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1. PROJE ÖZETİ:
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem:
İnsansız hava aracının tasarımında yarışma isterlerini yerine getirebilecek kabiliyete sahip
olması koşuluna odaklanılmıştır. Hafiflik, hız, manevra kabiliyeti ve uçuş emniyeti göz
önünde bulundurulan en önemli dört unsurdur. Bu doğrultuda tasarım uçağın ağırlığı 2.8 kg
ve 3.5 kg arasında şekillenmiştir. İHA’ya entegre edilecek komponentler ağırlığı
arttırdıklarından gövdeyi nispeten hafif tutabilmek adına 2mm ve 4mm huş kontrplaklar
kullanılmış olup, gövde ve kuyrukta delikler açılarak daha da hafifletilmiştir. Bu deliklere folyo
ile kaplama yapılmıştır. Aracın ön kısmındaki deliklere ise pil, sigorta, ESC ve motor gibi
ısınma problemi yaratacak komponentler için ısı iletim katsayısı 385 W/mK olan bakır
kaplama yapılarak soğutma sistemi tasarlanmıştır.
Aracın hız, manevra kabiliyetleri ve özellikle uçuş emniyeti yarışma isterleri doğrultusunda
büyük önem taşıdığından araç mimarisinde bunları dengeleyecek bir tasarım üzerinden
gidilmiştir. Örneğin: Geleneksel tip olan tek kanatlı yapı; ağırlığın ve sürüklenmenin az
olması, üretim aşamasında getirdiği kolaylıklar, stall karakteristiği ve kararlılık özelliklerinin
daha iyi olması nedeniyle, bu çalışmada tercih edilen kanat düzenlemesi olmuştur. Üstten
kanat ise gövde kanat tesirinin en az olduğu kanat tipidir. Bu sebeple tercih edilen kanat
konumu üstten kanat şeklindedir. Kuyrukta ise daha az ağırlıkla yeterli stabilite ve kontrolü
sağlamada başarılı bir tip olan konvansiyonel kuyruk tercih edilmiştir.
Aviyonik tasarımda sigorta, güvenliğin sağlanabilmesi için giriş ve çıkışları faston tip terminal
ile bağlanmıştır. Acil durum devre kesici anahtarı acil durumlarda kolay erişilebilecek
boyutlarda seçilmiştir. Titreşime duyarlı sensörlerin bulunduğu elemanlar darbe
emici montajlar ile elemanın titreşimini sönümleyecek şekilde yerleştirilmiştir. I2C protokolü
ile haberleşmesi sağlanan uçuş kontrol kartı, görev bilgisayarı, GPS ve hava hız sensörü
(airspeed) yakın konumlandırılarak sistemin veri akış gürültüsü azaltılmış ve kablolama
kolaylaştırılmıştır. Başlangıçta hareketlendiriciler için Mgr996r kullanılıyorken kontrol
yüzeylerinin geç tepkileri nedeniyle bu motorlar değiştirilerek yüksek sinyal tepkisine sahip
Hitec HS-5565MH servolar kanatçık ve elevatörde kullanılmıştır.
Eleman montajlarında vidalama, kutulama, ve 3s bantlama yöntemlerini kullanırken güç
modülü gibi risk içeren elemanların koruyucu bantlar ile izolasyonu sağlanmıştır.

1.2 Takım Organizasyonu:

1.3. İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen:

2.DETAYLI TASARIM:
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri:
İnsansız Hava Aracının nihai tasarımında oluşturulan boyutlandırma, ağırlık ve denge ile ilgili bilgileri
aşağıda verilen tablolardaki gibidir:

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler:
İnsansız hava aracı tasarımında Şekil-1’ de verilen tabloda yapılan İHA konfigürasyonu
seçimleri gerekçeleriyle birlikte aşağıda açıklanmıştır:

Kanat: Geleneksel tip olan tek kanatlı yapı; ağırlığın ve sürüklenmenin az olması, üretim
aşamasında getirdiği kolaylıklar, stall karakteristiği ve kararlılık özelliklerinin daha iyi olması
nedeniyle, bu çalışmada tercih edilen kanat düzenlemesi olmuştur. Üstten kanat ise gövdekanat tesirinin en az olduğu kanat tipidir. Aerodinamik merkez ile uçak ağırlık merkezi
arasındaki dikey mesafeyi artırdığı için uçağın yalpa dengesi bakımından avantajlıdır. Ayrıca
bir uçtan öbür uca yekpare yapılabildiğinden, daha hafif bir yapı ile daha mukavim bir eleman
elde etmek mümkündür. Bu gibi sebeplerle tercih edilen kanat konumu üstten kanat
şeklindedir. Bu konfigürasyon seçimleri dikkate alınarak düz uçuşta stabilite sağlaması, üretim
kolaylığı, taşıma katsayısı yüksekliği ve seyir hızına olan olumlu etkisi sebepleriyle NACA 2412
kanat profili seçilmiş olup kanat açıklığı uzun tutularak ve kontrol yüzeylerinin de uç kısımlara
yerleştirilmesiyle ani ve keskin manevra kabiliyetini artırmak amaçlanmıştır.
Kuyruk: Benzer özellikteki uçaklar incelenerek en çok kullanılan kuyruk tipi olduğu görülen
klasik kuyruk; daha az ağırlıkla yeterli stabilite ve kontrolü sağlamada başarılı bir tiptir. Klasik
kuyruk üzerinde yer alan rudder ve elevatörlerin, ani ve keskin manevralar üzerindeki olumlu
etkisi, üretim kolaylığı ve maliyeti de göz önüne alınarak bu kuyruk tipinde karar kılınmıştır.
Pervane: Burgulu yapıdaki karbon fiber pervane seçimiyle düşük tip speed ve yüksek manevra
kabiliyeti hedeflenmiştir.
Ayrıca insansız hava aracının gövde ve yan yüzeylerinde 2 mm, motor bağlantı ve kuyruk
kısmında ise dayanım istenildiğinden 4 mm huş kontrplak kullanılmıştır. Yüksek sıcaklıkta ciddi
performans düşümlerine ve tehlikeye sebep olan ESC için alüminyum alaşımla soğutma
yapılarak gövdenin dış yüzeyinde kalacak şekilde bir tasarım yapılmıştır. Ön iniş takımında ise
başta 2mm alüminyum kullanılmış ancak yapılan uçuş testlerinde darbeyi sönümleyemeden
hasar aldığı görülmüştür. Bu yüzden ön iniş takımı 2mm demir malzemeden üretilmiş ve
arasına lastik takılarak sönümleme kabiliyeti kazandırılması amaçlanmıştır.

İnsansız hava aracında airelonları kontrol etmek için 1 adet, rudderı kontrol etmek için 1
adet, elevatörü kontrol etmek için 1 adet ve görev mekanizması sistemini kontrol etmek için 1

adet olmak üzere toplam 4 adet servo kullanılmıştır. Rudder ve elevatörün servoyla hareket
bağlantısı ise pushrod tellerle gerçekleştirilmiştir.
İnsansız hava aracı Şekil 2’de verilen üretim yöntemleriyle üretilmiştir.

Kanatta köpük kullanılmış olup dayanımı artırmak amacıyla da huş kontrplak ve balsa ile
kanat desteklenmiştir. Ayrıca kanat köküne polyester reçine ile karbonfiber kumaşla
güçlendirme yapılarak ayrılma olması riskine karşın önlem alınmıştır.
Motor ve kuyruk ekseni boyunca ise hafiflik ve yüksek mukavemet özelliklerine sahip olan
karbon boru kullanılmıştır. Montaj aşamasında epoksi ile yapıştırma yöntemi uygulanarak
karbon boru, gövde ve kuyruk birleştirilmiştir.

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri:
Hava aracının gereksinimlerin belirlenmesine ilk etapta XFLR5 programı ile en uygun kanat
profili seçimiyle başlanmıştır. XFLR5, düşük reynold sayılarında kanat profili ve kanat plane
analizi yapılan açık kaynaklı bir programdır. Bu program sayesinde birçok kanat profilini
karşılaştırıp istenilen parametrelere uyan kanat profilini belirlemek mümkündür. Yapılan
karşılaştırmalar sonucunda; finalde C-141 BL761.11 ve NACA 2412 adlı iki profil arasından
taşıma, sürükleme ve moment gibi aerodinamik karakteristiklerinin daha iyi olmasından
dolayı NACA 2412 profili tercih edilmiştir. Aşağıda C-141 BL761.11 ve NACA 2412 kanat
profillerinin karşılaştırılması yer almaktadır:

Naca 2412 profili daha yüksek taşıma kuvveti ve daha az sürüklenme kuvveti üretmesinden
dolayı diğer profile göre tercih sebebi olmuştur. Ayrıca unutulmamalıdır ki kanat profillerinin
stall açısı (maksimum hücum açısı) 15 derece civarındadır. Ancak Naca 2412 profili daha
fazla taşıma kuvveti üretmektedir. CL/ CD – Alpha grafiğine baktığımızda Naca 2412 profili
taşıma kuvvetinin sürükleme kuvvetine oranının en fazla olduğu hücum açısının 5 derece
olduğu gözlemlenmektedir. Bu değer de kanadın hangi hücum açısına göre montaj yapılması
gerektiği hakkında bilgi vermektedir.
Belirli bir aerodinamik kesit, daima aynı hücum açısında stall olmaktadır. Ancak bir hava
aracı, herhangi bir hızda veya uçuş hareketinde stall olabilmektedir.
Yapılan analizlerde sabit Reynold sayısı ve Mach sayısına göre grafikler elde edilmiştir. Bu
birimsiz sayıların hesaplanış biçimleri aşağıdaki gibidir:
Reynolds Sayısı ve Kullanılan Değerler

Hava Yoğunluğu (ρ)
Hız (V)
Ortalama Veter Uzunluğu (c)
Dinamik Vizkozite (µ)
Reynolds Katsayısı (Re)

1,225

Kg/𝑚3

30

m/s

0,31223

M

0,0000178

Kg/ms

644632,163

Gerekli hesaplamalar tabloya göre yapıldığında;
(20°C de Ses hızı= 343.2 m/s) old. göre Mach= 30/343.2 = 0,087 olarak bulunur.
Yukarıdaki analizler sabit Reynolds ve mach sayılarına göre yapılmıştır ancak bu sayılar
seyir hızı değiştikçe değişeceğinden dolayı taşıma, sürüklenme ve moment gibi aerodinamik
karakteristiklerin de sürekli değiştiği unutulmamalıdır. Bu yüzden minimum ve maksimum
hızlar arasında nasıl bir sonuç alındığını gözlemlemek için batch analizi yapılması
gerekmektedir. Yapılan Batch analizine göre 30.000 ile 645.000 arasındaki reynolds
sayılarına göre değişen aerodinamik katsayılar aşağıda yer almaktadır:

Kanat profili çizildiğinde birçok sonuç alınması mümkündür. Bunlar:
Kanat üzerindeki basınç dağılımı, değişen hücum açısına göre kaldırma kuvveti ve kanat
uçlarında oluşan vortexlerdir. Aşağıda bu analizlerin sonuçları görülmektedir:

Hava araçlarının büyük bir çoğunluğunda kanat uçlarında hava ile kanat yüzeyinin
ayrılmasından dolayı oluşan vorteks (girdap) oluşumu gözlemlenmektedir. Vorteks (girdap)
etkisi hava araçlarının performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Vorteks etkisi nedeniyle
hava yüksek basınç bölgelerinden alçak basınç bölgelerine doğru girdaplar oluşturacak
şekilde akarak hava aracının stabilitesi ve uçma performansını düşürebilir. Bu etkiyi
olabildiğince azaltabilmek amacıyla aktif ve pasif olmak üzere çeşitli yardımcı elemanlar
kullanılmaktadır. Bunlara kıvrık kanat uçları örnek verilebilir.

Kaldırma kuvveti stall açısına gelene kadar sürekli olarak artmaktadır. Yapılan analizlerde ise
NACA 2412 kanat profilinde kaldırma kuvvetinin, kritik hücum açısı olan 15° e kadar arttığı
daha sonra azaldığı gözlemlenmektedir.
Yapılan Ansys ve Solid Flow simülation gibi programlarda hava aracında elde edilen basınç
ve hız dağılımları aşağıdaki gibidir;

Kanadın alt ve üst yüzeyleri arasında bir basınç farkı oluşması aslında kanat etrafından
geçen havanın hız kazanmasıyla ilgilidir. Hava hızlandıkça basıncı azalır. Kanadın üst
yüzeyinden geçen hava alt yüzeyden geçene kıyasla daha fazla hızlandığı için üst yüzeydeki
basınçlar alt yüzeydekilere kıyasla daha küçük olur. Böylece bir basınç farkı doğar. Ansys
üzerinde yapılan bu analizde kolayca gözlemleyebiliriz.

2.4 Görev Mekanizması Sistemi:
Yük taşıma ve bırakma mekanizması araç gövdesi içerisine görev yüklerinin sığacağı
hacimle iki odacıklı hazneden oluşmaktadır. Hazne kapakları gövdeye bağlı menteşeler ile
kolayca açılıp kapanabilmektedir. Hazne kapaklarının kontrolü ise üç açılı tek servo motor
kullanılarak tasarlanmıştır. İnsansız hava aracı tasarımında en önemli kriterimiz hafiflik
olduğu için görev mekanizmasında da bu koşulu sağlamak amacıyla tek servo kullanılan bir
mekanizma tasarımı yapılmıştır. Servo motora bağlı, kendi tasarımımız olan (kaydırmalı pim
tasarımının görselleri aşağıdadır) ve 3D printer ile ürettiğimiz kaydırmalı bir pim ile
kapakçıklar kolaylıkla açılmaktadır. Burada kullanılan servo motor 30° saat yönüne
döndüğünde ilk kapakçık, 30° saat yönünün tersine döndüğünde ise ikinci kapakçık açılacak
şekilde konumlandırılmıştır. Kullanılan servo motor, görev kontrol kartı ile I2C protokolü
üzerinden haberleşen uçuş kontrol kartının aux çıkışından beslenmektedir. Görev kontrol
kartı iki anlık görüntü arasındaki farkı bulup, kırmızı alan tespiti yapmaktadır. Servo motorun
görev kontrol kartından aldığı veriye göre birinci kapak açılarak yük bırakılmaktadır. İkinci
yükü bırakmak için görev alanına tekrar döndüğünde ise aynı verileri işler ve servo motor
saat yönünün tersine dönerek ikinci kapağı açar. Böylelikle ikinci yükün bırakımı da
gerçekleşmiş olur. Her bir kapakta; kapakla aynı gramaja sahip lastik kullanılarak atış
sonrasında kapakçıkların kapanması sağlanmıştır.

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri:
2.5.1. Uçuş Kontrol Sistemi
İnsansız hava aracının manuel/otonom kalkış, uçuş ve iniş gibi temel uçuş fonksiyonlarının
gerçekleştirilip kontrolünün sağlandığı sistemdir. Sistem, temelde bir uçuş kontrol kartı
(otopilot) ve ona bağlı elektronik donanım ekipmanlarından oluşmaktadır.

Dış ortamdaki değişiklikleri tanıyan küresel konumlandırma sistemi (GPS), jiroskop,
ivmeölçer, manyetometre, rüzgar hız sensörü ile uçağın açısal konumları geri
beslenerek uçuş kontrol kartı üzerinden sapma, yunuslama ve yuvarlanma
hareketleri kontrol edilir. Burada referans sinyalin sıfıra eşitlenmesi ile açısal
pozisyonlardaki değişiklikler komut haline getirilir.
Uçuş kontrol kartı, yarışma şartnamesinde yer alan “görevin otonom yapılması” şartını yerine
getirebilme imkanı sunar. Uçuş kontrol kartı olarak sistemde, 32-bit M4 tabanlı STM32F427
Arm Cortex işlemcili Pixhawk kullanılmaktadır. Hız, irtifa, ağırlık ve hava durumu gibi önemli
veriler, Pixhawk uçuş kartının oluşturduğu sayısal ortamda harmanlanır.
Bir uçak kontrolü yüzeyindeki değişikliklere verilen sapma değerleri ile belirlenir. Bu sapma
değeri stabilite ve kontrol katsayıları ile karakterize edilir. Dolayısıyla kontrol katsayısının
ve stabilitenin hesaplanabilmesi kontrol tasarım prensibinde en kritik noktadır. Bu alanda
gerçek hayatta benzetim ortamının yaratılması oldukça maliyetli olduğundan kontrolcü kart
ile entegre ettiğimiz Ardupilot’un yer istasyonu yazılımı Mission Planner’ın uçuş verileri
arayüzü üzerinden analiz edilmiştir.
Ardupilot tabanlı uçuş kontrol kartı Root Locus tekniğine dayalı kontrol sistemi ile çalışır.
Uçuş denklemdeki karakteristik kökler yeterli sönümleme oranı ve doğal frekans için s
düzleminde istenilen lokasyona gidilebilmesini sağlar. Sensör verileri kontrol kartı ile yapılan
uçuşlarda istenilen dinamik karakteristiği sağlar. Uçuşlar tekrarlanarak iterasyon sayısı

arttırılır ve uçuş kararlılığı sağlanır. Uçuş modları kontrolcü kart üzerinden oransal integraltürevsel denetleyici (PID) ile sağlanır.
Görev algoritmasının temeli uçuş kontrol kartının Ardupilot PID kontrol algoritması ile kontrol
ettiği otonom uçuş moduna dayanır. Yer kontrol istasyonu üzerinden görev isterine uygun
olarak tasarlanan uçuş planı yarışma alanı koordinatları referans alınarak Dronekite işlenir.
Uçuş, görev bilgisayarı üzerinden Dronekit’e işlenen koordinatlarla birlikte görüntü işleme
yapılarak tamamlanır.
2.5.2. Görev Kontrol Sistemi
Görev Kontrol Sistemi, görevin sorunsuz bir şekilde, kullanıcıdan yardım almadan
gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgileri uçuş kontrol sistemine iletir. Sistem, yardımcı
bilgisayar ve Kamera Modülünden oluşmaktadır.Yardımcı bilgisayar olarak, modern yapay
zeka algoritmalarını çalıştırabilme özelliği ve sahip olduğu yüksek işlem gücü ile NVIDIA
Jetson Nano kullanılmaktadır. Sistemde, büyük veri işleme kapasiteli, 8 megapiksel
çözünürlük ve Sony IMX219 görüntü sensörüne sahip Raspberry Pi Kamera Modülü V2 yer
almaktadır.
Görüntü işleme algoritması, yazılımı, sistem mimarisi vb. ile ilgili ayrıntılı bilgi “2.6 Hedef
Tespit ve Tanıma Sistemi” başlığında verilmiştir

2.5.3. Güç Sistemi

Aracın güç sisteminde kaynak olarak Li-Po pil kullanılmıştır. Kaynak seçimi uçağın kararlılığı,
itki kuvveti ve kontrolünde belirleyici bir parametre olduğundan şarj akımı, şarj gerilimi ağırlık
ve boyut parametreleri dikkate alındı. Li-Po seçiminde aracın toplam gücü hesaplanmış
ve 4 hücreli 4200mAh, 14.8V gerilim değerine sürekli deşarj akımı 40c olan LeopardPowered marka pil kullanılmıştır. Pilin pozitif kutbunda LiCoO2 materyali oksitlenmeye karşı
Li-Po pili korumada diğerlerine nazaran daha avantajlı olduğundan tercih sebebi olmuştur.
Aracın maksimum akımının 70 amper civarında olduğu düşünüldüğünde saatte 4.2 amper
veren 40c debiye sahip pilin 3.7 dakika uçuş süresi vermesi ile görev uçuşunun güç
kararlılığı sağlanmasında yeterli görülmüştür. Li-Po pozitif kutbu seri bağlantılı faton tip
terminal ile sigortaya bağlanmıştır. Sigorta tasarımında yarışma şartnamesine uygun olarak
hız kontrolcüsünün gerilim seviyesinin %10 üzerinde olacak şekilde 80 amper sigorta
bağlanmıştır. Devreye seri bağlı olarak bıçak sigorta ve acil durum devre kesici
yerleştirilmiştir. Burada olası acil durumlar için uçak ön yan bölgesine kesici butonu
yerleştirilerek anında gücün kesilebilmesi sağlanmıştır. Sigorta çıkışında köprü bağlantı ile
faston tip terminal kullanılarak Powerday 3DR güç modülü ve ZTW hız kontrolcüsü bağlantısı
yapılmıştır.
3DR güç modülleri kontrol kartları için gürültüsüz güç sağlayabilmesinin yanında güç ölçümü
yaparak veri aktarımını sağlar. Kontrol kartına veri aktarımı uçağını yaklaşık uçuş sürelerini
canlı olarak görülebilmesini ve acil durum batarya ayarlarının yapılabilmesini sağlar. Kontrol
kartı için 5.3v ve maksimum 2.25 akımı sağlayarak kararlı bir çalışma sağlar.
Devrede GPS, telemetri elemanları, alıcı güç modülü üzerinden kontrolcü karta bağlanan güç
ile beslenirken hareketlendiricilerin beslemesi kontrol kartının aux çıkışına bağlanan UBEC
kartı üzerinden yapılmaktadır. Görev bilgisayarı güç modülünün diğer UBEC kartı üzerinden
sağlanmıştır. Hobbywing 5 amper, maksimum 7.5 amper DC regülatörlü UBEC kullanılmıştır.
12 volt besleme gerilimi ile çalışan TS832 video verici için 7812 regülatör kullanılmıştır.

2.5.4. Yer İstasyonu Sistemi ve Yazılımı
İnsansız hava aracının kontrol ve kumandasının yapıldığı yer istasyonu sistemi, Mission
Planner ve Özgün Yazılım Arayüzü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
2.5.4.1 Mission Planner
ArduPilot açık kaynak kodlu Mission Planner, insansız hava aracının durumunun izlendiği,
uçuş verilerinin kaydedilip sonrasında analiz edildiği, rc kumanda/otopilot ayarlarının
yapılandırıldığı ve görev komutları ile uçuşun çeşitli modlarda kontrolünün sağlandığı yer
kontrol istasyonudur.
Mission Planner, Xbee telemetri modülü ile 57600 bilgi akış hızında (baud rate) uçuş kontrol
kartına seri haberleşme ile bağlanır. Uçuş kontrol kartına bağlı olan NEO V2 Pro GPS, 70A
ZTW ESC, hava hız sensörü(airspeed), mini OSD, 10 kanallı Flysky FS-iA10B RC kumanda
alıcısı ve hareketlendiriciler(servo motor) Mission Planner’da kalibre edilir.
Failsafe gibi uçuş öncesi güvenlik kalibrasyonları, Mission Planner üzerinden Ardupilot
yazılımıyla gerçekleştirilir. Takımımız tarafından Dronekit kütüphanesi kullanılarak yazılan
otonom uçuş yazılımı, ArduPilot yazılımı ile Mavlink protokolü üzerinden haberleşir. Mission
Planner’da planlanan varış noktalarının koordinatları, otonom uçuş yazılımına aktarılır ve
insansız hava aracı, istenen uçuş moduna alınıp, “armed” durumuna getirilir. Alınan
koordinat bilgileri ile, otonom uçuş yazılımı tarafından uçuş başlatılır.
Uçuş sırasında uçağın konum, uçuş doğrultusu, havadaki hızı, vb. uçuş verileri Mission
Planner ile gözlemlenir. Bu veriler, log formatında telemetri günlüğü olarak kaydedilir. Burada
ağırlık merkezi, stabilite kontrol yüzey katsayısı analizleri yapılarak uçuş performansı
iyileştirmeleri yapılır.

2.5.4.2 Özgün Yazılım Arayüzü
Yerlilik kapsamında geliştirme süreci devam eden, uçuş verilerinin görsel arayüz ile
gözlemlendiği yer istasyonudur.
Python programlama dili ile programlanan özgün yazılım arayüzü, masaüstü uygulaması ile
geliştirilmiş olup, Mavlink 2 protokolü üzerinden insansız hava aracından gelen uçuş verilerini
kullanıcıya görsel olarak aktarır. Görsel arayüz tasarlanırken Basic-T standardı referans
alınmıştır.
Gerçekleştirdiğimiz bu özgün tasarımı geliştirmeye devam ediyoruz. Özgün yazılım arayüzü
hakkındaki yazılım linki yerlilik başlığında verilmiştir.
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi:
Hedef tespit ve tanıma sistemi, kameradan alınan verilerin yardımcı bilgisayara iletilerek
görüntü işleme yazılımı ile karar verilmesidir.Hedef tespiti için görüntü işleme yapılırken
OpenCV kütüphanesi, Python programlama dili ve 8 MP 60 FPS özelliğe sahip "Rpi V2
Kamera" kullanıldı. Kamera lensi, yarışma alanı zemini görüş açısında insansız hava aracı
tabanına paralel olarak bağlandı. Kullanılan kamera modelinde, Lidar sensör özelliği veya
mesafe ölçme özelliği olmadığı için zemin dikey olarak taranır, daha doğru bir konum bilgisi
alınabilmesini sağlamak için GPS ile entegre çalışması sağlanmıştır.
Kameradan alınan 3 kanallı görüntü, işlem hızı ve doğruluğunu arttırabilmek için 2 kanallı
hale getirildi. 3 kanallı görüntüyü 2 kanallı görüntü formatına dönüştürmek ve taranan
görüntü üstünde kenar yakalama işlemi yapabilmek için oluşturulan fonksiyon kamera
görüntüsü üzerinde işlendi. Burada “cv2.cvtColor(“Kaynak Görüntü”,
cv2.COLOR_BGR2GRAY)” fonksiyonunu kullanılarak görüntü gri formata çevrildi, ardından
aynı görüntüye “cv2.GaussianBlur” fonksiyonu kullanılarak görüntüye blurlama tekniği
uygulandı.Yapılan bu iki işlem sonucunda kamera görüntüsü kenar yakalama işlemi için
uygun bir hale getirildi. Uygulanan kenar yakalama işlemleri sonucunda “Hough Circle
Transform” ile çember yakalama işlemi uygulandı. Çember yakalama işlemi yük
hareketlendiricisine çalışma komutunu ileterek kapağın açılmasını
sağladı.“cv2.HoughCircles(…)” fonksiyonu kullanılırken, fonksiyonun içine toplamda dokuz
adet parametre değeri yazıldı. Yapılan bu işlemin ardından bir “if” döngüsü açılarak, bir
çember tespit edilip edilmediği kontrol edildi. Hedef tespit durumunda hedefin bilgileri
"np.around(...)" ile yuvarlanarak işlenebilir hale getirebilmek için "uint16" formatına çevrilir.
Daha sonra bir değişkenin içine kaydedilir. Çemberi görüntünün üstüne çizebilmek için,
çember merkezinin görüntü üstündeki konumu ve yarıçap bilgileri ile oluşturulan bu değişken
kullanıldı.

Kullanılan bu değişkenin sıfırıncı ve birinci indeksinde; çember merkezinin görüntü
üstündeki yükseklik ve genişliğine göre konum bilgisi bulunurken, ikinci indeksinde ise
çemberin yarıçap bilgisi bulunmaktaydı. Bu bilgiler doğrultusunda, “cv2.circle(…)” fonksiyonu
kullanılarak yakalanan çember, alınan görüntü üstünde belirtilmiş oldu. Bu değişken
ile görüntü üzerinde çember çizdirebilmek için gerekli olan konum ve yarıçap parametreleri
sağlandı.

2.7 Uçuş Performans Parametreleri:
4200mAh 1 saatte 4.2 amper sağlamaktadır. Maksimum debisi 4.2x40a=168 amper anlık
akım çekebilmektedir. 3.5 dakika 168 amper kullanılabilir. Uçaktaki toplam zorlanma akımı
75 ampere dayanabilmektedir.
Güç sisteminde yer alan Leopard 4200 mAh lipo batarya 1 saat boyunca 4.2 amper akım
sağlar. Deşarj akımı 40c değerine sahiptir.Uçaktaki zorlanma akımı 75 ampere
dayanmaktadır, dolayısıyla yeterli ani enerji sağlanır. İnsansız hava aracı itkisi X2826
1080KV model 950 watt fırçasız Sunnysky ve 12/7 pervane kullanılmıştır.

𝐹 = 1,225

𝜋(0,0254 × 𝑑)2
1 2
[(𝑅𝑃𝑀 × 0,0254 × 𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ × )
4
60
1.5
1
𝑑
− (𝑅𝑃𝑀 × 0,0254 × 𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ × ) × 𝑉0 ] × (
)
60
3,29546

(denklem 2.7.1)
F=İtki(N)
d=Pervane çapı(inch)
RPM=Pervane Turu/dk
Pitch=Pervane bir turda kat ettiği yol(inch)
V_0=İleri yönlü pervane hızı (m/s)
L=(Cl×p×〖V_a〗^2×S)∕2

(denklem 2.7.2)

Cl=Deneysel yollar ile bulunur, her kanat tipine göre değişiklik gösterir.
P=Hava yoğunluğu
zV_s=√(〖2×L〗∕〖ρ×s×Cl〗)
S=Kanat alanı
V_s=√(〖2×W.g〗∕〖ρ×S×Cl〗)

(denklem 2.7.3)
(denklem 2.7.4)

F= 29,6 N
Vs=13m\s

Başarılı uçuşa dair pixhawk üzerinden alınan telemetri loglarına dair bir görüntü. Pitch
değerlerinin grafiksel analizi yapılmıştır.

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Parça Adı
CUAV NEO V2 PRO GPS
57 mm Metal Jantlı Tekerlek
38 mm Lastik Tekerlek
Alüminyum Levha
Ceviz Ekstra Papel 1.2 mm 47x67 cm
Huş Kontrplak 4mm 60x40 cm
Ubec 5A, Max 7.5A -HW- BQ2002
4,8mm 380mm Siyah Beyaz Gri Kablo Bağı Cırt Kelepçe
Tüylü Bez Bant 19mm 15M Elektrik İzolasyon Bandı Tesa Tek
Mini Midival ve Levha Sigorta Yuvası Kutusu LPG
Midival Sigorta 100 Amper Gri 100A Midi
Mini Elektrik Devre Kesici 12V 24V Ayrılabilir Anahtarlı AKSA
Mini Midival Sigorta 80A Beyaz MTA
Midival Sigorta 80 Amper Beyaz 80A Midi
XT90 Konnektör (Erkek-Dişi)
2mm Huş Ahşap Lazer Kesim
4mm Huş Ahşap Lazer Kesim
Pushrod Borusu D3 x iç:2mm x 1000mm
M2 Fiberli Somun (8 Adet Kilitli Somun)
12AWG Ultimate Silikon Kablo Siyah 1m
12AWG Ultimate Silikon Kablo Kırmızı 1m
Z-POXY 15 Dakikalık Epoksi (118 ml) PT-35
T-Konnektör Şarj Kablosu (Dean Soket)
ZTW Beatles 70A ESC 2-6S (BEC 5.5V/5A)
XT60 Soket (XT-60 Konnektör Dişi-Erkek Set)
Henge 8A 2-6S Giriş/ 5-6V Çıkış Switch Mode UBEC
Li-Po Batarya Güvenlik Torbası (23x30cm)
Verpol Elyaf Tipi Polyester Reçine 1/1
RASBERRY Pi Kamera V2
2500mAh 11.1V 25C 3S 1P LiPo Battery
XT90 Konnektör (Erkek-Dişi)
Tekerlek Stoperi iç çap:3.1mm x H4mm
M3 Dişli Metal Pushrod 300mm
16 AWG Ultima Silikon Kablo Siyah 1m
16 AWG Ultima Silikon Kablo Kırmızı 1m
Hitec Burgulu HD Uzatma Kablosu 30cm/12inç
4mm Gold Konnektör (3 set)
Kaplama Filmi Siyah 1 metre (Genişlik:64cm)
Pinli Plastik Menteşe L16xW28mm
Hitec HS-5565MH HV Monster Speed Coreless Servo
Cube Otopilot I2C Kablosu
Pixhawk 2.1 Kablo Seti
Pixhawk I2C Splitter Modülü
57mm Metal Jant Tekerlek H22xD23mm iç :4mm 17gr
Z-POXY 15 Dakikalık Epoksi (118 ml) PT-35
Kaplama Filmi Siyah 1 metre (Genişlik:64cm)
2mm Huş Ahşap Lazer Kesim
4mm Kontraplak Lazer Kesim
Haoye 12.5X4 Pervane
Haoye 11X6 Pervane
12X4 Ahşap Rc Pervane Elektrik (1240)
13X4 Ahşap Rc Pervane Elektrik (1340)
Zhıhang 10X7 Ahşap Pervane
Haoye 11X7 EP Pervane
Haoye 10X7 Pervane
Zhıhang 10X6 Ahşap Pervane
10X6 Ahşap Pervane EP (1060)
11X6 Propeller (EA)
KEEN Akrilik Sprey Gri Astar
Motip Carat 400ML Karmen Kırmızı Sprey Boya
Rhynalox 180KUM Kuru Zımpara
Rhynalox 220KUM Kuru Zımpara
M3 10mm YSB Yıldız Silindirik Baş Metrik Vida-10
8mm M3 Metal Dişi-Dişi Aralayıcı (Standoff)
M3 Pull - 10 Adet
Cırt Bant Seti 30 cm x 2cm (5 adet)
5mm M3 Metal Dişi-Dişi Aralayıcı (Standoff)
M3 40mm YSB Yıldız Silindirik Baş Metrik Vida - 10
FPV Kamera
SanDisk 64GB Extreme Pro MicroSDXC Hafıza Kartı
Alfais Al-4547 HDMI to VGA Monitör Çevirici Dönüştürücü Adaptör
Nvidia Jetson Nano Adaptörü - 5V/4A DC Adaptör
LOG.MK240 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti Siyah
Tower Pro MG996R Servo Motor
Kanat Lastiği (10 adet kısa) L200mm
Tekerlek Stoperi iç çap:3.1mm x H4mm (2 adet)
M3x6 mm (8 Adet Flat Head Hex Socket Cıvata)
M2x20 mm Yuvarlak Yıldız Kafa Cıvata 8 Adet
M2 Dişli Metal Pushrod 550mm (1 Adet)
M3 Çift Taraflı Dişli Paslanmaz Çelik Pushrod 300mm
Kalın Kablolu Dişi Bec Konnektör 20 AWG JST
Kalın Kablolu Erkek Bec Konnektör 20 AWG JST
GS 20 AWG Ultimate Silikon Kablo Kırmızı 1 m
GS 20 AWG Ultimate Silikon Kablo Siyah 1 m
3 M 2090 48 MM*50M
3 M 1900 50MM*50MT Gümüş Bez Bant
4S Li-Po Pil
TOPLAM

Birim Fiyatı (TL)
Miktarı Toplam Fiyatı KDV'li(TL)
1.339,00 TL
1 ADET
1.339,00 TL
82,1 TL
1 ADET
82,1 TL
23,80 TL
2 ADET
43,61 TL
55,45 TL
2,7 kg
149,74 TL
24,95 TL
6 ADET
143,75 TL
39,66 TL
4 ADET
158,64TL
268 TL
1 ADET
268 TL
0,29 TL
100 ADET
29,9 TL
16,65 TL
1 ADET
16,65 TL
28 TL
3 ADET
84 TL
16,5 TL
2 ADET
33 TL
45,6 TL
2 ADET
91,2 TL
14,9 TL
2 ADET
29,8 TL
16,5 TL
1 ADET
16,5 TL
15 TL
3 ADET
45 TL
24 TL
2 ADET
48 TL
16,50 TL
2 ADET
33 TL
18,49 TL
4 ADET
73,97 TL
12,18 TL
4 ADET
48,73 TL
21,51 TL
2 ADET
43,03 TL
21,51 TL
2 ADET
43,03 TL
171,92 TL
1 ADET
171,92 TL
28,07 TL
1 ADET
28,07 TL
371,52 TL
1 ADET
371,52 TL
7,95 TL
1 ADET
7,95 TL
178,42 TL
2 ADET
356,84 TL
64,36 TL
1 ADET
64,36 TL
65 TL
1 ADET
65 TL
1 ADET
380 TL
1 ADET
380 TL
15 TL
4 ADET
60 TL
9,08 TL
2 ADET
18,16 TL
10,21 TL
2 ADET
20,42 TL
8,64 TL
3 ADET
25,92 TL
8,64 TL
3 ADET
25,92 TL
41,46 TL
7 ADET
290,26 TL
25,20 TL
1 ADET
25,20 TL
61,98 TL
3 ADET
185,94 TL
16,32 TL
2 ADET
32,65 TL
515,07 TL
1 ADET
515,07 TL
50 TL
1 ADET
50 TL
288,69 TL
1 ADET
288,69 TL
45,98 TL
1 ADET
45,98 TL
94,28 TL
2 ADET
188,56 TL
173,73 TL
1 ADET
173,73 TL
61,98 TL
2 ADET
123,97 TL
41,30 TL
1 ADET
41,30 TL
30 TL
1 ADET
30 TL
37,09 TL
1 ADET
37,09 TL
28,36 TL
2 ADET
56,73 TL
72,9 TL
1 ADET
72,9 TL
85,11 TL
1 ADET
85,11 TL
56,66 TL
1 ADET
56,66 TL
30,46 TL
3 ADET
91,4 TL
23,83 TL
1 ADET
23,83 TL
56,66 TL
1 ADET
56,66 TL
56,66 TL
1 ADET
56,66 TL
50 TL
1 ADET
50 TL
44,95 TL
4 ADET
179,83 TL
34,92 TL
4 ADET
139,71 TL
2,61 TL
2 ADET
5,22 TL
2,61 TL
2 ADET
5,22 TL
0,88 TL
5 ADET
4,42 TL
0,5 TL
10 ADET
5,08 TL
0,33 TL
20 ADET
6,6 TL
28,5 TL
1 ADET
28,5 TL
0,5 TL
10 ADET
5,08 TL
3,33 TL
2 ADET
6,66 TL
189,9 TL
1 ADET
189,9 TL
166,83 TL
1 ADET
166,83 TL
19,93 TL
1 ADET
19,93 TL
126,26 TL
1 ADET
126,26 TL
199 TL
1 ADET
199 TL
53,1 TL
6 ADET
318,6 TL
11,8 TL
1 ADET
11,8 TL
10,46 TL
2 ADET
18,16 TL
10,04 TL
2 ADET
20,08 TL
9,05 TL
2 ADET
15,71 TL
10,3 TL
2 ADET
20,6 TL,
14,99
2 ADET
26,01
4,07 TL
4 ADET
11,17 TL
4,07 TL
4 ADET
11,17 TL
14,4 TL
2 ADET
28,80 TL
14,38 TL
1 ADET
14,38 TL
50,59 TL
1 ADET
50,59 TL
39,00 TL
1 ADET
39,00 TL
609,12 TL
1 ADET
609,12 TL
9.210,41 TL

2.9 Yerlilik:
Kod linki: https://drive.google.com/file/d/1192oqpIf9ipFffxPH7SYr242rfb_thCn/view

