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1.1 Takım Organizasyonu
Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÖZER - Takım Danışmanı. Afyon Kocatepe Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.
Mikrodenetleyici (PIC, DSPIC, ARM), Motor Kontrolü, Batarya Yönetim Sistemleri,
Enerji Sistem Kontrolü, Devre Tasarımı ve Uygulamaları tabanlı çalışmaları
mevcuttur. C++ ve Matlab tabanlı yazılım programlarına hakimdir.
Ömer Türkmen – Takım Kaptanı. Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf
öğrencisidir. Takımda Elektrik-Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri ve yazılımdan
sorumludur. İleri C, C#, Arduino, Python yazılım dillerine hakimdir. Fusion 360 ve
Proteus programlarını da kullanabilmektedir.
Savaş Özbey – Pilot. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
yüksek lisans öğrencisidir. Takımda Görev Yazılımlarından sorumludur.
TEKNOFEST gibi büyük organizasyonlarda kodlama ve teknoloji alanlarında
çeşitli dereceler kazanmıştır, geliştirdikleri insansız hava aracı ile Türkiye ikinciliği
kazanmıştır. Ayrıca TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Araştırma Projelerinde çok sayıda bölge ve
Türkiye derecesi almıştır. Yüksek lisans tezinde yapay zekâ ve algoritma çalışmaktadır. Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmen eğitimleri vermektedir.
Mevra Şahin – Üye. Makine Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir. Takımda gövde
tasarımı, montaj ve mekanik analizlerden sorumludur. Fusion 360, SolidWorks,
AutoCad, Catia ve ANSYS - Engineering Simulation Software programlarına
hakimdir.
Ömer Talha Boyacıoğlu - Üye. Elektrik - Elektronik Mühendisliği 3. sınıf
öğrencisidir. Takım içerisinde Elektrik – Elektronik Kontrol ve İKA alanında görev
almaktadır. Arduino ve Raspberry donanımlarına, Python ve C dillerine hakimdir.

Yasemin Gonca Gökdemir - Üye. Mekatronik Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir.
Takımda Görev Yazılımları ve Görüntü İşleme alanında görev almaktadır.
Python programlama üzerinde çalışmaktadır. Görüntü işleme (OpenCV), yapay
zeka yazılımları (derin öğrenme) ve MATLAB ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Nuri Mert Uysal - Üye. Makine Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir. Takım içerisinde
Tasarım ve Montaj alanlarında çalışmaktadır. AutoCad ve SolidWorks
programlarını kullanmaktadır.
Beyza Düyüncü - Üye. Biyomedikal Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir. Takım
içerisinde Montaj ve İKA alanlarında rol almaktadır. SolidWorks, Fusion 360
programlarına hakimdir. Arduino, C ve C# dilleri üzerinde çalışmalar
yürütmektedir.
Yasemin Saçkan - Üye. Biyomedikal Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisidir. Takımda
Üretim ve Montaj alanlarında görev almaktadır. Fusion 360 tasarım programına
hakimdir. C - C# ve Python yazılım dilleri üzerinde çalışmaktadır.
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Sınıf

öğrencisidir.Takımda Elektrik-Elektronik Kontrol’den sorumludur. AutoCad,
SolidWorks ve Arduino programlarına hakimdir. Arduino projeleri üzerine
çalışmalar yapmaktadır.

Şekil 1. Organizasyon Grafiği

2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı
İHA’nın havada sağlıklı bir şekilde uçuş yapabilmesi için gövde malzemelerinin dayanıklılığına
ve hafif olmasına dikkat edilmiştir. İHA tasarımında gövde tipi olarak serbest uçuş kolaylığı
sağlaması, pitch ve roll ekseni simetrisinin getirisi olan hızlı yön değiştirme özellikleri sebebiyle
Quadcopter X modeli tercih edilmiştir. Uçuş parametrelerinin Quadcopter X modelinde daha
rahat ayarlanabilir olması İHA’nın kararlı bir şekilde uçmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca
bu gövde modeli ile quadcopter diğer multicopter çeşitlerine göre daha kompakt ve basit bir
yapıya sahip olmaktadır. Aynı zamanda birçok uçuş kontrol kartı bu tasarım modelini
desteklemektedir.
İHA’nın tasarımında Fusion 360, analizlerinde ise ANSYS programları kullanılmıştır. İHA üç
boyutlu yazıcıdan alınan ABS parçalar ve CNC’den kesilen karbon fiber plakalardan
üretilmiştir. İHA tasarımında boyutu küçük tutabilmek için alt ve üst olmak üzere iki katman
kullanılmıştır. Çift katman kullanımı sayesinde İHA üzerindeki bileşenler dengeli bir şekilde
yerleştirilmiş, İHA’nın ağırlık merkezinde oluşabilecek kayma engellenmiş ve uçuş kararlılığı
korunmuştur. İHA’nın icra edeceği görevler düşünüldüğünde uzun süre kullanıma dayanıklı,
ortam koşullarına uyumlu ve çevik bir tasarım oluşturulması hedeflenmiştir. Kullanılan
katmanları sağlam bir şekilde bir arada tutabilmek için metal aralayıcılar tercih edilmiştir. İHA
Şekil 2’de verilen boyutlardadır.

Şekil 2. İHA Ölçülendirmesi
İHA’nın tasarım, malzeme seçimi ve üretim aşamalarında çeşitli analiz sonuçları incelenmiştir.
Bu analizler Modal Analiz(titreşim), Statik-Yapısal Analiz ve Von-Mises Gerilmeleridir.
Von-Mises Gerilmeleri: Tasarımlar oluşturulurken tek eksenli gerilmeler tam olarak doğru
sonucu vermemektedir. Von-Mises gerilmeleri sayesinde eşdeğer gerilmeler bulunur. Normal

gerilme ve kayma gerilmesi ile akma dayanımı karşılaştırılarak skaler bir değer elde edilir.
Elde edilen değer kullanılan malzemenin akma dayanımının altında kaldığı sürece yapı
dayanıklılığını kaybetmeyecektir.
Modal Analiz: Modal analizler tek bir sonuç bildirmekten çok tasarımın dinamik karakterinin
özelliklerini göstermektedir. Her nesne titreşimlere sahiptir ve her nesnenin bir rezonans
değeri vardır. Rezonans değeri ise oluşan titreşimlerin, yapının doğal frekansına eşitlendiği
anda titreşimlerin sebep olduğu genliğin sonsuza dek artma eğilimidir. Rezonans oluşması
sonucunda Şekil 3’de görüldüğü gibi deformasyonlar yaşanmaktadır. Yapılan bu analizin
amacı İHA’nın tasarımın belirli bir yük altında kuvvetler olmaksızın oluşturacağı frekansları ve
alacağı şekilleri, sönüm değerlerini, rezonansını, yapısal deformasyonuna bağlı olan mod
değerlerini ve enerjinin tamamının hangi frekansta absorbe edileceğini saptamaktır.

Şekil 3. Modal Analiz Simülasyon Sonucu
Mod

1

2

3

4

5

6

Frekans (Hz)

419.36

419.5

595.93

597.23

1352.1

1355.3

Tablo 1. Modal Analiz Rezonans Değerleri
İHA’nın farklı eksenlerde sistem genliğinin sonsuza dek artma eğilimi göstereceği rezonans
değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda görülen değerlere göre:
Mod 1- Mod 2: Y ve -Y eksenlerinde eğilme durumunda rezonansı göstermektedir. Tasarımın
bu eksenlerde ortalama rezonans değeri 419.43 Hz’dir.
Mod 3- Mod 4: Z ve -Z eksenleri üzerindeki eğilme rezonansları göstermektedir. Tasarımın bu
eksenlerde ortalama rezonans değeri 596.58 Hz’dir.

Mod 5- Mod 6: X ve -X eksenlerindeki burulma durumundaki rezonansı göstermektedir.
Tasarımın bu eksenlerde ortalama rezonans değeri 1353.7 Hz’dir.
Rezonans değerlerinin farklı eksen ve modlarını gördüğümüz Tablo 1 ve analiz
simülasyonlarına dayanarak tasarımın Modal analize göre uygunluğu ve dayanımı
görülmüştür.
Statik-Yapısal Analiz: Üretilen yapılar kullanıldıkları süre içinde maruz kaldıkları kuvvetler ve
darbeler sonucu yapısal bozulmalara uğrayabilmektedir. Karşılaşılabilecek bozulmaları ve
zayıf yönleri önceden tespit ederek önlem alabilmek için statik analizler yapılmıştır. Şekil 4’te
görüldüğü gibi yapılan statik yapısal analiz sonuçları sayesinde; yapının ne kadar yüklemeye
karşı koyabileceği ve tasarım üzerindeki minimum-maksimum gerilme değerleri görülmüştür.
Elde edilen verilere dayanarak, yapıya uygulanan yüklerin malzemenin akma mukavemetinin
(Karbon Fiber 290 GPa) üzerine çıkmadığı ve bu neticede yapıda deformasyon
yaşanmayacağı görülmüştür.

Şekil 4. Statik Analiz Simülasyon Sonucu
Statik analizler için İHA’nın toplam ağırlığı göz önünde bulundurulmuştur.
İHA ağırlığı ortalama olarak 1500 gram;
1500 𝑔𝑟𝑎𝑚 = 14.709975 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛′𝑑𝑢𝑟
Bu sebeple İHA’nın ağırlık merkezinden -Z yönünde 15 Newton yük uygulanmıştır. Aynı
zamanda İHA’da kullanılan ayaklar iniş esnasında yüke ve zeminden gelen tepki kuvvetine
maruz kalacağı için ayak tasarımları Şekil 5’teki gibi ayrı olarak statik-yapısal analize tabi
tutulmuştur.

Şekil 5. Statik Analiz Simülasyon Sonucu
Analizler sayesinde üretim öncesi İHA’nın mekanik açıdan göreve uygunluğu incelenmiş ve
sonrasında üretim aşamasına geçilmiştir.
İHA’nın dengeli bir uçuş sergilemesi için tasarımı kadar yazılımı da büyük rol oynamaktadır.
İHA’nın bataryası azaldığında uçuş kalitesinden ödün vermeden görevine devam edebilmesi
için İKA(İnsansız Kara Aracı)’nın üzerine iniş yapacaktır. İKA’yı tespit etmek için OPENCV
kütüphanesi ve Python dili kullanılmıştır. İHA, gücü azaldığında İKA’nın konumunu ArUco
kütüphanesinde geliştirilen görüntü işleme yöntemi ile tespit edip, İKA üzerine iniş
gerçekleştirecek ve kablosuz şarj istasyonu aracılığıyla şarj olacaktır. Görüntü sınıflandırma,
nesne algılama, segmentasyon ve ses işleme gibi uygulamalar, yüksek maliyet ve yüksek
donanımsal özelliklere gerek duymadan yapay zeka geliştirme kartı ile yapılabilmektedir.
Yazılım ve görüntü işleme alanında Raspberry Pi 4 Yapay Zeka Kartı, Raspberry Pi V2 kamera
tercih edilmiştir. İşlemci kapasitesinin ve görüntü işleme hızının yüksek olması sebebi ile bu
kart kullanılmıştır.
2.2 Kabiliyet
Projenin temel amacı Milli Savunma alanında kullanılan İHA’ların görev esnasında şarj
istasyonlarına geri dönüşünde yaşanan enerji kaybının önüne geçilmesidir. Projede İHA ile
birlikte hareket edecek, İHA iniş yaptığında kablosuz şarj istasyonu görevi görecek bir İKA’nın
modellenmesi hedeflenmiştir. Modellenen İKA tamamen prototip olup, gerçek yaşama
uyarlandığında bu sistem Ejder Yalçın, Kirpi, STA gibi askeri araçlar üzerine entegre
edilecektir.

İşaretçiler İngilizce ’de “Fiducial Marker” olarak geçmektedir ve 2B uzaydan 3B uzaya geçiş
aşamasında bilgi verebilecek bir resim olarak ifade edilmektedir. Kare kodlara çok benzeyen
“ArUco Squared Binary Fiducial Marker” kare şeklinde, siyah-beyaz görüntülerden
oluşmaktadır. İşaretçiler ArUco sözlüklerinde binary(ikili) olarak saklanmaktadır. Görüntü
üzerinde OPENCV ile işaretçiler bulunduktan sonra bu sözlüklerden karşılaştırılarak Şekil 6’da
verilen özel işaretçi numarası (marker ID) bulunmaktadır. İşaretçi numarasına göre belirli
fonksiyonlar çağrılarak işlemler yaptırılmaktadır.

Şekil 6. ArUco Yazılımında Kamera Parametrelerinin Tanımlanması

İHA görevini icra ederken Şekil 7’deki algoritmaya göre hareket edecektir. İKA üzerindeki
işaretçinin tespitinde Raspberry Pi 4 Yapay Zeka kartı ile hassas görüntüleme tekniği
kullanılmıştır. Raspberry Pi kartı içindeki yazılım OpenCV kütüphanesi ve Python yazılım dili
kullanılarak geliştirilmiştir. Yapılan yazılım geliştirmesi sayesinde renk ve şekil yönüyle İKA
üzerindeki işaretçinin tespiti kolaylaştırılmıştır. İKA, İHA’nın uçuş yaptığı alan içerisinde
hareket halinde bulunacaktır. İHA şarjı azaldığında görüntü işleme yöntemi ile tarama
yaparken İKA üzerindeki işaretçi sayesinde İKA’nın konumunu bulacak ve İKA üzerine iniş
gerçekleştirecektir.

.
Şekil 7. Akış Algoritması

İHA’nın mevcut ağırlığıyla stabil bir uçuş yapabilmesi ve bu uçuş için sağlanması gereken
motor gücünü saptayabilmek amacıyla Denklem 1’deki dinamik itki hesabı ile hesaplamalar
yapılmıştır. Tablo 2 ve Tablo 4’deki değerler bu formül kullanılarak elde edilmiştir.
𝑭 = 𝟏, 𝟐𝟐𝟓

𝝅(𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝟒 . 𝒅)𝟐
𝟏 𝒎𝒊𝒏 𝟐
(𝑹𝑷𝑴𝒑𝒓𝒐𝒑 . 𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝟒 . 𝒑𝒊𝒕𝒄𝒉 .
)
𝟒
𝟔𝟎 𝒔𝒆𝒄
Denklem 1. Dinamik İtki Hesabı

İHA hızı arttıkça, oluşturabileceği itki kuvveti azalacağından İHA’ya mevcut ağırlığıyla
maksimum verim sağlayacak hız değerleri Tablo 2’de görülmektedir. Tasarlanan İHA’nın
görev esnasında ortalama 5m/s uçuş hızına sahip olmasının yeterli olacağı düşünülmüştür.
Tablodaki değerler incelendiğinde İHA’nın 12 MPH (~5m/s) hız değerinde ortalama 1600 gram
itki değerine sahip olduğu görülmektedir. 1500 gram ağırlığa sahip İHA’nın ihtiyaç duyduğu
minimum itki değeri;
𝐵𝑖𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑖ç𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑖𝑡𝑘𝑖 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 =

(𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑥 2 ) 1500 𝑥 2
=
= 750 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑑𝚤𝑟.
4
4

Kullanılan motorların ihtiyaç duyulan minimum itki değerini sağladığı görülmektedir.
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Tablo 2. İtki ve Hız Karşılaştırma Tablosu
İtki sistemleri motor, ESC (elektronik hız kontrolcüsü) ve pervanelerden oluşmaktadır. İHA’nın
gerçekleştirmesi beklenen görevler düşüldüğünde arazide hızlı hareket yeteneği önem arz
etmektedir. Bu sebeple fırçalı motorlar yerine sürtünmenin en aza indiği yüksek devirli fırçasız
motorlar kullanılmıştır. Fırçasız motorlar arasından ise T-Motor markasının F60 PRO III 2700
KV motorları tercih edilmiştir. Yüksek KV değerli motorlar tercih edildiğinden küçük çaplı
pervaneler kullanılmıştır. Tablo 3’te görülen motor değerleri T-Motor F60 PRO III 2700 KV
motorun veri sayfasından %90-95 throttle değerleridir.

Tablo 3. Batarya ve Motor Verileri

ESC (elektronik hız kontrolcüsü), bataryadan aldığı elektrik enerjisini Pixhawk’tan aldığı sinyal
ile birlikte motora ileten, motor devrini kontrol eden hız ve yön kontrolcüsüdür. ESC motorun
çekeceği maksimum akımı verebilmelidir. Bu sebeple ESC seçiminde en önemli husus
motorun çekeceği maksimum akımdır. Projede kullanılan motorların maksimum itki değerinde
çektiği akım Tablo 3’ de görüldüğü gibi 58.15 A’dır. Bu akım değerine uygun olarak Skywalker
60A fırçasız ESC kullanılmıştır.
Tablo 3’te yapılmış olan hesaplamalar sonucunda motor tercihi ve batarya sayesinde
sürtünme kuvvetine harcanacak enerjiden tasarruf edilmiş, uçuş süresi 8 dakikaya çıkartılmış
ve verim arttırılmıştır.
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Tablo 4. Pervane İtki Karşılaştırma Tablosu
Seçilen pervanelerin yapılan hesaplamalara ve tercihlere uygunluğunu görebilmek için
pervanelerin Tablo 4’te dinamik itki hesapları yapılmıştır. Hesaplamalarda 5.1x5.0, 5.1x4.9 ve
5.1x5.2 boyutlarında pervaneler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde 12 MPH
hızında yaklaşık 1700 gram itki değerini 5.1x5.0 boyutlarındaki pervanelerin verdiği
görülmektedir. Aynı zamanda yüksek devirli motor ve küçük çaplı pervane tercihi sayesinde,
İHA tasarımı küçük ve olabildiğince hafif tutulmuştur.
Projede batarya seçim aşamasında enerji tasarrufu, şarj süresi, kullanım kolaylığı ve güvenlik
önemlidir. Bu özellikler doğrultusunda Lityum Polimer piller seçilmiştir. Lityum Polimer piller

Lityum İyon pillere oranla daha hafif, istenilen şekli alabilen sağlam ve esnek bir yapıdadır.
NiCd(Nikel-Kadmiyum) -NiMH(Nikel-Metal Hibrit) pillere göre ise daha fazla akım üretebilirler
ve kullanım süreleri daha uzundur. Aynı zamanda Lityum Polimer piller tüm bu pil türlerine
oranla daha düşük elektrolit sızıntısı ihtimaline ve daha gelişmiş bir teknolojiye sahiptirler.
Gelişmiş teknolojileri sayesinde Li-Po piller daha hafif ve küçük yapıda olsalar da daha fazla
enerji depolamaktadırlar. Bu özellikleriyle doğru orantılı şekilde daha uzun şarj ve deşarj
sürelerine sahiptirler.
İKA’nın üretim aşamasında ise motor kontrollerini sağlayabilmek için Arduino Uno ve L298N
motor sürücüleri kullanılmıştır. HC-06 Bluetooth Modülü ve Arduino ile İKA’nın motor sürücü
devreleri kontrol edilip, İKA’nın İHA ile aynı alanda istenilen yönde ve hızda hareket etmesi
sağlanmıştır. İKA’nın şasisi üzerine konumlandırılmış Li-Po aracılığıyla beslenen kablosuz
hızlı şarj modülü ile İHA tam kapasiteyle kısa sürede uçuşa hazır hale getirilecektir. Bu
sistemle birlikte bataryanın değiştirilmesine gerek olmayacağından olası gecikmeler ve
tehlikeler minimuma indirilecektir. Belirli bir mesafeden güç aktarımı sağlanacağı için İHA güç
aktarımı kabiliyetine sahip şekilde geliştirilmiştir. Tasarım sürecinde ise gücü alan taraf İHA
olacağı için İHA üzerinde yer alan devrenin küçük ve hafif olmasına özen gösterilip tasarım
buna uygun şekilde geliştirilmiştir.
Genellikle İHA ve İKA arasındaki haberleşme için kullanılan otonom bağlantılarda GPS
modülleri, olumsuz hava koşulları veya dışarıdan gelebilecek elektronik müdahalelerin
etkisiyle performans kaybına uğrayarak kullanılamaz hale gelebilmektedir. Bu durumlar
sonucunda

hava

aracının

görevini

yapamadığı

hatta

düştüğü

durumlarla

karşılaşılabilmektedir. Örneğin GPS’in dezavantajlarından kurtulabilmek adına STM patentli
Terraflite sisteminde hassas konumlama tekniği üzerinde durulmuştur. Hassas konumlama
tekniğinde konumu belirlenecek noktada tek bir alıcının toplayacağı veriler yeterli olmakla
beraber tekniğin teorisi ilkesel olarak mutlak konum belirleme yöntemine dayanmaktadır. Bu
projeden farklı olarak hassas konumlama ve GPS’in yanı sıra görev kabiliyetini arttırmak için
projeye hassas görüntü işleme tekniği eklenmiştir. Hassas görüntü işleme tekniği ile video
üzerindeki X ve Y eksenleriyle 2 boyutlu görünümden ArUco kütüphanesi kullanılarak Z ekseni
eklenip, 3 boyutlu derinlik algısı kazandırılmıştır. Bu sayede görüntünün eksenleri alınarak İKA
üzerine daha net bir iniş gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tüm çalışma ve geliştirmelerin sonucunda elektronik veya manyetik müdahaleye karşı
sistemin direncinin arttırılması ve tüm hava sistemleriyle kolay entegrasyonunun
sağlanabilmesi hedeflenmektedir.

2.3 Faydalılık
Projede İHA’ların uçuş süresini ve menzilini arttırmak amaçlanmıştır. Bu amacın gelecekte
Milli Savunma alanında istihbarat, takip, kontrol, arama kurtarma ve taarruz görevlerinde
kullanılan İHA ve SİHA’ların daha verimli hale getirilmesine yardımcı olabileceği
düşünülmüştür. Özellikle yakın zamanda terör olayları ve keşif harekâtları sırasında kullanılan
Milli Teknoloji ürünü silah ve ekipmanların hayati bir önem taşıdığı gözler önüne serilmiştir. Bu
görüşle birlikte insansız Milli Savunma Teknolojilerinin yaşanabilecek can ve mal kaybının
önüne geçeceği fikri büyük ölçüde önem kazanmıştır. Aynı zamanda sıcak temas
bölgelerinden görüntü işleme tekniği sayesinde istihbarat toplama konusunda askerlerimizin
ve toplumun güvenliği için daha büyük alanların daha hızlı taranması ve gerekli istihbaratların
daha kolay elde edilmesi hedeflenmektedir.
Milli savunma amacıyla kullanılan İHA ve SİHA’ların görevini tamamlarken belirli aralıklarla
yakıt ikmali yapmak zorunda kalması gibi ürettiğimiz İHA’ların da görevlerini tamamlayabilmesi
için sürekli olarak şarj istasyonuna gelip şarj edilmeleri gerekmektedir. Bu durum sonucunda
enerji ve zaman kaybı yaşanması, stratejik ve maddi olarak kayıplara yol açmaktadır. Aynı
zamanda milli savunma açısından da zaafiyetler oluşabilmektedir. Güncel durumda enerji ve
zaman kaybını minimuma indirebilmek için İHA’nın görev sırasında şarjı bittiğinde şarj
istasyonuna geri dönmesine gerek kalmadan, tarama yaptığı bölgede hareket halinde olan
İKA'nın üzerine iniş gerçekleştirerek kablosuz şarj yöntemi ile şarj olması sağlanacaktır.
İHA’nın şarj olabilmesi için İKA’nın konumunu kamera aracılığı ile görebilmesi gerekmektedir.
Bu sebeple Raspberry Pi üzerinden görüntü işleme tekniği kullanılacaktır. Bu teknik sayesinde
İHA, İKA’nın üzerine otonom bir şekilde inişini gerçekleştirebilecektir.
İHA ve İKA’ların beraber kullanılarak, iş paylaşımının arttırılması ve kabiliyetlerinin üst düzeye
çıkarılması amaçlanmaktadır. Günümüzde kullanılan ulaşım araçlarında, elektronik aletleri
şarj edebilmek için akü tabanlı enerji depolama sistemleri bulunmaktadır. Bu araçlardaki şarj
sistemine projedeki şarj istasyonu sistemi entegre edilerek İHA’ların da şarj edilebileceği bir
sistem geliştirilebilir. Bu sayede projede geliştirilen sistem farklı tiplerdeki kara savunma
araçlarına uygulanabilecek hale getirilebilecektir.

2.4 Yenilik
Literatür taramasında geliştirilen projenin benzerlerinin olduğu ancak mevcut projelerde şarj
istasyonlarının belirli sabit noktalarda olduğu görülmüştür. Örneğin Japonya Kyushu
Üniversitesi tarafından yapılan otonom uçuşlar sırasında İHA’ların görev yapacağı bölgede
iniş yaparak batarya dolumunu gerçekleştirebileceği birkaç adet şarj istasyonu kurulmuştur.
İHA’ların batarya dolumunu gerçekleştirmesi için yere kurulan sabit şarj istasyonlarında
kablosuz hızlı şarj teknolojisi kullanılarak İHA’ların tam kapasiteyle kısa sürede uçuşa hazır
hale getirilmesi amaçlanmıştır. Projede mevcut projelerden farklı olarak yardımcı ekipman
geliştirilmiştir. Geliştirilen prototip araç, şarj istasyonu olarak hareket halinde olan bir İKA’dır.
Bu fark sayesinde birden fazla şarj istasyonu kullanmanın getireceği maliyet ve üretimde
yaşanacak zaman kaybından tasarruf edilecektir. Projede Şekil 8’de görülen İKA üzerinde
oluşturduğumuz platform sayesinde, İHA’nın inişi sırasında yaşanabilecek, arazi koşullarından
kaynaklanan arızalara karşı kullanım kolaylığı, yüksek emniyet, düşük bakım maliyeti ve uzun
kullanım ömrü gibi avantajlar sağlanacaktır. Ayrıca kullanılan bu sistem sayesinde çevredeki
kablo karmaşası ve kirliliğinin azaltılması sağlanacak, kullanıcılar için zahmetli olan şarj işlemi,
daha hızlı, zahmetsiz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.

Şekil 8. İKA ve İHA Görüntüleri
Projede ilerleyen dönemlerde İHA’nın hedeflenenden daha kısa sürede şarj olması ve
görevine geri dönebilmesi için; İHA ve İKA’ da bulunan kablosuz enerji aktarımını sağlayacak
bobinler arasındaki uzaklık, bobinin konumu, malzeme boyutu ve şekli, bobin sarım sayısı,
kullanılacak malzemelerin dielektrik katsayısı gibi detaylar araştırılıp geliştirilerek proje revize
edilebilir. Aynı zamanda günümüzde kullanılan kara araçlarında kullanılması amacıyla

geliştirilen projenin entegrasyonu sağlandığında, kara araçlarını zorlayan arazi koşullarında
İHA’ların görev süresi ve performansı arttırılabilecektir. Proje mantığı geliştirildikçe bu sistem
sürü halinde uçan İHA’lar için birbirlerinden farklı konumlardan taramaya başlayan İHA’lar ve
harekete başlayan birden fazla İKA ile daha geniş alanlarda kullanılabilir.

2.5 Yerlilik
Tasarım sekiz köşeli ve her köşesi bir erdemi temsil eden
“Selçuklu Yıldızı” esas alınarak tasarlanmıştır. Bu yıldız
merhamet, şefkat, sabır, sır tutma, cömertlik, sadakat,
şükür ve doğruluğu temsil etmektedir. Milli Teknoloji
Hamlesine

ayak

uydurabilmek,

dışa

bağımlılıktan

kurtulmak ve tasarım, yazılım gibi alanlarda gelişebilmek
için

hazır

bir

tasarım

veya

yazılım

kullanmaktan

kaçınılmıştır. “Türk mühendislerinin alnında Cumhuriyetin
istikbalini aydınlatan ışık parıldar” sözünün hakkını
verebilmeyi hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda İHA’nın
tasarımı, yazılımı ve entegrasyonu atölye çalışmaları eşliğinde tamamlanmıştır. İKA
üretiminde ise iniş platformu ve kablosuz bağlantı modülünün entegre edileceği alan
tasarlanmıştır. İKA paletli tekerlekleri sayesinde arazi koşullarına kolay adapte olabilmektedir.
Yapılması hedeflenen hareketli kablosuz şarj istasyonu sistemiyle enerji aktarımının
gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmalar ve testler hali hazırda sürdürülmektedir.
Görüntü işleme kısmında ArUco kütüphanesinin içinde yazılım geliştirerek İKA’nın üzerine
yerleştirilen işaretçiyi algılamaktadır. Görüntü formatındaki veri için ilk olarak matris
oluşturulmaktadır. Resimdeki her bir piksel değeri oluşturulan matrise işlenmektedir. Görüntü
işleme ile İKA üzerindeki işaretleyiciyi algılayarak ve İKA’yı tespit etmektedir. Sadece renk
veya şekil tespiti görev esnasında başka şekillerin veya nesnelerin algılanmasına yol
açabilmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi için hem renk hem de şekil tespiti yapılarak Şekil
9’ da örneklendirildiği gibi İKA’nın net bir şekilde tespit edilmesi sağlanmıştır.

A.İşaretçi Örneği

B. ArUco Kütüphanesi ve OpenCV ile Görüntü İşleme Örneği

Şekil 9. ArUco Kütüphane Örnekleri
DroneKit, yerleşik bir yardımcı bilgisayarda (yapay zeka kartı) çalışan, düşük gecikmeli
bağlantı kullanarak Mission-Planer, uçuş kontrolör yazılımları ile iletişim kurarak kullanılan
Şekil 10’da görülen Python kütüphanesidir. Yerleşik uygulamalar, araç kontrolü için kabiliyetini
arttırmasına, daha donanımlı olmasına, hesaplama açısından yoğun veya zamana duyarlı
görevleri gerçekleştirerek (örneğin, bilgisayarla görme, yol planlama veya 3D modelleme)
otomatik pilotu önemli ölçüde iyileştirmektedir. Açık kaynak koda sahip olan DroneKit, İHA’ya
bağlanarak telemetri, durum ve parametre bilgilerine yazılımsal erişim sağlamaktadır. Hem
görev yönetimine hem de araç hareketi operasyonlarına doğrudan erişim desteği de
sunmaktadır.

Şekil 10. DroneKit Kütüphanesi Örnek Çalışması

2.6 Sadelik
İHA’nın tasarım aşamasında verimliliği arttırabilmek için daha hafif ve küçük bir tasarım
oluşturmak hedeflenmiştir. Kullanılan geometrik şekil ve ince hatlar sayesinde gövdenin
boyutu ve ağırlığı konusunda avantaj sağlanmıştır. Uçuş stabilizasyonu düşünülüp
kullanılacak bileşenlerin ağırlık merkezine olumsuz etkisini ortadan kaldırabilmek için alt ve
üst olmak üzere Şekil 11’de görüldüğü gibi çift katman kullanılmıştır. Malzeme seçimi olarak
ise karbon fiber ve 3 boyutlu yazıcıdan baskı alınan ABS kullanılmıştır. ABS, PLA’ya oranla
daha düşük esnekliğe sahip, hafif ve yedek parça temini konusunda diğer malzemelerden
daha ulaşılabilir olduğu için motor altı parçalarda, İHA’nın ayaklarında ve gövdenin orta
kısmında kullanılması uygun görülmüştür. Motor kolları ve kullanılacak bileşenlerin
konumlandırıldığı üst katmanda dayanıklılığı ABS’ye oranla daha fazla olduğu için karbon fiber
kullanılmıştır. Tüm bu tercihler sayesinde gövdenin hem daha dayanıklı hem de daha hafif
olması sağlanmıştır. İHA’ da oluşabilecek hasarların kolay bir şekilde onarılabilmesi için
modüler yapı tercih edilmiştir. Uçuş sırasında motorları ve bataryayı maksimum verimde daha
uzun süre kullanabilmek için seçilen bileşenler ve malzemelerin hafifliğine dikkat edilmiştir.

Şekil 11. Üretilen İHA Modeli

2.7 Hakem Takdiri
Takım bünyesinde Elektrik Elektronik, Makine, Biyomedikal, Mekatronik Mühendisliklerinden
ve Gastronomi Bölümünden öğrenciler bulunmaktadır. Farklı disiplinlerden oluşan takım
yapısı sayesinde her üye kendi alanı dışındaki bilgileri diğer takım üyelerinden öğrenebilmekte
ve kendini geliştirebilmektedir. Takım içerisindeki üyelerin farklı sınıf düzeylerinde olması
sonucunda bilgi aktarımı artmaktadır. Kendi alanındaki görevi tamamlayan üyeler geri planda
kalmayıp diğer alanlarda çalışan üyelere destek vererek hem kendini geliştirmiş hem de süreç
disiplininin korunmasını sağlamıştır. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde farklı

şehirlerden gelerek AKÜ Havacılık ve RC Araç Topluluğu adı altında çalışmalarımızın
yürütüldüğü atölyede, okul bünyesindeki diğer takımlarla ortak bir alanda çalışmalar yapıldığı
için yardımlaşma, saygı ve dayanışma konusunda kendimizi geliştirmekteyiz. Üretim
aşamasına geçilmeden önce sağlanan sponsor desteği sayesinde gerekli malzemeler temin
edilebilmiştir. Daha sonraki süreçte yaşanan kırımlarda, malzeme deformasyonlarında temin
açısından sıkıntılar çekilmiştir. Çalışma sürecimiz boyunca her başarımızda birlikte mutlu
olduğumuz gibi; yaşanan her kırımda, başarısızlıkta kendimizi ve takım arkadaşlarımızı motive
ederek ortaya koyduğumuz takım ruhu ile yolumuza devam etmekteyiz.

3.BÜTÇE TABLOSU
No Talep edilen

Miktar (TL)

Gerekçe

5191,35 TL

Gelişmiş sistem özellikleri sayesinde diğer

malzeme/hizmet vb.
1

Pixhawk Cube Here 3

otopilot kontrolcülerine göre daha stabil bir

GPS

uçuş sergilediği için tercih edilmiştir.
Fazladan bağlanan GPS ve diğer
komponentler sayesinde konum, axsel gibi
değerleri hassas olarak algılamaktadır. Bu
sayede otonom uçuşlarda yüksek
performans sergilemektedir.
2

Jetson Nano

1619,86 TL

Yapay zeka algoritmasını diğer kartlara
oranla yüksek ekran kartı sayesinde daha
rahat çalıştırdığı için tercih edilmiştir.

3

10000 mAh Li-Po

977,04 TL

İKA’nın hem kendi enerjisini hem de
platformunun üzerine konan İHA’ya yeterli
bir biçimde enerji vermesi için yüksek mAh
değerlerine sahip Li-Po tercih edilmiştir.

4

Kablosuz Şarj Modülü

175,89 TL

İKA üzerine inişini gerçekleştiren İHA’nın
kablosuz bir şekilde bağlantı kopmadan
şarj olması için kullanılacaktır.

5

Castle Creations 1/8
Fırçasız Motor 2650kV

1395 TL

İKA’nın arazi şartlarında sorunsuz ve
herhangi bir engele takılmadan güçlü bir

şekilde ilerlemesi için Li-Po destekli fırçasız
motorlar tercih edilecektir.
6

FPV Set

570 TL

İKA üzerine konumlandırılacak kamera ile
yer istasyonuna anlık olarak görüntü
aktarımı sağlanarak İKA çevresi de
belirlenmiş olacaktır.
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