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1. PROJE ÖZETİ
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Aracın tasarımında, yüksek manevra kabiliyetine uygun kanat açıklığına sahip olan Kuzgun
kuşundan esinlenilmiştir. Araca yüksek mukavemet sağlaması ve titreşimi azımsanmayacak
şekilde sönümlemesi için EPP köpük kullanılmıştır. Köpüğün titreşim sönümleyici özelliği
sayesinde elektronik ekipmanlardan daha tutarlı veri akışı sağlanmaktadır. Aracın görev
mekanizması ve kanadı modüler şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede gerekli durumlarda araca
daha kolay müdahale edilebilmektedir. Kanat içinde bulunan karbon fiber boru ile yüksek
mukavemet sağlanmıştır. Özgün tasarlanan kuyruk yukarıda konumlandırılmıştır. Motorpervane seçimi, Osmangazi ilçesinin hava muhalefeti verileri dikkate alınarak rüzgarlı havada
stabil uçuş sağlayacak şekilde yapılmıştır. Motor, aracın burnuna kontrplak plakalar ile
sabitlenmiştir. Aracın iç hacmini arttırmak için 4S batarya yerine iki adet 2S batarya seri
bağlanarak aracın yan duvarlarına karşılıklı olarak gömülmüştür.
1.2 Takım Organizasyonu
Şekil 1.1’de takımın organizasyon dağılımları gösterilmektedir.

Şekil 1.1: Takım Organizasyon Şeması
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1.3. İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Planlanan ve gerçekleşen işlerin zamana göre dağılımı Tablo 1.1’de paketler halinde
gösterilmektedir.
Tablo 1.1: İş- Zaman Çizelgesi

2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Ağırlık hem yarışmada katsayı olarak alınan hem de aracın manevra kabiliyetini oldukça
etkileyen bir parametredir. Bu sebeple aracın tasarımı ve kullanılacak ekipmanların seçimi
optimum araç ağırlığı sağlanacak şekilde yapılmıştır. Araçta bulunan parçaların toplam
ağırlıkları Tablo 2.1’de verilmiştir. Üretimde kullanılan silikon ve kablolamaların dahil edildiği
toplam ağırlık Tablo 2.6’da verilmiştir.
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Tablo 2.1: Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu

Ağırlık merkezinin hesaplanmasında baz alınan referans noktası Şekil 2.1’de verilmiştir.

Şekil 2.1: Referans Noktasının Araç Üzerindeki Konumu
Tablo 2.1’de verilen parçaların belirlenen referans noktasına olan uzaklıkları Tablo 2.2’de
kartezyen koordinat sistemi şeklinde verilmiştir.
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Tablo 2.2: Malzeme, Ağırlık ve Denge Tablosu

Verilen bu değerler kullanılarak her bir parçanın kütlesi ile referans noktasına olan uzaklığı
[X,Y,Z] çarpılmıştır. Çarpım sonucunun toplam ağırlığa bölünmesiyle bulunan ağırlık
merkezinin koordinatları Tablo 2.3’te verilmiştir.
Tablo 2.3: Ağırlık Merkezi Koordinatları

Faydalı yük ağırlığının 180-210 gram arasında olacağı ve buna bağlı olarak görev uçuşu
sırasında ağırlık merkezinin kuyruk tarafına kayacağı öngörülerek ağırlık merkezi
konumunun koordinatları verilen noktada olması sağlanmıştır. Şekil 2.2’de hesaplanan ağırlık
merkezi ile seçilen referans noktasının birbirlerine olan uzaklıkları verilmiştir.

Şekil 2.2: Ağırlık Merkezi – Referans Noktası Modellemesi
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2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Yüksek mukavemet, esneklik ve düşük ağırlık parametreleri göz önünde bulundurularak
seçilen EPP köpük, şasenin ve kanadın tamamında kullanılmıştır. Araçta kullanılan EPP
köpükler sıcak telli CNC makinesi ile işlenmiştir.
ANSYS programında araca yapılan statik analiz sonuçları Şekil 2.3 ve Şekil 2.4’te verilmiştir.
Yapılan bu analizde kanadın araç ağırlığına dayanımı test edilmiştir.

Şekil 2.3: Aracın Stres analizi

Şekil 2.4: Aracın Toplam Deformasyonu

Verilen sonuçlara göre absorbe edilen enerji miktarı oranının kullanılan malzemede fazla
olduğu çözümlenmiştir. Buna bağlı olarak, uç kısımlardaki fazla esnemenin istenmeyen
durumlara yol açabileceği saptanarak aracın ağırlık merkezi doğrultusunda kanat boyunca
950 mm uzunluğunda karbon fiber boruyla mukavemeti arttırılmıştır. Karbon fiber boru
desteğinin kanat üzerindeki modellemesi Şekil 2.5’te verilmiştir.

Şekil 2.5: Desteklenmiş Kanat Modellemesi
Desteklenmiş kanadın imal edilmiş hali farklı açılardan Şekil 2.6 ve Şekil 2.7’de verilmiştir.

Şekil 2.6: Kanadın Soldan Görünümü

Şekil 2.7: Kanadın Arkadan Görünümü

Araç kontrol yüzeylerinin hareketleri PLA malzeme kullanılarak 3B yazıcı ile üretilen parçalar
ile sağlanmaktadır. Uçuş kontrol yüzeyleri ile hareket yüzeylerinin entegrasyonu menteşe
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görevi gören izole bantlarla sağlanmıştır. ABS çözelti ile güçlendirilmiş PLA parçalar
yüzeylere hareket işlevi kazandırmıştır. Uçuş kontrol ve hareket yüzeyleri Şekil 2.8 ve Şekil
2.9’da gösterilmiştir.

Şekil 2.8: Kuyruk Bağlantıları

Şekil 2.9: Kanat Bağlantıları

Uçuş testleri süresince araç hasar tespiti analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda
her başarısız uçuş sonucunda motor-motor yatağı ve araç burnunda hasar tespiti yapılmıştır.
Ayrıca araç burnuna alınan hasarlar sonucunda gövde içi elektronik ekipmanlarda arızalar
tespit edilmiştir. Şekil 2.10 ve Şekil 2.11’de verilmiş motor montajının tasarımı test uçuşları
ardından sorun tespitine çözüm olarak ekip tarafından geliştirilmiştir. Motor montaj
mekanizması iki adet kontrplak plakanın M4X40 dört adet vida ve M4 somunlar ile EPP
köpüğe sabitlenmesinden oluşmaktadır. Bu geliştirme doğrultusunda başarısız test
uçuşlarındaki gövde-burun-şase kırınımları azaltılmış, elektronik ekipmanlarda oluşabilecek
olası hasarlara önlem alınmıştır. Seyir sırasındaki istenmeyen motor kaynaklı titreşim etkileri
bu sistem sayesinde en aza indirgenmiştir.

Şekil 2.10: Burnun Önden Görünümü Şekil 2.11: Burnun Arkadan Görünümü
Kanadın gövdeye entegresinde kırım anlarında kolay değişebilirliği sebebiyle sistemin
modüler olmasına karar verilmiştir. Bu modülerlik kanadın gövdede bulunan iki adet 120 mm
uzunluğundaki karbon fiber boruya lastiklerle sabitlenmesi ile sağlanmıştır. Bu lastikli sistem
ile kanat üstünde oluşacak istenmeyen titreşimler azaltılmıştır. Kanat çizgisinden 24° açıyla
60 mm yukarı konumlandırılan kuyruk, titreşim sorunundan etkilenmemesi amacıyla
geliştirilmiştir. Lastikli kanat-gövde entegre sistemi ve aracın üretilmiş son hali Şekil 2.12 ve
Şekil 2.13’te verilmiştir.
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Şekil 2.12: Aracın Yandan Görünümü

Şekil 2.13: Aracın Üstten Görünümü

Şekil 2.14’te teknik resimleri verilen aracın tasarımında sürtünme yüzeylerinin minimum
seviyede tutulması, gerekli manevra kabiliyetini sağlayabilecek kanat boyunun belirlenmesi
ve aracın kompakt tasarlanması en gerekli parametrelerdir.

(a)

(b)

(c)
Şekil 2.14: Aracın ölçülendirilmiş teknik resimleri: (a) Önden Görünüm, (b) Sağdan
Görünüm, (c) Üstten Görünüm
7
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Aracın elektronik ekipman yerleşimi; güvenlik ve ulaşılabilirliği yüksek olacak, sinyal
çakışmaları en aza indirgenecek şekilde üretilmiştir. Elektronik ekipman iç-dış yerleşim
modellemeleri Şekil 2.15’te verilmiştir.

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Şekil 2.15: Araç Ekipman ve Alt Sistemlerin İç- Dış Yerleşimi ve İsimlendirmesi: (a)
Kanat Görünümü, (b) Arka Gövdenin İç Görünümü, (c) Kuyruk Görünümü, (d) Ön
Gövdenin İç Görünümü, (e) Ön Gövdenin Dış Görünümü
Aracın montaj sürecinde silikon ve kablolama unsurları, gerekliliği karşılayıp ağırlığa en az
etki edecek şekilde kullanılmıştır. Araç ekipmanlarının dağılmış görünümde gösterimi Şekil
2.16’da verilmiştir.
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Şekil 2.16: Yapısal Konfigürasyon Modellemesi ve Ekipman İsimlendirmesi
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Görev isterleri ve şartlar dikkate alındığında düşük hızlarda uçabilme, yüksek manevra
kabiliyeti, hafiflik ve yüksek ivmelenme dikkat edilmesi gereken parametreler olarak
belirlenmiştir. Yarışmanın yapılacağı yer olan Bursa/Osmangazi ilçesinin son 6 yıldaki Eylül
ayı ortalama rüzgar hızı verileri araştırılmış Tablo 2.4’de verilmiştir. Bu veriler sonucu
belirtilen dönemlerdeki rüzgar hızlarının ortalamasının 9,12 km/h olduğu görülmüştür.

Rüzgarın
Yıllık Ortalama
Hız Değeri
(km/h)

Tablo 2.4: Rüzgar Hız-Yıl Değişim Grafiği

RÜZGAR HIZI (km/h)

RÜZGAR HIZI (km/h)
12,5

7,5

8,5

7,7

8,2

2015

2016

2017

2018

2019

10,3
2020

Ortalama rüzgar hızı, yarışma alanı rakımı, hava yoğunluğu, ortam viskozitesi, optimum
kalkış hızı ve belirlenen kanat ölçülerine göre Reynolds sayısı 201.039 olarak
hesaplanmıştır. Belirlenen Reynolds sayısı bazında NACA kanat profili ailesi XFLR5
programında analiz edilmiştir. Analizler sonucu elde edilen taşıma, sürükleme, moment
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katsayılarının grafikleri detaylıca incelenmiştir. İncelemeler sonucunda yüksek taşıma ve
düşük sürükleme parametreleri dikkate alındığında optimum kanat profilinin NACA4412
olduğu sonucuna varılmıştır. Seçilen kanat profilinin grafikleri XFLR5 programı aracılığıyla
Şekil 2.17’de verilmiştir.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 2.17: XFLR5 programında analiz edilen kanat profili (a) Cl-Alpha Grafiği, (b) CmAlpha Grafiği, (c) Cl-Xtr top Grafiği, (d) Cl/Cd-Alpha Grafiği
Yapılan analiz sonucunda elde edilen taşıma, sürükleme ve moment katsayıları kullanılarak
optimum kanat boyutları ve buna bağlı araç tasarımı, kalkış-uçuş-stall hızları, motor-pervane
seçimi gibi etken parametrelere karar verilmiştir.
Kanat profilinin yarışma esnasındaki davranışını simüle edebilmek için ANSYS programı
yardımıyla akış analizi yapılmıştır. Yapılan akış analizi sonuçları Şekil 2.18’de verilmiştir
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.
Şekil 2.18: Kanat Profili Akış Analizi
Analiz sonucunda kanat profilinin üst bölgesinden geçen hava akışı, kanadın alt bölgesinden
geçen hava akışına göre daha hızlıdır. Hava akışında kopmalar ve vorteksler meydana
gelmediği çözümlenmiştir.
Gebze Teknik Üniversitesi’nde rüzgar hızının yarışma alanının Eylül ayında tahmin edilen
hava şartlarına benzediği bir gün test uçuşu yapılmıştır. Stabilize modda gerçekleştirilen test
uçuşu sonucunda uçuş kontrol kartının uçağı dengelemek için verdiği dönme ve yunuslama
açı verileri SD kart kayıtlarından alınmış ve veriler Şekil 2.19’da verilmiştir.

Şekil 2.19: SD Kart Uçuş Stabilitesi Veri Grafiği
Stabilite verilerine göre yunuslama ve dönme sinyallerinin ortalamasının sıfıra yakın çıkması;
uçuş kontrol kartının, uçuş dengesini ve manevra hareketlerini sağlayabilmek için sürekli
olarak fazladan sinyal göndermediğini ispatlamaktadır. Bu sonuç araç kararlılığını
desteklemektedir.
2.4 Görev Mekanizması
Şartnamenin detaylı analizi sonucunda görev isterlerinin düşük hız, yüksek ivmelenme ve
hedef tespit kabiliyeti olduğuna karar verilmiştir. Görevleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmek
üzere düşük süratte uçuş ve gelişmiş yük bırakma sistemi kabiliyetleri geliştirilmiştir. Görev
mekanizması, içerisindeki odacık ölçüleri top boyutlarına uygun olan 70 mm x 80 mm x 70
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GTÜ KUZGUN

mm ve mekanizmanın dış boyut ölçüleri 180 mm x 110 mm x 80 mm olacak şekilde
SolidWorks çizim programı kullanılarak tasarlanmıştır. Özgün tasarıma sahip olan bırakma
mekanizması modellemesi Şekil 2.20‘de verilmiştir.

Şekil 2.20: Bırakma Mekanizması
Hafiflik göz önünde bulundurularak malzeme seçiminde EPP köpük kullanılmıştır.
Mekanizmada kullanılan EPP köpüğün sıcak tel kesim atölyesinde işlenmesiyle minimum
gövde hacmi sağlanarak ağırlık ve alandan tasarruf edilmiştir. Görev gereği belirlenen alana
bırakılacak olan toplar kontrplak kapaklar sayesinde mekanizma içerisinde tutulmaktadır.
Faydalı yükün ağırlık ve hacmine uygun iki ayrı hazneye sahip olan görev mekanizması
aracın dengesini bozmaması ve başarılı bir atış yapılabilmesi için aracın ağırlık merkezi
doğrultusunda yerleştirilmiştir. Haznenin modüler olarak tasarlanmasındaki amaç, gövdenin
içine daha kolay bir şekilde erişim sağlanarak herhangi bir sorun anında kolaylıkla müdahale
edilebilir olmasıdır. Kapakların belirlenen noktaya geldiğinde açılması MG90S 180° servo
motorlar ile sağlanmaktadır. Üç boyutlu baskı yöntemiyle üretilen servo motor yataklarıyla,
olası arızalarda vida ile sökülüp takılabilen servo motorlara modüler özellik kazandırılmıştır.
Tasarlanan servo motor yatakları Şekil 2.21 ve Şekil 2.22’de verilmiştir.

Şekil 2.21: Servo Yatağı Önden Görünüş

Şekil 2.22: Servo Yatağı Arkadan Görünüş
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Yük bırakma mekanizmasının imal edilmiş hali Şekil 2.23 ve Şekil 2.24’te verilmiştir.

Şekil 2.23: Bırakma Mekanizması-Kapalı

Şekil 2.24: Bırakma Mekanizması-Açık

Görev uçuşu sırasında aracın faydalı yükün bırakılacağı alana gelmeden yer tespiti yapıp
konum bilgisini kaydedebilmesi için kamera modülüne 5° açı verilmiştir. İkinci ve üçüncü tur,
tespit edilen konuma gelen araç, topları sırasıyla bırakmaktadır. Kamera modülünün görüş
açısının modellenmiş hali Şekil 2.25’te gösterilmiştir.

Şekil 2.25 Görev Modellemesi
Modellemesi verilen uçuş benzetimi sayesinde 2. Görev sırasındaki uçuş döngüsüne karar
verilmiştir.
2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
Kuzgun-U1 İnsansız Hava Aracının elektrik elektronik kontrol ve güç sistemleri; yarışma
isterleri göz önüne alınarak aracın ağırlığı, stabilitesi, elektronik bileşenlerinin çektiği akım ve
yaşanabilecek acil durumlara karşı güvenlik tedbirlerinin asgari sürede uygulanması gibi
birçok etmen dikkate alınarak tasarlanmıştır.
2.5.1 Elektrik Elektronik Kontrol Sistemleri
Kuzgun-U1 İnsansız Hava Aracının elektrik elektronik kontrol sisteminin ekipman seçimleri
ve tasarımları; aracın kabiliyetleri, irtifası, görev sırasında yer kontrol istasyonuna olan
uzaklığı ve güvenliği dikkate alınarak yapılmıştır.
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Bu bağlamda aracın elektrik elektronik kontrol sisteminde; üzerinde muadillerinden daha çok
dahili sensör bulunduran ve internette hakkında pek çok kaynak ve doküman bulunan, uygun
fiyatlı ve kullanışlı Pixhawk 2.4.8 uçuş kontrol kartı, SD kart ve mixer dosyalarına ihtiyaç
olmaksızın flaperon konfigürasyonu yapılabilmesi, parametrelerin anlaşılırlığı ve iyi
dokümante edilmiş olması gibi pek çok konuda muadillerine göre avantaj sağlayan ArduPilot
yazılımı ve Yer Kontrol İstasyonu olarak QGroundcontrol programı, yapılan saniye başına
kare sayısı (FPS) testlerinin ardından üzerindeki GPIO pinleri ve kamera soketi ile kullanım
kolaylığı sağlayan yüksek işlemci hızına sahip Raspberry Pİ 3B modeli ve yine aynı markaya
ait V2 kamera modülü, düşük irtifada yapılan görevlerde yeterli kapsama alanı sağlayan
XBee S2C telemetri, yine kapsama alanı yeterli bulunan ve PPM sinyal çıkışı sağlayan
Flysky FS-iA6X kumanda ile FSi6B alıcı ve daha isabetli konum ve yön bilgisi almak
amacıyla Pixhawk üzerindeki pusulaya ek kendi dahili pusulasını bulunduran UBlox M8N
GPS kullanılmıştır.
2.5.2 Elektrik Elektronik Güç Sistemleri
Kuzgun-U1 İnsansız Hava Aracının elektrik elektronik güç sistemi; aracın mekanik yapısı ve
ağırlığı, yarışmanın yapılacağı alanın hava muhalefeti, kurulan sistemin çekmesi gereken
akım ve bu akımla bağlantılı olarak belirlenen uçuş süresi, alınan güvenlik tedbirlerinin asgari
sürede uygulanabilir olması gibi etkenler dikkate alınarak belirtilen hususlara uygun
bileşenlerle tasarlanmıştır.
Bu bağlamda aracın elektrik elektronik güç sisteminde; rüzgarlı havada stabil uçuş
sağlayabilecek 2274 gr azami itki gücüne sahip bir adet fırçasız motor seçilmiştir. Tek bir 4S
LiPo bataryaya göre daha hafif olan ve sistemin çektiği akıma bağlı olarak hesaplanan uçuş
süresini sağlayabilen 2200 mAh değerinde birbirine seri bağlanmış iki adet 2S LiPo batarya
kullanılmıştır. Sistemin fazla akım çekmesi durumunda güç iletimini kesebilecek 60A
değerinde bıçak sigorta ve olası acil bir durumda erişimi kolay bir adet devre kesici
kullanılmıştır. Bataryaların, bıçak sigortanın ve devre kesicinin bağlantısı için yapılan devre
şeması Şekil 2.26’da verilmiştir.

Şekil 2.26: Sistem Besleme Şeması
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Güç sisteminde kullanılan 35C 2200mAh değerindeki bataryalar sürekli olarak 77A akım
verebilmektedir. İtki ve Kontrol Sistemi yaklaşık olarak 34W akım çekmektedir. Kurulan
sisteme uygun olan 60A değerinde bir adet ESC ve 5V/3A değerinde BEC, BEC’in uçuş
kontrol kartını yeterli besleyememesi sebebiyle güç modülü kullanılmıştır. Sistemin tükettiği
toplam güç verileri Tablo 2.5’te verilmiştir.
Tablo 2.5 Bileşenlerin Akım Değerleri

Kanattaki ve kuyruktaki kanatçıkların kontrolü için ikişer adet ve görev mekanizmasındaki yük
bırakma kapaklarının kontrolü için iki adet olmak üzere toplamda altı adet MG90S servo
motor kullanılmıştır. Yapılan bağlantıların Proteus programı ile detaylı çizimi Şekil 2.27’de
verilmiştir.

Şekil 2.27: Devre Şeması
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Kamera modülü uçuş başladığı andan itibaren anlık olarak görüntüleri Raspberry Pi kartına
yollamaktadır. Raspberry Pi kartı içerisinde karta güç verilmesiyle çalışmaya başlayan,
Python dilinde yazılmış bir yazılım bulunmaktadır. Bu özgün yazılım, OpenCV kütüphanesini
kullanarak kameradan gelen görüntünün işlenmesini ve servo motorların kontrolünü
sağlamaktadır. Bu kontrol işleminin doğruluk değeri; kameranın FPS hızı, görüntü kalitesi ve
ortamdaki ışık miktarı gibi değerlere bağlıdır. Doğruluğu arttırabilmek için istenilen noktanın
RGB ve HSV değerlerini gösteren başka bir özgün yazılım kullanılmıştır. Bu yazılım,
Raspberry Pi kamera modülünden gelen anlık görüntülerdeki kırmızı alanların RGB ve HSV
değerlerini konsola yazdırmaktadır. Aynı rengin RGB değerleri ortamdaki ışık miktarı
değiştiğinde üç farklı parametrede farklılık gösterirken görevde istenen alanı bulmakta
kullanılan HSV renk modelinde değişen tek parametre V (value), ışığın (rengin) miktarı
olmaktadır. Böylece hedef tespiti, hedeflenen alanın HSV değerlerinin alınmasıyla hata
payının en aza indirgenecek şekilde yapılması hedeflenmiştir. Şekil 2.28 ve Şekil 2.29’da
aynı ton kırmızı rengin, farklı ortamdaki ışık miktarına göre RGB ve HSV değerlerindeki
değişimi gösterilmiştir. Değişimi doğru bir şekilde gösterebilmek için iki görüntüde de aynı
noktanın değerleri alınmıştır.

Şekil 2.28: RGB-HSV değerleri (1. Ortam)

Şekil 2.29: RGB-HSV değerleri (2. Ortam)

Görev esnasında istenilen noktanın hedef alan olarak algılanabilmesi için o alanın belirlenen
boyutta ve HSV renk aralığında olması gerekmektedir. Boyut kontrolü ile kamera açısına
giren kırmızı renkli küçük objelerin hatalara yol açması engellenmektedir. İlk tur, HSV
aralığına uygun ve belirlenen boyda olan kırmızı bölgenin koordinatları GPS kullanılarak
kaydedilir. İkinci ve üçüncü turda kaydedilen GPS koordinatlarına yaklaşan araç, Raspberry
Pi kartı aracılığıyla, topları tutan servo motorlara komut yollanıp açılması sağlanır. Başarılı bir
atış için toplar, araç koordinatlara henüz ulaşmadan bırakılmak zorundadır. Uçuş sırasında
izlenen prosedür Şekil 2.30’da verilmiştir.
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Şekil 2.30: Uçuş Sırasında İzlenen Akış Diyagramı
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Görevlerin başarılı gerçekleştirilebilmesi için en uygun kalkış, uçuş ve stall hızı belirlenmiştir.
Araç, yarışma isterlerine göre olabilecek en düşük ağırlıkta üretilmiştir. Görev isterleri analizi
sonuçlarına göre uçuş süresi belirlenmiştir ve bu uçuş süresini sağlayacak batarya
seçilmiştir. Aracın başarılı uçuş yapabilmesi için gerekli parametreler Tablo 2.6’da verilmiştir.
Tablo 2.6: Uçuş Parametreleri

Prototip üretim süresince yapılan test uçuşlarındaki performans ölçütleri iki başlıkta
incelenmiştir. Yapılan testler sonucunda elde edilen veriler başarı durumu, uçuş süresi ve
görev gereksinim özellikleri ölçütlerine göre değerlendirilerek Tablo 2.7’de gösterilmiştir.
Tablo 2.7: Test Uçuşu Analizi
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Görev-1 Değerlendirme: Denemeler sürecinde, aracın manevra kabiliyetinin belirtilen uçuş
alanı için yeterli olmadığı görülmüştür. Yarışma alanına uygun dönüşler sağlanabilmesi için
hareket yüzey alanları büyütülmüş, yatış açısı yazılımsal olarak arttırılmış ve aracın otonom
görev sırasındaki manevra yarıçapı küçültülmüştür.
Görev-2 Değerlendirme: Faydalı yükün bırakıldığı konumdaki hatalar, yapılacak uçuş
testlerinin analizi sonucunda optimum bırakma mesafesinin belirlenmesiyle giderilecektir.
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Araç üzerindeki elektronik ve yapı malzemelerinin seçiminde fiyat/performans oranına dikkat
edilmiştir. Maliyet Tablosu Tablo 2.8’de verilmiştir.
Tablo 2.8: Maliyet Tablosu

2.9 Yerlilik
Uçuş takip yazılımları kıyaslandığında karmaşık ve görsellikten uzak arayüz elemanları
bulunduğu tespit edilmiştir. Arayüz tasarımı yapılırken yarışma isterlerini karşılayacak asgari
seviyede parametre kullanılmasına dikkat edilmiştir. Yarışma sürecinde görevlerin takibi için
gereken parametreler yükseklik, dikey hız, yunuslama ve yatış açısı ve yön takibi olarak
belirlenmiştir. Bu asgari parametreleri karşılamak üzere arayüz tasarımına altimetre,
varyometre, hız göstergesi, durum cayrosu, dönüş göstergesi ve istikamet cayrosu olmak
üzere 6 adet gösterge eklenmiştir. Ayrıca olası acil bir durumda durum kontrolü
sağlanabilmesi için arm-disarm ve bağlantı kesme olmak üzere iki adet buton ve uçağın arm
durumunu ve uçuş modunu gösteren iki adet gösterge eklenmiştir. Arayüz tasarımında
kullanılan kaynaklar Tablo 2.9’da verilmiştir.
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Tablo 2.9: Arayüz Kaynakçası

Arayüz; telemetri, kablolu bağlantı, UDP gibi farklı bağlantı yöntemlerini, döner ve sabit kanat
gibi farklı İHA profillerini ve farklı işletim sistemlerini desteklemektedir. Arayüz tasarımı
yapılırken Adobe Photoshop uygulaması kullanılmıştır. Tasarım sürecindeki ana unsur BasicT standartlarına sadık kalmak olmuştur. Tasarlanan arayüz Şekil 2.31’de verilmiştir.

Şekil 2.31: Arayüz
Arayüze ait kaynak kodlara ve görsellere
“https://drive.google.com/drive/folders/1KS8zjd_0gfGRvuZh2shFrwae7DYoCAHO?usp=shari
ng” aracılığıyla ulaşılabilir.
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