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1. PROJE ÖZETİ
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
İHA’nın geliştirilme sürecinde dört temel başlık altında çalışılmıştır. Mekanik; tasarım,
üretim ve mekanik testlerinden sorumludur. Elektronik; hava aracında bulunan elektronik
elemanların seçimleri, elektrik bağlantılarının yapılması ve kurulumuyla ilgilenmektedir.
Görüntü işleme; kameradan gelen görüntülerin işlenerek görev 2’de bulunan hedeflerin
tespitini sağlamaktadır. Yer istasyonu ise yerlilik kategorisinde hava aracı için yer kontrol
istasyonu yazılımı geliştirmektedir.
İHA dört pervaneli x-tipi dron olup yüksüz olarak 12,98 dk uçuş süresine sahiptir.
Maksimum ulaşabildiği hız 32 m/s dir. 480 ml su haznesini 10 sn’de doldurup 40 sn’de
boşaltabilir. İHA şasesi dayanıklı ve hafif karbon fiber plakalardan motor kolları da karbon fiber
borulardan yapılmıştır. Uçuş kontrol kartı olarak üstün sensör hassasiyetlerinden, yüksek
stabilizasyonu yeteneğinden, ROS desteğinden ve otopilot kartı olarak Pixhawk The Cube
Orange kullanılmaktadır. Görüntü işleme kartı olarak Jetson Nano, kamera olarak Raspberry
Pi Camera Module v2 kullanılmaktadır. Otonom görev gerçekleştirme sürecinde, İHA İRTİFA
takımı tarafından geliştirilen yer istasyonundan görev bilgilerini alır. Ardından ROS kullanarak
görüntü kameradan alınıp OpenCV kullanılarak daire tespiti yapılır. Görevi yerine getirmek için
mavros aracılığı ile Jetson Nano kontrolünde İHA hedefi ortalayarak alçalır. Jetson Nano’ya
bağlı olan su sensörü, su pompası ve servo motor ile su alma ve bırakma işlemleri
gerçekleştirir.
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İbrahim Taha Gökce: Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf. İlgi alanları: Gömülü yazılım,
Aerodinamik, Mekanik, Derin Öğrenme, C++, Python. Görevi: Takım Kaptanlığı, aviyonik.
Fatma Büşra Yaman: Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2. sınıf. İlgi alanları: Yapay zeka, Derin
Öğrenme, Bilgisayarlı Görü, Robotik, C & C++, Python, Java. Görevi: Görüntü İşleme.
Abdul Rahman Akl: Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf. İlgi alanları: Aerodinamik,
Mekanik, Yapay Zeka, Bilgisayarlı Görü, Robotik, Makine Öğrenmesi. Görevi: Aerodinamik.
Resul Mert Mertol: Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1. sınıf. İlgi Alanları: Gömülü yazılım, C,
Python, Robotik, hava araçları, Bilgisayarlı Görü. Görevi: Aviyonik, Görüntü işleme.
Mehveş Zehra Doğruel: Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1. sınıfı. İlgi alanları: Gömülü
yazılım, RTOS, C, Python, MATLAB, Robotik, Hava araçları, Otomasyon, 5G. Görevi:
Aviyonik, Satın Alma üyesi.
İbrahim Yuşa Çetin: Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf, Psikoloji 1. sınıf. İlgi alanları: Python,
Java, C#, C/C++, Assembly, Dijital Mantık, Klinik ve Bilişsel Psikoloji. Görevi: Yer ve hava
kontrol sistemlerinin ve yazılımlarının hazırlanması.
Buse Nur Fidan: Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf. İlgi Alanları: Kriptoloji, Python ile
Veri Bilimi, Python ile Makine Öğrenmesi, C#. Görevi: Aviyonik, Satın Alma üyesi.
Ahmet Muhammed Samancı: Endüstri Ürünleri Tasarımı 2. sınıf. İlgi alanları: 3B tasarım,
Kodlama, Mikrodenetleyiciler. Görevi: Gövde ve Görev Mekanizmasının Hazırlanması.
Muhammed Yükseloğlu: Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf. İlgi alanları: Yapay zeka, C&C++,
Java, Python, Robotik, hava araçları, mekanik. Görevi: Aviyonik.
1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Tablo-1: İş Zaman Çizelgesi

X = Geç başlanan

X = Geç bitirilen

X = Zamanında tamamlanan

--- = İptal edilen

Yurt dışından sipariş edilen motorların ulaşmaması ve başka motora geçilmesinden dolayı
yaşanan test gecikmeleri sonucunda otopilot yazılımından vazgeçilmiştir. Bu sebeple yerli
otopilot yazılım görevleri iptal edilip hazır otopilot kartı için yeni görevler tanımlanmıştır.

2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Aşağıdaki teknik çizimde de görüldüğü gibi yan yana bulunan pervanelerin arasındaki
mesafe 424,26 mm, çapraz konumlandırılmış pervaneler arası mesafe 600 mm’dir. Motor
kolları 18 mm kalınlığındaki borulardan oluşmaktadır. Gövdenin alt ve üst plakaları arasındaki
yükseklik 60 mm'dir.

Şekil-2 : Ölçeklendirilmiş Teknik Çizim

Tablo-2: Parça Ağırlık / Ağırlık Merkezi Tablosu
No: Parça Adı

Ağırlık
(gram)

X
uzaklığı Y
uzaklığı Z
uzaklığı
(cm)
(cm)
(cm)

20

25,5

Görev 1 Ekipmanları
1

RC Receiver (FS-İA6B)

12,8

2,9

2

PDB

10

24,9

26,1

3,3

3

Batarya

333

20,8

20,7

-1,7

4

Motor (4 adet)

392

22,769

22,769

2,5

5

ESC (4 adet)

112

24,269

23,969

0,35

6

Telemetri modülü

19

20,8

11,9

1,7

7

GPS

67

13,6

24,8

26,6

8

Sigorta ve sigorta yuvası

10

20,8

11,9

2,9

9

Fail Safe buton

28

22,8

13,9

4,05

9

Pixhawk

132

22,4

22,3

6,4

10 İniş takımı (4 adet)

80

22,769

22,769

-9,479

11 Motor kolları (4 adet)

216

22,769

22,769

0

12 Üst kapak

45

23

22,769

3

13 Alt kapak

212

23

22,769

-3

14 pixhawk yatağı

4

24,7

20,6

3,65

Plastik parçaları (Motor tutucu ve
15 motor kollarin tutucu
240

22,769

22,769

0

16 Birleşim elemanları (Vida vs,)

22,1

22,769

22,769

0

1942,1

22,44603536

22,39634786

1,0943125

54

23,05

27,8

-1,8

18 Kamera + kamera Tutacağı
7
Su Alma Tutma ve Boşaltma
19 ekipmanları
229

22,8

32,8

-3,4

22,5

24

-61,64

20 PCB

21

20,2

14,4

-2,3

21 Regulatör

46

24,7

15,9

-2,1

2299,1

22,49169429

22,51277466

-5,393227931

480

22,769

22,769

-8,3

2779,1

22,53997385

22,55738408

-5,899303591

Toplam:
Görev 2 Eklenecek Ekipmanlar
17 Jetson Nano

Toplam:
Görev 2 Su Haznesi Doluyken
22 taşınacak su
Toplam:

Konumlar sol arka motor kolunun sonunda tam orta kısmında yer alan referans
koordinat sistemine göre yapılmış olup sağ tarafı +x, ön tarafı +y, yukarısı +z eksenleri olacak
şekilde ayarlanmıştır. İHA’nın tam orta noktasının koordinatının x ve y değerleri 22,76 cm’dir.
Sonuç olarak üç durum için de ağırlık merkezi neredeyse İHA’nın orta noktasındadır.
Küçük farklar bataryanın çevresindeki boş alanda oynatılarak dengelenecektir. Toplam
ağırlıklara bir kısım birleşim elemanları ve kablolar dahil edilememiştir. Yarışma sürecinde
100gr'a kadar artış olabilmesi beklenmektedir.
2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler

İHA gövdesi; elektronik bileşenlerin, motor kollarının, görev mekanizmasının ve iniş
takımlarının yapısal bütünlüğünü sağlayan yapıdır. Gövde, karbon fiber plakaların ve üç
boyutlu yazıcıdan PLA ürünü kullanılarak çıkarılan çıktıların kullanılması ile oluşturulmuştur.
İHA gövdesi verilen öneme göre sırasıyla sağlam, hafif ve üretilebilir olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Gövdenin alt kapağı 2,5 mm ve üst kapağı 1 mm kalınlığındaki karbon fiber plakanın
şekil-3 ve şekil-4’deki gibi CNC router ile kestirilmesiyle oluşturulmuştur. Alt kapağın üzerine
çok fazla baskı uygulandığından ötürü 2,5 mm olacak şekilde kalın seçilmiştir. Üst kapağın 1
mm seçilmesinin nedeni ise üzerine yüklenen yükün fazla olmaması ve hareketli parça
bağlanmamasıdır. Alt kapakta Jetson Nano, telemetri modülü, RC receiver, PCB ve pil
bulunmakta; üst kısımdaysa Pixhawk, ESC’ler, PDB, GPS, sigorta ve acil durum butonu
bulunmaktadır.

Şekil-3

Şekil-4

Şekil-5

İki kapak arası, 3b yazıcıdan çıkan parçalar ile birbirine bağlanıp gövde
oluşturulmuştur. Gövdenin formu sekizgen seçilip ekipmanlar için vida delikleri açılmıştır.
Gövdenin üst kısmında İHA’nın yönü üçgen şekilde belirtilmiştir. İHA’nın hafif olması ve
bağlanacak komponentlerin cırt ile tutturulması için delikler açılmıştır. Şekil-5’te gösterilen
plastik parçalarda İHA motor kolları için bağlantı yerleri açılmıştır.

Şekil-6

Şekil-7

Şekil-8

İHA’nın motor kolları 18 mm çapındaki 1 mm kalınlığında karbon fiber borudur. Motor
bağlantısı alttan üste sırasıyla 1 mm özel kesim karbon fiber 3b yazıcıdan çıkarılmış ABS
plastik karbon fiber borudur. Boruya temas eden yerler izole bant ile kaplanmış ve plastik
parça ve karbon fiber plaka vidalar yardımı ile birbirlerine bağlanılarak şekil-6’da gözüken
motor tutacağı hazırlanmıştır. Boruların uzunlukları çapraz motorların arasındaki mesafe ve

dron tipine bağlı olarak hazırlanmıştır. X-tipi bir gövde için iki çapraz motor arası mesafe 600
mm’dir. Bu uzaklığa ve gövdenin büyüklüğüne bağlı olarak motor kollarının uzunluğu 235
mm’dir. İHA’nın üstten görünüşü şekil-9’da verilmiştir.

Şekil-9

Şekil-10

Şekil-11

İniş takımında hedeflenen minimum ağırlıkta, 8 cm uzunluğunda, 8 kg kaldırabilen bir
iniş takımıdır. Piyasada bulunan iniş takımları istenilen hedeflere göre araştırılmış bir yandan
da özgün tasarımımızın 3D yazıcı programından ağırlığına bakılmıştır ancak istenilen
parametrelere uyan parça üretemediğimiz için hazır iniş takımı seçilmiştir.
3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
2.3.0 İtki Sistemleri ve Hesaplamaları: Tüm hava araçları havalanıp havada kalabilmek için
taşıyıcı bir itki kuvvetine ihtiyaç duyar. Döner kanatlı İHA’larda bu kuvveti pervane ve
pervaneye etki eden motor, ESC, batarya gibi itki elemanları sağlar.
2.3.1. İtki Sistem Elemanları: İHA’nın kalkış, görevleri eksiksiz tamamlayacak sürede seyir ve
sonrasında iniş yapabilmesi için itki elemanları tasarlanan İHA’nın özelliklerine uygun olarak
seçilmelidir.
2.3.1.1 Pervane: Pervane İHA’ya gereken kaldırma kuvvetini oluşturacak olan itki
sistemi elemanıdır. DC motordan en yüksek verimi alabilmek için çapı 11, yunuslama değeri
4.7 inçe sahip plastik bir pervane tercih edilmiştir. İHA’nın ihtiyacı olan itki kuvvetini karşılayıp
karşılayamacağını test etmek için pervanenin ürettiği itki kuvveti aşağıdaki gibi hesaplanmıştır
ve seçilen pervanenin istenilen itki kuvvetini ürettiği gözlemlenmiştir.
Tablo-3: Pervane Performans Verileri Tablosu

2.3.1.2. DC Motor: DC motor, doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye
dönüştüren bir motordur. Fırçalı ve fırçasız DC motorlar bulunmaktadır. İki motor türünün
çalışma prensipleri aynı olmasına karşın, fırçalı motorlarda akımın yönünü değiştirmek için
fırçalar; fırçasız motorlarda bu işlem için ESC kullanılır. Fırçalar oluşturdukları sürtünme
kuvvetiyle birlikte verimi düşüreceğinden fırçasız DC motorlar tercih edilmiştir. Motor
seçiminde dikkat edilmesi gereken pek çok özellik bulunmaktadır. Motorun tablo-4’teki veri
tablosu incelenerek özellikler aşağıda belirtilmiştir.
Tablo-4: Sunnysky X3108S KV 720 DC Fırçasız Motor Veri Tablosu
Pervane

11x4.7

Voltaj

Akım

İtki

Güç

Verimlilik Hız

(V)

(A)

(gr)

(W)

(G/W)

(RPM)

1

270

14.8

18.24

2900

4

580

59.2

9.79

2250

19.7

1370

291.56

4.69

6874

14.8

Hücre

Ağırlık

KV

(gr)

3-4 S

81

720

Tasarlanan İHA hover durumunda yarı gazda durabilmelidir.
Hover durumunda motor başına düşen itki miktarı: (2274 × 2)/4 = 1137 𝒈𝒓
İHA’nın ihtiyacı olan itki miktarını motorun sağlayabildiği tespit edilmiştir. Motorun verilen
görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için en uygun değer olduğu tespit edilen 720KV tercih
edilmiştir.
2.3.1.3. ESC: ESC (Elektronik Hız Kontrol) İHA’nın motorlarının kontrol edilmesini
sağlarlar. Fırçasız motorlar harekete başladıklarında çalışma akımlarının yaklaşık 3 katı akım
çekmektedir. Bunun için ESC seçiminde tepe (peak) akım da göz önüne alınarak karar
verilmiştir. Seçilen Sunnysky X3108S DC motorlar en fazla 19.5A akım çekmektedir. ESC
seçiminde de tepe akım değeri 60A olan Hobbywing Xrotor-40A 2-6S ESC tercih edilmiştir.

2.3.1.4. Batarya: Batarya, İHA’nın ihtiyacı olan akım ve voltaj değerlerini sağlayan itki
elemanıdır. Diğer pillere göre ürettiği akım miktarının fazlalığı ve hafifliğinden dolayı LityumPolimer (Lipo) bir batarya tercih edilmiştir. Batarya seçiminde dikkat edilmesi gereken 4 temel
özellik bulunur. Birincisi özellik hücre sayısıdır. LiPo bataryalar her biri 3,7V değere sahip
hücrelerden oluşur. Motorun ihtiyacı olan voltaj değerinin 3,7 değerine bölünmesiyle kaç
hücreli batarya tercih edilmesi gerektiği saptanır. Seçilen motorlar, istenilen verimde 14.8V’a
ihtiyaç duyulduğu için 14.8/3.7=4 hücreli LiPo batarya tercih edilmiştir. İkincisi mAh değeridir.
İHA’nın gerekli itki kuvveti sağlanırken çektiği akımın uçuş süresince sağlanabilmesi için mAh
değeri doğru seçilmelidir. Bu değer bize İHA’nın tahmini uçuş süresi hakkında da bilgi verir.
Üçüncüsü ağırlıktır. İHA’nın tasarımını hafifletebilmek ve aynı zamanda uçuş süresini
artırabilmek amacıyla 340 gramlık bir LiPo batarya tercih edilmiştir. Sonuncusu C değeridir.
Bu değer bataryanın verebileceği maksimum akımı belirler. İHA’nın bataryanın ihtiyaç
duyduğu akımı karşılayabilecek doğrultuda seçilmiştir.
Tüm özellikler göz önünde bulundurularak aşağıdaki hesaplamalar neticesinde Predator
14.8V 3300mAh 35C 4S lipo bataryaya karar verilmiştir. 3300 mAh = 3300 × 1A/100mA ×
1s/60dk = 198 A/dk
198 × %80 = 158,4 A/dk (Pil %100 deşarj edilemeyeceğinden %80 olarak hesaplanmıştır.)
Motor başına düşen kalkış ağırlığı:

İHA’nın

görev mekanizması dahil ve hariç ağırlıklarının ortalaması / 4 = (1934 + 340) / 4

= 568,5

gramdır. Tablo(4)’de, 580 gramlık itki değeri için her bir motorun 4A akım çektiği görülmektedir.
4 motor için bu değer 4×4=16A’dır.

Uçuş

568,5 /16 = 9,87 dk olarak hesaplanmıştır.

2.3.2

Performans Analizi

süresi

=
İtki-

Motorların

ürettiği itki miktarının tespiti için itki ölçüm testi yapılmıştır. Şekil(12)’deki grafiğin yatay
ekseninde belirtilen güç yüzdeleri doğrultusunda 4 motorun ürettiği itki miktarları ölçülmüştür.
Birbirine yakın olan değerlerin ortalaması alınıp grafik oluşturulmuştur.

Şekil(12) PWM-İtki Grafiği
İHA’nın stabilizasyonunun sağlanabilmesi için şekil-13 de gösterildiği gibi öncelikle
sensörleri bünyesinde bulunduran Pixhawk Cube’un titreşimlerden korunabilmesi için altına
titreşim önleyici pedler konulmuştur. Aynı zamanda minimum miktarda titreşim oluşturması
için iki palli pervane kullanılmış ve şekil-14 deki gibi pervaneler dengelenmiştir[1].

Şekil-13

Şekil-14

2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Görev mekanizmasının 8 cm yüksekliği geçmeden 400-500 ml su taşıması
hedeflenmiştir. Sert inişlerde yerin su deposuna temas etmesini engellemek için 8 cm
uzunluğu aşmayan bir tasarım hazırlanmıştır. Mekanizma tasarımında sifonlardan ilham
alınmış ve şekil-15 de görülebileceği şekilde su deposu, servo motor, sifon kapağı, su borusu,
su sensörü ve su motoru kullanılmıştır.

Şekil-15
Sistemde öncelikle kamera su havuzunu görüp İHA'yı hizalayıp alçalmaktadır, sonrasında su
sensörü suyu algıladığında servonun sifonu kapatmasıyla su yolu kapatılmakta ve pompayla
yukarıya su pompalamaktadır.

Şekil-16

Şekil-17
40 saniyede dolan görev mekanizmasıyla birlikte İHA suyu bırakılacak yere kadar
götürdükten sonra servo, sifonu kaldırmakta ve su yerçekimiyle boşaldıktan sonra servonun
gücü kesilerek işlem tamamlanmaktadır. Su deposunun hacmi sekil-18’de gözüktüğü gibi
istenilen su hacminin üstünde 480 ml’dir.

Şekil-18:Su deposu
Su deposunun test sonucunda dolum ve boşaltım süresinini 40 saniye olduğu
görülmüştür. Su deposu 3b yazıcıdan çıkarıldığı için belli kısımlarında su sızıntıları
görülmüştür. Sızıntıların oluşmasının sebebi katman katman üretim yapıldığı için bazen
plastiklendirmede yapışmama sorunu ortaya çıkmasıdır, bu yüzden epoksi ile kaplanarak
sızıntılar engellenmiştir. 3b printerdan çıkan parçanın ağırlığı 74 gram, sifonun ağırlığı 2, SG90
servonun ağırlığı 10, borunun ağırlığı 76 su motorunun ağırlığı 63, su sensörünün ağırlığı 4
gramdır. Kablolar, civatalar vs. ile beraber toplam ağırlık 229 gramdır.
2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
İHA’nın elektrik-elektronik-güç sistemi oluşturulurken İHA’nın gereksinimlerinin en
uygun seviyede karşılanmasına özen gösterilmiştir. Bu uygunluğun sağlanması için hem her
bileşenin görevini yapacak şekilde çalışıyor olmasına hem İHA güvenliğini ve stabilitesini kötü
etkilemiyor olmasına hem de olabildiğince hafif ve düşük maliyette olmasına özen
gösterilmiştir.
İHA’nın güç bağlantıları planlanırken aracın kötü senaryolardan minimum hasarla
çıkmaya uygun olmasına azami dikkat gösterilmiştir. Bu amaçla yarışma şartnamesinde
belirtildiği üzere bataryanın + kutbuna sigorta ve akım kesici buton bağlanmış ve bu elemanlar
araç içerisinde kolay erişilebilir bir noktaya yerleştirilmiştir. Sigorta seçimi yapılırken motorların
veri yaprağında (datasheet) 4 motorun maksimum çektiği akımın 89,6A (22,4A*4) olmasının
yanında diğer elektronik elemanların çektiği akım da göz önünde bulundurularak 100 amper
maxi bıçak sigorta seçilmiştir. Sigortanın gerektiğinde çıkarılabilir olması için maxi bıçak
sigorta yuvasına yerleştirilerek devreye eklenmiştir. Akım kesici buton seçilirken ise üzerinden
yeterli akımı geçirebiliyor olmasına dikkat edilmiştir. Alındıktan sonra üzerinde gerekli

denemeler yapılmış ve yarışma şartnamesinde istenen sürede devredeki akımı kestiği
gözlemlenmiştir.
Otopilot kartı olarak Pixhawk Cube Orange kartı Ardupilot yazılımı ile kullanılmıştır. Bu
kart, elimizde bulunmasının yanında, 400MHz çalışma hızına ve 32bit iki işlemciye sahip
olmasını ve yüksek stabilite sağlamak gibi gelişmiş özelliklere sahip olduğu için tercih
edilmiştir. Söz konusu otopilot kartı ile birlikte Here 3 GPS yine elimizde bulunduğundan ve
yüksek ölçüm hassasiyetinden dolayı tercih edilmiştir. Uçarken yerli yer istasyonu yazılımına
bağlı kullanılması için Pixhawk ile birlikte telemetri kullanımına karar verilmiştir ancak uçuş
denemeleri sırasında kullanılan telemetrinin yarışma için yeterli menzili sağlamadığı
görülmüştür, bu nedenle yarışmada farklı bir telemetri kullanılacaktır. Bu telemetri seçiminde
öncelikli olarak menzile, uçtan uca şifreli olmasına ve maliyetine dikkat edilecektir. Ayrıca
güvenlik için otopilot kartımıza uyumlu buzzer ve güvenlik anahtarı (safety switch)
kullanılmıştır, otonom uçuşlarda zorluk çıkardığı için ilerleyen zamanlarda gerekli
görülmemesi durumunda güvenlik anahtarının kullanımı iptal edilebilir.
İHA’nın elektronik ve güç sistemleri elemanlarının bir kısmı itki sistemlerini oluşturur.
Bu elemanların performans ve verim özellikleri, seçilen elemanların sağladığı uçuş süresi, itki
kuvveti gibi değerler raporun 2.3 İtki Sistemleri bölümünde detaylı olarak belirtilmiştir.
Su bırakma mekanizması için gerekli olan elemanlar -su seviye sensörü, QR30E su
pompası ve SG90 servo- seçilirken mekanizma için gerekli performansı gösterebiliyor
olmalarına dikkat edilmiştir. Su seviye sensörü diğer seçeneklere göre daha hafif olduğundan,
QR30E su pompası 3 metre yüksekliğe kadar çalışabildiğinden ve maliyet ve ağırlığı uygun
olduğundan, SG90 servo yeterli torku sağladığından ve yine hafif olduğundan dolayı
seçilmiştir. Söz konusu elemanlar Jetson Nano’nun GPIO pinleri üzerinden kontrol edilmiştir.
Su seviye sensörü analog bir sensör olduğundan ve Jetson Nano’da analog okuma pini
bulunmadığından 8 bit PFC8591 A-D dönüştürücü modül kullanılmıştır. Su pompası
kontrolünde ise 12V ile çalışan pompanın GPIO çıkış pini kullanılarak kontrolünün sağlanması
için l293b motor sürücü entegre kullanılmıştır. Servo, Jetson Nano’nun PWM pini aktif hale
getirilerek direk karta bağlı kontrol edilmiştir. Son sistemde Jetson Nano’da PFC8591 için 3.
ve 5. pin ( i2c pinleri sda ve scl), su pompası için 12. pin (GPIO çıkış pini), servo için 33. pin
(PWM pini) kullanılmıştır. Jetson Nano kodlarında gpio çıkış ve pwm pini için “JetsonGPIO”
kütüphanesi, i2c için “libi2c” kütüphanesi kullanılmıştır.
PCB tasarımında EasyEDA programından faydalanılmıştır, bu program ile birlikte
sağlanan devre kartı, İHA’nın elektronik devresinde bütünlük, sağlamlık, gövdede önemli
ölçüde alan ve ağırlık tasarrufu katacak şekilde tasarlanıp kullanılmıştır. Önce dağınık olarak
kurulumu sağlanan İHA devresi, sonra düzeltilerek akım kaybı yaşamasının önüne geçilmiş
ve daha profesyonel bir devre elde edilmiştir. Devre düzeniyle yerleşimi sağlanan devre
elemanları aralarındaki bağlantı optimum düzeyde yapılmaya çalışılmıştır. Daha sonrasında

ise tüm elemanlardaki toprak (GND) pinlerinin PCB üzerindeki zeminine düzlem (plane)
oluşturulmuş, bu şekilde toprak bağlantılarının sayıları çok olduğu için bağlantılarının
kolaylaştırılması amaçlanıp ground loop olması önlenmiştir. Tasarım süreci bittikten sonra
PCB, Teknoloji Tasarım Ofisi imkanları ile bizim tarafımızdan basılmıştır.
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Mevcut sistemde güç bataryadan çıkıp sigorta ve akım kesici buton üzerinden
geçtikten sonra güç modülü (power module) ile hem Pixhawk hem de güç dağıtım kartı (PDB)
beslenmiştir. PDB seçilirken üzerinden yeterli sürekli akımı geçirebiliyor olmasına dikkat
edilmiştir (seçilen PDB 4 çıkışın her biri için 25A sürekli akım geçirebilmektedir). PDB’nin
14.8V çıkışları üzerinden güç hem motorlara dağıtılmış hem de sadece buradan yeterli amperi
alabildiğimiz için X4016 regülatör yardımı ile 5V’ye düşürülerek Jetson Nano’nun beslenmesi
sağlanmıştır. PDB’nin 5V ve 12V çıkışları ise PCB’ye gerekli gücün sağlanmasında
kullanılmıştır. PFC8591 A-D dönüştürücü 3.3V ile çalıştığından, PCB üzerine PDB ile gelen
5V güç LM1117 regülatör entegresi ile 3.3V ye düşürülmüş, daha az değişken voltaj değeri
elde etmek içinde 10uF ve 100uF Kapasitörler ile birlikte kullanılmıştır.
Elektrik-Elektronik sistemin bağlantıları Şekil 20’deki devre şemasında gösterilmiştir.
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İkinci görev sırasında İHA’nın yönlendirilmesi; C++ ile mavros kullanılarak yazılmış,
refakatçi bilgisayar rolündeki Jetson Nano üzerinde çalışacak olan “gorev” adlı program
kullanılarak yapılmaktadır. Önce yer istasyonundan arm, kalkış ve göreve başlama komutları
verilir. Gorev programı AUTO moduna alımı tespit ederek ilk turda görüntü işleme ile kırmızı
dairenin gerçek koordinatlarını bulur. İkinci tura başlamadan önce ilk turun rota noktalarından
ilk 2 ve son 2’sini olduğu gibi alır (çizgi aşımlarını tamamlamak amacıyla), aralarına da su
alma ve bırakma noktalarını koyar. Program ilk tur bitimini /mavros/mission/reached rostopic
aracılığıyla tespit edip ikinci tura başladıktan sonra bu noktalara gelince /mavros/set_mode
ROS servisi aracılığıyla AUTO modundan GUIDED moduna geçmektedir. Set_mode görüntü
işlemeden alınan geri bildirim doğrultusunda /mavros/setpoint_velocity/cmd_vel_unstamped
rostopic’ine uygun hız değerlerini paylaşıp İHA’nın daireyi ortalayarak hareketini sağlar.
Sonrasında aynı rostopic’e dikey hız paylaşımı yaparak su alma/bırakma yüksekliğine iner ve
su alma/bırakma işlemini başlatır. İşlem süresi dolunca aynı servis ile tekrar AUTO moda
geçer ve rotayı izlemeye devam eder. Görev tamamlandığında yer istasyonundan LAND
moduna geçilerek iniş yapılır.
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
NVIDIA® Jetson Nano™ Developer Kit, yüksek performanslı görüntü işleme ve yapay
zeka öğrenme projelerinde kullanılan 128-core GPU’ya 1.43 GHz CPU’ya ve 2 GB belleğe
sahip mini bilgisayardır. Kullanılacak kamera Jetson Nano ile uyumlu, çözünürlüğü 480p’ye
kadar inen, 30 FPS üzerinden görüntü alan ve 60 derece görüş açısı olan Raspberry Camera
Module V2’dir. Hedef tanıma sistemi kodu için gerekli yükseklik, enlem, boylam ve sapma
(yaw) açısı sensör verileri Pixhawk verilerinden çekilerek sağlanmıştır.
Görüntü işleme kodu Visual Studio üzerinden OpenCV kütüphanesinin C++ versiyonu
kullanılarak yazılmış sonrasında Jetson Nano’ya geçirilmiştir. Görüntü işleme kısmı öncelikle
daireleri algılamakta sonrasında HSV değerleri üzerinden dairenin rengini bulmakta ve buna
göre mavi ya da kırmızı daire ile ilgili işlemleri yapmaktadır. Dairelerin algılanması için Hough
daire yöntemi ve yönteme yardımcı olması için de öncesinde birtakım metotlar kullanılmıştır.
Bunlardan en önemlisi görüntüdeki parazitlenmeyi azaltmak ve Hough daire yönteminin daha
doğru tespitini sağlamak için kullanılan Gaussian Bulandırma (Gaussian Blur) yöntemidir.
Hough Daire yönteminde beklenen minimum ve maksimum yarıçap yüksekliğe göre
değiştiği için bu parametrelerin belirlenmesi için yazılan fonksiyon öncelikle oran orantı ile
fotoğrafta beklenen daireyi milimetre cinsinden bulmakta sonrasında başka bir oran orantı
kullanılarak bu değer piksele çevrilmektedir. Sonrasında minimum yarıçap için fonksiyondan

gelen değer üzerinde belli bir sayı kadar eksiltme, maksimum için de ekleme yapılmakta ve
daha geniş bir tespit alanı elde edilmektedir.
Sonrasında izlenecek yöntem kırmızı ve mavi daireler için aynıdır sadece mavi
dairenin konumu belli iken kırmızı daireninki olmadığı için ilk turda bulunan dairenin ton
değerleri kırmızı sınırları içinde ise dairenin GPS koordinatlarının tespit edilmesi için yazılan
bir fonksiyon kullanımı söz konusudur. Eğer İHA ikinci turundaysa ve enlem ve boylam
değerleri dairelerin olduğu sınırlar içindeyse mavi daire tespit edilmiştir. Son kısımda ise
öncelikle İHA’nın merkezden ne kadar uzak olduğuna göre çıktı veren movement fonksiyonu
kullanılmaktadır. Eğer İHA ikinci turdaysa, mavi daire tespit edilip movement fonksiyonu
çıktıları istenen değerler arasındaysa İHA’ya “su almak için alçal” çıktısı gönderilmekte eğer
mavi yerine kırmızı daire tespit edildiyse “suyu bırak” komutu gönderilmektedir. Su alma işlemi
başlamadan önce pompanın suyun içinde olduğu Jetson Nano’ya bağlı su seviye sensörü ile
doğrulanacaktır.
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bulunmadığından, sensör Jetson Nano’ya AD modülü kullanılarak i2c bağlantısı ile bağlanmış;
kod “libi2c” kütüphanesi kullanılarak c/c++ dilinde yazılmıştır.
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
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Kırmızı= DAlt (İstenilen İrtifa)

Yeşil= Roll

Mavi= Pitch

Sarı= Yaw

Uçuş sırasında tüm eksenlerde İHA verileri kontrol edilmiştir. Hem uçuş sırasında hem
de verileri incelerken hiçbir sorunla karşılaşılmamıştır.
Uçuş Süresi

Bölüm 2.3’te belirtildiği gibi, İHA’nın ağırlığı ve seçilen itki sistemi elemanlarının
performansları üzerinden yapılan hesaplamalar uçuş süresi hakkında yaklaşık değerler verir.
Teorik sonuçların pratik ile tutarlılığını gözlemlemek amacıyla, seçilen batarya 14.4V değerine
düşene kadar kesintisiz uçuş gerçekleştirilmiştir. İHA’nın 10,45 dakika havada kaldığı
gözlemlenmiştir. Sonrasında bu değer aşağıdaki hesaplamalar ile karşılaştırılmıştır.
3300 mAh =3300×1A/100mA×1s/60dk=198 A/dk

>>

198×%80=158,4 A/dk

Deneme videosu sırasında İHA’nın toplam ağırlığı = 1901 gr
Motor başına düşen kalkış ağırlığı: İHA’nın toplam ağırlığı / 4 = (1901) / 4 =
475,25 gr’dır. 475,25 gramlık itki değeri için her bir motorun 3A akım çektiği görülmektedir. 4
motor için bu değer 3×4=12A’dır ve sonuç olarak uçuş süresi=158,4 /12=12,98 dk’dir.
Karşılaştırmalar sonucunda; İHA üzerindeki bileşenlerin ideal olmaması, motorların
talep ettikleri akımların değişkenliği ve farklı hava koşulları sebebiyle teorik ile pratik arasında
beklenildiği kadar az farklılıklar gözlemlenmiştir.
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Tablo-5: Hava Aracı Maliyet Tablosu
Birim Fiyatı

Toplam

Parça Adı

(TL)

Miktarı

Fiyatı (TL)

Hobbywing XRotor 40A Opto Dron ESC

188,9

5

944,5

Regulatör XL4016

32,38

1

32,38

TÜBİTAK Destek Bütçesinden Kullanılan miktar:

976,88

TL

İHA’nın kurulumunda yarışma bünyesinde verilen bütçeden tablo-5 verilen ürünler
alınmıştır.
2.9 Yerlilik
Takımın geliştirdiği yer istasyonu yazılımı İHA’ya rotanın yüklenmesi ve görev
komutlarının gönderilmesi için kullanılacaktır. Yazılım C# dilinde .NET iskeletinde yazılmıştır
ve arayüz için WindowsForms kütüphanesi kullanmaktadır. Arayüzdeki harita gezgini için açık
kaynak kodlu GMap.NET kütüphanesi kullanılmıştır. Öncesinde Windows işletim sisteminde
Visual Studio 2019 üzerinde geliştirilip daha sonra Ubuntu işletim sisteminde MonoDevelop’a
aktarılmıştır. Yer bilgisayarı olarak Ubuntu 18.04 çalıştıran Lenovo IdeaPad Gaming 3
kullanılacaktır. İHA ile iletişimler mavros ile sağlanacağından kontrol yazılımı için kullanılan
ROS Melodic sürümü ile uyumlu olması için Ubuntu 18.04 seçilmiştir. Bilgisayarın (donanım)
seçilmesinde özel bir sebep yoktur, yer istasyonunu geliştiren takım üyesinin kişisel bilgisayarı
kullanılacaktır. AMD Ryzen 7 4800H işlemci, 16 GB RAM, Nvidia GTX 1650 Ti model ekran
kartına sahiptir.
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Görev öncesi rota noktaları GPS ile belirlendikten sonra yer istasyonu yazılımından
rota çizilecek ve İHA’ya gönderilecektir. Rotanın yüklenmesi ve diğer iletişimler için arabulucu
görevi gören “vekil” yazılımı kullanılır. Vekil yazılımı C++ ile mavros kütüphanesi kullanılarak
yazılmıştır. Çizilen rota yer istasyonu ve vekil yazılımlarında ortak belirlenmiş PlanNoktasi
sınıfı objelerinin listesi olarak tutulur ve vekil yazılımı İHA’ya yükleme yaparken bu listenin
elemanlarını mavros_msgs/Waypoint mesajı vektörüne dönüştürerek /mavros/mission/push
servisine paylaşarak gönderir. Yer istasyonu ve vekil yazılımının iletişimini sağlamak için yer
bilgisayarının dosya sisteminde /tmp klasöründe belirlenmiş “ihacomm”, “ihatelem”, ve
“wpbildirim” dosyaları kullanılmaktadır. ihacomm, yer istasyonu ve vekil yazılımın birbirine
komut vermesi için; ihatelem, telemetri verilerinin paylaşılması için; wpbildirim de rota
noktalarında yapılan değişiklikleri yer istasyonuna bildirmek için kullanılır. İki yazılım da kısa
aralıklarla bu dosyaları okuyup bu dosyalara yazarak veri alışverişinde bulunur. Göreve
başlamadan önce kalkış yapılmalıdır, bunun için de arm (ve disarm) ve kalkış komutları
gönderen düğmeler yer istasyonunda mevcuttur. Vekil yazılımı arm’lama ve kalkış yapmak
için sırasıyla /mavros/cmd/arming ve

/mavros/cmd/takeoff servislerine paylaşım yapar.

Öncesinde ve sonrasında gereken uçuş modu değişiklikleri için /mavros/set_mode servisine
paylaşım yapılır. Görev yüklemeden önce /mavros/mission/clear servisiyle mevcut rota
temizlenir ve /mavros/cmd/set_home ile kalkış noktası işaretlenir. Rota için programın
beklenmedik şekilde kapanması halinde veri kaybını önlemek amacıyla yedekleme ve
yedekten yükleme özellikleri eklenmiştir, rota bilgisayara txt formatında kaydedilip sonrasında
programa tekrar yüklenebilir. Programda ayrıca uçuş modu, arm durumu ve son telemetri
alındığındaki zaman bilgisinin (vekil yazılım çalıştırıldığından itibaren geçen süre) gösterildiği
durum bilgisi bölümü mevcuttur. Programda eklenen rota noktalarının parametreleri (enlem,
boylam vs.) düzenlenebilmektedir. Rotaya yeni noktalar eklenip var olan noktaları rotadan
çıkarmak da mümkündür. Programın sağ kısımında da İHA’dan alınan telemetri verileri
görüntülenmektedir. Solundaki Primary Flight D

isplay bu veriler arasından yükseklik, hava hızı, roll, pitch, yaw, ve dikey hızı
görselleştirmektedir. Telemetri verileri vekil yazılımı tarafından ilgili rostopic’lerden
subscriberlar ile alınır. Primary Flight Display’in altında konumlanmış olan log kutusunda yer
istasyonundan yapılan işlemler ve yer istasyonuna gönderilen mesajlar görüntülenir.
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Tablo: Yer istasyonundaki harita aracının state diyagramı
Yer istasyonu kaynak kodları: https://github.com/yushach/irtifayer
Vekil yazılımı kaynak kodları: https://github.com/yushach/irtifayer_catkin
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