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ULUSLARARASI SERBEST GÖREV
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI
DETAYLI TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: BTU_GÖKTÜRK
ARAÇ TÜRÜ: ☐ Sabit Kanat ☒ Döner Kanat ☐ Hibrit ☐ Çırpan Kanat ☐ Diğer
ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ

☒

Yeni Araç

☐

Mevcut Araç

OKUL / KURUM / ÜNİVERSİTE ADI: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TAKIM SORUMLUSU ADI/SOYADI: NECİBE ELİF KÜÇÜKKAYAR
1. ORGANİZASYON ÖZETİ
1.1 Takım Organizasyonu
Şekil 1.1’deki organizasyon şeması, BTU_GÖKTÜRK takımının insansız hava aracı (İHA)
tasarım sürecindeki görev dağılımını göstermektedir. Bu bölümde ayrıca takım üyelerinin
tanıtımı da gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1.1: Takım organizasyon şeması

•

Necibe Elif KÜÇÜKKAYAR: Mekatronik Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. Takım
koordinasyonu, sponsorluk anlaşmaları, malzeme satın alma ekibi sorumlusu ve elektronik
ekipman montajında görev almaktadır.

•

Hüseyin ARTAR: Mekatronik Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. İHA sistemi elektronik devre
şeması tasarımı ve elektronik ekipmanlarının belirlenmesi konularında görevlidir. Takımın
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elektronik alt sistem sorumlusudur. Malzeme satın alma ekibi üyesidir. Takım içi İHA
pilotudur.

•

Ahmet TELLİ: Bilgisayar Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. Görüntü işleme biriminde görev
almaktadır.

•

Ahsen KONCA: Mekatronik Mühendisliği 1.sınıf öğrencisidir. Takımda ana yönetim birimi
yazılımcısıdır.

•

Zeynep DOĞAN: Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisidir. Yer kontrol istasyonu yazılımı
sorumlusudur.

•

Alperen KÖSE: Makine Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. Mekanik tasarım, mekanik montaj
ve analiz kısımlarında görev almaktadır. Aynı zamanda malzeme satın alma ekibi üyesidir.

•

Mücahid SÖZERİ: Makine Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. Tasarım, mekanik montaj ve
itki analiz kısımlarında görev almaktadır. Bunlarla beraber malzeme satın alma ekibi
üyesidir.
Takım

içindeki

üyelerimizin

TÜBİTAK

ve Teknofest

yarışmalarında

deneyimleri

bulunmaktadır. Takım kaptanımız Necibe Elif Küçükkayar 2020 Teknofest yarışmasında Akıllı
Ulaşım Kategorisi’nde takımı ile finale kalmıştır. Takım üyemiz Ahsen Konca 2017 Tübitak
Bilim Fuarı için Kimya alanında çalışma yapmıştır. Takım üyemiz Mücahid Sözeri’nin “Güneş
Enerjili İnsansız Hava Araçları (İHA)” makalesi Yeşeren Enerji Dergisi’nde yayımlanmıştır.
2. DETAYLI TASARIM RAPORU
2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı
İmhager isimli insansız hava aracı Quad-X yapısına sahip bir quadcopterdir. Tasarım
aşamasında özgün bir tasarım benimsenmiş ve birkaç ön tasarım fikrinin ardından ahtapottan
ilham alınarak son tasarım ortaya koyulmuştur. Tasarımımız tamamen x ve z eksenine göre
simetrik tasarlanmış; böylece ağırlık ve kuvvetlerin dengesi hususunda kolaylık sağlanmıştır.
İHA’nın tasarımında Solidworks 2020 SP1 programı kullanılmış ve elektronik bileşenlerin
konumları, kablolama, ağırlık dengesi, ağırlık merkezi, göreve uygunluk gibi birçok parametre
düşünülerek

tasarlanmıştır.

Ayrıca

motorların

gövdeden

daha

üst

bir

kısımda

konumlandırılmasıyla (ağırlık merkezinden daha üst bir konumda bulunması) İHA’nın kötü
hava koşullarında ve kuvvetli rüzgârda meydana gelebilecek ters dönme vb. sorunların önüne
geçilmesi hedeflenmektedir. Bunlarla birlikte, gerçekleştirilen özgün tasarımla İHA’nın daha
kararlı bir şekilde kalkış ve iniş yapmasına olanak sağlanmıştır.
Şekil 2.1’de İmhager İHA’nın tasarımı ve son hali gösterilmektedir. Tasarım esnasında
projenin üretimi ve üretim yöntemleri de düşünüldüğü için karbon fiber plaka-borunun yanı sıra
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kalan parçalar 3B yazıcıdan baskı alınacak şekilde tasarlanmıştır. 3B baskılar ile üretim
özgürlüğü tanınmaktadır. Aynı zamanda 3B parçalar herhangi bir kaza durumunda kırılmayı
engelleyecek şekilde federler ve yeterli duvar kalınlıkları hesaplanarak tasarlanmıştır.
Tasarlanan projede Li-Po batarya en fazla alan kaplayan ve en ağır bileşen olduğu için üst
plakanın merkezinde, aynı zamanda aracın ağırlık merkezinde konumlandırılmıştır.

Şekil 2.1: İmhager İHA’nın SolidWork tasarımı ve montajlanmış hali
Şekil 2.2’de İHA’nın gövde montajı verilmiştir. Tasarımın gövde kısmı 2 adet paralel karbonfiber plakadan oluşmaktadır. Pil ise üst plakaya alttan monte edilerek sabitlenmiştir. Böylece
iki katman arasındaki alan verimli kullanılmıştır ve aynı zamanda pil daha korunaklı bir bölgeye
yerleştirilmiştir.

Şekil 2.2: İmhager İHA gövde montajı
2.1.1 Tasarımın Boyutları
İnsansız hava aracımızın iki çapraz motor uzaklığı 943mm’dir. İHA’nın gövdesinin
yerden yüksekliği 234.47mm’dir. Motorlarımızın yerden yüksekliği 469mm’dir. Gövdede
bulunan plakalar kare şeklindedir. Sırasıyla alt ve üst plakaların bir kenarı 300mm ve
250mm’dir. Şekil 2.3’ te İHA boyutları model üzerinde gösterilmiştir.
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Şekil 2.3: İmhager İHA boyutları
2.1.2 Statik Analiz
Bu bölümde, bilgisayar ortamında yapılan İHA’nın dayanım analizleri, deformasyonları
sonuçları ile birlikte ele alınmıştır. Sonrasında ise elde edilen sonuçlar ile hedeflenen analiz
sonuçları karşılaştırılmıştır. İHA’nın deformasyon ve dayanım analizleri, ANSYS (vR19.2)
analiz programının Static Structural Analysis modülü kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Uygulanan analiz adımları sırasıyla açıklanarak ve görsellerle desteklenecektir. İlk
aşamada ANSYS ortamında modelin gerekli kısımlarına malzemeler (PLA, Karbon-Fiber)
atanmıştır. Öncelikle modelde bulunan gövde, kollar, iniş takımları ve motor altlıklarının dahil
olduğu yapıya farklı kuvvetler uygulanarak deformasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Şekil 2.4’te
modelimize uygulanan kuvvete ek olarak yerçekimine karşı modelimizin gerçek ağırlığı ve
taşıyacağı yükün ağırlığının toplamlarının oluşturduğu deformasyon sonuçları verilmiştir.
Şekilde görüldüğü gibi kırılmaya karşı en dayanıksız olan bölgenin pili tutan mekanizma olduğu
görülmüştür. Bu sonuca göre o kısımda iyileştirmeye gidilecektir. Analiz sonuçlarına göre
modelin diğer kısımları dayanıklı görünmektedir ve uçuşa ve görevin gerçekleştirilmesi
hususunda bir sorun teşkil etmemektedir.

Şekil 2.4: Toplam ağırlığın oluşturduğu deformasyon sonuçları gösterimi
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Şekil 2.5’te görüldüğü üzere modele statik-yapısal analiz yapılarak eşdeğer gerilme
hesaplanmıştır. Eşdeğer gerilme hesaplanmadan önce yerçekimi kuvveti, motorların itkisi ve
ağırlıklar parametre olarak girilmiştir. Tüm bu verilerin sonucunda Şekilde görüldüğü üzere
eşdeğer gerilme, modelin sadece üst plakasında yaklaşık 70MPa olmaktadır. Modelin diğer
kısımlarında ise 70MPa’ın altında kalmaktadır. Kullanılan karbonfiberin akma dayanımı
290MPa olduğu için bu seviyeler modelimiz için yeterince güvenlidir.

Şekil 2.5: Eşdeğer gerilme sonuçları
Şekil 2.6’da ilk aşamada uygulanan modal (titreşim) analizin mod 1 için gerçekleştirilen
sonucu gösterilmiştir. Geçici yapısal yöntem kullanılmış ve yaklaşık 28 hz deformasyon
frekansında analiz gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü gibi uygulanan deformasyon analizine göre
oluşacak yapısal bozuklukların aracın sadece kırılıma en müsait kol kısımlarında
deformasyona uğrayabileceği belirlenmiştir. Analize göre tüm elektronik cihazların bulunduğu
gövde kısmının çok az deforme olduğu belirlenmiştir. Böylece tasarım aynı zamanda elektronik
bileşenlerinin güvenliği için ideal bir tasarımdır.

Şekil 2.6: Mod 1 titreşim analiz sonucu
6
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Şekil 2.7’de ise uygulanan deformasyon analizinin mod 5’e göre uygulanmasının sonuçları
verilmiştir. Mod 5’te deformasyon frekansı yaklaşık 49 hz uygulanmaktadır. Mod 1’e göre
deformasyonun şiddeti artmıştır. Görüleceği üzere deforme olunan noktalar orta bölgeye doğru
kaymıştır. Motor tutucular ise sağlamlığını korumaktadır. Böylece motorlarımız daha kararlı bir
uçuş sağlamaktadır.

Şekil 2.7: Mod 5 titreşim analiz sonucu
Şekil 2.8’de ise sanal insansız hava aracının, Gazebo simülasyon ortamında gerçekleştirilen
otonom uçuş yazılım ara-yüzü verilmiştir.

Şekil 2.8: Gazebo simülasyon ortamında otonom uçuş yazılımı denemesi
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2.2 Kabiliyet
Ana kontrol birimi İHA üzerinde bulunan haberleşmeleri ve yer kontrol istasyonundan gelen
komutları işleyerek görevlerin icra edilmesini sağlayan birimdir. İmhager İHA ana kontrol birimi
yazılımı için enerji tüketimi, maliyet, elektronik haberleşme, port uyumluluğu ve yazılımsal
uyumluluk, yazılımda açık kaynak kod desteği, teslimat süresi, kartın İHA üzerinde kaplayacağı
alan gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan karşılaştırmalar sonucu Raspberry Pi 4 Model B
kartı kullanılmasına karar verilmiştir. Öncelikli olarak Raspbian işletim sistemi ve gerekli
paketler kurularak kullanıma hazır hale getirilmiştir. Ardından Linux tabanlı işletim sisteminde
Ardupilot, Mavlink ve Dronekit kullanılarak Gazebo simülasyon ortamı kurulmuştur. Gazebo
simülasyon ortamının SITL bağlantısı yapılarak MAVProxy yer kontrol istasyonu, ArduPilot
Map ve ArduCopter yazılımı ile sanal insansız hava aracının ilk uçuş denemesi yapılmıştır.
“İmhager” isimli insansız hava aracının ana kontrol birimi otonom kalkış, otonom uçuş,
otonom görev icra etme, otonom iniş yazılımlarını içermektedir. Bunlara ek olarak özel
haberleşme protokolleri, servo motor kontrolleri ve görevin gerçekleştirilmesi için tanımlanan
özel fonksiyonlar yine ana kontrol birimi yazılımına dahildir. Ana kontrol birimi yazılımı için
Python yazılım dili tercih edilmiş olup Dronekit kütüphanesi kullanılarak yazılmıştır. Yazılım,
MAVLink komutları da içermektedir. Ana kontrol birimi yazılımı içerisinde bulunan özel
haberleşme protokolleri için XML etiketleri kullanılmıştır. Kullanılan yazılımlar ve donanım,
İmhager İHA’nın icra edeceği görev için en uygun hale getirilmiştir.
Şekil 2.9’da görev akış diyagramı verilmiştir. İHA göreve başlamadan önce yer kontrol
istasyonundan göreve başlama komutu alınacak ve ana kontrol birimine gönderilecektir.
Böylelikle ana kontrol birimi yazılımı çalışmaya başlayacaktır. İmhager İHA öncelikli olarak
ARM komutu alarak 3 metre irtifaya ulaşacak ve yer kontrol istasyonundan alınan koordinatlar
doğrultusunda oluşturduğumuz şehir içinde bomba bulunan çantayı tespit etmek için belirlenen
bölgede bir arama yapacaktır. Bu arama esnasında nesne tespiti için görüntü işleme yazılımı
devreye girecek ve ana kontrol birimi ile arasında oluşturulan özel protokol sayesinde devamlı
olarak veri gönderimi yapılacaktır. İmhager İHA, çantanın tespit edilmesinin ardından ana
kontrol biriminde bulunan, yazdığımız fonksiyon sayesinde çantayı kameraya ortalayarak
çanta üzerine iniş yapacaktır. İniş yapmasının ardından ‘LAND’ komutu alarak motorların
çalışmasını durduracak ve servo motorları çalıştırarak görev mekanizmasını aktif hale
getirecektir. Görev mekanizması içinde bomba bulunan çantayı aldıktan sonra tekrardan ARM
olarak 5 metre irtifaya ulaşacak ve renk işleme ile şehrimizdeki güvenli bölge olarak
belirlediğimiz mavi alanı tespit edecektir. Tespit etmesinin ardından güvenli bölgede alçalarak
motorlar çalışır halde iken, servo motor ile görev mekanizmasını tekrardan harekete geçirerek
içinde bomba olduğu varsayılan çantayı bırakacaktır. Görevini bitirmesinin ardından tekrar 5
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metre irtifaya ulaşıp göreve başladığı noktaya dönerek iniş yapacak ve motorlarını
durduracaktır. Görevi başından sonuna kadar otonom şekilde gerçekleştirecektir.

Şekil 2.9: Görev akış diyagramı
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Görevin bulundurduğu tehlike göz önüne alındığında İmhager İHA'nın şüpheli çantayı tespit
edebilmesi için otonom özelliği, görüntü işleme teknikleri kullanılarak geliştirilmiştir. Görüntü
üzerinden nesne tespitinde popülerliğini koruyan derin öğrenme yöntemleri, evrişimsel sinir
ağları ile veri üzerinde farklı katmanlarda işlemler yaparak anlamlı çıktılar sağlamaktadır.
Genellikle tek ve iki aşamalı olarak kategorilere ayrılan modeller, amaçlarına göre
kullanılmaktadır. İki aşamalı modeller, regresyon ve sınıflandırma çalışmaları öncesi ilgi
alanları çıkartmak için bölge önerisi algoritmaları kullanmaktadır. İki aşamalı modellere örnek
olarak, RCNN, FAST-RCNN ve FASTER-RCNN verilebilir. YOLO, retinanet ve SSD gibi tek
aşamalı modeller, basit regresyon problemlerini ele alan tanıma doğruluk oranı düşük
olmasına rağmen hızlı olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Özellikle gerçek zamanlı nesne
tespitinde daha çok tercih edilen tek aşamalı modellerden olan YOLO yüksek FPS değeri
vermesinden dolayı tercih edilmiştir.

Şekil 2.10: Tek aşamalı modellerin karşılaştırma grafiği
Yer Kontrol İstasyonu ile Ana Kontrol birimi arasındaki haberleşmeyi sağlayan özel bir
protokol mevcuttur. Bu özel protokol XML etiketleri aracılığıyla çalışır. Bu iki birim arasında
gönderilecek ve alınacak veriler XML etiketleri arasında gönderilir. Birimlere ait yazılımlar bu
etiketler arasından verileri alarak haberleşmeyi sağlayacak şekilde kodlanmıştır. Ana Kontrol
Birimi ve Görüntü İşleme Birimi arasındaki haberleşmeyi sağlayan özel protokol de aynı
prensip ile çalışarak XML işaretleme dilini kullanmaktadır. Verilerin bu şekilde etiketler arasına
alınmasının sebebi sistemler arası sürekli veri akışı esnasında oluşabilecek veri karışıklıklarını
engellemektir. Şekil 2.11’de haberleşme yazılım şeması verilmiştir.

Şekil 2.11: Haberleşme yazılım şeması
10
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2.2.1 İtki- Ağırlık Hesaplamaları
İnsansız hava aracımızın montajı tamamlandığında ağırlığı ~8.5kg olmaktadır. flyeval.com
adresinden İHA’nın gerekli itki-ağırlık hesapları yapılmış teorik olarak değerler hesaplanmıştır.
4 adet Sunnysky X3525 520 Kv motor kullanılmıştır. Bu motorlar Hobbywing Skywalker 80A
ESC ve 18 inç pervanelerle tablodaki değerleri vermektedir. Yaklaşık 15 metrede görevini icra
edecek olan İHA %100 gazda 17.68 kg ağırlık kaldırabilmektedir yani maksimum kalkış
ağırlığımız 17.68 kg’dır. Hesaplamalara göre aracın uçuş süresi 11.74 dakikadır. Bu süre
bomba imha görevi için yeterli bir süre olarak öngörülmektedir. Yaklaşık 12 dk havada kalabilen
İHA’nın çıkabileceği maksimum hız 29.5 m/s olarak hesaplanmıştır. Diğer birçok parametre,
Şekil 2.12’de ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

(a)

(b)
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(c)
Şekil 2.12: İtki- ağırlık hesaplamaları
2.2.2 Rüzgar Akış Analizi
İHA’nın yapısının uçuş esnasında rüzgâra nasıl bir tepki verdiği rüzgâr tüneli analizi ile
hesaplanmıştır. Bu analiz ANSYS Discovery Live 2019 programında yapılmıştır. Şekil 2.13’te
20 m/s hızla giderken rüzgârın etkisi model üzerinde incelenmiştir. Analiz sonucunda İHA’nın
rüzgârdan ve kendi hızından kaynaklanan akışa yeterli direnci gösterdiği ve bu nedenle
İHA’nın kabiliyetinde zorluk çıkarmadığı görülmüştür. Bu analiz 1 atm basınç altında ve toplam
akış hızının 20 m/s olacak şekilde analiz edilmiştir. Hava sıcaklığı yarışma konumunun o anki
tahmini sıcaklığı(30 C) seçilmiştir.

Şekil 2.13: Rüzgâr etkisi modeli
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Şekil 2.14: İHA’nın kalkış anındaki rüzgâr direnci modeli
Şekil 2.14’te İHA’nın kalkış anındaki rüzgâra direnci hesaplanmıştır. Maksimum hız
grafiğine baktığımız zaman kalkıştan belli bir süre sonra grafik periyodik bir düzene girmiştir.
Bundan dolayı İHA’ya kalkışta rüzgâr tarafından uygulanan akış bir sorun oluşturmamaktadır.
Şekil 2.15’te pervanelerin dönmeden kaynaklı oluşturduğu hava kütleleri ve girdaplar
görülmektedir. Uçuş esnasında motorların 6600 rpm’de döndüğü itki-ağırlık hesaplamalarında
hesaplanmıştır. Pervanelerimizin çapı boyunca “enclosure” oluşturulup analiz ilk durumdaki
parametreler (hava sıcaklığı, rüzgâr hızı vb. değerleri sabit) altında hesaplanmıştır. Yani
motorumuza uygun pervane seçildiğinin ve pervanelerimizin yeterli itki oluşturduğu analiz
sonucunda ortaya çıkmıştır.

Şekil 2.15: Pervanelerin oluşturduğu girdap ve hava kütleleri modeli
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2.3 Faydalılık
Bombalı terör saldırıları ile 2015 yılından itibaren 469 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Sivil kayıplarımızın yanı sıra onlarca kolluk kuvvetlerine bağlı personellerimiz de şehit
olmuştur. Şehit Polis Memuru Bomba İmha Uzmanı Murat Mimiroğlu, Şehit Polis Bomba İmha
Uzmanı Ferhat Arslan, Bomba İmha Uzmanı Astsubay Esma Çevik ve daha nicesi maalesef
yaşamını yitirmiştir. İmhager İHA ile savunma sanayisine katkıda bulunmak, herhangi bir
bomba patlaması sonucunda oluşacak ölüm oranını en aza indirmek ve çevreye verdiği zarar
dolayısıyla oluşabilecek ekonomik sıkıntıları engelleyerek devletimize yardımcı olmak
hedeflenmiştir.
Yapılan bombalı saldırılarda verilen manevi kayıpların yanında maddi kayıplar içerisinde
turizmin faaliyetlerinin yeteri kadar yapılamaması yer almaktadır. Terör sebebiyle ilgi
duyulmayan turizm de ülke ekonomisine olumsuz yönde etkileyecektir. Bunun yanı sıra Türkiye
turizm destinasyonu çok önemli potansiyele sahiptir. Ülkede gerçekleştirilen terör saldırıları
turizm talebine olumsuz etki etmektedir. Turistlerin algılarını olumsuz etkilemekte ve ülkenin
destinasyon imajı zarar görmektedir. Turizmden elde edilen gelirin önemli bir payı İstanbul’dan
karşılanmaktadır. İstanbul Türkiye’nin en çok terör saldırısına uğrayan şehridir. Ülke çapında
elde edilen gelirlerin önemli bir bölümü turizmden karşılanmaktadır. Terör saldırıları en çok
turistlerin yoğun olarak görüldüğü ve emniyet güçlerinin yoğun olarak bulunduğu yerlere
gerçekleştirilmektedir. Türkiye; doğal, kültürel, beşerî ve siyasi faktörler yönünden
incelendiğinde mühim bir turizm merkezi olduğu görülmektedir. Güvenlik önlemlerinin
artırılması, insanların bilinçlendirilmesi ayrıca insansız hava aracı gibi teknolojik gelişimlerin
terörle mücadelede etkin biçimde kullanılması ile olası tehditlerin zararı en aza indirgenecektir.
Terör olaylarının gerçekleşmeden önce kontrol altına alınması can ve mal kaybının ortaya
çıkmasına engel olacaktır. Bölgeyi ziyaret eden / edecek turistlerin zihinlerinde oluşturacakları
kötü ve olumsuz algıların bir nevi önüne geçilmiş olacaktır.
İmhager İHA görüntü işleme yapabilen, bombanın kendisini ve kesin koordinatını otonom
tespit edebilen, yükü tutarak kolaylıkla alıp zarar vermeden, bırakılması gereken alana götüren
ve alana hasarsız olarak bırakabilen, yükü bıraktıktan sonraki inişi otonom yapabilen çok işlevli
bir araçtır. Acil durumlara karşı üzerinde kolay ulaşılabilir bir noktada devre kesici (sigorta)
bulunmaktadır. Bu sayede herhangi bir aksaklık sonucu işlemin durması sağlanabilir.
İmhager İHA bomba imha görevinin yanı sıra kullanılan görev mekanizması sayesinde
savunma sanayisinde kullanılmasının yanı sıra sağlık, ticaret, ulaşım vb. alanlarda da
kullanıma elverişlidir. Görev mekanizması ile askeri alanda ulaşılamayan bölgelere ekipman,
erzak, ilaç tedariği sağlayabilecektir. Bunlara ek olarak hızlı ulaşımın hayati önem arz ettiği
organ nakli işleminde de kullanılması mümkündür. Ayrıca son zamanlarda popülerliği artan
kargo drone olarak da kullanılabilir.
14
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2.4 Yenilik
Ülkemiz 20’den fazla terör saldırısına maruz kalmıştır. Buna rağmen ulusal güvenlik
envanterimizde, bomba imha görevi üzerine sadece ASELSAN kuruluşu tarafından üretilen
“KAPLAN” ve “ERTUĞRUL” isimli iki insansız kara aracı bulunur (Şekil 2.16). Bomba imha
görevinin İHA ile yapıldığına dair Türkiye medyası ve yabancı basın organlarında yaptığımız
literatür taramasında hiçbir kaynağa rastlanmamıştır. İnsansız hava araçlarının birçok alanda
kullanıldığı günümüz teknolojisinde bomba imha görevi icra etmek üzere çalışan aracımız İHA
teknolojisine yeni bir soluk getirmektedir. Bu görevin İHA ile yapılması daha hızlı ve kolay
olacaktır. Özellikle hızın hayati önem taşıdığı bomba imha görevi için görevde kullanılacak olan
aracın bir insansız hava aracı olması, bombanın imhası ile toplum üzerinde oluşturduğu fiziki
ve psikolojik zararlarının en az hasarla atlatılması hedeflenmektedir.

Şekil 16: Ertuğrul ve Kaplan insansız kara araçları
İmhager İHA’da kullanılan başlıca yeniliklerden bir diğeri ise katmanlı üretim teknolojisidir.
Katmanlı üretim yöntemi ile üretilen parçaları kullanmamızın ana sebebi aracın dayanıklılığını
sağlamaktır. İHA’nın deforme olabileceği noktaların hepsinde katmanlı üretim yöntemi ile
üretilen parçalar kullanılmış ve bu sayede alabileceği darbe sonucu hasar oranı düşürülmüştür.
Katmanlı üretim yöntemi kullanılması sonucu üretim maliyeti düşürülmüş ve hızlı üretim
olanağı ile prototipleme ve optimizasyon yapma imkânı elde edilmiştir.
2.5 Yerlilik
İmhager insansız hava aracı, içinde anlık olarak konum bilgileri alınarak harita üzerinde
takip imkânı sağlayan, aracın hız ve irtifa bilgilerini anlık olarak göstergeler üzerinde
gösterebilen ve görevin başlangıcını, bitişini ve durdurulmasını komuta eden tamamen yerli ve
özgün bir Yer Kontrol İstasyonuna sahiptir.
Yer Kontrol İstasyonu Şeması Şekil 2.17’de gösterilmektedir. İmhager Yer Kontrol
İstasyonu yazılımı C# programlama dili ve .NET Framework altyapısı ile yazılmış ve kolay
okunabilirliği ile öne çıkan XML işaretleme dili kullanılarak Ana Kontrol Birimi yazılımını içeren
Raspberry Pi 4 ile haberleşmesi sağlanmıştır. Bu sayede Yer Kontrol İstasyonundan gelen
“görevi başlat”, “görevi durdur” ve “iniş yap” komutları XML etiketleri içinde Ana Kontrol
Birimine taşınmakta ve otonom uçuşu gerçekleştirmektedir. Bu özelliklere ek olarak içinde
15
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bomba bulunan çantanın konumu 30 m genişliğinde bir daire içinde tanımlanacağından aynı
yöntem ile söz konusu dairenin çevresinin anlık koordinatları da Yer Kontrol İstasyonundan
Ana Kontrol Birimine gönderilecektir. Bu durumun yanı sıra Ana Kontrol Biriminden Yer Kontrol
İstasyonuna anlık konum, hız ve irtifa verilerinin akışı sağlanacak ve bu veriler anlık olarak
kullanıcının

okuyabileceği

ve

aracın

konumunu

harita

ve

göstergeler

üzerinde

gözlemleyebileceği şekilde Yer Kontrol İstasyonu ara-yüzüne yansıtılacaktır. Bu özellik
sayesinde, otonom uçuş anlık olarak takip edilebilecek ve herhangi bir aksilik oluşması
durumunda müdahale edilebilecektir.
İki birimin haberleşmesinde yüksek veri hızı sağlayan ve uzun veri akış mesafelerinde
haberleşmeyi mümkün kılan XBee telemetri kullanılmıştır. Seçtiğimiz kumanda ve XBee alıcı
arasında 2.4 GHz protokolüne dayanan sinyal alışverişi mevcuttur. Bu sayede söz konusu iki
birim sürekli haberleşmekte ve otonom uçuş imkânı sağlamaktadır.

Şekil 2.17: Yer kontrol istasyonu şemasıv
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Yer Kontrol İstasyonu ara-yüzü Şekil 2.18’de gösterildiği gibidir.

Şekil 2.18: Yer Kontrol İstasyonu Ara-yüzü
Bu ara-yüzdeki;
•

1 numaralı bölüm (canlı harita), GPS üzerinden aracın anlık konum bilgisini alıp canlı
harita üzerinde göstermektedir.

•

2 numaralı bölüm (göstergeler), Ana Kontrol Biriminden aldığı hız ve irtifa verilerini anlık
olarak göstergeler üzerinde göstermektedir.

•

3 numaralı bölüm (gelen veriler listesi), GPS üzerinden alınan irtifa ve konum bilgilerinin
ekrana düştüğü bölümdür. “Veriler” sekmesinin altında verinin türü (enlem boylam ya
da irtifa), “Değerler” sekmesinin altında ise verinin sayısal değeri listelenecektir.

•

4 numaralı bölüm (ana komutlar) , görevi icra etmek için gerekli olan ve kullanıcı arayüzünü kullanışlı kılan komutları kapsar. Bu komutlar Ana Kontrol Birimine emir
göndermekte ve Ana Kontrol Birimi yazılımını yönlendirmektedir.

•

5 numaralı bölüm (mevcut durum bilgisi) , aracın anlık durumunu açıklar. Bu bölümün
amacı kullanıcıya aracın icra edilen görevin hangi aşamasında olduğunu anbean
bildirerek sürecin yönetimini kolaylaştırmaktır.

•

6 numaralı bölüm (Ana Kontrol Birimi Bağlantı Ayarları), Ana Kontrol Birimi ile
haberleşme için gerekli ayarları ve Ana Kontrol Birimine bağlanmayı sağlayan
komutları kapsar.

•

7 numaralı bölüm (logolar) görsel amaçlıdır. Sponsorlarımızın logosunun, okulumuzun
logosunun ve takımımızın logosunun bulunduğu bölümdür.
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2.6 Sadelik
İmhager İHA uçuş esnasında bağlantı sorunu yaşamamak ve ağırlık oluşturmasını
engellemek adına Şekil 2.19’de görüldüğü üzere sade bir elektronik bağlantı devresi
oluşturulmuştur. Devre şemasında görüldüğü üzere devre kesici en kolay ulaşılabilecek
noktaya sabitlenmiştir. Bu sayede herhangi bir aksaklık sonucu aracın elektrik akımının
kesilmesi ile güvenli hale getirilecektir.

Şekil 2.19: İmhager İHA elektronik alt sistem devre şeması

Görev mekanizması tasarımında görevin hassas olması dolayısıyla sadeliğe özen
gösterilmiştir. Görev mekanizması temelde 5 parçadan oluşmaktadır. Temel parça, sistemi
taşıyan parçadır. Bu parça metrik 3 vida ile altta bulunan yapıya sabitlenmiştir. Çantayı tutmak
için dört tane parça bulunmaktadır. Temel parçaya servo motor bağlanmıştır. Bağlanan servo
motor modeli MG995’tir. Bu servo motoru seçilme sebebi ise yüksek torka sahip olmasıdır.
MG995 isimli servo motoru 13 kg.cm torka sahiptir. Bu servo motor ile görev mekanizması 80֯
kapanıp çantayı tutabilmektedir.
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Şekil 2.20: Görev mekanizması CAD çizimi
2.7 Hakem Takdiri
Sinir ağları tabanlı gerçek zamanlı derin öğrenme yöntemleri, büyük veriler ile
çalışmaları gerektiğinden yüksek donanım özellikleri istemektedir. İHA gibi sınırlı kaynağa
sahip olan sistemlerde maliyet hesaplamaları öncelikli olduğundan alınan verim istenilen
seviyede olmamaktadır. Özellikle böyle durumlar için NI tarafından geliştirilen Myrio kartı,
paralel hesaplama yapabilmesi sebebiyle kullanıma uygun görülmüştür. Desteklediği grafik
tabanlı programlama dili olan Labview sayesinde yüzlerce satır kod yazmak yerine bloklar
halinde geliştirilen algoritmalar ile hızlı, kolay ve yeniden programlanabilir özelliği
kazanmaktadır. Bu kart ile aracımızın görüntü işlemesi yapılmaktadır.
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