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1. PROJE ÖZETİ
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Bu başlık altında sabit veya döner kanat İHA’nın tasarım ve geliştirme yaklaşımı ile ilgili genel
tanıtıcı bilgiler verilmelidir. Bu bölümde aracın mimarisi, yapısı, yetenekleri, tasarımın özgün
yönleri ve elektronik bileşenleri ile ilgili genel ve özet bilgiler verilmelidir.
İHA tasarım sürecini 3 farklı konuya öncelik vererek yürüttük bunlar; ağırlık, boyut ve taşıma
kapasitesiydi. İki göreve de uygun optimum bir tasarım için kullandığımız motorlar büyük önem
arz ediyordu. Küçük pervane boyutu ile yüksek itiş gücü ve verimlilik motoru seçerken ki önemli
hususlardandı. Küçük pervaneler kullanmak İHA’nın boyut olarak küçük olmasına ve
dolayısıyla gövde ağırlığının azalmasını sağlıyor. Bununlar birlikte verimli motorlar kullanmak
daha küçük bir batarya kullanabileceğimiz ve batarya ağırlığından da tasarruf edeceğimiz
anlamına geliyor. Araştırmalarımız sonucunda isteklerimize en uygun motoru seçtikten sonra
İHA’mızın tahmini ağırlığını hesaplayarak bu ağırlık ile görevi gerçekleştirmeye yetecek bir
batarya seçtik. Bununla birlikte motorların maksimum çektiği amper ve voltaja uygun ESC
seçtik daha sonra görevler başarılı şekilde tamamlamamıza olanak sağlayacak olan elektronik
bileşenlerin seçimini yaptık. Son olarak İHA üzerinde, görevleri verimli bir şekilde
gerçekleştirmemize olanak sağlayacak elektronik bileşenleri seçmeye başladık, seçim
yaparken İHA üzerinde konumu, yüksekliği gibi verileri yüksek doğrulukla ölçebilmeyi ve bu
verileri işleyebileceğimiz açık kaynak kodlu kontrolcülere odaklandık. Kullanacağımız
elektronik parçalar belirledikten sonra hafif ve küçük bir gövde tasarımı yapmaya başladık.
Tasarımı yaparken İHA’nın rüzgârlı koşullarda bile konumunu stabil bir şekilde koruyabilmesi
ve tüm bileşenleri ufak bir alana sığdırarak küçük bir gövde tasarlamayı hedefledik. Bununlar
birlikte motorları aşağı bakacak şekilde ve gövdeye açılı bir şekilde konumlandırdık. Bu sayede
İHA manevra yapmadan yalnızca motor güçlerini değiştirerek konumunu koruyabilecek aynı
zamanda aşağı bakan motor ve pervaneler sayesinde gövde üzerinde batarya ve elektronik
bileşenleri yerleştirebileceğimiz bir alan açmış olduk. Gövdenin alt kısmını ilk görevde bacak
ikinci görevde ise yük modülünü bağlanabilecek bir şekilde tasarladık. Bu sayede ilk görevde
kullanmayacağımız yük modülünü çıkarıp yalnızca gövdeyi ayakta tutacak olan bacakları
kullanabileceğiz ve ilk görevde gereksiz ağırlıktan kurtulmuş olacağız. Yük modülü tasarımını
yaparken taşıyacağı suyun İHA’nın stabilizesini bozmaması için suyun bulunduğu yüzey
alanını minimuma indirmek için silindirik bir tasarım yaptık bu sayede İHA manevra yaparken
suyun çalkalanması daha kısıtlı bir alanda olacak. Aynı zamanda silindirin içine suyun

2

türbülansını azaltmak için pipetler yerleştireceğiz, bu pipetler suyun akışını önleyecek ve
İHA’nın dengesini minimum düzeyde etkileyecektir.
1.2 Takım Organizasyonu
Ahmet Burhan Yaman: Kadir Has Üniversitesi Endüstriyel Tasarım hazırlık sınıfındayım. 2018
yılından bu yana Tübitak İHA ve İnsansız Su Altı gibi farklı Teknofest yarışmalarına katıldık.
2019’da Montreal FRC yarışmasından “Entrepreneurship Award” ödülü ile döndük. İlgi alanım
tasarım ve üretim üzerine. Solidworks, CorelDraw ve Adobe programlarını verimli şekilde
kullanabiliyorum.
Ozan Eğe: Akdeniz Üniversitesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği hazırlık sınıfında
okumaktayım. İHA sistemleri ile lisede tanıştım ve bu alandaki tutkumdan dolayı kendimi
geliştirmek istedim. Orta derece elektronik bilgisine sahip, iyi derecede Solidworks biliyorum ve
yazılım alanına olan merakımdan dolayı bu alanlarda sürekli kendimi geliştirmeye devam
ediyorum.
İlayda Aydın: Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği hazırlık
sınıfı öğrencisiyim. AutoCAD bilmekte ve elektrik projelerini rahatlıkta okuyabilmekteyim. İHA
sistemleri ile lisede tanıştım ve bu alana ilgim olduğunu keşfederek üzerine gitmeye karar
verdim.
Fatma Zehra Yaman: İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 2. Sınıf öğrencisiyim.
AutoCad ve 3 boyutlu modelleme yapıyorum. Adobe programlarına hakimim.

Takımımızın görev dağılımı ve organizasyon şeması. (Şekil 1.1.1)

Şekil 1.1.1
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1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Bu başlık altında sabit veya döner kanatlı İHA’nın üretilmesi için detaylı tasarım sürecinde
belirtilen aşamanın iş zaman çizelgesi üzerinde gösterimi planlanan ve gerçekleşen şeklinde
karşılaştırılarak detaylı bilgi verilmelidir.
İ.P.
No:

İş Paketi Tanımı

Aylar
Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

1

Görev Planlama

✓

2

Tasarım Belirlenmesi

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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4

5

6
7

Tasarımın Yapısal
Özellikleri
Kontrol ve Güç
Sistemleri Tasarımı
Uçuş Performans

✓

Parametreleri
Hava Aracı Maliyet

✓

Hesaplama
Teknik Çizimler

✓

✓

✓

✓

Planladığımız iş zaman çizelgesine büyük ölçüde uyduk, ancak tasarladığımız yük modülünün
prototip üretimini yaparken fark ettiğimiz hataları giderecek ve kullanım kolaylığını arttıracak
değişiklikler yaptık. Bu da “Tasarımın Belirlenmesi” ve “Tasarımın Yapısal Özellikleri”
başlıklarındaki iş paketini temmuz ayında tekrar ele almamızı gerektirdi. Bunun dışındaki iş
paketlerini planladığımız zaman aralıklarında başlayıp bitirdik.
2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
İHA’mız iki görev için iki farklı boyuta ve ağırlığa sahip olacak. İlk görevi yalnızca gövde ile
gerçekleştireceğiz ve gövde çapımız 362mm (Şekil 2.2.2) yüksekliğimiz ise 192mm (Şekil
2.2.8). İkinci görevde ise gövde altına iniş takımları yardımıyla yük modülünü bağlayacağız.
İkinci görev konfigürasyonunda İHA yüksekliği 392mm (Şekil 2.2.9) olacak. Gövde çapında
herhangi bir değişiklik olmayacak.
İHA’mızın üzerinde yer alan tüm bileşenler, ağırlıklarıyla birlikte Tablo A’daki gibidir.
İlk görevde minimum ağırlık ile uçuş yapabilmek için yük modülü ve raspberry pi kartı
olmadan görevi 1300 gram kalkış ağırlığı ile gerçekleştireceğiz.
İkinci görevde ise yük modülünü ve raspberry pi kartını gövdeye monte ederek görevi 1600
gram kalkış ağırlığı ile gerçekleştireceğiz. İkinci görevde İHA’nın havuzdan çekebileceği
maksimum su miktarı olan 1000ml suyu çektiğinde ise İHA uçuş ağırlığı maksimum 2600
gram olacak.
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Tablo A. sabit veya döner kanatlı İHA Parça ve toplam ağırlık tablosu
No
Parça Adı
Ağırlık (gram) Adet
Toplam Ağırlık
(gram)
1

2806 1300Kv F90 Motor

46,7

4

186,8

2

SucceX 60A 4in1 ESC

14,3

1

14,3

3

Pixhawk Cube Orange

73

1

73

4

Here 3 RTK GNNS

48,8

1

48,8

5

Raspberry Pi 3

42

1

42

6

RaspiCam V2

10

1

10

7

TFmini Lidar

14,9

1

14,9

8

433 Mhz Telemetri

18

1

18

9

2.4Ghz Alıcı

3

1

3,5

10

Güç Modülü

18,5

1

18,5

11

6S 1300Mah 120C Batarya

246

2

492

12

7X4X3 Pervane

9

4

36

13

9g Servo Motor

13,2

1

13,2

14

Su Pompası

40

1

40

15

Sigorta ve Anahtar

19

1

19

16

Karbon Fiber Gövde

270

1

270

17

Yük Modülü

300

1

300

TOPLAM

1600

(Şekil 2.1.1)
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Birinci Görev Konfigürasyonu

(Şekil 2.1.2)
İkinci Görev Yüklü ve Yüksüz

Tablo B. sabit veya döner kanatlı İHA malzeme ağırlık ve denge tablosu
X
Y
No
Parça Adı
Ağırlık
(gram)

uzaklığı

uzaklığı

(mm)

(mm)

Z uzaklığı
(mm)

1

Motor 1 + Pervane

55,7

-165

67,5

0

2

Motor 2 + Pervane

55,7

0

67,5

-165

3

Motor 3 + Pervane

55,7

165

67,5

0

4

Motor 4 + Pervane

55,7

0

67,5

165

5

Batarya 1

246

53,5

70

53,5

6

Batarya 2

246

-53,5

70

-53,5

7

4in1 60A ESC

14,3

0

78

0

8

Raspberry Pi

42

0

65

0

9

Pixhawk Cube

73

0

135

0

10

Here 3 RTK GNNS

48,8

-45

192

45,5

11

Güç Modülü

18,5

35

100

35

Lidar Sensör

14,9

35

-175

-67

Raspicam V2

10

-60

-170

52

Karbon Fiber Gövde

270

0

0

0

Yük Modülü+Elektronik
Bileşenler
Telemetri ve Alıcı

353,2

0

-80

0

TOPLAM

1580,5

-35

555

65,5

21

6

İHA üzerinde bulunan malzemelerin referans, aynı zamanda ağırlık merkezine olan uzaklıkları
Tablo B’deki gibidir. (Şekil 2.1.3)’de referans merkez ve eksenler tanımlanmıştır

(Şekil 2.1.3)
2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
İHA’mızın gövde tasarımını Solidworks programı üzerinden yapıp, karbon fiber plakaları CNC
Freze ile işleyerek hayata geçirdik. Freze işlemeden çıkan parçalardaki kusurları el ile
düzelttikten sonra gövdeyi oluşturduk. Gövde, üst gövde, alt gövde ve kollar olmak üzere 3
ana parçadan oluşuyor. Bu parçaları üst gövdeden alt gövdeye uzanan 8 adet cıvata ve
somun bir arada tutuyor.
Gövdeye 16 derece açı ile bağlı motorlar sayesinde İHA’nın rüzgâra karşı dayanımını
arttırıyor ve bununla birlikte daha küçük bir adım açısı ile daha yüksek hızlara ulaşabilmesini
sağlıyor (Şekil 2.2.1). Ancak motorların açılı yerleşimi, İHA’yı havada tutacak olan dikey itiş
gücünün %4’lük kısmından feragat etmemiz anlamına geliyor. Verimli motorlarımız sayesinde
bu handikap performansımızı ciddi ölçüde etkilemiyor.

(Şekil 2.2.1)
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(Şekil 2.2.2)

(Şekil 2.2.3)

İHA gövdemizin en uzak iki ucu arası uzunluğu 362mm (Şekil 2.2.2) ve motorların gövde
merkezine olan uzaklığı 168mm (Şekil 2.2.3).
Yük modülünü; modül su ile doluyken İHA’nın suyun çalkalanmasından minimum
etkilenmesini sağlayacak şekilde yaptık (Şekil 2.2.4). Silindirik su haznesiyle suyun hareket
edebileceği yüzey alanını küçük tuttuk, bununla birlikte suyun hazne içerisindeki hareketini ve
türbülansını minimuma indirmek için hazneyi dikey biçimde, aralarında boşluk kalmayacak
şekilde pipetlerle doldurduk (Şekil 2.2.5). Pipet kullanmamızın nedeni yük modülünün
silindirik olmasıyla benzer bir nedenden kaynaklanıyor. Suyun hazne içinde hareket
edebileceği yüzey alanını pipetlerle daha küçük yüzey alanlarına bölmek. Bu sayede suyun
türbülansını bütün su haznesi yerine bir pipetin kesit alanı kadar bir alanda gerçekleşecek.
Suyun tahliyesini modülün altında bulunan 44mm çapındaki delikten sağlayacağız. Deliği
kauçuk tıpa ile kapayıp, tıpayı, modülün üst kısmında bulunan servo yardımıyla yerinden
çıkaracağız ve hedef bölgeye suyu bırakacağız.
Yük modülünü, su haznesine bağlı 4 adet bacaktan oluşan iniş takımları ile gövdenin modülle
birlikte ayakta durmasını sağlıyoruz.

(Şekil 2.2.4)

(Şekil 2.2.5)
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Yük modülünü, İHA altında bulunan ve 1. Görevde iniş takımı olarak kullanacağımız plakaya
4 adet cıvata ve somun yardımı ile bağlıyoruz (Şekil 2.2.11).
Prototiplerimizi PVC boru ve Pleksiglas malzemeler kullanarak tamamladık ancak nihai yük
modülümüzü Karbon Fiber ve Cam Elyaf kullanarak üretmek istiyoruz. Bu sayede modülün
dayanımını arttırırken ağırlığını azaltacağız.
İHA’mızın birinci ve ikinci görev konfigürasyonlarının tasarımı (Şekil 2.2.6) ve (Şekil 2.2.7)’de
perspektif görünümünde gösterilmiştir.

(Şekil 2.2.6)

(Şekil 2.2.7)

Birinci görevde İHA’nın yerden yüksekliği 192mm (Şekil 2.2.8). İkinci görevde ise 392mm
olacak (Şekil 2.2.9).

(Şekil 2.2.8)

(Şekil 2.2.9)
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Birinci görevdeki İHA konfigürasyonumuz (Şekil 2.2.10)’deki gibidir. Yük modülü olmaksızın
yalnızca iniş takımlarıyla ile görevi gerçekleştireceğiz.

(Şekil 2.2.10)
İkinci görevdeki İHA konfigürasyonumuz ise (Şekil 2.2.11)’de gösterildiği gibi, iniş
takımlarına yük modülünü 4 adet cıvata ve somunla sabitleyeceğiz ve yük modülünü aynı
zamanda iniş takımı olarak kullanacağız.

(Şekil 2.2.11)
İHA’mızda kullandığımız ana elektronik bileşenleri üst gövde üzerinde ayrı bir iskelette topladık
(Şekil 2.2.12). ESC, Raspberry Pi ve Pixhawk Cube Orange uçuş kontrolcümüz üst üste
konumlanıyor. Here 3 GNNS üstteki plaka tarafından tutuluyor. İHA ile iletişimimizi sağlayan
433Mhz telemetri ve 2.4Ghz alıcı, üst gövdenin altına ve üstüne konumlanmış şekilde duruyor.
Here 3, telemetri ve alıcının antenlerini mümkün olduğunca birbirlerini etkilemeyecek biçimde
yerleştirdik. 2.4Ghz alıcının antenlerini üst gövdeyle arasında karbon fiber plaka olacak şekilde
konumlandırdık. Telemetri ve GNNS’i ise iki farklı uca yerleştirerek olası sinyal karışmalarının
önüne geçmeye çalıştık.
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(Şekil 2.2.12)
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
İHA’mızın aerodinamik yapısını manevra yaparken momentumuna karşı koyarak manevra
kabiliyetini arttıracak şekilde tasarladık, özellikle kolların yaklaşık 16 derece açılı (Şekil 2.2.1)
şekilde konumlandırılmasının sebebi İHA’mızın hızlı bir şekilde giderken drag gücünü arttırarak
daha keskin dönüşler ve duruşlar yapabilmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda 2. görevde yük
mekanizması olacağı için İHA’mız manevra yaparken çok fazla açı olmadan dönmesini ve
durmasını sağlıyor ve bu sayede herhangi bir şekilde İHA’nın stabilizesi bozulmuyor ve görev
yükü dökülmüyor. İHA’mızda 3 bıçaklı 7 inç pervaneler kullandık. Motor itki testleri (Grafik
2.3.1) grafikte belirtildiği gibidir.
İHA’mız pitch, roll ve yaw eksenlerinde ilk başlarda kararsız olup Pid Tuning ayarları yapıldıktan
sonra kararlı hale gelmiş ve çok rahat bir şekilde manevra yapabiliyor olup uçuş testlerinde
stabilliği ve kararlılığı onaylanmıştır (videolarda görebilirsiniz).

(Grafik 2.3.1)
g
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2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Görev mekanizmamız, İHA’nın iniş takımlarına takılıp çıkarılabilen bir yapıya sahip. Bu sayede
ilk görevde kullanmadığımız yük modülünü, ikinci görevde gövdeye altındaki iniş takımlarına
monte ederek kullanabileceğiz (Şekil 2.2.11). Yük modülümüz 310mm genişliğinde ve 200mm
yüksekliğinde (Şekil 2.4.1). Yük modülümüz içerisinde bulunan su haznesinin iç çapı 100mm
yüksekliği ise 130mm (Şekil 2.4.2). Su haznesinin hacmini, “V=π×r2×h” silindir hacim formülünü
kullanarak haznenin 1021 mililitrelik bir hacme sahip olduğunu biliyoruz. Su haznesinin
üstünde kalan 70mmlik alanı servo ve su pompası gibi elektronik bileşenleri yerleştirmek için
kullanıyoruz (Şekil 2.4.2), (Şekil 2.4.3).

(Şekil 2.4.1)
Yük

modülü,

(Şekil 2.4.2)
içerisinde

görevin

gerçekleştirilmesini

(Şekil 2.4.3)
sağlayacak

temel

ekipmanları

bulunduruyor olacak (Şekil 2.4.3). İkinci görev öncesi modülün, gövde ile montajı sırasında,
uçuş kontrolcüsü ve raspberry pi ile yük modülü üzerinde bulunan mesafe sensörü ve kamera
gibi elektronik bileşenleri kablo aracılığı ile bağlayarak kullanıma hazır hale getireceğiz.
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Yük modülümüz üzerinde su pompasının 1000mlden daha fazla su çekmesi halinde fazla suyu
boşaltmak için bir tahliye deliğimiz bulunuyor. Su bu seviyenin üstüne çıkarsa delikten tahliye
ediliyor (Şekil 2.4.4). Yük modülü üzerinde bulunan elektronik bileşenler (Şekil 2.4.5)’deki gibi
konumlanmıştır.

(Şekil 2.4.4)

(Şekil 2.4.5)

Su pompası ve elektronik anahtarlama kartı ile İHA, konumu belli olan su havuzu üzerine
geldiğinde anahtarlama kartını PWM sinyalleri ile “kapalı” konuma getirecek ve su pompası
çalışmaya başlayacak ve belirlediğimiz süre boyunca, üzerinde bulunan hortum yardımıyla
havuzdan yük modülünün içine suyu çekecek. Belirlediğimiz süre sonunda İHA PWM sinyalleri
ile anahtarı “açık” konuma getirip su pompasını durduracak (Şekil 2.4.6).

(Şekil 2.4.6)

(Şekil 2.4.7)

Yük modülünün altında yer alan Raspi Cam v2 kamera ve Lidar mesafe sensörü, yükün
bırakılacağı konumun tespitinde kullanılacak verileri sağlayacak.
Suyun hedeflenen bölgeye tahliyesini, servo motora bağlı olan bir tıpa aracılığı ile yapacağız.
İHA hedefin üstüne geldiğinde, uçuş kontrolcüsüne bağlı olan servo harekete geçecek ve tıpayı
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yerinden çıkartacak (Şekil 2.4.6). İHA bu işlemden sonra belirlediğimiz süre boyunca
konumunu koruyacak ve tüm suyun tahliye olmasını bekleyecek.
2. Görevde kullanacağımız yük modülünün prototipini, imalatın kolaylığı ve tasarımdaki hataları
daha kolay görebilmek için PVC boru ve pleksiglas parçalar kullanarak yaptık, nihai yük
modülünü yaptığımız tasarımla birebir olacak şekilde cam elyaftan üreteceğiz. PVC boru ve
pleksiglas yerine cam elyaf kullanmamızın nedeni modülün tek parça bir yapıya sahip olması,
aynı zamanda daha hafif ve dayanıklı olmasından kaynaklanıyor.

(Şekil 2.4.8)

(Şekil 2.4.9)

(Şekil 2.4.10)

(Şekil 2.4.11)

(Şekil 2.4.12)
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İHA gövde imalatımızı karbon Fiber plakayı CNC Freze ile keserek gerçekleştirdik (Şekil
2.4.10) ve (Şekil 2.4.11). Elektronik montajını ise kendimiz lehimleyerek gerçekleştirdik
(Şekil 2.4.12).
2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
İHA’mız görev gereksinimlerini karşılaması için açık kaynak kodlu ve güçlü bir işlemcisi, hassas
sensörleri olan ve otonom uçuş için gerekli donanımlara sahip Pixhawk Cube Orange (10) uçuş
kontrolcüsü ve bununla birlikte optimum performansı veren Here 3 RTK GNNS modülünü (7)
kullanacağız. İHA’mız itiş gücünü her biri %50 güçte 947 gram itme verebilen 4 adet T-motor
F90 1300 KV motordan (1) ve bu motorları sürecek olan IFlight Succex 60A 4in1 ESC ile (2)
sağlamaktadır.
İHA’mıza güç verecek olan 6S 1300 Mah 120C Lipo bataryalarımız, ağırlık merkezini
dengelemek amaçlı 2 adet lipo bataryanın (3) gövdenin sağında ve solunda, paralel şekilde
bağlanması ile oluşmaktadır. İHA’mızın görev rotasını maksimum doğrulukta takip edebilmesi
için RTK tabanlı yüksek doğrulukta bir küresel konumlama sistemi olan Here 3 RTK GNNS
modülünü (17-18) kullanacağız. Döner kanatlımız 2. Görevi, Raspberry Pi 3 mini bilgisayarı,
(14) RaspiCam V2 (15) kamera modülünü ve TF Mini Lidar sensörünü(8) görüntü işleme ve
hedef tespitinde kullanarak yapacak. İHA’mızın yük modülünde faydalı yük alma ve bırakma
işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan mini su pompası (16) ve servo motoru (12) ile
donatılmıştır. İHA’mızın acil durumlarda güvenliğini sağlamak için herhangi bir sinyal
kopmasında, kumanda ile İHA arasında iletişimi 2.4 Ghz bandında sağlayan alıcı sayesinde
(9), İHA’yı failsafe moduna geçirecek şekilde konfigüre ettik. 250 amperlik bir bıçak sigorta (4)
ve gerektiği takdirde yüksek akıma dayanıklı bir anahtar (5) ile bataryaların güç bağlantısı
kesebilecek ve güvenliği sağlanacaktır. İHA’mız ile yer istasyonuna 433mhz bandında
telemetri sistemi (11) ile bağlantı kurarak anlık olarak İHA ile iletişim sağlayıp durumunu takip
edebileceğiz. Yer istasyonumuza bağlı olan RTK modülü sayesinde yüksek doğrulukta
koordinat verisi elde edeceğiz. İHA’mızda bulunan bütün bu bileşenlerin devre şeması (Şekil
2.4.1) de belirtildiği gibidir. Su pompasını kontrol etmek için PWM kontrollü anahtarlama kartı
(13) kullanacağız.
Ön tasarım raporunda 4 farklı ESC kartı kullanmayı planlıyorduk ancak 4in1 yani 4 ESC’nin
kart üzerinde bulunan modeli ile değiştirdik. Bunun sebebi, 1 kartın 4 karttan daha hafif olması,
böylelikle İHA daha hafif olacak. Bir diğer nedeni ise maliyetinin düşük olması ve kablo
organizasyonunda kolaylık sağlaması, İHA bütünlüğünü korumasıydı.
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İHA’mızın ilk görevi gerçekleştirmesi için gereken otonom görev planını, karmaşık bir görev
planı olmadığı için daha basit bir ara yüz ile yapabileceğimiz QGroundControl programını
kullanacağız ve görev planımızı bu program üzerinden yapacağız. Görev planında bulunan
Waypoint’leri, yarışma alanına gittiğimizde uçuş bölgesi içerisinde İHA ile gerekli noktaların
koordinatlarını alıp görevde bu koordinatları kullanacağız.

Şekil 2.5.1
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
İHA’mızın görev gereksinimlerini tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli olan hedef tespit
ve tanıma sistemi üzerinde halen çalışmalarımız devam etmekte olup hedef tespiti için en
sağlıklı seçenek olan görüntü işleme metodunu kullanacağız.
Hedef tespit ve tanıma sistemimizin temelini görüntü işleme ve hassas konum belirlemeden
oluşmaktadır. Algoritmamızda, Raspberry Pi 3 mini bilgisayarı, RaspiCam V2 kamera
modülünü ve TF MİNİ Lidar sensörü ile kullanacağız. Yazılımımızı ise Python platformu
üzerinde OpenCV kütüphanesini kullanarak geliştiriyoruz.
İkinci görev uçuşumuzun ilk turunda görüntü işleme yazılımı sayesinde İHA’mızın altına takılı
olan RaspiCam kamera modülü ile kırmızı hedefi gördüğünde, görüş açısından çıkana kadar
belirli aralıklarla fotoğraf çekecek ve eş zamanlı olarak Pixhawk Cube Orange ve yüksek
doğruluktaki Here 3 GNNS RTK modülümüzün sağladığı konum datalarını Raspberry Pi mini
bilgisayarımıza mavlink protokolü üzerinden anlık olarak aktarıyoruz ve Lidar sensöründen
alınan irtifa verisini kaydediyoruz. Raspberry Pi mini bilgisayarımız üzerine yazılı olan
algoritmamız ile yapacağımız hesaplama şöyle olacaktır;
Öncelikle RaspiCam modülümüz 1920x1080 piksel boyutunda fotoğraf çekiyor ve kırmızı
rengin HSV renk uzayındaki alt değerleri (160, 100, 100), üst değerlerinin (179, 255, 255)
olduğunu bilmekteyiz. Bu aralıktaki değerlerde olan pikselleri tespit ederek bunların
ortalamasını alıyoruz ve bu şekilde kamerada kırmızı hedefin tam orta noktasına denk gelen
pikselleri tespit etmiş oluyoruz. Lidar sensörü ile yere olan mesafemizi yüksek doğrulukla
bildiğimiz için Pisagor teoremini uygulayarak bir pikselin yaklaşık kaç cm ye denk geldiğini
hesaplayabiliyor ve anlık olarak kırmızı noktanın İHA’nın bulunduğu noktadan X ve Y
eksenlerinde kaç cm uzakta olduğunu bulup, anlık olarak Pixhawk Orange Cube ve RTK
modülü üzerinden çektiğimiz koordinata, bu uzaklıkları ekleyerek kırmızı hedefin merkezinin
koordinatını elde etmiş oluyoruz. Bu işlemi tüm fotoğraflara uygulayarak elde ettiğimiz tüm
hedef koordinat verilerinin ortalamasını alarak elde ettiğimiz konum doğruluğunu arttırıyoruz.
Dronekit yazılımını kullanarak, dinamik bir waypoint değerine bu koordinatı göndererek 2. turda
İHA’mızın su havuzundan, su alma mekanizması ile aldığı suyu direkt olarak hedef koordinata
gidip alçalarak suyu tahliye etmesini sağlayacağız.
Bu algoritmanın örnek değerlerle matematiksel olarak modellemesi (Şekil 2.6.1)’deki gibidir.

(Şekil 2.6.1)
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2.7 Uçuş Performans Parametreleri
İHA’mız görev gereksinimlerini karşılayabilecek optimum tasarım olan 4 rotorlu X tipi bir döner
kanatlıdır. İHA’mız 2806 1300kv motorlar ve 7 inç pervaneler ile, maksimum 9440 gram itiş
gücü sağlıyor. Motorlarımızın 16 derece açılı konumundan ötürü, dikey itiş gücünün cos16
kadarını kullanabiliyoruz. Bu da yaklaşık %4~ lük bir dikey itiş gücü kaybı demek. Bununla
birlikte maksimum 9063 gram dikey itme gücü elde edeceğiz. 1. görev uçuşumuz yük
mekanizmasız olacağı için uçuş ağırlığımız 1300 gram olacaktır. Buda motorlarımız %50 güçte
motor başına 947 gramlık bir itme ile toplamda 3788 gramlık bir itme oluşturuyor fakat kol
açılarından kaynaklı %4 lük bir dikey itiş kaybından dolayı 3636 gramlık bir itme vermektedir
bu itme İHA’mızın ağırlığının çok üzerinde olduğu için detaylı bir pid tuning ayarları yapmamız
gerekti ve denemeler ve hesaplamalarımız sonucunda stabil ve kararlı bir uçuş
sergileyebilecek duruma getirdik.
2. görev uçuşumuzda yük mekanizması ile birlikte uçacağımız için kalkış ağırlığımız 1600 gram
olacaktır. Motorlarımız %50 güçte yaklaşık olarak 3636 gramlık bir itme verebildiği için stabil
bir şekilde maksimum yaklaşık 2036 gramlık bir faydalı yük kapasitesine sahip olmuş oluyoruz.
İHA’nın tasarımında ağırlık dağılımına ve ağırlık merkezine dikkat ettik ve ağırlık merkezi (Şekil
2.7.1) İHA’mızın tam merkezinde olacak şekilde dengeledik.
İHA’mız ilk görevde maksimum 15 m/s minimum 5 m/s ile gidecek ve ortalama olarak 9 m/s ile
gideceğini baz alarak gideceği mesafenin direklerin dışından maksimum 5 er metre olacak
şekilde ortalama 370 metre olacak ve ortalama bir hesap yaparsak 370(m) / 9(m/s) = 41,1
saniyede tamamlamasını öngörüyoruz.
2.görevde ise görevi eksiksiz tamamlamak ön planda olduğu için henüz süre hedefimiz yoktur
fakat maksimum 90 saniyenin altında bir sürede tamamlayabileceğimizi öngörüyoruz.
İHA’mızın 1. görev ağırlığındaki maksimum uçuş süresini şu şekilde hesaplıyoruz;
1300 gramlık bir itiş gücü için saatte harcanan ortalama amper 8A (Şekil 2.7.) 2600Mah
bataryaları %80 deşarj oranında kullanacağız bu da 2.6*0.8= 2.08 A/saat. 2.08/8= 0,26 saat
uçuş süresi yani 15.6 dakika maksimum uçuş süresi elde edeceğiz.
2. görev ağırlığı ile yani yük mekanizması ve ortalama 1000 gram faydalı yük ile bu hesabı
tekrarlar isek hesaplama şu şekilde olur;
2600 gram itiş gücü için saatte ortalama 20A harcanması gerekiyor. Toplamda 2600Mah
bataryaları %80 şarj oranında kullanacağımız için buda 2.6*0.8=2.08 A/saat 2.08/20= 0.104
saat uçuş süresi yani maksimum 6.24 dakikalık bir uçuş süremiz olacak.
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(Şekil 2.7.1)

(Şekil 2.7.2)

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
İHA’mızda kullandığımız malzemelerin maliyet tablosu Tablo 1.deki gibidir.
Tablo 1. İHA malzeme maliyet tablosu
No
Parça Adı

Birim

Fiyatı

Miktarı

Toplam Fiyatı (TL)

1

Pİxhawk Cube Orange

((TL))
2450

1

2450

2

Here 3 RTK+Base Bundle

4165

1

4165

3

1

1313

4

Pixhawk Cube ve RTK Gümrük 1313
Vergisi
433 MHZ Telemetri
703

1

703

5

Lidar

568

1

568

6

4in1 ESC

1158

1

1158

7

7x4x3 Pervane

68

4

272

8

T-motor F90

362

4

1450

9

Karbon Fiber Plaka

687

2

1374

10

Raspberry Pi 3

399

1

399

11

Raspi Cam V2

376

1

376

12

2.4 Ghz Alıcı ve Verici

596

1

596

13

Yük Modülü

400

1

400

TOPLAM

15224
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(Şekil 2.8.1)
Malzemelerin toplam maliyet üzerindeki yüzdelik değerleri (Şekil 2.8.1)’deki gibidir.
2.9 Yerlilik
Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır
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