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Uçuş ve tanıtım videosu linki:
https://www.youtube.com/watch?v=Iwsa8cqWZYU

1.ORGANİZASYON ÖZETİ
GÖKDOĞAN İHA, 2020 yılında Konya Teknik Üniversitesi altında bulunan KTÜN Teknoloji
ve Havacılık Topluluğu bünyesinde üretildi. TEKNOFEST 2020’de finallere kalma başarısı
gösteren GÖKDOĞAN İHA, serbest görev kategorisinde TEKNOFEST 2021’e de katılmak
için hazırlıklarını sürdürmektedir. Takım üyeleri Konya Teknik Üniversitesinde farklı
bölümlerde öğrenim gören öğrencilerden oluşmakta ve takım danışmanı Konya Teknik
Üniversitesinde akademik kariyerini sürdürmektedir.
1.1 Takım Organizasyonu

Şekil 1.1. Takım Organizasyon Şeması
Umut ÖZKAYA (Danışman): Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde
Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda KTÜN Teknoloji ve Havacılık
topluluğunda GÖKDOĞAN-İHA takımının akademik danışmanıyım. Yapay zeka, radar ve
derin öğrenme konularında bilgi sahibiyim. Takımda görüntü işleme görevlerinde yardımcı
olmaya çalışıyorum.
Ali ALTIN(Takım Kaptanı): Konya Teknik Üniversitesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3.
sınıf öğrencisiyim. KTÜN Teknoloji ve Havacılık topluluğunda GÖKDOĞAN-İHA takımının
kaptanıyım. Başlangıç düzey C++, Orta düzey Python, Kicad, Proteus gibi çizim ve yazılım
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programlarında bilgi sahibiyim. Takımın görüntü işleme kısmında görev almaktayım. Aynı
zamanda otomasyon sistemlerinde takımıma yardım ediyorum.
Enisa Ecem AKSU: Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1.sınıf
öğrencisiyim. Başlangıç düzeyi C yazılım dilini bilmekte ve Arduino geliştirme kartını
kullanabilmekteyim. GÖKDOĞAN-İHA takımında itki ve elektronik montaj alanlarında görev
alıyorum.
Aybars SAVAŞ: Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1. sınıf
öğrencisiyim orta düzeyde C ve C++ dillerini biliyorum. 3 boyutlu yazıcılarla ilgileniyorum.
Kendi 3D yazıcımı tasarlayıp, üretimini yapabilmekteyim. Sketchup çizim programını
kullanıyorum. GÖKDOĞAN-İHA takımında itki sistemlerinde, malzeme seçiminde ve İHA için
gerekli malzemeleri 3B yazıcıdan temininde takımıma yardımcı oluyorum.
Ömer Faruk YALÇIN: Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. AutoCAD ve SolidWorks tasarım
programlarında orta düzey bilgi sahibiyim. GÖKDOĞAN-İHA takımında tasarım ve üretim ile
ilgilenmekteyim.
Ahmet Furkan DÜREK: Konya Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1.sınıf
öğrencisiyim. Orta düzeyde Python ve C yazılım dillerini biliyorum. Takımıma mekanik
sistemler konusunda yardımcı oluyorum.
Mehmet

Anıl

KALAY:

2019-2020

yılında

Karabük

Üniversitesi

Raylı

Sistemler

Mühendisliğini tamamladım. 2020-2021 yılında Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliğine yatay geçiş yaptım, 2. sınıf olarak lisans eğitimime devam ediyorum. Orta
düzeyde C, C++ ve Python yazılım dillerini biliyorum. GÖKDOĞAN-İHA takımında görüntü
işleme kısmında çalışıyorum.
Gizem ÖZDEMİR: Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3.sınıf
öğrencisiyim. Başlangıç düzey C, orta seviyede Python, Matlab yazılım dillerine hakimim ve
Proteus kullanabiliyorum. GÖKDOĞAN-İHA takımında ise raporlama alanında çalışıyorum.

2.DETAYLI TASARIM RAPORU
2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı
Günümüzdeki üretilen bazı uçakların tasarımına
baktığımızda bir canlıdan örnek alındığı görülmüştür
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Şekil 2.1 Gökdoğan Kuşunun Boyutsal Parametreleri

.Örnek verecek olursak ünlü jet uçağı üreticilerinden Northrop Grumman’ın üretmiş olduğu B -2
Spirit askeri jet uçağını Ebabil kuşundan esinlendiğini görmek mümkündür. Biz de bu
tasarımlardan yola çıkarak uçağımızı Gökdoğan kuşundan esinlenerek ürettik. Aerodinamik

açıdan daha verimli olabilmesi için GÖKDOĞAN İHA’mızın gövdesi kanat profiline göre
tasarlandı. Bu tasarımdan kazandığımız avantajlardan biri de gerekli olan kaldırma kuvvetinin
bir kısmının gövde vasıtasıyla oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda kanat alanı küçük tutularak,
aracın toplam ağırlığından avantaj kazanıldı. Aracın kanat alanı bu detaylar doğrultusunda
hesaplandı. Yapılan testler, analizler ve belirlenen optimum aileron alanlarıyla aracımız
yüksek stabilite ve manevra kabiliyetine sahip oldu. Hava aracımızın akış analizini ANSYS
programında “Fluid Flow” modülünde yaparak basıncın kanat ve gövdenin altında fazla;
gövdenin üzerinde ise az olduğu sonucuna vardık. Ayrıca hava aracımızın istikamet dümeni
büyük tutularak sağa ve sola dönüşlerde manevra kabiliyeti arttırılması hedeflendi. İHA’mızın
elektronik sisteminde uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk2 Cube kullandık. Bu uçuş kontrol
kartı üzerindeki işlemci ve sensörler sayesinde uçuş stabilizesini arttırarak dengede
durmasını sağlamaktadır.
Gövde, üst kısımdan ortaya doğru gidildikçe kamburlaşma olacak şekilde dizayn edildi. Bu
tasarım ile gövdenin, kaldırma kuvvetine destek vermesini ve hava temasını azaltmasını
hedefledik. Gövdenin uç kısmından ortasına doğru gidildikçe daralan bir profil sayesinde
düzenli bir akış ayrılması elde ettik. Uçuş sırasında gerekli olan malzemelerin yerleşimi için
gövde yeterli genişlikte tasarlandı ve bu malzemelere erişim kolaylığı için gövdenin üst kısmı
açılır-kapanır şekilde yapıldı.
Kanat profili değerlendirilen analizler sonucunda NACA 4415 kanat profili uygun görüldü.
Toplam kanat alanı, araç kalkış ağırlığını kaldırabilecek bir kaldırma kuvveti oluşturması
adına 7°’lik bir hücum açısı ile tasarlandı. Seçilen NACA 4415 kanat profili için kanat alanı,
taşıma katsayısı, Reynolds sayısı ve hava aracımızın ağırlığı doğrultusunda hesaplamalar
yapıldı. Hesaplamalar sonucunda; 10 m/s stall hızına, 11 m/s’lik uçuş hızına, 2000 gramlık
kalkış ağırlığına ve 6 dakikalık güvenli bir uçuş süresine sahip olduğunu veriler ve gözlemler
ışığında raporlandı. Elde edilen bilgilere ve yapılan analizlere göre İHA’nın tasarım ve üretimi
Şekil 2.2’de gösterilmiştir.
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(a)

(b)

Şekil 2.2 GÖKDOĞAN İHA Tasarım (a) ve Üretimi (b)

2.1.1 Hesaplamalar
Kanat Kesme Hesabı
Araç üzerinde eğilme ve kesme kuvvetleri birleştirilerek von-mises gerilmesi hesaplandı.
Ancak kesme kuvvetinin katsayısı, eğilme kuvvetinden 3 kat fazla olduğundan eğilme
gerilmesi ihmal edildi. Aracımızın ağırlığı 2 kg ve olup kanat başına 1 kg kuvvet düşmektedir.
Denklemlerde tek bir kanat için basınç hesabı gerçekleştirilmiştir.
Alan Hesabı;
Küçük KFÇ Alanı = 122 * 3,14 – 102 * 3,14 = 138,16mm2

(1)

Büyük KFÇ Alanı = 162 * 3,14 – 142 * 3,14 = 188,4mm2

(2)

Toplam Alan = Küçük + Büyük = 326,56mm2

(3)

Gerekli kesme hesabı yapılırsa;
T0 = F / AToplam = 1*9,81 / 326,56 T0 = 0,30 MPa Kanat İskeleti Kesme

(4)

Karbon fiber çubuğun (KFÇ) kesme eğilme karşısında emniyetli olduğu gözlenmektedir.
Gövdenin (Fuselage) Boyut Hesabı
Aracımızın gövdesinin boy hesabı uçakların gövde hesabı ile aynı şekilde yapılmış olup
aşağıda verildi. Burada a ve C sayılarının tabloda seçimi yapılırken; ev yapımı ve kompozit
malzeme

olan

kısım

seçilerek,

hesaplama

sonucunda araç boyutlandırılması yapıldı.
W0 = wPayload + wEmpty
= 0 g + 2000 g = 2000 g
a = 1,28 c = 0,23

(2)

L = a * W = 1,28 * 2 = 1,55 m
c
0

(1)

0,23

(3)

Tablo 2.1 Gövde Boyut Ve Ağırlık(W0(kg))Tablosu
CL, CD, CM sırasıyla taşıma, sürükleme ve moment katsayılarıdır ve profil geometrisi, kanat
geometrisi ve uçak konfigürasyonuna bağlıdır. Bu aerodinamik katsayılar küçüldükçe uçağın
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manevra, hızlanma vb. özelliklerinde iyileşmeler görülür. Tek tek özelliklerine değinecek
olursak; CL;taşıma katsayısı uçağın yukarısına doğru, bileşke aerodinamik kuvvetin serbest
akıma

dik

doğrultuda

etkiyen

bileşkedir.

CD;sürükleme

katsayısı

uçağın

hareket

doğrultusunda, harekete zıt yöndeki kuvvet bileşenidir. Kısaca uçağın hareketine karşı
havanın gösterdiği direnç kuvvetidir. CM; yunuslama momenti CL-CM düzlemi içerisindeki
etkiyen moment bileşenidir.
CL, CD , CM ve ALPHA analizleri Şekil 2.3’te gösterilmiştir.

Şekil 2.3 NACA 4415 Kanat Profilinin CL, CD , CM ve ALPHA Analizleri
GÖKDOĞAN İHA, gökdoğan kuşundan esinlendiği ve
gövdesi kanat profili şeklinde tasarlandığı için son
derece iyi bir aerodinamik yapıya sahiptir. ANSYS
yazılımında “Fluid Flow ” modülünde çözümü yapıldı.
Çözüm analizinde de görüldüğü gibi; basınç, kanat ve
gövdenin altında fazla, üzerinde ise az miktardadır.
Sürüklenmenin fazla olduğu yerler kanat, kuyruk hücum
kenarı ve gövdenin en uç noktasıdır. Gövdenin uç
noktasının

küçük

olması

sebebi

ile

sürüklenme

minimum durumdadır. Şekil 2.4’te akış analizi gösterilmiştir.
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Şekil 2.4 Akış Analizi

GÖKDOĞAN İHA için yaptığımız tasarım karşılaştırmaları aşağıdaki tablolarda (Tablo 2.2,
Tablo 2.3, Tablo 2.4 ) verilmiştir.

Tablo 2.2 İHA Motor Konumu, İniş Takımı, Kanat Tipi Ve Yapısı Karşılaştırmaları

Tablo 2.4 Seçilen İHA Konfigürasyonu
Tablo 2.3 İHA Uçuş Kontrol
Kartları Karşılaştırılması
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2.2 Kabiliyet
Bu bölümde İnsansız Hava Aracımızın görevine, görevinin gerekliliğine, İHA’nın göreve
yönelik kabiliyetlerine, yaptığımız tüm çalışmalara, hesaplamalara ve analizlere değinildi.
İnsansız Hava Aracımız günümüz dünyasında, nüfusun giderek artması ve pandemi
koşullarından dolayı bireysel araba kullanımının yaygınlaşması sebebiyle aşırı yoğunlaşan
trafik ve buna bağlı olarak oluşan kaza ve kazaların olduğu alanı hızlı ve kolayca tespit
etmek amacıyla tasarlandı.
GÖKDOĞAN İnsansız Hava Aracı’nın, tasarım sürecinde stabilitesini koruma, amaçlanan
görevi sorunsuz bir şekilde yerine getirebilme ve minimum kütle ile daha hızlı kalkış ve uçuş
performansı gerçekleştirebilmesi göz önüne alındı. Aracımızın prototip üretim aşamasında
EPS köpük ve fotoblok kullanıldı. Yapılan testler sonucu istenilen özellikler doğrultusunda
aracımızın malzemesi “Fotoblok” olarak tercih edildi. Fotoblok malzemenin seçilmesinde
dikkate alınan başlıca etkenler işlenebilirlik, bulunabilirlik ve yoğunluk parametreleri olarak
belirlendi. Ayrıca seçilen malzemenin mukavemetini artırmak ve belirlenen görevi yerine
getirmesi adına kanat ve gövdeye ahşap iskeletler yerleştirildi.
Kanat profili aerodinamik açıdan değerlendirilerek “NACA 4415” profili uygun görülmüş ve
toplam kanat alanının aracın kalkış ağırlığını kaldırabilecek bir kaldırma kuvveti oluşturması
için “7°’lik” bir hücum açısı ile tasarım yapıldı. (Raymer,1989) Kanatların taşınması ve
montajı yönünden kolaylık sağlaması adına “tak-çıkar” şeklinde üretimi uygun görüldü. Buna
ek olarak kanatlar, sehim yapmaması için cıvata-somun bağlantıları ile sabitlendi. Aracın
gövdesi, kanat profili şeklinde oluşturularak gerekli olan kaldırma kuvvetinin bir kısmının
gövde vasıtasıyla oluşturuldu ve bu doğrultuda kanat alanı küçük tutularak aracın toplam
ağırlığından avantaj sağlandı. Yarışma koşullarında aracın seyir hızı önemli bir parametre
olduğundan kanatların “trapez” yapılması uygun bulunmuş ve bu noktada 0.6 oranında kanat
sivrilme oranına sahip kanat tasarımı yapıldı. İstikamet dümeni büyük tutularak sağa ve sola
dönüş manevra kabiliyetinin artırılması amaçlandı.
Yapılan tasarımla aracın ağırlık merkezi gövdesinin ön kısmına oranının 1/3 olmasını
sağladık. Aracın elektronik kısmı incelendiğinde, uçuş kontrol sisteminde Pixhawk Cube uçuş
kontrolörünün kullanılması kararlaştırıldı. Pixhawk Cube; ArduPilot yazılımı ile uyumlu olması
sebebiyle tercih edildi. Harici GPS modülü olarak ise Pixhawk’ın desteklediği “Here GPS”
modülü kullanıldı. Telemetri sisteminde ise 915 MHz frekans bandını kullanan telemetri seti
tercih edildi. Belirlediğimiz görev gereği trafik kazası bulunan alanın tespiti için görüntü
işleme tekniklerinden “Nvidia Jetson Nano” sisteminin kullanılması uygun görüldü.
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eCalc üzerinden elektronik donanımlarımız için yaptığımız testlerde, 3000 mAh 35C 4S lipo
pil, SUNNYSKY X2212-980KV maximum itme değeri 2350 olan fırçasız motor ve 70A ESC
test edildi. Sonucunda Şekil 2.6’daki değerlere ulaşıldı. Ulaşılan bu test verileri, görevimiz
için yeterli değerlere sahiptir.

Şekil 2.6 eCalc Analiz Sonuç Grafiği
Yapılan iniş takımında kabiliyet, dayanım ile birlikte özgün üretimle, uçuş sırasında açılıp
kapanabilen iniş takımları üretim ve tasarım ile tamamen yenilik, ürün geliştirme ve
iyileştirmeler yapıldı. Yapılan analiz ve hesaplamalar sonucunda dayanımda en verimli ve
mukavemetli bir olduğu doğrulandı.
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Şekil 2.7 Katlanabilir İniş Takımının Element Kalite Kontrol Analizi
Şekil 2.7’de gösterilen analiz sonucunda; bağlantı şase noktasında kapanan kol ucunda
geliştirilmesi ve değiştirilmesi gerekliliği, gövde kısmında element davranışının istenildiği
düzeyde olduğu, açılı kolun istenilenin üzerinde dayanım sağladığı sonucu alındı.
0,02(Min)-0,2-1(Max) yukarıda yapılan meshsel kuvvet analizinde verilen değerlerin
üzerinde bir kalite kontrolüne ulaşıldı.

2.2.1 Yazılım Tasarımı
Yazılım ve algoritma tasarımı aşamasında icra edilecek görevin gereksinimleri analiz
edilerek otonom haritalandırma ve otonom devriye algoritmaları ve makaleleri incelendi. Bu
makale ve algoritmalarla birlikte aracımızın otonom bir şekilde bulunduğu alanın haritasını
çıkarma ve seyrüsefer yapabilme kabiliyetleri artırıldı.
Araçta haritalandırma ve otonom devriye algoritmalarının yanında, görüntü işleme ve yapay
zeka teknikleri de uygulandı. Görüntü işleme aşamasında C++ programlama dili tabanlı
OpenCV kütüphanesi (framework) tercih edildi. Bunun sebebi ise OpenCV’nin içerisinde
bulunan hazır metotlarla, görüntüdeki gürültü ve istenmeyen durumlar hızlı ve kullanışlı bir
şekilde devre dışı bırakılabilmesidir.

Şekil 2.8 OpenCV ile yapılan Kalibrasyon İşlemi
Pyhton programlama dili, syntax kolaylığı, açık kaynak olması ve elektronik elemanlarla
uyumlu çalışmasından dolayı robotik alanında en fazla tercih edilen programlama dilidir. Bu
avantajlar göz önünde bulundurularak OpenCV ile Python bir arada kullanıldı.
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Şekil 2.9 OpenCV Kullanılarak Yapılan Filtreleme İşlemleri
Aracın otonomluk tarafının arttırılması ve görevlerde başarı oranının yükseltilmesi için
yapay zeka teknikleri uygulanmakta olup araçta, makine öğrenme kütüphanesi olan
TensorFlow kullanıldı. TensorFlow, diğer sinir ağlarına nazaran nesne tespitini te seferde
oldukça hızlı bir şekilde yapabilmesinden dolayı ekibimiz TensorFlow sinir ağında karar kıldı.
Şekil-2.10’de TensorFlow ağının eğitimi gösterildi.

Şekil 2.10 TensorFlow Sinir Ağının Eğitilmesi

11

2.2.2 Haberleşme Sistemleri
Sistemlerin birbirleriyle uyumlu çalışması İHA’nın güvenli uçuş yapabilmesi için önemli bir
faktördür. Uyumlu çalışma ise uçuş sırasında yapılan yer kontrol istasyonu ve kumanda ile
veri alışverişi sayesinde gerçekleşmektedir.
İHA’nın iletişimi 3DR Radyo Telemetrisi ile sağlanmakta olup telemetri, İHA’nın kablosuz
olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi için kullanılmaktadır. Açık kaynaklı olan telemetri
Pixhawk ile uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Haberleşme için ise MAVLink protokolü
kullanılmakta olunup 433 MHz frekans ile çalışan telemetri tercih edildi. Fakat veri akışında
herhangi bir sorun çıkması halinde telemetrinin değiştirilmesi uygun görülmüştür. Yer kontrol
istasyonu olarak ise Mission Planner ara yüzü tercih edildi. Telemetri ile bilgisayara aktarılan
veriler Mission Planner ara yüzünde rahatlıkla görüntülenmektedir. İHA’nın manuel olarak
kontrol edilmesi için 2.4 GHz frekansta çalışan RC kumanda ve kumanda alıcısı kullanıldı.
Yarışma alanından çıkma gibi acil durumlarda kumanda kullanımı sayesinde İHA’nın manuel
uçuşu sağlanacaktır. Şekil-2.1’de kullanılan sistemlerin İHA ile bağlantısı görülmektedir.

Şekil 2.11 Sistemlerin İHA ile Bağlantısı
2.2.3 Görev Sistemi ve Çalışma Şeması
Trafik kazalarına hızlı müdahale yapmak için tasarladığımız İnsansız Hava Aracımızın
görev sisteminde yapay zeka destekli görüntü işleme kullanıldı. Görev sisteminin çalışma
prensibinden bahsedecek olursak; İnsansız Hava Aracımız belirlenen bir rota dahilinde
otonom bir şekilde uçuş ve tespit yaparak trafik kazası tespit ve ikaz algoritmasını (yapay
zeka destekli görüntü işleme ile kaza tespiti) çalıştırır. Trafik kazası tespit ve ikaz algoritması,
bir trafik kazası tespit etmesi durumunda kazanın olduğu konumu İHA üzerinde bulunan GPS
sensörü yardımıyla 112 acil çağrı merkezine iletir. Görevde kullanılan donanıma değinecek
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olursak; yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmasının çalışması için NVIDIA Jetson
Nano, otonom uçuş için Pixhawk Cube, algoritmanın tespit ettiği kazanın konumunu havada
iletmek için ise telemetri kullanıldı.

Şekil 2.12 Temsili Algoritma Çıktısı
Görev Çalışma Şeması:

Şekil 2.13 Görev Çalışma Şeması
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2.3 Faydalılık
Her geçen gün dünya nüfusunun artmasıyla araç sayıları da artmaktadır. Bu durumla
birlikte daha fazla trafik kazaları oluşmakta ve çeşitli hasarlara maruz kalınmaktadır.
Ülkemizde, TÜİK 2020 verilerine göre, meydana gelen trafik kazaları sayısı 983 bin 808 ve
bu kazalar sonucunda hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 866, yaralanan kişi sayısı ise 226
bin 266’dır. Oluşan trafik kazalarını engellemekte, kaza yapan araç tespiti önemli bir yere
sahiptir. Doğru verilerle birlikte yapılan yer tespiti sayesinde kaza yerine ulaşma süresi
kısalırken yapılacak ilk müdahale ile can kaybı ve yaralanmaların yaşanma ihtimali de
azalmaktadır. Bu tip çalışmalarda, gelişen teknoloji ile birlikte yaygınlaşan yöntemlerden biri
de insansız hava araçlarının (İHA) kullanılmasıdır. Tasarladığımız İHA, etkili ve verimli bir
çalışma ile temel görevi olan kaza yapan araçları tespit ederek topluma pek çok açıdan
avantaj sağlamaktadır. Benzer örnekleriyle bu avantajı biraz daha açıklarsak;
Daha önceden yapılmış çalışmalardan birinde 360 Towing Solutions Houston isimli şirket,
bölgede yaşanan otomobil arızaları veya küçük kazalarda araçları çekmeye gitmeden önce
drone göndermeyi hedeflemiştir. Drone’lar ile kazanın veya arızanın durumunu uzaktan
inceleyecek olan şirket duruma uygun ihtiyaç duyulan gereksinimleri ve uzmanları
nakledecek. Bu sayede zamandan kazanım, nakliye/lojistik masraflarından tasarruf, çözüm
süresi kısalması vb. kazançlar elde etmeyi amaçlarken trafiğin kapalı kalma süresini de
minimuma indirmeyi planlamaktadır.
Yakın tarihli (20.07.21) bir örnekte ise Giresun’da meydana gelen bir kaza anı drone
kameralarına yakalanmıştır. Elde edilen görüntüler sonucunda kaza sebebi belirlenerek,
ilerleyen saatlerde denetim arttırılmıştır. Bu çalışma sayesinde kazaların tekrarlanmasının
önüne geçilmiştir.
Sonuç olarak yaptığımız proje amacı gereği toplumsal açıdan bizlere, kaza anı için ciddi
anlamda fayda sağlamakla birlikte ilerde oluşabilecek kazalar için de güvenli bir önleyici
olmaktadır.

2.4 Yenilik
Günümüzde dikkatsiz ve güvensiz sürüşlerden dolayı, trafik kazalarında büyük bir artış
meydana gelmektedir. Kaza sonrası ölümler, kaza yerinde gerçekleşebilirken, ilk yardım
ekiplerinin kaza yerine trafik gibi bazı sorunlardan dolayı geç gelmesinden de
kaynaklanmaktadır. İHA’mız, belirlediğimiz bu görevde herhangi bir kaza durumunda GPS
sinyalleri ile yer tespiti yaparak ilk yardım ekiplerine en kısa ve gecikme olmayacak şekilde
bir rota oluşturacaktır. Ayrıca tasarladığımız İHA, kaza bölgesine bıraktığı sağlık kitleriyle ilk
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yardım ekiplerinin kaza bölgesine ulaşma sürecinde çevrede bulunan kişilerin yaralılara
yardımcı olmasını sağlayacaktır. Bu tarzdaki görev sistemlerinde genellikle OpenCv tabanlı
görüntü işleme sistemleri kullanılır. Her ne kadar yapılacak görev için yeterli olsalar da
verimleri azdır. Bu yüzden İnsansız Hava Aracımızda derin öğrenme sistemi ile
OpenCv tabanlı görüntü işleme sistemi kullandık. Bu yenilik sayesinde verimi yüksek ve hata
payı düşük bir sistem geliştirildi.
Test çalışmalarındaki verilerin karşılaştırılması sonucunda kanadın kesit profili NACA 4415
olarak seçildi ve toplam kanat alanının, toplam yükü kaldırabilecek bir kaldırma kuvvetine ve
hücum açısına sahip olması sağlandı. Kanatlar taşıma ve kullanım kolaylığı açısından takçıkar olacak şekilde tasarlandı. Ürettiğimiz kanat 3 parçadan oluşmaktadır. Kanat bütünlüğü,
profillerden geçirdiğimiz karbon-fiber çubuklar ile sağlanmaktadır. Çubukların kanat içindeki
titreşim hareketlerini en aza indirmek için 3D yazıcıdan bastığımız parçaları kanadın içine
yerleştirdik. Parça ve karbon-fiber çubuklara açtığımız eş merkezli deliklere yerleştirilen vida
bağlantısıyla parça ve çubuklar sabitlendi. Yapmış olduğumuz bu yenilikçi tasarımla birlikte
kanat bütünlüğü daha verimli bir hale getirildi.

2.5 Yerlilik
Aracımız katlanabilir iniş takımlarına sahiptir. İniş takımları
tamamen kinematik, dinamik ve statik analizleri ekibimiz
tarafından yapılan bir sistem olarak kalkış sırasında açık,
uçuş sırasında ise kanatların içine gömülü olacak şekilde
tasarlandı. Bu sistemin kontrolü servo motorlar aracılığıyla
sağlanmaktadır. Bu yöntemdeki amaç aracın uçuş sırasında
daha az hava sürtünmesine maruz kalarak aerodinamik
verimliliğini arttırmaktır. Ayrıca kanatların gövdeye monte
edilebilmesi için montaj parçaları tasarlandı. Tasarlanan
parçalar kendi ürettiğimiz 3D yazıcıdan basıldı. Bu sayede
parça üretiminde dışa bağımlılık en aza indirildi ve üretim
hızı arttırıldı. Basılan parçaların yapı malzemesi olarak yerli
filament kullanıldı. Şekil 2.14’te ürettiğimiz yazıcı, Şekil 2.15’
de ise iniş takımlarının açık ve kapalı hali gösterildi.
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Şekil 2.14 3D Yazıcı

(a)

(b)

Şekil 2.15 İniş Takımlarının Kapalı (a) ve Açık (b) Hali

2.5.1 Prototip Üretim Süreci
Aracımızın prototip üretim sürecinde EPS köpük ve fotoblok olmak üzere iki malzeme
kullanıldı. EPS köpük kullanarak üretilen prototipin imalatında tel kesim aleti kullanıldı.
Kullanılan kesim aleti (Şekil 2.16) atölyemizdeki malzemelerden kendi imkanlarımızla
üretildi.

Şekil 2.16 EPS Köpük Kesim Aleti (12-18V, 0.4mm Rezistans Teli)
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2.6 Sadelik
GÖKDOĞAN İHA, sadeliğiyle ön plana çıkacak bir tasarıma sahiptir. Bununla birlikte
İHA’nın performansı ve stabilitesi optimum seviyede tutuldu. İHA’nın gövdesi, elektronik
aksam olan Li-Po pil, ESC, kontrolcü, alıcı ve görüntü işlemede kullanılan malzemeler için
yeterli alan oluşturacak boyutlara minimize edildi. Elektronik malzemelere kolay erişilebilmesi
amacıyla gövde açılır-kapanır şeklinde tasarlandı.
İHA’nın genel yapı malzemesi olarak işlenebilirlik, bulunabilirlik, yoğunluk ve ekonomiklik
açısından verimli olan fotoblok malzeme kullanıldı. Kanatlar ve kuyruktaki mukavemeti
arttırmak amacıyla üretimi zor ve maliyetli olan cam elyaf kullanmak yerine kullanımı kolay ve
ekonomik olan lifli bant kullanıldı. Kanatlarda fotoblok malzemeden bir iskelet sistemi
kullanılarak sade ve mukavemetli bir yapı elde edildi. Kanat konumlandırılması gövdenin orta
kısmına yapılarak gövdeyle kanatlar aerodinamik açıdan birbirlerini destekler hale getirildi.
Kuyruk konfigürasyonu ise gövde ve kanatları destekleyecek şekilde konvansiyonel olarak
belirlendi. Bu sayede uçuş stabilitesi ve manevra kabiliyetinin artırılması amaçlandı.
Uçuş sırasında aracın elektronik devrelerinin kısa devre yaparak yanmasını önlemek
amacıyla bıçak tipi sigorta kullanıldı. Bunun yanı sıra yerde oluşabilecek herhangi elektronik
sorunda pilden gelen akımı manuel olarak 2 saniye içinde kesebilecek akım kesici kullanıldı.
Böylece aracın güvenliği basit ve sade çözümlerle ve minimum maliyetle sağlandı.
2.7 Hakem Takdiri
Saygıdeğer hakemin değerlendirmesine yardımcı olması için tasarlanan İHA’nın ve
planlanan görevin öne çıkan özellikleri şu şekildedir.
•

Gerçekleştirilen

İHA

tasarımımız

oldukça

hafif

olup

uzun

süreler

uçuş

sağlayabilmektedir. Bu sayede görev için İHA’nın tarayabileceği alan menzili
artmaktadır.
•

Tasarlanan İHA oldukça sade olup üretimi kolaydır. Aynı zamanda maliyeti düşük
olduğu için farklı görevler kullanımına elverişlidir.

•

Planlanan görev içerisinde oldukça sık karşılaşılan problemin çözümüne katkı
sağlaması planlanmaktadır. Trafik kazaları farklı sebeplerden kaynaklanabileceği için
kısa zamanda tespit edilmesi insan hayatı için oldukça önemlidir. Tasarlanan İHA’nın
üstün özellikleri ile otonom bir şekilde uçuş gerçekleştirilip geliştirdiğimiz yazılımımız
ile otomatik olarak tespit etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca kaza konum bilgisini 112 acil
çağrı merkezine bildirerek ilk yardımın gerçekleştirilmesini sağlamak hedeflerimizin
arasında yer almaktadır.
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