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TAKIM ADI: ESTÜ İHA
ARAÇ TÜRÜ: Döner Kanat
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi
TAKIM KAPTANI: Yasin ÇİLDİR
1. PROJE ÖZETİ
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Gökkuzgun isimli döner kanatlı İHA’yı tasarlarken, üretimi kolay, düşük bütçeli, en hafif,
stabil, yük taşımaya elverişli olan dört motorlu itki sistemi tercih edildi ve H tipi bir gövde
tasarlandı.

Gövde yapısını ve iniş takımını tasarlarken eskiden havacılıkta kullanılan,

sağlam ve hafif olan huş plakalar kullanıldı. Gövde ve iniş takımı arasındaki bağlantıların
güçlü olması gerektiğinden, oldukça sağlam, hafif ve esnemeye karşı dayanıklı olan karbon
fiber borular kullanıldı. Su alma mekanizmasında ise hazne olarak 500 ml’lik plastik kap, 2
metre boyunda su hortumu kullanıldı. İtki sisteminde Racerstar AirA 2508 motor, Racerstar
SPROG X35A ESC ve 7x4.2 pervane bileşenleri tercih edildi. Gökkuzgun’a görevler için 6S
5200 mAh batarya kullanıldı. Bu itki sistemiyle ilk görev için toplam ağırlığı 1718 gram olan
Gökkuzgun havada yaklaşık 10 dakika kalabilmektedir ve maksimum hızı 25 m/s’dir. İkinci
görev için toplam ağırlığı 2179 gram olan Gökkuzgun, havada yaklaşık 8 dakika
kalabilmektedir ve maksimum hızı 22 m/s’dir. Gökkuzgun’un kontrolünü ve iletişimini
sağlayan elektronik bileşenlerde ise Matek H743 Slim uçuş kontrol kartı, Matek M9N-5883
GPS, XBee Pro S2C telemetri, RadioMaster R168 alıcı kullanıldı. Gökkuzgun, su alma ve
bırakma görevini otonom yapacağından, görev gereği su bırakacağı noktayı tespit etme
amacıyla görüntü işlemesi gerekmektedir. Bu işlemi Raspberry Pi 3B+ uçuş kontrol
bilgisayarı ve Raspberry Pi 2.1 kamera ile yapacaktır. Suyun alınması ve bırakılması görevi,
su hortumunun ucunda bulunan su motoru sayesinde yapılacaktır. Motorun zamanında açılıp
kapanması için motor röleye bağlı olarak çalışmaktadır ve röle Raspberry Pi’ye bağlıdır.
1.2 Takım Organizasyonu
Takımımız ilk olarak 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde,
SUAS (Student Unmanned Aerial Systems) SUAS-Anadolu olarak kurulmuştur. Amerika’da
düzenlenen AUVSI-SUAS yarışmalarına 2014 yılından 2018 yılına kadar katılım sağlamıştır.
Takımımız, kuruluşundan bu yana SUAS Anadolu, Anadolu UAV ve ESTÜ İHA adlarıyla
yurtiçindeki yarışmalara da katılmıştır. 18 Mayıs 2018 tarihinde Eskişehir Teknik
Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte SUAS Anadolu ekibi, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin
bünyesine geçmiştir. Bu nedenden dolayı ekibimiz 2019 yılından itibaren ESTÜ İHA adını
kullanarak yarışmalara katılmaya devam etmektedir. Ekibin akademik danışmanı Elektrik –
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Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tansu FİLİK’tir. Takım kaptanı ve
pilotu ise Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Yasin ÇİLDİR’dir.
Takımımız yapısal ve yazılım alt takımı olmak üzere iki farklı alt takıma ayrılmıştır.
Takımımızın üyeleri Tablo 1’de belirtilmiştir.

Tablo 1 Takım Üyelerinin Bilgileri
1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Tasarım değişikliği ve malzeme teminatı sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle
planlamalarda bazı gecikmeler oluştu. Oluşan gecikmeleri telafi edilecek şekilde takvim
yeniden düzenlendi. Yeniden yapılandırılan takvim Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2 İş Zaman Çizelgesi
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2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Ağırlığın minimuma indirilmesi ve aerodinamik performansın en üst düzeyde olması için
gerekli parametreler göz önünde bulundurularak Gökkuzgun’un nihai tasarımına ulaşılmıştır.
İlk görev için 1718 gram olan Gökkuzgun, ikinci görev için su alma mekanizmasıyla birlikte
2179 grama ulaşmaktadır. Tasarlanan İHA’nın parçalarının ağırlık ve adet sayısı Tablo 3’te
yer almaktadır.

Tablo 3 İHA Parça ve Ağırlık Tablosu
Gökkuzgun’un yerde sabit bir şekilde durması, havada stabil şekilde uçması ve görevleri
yerine getirmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu yüzden sistemleri oluşturan parçalar,
İHA’nın şasesinin ağırlık merkezine göre dengeli bir biçimde konumlandırıldı. Konum
bilgilerinin ağırlık merkezine göre uzaklıkları Tablo 4’te gösterilmiştir ve X, Y, Z uzaklıklarının
verildiği referans merkezi ve eksenler Şekil 1’de gösterilmiştir.

5

Tablo 4 Bileşenlerin Merkeze Göre Uzaklıkları

Şekil 1 Referans Merkezi ve Eksenler

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
İHA’nın havada sabit, dengeli ve hızlı manevra verebilen bir kontrolü olabilmesi için itki ağırlık
oranı yaklaşık olarak 2,5 olarak hesaplandı. Tek bir motora düşen maksimum itki miktarı
1647 gramdır ve toplamda 6588 grama kadar taşıyabilmektedir. İHA’nın maksimum ağırlığı
ise 2679 gramdır ve itki ağırlık oranı 2,45’tir. Yarışma isterlerinde belirtilen görevleri
yapabilmek için araştırmalar sonucunda en uygun şase tipi H ve quadcopter olarak
belirlenmiştir. Gövde tasarımı, İHA’nın görevleri yapabilmesi için gerekli komponentleri
barındıracak şekilde yerleştirildiğinde gövdenin boyutları 322 mm x 100 mm x 85 mm olarak
tasarlandı. İHA’nın üretimi için kullanılacak malzemelerin kıyaslaması Tablo 5’te belirtildiği
gibi yapıldı. Gövde ve iniş takımlarını üretirken hafif, yapısal olarak mukavemetli, onarımı ve
bakımı kolay, muadillerine göre daha uygun fiyatlı olan huş ve karbon fiber bileşenleri
kullanıldı. Gövde 4 mm huş plakadan, iniş takımları 4 mm ve 2 mm huş plakadan, gövde ve
iniş takımı arasındaki bağlantı ise 8 mm karbon fiber boru ile yapıldı. Motorların burulmasını
engellemek için Şekil 2’de görüldüğü üzere 2 adet karbon fiber boru üst üste konumlandırıldı.
İlk görevde ağırlıktan tasarruf edebilmek, gerektiğinde tamir etmek ya da değiştirebilmek için
su alma bırakma mekanizması modüler tasarlandı ve gövdede bu sistemin yerleştirilebileceği
bir bölüm yapıldı. Elektronik elemanlarının olası ısınma probleminin önüne geçebilmek için
gövde üstünde, mukavemeti azaltmayacak şekilde uçuş halinde soğutma sağlayacak
havalandırma delikleri açıldı. Gerekli itkiyi sağlayabilmek için 7 inçlik pervane seçildi.
Pervanelerin uçuş sırasında gövdeye zarar vermemesi ve uçuş performansının optimum
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seviyede tutulması için gövde açıklığı Şekil 2’de görüldüğü üzere 340 mm olarak
hesaplanarak üretildi.

Tablo 5 Malzemelerin Özellikleri
Şekil 2’de Gökkuzgun’un teknik çizim standartlarına uygun bir şekilde boyutsal parametreleri
ve üzerinde bulunan elektronik bileşenlerinin yerleşimi gösterilmiştir.

Şekil 2 Gökkuzgun’un Boyutları ve Yerleşimi
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Döner kanatlı insansız hava araçları, sabit kanatlı insansız hava araçlarına göre
aerodinamik açıdan daha fazla toleransa sahiptir. Döner kanatlı yapılarda motorların
konumu ve gövdenin şekli aerodinamik karakteri belirler. Yarışma esnasında rüzgâr gibi dış
etkenlere karşı konumunu korumak için gövdenin sahip olduğu sürükleme katsayısı düşük
olmalıdır. Sürükleme katsayısının yüksek olduğu durumlarda İHA konumunu korumaya
çalışacağı için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu durum batarya kullanımını
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artıracak ve doğal olarak uçuş süresini kısaltacaktır. Bu nedenle gövde ince şekilde
tasarlanarak yatay hareketlerde ve yanal rüzgarlarda parazit sürüklemeyi azaltmak
amaçlandı. Verimli bir itki kuvveti sağlamak için motorların hareket ettirdiği hava kütlesinin
düzgün olması gerekmektedir. Bu nedenle motorlar, birbirlerinin hava akışını bozmayacak
şekilde konumlandırıldı. Böylece Gökkuzgun’da hava akımını bozacak tek unsur karbon
fiber borudur. Yapılan uçuş testleri sonucunda karbon fiber boruların yeteri kadar
mukavemet gösterdiği gözlemlenmiştir. Döner kanatlı İHA’larda itki kuvveti motorun
pervaneyi döndürmesiyle elde edilmektedir. Pervane seçimindeki en önemli unsur ise
tercih edilen motorla kullanıldığında gerekli görülen itkiyi verebilmesidir. Seçilen motorun
veri sayfası incelendiğinde 7*4.2, 6*4.2 ve 5.1*5 boyutlarındaki pervaneler ile itki testi
yapıldı. 7*4.2 boyutlarındaki pervanenin istenilen itkiyi ve verimi verdiği gözlemlendi ve bu
modeldeki pervanenin kullanımı kararlaştırıldı. Test sonucu Tablo 6’da belirtilmiştir.

Tablo 6 Pervane İtki Testi
Gökkuzgun’un kontrolünü sağlamak için açık kaynak kodlu uçuş kontrol kartları farklı
platformları desteklediğinden tercih edilmiştir. Gökkuzgun yapısal olarak tasarlandıktan
sonra yük alma, yük bırakma, rüzgâr sonucu sarsıntı gibi istenmeyen etkilere karşı PID
değerleri

üzerinde

çalışılmıştır.

ArduPilot

yazılımındaki

MissionPlanner’ın

desteği

kapsamında olan uçuş kontrol kartının havada Autotune modunda kalibrasyon yapılması
uygun görülmüştür. Platformun ALTHOLD ve LOITER kararlı uçuşu sağlandıktan sonra
AUTOTUNE modunda PID katsayıları otomatik ve en iyi performans için Tablo 7’de
görüldüğü gibi ayarlandı. Böylece Gökkuzgun’un uçuş sırasındaki dış etkilere ve pilotun
komutlarına verdiği tepkiler iyileştirildi. Şekil 3 ve 4‘de Roll, Pitch ve Yaw eksenlerinde
istenilen ve gerçekleşen değerler görülmektedir. Grafiklerde istenilen ve gerçekleşen
değerlerin birbirine çok yakın olduğu gözükmektedir.
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Tablo 7 Autotune Değerleri

Şekil 3 Roll Ekseninde Gerçekleşen ve İstenilen Değerler

Şekil 4 Pitch ve Yaw Ekseninde Gerçekleşen ve İstenilen Değerler
Yapılan testlere göre loiter uçuş modunu kullanarak stabil uçmak için çeşitli parametreler
Tablo 8’de görüldüğü gibi tanımlandı. Verilen parametreler sayesinde manuel uçuşlarda
Gökkuzgun’un stabilitesi arttırılırken kırım riski azaltıldı.
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Tablo 8 Stabil Uçuş için Bazı Parametreler
Uçuş kontrol kartının ağırlık merkeziyle çakışık konumlandırılması ve İHA tipinin kontrol
kartına

doğru

tanıtılması,

kontrolü

sağlamak

amacıyla

önemlidir.

Kontrol

kartı

Gökkuzgun’da ağırlık merkezinin önünde konumlandırılmasından dolayı bir soruna sebep
olmaması adına uçuş kontrol kartı konum parametrelerine uygun değerler girildi. Böylece
uçuş kontrol kartının konumundan dolayı oluşabilecek olumsuz etkiler ortadan kaldırıldı.
2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Teknofest Uluslararası İHA Yarışması’nın döner kanat kategorisinin ikinci görevi gereğince
İHA, su alma-bırakma mekanizmasına sahip olmalıdır. İlk görevin daha verimli geçmesi
adına su alma mekanizması söküp takılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Su alma kabının en
az 250 ml olacak olması ve toplam ağırlığın 4 kilogramı geçmemesi kuralları göz önünde
bulundurularak 500 ml iç hacme sahip ve bir plastik kap kullanılmıştır. İHA’nın gereğinden
fazla su alması durumunda oluşacak riskleri önlemek adına drenaj borusu kullanılmaktadır.
Bununla beraber ikinci görev için ulaşılan maksimum ağırlık 2679 gram olarak
hesaplanmıştır.

Hazne

içerisine

suyun

alınıp

boşaltılmasını

sağlamak

amacıyla

regülatörden gelen 12 V ile beslenen ve röle kartıyla anahtarlanan bir DC pompa kullanıldı.
Gökkuzgun’un su bırakma alanına fazla yaklaşması sonucu oluşabilecek kaza olaylarını
önlemek adına DC pompa, gövdenin aşağısında bulunan 2 metre uzunluğundaki su
hortumunun ucunda olacak şekilde 6 mm çapındaki boru yardımıyla konumlandırılmıştır.
Su alma mekanizması tamamen modüler olduğundan su bırakma alanını tespit edecek ve
röle kartını sürecek olan RaspberryPi 3B+ işlemci kartı, hazneyle beraber gövdeye
takılabilecek şekilde haznenin üzerine konumlandırılmıştır. Aynı şekilde röle kartı, kamera
modülü ve regülatörler de haznenin üzerine kompakt şekilde yerleştirilmiştir. İHA, su alma
konumuna geldiğinde 1,2 metre irtifada bulunacak ve pompa, röle yardımıyla açılacak ve
ardından hazneye su doldurmaya başlayacaktır. Pompa, su bırakma konumuna gidene
kadar açık kalacak ve böylelikle su haznede kalacaktır. Su bırakma konumuna geldiğinde
ise pompa duracak ve ardından haznede bulunan su pompa üzerinden dışarı akacaktır. Su
alma mekanizmasının genel hatlarıyla Gökkuzgun üzerindeki konumu Şekil 5, Şekil 6 ve
Şekil 7’de yer almaktadır. Su alma kabının dış boyutlar Şekil 7’de verilmiştir.
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Şekil 5 Su Alma Mekanizması Bileşenleri

Şekil 6 Su Alma Mekanizması

Şekil 7 Su Alma Mekanizması Çizimi
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2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
Gökkuzgun’un kontrol edilebilmesi, uçuş performansının arttırılması ve istenen otonom
görevlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için uçuş kontrol kartına ihtiyaç vardır.
Yüksek işlemci gücü, hafif, ebatları oldukça küçük, kullanmış olduğumuz bileşenlere
uyumlu, açık kaynak kodlu ve Ardupilot’ın yazılımını desteklediğinden uçuş kontrol kartı
olarak MATEK H743-SLIM tercih edildi. İHA’nın konumunu tespit edebilmek ve navigasyon
olarak da kullanmak amacıyla güçlü, hızlı, hata payı 1 metre olan MATEK M9N-5883 GPS
kullanıldı. İHA’nın sensör bilgilerini yer kontrol istasyonuna aktarabilmek için telemetri
modülüne ihtiyaç vardır. Az güç harcayan, uzak mesafeli menzile, hızlı veri iletimine sahip
şifreli haberleşme protokolünü destekleyen, Xbee S2C 2.4 GHz telemetri modülü kullanıldı.
Point to point haberleşme linkini, Radio Communication Protocal haberleşme protokolü
kullanıldı. İHA’yı gerektiğinde manuel kontrol edebilmek için kumandaya ve alıcıya ihtiyaç
vardır. Kumanda olarak açık kaynak kodlu, birçok alıcıyla eşleşebilen, harici UART
genişletme bağlantıları bulunan Radio Master TX16S kumanda kullanıldı. Kumandaya
uyumlu olan, ucuz, hafif ve menzili 1 km olan Radio Master R168 alıcı kullanıldı. İHA’ya
verimli, yüksek itki üretebilen, platformu kaldıracak güçte ve yeterli çeviklikte manevraları
kaldırabilen fırçasız, sadece 53 gram olan, yapılan testler sonucunda 1647 gram itki
üretebilen Racerstar AirA 2508 1200 KV motoru tercih edildi. Motorlara uyumlu olan BLHeli
özelliği sayesinde ESC’lerin yazılımını, motorların dönüş yönünü, en düşük ve en yüksek
RPM seviyesi gibi özelliklerini de ayarlanabildiğimiz BLHeli tipte Racerstar SPROG X 35A
ESC kullanıldı. İHA’nın güvenliğini sağlamak ve gerektiği durumlarda gücü kolayca
sökebilmek için bataryanın + kutbunda akım kesici ve 150 amperlik sigorta kullanıldı. Akım
kesici anahtarla çalışmaktadır. Anahtar kapalı durumdayken kontaklar birbirine temas
halinde gelir ve devreye güç gelir. Anahtar açıldığında ise kontaklar teması keser ve
devreden akım geçmez. Kırmızı alanın tespitini yapabilmek için kamera ve uçuş bilgisayarı
gibi bileşenlere ihtiyaç vardır. Kamera olarak 8 MP çözünürlüklü, Sony IMX219 sensöre
sahip Raspberry Pi v2.1 kamera kullanıldı. Uçuş kontrol bilgisayarı olarak 1 GB RAM, 40
pin GPIO çıkışlı, 64 bit ARM Cortex A53 işlemcili Raspberry Pi 3B+ kullanıldı. Raspberry
Pi’ye güç verebilmesi için 5 V’luk bir regülatör kullanıldı. Suyu hazneye doldurabilmek için
su pompasına ihtiyaç vardır. 12 V ile çalışan su pompasını beslemek için 12 V’luk bir
regülatör kullanıldı ve pompayı açıp kapatmak için Raspberry Pi üzerinden sinyal alarak
çalışan bir röle kullanıldı. Elektroniklerin, sigorta ve akım kesicinin şeması Şekil 8’de
gösterilmiştir.
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Şekil 8 Elektronik Elemanların Bağlantı Şeması
İnsansız hava araçlarının otonom görev kontrolü/takibi için birçok arayüz programı vardır.
Bunlardan bazıları Mission Planner, APM Planner 2, QGround Control arayüzleridir.
Kullanımının kolay olması, açık kaynak ve özgür yazılım olmasından dolayı Mission Planner
tercih edildi.

Şekil 9 İlk Görev Uçuş Güzergahı
İlk görevde, İHA’nın otonom olarak kalkış yapması ve Şekil 9’da gösterilen uçuş güzergahını,
1 ve 2 numaralı direkler içeride kalacak şekilde, 3 numaralı direk etrafında yatayda 360
derece takip ederek iki tam tur atması istenilmektedir. Ayrıca uçuş manuel ya da otonom bir
şekilde hasarsız bitirilmelidir. Bu gereklilikler doğrultusunda belirtilen yarışma alanı
ölçülerinde bir uçuş alanı ayarlandı ve uçuş planı göreve uygun şekilde oluşturuldu. İHA’nın
üzerindeki uçuş kontrol kartının verimli çalışabilmesi için ilk olarak uçuştan önce kalibrasyonu
yapılmalıdır. Ardından ilk görevin otonom yapılabilmesi için gerekli olan LAND_ALT_LOW,
LAND_REPOSITON, LAND_SPEED, LAND_SPEED_HIGH parametrelerine testlerde elde
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edilen ideal değerleri girildi. 3 numaralı direk etrafında 360 derece dönebilmesi için
LOITER_TURN komutu uçuş planında uygun konuma eklendi. Böylece ilk görevin isterleri
yerine getirildi.

Şekil 10 İkinci Görev Uçuş Güzergahı
İkinci görevde, su bırakma alanının konum tespit görevi olduğu için Gökkuzgun ilk turda 10 m
irtifadan ve 5 m/s hızla gidecek şekilde uçuş planı verilen uçuş güzergahına göre (Şekil 10)
hazırlanarak otonom bir şekilde uçuruldu. Seçilen işlemci kartı üzerinden kamera modülü ile
daire ve kırmızı renk tespiti yapıldı. İşlemci kartı ve uçuş kontrolcü kartı arasındaki
haberleşme sayesinde tespit edilen alanın konumu kaydedildi. İkinci turda ise konumu uçuş
planında önceden ayarlanan su alma alanına geldiğinde irtifasının 1,2 metreye azaltılması
sağlandı. Su alma işlemi için gerekli olan bekleme süresinin DELAY komutu ile ayarlanırken
hızının 1 m/s’ye düşürülmesi DO_CHANGE_SPEED komutu ile ayarlandı. Su alma işlemini
tamamlayan Gökkuzgun’un irtifası 10 metreye çıkarıldı ve hızı arttırıldı. Gökkuzgun otonom
plana devam ederken, ulaşacağı waypoint bilgisi, işlemci kart tarafından DroneKit
kütüphanesi aracılığıyla alındı. Bu bilgiye göre işlemci kartından kod ile Gökkuzgun, Auto
moddan yine otonom mod sayılan “Guided” moduna alındı ve ilk turda kaydedilen konum
bilgisine yönlendirildi. Kaydedilen konuma ulaştığında irtifası azaltıldı ve su bırakma işlemi
için yeterli süre boyunca bekletildi. Su bırakma işlemini tamamlayan Gökkuzgun’un irtifası 10
metreye çıkarıldı. İstenilen irtifaya ulaşıldığında Gökkuzgun’un modu “Guided” moddan
“Auto” moda alınarak otonom uçuş planına devam ederek güvenli inişin yapılması sağlandı.
Su bırakma işlemi yani “Guided” moddaki işlemler işlemci kartı ile DroneKit kütüphanesi
aracılığıyla kod ile yapıldı.
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
İlgili görev için yazılan algoritmalar ve yazılımlar Raspberry Pi 3B+ üzerinde çalıştırılacaktır.
Bu kartın seçilmesinin sebebi Python scriptlerinin kart üzerinde kolayca çalıştırılması ve ilgili
karta ait kaynağın fazlalığıdır. Bu kart modülleri günümüz bilgisayar sistemlerinin yapabildiği
işlemleri yapma kapasitesine sahip küçük tasarımı ve kompakt yapısı olan bilgisayardır. Bu
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modüller GNU/Linux işletim sistemleri ve Windows 10 IoT Core isimli özel geliştirilmiş bir
işletim sistemi çalıştırabilmektedir. İçerisinde bulunan Raspbian işletim sistemi sayesinde,
kişisel bilgisayarlarda yapabilecek işlemlerin mobil sistemlere uygulanmasını sağlar. Ayrıca
giriş-çıkış pinlerine ‘Python’ programlama dili ile müdahale edilerek röle kartı ile su almabırakma görevi için dc pompanın açılıp kapanmasını sağlayabilme, Python’ın içerdiği paketler
sayesinde İHA’nın tüm verilerini takip edilebilme ve gerekli durumda İHA’ya komutlar
gönderilme imkânı verdiği için yarışma isterleri doğrultusunda işlemci kartı olarak Raspberry
Pi seçilmiştir. Raspberry Pi modelleri belli özellikler açısından aşağıdaki tabloda
incelenmiştir:

Tablo 9 Raspberry Pi Modelleri
Su alma-bırakma görevi için Raspberry Pi 3B+ cihazının seri bir bağlantı üzerinden MAVLink
protokolünü kullanarak MATEK H743-SLIM uçuş kontrol kartı ile iletişim kurabilmesi
gerekmektedir.

Bu

sayede

2.

göreve

ait

isterlerin

başarıyla

gerçekleştirilmesi

hedeflenmektedir.
Su bırakma alanının renk ve şekil üzerinden tespiti için kamera modülü gerekmektedir. Bu
nedenle, görevi başarıyla tamamlamak için seçilen işlemci kartına uyumlu olan kamera
modülleri (Tablo 10) incelendi. Çözünürlük ve görüş alanı baz alınarak HD çözünürlükte
görüntü alabilmek için Raspberry Pi v2.1 kamera modülü seçildi. Kamera modülü üzerinde
Sony tarafından üretilen yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı video desteği sunan IMX219PQ
görüntü algılayıcı sensör bulunmaktadır ve 1080p 30 FPS ve 720p 60 FPS video
desteklemektedir. Ayrıca otomatik beyaz dengesi, pozlama telafisi kontrolü ve ortam ışığı
algılama gibi özellikleri de bulunmaktadır.

Tablo 10 Kamera Modelleri
Görüntü işleme için popüler ve etkili bir araç olan açık kaynak kodlu OpenCV (Open Source
Computer Vision) kütüphanesi kullanıldı. OpenCV’nin Python, C++, Java ve MATLAB için
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desteği bulunmaktadır. Ayrıca Windows, Mac-OS, Linux ve Android işletim sistemlerini de
desteklemektedir. OpenCV içinde bulundurduğu matematik algoritmaları sayesinde, hedef
tespit ve tanıma işlemleri Python üzerinden yapılabilmektedir. Yüksek seviye bir dil olması ve
prototipleme işlemlerinin hızlı yapılması dolayısıyla Python programlama dili kullanılmıştır.
Hedef tespiti ve tanıma sistemi için izlenen yol aşağıdaki gibidir:
•

Gerçek zamanlı olarak 640 x 480p @ 30 FPS video, kamera modülü ile alındı.

•

Karedeki bazı keskinlikleri gidermek için Gaussian Blur metodu kullanıldı.

•

Canny fonksiyonu sayesinde videodaki kenar tespiti için ön işlem yapıldı ve yapılan
testler sonucu eşik değerleri optimal olarak ayarlandı. Canny metodundan sonra
Dilate fonksiyonu ile dairenin görüntü üzerinde parametreler ile verilen alan
içerisindeki sınırları genişletildi, bu genişletme sayesinde piksel grupları büyüdü ve
pikseller arası boşluklar küçüldü. Bu sayede videodaki tüm kenarlar tespit edildi.

Şekil 11 Canny ve Dilate Metodu
Dairenin olduğu alan BGR renk uzayından HSV renk uzayına çevrildi (Şekil 12).

Şekil 12 BGR->HSV
HSV renk uzayındaki dairede maskeleme yaparak istenen renk görüntüden ayıklandı ve su
bırakılacak olan kırmızı daire tespit edildi (Şekil 13).

Şekil 13 Maskeleme İşlemi
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Tespit edilen hedef alanının merkezinden, kamera görüntüsünün merkezine çekilen
doğrunun uzunluğu hesaplandı. Bu uzunluğun minimum olduğu noktada GPS koordinatları
kaydedildi bu sayede ikinci turda hedef noktanın yaklaşık koordinatları elde edilmiş oldu. Tüm
sistemin işleyişine ait akış diyagramı aşağıda paylaşılmıştır.

Şekil 14 Algoritma Akış Şeması
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Gökkuzgun’un yarışma görevlerini tamamlayabilmesi için kullanılacak olan pilin kapasitesi
önem arz etmektedir. Bu değerin hesaplanmasında motorun ulaşabileceği maksimum
ağırlık göz önüne alındığında motor başına ortalama itki 2679/4=670 gram olarak
hesaplanmıştır. Bu itki değerini ortalama 6 dakika boyunca sağlamalıdır. Seçilen motorun
7*4.2 pervane ile 6S batarya kombinasyonuna bakıldığında bu değeri sağladığı akım
değeri yaklaşık 9 amperdir. Kapasite(mAh), uçuş süresi ve motorların çektiği akım değerleri
kullanılarak aşağıdaki denkleme göre yapılmaktadır.
Uçuş süresi = ((Amper/dakika) * Güvenli deşarj katsayısı) / (Motorların çektiği ortalama
akım miktarı * Motor sayısı)
Elimizdeki verileri denkleme yerleştirdiğimizde [6 dk = (((mAh/1000) * 60) * 0.8) / (9 * 4)]
batarya kapasitesinin en az 4500 mAh olması gerektiği hesaplandı. Bu değer İHA’nın hover
yaptığı duruma göre hesaplanmıştır. Ancak Gökkuzgun görevler sırasında sürekli hız ve
irtifa değiştireceğinden çekilen akım miktarı değişiklik gösterecektir. Bundan dolayı batarya
kapasitesi yeterlik açısından 4500 mAh’ın üzerinde olmalıdır. Bu bağlamda 6S 5200mAh’lık
batarya kullanılmasına karar verilmiştir.
Motorların tam yükte sürekli çekebileceği akım miktarı 34 * 4 = 136 amperdir. Bataryanın
verebileceği sürekli ortalama akım kapasitesinin hesabı, motorların sürekli çekeceği
ortalama akım miktarına göre aşağıdaki denkleme göre yapılmaktadır.
(Motorun tam yük akımı*Motor Sayısı) / (Batarya kapasitesi(A/h)) = C değeri
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Elimizdeki verileri denkleme yerleştirdiğimizde [136 / (5200mAh/1000) = 26.15] bataryanın
C değeri en az 26.15 olmalıdır. Yapılan 6S 5200mAh’lık bataryaların pazar araştırmasına
göre uygun fiyatlı bataryalar karşılaştırıldığında 40C kapasitesi tercih edildi.
Pilin kapasitesine ve özelliklerine karar verildikten sonra her bir görevin farklı durumları için
performans tablosu oluşturuldu (Tablo 11).

Tablo 11 Görevlere Göre Ağırlık ve Süre Tablosu
Gökkuzgun’un

performans

ölçütü

olarak

gözden

geçirilecek

birden

fazla

alanı

bulunmaktadır. Bu alanlar başlıca; ağırlık, uçuş süresi, ikinci görev için hazırlanma süresi,
su alma kabının iç hacmi ve su bırakmadaki isabet oranlarıdır.
Yarışma isterlerinde İHA’nın 4 kg’ı geçmemesi istenmektedir. Bu kural göz önünde
bulundurularak Gökkuzgun’un tüm görevler için ulaşabileceği maksimum kütle 2679
gramdır. Gökkuzgun’un Görev-1’i yerine getirme süresi yaklaşık olarak 1 dakika, Görev-2’yi
yerine getirmesi yaklaşık olarak 4 dakika sürmektedir. Görev-1’in ardından Gökkuzgun’u
Görev-2’ye hazırlamak için yarışma alanında maksimum 3 dakika verilmektedir. Bu süre
göz önünde bulundurularak modüler yapıya sahip su alma mekanizması yaklaşık 1
dakikada Görev-2 için hazır hale gelmektedir. Yarışma şartlarında su kabının en az 250 ml
olması istenmektedir. Bu şart dikkate alındığında hacmi 500 ml olan bir kap tercih
edilmiştir. Yapılan uçuş ve su bırakma testlerinin sonucunda Gökkuzgun en az 450 mL su
bırakmaktadır. Hedef isabet oranı %80 olarak hesaplanmıştır.
ESTÜ İHA takımı, Teknofest Uluslararası İHA Yarışması’nın gerekliliklerine uygun olarak
tasarladığı ve ürettiği Gökkuzgun isimli İHA ile tüm sistemi ve bütün alt sistemleri test etmiş
olup, görev demonstrasyonlarını tamamlamıştır. Yapılan testler sonucunda tanımlanan
performans ölçütleri karşılandığından Gökkuzgun’un 2021 Teknofest Uluslararası İHA
Yarışması’nın otonom kalkış, iniş, uçuş ve su alma-bırakma görevlerini başarıyla
gerçekleştireceğini düşünmektedir.
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2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Gökkuzgun’un üretiminde kullanılan parçalar ve maliyetleri Tablo 12’de belirtilmiştir.

Tablo 12 İHA Malzeme Maliyet Tablosu
2.9 Yerlilik
Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır.
3. Kaynaklar
•

Mission Planner Documentation, http://ardupilot.org/planner/index.html#home

•

OpenCV-Python Tutorials,
https://docs.opencv.org/master/d6/d00/tutorial_py_root.html

•

DroneKit-Python’s documentation, https://Dronekit-python.readthedocs.io/en/latest/

•

Reliable electric drive simulations, https://www.ecalc.ch

•

Ardupilot Copter Parameter List, https://ardupilot.org/copter/docs/parametersCopter-stable-V4.0.7.html

•

Uluslararası İHA Yarışma Şartnamesi,
https://www.teknofest.org/upload/diger/ULUSLARARASI%20%C4%B0HA%20YARI
%C5%9EMASI%20KURALLAR%20K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI%20G%C3
%9CNCEL.pdf
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