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1. Proje Özeti
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
İHA’nın tasarım süreci özgünlük, ağırlık, aerodinamik ve imal edilebilirlik kriterleri göz
önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda görevlerin gereksinimleri de
düşünülerek özgün bir tasarıma gidilmiştir. Gövde kısmında sürtünme kuvveti etkisini
minimum düzeyde tutabilmek için İHA’da, burun kısmı yuvarlatılmış, arkaya doğru incelen
ve su damlasını andıran bir yapı oluşturulmuştur. Kanat kısmında ise ileri ok açılı kanat tipi
ile düşük irtifalarda yüksek manevra kabiliyetine sahip olunması hedeflenmiştir.
1.2 Takım Organizasyonu
Takım Şeması Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1-Takım Şeması
Hasan Akkoç: Öğretim görevlisi Hasan AKKOÇ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu Müdür
Yardımıcısı olarak ve Enformatik Bölümü Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir.
Yazılım, donanım, Vn4 yönetimde uzman olarak çalışmıştır. Çeşitli birimlerde yönetici
pozisyonda görev almıştır.
Kasım YILDIRIM: Afyon Kocatepe Üniversitesi 3.Sınıf Mekatronik Mühendisliği öğrencisidir.
Görüntü işleme, veri bilimi, ve yapay zeka alanlarında kendini geliştirmeye çalışan, projelerde
görev almış eğitmen-mentor olarak bu alanlarda çalışmalarına devam eden makine öğrenmesi
ve derin öğrenme araştırmacısı. Projede ise uçağın yazılım, otonom uçuş ve elektronik
alanlarının sorumluluğunu üstlenmektedir.
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Kadir KURT: Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü Ulaştırma Anabilim
dalında yüksek lisans öğrencisidir. Uzun yıllardır hobi olarak ilgilendiği RC uçaklar sayesinde
takımda imalat, tasarım ve pilotaj alanlarında faaliyet göstermektedir.
Mustafa GÜVEN: Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksek Okulu Mimari
Restorasyon Bölümü 2. Sınıf öğrencisidir. Daha öncesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi
İşletme Bölümü Lisans mezunudur. 7 yıldır hobi olarak RC kara araçları üzerinde
çalışmaktadır. Alçı modelleme, fiberglass kalıplama, mobilya imalat, elektrik kaynağı ve boya
alanlarında tecrübelidir. Takımda tasarım ve üretim alanlarında faaliyet göstermektedir.
1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Tablo 1’de planlanan ve gerçekleştirilen iş çizelgesi gösterilmiştir. Planlanan iş çizelgesi sarı
renkli,

gerçekleştirilen

iş

çizelgesi

ise

turuncu

renkli

olarak

gösterilmiştir.

Tablo 1- İş Akış Çizelgesi Karşılaştırılması
-Görev analizi ve literatür taramasının, kavramsal tasarım raporundan önce ilk 3 hafta
yapılması planlanmış ve bu tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Kavramsal tasarım raporundan sonra
belirli periyotlarla araştırmalara devam edilmiştir. Tasarımın boyutsal parametreleri, kavramsal
tasarım sırasında oluşturulmuş boyutsal parametrelerin uçuş denemeleri sırasındaki
performansları incelenerek belirtilen süreç içerisinde geliştirilmiş ve kesinleştirilmiştir.
-Tasarımın yapısal özellikleri, kavramsal tasarım raporunda planlanmış olan cam elyafı ile
kaplanmış kanat tasarımının üretimi yapılmıştır. Cam elyafı ile kaplanmış kanatların üretim
zorluğu, maliyet ve ağırlığı sebebiyle kanat üretiminde cam elyafı kullanılmaması
kararlaştırılmıştır. Bu sebeple XPS’den (Ekstrude Polistren) üretilen kanatların iç kısmına
karbon boru takviyesi yapılıp dayanıklılığı arttırılmıştır. Kanatlar ise esnekliği azaltabilmek için
lifli ve renkli bantlar ile güçlendirilmiştir.
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-Kontrol ve güç sistemleri tasarımı, kavramsal tasarım raporunda kullanılması planlanan
malzemelerin süreç içerisinde testlerinin yapılması ve malzemelerin yeterli görülmemesi
sebebiyle güncellenmiştir. Aynı zamanda uçuş performans parametreleri kavramsal tasarım
raporu sonrasında üretilen prototiplerin daha iyi hale getirilebilmesi için üretim süreci
tamamlanana kadar devam etmiştir.
-Maliyet hesabı, kavramsal tasarım baz alınarak üretilen prototiplerin uçuş denemeleri sonrası,
eksik görülen malzemelerin temini yapılmıştır. Bu değişiklikler sebebi ile belirli periyotlar içinde
maliyet durumları tekrar hesaplanmıştır. Üretim, optimizasyon ve kırım durumları devam ettiği
için üretim süreci aksamadan devam etmiştir.
-Teknik çizimler, yarışmaya hazırlık süreci boyunca ihtiyaçlar dahilinde güncellenmiş, bununla
beraber proje yönetiminin tüm süreç boyunca devamlılığı sağlanmıştır.
-Uçağın tasarımı ve kullanılacak malzemelerin kesinleşmesiyle gerekli analizler ve teknik
çizimler yapılarak raporlama aşamasına geçilmiştir.
2 DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Parça ve toplam ağırlık tablosu / Malzeme ağırlık ve denge tablosu Tablo 2 ve Tablo 3 de gösterilmiştir.

Tablo 2- Sabit Kanatlı İHA Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu
İHA’da kullanılan malzemelerin ağırlık ve denge durumları tablo 2’de gösterilmiş, ağırlık
merkezine olan uzakları hesaplanarak veriler kaydedilmiştir.
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Tablo 3- Sabit kanatlı İHA Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu
İHA’da kullanılan malzemelerin parça ve toplam ağırlık durumları tablo 3’de gösterilmiş, veriler
sonunda toplam ağırlığın yaklaşık olarak 1972 gram olduğu hesaplanmıştır.
2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
İHA’nın tasarım aşaması ağırlık, aerodinamik ve imal edilebilirlik kriterleri göz önünde
bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda görevlerin gereksinimleri de düşünülerek
özgün bir tasarım yapılmıştır. Gövde kısmında sürtünme kuvveti etkisini minimum düzeyde
tutabilmek için İHA’nın burun kısmı yuvarlatılmış ve arkaya doğru incelen, su damlasını
andıran bir yapı oluşturulmuştur. Bu planlama doğrultusunda 140cm kanat açıklığına sahip
54.7 cm gövde 97 cm toplam uzunluğuna sahip bir İHA tasarımı yapılmıştır. İHA’nın kesit
görünüşü şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2- Kesit Görünüş
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Şekil 3- Teknik Çizim

Şekil 4- Render Alınmış Görünüşler
Gövde üretilirken rijitliği bozmamak için 3 boyutlu yazıcıdan alt ve üst olmak üzere iki erkek
kalıp oluşturulmuş, oluşturulan kalıplar yardımı ile ters alçı dişi kalıp çıkartılmıştır. Bu
sayede cam elyaf ile şekillendirilmiştir. Bu şekiller ile geleneksel yöntemlerin aksine
tasarımdan üretimin her aşamasına kadar katma değer oluşturulması amaçlanmıştır.
Üretim adımları Şekil 6’da gösterilmiştir. Görev mekanizması, gövde içinden hacim
kazanmak için gövde dışına taşacak şekilde konumlandırılmıştır. Mekanizmalar gövdenin
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hava akışını olumsuz etkilemeyecek şekilde yuvarlak olarak özgün bir biçimde
tasarlanmıştır. Görev Mekanizması Şekil 5’de gösterilmiştir.

Şekil 5- Görev Mekanizması

Şekil 6- İmalat süreci
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Görev-1 için uçuş şartları incelendiğinde düşük sürtünmeye sahip, hızlı ve stabil bir uçuş
ile düşük tur süresi elde edebilecek bir uçak oluşturulması kararlaştırılmıştır. Görev-2 için
uçuş şartları incelediğinde hedef tespitini kolaylaştırıp daha isabetli bir atış yapabilmek için
düşük süratte manevra kabiliyeti yüksek, ileri süpürülmüş kanat tipine sahip bir tasarım
yapılması planlanmıştır. İHA’nın tahmini ağırlığı ve gövdesi göz önüne alındığında Şekil-x
de gösterilen 1400 mm genişliğe sahip kanat yapısı tasarlanmıştır. Kök veter 240 mm, uç
veter 220 mm uzunluğundadır. Uç veter, kök veterden 48,9mm ileride olup kanat uçları
ileriye doğru 4 derecelik bir açı oluşturmaktadır. Kanadın üstten görünüşü teknik çizim
olarak Şekil 7’da gösterilmiştir.
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Şekil 7- Kanadın Teknik Çizimi
Belirlenen kanat ölçüleri sonrası uygun kanat profili için araştırmalar yapılmıştır. Araştırılan
profiller Clark Y, Naca4412, Naca2214 profilleridir. Seçilen profillerin görev şartlarına
uygunluğunun karşılaştırılması için XFLR5 programı kullanılmıştır. Şekil 8’de profillerin XFLR5
programı kullanılarak 140.000-390.000 Reynolds sayıları ve -10 ile 20 derece hücum açısı
arasındaki analizler grafiksel olarak karşılaştırılmıştır.

Şekil 8- Profil Analiz Karşılaştırması
Şekil 8’de ki grafikte sarı renk Clark Y profilini, kırmızı renk Naca2214 profilini, mavi renk ise
Naca4412 profilini temsil etmektedir. Açıya bağlı taşıma katsayısı (Cl) grafiği incelendiğinde
yaklaşık 15 derece hücum açısıyla en yüksek Cl’yi sağlayan profilin Naca4412 olduğu
gözlemlenmiştir. Bir kanat profilinin performansı hakkında bilgi veren diğer grafik ise Şekil
10’de gösterilen Cl/Cd – Hücum açısı grafiğidir. Bu grafik incelendiğinde en yüksek Cl/Cd
oranının ve hücum açısının Naca4412 grafiğinde ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu analizler
sonucunda ana kanat profillerinin Naca4412 profili olmasına karar verilmiştir. Yapılan diğer
analizlere Naca4412 profili üzerinden devam edilmiştir.
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Şekil 9- Naca4412 Hücum Açısı Grafiği
Şekil 9’da Naca4412 kanat profilinin 140.00-390.000 Reynolds sayısı ve -10 ile 20 derece
hücum açısı arasındaki analizleri grafiksel olarak gösterilmiştir. Açı değerleri 0,5 olarak artış
göstermektedir. Reynold sayısı formülü incelendiğinde konuma bağlı olarak havanın
yoğunluğunun önem arz ettiği görülmüştür. Bu bakımdan yarışmanın yapılacağı tarihin geçmiş
yıllardaki sıcaklığı AccuWeather sitesinden kontrol edilip ortalama 30 santigrat derece olduğu
gözlemlenmiştir. Yoğunluk, sıcaklığa ve rakıma bağlı olarak değiştiğinden yarışmanın
yapılacağı Bursa Yunuseli Havalimanı’nın rakım bilgilerine ulaşılıp rakımın 331 m olduğu
öğrenilmiştir. Sonrasında bu bilgiler göz önüne alınıp denklemlerde dikkat edilerek havanın
yoğunluğu 1,124 kg/m3 olarak hesaplanmıştır. Bu bilgiler analiz programında yerine
koyulduğunda 17 m/s hızda yaklaşık 240.000 Reynolds sayısı çıkmaktadır. Şekil 9’da bu
sayıya eşdeğer çizgi yeşil renkte gösterilmiştir. Cl/Hücum açısı grafiğine bakıldığında kanadın
15 derece hücum açısına kadar kaldırma ürettiği daha sonra stall olduğu görülmüştür.

Şekil 10- Naca4412 Analiz (1)
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Şekil 11- Naca4412 Analiz (2)
Naca4412 profilinin -10 ile 20 derece hücum açısına Cp-x grafiği Şekil 10’da gösterilmiştir. 0
derece hücum açısında taşıma katsayısı (Cl) 0,496 olarak hesaplanmış ve bu sayının çok
düşük olduğu gözlemlenmiştir. Hücum açısı arttıkça taşıma katsayısında artış meydana
gelmektedir.
Hücum açısı 15 derece olduğunda, profil üzerinden akan havanın profilin yüzeyinden kopmaya
başladığı ve bu sebeple kanadın stall olma eğilimi gösterdiği Şekil 11’de analiz sonucu ile
gösterilmiştir. Arka yatay stab (dengeleyici) için de benzer analizler yapılıp Naca 0012 profilinin
kullanılmasına karar verilmiştir.

Şekil 12- Akış Analizi
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Şekil 12’de 0 derece hücum açısında ana kanat, yatay stab ve dikey stabın oluşturduğu
türbülanslar gözlemlenmektedir. Hava akışının laminer olması ve kanat uçlarında oluşan
türbülansların fazla olmaması uçuş stabilitesini olumlu yönde etkilemektedir. Stabiliteyi
etkileyen diğer bir husus, oynar kontrol yüzeylerinin nötr halde kararlı kalıp konumunu
korumasıdır. Kontrol yüzeylerinin montaj sistemi Şekil 13’de gösterilmiştir. Kontrol telinin servo
kolu ve horna montajı servo stopper ile sağlanmıştır. Servo stopperın horn ve servo koluna
montajı boşluksuz olup sistemde herhangi bir oynama yoktur. Bu sayede stabil bir uçuş elde
edilebilmektedir.

Şekil 13- Kontrol Yüzeylerinin Montaj Sistemi
Tasarlanan İHA’ da kullanılan pervanenin seç1iminde eCalc [1] sitesi simülasyonlarından
yararlanılmıştır. İtki gücünü oluşturan SunnySky markasının X2212 KV1400 model motorunun
veri tablosun incelenip eCalc sitesinde doğrulama amaçlı simülasyonlar yapılmıştır. Şekil 19’da
ki veriler de toplu olarak gösterilmiştir. Simülasyon sonuçları ile veri tablosu arasında %10-20
arasında fark olduğu görülmüştür. İtki-ağırlık oranını mümkün olduğunca yükseltmek için 4s
Li-Po pil ile 8x3,8 Gemfan pervane analizi yapılmıştır. Şekil 19’daki veriler incelendiğinde teyit
amaçlı gerçek itki testi sonuçlarında yaklaşık 1600gr statik itki ortaya çıktığını göstermektedir.
Bu sonuçlara göre motorda kullanılacak pervanenin 8x3.8 ölçüsünde olmasına karar
verilmiştir.
Üretim aşamasına geçilmeden önce çeşitli analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sayesinde
İHA’nın

dinamik

karakteristik

özellikleri

incelenmiştir.

Yapılan

analizlerin

detaylı

simülasyonlarına videoda yer verilmiştir.
Modal analiz, nesnenin sönüm değerlerini, doğal frekansını ve enerjinin hangi frekansta
absorbe edileceğini gösterir. Uçak kanatlarında motor ve hava akımı sebebiyle titreşimler
oluşmaktadır. Titreşim genliği arttıkça malzemede yorgunluğa sebep olmaktadır. Bu
yorgunluğun

sebebi

malzemede

oluşan

titreşim

frekanslarının

rezonans

değerine

yaklaşmasıdır. Yapı titreşimleri rezonans değerine yaklaştıkça titreşim genliği sonsuza kadar
artma eğilimi gösterir. Bu sebeple üretime geçilmeden önce modal analizler yapılarak ilerleyen
[1] https://www.ecalc.ch/motorcalc.php
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süreçlerde oluşabilecek hatalar önceden tespit edilebilmektedir. Rezonans durumunda
oluşabilecek deformasyonlar Şekil 14’te görülmektedir.

Şekil 14- Modal Analiz
Mod
Frekans(Hz)

1
1.6651

2
3
4
4.9326
20.453
28.533
Tablo 4- Frekans Değerleri

5
28.925

6
33.543

Tablo 4’de görülen frekanslar yapının farklı modlardaki rezonans değerleridir. Bu modlar
farklı eksenlerdeki eğilme ve burulma durumlarını göstermektedir.
-1. ve 2. Mod değerleri Y ekseni üzerindeki eğilme rezonanslarını,
-3. Ve 4. Mod değerleri Z ekseni üzerindeki eğilme ve burulma rezonanslarını,
-5. Ve 6. Mod değerleri ise X ekseni üzerindeki burulma rezonanslarını göstermektedir.

Şekil 15- Yapısal Analiz

Statik analiz uçağın yapısal bütünlüğünün korunabilmesi için ilk adımda uygulanması gereken
analizlerdendir. Statik yapısal analizler, uçağın uçuşu esnasında üretilen parçaların maruz
kalacağı kuvvetler sebebiyle uğrayabileceği yapısal deformasyonları tespit etmek için
kullanılmaktadır.
Analiz yapılırken yaklaşık olarak 1900 gr olan İHA ağırlığı göz önünde bulundurularak kanada
sabit yükleme koşullarında iki uç noktasından 10’ar Newton’luk aşağı yönlü yük uygulanıp
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kanat ucunun dikeydeki yer değiştirmesine bakılmıştır. Kanat ucunun dikey eksendeki yer
değiştirmesi yaklaşık olarak 12 cm’dir. Bu sayede üretim sürecinde seçilen malzemenin akma
dayanımının (XPS 200 kPa) aşılmadığı görülmüştür.

Şekil 16- Rüzgar Tüneli Testi
Tasarlanan İHA gövdesinin rüzgar tüneli testinden başarılı bir şekilde katsayı miktarını
arttırmadan tamamladığı gözlemlenmiştir. Hava koridorunda 12 m/sn hız ile akan bir havada
en düşük hızın uçağın atış mekanizmalarındaki –Z yönündeki en uç kısımlarında 7.378 m/sn
hıza düştüğü gözlemlenmiştir.
Maksimum direnç noktası ise gövdenin –Z yönünde uçağın burnunda gözlemlenmektedir.
Tasarımda kullanılan su damlası formu sayesinde gövdenin yüzeyinden geçen hava akımı
pervaneyi yeterli düzeyde beslemektedir.

2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Görev mekanizması tasarlanırken uçağın atış esnasındaki parça rijitliği göz önünde
bulundurularak görev şartlarına uygun bir sistem imal edilmiştir. Uçağımızın kargo alanı
sadece küresel objeler taşımak üzerine modellenmiştir. Kargo alanımız birbirlerinden tam
bağımsız olmak üzere 2 adet küreden oluşmaktadır.
Bu kürelerin konumunu değiştirmek için 2 adet metal dişli servo motor kullanılmıştır.
Çalışma hareketi uçağımızın kontrol kartından gelen sinyal ile 180° ± 10° dönme açısı
sağlayarak yatay atış yapmasıdır.
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Şekil 17- Atış Mekanizması
Servo motorların 180° ± 10° dönme kabiliyetinin sınır noktaları, atış mekanizması için
tam açılmama sorunlarını oluşturabileceğinden, atış mekanizmasında kullanılacak yarım
küreleri optimize ederek 160° hareket kabiliyetine sahip şekilde imalatı gerçekleştirilmiştir.
Mekanizmanın teknik çizimleri şekil 16’da gösterilmektedir. Kontrol yüzeyleri ve atış
mekanizması için kullanılan MG90 servo motorların 150° ± 10° açı kabiliyeti yetersiz
görülmüş ve üzerine eklenen dişli sistemi yardımı ile 190° ± 10° açı yapabilen hareket
kabiliyeti sağlanmıştır.
2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
İHA’nın elektronik bağlantı şeması Şekil 18’de gösterilmiştir.

Şekil 18- Elektronik Devre Şeması
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Devre kesiciye bağlı 70A bıçak sigortanın güç modülünü kontrol etmesi ile beraber sistemin
elektronik güvenlik mekanizması oluşturulmuştur. Güç modülünden beslemesi yapılan
Pixhawk Cube Black uçuş kontrol kartı üzerine bağlı Here3 GPS, Telemetri modül, 5x MG90
Servo motor, buzzer, güvenlik butonu ve radyo alıcısı bulunmaktadır. Üzerinde STM32F302
mimarisi bulunan u-blox M8 alıcı tipine sahip Here3 GPS modülü 8 Hz veri güncelleme hızına
sahip olması sebebi ile yüksek hassasiyet sağlamaktadır.
Otonom uçuşu kontrol eden Pixhawk Cube üç yedekli IMU (ivme, gyro ve pusula) sensör
donanımlarını bulundurmaktadır. Bu sebep ile herhangi bir arıza anında uçuşu devam ettirme
yeteneği ile tercih sebebi olmaktadır. 2bit STM32F427 Cortex-M4F işlemcisi, 168 MHz çalışma
frekansı ve 256 KB RAM donanımları ile stabil uçuş için gerekli veri işleme hızını
sağlamaktadır. Otonom uçuş sırasında Pixhawk kontrol kartı ile haberleşecek harici bilgisayar
seçimi için Raspberry Pi 4 8 GB harici bilgisayar modelinde karar verilmiştir. Harici bilgisayarın
1.5 GHz çalışma frekansı, 8 GB RAM bellek, 64bit dört çekirdekli ARM Cortex-A72 işlemcisi
ile görüntü işleme ve otonom yönelim algoritmasını rahat bir şekilde yürütebileceği test
edilmiştir. Bu sebeple aktif olarak kullanımına devam edilmektedir. Otonom uçuş verilerinin
kayıt edilmesini ve canlı olarak görülmesini sağlayacak yer istasyonu için 915 MHz 1000 mW
radyo telemetrisi ile haberleşme sağlanmaktadır.
Kontrol yüzeyleri ve atış mekanizması için kullanılan MG90 Servo motorların 150° ±10° açı
kabiliyeti yetersiz görülmüş ve üzerine eklenen dişli sistemi yardımı ile 190° ± 10° açı
yapılabilecek hareket kabiliyeti sağlanmıştır.

Şekil 19- eCalc Motor Veri Tablosu
SunnySky X2212 1400KV model motorumuz Şekil 19’da aktarılan test verileri göz önünde
bulundurularak dakikada 16484 devir sayısı ve %100 güçte 1647 çekiş gücü sağladığı
görülerek kararlaştırılmıştır. Yapılan verim çalışmalarında videolu itki testlerimizde gösterildiği
üzere 8x3.8 karbon destekli pervane kullanılarak itki verisi 1899’a çıkarılmış ve 1/1 itki oranı
yakalanmıştır.
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2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Hedef tanıma işleminin gerçekleşmesini sağlayacak 3280×2464 çözünürlüğe sahip 1080p
kalite de 30 FPS verebilen Raspberry Pİ Camera module V2.1 tercih edilmiştir. Kırmızı alanın
tespiti için kameradan gelen görüntü OpenCV kütüphanesi ile işlenmektedir. Bunun sebebi
sinir ağları ile oluşturulan modellerin, (YOLO, F-RCNN vb.) algoritmanın yürütüleceği donanım
üzerinde ki FPS oranlarının düşük olması sebebiyle tercih edilmiştir. İşlenecek görüntünün
yürütüleceği donanım olarak Raspberry Pi 4 8 GB harici bilgisayar modeli tercih sebebi
olmuştur. Harici bilgisayarın 1.5 GHz çalışma frekansı, 8 GB RAM bellek, 64 bit dört çekirdekli
ARM Cortex-A72 işlemcisi ile gelen görüntü verisini işleyecek hız ve donanıma sahip olduğu
yapılan çalışmalarla test edilmiştir.
Sistemin mimarisi Şekil 20’de gösterilmektedir. İlk olarak kameradan gelen görüntü ve
konum bilgilerini içeren verinin harici bilgisayara gelmesi sağlanmaktadır. Gelen veriye
harici bilgisayar üstünde görüntü tespit ve konum alma metodları uygulanarak bu verinin yer
istasyonuna aktarılması yapılan çalışmalarla uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.
Kameradan gelen ham veri ilk olarak encoder işlemine girer bu işlem sonrasında veri,
bilgisayarın anlayacağı dile çevrilir sonrasında decoder işlemi yapılarak insan gözünün
anlayacağı bir formata dönüştürülür. Dönüşen veri Raspberry Pi üzerinde OpenCV
kütüphanesi kullanılarak kenarların bulunması için maskeleme işlemi uygulanmaktadır.
Oluşturulan maskeler ile çokgen sayısı tespit edilip toplam çokgen sayısı hesaplanmaktadır.
Sonrasında counter işlemi ile çokgenin piksel boyutları tespit edilmektedir. Bu işlemden sonra
oluşturulan fonksiyon ile piksel sayısı 3000’den fazla olan alanlar çokgen olarak
sınıflandırılmıştır. Daire tespiti hedeflendiği için kenarı belli bir sınırın üstünde olan çokgenler
(10 ve üstü) daire olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan çokgenin alanı 3000’den büyük ise daire
olarak tespit işlemi yapılmaktadır. Sonrasında math kütüphanesi yardımıyla kameranın merkez
noktası ile tespit edilen dairenin merkez noktasının uzaklığı Şekil 21’de gösterilen algoritma
bloğunda bulunun formül ile hesaplanmaktadır. Bu şekilde uçuş anında klasik bir renk tanıma
işleminden farklı olarak oluşabilecek benzeri renk tonu ve şekillerin sistemimizi bozmasının
önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Otonom yönelim için Python programa dili ile yazılmış
Dronekit kütüphanesi kullanılmaktadır. Dronekit kütüphanesinin kullanılma sebebi haberleşme
protokolleri ile otonom uçuş kartı arasında sorunsuz veri aktarımı yapılabilmesine izin
vermesinden kaynaklanmaktadır. Görev-2 uçuşunu “GUIDED” mod ile tamamlayacak olan
İHA’nın ilk turda tespit edilen kırmızı alanın konumunu kayıt altına alıp sonraki turlarda kayıtlı
koordinatlara yönelim hareketi Şekil 22’de de gösterilen otonom yönelim algoritması ile
hedeflenmektedir. Belirlediğimiz eşik değeri aralığında İHA’nın kırmıza alana yakınlığı piksel
sayısı ile kontrol edilerek belirlenen eşik değerinin altında kalındığı taktirde atış
mekanizmasının harekete geçmesi uçuş testlerinde denenmeye devam edilmektedir.
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Şekil 20- Görüntü İşleme Algoritması (1)

Şekil 21- Görüntü İşleme Algoritması (2)
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Şekil 22- Otonom Yönelim Algoritması
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
SunnySky X2212 motorumuz, seçimi yapılan 8x3.8 pervane ile tam güçte 40.7A
çekmektedir. İstenilen uçuş görevleri ve sistemin amper ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak 4s 2600 mAh Li-Po pil seçimi yapılmıştır. Li-Po pilin deşarj değeri 40C
olarak belirlenmiştir. Bu sayede 2600mAh 40C Li-Po pil maksimum 104A (2,6*40=104A)
akım verebilmektedir. Uçuş sırasında %100 güç sırasında sistemin çekeceği akım yaklaşık
40A’dir.

Li-Po

pilin

sağladığı

2600mAh

kapasite

ile

2,6Ah/40A=0,065h

/

0,065h*60dk/h=3,9dk uçuş süresi elde edilmiştir. Uçuş sırasında sürekli olarak maksimum
güç kullanılmayacağı için elde edilen 3,9 dakika değeri minimum uçuş süresidir. Görev
süresini belirlemek için yarışmada istenilen rota, Mission Planner yardımı ile uçuş alanında
alınan mesafe koordinatları ile çizilip 100+ optimizasyon uçuşu gerçekleştirilmiştir. Bu
uçuşlar sonrasında Görev-1 için tamamlama süresi hava şartlarına bağlı olarak değişmekle
birlikte en iyi derece olarak 40 sn elde edilmiştir. 2600mah Li-Po pilin sabit 40A akım altında
uçuş süresine bağlı pil kapasitesi değişimi Şekil 23’de gösterilmiştir.
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Şekil 23- Pil Kapasite Değişimi
Hava aracının dönüş yarıçapı, hıza ve yatış açısına bağlıdır. Dönüş yarıçapı formülü Denklem
1 de gösterilmiştir. Formül incelendiğinde r: yarıçap, V: hız, g: yerçekimi ivmesi, Φ: yatış
açısıdır.
𝑣2

𝑟 = 𝑔⋅tan 𝜙

(Denklem 1)

Optimizasyon uçuşlarındaki uçuş hızı ortalama 17 m/s olduğundan 17 m/s ve 25 m/s yer
hızlarına göre dönüş yarıçapları hesapları tablo ve grafik olarak Şekil 24’de gösterilmiştir. Hızın
sabit tutulup, yatış açısı arttıkça dönüş yarıçapında düşüş meydana gelmesi ile beraber İHA
daha kısa mesafede dönüş hareketi yapabilmektedir. Aynı açılarda hız 17 m/s den 25m/s ye
çıktığı zaman dönüş yarıçapında 2 katından fazla artış meydana gelmektedir. Görev uçuşu
esnasında yüksek hızlarda uçarak süreyi kısa tutma düşüncesi çok mantıklı değildir. Görev de
istenen 360 çiziminin yüksek hızlarda yapıldığı taktirde yarıçap artacağı için gidilen mesafe ve
süre de bununla beraber artış gösterecektir.

Şekil 24- Dönüş Yarı Çapı Hesabı
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2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Aşağıdaki tabloda tasarımı gerçekleştirilen hava aracının 1 adet üretimi için gerekli maliyet
hesabı verilmiştir. Birim fiyatları + /- yuvarlanıp tam sayı olarak yazılmıştır. Parçalar satın
alma ekibi tarafından fiyat araştırılması yapıldıktan sonra alınıp maliyete dikkat edilmiştir.
İHA’nın maliyet hesabı sonunda birim maliyetin 11.614tl olduğu hesaplanmıştır. Birim
maliyet hesabı tablo 5’de gösterilmektedir.
Tablo 5- Hava Aracı Brim Maliyet Tablosu
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