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1. ORGANİZASYON ÖZETİ

Hüseyin KAHRAMAN
Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisiyim. KOUSTECH takımının ekip
kaptanıyım. Aynı zaman aviyonik ekipte güç dağıtımı elektrik makineleri üzerine görev
alıyorum.
Atakan KIR
Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. KOUSTECH takımında
uçuş simülasyon testlerinden, uçuş testlerinden ve kontrol sistemleri tasarımından
sorumluyum. Aynı zamanda YKİ’ de görev almaktayım.
Evra BAŞARAN
Kocaeli Üniversitesi Makina Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. KOUSTECH takımında
geliştirilen hava araçlarının aerodinamik tasarımından sorumluyum.
Berkan YÖNEY
Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. KOUSTECH te yaklaşık bir
yıldır mekanik üretim aviyonik ve gömülü sistemler alanında çalışmaları mı yürütmekteyim.
Ekipte
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gerçekleştirmekteyim.
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Mustafa AY
Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. KOUSTECH
takımında aviyonik sistemler tarafında çalışmalar yürütmekteyim.
Bengisu TAŞKIN
Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. KOUSTECH takımında
aviyonik sistemler üzerinde çalışma yapmaktayım.
Ayberk KAYABAŞI
Kocaeli üniversitesi Makina Mühendisliği 2.sınıf öğrencisiyim. KOUSTECH takımında mekanik
tasarım ve üretim tarafında çalışmaktayım.
Yusuf Ziya ÇAKMAK
Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim.
Takımda mekanik ekipte bulunuyorum ve katapult sistemi tarafında çalışmalarıma devam
ediyorum.
Ali ELBASHİR
Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. KOUSTECH takımında
Yazılım ekibinin liderliğini yürütmekteyim.Yazılım Sistem Mimarisi ve Haberleşme konularında
çalışmalarıma devam etmekteyim.
Harun KORKMAZ
Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. KOUSTECH takımında gömülü
yazılım alanında araştırmalara devam etmekteyim.
2. DETAYLI TASARIM RAPORU
2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı
Görev gereği iki ayrı insansız hava aracı tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu başlık altında tasarım
süreci keşif-gözlem uçağı üzerinden anlatılmış olup, operasyonel uçağın analiz çıktıları da
tablo olarak paylaşılmıştır. Görevin temel isteri doğrultusunda faydalı yükleri ile beraber,
manevra kabiliyeti yüksek ve otonomi özellikleri gelişmiş bir hava aracı tasarımına
odaklanılmıştır. Tasarım sürecine sistem gereklilikleri belirlenerek başlanmıştır. Belirlenen
sistem gereklilikleri doğrultusunda hava aracı; manevra kabiliyeti yüksek, seyir hızı 15 m/s,
stall hızı 9 m/s, toplam kalkış ağırlığı 5 kg, kanat açıklığı 1.5 ila 2 metre arasında, minimum 20
dakikalık uçuş süresine sahip olacaktır. Sistem gereksinimlerinden sonra kanat profili seçimine
geçilmiştir. Kanat profili sahip olduğu aerodinamik katsayılar ile hava aracının karakteristiğini
belirler. Bu aşamada kanat profillerinin öncelikle 2 boyutlu analizleri gerçekleştirilir. Analizler
için; kanat tasarımı ve analizlerini lifting line teori, vortex lattice metodu ve 3D panel metodu
ile nümerik olarak gerçekleştiren XFLR5 programı kullanılmıştır. Optimum özellikleri
sağlayacak kanat profili için birbirinden farklı kanat profilleri belirli reynolds sayısı aralığında
analize tabi tutulmuştur. İncelenen kanat profilleri grafikte gösterilmiştir;

Şekil 1. MH114 (Kırmızı), SD7062 (Turuncu), S3010 (Mor), ClarkY (Yeşil)

Kanat profillerinde aranan özellikler yüksek CL katsayısı, düşük moment katsayısı, düşük CD
değeri ve kanat profilinin üretilebilirliğidir. Yapılan analizler sonucunda yüksek moment
katsayısına rağmen yüksek lift üreten MH114 kanat profili tercih edilmiştir. Kanat profili kararı
bir optimizasyon çalışması sonucu seçilen bir değerdir. Sürecin bundan sonraki kısımlarında
kullanılacak faydalı yüklerin net ağırlığı ve yapısal ağırlık tahminiyle, ilk ağırlık tahmini elde
edilir. Bu ilk ağırlık tahmini ile kanat tasarımı için gerekli kriterler belirlenir. Kanat tasarımı kendi
içerisinde alt başlıklara ayrılmaktadır. Bunlar; kanadın gövde ile konumlandırılması, aspect
ratio, taper ratio, kanat açıklığı, kanat alanı gibi parametreleridir. Bu parametreler belirlenirken
istenen uçuş performansını sağlayabilecek olmaları göz önünde tutulmuştur ve bu doğrultuda
optimizasyon uygulanmıştır. Bu parametre seçimleri tüm bu kriterler göz önünde tutularak en
faydalı yapı ortaya çıkacak şekilde seçilmiştir. Seçimler sonucu; Aspect Ratio : 6, Taper Ratio:
0.65, Kanat Alanı: 0.54 m^2 olarak belirlenmiştir.
2.1.1 Kuyruk Tasarımı
Kuyruk tasarımı aşamasında yapısal konfigürasyon sınırlayıcı bir etkide bulunmaktadır.
Motorun arkada yerleşmesinden dolayı vtail kuyruk yapısı kullanımına karar verilmiştir. Kuyruk
alanı aşağıdaki eşitliklere göre belirlenmiştir:

Kuyruk

için

NACA0012

profili

seçilmiştir.

gerçekleştirilmiştir.
Aşağıda XFLR5’daki model görülmektedir:

Gerekli

analizler

xflr5

programında

Şekil 2. Akış Analizi

Bu aşamadan sonra oluşturulan model için fixed lift analizleri gerçekleştirilerek Cl/alpha
Cm/alpha Cl/Cd grafikleri elde edilmiştir.

Şekil 3. Akış analiz grafikleri

Bu grafikler sistemin stabil bir uçuş sağlaması açısından ve sistem gereksinimlerinde belirtilen
kriterleri karşılaması amacından kontrol niteliği taşımaktadır.Bu noktada dikkat edilm esi
gereken uçağın denge konumuna kısa bir sürede gelmesi ve sistemin spiral mod harici
köklerinin yer kök eğrisindeki konumlarının negatif tarafta olmasıdır. Spiral modun harici
tutulma sebebi genellikle sönümlenemeyen stabil olmayan bir mod olmasından kaynaklıdır.

Şekil 4. Dinamik Stabilite Analizi

Performans hesaplamaları hava aracının gereksinimlere verdiği cevabın görülerek ve sistemin
iyileştirilmesi doğrultusunda fırsat sunmaktadır. Aynı zamanda sistemin limitleri görülerek
görevlerin güven içerisinde yapılmasını sağlamaktır.
Aşağıda bu performans kriterleri için kullanılacak formüller belirtilmiştir:

İlgili performans kriterleri ile alakalı formüller kullanılarak sistemin özellikleri SITL başlığı
altında belirtilen Xplane ortamında test edilmiştir. Böylelikle sistemin doğruluğu ve performansı
gerçek ortamda test edilmeden incelenmiştir. Yürütülen tasarım süreci sonucunda iki hava
aracının özellikleri aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır:
Tablo 1. Karakteristik uzunluklar

2.1.2 Döngüde Yazılım(SITL)
Hava aracının özellikle ilk uçuş testi yüksek risk içermektedir. Aerodinamik tasarım yapıldıktan
sonra platformun boyutlandırması ve gövde tasarımı gerçekleştirilmektedir. CAD yazılımları
kullanılarak ortaya çıkarılan platform tasarımını Xplane yazılımının bir alt aracı olan “Plane
Maker” yazılımı yardımıyla CAD ve aerodinamik tasarımlara uygun olarak Xplane ortamında
modellenmiştir. Platformun modellenmesi tamamlandıktan sonra, öncelikle platformu Ardupilot
yazılımının varsayılan parametreleri ile test edilmiştir. Sonrasında yazılımın alt kontrol
algoritmaları olan “L1 Controller”, “PID Controller”, “TECS Controller” gibi kontrol
algoritmalarında platform için en optimum uçuşu sağlamak amacıyla testler yapılmıştır. XPlane
ortamında gerçekleştirilen SITL testleri sayesinde geliştirilen hava araçlarının ilk uçuş
testlerinde daha düşük risk altında testleri gerçekleştirilmektedir. Bu durum maliyet ve riskler
açısından büyük bir kazanç sağlamaktadır.

SITL testlerinin yapılmasındaki hedefler, gerçek uçuş testlerinden önce tasarlanan insansız
hava araçlarının temel uçuş karakteristiğinin gözlemlenmesi, simülasyon ortamında PID, L1
navigasyon kontrolcüsü, TECS kontrolcülerinin gerçek uçuşa yakın ayarlamalarının yapılması,
tasarlanan insansız hava aracı üzerinde uçuş deneyimi kazanılmasıdır. PID kontrolcüsü,
ArduPilot yazılımında bulunan AUTOTUNE uçuş modunda ayarlanmaktadır. AUTOTUNE
uçuş modunun varsayılan seviye değeri “6”dır. Bu değer 75 derece/s servo hareket oranına
göre ayarlanmıştır. Yapılan PID ayarlamasından sonra sırasıyla L1 navigasyon ve TECS
kontrolcülerinin ayarlamaları yapılmıştır. Yapılan simülasyon testlerinde XPlane içerisinde yer
alan “Rüzgar Tabakası” ekleme özelliği kullanılarak yapılan simülasyonların gerçeğe
olabildiğince yakın olması hedeflenmiştir. Yapılan simülasyon testlerinde rüzgar hızı 10 km/h
olarak ayarlanmıştır.

Şekil 5. STIL ortamında analiz

2.2 Kabiliyet
Görev senaryosunda Türk Hava Kuvvetleri’nin müşterek çalışmasından esinlenilmiştir. Bu
müşterek çalışma gelişen teknoloji ve insansız sistemlere kazandırılan otonomi ile farklı bir
boyuta taşınmaktadır. Bu noktada hedeflediğimiz yüksek kabiliyet ve insan gücü isteyen bu
görevlerin insansız sistemler aracılığı ile güvenli ve hızlı müdahale edilir hale getirmektir.
Görev senaryosu askeri bir müdahale üzerine kurulmuştur. Güvenlik açığı ihbarı ile keşifgözlem uçağı havalanarak ihbar edilen bölge üzerinde keşif uçuşlarına başlayacaktır. Yüksek
irtifada, keşif uçuşu süresince alanı tarayarak müdahale gereken bölgeyi tespit edecektir.
Bölge tespitini takiben elde edilen veriler yer kontrol istasyonu ile eş zamanlı olarak veri
aktarımı yapılacaktır. Bölgedeki kuvvetleri etkisiz hale getirebilmek için operasyonel uçak
olarak kullanılacak diğer hava aracı yer kontrol istasyonundan alınan koordinatlar
doğrultusunda havalanarak daha alçak irtifalı uçuş yaparak etkisiz hale getirme görevini
mühimmatı temsilen su balonları kullanarak belirlenen alana bırakacaktır. Mühimmat
bırakılmasının ardından bölgenin güvenliğini sağlayabilmek amacıyla bölge üzerinde loiter
uçuşuna geçecektir. Bölgenin güvenli hale getirilmesiyle bölge içerisine tıbbi destek ve
ekipman takviyesi yapılacaktır. Hazır halde bekleyen insansız kara aracına komut gelmesiyle
faydalı yükleri otonom bir şekilde bölgeye taşıyacaktır. Güvenliğin tamamen sağlandığı bilgisi

sırası ile; kara aracı, yardımcı hava aracı ve keşif gözlem aracı ile doğrulanarak ana merkeze
dönüşe başlanacaktır. Öncelikle kara aracı, yardımcı uçak gözetiminde merkeze dönecektir.
Kara aracını takiben yardımcı hava aracı ve en son keşif gözlem aracı merkeze
dönecektir.Tüm görev senaryosu yukarıda açıklandığı gibi olan görevin gerçekleştirilmesi için,
alt sistemlerin üzerinde barındırdığı kabiliyetler aşağıdaki gibidir.
2.2.1 İnsansız Hava Araçlarındaki Kabiliyetler
2.2.1.1 Keşif Gözlem Uçağı
2.2.1.1.1 Aerodinamik ve Mekanik Kabiliyetler
Keşif gözlem uçağı olarak tasarlanan hava aracının sistem performans özellikleri aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir. Keşif - gözlem kabiliyetlerinin sağlanabilmesi için bu görevi yerine
getirecek elektronik ekipmanların kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle ekipmanların
ağırlıkları göz önüne alınarak 5 kilogram kalkış ağırlığına sahip bir hava aracı tasarımına
odaklanılmıştır. Bunun için kaldırma kuvveti eşitliği kullanılarak istenen kalkış ağırlığı ve seyir
hızı değeri için gerekli kanat alanı elde edilmiştir. 1.98 metre kanat açıklığına sahip, 0.54
m^2’lik bir kanat alanı ile işlem sonuçlandırılmıştır.

Nispeten düşük bir seyir hızı tercih edilerek keşif uçuşunun daha stabil ve hassas bir şekilde
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Minimum 20 dakikalık havada kalış performansı ile de keşif
yeteneğine katkıda bulunulmuştur. Bunlara ek olarak göreve hızlıca hazır olma amacıyla
modülerlik kriterine önem verilmiştir. Bu doğrultuda montaj süresi 1.5 dakikalık kısa bir süre
içerisinde gerçekleştirebilecek kabiliyete sahiptir ve aynı zamanda gövde içerisindeki aviyonik
elemanlara erişim kolaylığı da sağlanmaktadır. Tüm bunlara imkan tanıyan bir mekanik
tasarım tercih edilmiştir.
Tablo 2. Sistem performans özellikleri

2.2.1.1.2 Aviyonik kabiliyetler
Keşif gözlem uçağı tüm görev sürecini belirleyeceği için üzerinde tüm göreve argüman
sağlayacak birçok alt sistem barındırmaktadır.
Keşif ve gözlem sırasında İHA nın görevini en iyi şekilde gerçekleştirebilmesi için daha az fark
edilebilir olması, yüksek irtifadaki hava koşullarından kaynaklı bozucu etkilerden kamera
sisteminin daha az etkilenmesi, uzun görev sürelerinde alt sistemlerin tamamının izlenip

kontrol edilebilir olması ve müşterek çalışmaya argüman sağlayabilmesi için üzerinde gelişmiş
haberleşme sistemleri bulundurması gerekmektedir.
Bu tür başlıca isterlerin karşılanabilmesi için aşağıda sistem mimarisi verilen aviyonik sistem
tasarımı gerçekleştirilmiştir.

Şekil 6. Aviyonik Sistem Mimarisi

İHA fark edilebilirliğinin azalması için ortalama 100 metre irtifada 15 m/s hızda uçacaktır böyle
bir uçuşun gerçekleştirilebilmesi için ise tasarlanan İHA uygun motor ve batarya ile uçuşunu
gerçekleştirmelidir. Motor olarak 21V, 13x6,5 pervane kombinasyonunda 5100 gr itki üreten
SunnySky X3520-720KV motoru bu irtifada yaklaşık olarak 15 dk uçuracak batarya
kapasitesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada KOUSTECH bünyesinde geçmiş yıllarda
tasarlanan benzer boyutlardaki İHA’lardan elde edilen verilerin kullanılması ile tahmini kapasite
gerekliliği hesaplanmıştır. İHA uçuş görevi sırasında rüzgar hızı sensöründen gelen rüzgar hızı
verisi ve küresel konumlama sisteminden gelen yer hızı verisi etkisiyle farklı gaz değerlerinde
çalışarak görevi gerçekleştirmektedir. Bu bilgi doğrultusunda hava hızı sensörü ile yapılan bir
test uçuşu sırasında, motor gaz oranının log verilerinden, bir uçuş süresince ortalama gaz
oranı belirlenip itki test düzeneğinde elde edilen gaz akım değerleri ve aviyonik elemanların
maksimum akım değerleri kullanılarak uçuş süresi yaklaşık olarak belirlenmiştir.

Şekil 7. Throttle log verisi

Yukarıda gösterilen log verisi incelenip AUTO çalışma durumundaki gaz değerlerinin
ortalaması alındığında yaklaşık olarak bir uçuş süresinde %57 gaz değerinde motor
çalışmaktadır. İtki test düzeneğinde akım ölçümleri %5 lik artımlar gerçekleştirilerek
yapıldığından ortalama gaz miktarı %60 olarak kabul edilmiştir. %60 gaz değerinde 38Ah güç
çekmektedir. Bu değer 15 dk görev uçuşu göz önünde bulundurulduğunda 950mAh lik bir yük
motor tarafından harcanmaktadır. Aviyoniklerin toplam akımının 9.7Ah olduğu bilindiğinden 15
dk uçuş sırasında aviyonik elemanlar 2,425 mAh yük harcanmaktadır.
Harcanan Toplam yük = Motorun Harcadığı Yük + Aviyoniklerin Harcadığı Yük
Harcanan Toplam Yük = 952,425mAh
Kullanılan bataryanın kullanılabilir toplam yükü 15000mAh bilindiğinden ve 15 dk de harcanan
toplam yük 952,425mAh olduğundan İHA görev süresini karşılayabilecek kabiliyete sahiptir.
Burada bataryanın barındırdığı toplam yük her ne kadar 15000mAh olsa da bu değerin
tamamının bataryanın kimyasal ve ısıl özellikleri gereği ve dahi ESC nin kesme voltajı gereği
kullanılamamaktadır. Yüksek irtifadaki bozucu etkilerden kameranın daha az etkilenmesi için
ise yerlilik kısmında detaylı şekilde açıklanan KOUSTECH bünyesinde geliştirilen gimbal
sistemi kullanılarak görüntünün daha hassas ve dönüşler sırasında bile işlenmesi
amaçlanmıştır. Alt sistemler, görevin gerçekleştirilmesi için tıpkı bir vücudun organları gibi bir
bütün içerisinde çalışmaktadır. Tüm sistemin mükemmelliği elektriksel güç sisteminin en iyi
şekilde kontrol edilmesi ile sağlanmaktadır. Bu kapsamda görev sırasında tüm aviyonik
sistemlerin güç ve sinyal beslemesinin yapıldığı, anlık olarak çalışma durumlarının izlenip
kontrol edildiği ve dış etkenlerden kaynaklı manyetik girişimlerin sönümlendiği güç dağıtım
kartı tasarım sürecine girilmiştir. Tasarım sürecinde ASELSAN mentörlüğünde yerlilik
kısmında detaylı şekilde açıklanan Güç Dağıtım Kartı (GDK) ürünü KOUSTECH bünyesinde
ortaya çıkarılmıştır. Nihai ürünün ortaya çıkması ile hareketli parçaları kontrol eden servo
motorların, görüntü işlemede kullanılan Jetson Nano kartı, haberleşmede kullanılan antenler
ve İHA üzerinde oluşturulan verilerin düzenlenip anten vasıtası ile YKİ ye gönderilmesini
sağlayan Raspberry Pi kartının anlık olarak çektikleri akım miktarları ve gerilim seviyeleri
izlenip YKİ ye gönderilebilmektedir. Ayrıca herhangi bir donanımsal aksaklık durumunda YKİ
den gönderilecek sinyal ile birlikte seçilen alt sistem yeniden başlatılıp aksaklık
giderilebilecektir.

Şekil 8. Güç dağıtım birimi

Geliştirilen GDK ile birlikte müşterek çalışmada en önemli rolü oynayan keşif gözlem uçağının
çalışma koşullarının izlenmesi ve kontrol edilebilirliğin artması sağlanarak uçuş güvenliği
arttırılmıştır. Müşterek çalışmada tüm sistemin girdisini kameradan alınan görüntüler ışığında
otomatik olarak oluşturulan koordinatlar oluşturacaktır. Burada önemli etkenlerden biri de
gözlem sırasında İHA'dan çekilen görüntülerin canlı bir şekilde YKİ ye aktarılmasıdır bu işlem
yerleşik kameradan alınan görüntü, USB üzerinden yerleşik bilgisayara geçirilir, bu da ethernet
üzerinden Rocket AC5 Lite alıcı-vericisine aktarır ve yerde bir Powerbeam M5 kullanılarak
alınır. Görüntü aktarımı yüksek iletim hızı gerektirdiğinden, 5.7 GHZ bandı tercih edilmiştir.
2.2.1.1.3 Yazılımsal Kabiliyetler
2.2.1.1.3.1 Nesne Algılama, Sınıflandırma, Konum Tespiti
2.2.1.1.3.1.1 Ön İşlem
İsterler doğrultusunda görevin başarı ile yapılabilmesi için ilk olarak görüntülerin netleştirilmesi
ve daha rahat hedef tespiti yapılabilmesi gerekmektedir. Bu gerekliliği yerine getirmek için
aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi uçaktan çekilen görüntülere preprocessing uygulanmaktadır.
Preprocess işlemleri sırasında saturation ,brightness , histogram adaptive equalization
işlemleri uçağın anlık yüksekliği ve uçuş yaptığı saate bağlı olarak otonom bir şekilde
uygulanmaktadır. Aynı zamanda çekilen resimler üzerinde bulanıklık ve noiseleri engellemek
için morfolojik filtreler uygulanmaktadır. Bu işlemin ardından görüntüle YKİ’ye aktarılır ve
object detection işlemi başlatılır.

Şekil 9. Preprocessing Graphics

2.2.1.1.3.1.2Şekil Tespiti
İHA’nın sınırları içerisinde havada kalış süresini optimum düzeyde kullanabilmek için hedef
tespiti görevini en kısa sürede tamamlamamız gerekmektedir. Çekilen fotoğraflarda yalnızca
ihtiyacımız olan ve muhtemel hedef tespiti için Jetson Nano’da, ortak alanlara sahip gridlere
bölünerek her grid içerisinde “Yolo-v3-tiny” mimarisi kullanılarak ön hedef taraması
gerçekleştirilmektedir. Yolo-v3 tiny mimarisi kullanılarak sentetik veriler ile desteklenmiş
toplamda 90.000 veri ile eğitilmiş bir modele sahiptir. Background ile farklılık gösteren ve
muhtemel hedef olarak görülen gridler yer istasyonuna gönderilir. İstasyona gelen görüntüler
13 şekil sınıflandırmasına sahip convolutional neural network Faster R-CNN ile tekrar kontrol

ile grid üzerinde dost , düşman ayırt edilmesi için şekil tespiti gerçekleştirilmektedir.

Şekil 10. Metre irtifa şekil ve harf tespiti sonucu

Şekil 11. 120 Metre irtifa şekil ve harf tespit sonucu

Yazılım 130 metre irtifaya kadar hedeflerin sınıflandırılmasını yapabilmektedir. Yarışma
senaryosu gereği üçgen şekilleri dost, kare şekiller düşman olarak belirlenmiştir. Yarışma
anında hakemlerin rastgele yerleştireceği hedefler keşif İHA’sı tarafından tespit edilip dost
düşman ayrımı yapılacak ve konum tespitleri gerçekleştirilecektir. Tespit edilen düşman
hedeflerinin konumları, otonom olarak müşterek haberleşilen operasyon İHA’sına gönderilerek
verilen konumun vurulması sağlanacaktır. Dost olarak tespit edilen konum bilgisi kara aracına
gönderilerek faydalı yükün otonom olarak gönderilmesi sağlanacaktır.
2.2.1.1.3.1.3 Konum Tespiti (Localization)
Hedeflerin lokasyon tespitleri için özel bir algoritma geliştirildi.Genel olarak yüksekliğe bağlı
olarak pixeller arası uzaklıkların gerçek uzunluğa çevrilmesi prensibine dayanan bu algoritma
ile uçağın yüksekliği , uçağın gps konumu (gx,gy), pusula açısı (α) ,tespit edilen hedefin orta
noktasının pixel değerleri(β1,β2) tespit edilen görüntünün resim üzerindeki konumunun
pixel uzaklığı (Δdx) , resmin çözünürlüğü (Xh,Yh) ve dinamik olarak yüksekliğe bağlı değişen
iteratif cm/pixel değeri(ConstX) verilerini kullanarak hedefin uçağa olan gerçek izdüşüm
uzaklığı (θ)

hesaplanmaktadır .Gerçek izdüşüm uzaklığı(θ) bilinen hedef,uçağın gps

koordinatları(gx,gy)

ve uçağın

anlık

pusula

geolocationlarının hesaplanması gerekmektedir.

açısı(α)

referans

alınarak

hedeflerin

Şekil 12. Geolocation background calculation

2.2.1.1.3.2 Konum Bilgi Aktarımı
Dost ve Düşman konum bilgileri tespit edildikten sonra, Rocket-PowerBeam telsiz ağ
bağlantısıyla gönderilecektir. Gönderilecek mesaj, JSON formatında olacaktır. JSON mesajı
aşağıdaki

formatına

uymaktadır:

{
dusman_x: double
dusman_y: double
dost_x: double
dost_y: double
}
Bilgi aktarımı Şekil 13 gibi olacaktır.

Şekil 13. Bilgi aktarım diyagramı

2.2.1.2 Operasyonel Uçak
2.2.1.2.1 Aerodinamik ve Mekanik Kabiliyetler
Operasyonel uçak olarak tasarlanan hava aracının sistem performans özellikleri aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir. Bu hava aracı hedef noktaları verisini aldıktan sonra ilgili bölgeye
mühimmat bırakma faaliyeti gerçekleştirecektir. Bu nedenle uçuşu güvenle gerçekleştirmek

için gerekli aviyoniklerin yanında mühimmatı temsilen iki su balonu faydalı yük olarak
taşınacaktır. Hafiflik kriterininin sağlanabilmesi amacıyla ve gerekli aviyonik ve yapısal
elemanlar ile birlikte toplam kalkış ağırlığı 3.2 kilogram olarak belirlenmiştir. Mühimmat
bırakma görevi icra edileceğinden düşük bir seyir hızı tercih edilmiştir. Görevin hassasiyetini
arttırma amacı ile sistem sınırlarını riske atmayacak aynı zamanda olabildiğince düşük bir stall
hızı sağlanmaya çalışılmıştır.

Minimum 15 dakikalık havada kalış performansı ile görevi tamamladıktan sonra insansız kara
aracına yapacağı koruma görevinde esneklik sağlanması hedeflenmiştir. Keşif-gözlem hava
aracında olduğu gibi göreve hızlıca hazır olma amacıyla modülerlik kriterine önem
verilmiştir. Bu doğrultuda montaj süresi 1 dakika içerisinde gerçekleştirmeye imkan verecek
şekilde mekanik tasarıma odaklanılmıştır.

Şekil 14. Sistem performans özellikleri

2.2.1.2.2 Aviyonik kabiliyetler
İHA içerisinde kullanılacak olan RFD868X modülü ve X8R alıcı gibi sistemler Pixhawk (uçuş
kontrol bilgisayarı) üzerinden elektriksel güç ihtiyaçları karşılanacağından yapılan hesapta
Pixhawk’ın güç tüketimine dâhil edilmiştir. İtki sistemi haricindeki diğer sistem elemanları 5V
çıkış verebilen UBEC

modülü üzerinden gerçekleştirilecektir. Yapılan hesaplamalar

sonucunda İHA içerisinde yer alan elektronik elemanların ve itki sisteminin elektriksel güç
ihtiyaçlarının karşılanması için 4S 9000mAh lityum polimer pil tercih edilmiştir.
2.2.2 İnsansız Kara Aracı Kabiliyetleri
İnsansız kara aracı keşif ve gözlem uçağı tarafından belirlenen dost unsurlara, operasyonel
uçağı düşman hedefleri vurduktan sonra faydalı yük aktarımında kullanılacaktır. Düşman
unsurlar temizlenene kadar İKA karargahında bekleyecek müşterek çalışma sunucusundan
gerekli sinyallerin gelmesi ile birlikte göreve başlayıp görevini tamamladıktan sonra karargaha
geri dönecektir. Bu görevin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki İnsansız kara aracının tasarımı
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 15. İKA

İnsansız kara aracı yaklaşık 1,5 kg ağırlığında olup 0,5 kg faydalı yük taşıyabilecek
kapasitededir. Hareket için fırçalı doğru akım motorları kullanıp enerji ihtiyacını DC batarya
üzerinden sağlayacaktır. Aracın belirlenen hedeflere gitmesini sağlamak için ise pixhawk apm
kullanılacaktır. Araç dünya üzerindeki konumunu ve YKİ ile haberleşmesini APM çevresel
birimleri üzerinden sağlayacak ve otomatik olarak yüklenecek olan yol noktaları üzerinden
görevi gerçekleştirecektir.
2.3 Faydalılık
Otonom sistemlerin temel amaçlarından birisi insan hayatını kolaylaştırmanın yanında
güvenliğini de sağlamaktır. Güvenlik konusunda özellikle askeri operasyonların içerdiği yüksek
risk göz önüne alındığında otonom sistemlerin bu alanda yaygınlaşmasının gerekliliği
ortadadır. İcra

edilecek

görev

ile

riskli

operasyonların

insan-makine

işbirliği

ile

gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu sayede risk içeren bölgelerde herhangi bir insan unsuru
bulunmadan, otonom araçlar vasıtası ile müdahale edilecektir. İnsan unsuru ise ana komuta
merkezinde konuşlanarak, insan zekası ve insiyatiflerinin avantajlarını kullanarak insansız
sistemler aracılığı ile operasyonu yönetecektir. Bu çerçevede gerçekleştirilecek görev otonom
araçlar ile insan arasında müşterek çalışmayı hedeflemektedir. Görev otonom araçların esnek
yapısından yararlanılarak gerek askeri taarruz, gerekse insan kaybı riskinin yüksek olduğu
operasyon bölgelerine insan hayatını riske atmayacak şekilde ikmal ve tıbbi yardım
yapılmasını amaçlamaktadır. Otonom araçların bu tip görevlerde kullanılması özellikle
operasyonlara esneklik kazandırmaktadır. Aynı zamanda herhangi bir afet durumunda, afet
bölgelerinde insan hayatını riske atmadan farkındalık ve müdahale imkanı da sağlamaktadır.
Bu yönleriyle yapılması hedeflenen görev birçok fayda sağlamaktadır.
2.4 Yenilik
2.4.1 Birincil Uçuş Ekranı Arayüzü
Bu arayüzle yaratılmak istenen bir “Birincil Uçuş Ekranı”dır. Bu ekranda gösterilecek olan
bilgiler roll, pitch, heading, altitude, ground speed bilgileridir. Gösterilecek olan bu beş bilgi
standart birincil uçuş ekranı düzenine uygun olarak gösterilecektir. Arayüzü oluşturmak için
Dart programlama dili ve Flutter kütüphanesi kullanılmıştır. Daha önce bir yer kontrol istasyonu
veya birincil uçuş ekranı yazılımında Flutter kütüphanesi kullanılmamıştır.

2.4.2 Dart MAVLink kütüphanesi
Kontrol arayüzünün yazılabilmesi için, MAVLink mesajlarını ayrıştıran bir kütüphanenin
kullanilmasi gerekiyordu. Yer Kontrol İstasyonu Dart programlama dilinin Flutter kütüphanesi
ile yazıldığından dolayı, Dart dilinde onun parse edilmesine gerek duyulmuştur. Python, C, C#
gibi diller, MAVLink kütüphanelerine sahip olmalarına karşın Dart dili için böyle bir destek
bulunmamaktadır. Bunun için, Dart programlama dili ile, MAVLink protokolü ile paketlenmiş
byte dizilerini ayrıştırıp, nesneye yönelimli yazılım tasarım prensiplerine uyan bir kütüphane
yazılmıştır.
2.4.3 İletişim
İHA’nın haberleşmesi takımın en çok önem verdiği alt sistemdir. Geçmiş yıllarda yaşanılan
telemetri bağlantısının kopması sorunu, bizi çift kanallı bir veri iletişim protokolü geliştirmeye
itmiştir. Tasarlanan yeni sistemde RFD868X ile kurulan 868 MHz bağlantıya ek olarak,
Powerbeam-M5 ve Rocket AC5 lite arasında MAVLink üzerinden ikinci bir link bağlantısı
kurulmuştur. RFD868X yapısı geçtiğimiz yıllarda ekibin tecrübe ettiği ve elinde olan bir ürün
olduğu için maliyet etkin bir ürün olarak tercih edilmiştir. Rocket AC5 Lite ve Powerbeam-M5
aygıtları bu yıl ekipte ilk kez kullanılacak yapılardır. Bu yapıların seçimi temelde takımın bu
alana ayırdığı bütçeye ve sistemin uyumluluğuna bağlıdır. Takım geçtiğimiz yıl bu alanda
problem yaşadığı için bu alana daha fazla bütçe ayrılmıştır. Ayrılan bütçe toplam tasarım
bütçesinin %30’una tekabül etmektedir. Takımın bu alt sistemin çalışma aralığı olarak
belirlediği temel hedef 2 km’lik bir menzilde, 30Mbps bandında sağlıklı bir veri bağının
kurulmasıdır. Bu yapıdaki isterlerin sağlanması için İHA üzerinde hem RX hem de TX için ayrı
ayrı Link Budget hesapları yapılmış ve ona göre gerekli aygıtlar ve antenler belirlenmiştir. İHA
üzerinde yer alacak RocketACLite 5.8 Ghz üzerinde iki adet 7 Dbi anten kazancına sahip anten
kullanılmıştır.
2.4.4 Yedek Link Bağlantısı
Yer Kontrol İstasyonu - İnsansız Hava Aracı bağlantısının sağlığını korumak için, ana RFD
bağlantısından ziyade, Wi-Fi yoluyla yedek bir telemetri bağlantısı kurulmuştur. RFD bağlantısı
koptuğu zaman, Wi-Fi bağlantısına geçilir. Wi-Fi bağlantısı koptuğu zaman, ana RFD
bağlantısına geçilir.
2.5 Yerlilik
2.5.1 Aviyonik Sistem
Temel Tasarım Noktaları kısmında belirtilen temel tasarım noktalarının düğüm noktası
aviyonik sistemdir. Aviyonik sistemin yapısı tüm tasarım noktalarından etkilenmektedir.
Aviyonik sistemin tasarım noktalarına göre, isterleri gerçekleştirebilmek güç dağıtım birimi
yapısı tasarlanmıştır. Güç dağıtım sisteminin tasarım aşamasında sistemin güvenilir ve
modüler bir yapıda İHA içerisinde bulunan her bir alt sistemin güç ihtiyacını sağlaması
amaçlanmıştır. Bu amaçla sistem için bozucu etki yaratabilecek aşırı akım, kısa ve açık devre,

aşırı ısınma ve aşırı gerilime karşı korumalı bir sistem mimarisi geliştirilmiştir. İHA’nın manyetik
etkilere karşı güvenilirliğinin sağlanması için MIL-STD-461 standardı göz önünde
bulundurularak, bir EMI filtre tasarımı yapılmıştır.
2.5.1.1 Güç Dağıtım Kartı Tasarım Süreci
Bu kartı tasarlamak ve üretmek istememizin temel düşüncesi harici birden fazla eleman
kullanmak yerine tümleşik tek merkezli kontrol edilebilir bir tasarım elde etmektir. Bu
tasarımdaki hedeflerimiz güç modülünün ve çevre birimlerinin bir arada bulunduğu, aşırı
akıma, kısa devreye, açık devreye, aşırı ısınmaya ve aşırı gerilime karşı korumalı bir sistem
tasarlamaktır.
2.5.1.1.1 Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi
İlk olarak alt sistemlerin güç ihtiyacının tanımlanıp tasarlanacak olan sistemin sahip olması
gereken minimum özelliklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle KOUSTECH ekibin
tasarlamış olduğu İHA’lar da kullanılan tüm aviyonik alt sistemlerin elektriksel ihtiyaçları ve
beslemede kullanılan bataryaların değerleri tabloda verildiği gibi belirlenmiştir.
Tablo 3. Sistemin elektriksel karakteristiği

2.5.1.1.2 İç İsterlerin Belirlenmesi
Yaptığımız araştırmalar ve tecrübeye dayanarak ihtiyaç duyabileceğimiz gereksinimler
neticesinde
ortaya çıkaracağımız nihai tasarımda aşağıdaki isterlerin olması gerektiğini belirledik.
• Ani akım ve gerilim değişimlerine karşı snubberlar, sigortalar ve geri besleme devreleri.
• Sıcaklık, EMI ve harmonik korumaları
• Açık devre ve kısa devre korumaları(Hall Effect sensörü, akım trafosu ile ölçüm, Desaturation
methodu ve active miller clamp)
• Alt sistemlerin anlık akımlarının bir MCU tarafından ölçülmesi.
• Ölçülen akım ve gerilimlerin LOG verilerinin tutulması ve yer kontrol birimine bu
verilerin iletilmesi.
• Seçilen alt sistemin gücünün yer kontrol biriminden gelen komut ile kesilmesi.
2.5.1.1.3 Nihai Ürünün Tasarımı

Nihai ürünün tasarımında ilk olarak tam görev uçuşunda İHA üzerinde bulunan tüm alt
sistemler belirlenip bu alt sistemlerin maksimum besleme değerleri, iletim hattı kayıpları,
tecrübesizlik marjini gibi etkenler hesaba katılarak uygulanacak olan besleme değerleri
belirlenmiştir. Güç dağıtım kartı elemanların ihtiyaç duyduğu besleme değerlerinin
düzenlendiği ana kart, oluşturulan

besleme sinyallerinin değerlendirilmesi ile birlikte

dağıtımının da gerçekleştirildiği connector kartı ve filtreleme işleminin gerçekleştirildiği EMI
filtre kartı olarak üç farklı bölüm olarak tasarlanmıştır.

Şekil 16. Ana Kart gerçeklenmesi ve pcb tasarımı

Şekil 17. Konektör Kart gerçeklenmesi ve pcb tasarımı

Şekil 18. EMI filtre kart gerçeklenmesi ve pcb tasarımı

2.5.1.2 Gimbal ve Sürücü Kartı Tasarımı
Görev senaryosu kapsamında keşif görevini gerçekleştirecek platformda hedef tespiti
yapabilmek için kamera sistemine ihtiyacımız bulunmaktadır. Alınacak olan görüntülerin stabil
bir şekilde elde edilmesi için ise kamera stabilizatörüne ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu
kapsamda ekibimiz içerisinde gimbal mekanizması ve gimbal sürücü kartı tasarımı
gerçekleştirmekteyiz. Geliştirdiğimiz gimbal sistemi iki serbestlik derecesine sahiptir. Bu
sistemin yapılandırmasında, ortogonal referans eksenleri ile birbirine monte edilmiş iki çember
bulunmaktadır: Ana çember roll ekseninde uçak gövdesine sabitlenmiş FDAM motor ile
hareket ettirilmektedir. Yardımcı çember ana çembere monte edilmiştir. Üzerine IMU, kamera
ve pitch ekseninde hareketi sağlamak için FDAM sabitlenmiştir. Birbirine monte edilmiş
çemberlerde bulunan FDAM motorların kontrolü platform üzerine monte edilmiş kontrolcü kartı
ile sağlanmaktadır.

Tasarım aşamasında “Trapezoidal Kontrol” ve “Alan Yönlendirmeli Kontrol” yöntemi
karşılaştırılmıştır. Elde edilen simülasyon sonuçlarına göre AYK yönteminin daha yüksek
hassasiyet sergilediği literatüre uygun olarak gözlemlenmiştir. Sistemde bulunan FDAM
motorların

sürüş

algoritmaları

“Alan

Yönlendirmeli

Kontrol(AYK)”

olarak

belirlenmiştir. Belirlediğimiz kontrol algoritmasının pozisyon kontrolü için sistem performansı
kriterlerimize göre uygun olduğu belirlenmiştir. Bu çerçevede döngüde yazılım için MATLAB
ortamında benzetim yapılmıştır ve kontrolcü yapıları oluşturulmuştur.

Şekil 19. Gimbal Simulink benzetimi

Model bazlı çalışmalarda istenilen kontrol çevrim hızları ve gerçekleştirildiğinde sensör verisine
gelecek gürültü miktarı değerlendirilerek aşağıdaki gibi bir donanım mimarisi belirlenmiştir.

Şekil 20. Gimbal sürücü kart şeması

Belirlenen donanım mimarisine göre sistemin şematik ve PCB tasarımı yapılmıştır.

Şekil 21. Gimbal driver PCB

Kontrol algoritması, kontrol algoritmasını uygulamak için C dili kullanılarak geliştirilmiştir.
Seçilen DSP'de C2000 ailesi için özel olarak geliştirilmiş, motor kontrol algoritmaları için özel

olarak geliştirilmiş Dijital Motor Kontrol (DMC) kütüphanesi kullanılmıştır. Bu kütüphanedeki
FOC algoritmasındaki matematiksel dönüşümler, TMS320F379D'deki mikrodenetleyicideki
dahili FPGA arayüzü üzerinde çalışarak kontrol döngülerinin yavaşlamamasını sağlar.
Algoritmanın uygulanması için aşağıdaki akış şeması takip edilmiştir. Motor, başlatma
sırasında açık çevrim konum bilgisi ile çalışır. Kodlayıcıdan ve IMU'dan bilgi gelir gelmez kapalı
döngüye geçiş yapılır. Burada açık veya kapalı olarak bahsedilen çevrim sadece akı bilgisi
içindir. Akım döngüleri sürekli kapalı çalışıyor.

Şekil 22. Software flowchart

2.6 Sadelik
Kullanılan SunnySky motor şaftının uçuş testleri sırasında zarar görmesi ile birlikte uygun şaft
arayışına girildi ve yabancı sitelerde yaklaşık 27 dolarlık bir kargo maliyeti ile karşılaşıldı.
Bunun üzerine motor veri sayfasında paylaşılan veriler neticesinde motor şaftının mekanik
tasarımı gerçekleştirildi ve sponsor olarak ayarlanan sanayi kuruluşunda sadece ürün
malzemesi olan 6000 serisi alüminyum, maliyeti olan 10 TL karşılanarak üretimi
gerçekleştirildi. Üretim sonrası yapılan yaklaşık 12 uçuş testinde üretilen parçalar test edildi ve
uçuşa herhangi bir dezavantaj sağlamadığı görüldü.

Şekil 23. Yerli imkanlar ile üretilen motor şaftı

Motor, pervane, batarya kombinasyonu seçimi sırasında yapılan araştırmalar neticesinde
motor üreticilerinin paylaştıkları itki verilerinin test edilmesinde herhangi bir standart olmadığı
ve yapılacak karşılaştırmalar belli bir standart olmadığından dolayı doğru olmayacağı kanısına

varıldı. Bunun üzerine itki test düzeneği araştırma sürecine girildi ve ihtiyaç duyulan testleri
gerçekleştirebilecek düzeyde bir düzeneğin fiyatının yurt dışında 1250 dolar maliyete sahip
olduğu görüldü. Böyle bir maliyet hem ekip bünyesinde karşılanamayacağı için hem de milli
teknoloji hamlesi bilincine uymadığı için itki test düzeneği tasarım sürecine gidildi. Yapılan 1
aylık çalışma sonrasında ticari ürünler ile aynı isterleri karşılayabilecek seviyede bir ürün ve
yazılım 350 TL maliyetle yerli imkanlar ile üretilmiş oldu. İtki test düzeneğinin üretilmesi ile elde
edilen veri tabanı ile en uygun motor-pervane-batarya kombinasyonu seçildi.

Şekil 24. Yerli imkanlar ile üretilen itki test düzeneği

3. BÜTÇE TABLOSU
Talep edilen malzeme/hizmet vb.
No

Miktar
(TL)

1 SunnySky X3520 - 720 KV İtki motoru

542 TL

2 Here3 GPS
3 MG995 Servo x5 adet

1600 TL
180 TL

4 Karbon Fiber Kare Boru Profil Dış/İç
8mm/5.8mm

100 TL

5 Puntalı LG HG2 3.7V 3000mAh 20A
Discharge Li-ion Pil x 18 adet

910,8

6 AEMC-120151 SL261 AC/DC Current
Probe with BNC Connection and 6.5'
Coaxial Cable, 100mA to 100A Range,
10A-100mV/A, 100A-10mV/A Output

5000 TL

Gerekçe
(Çok bilinen malzeme veya hizmetler
için gerekçe belirtmeye gerek yoktur.
Kullanım amacında netlik
bulunmayanlar için gerekçe
belirtiniz)

Hali hazırda elimizde bulunan 5S 12000
mAh kapasiteye sahip li-on batarya görevin
gerçekleştirilebilmesi için 5S 15000 mAh
kapasitesine çıkarılacaktır.
Gimbal, ESC, Servo, Elektrik motorunun
geliştirtirme sürecinde kullanılacaktır.

