sayesinde hızlı ve yüksek
manevra kabiliyetini sağlamak, otonom uçuş ve otonom kalkış, iniş gerçekleştirmektir. Hızlı ve
yüksek manevra kabiliyetini sağlamak için İHA’ya bir kartalın ani sağa, sola dönüş, kalkış ve iniş
hareketlerini gözlemlenerek değişken kanatlar eklendi. Bu özgün mekanizma, 1 metre kanat
açıklığına ek 25 cm’lik kanatlar eklenerek ve eklenen kanatlara hareket mekanizması
tasarlanarak oluşturuldu. Ek kanatların hareketi için yüksek itiş sağlayan servo motorlar
kanatlara ve yazılım tarafından kontrol edilmesi için Raspberry Pi’ya bağlandı. Raspberry Pi
üzerinden otopilottan alınan telemetri verileriyle kanatçıkların yapması gereken hareketleri
hesaplayan bir algoritma geliştirildi. Kanatçıkların gelen verilere göre sağa ve sola ayrı ayrı
olmak üzere kapanma-açılma hareketleri yapması sağlandı. Oluşturulan yazılım sayesinde
İHA’nın kanat hareketini kontrol edilebilen hızlı ve yüksek manevra kabiliyetli İHA ortaya
çıkarıldı.
2.2.2 Kabiliyet ile Ilgili Yapılan Çalışmalar:
Analizlerde kütlenin hava giriş yüzeyi, hava çıkış yüzeyi, diğer yüzeyler belirlenerek hava
akışın nereden ve nasıl etki alınacağı belirlenmiştir. Hava kütlesinin dış yüzeyi ile İHA yüzeyi
arasındaki tolerans oldukça fazla bırakılarak etrafında oluşacak türbülans ve vorteks etkilerinin
de analiz edilmesine imkân sağlanmıştır. Aradaki hava alanının fazla olmasının sonuca olumsuz
bir etkisi bulunmayıp sadece işlem süresini arttırmıştır. Bununla beraber geçiş bölgeleri net bir
şekilde görülebilmektedir.
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Elde edilen verilere göre uçağın Şekil-8’e göre pervane kısmında yeşil renkte olan orta
seviye basıncına ve kanadın tepe noktasından ilerisi minimum basınç olduğu gözlemlenilmiştir.

Şekil 2.5 Cut plot kesimi ile maksimum ve minimum basınç noktaların gösterimi

Şekil 2.6 Renklendirilmiş Hız Vektörlerinin Sağ Düzlem Gösterimi

Şekil 2.7 Toplam Basınç,Sıcaklık ve Hız Vektörlerinin Grafiksel Gösterimi

Sonuç: Yapılan analize göre, İHA’da istenen rüzgâr hızına bağlı olarak kırmızı renkle
gözüken 102899 Pa‘lık herhangi bir yüksek basınç gözükmemektedir. Bu durumda İHA’nın kat
edeceği hıza uygun herhangi bir önlem almaya gerek görülmemektedir. Aynı zamanda uçak
etrafında herhangi bir türbülans da gözükmemektedir. Bu durum İHA’nın daha yüksek hızda
uçabilmesi mümkün kılmaktadır. Yani sonuç olarak; İHA güvenli ve uygun aerodinamik yapıya
sahiptir.

XFLR5 Kanat Analizi
Reynolds sayısı 2300 altında ise laminar akış, 2300-4000 arasında ise geçiş rejimi, 4000’
den büyük olduğu durumda ise türbülanslı akış oluşmaktadır. Laminar akışta akım çizgileri
birbirine paralel olmaktadır. Türbülans akışta ise akışkan düzensiz formdadır. Akışkan düzensiz
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formda olduğundan atomlar fazla hareketli ve enerji aktarımı daha yüksek olacaktır. Uçak
modelimizin hesaplanması yapıldığında sonuç 4000’den büyük geldiğinden dolayı türbülans akış
modeli oluştuğu sonucuna varmaktayız. Genellikle karşılaşılan akış modeli türbülanstır. Laminar
akış düşük hızlarda ve küçük çaplı tasarımlarda görülmektedir. Sonuç olarak türbülans akışı
daha fazla enerji ve kütle transferi sağladığından dolayı türbülans akışı tercih edilmektedir.
Reynolds Sayısı Teorik Hesabı :
ρ =yoğunluk ( kg/m3)=1.158(Sıcaklık: 30 C , Yükseklik: 45 m, Barometrik Basınç :1008 mbar)
V= akışkanın hızı (m/s)=0.5(Sıcaklık : 25 C, Nem : %50-60 )
L= akışkanın aktığı borunun uzunuluğu (m)=1(Uçak gövdesinin Uzunluğu)
μ= akışkanın dinamik viskozitesi (Pa/s)= 1.62846 ∗ 10−5 (Sıcaklık: 30 C , Yükseklik: 45 m,
Barometrik Basınç :1008 mbar)

𝑅𝑒 =

𝜌∗𝑉∗𝐿 𝑉∗𝐿
1.158 ∗ 0.5 ∗ 1
=
=
= 35555.06429
µ
𝑣
1.62846 ∗ 10−5

Mach Sayısı:
Analizin sağlanması için gerekli olan bir diğer parametre ise Mach sayısıdır. Mach sayısı
akışın rejmi hakkında bilgi vermektedir. Eğer Mach sayısı birden küçükse ses altı(subsonik), bire
eşitse ses hızlı (sonik), birden büyükse ses üstü (süpersonik) olarak adlandırılmaktadır. Akışın
sıkıştırılabilir ya da sıkıştırılamaz olduğunu belirtir. M < 0.3 ise akış sıkıştırılamaz kabul edilir ve
aerodinamik hesaplarda yoğunluk sabit olarak alınır. M > 0.3 olduğunda akış sıkıştırılabilir
olarak adlandırılır. Hesaplamalar sonucu M<0.3 olduğundan akış sıkıştırılamaz olup yoğunluk
sabit olarak alınmıştır.
Hesaplamalar https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/rocket/machu.html sitesi üzerinden
gerçekleştirildi.

Stall Hızı :
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Hesaplarda kullanılan değerler kavramsal tasarım raporunda bahsedilen değerlere ek
olarak XFLR5 üzerinde yapılan analiz sonucunda elde edilen değerlerle yapılmıştır.
Stall Hızı Formülleri Ve Teorik Hesabı
𝐶𝐿 ∗ 𝑝 ∗ 𝑉𝑎2 ∗ 𝑆
𝐿=
2

2∗𝐿
𝑉𝑠 = √
𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝐶𝐿𝑀𝑎𝑥

2∗𝑤∗𝑔
𝑉𝑠 = √
𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝐶𝐿𝑀𝑎𝑥

Bu formül aracılığıyla tasarlanan İHA’nın boyutları ve ağırlığı kalkış öncesi hızının elde
edilmesini sağlayacaktır. Hesaplamalarda kullanılan değerler detaylı olarak ilgili kısımlarda
gösterilmektedir.
𝐶𝐿𝑀𝑎𝑥 = 0.75 , 𝜌 = 1.225 , 𝑆 = 16 𝑚2 , 𝑊 = 2 𝑘𝑔 , 𝑔 = 9.81
2∗𝑤∗𝑔
2 ∗ 2 ∗ 9.81
𝑉𝑠 = √
=√
= 1.68042 𝑚/𝑠
𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝐶𝐿𝑀𝑎𝑥
1.158 ∗ 16 ∗ 0.75
Stall hızı değeri formüller ve çeşitli hesaplama kaynakları sonucu 1.68042
m/s (yaklaşık 6 km/h) olarak elde edilmiştir.
Kanat Profilinin Oluşturulması ve Grafiksel Sonuçları
NACA 4412 profilinin tanımlaması gerçekleştirildi. Ardından Type-1 tipinde Reynolds
sayısı (35555.06) ve Mach sayısı (0.033) parametreleri girildi. Sonucunda aşağıdaki polar
grafikler çıktılarına ulaşıldı.

Şekil 2.8 Kanat Profili Kaldırma Katsayısı

Şekil 1 de NACA 4412 adlı

Şekil 2.9 Kanat Profili Sürükleme
Katsayısı
aerodinamik
profilin taşıma

Şekil 2.10 Kanat Profili Kaldırma/Sürükleme
Katsayısı

katsayısı verileri görülmektedir.

Bu grafiğe göre açı arttıkça belirli bir noktaya kadar taşıma kuvvetinin arttığı gözlemlenmektedir.
Belirli bir noktadan sonra ise düşme başlamaktadır. Bu noktaya stall noktası denmektedir. Şekil
3 de ise iki katsayı arasındaki ilişki görülmektedir. Bir noktaya kadar Cl/Cd artarken stall
noktasına geldiğinde grafiğin değişmeye başladığı anlaşılmaktadır. Grafikler incelendiğinde stall
noktasından öncesi ideal bir kanat için kullanışlı olabileceği çıkarılmaktadır. Şekil 1 de Cl için
Alpha 6 dereceye yaklaştığında maksimum taşıma katsayısına ulaşılmaktadır. Taşıma katsayısı
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maksimum değerine ulaşıncaya kadar hücum açısı lineer olarak değişir. Lineer kısımda teorik
eğim yaklaşık olarak 0.11/derece değerindedir.
𝐶𝑙 = 𝛼𝑜 (𝛼 − 𝛼𝐿=0 ) , 𝛼𝑜 = 2𝛱/𝑟𝑎𝑑
𝛼𝐿 =Sıfır taşıma hücüm katsayısı, 𝛼 =Maksimum taşıma katsayısı, 𝛼𝑜 =Taşıma eğrisi eğimi
Formüle grafikteki değerler uygulanması sonucunda 𝐶𝑙 = 0.638 çıkmaktadır.

Şekil 2.11 Alpha=5.5 Derece İçin Cp (Basınç merkezi)-X Grafiği

Şekil 2.12 Alpha=5.5 Derece için Kanat Profili Üzerindeki Basınç
Grafiği

Kanat Analizi:
Profile analiz tanımlama işlemlerinden sonra sıra kanat tasarımını
oluşturmaya gelmektedir. Kavramsal
Şekil 2.13 Kanat İçin Taşıma Katsayısı

tasarım raporunda bulunan yapısal
özellikler kısmı göz önünde
bulundurularak kanat modeli
oluşturulmuştur.Kanat tanımlama

aşamasından sonra analiz için gerekli olan parametreleri; Hız =11,1 m/s,

Şekil 2.15 Kanat İçin Sürükleme Katsayısı

hava verileri yukarıda ilgili kısımlarda
kullanılan değerler, uçağın ağırlığı=2 kg
ara yüze eklenerek analiz yapılmıştır.
Analiz sonucunda Cl, Cd ve Cl/Cd
grafiklerine ulaşılmıştır. Şekil 5’te
Şekil 2.14 Kanat İçin Taşıma Katsayısı

Şekil 2.16 Kanat İçin Taşıma
Katsayısı/Sürükleme Katsayısı

kaldırma katsayısı Cl hücum açısının
artmasıyla birlikte artmakta fakat hücum açısı 4.2 civarına

geldiğinde grafik düşme eğilimi göstermektedir. Bu noktada taşıma bileşeni sıfıra düşmesinden
dolayı stall durumuyla karşılaşılır. Bu olayda kaldırma kuvveti daha düşük olduğundan uçak
havada duramaz ve irtifa kaybeder. Maksimum taşıma katsayısı grafik sonucunda 0.75 elde
edilmektedir.
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𝐶𝑙 = 𝛼𝑜 (𝛼 − 𝛼𝐿=0 ) , 𝛼𝑜 = 2𝛱/𝑟𝑎𝑑
𝛼𝐿 =Sıfır taşıma hücüm katsayısı, 𝛼 =Maksimum taşıma katsayısı, 𝛼𝑜 =Taşıma eğrisi eğimi
Şekil 6’da minimum sürüklenme katsayısı 0.048 gelmektedir. Şekil’7 de sürüklenme
katsayısı başlangıcından dolayı artış hücum açısının 0 değerinden sonra oluşmaktadır. Hücum
açısı 4 değerine ulaştıktan sonra grafikte düşüş başlamaktadır.
Analiz Görselleri:
Analizlerde rüzgar hızı 11.1 m/s olarak belirlenmiştir. Polar type type-1 olarak seçilmiştir.
Analiz metodu olarak Ring vortex(VLM2) seçilmiştir. Diğer gerekli parametreler ilgili bölümlerde
gösterilen değerlerin kullanımıyla oluşturulmuştur. Görselin sağ kısmında başınç değerleri ve
gerekli bilgiler bulunmaktadır. Testlerin sonucunda İHA’nın tasarımı aerodinamik olarak yeterli
olduğu sonucuna varılmıştır.
Kanat Uçları Düz Konumdayken

Şekil 2.17 Kanadın
hücum açısı 2 iken
F/S=q.Cp analizi
sonucu

Şekil 2.19 Kanadın hücum açısı 4.5
iken ind.drag analizi sonucu

Şekil 2.18 Kanadın
hücum açısı 2.5 iken
+ X yönlü akış
analizi sonucu

Şekil 2.20 Kanadın hücum açısı -6
iken lift analiz sonucu

Kanat Uçları Açılı Konumdayken
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Şekil 2.21 Kanadın hücüm açısı
2.5 iken surf velocity analizi
sonucu

Şekil 2.24 Kanadın hücum açısı -6
iken F/S=q.Cp analizi sonucu

Şekil 2.22 Kanadın hücum açısı -6 iken Şekil 2.23 Kanadın hücüm açısı 6 iken surf velocity analizi
+ X yönlü akış analizi sonucu
sonucu

2.2.3 Kabiliyete Göre Itki Değerlerinin Hesaplanması
İHA’yı oluştururken hesaplamalar doğrultusunda 1250 KV’lik fırçasız motor kullanılmıştır.
Aynı şekilde hesaplamalar sonucu 9x6 pervane kullanılmıştır. Tahminlere ve hesaplara göre
2500 gramlık bir itiş beklenmektedir. Bu doğrultuda yapılan itki testleri ile bu hesaplamaların
doğruluğu kanıtlamış oldu. Yapılan itki testleri motorun pervane ile birlikte düz bir çubuğa
sabitlenip kademeli olarak gaz verilmesi ile yapılmıştır. Hassas terazi ile de itiş değerleri
ölçülerek tabloya kaydedilmiştir.
Gaz Durumu

İtki Değeri

0%

0

25%

1750

50%

2000

75%

2250

100%

2500

Tablo 2.2 Test sonucu ölçülen değerleri gösteren grafik

2.3 Faydalılık
İHA’nın mevcut şekilde tasarlanmasının ve sistemlerinin oluşturulmasının temel nedeni
daha keskin hareketler yapması ve bu hareketleri algoritma üzerinden algılayıp otonom biçimde
yapılması istenmektedir. Bu amaç doğrultusunda tasarlanan İHA her alana uyarlanabilir ve her
alanda kullanılabilir.
2.4 Yenilik
İHA’nın görevi tamamıyla özgün olması istenmiştir. Bu bakımdan tasarımı ve üretimi
yapılırken özgün bir kanat, gövde, kuyruk tasarlanmıştır. Kanat tasarımı, geliştirilen yapay zekâ
algoritması sayesinde yükselme, alçalma ve çeşitli manevraları algılayarak kanatların açısını
otomatik şekilde ayarlamaktadır. Bu sistemlere ek olarak İHA’da kullanılacak motor sürücüsü
tasarımı takımımıza aittir.
2.4.1 Tasarım
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İHA’yı oluştururken hesaplanan kanat açıklığı,kanat genişliği,kanat alanı,wingcord,kanat
kalınlığı,kanatçık toplam yüzey alanı,elevator yüzey alanı gibi değerler hesaplanmış ve buna
göre Solidworks üzerinden tasarlanmıştır.

2.4.2 Üretim

Şekil 2.25 İHA’nın Solidworks üzerinden yapılan tasarımları

İHA’da öncelikli olarak matematiksel hesaplamalar yapılmış ve Solidworks üzerinden
özgün tasarım ile 3 boyutlu tasarımı gerçekleştirilmiştir. Ardından Solidworks, Matlab Simulink ve
Ansys programları üzerinden analizler ve simülasyonlar yapılmıştır. Bu sonuçlar tasarlanan
İHA’nın verimli kanat, gövde profili olduğunu kesinleştirmiş ve böylelikle üretim aşamasına
geçilmiştir. Bu adımda ilk olarak kanadımızın, gövdemizin ve kuyruk parçalarımız için maliyet
açısından epoksi, balsam, cam elyaf gibi malzemelerden kat kat düşük ve bükülmesi ve istenilen
şeklin verilmesi açısından oldukça kolaylık sağlaması açısından fotoblok malzemesi seçilmiştir.
AutoCAD’ten 2 boyutlu şekilde yapılan çizimler doğrultusunda el ile kesimden daha sağlıklı ve
düzgün olmasından dolayı 100x70 cm boyutundaki işlenmemiş 5mm ve 3mm fotobloklara uygun
şekilde lazer kesim uygulanmış ve birleştirilmesi yapılmıştır.

Şekil 2.26 İHA’nın lazer kesim için matlab üzerinden yapılan gövde ,kuyruk,kanat tasarımları

İHA’nın kanatları için ilk olarak kanadın iç iskeleti oluşturulmuştur. İç iskelet 3D yazıcıdan
1 cm genişliğinde basılan 7 adet parçadan oluşmakta ve boşluklu kısımlarından karbon fiber
borular geçmektedir.
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Şekil 2.27 Kanat iç iskelet
oluşumu

Kanadın alt fotobloğunu ve gerekli servo kurulumlarını yaptıktan sonra üst kısmı
kapatıldı. Bu kısımda fotoblok bütün halde iken işlem yapılması için kanatta kullandığımız 3mm
kalınlığındaki fotobloğun üzerinden ağır bir cisimle ezildikten sonra sıcak hava tabancası hızlı
yapıştırıcı ile kanadın iskeletine yapıştırılmıştır. Uçuş anında yapıştırılan yerlerin kalkması gibi
herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için tadilat bandı ile sabitlenmiştir. Gerçekleştirilmiş kanat
profilinin hareketli kanat uçları için çıta ile bağlantı sağlanarak yarı oynar eklem hareket
mekanizması sağlanmıştır. Kanadın hareketini sağlamak amacıyla sabit kanadın ucundaki parça
ile hareketli kanadın 10 cm içinde olan parçaların arası çıta ile bağlantı kurulmuştur.
Mekanizmanın çalışma prensibi; sabit olan kanattan hareketli kanada çıta ile 2 adet bağlantıyla
kanadın önünde bulunan bağlantının sabit kanadın olduğu kısımla sabit şekilde yapıştırılarak,
hareketli kanat tarafındaki bağlantı noktası tek eksenli hareket yapabilecek olan bir (x ekseni
sabit ama y ekseninde değişebilir) parça oluşturulmuştur. İkinci bağlantıda hareketli kanat tek
eksenli hareket edebilecek iken sabit kısımda ki noktamız da 5 cm genişliğinde bir boşlukta
servo motorların hareketleri ile ileri geri şeklinde hareket edebilmektedir.

Şekil 2.28 Hareketli kanat
gösterimi

Şekil 2.29 İHA ön iniş takımı

Şekil 2.30 Hareketli kanat
kısımlarının iç mekanizması

Şekil 2.31 İHA arka iniş takımı

Şekil 2.32 Tamamlanmış
kanat gösterimi
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2.4.3 Yazılım
İHA’da uç kanatların sağlayacağı fiziksel manevra kabiliyetini kontrol edebilmemiz için
gerekli olan hesaplamaları yapmak için Raspberry Pi 4 kullanılmaktadır. Yazılan Python kodu ile
uçaktan gelen telemetri verilerine göre gitmesi gereken göreve olan uzaklık ve açıyı hesaplayıp
kanat uçlarının servoları kontrol edilebilmektedir. Haritalandırma metodu olan ‘bearing’ yöntemi
ile iki noktanın kuzeye göre açısını ölçülüp uçağın ‘heading’ i ile karşılaştırıp dönmesi beklenen
açıya göre yön verilmektedir. Raspberry Pi UART bağlantısı ile Pixhawk’a bağlanmaktadır.
Algoritmanın işleyişi:
Program çalışmaya başladıktan sonra ilk olarak sys.modules’de serial fonksiyonunun
olup olmadığını kontrol etmektedir. Böylelikle Raspberry Pi üzerinde çalışıp çalışmadığı
anlaşılmaktadır. Eğer Raspberry Pi üzerinde çalışmıyorsa DroneKit SITL’ine bağlanmaya
çalışmaktadır. Bağlandıktan sonra Pixhawk’tan görevleri indirmekte ve oluşturduğumuz ‘UAV’
sınıfının ‘missions’ değişkenine görevleri append fonksiyonu ile eklenmektedir. İHA’nın hangi
modda (manuel-otonom-yarı otonom) olduğu kontrol edilmektedir. Eğer otonom durumda ise
yazılan haritalandırma metodu kullanılan algoritma ile uçağın dönmesi gereken açı
hesaplanmaktadır.

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 = arctan ((y2 − y1), (𝑥2 − 𝑥1))
Denklemi ile İHA’nın alfa açısı 0 olana kadar kanatlar açık tutulmaktadır. 0 değerine
yaklaştıkça orantılı bir şekilde kanatlar kapatılmaktadır.
Otonom şekilde gerçekleşen görevde İHA’nın bulunduğu konumdan sonraki GPS
lokasyonu İHA’nın bulunduğu GPS lokasyonundan daha yukarıda ise kanatları düz konuma
getirilmektedir. Böylece yukarı doğru hareket etmesi için gereken kanat açıklığına sahip
olabilmektedir. Eğer bu durum tam tersi ise ve İHA’nın aşağı yönde hareket etmesi gerekiyorsa
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kanatlar kapalı konuma getirilip keskin ve hızlı bir hareketle aşağı yönde hareketlenmesi
sağlanmaktadır. İHA’nın düşmemesi için maksimum yapabileceği açı servo hareketlerini yapan
fonksiyon içerisinde kontrol edilmektedir.
Servo hareketleri sağlanması için Raspberry Pi için yazılan gpiozero paketi
kullanılmaktadır. Paketteki AngularServo (açısal servo) fonksiyonunu kullanarak servonun
istediğimiz açıya gelmesi kolaylıkla sağlanabilmektedir. Kanatlar normal pozisyonda iken
AngularServo fonksiyonunu 0 dereceden saat yönüne doğru ayarlanan derecede bir açıya
getirdiğimiz zaman servonun hareket ettirdiği mekanik parçalar hareket etmektedir. Böylelikle
İHA havadayken uygun dönüşleri sağlayabilmektedir.
2.5 Yerlilik
2.5.1 ESC
İHA’nın iç sistemlerinden biri olan motor sürücüsü takımımız tarafından tasarlanmıştır.
Piyasada olan motor sürücülerinde genel olarak güç katında LDO kullandıklarından ve de
LDO’lar diğer yöntemlere nazaran verimsiz, ısınan elemanlar olduğu için güç kartı yeniden
tasarlandı. Pilden güç alacak sistemler için verim önemli bir konu olduğundan dolayı yöntem
olarak, anahtarlamalı bir yöntem tercih edildi. Stok durumları, giriş voltajı, akım değerlerini göz
önüne alarak bir entegre belirlendi. Mosfet konusunda ısınma sorununu çözmek için düşük Rdson değerlikli bir mosfet tercih edildi. Ek olarak sürücüye sonradan eklemek için yazılım ile tespit
edilmek üzere düşük voltaj özelliği eklendi. BLDC sürücü kısmında özellikle Türkiye içerisinden
temin edilen malzemeler seçildi. Genel olarak boyut sorunundan dolayı SMD malzeme kullanıldı.
Devremiz Altium Designer programında tasarlandı. Lehimleme sıcak hava ve de krem lehimle
gerçekleştirildi. PCB için 4 katmanlı bir yapı tercih edilmesindeki sebep hem diğer hatlardaki
parazitlenmeyi en aza indirmek hem de motor anlık yüksek akımlar çekebileceği için yol
kalınlıklarını fazla yapıp katmanlara dağıtmaktır.

Hesaplamalar:

Şekil 2.33 Tasarlanan ESC nin görüntüsü
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•

THmin = (1 - Dmax)/Fsw - tDT

•

TLmax = Dmax / Fsw + tDT

•

TLmin = Dmin / Fsw + tDT

•

Thmin = minimum low side mosfet açık kalma süresi

•

Dmax = uygulamada kullanılan maksimum pwm duty cycle

•

Fsw = anahtarlama frekansı

•

Tdt = ölü zaman

•

Uygulamamızda max pwm frekansı 20kHz alınıp, max duty cycle %90, min duty cycle ise
%10 alınmıştır. Ölü zaman kullanılmadığı için 0 olarak hesaba dahil edilmiştir.
𝑇𝐻𝑚𝑖𝑛 =
𝑇𝐿𝑚𝑎𝑥 =

0.9
20𝑘𝐻𝑧

(1 − 0.9)
= 5 × 10−6 𝑠
20𝑘𝐻𝑧

= 4.5 × 10−5 𝑠

𝑇𝐿𝑚𝑖𝑛 =

0.1
20𝑘𝐻𝑧

= 5 × 10−6s

•

QCB = QG + (tLmax × IB)

•

CB ≥ QCB/ ΔVCB

•

QCB = toplam aktarılacak kapasitör şarjı

•

QG = High side mosfet gate kapasitesi

•

IB = mosfet sürücünün maksimum durgun durumda sağlayabilecek akımı

•

ΔVCB = maksimum kabul edilebilir voltaj dalgalanması

•

Bu hesaplamada mosfet gate kapasitesi datasheetten 38μC bulunup bir önceki sayfadaki
değerler ve de mosfet sürücü sayfasından alınan bilgiler de yerine konulduğu zaman
toplam kapasitör şarjı elde edilmiştir. Kapasitör değerini bulabilmek için ise maksimum
kabul edilebilir voltaj dalgalanması 0.05V alınıp değer 54μF bulunmuştur. Piyasada
çokça bulunan 100μF X7R standartlarında kapasitör tercih edilmiştir.
𝑄𝐶𝐵 = 38𝜇𝐶 + (4.5 × 10−5 × (55 × 10−6 )) = 4 × 10−8 𝐶
𝐶𝐵 ≥

4 × 10−8
= 54𝜇𝐹 ≅ 100𝜇𝐹
15 × 0.05

•

RB ≤ tHmin / 3 × CB

•

RB direncini bulabilmek için formülde de verilen tHmin (Low side mosfet açık kalma
süresi) ile 3 x CB (bootstrap kapasitör) değeri ile bölündüğünde yaklaşık olarak 16ohm
değeri çıkmıştır. Yine piyasada bolca bulunan 10 ohm değerinde bir direnç tercih
edilmiştir. Bu direncin amacı kapasitör ilk şarjında yüksek akımları engellemesidir.

•

Ortalama akım olarak kapasitörün sağlayabileceği max şarj değeri formülde yerine
koyulmuş olup 8mA değeri elde edilmişir.
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•

Max anlık akım değeri olarak da devreye sağlanan voltaj değeri ile kullanılan diyottaki
voltaj düşümü (0.7V) formüle koyulduğunda 1.43A değeri elde edilmiştir. Bu değerlere
uygun olarak malzeme tercihi yapılmıştır.
5×10−6

𝑅𝐵 ≤ 3×100𝑛𝐹 = 16𝛺 ≅ 10𝛺

𝐼𝑎𝑢𝑔 =

𝑄𝐶𝐵
𝑇𝐻

≅ 8𝑚𝐴 𝐼𝑝𝑘 =

𝑣𝑑𝑑 −𝑣𝑑
𝑅𝐵

= 1.43𝐴

Şekil 2.34 ESC elektronik devre şeması

2.6 Sadelik
İHA tasarım açısından kuşlardan ilham alınarak en optimize şekilde kanat hareketi
yapacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarımı gerçekleştirebilmek için maliyet ve fayda olarak en
verimli ürünler tercih edilmiş ve İHA’ya yerleştirilmiştir. Üretim aşamasında İHA’nın kanadında,
gövdesinde ve kuyruk parçalarında maliyet açısından çok daha düşük, bükülmesi ve istenilen
şeklin verilmesi açısından fotoblok kullanılmıştır.
2.7 Hakem Takdiri
İHA‘nın tasarımı, görevi tamamıyla özgün olması istenerek düşünülmüştür. Bu amaçla gerekli en
optimize tasarım oluşturulmuş, hesaplamaları, analizleri özgün bir biçimde yapılmıştır.
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