1.PROJE ÖZETİ
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
RİGEL İHA tasarımı yapılırken günümüzde karşılaşılan sivil, askeri vb. birçok alanda
karşılaşılan problemler göz önünde bulundurularak çözüm önerileri düşünülmüştür. Ardından
gemilerde İHA sistemleri incelenerek bu alanda yenilikçi ve çoklu görev kabiliyetine sahip
inovatif bir tasarım geliştirilmesine karar verilmiştir.
Tasarlanan araç koaksiyel motora sahip olmakla birlikte, simetrik kanat profili içeren açılır
kapanır kanat sistemine sahiptir. Dikey iniş-kalkış kabiliyetine sahip İHA’nın sahada daha az
bir alana gereksinim duyması hedeflenerek kuyruk üzerine iniş-kalkış yaptırılması
planlanmıştır. Tail-sitter bir model geliştireceğimiz için kuyruklarda ducted fan mekanizması
kullanılacaktır.
RİGEL İHA’yı rakiplerinden ayıran en önemli özellikleri ve yetenekleri şu şekilde listelenebilir:
-Ters uçuş yeteneği
-Birbirine bağımlı/bağımsız iki görev yapma kabiliyeti
-Daha az bir iniş-kalkış alanına ihtiyaç duyarak iniş-kalkış gerçekleştirebilme
-Yüksek ileri uçuş hızı
-Uzun uçuş menzili
1.2 Takım Organizasyonu
RİGEL serbest görev İHA ekibi tanıtımı ve tasarım sürecindeki görev dağılımı Şekil 1.1’de
gösterilmiştir. Aynı zamanda videolar içerisinde üyelerin tanıtımları bulunmaktadır.

Şekil 1.1 Takım Tanıtım Şeması

1.2 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen

2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Tasarımı gerçekleşen RİGEL İHA’nın kavramsal tasarım aşamasında yapılan çalışmaların
ardından yaşanan aksilikler sebebiyle boyutları küçültülerek üretilmiştir. Üretilen İHA’nın
toplam kalkış kütlesi 1369 gramdır.
Aerodinamik dengenin sağlanabilmesi için ağırlık merkezi 3/1 noktasında tutulmuştur.
Kanatların sahip olduğu açılır kapanır kanat sisteminde ağırlık merkezinin korunması için
mekanizma tasarlanmıştır. İHA üzerinde faydalı yükün olması ve olmaması durumunda
oluşturulan denge tablosu Tablo A’da verilmiştir. Ağırlık değişimine sebep olan bileşenler
ağırlık merkezine yakın konumlandırılmıştır. Bileşenlerin X, Y,Z konumlandırmaları XFLRS
programında gösterilmiştir.
Tablo 2.1 Bileşen Ağırlık Tablosu

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Tasarlanan İHA’da gövde ve kanat ısı teli yardımıyla EPP Köpükten kesilerek üretilmiştir.
Üretim sonrasında gövdenin desteklenmesi amacıyla Balsa’dan şasi üretimi yapılmıştır.
Buna ek olarak ekipmanların yerleştirilip sabitlenebilmesi için de gövde içerisine tabla
tasarlanmıştır.
Kanatlarda meydana gelebilecek esneme ve kırılmaların engellenmesi için kanat içine
karbon çubuk yerleştirilmiştir ve aynı zamanda katlanma mekanizması için 2 adet servo
motor yerleştirilmiştir.
Tasarlanan İHA’da dikey iniş kalkış yapılması planlandığı için kuyruklar üzerine iniş-kalkış
yapılacaktır. Bu sebeple kuyrukların dayanıklı malzeme ile üretilmesi gerektiğinden PLA
Flament kullanılarak üretilmiştir.
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
RİGEL İHA için ANSYS programında kanat analizleri, XFLR5 programı üzerinde aerodinamik
analizleri ve aynı zamanda stabilite özellikleri için MATLAB SİMULİNK Modeli
oluşturulmuştur. Oluşturulan Simulink modelinde hava aracına etki eden kuvvet ve
momentler eklenmiş gerekli trim ayarı düzenlemeleri yapılmıştır. Şekil 2.1 – 2.5’te
modellemeler ve sonuçlar gösterilmiştir.

Şekil 2.1 Hareket Denklemi Modellemesi

Şekil 2.2 Aerodinamik Kuvvet Momentler

Şekil 2.3 Scope ve Instrument

Şekil 2.4 Sonuçlar

Şekil 2.5 Ansys Sonuçları

2.4 Görev Mekanizma Sistemi
Yarışma kapsamında RİGEL İHA’da gerçekleşen 2 görev ve görevleri oluşturacak birbirinden
farklı 2 mekanizma vardır. İlk olarak silah mekanizması İHA havada iken dikeyde 180°’lik bir
dönüş yaparak servo motorlara gelen komutlar doğrultusunda alan tarama bilgileri kontrol
edilerek alana dönüşün yapılması sağlanmıştır. Yapılan dönüşün ardından ters uçuşa geçen
RİGEL İHA sahip olduğu Pixy2 kamerasıyla görüntü işleme sistemi ile net bir şekilde yerini
tespit ederek hedefleri vurmuştur. Atışların yapılması için tasarlanan silah mekanizmasında
yay ve ucunda bulunan servo doğrultusunda diğer uç tarafında cephane (top) mevcuttur.
RİGEL İHA kırmızı alana ateş edeceği bölgeyi hedeflediğinde servo motorlar sıkıştırılmış
yayı serbest bırakarak belirtilen alana ateşlemeyi gerçekleştirmiştir. Mekanizmaya 20mm
çapa sahip 5 adet top yüklenecektir. Silah mekanizmaların boyu 150 mm, genişliği ise 30
mm’dir ve bu mekanizmalar ekibimiz tarafından 3D yazıcıda basılmıştır. Yapılan çalışmalar
sonucunda mekanizmalar ve servo motorların toplam ağırlığı 75 gram olarak hesaplanmıştır.
İkinci görevde drone istenildiği durumda hızlı bir şekilde gövdeden ayrılabilmesi için 2 servo
motor ile yönetilen bir mekanizma geliştirilmiştir. Alınan komut doğrultusunda servo motor ile
geriye çekilecek ve drone motorlarının çalışmasını başlatması için gövdeden serbest
bırakılmıştır. Alınan konum irtifa bilgileri doğrultusunda drone motorlarının çalışması
başlamıştır. Bunun ardından görevini tamamlayan drone kendini imha ederek (fail-safe)
görevini tamamlamış bulunmaktadır.
2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
Pixhawk, yüksek kaliteli ve düşük maliyeti otopilot donanım tasarımları için standart
sağlamayı amaçlayan bir donanımsal bir araçtır. Pixhawk hava, kara veya su altı araçlarına
otonom hareketi sağlayacak olan Mission Planer yardımcı programı ile kullanılabilecek bir
parçadır. Pixhawk otonom hareket sağlamada kullanabilecek düzeyde oldukça gelişmiştir bir
otopilot sistemidir. Pixhawk açık kaynak kodlu Stm32 tabanlı yazılım tabanı olarak da
ArduPilota dayanan bir otopilot modülüdür. Bu ikili sayesinde otonom kalkış ve iniş
yapabilen, seyir uçuşu gerçekleştirebilen, istenilen bir noktaya gidebilen ve araçtan istenen
uçuş özelliklerini yerine getirebilen bir sistem oluşturulmuştur.
ArduPilot bellenimini kullanan Pixhawk, uzaktan kumandalı herhangi bir uçak, İHA,
helikopteri tam özellikli profesyonel araca dönüştürür. Otonom kalkış, iniş ve kamera
kontrolleri gibi özel eylem komutlarını barındırır. Yer istasyonu ile güvenli iletişimin
sağlanabilmesi amacıyla uçtan uca şifreleme özelliğine sahip Xbee telemetri modülü
kullanılacaktır.
Kanat mekanizmasının doğru bir şekilde yönlendirilebilmesi için doğru konum ve hava hızı
bilgilerinin alınabilmesi için Ublox M8N (GPS) sensörü ve APM hava hızı sensörü (pitot tüpü)
Pixhawk uçuş kontrol kartına bağlanmıştır. Kontrol yüzeyleri ve mekanizmalar ise PWM
sinyalleri aracılığıyla servo motorlar kullanılarak çalıştırılacaktır.
Pixhawk’a tail-stailler özelliği eklenerek bize sağlamış olduğu verileri Arduino Mega’da
hazırlanan kodlarla servoları hareket ettirerek kodlamış bulunmaktayız. Arduino
kullanılmamızdaki bir diğer etken Pixhawk’tan ve Pixy2 kamerasından alınan bilgileri
kullanarak uçağın tamamındaki servoların kontrolü ve kuyruğa dahil olmak üzere oluşan
kontrol Pixhawk’la sağlanmaktadır. RİGEL İHA’yı havada dengede tutabilmek ve stabil halde
durabilmesi amacıyla kuyruklarda bulunan 4 tane servoyu hareket ettirmek için Pixhawk
kullanmış bulunuyoruz.

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Pixy2, çizgi izleyen robotlarla kullanım için çizgileri algılayan ve izleyen yeni algoritmalara
sahiptir. Yeni algoritmalar, kavşakları ve “yol işaretlerini” de algılayabiliyor. Yol işaretleri
robotunuza sola dönüş, sağa dönüş, yavaşlama vb. gibi ne yapması gerektiğini söylenebilir.
Ve Pixy2 bunların hepsini saniyede 60 kare hızında yapar.
Arduino, kullanımı kolay donanım ve yazılıma dayalı açık kaynaklı bir elektronik
platformdur. Arduino kartları girişleri okuyabilir, bir sensör üzerindeki ışık, bir düğmedeki
mesajı, ve bir çıkışa dönüştürebilir, bir motoru etkinleştirebilir, bir LED'i açabilir, çevrimiçi
bir şeyler yayınlayabilir. Kart üzerindeki mikrodenetleyiciye bir dizi talimat göndererek
kartınıza ne yapacağını söylemektedir. Pixy2 kamerasının görüntü işlemesinin
kolaylığından dolayı Arduino ve Pixy2’de yazılım ekibinin yaptığı çalışmalar görüntü işleme
değil de hedef tanımlama olarak gerçekleşmiştir. Pixy2 kamerası hedeflerini gördüğü anda
Arduino yardımı ile RİGEL İHA’nın hedefe kitlenmesini ve hedefi imha kararını o noktadan
sonra pilotun insiyatifine bırakılmıştır. İHA’nın Pixy2 kamerasıyla tanımlamış olduğu hedefi
bir grup teröristin taşıt etrafında çevrelenmesi ve aracı imha etmesidir. Arduino kodlarımız
şekil 2.6 – 2.9’da gösterilmiştir.

Şekil 2.6

Şekil 2.7

Şekil 2.8

Şekil 2.9

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
No

Parça Adı

Birim Fiyatı (TL)

Miktarı

Toplam Fiyatı
(TL)

1

Arduino Mega

872,96

1

872,96

2

Karbon çubuk +
Kargo

150,905+25

2

326,81

180,22

1

3

4

Lipoçantası +
Fan+ Hdmı- vga
Kablosu

Maket kartonu+
Çizimlerin
gerçek boyuttaki
çıktıları

180,22

111,5

1

111,5

849,55

5

Pixy Kamera

849,55

1

6

Sanayi (Atölye
Ekipmanları)

230

1

7

Sanayi (Kanat
mekanizması ve
görev sistemi
için yay yapımı)

230

80

1
80

8

Sanayi
(Rulman)

6

5

30

9

Servo Bağlantı
Elemanları (Ara
Bağlantı)

39

1

39

10

11

12

Servo Bağlantı
Elemanları
(Clevis)

USB PORT
Çoğaltıcı ve
360° dönebilen
Servo
Yazıcı
Aparatları

160,27

1

160,27

145,50

1

145,50

181,19

1

181,19

13
Harcamalar

3,207

14

Diğer
Harcamalar

2,463

15

TOPLAM

5,490

2.9 Yerlilik
Görüntü işlemede kullanılan Pixy2 gimbal mekanizması maliyeti bakımından fazla bulunup,
3-D yazıcının üretiminin kolaylığı ve maliyeti açısından daha uygun görülmüştür ve bu
sebeple 3-D yazıcısı ile üretilmiştir.
İHA’da koaksiyel motor kullanılması planlanmıştır. Bunun üzerine istenen performans
değerlerine sahip bir motorun Türkiye’den temin edilememesi sebebiyle yurt dışından motor
siparişi verilmiştir. Ancak gümrükte yaşanan bazı problemlerden dolayı gümrükten hala
geçilememiş olup hala sonuç beklenmektedir. Çalışmaların devam ettirilebilmesi ve uçuş
videolarının tamamlanabilmesi için takımımızın tasarladığı koaksiyel dişli mekanizması 3-D
yazıcıdan üretilerek tek motorun çift pervane ile koaksiyel bir sistemde çalışması
sağlanmıştır.
Güvenlik sebebiyle uçuş videolarında bu sistem kullanılmamıştır. Tasarımı yapılan İHA’nın
prototip modelinde hali hazırda bulunan 4 adet drone motorlarımız ile yeni bir sistem
geliştirilerek uçuş videosu çekilmiştir.

