TAKIM ADI: VEGADRON
ARAÇ TÜRÜ / ADI: DÖNER KANAT / V1
ÜNİVERSİTE: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TAKIM KAPTANI: ALP EREN DERNALAR
1. PROJE ÖZETİ
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Tasarım oluşturulurken kurallar kitapçığındaki isterler baz alınmıştır. Bu isterlere göre
hafif, faydalı yük kapasitesi yüksek ve çevik bir döner kanatlı hava aracına ihtiyaç
duyulmaktadır. V1 insansız hava aracı, şartnamede belirtilen kurallara ve puanlama
tablosunda belirtilen kriterlere göre hedeflenen en yüksek puanı alabilmesi için tasarlanmıştır.
Bu isterler doğrultusunda KTR’de araç detaylı tasarım sürecinde gerçekleştirilen yapısal
analizleri ve topoloji optimizasyonları ile tasarımında gerekli kısımlar düzeltilip; tasarım
geliştirilmiştir. Araç mimarisinin basit ve güvenilir olması amaçlanmıştır. İtki/Ağırlık oranını
mümkün olduğunca yüksek tutup, iki görevi de tamamlayabilecek uçuş süresini sağlayan
motorlar ve batarya tercih edilmiştir. Aracın tasarımı ve motor, ESC, pil gibi bileşenlerin
seçimi puanlama tablosunda ikinci görevin isterlerine ağırlık verilerek belirlenmiştir çünkü
ikinci görevin kat sayısı birinci göreve göre daha yüksek olmakla beraber geçmiş yıllarda
ikinci görevi gerçekleştirebilen takım sayısı daha azdır.
1.2 Takım Organizasyonu
VEGADRON ekip üyelerinin her biri kendi uzmanlık alanları ve isteklerine göre
görevlendirilmiştir. Takım üyelerinin tanıtımları video içerisinde detaylandırılmıştır.
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1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen

2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
V1 insansız hava aracının tasarımsal boyutları görevlerin en iyi şekilde yapılabilmesi,
tüm elektronik bileşenleri üzerinde taşıyabilmesi ve en az sürüklenmeyi oluşturması gibi
özellikler düşünülerek aracın yüzey alanı optimum seviyede tutulmuştur. Ayrıca yüzey
alanının optimum seviyede tutulması için sistemin gövdesi üç katmandan oluşmaktadır. İlk iki
katman, motor bağlantı parçalarıyla birbirine bağlanması dolayısıyla geometrik sınırları aynı
olmakla beraber, her katmanın taşıyacağı elektronik bileşenlerin geometrik ölçüleri ve
yerleşimlerinin farklılığı dolayısıyla özdeş biçimde tasarlanmamışlardır. Gerilimin gövde
üzerinde dengeli dağılabilmesi için açılan iz biçimli yarıklar, gövde üzerinde asıl gerilimi
gövdeye ileten motor kollarına paralel olarak konumlandırılmıştır. Üçüncü katman ise en ağır
bileşen olan bataryayı taşıyacak şekilde modellenmiştir. Bataryayı taşıyacak olan katman
üzerinde açılan yarıklar sayesinde, bataryanın katmana daha iyi sabitlenmesi için
kullanılacak velcronun (cırt cırt) kayması engellenmiş ve ağırlık kazancı sağlanmıştır. Aracın
ağırlık merkezi (Şekil 3’teki koordinat sistemi referans alınarak), su haznesi boş
durumdayken bataryanın ağırlık merkezinden +Y ekseninde 2.33 mm iken, dolu durumda –Y
ekseninde 47,67 mm olup görev mekanizmasının ağırlık merkezine yaklaşmaktadır.
Tablo A. Döner kanatlı İHA Parça ve toplam ağırlık tablosu
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Tablo B. Döner kanatlı İHA malzeme ağırlık ve denge tablosu

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Elektronik ekipmanları ve motor kollarını taşıyan karbon fiber katmanlar, topoloji
optimizasyonları sonucunda katman üzerindeki gerilimin düşük olduğu bölgeleri katmandan
kaldırmak suretiyle, katmanlar yeterli mukavemeti sağlarken daha hafif hale getirilmiştir.
Karbon plakaların kalınlıkları, ihtiyaç duyulan optimum ağırlık ve mukavemet değerlerini
sağladığı için 2 mm olarak belirlenmiştir. İlk iki katman tüm elektronik elementleri taşıyacak
olup, motor bağlantı parçaları bu iki katman arasında olacağı için geometrik olarak aynı
boyutlarda tasarlanmıştır. Üçüncü katman ise bataryanın montajına elverişli olacak ölçülerde
tasarlanmıştır. Böylece aracın ağırlık merkezi yapılan hesaplamalar doğrultusunda Y
ekseninde aracın orta noktasına yakınlaştırılmış ve araç dengenin optimum olacağı şekilde
modellenmiştir.
Gövdeyi oluşturan katmanların mukavemetini test etmek için yapısal analizler
yapılmıştır. V1 aracında tasarlanan her bir parçada kullanılacak malzemelerin mekanik
özellikleri, malzemelerin üreticisi ile iletişime geçilerek öğrenilmiş ve ANSYS programına
dahil edilmiştir. Yapılan statik analizlerde motorları taşıyacak olan karbon fiber boruların
katman üzerindeki bağlantı noktalarına motorların itki ve oluşacak kuvvet çifti olan moment
değerleri verilmiştir. Katmanın merkez noktasına bakan kare biçimindeki iç yüzeyleri
sabitlenmiştir.

Şekil 4’te de görüldüğü üzere maksimum noktada oluşan toplam

deformasyonun değeri 5,47 mm olup, oluşan maksimum gerilme değeri 314,4 MPa’dır.
Tasarlanan katmanın malzemesiyle olan ilişkisi yorumlanmış ve katmanın verilen kuvvetleri
taşıyabilecek kapasitede olduğu analiz sonuçlarında görülmüştür. Yarışma isterlerine göre
daha hafif bir araç tasarlanabilmesi için araç üzerinde topoloji optimizasyonu uygulanmıştır.
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optimizasyonunun sonucu Şekil 4’te görülmektedir. Bu optimizasyonun yanı sıra, ağırlıktan
daha fazla kazanç sağlayacak topoloji optimizasyonları da yapılmıştır. Fakat katman daha
fazla hafifletildiğinde gereken mukavemet değerlerini karşılayamamaktadır. Minimum
mukavemet taviziyle birlikte maksimum oranda ağırlık kazancı sağlanarak optimizasyon
gerçekleştirilmiştir.
Katmanların ve motor kollarının montajlanması için CNC tezgahında alüminyum 6082
materyalinden bağlantı parçaları işlenmiştir. Bağlantı parçaları, motor kollarının oluşturacağı
titreşime dayanması ve katmanların esnemelerini önlemesi amacıyla I profile benzer bir
tasarıma sahiptir. Birinci ve ikinci katman, bağlantı parçaları arasında kalacak şekilde
montajlanıp, motor kolu ise bağlantı parçasının içerisindeki yuvaya monte edilmiştir.

Şekil 1 [V1 aracı üst katman yapısal statik analizi ve topoloji optimizasyonu]
Pervanelerin verimini arttırmak ve hava akışını düzenli bir şekilde sağlamak için
ardışık şekilde konumlandırılmış pervaneler arası minimum mesafenin en az pervane çapının
üçte biri (1/3) uzunluğunda olması gerekmektedir. Buna istinaden çapraz biçimde
konumlandırılmış motorların (motorlara saat yönünde A, B, C ve D adlandırması yapıldığında
kastedilen motorlar A ve C motorları olarak örneklendirilebilir.) merkezleri aralarında kalan
mesafe 550 mm ve motor kollarının uzunlukları 170 mm olarak belirlenmiştir. Yapısal olarak
dayanıklı ve hafif olabilmesi için motor kolları, dış çapları 16 mm, et kalınlığı 1 mm olan
karbon fiber borulardan üretilmiştir. Motorların motor kollarına yerleştirilmesi için alüminyum
6082 materyalinden motor yuvaları ve karbon fiberden ara katmanlar tasarlanmıştır. CNC
tezgâhı ile üretilen alüminyum parçalar, motor kolunun alt ve üst kısımlarına yerleştirilip
motor kolunu sıkıştırarak bağlantının yapılması sağlanmıştır. Çeşitli boyutlardaki motorların,
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motor yuvalarına bağlanabilmesi için motorların üzerinde üreticisi tarafından açılan bağlantı
deliklerini karşılayacak şekilde hazırlanmış motor katmanları, 2mm et kalınlığında karbon
fiber plaka kullanılarak CNC Router ile kesilmiştir. Ayrıca hazırlanan motor katmanlarının
motor yuvalarına monte edilmesi, motor yuvalarının mukavemet değerini de arttırmıştır.
Cıvata, vidaya göre daha ağır işler ve daha ağır parçaları birbirine tutturmak için
kullanıldığından dolayı gövdeyi oluşturan bütün parçalar, M3 cıvata, pul ve somunlar ile
birbirlerine bağlanmıştır.
İniş takımının tasarımı yapılırken iki ana unsur göz önünde bulundurulmuştur. İniş
takımı insansız hava aracının yere dengeli inmesini ve su haznesinin görev sırasında dönme
hareketinin istenilen açıda gerçekleşmesini sağlamalıdır. Bu niteliklere sahip olabilmesi için
iniş takımı 16mm dış çap ve 1mm et kalınlığına sahip karbon fiber borulardan imal edilmiştir.
Sert plastik malzemeli T borular, iniş takımı elemanlarının bağlayıcı unsuru olarak
kullanılmıştır. İnsansız hava aracının gövdesi ile iniş takımı arasında 45 derecelik açı
oluşmasını sağlayacak PETG (Polietilen Tereftalat Glikol) malzemesinden ara parçalar 3
boyutlu yazıcı ile imal edilmiştir. İmal edilen bu parçaların iç çaplarıyla bağlantısı
gerçekleşeceği karbon fiber boruların dış çapları arasında 0,25 mm tolerans payı verilerek
sıkı geçme ile sağlanıp sıcak silikonla sabitlenmiştir. İniş takımının gövdeye bağlanmasını
sağlayan ana karbon fiber boruları arasına görev mekanizmasının taşıyıcı karbon boruları, H
şeklini oluşturacak biçimde bağlanmıştır.

Şekil 2 [V1 aracının ön, sağ ve üst düzlemden görünümleri]
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Şekil 3 [V1 aracının izometrik görünümü]

,
Şekil 4 [V1 aracının teknik resmi]
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Yapılan farklı tasarımların bir bütün halinde mukavemetlerini değerlendirmek üzere
ANSYS programı üzerinden yapısal analizler yapılmıştır. Aracın yeterli itkiyi üretebilmesi için
seçilen motorların üretici tarafından belirtilen itki değerlerinin doğruluğunu test etmek
amacıyla itki standı tasarlanıp üretilmiş ve motorların itki değerleri ölçülmüştür. Elde edilen
sonuçlar ve motorların üretici tarafından belirtilen değerlerle %95 oranında uyuştuğu
gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara göre her bir motor %100 gazda yaklaşık 2000 gram yani 19,62

8

Newton itki üretmektedir. Analizi yapmak için gövdenin merkezi sabit kabul edilip motor
millerinin üst yüzeylerine 19,62 Newton değerinde Y-eksenine paralel olacak şekilde itki
değerlerine atanmıştır. Birbirinden farklı tasarımlar analiz edilip elde edilen en verimli
değerlere sahip araç tasarlanıp üretilmiştir. Raporda yazılan tüm analiz sonuçları da karar
verilen son tasarıma aittir.
Analizler, raporda belirtilen iki görev için farklı tasarım ve girdiler ile ayrı ayrı
gerçekleştirilmiştir. Birinci görev için oluşturulan tasarımın ağırlık puanlamasından daha fazla
faydalanabilmesi için uçuş esnasında iniş takımı sisteme dahil edilmeyecektir. Bu sebeple,
birinci görev için yapılan yapısal analiz sadece gövdeyi ve motor kollarını kapsamaktadır.
Motorların oluşturduğu itki sonucu en fazla deformasyonun Şekil 5’te görüldüğü gibi
motorların bağlantılı olduğu kolların uçlarında 0,28 mm değerinde olup bu deformasyon
sonucuna göre araçta oluşacak toplam deformasyon makul düzeydedir. Aynı analiz
sonucunda sistemde oluşan en fazla gerilim, sabitlenen noktada bükülme geriliminden dolayı
oluşup, değeri 64,732 MPa’dır. Bu gerilim değerinin oluştuğu noktada bulunan karbon fiber
malzemesinin mekanik özelliklerine göre en kritik noktada güvenlik faktörü 1,58’dir. Bu
sonuçlara göre araç yapısal olarak stabildir.
İkinci görevde şartnamede belirtildiği üzere araç, tasarlanan görev mekanizması ile
belirli koordinatlardan su alıp, görüntü işleme yazılımını kullanarak su bırakma noktasını
tespit etmek suretiyle belirtilen alana suyu bırakacaktır. Bu görev için ilk analiz, görev
mekanizmasında su bulunmadan gerçekleştirilmiştir. Mekanizmada su varken de aynı sistem
analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucuna göre toplam deformasyonun maksimum olduğu
noktadaki değeri 0,579 mm olup, en fazla gerilim su haznesini taşıyan karbon fiber borularda
bükülme geriliminden dolayı oluşup, değeri 63,505 MPa’dır. Bu gerilim değerinin oluştuğu
noktada bulunan karbon fiber malzemesinin mekanik özelliklerine göre en kritik noktada
güvenlik faktörü 1,916’dır. Bu analiz, ilk görevden farklı olarak suyun mekanizma yüzeyinde
oluşturacağı kuvvet ve iniş takımı dahil edilerek yapılmıştır. İkinci görev için yapılan analiz
sonuçlarına
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taşıyabilmektedir.

Şekil 5 [Birinci görev yapısal analiz toplam deformasyon ve gerilme sonuçları]
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Şekil 6 [İkinci görev yapısal analiz toplam deformasyon ve gerilme sonuçları]
Donanım arızası veya dış etkenlerden kaynaklanan olumsuz şartlara istinaden aracın
kontrol dışı kalıp belirli bir irtifadan düşmesi durumunda açığa çıkacak sonuçlara, aracın
yapısal olarak vereceği tepkiler ANSYS programının eklentisi olan Explicit Dynamics
üzerinden hesaplanmıştır. Araç 5 metre irtifadan serbest düşüşle test edilmiştir. Düşme
testine göre oluşan en fazla gerilme iniş takımının alt parçasında oluşup, bu değer 897,19
MPa’dır. Maksimum gerilmenin oluştuğu noktadaki karbon fiber malzemenin çekme
dayanım değerinin oluşan gerilimden fazla olması sistemin dayanıklılığını onaylamıştır.
Düşme testi analizi sonuçlarına göre sistem kritik hasarlara maruz kalmamakla birlikte, bazı
noktalarda deformasyona ve şiddetli gerilime maruz kalacağı da saptanmıştır.

Şekil 7 [Düşme analizinin gerilme sonuçları]
V1 aracı, tüm yapısal analiz, topoloji optimizasyonları ve düşme testlerinin ardından
akış analizine (CFD) sokulmuştur. CFD analizleri ANSYS FLUENT ve AUTODESK Flow
Design programında gerçekleştirilmiştir. Pervanelerin dönme hareketi sonucu oluşan hava
akışının araca etkisi incelenip pervanelerin üzerinden geçecek olan akış, analiz edilmiştir.
Şekil 8 ve 9’da pervane boyunca basınç ve hız dağılımı gösterilmiştir. Şekil 9'da görüldüğü
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gibi, yapılan akış analiz sonuçlarına göre 11 x 5,5 inç pervane için tam gazda, yaklaşık
10000 devir/dakika değerinde dönme hareketi yapan her bir pervanenin alt ve üst yüzeyinde
oluşan basınç farkından dolayı 19,44 Newton itki üretmektedir. Bu sonuçlar üreticiden alınan
ve itki standından elde ettiğimiz değerler ile örtüşmektedir. Şekil 8’de görüldüğü gibi akış
çizgileri ve pervane boyunca hız dağılımları pervanenin dönme hareketi sonucu çizgisel hız
en fazla pervane uçlarında olup değeri ise 476 m/s’dir. Motorun çevirdiği devir/dakika değeri
ile örtüşmektedir.

Şekil 8 [Akış analizi-Akış çizgileri ve pervane üzerindeki hız değerleri]

Şekil 9 [Akış analizi-Pervane yüzeylerinde basınç değerleri ve itki değerleri]
Aracın kabuklu ve kabuksuz hallerin akış analizleri AUTODESK Flow Design
programı kullanılarak yapılmıştır. Aracın kabuksuz tasarımının sürüklenme katsayısı 0,74 ve
sürüklenme kuvveti 11,13 Newton olarak bulunmuştur. Araç için tasarlanan kabuk araca
entegre edildiğinde ise yeni tasarımın sürüklenme katsayısı 0,64 ve sürüklenme kuvveti
10,429 Newton olarak bulunmuştur. Kabuklu tasarımda sürüklenme katsayısı azalırken
sürüklenme kuvvetinin neredeyse değişmeme sebebi ise aracın toplam yüzey alanının
artmasıdır. Aracın kabuklu halinde aracın sürüklenme katsayısı düşerken toplam sürüklenme
kuvveti değişmediğinden ve kabuğun getireceği ekstra ağırlıktan dolayı üretimi uygun
görülmemiştir.
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Şekil 10 [V1 aracının kabuklu ve kabuksuz akış analizi sonuçları]
2.4 Görev Mekanizması Sistemi
VEGADRON Takımının döner kanatlı insansız hava aracı V1 için tasarlanan görev
mekanizması dişli pinyon sisteminin prensibi ile çalışmaktadır. İkinci görevde su alma ve
tahliye bölgesi arasındaki su taşıma işlemini gerçekleştirmek için en ideal görev mekanizması
tasarlanmıştır. Görev mekanizmasının tasarımı; yüksek taşıma hacmi, asgari geometrik
ölçülere sahip olması, kısa dolum ve tahliye süresi ile yüksek ağırlık/taşıma oranı niteliklerine
göre yapılmıştır. Tasarlanan mekanizma kolayca takılıp çıkarılabilme özelliğine sahiptir.
Birinci görevin icrası esnasında ağırlıktan mümkün olduğunca kazanç sağlamak amacıyla
görev mekanizması yalnızca 2. görevde kullanılacaktır. Silindirik su alım haznesinin
yapımında materyal olarak PET (Polietilen Tereftalat) tercih edilmiştir. Taşınabilecek su
kapasitesi hesabı yapılırken silindir hacim formülünden (V=π*r2*h) faydalanılmıştır. Haznenin
1 litre su taşıması için gerekli olan hacim miktarının 1000mm3 olması bilgisinden
faydalanarak su haznesinin taşıması istenen su miktarına göre haznenin çapı ve yüksekliği
belirlenmiştir. Böylece su haznesinin dış çapı 108mm olup yüksekliği 190mm olarak
seçilmiştir. Bu ölçülerde imal edilmiş olan su haznesi yaklaşık 1,6 litre su almaktadır. Tahliye
ve dolum maksadıyla haznenin üst kısmında açılan eliptik biçimli yuvadan dalgıç su pompası
yardımıyla 1,5 litre su doldurulması amaçlanmıştır. Kullanılan 600 litre/saat debili, 12 volt
gerilimle çalışan dalgıç su pompası suyun hızlı ve sızdırmaz bir şekilde havuzdan alınmasını
sağlayacaktır. Suyun çekim işlemi tamamlandıktan sonra kapatılan pompanın hortumda
oluşturduğu basınç farkından dolayı hazneye dolan suyu geri çekmemesi için su hortumunun
ara kısmına 12mm dış çapa sahip dikey, tek yönlü akışı mümkün kılan kontrol vanası
takılmıştır. Dikey kontrol vanasının kullanılmasının sebebi, ağırlık, maliyet ve debiye olan
etkisinin muadillerine göre daha az olmasıdır. Silindir haznenin yan kısımlarında bulunan,
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haznenin bütünlüğünü sağlayıp ve suyun dökülmesini engelleyen kapaklar 3D yazıcıyla PLA
(Polilaktik Asit) malzemesinden imal edilmiş olup ve 112mm dış çapa sahiptir. Her iki kapağın
merkezinde iç çapı 6mm, dış çapı 19mm ve 6mm yüzey genişliği olan 626zz kodlu rulmanlar
mevcut olup, kapaklardan birisinin ön yüzeyinde dönme hareketini sağlayacak olan dişli
sistemi mevcuttur. Rulmanlar, iniş takımın dayanaklarını hareket ettirmeden haznenin kendi
etrafında düşük sürtünme ile dönmesini sağlamaktadır. İstenilen miktarda su aldıktan sonra
pompanın zamanında kapatılabilmesi için kapaklardan birine, haznedeki su seviyesini ölçüp
seviyeye dair verileri görev bilgisayarına gönderen su seviye sensörü yerleştirilmiştir. Görev
mekanizmasının her iki yanından 16mm dış çapında 1mm et kalınlığına sahip karbon fiber
borularla iniş takımına bağlantısı gerçekleştirilmiştir.

Şekil 11 [Görev Mekanizması Tasarımı]
Dönme hareketini sağlayacak olan SW-0250MG kodlu su geçirmez servo motorun
karbon fiberden imal edilen yan dayanaklarına bağlantısının sağlanabilmesi için servo
motorun içerisine sığabileceği PLA malzemeli servo yuvası imal edilip, cıvatayla mekanik
bağlantı yoluyla montajı sağlanmıştır. Su haznesinin hareketi için gerekli olan, birisi haznenin
kapağında diğeri ise servo motorun miline bağlanan 2 farklı dişli arasında bire bir buçuk
(1:1,5) dişli oranı mevcuttur. Bu oran baz alındığında su haznesinin 180 derece dönebilmesi
için servo motorunun, kendisine bağlı olan dişliyi 120 derece döndürmesi gerekmektedir.
Böylece su dökümü sırasında dişli sistem, iniş takımının 16mm dış çap ve 1mm et
kalınlığında karbon fiber ara parçasına bağlı olan servo motoru yardımıyla 180 derece
dönerek mekanizmanın istenen hareketini gerçekleşmiştir. Hava aracı suyu taşıma
esnasında yunuslama ekseninde hareket edeceği için su kaybı yaşamak olasıdır. Bunu
önlemek adına görev mekanizma servosu, yunuslama hareketinde yapılacak herhangi bir
açının tersi yönünde mekanizmayı döndürerek haznedeki dolum ve tahliye yuvasının daima
yere paralel konumda olmasını sağlamaktadır. Böylece suyun istenen bölgeye herhangi bir
kayıp yaşamadan taşınması sağlanarak ikinci görev icra edilmiş olur.
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Şekil 12 [Görev Mekanizmasının Teknik Resmi]
Görev mekanizmasının servo yuvası, su haznesi ve su haznesinin yan kapaklarının
PLA, PET ve PETG malzemelerinden seçilmesinin sebebi, ihtiyaç duyulan özelliklerin kolay
temin edilebilir ve şekil verilebilir olmasıyla birlikte hem ağırlık hem de suya dayanıklılık
kabiliyetinin başarılı sonuç vermesinden dolayı karbon fiber, karbon çelik ya da diğer metal
malzemeler kullanılmamıştır. Su haznesini iniş takımına bağlanmasını sağlayan yan
dayanakların olası bir sert inişe karşı aynı zamanda da su haznesinin suyla dolmaya
başlamasıyla artacağı ağırlıktan etkilenmemesi için hafif ama bir o kadar da dayanıklı bir
malzeme olan karbon fiber seçilmiştir.
2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
Uçuş Kontrol Kartı: İnsansız hava araçları için en önemli donanımlardan birisi uçuş
kontrol kartıdır. Uçuş kontrol kartı, sensörlerden aldığı verileri yazılımı beraberinde işleyerek
hava aracının dengesini ve kontrolünü sağlamaktadır. Görev süresini etkileyen en önemli
faktörlerden biri, itki/ağırlık oranının yanı sıra hava aracının olabildiğince çevik manevra
yapabilmesidir. Çevik ve hızlı hareket eden bir hava aracı, hızlı ve tepki süresi düşük bir uçuş
kontrol kartına ihtiyaç duymaktadır. Pixhawk 2.4.8, Navio, Cube gibi uçuş kontrol kartları
incelendiğinde Cube 2.1 uçuş kontrol kartı daha hassas sensörler, daha yüksek işlem
kapasitesi, düşük gecikmeli işlemci gibi özellikler sunmaktadır. Bu avantajları sebebiyle Cube
2.1 uçuş kontrol kartının turuncu serisi tercih edilmiştir. Kartın üzerinde ArduPilot uçuş kontrol
yazılımı çalışacaktır. Motorlar: Motorlar hız, faydalı yük kapasitesi ve verimlilikleri ile uçuş
süresini belirleyen ekipmanlardan biridir. Hızlı bir uçuş sağlanabilmesi için yüksek itki/ağırlık
oranına sahip olmakla beraber, zorlu çevresel koşullarda bile dengeli bir uçuş performansı
elde edebilmek için motorların en az %50 gazla hava aracını asılı tutabilmesi gerekmektedir.
Muadillerine göre daha küçük pervane ile gereken itkiyi üretebilen SunnySky X2814-900 KV
tercih edilmiştir. ESC: Hafifliği, düşük çıkış direnci, yüksek tepki süresi ve yüksek akım
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dayanımına sahip olması sebebiyle T-Motor markalı Air 40A 600Hz ESC kullanılmasına karar
verilmiştir. Batarya: Batarya uçuş süresini etkileyen en önemli elementlerden birisidir.
Ortalama çekilen akım değeri ve ihtiyaç duyulan uçuş süresi hesaplanarak, muadillerine göre
daha hafif olan Leopard Power 5200 mAh değerinde batarya tercih edilmiştir. Birinci görevin
hızlı bir şekilde yapılacak olması dolayısıyla ağırlık kazancı sağlamak amacıyla JetFire 3400
mAh kapasiteli bir batarya tercihi yapılmıştır. Güç Modülü: Güç modülünün temelde 2 adet
görevi vardır. Bunlardan birincisi uçuş sistemleri için gerekli 5V gerilimindeki enerjiyi
sağlamak, ikincisi ise batarya gerilimini, anlık çekilen akımı ve toplamda kullanılan mAh
değeri gibi verileri ölçüp uçuş kontrol kartına aktarmaktır. İnsansız hava aracı V1 için bu
gereksinimleri sorunsuz bir şekilde yerine getirebilen Mauch güç modülü kullanılmıştır. GPS:
GPS, insansız hava aracının insan müdahalesi olmadan uçuş yapıp görevleri icra edebilmesi
adına 3 boyutlu uzayda anlık konumunu yüksek hassasiyetle tespit etmektedir. Buna
istinaden, yüksek hassasiyet ve çalışma hızına sahip HEX marka HERE 3 GPS tercih
edilmiştir. Bu donanımın sahip olduğu; Suya ve toza karşı dayanıklı olması, hızlı CAN
protokolüyle haberleşebilmesi, yüksek konum doğruluğu ve hassasiyeti nitelikleri seçiminde
etkili olmuştur. Daha yüksek konum ve sensör hassasiyetleri elde edebilmek için iki adet
HERE 3 kullanarak GPS Blending işlemi yapılmıştır. Servo Motorlar: Görev sisteminde
kullanılacak olan servo motorun suya karşı dayanıklı olması, hassas çalışabilmesi ve yüksek
torka sahip olması gerektiğinden dolayı Savöx SW-0250MG servo motor tercih edilmiştir.
Gimbal mekanizması servo motoru için ihtiyaç duyulan; Yüksek tarama hızı, düşük gürültü
seviyesi ve yüksek tork niteliklerine istinaden MG-90S servo motorlar seçilmiştir. Kumanda:
Kumanda için önem arz eden genel kriterler; uçuş kontrol kartı ile arasındaki haberleşme
protokolü ve kanal sayısıdır. Uçuşun ve görev mekanizmasının kontrol edilebilmesi için en az
10 adet kanala ihtiyaç duyulmaktadır. Bu isterleri karşılayıp uzun menzilli olması sayesinde
FrSky Taranis X9D Plus kumanda tercih edilmiştir. Alıcı: Seçilen kumandayla yüksek
uyumluluk sağlaması, menzili ve gerekli protokolü desteklemesi sebebiyle FrSky X8R model
alıcı tercih edilmiştir. Telemetri: Yarışma kurallarında telemetri kullanımı zorunlu olmamakla
birlikte açığa çıkabilecek sıkıntıların engellenmesi amaçlı; Geniş veri bandı, yüksek
çalışma/aktarım hızı ve uçtan uca şifreleme özelliğine sahip XBee S2B tercih edilmiştir.
Görev Bilgisayarı: İkinci görevde yük alma ve bırakma alanının tespitinde kullanılacak
görüntü işleme metodunu çalıştırabilmesi için işlem hızı ve bellek kapasitesi yüksek bir görev
bilgisayarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu isterleri karşılaması dolayısıyla Raspberry Pi 4 Model
B 4GB tercih edilmiştir. Yer İstasyonu: Hızlı erişim ve kullanım kolaylığı sağlaması adına yer
istasyonu olarak Mission Planner yazılımı ile bir dizüstü bilgisayarın kullanılmasına karar
verilmiştir. Açık kaynak kodlu Mission Planner’ın gelişmiş fonksiyonları sayesinde bu yazılım
kullanılmıştır. Ultrasonik Sensör: İnsansız hava aracı su alma görevini icra ederken suya
temas etmemesi adına Radiolink SU-04 marka-model adlı ultrasonik sensör tercih edilmiştir.
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Sigorta / Devre Kesici: Aracın güvenliğini sağlamak adına kullanılacak olan sigorta ve devre
kesici seçiminde seçilen motor ve ESC’ler, itki standı ve güç ölçere bağlanmak suretiyle, tam
yükte çektikleri akım ölçülmüştür. 4 adet motor %100 gazda toplam 140 Amper akım
çekmektedir. Uçuş bilgisayarı, uçuş kontrol kartı gibi elektronik sistemlerin tüketimleri de göz
önünde bulundurulduğunda toplamda 150 Amperlik akım ihtiyacı hesaplanmıştır. Bu
hesaplamalara göre 2 adet 80A değerinde bıçak sigorta, ana güç girişinin artı “+” fazına
birbirine paralel olarak bağlanmıştır. Sigorta bağlantısından sonra acil durdurma butonu aynı
faza insansız hava aracı üzerinde kolayca erişilebilecek konuma entegre edilmiştir. Su
Seviye Sensörü: Görev mekanizması içerisinde doluma başlanan suyun taşma olmadan
durdurulabilmesi adına, görev bilgisayarına bir adet MCP3008 kodlu analog-dijital çevirici
aracılığıyla entegre edilmiştir. Su Pompası: 2. Görevin icra edilebilmesi için suyu çekme
görevini üstlenecek pompa bir adet röle ile görev mekanizmasına ve devreye dahil edilmiştir.
Röle görev bilgisayarından komut almak suretiyle devre üzerinden akım geçmesini
sağlayacaktır. 6-12V gerilimle çalışabilen, 17W gücündeki dalgıç su pompası tercih edilmiştir.
Voltaj Regülatörü: Servo motorların, su pompasının ve görev bilgisayarının ihtiyaç duyduğu
5V-12V gerilimli enerjiyi sağlayabilmek için üç adet LM2596 DC-DC çevirici regülatör
kullanılmıştır. Kamera: Görüntü işlemenin icra edilmesi adına kullanılacak kamera Raspberry
Pi Kamera V2.1’dir. Ölçüleri, çözünürlüğü ve bağlantısı dolayısıyla tercih sebebi olmuştur.

Şekil 13 [Elektronik Devre Şeması]
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Hedef tanıma ve tespit sistemi İHA’nın görevleri icra edebilmesi için kritik rol oynayan
sistemlerin başında gelmektedir. Su bırakma alanın koordinatları önceden alınamadığı için
görev esnasında alanı tespit edip işlemleri yerine getirebilecek bir sisteme ihtiyaç
duyulmaktadır. Su alma ve bırakma alanının özellikleri düşünülerek kırmızı ve mavi
renklerini

ayırt

edip koordinatlarını

alacak ve

hedef,

alana

göre

hava aracını

konumlandıracak bir sistem tasarlanmıştır. Sistem Raspberry Pi mini bilgisayarı üzerinde
çalışacak ve OpenCV kütüphanesini kullanarak belirlenen renkler dışında kalan renkleri
maskeleyecektir. Oluşabilecek hata ve sapmaların tespitini kolaylaştırmak için görüntü
üzerine bir ara yüz yerleştirilmiştir. Bu ara yüz görüntü işleme ve hava aracı için koordinat
yükseklik gibi kritik bilgileri anlık olarak görüntü üzerinde göstermektedir bu sayede anlık
veya geriye dönük değerlendirmelerin pratik şekilde yapılması amaçlanmaktadır.

Şekil 14 [Hedef tespit sistemi arayüzü]
Hedef tespit sistemi gimbal mekanizması, Raspberry Pi kamerası, Raspberry Pi ve
ultrasonik sensörden oluşmaktadır. Gimbal mekanizması, kameranın daima yere bakmasını
sağlamaktadır bu sayede aracın hareketlerinden görüntünün etkilenmemesi amaçlanmıştır.
Raspberry Pi kamerası aldığı görüntüyü CSI kablosu üzerinden Raspberry Pi ye
aktarmaktadır. Raspberry Pi, aldığı görüntüyü işleyerek İHA’nın hedefi bulup üzerinde
kalmasını sağlamaktadır. Su havuzdan dalgıç pompa yardımıyla alınacağı için aracın su ile
olan mesafesini yüksek doğrulukla saptaması gerekmektedir. Lidar gibi ışık bazlı çözümler,
su üzerinde hatalı sonuçlar verebileceği için ultrasonik sensör tercih edilmiştir. Bu sayede
dalgıç pompa tamamen suyun içerisine girdikten sonra su çekme işlemi başlatılacaktır.
Kullanılan sensör 6,5 metreye kadar olan mesafeyi 2,5 cm hata payıyla ölçebilmektedir.
Ayrıca barometre kaynaklı irtifa hatalarının önüne geçilerek hava aracının suya fazla
yaklaşması önlenmektedir. Renk algılamadaki en büyük zorluklardan biri renklerin tonlarının
ve doygunluğunun ortamdaki ışığa göre değişiklik gösterebilmesidir. Renklerin doğru
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filtrelenebilmesi için RGB gibi çok tercih edilen renk uzayları yerine bu tarz durumlardan
daha az etkilenen HSV renk uzayları tercih edilmiştir. Hedef tespit yazılımı HSV renk
uzayına çevrilen görüntüde kırmızı için (170,50,50) ve (180,255,255) aralığındaki renkleri,
yanı kırmızının bütün tonlarını filtreleyecektir. Görüntü üzerinde tespit edilen alanın merkez
noktasının ekranın merkezine göre kuzeyde ve doğuda ne kadar saptığı hesaplanmaktadır.
Bu sapmaya göre hedef tespit yazılımı Mavlink protokolü üzerinden uçuş kontrol kartıyla
haberleşerek gerekli düzeltmeleri yapacaktır.

Şekil 15 [Hedef tespit sistemi]
Sistem işlem gücünü en üst seviyede kullanabilmek için ağır işlemleri farklı threadlerde
işleyerek dar boğaz olmasını önlemektedir. Bu sayede işlemci kapasitesinin ve çekirdeklerin
tamamını kullanmayı amaçlamaktadır. Alınan görüntünün düzgün şekilde işlenebilmesi ve
lenslerin konveksliğinden kaynaklanan bozulmaların önüne geçebilmek için kamera
kalibrasyonu yapmak gerekmektedir. Yazıcıdan çıktı olarak alınan damalı desenli bir kâğıt
kamera önünde farklı açılarda tutularak 20 farklı fotoğraf çekilmiştir. Çekilen fotoğraflar
MATLAB üzerinde işlenerek bozulma matrisi elde edilmiştir. Bu matrisi kullanarak lens
kaynaklı yanlış ölçümlerin önüne geçilmiştir.

Şekil 16 [Hedef tespit sisteminin mimarisi]
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2.7 Uçuş Performans Parametreleri

İHA’nın kabiliyetlerini test edebilmek için okul içerisinde birebir ölçülerde hayali bir
yarışma alanı belirlenmiş, bu alan içerisinde aracın yetenekleri test edilmiştir. Test
sonuçlarına göre araç yarışma rotasını, alan dışına çıkmadan ve direklere çarpmadan hızlı
bir şekilde tamamlayabilmektedir. Testlerden alınan verilerle oluşturulan rota takibi Şekil
17’de verilmiştir.

Şekil 17 [1.görev uçuş rotası]
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İtki (kg)

Gaz vs İtki
2
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1,2
1
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20%

40%

60%

80%

100%

Gaz (Yüzde)

Yukarıdaki grafikte verilen gaz oranına karşılık motorlardan elde edilen itki değerleri
gösterilmiştir.
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Tablo 1. İHA malzeme maliyet tablosu
No

GÖVDE, İNİŞ TAKIMI ve
GÖREV MEK.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ELEKTRONİK BİLEŞENLER

1

Parça Adı
Birim Fiyatı (TL)Miktar
Sunnysky 900 kv X2814 Fırçasız Drone Motoru
₺ 234,49 4 adet
Pixhawk The Cube Orange Seti (güç modülü, buzzer,
sinyal kodlayıcı)
₺ 3.199,00 1 adet
HERE 3 GNSS GPS
₺ 2.798,00 2 adet
Raspberry Pi 4 4GB - Model B
₺ 588,21 1 adet
Raspberry Pi Kamera modülü v2
₺ 325,89 1 adet
Leopard Power 5200 mAh 14.8V 4S 30C LiPo Batarya
₺ 695,00 1 adet
T-Motor Air 40A 600Hz ESC 2-6S ESC
₺ 249,00 4 adet
MG90S Servo Motor
₺
18,90 2 adet
SAVÖX Waterproof Metal Gear Digital Servo
₺ 225,00 1 adet
Su seviyesi ölçüm sensörü
₺
2,95 1 adet
12V Su Pompası IP68
₺ 106,82 1 adet
Xbee pro s2b
₺ 190,15 2 adet
Radyolink su04 mesafe ölçüm sensörü
₺ 207,37 1 adet
Karbonfiber plaka pro
₺ 809,37 1 adet
Karbon Fiber Boru Pro Dış/İç Çap: 16mm/14mm
₺ 184,36 2 adet
626ZZ rulman
₺
3,00 2 adet
Alüminyum 6082 blok
₺ 100,00 4 adet
Damlama T-boruları
₺
1,00 10 adet
PLA filament 1,75mm
₺ 120,00 2 kg
12mm çekvalf
₺
39,00 1 adet
Su hortumu
₺
12,00 2 m
TOPLAM

Toplam Fiyat (TL)
₺
937,96
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺

3.199,00
5.596,00
588,21
325,89
695,00
996,00
37,80
225,00
2,95
106,82
380,30
207,37
809,37
368,72
6,00
400,00
10,00
240,00
39,00
24,00
15.195,39

2.9 Yerlilik
Gerçekleştirilmesi planlanan iş-zaman çizelgesinde de belirtildiği gibi üretimin
gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan malzemelerin geç gelmesi sonucunda bazı işlemlerin
süresi uzamış, bazı işlemler ise iptal edilmiştir. Yerlilik kategorisinde yapılması planlanan
yer istasyonunun yazılımı iptal edilen işlemler arasındadır.
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