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1.PROJE ÖZETİ
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
2020 Teknofest DTR 1.si olan ekibimiz tarafından hazırlanan yeni İHA’da mutlak başarım
oranı artık saha içinde elde ettiğimiz tecrübelerle maksimize edilmiştir.
Genel araç yapısı 4 kanatlı bir Quadcopter olmakla beraber ağırlığı yüksüz 3277 kg ve
diyagonal uzunluğu 706 cm olup İHA 0 sınıfında bir araçtır. Tasarım ve geliştirme süreci
Solidworks ve Catia kullanılarak, aerodinamik ve dayanım analizleri Ansys programı
kullanılarak tamamlanmıştır. Tasarımda temel amacımız hafiflik/dayanıklılık oranının en
optimize şekilde olmasıydı. Aracın kanat ve ayak mekaniğinde dayanımı çok yüksek olan
karbonfiber malzeme kullanılırken, gövde, bağlantı aparatları ve görev mekanizması
kısımlarında yine dayanımı yüksek ancak daha esnek poliamit malzeme kullanılmıştır.
Gövdede ki bu esneklikle olası kırım senaryosunda yaşanacak fiziki esnek çarpışma sonucu
devinirliğin absorbe edilmesi ve elektronik bileşenler üzerinde oluşabilecek şiddetli sarsıntıların
ve darbelerin en aza indirgenmesi tasarım mimarisinde öncelikli hedef olarak belirlenmiştir.
Tüm tasarım aerodinamik ve mukavemet analizlerinin sonunda özgün olarak tasarlanmıştır.
İHA’da kontrol yönetim birimi olarak yüksek hızlı işlemcisi, 3’lü ataletsel ölçüm birimi(IMU),
gürültülere izole ve yedekli sensör yapısı ile Pixhawk Orange Cube tercihi edilmiştir. Görevlerin
icrasında bir hayli önemli olan küresel konumunun tespiti için gezici olarak Here3 GNSS baz
istasyonu olarak Here+ V2 ile gerçek zamanlı kinematik (RTK) kullanılmaktadır. Radio
kontrol(RC) tarafında parazit önleyici DSSS-FHSS protokollerine sahip 12 kanallı 2.4GHz
AT9S Radiolink kumanda kullanılırken, telemetri modülü olarak 433MHz bandında veri ileten
500mW çıkış gücüne sahip Holybro V3 görev yapmaktadır. Görüntü yakalamak için Everest
1080p 30 FPS kamera, kontrol ve görüntü işleme yazılımının koşturulması için ise yüksek işlem
gücüne sahip Latte Panda Delta(SBC) sistemimize entegre edilmiştir. Anlık 400A patlama
akımlı(sınır) 5S 8400mAh güç kaynağı bulunduran İHA’da, birim voltajda 400 devir, 5.8 (g/W)
verimlilik katsayısına sahip RacerStar BR4114 motorlarla kombin

5,5 inç adımlı 14 inç

uzunlukta 2 pal karbonfiber pervaneler yer almaktadır. Motorların kontrolü 6S 40A T-Motor Air
600MHz frekansa sahip ESC’ler üzerinden yapılırken, sistemin güç dağıtımını 12S gerilim
240A dayanımlı ayrıca 5V-5A, 12V-4A BEC çıkışlarına sahip Matek FCHUB Xclass kartı
üstlenmektedir.Sistem ayrıca 100 A dayanımlı anahtar ve 80A sigorta bulundurmaktadır .
İHA tam kontrollü modda 10 dakika havada kalabiliyorken, maksimum 3m/s trımanma,
8m/s seyir, 4m/s alçalma hızlarına çıkabilmekte tamamen bilgisayar kontrollü otonom uçuşlar
yapabilmektedir. Havadan görüntülü kayıt ve bilgisayarlı görü ile kolayca alan tespiti veya
yazılımdaki ufak değişikliklerle model tespiti yapabilmekte, 700g faydalı yük taşıyabilmekte,
havada veya karada su alım ve boşaltım gibi robotik faaliyetler gerçekleştirebilmektedir.
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1.2 Takım Organizasyonu
Yasin TURANLI
Elektrik-Elektronik Mühendisliği-Mezun(2021)
C++,Python,Gömülü S.,IA,QT,Robotik,Altium
Görevler: Görüntü İşleme, Arayüz Tasarımı
Kontrol Yazılımı, Donanım Konfigürasyon

Yer İstasyonu Sorumlusu

Emirhan KARAHAN
Bilgisayar Mühendisliği-2.Sınıf
Python, C++, Java
Görevler:ArayüzTasarım,Haberleşme Sistemleri

Şeymanur AYDOĞAN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği-4.Sınıf
Proteus,Pspice
Görevler: Donanım Konfigürasyon-Entegrasyon

Mekanik Sorumlu

Donanım Sorumlusu

Akın ARSLAN
Makina Mühendisliği-2.Sınıf
Solid, Catia, Autocad, Ansys, Autodesk CFD
Görevler: Mekanik Analiz, Mekanik Entegrasyon

Nurgül HAŞTEMOĞLU
Makina Mühendisliği-2.Sınıf
Solid,Catia,Autocad
Görevler: Görsel Tasarım Konfigürasyon,Satın Alma

Yazılım Sorumlusu

Kaptan & Pilot

Tasarım Sorumlusu

Hilal ŞANLI
Bilgisayar Mühendisliği-4.Sınıf & Endüstri Mühendisliği 3.Sınıf
Python, C#
Görevler: Arayüz Tasarımı, Kontrol yazılımı

Muhammet Ali DEMİRCİ
Makina Mühendisliği-2.Sınıf
Autocad, Solidworks,C#, Ansys
Görevler: Mekanik Analiz, Mekanik Entegrasyon

1.3 İş Akış Çizelgesi

Tablo 1 – İş Zaman Çizelgesi
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Mekanik Sorumlu

2.DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Ürün

Ağırlık(g)

Pixhawk Cube Uçuş Kontrol Kartı (FC)
174
Here 3 (GNSS)
62
Holybro 433 MHz Telemetri Modül
20
Dark 2.4 GHz Wifi Modül
16
Racerstar BR4114 Motor (BLDC)
137
1455 Karbon Fiber Pervane
22
T-Motor Fırçasız Motor Sürücü (ESC)
22
Radiolink R9DS Alıcı (RC-RX)
12,6
FCHUB Matek XClass Güç Modülü (PDB)
47
Brick Güç Modülü (PM)
23,2
Sigorta
38
Anahtar
67
Leopard-Power 5S 4200 mAh Batarya
510
Röle Modülü
28
Everest USB Kamera
51
Latte Panda Delta (SBC)
118
QR30E Mini Su Pompası
65
Motor Yuvası
18
Gövde-Kanat Montaj Aparatı
22
Kanat
15
Üst Plaka
55
Orta Plaka
120
Alt Plaka
120
Ayak
15
Su haznesi
120
Kablo, Cıvata, Vida, Somun ve Hortum
Yük (su)
Yüksüz İHA Ağırlığı
Yüklü İHA Ağırlığı

Adet
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4
4
4
1
1
1
4
1

Toplam
Ağırlık(g)
174
62
20
16
548
88
88
12
47
23
38
67
1020
28
51
118
130
72
88
60
55
120
120
60
110
150
700
3277
3977

Tablo 2 – İHA Ağırlık Tablosu

İHA’nın yüksüz toplam ağırlığı 3277g iken, tam yüklü
durumda 3977g gelmektedir. Ağırlık dengesi için yapılan
hesaplamalarda,

mekanik

bileşenler

homojen

yapıda

olduğundan ve İHA merkezine göre simetrik olduğundan
denge tablosuna alınmamıştır. Elektronik ekipmanlarda

Şekil1 – İHA Koordinat Düzlemi

yerleştirilirken aynı şekilde homojen kabul edilerek konumlandırılmıştır. İHA’nın diğer
bileşenlere nazaran ağır parçaları ise hassas bir şekilde yatay konumda merkeze alınırken
dikey konum olarak pervane eksenine yakın tutulmuş eylemsizlik momentleri minimize
edilmiştir. Verilen denge tablosu için koordinat düzlemi şekildeki gibidir. İHA ölçüleri X=541,
y=501, Z=278mm uzunluktadır. İHA altında bulunan kırmızı çember (x=270.5, y=250.5 ,z=0)
referans (orjin) alınarak denge tablosu çıkartılmıştır. Nihai olarak aracın uçuş videosunda
görüldüğü üzere denge ve kontrole dayalı hover performansı istenilen seviyededir.
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Donanım Ekipmanları
Pixhawk Cube
Here3
Holybro Telemetri

Racerstar Motor

Boyutlar
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik
84x44x28mm
50mm çap 8mm yükseklik
26mm x 53mm x 10.7mm

46.2mm çap 35.5mm yükseklik

Karbon Fiber Pervane

1455
Pervane uzunluk 14 inç
Pervane yolu 5.5 inç

T-Motor Air ESC

70mm x 28mm x 9.2mm

Radiolink Alıcı
Matek PDB
Matek Mini PDB
Sigorta
Anahtar

43mm x 24mm x 15mm
55mm x 55mm x 1mm
36x36x1mm
20x70x30mm
50mm çap 70mm yükseklik

Leopard Batarya

138x44x45mm

Röle Modülü
Pi Kamera V2.1
Latte Panda Delta

40x25x20mm
23.86x25x9mm
120 mm x 80 mm x 29 mm

Uzaklıklar (mm)
Y
Z
0
228
60
20
228
-60
-30
260
277
0
210
-277
0
210
0
277
210
0
-277
210
277
0
245.5
-277
0
245.5
0
277
245.5
0
277
245.5
177
0
210
-177
0
210
0
177
210
0
-177
210
0
80
260
80
0
210
0
-60
150
-20
80
260
20
-80
260
0
25
150
0
-25
150
0
60
150
0
0
100
0
0
210
X

Tablo 3 – İHA Denge Tablosu

İHA’nın boyutsal parametrelerine gelindiğinde diyagonel uzunluk (frame boyu) 706mm, alt
ve orta plaka 220mm x 178mm x 4mm, üst plaka 120mm x 170mm x 2mm ölçülerindedir.
Kanat karnonfiber boru iç çap 14mm, dış çap 16mm, uzunluğu 270mm, iniş takımı 14mm, dış
çap 16mm uzunluk 20mm olmakla beraber genel İHA ölçüleri yükseklik 278mm, genişlik
541,16mm, uzunluk 501mm, kanat açıklığı 705.75mm,kanatların yerden yüksekliği 245mm’dir.
2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Döner kanat İHA’nın mekanik aksamları olan 2 adet gövde plakası, 1 adet üst kat için yarım
plaka, 4 adet kol-gövde bağlantı parçası, 4 adet motor yuvası, 4 adet iniş takımı-kol bağlantı
aparatın tamamı SolidWorks üzerinde tasarlanmış, SLS tipi 3D yazıcı kullanılarak PA2200
poliamit malzemeden imal edilmiştir. PA2200 poliamit malzemesinin maliyeti çok fazla
olduğundan testlerde 3D yazıcı ile imal edilen, PLA (1,25 gr/cm^3) parçalar kullanılmaktadır.
İHA’nın 4 kolunu (270mm) ve iniş takımını oluşturacak 4 ayağı (200mm) hem diğer parçalara
göre daha fazla kuvvete maruz kalacağı için hemde genel ağırlığın hafif olmasının istenmesi
sebebiyle dayanımı çok daha yüksek olan dış çapı 16mm, iç çapı 14mm olan karbonfiber (2,27
gr/cm^3) borular kullanılmaktadır. Tüm mekanik parçalar M3 cıvata, somunla sabitlenmiştir.
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Şekil 2 –Mekanik Parçalar

Hava akımı ve itkiden kaynaklı oluşacak kuvvetlerin en çok baskı yapacağı bölgelerin
doluluk oranı yüksek mukavemet için %90 seviyede tutulmuştur. Kuvvet etkisinin az olduğu
kısımlarda tasarımsal olarak kanal ve daireler oluşturulmuş, İHA’nın dayanıklılığını arttırılması
ağırlığın azaltılması amaçlanmıştır. Bu sayede dikey iniş-kalkış sırasında gövdede hava
akımının etki ettiği yüzey alanı küçültülmüş, itkinin tersi yönde oluşan kuvvet minimuma
indirilmiştir. Ayrıca bu metotla beraber yarışma sonrası geliştirmeler için tasarımda büyük
değişikliklere gitmeden farklı elektronik bileşenler için kullanılacak vidalama, kelepçeleme gibi
montajlama yöntemlerinin istenilen alanlara daha kolay yapılabilmesi öngörülmüştür.
Ansys programı üzerinde kanatlar için yapılan yapısal
statik analizinde karbon fiber boruların,

motorların

oluşturacağı 20 newtonluk maksimum itki kuvveti altında en
çok 2,7138mm elastik esnemeye sahip olduğu analiz
edilmiş, 2mm’lik esneme değerinin kullanılan 395GPa’lık
karbon

fiber

boru

için

hiçbir

sorun

oluşturmadığı

doğrulanmıştır. Toplam deformasyon analizinde ise motor
yuvasını oluşturan poliamit parçanın, motorların oluşturacağı
20 newtonluk maksimum itki altında maksimum 3,1671mm
esnediği analiz edilmiştir. Bu esneme değeri poliamitin
esneyebileceği maksimum değerin çok altında olmakla
Şekil 3 – Mukavemet Testi

beraber tolere edilebilir ve uçuş sırasında bir risk yada engel

teşkil etmeyecek düzeydedir.
İniş takımı mekaniğinde İHA’nın denge durumu gözetilerek, ağırlık merkezinden fazlaca
uzak, kuvvetlerin çıkış noktası olan motorlarada yakın olması istenmiştir. Yer tutuşunun en iyisi
olduğu düşünülen bu mekanikle olası olumsuz hava koşullarında yapılan inişler için çok geniş
bir alan üzerinde zemin teması gerçekleştirebilmekte ve denge sağlanmaktadır.

Şekil 4 – Mekanik Tasarım
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2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Kızıl Kuasar Aquila IHA aerodinamik, kararlılık ve kontrol gereksinimleri hesaplamaları
yapılırken aranan; motor ve pervane kombinasyonu ile 4kg'lık bir kütleyi sorunsuz bir şekilde
kaldırabilmesi ayrıca olumsuz hava koşullarına rağmen bu isteri karşılayabilecek aerodinamik
yapıya sahip olmasıdır. Döner kanatlı IHA'larda itkiyi sağlayan sistemler yer düzlemine paralel
konumlanmış pervanelerin oluşturduğu hava akımıdır. Çeşitli pervane kombinasyonları farklı
aerodinamik özelliklere sahiptir dolasıyla çeşitli avantaj ve dezavantajları beraberinde getirir.
Aquila quadcopter IHA 4 adet 13 inç boyutlarında 5,5 inç yunuslama değerine sahip
karbonfiber pervaneler kullanarak yer çekimi kuvvetini yenmeye çalışır. Tercih edilen özellikler,
motor kombinasyonu ile birlikte gerekli itkiyi sağladığı gibi sahip olduğu pürüzsüz yapısı ile
uçuş aerodinamiğine katkı sağlar. Açık havada 0-8metre irtifada hareket edecek olan İHA,
rüzgardan asgari düzeyde etkilenmesi için boşluklu yapıda tasarlanmış, çeşitli açılardan
esebilecek rüzgarı içerisinden geçirerek uçuş performansını etkilemeyecek şekilde parçalar
konumlandırılmıştır.
Hover durumu için gereken kuvvet hesaplanırsa(bir motor için);
𝑇𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑙𝑖 =

𝑚𝑥𝑔
3,9 𝑥 9,81
=
= 𝟗, 𝟓𝟔𝑵
4
4

Parametreler:
𝐾ü𝑡𝑙𝑒: 3900𝑔,

𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑉: 400,

𝐵𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖: 6𝑆 = 25,2𝑉,
𝑃𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑒: 1355,
25,2
400 ∗ 2
𝐶𝑡 : 0,0999,
𝐷: 13𝑖𝑛ç = 0,3302𝑚,
𝑛:
= 84𝑅𝑃𝑆,
60
𝑔 = 9,81(𝑌𝑢𝑛𝑢𝑠𝑒𝑙𝑖 𝐻𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑚𝑎𝑛𝚤 𝑑𝑒𝑛𝑖𝑧 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒𝑠𝑖𝑛𝑒 𝑔ö𝑟𝑒 𝑦ü𝑘𝑠𝑒𝑘𝑙𝑖ğ𝑖 𝑠𝑎𝑑𝑒𝑐𝑒 100 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑑𝑖𝑟)
𝜌:

𝑃
100700𝑃𝐴
1,1788kg
=
=
𝑅𝑥𝑇
287 𝐽 𝑥 297,65
𝑚2
𝑘𝑔∗𝐾

(Bursa ortalama 1007mb basınç ve 24,5°C 13 − 18 Eylül ayı sıcaklığına sahiptir)
Pervaneden elde edilecek itki kuvveti (newton):
𝑇 = 𝐶𝑡 𝑥 𝜌 𝑥 𝑛2 𝑥 𝐷 4 = 𝟗, 𝟖𝟕𝑵

𝑻%𝟓𝟎 𝒊𝒕𝒌𝒊 > 𝑻𝒈𝒆𝒓𝒆𝒌𝒍𝒊
Mekanik analiz ekibimizin
Autodesk CFD programı
üzerinde

İHA’nın

mekanizması

görev
ve

komponentleri
Şekil 5 – Aerodinamik Testi

üzerindeyken ters istikamette yaklaşık 32km/h rüzgâr ile

simüle ettiği aerodinamik sürükleme analizinde hava direnci oluşumu sonucunda İHA’nın
uçuşunu zorlaştıracak veya engel olacak herhangi bir olumsuz sonuç elde edilmemiştir. Analiz
sonuçlarına göre takımımızın mekanik biriminin plaka üzerinde hava akışını kolaylaştırmak için
açılan dikey konumdaki 16 adet 3mm genişlik, 27mm uzunluk; yatay konumdaki 16 adet 3mm
genişlik, 20mm uzunluktaki kanallar ve 4 adet 10mm, 1 adet 30mm çapındaki delikler oluşan
hava direncini azaltarak İHA’nın görev sırasında uçuşunu daha stabil hale getirecektir.
7

2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Görev mekanizması için çeşitli sistemlerin kullanılabilirliği
tartışılmış
çalışmaları

olup

uygun

yapılmıştır.

görülen

düzeneklerde

Çalışmaların

sonunda

test
farklı

sistemlerin daha hızlı çalışabildiği görülmüştür ancak riskgetiri oranı en uygun olan ve 2020 IHA yarışmasında da
kullanıldığı için, yüksek başarım oranı, avantajları ve
kullanım senaryoları keşfedilmiş su pompalı sistemin
Şekil 6 – Görev Mekanizması

kullanımına devam edilmesi kararı alınmıştır.

Görev Mekanizması Bileşenleri: 2 adet su geçirmez özellikli dakikada 4L su aktarımı
yapabilen QR30E DC fırçasız mini su motoru, görev bilgisayarından gelecek sinyalle motorları
12V gerilim üzerinden enerjilendirecek 2 röle modülü, özel tasarlanmış ve 3 boyutlu yazıcıdan
çıktısı alınmış 1L su kapasitesine sahip poliamit su haznesi ve su aktarımında kullanılacak 2
adet 8mm çaplı su hortumudur. Su haznesi imalatında deneysel tecrübeler neticesinde
poliamit malzemesi kullanılmıştır. Üretim teknolojisi sebebiyle pürüzsüz ve yoğunluğu
nedeniyle su geçirmez ve hafif bir hazne üretilmesi amaçlanmıştır. Su haznesi
120mmX160mmX60mm ölçülerinde, su boşaltma motoru takılı olmadan toplam 1L iç hacme
sahipdir. Bu hacimin hepsi doldurulmayacağı gibi taşma ihtimallerine karşı ekstra büyük
tasarlanmıştır.
Görev Mekanizması Çalışma Prensibi: İHA’dan su alma
alanına, bir ucu hazne deliğine monteli diğer ucunda su
pompası bulunan 1.5 metrelik bir hortum sarkıtılacaktır.
Konum ve irtifa doğruluğu görev bilgisayarı tarafından
onaylandıktan sonra röle enerjilendirilecek, suya gömülü
olan pompa 1.5 metre yukarıda bulunan İHA’nın haznesine
Şekil 7 – Görev Mekanizması İç Kesit

suyu hortum vasıtasıyla pompalamaya başlayacaktır. Fazla

dolumda su haznesi tahliye deliklerinden dışarı atılmaktadır. Boşaltma işleminde ise hazne
içinde alt kısımda bulunan su pompası, haznenin tasarımından kaynaklı altta biriken suyu yine
aynı mantıkla haznenin diğer deliğinden dışarıya ufak bir hortum vasıtasıyla boşaltmaktadır.
Sistemin basit işleyişinin yanında en büyük avantajı su hacminin çift taraflı kontrolü
tamamen sistem tarafından sağlanmaktadır. Su haznesinin doluluk oranını belirlemek için
fazladan bir sensör/malzeme kullanımı ağırlığı artırmamak için tercih edilmemiştir. Su haznesi
doluluğu, yapılan ölçüm ve deneylerle motorların çalışma süreleri baz alınarak yüksek
doğrulukla anlaşılabilmektedir. Hedef tespit ve tanıma sistemine ilişkin detaylar madde 2.6'da
detaylandırılmıştır.
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2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
Görev isterlerinin bir önceki seneyle aynı olması sebebi ile geliştirilen İHA’nın güç
sistemlerinde ve itki sisteminde büyük farklar olmamakla beraber daha çok kontrol ve konum
sistemlerine odaklı değişimler yapılmıştır. Daha iyi performans isteyen ekibimiz ekonomik gücü
doğrultusunda bu sistemlerde tamamen revizyona giderek başarım skalasında istenilen eşiği
tamamen geride bırakmıştır.
•

İtki ve Güç Sistemleri

Derece elde edebilmek adına kontrol ve robotik performans kadar alınacak su için yüksek
kapasite ve yüksek hızda önemlidir. Kusursuz ve hızlı bir görev performansı için ekibimiz itki /
ağırlık oranının minimum 2.25 olmasını öngörmüştür. Tasarım ve analizler sonunda 2 kat
düşürülen İHA ağırlığı için hafiflik ve güç dengesini en iyi verime ulaştıracak konfigürasyonda
yine 5S batarya, 14 inç karbonfiber pervane ve BR4114 fırçasız DC motor seçimi
değiştirilmemiştir.
İtki sisteminin en önemli bileşeni ve tüm sistemin en büyük enerji tüketicisi olan BR4114 dış
rotorlu motorlar (outrunner) dakikada her volt birimi için yüksüz 400 devir sayısına sahip (400
KV) ve 22.2 volta (6S) kadar da devir üretebilmektedir. İHA üzerinde kullanılan pervane için
performans parametreleri verilen motorun en büyük seçim kriterleri diğer motorlara göre
maliyet/performans ve gram/Watt yani verim katsayılarıdır.
BR4114 Fırçasız DC
Motor

Pervane
Tipi

1455
3K
2 Pal

Gerilim
(V)

21V

Gaz

%20
%40
%60
%80
%100

Yük
Akımı
(A)
2.1
4.4
9.5
12.5
17

İtki
(g)

Güç
(W)

Verim
(g/W)

390
720
1380
1650
2100

44.1
92.4
199.5
262.5
357

8.84
7.79
6.91
6.29
5.88

Tablo 4 – Motor Performans Tablosu

Tam gazda 8400g itki sağlayabilen motorların toplam akım değeri 68A, harcanan
maksimum güç toplamda 1428W olmaktadır. Sadece motorların güç isterinin karşılanabilme
süresi doğrudan uçuş süresini yüksek doğrulukla verebilir. Ortalama uçuş süresini hesaplarken
hover ve agresif uçuşların da ortalaması düşünülerek %80 gaz ile sisteminin toplam akımına
bakıldığında 54A(50A+4A) ölçülmektedir.Görevler için 8 dk uçuş süresi yeterlidir. Bataryanın
tamamen kullanılamamasından ötürü %20 ek kapasite ile mah değeri hesaplanabilir.
𝐁𝐚𝐭𝐚𝐫𝐲𝐚 𝐊𝐚𝐩𝐚𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐀 × 𝟏𝐡 = 𝟏. 𝟐 𝐱 (𝟓𝟒𝐀 𝐱 (
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𝟏
𝐡)) = 𝟖𝟏𝟎𝟎𝐦𝐀
𝟖

8000mah-8500mah bataryalar arasında marka kalitesi de baz alınarak en uygun
ağırlık/kapasite değerlendirmeleri yapılmış paralel bağlı 2 adet Leopard 5S 4200mAh 40C
kullanımında karar kılınmıştır. Bataryanın verebileceği anlık akımın sistem maksimum ana
akımından 1.2 kat fazla olması gerekir. Sistem tam gazda 68A toplam motor akımı
çekmektedir. Diğer bileşenlerin çalışma gerilimlerinden ötürü çektikleri güç ihmal edilirse
bataryaların her birinde(olası diğer bataryanın devre dışı kalma durumu) 68A’in %20sinden
fazla akım vermesi gerekir.
𝟔𝟖𝑨 / 𝟒. 𝟐 𝑨𝒉 = 𝟏𝟔. 𝟏𝟗 𝑪
Nihai olarak elde edilen kapasite değeri bataryaların 40C değerinin 2 katından daha düşük
olması sebebiyle herhangi bir performans kaybı yada risk öngörülmemektedir.
•

Elektronik Kontrol Sistemi

Donanım bazında dinamik sistemleri istenilen seviyede kontrol etmek ve kararlı hale
getirebilmek için temel argümanlar hız ve geri bildirim için veri doğruluğudur. Bu iki argümanda
temelinde sistemin donanımsal yeteneklerine bağlıdır. Dolayısıyla otopilot sistemi üzerinde
bulunan sensörler, sensör verilerinin işlendiği ve sürekli kontrol edildiği yazılımın hızını
belirleyecek olan işlemci frekansı ve mimarisi önem arz etmektedir. Kullanılan Pixhawk 4
kaliteli bir FC olsada izole bir sistem olmadığından çevresel faktörlerden kolay
etkilenmekte(ışık, manyetik alan, sıcaklık, aerodinamik etki) ve sensör verilerinin hata oranını
tolere edememekteydi. Kararlı uçuş için kalkıştan inişe kadar hata istenmeyen bir yaklaşımla
yapılan çalışmalar sonunda her bir sensörünün muadillerine kıyasla yüksek doğrulukla
çalışması, STM32H743 M7 işlemcisiyle yakaladığı 400MHz frekans hızı, 2 Barometre
(MS5611) sensörü, ICM20649(IMU), ICM20602 (IMU), ICM20948 (IMU+Pusula) olmak üzere
3 ayrı IMU ve en önemlisi kontrol ünitesinin çevre faktörlerine izole bir yapıda olması sebebiyle
Pixhawk Cube sistemin uçuş kontrol merkezine konumlandırılmıştır. Bu donanım ile Chibios
RTOS üzerinde koşturulan Ardupilot yazılımında işlemci hızı ile PİD algoritması yeterli hızda
döndürülmekte, yüksek sensör doğruluğu ile EKF çekirdeklerinin minimum hata varyansı ile
çalışması sağlanmaktadır. Kart üzerinde aynı zamanda uyumlu donanım ekosistemi içerisinde
bulunan bileşenlerle bağlantı kurulabilmesi için SPI, I2C, CAN, UART iletişim portları
bulunmaktadır. Kontrol kartı brick güç modülü üzerinden beslenirken Pixhawk Cube, CAN
portundan Here3, USB portundan Latte Panda Delta, Telem portundan Holybro V3, RC IN
üzerinden R9DS RC alıcı ile ve MAIN OUT çıkışlarından da ESC’ler ile veri bağlantısı
kurmaktadır.
Stabilite için İHA açısal konum ve referans sistemi (AHRS) içerisinde elde edilen doğru
konum, pozisyon ve yön bilgilerinin akabininde elektronik kontrol çıktılarının da hızlı bir şekilde
mekanik kontrol dinamiklerine evrilmesi gerekir. Kontrol ünitesi tarafından motor sürücüleri için
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üretilen sinyallerin parazitlerden etkilenmeyecek şekilde hızlı işlenmesine ve motor devrinin
kontrolü için anahtarlanacak uygun akımlı aktif devre elemanlarına ihtiyaç vardır. Nihai olarak
motorların elektronik kontrol ünitesinde; dijital sinyal kullanan ve 600Hz salınımla anahtarlama
yapabilen, 6S çalışma gerilimi ile sistem gerilimine uygun, güncel yazılımlı ve motor akımından
fazlaca yüksek 40A akım dayanımına sahip T-Motor Air modeli kullanılmaktadır.
•

Bilgisayar Sistemi
Daha önce kullanılan Jetson Nano platformu arm tabanlı
işlemcisinden ötürü kullandığımız bazı modülleri derleyememekteydi.
Bu modüller için arm işlemciye derleyiciler yazmak bize zaman
kaybettireceğinden ve bazı yazılımları, programları sahada ve
çalışmalarda zaman kazanmak için İHA üzerindeki bilgisayarda daha
hızlı çalıştırmak istememizden ötürü intel işlemcilere sahip tek kart

Şekil 8 – Latte Panda

bilgisayarlara yönelim olmuştur. Performans kaybı yaşamamak için

güçlü bir kart olan Latte Panda Delta tercihi yapılmıştır. Üzerinde 4 GB düşük güç tüketimli
2400MHz RAM, dahili 32GB eMMC, 700MHz Intel UHD Graphics GPU ve 4 çekirdekli 2.4 GHz
8.Nesil Celeron işlemci barındıran kart görevde beklenen bilgisayarlı görü performansını
verirken kendisini yormamaktadır. Aynı zamanda yerleşik Arduino Leonardo denetleyicisine
sahip olması sebebiyle 5V röle tetikleyebilmesi için lojik seviye (3.3V-5V) dönüştürücülerini
kullanmaya gerek duymamaktadır. Kamera ve Pixhawk Cube ile bağlantısını USB portundan
yaparken gücünü Mikro USB kablo ile PDB üzerinden 12V-3A olarak almaktadır. Röleler ise
dijital pin çıkışlarına konumlandırılarak pyFirmata modülü üzerinden python yazılımı ile
rahatlıkla kontrol edilebilmektedir.
•

Küresel Konumlama (Navigasyon) Sistemi

Bir önceki yarışmada derece alınamama sebeplerinin baş aktörü olan
konumlama sistemi tamamen revize edilerek yeniden ele alınmış ve
çözünürlüğü daha keskin ve daha hızlı olan çözümlemeler üzerine
yoğunlaşılmıştır. Cube ile yüksek uyumu, tek başına kullanılabilme, RTK
ile gezici modunda kullanılabilme gibi avatajlarının yanında, içerisinde
ICM20948 ataletsel ölçüm birimini bulundurması ve STM32F302 yerleşik

Şekil 9 – Here3 GPS

işlemciye sahip olması, 72 kanal uydu izleme ve -167dBm
hassasiyetnin olması neticesinde Here3
GNSS modülü tercih edilmiştir. Kontrol kartıyla CAN protokolü
üzerinden konuşuan ve bir çok konumlama sistemini destekleyen
(GPS,GLONASS,GALİLEO) GNSS modülünün yanında, Here+ V2
Şekil 10 – Here+ RTK

RTK base modülü kullanılmaktadır. 2.5 cm hassasiyete kadar
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konum doğruluğuna erişilebilen bu sistemde yaklaşık yarım saatte alınan etütle 30 cm
hassasiyet yakalanabilmektedir. Görevler için en kritik alt sistem olarak gördüğümüz küresel
konumlama sistemindeki bu değişimle, olumsuz hava koşullarında dahi tatmin edici bir
performansla yer kürede x,y,z konumu yüksek doğrulukla tespit edilmekte, görevler için
başarım oranı maksimum seviyeye çıkmaktadır.
•

Radyo Kontrol Sistemi
Tecrübeler neticesinde yarışma sahasında bir diğer dikkat edilmesi
gereken en önemli husus yapılacak kablosuz bağlantılar için
girişimlerden kaynaklı yaşanacak olumsuz senaryolardır. Bu aşamada
sorunsuz çalışan bizim için kendini ispat etmiş Radiolink AT9S modeli
kullanımına devam edilmektedir. Yoğun elektromanyetik ortamlarda
dahi uyguladığı DSSS (Doğrudan Dizili Yayılma Spektrumu) ve FHSS
(Frekans Atlamalı Yayılma Spektrumu) iletişim metotları ile bağlantı
yada veri kaybı gibi problemlerle karşılaşmadan görevini icra

Şekil 11 – Radiolink AT9S

edebilmektedir. 12 kanala sahip kumanda 2.4GHz bandında 3km

uzaklığa konuşabilmekte, beraberindeki R9DS alıcı ise aldığı verileri herhangi bir encodera
gerek duymadan tek kablo ile SBUS protokolü üzerinden kontrol kartına aktarabilmektedir.
•

Yer Kontrol Sistemi

Yer kontrol yazılımlarında yerli yazılımımızla beraber Mission Planer ve QGround Controller
kullanılmaktadır. Yerli yazılım ve QGC daha çok izleme ve takip için kullanılırken; kurulumlar,
kalibrasyonlar, seri port çıkışları, can port çıkışları, kumanda kanal ayarları, uçuş güzergahı
gibi manuel veya otonom uçuş için gerekli olan tüm düzenlemeler Mission Planer üzerinden
detaylıca yapılmakta tüm sistem eksiksiz olarak kontrol edilebilmektedir.
Görevlerin icrasına yönelik yapılan yoğun çalışmalar neticesinde ise 2 görevinde kontrol
bilgisayarı tarafından yazılım üzerinden yapılması öngörülmüştür. Otonom modda yapılan
uçuşlarda bazen anlık konum ve hız parametrelerinden(AHRS) kaynaklı küçük (bazen büyük)
rota sapmaları

kırımlara sebep olabilmektedir. Cube’de RTK ile yapılan uçuşlarda

bu

sapmalar bir hayli az olsada yazılım ile kordinat kontrollü algoritmalarımız sayesinde uçuşları
çok daha güvenilir ve istediğimiz rotada görebilmekteyiz. Uçuş yazılımı dronekit modülü
kullanılarak yazılmıştır. Dronekit açıkları bulunan çok stabil çalışmayan bir modül olmasına
karşın açıkları

tespit edilmiş ve geliştirilen algoritmalarla bu açıklar kapatılarak modül

üzerinden İHA’da sorunsuz tam kontrol sağlanmıştır.
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•

1.Görevin Gerçekleştirilmesi

İlk olarak İHA çalıştırıldıktan sonra içerisindeki kontrol bilgisayarının VNC sunucusuna
otomatik bağlantısı beklenir. Yazılımının içerisine 1.görev kordinatları girildikten sonra sahaya
geçilerek İHA görev başlangıç konumuna yerleştirilir. Uçuş öncesi checklist adımları geçilir.
Araç arm moduna alınır. Kontrol bilgisayarı terminalinden yazılımın başlatılmasıyla görev de
başlatılmış olur. Araç kendisini yazılımdan gelen komut ile “GUIDED” moda alarak toplamda 3
basit fonksiyon (Kalkış yap-Kordinata Git-İniş yap) ile görev doğrultusunda izlenmesi gereken
rotayı 6 metre irtifada 5m/sn hızla giderek 1.görevi sonlandırır. 3 fonksiyon kendi içerisinde
irtifa kontrolü, mod kontrolü, hız kontrolü, kordinattan çıkış-kordinata varış kontrolü gibi komuta
uygun kontrol parametreleri barındırmaktadır. Herhangi bir noktada İHA üzerinden okunan
parametreler verilen komutlarla bağdaşmıyorsa yada komut algılanmamışsa kontrol bilgisayarı
doğrudan otopilota müdahale etmektedir. Kontrol bilgisayarı verdiği her komut için uçuş kontrol
kartını bir döngü içinde denetler. Komut yerine getirildiğinde birden fazla parametreyi kontrol
ederek emin olur. Ardından denetleme döngülerini kırarak yeni komutu verir ve tekrar yeni
komut için denetleme döngüsünü başlatır. Bu fonksiyonlar tamamen kusursuz çalışmaktadır
ve önceliği konum kontrolü olduğundan Mission Planner üzerinden oluşturulan otonom
uçuştan daha doğru bir rota çizmektedir.
•

2.Görevin Gerçekleştirilmesi

Araç 2.Görev için kalkış iniş ve seyir fonksiyonlarının dışında extra fonksiyonlar
çağırmaktadır. İHA başlangıçta 1.Görev fonksiyonlarını kullanarak başlattığı 2.görev sürecinde
hat başı kordinatına varış kontrollü 8m irtifa 5m/s seyir fonksiyonu ile geldikten hemen sonra
görüntü tespit fonksiyonunu başlatır. Hızını 1m/s düşürerek hat sonuna hareket eder. Alanı
bulamadığı takdirde İHA hatsonundan tekrar hatbaşına 10 metre irtifayla 1 tur daha gider.
Hedefi bulduğunda ise hedef tespit ve tanıma sistemi başlığında (Madde 2.6) anlatılan metotla
kırmızı alanın kordinatlarını alarak tekrar 8 metre irtifaya çıkar ve rotasına devam eder. Su
alma alanının kordinatına varış kontrollü seyir fonksiyonu ile giderek irtifasını 1 metreye
düşürür. 1.5metrelik hortum ucuna bağlı su pompası suya bırakılmış olur. Bilgisayar irtifa
değerini 1 metrede, anlık kordinatlarıda su bırakma alanının kordinatı olarak onayladığında su
pompasını aktif edecek röleyi enerjilendirir. Mavi alana bırakılan su pompası hortum
vasıtasıyla suyu İHA altındaki hazneye doldurur. Dolum tamamlandıktan sonra kırmızı alanı
tespit ettiği noktaya 4m irtifada 2m/s hızla intikal eder. İHA haznesindeki suyu boşaltacak
pompanın rölesini enerjilendirilir ve su boşaltılır. Daha sonra İHA uçuşunu tamamlamak için
kalan kordinatları çıkış kontrollü seyir fonksiyonları ile tamamlayarak iniş bölgesine geçer, iniş
yapar ve 2. görevi sonlandırır.
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Şekil 12 – Devre Şeması
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Yarışma sahasında tespit edilmesi beklenen kırmızı alan için açık kaynak görüntü işleme
kütüphaneleri arasında en popüler olan OpenCV kullanılmaktadır. Renk ve şekil tespiti için ileri
seviye fonksiyonlar barındıran bu kütüphane mevcut görevde tespit ve tanıma için fazlasıyla
yeterli ve performanslı durumda olduğundan model eğitimi, derin öğrenme gibi çözümlemeler
tercih edilmemiştir.

Yazılan yazılımla HSV uzayında iterasyonlar ile eşikler algılanarak

çıkartılan yüksek doğruluğa sahip renk kümeleri tespit ediliyor. Daha sonra yine iteratif bir
yaklaşımla açık olmayan şekillerin kenar sayıları ve oluşturdukları açı sayısı belirlenerek renk
kümesinin geometrik modeli ortaya çıkartılıyor. Yazılımdaki bu yaklaşımlar, HSV renk uzayı,
uygulanan median, maskeleme ve maskelemeye yapılacak erozyon değeri gibi parametreler,
oluşturulan panel üzerinden manual olarak ayarlanabilir durumdadır. Bu şekilde tespit edilmesi
istenen görüntünün farklı hava ve ışık koşullarında renk tonu değişimine karşı parazitsiz, stabil
bir performans sağlayabilmesi için manual olarak ayarlanabilir.
Yazılım İHA üzerinde kontrol bilgisayarı görevi görecek, yüksek performanslı Latte Panda
Delta üzerinde koşturulacaktır. Göreve tamamen hazır yazılımın koşturulabilmesi için hem
Windows 10 hem de Ubuntu 18.04.3 üzerine kurulan ortamların imajları dijital olarak
yedeklenmiştir. Latte Panda CSI portuna sahip olmadığından Everest SC-HD03 USB kamera
kullanılmaktadır. Bir hayli geniş açıya sahip kamera düşük irtifalarda dahil geniş alan
görüntülerini 1080p-720p çözünürlüklerinde 30 FPS olarak yakalayabilmektedir.

Şekil 13 – Görev Algoritması

Hedef tespit tanıma sisteminin 2 aşaması vardır. 1.Aşama görüntünün tespit edilmesi ile
beraber kırmızı alanı kamera kadrajı içerisine alma. 2.Aşama ise kırmızı alanı kamera
kadrajında ortalayarak 2 metre irtifaya inmektir. Hedef tespiti yazılımı, İHA kontrol yazılımının
belirli bir bloğunu kapsar. Kontrol yazılımı kırmızı alanın bulunduğu hattın en başında görüntü
işleme fonksiyonunu çalıştırır ve başlangıçta 7 metre irtifada 1m/sn hızla hat sonuna seyir eder.
Belirtilen yaklaşımlar neticesinde görüntü alanında kırmızı ve yuvarlak su bırakma alanı tespit
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edildiğinde İHA bulunduğu kordinatta 1 saniyeliğine “BRAKE” moda geçerek durur. Bir diğer
sorunsuz çalışan yöntem alanın tespit edildiği anda kordinatların çekilmesi ve başta gidilecek
hat sonu kordinatlarının, kırmızı alan kordinatları ile değiştirilmesi sonucunda gidilecek yeni
kordinat olarak belirlemesidir. İHA durduğu noktada kırmızı alanı göremediği olası bir durumda
bulunduğu noktadan 1 metre irtifa kazanarak kırmızı alanı yeniden kadraja sokmaya çalışır.
Ancak bu zamana kadar karşılaşılmış bir problem değildir.

Şekil 14 – Hedef Tespit Sistemi

İHA kırmızı alanı kadraja soktuktan hemen sonra görüntü 9 parçaya bölünür(Şekil x). Daha
sonra kontrol yazılımı, görüntü işleme algoritmasının kırmızı alanı tespit ettiği kareye göre
İHA’ya sürekli roll ve pitch komutları vererek kırmızı alanı merkez karede sabitlemeye çalışır.
Kırmızı alan merkez kareye girdikçe İHA irtifa düşürür. Merkez kareden çıktıkçada tekrar
merkez kareye alınması için kontrol yazılımı roll pitch komutlarının döngüsünü yeniden
başlatır. Merkez kareye sabitlenerek düşürülen irtifa 2 metreye kadar indiğinde ise görüntü
işleme yazılımı sonlandırılır ve İHA’nın anlık kordinatları 2 float değişken içerisine yazdırılarak
suyun bırakılacağı alanın hat üzerindeki yeri tespit edilmiş olur.
İHA’nın olası tüm olumsuz senaryolar için uygulayacağı metotlar mevcuttur. Örnek olarak
rüzgarın şiddetli olduğu durumlarda yazılım otomatik olarak roll ve pitch değerlerini (velocity
x,y parametreleri) rüzgar knot değerine göre arttırır. Yada su bırakma alanı ilk taramada
bulunamazsa ikinci taramada kırmızı renk için spektrum biraz daha genişletilir, hassaslık
azaltılır. Herhangi bir şekilde yazılımın çökmesi veya bir döngü içine sıkışması söz konusu
değildir. Algortima son haline revize edilerek daha fonksiyonel ve hatasız hale getirilmiştir.
Görüntü işleme sonucunda elde edilen verilere göre uçuş kontrol kartına iletilecek komutlar
dronekit modülü ile mavlink bağlantı protokolü üzerinden sağlanır. Tüm betik belirlenen
parametre, kordinat gibi değişken sayısına bağlı olarak 450-500 satırdan oluşur. Python3
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üzerinden yazılmış olan yazılımda kullanılan tüm modüller yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

Şekil 15 – Yazılım Kütüphaneleri

2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Görevler için performans odaklı yapılan çalışmalarda iki görev içinde hassas konumlanma
performansı ve görevin icra hızı en önemli başlıklardır. İHA’da tamamen manevra kabiliyetleri,
yüksek itki gücü parametrelerine odaklanılarak sadece 1.görev üzerinden derece elde etme
amacı güdülmemiştir. Asıl odaklanılan İHA’nın gelişmiş sensör paketi(IMU) ve GNSS
sistemleri sayesinde çok yüksek hassasiyetle havada konumlanabilmesi, yüklenilecek faydalı
yük miktarı ve dengeli bir hız ile 2.görev için yakalanması istenen yüksek başarı yüzdesidir.
•

1.Görev Uçuş Performansı

1.Görevde uçuşunun olabildiğince hızlı olması ve doğru bir rota izlenmesi istenmektedir. Ancak
yüksek hızlarda konum doğruluğunda İHA GNSS frekansından ötürü bazı sapmalar meydana
gelmektedir. Herhangi bir risk teşkil etmemesi açısından yapılan testlerde optimum hızın 8m/s
olduğu öngörülmüştür. Ancak güveilirliği yüksek tutmak için görev uçuşu 5m/s seyir hızıyla
yapılacaktır. Beraberinde 2m/s tırmanma hızı, 1m/s alçalma hızı, ortalama 6 metre irtifa seyri
ve toplam rota uzunluğu tahmini 400m olacak olan uçuşta;
𝑼ç𝒖ş 𝑺ü𝒓𝒆𝒔𝒊 = (

𝟔𝒎
𝟒𝟎𝟎𝒎
𝟔𝒎
+(
)+
) = 𝟖𝟗𝒔𝒏 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟒𝟕𝒔𝒂
𝟐𝒎/𝒔𝒏
𝟓𝒎/𝒔
𝟏𝒎/𝒔𝒏

olarak hesaplanır.İHA 6m irtifa ile seyrederken brick modülü üzerinden okunan sistem akımı
47A-49A aralığında değişmektedir. Akım ortalama 48A alınırsa gerekli batarya kapasitesi;
𝟒𝟖𝑨 𝒙 𝟎. 𝟎𝟐𝟒𝟕 𝒔𝒂 = 𝟏, 𝟏𝟖𝟔 𝑨𝒉 = 𝟏𝟏𝟖𝟔 𝒎𝑨𝒉
Bu ortalama akım ile güç hesabı;
𝑷𝒐𝒓𝒕 = 𝑰𝒐𝒓𝒕 × 𝑽 = 𝟒𝟖 𝑨 × 𝟐𝟏 𝑽 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟖 𝒌𝑾
1.Görev icrası için ihtiyaç duyulan enerji;
𝜟𝑬 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟖 𝒌𝑾 × 𝟖𝟗𝒔𝒏 = 𝟖𝟗, 𝟕𝟏𝟐 𝒌𝑱
olarak bulunmaktadır.
•

2.Görev Uçuş Performansı
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İHA’nın 2.görev uçuşunda ise hızlı olmasının önemi kadar taşıdığı su miktarı da görev başarısı
için önemlidir. Ancak görev sisteminin boş ağırlığı ve alınan su miktarı ile İHA’nın toplam
ağırlığı artmakta ve buda uçuş performans değerlerine(güç, enerji, verim vs) yansımaktadır.
Ayrıca hedefin tespiti için havada geçirilecek süre değişken olduğundan tüm hesaplamalar en
olumsuz senaryoda en uzun uçuş süresine göre yapılmıştır. İHA hedefi tespit edemediği
takdirde hat başı ile sonunu 1 kez daha taramaktadır. En kötü ihtimalle alanın hat başında
olduğu ve kaçırıldığı kabul edilirse hat boyunca 2 kez gidilmiş olur olur. Dolayısıyla hedefin
aranma sürecinin bitiminden hemen önce tespit edildiği takdirde rota uzunluğu tahmini toplam
450 metredir. 2.Görev icrasında yüksüz 8 metre, yüklü 4 metre irtifada hareket hızları yüksüz
kalkış 2m/sn, yüklü kalkış 1.2m/sn, yüksüz seyir 5m/sn, yüklü seyir 2m/sn, alan tarama seyri
1m/sn, yüklü- yüksüz alçalma hızı 1m/sn olarak hesap yapılırsa(Kordinat alımında çalışacak
görüntü işlemeye dayalı İHA ortalama süreci için + 60 saniye tolerans koyulmuştur);
𝑼ç𝒖ş 𝑺ü𝒓𝒆𝒔𝒊 =

𝟖𝒎
𝟏𝟐𝟎𝒎
𝟑𝟎𝟎 𝒎
𝟒𝒎
𝟑𝟎𝒎
𝟖𝒎
+
+
+
+
+𝟐
+ 𝟔𝟎𝒔𝒏𝒕𝒐𝒍
𝟐𝒎/𝒔𝒏 𝟏 𝒎/𝒔𝒏 𝟓 𝒎/𝒔𝒏 𝟏. 𝟐 𝒎/𝒔𝒏 𝟐 𝒎/𝒔𝒏
𝟏 𝒎/𝒔𝒏
= 𝟐𝟕𝟖 𝒔𝒏 = 𝟒 𝒅𝒂𝒌𝒊𝒌𝒂 𝟑𝟖 𝒔𝒂𝒏𝒊𝒚𝒆 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟕𝟐 𝒔𝒂𝒂𝒕

olarak bulunur. Uçuşlar yazılımın yönlendirmesiyle doğaçlama olacağından hesaplamalar
farklılık gösterebilir. Ancak en olumsuz senaryo hesaplandığından ötürü uçuşun 278 saniyeyi
geçmesi beklenmemektedir. İşlem terimleri sırayla kalkış,hedef arama seyri,yüksüz seyir,yüklü
kalkış, yüklü seyir, inişler ve kordinat alma süresi.
2.görevde akımın zaman değişkenine göre ortlaması yaklaşık 52 A’dir. Uçuş süresi için gerekli
olan akım kapasitesi;
𝟓𝟐𝑨 𝒙 𝟎, 𝟎𝟕𝟕𝟐 𝒔𝒂 = 𝟒, 𝟎𝟏𝟒 𝑨𝒉 = 𝟒𝟎𝟏𝟒 𝒎𝑨𝒉
Harcanan ortalama güç;
𝑷𝒐𝒓𝒕 = 𝑰 × 𝑽 = 𝟓𝟐𝑨 × 𝟐𝟏𝑽 = 𝟏, 𝟎𝟗𝟐 𝒌𝑾
2.Görev için ihtiyaç duyulan enerji;
𝜟𝑬 = 𝟏, 𝟎𝟗𝟐 𝒌𝑾 × 𝟐𝟕𝟖𝒔𝒏 = 𝟑𝟎𝟑, 𝟓𝟕𝟔 𝒌𝑱
olarak bulunur.
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Sonuç olarak görev-1 ve görev-2’nin farklı zaman aralıklarında yapılacağı varsayıldığında
sistem üzerinde bulunan 8400mAh’lik bataryanın görevler için rahatlıkla yeterli olabileceği
kabaca hesaplanmıştır.
Kalkış Hızı
Alçalma Hızı
Seyahat Hızı
Kalkış Ağırlığı
Görev Süresi
Gerekli Enerji
Gerekli Akım Kapasitesi
Ortalama Güç
Verim
Görev Başarı Oranı

1.Görev
2 m/s
0,7 m/sn
5 m/sn (Rüzgarsız)
3277g
1 dakika 29 saniye
89,712 kJ
1186 mAh
1008 kW
- g/W
%100

2.Görev
1,2 m/sn (Yüklü)
0,7 m/sn
4.2 m/sn (Rüzgarsız)
3977g (Yüklü)
4 dakika 38 saniye
303,576 kJ
4014 mAh
1092 kW
3,64 g/W (Yüklü)
%90

Tablo 5 – İHA Performans Tablosu

Nihai uçuş performans parametreleri tablodaki gibidir. Elde edilen performans parametreleri
deneme testlerince doğrulanmış bazen imkanlar neticesinde yapılmış hassas ölçüm
hatalarından kaynaklı ihmal edilebilecek nadir değişiklikler görülmüştür.
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
NO

Birim Fiyatı
(TL)
3.454
1.470
690
262.5
150
450
1.410
347
30
52
680
12
192
2.123
55
120
190

Parça Adı

Pixhawk Cube(FC) + Brick (PM)
Here 3 (GNSS)
Holybro Telemetri
Racerstar BR4114 Motor (BLDC)
1455 Karbon Fiber Pervane
T-Motor Fırçasız Motor Sürücü (ESC)
Radiolink AT9S-R9DS (RC-TX,RX)
FCHUB Matek XClass Güç Modülü (PDB)
Sigorta
Anahtar
Leopard-Power 5S 4200 mAh Batarya
Röle Modülü
Everest USB Kamera
Latte Panda Delta (SBC)
QR30E Mini Su Pompası
Poliamit
Karbonfiber Boru
Kablo, Cıvata, Vida, Somun ve Hortum
Toplam = 15.392 TL
Tablo 6 – Maliyet Tablosu
2.9 Yerlilik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Miktarı
1 Adet
1 Adet
1 Adet
4 Adet
4 Adet
4 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
2 Adet
2 Adet
1 Adet
1 Adet
2 Adet
1 kg
1m

Toplam
Fiyatı (TL)
3.454
1.470
690
1.050
600
1800
1.410
347
30
52
1360
24
192
2.123
110
120
380
80

Yerlilik kapsamında uzun vadede takım hedefleri içinde gerekli olan yerli yazılım çalışmaları
yapılmaktadır. Başlangıçta yazılım için istenen Basic-T standartları referans alınarak uygun
bir uçuş arayüzü geliştirilmiştir. Yazılım şuan için masaüstü uygulması olarak yazılmış ve
Windows - Linux sistemlerinde çalıştırılabilmektedir. Yazılım; kablosuz olarak ister yerleşik
ağda mavlink protokolü üzerinden uçuş bilgisayarıyla, istenirse USB üzerinden seri bağlantı
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ile direk kontrol kartına bağlanarak, sensör bilgilerini, enlem, boylam, uydu sayısı ve
durumunu, batarya seviyesini, gerilimini ve akımını, sistemin durumunu ve İHA uçuş modunu
anlık olarak gösterebilmektedir.
Geliştirme aşamasında olan kısımlar ise İHA üzerinden alınan görüntülerin yazılıma
aktarılması ve işlenen görüntü parametrelerinin, derin öğrenme modellerinin, yada kullanılacak
diğer frameworkler ile tespit tanıma işlemlerinin İHA seyir halindeyken canlı olarak
değiştirilebilmesidir(Görüntü İşleme Sekmesi).

Şekil 16 - Yerli Yazılım Arayüzü 1

Değiştirilebilir kimliklerle sürü İHA ağına bağlanabilme, simülasyon başlatabilme ve mavlink
bağlantı noktalarının oluşturulmasının yanı sıra kod bilgisi gerektirmeden scratch benzeri bir
yapıyla çocukların dahi kompleks görevleri

tasarlayabilmesine olanak sağlayan bir yapı

oluşturmakda yerli yazılım kapsamında kısa vadedeki hedeflerimiz arasındadır(Görev
Planlayıcı Sekmesi).

Şekil 17 - Yerli Yazılım Arayüzü 2

Beta sürümünde olan programda; tüm tasarımın yapıldığı Qt Creator ile 2000 satır kod,
yazılımın arka tarafında ise 410 satırlık python kodu koşturulmaktadır. Gösterge panelleri ise
Adobe Photosop CS6 üzerinden tasarlanmıştır. Programımızı sürekli iyileştirerek ve ek
özelliklerle zenginleştirerek, halihazırda adı bilinen ve herkes tarafından kullanılan QGC ve
Mission Planer gibi yazılımlardan daha kapsamlı ve detaylı bir program haline getirmeyi
hedeflemekteyiz.
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