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1. Proje Özeti

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem

İlk aşamada İHA’nın 4 motorlu olarak tasarlanmasına, uçuş kontrolcüsü olarak

Pixhawk kullanılmasına, uçuş bilgisayarı olarak ise Raspberry Pi kullanılmasına karar

verilmiştir. Sonraki aşamalarda yazılım çalışmaları ile mekanik ve elektronik çalışmaları

paralel olarak yürütülmüştür. Mekanik ve elektronik çalışmaları bittikten sonra ise otonom

uçuş algoritması uçuş bilgisayarına yüklenerek başka bir işleme gerek kalmaksızın test

edilebilmiştir. İHA’nın tasarımı ve üretimi boyunca mekanik ve elektronik çalışmaları beraber

yürütülmüşür. Elektronik çalışmalarında parça seçimleri ve devre şemaları çizilirken,

mekanik çalışmalarında ise seçilen elektronik parçaların yerleştirilmesi, İHA’nın elektronik

parçalarının olası su sıçramalarından korunması ve tahmini ağırlığı rahatlıkla kaldırabilecek

dayanıklılıkta bir gövde üretimi hedeflenmiştir. Görev mekanizması ise tamamen ayrı bir

parça gibi düşünülmüş, gövdenin altına nasıl monte edileceği kararlaştırıldıktan sonra

tamamen ayrı şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

1.2 Takım Organizasyonu

Takım tamamı ODTÜ öğrencisi 9 kişi ve 1 ODTÜ öğretim üyesi danışmandan

oluşmaktadır. İş bölümünde takımın görevleri iş paketlerine ayrılmış olup, bu iş paketleri,

İHA’nın otonom kontrolü ve sensör kullanımı gibi işleri üstelenen kontrol iş paketi, yol

planlama görevini yapacak olan hareket planlama iş paketi, kameradan gelen görüntüleri

işleyip havuz ve yangın bölgelerini tespit edecek bilgisayarlı görü iş paketi, elektronik

parçaların seçimi ve montajını gerçekleştiren elektronik iş paketi ve mekanik parçaların

tasarımını ve üretimi gerçekleştiren mekanik iş paketi olarak ayrılmıştır.

Danışman: Prof. Dr. Erhan İlhan KONUKSEVEN

1- Burak ARSLAN (Makina Mühendisliği 2. Sınıf)  - Kaptan ve Pilot

2- Ozan AKTÜRK (Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf) - Elektronik

3- Alp Eren YILMAZ (Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf) - Kontrol

4- Sait SÜT (Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf) - Kontrol
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5- Berkay Sayer (Elektrik Elektronik Mühendisliği Hazırlık) - Elektronik

6- Muammer Buğra KURNAZ (Bilgisayar Mühendisliği 2.Sınıf) - Hareket Planlama

7- İbrahim Mete BİNGÖL (Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. Sınıf) - Bilgisayarlı Görü

8- Alperen DEMİRCİ (Havacılık ve Uzay Mühendisliği 2. Sınıf) - Mekanik

9- Barış SATILMIŞ (Makina Mühendisliği 2. Sınıf) - Mekanik

Şekil 1.2.1 Organizasyon Şeması

1.3 İş zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen

Şekil 1.3.1 İş Planı
Pandemi dönemi nedeniyle, fiziksel çalışması gereken üretim tarafında çalışan

üyelerimiz takvimin biraz gerisinde kalmışlardır. Ekstradan kullanılan süreler ise kırmızı

dikdörtgenler ile gösterilmiştir. Ancak uzaktan çalışmaya daha elverişli olan yazılım tarafında
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çalışan üyelerimiz bu sorundan etkilenmeyerek planlarını tutturmuşlardır. Bu aşamadan

sonra üretim tarafında sadece yedek parça üretimi yapılacak, ve tamamlanan İHA üzerinde

testler devam edecektir.

2. Detaylı Tasarım

ŞEKİL 2.1

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri

Tablo 1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri ve Maliyet Dağılımı
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Aracın ağırlığı ve ağırlık merkezi yaklaşık olarak yukarıdaki gibi hesaplanmıştır.

Yapılan ölçümlerde aracın haznesi-boş ağırlığının 2.6kg civarında olduğunu doğrulamıştır

Ağırlık merkezi aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi alt tabanın üst yüzünün ortası orijin kabul

edilerek hesaplanmıştır.

Maliyet sütununda “-” ile belirtilen parçalar diğer parçalarla set olarak alınmış ve

maliyetleri işlenmiştir.

Şekil 2.1.1.1 Referans Noktası ve Pozitif Eksenler

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Aracın gövde ve mekanik tasarımı; kollar, ana gövde, pil kabı, görev mekanizması ve

iniş takımları olmak üzere 5 ana bölümden oluşur. Tüm parçaların tasarım ve imalatında

dayanıklılık ve hafiflik en önemli iki kriterdir. Bağlantı parçalarının şekilleri ve yapıları

değişkenlik gösterebileceğinden bu parçaların gereklilikleri ve özellikleri göz önünde

bulundurulup ABS ve PLA filament tipleri ile 3D yazıcı kullanılarak basılmıştır.

Kollar:
Kollar karbon fiber boruların ucuna monte edilen motor tutacaklarından oluşur.

Yazının geri kalanında karbon fiber borulardan kollar diye bahsedilecektir.

Aracın kolları, motor ve pervanelerin oluşturduğu itkiyi gövdeye aktaracaklarından en

fazla strese maruz kalan parçaların başında gelirler. Bu nedenle bu parçaların hafif ama

strese ve esnemeye dayanıklı malzemelerden üretilmeleri gerekir. Bu noktada iki farklı fikir

takımımızca değerlendirmeye alınmıştır. Bunlar ızgaralı bir yapıyı modelleyip 3D yazıcıdan

çıkarmak ve karbon fiber borular kullanmaktır. Karbon fiber hem hafif hem de dayanıklı bir

malzeme olduğu için, ayrıca ızgaralı yapıları 3D yazıcıda basmak kolay bir işlem olmadığı

için karbon fiber borular tercih edilmiştir.

Motor tutacakları motorun kollara monte edilebilmesi ve itkinin ana gövdeye daha verimli

aktarılması için tasarlanmıştır. 3D yazıcıdan basılarak üretilmiştir.
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ŞEKİL 2.2.1 Motor Tutacağı ve Kol

Ana Gövde:
Ana gövde, üzerine elektronik aksamın yerleştirileceği iki kat pleksiglas (PMMA) ve

kol tutacaklarından oluşur. Kol tutacakları yine diğer bağlantı parçaları gibi 3D yazıcıda

basılmıştır. Diğer tüm aksamlar gövdeye monte edileceğinden ana gövdenin bu yükü

taşıyabilmesi ve elektronik malzemeleri de koruyabilmesi gerekmektedir. Tüm bunlar dikkate

alındığında pleksiglassın uygun bir tercih olacağına karar verilmiştir. Pleksiglass plakalara

üzerine montaj edilecek parçalara uygun olacak şekilde delikler açılmıştır.

ŞEKİL 2.2.2 Pleksiglass Taban ve Kol Tutacağı
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Pil Kabı:
Pil aracın hem en ağır hem de en fazla ısınan parçasıdır. Bu yüzden pil kabının hem

sağlam hem de ısıya dayanıklı olması gerekir. Ayrıca pil kabının konumu aracın ağırlık

merkezinin konumunun en önemli etmenidir. Bu hususlar göz önüne alındığında pil kabının

3D yazıcıda ABS filamentten üretilmesine ve İHA’nın ağırlık merkezini aşağıda tutmak

amacıyla bu kabın İHA’nın altına monte edilmesine karar verilmiştir. Böylece istenen şekilde,

aracın istenen bölgesine monte edilebilecek ve ısıya dayanıklı bir pil kabı üretilmiştir.

ŞEKİL 2.2.3 Pil Kabı

Görev Mekanizması:
Görev mekanizmasıyla ilgili tüm detaylar 2.4 numaralı bölümde verilecektir.

İniş Takımları:
İniş takımları araç yer ile temas halindeyken aracın bütün ağırlığını taşır. Ayrıca

kullanılan otopilot yazılımı iniş sırasında aracı belirli bir yükseklikten (yaklaşık 5cm) zemine

bıraktığı için inişin son kısmı çarpışma şeklinde gerçekleşir. İniş takımları tasarlanırken pek

çok model üzerinde düşünülmüş ve bu çarpışma anında güvenli bir inişi garanti edebilmek

için kızaklı bir sistemi uygun görülmüştür. İniş takımlarımız kızak, bacak ve bacak-gövde

bağlantısı olmak üzere üç farklı parçadan oluşur. Bacaklar karbonfiber; kızak ve bağlantı

parçaları 3D yazıcıdan basılmıştır.
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ŞEKİL 2.2.4 Kızak, Ayak-Gövde Bağlantısı ve Bacak

Sistem Yerleşimi:
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ŞEKİL 2.2.5 Sistem Yerleşimi

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri

İHA'nın dayanıklılık testleri SOLIDWORKS Simulation üzerinden yapılmıştır. Analizler

motorların maksimum itki verdiği duruma göre ayarlanmıştır. Mesh atamada minimum

komplikasyon oluşturmak adına analizler İHA’nın şasi kısmına uygulanmıştır. Elektronik

parçalar da “remote mass” komutuyla analizde göz önünde bulundurulmuştur. Serbest cisim

diyagramında incelenip daha kapsamlı bir analizden sonra en çok stressin kolları gövdeye

bağlayan kol tutucularda ve alt kat gövdede gözlemlenmiştir. Bunun üzerine kol tutacağına

ve pleksiglasa daha detaylı statik analiz uygulanmıştır.

Kol tutacağının malzemesi olan ABS filamentin gerilme

direnci 25 MPa ile 50 MPa arasındayken bizim maksimum

uyguladığımız stress 34MPa’dır. Nitekim bu gerilim

sadece gövdeye bağlanan küçük bir kısmında

oluşmaktadır ve analizde uygulanan maksimum kuvvetleri

sadece bu parça taşımamaktadır. Sonuç olarak da kol

tutucuları için ABS filamentin yeterli bir seçim olduğuna

varılmıştır. Alt katın malzemesi olan pleksiglasın gerilme

direnci 70 MPa’dır. Altındaki pil ve üzerindeki elektronik

parçalar maksimum 2.9 MPa stresin, üzerinde açılan

civata deliklerinde birikmesine sebep olmuşlardır. Bu

yüzden gövdede alt ve üst katın malzemesi için pleksiglasa karar verilmiştir.

2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Görev mekanizması tasarlanırken İHA’nın güvenli bir şekilde faydalı yükünün

doldurulup boşaltılması hedeflenmektedir. Bunun için havuzdan 1 metre yükseklikte su

alabilir ve boşaltabilir olması amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olması için İHA’nın hemen

altında yer alan 416 ml kapasiteli su haznesine bağlı; 90 cm uzunluğunda şeffaf hortum

kullanılmıştır. Bu hortumun bir ucuna su haznesi bağlı olup altta kalan ucunda ise bir su

motoru bulunmaktadır. Su alma bölgesine gelindiğinde motor havuzun içine daldırılarak

çalışmaya başlayacaktır ve su (faydalı yük) hortum yardımı ile su haznesine iletilecektir.

Su haznesinde sızdırmazlığı sağlamak için basit kapaklı küçük bir suluk tercih edilmiştir. Su

haznesinin alt tarafına küçük bir delik açılmış ve bu delik tıpa yardımı ile kapatılmıştır.

Yangın bölgesinde su boşaltımını sağlamak amacıyla tıpanın açılması için bir ip ile İHA’nın

gövdesinde bulunan bir DC motora bağlanmıştır. Yangın söndürme alanına gelindiğinde bu

motor milinin etrafına sarılmış olan ipi döndürerek tıpayı yerinden çıkaracak ve yangın

söndürülecektir. Su alma haznesini İHA’ya sabitlemek için özel bir parça çizilmiş ve PLA
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filament kullanılarak 3D yazıcı tarafından üretilmiştir. Görev mekanizmasında kullanılan

parçaların teknik çizimleri aşağıda verilmiştir. Gövde üzerinde bulunacak olan DC motor

temsili olarak mekanizmanın yanında gösterilmiştir ve teknik çizimde görünürlüğü

kolaylaştırmak adına hortum olduğundan daha kısa gösterilmiştir.

ŞEKİL 2.4.1 Görev Mekanizması

2.5 Elektrik Elektronik, Güç ve Kontrol Sistemleri
2.5.1 Elektronik ve Güç Sistemleri

Üretilen İHA’ nın görevleri yerine getirmesi için gereken süre 7 dakikayı

bulabileceğinden İHA’nın en az 7 dakika uçabilmesi gerekmektedir. İHA’ nın sorunsuz

çalışabilmesi için elektronik devre elemanlarının, bataryadan gelen akımdan zarar

görmemesi için uygun güç yönetim kartlarının, sigorta ve devre kesicilerinin kullanılması

gerekmektedir. Motoru sürmek için kullanılacak ESC’nin (Electronic Speed Controller/

Elektronik Hız Kontrol Devresi) bataryadan çektiği akım altında zarar görmemesi

(yanmaması) gerekmektedir. Ayrıca elektronik aksamın olası sarsılmalarda veya darbelerde

fiziki hasar almaması için şok emici damper kullanılmalıdır. İHA'nın stabil bir uçuş

sergileyebilmesi için hızlı ve stabil çalışan, motorları senkron kontrol edebilen bir uçuş

kontrol kartı kullanılmalıdır. Ayrıca bu uçuş kartının kumanda verilerini sorunsuz

işleyebilmesi, GPS(Global Positioning System - Küresel Konumlandırma Sistemi) ve

işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme verisini toplayan bir birim olan IMU (Inertial

Measurement Unit - Eylemsizlik Hesaplama Ünitesi) verilerini algılayabilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yangın söndürme görevinin yerine getirilebilmesi için hafif, güçlü ve hızlı çalışan bir su
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pompası ve de bu su pompasını kullanabilmemiz için bir adet DC motor sürücü

kullanılmalıdır.

Bu isterler ve kısıtlar göz önünde bulundurularak tasarlanan elektronik sistemin genel

anlamda açıklanması gerekirse; İHA temel olarak dört motor, her biri bir motoru kontrol eden

dört ESC (Electronic Speed Controller - Elektronik Hız Kontrol Devresi), bu ESC`lerin bağlı

olduğu bir uçuş kontrolcüsü ve uçuş kontrolcüsüne gerekli komutların aktarıldığı bir uçuş

bilgisayarından oluşur. Bunların yanında devre elemanlarının zarar görmesini engellemek

için sigorta, İHA’ nın durumu ve konumu hakkında bilgi alınmasını sağlayan sensörler ve

bataryanın sağladığı voltaj değerini elektronik devre elemanlarının kullanabileceği voltaj

değerlerinde tutan regülatörler kullanılmıştır.

Elektronik ve güç sistemlerinin en önemli parçası İHA’ya itkinin nasıl ve ne kadar

sağlanacağıdır. TÜBİTAK’ ın 2020 senesindeki 4. eğitim videosundan alınan bilgiye göre,

ideal olarak İHA havada (Hover durumu) yaklaşık yarım gazda kalabilmelidir. Diğer bir

deyişle %50 itki oranı ile İHA’nın havada sabit kalabilmesi gerekmektedir. Böylelikle İHA,

rahatlıkla hareket edebilecek ve rüzgarlı havalarda dahi stabil kalabilmesi için gereken itkiyi

uygulayabilecektir. Bu bilgiye bakarak motor başına düşen itki hesabını aşağıdaki formülden

hesaplayabiliriz:

𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐵𝑎ş�𝑛𝑎 𝑈𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎𝑠� 𝐺𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛 �𝑡𝑘𝑖 = �𝑡𝑘𝑖 𝑂𝑟𝑎𝑛� * 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴ğ�𝑟𝑙�𝑘
𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑆𝑎𝑦�𝑠� = 2 * 3𝑘𝑔

4 𝑎𝑑𝑒𝑡 = 1. 5𝑘𝑔

Buna göre hesaplanan itkiyi(1500 g) karşılayabilmek için, 1380 g itki sağlayan

Sunnysky x2216 kv880 fırçasız motor tercih edilmiştir. Her motora, motorun hızını ve

çalışmasını uçuş kontrolcüsünden aldığı bilgiler doğrultusunda kontrol edebilmesi için birer

ESC (Electronic Speed Controller) bağlanmıştır. ESC`lerin motorların çekeceği maksimum

akıma (22A) dayanabilmeleri göz önünde bulundurularak 30A akıma dayanıklı EMAX BLHeli

Oneshot RC modeli olarak seçilmiştir.

ESC’ lerin teknik bilgi kağıtlarından elde edilen bilgiye göre, kullanılan ESC’ ler 30A

akıma kadar dayanabilmektedir. Bu sebeple 4 ESC 120A akıma dayanabilecektir. Yarışma

şartnamesine göre sigortanın maksimum amper değeri, çekilen maksimum akım+10

formülünden hesaplanmaktadır. Bize gereken sigorta amper değeri bu formüle göre

hesaplandı (30*4+12=132) ve bu amper değerinden az olan 125A akım değerine sahip

araba sigortası kullanıldı. Aynı zamanda başka bir güvenlik önlemi olarak da bir acil durum

butonu eklendi.

Sensörlerden gelen bilgiyi işleyip motor sürücüler vasıtasıyla motorlara iletecek bir

uçuş kontrolcüsü seçilmiştir. Bunun için stabil çalışan ve yaygın kullanılan bir kart olmasının

yanında motorlara gerekli pwm(Pulse width modulation, vurum genişlik kiplenimi) sinyallerini

verebilen, kumanda verilerinin doğru bir şekilde işleyen, GPS(Global Positioning System -

Küresel Konumlandırma Sistemi) ve (Inertial Measurement Unit - Eylemsizlik Hesaplama
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Ünitesi) sensörlerinden gelen verileri doğru şekilde algılayabilen ve otonom uçuş modu

bulunan Pixhawk 4 tercih edilmiştir. Bu kontrolcüye gerekli yazılım bir uçuş  bilgisayarı

üzerinden aktarılmalıdır. İHA’ nın stabil uçabilmesi için gereken işlem gücüne sahip olduğu

için uçuş bilgisayarı olarak Raspberry Pi 4 seçilmiştir (Uçuş bilgisayarının soğutulması için

ek fan kullanılmıştır). GPS için, seçilen Pixhawk modeliyle uyumlu çalışan Ublox M8N

modülü tercih edilmiştir. Uçuş sırasında İHA`dan gelen verileri (pozisyonunu, hızını, sensör

verilerini ) yer istasyonunda anlık olarak  görebilmek için bir telemetri modülü eklenmiştir.

Yollanan sinyallerin İHA ve kumanda arasında gizli kalabilmesi, yani İHA’nın başka

kumandalardan gelen komutları uygulamaması veya sensör bilgilerinin başka kumandalar

tarafından görüntülenmemesi için kendiliğinden sinyal şifreleme özelliğine sahip olan Xbee

marka telemetri modülü kullanılmıştır. Kumanda olarak 6 kanalın yeterli olması ve uygun

fiyatlı olması sebebiyle Flysky FS-I6 modeli tercih edilmiştir. Kumanda ve İHA arasındaki

iletişim, İHA’ ya monte edilen bir radyo alıcı modül ile sağlanmıştır. Bunun için kumanda ile

beraber gelen Flysky FS-iA6B alıcısı kullanıldı.

Yangın söndürme görevinin başarıyla tamamlanabilmesi için tasarlanan sistemde 2

motor kullanılmıştır. Su doldurulan haznenin tıpasını kapatıp açabilmek için 9V DC motor

kullanıldı. Bu hazneye suyun çekilebilmesi için ise 9V dalgıç tipi su pompası ve su

pompasını kullanabilmemiz için bir adet 9V doğru akım motor sürücü kullanılmıştır.

ℎ𝑘𝑠 = 𝑝𝑖𝑙𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖 * 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝑑𝑒ş𝑎𝑟𝑗 𝑜𝑟𝑎𝑛�
�𝐻𝐴'𝑛�𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑎ğ�𝑟𝑙�ğ� * 1 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑎ğ�𝑟𝑙�ğ� 𝑘𝑎𝑙𝑑�𝑟𝑚𝑎𝑘 𝑖ç𝑖𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑔üç * 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗� 

hks: havada kalma süresi

Yapılan uçuş süresi ve itki hesaplamaları, motorun gereksinimleri, kullanılacak diğer

motor, işlemciler ve İHA’nın toplam ağırlığı da göz önünde bulundurularak 6200 mAh, 14.8V

nominal voltaj değerine sahip bir bataryanın gereksinimleri karşılayacağı aşağıdaki

formüldeki gibi hesaplanmıştır.

ℎ𝑘𝑠 = (6200) *  80
(3 𝑘𝑔) * (170𝑊) * (14. 8𝑉) = 0. 14 𝑠𝑎𝑎𝑡 = 8. 646 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

Bu sebeple 4S(4*3.7=14.8V) 6200 mAh lipo pil kullanılması kararlaştırılmıştır.

Servo motor ve Raspberry Pi güç kaynağına direkt bağlandığında çalışamayacağı

için güç kaynağı ve elemanlar arasına regülatörler bağlandı. Bu regülatörler seçilirken

şasenin üzerinde fazla yer kaplamaması ve ağırlık oluşturmamasına dikkat edilerek LM2596

regülatörler tercih edildi. Ayrıca İHA’nın elektronik aksamını olası sarsılamalara karşı

korumak için kalitesi ve hafifliği ile ön plana çıkan Readytosky marka damper (şok emici)

kullanıldı.

İHA’daki bütün parçalar atölyeye ulaştıktan sonra İHA’nın elektronik devresi

oluşturulup parçalar multimetre kullanılarak test edildi. Parçaların düzgün çalıştığı ve

parçalardan kapasitelerinin üstünde akım geçmediği teyit edildi. Daha sonrasında, motorların

istenilen itki oranını uygulayabildiğini test etmek amacıyla motorlar, ESC'ler, batarya ve dijital

11



tartı kullanılarak bir düzenek kuruldu ve motorların istenilen itki oranını (her birinin 1380

gram itki) uygulayabildiği gözlemlendi. Parçaların düzgün çalıştığı ve motorların istenilen

itkiyi uygulayabildiği doğrulandıktan sonra İHA'daki tüm parçalar mekanik aksama monte

edildi, sonrasında İHA hassas tartı yardımıyla tartıldı ve kütlesinin 3 kg olduğu gözlemlendi.

İHA’nın montajı tamamlandıktan sonra, uçuş kontrol kartının kendi yazılımında bulunan

özellik sayesinde ESC’lerin kalibrasyonu yapıldı. Bu işlemden sonra İHA’nın sorunsuz bir

şekilde havalandığını ve istenilen sürenin üstünde havada kaldığını gözlemlemek için test

uçuşu yapıldı. Uçuş sırasında, bataryanın ömrünün azalmaması ve bataryada şişme veya

patlama olmaması için batarya, kapasitesinin %20’sine kadar deşarj edildi. Batarya

kapasitesinin %80’inin deşarj edilmesiyle İHA’nın farklı kontrol uçuşlarında ortalama 8-9 dk

havada kaldığı gözlemlenmiştir.

2.5.2 Kontrol Sistemi

Döner kanat İHA belirtilmiş koordinatlara göre otonom bir şekilde uçuşunu

gerçekleştirebilmeli, bunu yaparken de keskin ya da dairesel dönüş manevraları yapabilmeli,

hızını uçuş sahasının gereklerine uygun şekilde ayarlayabilmelidir. Parkuru turlarken uçuşa

yasak bölgeye geçmemeli ve parkuru tamamlarken yere hasar almadan inmelidir.  Uçuş

öncesinde belirlenen bir alanda keşif yaparak yangın bölgelerinin yerini tespit edebilmeli, bu

koordinatları kaydedebilmeli, daha sonra da bulunduğu duruma göre karar vererek o bölgeye

alçalabilmelidir. Doğru irtifaya indiğinde kendi haznesine su çekip bir yangın bölgesine

bırakabilmelidir. Bütün bunlara ek olarak, döner kanat İHA’nın bazı standart özelliklere de

sahip olması gerekmektedir. Örneğin, kontrol yazılımı uçuş süresince konum, irtifa ve hız

verilerini uçuş kaydı (log) olarak saklayabilmelidir. Bununla birlikte, İHA’nın acil durumlarda

“Eve Geri Dön” ve “Bulunduğun Konuma İn” işlevlerine de sahip olması istenmektedir.

Otonom uçuş yapılırken aynı zamanda kumanda bağlı olacak ve kumanda gerektiği takdirde

kontrolü eline alabilecektir. Genel amaç, belirli hareketleri uygulayabilen, belirli bir bölgede

arama yapıp sonucuna göre karar verebilen, tamamen otonom bir İHA’nın geliştirilmesidir.

İHA’nın gerçek zamanlı hareketini kontrol etmesi için Pixhawk 4 kullanılmıştır.

Pixhawk üzerinde, İHA’larda oldukça yaygın kullanılan açık kaynaklı otopilot yazılımı PX4

kullanılmıştır. Yarışma sırasında İHA’nın hareketleri, uçuş bilgisayarı olarak seçilmiş olan

Raspberry Pi 4’ten gönderilecek komutlarla kontrol edilecektir. Raspberry Pi’da ROS(Robot

Operating System - Robot İşletim Sistemi), MAVlink, MAVROS ve takımımızın ürünü olan

ROSAPI yazılımı çalışmaktadır. Raspberry Pi ile Pixhawk arasındaki haberleşme MAVlink

protokolü ile sağlanmıştır. Diğer yazılımlar kontrolü kolaylaştırma amaçlı kullanılmaktadır.

ROS, karmaşık robot kontrol sistemlerinin geliştirilmesine olanak sağlayan ve bu

süreci kolaylaştıran bir platformdur. Bu platformun üzerinde yukarıda bahsedilen yazılımların

birbirleriyle haberleşerek entegre çalışılması sağlanır. MAVlink ise insansız araçlarların kendi
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içindeki modüllerle ve dış dünya ile haberleşmelerini sağlamak için tasarlanmış, hata

algılama ve giderme özelliği bulunan bir haberleşme protokolüdür. MAVROS, bu protokolü

ROS aracılığıyla kullanmamızı sağlayan bir yazılımdır. MAVROS sayesinde ROS ile

çalıştıracağımız yarışma yazılımımız İHA'yı kontrol edebilecektir, ancak MAVROS'un

kullanımı Dronekit gibi kullanımı çok daha basit yazılım kütüphaneleri ile karşılaştığında

daha zor olmaktadır. ROS üzerinden kurduğumuz bu yapıyı Dronekit gibi kolay bir şekilde

kullanabilmek adına takımımız ROSAPI yazılımını geliştirmiştir. ROSAPI, İHA kontrolünü

basitleştiren, olası hatalara karşı pek çok kontrolü arka planda yapan ve kullanıcıya

istendiğinde İHA’dan gelen bilgileri sağlayan bir API(Application Programming Interface -

Uygulama Programlama Arayüzü)’dır. Sağladığı kullanımı kolay arayüzü sayesinde

takımımız algoritma geliştirme üzerine daha fazla yoğunlaşabilmiştir. Raspberry Pi üzerinde,

bu sayılan programların yanında yarışma algoritmamızı barındıran yazılımımız da

çalışacaktır. Bu yazılım, kullanılması basit ROSAPI aracılığıyla önceden bahsedilen

servisleri kullanıp Pixhawk ile iletişime geçecek, uygun yönlendirmeleri yaparak yarışma

görevlerinin tamamlanmasını sağlayacaktır.

Komutları İHA'ya uygulatmak amacıyla ROSAPI üzerinde bazı kalıplar kullanıldı. Bu

kalıplar genel olarak İHA’nın bir noktadan bir diğer noktaya, yapacağı manevralara uygun bir

hızda gitmesi için tasarlandı. Örnek bir kalıp aşağıdadır.

ŞEKİL 2.5.2.1

İlk satırda İHA’nın kendi pozisyonunu referans noktası olarak alarak görece kaç

metre ve hangi yönlerde gideceği söylenir. Örnekte bu sayı 40 metre olup İHA’ya kuzey

yönünde 40 metre ilerlemesi tarif edilmiştir. Daha sonra bir döngü içerisinde İHA’nın

koordinatları sürekli olarak kontrol edilir, eğer koordinat bu uzaklığa yaklaştıysa - örnek için

38.5 metreyi geçti ise - uçuş algoritmamız derhal bir sonraki komuta geçer. Bununla birlikte,

bu tarz bir yaklaşım döner kanat İHA'nın yapacağı hareketlerin kesik kesik olmasına sebep

olabilir. Bu sebeple, ilk satırda 40 metre gitmesi için verilen komut 50 metreye de

ayarlanabilir. Bu sayede, İHA süratini ve itkisini kaybetmeden seri şekilde diğer hareketine

geçebilir. Tabi bu uygulanırken İHA'nın uçuş sahasının dışına çıkmaması da büyük önem arz

etmektedir. Uçuş algoritması ile ilgili diğer bir önemli nokta da doğru alanın taranması

olacaktır. Bunu yaparken, eğer zaman konusunda bir kısıtlama ve rekabet olmasaydı İHA
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zikzaklar çizerek uçuş alanını yavaş ama daha ayrıntılı bir şekilde tarayabilirdi. Ancak,

mevcut şartlar gereği İHA için farklı bir mantık geliştirilmiştir.

ŞEKİL 2.5.2.2

İHA ilk turunu tamamlarken önce alanın bir tarafından, örnek vermek gerekirse

yukarıdaki örnekte alanın kuzeyinden, ikinci turunda ise diğer tarafından, güneyinden,

hareket edecektir. Bu sayede sürat kaybetmeden uçuş sahasının her karışı taranabilecektir.

Bu çözüm sayesinde yerde beliren bölgeler doğru şekilde tespit edilecek, su alma ve su

bırakma işlemleri de bu tespitlere göre yapılacaktır.

Sistemin şu anki kodları aşağıdaki adreste bulunmaktadır:

https://drive.google.com/drive/folders/1xK8ud94n_Dpk_HnGAar0Q1OuvdzNsETz?us

p=sharing

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi

İHA’nın otonom olarak çevresini anlamlandırması kapsamında kameradan alınan

görüntüden havuz (su alım bölgesi) ve yangın (su salım bölgesi) bölgelerinin tespit edilmesi

istenmektedir. Havuz ve yangın bölgelerinin konumlarındaki belirsizlik İHA’nın görev boyunca

X-Y-Z eksenleri üzerinde uyumlu bir şekilde hareket etmesini zorunlu kılmaktadır.

Tasarımımızda kameranın zemine açılı bir şekilde bakıyor olması ve hareket ederken

İHA’nın açısının dinamik olarak değişmesi yatay ve dikey eksende sapmalara neden

olmaktadır. Ek olarak farklı ortam koşullarında değişiklik gösteren ışığın geliş açısı ve

miktarı, tespit edilen cisim için farklı veri değerleri sağlamaktadır. Bu ister ve kısıtlar altında

amaç, kameradan alınan görüntüden havuz ve yangın bölgelerini doğru bir şekilde tespit

etmek ve bu alanların İHA’ya olan uzaklıklarını minimum sapma ile hesaplamaktır.

Görüntü işleme sistemi Raspberry Pi 4 (uçuş bilgisayarı) ve ek bir kameradan

oluşmaktadır. Nesne tespiti modülü geliştirilirken kullanılan görüntü işleme işlemlerinin

sıfırdan oluşturulması yerine içerisinde bu fonksiyonları hazır barındıran OpenCV

kütüphanesi seçilmiştir. Bu sayede zamandan tasarruf edilmiştir. OpenCV kütüphanesinin

kullanılması için de sisteme başarılı bir şekilde entegre olabilmesi ve görüntü işleme ekibinin

14

https://drive.google.com/drive/folders/1xK8ud94n_Dpk_HnGAar0Q1OuvdzNsETz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xK8ud94n_Dpk_HnGAar0Q1OuvdzNsETz?usp=sharing


o dil üzerindeki bilgisi sebebiyle Python yazılım dili tercih edilmiştir. Sistemin çalışma

algoritması genel yapısıyla kameradan görüntünün alınması, işlenmesi ve bir dönüt

oluşturulmasıdır. Algoritmanın sözde kodu (pseudocode) aşağıda verilmiştir.

ŞEKİL 2.6.1 Görüntü İşleme Algoritması

Öncelikle kameradan alınan görüntü işlemlerin daha kolay yapılabilmesi için

monitörün ölçülerine göre tekrar boyutlandırılır. Boyutlandırılan görüntü varsayılan olarak

BGR renk kanalındadır. BGR renk kanalında katmanların piksel değerleri nesneye vuran

ışıkla doğru orantılı ve birbirleriyle ilintili olduğundan nesne tespitini zorlaştırmaktadır. Bu

sebeple görüntünün renk kanalı, piksellerin renk, doygunluk (piksele gelen beyaz ışık

miktarı) ve parlaklık bilgilerini içeren HSV renk kanalına dönüştürülür. Havuz ve yangın

bölgelerinin belirli bir renge sahip olması, bu renk değerleri için alt ve üst sınır değerleri

belirlenerek tespit edilmesine olanak sağlar. Belirlenen alt ve üst renk sınırları kullanılarak bu

aralığa düşen bölgeler maskeleme ve filtreleme işlemleri ile tespit edilir. Maskeleme

işleminde görüntüdeki pikseller belirlediğimiz mavi ve kırmızı renkte maske (belirlediğimiz

özellikleri temsil eden ikili sistemdeki matris) ile bit düzeyinde çarpılarak yangın ve havuz

alanları tespit edilir. Filtreleme işlemleri ise tespit edilen alanlardaki boşlukları ve hataları

kaldırarak daha doğru bir tespit elde etmemizi sağlar. Maskeleme ve filtreleme işlemlerinde

genişleme (dilation) ve erozyon (erosion) gibi görüntü işleme tekniklerinin OpenCV

kütüphanesindeki fonksiyonları kullanılır. İHA’nın farklı ışık seviyelerinde başarılı bir şekilde

tespit yapabilmesi için renk aralığı bütün mavi ve kırmızı tonları alacak şekilde belirlenmiştir.

Bu sayede düşük veya yüksek ışık seviyelerinde oluşan tespit zorluğunu aşılmıştır.

Bu aşamadan sonra tespit edilen alanlar içerisinden seçim yapılır. Beklenilen havuz

veya yangın bölgesinden daha büyük veya küçük bölgelerin tespit edilmesi durumunda

yanlış tespit yapmamak için yüksekliğe bağlı sınır boyutlar belirlenerek çok küçük veya çok

büyük tespitler elenerek uygun olan en büyük alan seçilir. Bu sayede görüntüde havuz veya

yangın benzeri alanlar olsa bile büyüklüğe bağlı olarak bir kontrol mekanizması sağlanmış
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olur. Seçilen bölgenin İHA’ya olan uzaklığını hesaplamak için kameralarda kullanılan İğne

Deliği Prensibinden yararlanılır. Bu prensip kameradan alınan görüntünün lense olan

uzaklığını kullanarak nesnenin kameraya olan uzaklığının hesaplanmasını sağlamaktadır. Bu

uzaklığı hesaplamak için öncelikle İHA’nın alınan görüntüdeki izdüşümünün bulunması

gerekmektedir. Bu işlem için için kullanılan formül aşağıda verilmiştir. Alfa değeri kameranın

dikey eksende açısını temsil ederken beta ise yatay eksendeki açısını temsil etmektedir.

𝑀𝑒𝑟𝑘𝑒𝑧 = 1
2 − 𝑠𝑖𝑛⍺

2*𝑐𝑜𝑠𝛼*𝑡𝑎𝑛𝛽  

Uzaklığın hesaplanacağı merkez bulunduktan sonra İHA’ya yatay olarak nesnenin

uzaklığını hesaplamak için kullanılan formül aşağıda verilmiştir. Formüle h İHA’nın dikey

yüksekliğini, x kameranın mercek uzaklığını, px ise bir pikselin uzunluğunu temsil etmektedir.

# ile belirtilen değişkenler ise yatay zeminde tespit edilen alana olan X ve Y eksenlerindeki

piksel sayılarını temsil eder.

𝑌𝑎𝑡𝑎𝑦 𝑈𝑧𝑎𝑘𝑙�𝑘 =
ℎ*𝑥*(#

𝐾
*𝑝

𝑥
+#

𝐿
*𝑝

𝑥
)

𝑥2−(#
𝐾

*𝑝
𝑥
*#

𝐿
*𝑝

𝑥
)

ŞEKİL 2.6.2

Bu formül ile İHA’nın mevcut yüksekliği ve alınan görüntüdeki piksel değerleri

kullanılarak havuz ve yangın bölgelerinin İHA’ya olan yatay, dikey ve dışa doğru uzaklıkları

hesaplanır ve uçuş bilgisayarına kaydedilir. Bu aşamada İHA’nın sensörleri tarafından

sağlanan dinamik açı değerleri kullanılarak tespit edilen nesnenin uzaklığı dinamik olarak

hesaplanır. Bu sayede İHA’nın hareketinden ve kamera aşısından kaynaklanan sapmalar

minimize edilmiştir.

Oluşturulan nesne tespiti ve uzaklık hesaplama modülünün farklı senaryolara göre

test edilmesi gerekmektedir. Nesne tespiti algoritmasını test etmek için farklı boyutlarda

kartondan mavi ve kırmızı daireler içeren görüntüler kaydedilerek bilgisayar üzerinde

çalıştırılmıştır. Sabit ışık ve açı altında istenilen ölçüde verim ile tespit edilmesi üzerine

değişken açı ve ışık koşulları altında test edilerek sistemde gerekli değişiklikler yapılmış ve

optimize edilmiştir. Tüm bu koşullar altında istenilen ölçüde verimle çalışan nesne tespiti

modülünden sonra uzaklık hesabı uygulamasının testleri yapılmıştır. Bu algoritmanın

doğruluğunu test etmek için belirlenmiş uzaklıklara kırmızı ve mavi renklerde kartonlar

yerleştirilerek görüntüler kaydedilmiştir. Daha sonra bu görüntüler algoritmaya verilerek elde

edilen sonuçlar gerçek ölçümler ile karşılaştırılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
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Bahsedilen testler başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra yazılım paketi İHA üzerinde

yarışmaya yakın koşullarda havada test edilmiştir.

Uzaklığın hesaplanması aşamasında kullanılan İğne Deliği prensibi geometrik oran

orantıya dayanmaktadır. Ayrıntılı olarak alınan görüntü üzerindeki tespit edilen cismin

merkezi ile görüntüde İHA’nın zemindeki izdüşüm noktasına denk gelen merkez arasındaki

piksel sayısı ile piksel boyutu çarpılarak merkezler arasındaki mesafenin değeri bulunur.

Bulunan bu değer, İHA'nın yerden yüksekliği ve kameranın içerisindeki boşluk mesafe (“focal

length” olarak bilinen lens ve görüntünün düştüğü yer arasındaki dikey mesafe) bileşenleri ile

yapılan geometrik oran ile İHA'nın tespit edilen bölgeye olan mesafenin tespitine olanak

sağlar.

Sistemin şu anki kodları aşağıdaki adreste bulunmaktadır:

https://drive.google.com/drive/folders/1v0GnDP2gWVBio4FmDSQ1NOCyQSJ2Fchw

?usp=sharing

2.7 Uçuş Performans Parametreleri

2.7.1 Batarya:
İHA üzerinde kullanılacak pilin çok ağır olmaması, anlık olarak gerekli akımı

sağlayabilmesi ve İHA’yı havada kalması gerektiği süre boyunca besleyebilmesidir. Seçilen

motor ve motordan beklenen itki için gerekli gerilim göz önüne alınarak 4S bir pil seçilmesi

kararlaştırılmıştır. İHA’yı gereken minimum süre kadar besleyebilmesi ve minimum ağırlıkta

olabilmesi için de 6200mAh’lık enerji depolama kapasitesine sahip olan Jetfire 4S 40C

batarya seçilmiştir.

2.7.2 Manevra Kabiliyeti:

Aracın manevra kabiliyetini test etmek için önce tüm takım üyelerimizce literatür

taraması yapılmıştır. Taramanın sonucunda özellikle küçük boyuttaki insansız hava

araçlarının manevra kabiliyet parametreleri konusunda bir fikir biriliğine varılamadığı

görülmüştür. Makaleler testlerin isterlerinin uygulanabilirliği, parametrelerin efektifliği gibi

unsurlar göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve testlerin “International Journal of Micro Air

Vehicles” dergisinde 2017 yılında yayınlanan “Experimental maneuverability and agility

quantification for rotary unmanned aerial vehicle” makalesinde belirtildiği gibi yapılmasına

karar verilmiştir. Bu şekilde testleri gerçekleştirilen aracımızın bazı performans parametreleri

ve grafikleri aşağıdaki gibidir.
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Tablo 2 Aracın Manevra Kabiliyet Parametreleri

Aracın maksimum çizgisel hızı ise aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi yaklaşık 4.9m/s

olarak ölçülmüştür. Tüm ölçümler uçuş logları işlenerek gerçekleştirilmiştir.

ŞEKİL 2.7.2.1 Çizgisel Hız vs. Zaman Grafiği

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı

Aracın maliyet dağılımı Tablo 1‘de verilmiştir.
2.9 Yerlilik

Takımımız yerlilik çalışmaları kapsamında İHA’nın uçuş göstergelerinin yer aldığı bir

arayüz geliştirmiştir. Arayüz hız, durum, dönüş ve istikamet göstergeleri, irtifa ve

varyometreden oluşmaktadır. Yazılımın geliştirilmesinde C++ dili ve Qt kütüphanesi

kullanılmıştır. C++ seçilmesindeki ana sebepler dilin yapısı gereği hızlı çalışması ve İHA’nın

kontrol yazılımı ile uyumlu olmasıdır. Qt kütüphanesi C++ dili ile arayüz geliştirmeyi

kolaylaştıran ve yaygın kullanılan bir kütüphanedir ve yazılım geliştirme sürecini

hızlandırmıştır bu sebeplerden dolayı tercih edilmiştir. Arayüz, ROSAPI’a benzer şekilde ros

konularını kullanarak arayüz bileşenlerinin ihtiyaç duyduğu verileri İHA’dan alır ve arayüz bu

verileri göstergeleri aracılığı ile görselleştirir.

Sistemin kodları aşağıdaki adreste verilmiştir:

https://drive.google.com/drive/folders/1zej1ygVg18b283AvdmTrC0wahkKIZZ7G?usp

=sharing
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