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1.PROJE ÖZETİ
1.1Tasarımda İzlenen Yöntem
Öncelikle yukarıda belirtilen sınır şartlarına ve görev kabiliyetlerine uygun
olarak yapılan şase tasarımından yola çıkılarak yaklaşık İHA ağırlığı
hesaplanır. Bu ağırlık ve kabiliyetler göz önünde bulundurularak motor,
pervane, ESC ve batarya konfigürasyonu oluşturulur. Bu konfigürasyon ve
gövde birbiriyle uyum sağlayacak şekilde revize edilmiş ve sistemler optimum
hale getirilerek kurgu ve tasarım tamamlanmıştır. Şekil 2.2.1’de
pervanelerin boyutsal parametrelerinin tasarıma göre revize edildiğini ve

E

adımların tekrarlandığını ifade eden bir gösterim yapılmıştır.
1.2 Takım Organizasyonu

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Kavramsal tasarım sürecinde tasarımı yapılan araç prototipi üretilmiş ve görev yeterlilik
testlerine tabi tutulmuştur. Yapılan testler sonucunda yarışma konseptine daha uygun bir
tasarım düşünülmüş, konfigürasyon ve tasarımda revize yapılmasına karar verilmiştir. Bu
sebeple proje iş akış çizelgesinde de kırmızı barlar şeklinde gösterilen gecikmeler ve
planlamada değişiklikler meydana gelmiştir.

2.DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
İHA’nın ağırlık merkezinin
bozulmaması

amacıyla

yaklaşık ağırlıkları diğer
bileşenlerden fazla olan
Pixhawk ve Jetson Nano
karşılıklı;
ise

batarya
merkeze

konumlandırılmıştır. Hava
aracının ağırlık dağılımı ve
konumları

tabloda

verilmiştir.

Resim

gösterildiği üzere referans merkezi (0.0) olarak orta tablada İHA’nın tam merkezi seçilmiştir.
Bununla birlikte İHA’nın ön tarafı ( kamera tutucusunun olduğu yer ) koordinat sisteminde
pozitif noktalar olarak belirlenmiştir. Resim 2.2.1’de cad programı üzerinden ağırlık merkezinini
kordinatları bulunmuştur.
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2.2

Gövde ve Mekanik Sistemler

2.2.1 İHA Genel Mekanik Tasarımı
Tasarlanan

İHA’da

ilk

olarak

konfigürasyon türü ve rotor sayısı
belirlenmiştir. “X” konfigürasyonu
diğer konfigürasyonlarına göre
hover yeteneği, manevra ve 3B
hareket

avantajlarına

olmasından

dolayı

sahip
tercih

edilmiştir. Tablo 2.2.1’de yapılan kıyaslamalara göre İHA için en uygun tasarımın 6 motorlu
hexacopter olduğu öngörülmüştür. Birinci görevde hız ve manevra parametreleri öne
çıkmaktadır. Hexacopterin diğer konfigürasyonlara göre zayıf kaldığı bu parametreler dikkate
alınıp ilk görevde gerekli olmayan tüm ekipmanlar çıkarılacaktır. İkinci görevde ise 6 motorun
avantajı olan yük kapasitesi kullanılarak öne geçilmesi planlanmıştır. İHA şase malzemesi
olarak istenilen mukavemet değerlerine sahip, dayanıklılık, hafiflik, RF sinyallerine karşı
geçirgenliği gibi parametreler dikkate alınarak karbon fiber malzemesi seçilmiştir. Kesilmesi
için seçilen karbon fiber plakanın yoğunluğunun tablo 2.2.2’de yapılan kıyaslamalara bakılarak
hem germe modülü ve dayanımının istenilen değerlerde olması hem de maliyet açısından
uygun olması sebebiyle 1,9 g/cm3 olması tercih edilmiştir.

TABLO 2.2.2

İHA’nın tasarımında elektronik malzemelerin boyutları ve pervaneler arası minimum uzaklık
göz önünde bulundurulmuş ve şase çapı 500 mm olarak belirlenmiştir. İHA’nın üzerinde
bulunan geliştirici kit, kontrol kartı, haberleşme modülleri ve çeşitli elektronik malzemelerin
konumlandırılabilmesi amacıyla şase iki kat olarak tasarlanmıştır. Karbon fiberden su jeti
yardımıyla üretilen alt-üst plaklar, kollar ve motor tutucu aparatlar 2 mm’dir. İniş takımları 178
mm olup görev mekanizmasından daha uzun tutularak olası bir düşme anında mekanizmaya
zarar vermemesi amaçlanmıştır.
2.2.2 Özgün Tasarım Yöntemleri
İHA’nın tasarımında kolların gövdeye bağlanmasında geçmeli (modüler) bir yapı oluşturularak
hem fazla vida, somun ve pulun getireceği ağırlıklardan kaçınılmış hem de kolay montajlama
özelliği sağlanmıştır. Kolların modülerlikten dolayı oluşturabileceği titreşimi minimuma
indirmek ve geçme yüzeylerinin daha sağlam durması amacıyla keçe kullanmıştır. Şase,
modüler olarak tasarlanmış olup düşme veya çarpma anında tüm şasenin yeniden üretilmesi
yerine zarar gören parçaları değiştirilerek maliyetin düşürülmesi amaçlanmıştır. Motor tutucu
aparatlar tasarlanırken pervanenin oluşturduğu itki kuvvetini engellememek amacıyla
minimum genişlikte tasarlanmıştır. Kollar ise tasarımında ise aerodinamik açıdan hava akışını
bozmayacak şekilde dizayn edilmiştir.
2.2.3 Teknik Çizimler

2.2.4

Yapısal Konfigürasyon

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Kuralar kitapçığından İHA'nın gerçekleştirmesi istenilen görevlere bakıldığında; hız, manevra
kabiliyeti, uçuş süresi( yedi dakika) ve maksimum yük kapasitesindeki şase dayanıklılığı gibi
gereksinimlerin karşılanması beklenmektedir. Bu özellikler çoğu zaman aynı anda
sağlanamazken yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları ile hem yüksek hız ve manevra
kabiliyeti hem de yeterli yük kapasitesinin elde edileceği bir konfigürasyon ve tasarım
gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında kullanılan malzeme ve yine özgün tasarımı ile İHA oldukça
hafif ve dayanıklı bir yapıdadır.
2.3.1 Hız ve Manevra Kabiliyeti
İlk görev için maksimum ağırlık
şartının (4kg) yanı sıra yüksek hız
ve manevra kabiliyeti açısından
olabildiğince

hafif

bir

tasarım

yapılmıştır. Grafik 2.3.1 görüldüğü
gibi İHA %14 gaz kelebeğinde
havada

asılı

kalabiliyor

iken

otonom uçuş boyunca ortalama
%15 gaz kelebeğinde hareket gerçekleştirmiştir. Daha yüksek gaz
kelebeği değerlerinde oldukça hızlı harek edileceği yapılan ölçümlerden
anlaşılmaktadır.

GRAFİK 2.3.1

2.3.2 Uçuş Süresi
İHA konfigürasyonu ile uçuş
hızı, uçuş menzili, taşıma ve
sürükleme

gibi

düşünülerek

kuvvetler

gerçekleştirilen

uçuş süresi hesaplamalarına
ilişkin sonuçlar Grafik 2.3.2’de
görüldüğü

gibidir.

performansına
hesaplamaların

Batarya
ilişkin
devamı
GRAFİK 2.3.2

madde 2.7 de bulunmaktadır.

2.3.3 Maksimum Yük Kapasitesinde Şase Dayanımı
İHA, uçuş sırasında farklı kuvvetlerin etkisi altında kalmaktadır. Bunlar yer çekimi kuvveti, itme
kuvveti ve çarpmalardan kaynaklanan kuvvetler olarak sıralanabilir. İHA’nın bu kuvvetlere
maruz kaldığında şasesi, kolları ve iniş takımının dayanması gerekmektedir. Resim 2.3.3’teki
statik analiz için hexacopterin kolu izole edilmiştir ve kolun gövdeyle montajlandığı kısımlar
sabitlenmiştir. Analizde kullanmak amacıyla üretici firma tarafından karbon fiberin çekme
mukavemeti 3,530 MPa, elastisite modülü 230 GPa ve nihai gerilimi %1,5 verilmiştir. Bilgilere
göre ANSYS malzeme kütüphanesinden elastisite modülü 230 GPA olan karbon fiber
seçilmiştir. Motorun kuvvet uyguladığı kolun ucuna, farklı miktarlarda kuvvetler uygulayarak
kolun bu değerlerdeki gerilmelern analiz edilmiştir.
Tablo 2.3.3’te kolun maksimum kuvveti ( motorun itiş kuvveti ve maksimum şase ağırlığı)
uygulandığında 8,46 Mpa’lık kuvvet oluştuğu resim 2.3.3’te görülmektedir. Kolların karbon
fiberin gerilme dayanımını fazlasıyla karşıladığı analizler sonucunda görülmektedir.
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İHA’nın

şasesinin

ise

tüm

elektronik

komponentlerin ağırlıkları ve kolların itme
kuvvetinden dolayı gövdeye uyguladığı güç
aralıkları analize tabi tutulmuştur. Farklı
kuvvetler uygulanarak yapılan analizlerin
sonuçları tablo 2.3.4’de verilmiştir. Resim
incelendiğinde

2.3.3

maksimum

yük
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uygulandığı anda kolların, plaklara takıldığı
yerlerde
Oluşan

deformasyonlar
bu

görülmektedir.

deformasyonları

minimuma

indirmek amacıyla temas yüzeyi artırılıp
kuvvetin bir noktaya toplanmasının önüne
geçilmiştir.
2.3.4 Özgün Aerodinamik Tasarım
İHA gövdesi tüm görev gereksinimlerini
aynı anda karşılayabilmek için özel bir
tasarıma sahiptir. Bu tasarımda öncelik
verilen alt isterler İHA itki sistemine
minimum

seviyede

engel

olma,

olabildiğince az gövde bileşeni kullanıp
aynı

zamanda

mukavemetten

geri
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kalmama, hem manevra kabiliyeti hem de yük kapasitesi sağlayabilen bir konsept elde etme
şeklinde sıralanabilir. Bu isterleri karşılayabilmek adına aerodinamik performansı yüksek kol
tasarımları, geçmeli parça montajı konsepti ve topolojik gövde verimliliği uygulamaları
gerçekleştirilmiştir. Yapılan tasarıma ait aerodinamik performans analizleri resim 2.3.5’te
verilmiştir.
2.3.5 Pervane Hesaplaması
Gerçekleştirilen motor ve pervane seçimi
sırasında en uygun pervaneyi bulabilmek adına
RPM değerine (5000 RPM) bağlı pervane
seçim tablosu hazırlanmıştır. Motor üretici
firmasının yaptığı ölçümler sonucunda 60x4290x40 inç boyutları arasında pervane seçimi
yapılması önerilmiştir. Tabloda itki katsayısı ve

güç katsayısı olmak üzere iki parametre öne çıkmaktadır.İtki katsayısı (Ct) pervaneden elde
edilecek itki hesabında önemli bir rol oynamaktadır. Pervane itki hesabında Ct katsayısı
denkleme çarpım olarak girdiği için Ct değerindeki artış itme kuvvetini artıracaktır.Diğer bir
parametre ise pervane güç katsayısıdır (Cp). Pervane güç katsayısı pervaneyi döndürmek için
motorun uyguladığı gücün katsayısıdır. Pervane seçim tablosu incelendiğinde itki katsayısı ve
güç katsayısı yüksek olan GemFan 80x45 pervane seçilmiştir. Piyasada kullanılan pervane
tipleri genellikle tahta, plastik, karbon katkılı plastik ve karbon fiber pervanedir. Karbon fiber ve
tahta pervaneler daha stabil ve kararlı uçuş sağlamasına rağmen istenilen değerlerde
olmaması ve maliyeti yüksek olması sebebiyle tercih edilmemiştir. Yapılan test uçuşlarında
gözlemlendiği üzere daha az esneme, daha stabil uçuş sağlayan karbon katkılı plastik
pervaneler seçilmiştir.
2.3.6 Stabilite ve Kararlı Uçuş
Grafik 2.3.6’da İHA’nın hedeflenen hareket açılarına ne kadar riayet edebildiği ve meydana
gelen gecikmenın ne kadar olduğu görülmektedir. Grafiğin bazı bölgelerinde gerçekleşen ufak
sapmalar dışında İHA stabilitesi beklenen görevleri gerçekleştirebilecek seviyededir.

2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Görev mekanizması tasarlanırken kullanılan malzemelerin hafif olması ve haznenin İHA’ya
yakın montajlanmasına dikkat edilmektedir. Görev mekanizması; hazne, su motoru, su taşıyıcı
borular ve tıpa olmak üzere 4 malzemeden oluşmaktadır. Haznenin hacminin 650 ml suyun
depolanabilmesi için 700 mL’dir. Hazne tasarlanırken 125 en 125 boy 52 mm yüksekliktedir.
Böylece su yükü İHA’nın her noktasına eşit olarak dağıtılacak ve iniş takımlarının boyunun
uzatılması ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Hazne İHA’nın gövdesine yakın noktaya
montajlanarak ile suyun akışkanlığından kaynaklanan İHA’da oluşturacağı zararlı momentum
en aza indirilecektir. Resim 2.4.1 de görüldüğü gibi hazneden çıkarılan borular su motoruna
montajlarak su motorlarının taşınması sağlayacaktır. Bu işlem sayesinde boruların ucunda

motorların bulunması ağırlık oluşturacağından İHA, su alma havuzuna kolayca girebilecektir.
Taşınan suyun su bırakma alanına bırakılabilmesi için haznenin tabanında bulunan tıpa servo
motor yardımıyla çekilerek suyun bırakılması sağlanacaktır.
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2.5

Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri

Uçuş Kontrol Kartı: Uçuş kontrol kartı olarak PIXHAWK 2.4.8 kullanılacaktır. Gelişmiş 32-bit
STM32F427 ARM CortexM4 yüksek performanslı işlemcisi ile sensörlerden ve diğer uçuş
birimlerinden, NuttX RTOS işletim sistemi ile toplanan gerçek zamanlı bilgileri derleyerek
güvenli bir otonom/manuel uçuş yapılmasını sağlamaktadır.

Geliştirici Kiti: Tespit ve hareket yazılımlarının yapılacağı karttır. Kullanılacak olan kart modeli
Jetson Nano’dur. Bu kart yüksek RAM, CPU ve GPU kapasitelerine sahiptir. GPU’nun CUDA

desteği sayesinde tespit yazılımında kullanılacak olan OpenCV kütüphanesinin daha hızlı
çalışmasını sağlayacaktır.
Servo Motor: İkinci görevde su alma ve su bırakma işlemlerini gerçekleştirmek için Tower Pro
MG996R servo motor ürünü tercih edilmiştir. Tercih edilen bu ürün, ağırlığının 50gr olması ve
9.4kg/cm-11kg/cm arasında yüksek tork gücü üretmesi bakımından yeterli olmakta, ayrıca
dişlilerinin metal yapıda olmasıyla beraber uzun süreli kullanım sağlamaktadır.
Fırçasız Motor: Esas alınan ağırlık göz önünde bulundurulduğunda aracın havada asılı
kalabilmesi (hover pozisyonu) için her bir motorun 583 gr itiş sağlaması gerekmektedir. Olası
dış etken ve ivmelenmelere cevap verebilmesi için motorların toplam itiş gücü, hava aracı
ağırlığının minimum 2 katı (7000 gr) olması gerekmektedir. Kullanılması hedeflenen bataryamotor-pervane kombinasyonu sayesinde İHA ağırlığının yaklaşık 4 katı kadar fazla itiş
alınacaktır. Uçuş süresi düşünüldüğünde motorların veriminin (g/W) yüksek olması
beklenmektedir. Racerstar AirA 2508-1200Kv ürününe ait tablolar incelendiğinde istenen itiş
kuvvetlerini oldukça verimli (6 g/W) bir şekilde karşıladığı görülmektedir.
ESC: Fırçasız DC motorların kontrol edilmesi amacıyla üretilen ESC’ler motor için uygun
gerilim ve akımı sağlamalıdır. Seçilen motor için istenen gerilim değeri 14,8V iken maksimum
akım değeri 27A dir. Bu verilere göre seçilen ESC, Emax BLHeli Series 30A modelidir.
Batarya: Madde 2.7’de hesaplanan batarya kapasite doğrultusunda seçilen batarya Leopard
Power 6200 Mah 14.8V 4s 40C ürünüdür.
Güç Modülü: Bataryaya ait anlık akım ve gerilim bilgilerini kontrol kartına aktaran ve uçuş
kontrol kartını besleyen elemandır. Sistemin maksimum akımı ve bataryanın voltaj değerlerini
uygun olan Drotek 200A 4s modeli kullanılacaktır.
Güç dağıtım kartı: Güç modülünden gelen voltajı ESC ve diğer elektronik ekipmanlara
dağıtmak için güç dağıtım kartına ihtiyacımız vardır. MATEK FCHUB-6S güç dağıtım modülü
200A akım değerine kadar dayanabilmektedir. 6 adet motor kullanılacağından 2 adet güç
dağıtım kartı kullanılacaktır.
Güç Regülatörü: Emay XL4016 modülü Jetson Nano ve servo motor için uygun gerilimi
sağlayacaktır.
Kamera: Kamera için LI-IMX219-MIPI-FF-NANO-H136 seçilmesi uygun görülmüştür.
İçerisinde Sony IMX219PQ CMOS görüntü sensörü bulununan, yüksek kalitelide görüntü,

yüksek veri yeteneği ve 8 megapiksel sabit odağı bulunan ve ayrıca pozlama kontrolü, beyaz
dengesi ve parlaklık algılama gibi otomatik kontrol işlevlerine de sahip olan üründür.
Kumanda ve Alıcı: Kumandada aranan temel özellik ise minimum 6 kanallı olması (verilen
görevleri yerine getirebilecek donanım için), 2.4 GHz frekanslı olması (telemetri modülü ve
uçuş kontrol kartının sinyal işleme amacına uygunluk açısından), güvenlik açısından şifreli
kimlik tanıma sistemi olmasıdır. Alıcıda aranan temel özellik; kumanda verici ile uyumlu olması
ve sinyalin kayıpsız şekilde uçuş kontrol kartına iletilmesidir. İhtiyaçlar doğrultusunda kullanılan
kumanda FlySky FSİ-6x ve alıcısı FlySky FS-İA10B’dir.
GPS Modülü: GPS Modülü için Radiolink Se100 M8n seçilmesi uygun görülmüştür. Besleme
gerilimi olarak 3V~5V arasında besleme gerilimine ihtiyaç duyan bu modül konum ve kontrol
takibi yapılmasına olanak sağlayan dijital pusula sensörünü de içermektedir. Baud hızı
genellikle 9600 olmakla birlikte hassasiyeti Nav–167 dBm’dir. Radiolink Se100 M8n GPS
Modülü ve RTC (Real Time Clock) Kristal içermektedir. Bu kristalin özelliği ana besleme
tarafından enerjinin kesilmesi durumunda alıcı için yedekleme yapmasına imkan sağlamasıdır.
Telemetri Modülü: Hava aracının sensör bilgilerini yer istasyonunda görebilmek için Rf AlıcıVerici kullanılmalıdır. Kullanılacak ürünün haberleşme menzili açısından yeterli olmalı, alıcıverici sinyalleri ile karışmaması için uçtan uca şifrelenerek haberleşme sağlanmalıdır. XBee
Kablo Anten S2C Telemetri Modülü seçilmiştir.
Sigorta: Hava aracı uçuş veya test anlarında oluşacak sakıncalı senaryolar sonucu yanma,
patlama gibi olayların önüne geçerek kişileri ve İHA sistemlerini korumaktadır. İHA’nın 200A
akım isteğini karşılayan MTA200A sigorta seçilmiştir.
Digicar Mini Devre Kesici:Oluşan yanma, kısadevre ve pervane tehlikesi gibi durumlarda
İHA’nın çalışmasının sonlandırılması güvenlik açısından önem arz etmektedir. Ayrıca
seçilecek akım kesicinin 200A olan devrenin maksimum akımını da desteklemesi
gerekmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda seçilen ürün DigiCar Mini Devre Kesicidir.
Otonom Görev Yöntemi : İHA’nın irtifa seviyesinin bilgisi IMU ve barometre sensörlerinin
koordineli çalışması sonucu elde edilir. GPS uyduları; uydu kimliği, uydunun sinyal yolladığı
tarih, saat ve kalitesinin bilgisi ve uydunun koordinatlarının bilgisi olmak üzere 3 ana bilgiyi
gönderir. Alıcı bu üç bilgiden yararlanarak İHA’nın konumunu hesaplar. İHA hedeflenen
koordinatlara GPS ve IMU bilgilerinin Kalman filtresi ile füzyonlanması sonucu elde edilen pose
bilgilerini kullanarak ulaşmaktadır.

Kamera, nesnelerden yansıyan ışığı mercekten

yararlanarak bir düzlemde toplayan, renklerin farklı dalga boylarında olması sonucu yaydıkları
enerji farkına duyarlı elektronik devre elemanları sayesinde görüntü sinyali veren sistemdir.

Kameradan alınan görüntü bilgilerinin mini bilgisayar yardımıyla anlamlandırılması ile su
bırakma alanının GPS bilgisi kaydedilmiş olur. Kalkış alt sistemi Pixhawk’ta “TAKEOFF” komut
bloğuyla çalıştırılır. İHA’nın kalkış yapabilmesinin ön şartları; “arm olabilir” olması (is_armable
== TRUE), ardından “arm” edilmiş olmasıdır. “TAKEOFF” fonksiyonu bu ön şartlar sağlanıp bir
irtifa bilgisinin belirtilmesiyle başlar. Girilen yükseklik bilgisi “Relative”, “Absolute” ve “Terrain”
türlerinden herhangi biri olabilmektedir. Relative yöntemi, IMU sensörlerinden alınan hız ve
hareket süresi kullanılarak başlangıç noktasının sıfır kabul edilmesi ile kat edilen yüksekliğin
hesaplanmasıdır. Absolute yöntemi, barometre sensörünün atmosfer basıncını ölçmesiyle,
deniz seviyesine göre yükseklik bilgisinin hesaplanmasıdır. Bu yöntem yüksek hızda ve irtifada
daha iyi sonuçlar çıkartmasına karşın alçak irtifada tercih edilmemektedir. Terrain yönteminde
radar veya lidar gibi sensörler kullanılarak yer şekillerine göre yüksek elde edilmektedir.
Görevde Relative yöntemi kullanılmıştır. Yükselme işlemi, İHA’nın anlık irtifa seviyesi hedef
irtifa noktasının %95’ine eşitleninceye kadar devam eder. IMU ve barometreden gelen
yükselme seviyesi bilgisi bir döngü yardımı ile denetlenir.
İniş alt sistemi Pixhawk’ta “LAND” komutu ile çalıştırılır. “LAND” fonksiyonuna iniş noktasının
enlem, boylam ve yükseklik parametrelerinin girilmesi ile İHA’nın iniş yapacağı koordinatlar
bildirilir. Enlem ve boylam bilgileri WGS84 koordinat sistemine göre belirlenip İHA’nın
bulunduğu GPS verileri ile karşılaştırılarak hedef noktaya olan yaklaşım gerçekleştirilir. İHA’nın
yükseklik bilgisi için relative yöntemi kullanıldığından iniş noktasının kalkış noktasına göre daha
yüksekte olması durumunda sert bir iniş söz konusudur. Bu yüzden iniş yapılırken arazinin
yapısı göz önünde bulundurulmalıdır.
Madde 3.7’de açıklanan hedef tanıma ve tespit sistemi ile elde edilen “hedef algılandı” bilgisi
doğrultusunda oluşturulan yönelme algoritmasının çalışma prensibi pusuladan alınan kuzey ve
doğu bilgisi, barometreden alınan yükseklik bilgisiyle yönelimi sağlamaktadır. İHA’nın bakış
yönünün kuzeyle yaptığı açı bilgisiyle hareket doğrultusu ve bulunduğu yükseklik ölçülerek
hedef ile arasındaki mesafenin hesaplanmasıyla İHA hızının büyüklüğünü ayarlar. Bu ana
kadar yalnızca kamera ve Pixhawk’ın sensörlerinden aldığı bilgi doğrultusunda hesap işlemleri
yapılmış olup harekete geçilmemiştir. Hareket bilgisinin oluşturulduğu fonksiyon bloğu ile
Pixhawk’ın motorları yönetmesi adına MAVLink mesajı yollanır. Yollanan MAVLink mesajının
içeriği kuzey(x+), doğu(y+) ve aşağı(z+) yönleri için pozitif güney(x-), batı(y-) ve yukarı(z-) yönü
için negatif olacak şekilde hedefe doğru hareket sağlanmış olur. İHA hedefe istenen hata payı
ile hizalandığında alçalma işlemi aşağı(z+) olacak şekilde başlar. İHA’nın alt tablası ile su yüzeyi
arasındaki mesafenin yaklaşık 55cm olacağı ana kadar 1m/s hızda alçalmaya devam
etmektedir. Alçalma işlemi sürerken yatay eksende olası hatalı yönelimler kontrol edilerek
hizalama işlemi yapılmaktadır. İHA istenen yükseklik seviyesine ulaştığında önceden test
edilen su dolma süresi kadar pompaların çalışması sağlanır. Süre sonunda dikey olarak
kalkışın gerçekleşmesi adına yukarı(z-) 1m/s olacak şekilde 4m irtifa seviyesine kadar kalkış

yaparak bir önceki turda tespit edilmiş su bırakma alanının GPS noktasına doğru harekete
geçer. GPS noktasına %95 oranda yaklaştığında hedef tespit ve tanıma sistemi Pixhawk’a
kuzey, doğu ve aşağı sistematiği ile MAVLink mesajı yollayarak İHA’nın hareketi kontrol edilir.
İHA hedef üzerinde istenen hata payında yaklaşılarak alçalmaya başlar. Alçalma işlemi
sürerken yatay eksende olası hatalı yönelimler kontrol edilerek hizalama işlemini yapar. Su
bırakma alanına İHA’da bulunan hazne havuzla arasında 40cm mesafe kalana kadar
alçalmaya devam eder. Bu yükseklik seviyesinde servo motor tıpayı çekerek su boşalma işlemi
gerçekleştirir. İHA GPS bilgileri ile iniş yapacağı noktaya doğru ilerleyerek iniş yapma işlemi
gerçekleştirilir.
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Hedef tespit sisteminde kullanılacak olan bileşenlerin seçilmesi tespit işleminin nasıl
gerçekleştirileceği ile ilişkilidir. Hedef tespit sistemi görüntü işleme ile gerçekleştirilecek
olduğundan en temel bileşenler kamera ve görev kartıdır. Seçilen LI-IMX219 kameranın
seçilmesinde dikkat edilen en önemli kriter gün ışığındaki performansıdır. f 2.0 diyafram
açıklığı sayesinde gün ışığında yeterli performans vermektedir.
İkinci görevin minimum sürede gerçekleştirilebilmesi için görev kartının görüntü işleme
işlemlerini hızlı gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu işlem hızı sayesinde arama alanı boyunca
İHA daha yüksek hızda tarama yapabilecektir. Ayrıca bahsedilen Jetson Nano kartının görev
isterlerini karşıladığı madde 2.5’te anlatılmaktadır.
Yazılım dili olarak Python tercih edilmiştir. Tercih edilmesinin sebepleri, sadeleştirilmiş kod
yapısı sayesinde kolay ve kullanışlı olması, örnek kod kaynaklarının kolay ulaşılabilir ve yeterli
sayıda olmasının yanı sıra kullanılacak olan Jetson Nano kartı ile de uyum göstermesidir.
Python ile görüntü işleme yapılabilmesi için OpenCV ve Numpy kütüphanelerinden
yararlanılmıştır.
Hedef tespit işleminin gerçekleştirilmesi bulanıklaştırma, renk uzayı dönüşümü, maskeleme,
kontur algılama, hedef büyüklüğü ,algılama, şekil algılama gibi basamaklardan oluşmaktadır.
Oluşturulan algoritmanın işleyişi, anlık olarak görüntünün alınmasıyla başlar.
Bulanıklaştırma ⇒ Görüntüdeki gürültülerin giderilmesi

için renk yumuşatma tekniği

kullanılır. Bu tekniğin işleyişi, sırasıyla her bir pikselin komşuluk ilişkisine bakılarak ortalaması
alınır ve pikselin yeni renk değeri ayarlanır. Bu tekniğin isimlendirilmesi Ortanca
Bulanıklaştırma (Median Blur) ‘dır.

Renk uzayı dönüşümü ⇒ HSV uzayında istenen renk
aralığının

daha

kolay

bulunmasından

dolayı

kameradan alınan BGR renk tabanlı görüntünün HSV
renk uzayına dönüşümü yapılmıştır. HSV uzayında
istenilen rengin tespit edilebilmesi için Hue, Value ve
Saturation değerlerinin renk aralığı oluşturulmuştur.
Hue değeri mavi, kırmızı, yeşil renk aralığının
ayarlanmasını, saturation değeri beyaz dengesini ve value değeri ise siyah dengesini
ayarlamaktadır.
Örneğin; açık tonlu kırmızı için üst değerler [180, 172, 140] iken alt değerler [147, 97, 120]’dir.
Maskeleme ⇒ Kırmızı rengin arka
plan

rengi

ile

ayrılması

için

maskeleme işlemi yapılmıştır.
Kontur ⇒ Maskeleme işleminin
ardından şeklin konturleri bulunur.
Bulunan konturler işleme girerek
toplam kontur alanı bulunur.
Hedef büyüklüğü ⇒ İHA’nın anlık
yükseklik

seviyesi

düşünüldüğünde

havuz

için

hesaplanan kontur alanı değeri alt
sınır olur. Böylece havuz rengine
benzer
boyuttaki

renklerin
diğer

ve

küçük

cisimlerin

elenmesi sağlanır.

Şekil algılama ⇒ Bulunan alan fonksiyonu şeklin ne olduğunu algılayamadığı için köşe
filtresine tabi tutulur. Örneğin; üç köşe üçgen, dört köşe dörtgen ve on köşe sayısından sonrası
daire olarak kabul edilmiştir. Su bırakma alanı daire şeklinde olduğundan diğer şekiller
filtrelenir.
Filtreleme işlemleri sonucunda su bırakma alanının tespit edilme oranı arttırılmıştır. Bu işlemler
neticesinde İHA’nın hareketlerinin otonom olarak kontrol edilebilmesi için hedef hizalama
fonksiyonu başlatılır. Tespit işleminin uygulanması Resim 2.6.1 de gösterilmektedir.

2.7 Uçuş Performans Parametreleri
2.7.1 Görev 1
Görev 1'de İHA’nın uçuş ağırlığı 2398 gram olarak hesaplanmıştır. Motorların datasheet’den
alınan akım bilgisi doğrultusunda her bir motor ortalama olarak 9 amper çekecektir. Görev uçuş
süresi yaklaşık üç dakika sürmesi planlandığından minimum Li-Po kapasitesi denklem 2.7.1’de
3105 mAh olarak hesaplanmıştır.
2.7.2 Görev 2
Görev 2'de İHA’nın uçuş ağırlığı su olmadığında 2851 gram olarak hesaplanmıştır. Ayrıca İHA
su havuzundan aldığı su ile birlikte 3501 gram olacaktır. Motorların datasheet’den alınan akım
bilgisi doğrultusunda her bir ortalama yüksüz 11 amper çekecektir. Yüklü durumda ise
ortalama 16 amper çekecektir. Su havuzu ve bırakma noktası arasındaki maksimum 60
metrelik mesafe düşünüldüğünde İHA 2 m/s hızla hareket edecek ve suyu aldıktan sonra
maksimum 35 saniye sonrasında suyu dökmüş olacaktır. Yüksüz uçuş süresi maksimum 2
dakika 25 saniye yüklü olarak ise 35 saniye hareket ettiği planlandığından yaklaşık Li-Po
kapasitesi denklem 2.7.1’de 3500 mAh olarak hesaplanmıştır.
Piyasa doğrultusunda seçilen 6200 mAh Li-Po kapasitesi sayesinde görev 1 için 6 dakika uçuş
performansı verecektir. Görev 2’de ise bu süre ortalama 4 dakika uçuş performansı verecektir.
Sistem akımının maksimum 190 A çekeceği düşünüldüğünde C değerinin denklem 2.7.2’de ki
hesaba göre 30 olması gerekmektedir. Seçilen Li-Po’nun C değeri 40 C’dir.
Kapasitelerin istenen değerden fazla seçilmesinin piyasa ve uçuş performansına etkisi olmak
üzere temelde iki sebebi vardır. Li-Po’nun enerjisi harcandığında çıkışında verebileceği
maksimum gerilim düşmekte ve motorların verebileceği itiş gücü azaldığından uçuş
performansında düşüş görülmektedir.

2.7.3 Uçuş Performans Ölçümleri
IHA’nın uçuş kabiliyetlerini ve performansını ifade eden bazı veriler uçuş kayıtları kullanılarak
gözlemlenmiştir. Gerçekleştirilen görev denemelerine ait tutulan log kayıtları ardupilot log
viewer ile detaylı bir şekilde incelenmiştir. Veriler üzerinden İHA performansı hakkında yorum
yapabilmek üzere mekanik performans, titreşim, pusula performansı, GPS (konumlama)
performansı ve IHA güç performansı şeklinde başlıklar oluşturulmuştur.
2.7.3.1 Mekanik Performans
Otopilotun kontrolü dışında gerçekleşen davranışları gözlemleyebilmek adına ATT (attitude)
başlığı altında kaydedilen ve arzu edilen hareketi ifade eden DRoll, DPit, DYaw parametreleri
(Desired Roll/Pitch/Yaw angle) ile gerçekleşen hareketlerin kaydedildiği Roll, Pitch, Yaw
parametreleri karşılaştırılmaktadır. Bu sayede mekanik problemler, motor hız kontrolcüsü ve
motorda meydana gelen arızalar gibi bir problemin var olup olmadığı gözlemlenecektir. Bunun
dışında İtki sisteminin otopilota verdiği cevabın hızı göz önünde bulundurularak manevra
kabiliyeti ölçülmüş olur. Manevra kabiliyetini etkileyen tek unsur mekanik performans değildir.
Tahrik sisteminin vereceği cevabı etkileyen başlıca unsur ESC haberleşme protokolünün
hızıdır. Ortamdaki rüzgar da bu performansı negatif yönde etkilemektedir.
GRAFİK 2.7.1

Grafik 2.7.1 de İHA’nın otonom bir görev sırasında hedeflenen ve gerçekleşen manevralar
görülmektedir. İlgili görev boyunca tahrik sisteminin tepkimesinde ortalama 400 ms bir
gecikme meydana gelmiştir. Ayrıca dış etkilere bağlı olarak gözlemlenen beklenmedik bazı
ufak davranışlar da kontrol yazılımları tarafından giderilebilecek seviyededir.
2.7.3.2 Titreşim
Otopilota ait sensörler titreşimden etkilenmektedir. IHA üzerinde gövde ve ekipmanların
sabitlenmesi veya tasarımdaki kusurlar nedeniyle meydana gelebilecek titreşimlerin otonom
uçuş sağlığı açısından belirli bir seviyenin altında olması gerekmektedir. İHA'ya ait kayıtlardan
VIBE başlığı ile üç eksende meydana gelen titreşimler incelenmiş ve 30 m/s2 sağlıklı sınırının
oldukça altında olduğu anlaşılmıştır.
Grafik 2.7.2 ‘de görüldüğü gibi İHA titreşim değerleri en fazla 9 m/s/s değerini görmektedir. Bu
ise kalkış ve iniş sırasında meydana gelen ve görmezden gelinebilecek bir titreşimdir.
GRAFİK 2.7.2

2.7.3.3 Pusula Performansı
Manyetik alanı ölçmesi sebebiyle güç elemanlarının ve yolların oluşturduğu manyetik
alanlardan etkilenen pusula birimi bu elemanlardan yeterince uzak ve yalıtılmış olmalıdır. Bu
anlamda pusulanın performansı ölçülmesi ve gerekiyorsa önlem alınması gerekmektedir. İHA
pusulasına ait bu durumu gözlemleyebilmek için MAG_FIELD ve THROTTLE kayıtları incelenir
ve gaz verildiğinde meydana gelen manyetik alandaki değişim incelenir. Bu değerdeki
değişimler % 30 un
altında olmalıdır. %60
ve üstü ise kritik seviye
olarak

kabul

edilir.Grafik
pusula

2.7.3’de

verisinin

itkisinden

İHA

etkilenme

yüzdesini gözlemlemek
üzere bazı parametreler
gösterilmiştir.

MagX

GRAFİK 2.7.3

değeri

baz

alınarak

gaz

verildiği

anda

meydana

gelen

sapmanın

220-179=40

(40/179)*100=%23 olduğu hesaplanmıştır. Yüzde 30’un altında olduğundan bu oldukça iyi bir
değerdir ve İHA’nın güç sistemlerinde meydana gelen manyetik alanın sensörlere etkisinin
kabul edilebilir seviyede olduğunu söylemektedir.
2.7.3.4 GPS (konumlama) Performansı
İHA,

GPS

biriminin

sağladığı konum bilgisini
otonom uçuş modlarında
doğrudan kullanmaktadır.
Hatalı

konum

İHA'nın

bilgileri

beklenmedik

şekilde hareket etmesine
ve kontrolden çıkmasına
neden olmaktadır.

GRAFİK 2.7.4

Ayrıca konumlamadaki hassasiyet otonom uçuş performansını etkileyen temel kriterlerdendir.
Konumlamanın hassasiyetini tespit edebilmek adına GPS’in sağladığı konum verilerindeki
değişim ile IMU verilerindeki değişim kıyaslanır. Bu sayede yatay hassasiyet kaybı (HDOP)
denen ve konumlama performansını temsil eden bir değer elde edilir. Kayıtlarda GPS
başlığında mevcut olan bu değerin 2 metrenin altında olması sağlıklı bir otonom uçuş için
şarttır. Yapılan uçuş denemelerinde bu değerin olması gerektiği seviyelerde olduğu
görülmüştür. Ayrıca dünya üzerindeki konumun doğruluğunu etkileyen uydu sayısı bilgisi,
NSATS parametresinde tutulmaktadır. GPS sisteminin 12 uydunun üzerinde uyduya
erişebiliyor olması sağlıklı bir uçuş için gereklidir. Grafik 2.7.4’te görüldüğü gibi HDOP değeri
oldukça iyi olmasına karşın bağlı olunan uydu sayısı uçuş yapılan bölge ve zamanla alakalı
olarak değişmektedir ve ilgili uçuşta sınırdadır. Bu da dünya üzerindeki konumda bir miktar
sapma şeklinde gözlemlenmiştir.
2.7.3.5 Güç Performansı

GRAFİK 2.7.5

Güç modülleri otopilot için
güvenilir

güç

kaynağı

sağlar. Ancak yine de
kesintiler yaşanabilir. Bu
kesintiler

uçuş

kayıtlarında verilerin bir
anda kesilmesi şeklinde
gözlemlenir.

Ayrıca

“Board

Voltage”

değerinin

değişimide

otopilota

ulaşan

gücü

kaydetmektedir. Gerilimde yaşanan +-0.15 Voltun altındaki değişimler normaldir. Güç modülü

performansının dışında uçuş sırasında batarya geriliminin değişimi gözlemlenerek İHA enerji
performansı incelenmiştir. BAT başlığı altında Volt ve Curr isimleriyle kaydedilen batarya
performans parametreleri bataryanın sağlıklı bir şekilde deşarj edilip edilmediğini ortaya
koymaktadır.
Grafik 2.7.5’te uçuş boyunca otopilota uygulanan gerilimin 4.71 ile 4.77 Volt arasında değiştiği
gözlenmektedir. Bu küçük değişim kabul edilebilir derecede düzenli bir besleme sağlandığını
göstermektedir. Ayrıca Batarya geriliminin yük altında ne kadar düşüp çekilen bir akım
olmadığında tekrar normal gerilimine ulaştığı görülebilir. Grafikten ayrıca batarya deşarj süresi
ve ripple oranı da gözlemlenebilmektedir.
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
NO
PARÇA ADI
1 6x4 6 Inch 3-Blade Propeller for RC Drone
XGL 80A / 200A Large Current PDB Board
2
for Multi-Rotor Aircraft [Current: 200A]
mmersionRC Tramp HV 5.8GHz 48CH
Raceband 1mW to>600mW Video FPV
Transmitter International Version for RC
3
Racing Drone
HGLRC İleri FD50A 50A 2-6 S Blheli_32 32bit
DSHOT1200 Fırçasız RC FPV Yarış Drone için
4
ESC
5

6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BİRİM FİYATI (TL) ADET TOPLAM FİYAT(TL)
38.68 + kargo
3
163.79
42.37 + kargo

2

119.62

320.06 + kargo

1

458.85

149.33 + kargo

8

1,194.64

8

1.341,68

1

891.66

1
1

136,19
1.217,76

5
1

251.53
90.90

1
1
1
4
1
1
1
8
3
1
1
1

45,69
157,7
95.45
47,43
192,47
159,38
829,66
954,42
165,02
83,24
268
1251,38
10116.46

Racerstar AirA 2508 1200KV 4-6S Brushless
Motor for Long Range X-Class RC Drone
167.71 + kargo
Mayatech MT10PRO Current Meter 10KG
Tension Motor Thrust Tester Propeller
824.44 + kargo
Power Racing Drone
12V-24V DC 60A-300A Home Solar System
Waterproof Circuit Breaker Reset Fuse
Inverter for Solar Panel [şimdiki: 300a]
97,99+ KARGO
5s 7000mah 40C Lipo Batarya 18.5V Pil
1.217,76
Gemfan 8045 Karbon Drone Pervanesi
CW/CCW
50,3
Sunline 170605 HDMI Mini-AV Dönüştürücü
90,90 TL
XL4016 300W 10A DC-DC
Step Down Voltaj Düşürücü
Regülatör Kartı Arduino
30,25 TL+KARGO
Xiaomi Wiha 24'lü Hassas Tornavida Seti
157,41
Süper Bag Şeffaf Balıkçı Çantası
95,45
Lipo Pil Tutucu Cırt Bant
33,53+ kargo
Navio2 GPS GNSS Modül
163,11
Flysky FS-İA6B 2.4Ghz 6 Kanal Alıcı
135,07
Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı Seti
703,10
Emax BLHeli Series 30A ESC
101,1
8045 Drone Pervanesi Seti
42,21
Kablo
60,02
pixhawk kablosu
268
SARJER-RECİVER-TRANSMİTTER banggod
1251,38
TOPLAM

