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1.Proje Özeti
Bu rapor, GTU-Aqua takımı tarafından 2021 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava
Araçları Yarışması için hazırlanmıştır. Raporda GTU-Aqua takımının tasarlamış olduğu
Phoenix isimli İnsansız Hava Aracının tasarımına dair detaylar yer almaktadır. Phoenix
İnsansız Hava Aracı döner kanat kategorisinde yarışmak üzere, özgün tasarımı gereği hareket
kabiliyeti yüksek ve kapladığı alan dolayısıyla maksimum yer verimliliği sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır. Phoenix İnsansız Hava Aracı’nın temel hedefi her iki görevi de eksiksiz bir
biçimde yerine getirmektir. Araç ilk görev için yeterli uçuş hızı, düşük ağırlık ve otonom
kalkış/uçuş/iniş becerisine sahip, ikinci görev için ise gerekli alan tarama, hedeften yük alma
ve hedefe yük bırakma isterlerine uygun olacak şekilde geliştirilmiştir. GTU-Aqua döner kanat
takımı Phoenix İnsansız Hava Aracı’nı üretirken teknik ve sosyal deneyim kazanmayı
hedeflemektedir. Böylece GTU-Aqua takımı havacılık disiplini ile ekip ruhunu birleştirerek en
doğru çalışma stratejisini uygulamaya çalışmıştır.
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Döner kanat İHA'nın tasarım ve ar-ge sürecinde çeşitli sektörlerdeki mühendislik
çözümlerinden esinlenmelerde bulunulmuştur.Gövde seçimi yapılırken performans/ağırlık
oranı yüksek olması göz önünde tutularak 4 rotorlu tasarım seçilmiştir. Elektronik donanımların
yerleşiminde aracın gövdesinin her katmanını etkili ve dengeli bir şekilde kullanmaya,
elektromanyetik alandan etkilenebilecek cihazlar ile ana akım kablolarının arasını olabildiğince
açmaya, ağırlık merkezini ortada ve yere yakın tutmaya özen gösterilmiştir. Tasarımın yük
taşıma kısımında ise suyu alma ve boşaltma problemini çözmek için yangın helikopterlerinde
kullanılan model uygulanmıştır. Olası problemleri çözmek ve itere ederek geliştirme
yapabilmek adına karmaşıklıktan uzak ve sade bir tasarım uygulanmıştır. Motorlar hızlı ve ani
manevra yapalabilecek kabiliyette seçilmiş ve konumlandırılmış, gövde güvenli bölgede 1,5
kilograma kadar faydalı yük taşıyabilecek mukavimde tasarlanmıştır. Elektronik kartların,
motorların, sensörlerin, alıcı/vericilerin ve diğer bileşenlerin seçimi uçuş sırasında azami
hassasiyette ve doğrulukta veriler elde edilecek şekilde yapılmıştır.

Şekil 1 : Aracın Üstten Görünümü

1.2 Takım Organizasyonu
GTU-AQUA takımının organizasyon şeması grafik 1.2.1 ve tablo 1.2.2’de gösterilmiştir.

Şekil 2 : GTU- AQUA Takım Organizasyon Şeması

Tablo 1 : GTU- AQUA Takım Organizasyon Tablosu

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
GTU-AQUA takımının iş zaman çizelgesi tablo 1.3’de gösterilmiştir.

Tablo 2 : İş Zaman Çizelgesi
Bu bölümde Phoneix döner kanat İHA’nın mekanik ve elektronik elemanlarının detaylı
tasarımı hakkında bilgi verilmiştir.
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Döner kanat İHA ağırlık ve verimlilik şartları değerlendirilerek dört motorlu olarak
tasarlanmıştır. Motor yuvaları, her birinin gövde ile arasında eşit açı (9˚) olacak şekilde
konumlandırılmıştır. Döner Kanat İHA’da dört adet karbon kol tutucu ana takoz ile yine dört
adet gövde dengesini sağlayan ara takoz olmak üzere toplamda 8 adet takoz kullanılmıştır.
Döner kanat İHA, görev mekanizmasıyla birlikte ağırlığı yaklaşık 2000 gram iken 1500 gram
faydalı yük taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Alt ve üst gövdenin tasarımı yapılırken
simetri,sağlamlık ve manevra kabiliyeti bileşenleri ön planda tutularak 230mm çap uzunluğuna
sahip dairesel çizim üzerinden şekillendirilmiştir. Ağırlık etkisi ve yük dağılımı göz önüne
alındığında alt gövdenin kalınlığı 5mm, üst gövdenin kalınlığı 4mm olarak belirlenmiştir. Yine
alt ve üst gövdeler arası iç mesafe 40mm olacak şekilde tasarlanarak elektronik donanımlara
yeterli seviyede yer kazandırılmıştır. Motor yuvaları, İHA stabilizasyon analizleri dikkate
alınarak yer ile 9 derece açı yapacak şekilde konumlandırılmıştır.

Şekil 3 : Araç Üzerindeki Parçalar

Şekil 4 : Araç Üzerindeki Parçaların XYZ Konumları

Motor yuvalarına uzanan karbon borular 150mm, herhangi iki motor merkezi arası
mesafe ise yaklaşık 378mm olarak belirlenmiştir. Yer ile 10 derecelik açı yapan ayak boruları
ise iniş esnasında gerekli esneklik ve dengeyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Aracın alt
gövdesi yerden 189mm yüksektedir. Bu değer gövdeye halatlarla bağlı olan hazne için yeterli
alan sağlamaktadır. Araç tasarlanırken ağırlık merkezini orta noktadan kaydırmamak hedef
olarak alınmıştır. Bunun için parçalar merkeze yakın yerleştirilmiş ya da simetrik olarak
konumlandırılmıştır.

Şekil 4 : Aracın Teknik Çizimi

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Döner kanat İHA’nın özgün tasarım çalışmaları kapsamında gövde, kol tutucular,
motor yuvaları gibi birçok parçası çeşitli etkenler dikkate alınarak Fusion360 ve Solidworks
CAD programları kullanılarak tasarlanmıştır. Tasarlanan parçaların mukavemet analizleri
Fusion360 programı üzerinden yapılmıştır. Parçalar 3B yazıcılar kullanılarak üretilmiştir.
Yazıcılarda kullanılacak filament araştırması yapılmış ve PLA, ABS ve PETG filamentleri
arasından motor yuvası hariç tüm parçaların PLA’dan, motor yuvalarının ise motorların
çalışma sıcaklığından etkilenmemesi amacı ile PETG’den yana seçim yapılmıştır

Şekil 5 : Gövdenin Teknik Çizimi

.Üretilen parçaların sağlamlık ve ağırlık değerleri göz önünde bulundurularak doluluk oranı
%30 olarak tercih edilmiştir. Özgün olarak üretilen bu parçaların elektronik parçalarla uyumlu
olması ve kullanışlılığının ön planda tutulması için gerekli boşluklar bırakılmıştır. Bu boşluklara
örnek olarak gövde üzerinde bulunan Pixhawk 4 uçuş kontrol kartına erişim kolaylığı sağlamak
amacıyla bırakılan boşluk gösterilebilir. Görev mekanizması ile gövde arası mesafe 500 mm
olarak belirlenmiştir.
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Aracın motor seçimi gerçekleştirilirken yeterli miktarda taşıma kuvveti vermesi, hafif
olması ve verimli olması kriterleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda 8-10 inçlik pervaneler ile
kullanım olanağı sunan SunnySky x2216 1250 KV motor kullanılması kararlaştırılmıştır.
Yapılan itki testleri ve motor firmasının gerçekleştirmiş olduğu test sonuçları karşılaştırılarak
1047 boyutunda pervaneler seçilmiştir. Pervanelerin seçiminde; sağlayacağı itki kuvvetinin
büyüklüğü, hava aracının yüksek kontrol hassasiyeti ve itki kuvveti uygulanırken motorun
harcadığı güç etmenleri baz alınmıştır. Seçilen pervane ile tam güçte çalışan bir motor yaklaşık
1500 gr itki kuvveti oluştururken bu ağırlığı taşımak için 321.9 Watt güç tüketmektedir. Döner
kanat İHA’nın dört adet motor ve pervaneye sahip olduğu göz önünde bulundurulursa
toplamda 6000gr itki kuvvetine ve yaklaşık 1300 Watt güç tüketimine sahip olduğu
hesaplanmıştır. Bu durum güvenli uçuş şartlarının başında gelen “araç ağırlığının 2 katı itki
kuvvetine sahip olma” kriterini araca sağlamıştır. Motorlar ve pervaneler tarafından oluşturulan
yüksek taşıma kuvveti sayesinde hava aracı tamamen güvenli bir şekilde uçuş
gerçekleştirebilmektedir. Motorları tutmakta olan karbon borular kol tutacaklarında 9 derecelik
eğimle açılan deliklere sabitlenmiştir. Verilen bu eğim açısı ile döner kanat İHA’ya daha stabil
uçuş ve yüksek manevra kabiliyeti sağlanmıştır. Araçta sürükleme kuvvetini en az düzeyde
tutma amacıyla kompakt bir tasarıma gidilmiştir.

Şekil 6 : Motor Yuvalarından Yapılan Safety Factor Analizi

2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Görev mekanizması sistemine karar verilirken sadelik, hafiflik, ve güvenilirlik kriterleri
ön planda tutulmuştur. Faydalı yükün alımı ve bırakımı sırasında aracın görevi kolayca
gerçekleştirebilmesi için sarkan hazne sistemi, servo motor, servo kolu, dönme mili gibi
mekanik ve elektronik sistemlerin birlikte kullanılması uygun görülmüştür. Su haznesinin
etrafında döneceği mil ayaklara iki halat yardımı ile tutturulmuştur. Hazne, bu milin iki ucundan
geçirilerek bir dönme ekseni (mil) etrafında hareket edecek şekilde yerleştirilmiştir. Su haznesi
yapısal olarak faydalı yükü kolay alabilmesi ve suya rahat dalabilmesi amacıyla koni şeklinde
üretilmiştir. Su haznesinin görev boyunca bütünlüğünü koruması ve hafif olması için PLA
hammaddeli iskelet tasarlanmıştır. Haznenin en ucunda bulunan sivri uçlu metal parça ile
yeterli ağırlık oluşturularak hem hazne boşken salınım hareketinin önüne geçilmiş hem de
haznenin suya dalış anında oluşacak direnci büyük ölçüde kırması sağlanmıştır.

Şekil 7 : Görev Mekanizması Sistemi
Faydalı yükün bırakımında haznenin, asılı olduğu mil etrafında tork oluşturarak devrilmesini
sağlayacak, bir ucu servo motora diğer ucu haznenin altına bağlı üçüncü bir halat
yerleştirilmiştir. Araç faydalı yükü alacağı alana geldiği zaman, irtifa kaybederek haznesini su
havuzunun içerisine daldıracak, suyun hazneye dolmasını bekleyecektir. Haznesi su dolan
araç tekrar irtifa kazanarak yükü bırakacağı alana ilerleyecektir. Bırakma alanına gelince servo
motor yardımıyla üçüncü halat çekilecek, su haznesi yatay eksende devrilecek ve faydalı
yükün tamamı istenilen alana boşaltılacaktır. Görev sırasında hava aracının stabil ve güvenli
bir şekilde uçabilmesi büyük önem arz ettiği için görev mekanizması hava aracının dengesini
bozmayacak şekilde ağırlık merkezi referans alınarak konumlandırılmıştır

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
Döner Kanat İHA sistemi içerisinde kullanılacak olan donanım parçaları, sistem
mimarisi ve görev yöntemi başlıkları aşağıda listelenmiştir.

2.5.1 Üst (Ana) Sistem
Üst sistem, aracın uçuş gerçekleştirebilmesi için gerekli asgari donanımlardan oluşan
sistem olarak tanımlanabilir. Bu donanımlar; motor, uçuş kontrol kartı, elektronik motor
sürücüsü, kumanda, alıcı, batarya ve pervane olarak sıralanabilir.
Döner kanat İHA’nın üst sistem donanımlarının seçiminde fiyat/performans oranı
yüksek, aracı yüksek güvenlikli, aynı zamanda görevlerde üst düzey performans sergileyebilen
bir araca

dönüştürecek donanımların seçilmesine önem verilmiştir. Bu donanımlar; hafif

olduğu kadar güçlü oluşu ile döner kanat İHA’ya güvenli bölgede ani manevra ve yüksek
hızlanma kabiliyeti sağlayan SunnySky X2216 1250kv motorlar, yüksek kararlılığa ve hassas
sensör verisi okuyabilme özelliklerine sahip uçuş kontrol kartı Pixhawk 4, döner kanat İHA’nın
kablolanması ve ağırlığının azaltılması açısından büyük öneme sahip, tekli sürücülerin yerini
alan ve motor başına 45A akım geçimi sağlayan Velox 4’ü 1 arada motor sürücü, 1 km menzile
ve 10 kanala sahip Radiolink AT9S Pro kumanda ve alıcı modülü, yüksek deşarj kapasiteli ve
sert plastik koruması sayesinde diğer bataryalardan daha güvenli olan 2 adet CNHL marka
7.4V 5600 mAh 120C Li-Po bataryadan oluşmaktadır.

2.5.2 Alt (Yardımcı) Sistemler
Alt sistemler döner kanat İHA’nın görev isterlerini yerine getirmesi için gerekli olan, üst
sistem donanımlarına ek donanımlar olarak tanımlanabilir. Bunlara örnek olarak; görev
bilgisayarı, servo motor, GPS, sensörler, telemetri ve kamera modülü verilebilir. Döner kanat
İHA için; görüntü işleme kapasitesi ikinci görev isterlerini sağlayan Raspberry Pi 4 ve kamera
modülü, aracın havuzlar üzerinde azami hassasiyetle irtifa kazanıp kaybetmesinde büyük
öneme sahip TFT MINI marka Lidar sensör, su taşıma mekanizmasının dönme ekseninde
devrilmesini sağlayacak HITEC HSR-2645C sonsuz servo ve test uçuşları sırasında yer
istasyonu ile kablosuz iletişimi sağlayacak xBee telemetri modülü kullanılmıştır.

2.5.3 Emniyet Sistemleri
Döner kanat İHA’nın performanslı olduğu kadar güvenli olması da büyük önem arz
etmektedir. Bunun için alınan önlemler ise şu listelenebilir;
✓ Aracının maksimum gereksinimde çekeceği 140A değerinden 10A toleranslı olarak
fazla geçirgenliğe sahip 150A sigorta,
✓ Acil durumlarda müdahalesi kolay olacak şekilde konumlandırılmış yüksek akım
devre kesici,
✓ Yer istasyonu üzerinden ayarlı Fail-Safe modu (killswitch’e ayarlı olacak şekilde),
✓ Olası düşüşte gelen kuvveti olabildiğince sönümleyen sert koruma plastiklerine sahip
bataryalar.
2.5.4 Elekronik Sistemlerin Konumlandırılması

Şekil 8 : Devre Şeması

Araçta kullanılan elektronik donanımların listesi aşağıda verilmiştir
Tablo 3 : Araç Üzerindeki Elektronik Donanumlar
Parça

Özellik

Marka



Motor

69

gr

SunnySky



X2216

aralığı

1250KV

 4S'te 1750g çekme

3-4S

çalışma

kuvveti
Uçuş
Kontrol
Kartı

Dahili

Holybro

Gyro,

barometre,

Pixhawk 4

pusula

15.8 gr
4GB

Görev

Raspberry

0-50˚

Bilgisayarı

Pi 4 4GB

Aralığı

Ram
Çalışma

66 gr
3.2

km

menzil

Telemetri

xBee

-40 - 85˚ çalışma

Modülü

Pro S2C

aralığı
5gr

GPS

Pixhawk

Modülü

GPS Modülü

Batarya

CNHL

7.4V

5600

mAh

120C

Elektronik
Motor
Sürücüsü

LIDAR
Sensör

38 gr
Yüksek

deşarj

kapasiteli
şarj edilebilir Li-Po
batarya
3-6S

Velox

Çalışma

45A aralığı

Hepsi 1 Arada

21gr
Telemetri portu

TFT MINI

5 gr

Güç Dağıtım
Ünitesi

Sigorta

Devre
Kesici

Pixhawk
Güç

Dağıtım

Modülü
Yüsek
Akım Sigorta

36gr
2-12

S

Çalışma

aralığı
5V 3A çıkış
150 A

Yüksek

100 A - 500 A

Amper

Çalışma

Devre Kesici

aralığı
Sonsuz

Servo

HITEC

(360˚)

Motor

HSR-2645C

51Gr

döngü

Ort. tork : 10kg/cm
Alıcı

Kumanda

Radiolink

SBUS, PPM ,PWM

AT9S Pro Alıcı

desteği

Radiolink
AT9S Pro

10Kanal
880gr
1 km menzil
5MPÇözünürlük

Kamera

Raspberry

(Foto)

Kamera

1080p30

,720p60

(Video)
Pervane

1045
Pervane

10.5 gr /adet

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Görüntü işleme ve uçuş algoritmasının optimum performansta çalışması için görev bilgisayarı
olarak Raspberry Pi 4 kullanılmıştır. Raspberry Pi 4 görev bilgisayarına kamera modülü
entegre edilerek görüntü işleme sağlanmıştır. Görüntünün alınması, işlenmesi ve cisimlerin
renk, şekil, boyutlarının belirlenmesi ile kırmızı dairesel alanın tespiti yapılmıştır. Görüntü
işleme algoritması (şekil 9) gösterilmiştir.

Şekil 9 : Görev Algoritması
Görüntü işleme kısmında Python programlama dili ile gerçek zamanlı uygulamaların
yapımında kullanılan, görüntü-görme temelli, açık kaynak kodlu OpenCV kütüphanesi
kullanılmıştır. Görüntüde nesne algılama kısmında önce,

görüntüyü olduğundan daha

optimize hale getiren ön aşama metotları kullanılmıştır. Bu metotlardan birisi gelen görüntünün
HSV renk uzayına çevrilmesi ile başlar. HSV renk uzayı; sırası ile renk özü (rengin baskın
dalga boyu), doygunluk (rengin canlılığı) ve parlaklık (rengin içindeki beyaz oranı) anlamına
gelmektedir. Gölge; gürültülenme ve ışık koşullarına göre aynı renk ve kamerada farklı bir
değer olarak algılanabilir. HSV renk uzayının RGB renk uzayına istinaden, renk ve doygunluk
bilgisinin ayrı değerlendirilebilmesi daha iyi bir filtrelemeye olanak sunmaktadır.

Şekil 10 : Kernel Matrisi
Görüntüdeki gürültüleri engellemek için bir diğer metot da OpenCV kütüphanesi
içindeki kaynaklardan MedianBlur’un kullanılmasıdır. Fonksiyon içindeki parametreye a x a
boyutunda “Kernel Matris” tanımlayarak fotoğraf etrafında a x a ‘lık bir alanda gürültüler
engellenmiştir. Bu işlemlerden sonra görüntü nesne algılama için hazır hale gelmiştir.
Ön aşama fonsiyonlarından sonra hazırlanan görüntünün içerisinde kalan dairenin
belirlenmesi, HoughCircles fonksiyonu ile oluşturulmuştur. HoughCircles fonksiyonu; işlenen
görüntüdeki kırmızı daireyi ve merkezini bularak gerekli olan verilerin saptanmasını
sağlamıştır.

Algoritma denemeleri, Gazebo isimli gerçek dünya tabanlı simülasyon programında
test edilmiştir. Bu sayede aracın yazılımsal geliştirmeleri önce simülasyon ortamında güvenli
şekilde test edilip, ardından gerçek dünya da döner kanat İHA aracına entegre edilmiştir.

Şekil 11 : Orijinal Görüntü

Şekil 12 : İşlenmiş Görüntü

Şekil 11’de Gazebo ortamındaki döner kanat İHA aracının kamerasından çekilmiş
görüntünün,

işlenip sadece kırmızı renk tonundaki daire işaretlenmiştir ve Şekil 12 de

gösterilmiştir. LiDAR sensör temel olarak aracın yüksekliğini lazer ışını kullanarak hassas
şekilde algılamada kullanılmıştır. Bu sayede döner kanat İHA’nın anlık olarak azami doğrulukta
veri çekmesi ve kontrollü şekilde hareket etmesi hedef alınmıştır.
Kullanılan algoritma “Merge Yöntemi”ne benzer bir yapıda düşünülmüştür. Aracın geçtiği yerde
kırmızı havuzu tanıyarak görüntünün tespiti yapılır. Alınan görüntü sekiz parçaya bölünür.
Bölünen alanda döner kanat İHA görüntünün merkezinde, kırmızı havuz ise sekiz parçadan
birinde bulunur. Araç havuzun olduğu bölüme adım adım ilerleyerek kırmızı daireyi ortalar.
Merge algoritmasının da sıralı bir diziyi ortadan ayırarak hedeflenen bölgeyi aramada hızlı
sonuç verdiği bilindiği için optimum yöntemin bu olduğuna karar verilmiştir.
Kullanılan algoritmada alınan verimin (O(log n))
diğer algoritmalarda alınan verime (O(n)) göre
değişimi şekil 13’te gösterilmiştir.
(y = zaman), (n = 1/performans)
Grafikte de görüleceği üzere kullanılan algoritma
performans olarak daha iyi sonuç vermiştir.
Şekil 13 : Performans / Verim Tablosu

2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Aracın uçuş performansını iyileştirmek, sınırlarını test etmek ve optimizasyonunu sağlamak
amacı ile bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar motor itki testleri, uçuş parametreleri,
optimizasyon çalışmaları olarak adlandırılabilir.
2.7.1 Motor İtki ve Pervane Denge Testleri
İtki testleri kapsamında, araçta kullanılmak üzere seçilen fırçasız motor testleri şu şartlarda
gerçekleştirilmiştir;

SunnySky X2216 1250kv
-3S LiPo batarya ve 90*45 pervane ile;

-3S LiPo batarya ve 10*45 pervane ile;

-4S LiPo batarya ve 90*45 pervane ile;

-4S LiPo batarya ve 10*45 pervane ile;

Bu testler sonucunda çıkan verilerden oluşturulan ve aşağıda da görülen Verim/İtki grafikleri
incelendiğinde, aynı itki değerinde (1000gr) en doğru seçimin 4S LiPo batarya ve 90*45
pervane ile olduğu görülmüştür
Tablo 4 : Batarya/Pervane Analiz Sonuçları

Durum

3S Batarya /

3S Batarya /

4S Batarya /

4S Batarya /

90*45"

10*45"

90*45"

10*45"

Zayıf

Zayıf

Optimal

Verimsiz

2.7.2 Uçuş Parametreleri
Aracın ağırlığı birinci görev için yaklaşık olarak 1700 gram ikinci görev için yaklaşık olarak 2000
gram olarak tahmin edilmektedir. Bu değerlere bakılarak aracın ortalama sürüşte toplam akım
ihtiyacı ~30A olarak tahmin edilmektedir. Bu durumda 1 ve 2 numaralı formülleri kullanarak
uçuş süresi hesaplanmıştır.

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐴𝑘𝚤𝑚 =

𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 𝑌ü𝑘𝑙ü 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤(𝐾𝑔) ∗ 𝐺üç(𝑊)
𝐵𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖(𝑉)

𝑈ç𝑢ş 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =

𝐵𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖 ∗ 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝐷𝑒ş𝑎𝑟𝑗 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐴𝑘𝚤𝑚

Bu formüller kullanılarak aracın hem normal hem de agresif sürüş gereksinimleri analiz
edildiğinde aşağıdaki tablolar elde edilmiştir.

Şekil 14 : Motor İtki Testi Sonuçları
2.7.3 Optimizasyon Çalışmaları ve Görev Hazırlıkları

Şekil 15 : İkinci Görev

Açıklanan uçuş güzergahı ve direkler arası mesafe incelendiğinde, 1. görev için kat edilmesi
gereken toplam yolun 500 m ile 600 m arası olabileceği tahmin edilmektedir.
Aracın doğrusal hareketi süresince (Şekil 15’te verilen1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 numaralı
yollar) ortalama hız olarak 15 m/s’ ye kadar çıkması, manevra anlarında ise (Şekil 3’te verilen
2, 4, 6, 8, 10, 12 numaralı manevralar) 5m/s sabit hız ile dönmesi beklenmektedir.

Şekil 16 : Manevra Kabiliyeti

Şekil 17 : Manevra Kabiliyeti 2

Manevra kabiliyetini yükseltmek üzere yapılan tasarım, yazılımsal olarak şu şekilde
desteklenmiştir; araç her bir görev noktasında durup devam etmek yerine (şekil 16), "eğri"
hareketi yaparak (Şekil 17) manevraları tek seferde yapacaktır . Bununla, aracın dairesel
olarak hız kesmeden ve sabit hızla dönebilmesi hedeflenmektedir. Donanımsal olarak ise
aracın uçuş kontrol kartının altına titreşimi sönümleme amacıyla silikon damperler
konumlandırılmıştır.
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
GTU-AQUA takımının hava aracı maliyet dağılımı tablo 2.8’de gösterilmiştir.

Şekil 18 : Maliyet Dağılımı Tablosu

2.9 Yerlilik
Yerlilik kapsamında ortaya çıkarılan yer istasyonu; araçtan gelen; irtifa, dikey ve yatay hız,
durum,pusula gibi telemetri verilerine ait göstergelerden oluşur. Geliştirilmesinde özgün
yazılım ve sektörün tasarım standartlarının yakalanması hedeflenmiştir. Python dilinde açık
kaynak kodlu OpenCV kütüphanesi kullanılarak hazırlanmıştır. Göstergeler çerçeve ve
indikatör olarak iki görselden oluşmaktadır. İndikatörler gelen telemetri verilerine göre
belirlenen açı ile döndürülür. Alfa kanalları filtrelenerek, indikatörlerin arkaplanları transparan
hale getirilir. Böylece indikatör çerçevenin ortasına hizalanıp birleştirilir. Hazırlanan bu
çerçeveler “Basic-T” standartına göre yerleştirilmiştir.

Şekil 19 : Özgün Arayüz Tasarımı

Özgün arayüz tasarımının kod bloğu aşağıdaki linktedir;
https://drive.google.com/file/d/1Al2Wthpex6btaJmIS6s_pSIW5vgsa1WR/view?usp=sha
ring

