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1.ORGANİZASYON ÖZETİ
1.1.Takım Organizasyonu
BTÜ-ALFA 2021 yılında kurulmuş bir takım olup, amacı VTOL araçlarının dikey kalkış ve uzun
uçuş süresi avantajlarını kullanarak insanlık yararına teknoloji üretmektir.
Takım danışmanı İHA pilotu Ahmet ÖZSOY; yürüttüğü İHA projelerindeki tecrübelerinden ve
şu an ki mesleki deneyimleri ile takıma destek olmaktadır. Takım üyelerinin adları ve görevleri
şunlardır:
Muhammed ZEYN; takım kaptanıdır. Takımın yönetilmesinden ve iş organizasyonundan
sorumludur. Aynı zamanda takımdaki pilotluk görevini üstlenmektedir. Teknofest 2018’de
birinci olan takımın pilotluğunu üstlenmiştir.
Ertan ŞAHİN; VTOL’ün yazılım görevini üstlenmektedir. Vtol’ün görüntü işleme ve otonom
uçuş yazılımından sorumludur.
Fitnatnur BAYKAL; VTOL’ün tasarımındaki statik, iniş ve akış analizini yapmakla sorumludur.
Ayrıca VTOL’ün tasarımında bazı kısımlardan sorumludur.
Füsun İlayda SEVGİLİ; VTOL’deki tilt rotor mekanizmasının tasarımından sorumludur. Ayrıca
VTOL’ün üretim ve montajından sorumludur.
Yağız İPEK; takımın elektronikçisidir. Gövdenin içindeki parçaların doğru birleştirilmesinden
sorumludur. Ayrıca VTOL’ün uçuş parametrelerinin hesaplamalarından sorumludur.
Yasin YÜKSEL; VTOL’ün görüntü işleme yazılımından sorumludur. Ayrıca gimbal üretiminden
sorumludur.
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2. DETAYLI TASARIM RAPORU
2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı
İHA’da kararlı uçuş yapmak için seçilen VTOL tilt-rotor konfigürasyonunda kalkış için kullanılan
motorlardan ön kısımda bulunan iki motor uçuş sırasında 90° dönerek yatay eksende harekete
devam eder. Bu durum hem uçuş süresinde hem de hızlı harekette diğer VTOL
konfigürasyonlarına göre bir avantaj sağlamaktadır.
Kalkış ağırlığı 7,5 kg olarak belirlenmiştir. Kalkışta motor başına 1.875 kg ağırlık düşmektedir.
Kullanılan 17 x 5.8” pervaneler sayesinde motorları %65 güç ile çalıştırdığımızda motor başına
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düşen 2.180 kg’lık itki 12.8 A değerinde akım ile sağlanabilmektedir. Motorda referans alınan
değerler Tablo 2.1’de belirtilmiştir.
VOLTAJ

PERVANE

ÇALIŞTIRMA

(V)

AKIM

GÜÇ

İTKİ

(A)

(W)

(g)

RPM

17” x 5.8
%65
12.8
284.16 2180 4800
Tablo 2.1: T-MOTOR MN4014 (400 KV) için değerler.

22.2

VERİMLİLİK
(g/W)
7.67

Motorun maksimum akım değerine göre belirlenen T-MOTOR AIR 40A 6S ESC hem kalkış
hem de uçuş sırasında gerekli kontrollere yetecek şekilde seçilmiştir. İHA’da kullanılacak tüm
elektronik elemanlar Pixhawk Cube Orange model uçuş kartına bağlanacaktır. Bu kart, çoklu
pin çıkışı sayesinde gerekli motor girişlerini sağlarken, güçlü işlemcisi ve soğutma sistemi ile
uçuş esnasında yaşanacak problemleri minimuma indirgemektedir. Anlık konum belirlemede
kullanılan Here3 GPS yüksek yenileme hızı ve hassas sensörleri sayesinde uçuş esnasında
yer istasyonunda kararlı verilerle çalışmayı sağlar. Kalkış esnasında gerekli olan hesaplamalar
aşağıdaki gibidir:

Açıklanan özellikler ve hesaplanan değerler doğrultusunda İHA’nın uçuş sırasındaki avantajları
şu şekilde sıralanabilir: yüksek çözünürlükte doğru veri alabilme, güçlü ve hızlı işlem kabiliyeti,
düşük akım çekerken yüksek itki değerlerine ulaşabilme, döner kanat İHA’lardan uzun uçuş
süresi, sabit kanat İHA’lar gibi belirli bir iniş/kalkış takımı veya fırlatmaya gerek duyulmaması
ve yüksek manevra kabiliyeti. Ayrıca İHA’nın uçuş sırasındaki dezavantajları, dikeyden yatay
düzleme geçişte yaşanabilecek kararsızlık durumu, döner kanat İHA’lara göre düşük hız, sabit
kanat İHA’lara göre ağırlık olarak sıralanabilir. Bahsedilen dezavantajlar görev gerçekleştirme
aşamasında öncelikli parametre, katsayı değerleri ve uygulama esaslarında yer almadığı için
ehemmiyetli bir kısıtlama oluşturmayacaktır.
Tasarım
Solidworks programında gövdenin yan görünüşü
belirlenen kanat profiline benzer şekilde yatayda 300
mm

genişliğinde

tasarlanmıştır.

Gövdede

yerleştirilecek olan aviyonik parçalar ile ağırlık
merkezini uygun bir noktada olacak şekilde tasarım
yapılmıştır. Gövdenin alt orta kısmında faydalı yük ve
Şekil 2.2: Ana gövde.
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gimbal olacaktır. 3 boyutlu çizimi tamamlanan gövdenin kalıp oluşturma işlemi ile kalıp verisi
hazırlanmıştır.
Hava araçlarında kullanılan çeşitli kanat
profillerinin karşılaştırılmasının yapıldığı
tabloda en uygun kanat profilinin HS 522
olduğuna

karar

verilmiştir.

Kanat
Şekil 2.3: Seçilen kanat profili.

profillerinin ilk olarak Cl, max değerlerine
bakıldığında en yüksek değerin HS 522
profilinde olduğu görülmüştür. HS 522
kanat profilinin stall açısının ise ortalama
bir değer olarak 11° olduğu tabloda
belirtilmiştir. Bu değerlere sahip kanat
profili ile Vtol aracı hızlı ve stabil bir uçuş
gerçekleştirebilecektir. Bu kanat profilinin
bir diğer seçilme sebebi kuyruksuz hava

Şekil 2.4: Hücum açısı / CL karşılaştırılması.

araçlarında tercih edilmesidir.

Airfoil

Airfoil şekli

E184
E186
HS 522
M5
FX69H083

Cl,max

α stall (°)

Cd

0.88

9

0.014

0.98

10.5

0.021

1.19

11

0.012

1.03

10

0.013

1.05

9.5

0.015

Şekil 2.5: Kanat Profil Seçenekleri.
İki kanadın dış kısmı 2 mm kalınlığında aralarında 30 mm olacak şekilde sağ ve sol kısımda
toplamda 11 adet kanat profillerinden oluşmaktadır. Kanat profillerinin içlerinden 2 adet karbon
fiber boru, kanat profilinin ön uç kısmında hücum kenarı ve arka uç kısmında ise elevon
bulunmaktadır. Elevonun hareketini gerçekleştirecek olan servo motor iç kısımdan 6. kanat
profilinde yer almaktadır. Şekil 2.3'te seçilen kanat profilinin Cl ile hucüm açısı
karşılaştırması yapılmıştır.
VTOL gövdesi
Kanadı, tüm gövdeyi ve iniş takımını taşıyacak olan üst görünüşte h şeklinde olan 3 adet
karbon fiber çubuklar t bağlantı parçası ile birbirlerine sabitlenmiştir. Yan kısımdaki çubukların
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uç kısımlarında toplamda 4 adet servo motoru kullanılmıştır. Gövdenin alt kısmında gimbal,
yük bırakma mekanizması yerleştirilmiştir.
Tilt-rotor mekanizması
Drone gövdesini taşıyacak olan çubukların uç kısımlarında bulunan T-motor MN4014
mekanizması VTOL’ün ön kısmında yataydan 90 derece yukarı yönelecek şekilde
tasarlanmıştır. Kullanılacak olan T-motorda pervanesinin boyutları 17x5.4 ölçülerindedir.
Mekanizmanın dönüşünü gerçekleştirecek olan motor modeli MG996R’dir. Arka kısmında
bulunan motorun mekanizması ise hareket etmeyecek şekilde tasarlanmıştır.
Statik analiz
VTOL gövdesinin sabit yüklerin etkisi ile
geçirebileceği deformasyonun analizi
için gövdeye statik analiz uygulanmıştır.
Analiz yapılacak gövdenin 3 boyutlu
tasarımı

Solidworks

programı

ile

hazırlanmıştır. Geometri Ansys Static
Structural Yazılımına import edilmiştir.
Engineering veri kısmında kullanılacak
olan karbon fiber malzeme seçilmiştir.

Şekil 2.6: H iskeletin Meshlenmesi.
Geometri kısmına gövdenin boyutlu tasarımı STEP formatında yüklenmiştir. Model bölümünde
öncelikle seçilen karbon fiber malzeme atama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kontaklar kısmında
ise otomatik olarak bütün kontaklar kaynaklı olarak bulunmaktadır. Çubukların ile T bağlantıları
ile teğetsel yönde hareket edebilmesi için çubuklar T bağlantıları ile ilişkileri değiştirilerek
ayrılmaz (no separation) kontaklı hale getirilmiştir. Mesh uygulama aşamasında çubuk
borulara sweep metodu t bağlantılarına ise tetrahedrons metodu ile mesh uygulanmıştır. Mesh

Şekil 2.7: Mesh boyut grafiği.
boyutu 10 mm olarak belirlenmiştir. Mesh
19045, node ise 123249 adettir. Mesh
metotları

olarak

Tetrahedrons

ile

Hexahedral kullanılmıştır. Mesh kalitesi
incelendiğinde minimum değerin 0.08 mm
olduğu ve 1 mm’yi geçmediği mesh boyutu
grafiğinde görülmektedir. Sabit mesnet T

Şekil 2.8: Von-Mises Gerilmesi.
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bağlantılarının alt kısmına yapılmıştır. Yanda bulunan iki çubuğun uç kısımlarına yerleştirilecek
olan motor ve aksamına 40 Newton ortadaki çubuğa ise 60 Newtonluk bir kuvvet uygulanmıştır.
Çözümleme kısmında Von-Mises gerilmesi ile toplam deformasyon seçilerek sonuçlar
alınmıştır. Toplam deformasyon ile yandaki çubukların uçlarında maksimum 0.228 mm‘lik şekil
değişimi meydana gelmiştir. Bu şekil değiştirmeler kabul edilebilir seviyede olduğundan
parçanın kalınlığını arttırmaya gerek duyulmamıştır.
gerilimi

Von-Mises

incelendiğinde

maksimum 7.0845 Mpa gerilmeye maruz
kalındığı

görülmüştür.

malzemenin
Mpa’dır.

Akma

maksimum
emniyet

akma

Karbon
dayanımı

dayanımı

gerilmeye
katsayısının

fiber
5378

değerinin

bölünmesi
768

ile

olduğu

hesaplanmıştır. Von mises gerilme değeri
karbon fiberin dayanım değerinin altında

Şekil 2.9: Toplam deformasyon.

olduğundan parça kalınlığını arttırmaya
gerek duyulmamıştır.
2.2 Kabiliyet
2.2.1 Hesaplamalar
a. İtki Hesaplamaları
Kalkış ağırlığı = 7500 g

Kalkış sırasında bir motorun ürettiği itki = 2180 g (Tablo 2.1)
Kalkış sırasında 4 motorun ürettiği toplam itki = 2180 g 4 = 8720 g
Hesaplanan değerlere göre kalkış sırasında motorlar %65 güç ile çalıştırıldığında gereken itki
değerinin sağlandığı ve İHA’nın sorun yaşanmadan başarılı bir kalkış gerçekleştirilebileceği
görülmüştür.
b. Faydalı Yük Hesaplamaları
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Hesaplanan değerlere göre İHA’nın, kendi ağırlığının %25’i kadar ağırlıkta bir faydalı yük
taşıma kapasitesinde olduğu görülmektedir. Motorların bu yükü taşıyabildiği ve görevin
sıkıntısız gerçekleşebileceği diğer hesaplamalarda belirtilmiştir.
c. Yüksek Hız ve Manevra Yeteneği
Sabit kanatlı İHA’lardan daha fazla motor ve itki gücüne
sahip olan İHA’nın ön kısmında bulunan ve kalkış
esnasında dikey eksende yükselme sağlayan iki motor,
kalkıştan sonra havada yatay eksene yönelip İHA’nın
yatay eksende daha yüksek hız değerleri elde etmesini
sağlar. Diğer kanat tiplerine göre İHA’lara daha fazla

Şekil 2.10: Dış Kanat İskeleti.

hız kattığı bilinen hücum kenarı geriye açılı kanat
tasarımı da istenen yüksek hız değerlerine ulaşmak
için önemli bir rol oynamaktadır. Kanatlarda bulunan
elevon, kuyruk kısmında bulunması gereken elevator
ve

rudder

yerine

kullanılıp

tasarıma

sadelik

kazandırmakla birlikte İHA’nın manevra kabiliyetini de

Şekil 2.11: Ön motor mekanizması.

büyük oranda arttırır.
d. Vektörel Yaw
Tilt-motor konfigürasyonunda servo motor yardımıyla motorların dikey ve yatay eksen arasında
geçiş yapmasını sağlayan mekanizma, yaw ekseni kontrolünün çok zayıf kalmasına sebep
olabilmektedir. İHA’da yüksek manevra kabiliyeti hedeflendiği için bu durumun önüne geçmek
adına tilt-rotor servo motorlarda sürekli eğilme seçeneği yerine vektörel yaw seçeneği
kullanılmıştır.
Eğim mekanizmasında iki eksen arasında motorlar 90°’lik açıyla hareket eder. Vektörel yaw
seçeneği bu açıya ek olacak şekilde bir açı değeri daha ekler. Bu seçenek aynı zamanda
hareket eden sağ ve sol motorların birbirinden bağımsız bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.
Eklenen açı değeri İHA’nın hareketi sırasında mekanizmaya önemli bir esneklik sağlamakla
birlikte bağımsız kontrol özelliği de pilotun yaw eksenindeki kontrolünü kolaylaştırır. İHA’daki
vektörel yaw açı değeri 15° olarak
belirlenmiştir. Vektörel yaw seçeneği
mekanik

sadeliğe

katkı

sağlamakla

birlikte arka kısımdaki motorların eksen
hareketi ve yaw ekseni kontrolü ihtiyacını
ortadan kaldırır.
Şekil 2.12 Dönüş açı gösterimleri.
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2.2.2 Görüntü işleme
İHA’nın görevi gereği görüntü işleme kısmında zeminde olan kırmızı daire bulunacak ve
bulunan bu dairenin tam ortasına yük bırakılacaktır. Bu görev için python üzerinden opencv ve
numpy kütüphaneleri kullanılarak, matematiksel operatörler ile istenilen sonuca ulaşılmıştır.
Algoritma, sahip olunan işlemci ve alınması gereken fps değeri düşünülerek oluşturulmuştur.
İlk olarak kameradan alınan görüntü piksel sayısı
hesap

sayısını

azaltmak

için

azaltılmıştır.

1280*720 çözünürlükte bir görüntü 921,600 adet
piksel sayısına sahiptir. İşlem yapılacak görüntü
400*400 çözünürlüğe indirgenmiş ve toplam piksel
sayısı 160,000 adet olarak 6 kat azaltılmıştır.

Şekil 2.13: Nesne merkezinin tespiti.

Görev gereği kırmızı nesneyi bulmak için HSV
uzayında renk filtresi yapılmış olup bu değerler
açık

havada

saptanmıştır.

yapılan

testler

sonucunda

Hsv uzayına çevrilen

görüntü

içerisinde gürültü önlemek için bazı filtreler daha
eklenmiştir. İlk olarak gaussian blur filtresi
kullanılmıştır.

Bu

filtre

alçak

geçiren

filtre

Şeki 2.14: Filtrelenmiş görüntü çıktısı.

görevindedir; yüksek frekanslı komponentleri azaltmaktadır. Bu sayede görüntü içerisindeki
keskin geçişler ortadan kaldırılacak şekilde uygun bir gauss filtresi uygulanmıştır. Kullanılan
diğer filtreleme işlemleri erode ve dilation fonksiyonlarıdır. Bu filtrelerin görevleri şu şekildedir;
gürültüleri silmek, bir görüntü içinde yoğun bir küme şeklinde toplanmış aralıktaki piksellerin
bulunması, bir görüntü içinde bulunan tek öğelerin daha ayrı veya toplu bir halde
hesaplanmasıdır.
Dairenin merkezini bulmak için numpy
kütüphanesinde
operatörler

matematiksel

kullanılmıştır.

İlk

olarak

yapılan prototiplemede, bütün filtreleme
işlemlerinden
görüntünün

sonra

sahip

pikselleri

birer

olunan
birer

kıyaslanarak x ve y ekseni içerisinde
0’dan 400’e kadar ayrı ayrı taranmıştır.
Tarama sonucunda bulunan kırmızı

Şekil 2.15: Görüntü merkez uzaklıkları.

noktaların
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piksel

koordinatlarından

nesne merkezi x ve y ekseninde bulunmaktadır. Bu işlemde toplamda 160,000 adet döngü
bulunduğundan uzun işlem süresine sahip olup düşük fps değerleri vermektedir.
Yapılan ikinci prototipleme işleminde x ve y eksenindeki pikseller ayrı iki Numpy dizisi olarak
oluşturulmuş ve bu diziler yukarıda yapılan döngü işlemlerinin aksine matrissel bir şekilde
gerçeklenmiştir. Numpy kütüphanesi C/C++ üzerinde derlenen bir kütüphane olduğu için
Python kütüphanesi üzerinde yapılan işlemlere göre daha yüksek çalışma hızlarına sahiptir.
Yapılan işlemlerin matrissel olması ve kütüphane üzerinde paralel çalışma zamanlarına
bölünerek hesaplandığından dolayı yukarıda yapılan işleme kıyasla yüksek oranda fps
iyileştirmesi elde edilmiştir.
2.2.3 Simülasyon Sonuçları

Şekil 2.16: Uçuş simülasyonu.
Yazılımlar
İHA üzerinde uçuş kontrol kartı olarak Cube Orange kullanılmıştır. Görüntü işleme ile cihazın
kontrol yazılımı için Raspberry üzerinde Python programlama dili tercih edilmiştir. İHA üzerinde
uçuş kontrolünü sağlamak amacıyla Raspberry ile Cube Orange arasında haberleşmeyi
Python üzerinden Pymavlink kütüphanesi ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca uçuş kontrol kartına
Python üzerinden uygun komutların verilebilmesi için Dronekit kütüphanesi kullanılmıştır.
VTOL tasarımlarında geleneksel İHA ve uçaklardan farklı olarak bu iki türe ait kontrol sistemleri
müşterek olarak kullanılmaktadır. Buna göre drone modu olarak tanımlanan döner kanat
kontrolüne geçiş Ardupilot yazılımı üzerinde ön tanımlı olarak bulunan QHOVER modu ve yine
uçak modu olarak tanımlanan sabit kanat şeklinde kontrol için FBWA modu kullanılmaktadır.
Kalkış işlemi İHA'nın drone modunda gerçekleştirilerek dikey kalkış yapılacaktır. Tarama
yüksekliği için gerekli olan 25 metreye çıkıldığı sırada rotaya uygun açıyla dönüşünü
gerçekleştirerek öndeki motorların yatay eksene dönmesiyle uçak moduna geçecektir. uçak
moduna geçişten sonra kamera üzerinden görüntü alınmaya başlanılacak ve görüntü işleme
yazılımı kullanılmaya başlanacaktır. Tarama alanına giriş yapmasıyla birlikte uygun hız olarak
tespit edilen 15m/s 'da görüntüler eş zamanlı olarak işlenecektir. İniş yapılacak alan görüntü
işleme yazılımı ile tespit edildiği anda konuma ait koordinat bilgileri kaydedilecek ve tespit
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sonrasına İHA kaydedilen koordinatlara yönlendirilecektir. Tespit edilen alana geldikten sonra
drone moduna geçişini yapıp hassas merkezleme için görüntü işleme yazılımından elde edilen
merkez noktasına göre İHA'nın merkez noktası konumlandırılacaktır. Bu işlem sırasında
görüntü işleme yazılımından elde edilen mesaja göre İHA, tasarlanan “PID” kontrolü yardımıyla
istenilen konuma en hızlı ve stabil şekilde faydalı yükü bırakacaktır.
Rota Seçimi
a

b

c

Şekil 2.17: Rota seçenekleri.
Görevin stabil ve en hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesi için rota çok önemlidir. Rota seçiminde
tarama yapılacak alanı kapsayacak şekilde 3 farklı rota incelenmiştir. Rota planlama işlemleri
Mission Planner yazılımı üzerinden koordinat noktaları işaretlenerek oluşturulmuştur.
“a” rota planlamasında alanın yüksek oranda tarandığı gözlenmesine rağmen rotada bulunan
dönüş sayısının fazlalığından ötürü görev hızından kayıp yaşanmakta olduğundan ve taşınan
yükün hassaslığını da göz önünde bulundurulduğundan olabildiğince az dönüş kullanımı tercih
edilerek yük kabininin oluşabilecek sarsıntılardan korunması amacıyla bu rota kullanımı tercih
edilmemiştir.
“b” rotası üzerinde bir önceki rotaya göre dönüş sayı ve açıları düşürülerek hassaslık korunmuş
olmasına rağmen sekiz şeklinde taranan alanın tam merkezindeki düzlemde tarama alanı
olarak kayıp yaşanmaktadır. İniş yapılacak noktanın bu tarz kör noktalara denk gelmesi riski
görevin aciliyetinden dolayı ilk turda göze alınamayacaktır.
“c” rota planlamasında alan taramanın en optimum şekilde yapıldığı ve buna karşılık rotanın
olabildiğince düz olmasından kaynaklı görevin hızlı ve kararlı şekilde yapılabileceği tespit
edilmiştir.
İncelenen rotalar sonucunda hassas konuma iniş gereklilikleri göz önüne alındığı kamera için
mümkün olduğunca az kör nokta içerdiğinden, rotanın uçuş kararlılığına katkı sağlaması ve
görevin icra edileceği sürenin kısıtlı olmasından dolayı “c” rotasının uygun olduğu
belirlenmiştir.
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2.2.3 Analizler
Akış Analizi
Vtol gövdesinin ve kanatların 15 m/s hızda
99745 P basınçta seyrederken sürüklenme
kuvveti (drag force), kaldırma katsayısı (lift
coefficient),

sürükleme

coefficient)

değerleri

programında

akış

katsayısı

(drag

için

Ansys

analizi

yapılmıştır.

Geometri Ansys Fluent yazılımına step
halde import edilmiştir. Vtol geometrisini
içine alarak rüzgar akışının sağlanması için
Şekil 2.18: Geometriye mesh işlemi.
uygulanması.

kullanılacak olan enclosure komutu ile 2 x
2 x 2 metre boyutlarında bir rüzgar tüneli

oluşturulmuştur. Geometri kısmı tamamlandıktan sonra mesh bölümünde öncelikle bütün
kontaklar silinmiştir. Geometri kısmında Vtol parçası pasifleştirilmiştir. Rüzgar tünelinin ön

Şekil 2.19: Orthogonal metodu ile mesh kalitesinin incelenmesi.
kısmına giriş, arka kısmına çıkış ve vtol parçasına gövde isimlendirilmesi yapılmıştır. Daha
sonrasında tetrahedrons metodu ile Mesh uygulanmıştır. Mesh 1166928 ve node 210533
adettir. Mesh kalitesi Orthogonal metodu ile incelendiğinde minimum değerin 0.07 mm olduğu
ve 1 mm’yi geçmediği mesh boyutu grafiğinde görülmektedir. Setup bölümünde öncelikle mesh
kalitesi kontrol edilmiştir. Akış modeli olarak komage

seçilmiştir.

Malzeme

olarak

hava

ve

yoğunluğu için ideal gaz seçilmiştir. Viskozitenin de
sıcaklığa göre değişim göstermesi için sutherland
seçeneği işaretlenmiştir. Sınırlar bölümünde giriş
kısmındaki hız 15m/s’dir. Giriş ve çıkış kısmında
gösterge basıncı değeri 99745 Pa ve sıcaklık 309.6
K değerinde girilmiştir.
Tanımlamalar

bölümünde

Vtol

gövdesi

için

Şekil 2.20: Gövde basınç dağılımı.

sürüklenme kuvveti (drag force), kaldırma katsayısı (lift coefficient), sürükleme katsayısı (drag
coefficient) değerleri tanımlanmıştır.
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Kontur seçeneği ile gövde seçilmiştir. Bu seçenek ile birlik Vtol yüzeyindeki basınç ve sıcaklık
değerlerine ulaşılmıştır. Sürüklenme kuvveti 1.030, kaldırma katsayısı 0.5, sürükleme katsayısı
0.06 değerlerinde sonuçlar elde edilmiştir.
2.3 Faydalılık
Acil durumlarda insanların ihtiyaç duyduğu malzemelerin hızlı ve güvenilir bir şekilde ellerine
ulaştırılması gerekir. Özellikle hastanelerden ve çeşitli sağlık ihtiyaçlarının karşılanacağı
kurumlardan uzakta kurulmuş yerleşim yerlerinde ve mahsur kalma gibi durumlarda her türlü
acil ihtiyaç gereksinimi daha fazla olur.
Coğrafi olarak değerlendirildiğinde genellikle dağlık yerlere kurulmuş olan yerleşim yerleri ve
imkanların kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde bu tür sağlık imkanları ulaşım bakımından elverişsiz
yerlerdedir. Buna ek olarak kaza anında veya mahsur kalma durumunda herhangi bir ilk
yardıma veya ilaca ihtiyaç duyan insanlar olabilir. Karasal araçların ulaşmasının pek de
mümkün olmadığı bu tür yerlerde hava araçlarının kullanılması daha elverişlidir. Ayrıca acil
ihtiyaç halinde hız faktörünün göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda hem
hızlı hem de manevra kabiliyeti yüksek bir araca ihtiyaç duyulmaktadır.
Dağlık bir alanda bulunan herhangi bir devlet hastanesi ile belirlediğimiz herhangi bir nokta
arasındaki yol her araca uygun olmayabilir. Böyle bir yol güzergahında trafik ve manevra
alanının kısıtlı olması sebebiyle doğabilecek pek çok aksaklık yaşanabilir. İHA gibi hava
araçları için bu gibi durumlarda oluşturulacak rotanın yolu daha geniş, kapsamlı ve
manevralarına elverişlidir. Bu nedenle söz konusu durumda hava araçlarının kara araçlarına
göre daha yararlı olduğunu söyleyebiliriz.
Hava araçları kapsamında baktığımızda ise bu tür bir iş için en stabil ve hızlı şekilde görevi
gerçekleştirecek olan araç İHA olarak belirlenmiştir. Hız ve kararlılığın yanı sıra yükün güvenilir
bir şekilde taşınması açısından kararlı bir uçuş da gerçekleştirilmesi gerekir. Görev
gerçekleştirilirken İHA’nın karşısına çıkacak engelleri, hız faktörünü, kararlı uçuş özelliğini,
kararlılığı ve yük taşıma güvenilirliğini hesaba katıldığında ise konfigürasyon olarak VTOL tiltrotor konfigürasyonu en uygun olarak belirlenmiştir. VTOL tilt-rotor konfigürasyonu aynı
zamanda minimum enerji ile azami verim elde etmek için de en uygun VTOL tipidir.
Tasarlamış olduğumuz VTOL temel görev olarak yük taşımayı ve ihtiyaç noktasına bırakmayı
hedeflemektedir. Bu görevi en faydalı olarak sağlık durumlarında kullanmaya karar vermiş
bulunmaktayız. Bazı sağlık malzemeleri acil ihtiyaç sıralamasına göre ihtiyaç sahibine çok
daha hızlı ulaştırılmalıdır. Acil durumlarda taşınabilecek sağlık gereksinimleri olarak şunları
sayabiliriz: kan, organ naklinde kullanılacak olan organ, herhangi bir ilaç veya acil ilk yardım
kiti vs.
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Sayılabilecek olan sağlık malzemelerin tümünün gerekli güvenlikte taşınabiliyor olması ve
ihtiyacı olan insanların bulunduğu konuma daha hızlı ulaştırılabilir olması tasarladığımız
İHA’nın temel faydalı görevi olacaktır.
2.4 Yenilik
TEKNOFEST yarışmaları kapsamında yeni açılan Serbest Görev İHA kategorisinde ülkemizde
çok sık rastlanmayan bir VTOL konfigürasyonu kullanmaya karar verildi. Yeni ve standart dışı
bir İHA tasarımı ile sabit veya döner kanat İHA’lardan çeşitli noktalarda daha üstün ve verimli
bir uçuş performansı hedeflenmiştir. Yenilikçi bir tavır sergilemek adına yaygın kullanılan İHA
tasarımları yerine her iki tasarımdan yararlı özellikler örnek alınarak en uygun tasarımın VTOL
tilt-rotor konfigürasyonu olduğuna karar verilmiştir. Bu konfigürasyon VTOL olması sebebiyle
sabit veya döner kanat İHA kategorisinden farklı pek çok özelliğe sahiptir.
Sabit kanat İHA’lar döner kanatlara göre daha geniş kalkış alanına ihtiyaç duymaktadır. Farklı
bir bakış açısı olarak kanatlardaki kaldırma kuvveti sebebiyle sabit kanat İHA’lar da döner
kanatlara göre daha az güç kullanarak daha uzun uçuş süresine sahip olabilmektedirler. Bu
sebeple her iki konfigürasyondan da yararlı özellikler alınarak oluşturulacak bir İHA’nın hem
daha faydalı hem de yenilikçi olacağına karar verilmiş ve VTOL tasarımı tercih edilmiştir.
Uzun Uçuş
Süresi

Stabilite

Manevra
Kabiliyeti

Kalkış
Kolaylığı

İniş Kolaylığı

Serbest Kanat
İHA

+

+

-

-

-

Döner Kanat İHA

-

-

+

+

+

VTOL

+

+

+

+

+

Tablo 2.1: Konfigürasyon karşılaştırması.
VTOL tasarımının yanı sıra
konfigürasyon

olarak

tilt-

rotor tercih edilmiştir. Tiltrotor konfigürasyonunun artı
yönlerinin diğerlerine göre
daha

fazla

olması

bu

tercihte etkili olmuştur. Tilt-

Şekil 2.22: VTOL Tilt-Rotor'da Şekil 2.23: Sabit Kanat İHA'da
Elevon.
Kontroller.

rotor konfigürasyonunun Tailsitter konfigürasyonundan daha kararlı uçuş yeteneği ve güvenli
faydalı yük taşıma özelliği, Quadplane konfigürasyonundan daha hızlı uçuş yeteneği ve daha
sade bir tasarıma sahip olması takımı bahsi geçen VTOL konfigürasyonuna yönlendirmiştir.
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Tasarımda geleneksel sabit kanat İHA tasarımlarından farklı olarak bu İHA’larda bulunan
kuyruk bölümü olmamakla birlikte bu bölümdeki sapma (rudder) ve yunuslama (elevator)
denetimlerinin karşılayacağı işlev yerine, kanattaki yuvarlama (aileron) denetimi elevon özelliği
kazanarak İHA’daki üç denetimin ayrı ayrı kontrol ettiği dönüş
eksenlerini tek bölgede toplar. İHA; konfigürasyonu sayesinde
belirlenen faydalı yükü daha güvenli ve stabil bir şekilde
taşımaktadır. Bu ölçütler tamamlandığında İHA, kendisinden
beklenen görevleri gerçekleştirebilecek kabiliyete sahip olacaktır.
Taşınması gereken yükü yükleyip istenen yere götürme görevi
hassas bir şekilde merkeze bırakılması zor bir görev olmakla birlikte,
farklı teknolojilerin birleşimi ile gerçekleştirilecektir.
Görevde kullanılacak kameranın görüntü işleme hassasiyetini
arttırmak ve daha net bir görüş elde etmek amacıyla sabit bir kamera
sistemi yerine kendi tasarladığımız ve ürettiğimiz iki eksenli gimbal

Şekil 2.24: Gimbal ve
faydalı yük
mekanizması.

kullanılmıştır.
2.5 Yerlilik
İHA sistemlerine bağlı olan kameraların stabilizasyonunu sağlamak için gimbal teknolojisi
kullanılmaktadır. Gimballar 2 veya 3 eksenli olabilmektedir. İHA’lar üstünde kullanılan
gimballar 2 eksenli seçilmektedir. Sahip olunan bu 3 eksen yaw pitch ve roll olarak
adlandırılmaktadır. İHA’larda yaw ekseni gimbal tarafından değil, İHA’nın kendisi tarafından
sağlanmaktadır. Görüntünün sabit bir sistem yerine bir gimbal ile elde edilmesi sonucunda
uçuş anında İHA tarafından oluşan titreşimler yok edilmektedir ve stabil bir görüntü elde
edilmektedir. Bir gimbal tasarlarken kullanılan malzemeler şunlardır; BLDC motor, motor
sürücü, mikroişlemci, gyro sensör ve bataryadır. Bu malzemelerin incelenmesi ve ona göre
malzeme seçimi yapımı anlatılmıştır.
Motor sürücü
Motor sürücü olarak L298N motor sürücü seçilmiştir. Bu entegre diğerlerine göre maliyetli
olmaması seçilmesinin en önemli unsurudur. Öte yandan diğer entegrelerde aynı prensip ile
çalıştığından bu seçimi etkileyen tek parametre bütçe olmuştur. Motor kontrolünün yazılımsal
olarak uyumluluğu da göz önüne alınmıştır. TTL lojik (0V-5V) seviyesinde çalışması sayesinde
az güç tüketerek çalışır. Entegre H-köprüsü konfigürasyonu kullanır. H-köprü içinde
transistörler barındıran elektronik bir devredir. İçerideki transistörler anahtarlama için kullanılır.
Anahtarların açılıp kapanmasına göre motor hareket sağlayacaktır. Şekil 1 ve şekil 2 de akan
akımın izlediği yolu göstermektedir. Eğer anahtarlama akımın motordan sonra GND hattına
gitmesine göre yapılmazsa motor çalışmayacaktır. H-köprüsü incelendiğinde fırçalı DC motor
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Şekil 2.25: Anahtarlama şekli.

Şekil 2.26: Anahtarlama şekli.

sürmek için uygun olduğu görülmektedir, fakat
gimbalda üç fazlı BLDC motor kullanılacağından
tek bir H-köprü yetmeyecektir. Üç fazı da kontrol
etmek için 6 tane anahtar, transistör gerekmektedir.
Bu

problem

iki

tane

H-köprü

kullanılarak

çözülmüştür. Şekil 2.27’de üç fazlı bir BLDC motor
için gerekli bağlantı şeması bulunmaktadır.
Şekil 2.27: Üç fazlı BLDC şematik.
Sinyal işleme
Her motorun aynı frekansta çalışması gerekmektedir. Bunun yanı sıra gimbal motorlarının en
stabil çalışması için 3921,16 Hz yaklaşık 4kHz seçilmiştir.Bunun seçilmesinin nedeni
varsayılan olarak PWM pinlerinin frekanslarının uygun olmamasıdır. Aşağıdaki tabloda
arduino nano modeline göre PWM pinlerinin varsayılan frekansları tablosu verilmiştir.
Arduino türü

PWM pinleri

Varsayılan PWM frekansları

Nano

3,5,6,9,10,11

490 Hz (5. ve 6. Pin 980 Hz)

Tablo 2.2: Arduino türlerine göre PWM pinlerindeki varsayılan frekans değerleri.

Şekil 2.28: Varsayılan değerlere göre frekans çıkışları.

Şekil 2.29: İstenilen değerlere göre frekans çıkışları.
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SPWM sinyalinde 8-bit veya 10-bit değerlikli diziler oluşturarak motor sürmek mümkündür.
Seçilen mikroişlemcinin arduino olmasından ve işlemcisinin 8 bit olmasından dolayı 10 bitlik
dizi başarılı sonuç vermemiştir. Yüksek değerlikli bit sonucu sinüs dalgasında genliği daha
yüksek bir dalga oluşmaktadır. Yüksek genlik ile motor sürmek daha kesin pozisyon kontrolü
için başarılı bir sonuç vermektedir. Diğer bir etmende dizilerin uzunluklarının sonucu sinüs
dalgasının periyotunun etkilenmesidir. Uzun bir dizi sonucu periyodu daha fazla bir dalga
oluşturmaktadır. Daha fazla periyot akabinde motor daha yavaş hareket ettiğinden istediğimiz
konuma gelmesi daha uzun süre almaktadır. Bit sayısıyla ile kesin pozisyon arasında doğru
orantı varken dizi uzunluğu ile istenen konuma oturma yani hız arasında bir ters orantı vardır.
İki parametrenin incelemesi şu şekildedir:
●

Bit olarak 8 bite karar kılınmıştır ve 256
değerlikli diziler kullanılacaktır.

●

Dizilerin uzunluğu olarak 4 farklı
uzunlukta sinüs dalgaları incelenmiştir.
Şekil 2.30: Sinüs dalgaları karşılaştırılması.

Şekil 2.30’da görüldüğü üzere 12,49,256 ve

400 eleman içeren 4 adet sinüs dalgasının kıyaslanması bu şekildedir. Bütün sinüsler 0-256
değerleri arasında salınmaktadır. Uzunluklarının değişimi de periyotlarının değişmesine neden
olmaktadır. Bu periyot değişimi akabinde motorun gyro sensöre göre istenen konuma oturma
sürelerinin incelenmesi de aşağıdaki şekillerde olduğu gibidir;

Şekil 2.31: 48 elemanlı 8-bit değerlikli sinüs dalgası ile sistem cevabı.

Şekil 2.32: 400 elemanlı 8-bit değerlikli sinüs dalgası ile sistem cevabı.
Şekil 2.31 ve 2.32’de görüldüğü üzere dizilerin uzunluklarının artması sonucu sistemin oturma
eğrisi liner bir eğriden daha radyuslu bir eğriye geçerken daha uzun bir sürede oturmuştur. 12
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elemanlı dizinin ise başarılı olamadığı gözükmektedir. Sürekli gürültüye sahip olmuştur.
Yakşalık olarak dizilerin istenen konuma oturma süreleri aşağıdaki tablodaki gibi
gerçekleşmiştir. Gürültülerde ortalam bir şekilde kıyaslanmıştır.

Oturma süreleri
Gürültü

12 elemanlı

48 elemanlı

256 elemanlı

400 elemanlı

0.15 s

0.5 s

3s

4.8 s

Çok fazla

Normal

Çok az

Çok az

Tablo 2.3: Oturma süresi gürültü karşılaştırılması.
SWPM ile motor sürme algoritmasında motorun her bir fazı sahip olunan dizi elemanının dörtte
biri farkla sinüs salınımı yapar. Eğer 12 elemanlı bir dizi kullanılıyorsa her faz arası 3 dizi
elemanı olacaktır. Bu farktan hariç farkın artım oranı algoritma içinde kontrol edilebilen bir
kısımdır. Motor sürmede hız veya pozisyon parametrelerini etkileyebileceğini düşünerek bu
artım oranı üstünden testler yapılmış ve en verimli olanın 1 artırım olduğu görülmüştür.
PID ile kontrol
SPWM dizisini test ederken alınan pitch açı değerleri ile MATLAB üstünde auto-tune özelliği
kullanılarak PID değerleri bulunacaktır.
MATLAB programında sistem cevabından PID tahmini
kısmı kullanılabilir. Bunun için gerekli olan veri elde
edilmiştir. Yapılan prototipte ardunionun serial portundan
pitch açısı için (x)*1 boyutunda dizi elde edildi. (x sayısı
alınan örnek miktarına göre değişti.) Elde edilen bu diziler
MATLAB’e dizi olarak yüklenip daha sonra simulinkte PID
bloğundan açılan tune kısmına yüklendi. Yeni bir plant
oluştur diyerek elde edilen veriler yüklendi. Yüklenen
veriye auto estimate komutu verildiğinde 15 iterasyon
sonra program veri ile aynı grafiği vermektedir.

Şekil 2.34: T1
değerinin hesabı.

Şekil 2.35: Transfer
fonksiyon yapıları.
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Şekil 2.33: T1 değerini
değiştirdikten sonra oluşacak
grafik.

Şekil 2.36: Elde
edilen PID değerleri.

T1 parametresinin değişimi ile sistemin daha uygun bir şekilde grafik oluşturduğu
görülmektedir. Birkaç farklı deneme yapılarak en uygun T1 değerinin 40 olduğu bulunmuştur.
Bu değerin artması akabinde sisteme oturma süresi artıyor bu da motorların daha geç
reaksiyon vermesine neden oluyor. Bu istenilen bir durum olmadığından çok yüksek bir değer
seçilmedi. Değer azaldığında yukarıdaki grafiğin T1’inin 0 olmasından anlaşılacağı üzere
çekilen verideki gibi titreşimli haline dönüyor. En uygun sisteme oturan değer bu yüzden 40
seçilmiştir.
Plant olarak yüklenen verinin sistemde hangi transfer fonksiyon yapısına göre inceleneceği
şekil 2.35’teki seçilebilmektedir. Diğer yapılar da incelendiğinde en uygunun tek kutuplu
denklem olduğu anlaşılımştır. İki gerçek kutup yapısı kullanıldığında diğer kutupta birinci
kutuba çok yakın bir yerde oluşmakta ve sistemin oturma hızını etkilememektedir.
Şekil 2.33’teki grafik en son değiştirilen değerlere göre oluşacak sistem cevabıdır. Bu cevaba
karşılık gelen PID değerleri ise şekil 2.37’deki gibidir. Bu değerlerin step plot olarak verilen
kısımdaki response time ve transient behaviour parametrelerine göre PID değerlerinin değiştiği
gözlemlenmiştir. Bunun nedeni step plotun time domaininde seçilmesine rağmen yüklenen veri
zamanın dışında sample rate olarak, yani sensörün çalışma frekansı, örneklem sayısına göre
oluşmuştur. Buna karşılık yüklenen veri ile ara yüzdeki parametrelerin eş zamanlı çalışması
sağlanacaktır.

Şekil 2.37: PID için kullanılan
değişkenlerin atanması.

Şekil 2.38: Motor sürme algoritması.

Şekil 2.39: PID ile motor
kontrolü.
2.6 Sadelik
2.6.1 Ağırlık
VTOL konfigürasyonun hızlı, stabil ve istenen konuma hassas bir şekilde uçuş yapması
planlanmıştır. Bu parametrelerden ödün vermeden mekanik tasarımı yapılmıştır. VTOL
sisteminde kameraların stabilizasyonunu sağlamak için 2 eksenli gimbal kullanılmaktadır.
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Gövde ve kanadın yarı uzunluğu karbon fiber malzeme ile imal edilirken kanatların geri kalan
yarısı ise kontrplak malzemeden 11 adet kanat profilin içinden 2 adet karbon fiber
çubuk geçirilip birleştirilerek imal edilmiştir. Bu imalat tercihi ile VTOL’ün ağırlığı azaltılmıştır.
Kanat ve gövdeyi taşıyacak olan H görüntüsündeki 3 adet karbon fiber çubuk üzerindeki
ağırlığı taşıyabilecek yeterli uzunlukta kullanılmıştır.
2.6.2 Elevon
Tasarlamış olduğumuz VTOL tilt-rotor konfigürasyonuna
sahip olan İHA için alışılagelmiş VTOL tasarımlarının
aksine

kuyruksuz

bir

İHA

belirlenmiştir.

Belirlemiş

olduğumuz bu kuyruksuz tasarım modeli hem İHA’nın
ağırlığını azaltmakta hem de sade bir görünüm
sunmaktadır.

Şekil 2.40: Elevator, rudder, flap
ve aileron.

Kuyruk kısmında bulunması gereken sapma (rudder) ve
yunuslama (elevator) bu işlevleri gerçekleştirilebilecek
şekilde tek bir yerde birleştirilmiştir. Bu iki kontrol yüzeyi,
eleron’un olduğu bölümde bir araya getirilmiştir. Böylece
eleron’un bulunması gereken bölümde bir “Elevon”
(ELERON + ELEVATOR) kontrolü oluşturulmuştur.

Şekil 2.41: Elevon.

Oluşturulan bu yeni sistemde her üç kontrolün de görevi yapabilmektedir. Bu sayede sade bir
tasarım elde edilmiştir.
2.6.3 Motor
VTOL’de

Tasarlanan

konfigürasyonunda,

kullanılan

quadplane

tilt-rotor

konfigürasyonunda

bulunan 5. motor bulunmamaktadır. Bu motor kuyruk veya
burun kısmında bulunan pervanenin dönüşünü sağlar.
Quadplane konfigürasyonunda pervane, İHA’da itme
kuvvetine

katkı

sağlar.

Kullanılan

VTOL

Şekil 2.42: 4 motorlu tilt-rotor.

tilt-rotor

konfigürasyonunda ise bu itme gücünü kalkış için de
kullandığı öndeki iki motordan sağlıyor. Böylece uçuş
sırasında kuyruk kısmındaki bir motor ve kalkış için
kullanılan 4 motor yerine H konfigürasyonunun uçlarında
bulunan ve kalkış için etkili olan 4 motordan ön kısımda
bulunan iki motorun gücü itki kuvvetine katkı sağlayacaktır.

Şekil 2.43: 5 motorlu
quadplane.
Kısaca açıklamak gerekirse tasarım kısmında, 5 motor yerine 4 motorlu
sade bir VTOL
oluşturulmuştur.
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2.7 Hakem Takdiri
Görev tanımında İHA belirlenen kalkış alanından dikey olarak kalkacak ve yeterli yüksekliğe
ulaştığında ön kısımdaki motorlarını yatay eksene yönlendirecektir. Yatay harekete
başladığında İHA dönüş yaparak tarama alanı bölgesine geçecektir. Bu hareketler esnasında
İHA’nın havadaki hızı 15 m/s olacaktır.
Tarama alanında hakem heyetinden seçecekleri rastgele bir konumda yardıma ihtiyaç olan
bölgeyi belirlemeleri istenecektir. Kırmızı renkte olacak ihtiyaç bölgesi İHA’nın görüntü işleme
özelliği kullanarak belirlenecek ve bu bölgenin koordinatları sisteme kaydedilecektir. İniş
hassasiyetini arttırmak için İHA belirlenen koordinatlara göre kendini merkezleyecektir. İHA
konumunu kesinleştirdikten sonra ön kısımdaki motorları dikey eksene doğrultup dikey uçuş
modunda alçalacak ve yardım bölgesine belli bir yükseklikten yardım kitini bırakacaktır.
Yardım kiti bırakıldıktan sonra İHA dikey düzlemde eski yüksekliğine çıkıp yatay eksende
harekete başlayacaktır. Yatay hareket halinde tarama bölgesinden ayrılıp kalkış alanına
yönlenecek, kalkış noktasına geldiğinde tekrar dikey uçuş modunda güvenli iniş
gerçekleştirecektir.
Bu görev senaryosunda VTOL konfigürasyonunun zor şartlara sahip küçük alanlarda diğer
İHA ya da kara araçlarına göre avantajları sergilenecek ve çeşitli sektörlerde sayısız kullanım
alanlarında verimli bir şekilde görev yapabileceği ispatlanacaktır.
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