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1. ORGANİZASYON ÖZETİ

1.1 Takım Organizasyonu
Takımız, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dynamic kulübü bünyesi altında
bilgisayar mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi Enes Ertem tarafından kurulmuştur.
Takımımız HK-FES1 (HASAN KALYONCU- FLYING EXTERMINATION SQUAD 1) adı
altında kurulmuş olup yenilikçi ve özgün projeler üretmek için çalışmalarını
sürdürmektedir. Çalışmalar İHA tasarımı, üretim, otonom uçuş, görüntü işleme ve
uçuş testleri olarak ayarlanmıştır. Takımızda İHA tasarımı yenilikçi bir düşünce ile
tasarlanmıştır. Takım üyelerimiz; yazılım, elektronik, mekanik olmak üzere 3 ana
başlık altında çalışmıştır. Geliştirdiğimiz insansız hava aracının en temel yenilikçi
özelliği şekil değiştirerek karada da gidebiliyor olmasıdır. Takımımızın amacı
ülkemize askeri anlamda fayda sağlamaktır. Takım şeması şekil 1.1’de belirtilmiştir.

ENES ÖZEN
Danışman Hoca

ENES ERTEM
Takım Kaptanı, Pilot

TUNA GİRİŞKEN
Mekanik ve Elektronik

MUHAMMET KAPLAN
Mekanik ve Elektronik

YASİN MURAT
YILDIRIM
Yazılım

İBRAHİM UMUT
NERGİS
Mekanik

SEMİH ÖZKAPLAN
Yazılım

FURKAN DİNÇ
Mekanik

ŞEKİL 1: TAKIM ŞEMASI
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HARUN KOCAOĞLAN
Elektronik

FEVZİ GEZER
Elektronik

•

ENES ÖZEN
enes.özen@hku.edu.tr
0544 965 15 97

•

ENES ERTEM
enes.ertem@std.hku.edu.tr
0530 411 71 19

•

FEVZİ GEZER
fevzi.gezer@std.hku.edu.tr
0505 982 58 27

•

HARUN KOCAOĞLAN
harun.kocaoglan@std.hku.edu.tr
0505 350 46 79

•

MUHAMMET KAPLAN
muhammet.kaplan@std.hku.edu.tr
0539 426 70 16

•

SEMİH ÖZKAPLAN
semih.ozkaplan@std.hku.edu.tr
0507 096 14 77

•

FURKAN DİNÇ
furkan.dinc@std.hku.edu.tr
0505 349 18 53

•

YASİN MURAT YILDIRIM
ymurat.yıldırım@std.hku.edu.tr
0551 139 55 27

•

İBRAHİM UMUT NERGİS
İumut.nergis@std.hku.edu.tr
0538 413 27 27

•

TUNA GİRİŞKEN
tuna.girisken@std.hku.edu.tr
0537 499 09 69
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2. DETAYLI TASARIM RAPORU

2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı
Takımımız yarışmaya uluslararası serbest görev İHA kategorisinde katılmaktadır.
Bu kategoride farklı amaçlar ve görevler için elde bulunan araç üzerinde geliştirmeler
yapılarak veya yeni bir araç üretilerek katılım sağlanabilir. Dynamic HK-FES1 takımı
olarak ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz araç hem hava hem kara aracı olarak
kullanılabilecektir. Aracımızın görev alanı ise bomba imha alanıdır. İnsansız aracımız
hava sahasında kullanım için quadcopter konfigürasyonuna, kara sahasında kullanım
için palet sistemine sahiptir. Aracımız ayriyeten uçuş modüllerine, elektronik
ekipmanlara, şaseye, gövdeye ve iniş takımına sahiptir. Ekipmanların en dengeli
yerleşimi için gövde merkezi eksenli bir tasarım uygulanmıştır. Ek olarak karbon fiber
ve cam fiber çubuklarla destek çubukları, ayak çubukları, ve denge çubukları imal
edilerek tasarıma eklenmiştir. Bomba imha görevi için ise bomba imha kıskacı dahil
olmak üzere bomba imha modülü eklenmiştir. Havada sahasında kullanım sırasında
quadcopter konfigürasyonu aktif hale getirilerek uçuş sağlanmaktadır. Bu şekilde kara
sahasında hareket kabiliyeti bulunmayan bölgelerde daha rahat hareket etme ve
müdahale hızında artış hedeflenmektedir. Kara sahasında kullanım sırasında ise
quadcopter konfigürasyonundan palet sistemine geçilerek kara sahasında hareket
sağlanmaktadır. Sonuç olarak hava yoluyla gidilemeyen ya da girilemeyen yerlere kara
yoluyla daha hızlı bir şekilde ulaşarak bomba imha görevi icra edilmektedir. Ekipman
yerleşimi gövde merkezi eksenine oransal ve deneysel olarak hesaplanıp yapılmıştır.
Gövde merkezimize çapraz olarak karbon fiber çubuklar yerleştirilerek denge
sağlanmış olup, karbon fiber çubukların bitim noktalarına uçuş motorları ilave
edilmiştir. Uçuş motorlarının alt kısmına paralel olarak katlanabilir karbon fiber
pervaneler eklenmiştir. Palet sistemi için gövdemizin iki yanına cam fiber çubuklar
eklenip palet sisteminin konumlandırılması sağlanmıştır. Pervanelerimiz ve palet
sistemimiz katlanabilir biçimdedir. Uçuş kartımız, modüllerimiz, motorlarımız ve
bataryamız gövde merkezi etrafında dengeli bir biçimde konumlandırılmıştır.
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ŞEKİL2: Aracımızın kara modu

ŞEKİL 3: Kara modunun yandan görünümü

ŞEKİL 4: Kara modunun üstten görünümü
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ŞEKİL 5: Kara modunun karşıdan görünümü

ŞEKİL 6: Aracımızın hava modu

ŞEKİL 7: Hava modunun yandan görünümü
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ŞEKİL 8: Hava modunun üstten görünümü

ŞEKİL 9: Hava modunun karşıdan görünümü

İnsansız hava aracımızdan önce onu kullanacak ve onun bakımını yapacak
personelleri ve pilotumuzu düşündüğümüzden dolayı güvenlik amaçlı motorları
aktifleştiren ve gerekli güvenlik kilitlerini uygulayan switch sistemini, Pixhawk uçuş
kartımızın girişine monte ettik. Bu sayede aracın konrollerini yapan kişiyi herhangi bir
tehlikeye atmadan gerekli işlemlerini yapmasını sağladık.
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2.2 Kabiliyet
İnsansız hava aracımız yapması gerektiği görev doğrultusunda hem karada hem
de havada hareket edebilmektedir. Bu kabiliyeti icra etmesi gereken görev için büyük
önem arz etmektedir. Aracımız havada ilerledikten sonra yere inişini gerçekleştirip
kara moduna geçebilmektedir. Sonrasında hedef doğrultusunda ilerleyip üzerine
monte edilmiş bomba imha kitini kullanarak görevini icra edebilmektedir. Bu görev
doğrultusunda yaptığımız çalışmalar aşağıda belirtilmiştir
İnsansız bomba imha aracını kullanan opöratörün cihazın üstündeki sensörler
ile aracı en kolay şekilde idare edebilmesi ve kullanılacak uçuş kartının açık kaynaklı
olması bizim için çok önemliydi. Ayrıca okunan değerlerin doğruluğu ve güvenilirliği
uçuşun güvenli olması bunların birden fazla yedekli olması tercih sebebidir Ayrıca,
uçuş bilgisayarının çeşitli arayüzlere ve ek sensör bağlantılarına sahip olması hem
geliştiriciler için hem de kullanıcılar için kolaylık sağlamaktadır. Bu yüzden birçok
arayüze sahip, iki yedekli sensörleri ve mikrokontrolcüsü bulunan ve açık kaynaklı bir
donanım olan Pixhawk uçuş bilgisayarı olarak seçilmiştir . Pixhawk Q GROUND
CONTROL ile kalibre edilip ayarları yapılmıştır. Pixhawk uçuş kontrolörü, hızla gelişen
ve rafine edilmiş Ardupilot mega veya 3DR robotikten açık kaynaklı bir proje olan
"APM” ye dayanmaktadır. Bu uçuş kontrol cihazı, kullanıcının isteğe bağlı olarak GPS
Modülüyle ve ara noktalarla programlanmış GPS görevlerini yerine getirebilen sabit
kanatlı, döner kanatlı veya çok kanatlı taşıtları (hatta tekneleri ve arabaları) tamamen
otonom bir araca dönüştürmesini sağlar. Otonom stabilizasyon, yol noktası tabanlı
navigasyon ve radyo telemetri modülleri ile iki yönlü telemetri için destek sağlayabilen
tam bir otopilottur.
Verici olarak 6 kanallı FLYSKY FS-i6X 2.4 GHz kullanılmıştır .bu kumandadnın
asıl kullanım amacı iniş modu , kara modu ve hava modunu rahatça yönetebilmek için
seçilmiştir ayrıca Bunun için açık alanda 2 km mesafeden çekebilen FlySky Fs-i6 2.4
GHz kumanda kullanılmıştır. Kullanıcı bomba imha aracını RC kumanda sayesinde
kontrol edebilmektedir. Bu kumandanın üzerinde joystick axisleri ve çeşitli switchler
bulunmaktadır. Bu switchler yardımıyla uçuş modu değiştirilebileceği gibi çeşitli diğer
fonksiyonlar da kullanılabilir. Kumandanın alıcısı Bomba İmha Aracı Üzerinde bulunur
ve pixhawka kullanıcıdan gelen komutları aktarır ve böylece araç üstünde kolay bir
kontrol sağlanır. Uçuş kontrol bilgisayarı, üzerinde voltaj dönüştürücü regülatörü olan
bir modül sayesinde Li-Po batarya ile beslenir. Bu batarya aynı zamanda motorlara da
güç verir. Ayrıca uçuş kontrol bilgisayarına GPS, switch, buzzer ve telemetri modülleri
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de bağlanır. Pixhawk tarafından kontrol edilen motor hızlarını temsil eden PWM
sinyalleri motorları sürmek için kullanılan Electronic Speed Controller(ESC)’lere
aktarılır ve ESC’ler motorlara gerekli elektriksel gücü iletir. Böylece itme kuvveti
oluşur ve kullanıcı Bomba İmha Aracını istediği şekilde kontrol edebilir.
Uçuş ve kumanda kontrol sistemi için döner kanatlı İHA’mızda Pixhawk adı
verilen uçuş kontrol kartı kullanıyoruz. Pixhawk otonom harekette kullanabileceğimiz
oldukça gelişmiş bir otopilot sistemidir. Ayrıca açık kaynak kodlu Stm32 tabanlı,
Ardupilot isimli uygulamaya dayanan bir otopilot modülüdür. Öncelikle Pixhawk uçuş
kartımıza bilgisayar aracılığı ile Ardupilot üzerinden İHA’ya uyum sağlayacak yazılım
yüklenir ve gerekli kalibrasyon yapılır. Bu kalibrasyon işlemi İHA’nın uçuş sırasındaki
dengesi için büyük önem arz edeceğinden su terazisi gibi aletlerle çalışmak daha
uygundur. Bütün bu ayarları yaptıktan sonra uçuş kartı uçuşa hazır hale gelmektedir.
Kullanıcı pilot İHA’yı 10 kanallı RC kumanda üzerinden manuel olarak kontrol
edebilmektedir. Kumanda kontrolünün yanı sıra Q Ground Control isimli uygulama ile
akıllı telefon veya bilgisayar üzerinden Pixhawk’a bağlı wifi modülü kullanılarak wifi
bağlantısıyla kontrol edilebilmektedir. Q Ground Control sisteminin kullanılması birçok
avantajı beraberinde getirmektedir. Bu sistem sayesinde İHA’nın uçuş veriler ve görev
kontrol sistemi rahatlıkla yapılabilmektedir. Ayrıca basit ve kullanışlı arayüzü
sayesinde kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır.
Aracın elektirik şemasına değinecek olursak: Öncelikle aracın tam merkez
noktasına bir adet pixhawk yerleştirilmiştir .

Bu pixhawk uçuş kontrolünü

sağlamaktadır .fırçasız motorlara bağlı olan esc’ler şekil 1.0 daki gibi pixhawka
yerleştrilmiştir. Daha sonra motorlara güç vermek için bi adet batarya ve pdb
eklenmiştir. Her ihtimale karşlı bi adet devre kesici kullanılmıştır. Dc motorlar kolay
anlaşılması için Dc motorlar x ve

Dc motorlar y olarak 2 ye ayrılmıştır. Dc motor x

kara modunda aracın paletlerini hareket etmesini ve böylece aracın manevra
yapmasını sağlar . Dc motor y ise aracın hava veya kara moduna geçmesi için paletin
aşşağı veya yukarı hareket etmesini sağlar.diğer 2 motor ise aracın ayakları olup
havdan kara moduna geçerken aracın ayakta durmasını sağlar. Dc motor esc’leri bir
adet alıcıya bağlanmıştır bu alıcı dc motorların kumanda ile kontrol edilebilir hale
getirmiştir fakat gelen sinyaller pwm‘dir .Ppm’e çevirmek için ise bir adet ppm encoder
kullanılmıştır. Şekil 1.2 de ise aracın bombayı imha etmek için kullanılan kıskacın
elektrik şeması bulunmaktadır bu şemada 1 adet dc motor kıskacın bombaya olan
uzaklığını ayarlamak için kullanılmıştır. Servo motor(servo motor direk alıcıya
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bağlanmaktadır.) ise kıskacın bomba kablosunu kesme hareketini sağlamaktadır. Son
olarak bi adet kamera tx vericisene , tx vericisi ise pdb ye bağlı tx vericisi ile
bilgisayara görüntü aktarılması amaçlanmıştır.

ŞEKİL 10: Elektrik şeması
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ŞEKİL 11: Kumanda ve Pixhawk

ŞEKİL 12: Motor ve pervane dönüş yönleri

2.3 Faydalılık
İnsansız

hava aracımız yapabildiği

görev

doğrultusunda uzaktan

kontrol,

katlanabilir palet tasarımı ve aracın üzerindeki bomba imha kiti ile bomba imha
işlemini

rahatlıkla

gerçekleştirebilmektedir.

Bu

sayede

değerli

askerlerimiz,

polislerimiz gibi güvenlik güçlerimizin canlarını riske atmadan ve halkımız için gerekli
güvenliği sağlayarak bomba imha işlemini gerçekleştirebilmektedir. Bu tasarımımızın
diğer bir güzel yanı ise daha önce bir benzeri yapılmayan şekil değiştirebilen
tasarımımız ile ülkemize çok önemli bir fayda sağlayacak olmamızdır. Araca taktığımız
bomba imha kiti ile aracımızı tasarım açısında daha da ileriye taşımıştır. Ülkemize
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katacağımız tek fayda özel tasarımımız değildir. Bütçe olarak da uygun ve üç boyutlu
baskı ile kendi ürettiğimiz malzemeleri kullanmamızdır.

ŞEKİL 13: Bomba imha kitinin görünümü

2.4 Yenilik
İnsansız hava aracımızda kullandığımız katlanılabilir palet sistemi ile hem hava da
hem kara da ilerleyebilmesi diğer benzer insansız hava araçları ile karşılaştırıldığında
sahip olduğu bu tasarım aracımızın en önemli yeniliğidir. Ayrıca aracımızın bomba
bölgesine havadan hiçbir engel ile karşılaşmadan bomba alanına iniş yaparak
geliştirdiğimiz paletler yardımı ile karadan ilerleyerek bombayı imha edebilmesi en
temel yeniliklerimizden bir tanesidir.

ŞEKİL 14: Katlanabilir palet sistemimizin iki farklı duruşu
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ŞEKİL 15: İniş takımları
2.5 Yerlilik
İnsansız hava aracımızda kullandığımız mekanizma tasarımı bize ait olmakla
beraber bütün üretim aşamalarını sadece kendi imkanlarımızla yapmış bulunmaktayız.
Paletlerimizin katlanabilir olması ve onun yanında iniş takımımızın aşağı yukarı
hareketi

aracımızı

sayesinde

hava

modundan

kara

moduna

geçirebilmemiz

mümkündür. Paletlerimizi tutan ve onların ilerlemesini sağlayan sistemde yine bizler
tarafından yapılmıştır. Yapım aşamasında ekstradan destek almadan deneme yanılma
yöntemi

ile

sadece

okulun

bize

sunduğu

hizmetlerden

yararlanarak

kendi

oluşturduğumuz tasarımı yine kendimiz 3D yazıcılar aracılığı ile çıkartıp gerekli
entegrasyonları yaptık. Aşağıda bazı yapım aşamalarının resimleri bulunmaktadır.
Videomuzda daha detaylı şekilde gösterilmiştir.

ŞEKİL 16: Yapım aşamasından bazı resimler
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Yukarıda da gördüğünüz üzere palet sistemlerimizde farklı yöntemler deneyerek
en verimli ve en sağlam sistemi bulmaya çalıştık. Kendi imkanlarımızla sağladığımız
3D yazıcımız ile aracımız için gerekli parçaların çizimi ve bastırılması da bize aittir.

ŞEKİL 17: Palet sisteminin son hali

ŞEKİL 18: Aracın alttan görünümü
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2.6 Sadelik
Geliştirdiğimiz araçta kullandığımız malzemeler kendi imkanlarımız ile sağlanıldığı için
bu araç ekonomik açıdan gayet uygun ve pratiktir. Kullandığımız dc motorlar çok fazla
güç gerektirmediği için pilimizi de daha tutumlu kullanabilmekteyiz. Ayrıca insansız
hava aracımız hem havada hem de karada görev alabildiğinden dolayı daha fazla
ağırlığa sebebiyet vermemesi için sadece bir batarya kullanıyoruz. Bu batarya birçok
avantajı beraberinde getiren yeterli deşarj oranına sahip Lipo bataryadır.

ŞEKİL 19: 3S 11.1V Lipo pil Batarya 2500mAh 25C

2.7 Hakem Takdiri
Geliştirdiğimiz araç kendi tasarımımız olduğu için ve en önemlisi daha önce
hiçbir benzeri olmayan şekil değiştirebilen bomba imha aracını yaptığımızdan dolayı
hakem takdirini beklemekteyiz. Bunun yanında sosyal ve askeri açıdan ülkemize çok
büyük faydalarda bulunacağımızı belirtmek isterim.
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3. BÜTÇE TABLOSU

No

Talep edilen
malzeme/hizme

Miktar (TL)
Gerekçe

t vb.

1

6 V 100 RPM

5 TANE

Aracımızın palet sistemini aşağı yuları kaldırıp

Karbon Fırçalı

300 TL

indirmeye, tekerlerimizin dönmesi için gerekli

Redüktörlü Mikro

gücü sağlamak için kullanılmıştır.

DC Motor
2

Feetech FS90R

1 TANE

Aracımızın bomba imha kitinin hareketini

Sürekli Dönebilen

50 TL

sağlamak için kullanılmıştır.

Fırçalı 20A RC

5 TANE

Aracımıza gidecek gücün kontrolünün

ESC 2S (3-9.4V) 2

750 TL

sağlanması için kullanılmıştır.

Mikro Servo
Motor - PL-2820
3

Khz (İki Yönlü)
4

5
6

10x4.7 Karbon
Fiber Katlanabilir

4 TANE

Aracımızın uçması için gerekli olan

Pervane CW/CCW

1.600 TL

pervanelerdir.

Palet ve Tekerlek

1 TANE

Aracımın ilerlemesi için gerekli olan palet

Seti - PL-106

250 TL

sistemidir.

Flysky FS-i6

1 TANE

Aracımızın manuel kontrolü için gerekli olan

2.4GHZ 10 Kanal

650 TL

mekanizmadır.

Matek Mini Güç

1 TANE

Aracımızın düzenli ve organize uçuş yapmasını

Dağıtım Kartı 5/12

70 TL

sağlayan mekanizmadır.

Alıcı-Verici
Kumanda
(Entegre LCD
Ekran)
7

V BEC
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8

9

Pixhawk Uçuş

1 TANE

Aracımız için gerekli yazılımı bulunduran uçuş

Kartı 1 32 Bit

900 TL

kart sistemidir.

Pixhawk APM

1 TANE

Pixhawk ile bilgisayarımız arasında iletişim

Wifi Modülü

140 TL

kurmak için gerekli parçadır.

1 TANE

Arıcımız için gerekli olan gücü sağlamaktadır.

10 3S 11.1V Lipo pil
Batarya 2500mAh

500 TL

25C
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