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TAKIM ADI: Aphelion-42
ARAÇ TÜRÜ: Döner Kanat
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
TAKIM KAPTANI: Abdurrahman İLBEYLİ
1.PROJE ÖZETİ
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Döner kanat insansız hava aracımız AP-42'nin tasarımında sağlamlık ve ağırlık nedeni ile
kolların iç yapısını, fraktal şeklinde düzenli boşluklu bir yapıda tasarladık. Bu tasarım
sayesinde AP-42'nin uçuş anında maruz kaldığı ağırlık etkisini büyük ölçüde azalttık. Ayrıca
kolları eğimli şeklinde tasarlayarak olası düşmelere karşı kolların ve gövde yapısının
minimum düzeyde zarar görmesini sağladık. İHA’mızın gövdesinin parçalarını ve kollarını 3
boyutlu baskı ile filamentten ürettik. Sert inişlerde ve çarpmalarda olası kırılmaları önlemek
için ayak yapısını alüminyum şeritlerden geçekleştirdik. Daha esnek yapısı sayesinde sert
inişlerdeki gövdeye uygulanan darbeyi minimum seviyeye indirdik.
AP-42'de güç dağıtım kartı, 4 adet motor ve bu motorların maksimum alabileceği akıma göre
80 amperlik sigorta bulunmaktadır. Ayrıca bu motorlarla uyumlu 4 adet Esc, DC devre kesici,
4S 3300 mAH lipo pil, 433 MHz telemetri, GPS, Raspberry Pi4, Kamera, kumanda alıcısı ve
kendi tasarımımız olan yerli uçuş kartını bulunmaktadır.
1.2 Takım Organizasyonu

Abdurrahman İLBEYLİ
(Takım lideri)
-Görüntü İşleme
-Genel Tasarım
-Mekanik
-Yer istasyonu yazılımı

2

Halil Talha
AKDEMİR
-Esc Prototipleme

Batuhan ŞEKERCİ
-Sponsor Arayışı
-Malzeme Seçimi

-Envanter Tedarik

-Araştırma

Osman DUDAKCI
-Malzeme Seçimi ve
Tedarik
-Muhasebe
-PCB

Ferdi GÖÇMEN
-Tasarım

Selim UZUN
-Otopilot Yazılımı
-Matematiksel
Modelleme
-Aviyonik Sistemler
-Devre tasarımı

Mert KÜTÜKÇÜ
-Sponsor Arayışı
-Araştırma

-Raporlama

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen

Kavramsal Tasarım
1
1.1

Raporu Evreler

01/01/2021

22/02/2021 53

Planlanan Tasarım Modelleme
Gerçekleşen Tasarım Modelleme

1.2

Planlanan Kavramsal Tasarım
Gerçekleşen Kavramsal Tasarım
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EYLÜL

AĞUSTOS

TEMMUZ

HAZİRAN

MAYIS

NİSAN

MART

ŞUBAT

OCAK

Süre(Gün)

TARİHİ

FAALİYETLERİ

BİTİŞ

İŞ PAKETLERİ ve

TARİHİ

BAŞLANGIÇ

İŞ ZAMAN ÇİZELGESİ

Detaylı Tasarım ve
2

Geliştirme

2.1

Planlanan Detaylı Tasarım

23/02/2021

23/04/2021 60

Gerçekleşen Detaylı Tasarım
2.2

Planlanan Model Geliştirme
Gerçekleşen Model Geliştirme

2.3

Planlanan Parça Uyum Kontrol Testi
Gerçekleşen Parça Uyum Kontrol Testi
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Parça Montajı ve Sistem

23/04/2021

31/07/2021 98

Kurulumu
3.1

Planlanan Gövde ve İskelet Montajı
Gerçekleşen Gövde ve İskelet Montajı

3.2

Planlanan Elektronik sistem montajı ve Programlama
Gerçekleşen Elektronik sistem montajı ve
Programlama

3.3

Planlanan Görev Mekanizması Montajı ve
Programlama
Gerçekleşen Görev Mekanizması Montajı ve
Programlama
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Uçuş ve Otonom Sistem

31/07/2021

10/09/2021

Testleri
4.1

Planlanan Batarya Testi

4.2

Planlanan Havada Kalma Süresi ve İrtifa Testi

4.3

Planlanan Otonom Uçuş Testi

4.4

Planlanan Görev Mekanizması Testi

4.5

Planlanan Limit Belirleme Testleri
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2.DETAY TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
İHA’mız AP-42’nin nihai tasarımında mümkün olduğunca sağlamlıktan ve dengeden ödün
vermeden olabildiğince hafif şekilde düzenlemeler gerçekleştirdik. 1.1 konu başlığında da
bahsettiğimiz üzere kolları eğimli şeklinde ve fraktal boşluklu bir yapıda tasarladık. Ayrıca
İHA’nın ağırlık merkezini, ihayı daha rahat kullanabilmek ve uçuş esnasında dengesini daha
rahat koruyabilmesi için merkez gövdesini içerisinde boşluk olacak şekilde tasarladık. Bu
sayede İHA’mızın ağırlık merkezinden uzakta sadece motorları ve ESC’leri olacak şekilde
nihai tasarımımız belirlenmiş oldu. Ayrıca bu boşluklu yapı içerinde Şekil 3’deki Yerli üretim
uçuş kartımızı muhafaza ederek olası zararlara karşı koruma sağladık.
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Parça Adı

Ağırlık(gram)

Adet

Toplam Ağırlık(gram)

Motor

56

4

224

Raspberry Pi 4

50

1

50

Raspberry CAM

5

1

5

ESC

40

4

160

10X45 Pervane

10.5

4

42

4s

500

1

500

Güç Dağıtım Kartı

30

1

30

GPS Anteni

30

1

30

Akım Kesici Sigorta

88

1

88

Telemetri

20

1

20

Bağlantı Malzemeleri

150

1

150

GPS

31

1

31

Gövde

480

1

485

Toplam

-

-

1615

3300 mAH Lipo Batarya

Tablo 1.
İHA’mızın merkezini orijin noktası olarak kabul edersek parçaların X,Y,Z eksenlerine göre
konumları Şekil 1’deki gibidir.

Şekil 1.Merkez noktası
Bu belirtilen eksenlere göre malzeme ağırlık ve denge durumu Tablo 2’deki gibidir.
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Parça Adı

Ağırlık(gram)

X

Y

Z uzaklığı

uzaklığı(mm)

uzaklığı(mm)

(mm)

Motor

56

216

216

102

Raspberry Pi 4

50

0

0

37.8

Raspberry CAM

5

0

-56.5

-22.5

ESC

40

74

74

20

10X45 Pervane

10.5

216

216

121

4s

500

0

0

-42

Güç Dağıtım Kartı

30

0

0

-20

GPS Anteni

30

0

-33.4

35

Akım Kesici Sigorta

88

0

80.7

-54.4

Telemetri

20

0

-56.5

-19.5

GPS

31

0

22

37.8

3300 mAH Lipo Batarya

Tablo 2. (tabloda negatif verilen değerler yukarıda belirtilen eksenlerin negatif ve pozitif
yönlerine göre verilmiştir)
2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
İHA’mızın gövde tasarımını: kırılmaya karşı dayanıklı, düşüşlerde minimum zarar ve özgün
tasarım odaklı gerçekleştirdik. Kolları hesaplamalar ile belirlediğimiz açı doğrultusunda, iç
yapısında fraktal boşlukları bulunan bir şekilde oluşturduk. Bu yapı sayesinde ağırlıkta
azalma sağladık ve eğimli yapısı sayesinde düşüşlerde kollara gelen darbelerin yayılmasını
sağladık.

Şekil 2.İHA Üst Görünüm
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Gövdenin orta kısımlarında alt ve üst plakalarda bulunan delikli yapı ile malzemelerin ve İHA
üzerine gelecek olan elemanların sabitleme işlemini gerçekleştirdik. Alt gövdede ön tarafa
kamera ve telemetri bağlantısı için uzantı ekledik. Gövde arasında bulunan boşluk ile Şekil
9’de gösterdiğimiz yerli uçuş kartımızı ve güç dağıtım kartımızı muhafaza edep olası
zararlara karşı koruyacak bir alan oluşturduk.

Şekil 3.İHA Ön Görünüm
Ayak kısmında malzeme seçimi olarak alüminyum şeritler kullandık. Bu şeritler kullanılarak
yaklaşık olarak yer ile 600 açıya sahip 20 cm yüksekliğinde ayaklarımızı oluşturduk.
Alüminyum ayak yapısı sayesinde esneklik kazanan İHA’mız yüksek mesafeden olası
düşüşlerde darbeyi minimuma indirerek gövdenin zarar görmesin engellemektedir.

Şekil 4.İHA Sol Görünüm
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Şekil 5.İHA Perspektif Görünüm
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Kollardaki boşluklar sayesinde hava direncinden daha az etkilenerek daha stabil uçması
planlanmıştır.
Her eksen için bir pid kontrolcü jiroskop sensöründen aldığı verilere göre motorların gücünü
ayarlayarak ihamızın düz bir şekilde kalmasını sağlıyor.

Şekil 6. Pich Açıları
Hava aracını sabit uçarken kaydedilmiş pitch açısı verilerinde görüldüğü gibi ihamız stabil bir
şekilde uçabilmektedir.
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2.4 Görev Mekanizması Sistemi
AP-42, yer istasyonundan gelen GPS konumlarına sırasıyla otonom bir şekilde gidecektir.
Bunun için GPS modülü ile konumunu eş zamanlı şekilde belirleyecektir. Telemetri ile yer
istasyonundan aldığı verileri kaydedip yapacak olduğu görevlere kendisini hazır hale
getirecektir. Uçuş bilgisayarı Rasberry Pi 4 üzerinden tespit ettiği alanın konumunu önce
kaydedecek, akabinde yer istasyonuna iletecektir. Tüm kalkış ve inişlerini otonom şekilde
yapacaktır.
Faydalı yük taşıma görevi için tasarlanan düzeneğimiz temel özellikleriyle giriş yapacak
olursak, taban çapı 38 mm tavan çapı 145 mm ve yüksekliği 150 mm olan kesik koni şeklinde
su alma mekanizmamızı tasarladık. Konik şekli seçmemizin temel sebebi, su alma ve
boşaltma işlemini en kısa sürede tamamlamaktır. Koninin tabanında su sızmasını
engelleyecek şekilde yerleştirilmiş kapak EMAX ES3005 su geçirmez servo motor ile kontrol
edilecektir. İHA’mızdan aşağı sarkıtılan su alma mekanizmamızın içerisine koyduğumuz sıvı
seviye sensörü sayesinde, içerisindeki su belirli bir yüksekliğe ulaştığında işlemciye sinyal
verecek ve bu sayede servo motor harekete geçerek tabanı su geçirmez kapak ile
kapatacaktır. Yaklaşık olarak 850 ml ile 1 lt arası bir su alma işlemi gerçekleştirecektir. Alınan
su Raspberry Pi4, Raspberry kamerası ve Python dili kullanılarak görüntü işleme ile renkli
alan konum tespiti yapılacaktır. Tespit edilecek renkli alanın renk değerleri 2.9.3. bölümde
tanıtılan Şekil 10’daki yer istasyonu üzerinden gerçekleştirilecektir. Tespit edilen renkli alan
üzerinden orta nokta bulunarak konum bilgisi ve mesafe bilgisi elde edilecektir. Bu bilgiler
doğrultusunda İHA’ renkli alanı ortalayacak ve su bırakma işlemini gerçekleştirip başlangıç
konumuna dönecektir. Alınan su Raspberry Pi4, Raspberry kamerası ve Python dili
kullanılarak görüntü işleme ile renkli alan konum tespiti yapılacaktır. Tespit edilecek renkli
alanın renk değerleri 2.9.3. bölümde tanıtılan Şekil 10’daki yer istasyonu üzerinden
gerçekleştirilecektir. Tespit edilen renkli alan üzerinden orta nokta bulunarak konum bilgisi ve
mesafe bilgisi elde edilecektir. Bu bilgiler doğrultusunda İHA’ renkli alanı ortalayacak ve su
bırakma işlemini gerçekleştirip başlangıç konumuna dönecektir.
2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri

Seçtiğimiz x2212 motorumuz İHA üzerinde 4 adet bulunmaktadır. Ürün üreticisinden
aldığımız verilere göre motor başına döner kanatlar için 600g, sabit kanatlar için 400g ağrılık
kaldırabildiğini bilmekteyiz. AP-42 ‘nin ağırlığı yaptığımız planlamalar çerçevesinde 2.400
gramı geçmemektedir. Seçtiğimiz bu motor tasarladığımız insansız hava aracını rahatlıkla
uçurabilmektedir. Yine üreticiden aldığımız ve burada paylaştığımız verilere göre
kullandığımız bu motorlarla işlevsellik açısından en uyumlu pervanenin APC1047 olduğuna
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kanaat getirdik. Ancak bütçemiz ve bulunabilirlik açısından değerlendirdiğimizde piyasadaki
muadili olan APC1045’in aynı fonksiyonellikte, daha kolay ulaşılabilir ve daha ucuz
olduğundan plastik 1045 pervanenin kullanılmasına karar verdik.
Yarışmaların görev süresi 5-7 dakika olduğu için ilk görev için 3300 mAh 4S’lik bir batarya,
ikinci görev için 5000mAh 4S’lik batarya kullanacağız. 2 kg insansız hava aracında 500 g itki
sağlamak için 5.2 A gerekli olduğundan 4 motorda 20.8 A akım kullandığında pil 10 dk 20 sn
boyunca güç sağlamaktadır. Bu yapılan ortalama hesaplar neticesinde İHA’nın, hava
koşullarına göre daha fazla akım çektiği durumlarda dahi görevi tamamlayabileceğini
öngördük. Motorlar maksimum 20 amper çekebildiği için 80 amperlik bir sigorta seçtik.
Ayrıca motorların uygun koşulda çalışabilmesi adına maksimum 30 Amper çekebilen escler
seçilmiştir.

Şekil 7. Ana Devre Şeması
Bataryadan gelen güç devre kesici ve sigortadan geçerek güç dağıtım kartına ulaşır. Güç
dağıtım kartı 4 esc ye gücü dağıtır aynı zamanda bataryanın voltunu ölçebilmek için çıkış
alıyoruz. Güç dağıtım kartı üzerindeki regülatörler uçuş kartı için gerekli 5V gücü sağlar.
Uçuş kartımız ile gps, telemetri ve raspberry arasında uart haberleşme sistemi kullanılır.
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Kumanda ile uçuş kartı arasında sbus haberleşme sistemi kullanılır. Escler pwm ile kontrol
edilir.
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Hedef tespit ve tanıma sistemi için donanım olarak Raspberry Pi4 ve Raspberry kamerasını
kullandık. Raspberry ’nin kendi işletim sistemi üzerinden Mu editörünü kullanarak Python
yazılım dili ile görüntü işleme gerçekleştirerek renkli alanı tespit ettik. Alanın alt ve üst renk
değerlerini Şekil 8’deki yerli yer istasyonumuz üzerinden aldık ve bu renk değerlerine göre
OpenCv ile alanı tespit ettik. Tespit edilen alanın çerçevesini alarak orta noktasını belirledik.
Daha sonra kamera görüntümüzün orta noktası (Şekil 8’daki mavi nokta) ile belirlenen alanın
orta noktası ve İHA’mızdan gelen yükseklik verisi ile mesafe hesaplaması gerçeklerdik.
Tespit edilen renkli alana ulaşıldığında ve kamera orta noktası ile çerçevelenen alanın orta
noktası belirli ölçüde uyuşma sağlandığında görev siteminin gerektirdiği işlemi
gerçekleştirdik.

Şekil 8.Alan tespit
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2.7 Uçuş Performans Parametreleri

Toplam Kalkış Ağırlığı: 1615gr (drone ağırlığı)+300gr (su taşıma sistemi)+800gr (su)=2715gr
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
NO

Parça Adı

Birim Fiyatı (TL)

Miktarı

Toplam Fiyatı
(TL)

1

Raspberry Pi4

534,1

1

534,1

2

5MP Raspberry CAM

120,64

1

120,64

3

Navio 2

1591,82

1

1591,2

4

Navio 2 GPS

150,8

1

150,8

5

Navio 2 Güç Modülü

187,25

1

187,25

6

FlySky-i6x kumanda

720,56

1

720,56

12

7

SunnySky X2814 1000KV

200

4

800

8

1045 Siyah Plastik pervane

14

4

56

9

ZTW Beatles 40A ESC

133

4

532

10

4S 4200Mah 40C

486,08

1

486,08

11

Güç dağıtım kartı

69,56

1

69,56

12

MAXI SİGORTA 80 AMP

21

1

21

13

3dr 915 Mhz Telemetri

293,2

1

293,2

14

Lipo pil Çantası

72,92

1

72,92

15

PX4 Pixhawk PIX 2.4.8

1692,36

1

1692,36

16

SUNNYSKY A2212-980KV

112,36

4

449,44

17

SanDisk Ultra16GB

29,89

1

29,89

microSD
18

MAXI Sigorta Yuvası

23

1

23

19

Devre Kesici

40

1

40

20

Su Alma Mekanizması

286

1

286

Baskı
21

Gövde Baskı

510

1

510

22

Toplam

-

-

8.665,08

Tablo 3. Alınan ürün-fiyat tablosu
2.9 Yerlilik
2.9.1 Oto Pilot Kartı

Kendi tasarımımız olan oto pilot kartında işlemci olarak pixhawk gibi piyasada kullanılan oto
pilot kartlarında da kullanılmış olan STM32F407Vg kullanılmıştır. ARM®Cortex™-M4 32-bit
mimaride olan bu işlemci kayan nokta birimi, 168MHz çalışma hızı, 1 Mb flaş hafıza ve
192Kb Sram ile oto pilot için gerekli tüm işlemleri yapabilecek kapasitededir.
Oto pilot kartında sensör olarak 9 eksenli mpu9250 imu, yükseklik ölçümleri için ms5611
yüksek hassasiyetli barometre kullanılmıştır. Kart üzerinde işlemci ve sensörlerin beslenmesi
için bağımsız 2 adet regülatör kullanılmıştır. Bir adet reset, bir adet kullanıcı butonu, 4 adet
gösterge ve 1 adet güç olmak üzere 5 adet led vardır. Kart üzerinde gps alıcısı, telemetri,
raspberry ile iletişim kurabilmek için bağlantı soketleri, motor ile servo bağlantısı
yapılabilecek 8 adet pwm çıkışı, 1 adet batarya gerilim ölçümü için 1 adet de harici ölçüm için
adc girişi mevcut. Ek olarak 2 adet gpio pini ve 1 adet i2c portu bulunmaktadır. Kumanda
alıcısı bağlantısı için sbus giriş portu ve veri kaydı için mikro sd kart yuvası bulunmaktadır.
Programlama için St-link (SWD) portu vardır.
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Şekil 9.Yerli Uçuş Kartı Altium Devre Şematiği
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Şekil 10. Yerli Uçuş Kartımız

2.9.2 Oto Pilot Yazılımı
Yerli oto pilot kartı ile çalışacak yazılım STM32CubeIDE platformunda yazılmıştır. Kart
üzerindeki sensörler ile i2c protokolü kullanılarak iletişim kurulmuştur. İmu sensöründen
okunan veriler trigonometrik denklemlerle işlenerek açı değerleri elde edilmiştir. Bu işlemler
sırasında işlemci üzerindeki yükü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak için sonsuz döngü
250Hz frekansında limitlendirilmiştir. Yazılım üzerinde kumanda bağlantı kopması ve
kumanda alıcısının bağlantısı kopması durumunda aktif olan emniyet (failsafe) sistemi vardır.
Pusula sensörünü kullanarak kalkış yönünü referans alarak baktığı yönden bağımsız şekilde
kontrol modu vardır bu sayede uçuşlar kolaylaşır. İHA üzerinde görev sistemi olmadığı
uçuşlarda daha hafif olduğu için daha hassas kontrol edebilmek için gaz kolu tepe gücünü
limitleyen 2 modu vardır. Pitch Roll Yaw eksenleri. Sabit yükseklik ve gpse göre hareket için
pid kontolleri vardır. Spi protokolü ile sd karta uçuş verilerini kaydeder.
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2.9.3 Arayüz Tasarımı ve Yazılımı
Yerliliğe verdiğimiz önem doğrultusunda yer istasyonumuzu Rad Studio ile Delphi
programlama dilini kullanarak, Windows uygulaması olarak oluşturduk. Şekil 11’daki yer
istasyonumuzda hız, yönelim (pitch, roll, yaw, yükseklik), pusula gibi göstergeler
bulunmaktadır ve otonom uçuş, görüntü işleme, görev mekanizması, pil durumunu
göstermektedir. Yer istasyonumuzda ayarlar kısmında; bağlantı ayarı, görüntü işleme için
gereken renk değerleri, pil göstergesi gibi ayar işlemleri mevcuttur. İha’dan alınan veriler
doğrultusunda bağlanılan Gps adedi, yatay doğruluk ve ayarlanan renk değerlerini
bilgilendirmelerini gerçekleştirmektedir. Otonom uçuş için gereken konum bilgisi ve rota
belirleme işlemini, harita üzerinden koordinat seçimi yaparak gerçekleştirdik. Başlangıç- bitiş
ve seçilen diğer koordinatları ile harita üzerinde rotamızı oluşturarak İHA’mıza rota bilgisi
göndermektedir. Rota bilgileri, anlık gerçekleşen işlemler hakkında yer istasyonumuzdan
anlık bilgilendirme yapılmaktadır.

Şekil 11.Yerli Yer istasyonu
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2.9.4 ESC Donanım Tasarımı ve Yazılımı
İhamızda kullanmak üzere 4s 30A Esc tasarımımızın prototip devresini kurulup gerekli
testlerini yaptık ve pcb siparişi verildi. Pcbde kartın bir yüzüne gnd verilmediği için çalışmadı
ve yeterli zaman ve maddi kaynak kalmadığı için yerlilik kategorisinde Escden vazgeçmek
zorunda kaldık.
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