TEKNOFEST İSTANBUL
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ
TÜBİTAK ULUSLARARASI İHA YARIŞMASI
DÖNER KANAT KATEGORİSİ
DETAYLI TASARIM RAPORU

OKUL: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TAKIM ADI: GÖKÖBÖRÜ DÖNER KANAT
TAKIM ID: 73186
TAKIM KAPTANI: FATİH MURAT
ARAÇ TÜRÜ: DÖNER KANAT
YAZARLAR: GÖKBÖRÜ DÖNER KANAT TAKIMI ÜYELERİ

1
Tübitak İHA Detaylı Tasarım

1. PROJE ÖZETİ
1.1. Tasarımda İzlenen Yöntem
ASPAR döner kanatlı İHA’nın üretimi yapılırken geçtiğimiz yıllarda elde edilen
tecrübeler

yol

gösterici

olmuştur.

Araç

üretilirken

görevleri

başarılı

bir

şekilde

gerçekleştirilmesine yönelik tasarımlar göz önünde bulundurulmuştur. Testlerde ilerleme
kaydedilmesiyle beraber tasarımdaki başarılar/başarısızlıklar ortaya net bir şekilde çıkmıştır
ve birçok optimizasyon yapılmıştır. Aracın mimarisi Görev-1’i en hızlı şekilde yapmaya olanak
verirken Görev-2’yi olabildiğince stabil yapmaya yönelik tasarlanmıştır.
KTR’de 3D PLA malzemeyle ve yarış motorlarıyla başlayan tasarım süreci, bu
tasarımın dayanıksız ve dengesiz oluşunun gözlemlenmesiyle beraber yerini daha dayanıklı
olan PVC boru ve karbon fibere; daha dengeli olan düşük Kv’li motor ve daha büyük
pervanelere bırakmıştır. Bunun yanı sıra elektronik kısımda gereksiz kablolamalardan ve
karmaşıklıklardan kaçınılmıştır. Bunun en iyi örneklerinden biri ESC tipi seçiminde 4in1 ESC
kullanımı olmuştur. Hatalı seçimler yapıldığı zaman büyük sıkıntılara yol açacağı bilinen
aviyonik bileşenlerin seçiminde ise titizlikle birçok kaynağa başvurulmuş ve genel olarak
komünitesi aktif olan cihazlar (Uçuş Kontrol Kartı, GPS/GNSS sistemleri, Telemetri sistemleri
vs.) tercih edilmiştir. Görev-2’yi gerçekleştirebilmek için gerekli olan su alıp bırakma
mekanizması aracın dengesini en az bozacak şekilde tasarlanmış ve birçok kez test edilmiştir.
Mekanizma tasarlanırken 3D PLA malzemesi kullanılmış olup, 2 yönlü 360 derece dönebilen
servo yardımıyla makara sistemi kurulmuştur.
1.2. Takım Organizasyonu

Gökbörü Döner Kanat Takımı; mekanik ve itki ekibi, elektronik ekibi , yazılım ekibi
ve proje yönetim ekibi olmak üzere toplam 4 ekipten oluşmaktadır. Bu ekiplerin her birinin
başında takım liderine raporlama yapan, ekipten sorumlu ekip lideri bulunur. Üyelerin ve
ekiplerin görevlerinden aşağıda bahsedilip takım organizasyonu Şekil 1’de verildiği gibidir.

Şekil 1. Takım Organizasyonu Şeması
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Mekanik ve İtki Ekibi: İHA'nın yapısal ve mekanik tasarımının yapılması, gerekli itki ve güç
hesaplarını yaparak motor, batarya, pervane ve ESC seçilmesinden sorumlu ekiptir.
Elektronik Ekibi: İHA’nın elektronik aksamlarının uyumlu çalışması, görevler sırasında yer
istasyonuyla haberleşmesi ve uçuş bilgisayarı kullanımından sorumlu ekiptir.
Yazılım Ekibi: İHA’nın planlanan iniş-kalkış, seyir, görüntü işleme ve yük bırakma görevleri için
gerekli sistemlerin otonom hale getirilmesinden sorumlu ekiptir
Proje Yönetimi Ekibi: İHA’nın üretimi için gerekli maddi kaynağın bulunması, takım
hesaplarının yönetimi, takım içi ekipler arası koordinasyonun sağlanması, tanıtım
materyallerinin hazırlanması, iş planlaması ve denetimden sorumlu ekiptir.
Takım Üyeleri:
Fatih MURAT: Takım kaptanıdır. Hedef tespiti algoritmalarının oluşturulmasından sorumludur.
Seyfullah Sait ŞAHİN: Görüntü işleme algoritmalarının oluşturulmasından sorumludur.
Erhan TURAN: İHA’nın otonom hale getirilmesinden sorumludur.
İhsan Mert MUHACIROĞLU: Elektronik sistemlerin kurulumundan sorumludur.
Halil Faruk KURT: İHA’nın haberleşmesinden sorumludur.
Hamza UZUN: Takım organizasyonu, iş planlaması ve denetiminden sorumludur.
Tuğba KOYUN: Çalışmalar için maddi kaynağın bulunması ve takım tanıtımından sorumludur.
Harun YAVUZ: İHA’nın tasarlanmasından sorumludur.
Talha Çağatay ÖZCAN: İHA’nın yapısal analizlerinin yapılmasından sorumludur.
Ahmet Zahid DEMİREZEN: İHA’nın motor itki ve performans hesaplarından sorumludur.
1.3. İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Kavramsal tasarım raporunda planlanan iş zaman çizelgesi ve bu çizelge üzerinden
gerçekleşen iş zaman çizelgesi Şekil 2’de bir arada verilmiştir. Planlanan iş zaman çizelgesine
büyük oranda uyulup, en büyük sapma “rapor araştırmaları” kısmında olmuştur. Buradaki
sapmanın asıl nedeni; rapor okumalarının sadece İHA tipi seçiminde değil tüm çalışma
boyunca yapılması gerektiğinin anlaşılması ve çalışma boyunca örnek raporlardan/videolardan yararlanılmaya devam edilmesidir.

Şekil 2. Planlanan ve Gerçekleşen İş Zaman Çizelgesi
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2. DETAYLI TASARIM
2.1. Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Aracın ağırlık ve denge bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. Tablo oluşturulurken alt plaka
seviyesi orijin olarak alınmıştır.
Tablo 1. Ağırlık-Denge Tablosu
No

Parça Adı

Ağırlık

Adet

Toplam
Ağırlık

Konum
X

Konum
Y

Konum
Z

1

Kol

40

4

160

0

0

-11

2

Kol Tutucu

6

4

24

0

0

-11

3

Alt Plaka

35

1

35

0

0

0

4

Orta Plaka

16

1

16

0

0

22

5

Üst Plaka

35

1

35

0

0

82,9

6

Ayak Tutucu

18

4

72

0

0

-15

7

Pixhawk

38

1

38

0

0

38

8

GPS

24

1

24

50

0

260

9

Telemetri

45

1

45

-47

0

89

10

Kumanda Alıcısı

15

1

15

-36

0

25

11

Pervane

5

4

20

0

0

21

12

Motor

81

4

324

0

0

15

13

ESC

14

1

14

0

0

5

14

Görev
Mekanizması

102

1

102

0

0

-72

15

Ayak

23

4

92

0

0

-140

16

Pil

410

1

410

0

0

100

17

X Bağlantı

32

1

32

0

0

-11

18

Distanslar

2

36

72

0

0

36

19

Raspberry Pi

50

1

50

0

-10

75

20

Kamera Tutucu

15

1

15

0

80

6

21

Kamera

4

1

4

0

95

9

22

Vida+Kablolar

75

1

75

0

0

0

23

GPS Tutucu

15

1

15

50

0

210

24

Sigorta

20

1

20

45

0

10

25

Buzzer

8

1

8

0

-45

5

28

Su+Kova

450

1

450

0

0

-210

Toplam
Ağırlık

Su+Mekanizma

X

Y

Z

Su İle Z

1607

2159

0,114

0,421

27,996

-21,609
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2.2. Gövde ve Mekanik Sistemler
ASPAR döner kanat İHA, minimum araç ağırlığıyla maksimum faydalı yük taşıması
yapacak şekilde tasarlanmıştır. Aracın hafif olması, aynı zamanda Görev-1’i daha kısa sürede
yapmasını sağlayacaktır. Ayrıca İHA, uçuş sırasında su alma mekanizmasının dengeyi
etkileyeceği göz önünde bulundurularak bu dengesizliği en aza indirgemeye olanak
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Şekil 3. İHA’nın üç boyutlu modellemesini göstermektedir.
Ayrıca Şekil 4’te modelleme üzerinden bileşenlerin araç üzerindeki yerleşimi çok daha net bir
şekilde verilmiştir. Raporda ağırlıklı olarak modellemeler paylaşılmışken, aracın gerçek
görüntüleri ayrıntılarıyla beraber takım tanıtım videosunda paylaşılmıştır.

Şekil 3. Aracın 3 Boyutlu Modellemesi
Aracın

gövdesinde

aşağıdan

yukarıya

doğru

sırasıyla

önemli

bileşenlerin

konumlandırılması şu şekildedir; gövdenin altında su alıp bırakma mekanizması, gövdenin
üstünde en altta 4in1 ESC, ESC’nin üstündeki tablaya monte edilmiş uçuş kontrol kartı
(Pixhawk Cube), uçuş kontrol kartının üstündeki tablanın alt kısmında ters bir şekilde
konumlandırılmış olan uçuş bilgisayarı (Raspbery Pi 4B) ve bu tablanın üst kısmına
yerleştirilmiş olan batarya ile birlikte telemetri modülü, son olarak manyetik alanı akımdan
etkilenmesin diye 3D parça ile gövdeden uzakta bir konuma yükseltilmiş olan GNSS modülü.

Şekil 4. 3 Boyutlu Modelleme Üzerinde Bileşenler
Hafiflik ve dayanıklılık göz önüne alındığında İHA gövdesi karbon fiber plakalarla, kollar
ise PVC boru ile üretilmiştir. Karbon fiber gövde seçimi yapılmadan önceki prototiplerde 3D
5
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basım PLA materyali kullanılmış fakat en hafif düşüşlerde bile kırılmaya uğradığı görülmüştür.
Kollar, pervanelerin sağladığı akımı bozmayacak şekilde tasarlanmış ve dengeyi daha rahat
sağlayacak şekilde uzatılmıştır. Nihai kol tasarımı ve malzemesi belirlenmeden önce çeşitli
şekil ve boyutlarda, karbon fiber ve alüminyum kollar üretilmiş testler sonucunda en uygun
drone kolunun PVC boru ile üretileceğine karar kılınmıştır.
PVC kola motor bağlantı noktalarından 50 N kuvvet uygulandığında vereceği tepki
Şekil 5’te görülebilmektedir.

Şekil 5. Araç Kolu Stres Analizi Sonucu
İHA tasarlanırken yapılan seçimlerden biri de aracın kol sayısı olmuştur. Quadcopter
ve Hekzacopter modelleri, avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurularak yarışma
görevlerine uygunluk bakımdan değerlendirilmiş ve sonucunda da bir Quadcopter İHA
tasarlanmasına karar verilmiştir. Şekil 6’da değerlendirme kriterleri görülmektedir.

Şekil 7. Ayak Sayısı Puanlaması

Şekil 6. Rotor Sayısı Puanlaması

Diğer bir seçim ise iniş takımı için yapılmıştır. Ayak şekli ve sayısı, kol sayısına benzer
şekilde, kriterlerden geçirilerek puanlanmış ve 4 ayaklı iniş takımı seçilmiştir. Bu iniş takımının
boyu mekanizmaya yetecek şekilde tasarlanmıştır. Puanlama kriterleri

Şekil 7’de

görülmektedir.
Araç gövdesinde, sağlam ve hafif olduğu için, karbon fiber plakalar tercih edilmiştir.
Şekil 8’de görüldüğü üzere X şeklinde tutturulmuş PVC boru üzerine 3 kat olacak şekilde gövde
tasarlanmıştır. Mekanizmayı tutturacak mini ayakların boyunun uzamaması ve ağırlık
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merkezini motor hizasına yaklaştırmak için batarya üst tarafa konulmuştur. GPS’in bataryadaki
akımdan etkilenmemesi için de 3D yazıcı ile PLA malzemesinden GPS tutucu kullanılmıştır.

Şekil 8. Araç Teknik Resimleri
Kol uzunlukları, 720 Kv motorlarla dengenin sağlanabilmesi için Şekil 9’daki üretici
verilerine uygun olarak 480 mm olarak ayarlanmıştır. Test sırasında düşmelere karşı
dayanıklılık katmak adına motor sonrasında da kol uzatılmıştır. Kol uzunluğu, ağırlığı azaltmak
için kısaltılabilir.

Şekil 9. Motor-RPM-Frame Boyutu Tablosu
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2.3. Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Uçuş,

aerodinamik

ve

stabilite

özellikleri;

motorların toplam itkisi, sürükleme kuvveti ve İHA’nın
ağırlığına göre şekil almaktadır. Bu sebeple ilk önce bu
kuvvetlerin hesaplanması gerekir. İtki ve sürükleme
kuvveti hesaplaması Şekil 10’da verilmiş olup İHA’nın
ağırlığı da her bir bileşenin ağırlığının toplanması
sonucunda

bulunmuştur.

Bulunan

toplam

ağırlıkla

beraber hava aracının uçuş kabiliyet özellikleri belirlenmiş Şekil 10. Araç Hareket Diyagramı
olup bu özellikleri karşılayabilecek olan aerodinamik analizler aşağıda verilen formüller
yardımıyla hesaplanmıştır.
İtki kuvveti hesaplanırken kavramsal tasarım raporundan yararlanılmıştır. Hesaplama,
Formül 1’de verildiği gibi, İHA’nın ağırlığı dörde bölünerek
FGereken = mg0/4 (1)
tek bir motor için yapılmıştır. Motorların yarı güçte çalışması durumunda İHA’nın hover
(dengede kalma) durumunda kalması istenerek hesaplanan itki (T), tek bir motor için
bulunmuştur. Kısaca itki kuvveti;
T=cT.ρ.n2.D4

(2)

Formul 2 ile hesaplanmıştır. Formüldeki D: pervane çapı [m], ρ: hava yoğunluğu, n: hover
durumundaki saniye başına devir sayısıdır [RPS] ve Formül 3 yardımı ile hesaplanır.
n=(Kv*V/2)/60 (3)
Ayrıca cT: pervane taşıma katsayısıdır. Kullanılan pervane taşıma katsayısı üreticinin
yayınladığı Şekil 11’de verilen tablodan bulunmuştur.

Şekil 11. Üretici Firmanın Yayınladığı Pervane Verileri Tablosu
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Pervane

seçimi

yapılırken

motor üreticisinin önerdiği pervanenin
yanında

çeşitli

pervaneler

denenmiştir. 9*45 ve 3 bıçaklı 9 inç
pervane

bunlardan

bazılarıdır.

Denemeler sonucu denge, itki ve
çekilen

akım

açısından

sıralama

yapılmış ve üreticinin önerdiği 10*45
pervanenin en uygun pervane olduğu

Şekil 12. Akım-İtki Grafiği

tespit edilmiştir. Şekil 12’de 9*45 ve 10

*45 pervaneleri ile yapılan itki testi sonuçları görülmektedir.
Hesap sonuçları, Şekil 21’de verilen motor üreticisinin yaptığı deneysel veri tablosu ile
kontrol edilmiş ve uygunluğu tespit edilmiştir.
Sürükleme kuvveti ise Formül 4 ile hesaplanmıştır;
D = (ρ/2).Aet.CD.v2 (Aet: sürüklemede etkin alan [m2] (4)
İHA’nın tırmanma ve yatay hareket durumundaki hız değerleri bulnurken kullanılan
kural, Formül 5’te verilen, Newton’un ikinci hareket yasası olmuştur. Bu bağlamda;
F= m.a

→ Fİtki – FYerçekimi – FSürükleme=m.a

(5)

sabit hızdaki harekette araç ivmesi sıfır olacağı ve yatay harekette referans alanı hücum
açısıyla değişeceği için;
Tırmanma Durumunda Hız:
T- mg0 – 2.CD . Aüst . v2 =0

Yatay Hareket Durumunda Hız:
T.sinβ – (ρ/2).Aet . sinβ . CD.v2 (7)

(6)

(T: toplam motor itkisi [N]) Formül 6 ve 7 ile elde edilir. Böylece itki kuvveti değiştirilmek
suretiyle istenen tırmanma hızı, yatay durumda istenen hareket hızı, maksimum tırmanma ve
maksimum yatay hareket hızı bulunmuştur.
İHA’nın hücum açısını bulmak için;
β=mg0/T (8)
8 numaralı formül kullanılmıştır. Yatay hareket durumunda maksimum uçuş açısı için
maksimum itki (T) kullanılarak hesap yapılmıştır. Yatay hareket esnasında istenen hıza göre
verilen itki, formülde yerine konulduğunda hücum açısı belirlenmiştir.
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Hesaplamalar sonucu stabilitesi birçok koşulda yeterli olacak bir İHA tasarımı ortaya
konulmuştur. Bu tasarımın kontrol ve stabilitesini etkileyen diğer bir önemli parametre de
Proportional, Integral ve Derivative yani PID değerleridir. P değeri şimdiki hatalara verilen
tepkiyi, I değeri geçmişteki hatalara verilen tepkiyi ve son olarak da D değeri gelecekteki
hatalara verilebilecek tepkileri belirlemektedir. Sene içerisinde gerek manuel gözlemlerle gerek
“Autotune” testleriyle İHA’nın stabil bir uçuş yapmasını sağlayacak olan PID değerleri elde
edilmiştir. Her bir roll, pitch ve yaw hareketleri için örnek PID ekranı Şekil 13’te gösterilmiştir.

Şekil 13. Örnek PID Değerleri
2.4. Görev Mekanizması Sistemi
İHA’nın görevi yeri önceden belirli olan bir su havuzundan minimum 250 ml su alıp yeri
önceden belirli olmayan kırmızı alana boşaltmaktır. Görev mekanizması tasarlanırken,
maksimum miktarda su taşıyabilmesine dikkat edilmiştir. İHA güvenliği için mekanizmanın
suyu belirli bir mesafeden alması sağlanmıştır. Ayrıca İHA’nın dengesini bozmamak ve su
haznesinin minimum sallantıyla taşınabilmesi için mekanizma su haznesini yukarı
çekebilmektedir.
Bu iki gerekliliği sağlayan mekanizmanın basit olması da gerekmektedir. Mekanik ve
elektronik karmaşıklık açısından optimum olup görevini tam olarak yerine getiren sistemler
mühendisliğin esasıdır. Tasarlanan mekanizmada da bu prensip uygulanmaya çalışılıp, tek
servo

motor

kullanılarak

su

taşınması

yapılmaktadır.Mekanizmada kullanılan servo
motor

DFRobot

DF15RSMG

modelidir.

DF15RSMG 360° dönebilen, 20 kg.cm durma
torkuna

sahip,

Mekanizmada
görüldüğü
dolayısıyla

çelik
servo

üzere

bir

yüksek

dişli
motor,
çarkı
torka

bir

modeldir.

Şekil

14’te

çevirmektedir,
sahip

olması

gerekmektedir. Bu torku sağlamak için de
yaklaşık 3 amper akım çekmektedir. Bu akımın

Şekil 14. Su Alma Mekanizmasının 3
Boyutlu Modellemesi

uçuş kontrol kartı ve ESC üzerinden geçmesi elektronik açıdan zarar verebilme potansiyeline
sahip olduğu için bataryadan servo motora regülator aracılığıyla akım sağlanmaktadır ve servo
motora komutlar uçuş bilgisayarı pinlerinden Python kodlarıyla direkt verilmektedir.
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Mekanizma Şekil 15’te görüldüğü üzere
dengeyi bozacak 2 iple alttan tutturulmuş ve 4 iple
de yüksekliği ayarlanan kova ve bu 4 ipi yukarı
çeken bir çarktan oluşmaktadır. Kova belirli bir
mesafede sabit 2 ip sayesinde eğilmekte, bu
sayede su alabilip su dökebilmektedir. Böylece
İHA’nın seyri süresince ihtiyaca göre su haznesi
olan

kova

yukarı

Mekanizmada

çekilip

boşa

aşağı

çıkan

indirilebilir.

iplerin

çarktan

çıkmaması için eklentiler tasarlanmıştır. Ayrıca
Şekil 14, su haznesini aşağı ve yukarı oynatan
mekanizmanın

üç

boyutlu

modellemesini

gösterirken Şekil 16, mekanizma ve haznenin İHA
üzerindeki yerleşimini göstermektedir. Aynı şekilde
mekanizma ve su haznesinin teknik çizimleri Şekil
17’de verilmiştir.

Şekil 15. Su Alıp Bırakma Pozisyonları

Şekil 16. Mekanizmanın İHA Üzerindeki Yerleşimi
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Şekil 17. Su Alıp Bırakma Mekanizması ve Haznesinin Teknik Çizimleri
2.5. Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
Yarışma görevlerinin başarıyla tamamlanması için İHA üzerinde bulunması gereken
başlıca elektronik bileşenler şu şekilde sıralanabilir: Görev bilgisayarı, bilgisayara bağlı olacak
bir kamera, İHA kontrolünü sağlayan uçuş kontrol kartı ve aşağıda da bahsedildiği üzere bu karta
bağlı olan çeşitli sensörler (ivmeölçer, barometre, jirometre vs.), yer kontrol istasyonu ile
iletişimi sağlayacak olan telemetri modülü, hava aracının itkisi için gerekli olan motorlarla
birlikte bu motorların doğru beslenmesi için gerekli olan ESC ve bütün bu sisteme güç
sağlayacak olan batarya. Bu bileşenlerin bağlanma şeklini gösteren şema ile kontrol şeması
birlikte Şekil 18’de mevcuttur.

Şekil 18. Elektronik Sistem Şeması
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İHA üzerinde bulunan görev bilgisayarı, İHA’ya otonom uçuş için gerekli olan
komutları vermek ve görevleri yüklemekle sorumludur, aynı zamanda görüntü işleyerek
konumu belirsiz olan su bırakma alanının belirlenmesinde rol oynamaktadır. Bu işlemler için
Python programlama dilinde OpenCV, NumPy, DroneKit ve Raspberry PI GPIO
kütüphaneleri kullanılarak tamamı takımımız tarafından geliştirilen algoritma ve yazılımlar
kullanılmaktadır. Piyasada single-board computer olarak pek çok seçenek mevcut olmakla
birlikte yapılan araştırmalar sonucunda amaçlarımız doğrultusunda İHA görev bilgisayarı
olarak “Raspberry Pi 4B” modelinin seçilmesine karar verildi. Bu kararın verilmesinde rol
oynayan etkenler bilgisayarın yeterince küçük ve hafif olması, kolay temin edilebilmesi,
bütçe sınırını aşmaması ve en önemlisi görevleri gerçekleştirmek için gerekli performansı
sunabilecek olması idi. Bu bilgisayara bağlanarak kullanılacak olan kamera ise yarışmadaki
görüntü işleme görevi için yeterli kapasiteye sahip olduğu için “Raspberry Pi Camera Module
2” modeli olarak seçildi.
Uçuş kontrolcüsü olarak da pek çok alternatif (APM, Navio, Pixhawk…) bulunmakta
iken, takım üzerinde tecrübeli olduğu için Pixhawk Cube kullanılması kararlaştırıldı. Pixhawk
Cube; ArduPilot yazılımını desteklemesi, piyasadaki en kararlı uçuşu sağlayabilen kontrol
kartlarından birisi olması, geniş bir topluluğa sahip olması ve kaynak bulmanın kolay olması
gibi sebeplerle muadilleri arasında öne çıkmaktadır. Pixhawk Cube içinde pusula, jiroskop
ve ivmeölçer gibi temel sensörler hali hazırda bulunmaktayken, ek sensör ve bileşenler (Lidar
ve GPS gibi) için de yeterli sayıda port mevcuttur. Yer ile iletişimde kalmayı sağlayacak olan
telemetri de uçuş kontrolcüsü üzerine takılacak olup, RFD 868x telemetri modülü
kullanılmasına karar verildi. RFD 868x telemetri modülü, pahalı ve temin edilmesi zor bir
ürün olduğu için kırım yaşanması durumunda yedek olarak 433 MHz Pixhawk Telemetri
Modülü kullanılacaktır.
İHA üstündeki JetFire Li-Po (lityum polimer) tür batarya, hava aracındaki tüm
cihazların güç kaynağı olarak kullanılmaktadır. 4 Hücreli (16,8V), 4200mAh ve 40C
kapasitesindeki batarya hava aracındaki tüm cihazların uygun bir şekilde çalışmasına
olanak sunmaktadır.
İHA üstündeki motorların doğru beslenerek gerekli düzeyde akım çekmesi için
kullanılan ESC; hafif, küçük ve yüksek akım dayanıklılığından ötürü “Hobbywing 4in1 ESC”
olarak tercih edildi. Bu evrede İHA için 4 adet tekli ESC kullanımı denense de gereksiz
ağırlık ve kablo yükünden dolayı 4in1 ESC kullanımında nihai karara ulaşıldı.
İHA üzerindeki bütün elektronik bileşenlere yeterli gücü sağlayabilecek düzeyde bir
batarya, elektronik şemada gösterildiği şekilde görev mekanizmasında kullanılan servo ve
bilgisayarın daha verimli beslenebilmesi için kullanılan 5 Voltluk USB regülatör ve DC-DC
dönüştürücü aracılığıyla bileşenleri beslemektedir. Bu evrede servo motorun ve Rasperry
Pi’nin uçuş kontrol kartı üzerinden direkt beslenmeyerek güvenli ve efektif şekilde güç
13
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alması ve ESC’nin herhangi bir zarar görmemesi için bataryadan paralel çıkan bir regülatör
kolu üretildi. Kabloları direkt USB regülatöre lehimlemek yerine yeni bir kablo bağlantısı
üretimi modüler bir yapı için tercih edildi ve servo beslemesi için giriş USB, çıkış + ve – olan
jumper kablo üretildi. Güvenlik amaçlı sigorta ESC’nin tanımlı olduğu
en yüksek akım olan 240A’den 10A fazla olarak 250A değerinde
kullanıldı ve acil durumda müdahale edebilmek için bir çift banana
gold plug kullanılarak oluşturulan manuel akım kesme mekanizması
bataryaya seri bir şekilde bağlanarak güvenlik testleri sonucunda acil
durumda 2 saniyede akım kesilebildiği görüldü. Bunun yanında teknik
Şekil 19. Akım

kontroller esnasında akım kesiciden dolayı herhangi bir sorun

Kesici

oluşabilmesi ihtimaline karşı Şekil 19’da gösterilen akım kesici olan bir

güvenlik kolu da hazırda durmaktadır.
Hava aracı üzerinde kullanılan GNSS Here 2 ile aracın konum, irtifa ve yönelti bilgileri
anlık olarak takip edilebiliyorken, kullanılan Buzzer ile gerekli kalibrasyonlar (ESC, pusula,
ivmeölçer…) yapılırken takip sesleri dinlenebilmektedir. GNSS Here 2 yerine, temin
edilebilmesi durumunda, bir üst modeli olan GNSS Here 3 modülü kullanılabilir.
İHA üzerinde kullanılan motorlar için yapılan testler sonucunda
oluşturulan motor havuzundan Şekil 20’de görülen 720 Kv’lik, 10-45’lik
pervane ile 1250 gram itki veren, maksimum 16.8 amper akım çeken,
fırçasız DC SunnySky X3108S modeli kullanılmıştır. Motorun detaylı
performans verileri, üretici tarafından yayınlanan Şekil 21’deki tabloda

Şekil 20. Motor

görülebilmektedir.

Şekil 21. Üretici Firmanın Yayınladığı Deneysel Veri Tablosu
Görev mekanizmasında kullanılan servo motor yeterli taşıma kapasitesine sahip
olması ve sonsuz dönebilmesi sebebiyle, metal dişli, dijital sinyalle çalışan DFRobot
DF15RSMG modeli kullanılmıştır. Servo motor, mekanizmada suyu doğrudan kaldıracağı
için uçuş kartının sağlayamayacağı akım değeri gerekmektedir. Bu nedenle bir regülatör
14
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aracılığıyla gücü bataryadan almaktadır.
İHA ile yer arasındaki iletişim, kumanda (RC) ve yer kontrol istasyonu (telemetri)
aracılığıyla sağlanmaktadır. İHA tamamen otonom şekilde uçabildiği için sadece telemetri
veya kumanda kullanımı yeterli olsa da gerekli acil durum anlarında daha güvenli uçuş
sağlanabilmesi adına her ikisine de yer verildi. Yer kontrol istasyonu olarak kullanılacak
arayüz olan Mission Planner ile İHA’ya otonom uçuş komutları verilebilmekte ve anlık durum
bilgileri takip edilebilmektedir. Aynı zamanda
uçuş bilgisayarı olan Raspberry Pi 4B ile de
gerekli

komutlar

verilerek

otonom

uçurulabilmektedir. Bağlantı kopması, batarya azalması ve benzeri durumlar için de
failsafe işlemleri ayarlandı ve gerekli güvenlik
testleri sağlanarak İHA’nın yarışma alanından
çıkması

gibi

istenmeyecek

durumlar

önlenebilmektedir. İHA üstündeki haberleşme

Şekil 22. Haberleşme Şeması

akışı Şekil 22’de gösterildiği gibidir.
Yarışma şartnamesinde belirtildiği üzere takımlardan 2 farklı görevin icra edilmesi
beklenmektedir. İlk görevde İHA’nın şartnamede belirtilen uzunluklara göre belli bir rotayı takip
etmesi gerekmektedir. Kullanılan donanımlar göz önünde bulundurulduğu zaman çeşitli
alternatiflerle bu görev yaptırılabilmektedir. Bu alternatifler değerlendirildiği ve defalarca test
edildiği zaman birinci görevin tamamlanmasının en uygun yolunun harici donanım (uçuş
bilgisayarı ve gerekli bileşenleri) kullanmak yerine var olan uçuş kontrol kartına görev rotasını
uçuştan önce yüklemek ve İHA’yı “AUTO” modda çalıştırmak olduğuna karar verilmiştir.
Kısaca, uçuştan önce uçuş kontrol kartına bağlanılır (USB kablosu ya da telemetri ile), yer
kontrol arayüz programı olan Mission Planner ile çizilen rota karta yüklenir ve alana gidilip İHA
“AUTO” modda çalıştırılır. İkinci görev ise birinci göreve kıyasla donanımsal ve yazılımsal
açıdan çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. İkinci görevin icrasında birinci görevden farklı
olarak uçuş kontrol kartının yanında uçuş bilgisayarı kullanılır. Uçuş bilgisayarında uçuştan
önce yazılmış olan otonom hareketi sağlayacak olan kodlar bulunmaktadır. Bu kodları
barındıran yazılımla kameradan gelen bilgiler doğrultusunda görüntü işleme yapılırken bir
yandan da İHA’ya hareket komutları verilir (Eş zamanlı, multithread). Sonuç olarak uçuş
bilgisayarı, içinde çalıştırılmış Python kodlarından gelen gerçek zamanlı direktifler aracılığıyla
uçuş kontrol kartına, servo motora ve diğer bileşenlere komutlar gönderir. Böylece ikinci görev
de başarıyla tamamlanmış olur.
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2.6. Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Su bırakma alanının tespiti için geliştirilen algoritma temelde iki aşamadan
oluşmaktadır: İlk aşama kameranın aldığı görüntü üzerindeki kırmızı alanın belirlenmesi, ikinci
aşama ise belirlenen bu alanın gerçek zamanlı koordinat verilerinin bulunmasıdır.
Çekilen anlık görüntü üzerinde kırmızı bölge olup olmadığını anlamak ve var ise
bölgenin piksel koordinatlarını belirlemek için uygulanan aşamalar sırasıyla şu şekildedir:
1. Olası “yanlış pozitif” piksellerin algılanmasını önlemek için görüntüye sırasıyla
aşındırma (erosion) ve genişletme (dilation) işlemleri uygulanır. Bu sayede kırmızı alan
dışında tespit edilen olası küçük kırmızı noktaların hesaplamaya dahil edilmemesi
amaçlanır.
2. Görüntünün HSV renk uzayındaki değerleri alınır, bu değerlere göre görüntü birbirine
yakın renklere sahip bölgelere göre ayrılır ve buradan kırmızı olan bölgelerin en
büyüğünün kapladığı piksel sayısına bakılır.
3. Eğer görüntü üzerindeki kırmızı bölgenin alanı, görüntünün toplam piksel sayısının belli
bir oranından büyükse (bu oran kameranın yerden yüksekliğine bağlı olarak değişen
bir parametredir), İHA’nın kırmızı bırakma bölgesini gördüğü anlaşılır ve bu bölge
çevrelenerek (contours) merkezinin piksel koordinatları alınır.
Piksel koordinatları bulunan kırmızı bölgenin merkez noktasının GPS koordinatlarını
bulmak için geliştirilen algoritma öncelikle bu noktanın gidilen hız vektörü yönüne göre ne kadar
ileride ve ne kadar sağda olduğunu bulmaktadır. Bunu bulmak için ise öncelikle resimdeki bir
pikselin kaç cm olduğunu bulunmalıdır. İHA üzerinde görev esnasında kullanılacak olan
kamerada 640*480 çözünürlükte 75 cm yükseklikte çekilen bir fotoğrafta 100 pikselin yaklaşık
14 cm olduğu hesaplandı. Bu hesaplamalardan yayarlanılarak resmin çekildiği andaki
yüksekliğini sensörden alıp doğru orantı kurarak bu yükseklikte bir pikselin kaç cm olduğu
kolaylıkla hesaplanabilir. Örneğin 6 metreden çekilen bir resimde 100 pikselin gördüğü uzunluk
112 cm’dir.
Yukarda bahsedilen hesaplamalardan ve algoritmalardan yola çıkarak resmin tam
merkezinin, resmin çekildiği andaki GPS koordinatına denk geldiğini bilip bulunan kırmızı
bölgenin koordinatlarının belirlenmesi için bir formül geliştirildi. Bu formül ile ilk olarak gidiş
yönünün pusula açısı (yaw, radyan cinsinden), noktanın ne kadar ileride (dF) ve sağda (dR)
olduğu alınır ve bu veriler kullanılarak resmin çekildiği andaki konumdan kırmızı bölgenin
merkezine hangi pusula açısında kaç metre gitmesi gerektiği bulunur. Yeni pusula açısını
(nyaw) bulmak için dört farklı durum söz konusudur. Bu durumlar kırmızı bölgenin aracın hangi
bölgesinde kaldığına bağlı olarak farklılık gösterir. Şekil 23’te, bahsedilen algoritmalar
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kullanılıp İHA’dan çekilen orijinal görüntü (solda) ve OpenCV kullanarak kırmızı alan algılayıp
gerekli verilerin elde edildiği (sağda) görüntüler verilmiştir.

Şekil 23. İHA’dan Çekilen Görüntü (solda) ve Kırmızı Alan Algılama (sağda)
Tespit edilen yeni pusula açısı ve yeni uzaklık değerleri kullanılarak bölgenin o anki
konuma göre ne kadar kuzeyde ve doğuda olduğu bulunur ve bu uzaklıklar kullanılarak
bölgenin GPS koordinatları saptanır. Tüm bu hesaplamaların sonucunda da su bırakma
turunda GPS koordinatları belirlenmiş olan alana gidilir ve otonom verilen komutlarla su
bırakma mekanizması çalıştırılarak görev icra edilir. Görüntü işleme ve İHA’ya komut verme
algoritmaları çalışırken yazılım dili olarak Python, başta gelen python kütüphaneleri olarak da
numpy, opencv, Raspberry Pi GPIO ve dronekit kullanılmaktadır.
Kırmızı alan tespiti gerçekleştirildikten sonra su bırakma mekanizmasının çalışabilmesi
için bir adet iki yönlü 360 derece dönme kabiliyetine sahip servo motor kullanılmaktadır.
Kullanılan servo motorun otonom kontrolü (hangi yöne ne kadar döneceği) python
programlama

dilinin

Raspberry

Pi

GPIO

kütüphanesinin

fonksiyonları

kullanılarak

gerçekleştirilmektedir.
Hedef tespit ve tanıma sistemi için geliştirilen algoritmanın eksiksiz ve gecikme
olmadan çalıştırılabileceği bir donanım su bırakma görevinin sorunsuz icra edilebilmesi için
elzemdir. Bu bağlamda takımımız tarafından uzun zamandır kullanıldığı, üzerinde birçok
görüntü işleme testi yapıldığı ve yeterli hızda işlemciye (4 çekirdekli 1.5GHz) sahip olduğu için
uçuş bilgisayarı olarak “Raspberry Pi 4B” modeli ve kamera olarak da küçük olduğu, yeterli
görüş açısına (54x41) sahip olduğu ve muadillerine kıyasla en uygunu olduğu için Raspberry
Pi’ın kendi kamera modülü olan “Raspberry Pi Kamera Modülü V2” tercih edildi. Ayrıca hedef
tespiti için gerekli sistemin mimarisi Şekil 24’te gösterildiği gibidir.
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Şekil 24. Hedef Tespiti Elektronik Sistemi
2.7. Uçuş Performans Parametreleri
Görev-1 ve Görev-2’de ayrı
ayrı

performans

ayarlanmıştır.

değerleri

Görev-1

hız

odaklı olup duruma göre iniş
takımı ve mekanizma çıkartılacak, araç daha çok hız ve
ivmelenmeye
caktır.

odaklandırıla-

Görev-2

ise

suyun

taşınması sırasındaki dengesizliğin en aza indirgenmesi

Şekil 25. Yarışma Alanı

için hız ve ivmede göreve yönelik optimizasyonlar yapılacaktır. Özellikle de su aldıktan sonra
alınan su göreve yönelik yapılan optimizasyonlarla başarılı bir şekikde kırmızı alana
dökülecektir.
Görev-1’de araç kalkış alanından 5
metre irtifaya çıkacak, 4 m/s2 ivme ile
hızlanıp 1. direğe yönelecektir. 1. direği
başarıyla dolanmak için minimum hız kesimi
yapacak şekilde optimize edilmiştir. İlk
direği geçtikten sonra yaklaşık 10 m/s hıza
ulaşıp Şekil 25’te görüldüğü üzere orta direk
etrafında bir tur atıp 2. direğe hareket

Şekil 26. Görev-1 Süre Grafiği (Değerler

edecektir. 2. Direğin etrafından döndükten

saniye cinsindendir.)

sonra maksimum 16 m/s hızla 1. direğe doğru hareket edecektir. Sonrasında aynı turu tekrar
tamamlayıp görevi bitirecektir. Görev-1 denemelerinde alınan en iyi sonuçlar Şekil 26’da
gösterilmiştir.
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Görev-2’de araç, Görev-1’deki gibi 5 metre irtifaya ulaştıktan sonra yatayda harekete
geçecektir. Su alana kadar maksimum hızda hareket edecektir. Kırmızı alanı tarayacağı
bölgede, görüntü işlemeyi başarabilmesi için hız kesip 10 m/s ile hareket edecektir. Su alma
bölgesine geldiğinde durup irtifasını
yaklaşık havuzdan yaklaşık 1 metre
yukarıda olacak şekilde azaltıp su
haznesini sarkıtacak, hazne eğilince
30-40

cm

dolduğunda

aşağı

inecek,

kovayı

su

tamamen

kendine çekecek, bu sayede su
taşıma işlemi İHA’nın dengesini
olabildiğince az bozacaktır. Suyu
aldığında tekrar hareket edecektir.
Suyu

dökmemek

adına

6

Şekil 27. Görev-2 Süre Grafiği (Değerler saniye

m/s

cinsindendir.)

hızında hareket edecek, mümkün olduğunca açısını bozmayacaktır. Dönüşleri 2 metre
yarıçapında alıp kırmızı alana 3 m/s2 ivmesiyle yanaşacaktır. Su dökmek için irtifa kaybedip,
maksimum hızla görevi sonlandıracaktır. Görev 2 deneme-lerinde alınan en iyi sonuçlar Şekil
27’de görülmektedir.
“2.3. Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri” başlığı altında

yapılan ayrıntılı

hesaplamalar sonucu İHA’nın genel performans değerlendirmesi, Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Genel Performans Verileri
Maksimum Hız

24,2 m/s

Görev 1 Seyir Hızı

16 m/s

Boş Ağırlık

1607 gram

Dolu Ağırlık

2159 gram

Azami Kalkış Ağırlığı

2450 gram

Azami Uçuş Süresi (Dolu)

520 saniye

Azami Uçuş Süresi (Boş)

700 saniye

İvme

5 m/s ²

Batarya kapasitesi ve kullanımı;
Pmotor = IMotor . VBatarya (9)
Formül 9 ile hesaplanmıştır. Güvenli uçuş için de Formül 10’da gösterildiği gibi 1,25 güvenlik
katsayısı alınarak bu değerin %25 fazlası oranında batarya seçimi yapılmıştır.
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IMotor . t . 1,25 = IBatarya (10)
PMotor: motorun kullandığı güç (W),
IMotor: motorun çektiği akım,
VBatarya: bataryanın sağladığı volt değeri (V).
Ayrıca batarya, motorların çekeceği maksimum anlık akımı karşılayabilecek C değerine
sahiptir. Bataryanın vereceği maksimum anlık akım, mAh (4200, mAh*C = I (anlık akım))
değeri ile C (40) değerinin çarpımı ile hesaplanmıştır (4,2*40 = 168 amper anlık akım).
Görevler için istenilen itki ve uçuş süresi ile harcanan güç hesabı yapılmıştır.
2.8. Hava Aracı Maliyet Dağılımı
ASPAR döner kanatlı İHA’nın üretiminde kullanılan malzemeler ve maliyet dağılımı
Tablo 3’ gösterildiği gibi olup, toplam 16.157,78 ₺’ye tekabül etmektedir. 1. hazırlık desteğinin
10.000,00 ₺ olmasına rağmen, geçmiş yıllardan takım envanterinde bulunan malzemeler ve
bu yıl yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla arttırılan bütçe ile bu tutar aşılabilmiştir.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tablo 3. Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Parça Adı
Birim Fiyatı
Miktarı
(TL)
Pixhawk Cube Seti
3500
1
Here 2 GNSS Seti
2500
1
RFD868x Telemetri Seti
3600
1
Sunnysky 720KV Fırçasız Motor
340
4
Hobbywing 4in1 60A ESC
900
1
DJI 1045 Pervane Seti
20
4
1 kg PLA+ Filament
120
2
Çift USB 5V Regülatör
15
2
Banana Pullet Çifti 3.5 mm
6
16
XT60 Konnektör Çifti
5.5
10
4200 mAh 4S 40C Lipo Batarya
609,11
2
Flysky FS-i6X 2.4 GHz Kumanda Seti 600
1
Distans Seti
47,73
1
DF15RSMG 360 Derece Servo Motor 227,56
1
M3-M2 Vida/Somun/Civata Seti
300
1
1 m PWC Boru
10
4
Raspberry Pi 4B
700
1
Raspberry Pi Kamera Modülü V2
387,73
1
Raspberry Pi Kamera Kablosu 30cm
6,73
1
Servo Kablosu
5,10
2
USB Kablo
15
1
1 m 14AWG Kablo
12,13
10
250A Midival Sigorta
28
1
Akım Kesici
60
1
Makaron Seti
34,31
1
TOPLAM

2.9. Yerlilik
Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır.
20
Tübitak İHA Detaylı Tasarım

Toplam Fiyat
3500
2500
3600
1360
900
80
240
30
96
55
1218,22
600
47,73
227,56
300
40
700
387,73
6,73
10,20
15
121,30
28
60
34,31
16.157,78 ₺

