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1. PROJE ÖZETİ
SAB-İHA; ATLAS Takımı üyelerince TEKNOFEST Uluslararası İHA Sabit Kanat yarışması
için yarışma şartnamesindeki isterlere göre hazırlanan ve görevlerini yerine getirebilen bir
sabit kanatlı insansız hava aracıdır. ATLAS Teknoloji Takımı; TEKNOFEST kapsamındaki
İnsansız Su Altı Sistemleri ve Uluslararası İHA Sabit Kanat yarışmaları için farklı
üniversitelerin öğrencilerinin bir araya gelmesiyle oluşan karma bir topluluktur. ATLAS
Teknoloji Takımı bünyesinde; Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Tasarım, Makine ve Elektronik
Mühendisliği bölümü öğrencilerini barındırmaktadır. Farklı okul ve eğitim metotlarında yetişen
gençlerden oluşan bir takım olarak hedefimiz, bu farklılıklarımızı inovatif ve özgün bir şekilde
projemize yansıtarak yerli ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmaktır. Atlas Takımı
üyeleri;
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Tasarım,

University4society Girişimcilik Yarışması, DESIGNNOW Autodesk Dijital Tasarım Kampı,
Artella Kapı Tasarlıyorum Tasarım Yarışması, Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri
Yarışması, TeknofestTürksat Model Uydu Yarışması, Teknofest Roket Yarışması gibi birçok
yarışmaya katılarak, deneyim elde etmiş ve başarılara imza atmışlardır. Yazılım, Mekanik ve
Elektronik Sistemler olmak üzere üç ana sistem altında gruplara ayrılarak, her takım üyesi
kendi öğrenim gördüğü alanda ve deneyimlerine dayanarak bilgi-birikimini bu projeye
aktarmıştır. SAB-İHA için; yarışma görev gereksinimleri doğrultusunda, hesaplama ve
analizlerden çıkan sonuçlardan en uygun tasarım seçilmiş, otonom uçuş için yazılım ve
haberleşme sistemleri özgün ve yerli olarak yapılmıştır.
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Bu çalışmada insansız hava aracının gerekli manevra kabiliyetine sahip olması, stabil uçması,
yarışma kapsamındaki görevleri yerine getirebilecek şekilde tasarlanması amaçlanmıştır. Bu
parametreler doğrultusunda; belirtilen rotaları izlemesi, faydalı yük taşıması ve istenilen konuma
faydalı yükü bırakabilmesi hedeflenmektedir. Tasarım sürecinde, elektronik ve mekanik
bileşenler eklenmeden önce boş ağırlığın minimum düzeyde tutulmasına dikkat edilmiştir. İHA
tasarımında karşılaşılacak aerodinamik problemler göz önünde bulundurularak çeşitli analizler
ve hesaplamalar yapılmıştır. Tasarımda yapılan her bir değişiklik analizlerle doğrulanmıştır. Hız,
manevra kabiliyeti, irtifa takibi, görev mekanizması gibi isterlere uygun olarak kanat, gövde ve
kuyruk tipi seçilmiş, ve özgün bir tasarım ortaya koyulmuştur. Gövde için kullanılacak malzeme
seçilirken malzemelerin ağırlıklarına ve mukavemet değerlerine dikkat edilmiştir bunun yanında
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gövde aerodinamik yapıya yardımcı olabilmesi için eğimli seçilmiştir. Elektronik sistemlerde uçuş
kontrolü için Pixhawk, görüntü işleme için Jetson Nano, haberleşme için APC220 ile bağlantılı
Arduino Nano kullanılmaktadır. Bu 3 elektronik sistem birbiri ile haberleşmemektedir.
1.2 Takım Organizasyonu

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Bütün alt sistemlerin birleştirilmesi ÖTR’de bahsedilen iş zaman çizelgesinden daha geç
bitmesinin sebebi, malzemelerin tedariğinin geç gerçekleşmesi, bu sebeple tedarik edilen
malzemelerin test edilmesi süreci uzun sürmüştür. Bu sebeple bütün alt sistemlerin bişleştirlmesi
gecikmiştir. Başka bir sebep ise kanadın ve stabilizenin kesiminin beklediğimiz gibi iyi
gitmemesidir. Ve aynı zamanda aileron, elavator ve rudder hareket etme mekanizmalarının
beklediğimiz gibi sonuç verememesindendir.
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2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Tablo A. Sabit Kanatlı İHA Parça ve toplam ağırlık tablosu
No

ParçaAdı

Ağırlık(gram)

Adet

ToplamAğırlık

1
2
3
4
5
6
7

Gövde
Kanat
Kuyruk
Pil
Balast
Servo
İtici Motor
TOPLAM

243
334
110
150
110
9
85
1041

1
1
1
1
1
4
1
9

(gram)
243
334
110
150
110
36
85
1068

Tablo B. Sabit Kanatlı İHA malzeme ağırlık ve denge tablosu
No

ParçaAdı

Ağırlık
(gram)

X uzaklığI Y uzaklığı Z uzaklığı
(mm)
(mm)
(mm)

1
2
3
4

Gövde(BORU MONTAJ YERİ)
Kanat
Kuyruk
Karbon Fiber Boru
TOPLAM

243
334
110
150
837

0,62
0
0,28
10,48

226
120
394
394

59,33
4
0
51,43

Ağırlık merkezi gövdenin başından itibaren 260 mm uzaklıktadır.
Kanatla olan uzaklığında Z koordinatında aynı hizaya getirdiğimizden dolayı 0 yazılmıştır.
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2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler

Gövde: Kanat, gövde, boom ve kuyruk olmak üzere dört ana parçadan oluşan SAB-İHA’nın
tasarım

ve

üretim

sürecine

gövdeden

başlanmıştır.

Eliptik,

aerodinamik

ve

görev

mekanizmasına uygun özgün bir şekle sahip olan gövdenin tasarımı 3 boyutlu modellendikten
sonra kalkış ağırlığı göz önünde bulundurularak PLA malzeme ile 3D yazıcıda üretilmiştir.
Uçağın kalkış-iniş ve uçuş anında bizlere avantaj sağlayacak, elektronik bileşenlere montaj ve
herhangi bir arıza durumunda rahatlıkla ulaşabilecek şekilde özgün olarak tasarlanmıştır.
Üretim sürecinde yazıcıdan çıkan ilk gövdenin doluluk oranının %10 olması sebebiyle
belirlediğimiz ağırlık kriterlerinin dışarısında kaldı. Bunun üzerine doluluk oranı %3 olacak
şekilde gövde ikinci kez yazıcıda basıldı ve bu değişiklikle birlikte şase ağırlığı yarıdan daha
fazla oranda düşürülmüş oldu. Şase boyutunun kullanılan yazıcı tablasından büyük olmaması
sebebiyle gövde dört parça halinde üretildikten sonra epoksi malzeme ile yapıştırılmıştır. Uçağın
gövde uzunluğu ağırlık merkezini sağlaması açısından kanatlardan arkaya doğru 10 cm
kaydırıldı ve bu değişiklikten sonra 1000 mm olan gövde uzunluğu 800 mm'ye düşürüldü.
Elektronik malzemeler ağırlık merkezini arkadan kanatlara doğru almak amacıyla gövdenin ön
kısmına yerleştirildi. Gövde ve kuyruğu boruyla birleştirebilmek için karbon fiber boru kullanıldı.
Kuyruk ve karbon fiber borunun bağlantı noktaları yatak şeklinde ve mukavim olması için
FUSION 360 programı ile tasarlandıktan sonra 3 boyutlu yazıcıdan çıkarıldı. Bu iki adet yatak
gövdeye epoksi ile yapıştırıldı. Epoksi ile yapıştırmadan önce içine, az epoksi ile içerisine talaş
tozu kompozit bir malzeme oluşturarak sağlam tutması sağlandı.
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Kanat: Kanat yerleşimi için üstten kanatlı uçakların kararlı olma eğilimleri ve iniş anında bizlere
sağlayacağı avantajlardan dolayı üstten kanat profiline karar verilmiştir. Kanadın yüksekte
olması montaj kolaylığıyla birlikte iniş anında gerçekleşecek olumsuz koşullara karşı yerden
darbe almasını engelleyecektir. Yüksek süratlerde daha az sürtünmeyle uçağın hızına ve
ivmelenmesine olumlu katkı yapması, yüksek mukavemet ve bükülmezliği koruması gibi artıları
sebebiyle kanat geometrisi için trapez kanat seçilmiştir. SAB-İHA’nın yatış hareketlerinin
kontrolünü sağlamak amacıyla kanada aileron yerleştirilmiştir. Kanat kesimi için alternatif çözüm
oluşturmak amacıyla, takım üyeleri tarafından atölye ortamında elektrikli sıcak telli bir köpük
kesici yapıldı. Bu alet hazırlandıktan sonra kanat için tercih edilen xps köpük ölçülere göre
kesildi. Kanatlara profil şeklini vermek için çizilen CAD profil dosyası üç boyutlu yazıcıda
basılarak kalıp oluşturuldu. Bu kalıp, köpüklerin sağ ve sol kenarlarına yerleştirildikten sonra
kanatlara sıcak tel yardımıyla profil şekli verildi. Kanatların ilk üretim aşamasında xps köpüğün
profil noktalarına göre kesilip içinden iskelet boru geçmeden kullanılmasından dolayı kanatta
bükülmeler meydana geldi. Kanatları kaplama esnasında siyah karbon fiber tercihinden ötürü
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ısıya fazla maruz kalmanın etkisiyle eğilmeler gerçekleşti ve kanadın ön tarafta yer alması
ağırlık merkezini olumsuz etkiledi. Başarısız uçuş denemelerine sebep olan bu çıkarımlarda
değişiklik yapılması ihtiyacı doğdu. İkinci üretim aşamasında, xps köpük sıcak tel yardımıyla
profil kalıplarına göre tekrar kesildi. Kanadın esnememesi ve mukavim olması amacıyla omurga
görevi gören alüminyum boru, kanadın içinden geçmesi için dremel makine yardımıyla köpüğün
içine oyuk açılıp zımpara yapıldı ve epoksi malzeme ile sabitlendi. Kanada omurga
takılmasından sonra aileronlar kesildi ve plastik menteşelerle köpüğe sabitlendi. Aileronların
bütününde beyaz depron izolasyon köpüğü kullanılırken alt kısmında depronun eğilip
yayılmaması ve uçuş esnasında rahat hareket edebilmesi için balsa malzemeden küçük bir şerit
kullanıldı. Kanat lifli beyaz bant ile mukavemeti arttırmak için kaplandı. Kanat boyları uçuş
kararlılığı sağlanması amacıyla 1500 mm’den 1300 mm ye düşürüldü. Kanatlar chordları küçük
olduğu ve zaman ve malzeme açısından değiştirilmesi risk teşkil ettiğinden, kanatları yeniden
imal etmek yerine aileron genişliği uçaktan daha fazla yapılarak uçağın havadaki kaldırma yükü
artırılmış oldu. Ağırlık merkezini ayarlayabilmek için kanatlar gövdede geriye alındı ve kanatları
gövdeye lastiklerle bağlayabilmek için gövdenin orta kısmından karbon fiber boru geçirildi.

Ölçekli Kanat Kesme Sistemi
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Kuyruk: Kritik tasarım raporunda belirtilen kuyruk tipi olan T kuyruğun, genel tasarıma
uygunluğu ve üretim-montaj kolaylığı sağlaması açısından detaylı tasarım raporunda
konveksiyonel kuyruk ile değiştirilmesine karar verilmiştir. Konveksiyonel kuyruğun montajı,
tasarım ve uçuş esnasında kontrolü diğer kuyruk tiplerine göre daha kolaydır. Kuyruğun tipi,
kanat profili ve ölçülerinin belirlenmesinin ardından bu veriler doğrultusunda SolidWorks
programı üzerinden tasarımı yapılmıştır. SAB-İHA’nın kuyruk kısmı yatay kuyrukta 1 elevator,
dikey kuyrukta 1 rudder olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Kuyruğun ilk üretim
aşamasında kuyruk için xps köpük, bağlantı için karbon fiber boru kullanıldı. Karbon fiber boru
gövdeye açılan montaj yerinden gövdeye bağlandıktan sonra elevator ve rudder karbon fiberin
üzerine montajlandı. Kuyruğun bu kısmı, kanatlarda da kullanılan yöntem olan sıcak tel
yöntemiyle seçilen profile uygun olarak kesildi. Kuyruğun hareketli kısımları için servo motor
bağlantı yerleri açıldı. Bu işlemlerden sonra yaklaşık 11 defa tekrarlanan uçuş denemesi, ağırlık
merkezinin uçağın arka kısmına kayması, rudder, elevator ve aileronların hatalı montajlanması
ve bu bileşenlere bağlı servo motorların düzgün çalışmaması sonucunda başarısız oldu ve
kuyruğun yeniden üretilmesinde karar kılındı. İkinci üretim aşamasında, kuyrukta profil olmadan,
belirlenen ölçülere göre ve xps köpük yerine balsa malzeme kullanılarak üretim yapıldı.
Kuyruğun elevator kısmı uçuş esnasında yukarı aşağı yunuslama hareketi kontrolünü sağlaması
açısından önem arz ettiği için son derece mukavim ve kolay işlenebilir bir malzeme olan balsa
tercih edildi. 3mm balsa kullanılarak özgün şekilde tasarlanan kuyruk; menteşelerle elevator ve
rudderlara bağlanarak oluşturuldu. Kuyruk ve kanatlar birbirine paralel olarak aralarında sıfıra
oldukça yakın 0.8’lik bir açı olacak şekilde ayarlandı ve bu sayede kararlı bir uçuş sağlandı.

Kuyruk ve kuyruğun gövde ile bağlantı noktası
İniş Takımları:Yarışma koşulları ve görev gereksinimleri göz önünde bulundurulduğunda, iniş
takımının getirebileceği ekstra yapısal ağırlık, hava sürüklemesi ve dolayısıyla da hız kaybı gibi
faktörler sebebiyle iniş takımı kullanılmamasında karar kılınmıştır.
İtki Sistemi: Ağırlığın azami düzeyde tutulması gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda tek
motor kullanılmasında karar kılınmıştır. İticinin İHA’nın arkasına konumlandırılması; atış
performansını düşürme, elden atışta atıcı için risk teşkil etme gibi durumlar doğuracağından,
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önden çekişli tek motor kullanımına karar verilmiştir.İlk 10-11 uçuş denemesinden sonra
kullanılan ilk motor içindeki mekanizma yamulduğu için motor yalpalamadan dolayı kullanılamaz
hale geldi ve uçuşlar başarısız oldu. Bu aşamadan sonra yeni motor alınarak bağlantısı için
gerekli revizeler yapıldı. Motoru gövdeye bağlarken artı şeklinde bir profilden yararlanıldı ve
montajında motor dönerken somunların gevşememesi için içi kauçuk somun kullanıldı.

İtici Motor Teknik Özellikleri
Ağırlık

85g

Stator Çapı

22 mm

Stator Kalınlığı

20 mm

Motor kv

980

Motor Direnci

51 mΩ

Maksimum Sürekli Güç

638 W

Maksimum Sürekli Akım

38A/30s

Pervane: SAB-İHA için sağlamlığı ve hafifliği açısından avantaj sağlayan; uzunluğu 254 mm,
göbek kalınlığı 10 mm ve delik çapı 6mm olan karbon fiber malzemeden pervane kullanılmıştır.
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Kanat tasarım süreci şablonu
•Görev gereksinimlerini belirle
•Kanat geometrisi seçimi
•Kanat yerleşimi seçimi
•Ok açısı belirle
•Kanat Profili Seçimi
•Taşıma, sürükleme kuvvvet ve momentlerini hesapla
•Parametreleri tasarıma aktar
Kanat Profili:
DEĞERLER

KANAT

AR( Açıklık Oranı)

7,38

Λ(Sivrilme Oranı)

0,5

ckök(mm) (Kök veter)

200 mm

Cuç (mm) (Uç veter)

100 mm
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ℓ(mm)

1300 mm

Kanat alanı

229000 m^2

Profil

NACA4412

Yukarıda yer alan tabloda seçtiğimiz uçak profili ve kanadımızın değerleri görülmektedir. Bu
hesaplamalardan değerlerden yola çıkarak reynolds sayımızı verilen formüle göre
hesapladık. 𝑅𝑒= 𝜌∞∗𝑉∞∗𝑐/𝜇∞ 𝜌∞ = 1.225 [kg/m3] 𝑉∞ = 20 [m/s] 𝜇∞ = 1.789*10-5 [kg/(ms)]
Cort =0,18 m olarak hesapladığımızda reynolds sayımızı 211.164,00 olarak bulunmuştur.

Uçağın statik kararlılığı sağlaması için moment katsayısının hücum açısı artıkça azalması
gerekir. Yukarıda verilen moment grafiğine göre uçağımız statik olarak kararlıdır.

Kanat profilinin seçiminde incelenen en önemli parametre taşıma katsayısı olmuştur. Elden
atış metoduyla kalkışın en önemli problemi olan, kanat üzerindeki akışın enerjilenme süresi
göz önünde bulundurularak; düşük Reynold’s sayılarında düzgün bir akış karakteristiği ortaya
koyan profiller incelenmiştir ayrıca kanat profilimizi seçerken özellikle yarışma koşulları ve
uçağın gereksinimleri göz önüne alınarak farklı denemeler sonucunda NACA4412’ye karar
verilmiştir. Ayrıca seçtiğimiz kanat profilinin kalınlık oranı δ > %14 kalın profil olarak
seçilmiştir. Seçilen kanadımızın toplam uzunluğu 1300 mm olup

kök veter uzunluğu 200

mm dir. Yukarıda yer alan grafiklerde profilin ilk flapsz analiz sonuçları yer almaktadır. Analiz
sonuçlarını değerlendirdiğimizde ilk yaptığımız kanat şeklinin uçağa yeterince kaldırma
kuvveti vermediği fark edilmiş ve SAB-İHA’nın düşük hızlarda kalkabilmesine olanak
sağlayacak olan flap’i kaldırma kuvvetini arttırmak için kanada eklenmesine karar verilmiştir.
Aşağıda yer alan grafiklerde de görüldüğü gibi flaple uçağımız bizlere yeterince kaldırma
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kuvveti sağlamaktadır. Grafiklerde görüldüğü gibi belli açılardan sonra Cd ve Cl değerleri
hızlı bir artış göstermiştir. Bu artış normal olup flap kullanmamızdan kaynaklanmaktadır.

Şekil b.

Yukarıdaki şekilde(b) uçak kanadının bize sağladığı kaldırma kuvveti verilmiştir. Kalkış anında
uçağımızın yer çekiminden ayrılması için gerekli Newton kuvveti uçak ağırlığı ile yer çekimin
çarpımıdır. Formüle edildiğinde 1218*9,81=11,948 olduğunu görüyoruz. Şekilden de anlaşıldığı
üzere 0 derecede uçak kanadımız yeterli düzeyde kaldırma sağlamaktadır.
Hesapladığımız reynolds sayısına göre incelediğimizde elimize geçen CL,CD,CM değerleri
hesaplanmış olup kuvvetler bulunmuştur. 2 kanat alanımız 0,229 olduğundan maksimum CL
değerinde maksimum taşıma kuvvetimiz 50’lere kadar çıkmaktadır. Uçağımızın hesaplamalarını
yaptığımızda 0 derecede aerodinamik kuvvet ve moment formüllerinden yararlanarak taşıma
kuvetti, sürüklenme kuvveti ve moment'imizi hesapladık. Taşıma kuvveti:25

Sürüklenme

kuvveti: 9,4677 Moment: 1,704 dür. Moment formülündeki ortalama veter boyumuz 180 dir.

Uçak kanadının flapli (solda) ve flapsiz (sağda) şeklinin akış gösterimi görsellerle
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desteklenmiştir.
Pervanemiz İHA’mızın kütlesi ve göreve uygunluğu baz alınarak seçilmiştir.

a) basınç katsayısı değişimi

b) akış

Yukarıda yer alan(şekil-a) basınç katsayısı değimi analiz sonucunu göstermektedir. Analizler
xflr5 programı üzerinden yapılmıştır. Xflr5 analiz programı CAD görüntüsü kabul etmediğinden
program üzerinde uçağın değerleri birebir yazılarak analizler elde edilmiştir.
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Elevatör yani irtifa dümeni uçağı Pitch ekseninde hareket ettirir. Kuyruğun yere yatay olan yatay
stabilize denilen kısmının hareketli parçasıdır. Uçağın burnunu aşağıya yada yukarıya
kaldırmayı sağladığından uçağın stablitizesi için önemlidir. Ayrıca rudder da uçağın sağa ve sola
hareketini sağlar. Seçtiğimiz rudder ve elevatör değerleri hem uçuş anında hem iniş kalkış
anında stabilitemizi en iyi düzeyde tutmada bizlere avanta sağlayacaktır.
2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Yapılan mekanizmada görev gereksinimini en iyi ve sağlıklı şekilde yerine getirecek tasarım ele
alınmıştır. Uçağın gövdesinin altında yer alacak bölmelere yerleştirilen topların doğru hedefe
doğru sırayla düşmesi için açılır kapanır servo motor ile çalışan kapak entegre edilmiştir. Faydalı
yükün hedefe doğru varması için uçağın sarsılmasının en aza indirilmesi hedef alınmış, böylece
mekanizma ağırlık merkezi dikkate alınarak gövdeye yerleştirilmiştir. Görev gereksinimleri ve
yarışma kuralları dikkate alınarak üretilen mekanizma özgün olmakla birlikte tasarımı gereği
oldukça kullanışlıdır. Top atma görevi için 1 tur yani hedef belirleme turunda İHA’nın belirlenen
koordinatlarda otonom uçuş sırasında uçağın alt tarafında bulunan jetson nano’ya bağlı olan
kamera ile kırmızı nokta hedefinin tespiti gerçekleştirilecektir. Jetson nano üzerinde yapılan
yazılım ile birlikte 2. tur ve 3. tur sırasında kırmızı nokta hedefini tespit ettiği anda jetson
nano’nun PWM çıkışına bağlanmış olan görev servoların çalışmasıyla birlikte top serbest
düşüşe başlayacaktır. Planlanan görev mekanizmasının testler sırasında çalışmama olasılığı
dikkate alınarak alternatif yöntem olarak Jetson Nano - Arduino Nano haberleşmesi ile Arduino
üzerinde yazılan kod ile görev servoları kontrol edilecektir.
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2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri

Sunnysky X2220
Yeterli itkiyi sağlayabilmesi için pervane motoru olarak Sunnysky X2220 tercih edilmiştir.
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Airspeed Sensör:
Tasarlanan İHA’nın havadaki hızını ölçmek için kullanılmaktadır.
Sensörde yer alan pitot tüpünün ucundaki açıklıktan giren hava
akımı (toplam hava basıncı) ile yanlarda bulunan deliklerden giren
hava akımının (statik basınç) arasındaki fark ile bir veri elde edilir.
Pitot tüpünde oluşacak basınç farkları silikon boru yardımıyla
MPXV6002DP elektronik hesaplayıcıya aktarılır. Elde edilen veri
Arduino Nano’ya gönderilir ve ekibimiz tarafından özgün olarak yazılmış Arduino yazılımında
Bernoulli denklemi yardımıyla hız ölçüsü elde edilir. Hız ölçüsü haberleşme modülü ile yer
istasyonuna aktarılır.

MPU6050:
Hava araçlarında kullanılan 3 eksen açısal ivme ve 3 eksen gyro
ölçüm yapan sensördür. Tasarlanan İHA’ nın hareket eksenleri olan
Roll – Pitch – Yaw eksenlerini gözlemlemek için kullanılmaktadır.
İHA’nın yaptığı manevraya göre eksen verileri MPU6050 ile sağlanır
ve Arduino Nano’ya aktarılır. Hazırlanmış olan Arduino tabanlı
yazılım sayesinde -180° ve +180° açı değerleri olarak elde edilir.
Haberleşme modülü ile yer istasyonuna aktarılır.
GPS:
Tasarımda iki adet GPS modülü
kullanılmıştır. İki adet GPS modülü
kullanılmasındaki

amaç,

haberleşme

modülünün

aktarımını

verimli

gerçekleştirebilmesi

için

APC220
veri
olarak
Pixhawk

kontrol kartı yerine Arduino Nano ile
bağlantısının olmasıdır. Bu yüzden,
otonom uçuşun sağlanabilmesi için Ublox 6M GPS modülü Pixhawk uçuş kontrol kartına, yer
istasyonunda İHA’ nın konum takibinin yapılabilmesi için GY-NEO6MV2 GPS Modülü Arduino
Nano’ya takılmıştır. GY-NEO6MV2 GPS Modülü ile alınan boylam (Longitude), enlem (Latitude)
ve yükseklik (Altitude) bilgileri Arduino tarafından işlenir ve haberleşme modülü sayesinde yer
istasyonuna aktarılmaktadır.
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APC 220
Piyasada hazır olarak bulunan ve kullanıcı tarafından yazılımı
değiştirilemeyen kapalı bir sistemi olan Pixhawk ile uyumlu 3DR
Telemetri setleri kullanmak yerine haberleşme üzerinde kendi
devremizi ve yazılımımızı oluşturmak adına açık bir sistemi olan
APC220 Haberleşme modülünü tercih etmiş bulunuyoruz.
APC220, 433 MHz frekans bandını kullanan Arduino tabanlı
yüksek hızlı radyo verici-alıcı modülüdür. Bu modül ile yer
istasyonuna GPS verileri, Roll-Pitch-Yaw değerleri, Aracın Hava Hızı, Batarya Durumu,
Elektronik Devre Sıcaklıkları gibi telemetri verileri gönderilerek kullanıcıya araç hakkında bilgi
aktarımı yapılacaktır. Haberleşme menzili 1200 metre ve tek seferde gönderilecek olan veri
paketi boyutu 256 bayttır.
Neden APC220 tercih edildi?
Yapılan değişikliğin en önemli sebeplerinden biri bant
genişliğidir. KTR’ de belirtilen NRF24L01 haberleşme
modülünde

2.4GHz

frekans

bandı

kullanılmaktadır.

2.4GHz yoğun bir frekans bandı olmasından dolayı
haberleşme

esnasında

bozulmalar

ve

kesintiler

yaşanmaması için 2.4GHz frekans bandı yerine yoğunluğunun daha az olduğu ve daha iyi
menzilli 433 MHz frekans bandına sahip APC220 modülü tercih edilmiştir. Bir diğer değişiklik
nedeni ise veri paketinin boyutudur. NRF24L01 modülünde veri paketinin boyutu maksimum 32
bayttır. Planlanan telemetri bileşenlerinin boyutu 32 bayt değerinden fazla olmaktadır.
Yapılan mesafe testinde RF frekansı 433 MHz, UART oranı 9600bps ve RF TRx oranı 9600bps
olarak alındı. Bunun sonucunda haberleşme kesintisiz olarak 220 metreye kadar gerçekleşti.
220 metreden fazla mesafelerde haberleşmede anlık kesintiler gözlemlendi. Testin yapıldığı
ortamda birçok etken (ağaç, bina, araba vs.) bulunduğu için haberleşmenin etkilenebileceği göz
önünde bulunduruldu.
Yapılan bir diğer mesafe testinde RF frekansı 433 MHz, UART oranı 9600bps ve RF TRx oranı
2400bps olarak alındı. Bu durumdayken haberleşme mesafesinde artış gözlemlenirken veri
alışveriş performansında düşüş gözlemlendi. Yer istasyonuna gelen veriler daha yavaş
gelmektedir.
Haberleşme Neden Arduino Üzerinden Yapılmaktadır?
APC220 RF Haberleşme Modülü, Pixhawk yerine Arduino Nano’ya bağlanmıştır. Pixhawk
tarafından sağlanılacak olan gücün APC220 haberleşme modülünün verimli çalışması için
gerekli olan akımı kısıtlamasız bir şekilde sağlamayacağını öngörerek, APC220 için gerekli olan
gücü doğrudan regülatör yardımıyla bataryadan sağlamaktayız. Arduino Nano’ya bağlanmasının
sebebi sistemler arasındaki bilgi alışverişindeki karışıklığın azaltılması ve performans
azalmasının önüne geçilmesi planlanmıştır.
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Uçuş kontrolü ve otonom uçuş için Pixhawk 2.4.8 tercih edilmiştir. Pixhawk 2.4.8’in tercih
edilmesinin nedeni diğer uçuş kontrol kartlarına göre daha dayanıklı ve güvenilir bir yapıya sahip
olmasıdır.

Arayüz kolaylığı nedeniyle Pixhawk 2.4.8 Misson Planner programı ile programlanmıştır.
Program üzerinde ilk önce Pixhawk’a “plane frimework” yüklemesi gerçekleştirilmiştir. Daha
sonra ivme pusula gibi kalibrasyonlar yapılmıştır. Daha sonra Pixhawk üzerinde gerekli diğer
bileşenler yerleştirilmeye başlanmıştır.

Pixhawk’a bağlantı pinleri:
1. Çıkış- Aileron
2. Çıkış- Elevator
3. Çıkış- Throttle
4. Çıkış- Rudder
Şekilde gösterilen yerlere buzzer, güvenlik butonu, GPS, pixhawk güç modülü, servo motorlar ve
ESC’nin bağlantıları yapılmıştır.
Güç modulünün diğer tarafının pile bağlansıyla birlikte Pixhawk çalışmaya başlayacaktır.
Pixhawk’ın ikincil güç kaynağı olarak da ESC’nin Bec çıkışı kullanılmaktadır. Bu Bec çıkışı aynı
zamanda servo motorları ve uzaktan kumandanın vericisi için gereken gücü sağlamaktadır.

16

Yukarıda belirtilen kısımlar gerçekleştirildikten sonra güvenlik butonuna basılı tutulup motorun
hazır olduğu sesi duyulduğunda Pixhawk “Armed” moduna geçmiş olur ve uzaktan kumanda ile
uçuşa hazırdır.
Otonom Uçuş
Uçağın kumanda ile kalkışı yapıldıktan sonra Mission Planer’da ayarlanan kumanda üzerindeki
tuş ile uçuş modu değiştirilerek “auto mode” geçişi yapılır. Uçağın kalkışı uzaktan kumanda ile
manuel olarak yapıldıktan sonra kumanda ile uçuş modunu oto moda alarak otonom uçuş
başlamış olur.

Otonom uçuş Mission Planer’da Flight Plan sekmesinde GPS bilgisi ile belirli bir yol üzerinde
gitmesi ile sağlanacaktır. Sorumlular tarafından sağlanacak olan uçuş bölgesinin koordinatları ile
hazırlanacak olan yol kumanda üzerinde uçuş modunun değiştirilmesi ile uçak tarafından
uygulanmaya başlanılacaktır.
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Sabit kanatlı İHA için top bırakma alanı tespiti
Jetson Nano ve Pi Kamera v2 bileşenleri
kullanılarak gerçekleştirilir. Jetson Nano,
modern yapay zeka ve robotik
uygulamalarında kullanılan küçük ve güçlü bir
bilgisayardır. Pi Kamera v2 ise Jetson Nano ile
uyum içerisindedir ve yüksek fps değerlerinde
çalışmaktadır. Hedef tespiti ve tanıma işlemi,
Pi kamera ile alınan görüntü ile Jetson Nano
sayesinde işlenerek gerçekleştirilmektedir. TpLink TL-WN725N wi-fi modülü Jetson Nano’yu
kablosuz bir bağlantı ile çalıştırmak için
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kullanılmaktadır. Hedef tespiti ve tanıma sistemine ait mimari aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
Hedef tespiti ve tanıma işlemi için SSD MobileNet v2 derin öğrenme modeli ve Pytorch iskeleti
kullanılmaktadır. SSD MobileNet v2 ağını eğitmek için 15 cm çapındaki top bırakma alanı
oluşturuldu ve etiketleme işlemi gerçekleştirildi. Veri etiketleme işlemi için LabelImg etiketleme
aracından faydalanılmıştır. Etiketlenen veriler ile derin öğrenme ağı eğitilmiştir.
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Stoll hızı hesaplama sonucu cl max değeri 1,5 için stoll hızımız 23 m/sn çıkmıştır. Kanat
tasarımında dihedral, winglet, flap ve aileronların yüzde chord değerleri ve yapabildikleri açılar
İHA’nın manevra kabiliyetine etki etmektedir. Bu sebeple İHA'mıza flap ekledik. Ayrıca kuyruk
kısmındaki aileron ve rudder değerleri de uçağın manevra kabiliyetini arttıracak şekilde verdik.
Bunun yanında İHA’ya yerleştirilen kanatların konumu da manevra kabiliyeti için önem arz
etmektedir. Kanat ağırlıklarının hafifletilip, kanadı ağırlık merkezine uygun şekilde gövdeye
yerleştirerek İHA'mızın manevra kabiliyetini arttırdık.

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı

Toplam 7106,43 TL
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2.9 Yerlilik
Otonom uçuş için kullanılan Pixhawk’ın haberleşme sistemini kullanmak yerine Arduinoya bağlı
olan APC220 haberleşme modülü ile özgün haberleşme sistemi ve dolayısıyla özgün yer
istasyonu yazılımı yapılmıştır.
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