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1.ORGANİZASYON ÖZETİ
1.1.Takım Organizasyonu
Akçaylak İHA takımına ait görev dağılımı ve takım üyelerinin tanıtımı yapılmıştır Şekil
(1.1)’de organizasyon şeması gösterilmiştir.

Takım Kaptanı
Ahmet Yavuz
Kanyılmaz

3

Malzeme Temini

4

Ön Tasarım

5

Analiz

6

Yazılım Geliştirmeleri

7

Elektrik Elektronik Entegrasyon

4

5

6

7

8

9

29.08.2021

Kavramsal Tasarım

3

2.07.2021

2

2

1.06.2021

Araştırma ve Kaynak Analizi

Elektronik
Entegrasyon

1.05.2021

1

Görüntü İşleme

1.04.2021

Aşamalar

İmalat

İmalat Üretim,
Tedarik Analiz

1.11.2020

NO

Cem Ufuk Yılmaz

Taha Enes Melek

Abdullah Tahir
Kuzuoğlu

1
İŞ

Eftal Demirtaş

1.03.2021

AHMET HASAN
YAĞMURCU
Görüntü İşleme

15.02.2021

Tasarım, Test

AHMET SAİD
ERSOY Elektronik
Entegrasyon

1.12.2020

Ahmet Yavuz
Kanyılmaz
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8

Detaylı Tasarım

9

Montaj İlk Prototip

10

Yazılım Testi

11

Uçuş Testleri

12

Optimizasyon

13

Nihai Ürün Test Uçuşları

1.2.İş Akış Çizelgesi İHA’nın tasarıma başlarken öncelikle görev gereksinimleri ve
tasarım sürecini etkileyen

Tasarım Süreci Özet
İHA’nın tasarıma başlarken öncelikle görev gereksinimleri ve tasarım sürecini etkileyen
parametreler belirlenmiştir ve analiz yapılırken başlıca birkaç unsur değerlendirilmiştir. Bunlar
verimlilik, performans, üretim ve kararlılıktır. Görevi gerçekleştirmek için bu dört unsurdan nasıl
ve ne kadar taviz vermemiz gerektiği kararlaştırılmıştır. Puan analizi yapıldığında kütlece hafif
İHA üretmek ve faydalı iş gerçekleştirmek olarak belirledik.
Tasarım ve Uçuş Kararlılığı
Tasarımın Boyutsal Parametreleri
İHA’nın kütle merkezi belirlenirken başlıca kriterimiz kararlılık ve denge kriterini
sağlamaktır. Puan analizine göre İHA’nın toplam ağırlığı olabildiğince minimize
edilmeye çalışılmıştır. Yük bırakma sisteminin stabilizeyi olumsuz yönde etkilememesi için
yük bırakma sisteminin ağırlık merkezinin ortasına konumlandırılması da bir tasarım isteri
olarak görülmüştür.
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Kanat Boyutlandırmasının Genel Özellikleri

Elevatör Boyutlandırmasının Genel Özellikleri

Dikey Kuyruk Boyutlnadırmasının Genel Özellikleri

AKÇAYLAK İHA Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu
No

Parça Adı

Ağırlık (g) X (m)

Y (m)

Z (m)

1

Aviyonik

265

-0,058

0

0

2

Motor

181

0,110

0

0

3

Gövde

1350

-0,070

0

0

4

ESC

38

-0,050

0

0

5

Kuyruk Sistemi

127

-0,185

0

0

6

Yük Bırakma Sistemi

400

-0,070

0

0

TOPLAM

2361

-0,084

0

0

İHA’nın Tablo (3.2)’de bileşenlerinin moment kolları ve moment hesaplamaları
için İHA’nın en önde bulunan burun kısmı ve tabanı referans alınmıştır. Toplam Yüklü
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Ağırlık 2,361 Kg ve X ekseninde (-380,392 mm) ağırlık merkezidir. Nihai üründe bazı aviyonik
bileşenlerin

konumlarının

değiştirilmesi

ile

ağırlık

merkezinin

konumu

±15

mm

değiştirilebilmektedir.
Aerodinamik Özellikler
Kanat Profili ve Seçimi, uçağın seyir hızını, stall karakteristiğini, kalkış ve iniş mesafelerini
ve diğer aerodinamik özelliklerini etkilemesi nedeniyle en önemli tasarım kriterlerinin başında
gelir. İHA’nın gerekli isterlerleri karşılaması için bazı noktalarda taviz verilmiştir. Bunlardan en
önemlisi İHA’nın verimliliği yerine manevra kabiliyeti ve hız parametreleri ön planda
tutulmuştur. İHA’lar gibi küçük ölçekli hava araçlarında Reynold sayısı profil taşıma ve
sürüklenme katsayılarını çok ciddi etkiler. Bu neden ile profiller uygun Reynold sayıları
değerlerinde incelenmiştir. Reynold sayısı sıfır ile 40 metre arasında hesaplanmıştır ve farklı
irtifalardaki Reynold sayıları bulunmuştur. Bu değerler laminar bölgede varsayılarak
hesaplanmıştır.
●

İHA’nın uçacağı ortalama irtifa değeri 20 m olarak saptandı ve bu değerdeki hava
yoğunluğu ve dinamik viskozite kullanılarak ortalama 240000 Reynold değeri
bulunmuştur.

Airfoil Seçimi
Bu tasarım için öncelikli olarak maksimum taşıma katsayısı en fazla olan ama aynı
zamanda seyahat sırasındaki taşıma katsayısı da olabildiğince az olan profil araştırıldı.
Buradaki amacımız uçağın Vstall hızını olabildiğince minimize etmek ve seyir hızında
iken ulaşılması istenen hıza ulaşmaktır.
1
2

2
L = ∙ ρ∞ ∙ Vstall
∙ S ∙ CL

2∙W

CLmax = ρ

∞∙V2
stall ∙S

CLseyir = ρ

Vseyir ≅ 15,5 m⁄s , Cchord ≅ 0,23 m, Vstall ≅ 9 m⁄s

Reynold Sayısı

0m

20 m

40 m

Vstall ≅ 9 m/s

133866

133613

133314

Vseyir≅ 15,5 m/s

244109

243648

243077

2∙W

2
∞ ∙Vstall ∙S
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Yarışma gereksinimleri sağlayacak ve ses altı hızlarda yaygın olarak kullanılan profiller
seçilip birbirleri ile kaldırma katsayıları (Cl) sürtünme katsayıları (Cd) ve Yunuslama moment
katsayıları (Cm) karşılaştırılıp AKÇAYLAK İHA için uygun olan airfoil seçimi yapılmıştır. Bu
seçim yapılırken maksimum kaldırma katsayısı değeri (Cl maks) ve İHA’nın seyir hücum
açısındaki kaldırma katsayısı değeri (Cl seyir) dikkate alınmıştır. Grafik (3.3)’de görüldüğü
üzere MH 114 profili Clmaks için en yüksek değeri sağlamıştır fakat yarışma gereği İHA’nın
seyir hızının yüksek olması istenmektedir. Bu nedenden dolayı seyir hızını yüksek tutmak
amacıyla Clmaks değerinde 2. olan fakat Cl seyir değeri daha düşük olan NACA 4415
seçilmiştir.

Gövde ve Mekanik Sistemler:
Gövde ve mekanik sistemlerin tasarım çalışmaları genel olarak kavramsal tasarım, ön
tasarım ve detaylı tasarım olacak şekilde üç ayrı aşamada ilerletilecektir. İHA geometrik
boyutlandırılmasında, aerodinamik, itki, yapı, kararlılık ve kontrol gibi hususların analizi
yapılmıştır ve gerekli boyutlandırılma çıkarılmıştır.
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2. Kabiliyet

2.1 Mekanik Kabiliyet
Uçuş Performans Parametreleri
Vstall Hızının Belirlenmesi: Stall hızının kalkış ve iniş hızları üzerinde doğrudan bir etkisi
vardır. Kalkış hızı stall hızının 1,1 katı olarak verilirken iniş hızı da stall hızının 1,2 katı olarak
verilmektedir. Tablo (2.2.1)’de Vstall, Vkalkış ve Viniş değerleri verilmiştir.
W=1,6 Kg

CLmaks=1,235

2.𝑊
=8,3
𝑞.𝑆.𝐶𝐿.𝑚𝑎𝑘𝑠

Vstall = √

S=0,33 𝑚2

q=1,225 Kg/𝑚3

m/s
𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙

9 m/s

𝑉𝑘𝑎𝑙𝑘𝚤ş = 1,1 × 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙

10 m/s

𝑉İ𝑛𝑖ş = 1,2 × 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙

11 m/s
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Tablo (2.2.1)
Minimum Dönüş Yarıçapı
K=0,046

W/S=60,25 N/𝑚2 g=9,81 m/𝑠 2 q=1,225 Kg/𝑚3

CDO=0,016 T=0,700 Kg@16 m/s
Rmin =

4.𝐾.𝑊/𝑠
𝑇
4.𝐾.𝐶𝐷𝑂
𝑔.𝑞. .√1−
𝑊
𝑇/𝑊

=25 m

Vmax

19 m/s

Vseyir

15,5 m/s

Vstall

9 m/s

Kalkış Mesafesi

13 m

Kalkış Ağırlığı

1,670 Kg

Min Dönüş yarıçapı

4m

Maks Faydalı yük

0 Kg

Performans Değerleri

Arama Kurtarma Görev Algoritması ve Görüntü İşlemi
İHA’mız arama kurtarma görevi gerçekleştirerek yardıma ihtiyacı olan insanlara ekip
yönlendirmesi ve ilk yardım seti sevkiyatı yapacaktır. Aynı zamanda FPV kamera ile gözlem
yapılarak yardıma ihtiyacı olanların durumları belirlenecektir.
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Görev Algoritması Akış Diyagramı

Misson Planner Görev Planlaması
Raspberry Pi mini PC ve Raspberry Pi V2 kamera modülü kullanılarak görüntü işleme
gerçekleştirilecektir. Görüntü işleme yazılımı olarak ise OpenCV ve Python kullanılacaktır.
Görev algoritmasında görüntü işlemenin yeri büyük olacaktır. İHA tarama görevine
başladığında görüntü işleme yazılımı da çalışmaya başlayacaktır. Tarama görevi sırasında
görüntü işleme ile sürekli olarak taranan alan işlenecek ve insan tespit edilmeye çalışılacaktır.
İlk adımda hazır kütüphaneler kullanılarak insan tespiti yapılmıştır. Sonrasında insan tespiti
makine

öğrenmesi

tekniği

ile

yazılımın

eğitilmesi

sonucu

yazılım

tarafından

gerçekleştirilecektir. Daha önceden gerçekleşmiş kaza ve felaket alanlarından alınan
fotoğrafların işlenmesi sonucu bu öğrenme gerçekleştirilecektir. Takımımızın bu fotoğrafları
işleme süreci devam etmektedir.
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İnsan Tespiti Örnek Çalışma

İnsan Tespiti Python KOD Çaloşması
Haberleşme Yazılımı:
Pixhawk ve Raspberry Pi mini PC arasındaki haberleşme mavlink mesajları
sayesinde gerçekleşmektedir. Görüntü işleme sonucunda insan tespit edilmesi durumunda
Raspberry Pi Pixhawk’a bulunduğu konum etrafında dönme komutu verecektir. Görsel-1’de
kullanılacak komut verilmiştir. Faydalı yük bırakıldıktan sonra ise kumanda üzerinden İHA
başlangıç konumuna döndürülecektir. Tekrar faydalı yük yüklendikten sonra tarama görevine
kaldığı yerden devam edecektir. Bu işlem için kullanılacak mod Görsel-2’de gösterilmiştir.
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Görsel 1

Görsel-2
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Devre Şeması

Yük Bırakma Sistemi
Faydalı iş olarak sevkiyat yapılacaktır. Yük bırakma mekanizmamız şekilde görüldüğü
gibidir. Çalışma mantığı; alt parçayı tutan çentikler servo kollunun hareketiyle alt parça serbest
kalacaktır serbest kalacaktır. Serbest kalan alt parça yükün ağırlığı ile açılıp yük serbest düşme
hareketi yapacaktır.
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İlkyardım Kiti içindekiler
•

Işık kaynağı

•

Düdük

•

Antiseptik solüsyon

•

Yara bandı

•

200 ml Su

•

Enerji barı

Not: ‘Yerinizi terk etmeyin.’

3. Yenilik
3.1 Görüntü işleme yazılımı geliştirme:
Sürecinin ikinci aşamasında insanların tespit edilmesi görevinde kendi yapay zeka
modelimizi eğiteceğiz. Başlangıçta ieee-dataport ve çeşitli arama kurtarma derneklerinin web
sitelerinden bulduğumuz veri setleri ile modelimizi oluşturacağız. Ardından kendi İHA’mız
çektiğimiz görüntülerli de kullanarak modelimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Sonuç olarak
hızlı ve kararlı bir şekilde insan tespiti yapabilmeyi hedeflemekteyiz.
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Makine Öğrenmesi Örnek

3.3 Tasarım Çalışmaları
Kendi gimbal tasarımımızı yaparak FPV kamera ile çevreyi gözlemleme imkanını
yakaladık.

Gimbal CAD Tasarımı
Yerlilik
Tasarlanan insansız hava aracının fikri mülkiyeti tamamen takımımıza ait olup yine
takımımız tarafından üretimi gerçekleştirilmektedir. Ek olarak İHA’da kullanılan parçaların bir
çoğu yerli imkanlarla üretilmiş yada yerli firmalardan satın alınmıştır.
Dış sistemler
İHA dış sistemleri 3d baskı yöntemi, lazer kesim gibi farklı imalat yöntemleri
kullanılarak, yerli hammadde ve üreticilerde üretilmiştir.
Gövde ve kanat yapı malzemeleri
Sıvı yapıştırıcılar, fotoblok ,xps köpük gibi yapı malzemelerinin hepsi yerli ve milli
sermayeye destek olmaktadır.
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Elektronik sistemler
Elektronik sistemler genel bir ifadeyle pil, Pixhawk, Raspberry Pi, Konnektörler , ESC
ve sensörlerden oluşmaktadır. Satın alınan elektronik parçaların önemli bir kısmı yurt içindeki
satıcılardan tedarik edilmiştir.
Yazılım ve Tasarım
Akçaylak ihamızda kullanılan yazılımın ve tasarım mühendisliğinin tamamı Akçaylak
takımına aittir.
Sadelik
Akçaylak iha üretiminde başlıca kriterimiz sadelik ve ekonomiklik olmuştur.Çünkü bir
sistem ne kadar sade tasarlanmış ise o kadar az hata ile karşılaşılır fikri
benimsenmiştir.İhamızda sadeliğe elektronik ve mekanik olarak 2 farklı bakış açısıyla
bakılmıştır.
Elektronik açısından
daha az aviyonik kullanımı ve aynı işlevi daha sade yazılım kodları kullanılarak
yapılması hedeflenmiştir.
Rasbperry Pi mini pc kullanılarak kodlar olabildiğince sadeleştirilmiş böylece donanımlar
üzerine gereksiz yük binmemiştir.
Diğer bir örnek yük bırakma sistemi için tek servo ile çalışıcak bir mekanizma
tasarlanmış servo motor sayısı azaltılmış ve yük bırakma işleminin olabildiğince hatasız
çalışması amaçlanmıştır.
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Mekanik açısından ise;
Yük bırakma sistemi ,gimball ,Kanat ve kuyruk tutucu sistemleri gibi bağlantı
yerlerinin aynı dayanımı sağlayarak daha portatif ,kolay sökülüp takılması istenmiş
tasarımlarında buna özen gösterilmiştir.
Örneğin;kuyruk tutucu için 3D yazıcıdan basit bir parça çizilmiştir.Bu parça kuyruğun
sabitlenmesini oldukça kolaylaştırmış ayrıca vidalayabilmemize imkan tanımıştır.Silikon işe
yapıştırmak yerine vidalamak ,parçaların sökme takmasını sağlamıştır.

Tasarım yaparken küçük ama işlerimizi çok pratikleştiren tasarımlar yapılmıştır.
Örneğin Servolar kanatlara yapştırılmak yerine küçük servo tutucular yapılmış servolar
bunlara vidalanmıştır.

Yekeler

Servo tutucu
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3D yazıcının faydaları iyi kullanılıp yekeler basılmış, kuyrukta görüntü kirliği ve işlevsellik
arttırılmıştır.

Ayrıca motorun sabitlenmesi ve pillerin yerleştirilmesi için özel bir burun tasarlanmış en
büyük aviyonik parça olan pil içinsabitleme ve iç entegrasyondaki dağınıklık giderilmiştir.

Gövde fotobloktan üretilmiş 3d parçalar olan burun ve kuyruk tutucu ya hızlı yapıştırıcı
sayesinde kolayca yapıştırılabilmektedir.Gövde üretimimiz resimde görüldüğü gibi, oldukça
kolaydır.
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Kuyruğun sabitlenmesi de görselde görüldüğü gibi tek bir vida ile yapılmakta kuyruğun
kabloları karbon borunun içerisinden geçmektedir.Bu durum sistemi ve görünümü oldukça
sadeleştirmiştir.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8

Talep edilen malzeme/hizmet
vb.
Pixhawk Cube + GPS
Kamera
Lipo Pil
Lipo Pil Şarz Aleti
Nvidia Jetson Nano 4GB
80A ESC
433 Mhz Telemetri
Karbon Levha

Adet

Miktar (TL)

1
1
2
1
1
1
1
1

3999 TL
412 TL
1864 TL
330 TL
1603 TL
449 TL
320 TL
200 TL
Toplam: 9177 TL

20

