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1. PROJE ÖZETİ
Raporun bu bölümünde takımımızın üyeleri, yetenekleri ve yarışmaya katılacağı
döner kanat İHA ile ilgili genel tanıtıcı bilgiler verilmiştir.
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Yarışma ve görevlerin isterlerine bakılarak İHA tasarımına başlandı. Yapılan
incelemelerle birlikte İHA’nın hızlı, hafif ve dayanıklı olması gerektiğine karar verildi. Motor
sayısı seçimiyle başlanılan tasarımda, Quadcopter’in yarışma için en ideal yapı olduğuna karar
verildi. Şase oluştururken daha mukavim bir yapı için karbon fiber kare profil kullanıldı. Aviyonik
sistemlerin yerleşimi için şaseye bağlı karbon fiber plakalardan katlar oluşturuldu. Seçtiğimiz
motorlarda uygun aviyonik sistem (pil, ESC, pixhawk…) gereksinimler temin edildi. Hazırlanan
prototip üzerinde manuel uçuş denemeleri yapıldı. Otonom sistem için tasarlanan yazılımlar,
yapılan prototipler üzerinde test edilerek otonom uçuş için hazırlıklara devam edildi. Güvenlik
koşullarının sağlanması adına sigorta sistemi tasarlandı. Olumsuzluklara karşı failsafe
güvenlik modu ve break komutu devreye alındı. Prototiplerimizde yaptığımız düzenlemeler ile
nihai tasarım ortaya koyuldu. “Simple is best” bakış açısıyla tasarımda karmaşık yapılar yerine
basit ama etkili yöntemler kullanarak sorunlara çözüm bulmaya çalışıldı.
1.2 Takım Organizasyonu
Takımın organizasyon şeması Şekil 1.2.1’de verilmiştir. Takım üyelerinin tanıtıcı
bilgileri detaylı tasarım videosunda yer almaktadır.

Şekil 1.2.1 Takım Organizasyon Şeması
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1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
İş zaman çizelgesine uyulmaya çalışıldı ancak 29 Nisan – 17 Mayıs tarihlerinde
yapılan tam kapanma ve tedarik süresindeki uzama sebebiyle o tarihlerde yapılacak
çalışmalarda aksama yaşandı. İlerleyen süreçte telafi edilerek çalışmalar zamanında
tamamlandı. İş zaman çizelgesinin planlanan ve gerçekleşen olarak gruplandırılmış hali
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 1.3.1 İş-Zaman Çizelgesi
İŞ-AKIŞ ÇİZELGESİ
İŞ PAKETLERİ

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ AĞUSTOS

Kavramsal Tasarımın
1

Literatür Araştırması

2

İHA Konfigürasyonu ve Malzemelerinin Belirlenmesi

3

Kavramsal Tasarımın Oluşturulması

4

Kavramsal Tasarım Raporu Tamamlanması

PLANLANAN
GERÇEKLEŞEN

Detaylı Tasarım
5

Detaylı Tasarım Araştırmaları

6

Prototip Tasarımın Yapılması

7

Malzeme Tedariğine Başlanması

8

Prototip Üretimine Başlanması

9

Şase,Gövde ve Mekanik Sistemlerin Üretimi

10

Elektrik ve Elektronik Sistem Kurulumu

11

Mekanik ve Elektronik Sistemlerin Entegrasyonu

12

Entegrasyon Doğruluk ve Kabul Testleri

13

Yük Alma-Bırakma Sistemi Üretimi

14

Yük Alma-Bırakma Sistemi Testleri

15

Prototip ve Alt Sistemlerin Testleri

16

Nihai İHA Tasarımının Oluşturulması

18

İtki Sistemi ve Uçuş Yeterlilik Testleri

19

Manuel ve Otonom Uçuş Testleri

20

1. ve 2. Görev Test Uçuşları

21

Güncellemeler ve Nihai İHA'nın Oluşturulması

22

1. ve 2. Görev Uçuşları İyileştirmeleri

23

Detaylı Tasarım Raporunun Tamamlanması

22

1. ve 2. Görev Deneme Uçuşları

Test Uçuşları
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2. DETAYLI TASARIM
Raporun bu bölümünde döner kanat İHA’nın detaylı tasarımı ve tasarımın orijinal ve
özgün yönlerine yönelik bilgilere yer verilmiştir.
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Kavramsal tasarım raporunda İHA’nın birinci görev uçuş ağırlığı 1397 gram, ikinci
görev uçuş ağırlığı 1809 gram olarak hesaplandı. Bu değerler ağırlık sınırı olarak birinci ve
ikinci görev için yüksek puan alınmasında yeterli olarak görülmektedir.
Tablo 2.1.1 Ağırlık Tablosu
No

Parça Adı

Ağırlık (gram)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Alt Gövde
Üst Gövde
İniş Takımı
Görev Mekanizması
Iflight Xing 2806.5 | 1300KV
Hobbywing 65A 4in1 ESC
Pixhawk 4 GPS
6S 1800 mAh Li-Po Batarya
Leopar Power 6S 3300 mAh Li-Po Batarya
Gemfan 8047 Karbon-Naylon Pervane
Pixhawk 4
Sigorta
Flysky FS-I6X Alıcı
Raspberry Pi 4
Raspberry Pi 4 Kamera Modülü
3DR Radio Telemetry
Cıvata - Somun
Diğer Ağırlıklar
Toplam Ağırlık

Adet

300,00
70,00
16,00
220,00
62,00
5,00
52,00
314,00
504,00
8,50
60,00
34,00
6,00
84,00
2,00
20,00
27,00
30,00
Birinci Görev
İkinci Görev

1
1
4
1
4
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4
1

Toplam Ağırlık
(gram)
300
70
64
220
248
5
104
314
504
34,00
60
34
6
84
2
20
108
30
1397
1809

Döner Kanatlı İHA’nın uçuş sırasında ağırlık merkezinin itki merkezine göre ortada ve
yakın olması uçuş güvenliği, verimliliği ve stabilitesi açısından çok önemlidir. Tablo 2.1.2’de üç
eksen için de ağırlık dağılımı hesabı yapılmıştır. Her eksen ayrı ayrı incelendiğinde İHA’nın
uçuş güvenliğini ve stabilitesini etkileyecek bir durum olmadığı saptanmıştır.

Y

Z
X

Şekil 2.1.1 Ağırlık Merkezi Referansları
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X

Tablo 2.1.2 Ağırlık Merkezi Tablosu
No

Parça Adı

Ağırlık (gram)

X Uzaklığı (mm)

Y Uzaklığı (mm)

Z Uzaklığı (mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Alt Gövde
Üst Gövde
İniş Takımları
Motorlar
Pervaneler
Görev Mekanizması
Raspberry Pi 4
Raspberry Pi 4 Kamera Modülü
ESC
Alınacak Su Ağırlığı
Pixhawk 4
Pixhawk 4 GPS Modülleri
Batarya 1
Batarya 2
Sigorta
Flysky FS-I6X Alıcı
3DR Radio Telemetry

300
70
64
248
30,8
220
84
2
5
1500
60
52
314
504
34
6
20
Birinci Görev
İkinci Görev Boş Ağırlık
İkinci Görev Dolu Ağırlık

0
0
± 130,66
± 162,63
± 162,63
0
0
0
0
0
0
± 42,81
0
0
0
-50,15
49,5
0,546341
0,411845565
0,217162486

0
0
± 130,66
± 162,63
± 162,63
0
86,5
115
0
0
0
0
0
0
-82,25
0
0
-2,217156902
2,808689935
1,480997101

26
75
-53,86
38
52
-210
57
5
28,9
-210
51,5
193,2
94
94
53,45
32
32
52,38623642
25,42000956
-85,86513299

Ağırlık Merkezi

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Günümüzde kullanılmakta olan farklı İHA konfigürasyonları vardır. Farklı kullanım
amaçları olmakla birlikte bu konfigürasyonlar birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajlara
sahiptirler. Önemli olan, istenilen görev çerçevesinde en uygun sistemi ortaya oluşturmaktır.
İHA’ da bulunan motor sayısına göre “tricopter”, “quadcopter” ve “hexacopter” olmak
üzere üç farklı yapılandırma mevcuttur. Yarışmada hedeflenen amaç, minimum araç ağırlığı
sahip İHA ile maksimum faydalı yükü taşımaktır. Bu sebeple üretim kolaylığı, maliyet,
mukavemet gibi başlıklarda göz önünde bulundurularak “quadcopter” yapısının kullanılması
kararlaştırılmıştır. SolidWorks programında gövde tasarımı yapılmıştır. Ağırlıkta optimizasyon
sağlamak için mukavemeti etkilememek şartı ile parça boşaltmaları yapılıp özgün tasarıma
sahip İHA oluşturulmuştur.

Şekil 2.2.1 Tasarıma Ait Özgün Gövde Üretim Aşamaları
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İHA gövde yapımında üstün özelliklerinden dolayı (mukavemet, rijitlik, aerodinamik)
karbon fiber kullanılması kararlaştırılmıştır. Ana şase 2 adet 25*22*490 mm karbon fiber kare
profilin kullanımı ile oluşturulmuştur. Prototip aşamasında ise ulaşılabilirlik ve maliyet
açısından aynı ölçülere sahip alüminyum profil kullanılmıştır. Profillerin işlenmesi ve deliklerinin
açılması üniversal frezede gerçekleştirilmiştir. Profiller birbirine epoksi yapıştırıcı kullanılarak
yapıştırılmıştır.

Şekil 2.2.2 Gövde Montaj Aşamaları
Aviyonik sistem ve görev mekanizmasının gövde üzerinde daha iyi bir yerleşim
sağlaması açısından gövde üzerinde katlar oluşturulmuştur. Katların birbiri ile bağlantısı M8
plastik gijonlar ile sağlanmıştır. Katların yapımında 2 mm karbon fiber plakalar tercih edilip
prototip üretiminde maliyet ve kolay ulaşılabilir olduğu için kontrplak kullanılmıştır.
Ansys uygulamasından yapılan titreşim ve statik analizine göre kullanılan profilin
istenilen ihtiyaçları karşıladığı görülmüştür. Analiz sonuçları Şekil 2.2.4’te yer almaktadır.

Şekil 2.2.4 Gövde Titreşim ve Statik Analiz Testi Sonuçları
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Aracın güvenli şekilde iniş sağlaması için iniş takımları çok önem arz etmektedir.
Maliyet, ağırlık, üretim kolaylığı, onarılabilirlik gibi kıstaslar dikkate alınıp çoklu iniş takımının
kullanılmasına karar verilmiştir. Beklenmedik kazalara karşı düşmelerde en yoğun kuvvete
maruz kalan ayaklar hızlı onarılabilir olması gerekmektedir. SolidWorks programı kullanarak
tasarımı yapılan ve 3 boyutlu yazıcıdan PLA malzeme ile üretilen aparatlar aracılığıyla gövde
ve karbon fiber borularının bağlantısı sağlanmıştır. Aparatların gövdeye montajı M5 plastik
cıvatalar ile, karbon fibere montajı ise epoksi yapıştırıcı ile oluşturulmuştur. Birinci görevde
ağırlıktan tasarruf etme amacı ile iniş takımları yerine strafor köpükler güvenli bir şekilde
İHA’nın altına monte edilecektir. Şekil 2.2.3’te belirtilen iniş takımı ise ikinci görevde
kullanılacaktır.

Şekil 2.2.3 İniş Takımları

Şekil 2.2.4 Üç Görünüş
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Şekil 2.2.5 Parça Yerleşimi

Şekil 2.2.6 Yapısal Konfigürasyon
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2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
İHA’nın yapısal bölümünü oluşturacak olan şase,
gövde ve mekanik sistemler; birinci görev ve ikinci görev
gereksinimlerini yerine getirebilecek özelliklere sahip olacak
şekilde tasarlanıp, kullanılacak malzemeler bu doğrultuda
seçilmiştir.
Tasarımdaki kriterler, puan tablosunun detaylı olarak
incelenmesi

ardından

belirlenmiş

ve

bu

kıstaslar

doğrultusunda özgün tasarım oluşturulmuştur. Bu kriterler;
görevi en kısa sürede bitirebilmek amacıyla hız ve manevra

Şekil 2.3.1 Uçuş Aracının
Kuvvet Eksenleri

kabiliyeti, en yüksek su taşımasının yapılması için faydalı yük
kapasitesi, dayanım ve son olarak hafifliktir.
Ağırlık merkezinin simetri ekseninde olması için aviyonik dikkatlice planlanmıştır. Bu
şekilde İHA’nın kararlı bir uçuşa ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olması sağlanmıştır.
Düşük açıda dahi yüksek hız sağlayabilecek güçlü motorlar yardımıyla sürtünen yüzeyler
minimize edilmiştir. Bu sayede çok düşük bir sürtünme katsayısı (CD) elde edilmiştir.
Pervaneler seçilen motorlara göre optimum boyutlarda seçilmiştir, bu şekilde çok yüksek bir
ağırlık-itki oranı sağlanmıştır.
2.3.1 Gövde
Karbon fiber, kontrplak ve pleksi glass malzemelerinden üretilmiş olan İHA, görev
mekanizması olmadan yaklaşık 1390g gelmektedir. Uçuş esnasında İHA’ya etki eden dört
temel kuvvet vardır. Bunlar ağırlık, kaldırma, itki ve sürtünmedir. Bu kuvvetler dengedeyken
İHA sabit hızda hareketine devam edecektir.
Kuvvetler dengelenmiş vaziyette 1. görev için;
Ağırlık = W = 1300g = 12,753N
İHA’nın görev esnasında 30° açı ile hareket ettiğini varsayalım. Bu durumda sürtünen
yüzey yaklaşık olarak 0,05 m2 olarak ölçülmüştür.
𝑇𝑇𝑇𝑇
= 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡60° → Ty = 750g = 7,36N
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝐹𝐹𝑑𝑑 =

1
∗ 𝜌𝜌 ∗ 𝑆𝑆 ∗ 𝑉𝑉 2 ∗ 𝐶𝐶𝐷𝐷 = 𝐹𝐹𝑦𝑦 = 7,36𝑁𝑁
2

1
∗ 1,225 ∗ 0,05 ∗ 202 ∗ 𝐶𝐶𝐷𝐷 = 7,36𝑁𝑁 → 𝐶𝐶𝐷𝐷 = 0,601
2
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2.3.2 Pervane
İHA üzerinde toplam dört pervane bulunmaktadır. Pervanelerin birbirine yakınlığı
yüksek devirlerde uçuş verimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Böyle bir sorunla
karşılaşmamak için pervaneler yeterince uzağa yerleştirilmiştir. Pervane boyut olarak 8x4.5
olarak seçilmiştir.
Burada 8, inç cinsinden pervanenin çapı, 4.5 ise inç cinsinden pervanenin bir tam tur
sonucundaki hatvesidir. Görev esnasında yere göre 20 m/s hızın elde edilebilmesi için
pervanenin dakikada 16140 devir (saniyede 269 devir) dönmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Bu değere göre;
İtki 1511g olarak ölçülmüştür.
𝑇𝑇 = 1511 ∗ 9,81 = 𝜌𝜌 ∗ n2 ∗ 𝑑𝑑 4 ∗ 𝐶𝐶𝑇𝑇
𝐶𝐶𝑇𝑇 = 0,098

Bu hız ve devirde motorun pilden çektiği güç yaklaşık 960W olarak tespit edilmiştir.
𝑃𝑃 = 960 = 𝜌𝜌 ∗ 𝑛𝑛3 ∗ 𝑑𝑑 5 ∗ 𝐶𝐶𝑃𝑃
2.3.3 Stabilite ve Kontrol Özellikleri

𝐶𝐶𝑃𝑃 = 0,116

Hava araçlarının kararlı uçuşa sahip olabilmesi için mekanik ve elektronik bileşenlerin
hassas olarak seçilip ayarlanması gerekir. Bu kapsamda stabilite özelliklerine etkiyen
parametreler,
-

İHA’nın titreşim-rezonans durumu,

-

Rüzgar ve benzeri dış etkenler,

-

Uçuş kontrolcüsü PID ayarları.

olarak belirlendi ve kararlı bir uçuş için bu etkiler minimuma indirilmeye çalışıldı.
•

İHA’nın Titreşim-Rezonans Durumu
Hava araçlarında stabil ve güvenli bir uçuş için titreşim durumun minimuma indirilmesi

gerekir. Bu kapsamda İHA şasenin titreşim analizleri gerçekleştirildi ve rezonans değerleri
hesaplandı.
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Şekil 2.3.3.1 İHA Titreşim Analizi Sonucu
Seçilen motorlar maksimum 25000 RPM dönüş hızına sahip ve yaklaşık 500 Hz’lik bir
titreşim oluşturmakta. Analiz sonucunda rezonans tehlikesi olmadığı ve titreşim bakımından
sistemin kararlı olduğu görüldü.
Pervaneler yüksek hızlarda dönüş yaptıkları için denge
merkezleri tam ortada olmalıdır aksi takdirde titreşim oluştururlar ve
bu durum stabil uçuş özelliğini olumsuz yönde etkiler. Bu sebeple
pervaneler takılmadan önce ayrı ayrı denge merkezleri kontrol edildi
ve bu sayede titreşim minimuma indirildi.

•

Şekil 2.3.3.2 Pervane
Denge Testi

Uçuş Kontrolcüsü PID Ayarları

Hava aracının dört motorunu kontrol eden uçuş bilgisayarının iyi olarak kalibre
edilmesi gerekmektedir. Bu sayede motorlar uçuş esnasında doğru devirlerde dönebilir ve
senkron olarak çalışabilir. Bu durumun iyi kalibre edilmemesi sonucunda hava aracı kararlı bir
uçuşa sahip olamaz ve titreşim, yalpalama, verilen hareket ve komutlara geç ya da yetersiz
cevap verme durumları görülür. Test uçuşlarında bu durum hassas bir şekilde gözlemlendi ve
pilotun uçuş esnasındaki hisleriyle birlikte hava aracının optimum kurulumu gerçekleştirildi.
Kararlı uçuş için gerekli kontrol özelliklerini tamamladık.
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Şekil 2.3.3.3 PID Ayarları

2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Yapılacak olan ikinci görevde yük tanıma, alma ve bırakma sistemleri belirtilen kurallar
çerçevesinde oluşturulup İHA üzerine entegre edildi. Görev mekanizması görüntü işleme
desteklidir ve su bırakma noktasını tanıma işlemi İHA üzerine yerleştirilen Raspberry Pi kart
uyumlu kamera ile gerçekleştirilip uçuş kartımızla senkronize şekilde çalışmaktadır.

Su alma haznesi üsten geniş başlayan alta doğru daralan
yapısı ile sistemsel kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Haznemiz 1500
mL hacme sahiptir. Hazne iki kısmından iple bağlanarak İHA ya
sabitlenmiştir. Alt kısmından yapılan ip bağlantısı sabit olup bir
metredir. Haznenin üst kısmından yapılan bağlantı İHA’nın alt
bölümünde bulunan servo motora bağlıdır. İHA, su alma işlemi için
yaklaşık iki metre mesafeye indiğinde haznenin suya batması ve su
alımı gerçekleşir. Daha sonra servo motor yardımı ile hazne İHA ya
yakınlaştırılacak bu sayede uçuş esnasında haznenin sağlamış
olduğu savrulma etkisi minimuma indirilmeye çalışılacaktır. İlk turda
görüntü işleme ile belirlenen boşaltma alanına gelindiğinde servo
tersine dönüş sağlayacak ve ipi kontrollü bir şekilde salmaya
başlayacak. Hazneye alttan bağlı olan ip gerildiğinde hazne suyu
dökmek için yanal hareketine başlayacaktır.

Şekil 2.4.1 Görev
Mekanizması
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Şekil 2.4.1 Görev Mekanizması Teknik Resmi

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
İHA’nın yapımında kullanılan elektronik parçalar mümkün olduğunca küçük ve hafif
olması göz önünde bulundurularak seçilmiştir. İHA’da kullanılan elektronik elemanlar motor,
ESC, batarya, sigorta, akım kesici anahtar, BEC, uçuş kontrol kartı, servo, GPS, kumanda
alıcısı, telemetri modülü, mikro bilgisayar ve kameradır.
İHA’da, sağladığı güce karşın hafif ve düşük iç dirençli
olmasından dolayı 2806.5 stator boyutlarına sahip iFlight XING
motorlar kullanılmıştır. 6S batarya kullanılmasından dolayı motorlar
1300KV tercih edilmiştir. Motorların iç direncinin 44,3 mΩ olması
çalışma esnasında serin kalmasını sağlamaktadır.
İHA’da Hobbywing X rotor Micro 4’ü bir arada ESC

Şekil 2.5.1 iFlight XING
Motor

kullanılmıştır. ESC’nin 4’ü bir arada olması güç dağıtım kartı kullanımını ortadan
kaldırmaktadır. Böylece alandan tasarruf sağlanmış ve kablolama açısından daha temiz bir
kurulum yapılmıştır. ESC’ler akım kapasitesi motorların maksimum çekebileceği akım göz
önünde bulundurularak 60A olarak seçilmiştir. ESC üstündeki dahili BEC devresi ile uçuş
kontrol kartına güç sağlanmıştır.
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İHA’nın birinci ve ikinci görevde maksimum
performansı sağlaması için iki farklı batarya kullanılması
kararlaştırılmıştır.

İHA’nın

birinci

görevde

mümkün

olduğunca hafif ve hızlı olması için düşük kapasiteli fakat
yüksek C oranına sahip CNHL 6S 1800 mAh 120C Li-Po
batarya tercih edilmiştir. C oranı yükseldikçe bataryanın
iç direnci düşmektedir. Böylece yüksek akım çekilmesi

Şekil 2.5.2 Li-Po Batarya

halinde voltaj sarkmaları minimum seviyede tutulmuştur. İkinci görevde daha yüksek kapasiteli
CNHL 6S 3700 mAh 40C Li-Po kullanılması planlanmış ve siparişi verilmiştir. Ancak
bataryaların takibinde yaşanan sıkıntılardan ve an itibarıyla yolda olmasından dolayı yarışma
gününe kadar ulaşmaması halinde Leopard Power 6S 3300 mAh 40C Li-Po batarya
kullanılacaktır.

Hesaplamalar
çekilebilecek

sonucu

maksimum

akım

elde
159

A

edilen
olarak

belirlenmiştir. Böylece sigorta olarak 175 A sigorta
kullanılması uygun görülmüştür.
Şekil 2.5.3 Sigorta ve Akım Kesici
Güç aktarım sistemi haricinde kalan elektronik elemanlar 5V seviyesinde
çalışmasından dolayı batarya voltajını sabit 5V seviyelerine düşüren BEC kullanılmıştır.
Uçuş kontrol kartı olarak küçük boyutları, hafifliği, kalitesi, 32bit işlemci ile yüksek
işlem kapasitesi, ekstra UART portu sayesinde ikinci GPS’i desteklemesi, dahili barometresi,
çift

ivme/jiroskop

sensörünün

bulunması

ve

Ardupilot

yer

istasyonu

yazılımını

desteklemesinden dolayı Holybro Pixhawk 4 kullanılmıştır.
Görev mekanizmasında su kabının yukarıya çekilmesi ve aşağı indirilmesi için servo
kullanılmaktadır. 360 derece sürekli dönebilen ve 12 kg/cm torka sahip bir servo kullanılmıştır.
İHA’nın belirli aralıklarla anlık konumunu tespit etmek için çift
Holybro Pixhawk 4 GPS modülü kullanılmıştır. Çift GPS modülünden
alınan verilerin ortalaması alınarak olası hatalı ölçümlerin etkisi
minimuma indirilmiştir. Ayrıca GPS modülü içinde magnetometre, switch
ve buzzer barındırmaktadır.

Şekil 2.5.4 GPS
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Kumanda olarak Flysky I6X ve alıcı olarak Flysky X6B
kullanılmıştır. Kumanda ve alıcı iletişim için 2.4 GHz bandında AFHDS 2A
iletişim protokolünü kullanmaktadır. Kumanda 10 kanal ve alıcı 18 kanal
desteklemektedir. Böylece istenen fonksiyonlar ekstra kanallar sayesinde
kontrol edilmektedir. Alıcı, uçuş kontrol kartına tek kablo üzerinden I-Bus
seri iletişim protokolü ile bağlantısı sağlanmıştır.

Şekil 2.5.5
Kumanda

Yer istasyonu ile İHA arasındaki bağlantıyı sağlayan telemetri
modülü olarak SiK Radio 915MHz kullanılmıştır. Yer istasyonu ile İHA arasındaki bağlantının
mümkün olduğunca sağlam olması önemlidir. 2.4GHz bandında yayın yapan cihazların
oluşturmuş olduğu gürültü miktarının çokluğu ve bundan dolayı meydana gelebilecek girişimler
sonucu paket kayıplarının yaşanmaması için 915MHz bandı tercih edilmiştir.
Hedefin tespiti için 8 MP sensörlü Raspberry Pi V2 kamera modülü kullanılmıştır.
Kameradan elde edilen görüntülerin işlenmesi için Raspberry Pi 4 8GB mikro bilgisayarı
kullanılmıştır.
Birinci görevde Mission Planner üzerinden İHA’nın otonom bir şekilde uçacağı rota
belirlenecek ve 1800mah kapasiteli batarya kullanılarak uçuş tamamlanacaktır. İHA ikinci
görevin ilk turunda otonom bir şekilde rotasını takip edecek ve kamera vasıtasıyla elde edilen
görüntü Raspberry Pi 4 ile işlenerek su bırakma alanı tespit edilecek. İkinci turda İHA su alma
alanının üstüne gelecek ve servo su kabını aşağı indirecek. Su alma işlemi tamamlandığında
servo su kabını yukarı çekecek. İHA aldığı suyu, ilk turda tespit edilen su bırakma alanına
götürecek. İHA su bırakma alanı geldiğinde servo vasıtasıyla su kabını aşağı indirerek suyu
bırakacak.

Şekil 2.5.1 Elektronik Devre Şeması
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
İHA’nın üzerindeki Raspberry Pi kamerasından alınan görüntü ile ilgili işlemler, 8GB
RAM’e ve 1.5 GHz Broadcom BCM2711 dört çekirdekli ARM Cortex-A72 işlemciye sahip
Raspberry Pi 4 kartıyla gerçekleştirildi. Raspberry Pi 4 kartı ile Pixhawk uçuş kartının
haberleşmesi için Mavlink protokolü kullanıldı.
İkinci görevde su alıp boşaltılacak alanın tespit edilmesi için görüntü işleme kullanıldı.
Programlama dili olarak diğer dillere göre daha iyi performans verdiği için C++ tercih edildi.
Performansı hazır görüntü işleme kütüphanelerinden daha iyi olacağı için kendi görüntü işleme
kütüphanemizin yazılmasına karar verildi
Mavlink kütüphanesi sayesinde İHA, insan müdahalesine gerek kalmadan otonom bir
şekilde hareket ettirildi. C++ dilinde yazılan görüntü işleme kütüphanemiz ile Mavlink
kütüphanesinin kodları aynı anda kullanılarak İHA’ya otonom özellikler kazandırıldı.
Su boşaltma görevini yapmak için geliştirilen algoritmada tespit edilen hedefin orta
noktası ile ekranın ortasında statik olarak tanımlanan kilitlenme alanı denk gelene kadar İHA
otonom bir şekilde hareket ettirildi.

Resim 2.6.1 Görev Mekanizması Testi
Sonuç olarak; İHA, ilk turda belirlenen güzergahta otonom şekilde ilerlerken su
boşaltma alanının yeri tespit edilerek ikinci turda kullanmak üzere GPS’den konum alındı. İkinci
turda ise İHA otonom bir şekilde su alıp, görüntü işleme ve GPS’den gelen verilere göre su
boşaltma alanına giderek suyu dökmesi planlandı.
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2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Birinci görevde İHA’nın ağırlığının 1397 gram olduğu hesaplanmış ve yapılan
denemelerde görevin tamamlanma süresi 55 saniye olarak belirlenmiştir. Deneme uçuşlarında
İHA’nın ortalama hız değeri 17 m/s olarak verilmiştir. İHA’nın ortalama 17 m/s hızla ilerlerken
39.38 A akım çektiği ve 874,29 W enerji harcadığı tespit edilmiştir. Ayrıca İHA’nın havada
hareketsiz bir biçimde dururken 10,43 A akım çektiği ve 231,6 W enerji harcadığı belirlenmiştir.
İlk görevde 1800 mAh 6S 120C Li-Po batarya kullanılacaktır. Batarya hücrelerinin
kritik gerilim (3V) seviyesini geçmesi bataryaya kalıcı hasar vermektedir. Bu seviyeye
yaklaşmaması için maksimum %85 deşarj edilmesi uygundur. Batarya kapasitesi;
1,8𝐴𝐴 × 22,2𝑉𝑉 × 0,85 = 33,97𝑊𝑊ℎ

olarak bulunmaktadır. Bu değerlerden yola çıkarak İHA’nın 17m/s ortalama hızla ilerlemesi
halinde;

havada

kalabildiği

33,97 × 3600
= 140𝑠𝑠𝑠𝑠
874,29

bulunmaktadır.

Böylece

bataryanın

yeterli

kapasitede

olduğu

anlaşılmaktadır.
Yapılan testler sonucu bir motorun 2500 gram itki sağlayabildiği görülmüştür. Fakat
dört motorun aynı anda çalışması halinde batarya voltajının yüksek akım çekilmesi halinde
düşmesi bu değere havadayken ulaşılamamasına sebep olmaktadır. Yapılan testler sonucu
İHA %20’ye yakın gaz verilmesi halinde havada asılı kalabildiği bulunmuştur. İHA 1397 gram
toplam ağırlığı ile tam gazda 139 km/s hıza ulaşmaktadır. İHA’nın ağırlık-itki oranının beş
olması yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Şekil 2.7.1 Birinci Görev Uçuş Performans Parametreleri
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İkinci görevde İHA’nın kalkış ağırlığı 1809 gram olarak belirlenmiştir. Bu görevde 3700
mAh 6S 40C batarya kullanılacaktır. İHA’nın havada asılı kalma esnasında 14,45 A akım
çektiği, 340 W enerji harcadığı ve uçuş süresinin 12,5 dakika olduğu belirlenmiştir.
Bataryanın kullanılabilir kapasitesi;
3,7𝐴𝐴 × 22,2𝑉𝑉 × 0,85 = 69,82𝑊𝑊ℎ

olarak bulunur. İHA 11 m/s hızla ilerlerken 29 A akım çekmekte ve 644 W enerji harcamaktadır.
Bu koşullarda;

uçuş süresi elde edilmektedir.

69,82 × 3600
= 390𝑠𝑠𝑠𝑠
644

Şekil 2.7.2 İkinci Görev Boş Halde Uçuş Performans Parametreleri

İHA’nın yaklaşık 1500 gram yük alması beklenmektedir. Bu durumda toplam ağırlık
3309 gram olmaktadır. İHA yüklü halde havada asılı kalması halinde 38,37 A akım çekmekte
ve 851 W enerji harcamaktadır. Bu koşullarda;
69,82 × 3600
= 295𝑠𝑠𝑠𝑠
851

havada kalınabilmektedir. Yük taşıma esnasında İHA çok yavaş hareket edeceğinden dolayı
havada asılı kalma halinde elde edilen değerler esas alınmıştır.
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Şekil 2.7.3 İkinci Görev Dolu Halde Uçuş Performans Parametreleri

İHA’nın ikinci görev esnasında 120 sn 11 m/s hızla yüksüz ve 40 sn yüklü şekilde
uçacağı düşünülerek harcadığı enerji;

olarak bulunmaktadır.

644 × 120 851 × 30
+
= 28,55𝑊𝑊ℎ
3600
3600

Olası kötü atmosfer koşullarına karşı görevin tamamlanmasını garantiye almak adına
bataryaların kapasiteleri görevler esnasında harcanan enerjilerin 2 katı olacak şekilde
belirlenmiştir.
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2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Bu bölümde İHA’nın üretimi aşamasında kullanılan mal-malzemelerin listesine yer
verilmiştir.
Tablo 2.8.1 Hava Aracı Maliyet Dağılımı Tablosu
No

Parça Adı

Birim Fiyat (TL)

Adet

Toplam Fiyat (TL)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

IFlight XING Motor
Pixhawk 4
Pervane
Karbon Fiber Kare Profil
Karbon Fiber Plaka
Hobbywing 4in1 ESC
Raspberry Pi 4
Flysky Kumanda
6S 3300 mAh Batarya
6S 3700 mAh Batarya
Holybro Tekko 4in1 ESC
6S 1800 mAh Batarya
Pixhawk GPS Modülü
Vergiler
Kamera
Lazer Kesim
Kablolar
3D Yazıcı
Pervane Dengeleyici
Mini DC-DC BEC
Sigorta - Akım Kesici
Pixhawk Şok Emici
Servo Tester
M8 Plastik Gijon
Micro SD Kart
Titreşim Sönümleyici
Li-Po Pil Tutucu
Diğer Harcamalar

330,07
2239,7
110
1093,1
1081,09
902,09
882,5
764,84
759
349,77
681,33
310,22
435,01
410,84
378,3
300
211,37
200
187,72
40,92
80
69,22
60,48
52,15
50
42,78
30,32
200

8
1
10
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

2640,56
2239,7
1100
1093,1
1081,09
902,09
882,5
764,84
759
699,54
681,33
620,44
435,01
410,84
378,3
300
211,37
200
187,72
122,76
80
69,22
60,48
52,15
50
42,78
30,32
200

Toplam Harcama

16295,14

2.9 Yerlilik
Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır.
3. DETAYLI TASARIM VİDEOSU ÇEKİMİ
Hazırlanan video, DTR hazırlama şablonunda belirtilen şartlara göre çekim yapılarak
KYS sistemindeki video linki alanında belirtilmiştir.
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