ULUSLARARASI SERBEST GÖREV
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI
DETAYLI TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: İRİS
ARAÇ TÜRÜ:

Sabit Kanat

Döner Kanat

Hibrit

Çırpan Kanat

Yeni Araç

ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ

Diğer

Mevcut Araç

OKUL / KURUM / ÜNİVERSİTE ADI: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

TAKIM SORUMLUSU ADI/SOYADI: OSMAN AVCI
1. ORGANİZASYON ÖZETİ
1.1 Takım Organizasyonu
Doç. Dr. Yılmaz Kalkan - Akademik Danışman: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev
yapmaktadır. Kendisi sinyal işleme, radarlar ve haberleşme teknolojileri alanlarında
çalışmalar yürütmektedir.
Osman Avcı - Takım Kaptanı – Elektronik Sistemler ve Entegrasyon: Elektrik ve Elektronik
Mühendislik öğrencisidir. Takım kaptanlığı görevini üstlenmektedir. Projede İHA`nın ve
roverın elektronik-güç sistemleri tasarımında ve montajında görev almakta ve Aviyonik
sistemlerden sorumludur.
Engincan Akar - Kontrol Sistemleri ve Yazılım: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
öğrencisidr.

Projede

ihanın

ve

roverın

kontrol

sistemleri

ve

uçuş

bilgisayarının

programlanması, otonom uçuş yazılımının geliştirilmesinde görev almaktadır.

Barış Köksal – Haberleşme ve Tasarım: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencisidir.
Takımın haberleşme ve görüntü işleme algılama, röle haberleşme sistemi kurulmasında ve
araçlar arasında veri alış verişinde görev almaktadır.
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Tolga Ulutaş – Pilot, Mekanik Tasarım ve Entegrasyon: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
öğrencisidir. Takımın İHA pilotudur. ihanın ve roverın mekanik tasarımı ve analizlerin
yapılmasında, mekanik montajında ayrıca yer kontrol yazılımda ve simülasyonunda görev
almaktadır.
Emre Sungur – Mekanik Tasarım ve Analiz: Makine Mühendisliği öğrencisidir. İHA’nın ve
roverın 3d modellenmesinde, analizinde ve simulasyonunda görev almaktadır.
Yusuf Deniz – Otonom Yazılım: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Robot
Operating System kullarak İHA’nın otonom yazılımının geliştirilmesinde, test edilmesinde ve
bu testlere bağlı olarak donanımının geliştirilmesinde görev almaktadır.
İbrahim Arıkan – Görüntü İşleme Yazılımı ve Testi: Bilgisayar Mühendisliği öğrencisidir.
İHA’nın görüntü işleme algoritmasının geliştirilmesinde, eğitilmesinde ve testlerinde görev
almaktadır.

Sungur Emre Şahin

Sungur Emre Şahin

Yusuf Deniz

Yusuf Deniz
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İbrahim Arıkan
İbrahim Arıkan(Otonom)

Yusuf Deniz ( ROS)

2. DETAYLI TASARIM RAPORU
2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı
İHA’nın iskeleti tamamen aerodinamik bilgi dahili içerisinde SolidCad ortamında 3D olarak
çizildi. İHA iskeleti octocopter iskelet olacak şekilde amaca uygun belirlendi. Ülke içerisinde
amaca uygun octocopter iskelet bulunmadığından karbon fiber yerine aluminyum malzeme
kullanıldı. Alüminyum malzemeler belirlenilen ölçülerde kesildi ve octocopter iskelet
çerçevesinde birbirine kaynak yapıldı. Alüminyum malzeme kullanılması karbon fibere göre
normalde ağırlık olarak dezavantaj sağlar. Fakat yapılan özgün tadarım ile bu durum
tamamen avantajlı hale döndürülmüştür. Kendi özgün tasarımız ile oluşturduğumuz
alüminyum octocopter İHA mevcut hazır satılan octocopter iskeletine göre yaklaşık 600 gram
daha hafif gelmiştir.Alüminyum parçaların birleşimi kaynak ile sağlanmıştır. İskeletin birbirine
ayrılan kolların ortadaki düz alüminyum boru ile biribirne kaynaklanması mukavemet
sorununu da ortadan kaldırmıştır. Bu sayede İHA’mız tamamen kendi tasarımız ile ortaya
çıkarılmıştır. Bu sayede dışa bağımlılık ortadan kaldırılmış ve bütçe kullanımında avantajlı
hale getirilmiştir. Aynı zamanda sağlanan hafiflik de bizlere ağırlık kaldırmada pozitif yönde
avantaj sağlamıştır. Bu octocopter iskeletin ölçüsü ve analizleri aşağıdaki figürlerde
belirtilmiştir.

1. Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması

www.teknofest.org
3

İHA`nın uçuş sistemlerinin devre şeması aşağıdaki gibidir. Diğer ekipmanlar ( Video vericisi,
Nvidia Jetson Nano, Router sistemi) ayrı bir pil üzerinden güç alacak şekilde İHA`ya
yerleştirilecektir.
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2.2 Kabiliyet
İtki ve performans hesapları
Motor ve itki hesapları için sırasıyla aşağıdaki hesaplamalar yapılmıştır. Bunun sonucunda
projenin amacına yönelik uyumlu parçalar belirlenmiştir.
Toplam ağırlık (uçuş ağırlığı) x 2,19 = Motorun toplam itki performansı
Motorun kaldırması gereken toplam kuvvet / Motor sayısı = 1 motorun kaldırması gereken kuvvet

İHA toplam ağırlık ;
Parça

Ağırlık ( gram )

Alüminyum Gövde

680 gram

Alt taşıma Gövde

224 gram

Sunnysky X4108S fırçasız motor (8 adet)

110 X 8 = 880 gram

1245 pervane ( 8 adet )

10 X 8 = 80 gram

Pil ( 24 adet )

48,5 X 24 = 1164 gram

Rover

840 gram

Toplam

3868

Sonuç olarak İHA’nın ana bileşenlerinin toplam ağırlığı 3868 gram şeklimde hesaplanmıştır.
Bu değer uçuş ağırlığıdır. 2,19 oransal değer ile uçuş ağırlığını denklemde yerine koyulursa
motorun itki değeri bulunur.
3868 gram X 2,19 =8470,92 gram
Sonuca göre 8470,92 gram motorların toplam uygulaması gereken itki değeridir. İHA’da 8
tane motor kullanılmaktadır. Her motor için itki kuvveti ;
8470,92 / 8 = 1058, 87 gram
Her motor 1058,87 gram itki kuvveti uygulaması gerekir.Bu standartlarda motorlar
karşılaştırıldığında Sunnysky X4108S fırçasız motor kullanılmaya uygun görülmüştür. Seçilen
motorun teknik analizi tablodaki gibidir.
Motorun teknik analiz tablosuna bakıldığında; motorun 7A değerinde motorun uyguladığı ikti
değerine bakılması gerekir. Bu değer tabloda 1060 gram olarak gösterilmektedir. İHA’da
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olması gereken itki değeri ise yaklaşık 1058 gram olarak hesaplanmıştır. Bu motor amaca
uygun olarak, matematiksel hesapalamalar sonucu belirlenmiştir. Bu değerler 12 inch
pervanedeki teknik analiz sonuçlarınca dikkate alınmıştır. Ağırlık eklendiğinde pervane
boyutu artırılmasıyla motorun itki değeri teknik analiz sonuçlarında artmaktadır. Bu sonuçlar
İHA’ya parça eklenmesi dahilinde pervane boyutu artırılmasıyla çözüleceğini göstermektedir.
Kanat (icnh)

APC1238

Gerilim ( V )

22.2

Amper ( A )

İtki ( g )

Watts ( W )

Verim (g /w)

1

250

22.2

11.26126126

2

430

44.4

9.684684685

3

590

66.6

8.858858859

4

720

88.8

8.108108108

5

840

111

7.567567568

6

960

133.2

7.207207207

7

1060

155.4

6.821106821

8

1160

177.6

6.531531532

9

1250

199.8

5.256256256

10

1330

222

5.990990991

11.7

1520

259.74

5.852005852

Motorun teknik analiz tablosuna bakıldığında; motorun 7A değerinde motorun uyguladığı ikti
değerine bakılması gerekir. Bu değer tabloda 1060 gram olarak gösterilmektedir. İHA’da
olması gereken itki değeri ise yaklaşık 1058 gram olarak hesaplanmıştır. Bu motor amaca
uygun olarak, matematiksel hesapalamalar sonucu belirlenmiştir. Bu değerler 12 inch
pervanedeki teknik analiz sonuçlarınca dikkate alınmıştır. Ağırlık eklendiğinde pervane
boyutu artırılmasıyla motorun itki değeri teknik analiz sonuçlarında artmaktadır. Bu sonuçlar
İHA’ya parça eklenmesi dahilinde pervane boyutu artırılmasıyla çözüleceğini göstermektedir.
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Batarya yapımı ve uçuş süresi :
Pil seçimi olarak lityum iyon belirlenmiştir. Lityum polimer pil kullanmak yerine lityum iyon pil
kullanılmasının sebebi lityum iyonun yüksek güç yoğunluğuna sahip olmasıdır. Bu İHA’da el
yapımı özgün pil yapılmıştır. Tüm bağlantılar el yapımı olarak projede yer alan kişilerce
sağlanmıştır. Sonuç olarak hazır pil yerine özgün kendi pilimizi oluşturduk. Pil olarak Sony
VTC 6 pili kullanılmıştır. Bu pil seçiminde pilin 30A çıkış gücü vermesi etkili olmuştur. Çünkü
İHA, ağırlık ile beraber kalkış yaparken oldukça ateşleme gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu
gereksinim bu sayede çözülmüştür. Her pil 3.7V ve 3000 mAh sağlamaktadır. Piller 6s4p
şeklinde birbirine perçinlendi. Çıkış gücü olarak piller tam olarak doldurulduğunda 25.2 Volt
değer alındı. Sonuç olarak 12000 mAh değer 25.2 Volt değerleri sağlandı. 24 adet pil
kullanıldı. 24C değeri sağlandı.
Uçuş süresi hesaplanması :
Oluşturduğumuz pil 12000 mAh , sonuç olarak 12 Ah değerindedir. Oluşturulan pilin İHA’ya
sağladığı uçuş süresini hesaplamak için aşağıdaki hesaplama basamakları yapılır.
12 A X 60 dakika = 720 A dakika
Tam verim elde edilemediği için genellikle% 80 verimlilik elde edilir.
720 (A dakika) X ( % 80 ) = 576 A dakika
Motorun 7 A değerindeki itki değeri esas alınır. Çünkü ağırlık için esas alınan değer bu
motorda 7 A’e karşılık gelmektedir.
7 (A) X 8 motor = 56 A ( toplam )
576 (A dakika ) / 56 A = 10.29 dakika
Sonuç olarak İHA, kendimizin oluşturduğu pil ile yaklaşık 10 dakikalık uçuş sağlamaktadır.
Röle Haberleşme Sistemi :
Öncelikli hedefimiz olan yer kontrol istasyonu, İHA ve rover arasındaki üçlü haberleşme
görevimizi başarıyla gerçekleştirdik. Bu haberleşmeyi gerçekleştirmek için nRF24 modüllerini
kullandık. Her üç sisteme de nRF24 haberleşme modüllerinden birer tane yerleştirdik. Bu
haberleşmenin temeli SPI (Serial Peripheral Interface) protokolüne bağlıdır. Bu protokoldeki
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master-slave mantığını kullanarak, yer kontrol istasyonumuzdaki Arduino Uno kartımızı
master olarak tanımladık. İHA üzerindeki Arduino Nano kartı router olarak tanımlanmıştır ve
son olarak rover üzerindeki Arduino Nano kartını yazılımsal olarak slave modda çalışması
için ayarlanmıştır.

Router
Yazılımında, yer kontrol istasyonundaki haberleşme modülü ile İHA üzerindeki haberleşme
modülünün adreslerini aynı seçerek iki modülün birbirlerini bulmaları sağlanmıştır. İHA
üzerindeki haberleşme modülünü hem alıcı hemde verici olarak farklı adresler için
ayarlamarını yaptık, bu durumda İHA, yer kontrol istasyonu ve rover arasında röle
haberleşme görevini sağlamış olur.

Kumanda ve Rover Devre Şematiği
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Yer kontrol istasyonu ve İHA arasındaki haberleşme adres 1 den sağlanırken, İHA ve rover
arasındaki haberleşme adres 2 den sağlanmıştır. Böylelikle üçlü haberleşme kusursuz bir
şekilde gerçekleştirilmiştir. Sistemin test aşamasında, ilk olarak şehir içinde, sinyalleri
engelleyebilecek etkenlerin fazla olduğu bir bölge seçilmiştir. Bu etkenler göze alındığında ilk
testimizin sonucu, yer kontrol istasyonu ve İHA arasındaki uzaklık 315 metre olarak, İHA ve
rover arasındaki uzaklık ise 330 metre olarak gözlemlenmiştir. 2. testimiz ise sinyalleri
engelleyebilecek etkenlerin minimum seviyede olduğu düz, boş bir alanda yapılmıştır. Çıkan
sonuçlar, yer istasyonu ve İHA arası 1480 metre civarı olarak, İHA ve rover arası ise 1520
metre civarı olarak gözlemlenmiştir. Testleri kıyasladığımızda açık bir şekilde 2. testin çok
daha iyi bir sonuç verdiğini görüyoruz. Bunun nedeni şehirdeki yapıların ve farklı türden bir
çok sinyallerin çakışmasının haberleşme sinyallerini engellemesidir. Bu durum düz ve boş
arazide yapılan 2. test için tam tersidir.

Şehir testi sonucu
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Arazi testi sonucu
Geliştirdiğimiz İHA’nın en belirgin noktası hazır frame almak yerine, ekibimiz tarafından
tasarlanan alüminyum frame farklı farklı kaynak metotları kullanılarak birleştirilmiştir. Burada
avantajımıza olan bir konu ise alüminyum framede daha sonra hesaplamaları yapılarak yeni
modüler parçalar montajlanabilir. Burada önemli bir nokta ise tasarımları değiştirdiğimiz
zaman İHA’nın mukavamet ve diğer özelliklerinin negatif yönde değişmemesi için eklenen
tüm parçaların 3D modelleme programlarında eklenip analizi yapılarak eklenmiştir. İHA’nın
üretiminde baştan beri mukavemet kurallarına dikkat edilerek tasarlanmış ve birleştirilmiştir.
İHA’nın görevlerini gerçekleştirebilmesi için ekibimiz tarafından tasarlanan görüntü işleme
modeli ve buna bağlı olarak çalışan otonom yazılımı bulunmaktadır. Görüntü işleme
algoritması sorunsuz çalışmasına karşın otonom yazılım tam olarak tamamlanamamıştır.
İHA’nın otonom kapasitesini arttırabilmek için bu başvurulan görüntü işleme teknikleri
yardımı ile temel iki nesnenin tespiti yapılmıştır. Gerçekleştirilecek iki görevde bomba ve
araç olarak iki adet nesnenin tanınması gerekmektedir. İstenilen nesnelerin tespitinin
yapılabilmesi için derin öğrenme tabanlı ‘YOLOV3’ modeli kullanılmıştır. Tespiti yapılması
planlanan

araç

ve

bomba

çeşidine

ait

görsellerle

eğitilen

model

sayesinde

gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemler ‘Python’ programla dili kullanılarak uygulanmıştır.
i)

Veri Seti Oluşturulması

Elde edilen 100 farklı açıdan çekilen araç ve 100 farklı açıdan çekilen el bombası
görüntüleri isimlerine göre etiketlenerek model için gerekli veri seti oluşturulmuştur.
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ii)

YOLO Modelinin Oluşturulması

YOLO, giriş görüntüsünü bir S×S ızgarasına böler. Her ızgara hücresi yalnızca bir nesneyi
tahmin eder.YOLO'nun ana konsepti, bir (7, 7, 30) tensörü tahmin etmek için evrişimsel
sinir ağı ağı oluşturmaktır. Her lokasyonda 1024 çıkış kanalı ile uzamsal boyutu 7×7'ye
düşürmek için bir evrişimsel sinir ağı kullanır. YOLO, 7×7×2 sınır kutusu tahminleri yapmak
için iki tam bağlantılı katman kullanarak doğrusal bir regresyon gerçekleştirir. YOLO, 24
evrişim katmanına ve ardından 2 tam bağlı katmana sahiptir. Bazı evrişim katmanları,
özellik haritalarının derinliğini azaltmak için alternatif olarak 1 × 1 azaltma katmanları
kullanır. Son evrişim katmanı için, şekilli (7, 7, 1024) bir tensör çıktısı verir. Tensör daha
sonra düzleştirilir. Bir lineer regresyon biçimi olarak tam bağlantılı 2 katmanı kullanarak,
7×7×30 parametre çıktısı verir ve ardından (7, 7, 30) şeklinde yeniden şekillendirir.
Etiketlenen veriler ile 4 saatlik model eğitimi gerçekleştirilmiştir.

iii)

Modelin Başarısı
4 saatlik eğitilen modelimizin başarısı ‘total loss’ değerine bakılarak yorumlanmıştır.

Küçük bir veri seti ile eğitilen YOLOV3 modelinin başarısı şu şekildedir:

Eğitilen model hem bilgisayarda hem de İHA’da uçuş bilgisayarı olarak kullanacağımız
jetson nano ile test edilmiştir. İşlenen görüntünün FPS miktarı düşük olsa da icra edilecek
görevler için yeterli bir düzeydedir. Jetson nano ve raspberry pi’nin görüntü işlemedeki FPS
oranları karşılaştırılmıştır. Jetson nanonun raspberry pi ye göre daha fazla kabiliyeti olduğu
görülmüş ve tercih jetson nano yönünde karar kılınmıştır.
2.3 Faydalık
Üçlü olarak kurduğumuz röle haberleşme sisteminin öncelikli olarak kullanıma uygun olan
bölümler askeri ve savunma sanayii alanlarıdır. Gizli görevlerde, roverın üzerindeki
kameralar sayesinde görüntü ve ses alınarak casusluk görevlerini yerine getirebilir. Rover
boyutunun verdiği avantaj ile dar alanlardaki görevleri rahat bir şekilde gerçekleştirebilir.
Ayrıca İHA, üzerindeki kamera sayesinde tepeden bomba tespiti yapabilir ve bulduğu
bombaları rover o noktaya giderek etkisiz hale getirir. Röle haberleşmenin asıl önemli
faydası ise İHA nın röle iletişimi sayesinde roverın kontrol menzilindeki artıştır. Yer kontrol
istasyonnundan daha uzak mesafelerde roverın görevlerine devam edebilmesi için bu çok
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önemlidir. Tüm bunlarla beraber toplumun güvenliği, sivil veya kolluk kuvvetlerinin can
kaybını ortadan kaldırmaktır. Bu röle haberleşme sisteminin başka amaçlar doğrultusunda
kullanılabilmesi ve çok amaçlı olması da önemli faydalarındandır.

2.4 Yenilik
Tasarlanan İHA`nın somut olarak en belirgin yenilikçi özelliklerinden biri; klasik kalıpların
dışına çıkılarak gövde yapısında yaygın olarak kullanılan karbonfiber maddenin kullanımı
yerine hafifliği dolayısıyla verim ve taşıma kapasitesi açısından pozitif fayda sağlayacak,
aynı zamanda gövde yapısında %100 yerlilik sağlamak amacıyla alüminyum madde
kullanılmasıdır. %100 yerli imkanlar ile üretilen araç gövdesinin çarpıcı bir diğer özelliği de
faydalı yük olarak adlandırılan fakat proje ekibi tarafınca İHA`nın bir parçası olarak görülen
arazi aracının İHA üzerinde kendine ait bir garajı olmasıdır. Bu garaj askeri araç taşıyan
büyük kargo uçaklarından esinlenilmiş ve protatip olarak ekip tarafından tasarlanan İHA
gövdesine entegrelenmiştir. Bu garaj tasarımı ve mekaniği de gövde yapısı genelinde
olduğu gibi %100 proje ekibi tarafından tasarlanmıştır ve oldukça farklı bir görüntü
sunmakla beraber İHA konseptinde yenilikçi bir yaklaşım sergilenmiştir.
Projenin getirdiği temel yeniliklerden bir tanesi de haberleşme teknolojisi üzerinedir.
Kabiliyet kısmında da bahsedilen proje ekibi tarafından gerçekleştirilen bu yeni haberleşme
prosedürü kendi başına bir yenilik olmasıyla birlikte bir çok farklı yeni fikirlere ışık tutacak
niteliktedir. Geliştirilen bu prosedür İHA`nın mevcut görevlerine ek bir nevi haberleşme
rölesi olarakta görev görmesini sağlamaktadır. Öngörülen görevi tamamlamak üzere
sahaya indirilen arazi aracını komuta etmek için gerekli kablosuz bağlantı direkt olarak
kontrol istasyonu ile araya giren bazı iletişim enterferansları dolayısıyla sağlananamayabilir.
Geliştirilen bu yeni prosedür ile İHA üzerinde yer alan bir anten (Hem verici hem de alıcı
görevi görür) kontrol istasyonundan arazi aracına gelen komutları İHA yüksek irtifadayken,
herhangi bir iletişim unsuru yaratacak durum olmadan aktarımını sağlar. Protatip olarak
başarıyla gerçekleştirilen bu prosedür, askeri ve birçok alanda kullanılmak üzere yenilikçi
yaklaşım sergilemiştir.
Haberleşme tarafında ise nRF24l01 haberleşe modulu ile desteklenecek olan röle
haberleşme sistemi daha önce literatürde taranmış olup birkaç büyük proje dışında
kullanılmadığı saptanmıştır. Bu birkaç büyük proje ise NASA tarafından Marsa gönderilen
roverlarda kullanılmaktadır. Dünyadan gönderilen radyo sinyalleri ve komutlar direkt olarak
Mars yüzeyindeki rovera gitmesi yerine öncesinde Mars ve Dünya yönrüngesinde bulunan
uydulara oradan da Mars yüzeyindeki rovera aktarılmaktadır. Yani Dünyadaki vericiler,
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Yörüngedeki Uydular ve Mars yüzeyindeki rover arasında çoklu bir iletişim kurulmuştur.
Proje tamamen aynı olmasa da teknolojisi basit düzeyde aynı mantıktadır. Daha önce
yapıılan çalışmalarda Hava-Hava röle iletişimi kurulmasına karşın Hava-Yer iletişimi ile
kurulan röle iletişimi örneği çok miktarda bulunmamaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar da
somut düzeyde olmadığı için yapacağımız bu yeni İHA ve yardımcı roverı ile birlikte birçok
yeni bilimsel araştırma da yapmayı planlamaktayız. Her ne kadar kullandığımız modüller
NASA’nın devasa haberleşme modulleri kadar olmasa da Teknofestte gerçekleştireceğimiz
görevler için bize yeterli olacaktır.
Yazılım

kısmında

ise

getirdiğimiz

yenilik

daha

öncesinde

başladığımız

fakat

yetiştiremediğimiz otonom yazılımındadır. Yazılımın belirli bir kısmının tamamlanmasına
karşın kalan yarısı ağustos ayında tamamlanacaktır. Yazılımın önemli bir kısmını oluşturan
görüntü işleme kısmında ise hazır modeller kullanılmamış olup tamamen ekibimiz
tarafından eğitilmiş modeller ile hazırlanmıştır.
2.5 Yerlilik
Yerlilik kapsamında ilk olarak İHA’nın framesi göze çarpmaktadır. Tamamen kendi
imkanlarımızla ürettiğimiz frame için sonraki aşamalarda daha sert testler yapılacaktır.
Yapılacak testler ile gövdede herhangi bir kırınım yaşanırsa destekleyici kaynaklar da
yapılarak gövdenin mukavemetini daha da yükseltmeyi amaçlamaktayız. Donanım kısmında
ise güç dağıtım kartı yerine 8’li klemens kullanarak güç dağıtımını effektif bir şekilde yaparak
daha modüler bir çözüm elde ettik. Yazılım kısmında ise hem röle haberleşme sisteminin
kodunda, hem de görüntü işleme kodunda ekibimiz tarafından yazılan yazılımlar
kullanılmaktadır. Otonom yazılımın ise belirli bir kısmı yapılmış olup otonom yazılımın da geri
kalanına devam edilecektir. Görüntü işleme kısmında tamamen kendi oluşturduğumuz veri
setleri ile eğitilmiş olup yine kendi yazdığımız kodlarla da denemiş ve jetson nanoya kamera
ile entegre edilip çalıştırılmıştır. Röle haberleşme kısmında ise arduino modulleri kullanarak
SPI haberleşmesi sağlanmıştır ve yine arduino üzerinde yazılan bu kodlar da ekibimiz
tarafından yazılmıştır. Batarya kısmında ise yine ülkemizde üretilen pil hücreleri ile 6s-3p
bağlantısında puntolama yoluyla bağlantıları yapılarak bataryamız geliştirilmiştir. İHAmızın
testlerini yaptıkça hem donanım hem de yazılım kısmında farklı şekillerde yerli çözümler
getirilecektir.

2.6 Sadelik
Genel olarak İHA üretilirken frame tasarımında kolları ayrı ayrı gövdeye birleştirmek yerine
gövdeye tek parça halinde birleştirilmiştir. Bunun avantajı hava direncine bağlı olarak gövde
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ve kollar arasında oluşabilecek titreme ve oynamalara engel olmasıdır. Ayrıca birleştirme
malzemelerinden de tasarruf edilmiştir. Kolların kırıldığı veya eğildiği durumlarda ise yeni
parçanın vida ve somun kadar kolay bir şekilde kaynaklanacağını da deneyerek bu yolu
seçtik ve İHA’ya oldukça sadelik kattık.
Motorların ve ESC’lerin kablolama sistemini yaparken gövdeyi oluşturan borulardan
kabloları geçirerek görünümde sadelik kazandırılmıştır. Dışarda kalan ESC ve motor
kablolarının ayrıca kablo bağı kullanılarak sarkmasının önüne geçilmiştir ve çok daha sade
bir görünüm elde edilmiştir. Sipariş edilen kumandanın kontrolcünün arayüzünde (Mission
Planner) komutların ters modda çalıştığı gözlemlendi. Bunun sonucunda kumandanın içi
açılarak gerekli bağlantıların yerleri değiştirilerek bu sorun çözümlendi.
2.7 Hakem Takdiri
İHA’nın gövdesi tamamen el işçiliği ile alüminyumdan yapılmıştır. Gövde el işçiliği ile
yapmasına rağmen sistem tek bir nokta ucunda dengede kalabilmektedir. Uçuş sırasında
PID kontrollerin çok iyi ayarlanması sayesinde çevresel etkenlere (rüzgar gibi) rağmen
sistem kendini havada dengeye almaktadır. Bu durum uçuş videosunda rahatlıkla
gözlemlenebilmektedir. İHA’nın bataryası tamamen ekip arkadaşlarımızca gerekli bağlantılar
yapılarak oluşturulmuştur.
İHA` da kullanılan tüm elektronik parçalar, birbirleriyle en ideal şekilde çalışacak biçimde
seçilmiştir ve herhangi bir sorun yaşanmamıştır, bu durum elektornik parça seçiminin doğru
olduğunu ispatlar.
İHA'nın kontrol kartının kalibrasyon ayarları hassaslıkla yapılmıştır. Bu durum İHA operatörü
için oldukça kaliteli uçuş güvenliği sağlamaktadır.
8 adet 40 Amperlik ESC kullanıldı. Aynı zamanda yüksek güçte pil oluşturuldu. Yüksek
boyutlarda risk oluşturan bu durumlara rağmen seçilen kablolarda herhangi bir ısınma veya
sorun gözlenmemiştir. Elektronik parçaların arasında kullanılan kabloların dayanıklılığının
doğru seçilmesi böylece kanıtlanmıştır.
Tübitak 2209 B üniversite öğrencileri Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma projeleri destek
programında bu ekipte bulunan üyeler, İHA alanında yaptıkları projeyle destek almaya hak
kazanmışlardır. Bu durum üniversitemizin mühendislik fakültesi resmi sitesinde haber olarak
yayımlanmıştır(https://akademik.adu.edu.tr/bolum/muhendislik/elektrikelektronik/news.asp?id
x=36).
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İHA'da akım ve volt yüksekliği sebebiyle acil durumlar için 500 ampere kadar dayanıklı devre
kesici sigorta İHA üzerine bağlanmıştır. Böylelikle pil takılı olsa bile motorlar ve ESC'ler
çalışmayacak

ve

güvenlil
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