TAKIM ADI: ELEK-DRONE
ARAÇ TÜRÜ: DÖNER KANAT
ÜNİVERSİTE: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TAKIM KAPTANI: ÖMER FARUK KÜÇÜK
1. PROJE ÖZETİ
1.1. Tasarımda İzlenen Yöntem
Döner kanatlı insansız hava aracı(İHA) olan Hadrone-1, tasarımı ve mimarisi tamamen
özgün olarak elde edilmiş bir araçtır. Araç tasarlanırken dayanıklılığı ve elektriksel bileşenlerin
şase üzerindeki konumu göz önünde bulundurularak hayata geçirilmiştir. Araç bir bütün haline
geldiği zaman ağırlık ve denge açısından olumsuz sonuçlar doğurmaması için kütle merkezi
göz önünde bulundurularak çizimi tamamlanmıştır. Gelişim sürecinde prototip olarak bir
tasarım çizilmiş ve lazer kesim işlemi ile çizilen plaka elde edilmiştir. Bu plaka üzerinde
elektriksel iletkenlik testleri yapılmış ve iletkenlik durumları değerlendirilmiştir. Prototip plaka
üzerindeki elemanların her birisi yeni tasarım üzerinde konumlandırılarak asıl plakalar
tasarlanmıştır. Bu yeni tasarım lazer kesim işlemi ile alüminyum plaka üzerine işlenmiş ve son
halini almıştır.
Hadrone-1 aracı, her biri bir motora bağlı dört kolu ve her kol için bir adet iniş takımları
bulunan dört iniş takımına sahip bir insansız hava aracıdır. Tasarım; şaseye ait plakalar,
bağlantı parçaları ve su alma mekanizması tarafından tamamen özgün bir yapıdadır. Araç
yapısal

olarak

birleştirilirken

titreşim

ve

darbe

sönümleme

oranları

göz

önünde

bulundurulmuştur. Bu yüzden mekanik aksamlar tamamen cıvata, fiberli somun ve pul
yardımıyla sabitlenmiştir. İHA, su alma mekanizması üzerine tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Araç üzerinde bir adet uçuş kontrol kartı, bir adet Jetson Nano, dört adet fırçasız motor ve esc,
iki adet su pompası, GPS, telemetri, motor sürücüsü, regülatör kartı, kumanda alıcısı ve fan
gibi elektronik bileşenler bulunmaktadır.
1.2 Takım Organizasyonu

Şekil 1.1. Görev dağılım şeması

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Tablo 1.1. İş zaman çizelgesi
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2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Hadrone-1 aracı nihai tasarımında karşılıklı motor uzaklıkları 550mm ve iniş takımları
uzunluğu olarak 150mm tasarlanmıştır. Görev-1 için yüksüz ağırlık 1480gr olarak ölçülen araç,
Görev-2 için 1785gr olarak hesaplanmıştır. Tasarım çizilirken gereken bütün elektriksel
donanımlar hesaba katılmış ve ağırlık merkezi göz önünde bulundurulmuştur. Görev-2 için
hedeflenen su miktarı 250ml olup, yüklü toplam ağırlığa eklendiği zaman 2035 gr olarak
hesaplanmıştır. Bu ağırlık motorların kaldırabileceği ağırlığa dahildir. Görev-2 için kullanılacak
mekanizma ve ekipmanları Görev-1 için çıkarılarak, ağırlıktan kazanç elde edilmektedir.

Tablo 2.1. Hadrone-1 araç parça ve toplam ağırlık tablosu
No

Parça Adı
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100A Sigorta
1147 Plastik Pervane
12mm-10mm Karbonfiber Boru
4020 Pwm Soğutucu Fan
915 Mhz Telemetri
Batarya Plakası
Buzzer + Güvenlik Butonu
DC 6-12V R385 Su Pompası
Little Bee 30A ESC
FlySky İA6B Alıcı
GPS Tutma Aparatı
İniş Takımı Tutma Aparatı
JetFire 3300 mAh 14.8 V Li-Po
Batarya
Jetson Nano Developer Kit
M8N GPS
Matek Güç Dağıtım Kartı
Motor Tutma Aparatı
Pixhawk Titreşim Önleyici
Rasberry Pi Kamera v2
Su haznesi
SunnySky X3108S 720 Kv Motor
Şase Alt Plaka
Şase Plakalarını Tutma Aparatı
Şase Üst Plaka
Voltaj Yükseltici (Regülatör)
TOPLAM(GÖREV-1)
TOPLAM(GÖREV-2)
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Ağırlık
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4
12,5
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32
20
13
9
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9
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1
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1
1
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Toplam
Ağırlık(gram)
5
50
106
32
20
13
9
220
36
10
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48
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1
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20
10
12
17
4
75
76
80
20
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15
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10
48
17
4
75
324
80
80
70
30
1480
1785

Adet

Şekil 2.1. Referans noktası ve ağırlık merkezi gösterimi

Şekil 1.2.’de görüldüğü üzere; referans noktası olarak motor tutma aparatının uç noktası
alınmıştır ve -X, -Y ve -Z koordinat yönleri gösterilmektedir. Kütle ağırlık merkezi Şekil 1.2.’de
gösterilmektedir ve hesaplanan değerler kapsamında hava aracının merkez noktasında
bulunmaktadır. Ayrıca -X, -Y ve -Z eksen uzaklıklarının verildiği Tablo 2.2.’de, kütle merkezinin
de -X, -Y ve -Z eksenlerine olan uzaklıkları da gösterilmiştir.
Tablo 2.2. Hadrone-1 araç malzeme ağırlığı ve denge tablosu
No
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Komponent Adı

Ağırlık
(gram)
13

Batarya Plakası
DC 6-12V R385 Su
110
Pompası(1)
DC 6-12V R385 Su
110
Pompası(2)
3300 mAh 14.8 V Lipo Batarya
330
Jetson Nano Developer Kit
118
M8N GPS
20
Matek Güç Dağıtım Kartı
10
Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı
17
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75
SunnySky X3108S 720 KV
76
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SunnySky X3108S 720 KV
76
Motor(2)
SunnySky X3108S 720 KV
76
Motor(3)
SunnySky X3108S 720 KV
76
Motor(4)
Şase Alt Plaka
80
Şase Üst Plaka
70
TOPLAM
1257
Kütle Ağırlık Merkezi (CG)
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37,25

65,95

294,76

37,25

-65,73

284,47

57,5
-34,52
123,72
14,6
8,7
-38,5

65,05
-50,91
40,1
37,63
-7,05
29,7
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302,65
331,11
330,38
285,7
263,05

0

0
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0

0

20

0

-272,75
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0

272,75

292,75

-36,5
8,5

0
0

292,75
292,75

-16,63

-0,32

292,2

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Döner kanatlı insansız hava araçlarının en önemli uzuvları şase ve gövde sistemleri olarak
bilinmektedir. Bu düşünce ile prototip aşamasında tamamen özgün bir şase elde edilmek
amaçlanmıştır. Bu amaca uygun bir alt plaka ve üst plaka katı model olarak çizilmiş ve plaka
üzerine lazer kesim işlemi uygulanması hedeflenmiştir. Plaka cinsi olarak prototip aşamasında
akrilik ve alüminyum olarak karar kılınmıştır. Bu nedenle prototip aşamasında akrilik bileşene
sahip iki adet şase plakası ve alüminyum bileşene sahip iki adet şase plakası lazer kesim
işlemi ile elde edilmiştir. Bu şaseler hem ağırlık açısından hem de dayanım açısından ölçülmüş
ve gerekli testlere tabi tutulmuştur. Bu testler sonucunda akrilik olarak bilinen termoplastik
malzemenin istenilen dayanım değerlerini vermediği sonucuna varılmış ve alüminyum bileşene
sahip bir şase elde edilmesi konusunda karar kılınmıştır.

Şekil 2.2. Prototipe ait şase plakaları
Prototip aşamasında alüminyum olarak karar kılınan malzeme cinsinden sonra elektronik
elemanların montaj kısmına geçilmiş ve bazı hatalarla karşılaşılmıştır. Gerek elektrik iletkenlik
açısından gerekse elektronik devre elemanlarının konumlandırılması açısından sıkıntı çekilen
şaselerin revize edilmesine karar verilmiştir. Elektriksel iletkenlik sorunu sprey boya ve vernik
yardımıyla çözülmüştür, kısa devre durumu multimetre cihazıyla test edilmiştir. Daha
sonrasında asıl şaseye ait plakalar için son çizimler tamamlanmış ve katı modelleme
ortamında analizler yapılmıştır. Son halini alan Hadrone-1 aracına ait şaseler, elektronik devre
elemanlarının bağlantı noktalarına ait delikler göz önünde bulundurularak katı model olarak
boşaltma işlemine tabi tutulmuştur. Gerek kablolar ve gerekse kelepçe gibi parça sabitleme
aparatları için ihtiyaç dahilinde katı modelleme boşaltmaları da yapılmıştır. Bu boşaltma
işlemleri görsel tasarım açısından da önem arz ettiği için olabildiğince nizami ve göze hitap
eder bir biçimde tasarlanmıştır.

Şekil 2.3. Şase alt plaka

Şekil 2.4. Şase üst plaka

Şekil 2.3. ve Şekil 2.4’ de gösterilen Hadrone-1 aracına ait son halini almış şase plakaları
lazer kesim işlemi ile elde edilmiştir.

Şekil 2.5. Hadrone-1 aracına ait teknik resim
İHA’ya ait teknik resim görünüşleri standartlara uymak şartıyla Şekil 2.5.’de verilmiştir.
Hadrone-1 aracı ağırlık merkezi konumlandırılması açısından oldukça dengeli ve stabil
haldedir. Bu denge durumu öncelikle montaj aşamasından başlamaktadır. Montaj yapılırken
yapısal parçalar, şaseye uzaklık açısından nizami bir biçimde yerleştirilmiştir. Şaseye ait alt ve
üst plaka arasına yerleştirilecek elektronik bileşenler hesaba katılarak ara parça elemanı 3D
yazıcı vasıtası ile elde edilmiştir.

Şekil 2.6. Hadrone-1 aracına ait yapısal montaj ve demontaj görünümü
Bu parçalar şasenin kollara uzanan yönlerindedir ve kolların yerleşeceği bir biçimde
tasarlanmıştır. İniş takımları için gereken açı değeri 60 olarak düşünülmüştür ve bunun için
dört adet parça yine aynı şekilde 3D yazıcıdan elde edilmiştir. Fakat iniş takımlarına gelecek
olan 60 derecelik üretilen parça; montaj edildiği takdirde plakalar arasındaki parçada zorlanma

meydana getirmiştir. Bu yüzden bu parçalar tekrar revize edilerek 90 derece olarak üretilmiş
ve üzerine düzlem tasarlanmıştır. Bu düzlem, ESC’lerin geleceği konum olarak düşünülmüş
ve buna göre montaj yapılmıştır. Ayrıca motorlar içinde bağlama parçası üretilmiştir. Bu parça
üretilirken motora ait teknik resimler gözetilerek vida gelecek deliklere ait hesaplamalar yapılıp,
buna uygun bir tasarım elde edilmiştir.
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Döner kanatlı İHA’larda aracın havada kalması için gerekli taşıyıcılık pervanelerde
sağlanmaktadır. Bu taşıyıcılığın sağlanabilmesi için bir itki kuvvetine ihtiyaç duyulmaktadır.
Pervanelerden elde edilebilecek statik itki değeri T=Ctρn²D⁴ formülü ile bulunmaktadır. Burada
Ct pervane itki sabiti, ρ havanın yoğunluğu, D pervane çapı ve n değeri bir saniyedeki devir
sayısıdır. Hadrone-1 aracı ağırlığı Görev-2 için daha fazla olacağı için bütün hesaplamalar
yüklü ağırlık ile yapılmaktadır ve bu değer 2.1 kg’dır. Pervane çapı 1147 inç ve bataryanın
maksimum gerilim seviyesi 16,8 V olarak alındığında aracın stabil bir şekilde havada
kalabilmesi için bir dakikadaki gereken devir sayısı; Yarı devir=720*16,8/2=6048 dev/dak
olarak hesaplanmıştır. Yarı devirde yaklaşık 6000 dev/dk değeri alınırsa seçilen 1147 pervane
için ; Ct değeri 0,1349 , pervane çapı 0,2794 metre , n = 720*(16,8/2)/60 = 100,8 dev/sn olarak
hesaplanmıştır. Bu değerler statik itki hesabı için kullanıldığında;
T = 0,1349*1,225*100,8²*0,2794⁴ = 10,23N bulunmuştur. Bu değer Hadrone-1 aracının
sağlayacağı statik itki değeridir. İhtiyaç duyulan statik itki değeri ise; Tihtiyaç = 2,1*9.81/4 =
5,15N olarak hesaplanmıştır ve buradan sonuçla Hadrone-1 aracı rahatlıkta hover
pozisyonunda durabilmektedir.
Seçilen motorun bir dakikada maksimum sağlayacağı devir; 720(KV)*14,8(V)=10656
dev/dakika olarak hesaplanmıştır. Bu hesabı radyan cinsinden yazabilmek için gerekli formül
kullanıldığında; Wv=2π*KV/60=2π*720/60 = 75,398 rad bulunmuştur. Bu hesap motorumuzun
1V değeri için karşılığındaki radyan değeri olarak geçmektedir. Bu değeri de pilimizin voltajı ile
çarptığımızda ise; W=Wv*V= 75,398*14,8 = 1115,89 rad/s sonucuna ulaşılarak açısal hız
değeri bulunmuştur.

Şekil 2.7. 1147 inç pervane için yapısal analiz değerleri

Şekil 2.7.’ de görüldüğü üzere SolidWorks programı ile yapısal analiz bölümünden
yararlanılarak, 22N kuvvet pervane kanatlarına uygulandığı zaman zorlanma teşkil etmektedir.
Bu zorlanma pervanenin motora bağlandığı deliklerine yakın yerlerde oluşmaktadır. Von mises
stresi olarak okunan değerler minimum olarak 42.1436 N/m^2 ve maksimum olarak 153853
N/m^2’dir. Gerinim olarak eş değer gerilme değeri minimum 1.72889e-008 ve maksimum
5.56765e-005 okunmaktadır.
2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Görev mekanizması tasarımı yapılırken su motoru kullanılması uygun görülmüştür. Su
alımında düşük enerji tüketimi, kısa sürede istenilen miktarda su alımı, asgari ekipman
kullanımı ile arıza riskini minimalize etmesi gibi sebeplerden dolayı mekanizma tercihi suyu
pompalama yönünde olmuştur.

Şekil 2.8. Görev mekanizmasına ait elektronik devre görseli
Su motorlarının istenilen verimlilikte çalışması için öncelikle motor sürücüye ihtiyaç vardır.
Sebebi ise İHA’nın uçuş motorlarından bağımsız asenkron çalışacak motorların sürülebilmesi,
haberleşmesi ve hız kontrolü için önem arz etmesidir. İHA’ya kolay entegre edilmesi, kaynak
çokluğu ve uygun fiyatı sebebiyle L298N model sürücünün kullanılmasına karar verilmiştir. Su
pompalarının hızının kontrolü için, kullanılacak olan motor sürücüsüne gerekli güç “Matek” güç
dağıtım kartından alınan çıkışların regülatör kartına bağlandıktan sonra gerekli güç kaynağı
sağlanmış olacaktır. Motor sürücüsünün Jetson Nano’daki 12-18 ile 22-32 numaralı görev
pinleri ile bağlantıları yapıldıktan sonra ikinci görev olan otonom su alma görevi Jetson Nano
üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Şekil 2.9. Su mekanizmasına ait teknik resim
2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
Uygunluğu, fiyatı ve performansı açısından yapılan değişiklikler neticesinde SunnySky
X3515S 900KV yerine daha hafif bir tasarım yapıldığından SunnySky X3108S 720KV model
fırçasız motor tercih edilmiştir. Kullanılacak olan motor ve elektronik devre elemanlarının
ihtiyaç duyduğu akımlar göz önünde bulundurularak insansız hava aracı hafiflediği için, yeterli
güç ve uçuş süresini sağlayacak olan ön tasarım raporunda(ÖTR) belirtilen 22.2V 8000 mAh,
40C, 6S Li-Po batarya yerine JetFire 14.8V 3300mAh 40C 4S Li-Po batarya seçilmiştir. Bu
sayede insansız hava aracının ağırlığı düşürülmüştür.
Seçilen motorun tam yük altında çektiği 20A göz önünde bulundurularak, 25A üzerinde bir
ESC seçilmesi uygun olacağından 30A veren bir ESC tercih edilmiştir. ESC olarak ÖTR’de
seçilen Racerstar SPROG X 35A yerine sürekli akım taşıma kapasitesine sahip; düşük voltaj,
aşırı ısınma ve gaz sinyali kaybı gibi sıkıntılara karşı koruması olduğundan Emax BLHeli Series
30A ESC modeli seçilmiştir. Ancak sürekli akım taşıma özelliğinden dolayı entegrasyon
sürecinde yapılan testlerde aşırı ısınma sonucunda 4 adeti tahrip olmuş, kullanılamaz hale
gelmiştir. Test çıkarımlarından yola çıkarak ESC değişimine karar verilmiş ve yeni ESC
markası FVT LittleBee 30A olarak seçilmiştir. Diğer ESC’lerden farklı olarak ısınma problemi
ortadan kalkmıştır, yanıt hızı daha yüksek olan BLHeli_S serisine geçilmiş ve daha üstün
frenleme performansı elde edilmiştir.
Güç dağıtım kartı; Li-Po batarya, ESC’ler ve diğer sistemlerin güç bağlantılarını organize
etmesinden dolayı kritik bir güç sistem parçasıdır. ÖTR’ye göre değişen bileşenler güç dağıtım
kartında model değişikliği ihtiyacı doğurmuştur. Matek FCHUB-6S güç dağıtım kartı yerine

Matek PDB-XT60 güç dağıtım kartı tercih edilmiştir. Matek PDB-XT60, 4x25A sürekli çıkış
akımı sağlamasından dolayı motorlara yeterli akımı sağlayabilmektedir. DC 5V-DC 12V çıkış
gücüne sahip olması da kullanılan çeşitli donanımlara gerekli gücü sağlamaktadır.
Elektrik devrelerini yüksek akımdan korumak için FUSECAR BMS 100A model sigorta
kullanılmıştır. Tasarlanan İHA’nın çekebileceği maksimum akım yaklaşık olarak 89A
olacağından 100A’lik sigorta kullanımı daha uygun olacaktır. Ayrıca devre anahtarlaması için
500A’e kadar dayanıklı olan AKSA-06027 devre kesici anahtar tercih edilmiştir.
Aracımıza otonom hareket kabiliyeti kazandırmak için uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk
2.4.8 kullanılmıştır. 32 bit mikroişlemcisi sayesinde işlem gücü yüksek bir uçuş kontrolcüsüdür
ve harici sensörler ile uyumludur. Açık kaynak kodlu bir yazılıma sahiptir ve konfigürasyon
ayarları kolay yapılabilmektedir. Fiyat ve performans açısından da uygun bulunmuştur.
GPS modülü olarak; açık kaynak kodlu uçuş kontrol kartları ile uyumu, 500mm’lik konum
hassasiyeti ve 30 gramlık ağırlığı olması nedeniyle UBLOX M8N GPS modülü tercih edilmiştir.
İHA’nın yer kontrol istasyonu ile gerçek zamanlı haberleşmesini sağlamak amacıyla 3DR 500
Mw 915 MHz Radyo Telemetri sistemi seçimi yapılmıştır. Ancak yarışma şartları göz önüne
alınarak uçtan uca şifrelemeli telemetri ihtiyacı duyulmuştur. Bu ihtiyaç sebebiyle XBee S2C
RF Modül tercih edilmiştir. XBee, 2.4 GHz frekansında çalışan kablosuz haberleşme
modülüdür. XBee’nin kendi programı olan XCTU programı sayesinde RX, TX birbiriyle
eşleştirilerek gerekli uçtan uca şifreleme sağlanmıştır.Kumanda vericisi olarak ise 6 kanala
sahip FlySky FS-İ6X kullanılmaktadır. Alıcı olarak ise; 2.4 GHz bandında FS-X6B ile
haberleşmesi sağlanmaktadır. Kumanda alıcısının 6 adet kanal kablosu bulunmaktadır.
Oluşan karmaşıklığı sorununu çözmek için ise Pixhawk PPM Encoder modülü kullanılmaktadır.
Mini bilgisayar seçiminde yüksek performanslı olduğu için NVIDIA Jetson Nano Geliştirici
Kit tercih edilmiştir. Yazılımı kolayca geliştirilebilir olması ve görüntü işlemede hızlı olması,
yüksek performans sağlamaktadır. İşlemleri gerçekleştirirken 4GB bellek ve 5 Watt güç
tüketimi ile yüksek verime sahiptir. Yazılıma işleyeceği görüntüyü aktarırken; 160° görüş açısı
ve hafifliği nedeniyle Raspberry Pi Kamera Modülü V2 model kamera kullanılmaktadır.
Yer istasyon yazılımı olarak; ArduPilot ve PX4 Pro ile çalışan araçların tam kurulumunun
avantaj sağlayacağı düşünülerek Mission Planner arayüzü seçilmiştir. Otonom uçuş için görev
planlama desteğinin yanı sıra; araç konumunu, uçuş yolunu, yol noktalarını ve araç
parametrelerini gösteren bir uçuş haritası ekranına sahiptir. Tüm platformları desteklemesi ve
Türkçe dil desteğinin olması Mission Planner programının kullanılmasının tercih sebebidir.
Su pompası seçiminde ise İHA’nın sahip olduğu su haznesine olabildiğince zamanı az
harcayıp çok miktarda su pompalaması amaçlandığından R385 DC 6-12V model mini su
pompası uygun görülmüştür. Matek PDB çıkan BEC 12V çıkış gerilimiyle su pompasının
titreşim olarak fazla etki edeceğinden dolayı, 12V yerine MT3608 regülasyon kartı kullanılarak
daha az titreşim oluşturacak optimum gerilim değerine düşürülmüştür.

Su pompalarını kontrol etmek amacıyla bir motor sürücüsüne ihtiyaç duyulmuştur. 2 adet
su pompası kontrolü için şaseye kolayca monte edebileceğimiz 4 adet vida deliği bulunması,
yüksek sıcaklık ve kısa devre koruması olması, üzerinde dahili soğutucu bulunması sebebiyle
L298N motor sürücüsü tercih edilmiştir.

Şekil 2.10. Hadrone-1 aracı bağlantı şeması
Uçuş görevinin otonom yapılabilmesı için pist alanında belirlenen noktaların GPS ile enlem
ve boylamlarını bulunarak Mission Planner programında rota tayini için WAYPOİNT noktaları
belirlenir. İlk kalkış noktamız olan HOME noktamıza TAKE OFF komutu atanır ve belirlenen alt
değeri sayesinde yerden yüksekliği ayarlanıp otonom kalkış için hazırlanmış olur. Devamında
uçuş güzergâhı için belirlediğimiz konumlara WP RADUS değeri düşük tutularak sonraki varış
noktasına daha hassas geçiş yapılır. SPLİNE WAYPOİNT komutu sayesinde keskin direk
dönüşler yerine daha yumuşak dönüşler sağlanır ve böylece İHA’nın sert tepkiler vermesi
önlenilmiş olur. DO JUMP komutu ile rotamız tekrar edilir ve tamamlandıktan sonra iniş
noktasına gelindiği zaman ise LAND komutu ile uçuş sonlandırılır. Böylelikle güzergâh
noktaları belirlenir ve otonom uçuş için hazır halde bulunur. Mission Planner programı
sayesinde komut sekmesinden OTOMATİK MOD butonuna tıklanarak otonom uçuş başlatılır
ve belirlenen rotada ilerleyip son noktaya geldiğinde ise iniş yapıp görevi sonlandıracaktır.
Görev-2 için ilk turda kameradan alınan verilerle görüntü işlenerek hedef tespiti yapılır. Görüntü
işlemeyle birlikte tespit edilen hedefler doğrultusunda hedeflere koordinat ataması
gerçekleştirilir. İHA, 2.tura başlarken ataması yapılan koordinatlara doğru ilerler. İHA, ilk

havuza geldiğinde irtifasını düşürerek hover durumunda su alma işlemini gerçekleştirir. Su
alma işlemi bittiğinde irtifasını artırarak koordinatları belirlenmiş olan ikinci havuza ilerler.
Koordinatlara vardığında irtifasını düşürür ve su bırakma işlemini yapar. Son olarak bitiş
koordinatlarına ilerleyip güvenli iniş yaparak görevini tamamlar.
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Jetson Nano’ya, İHA ile görüntü işleme ve nesne tespiti için gerekli kurulumların yapılması
gerekmektedir. Bu kurulum dosyasını Nvidia’nın kendi sitesinden indirilen .img dosyası, SD
karta aktarılarak terminal üzerinden gerekli komutlarla kurulum sağlanmaktadır. Jetson Nano,
Pixhawk’tan gelen verilerle birlikte İHA’nın havuzu tanıması halinde İHA’nın hızı, yönü ve
irtifası Görev-2 için belirlenmiş olan koordinatlara göre değiştirebilmektedir.
Su alma sisteminde, hortumların ucuna eklenen LM 393 nem sensörü ile suya temas
edildiğinde sinyal alınır ve alınan sinyal nano kite iletilip Motor-1’e sinyal verir. Havuza inişte
rüzgar gibi etkenlerden oluşan sapmayı engellemek için yazılım kısmına feedback(geri dönüş)
eklenerek bir döngü oluşturulacaktır. Böylece su alma işleminin gerçekleşmesi durumunda İHA
bir sonraki adımına devam edecektir.
Görev-2’de kameradan alınan görüntüler, Jetson Nano’da işlenerek nesne tespiti
yapılmakta ve gerekli koordinatlar belirlenmektedir. Böylece bu hedefler ve koordinatlar
doğrultusunda bir uçuş gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Hedef tespiti ve tanımasına dayalı
olan otonom kontrol sistemi, alınan verilerin ölçme ve değerlendirme aşamalarından geçerek
elektronik ortamda işlenmesidir.

Şekil 2.11. Sistem mimarisi

Bu aşamalar ile görüntü işleme, karmaşıklığı önleme, verim, zamandan tasarruf vb. birçok
alanda kolaylık sağlamaktadır. Görev-2 doğrultusunda tasarlanmış olan sistem mimarisi, Şekil
2.11.‘de gösterilmektedir.
Sistem mimarisi 4 farklı katmandan oluşmaktadır. Katmanlar sırasıyla veri alma, görüntü
işleme, bilgisayar kontrolü ve uçuş kontrolüdür. Aynı zamanda her katman kendi içerisinde
farklı aşamalardan oluşmaktadır.
Veri alma katmanında, görüntülerin elde etmesinde ve taşınmasında rol oynar. Bununla
birlikte verilerin ilk bilgileri buradan alınır. Görüntü işleme katmanı, gelen görüntülerin
tanınmasında görev yapmaktadır. Bu katmanda görüntüler işlenerek görev alanı tanımlanır.
Bilgisayar kontrolü katmanında görüntüler siyah-beyaz olarak işlenir ve görüntülerin
koordinatları belirlenir. Uçuş kontrol katmanında bilgiler toplanır, karşılaştırılır ve belirlenmiş
koordinatlara yönlendirme ve talimat yapılır.
Hedef tespiti için öncelikle hedef olarak renk, büyüklük ve şekil özellikleri belirlendi. Bu
özelliklere göre görüntüdeki nesneler elenerek hedef kesin bir şekilde tespit edilebilmektedir.
Görüntü işlemede ilk olarak hedef, renk kodlarını HSV formatında belirlemekle başlanır. Sonra
kamerayı açarak anlık görüntü alınarak üzerinde filtreleme yapıldı. Filtrelemeyi OpenCV’nin
“cv2.blur()” metotu kullanılarak yapıldı. Bu filtre yüksek frekansları baskılar yani görüntüdeki
keskin kenarların piksel değerleri hızla değiştiği için kenar kısımlarını baskılayarak piksel
değerlerini diğer bölgelere göre normalize eder. Alınan görüntülerin renk uzayını BGR’dan
HSV’ye çevirerek hedef tespitinde gerekli olan eleme kriteri için zemin hazırlanır.
“cv2.inRange()” Metodu ile de hedef renginin taban ve tavan renk kodlarına göre maske
oluşturulmaktadır. Bu sayede belirlenen mavi rengin olduğu alanlar beyazlatılmakta, mavi
olmayan kısımlar ise karartılmaktadır. Ayrıca maske oluşturarak renk ile tespit aşaması
gerçekleştirilmiş olunur. Oluşacak olan maske veya maskelerin kenarlarındaki gürültüleri ise
morfolojik işlem metodunu uygulayarak gidermiş olur. Böylelikle renk olarak belirlenmiş her bir
maskenin şekli ortaya çıkmış bulunur. Daha sonra görüntümüzde “kontur” aranır. Kontur, belli
bir sınır boyunca aynı renk ve yoğunluğa sahip olması şartıyla tüm noktaları sınıra göre içine
alıp sınırları belli eden bir çizgidir. Konturları bulmak için “cv2.findContours()” metodu kullanıldı.
Daha sonra bu konturları bir değişkene atıldı. Değişkenin içinden en büyük konturu alındı, bu
sayede büyüklük tespiti aşaması tamamlanmış olur. Görüntüde bulunan kontur veya
konturların sırasıyla kenar sayıları bulunacaktır. Başta morfolojik işlem uygulandığı için kontur
kenarları daha sağlıklı bir şekilde tespit edilecektir. Bunun için “cv2.arcLength()“ metodu
kullanılarak konturların çevresini, verilecek hassasiyete göre köşe noktalarını ayarlayarak
konturun çevresini alındı. Sonra “cv2.approxPolyDP()” metodu kullanılarak kontur veya
konturların kenarları bir değişkene atıldı. Her konturun kenar bilgilerini, tutulan değişkenden
sırasıyla alarak kenar sayısı sorgulamasını yapıldı. Genelde hedefin kenar sayısı, yapılacak
olan hassasiyetlik ayarına ve şekline bağlı olmak koşuluyla değişmektedir. Bu nedenle hedefin

özelliklerine bağlı olarak kenar sayısı seçilmiştir. İstenilen kenar sayısına sahip olan kontur
bulunur ve o konturun bilgileri alınır. Daha sonra önceden alınan en büyük konturu
“cv2.minAreaRect()” metodunun içine koyuldu, çünkü bu metot ile konturu düzgün bir dörtgen
alan içerisine alarak yeri doğru bir şekilde tespit edilir. Dörtgenin görüntüdeki konum ve boyut
bilgisini öğrenildikten sonra bu dörtgen biraz daha genişletildi. Öncesinde kenar sayısına göre
bulunan konturun dış eğrisinin görüntüdeki alan koordinatları alınır. Sonra konturun tüm kenar
eğrisinin koordinatlarını öncesinde belirlenmiş olan dörtgen alan içerisinde olup olmadığı
öğrenilir. Konturun tüm kenarlarının koordinatları dörtgen alanın içerisinde ise o zaman hedef
kesin olarak tespit edilmiş olur. Bundan sonrasında “cv2.moments()” ile konturların kenar
koordinat bilgilerini kullanarak hedefin merkezi bulunmuş olur ve sonrasında bu merkez
noktasının görüntü üzerindeki koordinatları alınarak görev için hedef tespiti tamamlanmış olur.
Ayrıca boşaltma havuzu tespiti için benzer görüntü işleme tekniği kullanıldı. Farkı ise boşaltma
havuzu renginin HSV formatındaki kodları kullanıldı ve böylelikle görüntü işleme kısmını
tamamlamış olur.

Şekil 2.12. Algoritma şeması
Yarışmada İHA’nın denetimini sağlayacak gerekli yazılım hareket kontrolü güçlü ve açık
kaynak kodlu bir python kütüphanesine sahip olması nedeniyle DroneKit kütüphanesi
kullanıldı. Cihazın anlık durum bilgilerini gözlemlemeyi sağlamak amacıyla uçuş denetleyicisi
ile birlikte çalışmak üzere Mission Planner kullanılmıştır. Ayrıca Dronkit kütüphanesi OpenCV
ile uyumlu olması görüntü işleme kısmının entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Dronkit(API),
MAVLink üzerinden İHA ile iletişim kurmaktadır. Telemetri, İHA’nın durum ve parametre

bilgilerine programlı erişim sağlayarak görev yönetimi ile İHA’da hareketi ve operasyonları
üzerinde doğrudan kontrol sağlar. İHA’da MAVLink protokolü kullanıldı. MAVLink protokolü,
İHA ve bileşenler arası iletişim kurmak için kullanılan çok hafif bir mesajlaşma protokolü
olmasından dolayı tercih edildi.
Simülasyon, İHA gibi maliyeti yüksek ve üretimi zor olan cihazların yapay ortamda gerçeği
birebir deneyerek önceden hataların ve oluşabilecek risklerin düzeltilmesine olanak
sağlamasından dolayı Ardupilot SITL ile simülasyonlar gerçekleştirildi. Ubuntu 20.04.2 LTS,
(64 bit ARM) işlemci kullanılarak gerekli kurulumlar yapıldı. Simülasyon yazılımının eksiksiz
olarak çalıştırılıp test edilebilmesi için içerisinde uzaktan kontrol edilebilir olarak tanımlanan
birçok aracın tanımlanmış olduğu ArduPilot projesi için kodlar yüklendi. ArduPilot içerisinden
ArduCopter seçilerek amaca uygun testler gerçekleştirildi. Simülasyon Gazebo ortamında da
denenmiştir. İçerdiği fonksiyonlar sayesinde çoğu simülatörden çok daha güçlü bir deney
ortamı sağlamaktadır.
Derleyici olarak visual code seçildi çünkü birden fazla dil desteği entegrasyon kısmında
işimizi kolaylaştırmaktadır. Oluşturulan simülasyon yazılımının temeli DroneKit üzerine inşa
ettiğimizden dolayı kütüphanenin sunduğu çok sayıda temel komut kullanılabilmektedir. Temel
komutların çalıştırılabileceği araç kütüphanedeki Vehicle objesi sayesinde anlık bilgiler uçuş
görevindeyken kullanıcıya iletilebilmektedir. Vehicle objesi tarafından kullanıcıya aktarılacak
anlık bilgiler doğrultusunda otomatik olarak kendi tayini sağlanabilmektedir. Sistem bir döngü
altyapısında çalıştığı için anlık olarak her komut sonrası Vehicle objesinin durumu
sorgulanması

gerekmektedir.

Kütüphanenin

sunduğu
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LocationGlobalRelative’dir. Bu komut İHA istenilen sayıda görev koordinatları tayini ataması
sağlamaktadır. Uçuşların başarılı olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini izlemek için
Mission Planner üzerinden anlık olarak verilerin takibi sağlanmıştır.
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
İHA’nın yüklü kalkış ağırlığı 2100 gramdır ve ihtiyaç duyduğu batarya kapasitesi aşağıdaki
gibi hesaplanmaktadır.
Motor Başına Düşen Ağırlık = Toplam İHA ağırlığı / 4

(Formül 2.1)

Formül 2.1’den motor başına düşen ağırlık 525g olarak hesaplanmıştır. Motor katalog
verilerinden 525g için çekilen akım yaklaşık olarak 3.5A’dır. Dört motor toplam 14A
çekmektedir.
Pilden Dakikada İstenen Akım = Motorların Çektiği Toplam Akım * Uçuş Süresi / Deşarj
(Formül 2.2)
Formül 2.2’deki deşarj değerimizi %80 vererek pilden dakikada istenen akım 75A/dk olarak
bulunmuştur. Bulunan bu değeri saat cinsine çevrilip istenilen batarya kapasitesi 1250mAh

olarak hesaplanmıştır. Aşağıda verilen Tablo 2.3.‘de farklı pil kapasiteleri için uçuş süreleri
kıyaslanmıştır.
Tablo 2.3. Pil performans parametreleri
Bir

Motor

Motor

Lipo

Dakikalık

Toplam

Başına

Başına

Uçuş

Kapasitesi

Yük

Ağırlık

Kaldırma

Akım

Süresi

(mAh)

Miktarı

(gram)

Kuvveti

Gereksinimi

(dakika)

(T)(gram)

(IT)(A)

(CLiPo)(A)
1250

2100

3300

Görev -1

60

1325

333,25

1,52

9,87

Görev-2

60

1925

481,25

3,1

4,84

Görev-1

100,8

1375

343,75

1,67

15,1

Görev-2

100,8

1975

493,75

3,2

7,88

Görev-1

158,4

1500

350

1,78

22,25

Görev-2

158,4

2100

525

3,5

11,32

Kıyaslanan kapasite değerleri sadece İHA motorlarının hava durmak için ihtiyaç
duyduğu değerdir. Ancak diğer elektronik aksamlar, kalkış anındaki çekilen fazla akım,
manevralar, toleranslar ve Görev-2’deki ağırlık artışı göz önüne alındığında 3300 mAh
kapasiteli batarya tercih edilmiştir(Tablo 2.3.’de Görev-2 için gerekli donanım ve su ağırlığı
dahil edilmiştir). İHA’nın seçilen batarya kapasitesi ve diğer donanımlarla birlikte ortalama
çekilen akım ve uçuş süresi değerleri aşağıdaki hesaplamalar ile verilmiştir.
Ortalama Çekilen Akım (A) = Toplam İHA Ağırlığı * Kilogram Başına Çekilen Akım
(Formül 2.3)
Formül 2.3’den Görev-1 için ortalama çekilen akım 15,20A, Görev-2 için ise 21,28A
bulunmuştur(Kilogram başına çekilen akım motor katalog verilerinden 10,135A alınmıştır).
Uçuş Süresi (dk.) = ((Kapasite * Deşarj) *60) / Ortalama Çekilen Akım

Şekil 2.13. Görev-1 ve Görev-2 için eCalc hesaplamaları

(Formül 2.4)

Kapasite değeri 3300mAh, deşarj değeri ise %80’dir. Ortalama çekilen akım değeri Formül
2.4’de yerine koyularak Görev-1 için uçuş süresi 10.42dk , Görev-2 için ise 7.44dk olarak
hesaplanmıştır. Motorların kalkış anındaki güç ihtiyacı görevlere göre değişmektedir. Görev 1
için 1500 gram olan İHA ağırlığı itki oranı göz önünde tutularak 3000 gram olarak düşünülür
ve her motora 750 gram ağırlık düşmektedir. Motorun katalog verilerine bakıldığında 750 gram
için 6,45A akım çekmekte ve 95,6W güç harcamaktadır. Motorun bu ağırlığı kaldırması için
dakikada 5078 devir ile çalışması gerekmektedir.

Şekil 2.14. Görev-1 için eCalc hesaplamaları
Görev 2 için 2100 gram olan İHA ağırlığı kalkışta 4200 gram olarak düşünülür ve her
motora 1050 gram kaldırması gerekir. Motor katalog verilerinde 1050 gram için 11 A akım
çekmektedir, 163W güç harcamaktadır. Motorun bu ağırlığı kaldırması için ise dakikada 5650
devir ile çalışması gerekmektedir.

Şekil 2.15. Görev-2 için eCalc hesaplamaları
Dönüş yarıçapı tayin edilmiş olan noktanın merkezinden yarıçapı 1 metre olarak
belirlenmiştir. Yer istasyonunda ayarlanan noktaların merkezinin olduğu 2 metrelik bir çap
içinde İHA’nın hareket edeceği görülmektedir. Bu yarıçap düşük tutularak belirlenen noktalara
daha hassas dönüşler yapılması istenmiştir (direklere genişten alıp vurmamasını tampon
bölgeye çıkmaması için). Düşük değerler atanmayarak daha keskin ve ani dönüşlerin önüne
geçilmiş olup İHA’nın yalpalamasına engel olunmuştur.
Performans ölçütüne örnek olarak Görev-1 tamamlama süresi hesaplandı. Simülasyonda
2,10 dakikada tamamlanan Görev-1, uçuş testlerinde 1,45 dakika tamamlanmıştır.

Şekil 2.16. Görev-1 eCalc üzerinden alınmış uçuş süresi grafiği

Şekil 2.17. Görev-2 eCalc üzerinden alınmış uçuş süresi grafiği
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Tablo 2.4. Araç maliyet dağılım tablosu
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Parça Adı
Jetson Nano Developer Kit+KDV
Mini Soğutucu Fan+KDV
Jetson Nano Wifi Adaptörü+KDV
Raspberry Pi Kamera v2+KDV
Jetson Nano Adaptörü+KDV
SunnySky X3108S 720Kv Motor+KDV
LittleBee 30A ESC+KDV
1147 Pervane(CCW+CW)+KDV
Matek Güç Dağıtım Kartı+KDV
JetFire 3300 mAh 14.8v 4S Lipo
Batarya+KDV
X16009 Voltaj Yükseltici Regülatör
Devresi
FlySky FS-I6X + 2.4 Ghz Dijital
Kumanda Seti + KDV
DC6-12V R385 Su Pompası + KDV
Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı Seti+KDV
Karbon Fiber Boru 12mm/10mm + KDV
Xbee S2C Zigbee Modülü+KDV
Xbee Explorer USB+KDV
Şase lazer kesim ücretleri+KDV
Diğer malzemeler+KDV
TOPLAM

2.9 Yerlilik
Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır.

Birim Fiyatı
((TL))
Miktarı
1263,78
1
61,99
1
169,29
1
381,14
1
103,31
1
274,89
4
138,53
4
26,63
2
62,98
1

Toplam
Fiyatı (TL)
1263,78
61,99
169,29
381,14
103,31
1099,56
554,12
53,26
62,98

454,82

1

454,82

6,23

2

12,46

635,43
25,45
1172,5
142,54
231,86
29,36
---------------

1
2
1
2
2
2
4
-------

635,43
50,9
1172,5
285,08
463,71
58,72
590
2469,19
9942,24

