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1.PROJE ÖZETİ
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Tasarımda stabilite, hafiflik ve manevra kabiliyeti hedeflenmiştir. Aerodinamik sürtünmeyi
azaltmak için uçak burnuna doğru daralan bir yapı düşünülmüştür. Boyutsal parametreler
elektronik bileşenlerin büyüklüklerine göre belirlenmiştir. Aynı zamanda stabil uçuş
hedeflenmiş olup ağırlıktan kazanç sağlanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda uçağın
mimarisi gerek kanat gerekse gövde yapısında kafes geometrisine uygun olarak
tasarlanmıştır.
1.2 Takım Organizasyonu

1.3 İş Akış Çizelgesi

Şekil 1.3.1: İş-Akış Çizelgesi
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri

Tablo 2.1.1: Kütlesel Parametreler

Tablo 2.1.2: Boyutsal Parametreler
2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Sabit kanatlı hava aracının tasarımı 2.3 maddesinde belirtilen aerodinamik ve stabilizasyon
değerlerine uygun olarak özgün şekilde tasarlanmıştır. 4mm kontrplaktan uygun iç hacimli
konstrüksiyon gövde tasarlanmıştır. Gövde yapısı boşluklu olup ağırlıktan kazanç
sağlanması hedeflenmiştir. Gövde harici, düşük ağırlık yüksek mukavemet sebebiyle balsa
malzemesi seçilmiş olup kanat ve kuyruk imalatında tercih edilmiştir. Kanat, kuyruk ve
bırakma mekanizması bileşenlerinin kontrolü servo motorlarla sağlanmıştır. Hava aracına iniş
takımı tasarlanmamıştır. İniş takımı yerine özgün tasarımlı ve olası darbeyi önlemeye yönelik
filament yapı malzemeli parçalar üretilmiştir. Gerekli görüntüler ilgili madde ve başlıklarda
belirtilmiştir.

Şekil 2.2.1: Uçak 3D Model

Şekil 2.2.2: Uçak İç Görünüş
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri

Sabit kanatlı insansız hava aracının uçuşu için gerekli stabilite ve aerodinamik değerleri
hesaplanmış olup bu başlık altında incelenmiştir.
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Şekil 2.3.1: Kanat Profilinin Farklı Reynold Sayılarındaki Davranışları ve Polar
Grafikleri

2.4 Görev mekanizması sistemi
Dış kısmı dikdörtgen içinde silindirik bir çevirme ekseni bulunan bırakma mekanizması iç
kısmı koruyan dış yüzey içine yerleştirilir. Yüzey modelleme yardımıyla tasarlanan silindirik
hazne otonom sisteme eş zamanlı olarak 180 derece çalışması hedeflenmiştir. Mekanizma
’nın dış yüzeyi maliyet, ergonomi ve ağırlıktan kazanç açısından boşluklu yapı tasarlanıp
üretilmiştir. Kavramsal tasarımda düşünülen mekanizma üretilebilirliği ve minimalize tasarıma
uygun olmadığından yenilenmiş ve gereksinimleri karşılayacak mekanizma elde edilmiştir.
Mekanizmanın üretilmiş hali araçta denenmiş olup verimlilik ve montaj açısından kullanılabilir
olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 2.4.1: Bırakma Mekanizması Teknik Resim ve 3D Modeli

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
İnsansız hava aracının hareket kontrolünün sağlanması 1 adet Pixhawk uçuş kartı, görüntü
verilerinin işlenmesi ve uçuş kartı üzerinden İHA hareketine etkisi için 1 adet Raspberry Pi 4
Model B kartı, görüntü alımı için 1 adet Raspberry Pi Camera V2 modülü kullanılmıştır. Araç
hareketi için gerekli itki gövde önüne yerleştirilen 1 adet fırçasız DC motor ile sağlanırken,
aracın uçuş esnasındaki hareketi aracın kanat ve kuyruk kısmına yerleştirilen hareketli
parçaların servo motorlar kullanılarak kontrolü ile sağlanmaktadır. Araç elektronik sistemleri
için gerekli güç 4S 6200 mAh’ lik bir Li-Po pil ile sağlanmakta olup sırasıyla uçuş kartı için bir
güç modülü, servo motor beslemeleri için bir ayarlı regülatör ve motor akım kontrolü için ESC
yardımıyla elektriksel sistem elemanlarına dağıtılmaktadır.
Elektriksel sistem tamamlayıcı parçaları; İHA konum verisinin alınması için gerekli 1 adet GPS
modülü, bırakma mekanizması matematiksel işlemleri ve hız ölçümü için gerekli 1 adet hava
hız sensörü, 1 adet uyarı anahtarı ve 1 adet buzzerdan oluşmaktadır.
İHA elektronik sisteminin başlangıcını oluşturan kontrol kartı seçimi yarışma görevleri için
istenen gereksinimler göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Seçilen uçuş kartının uçuş
esnasında durum ve hareket kontrolünün esnek bir şekilde yapılmasına imkân veren açık
kaynak kodlu kontrol yazılımlarıyla uyumlu olması birincil parametre olarak kullanılmıştır.
Uçuş kontrol kartı olarak görev gereksinimi olan sistem elemanları ile uyumluluğu da göz
önünde bulundurularak Pixhawk 2.4.8 modülü seçilmiştir. Bu kart modülü, FPU kart tipinde
olup 32 bit ARM cortex M4 çekirdek işlemci türünü kullanmaktadır. 256Kb Ram,168Mhz hız ve
2 MB flash birimlerine sahiptir. Ağırlığı 38 gr olup boyutları 81,5x50x15mm dir.
Pixhawk 2.4.8 uçuş kontrol kartı, dahili olarak 2 adet MPU6000 ve L3GD20H
jiroskop/ivmeölçer sensörü, 1 adet X4HBA 303H 14 bit ivmeölçer / manyetometre sensörü ve
1 adet MS5607 barometre sensörü barındırarak uçuş dengesi için gerekli verilerin dahili olarak
edinilmesine imkan tanır. Pixhawk 2.4.8 uçuş kontrol kartı, ile gösterildiği gibi barındırdığı SPI,
I2C, Serial, CAN haberleşme portları ile GPS, telemetri, hava hız sensörü bağlantısı, seri port
haberleşmesi gibi uçuş gereksinimlerinin sağlanmasında kolaylık tanır. Uçuş kartı barındırdığı
14 kanallı PWM/servo çıkışı ile çeşitli tasarımsal yapı değişikleri ile doğan kontrol ihtiyaçları
için esneklik tanır. Pixhawk 2.4.8 uçuş kartı açık kaynak kodlu Mission Planner kontrol yazılımı
ile kullanılmakta ve İHA kontrolünün temelini oluşturmaktadır. Uçuş kontrol kartı elektriksel
yapısı ile açıklanmıştır.

Şekil 2.5.1: Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı
İnsansız hava aracının bir diğer kontrol birimi görev için hedef tespit sisteminin çalıştırılacağı
Raspberry Pi 4 Model B mikrobilgisayar kartıdır. Bu kart, 1.5 Ghz quad-core 64-bit ARM cortexA72 işlemci yongası ve 4GB LPDDR4 SDRAM birimlerine sahip olup dahili olarak barındırdığı
Wi-Fi, Bluetooth UART, USB birimleri ile kart içine ve karttan dışa müdahaleye esnek imkanlar
tanır. Raspberry Pi 4 mikrobilgisayar kartı, üzerinde bulunan 40 adet genel amaçlı giriş/çıkış
pini ve MIPI CSI kamera portu ile geliştirme ve kontrol işlemlerine imkân tanır.
İnsansız hava aracının havadan görüntüleri, Raspberry Pi Camera V2 modülü ile
sağlanmaktadır. Bu kamera modülü, kontrolcü olarak kullanılan Raspberry Pi 4 modülü olan
uyumluluğunun yanı sıra, barındırdığı Sony IMX219PQ görüntü algılayıcı sensörü ile 1080p
30FPS, 720p 60FPS ve VGA 90FPS standartlarında görüntüleme ve kayıt imkânı verir. Bu
modülün 3gr ağırlığı ve 5 x 23 x 9 mm ölçülerindeki boyutları ile montaj kolaylığı ve konum
esnekliği sağlaması diğer tercih sebepleri olmuştur.
İnsansız hava aracı elektriksel sisteminin bir diğer yapı taşı olan itki motoru, bir fırçasız DC
motor olup bu motorun seçimi için kullanılan parametre İHA kalkış ve uçuş anları için gerekli o
itki kuvvetidir. Bunun için Şekil 2’ de görüldüğü üzere -ağırlık merkezi hesabı için- 3 boyutlu
modellemesi yapılan SunnySky X2814 1250 KV modeli seçilmiştir.

Şekil 2.5.2: SunnySky X2814 1250 KV Fırçasız DC Motor Modellemesi

Bu motor, seçilen 9*6 inch pervane ile Şekil 2.5.2’ de gösterildiği üzere yaklaşık 2,5 kg itki
kuvvetini güç kapasitesinin %50’lik kısmında sağlayabilirken uçuş için emniyet paylı bir
kullanım sağlamaktadır.

Şekil 2.5.3: SunnySky X2814 1250 KV Güç-İtki Tablosu

Motor üretim verilerinde gösterildiği üzere motor, 4S çalışma geriliminde 50A değerine kadar
ulaşarak gerekli mekanik gücün üretilmesine imkân vermektedir. Seçilen motor pervanesiz
devri, ile gösterildiği üzere 12400 devir/dk.
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sağlayabilmektedir. Seçilen motorun elektronik entegrasyonu motorun çalışma gerilimi için
kullanılan batarya, akım kontrolcüsü ESC modülü ve batarya durumu için kullanılan bir güç
modülü ile açıklanmıştır.
Motor akımının ve buna bağlı olarak seçilen elektronik hız kontrolcüsü (ESC), İHA’ nın hareketi
için gerekli itki motorunun hız kontrolü için maksimum dayanım gerilimi ve nominal akım değeri
25A değerinde olup motorun maksimum sürekli akımı 55A / 30s ve sürekli gücü 815 W
değerleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. ESC üzerinde bulunan 3 kablo seti motor
uçları, besleme uçları ve sürücü katı kontrol / besleme uçlarıdır. Besleme uçları pilden güç

modülüne gelen gerilimin ESC üzerine aktarılarak motor kutupları arasındaki gerilim farkının
oluşturulması için kullanılır.
ESC elektriksel bağlantısında modül üzerinde bulunan motor uçları, ile gösterildiği gibi
bağlanarak itki motoru üzerinde bulunan sargıların oluşturduğu gerilime bağlı elektromanyetik
etkiyle sırasıyla tetiklenmesi ve motorun döndürülmesi için kullanılır. ESC modülü üzerinde
bulunan bir diğer uç olan PWM sinyali ucu kullanılarak motor kutupları üzerine düşen gerilim
değiştirilerek motor hız kontrolü sağlanmış olur. Bu pin 5V mantıksal seviyesinde çalışıyor olup
yine aynı mantıksal seviyede çalışan uçuş kartı tarafından üretilen analog bir çıkışın
oranlanması ile istenilen değerin elde edilmesini sağlar. ESC modülü, güç modülü ve motor
arasına şekil 3’ de gösterilen bağlantı şemasında verildiği gibi bağlanmıştır.

Şekil 2.5.4: Devre Şeması
ESC modülü sürücü katı için besleme gerilimi ise 2S-6S arasında olması ile elektriksel sistem
içerinde kullanılabilir durumdadır ESC, 77x35x14 mm ve ağırlığı 63 gr olmak üzere İHA yüklü
ağırlığını minimum düzeyde etki edecek şekilde seçilmiştir.
Batarya verilerinin anlık olarak ölçülmesi, uçuş kartının kararlı bir gerilimle beslenmesi ve bu
sayede başarılı bir uçuşun gerçekleştirilmesi için kullanılan güç modülü XT60 Power Güç
Modülü olmuştur. Bu güç modülü elektriksel sisteme ile gösterildiği gibi eklenerek veri ölçümü
ve besleme için kullanılmıştır. Güç modülü 6S gerilim seviyesine kadar destekliyor olup
üzerinde 5.3V/2.25A regülatör ile Pixhawk 2.4.8 kartının “power” portu üzerinden beslenmesi
için kullanılmıştır.

Sabit kanatlı İHA için seçilen batarya 4S olup günümüzde kullanılan neredeyse tüm pillerde
olduğu gibi lityum esaslı ve her biri 1S’e eşit olan 3.7V hücreleri içeren türde bir
bataryadır. Bunun sonucunda bataryanın sisteme sağladığı gerilim 14.8V olarak hesaplanır.
Motorun sağlayabildiği itkinin %50 ile İHA’ nın havada seyredebilmesi gerektiği bilindiğinden,
gerekli olan itiş kuvveti, seçilen motor-pervane kombinasyonunun getirdiği 14.8V gerilim ve
25A akım değeri ile sağlanmaktadır.
İnsansız hava aracının yaklaşık 2,2 kg olan ağırlığı için istenen görevler esnasında gerekli olan
uçuş süresi 5 dakika olarak görevin gerekli uçuş süresine sahip olmak amacıyla kullanılarak
edinilen değer referans alınarak 6200 mAh olarak seçilmiştir.
( 𝐼𝐵𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝑥 60 )
= 𝑡𝑈ç𝑢ş (𝑑𝑘)
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Batarya seçimi konusunda bir diğer önemli husus da bataryanın C değeridir. Bu değer
bataryanın anlık maksimum akım değerinin, dolayısıyla motorun manevra ve kalkış gibi
anlarda aşırı yüklenmesi limitlerinin belirlenmesini sağlar. Seçilen batarya için C değeri motor
maksimum akımının 55A/30s olduğu referans alındığından 40C olarak hesaplanmıştır. Batarya
elektriksel bağlantısı tüm elektriksel sistemin beslenmesi için ile gösterildiği gibi yapılmıştır.
Li-Po batarya ağırlık olarak 527gr’dır. Batarya boyutları 150x52x38 mm dir. Li-Po batarya XT60
çıkış soketine ve dengeleyici şarj soketine sahiptir. Li-Po batarya üzerinde şarj kontrol
bağlantısı ve t-Plug bağlantısı bulunmaktadır.
İnsansız aracının manevra ve yönelim hareketlerinin sağlanması amacıyla kanat, kuyruk ve
dümen kısımlarında bulunan servo motor, zorlanma torku 1,8 kg olan Tower SG90 modeli
olarak seçilmiştir. Bu servo motorlar ile gösterildiği gibi Pixhawk main-out kısmına bağlanmış
ve kalibre edilmiştir. Servo motorlar için gerekli olan harici besleme akım limitinin artırılması
için kullanılan ayarlı regülatör tarafından Pixhawk servo main-out kanalı üzerine bağlanmıştır.
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mekanizmasına hareket kabiliyeti kazandırmak için Mission Planner üzerinden uygun çalışma
toleransları belirlenmiş olup yine bu çalışma toleranslarına göre montajlanmıştır. Yine aynı
şekilde çalışma hızı 4.8V için 0,1 saniyede 60 derecedir. 180 derecelik açı limiti ile kanat
hareket kabiliyetinin tamamını sağlayabilmektedir.

Hava aracının uçuş stabilizasyonunun ve güvenliğinin sağlanması araç üzerine yerleştirilen bir
GPS modülü ile konum bilgileri alınarak sağlanmaktadır. Araç üzerine entegrasyonu yapılan

Ublox Neo M8N modülü 10 Hz. yenileme hızı, desteklediği çok sayıda konumlama uydu sistemi
1 metrelik konumlama hassasiyeti, korumalı fiziksel ve elektronik yapısı nedeni ile tercih
edilmiştir. GPS modülü, uçuş kartının GPS portuna bağlanarak kullanılmaktadır.
İnsansız hava aracının uçuş süresince edindiği mevcut hız, Drotek Air Speed sensör modülü
tarafından ölçülmektedir. Uçuş kartına I2C portu ile bağlanan bu modül, yüksek çözünürlüklü
ve uzun kablolardan oluşması nedeniyle seçilmiştir. Mevcut olan 4525DO sensörü sayesinde,
1 psi ölçüm alanına sahiptir. (Bu değer ortalama olarak 100 m / s veya 360 km/s veya 223mp/s
olarak hesaplanır). Hız sensörünün sahip olduğu MS5611 statik basınç sensörü sayesinde
sıcaklığı ölçer ve doğru hava hızı bilgisini verir. Aynı zamanda bu hız sensörü delta sigma ADC
(analog – dijital dönüştürücü)’ den gelen 24 bit veriden, 0.84Pa çözünürlüğünde 14 bit veri
sağlar. Modül 12x27x17mm boyut ve 14 g ağırlık ölçütlerine sahiptir. Hava hızı sensörünün
kullanım sıcaklığı ise -20 derece ile 60 derece arasıdır.
İnsansız hava aracı elektriksel sisteminin uçuş öncesi kontrolleri, hat koruması ve saklama
ölçütleri için yerleştirilen sigorta East Marine 80A termal devre kesici olarak seçilmiştir. Bu
sigorta nominal akım değerinin aşılması sonrası devrenin kapatılmasını sağlayarak aşırı akım
dolayısıyla pil ve sistem dağıtım hattının korunmasını sağlamaktadır. Elektriksel sisteme
bataryanın pozitif kutbuna seri bağlanacak şekilde eklenmiştir.
İnsansız hava aracının uzaktan kontrolü için seçilen kumanda modeli FLY-SKY FS-İ6X
2.4GHZ modelidir. Varsayılan olarak 6 kanalı olan kumanda yazılım güncellemesi ve FSiA6B i-Bus alıcı ile 10 kanal olarak kullanılmaktadır. Kumandanın alıcı sinyali aralığı 2.4082.475 Ghz dir. Alıcı gücü ise <20 dBm dir. Bant genişliği 500 KHz olup modülasyon tipi
GFSK’ dır. Kumana gücü 6V (dc1.5AAx4) Boyutları ise 174x89x190’dır. Kumandanın uçakla
iletişim kurması için alıcı bağlantısı gerekir. İletilen sinyalin PWM sinyaline çevrimi ile
motorların hareket kontrolü sağlanmış olur.
Uçuş kontrol kartı üzerinde uyarım ve kontrol için bulunan dahili LED bulunduran anahtar ve
buzzer, Pixhawk 2.4.8 uçuş kartının “buzzer” ve “switch” portlarına takılır ve aracın uçuşa
hazır hale getirilmesi esnasında kullanılır.
Alıcının frekans aralığı 2.4-2.48 GHz aralığındadır. Alıcının yüzdelik hassasiyeti -105dBm’dir.
Boyut olarak 46 mm x 25 cm x 15 cm boyutundadır. Ağırlık 16 gr olan kumanda, Mission
Planner programı üzerinden kalibrasyonu yapılmış olup motor gücü, servo motor çalışma
hassasiyeti gibi ayarlar düzenlenmiştir.

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Tasarımı yapılan insansız hava aracı, yarışma kuralları gereğince kalkıştan itibaren 5 saniye
içinde, uçuş boyunca ve iniş esnasında hareketini otonom olarak sağlayabilmek üzere
kurgulanmıştır. Buna göre İHA uçuş kontrolü için kullanılan Mission Planner yazılımı içerisinde
bulunan MavLink protokolü kullanılarak hava aracı hareketinin istenen şekilde yapılması
sağlanabilmektedir. Python yazılım dili üzerinden MavLink protokolüne müdahale imkânı veren
bir diğer yazılım paketi olan DroneKit hazırlanan yazılımların simülasyonu ve kontrolü için bu
yapıya dahil edilebilmektedir.
Raspberry Pi 4 kartının Pixhawk uçuş kartına MavLink protokolü kullanılarak bağlanması ile
“yönlendirilmiş” modda çalışan İHA’ nın “hedef tespit” alt programından elde edilen verilere
göre doğru hareketi sağlanabilmektedir. Görev-1 ve Görev-2 esnasında yarışma pisti boyunca
yükseklik, konum ve manevra verileri MavLink komut blokları ile kontrol edilerek görevin başarı
ile bitirilmesi sağlanmaktadır.
Top bırakma görevi esnasında tespit edilen alan için görev mekanizması detaylarında
açıklandığı üzere gerekli mesafeye ulaşıldığında MavLink protokolü üzerinden Servo Set
komut blokları ile elektronik anahtarlaması yapılan servo ile görev mekanizmasının çalışması
sağlanarak bırakma görevinin yapılması sağlanabilmekte ve başarılı olarak bitirme
amaçlanmaktadır.
İnsansız hava aracının görev başlangıcı ve bitişi esnasında inişi ve kalkışı yine MavLink
protokolü üzerinde komut blokları olarak yer alan “Kalkış” ve İniş” fonksiyonlarının çağrılması
ile sağlanmaktadır. İnsansız hava aracı, oluşturulan bu yapının kullanımı ile yarışma görev
gereksinimlerini sağlayabilmektedir.
İnsansız hava aracı için hazırlanan hedef tespit sistemi, İHA üzerinden alınan kamera verisinin
yine İHA üzerinde yer alan bir RaspberryPİ kartıyla görüntü işleme kütüphane ve paketleri
kullanılarak uçuş anında işlenmesi ile hazırlanmıştır.
Hedef tespit sistemi, Raspberry Pi 4 mikrobilgisayarı üzerinde kurulu Ubuntu bir işletim sistemi
üzerinde Python dili kullanılarak OpenCV, Numpy, Time gibi yazılım kütüphaneleri kullanılarak
hedef görüntünün alınan görüntü verisi üzerindeki konumunun saptanması ve bu konuma ait
özelliklerin çıkarılarak bırakma görevi için kullanılması üzerine hazırlanmıştır.
Alınan görüntülerin işlenmesi aşamasında görev için bırakma işleminin yapılacağı alanın
özellikleri incelenmiş ve mevcut donanım limitlerinde hedef tespitinin en yüksek performans ile
yapılmasına yönelik metotlar üzerine çalışılmıştır.

Alınan görüntü verisi, 2 boyutlu konum bilgilerinin elde edilmesi için öncelikler bir ön işlemeye
tabi tutulmuştur. Ön işleme ile hedef alanın görüntü üzerindeki diğer bileşenlerden dijital veri
olarak ayrılarak işlenebilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu ön işlemede görüntü verisi,
bileşenlerine ayrılarak RGB ve HSV renk uzaylarında baskın renk kanallarının kullanılması ile
başlatılmaktadır. Hedef renk alanı olan kırmızı rengin kullanılabilmesi için kırmızı rengin,
görüntü histogramında fazla ağırlıkta bulunan kanalı seçilerek sonraki aşamaya tabi tutulması
sağlanmaktadır.
Ön işlemenin sonraki aşamasında, görüntü bulanıklaştırma için OpenCV kütüphanesinde yer
alan gömülü fonksiyonların kullanılması ile görüntü verisi üzerindeki gürültülerin minimuma
indirilmesi ve hedef görüntünün ayrılması için verimin artırılması sağlanmıştır.
Ön işlemenin son aşamasında görüntü kanallarının ayrılması sonrası, biçimi tek kanallı
(monokrom) görüntü haline gelen görüntü verisi, OpenCV kütüphanesi içerisinde bulunan
gömülü eşikleme fonksiyonları kullanılarak eşikleme işlemine tabi tutulmuş ve hedef top
bırakma alanı görüntünün kalanından ayrılarak işlenmesi için farklı bir değişkende tutulmuştur.
Ön işleme sırasında sırasıyla kanallara ayırma, bulanıklaştırma ve eşikleme işlemlerine tabi
tutulan görüntü-hedef tanıma sisteminin temelini oluşturmuştur.
Ön işleme sonrası elde edilen görüntü verisi, hedef alanının doğrulamalı tespiti için iki aşamalı
bir görüntü işleme program bloğundan geçirilmektedir. Bu program bloğunun ilk aşamasında
görüntü konturlama kullanılarak arka plan görüntüsünden ayrılan hedef alanı, kapalı bir yüzey
olarak tespit edilmiştir. OpenCV gömülü konturlama fonksiyonları ile yapılan bu işlem, hedef
alanı sınırları ve merkezinin bir dizi değişkenine aktarılmasını ve görüntü üzerindeki
koordinatının bulunmasını sağlamıştır.
Doğrulama bloğu olarak eklenen ikinci aşamada görüntü üzerindeki konturlama işlemlerinin
esnek yapısı gereği görüntüdeki gürültülerden çabuk etkilenebilmesi ve renk bazlı çalışması
nedeniyle hedef alanının aynı program döngüsünde farklı bir metot ile tespiti sağlanmaktadır.
İHA hedef bırakma alanının dairesel biçiminin kullanıldığı ikinci aşamada, kırmızı renge sahip
zeminin tonal geçişler ile oluşan kenarlarının tespiti yapılmakta ve bu kenarların dairesel biçimi
*Hough fonksiyonu ile tespit edilerek görüntü üzerindeki koordinatlarının bulunması
sağlanmaktadır. Hedef alanının görüntü üzerindeki konumu tespit edilerek merkezi, yarıçapı
ve alanı gibi bilgiler dizi tipinde bir değişkene aktarılır kullanım için hazırlanmış olur.
Ardı sıra kullanılan iki yöntemin birbiri ile karşılaştırmalı olarak işlenmesi ve doğrulayıcı olarak
kullanılması ile hedef top bırakma alanı için nihai bir merkez koordinatı belirlenmiş olur.
Merkezi bilinen top bırakma alanına olan uzaklık, insansız hava aracının hareketi sırasında

bulunduğu konum ve yükseklik bilgileri kullanılarak çalıştırılan bir fonksiyon ile hesaplanır ve
yatay atış işlemi için kullanılır.
Oluşturulan hedef tespit alt sisteminin bütünsel gösterimi, uçuş boyunca kamera görüntü
alanını tarayarak top bırakma görevi için gerekli atış uzaklıklarının ve yüksekliklerinin
belirlenmesinde kullanılmaktadır.
2.7 Uçuş performans parametreleri
İHA da kullanılan pil lityum polimer olup İHA için bir pil takımı düşünülmüştür. Ve pilin voltajı
seçtiğimiz motorun gücüne karşılık gelecektir. Günümüzde kullanılan neredeyse tüm piller
lityum esaslı ve 3.7V hücrelerin birçoğunu içermektedir; burada 3.7V = 1S'dir. Bu nedenle, 4S
olarak işaretlenmiş bir pil muhtemelen 4 x 3.7V = 14.8V nominal olacaktır. Orta büyüklükte
dronlar için pil paketleri 2-3Ah'dir (2000mAh-3000mAh). Kapasite yükseldikçe uçuş süresi de
o kadar uzun olur. Bu sebeple 6200mAh, 4s kapasiteli pil tercih edilmiştir. Stabil uçuş için
gerekli olan minimum hız aşağıda belirtilmiştir.
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1,225 0,27 0,675
Gerçekleştirilen uçuşta ulaşılan en yüksek hız hesaplanarak belirtilmiştir.
𝑣∞ =

𝑛𝑝𝑟 𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒 0,84 ∗ 3.47 ∗ 87,43
=
= 69,25
𝐷
3,68

Lİ-Po pilden dakikada elde edilen akım miktarı. Havada kalma süresi ise;
297,6
29,8

≅ 9,98 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

Uçuşu gerçekleştirilen insansız hava aracı kalkış ağırlığı 2200 gr olarak hesaplanmıştır. Bu
ağırlık stabil manevrayı beraberinde getirmiştir. Birinci görevi tamamlama süresi 46 saniye
olarak saptanmıştır. Bu süre yapılan çalışmalar ve gerekli revizeler doğrultusunda değişiklik
gösterebilir. Uçuş denemeleri sırasında görev tespiti denenmiş olup %37 başarı elde edilmiştir.

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
FATURA MALZEME ADI

ADET

BİRİM FİYATI

FİYAT

%18 KDV

KARG

TOPLAM

O

FİYAT

ÜCRET
İ

SERVO UZATMA

12

3,9106₺

46,93₺ 8,45₺

KABLOSU-İNFOTEK

KAPLAMA KAĞIDI-KABLO-

11,77

69,27₺

₺

4

64₺

SOKET-PROMODEL

255,98 46,07₺

-

371,32₺

₺

2

12,58₺

25,16₺ 4,52₺

-

1

19,91

19,91

-

₺

₺

6,82₺

13,64₺ 2,45

2

3,58₺

-

₺
KAPLAMA KAĞIDI-

4

49,41₺

PROMODEL

SERVO MOTOR-ESC-

197,63 35,57₺

-

₺

10

10,16₺

PERVANE-PROMODEL

233,2
₺

101,61 18,28₺

-

471,73

₺
1

280,96₺

280,96 50,57₺

-

₺
1

17,2₺

17,2₺

PLA-N11

1

135,55

135,55 24,4

-

159,95₺

ALET ÇANTASI-UZATMA

1

80,5₺

80,5₺

-

179,96₺

KABLOSU-YAPIŞTIRICI-

1

33,89₺

33,89₺ 6,1₺

-

KELEPÇE-KOÇTAŞ

1

19,48₺

19,48₺ 3,51₺

-

1

18,64₺

18,64₺ 3,35₺

-

1

44,06₺

44,06₺ 7,93₺

-

KONTRAPLAK-KOÇTAŞ

3,096₺

14,49₺

-

51,99₺

KONTRAPLAK-KOÇTAŞ

2

53,38₺

106,76 19,22₺

-

125,98₺

12,7₺

56,56₺

-

216,9₺

₺
XT60 KONNEKTÖR-

1

17,39₺

17,39₺ 4,3₺

ROBOTİSTAN

1

17,83₺

17,83₺ 4,3₺

PLA-ROBOTİSTAN

1

90,7₺

90,7₺

1

93,05₺

93,05₺ 16,74₺

-

1

119,54₺

119,54 21,51₺₺

12,7₺

156,04₺

-

804,47₺

88₺

FLYSKY ALICI-ROBOTİSTAN

16,3₺

₺
BATARYA-İNFOTEK

1

681,76₺

681,76 122,72₺
₺

TEL SABİTLEYİCİ-TEL-

4

6,78₺

27,12₺ 4,88₺

-

MENTEŞE-THK

2

21,185₺

42,37₺ 7,63₺

-

1

5,08₺

5,08₺

0,91₺

-

MENTEŞE-THK

3

7,62₺

22,88₺ 4,12₺

-

27₺

PLASTİK YEKE-PROMODEL

4

9,04₺

36,15₺ 8,41₺

10,58

55,15₺

₺
KARBONFİBER BORU-

2

124,095₺

KOMPOZİTSHOP

248,19 44,67₺

-

463,7₺

₺
1

144,78₺

144,78 26,06₺

-

₺
KESİM-ALTAYLAZER

1

1,5₺

60₺

10,8₺

-

70,8₺

BALSA-YAPIŞTIRICI-

2

23,305₺

46,61₺ 8,39₺

-

163,51₺

BALSANAT

3

12,288₺

36,87₺ 6,63₺

-

1

16,9491₺

16,95₺ 3,05₺

-

2

19,067₺

38,14

6,86

-

KESİM-ALTAYLAZER

1

1,25₺

137,5

24,75

-

163,25

BALSA-BALSANAT

2

38,983₺

77,97₺ 14,03₺

-

248₺

2

66,101₺

132,2₺ 23,8₺

-

4

38,983₺

155,93 28,07₺

-

BALSA-BALSANAT

₺
2

66,101₺

119,49 21,51₺
₺

-

325₺

PİXHAWK-ALİEXPRESS

1

1065,7

1065,7 463,3

35,2

1537,2₺

JETSON NANO-SD KART-

1

677,6₺

677,6₺ 121,9₺

17,6₺

1023,45₺

FAN-OPEN ZEKA

1

117,7₺

117,7₺ 21,19₺

1

54,38₺

54,38₺ 9,79₺

2

121,33₺

242,66 21,84₺

-

620,42₺

KARBONFİBER BORUDOSTKİMYA

₺
2

141,56₺

283,12 25,48₺

-

₺
SİGORTA-ALİEXPRESS

1

61,8

61,8

40,2

102₺

KAPLAMA ÜTÜSÜ-

1

489,03₺

489,03 88,03₺

-

577,06

12,49

163,53₺

HOBBBYTİME

KAPLAMA KAĞIDI-

₺

2

64₺

128₺

23,04₺

PROMODEL

₺

MATKAP-PENSE SETİ-

1

196,38₺

196,38

HEPSİBURADA

1

72₺

72₺

ERKEKKONNEKTÖRKABLO- 2

17,46₺

34,92₺ 6,28₺

-

LEHİMTELİ-EKRAN-DİŞİ

1

92,59₺

92,59₺ 17,28₺

-

KONNEKTÖRKABLO-XT60

1

272,41₺

272,41 49,03₺

-

KONNEKTÖR-HAVYA-

2

17,03₺

34,06₺ 6,13₺

-

LEHİMPASTASI-JUMPER

4

8,09₺

32,36₺ 5,82₺

-

KABLO SETİ-ROBOTİSTAN

1

119,18₺

119,18 21,45₺

-

1

18,73₺

18,73₺ 3,37₺

-

1

86,96₺

86,96₺ 15,65₺

-

FİYAT

*FATURA KESİMİ YAPILAMAYAN SANAYİ, KÜÇÜK DÜKKAN

NALBUR HIRDAVAT
(DEKONT ÖDEMELER) *

268,38₺

785,67₺

VS. GİBİ ALANLARDAKİ MALZEME ALIMLARINDA, TAKIM

DESTEK PARÇA ALIM

10₺

ÜYELERİNE GÖNDERİLEN ÜCRETLER DEKONTLARDA

SOMUN CİVATA PUL

40₺

AÇIKLAMA KISMINDA HARCANAN KALEM OLARAK

HIRDAVAT MALZ ALIM

100₺

BELİRTİLMİŞTİR.

PİL FALÇATA METRE

30₺

TOPLAM

180₺
GENEL TOPLAM

9759,49₺

2.9 Yerlilik
L şekilli motor tutucular hazır olarak alınabilir olsa da bu çalışmada özgün bir tasarım olan
motor tutucu braket parçasını geliştirdik. Bunun nedeni halihazırda mevcut motor tutucular bu
projede motorun istenilen konuma uygun yerleştirilememesinden dolayı seçilmemiştir. Ayrıca
yük tek bir bölgede yoğunlaşmamış gövdenin arka yüzeyine eşit bir şekilde dağıtılmıştır. Bu
sayede oluşabilecek ani yüklenmelerde gövde güvene alınmıştır.

Şekil 2.9.1: L Aparat

