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 Takım Kaptanı
Edanur ÇAKIR: Gazi Üniversitesinde Makine Mühendisliği bölümünün
1.sınıfını tamamlayıp 2.sınıfa geçmiştir. Takımdaki asıl görevi takım
kaptanlığı olduğu için sponsorluk, ulaşım, konaklama gibi imkanları
sağlamanın yanı sıra tasarım, montaj ve rapor aşamalarında da etkin rol
oynamıştır. Tasarımın yapıldığı Fusion360 programında tasarım ve analiz
kısımlarına hakimdir. Buna ek olarak AutoCAD bilgisi bulunmaktadır.
 Mekanik Ekip

Zehra YILDIRIM: Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde 2.
sınıfı tamamlayarak 3.sınıf olarak eğitimini sürdürmektedir. Fusion360,
Solidworks, Autocad gibi CAD programlarındaki yetenek ve yetkinlikleri ile
takımın mekanik ekibindeki görevini başarıyla yürütmektedir. Diğer ekip
üyelerinden farklı olarak ‘staj eğitimi’ süreci ile Aspar projesini paralel bir
şekilde yürütmektedir, ki bu sayede karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak
amacıyla sektörden tecrübeli kişiler ile bağlantı kurulması noktasında
yardımcı olmuştur.
Ataullah SAZAN: Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliğinde 1. sınıfı bitirip
2.sınıf öğrencisi olmuştur. Takımın mekanik ekibinde bulunmaktadır. Diğer
ekip üyelerinde olduğu gibi Fusion360, Solidworks, AutoCAD gibi bilgisayar
destekli tasarım programlarında takımın ihtiyaçlarını karşılayacak yetkinliğe
sahiptir. Ayrıca Ansys programı üzerinden analiz görevini üstlenmiştir. Bu
görevine ek olarak, takım çalışmasına olan ekstra yatkınlığı ve parça bütün
ilişkisini kurabilme kabiliyetinden dolayı detaylı tasarım raporunun
yazılması noktasında da görev almıştır.
Ayşe Nur OZAN: Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde 1.
sınıfı tamamlayarak 2. sınıf olarak akademik hayatını sürdürmektedir.
Gerek bölüm dersleri gerek okul dışındaki çabaları sayesinde AutoCAD ve
CATIA gibi bilgisayar destekli çizim programlarında kazandığı yetkinliklerle
takımın mekanik ekip üyeliğini sürdürmektedir. Dili kullanım becerisi ve
diğer takım üyeleri ile olan etkili iletişimi sebebiyle mekanik ekipteki
görevine ek olarak detaylı tasarım raporu yazımında da aktif görev almıştır.
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 Görüntü İşleme Ekibi
Veysel Selim DİNÇER: Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliğinde 1. Sınıfı
tamamlayıp 2.sınıf bir öğrenci olarak eğitim hayatına devam etmektedir.
Solidworks ve CATIA programlarında yetkinliği ile tasarım noktasında
ihtiyaç dahilinde görev almıştır. Python dili üzerine olan merakı ve ‘bir
şeyler yapma’ isteği sayesinde projenin görüntü işleme alanında; nesne
tespit algoritması oluşturulması noktasında görev almıştır. Ayrıca rapor
yazımı konusunda da ‘fahri’ olarak görev almıştır.
Baransel DAYANÇ: Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliğinde 1. sınıfı
bitirmiş olup şu an 2.sınıf öğrencisidir. Buna ek olarak İstanbul
Üniversitesinde açık öğretim olarak İşletme okumaktadır. Türk Hava
Kurumundan Model Uçak Sertifikası bulunmaktadır. Fusion360, Solidworks
gibi bilgisayar destekli tasarım programlarına olan hakimiyetiyle hava
aracının tasarımında görev almıştır. Ek olarak projenin görüntü işleme
noktasına da katkıda bulunmuştur.
Esra SÖNMEZ: Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde 1.
sınıfı bitirmiş olup şu an 2.sınıf öğrencisidir. Projenin aviyonik
ekipmanların belirlenmesi ve görüntü işleme alanında görev almış, özel
olarak nesne tespitinin ardından sesli geri bildirim üzerine çalışmalar
yapmıştır. Yeni bilgileri öğrenmek ve uygulama sahasına entegre etmek
noktasında yetenekleri sayesinde, kaynaklarda örneği olmayan görevini
başarıyla yerine getirmiştir. Bu görevine ek olarak akış şeması
oluşturulmasında görev almıştır.
 Aviyonik Ekip
Ergün OCAK: Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde 1.
sınıfı bitirmiş olup şu an 2.sınıf öğrencisidir. Takımda asıl olarak Raspberry
Pi kartı üzerinde çalışmalar yapmış, kodların Raspberry Pi üzerindeki
performansını test etmiştir. Buna ek olarak montaj kısmına olan ilgisi
sebebiyle drone un birleştirilmesinde etkin rol oynamıştır. Uçuş kontrol kartı
Pixhawk ve Raspberry Pi arasındaki bağlantıları sağlamak adına MAVlink
protokolü üzerine geliştirme çalışmaları sürdürmektedir.
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Halil Umut OYMAK: Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde
2. sınıfı bitirmiş olup şu an 3.sınıf öğrencisidir. Takımda aviyonik
ekipmanların belirlenmesinin yanı sıra ESC’lerin bağlanması, pil ve
motorlarla birlikte bütün devre şemasının oluşmasında, uçuş kontrol
bilgisayarı Pixhawk’ın kurulumu ve görev algoritmasının hazırlanmasında,
GPS modülünün kurulumunun gerçekleşmesinde ve mobil uygulamanın
oluşturulmasında görev almaktadır. Bunlara ek olarak otonom uçuş
noktasında geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.
Deniz KARA: Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliğinde 2. sınıfı bitirmiş
olup 3.sınıf öğrencisidir. Bunun yanında Gazi Üniversitesinde Endüstri
Mühendisliği alanında ÇAP yapmaktadır. Teknik noktadaki araştırmacı
kimliği sayesinde projenin komponentlerinin belirlenmesi gibi noktalarda
görev almıştır. Motor, pervane uygunluğu gibi testleri gerçekleştirerek
uygun itki-ağırlık hesaplarını yapmıştır. Bu görevine ek olarak Raspberry Pi
üzerinde de geliştirme çalışmaları yapmış, gerekli kütüphanelerin
kurulmasına katkı sağlamıştır.

2. DETAYLI TASARIM RAPORU
2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı
Aracımızın boş ağırlığı 1390.281 g olup kalkış ağırlığı tahmini 2900 g dır. Rahat kalkış ve
manevra yapabilmesi için motor tercihinde bulunurken kalkış
ağırlığının 1.7/4 katı hesap edildiğinde motor başına yaklaşık
1230 gr itkiye sahip motor tercih edilmelidir. Motor olarak
SunnySky X2216 V2 fırçasız modeli tercih edilmiş olup 1100
KV’lik modeli 11,1 V’da fabrika verilerine göre 1320 g itki
oluşturmaktadır. Bu verilere göre SunnySky X2216 V2 modeli
tercih edilmiştir. Motor montajı ve uçuş güvenliğin
sağlanabilmesi için pervane koruyucusu olan bir motor
tutucu tercih edilmiştir.

Resim 2.1.1.
Kol ve Koruyuculu Motor Tutucu Tasarımı
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Resim 2.1.2. Kol ve Motor Tutucunun ESC ve Motorlarla Montajlı Fotoğrafı

Hız kontrolcüsü olarak motor ve pilimize uygun olarak New XXD marka 30 Amper
değerinde 2-6S fırçasız hız kontrolcüleri seçilmiştir. Hız kontrolcüleri plastik kelepçe
yardımıyla kollara sabitlenmiştir.
İnsansız hava aracında otonom uçuş için açık kaynak kodlu Pixhawk PX4 v2.4.8 32 bit
otopilot uçuş kontrol kartı kullanılmıştır. Uçuş esnasında minimum titreşime maruz kalması
için titreşim sönümleyici kullanılmıştır. Ayrıca montajın kolaylaşmasını da sağlamıştır. Bu
kartın tercih edilmesinin başlıca sebepleri şunlardır:
• Önceki sürümlerine göre daha yüksek işlemci gücüne sahip olup en güncel versiyonu
olması
• Bünyesinde iki adet jiroskop, magnometre (pusula) ve barometre içermesi
• Dahili titreşim engelleyici bulunması.

Resim 2.1.3. Pixhawk Titreşim Sönümleyici
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Resim 2.1.4 Pixhawk Montajlı Fotoğraf
İnsansız hava aracımızın yer istasyonu ile iletişimini UART telemetri sistemi sağlayacaktır.
Aracımızın konum düzeltmeleri ve görevini yerine getirebilmesi için Neo-M8N GPS modülü
kullanılmıştır. Aynı zamanda İHA’ da ve engelli bireyin telefonunda bulunan GPS sistemleri
eşleşerek aracın engelli bireyi takip etmesi sağlanacaktır. Drone un görevi icra ederken
engelleri tanıyıp ayırt edebilmesi için Raspberry Pi platformu ile görüntü işleme yapılmıştır.
Bunun için yüksek işlem gücüne sahip Raspberry Pi 4 ve Raspberry Pi camera tercih
edilmiştir. Kameranın montajı için tasarımda alt gövde üzerine kamera tutucu yerleştirilmiştir.
Bununla birlikte tespit ettiği engeli bünyesinde bulunan bluetooth modülü sayesinde engelli
bireyde bulunan bluetooth kulaklığa sesli olarak uzaklığı ve engeli tanımlayacaktır.

Resim 2.1.5. Alt Gövde ve Kamera Tutucunun Konumlandırılması
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Resim 2.1.6. Kamera Montajlı Fotoğraf

Resim 2.1.7 Raspberry Pi Montajı
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Resim 2.1.8 Tam Montajlı Hali
İHA’ da güç kaynağı olarak Leopard Power marka 4S1P 5000mAh 50C Li-Po batarya tercih
edilmiştir.

Resim 2.1.10 Pil Montajı
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Ansys programı ile yapılan simülasyon testleri 73,575 N’luk kuvvet ile yapılmıştır. En kötü
koşullarda güvenlik faktörü noktasal olarak minimum 5,918 olarak tespit edilmiştir.
Deformasyon testinde ise maksimum 0.8729 MPa civarında deformasyon tespit edilmiştir.

Resim 2.1.11.1. Önceki Tasarımın Deformasyon Testi Sonucu

Resim 2.1.11.2. Güncel Tasarımın Deformasyon Testi Sonucu

Resim 2.1.12.1. Önceki Tasarımın Güvenlik Faktörü Testi Sonucu
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Resim 2.1.12.2. Güncel Tasarımın Güvenlik Faktörü Testi Sonucu
Önceki tasarımın iniş takımının dayanıklılığı yapılan analiz testlerinde de görüldüğü üzere
yeterli bulunmamıştır. Ayrıca pratikte uygulamaya geçirildiğinde 404, sıcak silikon, epoksi ve
sertleştirici reçine gibi 5-6 çeşit yapıştırıcı çeşidi kullanılmış olmasına rağmen karbon fiber
boruları ABS ham maddeli 3D baskı üretimi ayaklarla birleştirmede sorun yaşanmış olması
nedeniyle yeni bir iniş takımı tasarımına geçilmiştir. Yeni iniş takımının montajında hiçbir
sorun yaşanmamasının yanı sıra daha dayanıklı, ekonomik ve güvenli olması da yeni
tasarımın ideal bir tasarım olduğunu gözler önüne sermektedir. Elde edilen test sonuçlarına
göre yeni tasarımdaki drone büyük kuvvetler altında zarar görmeden tek parça halinde
kalabilecektir.

2.2 Kabiliyet
İnsansız Hava Aracımız görüntü işlemeyi esas alarak engelli bireyin ilerleyeceği yol
üzerinde bulunan olası engelleri tespit ederek, kablosuz şekilde bireye engeli tanıtma
prensibiyle çalışmaktadır. Engelli özel öğretmeni ile yapılan istişarelerde görme engelli
bireylerin etrafını tanıyabildiği alanlarda neredeyse engeli olmayan birey kadar rahat
davrandıkları tespit edilmiştir. Fotoğraf 1 ‘de de görüldüğü üzere günlük yaşamda görme
engelli bireylerin karşısına belki bizler tarafından engel olarak bile görülmeyen (reklam
tabelası, çöp kovası/konteynırı, ağaç, trafik tabelası, elektrik direği, araba vb.) birçok sorun
çıkmaktadır. Bu engelleri algılamaları sağlanarak günlük yaşama olan katılımlarının artması
beklenmektedir.
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Fotoğraf 2.2.1 Engel Örnekleri
Görüntü işleme için data setlerine daha rahat erişilebilmesi ve açık kaynak kodlu olması
sebebiyle OpenCv kütüphanesinden yararlanılmış ve Python dili ile yazılmıştır. CV2 ve OS
kütüphaneleri ile görüntü işlemenin temeli oluşturulmuştur. Elde edilen verilerle başta
YOLOv3 modeli tercih edilmiş ancak YOLOv3 kütüphanesinin çok büyük olmasından dolayı
Raspberry Pi kartının zorlanmasına sebep olmuştur. Bu yüzden daha rahat çalışabilecek ve
daha sade olan Mobilnet SSD modeli tercih edilmiştir. Programın Mobilent SSD modeline ait
data ve isim listesi klasörlerine ulaşılarak tespit edilen nesne tanımlanmıştır. Tespit edilen
nesneyi engelli bireye iletmek için “voice feedback” mekanizması kullanılarak sesli bir dönüt
sağlanmıştır. Bunun için gTTS kütüphanesi (Google metin konuşma kütüphanesi)
kaydedilerek kullanılmıştır. Hazırlanan görüntü işleme sistemi nesneyi tespit ederek nesnenin
ne olduğunu doğruluk payını ve adım cinsinden uzaklığını sesli bir şekilde görme engelli
1

1

1

bireye aktarabilmektedir. Uzaklık tanıması için “focal length” formülü (𝑓 = 𝑑 + 𝑑 )
𝑖

𝑜

kullanılmıştır. Tespit edilen nesneyi bir defa iletebilmesi için time döngüsü kullanılarak nesne
isminin arka arkaya söylenmesinin önüne geçilmiştir.

Resim 2.2.3 Kullanılan Kütüphaneler
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Resim 2.2.2. Bilgisayar ile Görüntü İşleme ve Sesli Dönüt Denemesi

İHA kalkışını yaptıktan sonra engelli birey üzerinde bulunan akıllı telefon GPS modülü ve
drone üzerinde bulunan GPS modülü birbirleriyle haberleşerek bireyin 3 metre üstünde
olacak şekilde kendisini konumlandırır. Bu sistemin maksimum 2,5 metre sapma payı vardır.
Engelli bireyin güzergahı üzerinde ilerlemeye engel olacak, hareketi zorlaştıracak bir engel
ile karşılaşırsa bu engeli tanıyacak olan görüntü işleme sistemi içerisinde bulunan geniş
malzeme kütüphanesiyle de engelin cinsini de ayırt edebilmektedir. Görüntü işleme ile engele
olan uzaklık (yaklaşık olarak) bireyin adımına göre, adım cinsinden hesap edilerek görme
engelli bireye engelin ne olduğu ve engelin uzaklığı bildirilecektir. Bununla birlikte drone
uçuşunu engelleyecek bir engelle karşılaşıldığında Lidar sensör desteğiyle uygun manevra
yaparak engeli de aşabilecektir.
Şekil 2.2.1’ de görev sisteminin nasıl çalıştığı şema halinde gösterilmiştir:
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2.3 Faydalılık

Şekil 2.2.1

Bu projede görme engelli bireyleri referans alarak, bu bireylere daha iyi bir yaşam standardı
sunmak amaçlanmıştır. Görme engelliler okulu özel öğretmeni ile yapılan röportajda, görme
engelli bireylerin etrafında ne olduğunu bildiğinde neredeyse görme engeli olmayan kişiler
kadar özgüveni yüksek şekilde yaşamlarını sürdürebildikleri tespit edilmiştir. Bu tespit
sonucunda yapılan drone, görme engelli bireylerin sokakta yürürken karşılaşabileceği
engelleri tespit edip aynı anda bu engelin bilgisinin bireye aktarılmasını sağlamaktadır. İHA,
engelli bireyden önce hareket güzergahı üzerinde bulunan potansiyel engelleri belirleyip
engeli bireye aktararak önceden uyarı imkânı sağlamaktadır. Böylece görme engelli birey
engelin farkında olarak daha rahat hareket edebilecektir.

2.4 Yenilik
Projenin görev tanımlaması üzerine yapılan fikir alışverişi evresinden itibaren hassasiyet
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gösterilen ‘yenilik’ vurgusu, seçilen görev ile birlikte kendini belli etmektedir. Engelli bireylere
rehberlik ve yardım amaçlı hava aracı fikrinin bir örneği şu ana kadar görülmemiştir. Proje
amacına uygun olarak sistem gereksinimlerini de karşılayacak şekilde özgün bir tasarım
ortaya konulmuştur. Bu süreçte bulut veri tabanı sayesinde ortak çalışmaların kesintiye
uğramaksızın her zaman ve her yerde devam etmesine olanak sağlamasının yanı sıra esnek,
pratik ve hızlı kullanım sunması nedeniyle Autodesk-Fusion360 programından
yararlanılmıştır. Program aynı anda tasarım ekibindeki tüm üyelerin tasarım üzerinde
değişiklik yapmasına da olanak tanımaktadır.
Tasarımda gelen rüzgarı keserek
pervanelerin daha iyi performans
göstermesini sağlamak ve herhangi bir darbe
anında motora ve pervaneye zarar gelmesini
önlemek amacıyla kütle artışı da minimum
düzeyde tutularak eğimli pervane koruyucular
dizayn edilmiştir. Dışarıdan gelebilecek olası

Resim 2.4.1 Pervane Koruyucu

tehlikelere karşı bireyin korunmasının hedeflendiği
bu projede, bireyin çevresindeki insanların da
daha dikkatli olmasını sağlamak amacıyla
pervane koruyucularına birer adet (toplamda 4
adet) LED eklenmesine karar verilmiştir. Bu
sayede sadece engelli bireyin değil
çevresindekilerin de dikkatli olması sağlanacak
ve bireyin güvenliği artırılmış olacaktır.

Resim 2.4.2 Kapak Tasarımı

Bunun yanı sıra kullanışlı bir tasarıma sahip
olması amacıyla ani değişkenlik gösteren hava koşullarına bağlı olarak kesikli bölgelerin
kapatılması amacıyla manuel olarak açılıp kapatılabilen özgün döner kapak tasarımı
eklenmiştir. Ayrıca kubbe bölümünün dönerek pratik bir şekilde takılıp çıkarılabilmesi yine
özgün bir tasarım olmasının yanı sıra, olası bir acil durumda hızlı müdahaleye imkan
sağlamaktadır.
Yenilik hususunda değinilecek bir diğer nokta da görüntü işleme alanıdır. Bu alanda
OpenCV açık kaynak kodlu görüntü işleme kütüphanesinden yararlanılmıştır. Bu
kütüphanenin tercih edilmesindeki temel nedenlerden bazıları ücretsiz, açık kaynak kodlu ve
görüntü işleme ile makine öğrenmesine yönelik 2500’den fazla algoritma bulunmasıdır. Bu
algoritmalar ile nesneleri ayırt etme ve nesne sınıflandırma gibi işlemler rahatlıkla
yapılabilmektedir. Kullanım kolaylığı, geniş kütüphane erişimi ve yaygın kullanımı nedeniyle
tercih edilen programlama dili ise Python olmuştur.
Python’ da metni konuşmaya dönüştürmek için kullanılan birkaç modül vardır. Bu
16

modüllerden birisi de yaygın olarak kullanılan gTTS olarak da bilinen Google Text to Speech
kütüphanesidir. gTTS Kütüphanesi girilen metni bir sese dönüştüren ve mp3 dosyası olarak
kaydedebilen kullanımı kolay bir kütüphanedir. gTTS Kütüphanesinin birçok dili desteklemesi
ile metni hızlı ve yavaş seçenekleriyle ses dosyasına dönüştürülebilmesi tercih edilmesi
noktasında önemli etkenlerden olmuştur.

Resim 2.4.3. Metni Sese Dönüştüren Kod Örneği
Görüntü işleme ve mesafe ölçümü alanlarında Python dili ile üzerinde yazılım
geliştirebilmeye imkan tanıyan ve önceki sürümlerine kıyasla daha yüksek işlemci hızı
sağlayan ‘Raspberry Pi 4 ‘mikroişlemci kartı kullanılmıştır. Görevi gerçekleştirdiği esnada
tanımlanacak olan engeller için 1080p yüksek çözünürlüklü, veri işleme kapasitesi yüksek
olan ve düşük ağırlığı gibi nedenlerle tercih edilen ‘Raspberry Camera V2’ kullanılmıştır.
Elektronik komponentlerde uçuş kontrol ünitesi olarak APM uçuş kontrol ünitelerinin en
güncel versiyonu olan ve yüksek teknolojili işlemcisi ile tüm otonom sürüş şartlarını
karşılayan, yüksek işlem gücüne sahip, üzerinde bulundurduğu çok sayıda sensör sayesinde
geliştirilmeye olanak tanıması ve açık kaynak kodlu bir donanım olması nedeniyle tercih
edilen ‘PixHawk PX-4 32 Bit’ uçuş kontrolcüsü kullanılmıştır.

2.5 Yerlilik
İHA’ nın tamamı; bir döner kanat İHA’ da dikkat edilmesi gereken aerodinamik, yapısal ve
mekanik özellikler temel alınarak ve proje amacı göz önünde bulundurularak takım üyelerimiz
tarafından optimum boyut ve şekilde tasarlanmıştır. Bu süreçte drone un ideal ilerleme hızı,
motor gücü, ağırlık ve pervane büyüklüğü gibi önemli özelliklerine dikkat edilmiştir.
İHA üretiminde fiberglas, karbon fiberi, alüminyum, ABS ve PLA gibi seçenekler
bulunmaktadır. Bu seçenekler arasında PLA ve ABS, 3D yazıcılar ile detaylı tasarıma olanak
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sağlamaktadır. Bununla birlikte ABS’nin PLA’ ya göre mukavemetinin ve yüksek ısıya
dayanımının fazla olması birçok hava aracında da kullanılan ABS’ yi bir adım öne
çıkarmaktadır. Mukavemet, bir malzemenin hayati derecede önem taşıyan bir özelliğidir
çünkü zayıf malzemenin kullanım alanı kısıtlıdır. Bir diğer önemli faktör ise parçaların kırılgan
veya dayanıklı olduğunu belirleyen esneklik faktörüdür. MatterHackers ekibi tarafından
yapılan kanca deneyinde ABS ile üretilen kanca %21,6 uzama kaydederken PLA ham
maddeli kanca ise %15,3 uzama göstermiştir. Bu bağlamda yapılmış olan İHA’ nın gövde,
motor tutucuları, kubbe kısmı ve iniş takımı 3D yazıcı yardımıyla ABS cinsi plastik ile
üretilmiştir.

Resim 2.5.1 PLA-ABS Farkı
Kollar daha fazla yüke maruz kalacakları için üretiminde, çelikten 4,5 kat hafif olmasına
rağmen 3 kat daha mukavemetli olan ve havacılık-uzay sektöründe sıkça kullanılan karbon
fiber tercih edilmiştir. Kolların karbon fiber seçilmesi hafifliğinin yanı sıra kolay üretim
yöntemi, düşük sürtünme katsayısı ve yoğunluğu, korozyon direnci gibi özelliklerinin ön plana
çıkmasıdır. Bu sayede olası darbelerin ana gövdeye ulaşmaması ve komponentlere zarar
vermemesi hedeflenmiştir. Tüm bu olumlu özelliklerinin yanında, karbon fiber kollar için
yapılan görüşmeler sonrası maliyetinin yüksek olması ve kollara ayrılan bütçenin yetersiz
gelmesi nedeniyle kolların PET-G ham maddesi ile 3 boyutlu yazıcıda üretilmesine karar
verilmiştir.

2.6 Sadelik
Tasarım; sadelik, maliyet ve görev temelindeki görme engelli bireyler göz önüne alınarak
oluşturulmuştur. İHA; gövde, kollar, pervane koruyucuları ve iniş takımı olmak üzere 4 temel
ögeden oluşmaktadır. Muhtemel ihtimaller çerçevesinde oluşabilecek her türlü duruma karşı
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bu 4 kısım birbirlerine vidalarla bağlanmıştır. Ayrıca dönerek takılıp çıkarılabilen kubbe kısmı
sayesinde de deneme uçuşlarında oluşabilecek hasarların telafisi noktasında vakit
kazandıracağı öngörülmekle beraber maliyet hususunda da aşırılığın önüne geçilmesi
hedeflenmiştir.
Malzeme seçimi noktasında; düşük maliyet, imalat kolaylığı, dayanıklılık gibi farklı
parametrelere bağlı kalınarak uygulanabilirliği en yüksek olacak şekilde seçim yapılmıştır.
Kollarda PET-G ve gövde genelinde de ABS’ ye karar verilmiştir. İHA genelinde ABS tercih
edilmesinin temel sebeplerinden bazıları; ekonomik açıdan maliyetinin düşük olması,
istenilen şekillerin hatasız elde edilebilecek olması ve dayanıklılık konusunda beklentileri
karşılamasıdır.
Projenin görüntü işleme safhasında kullanılmış olan algoritmalar farklı kullanıcılar
tarafından rahatlıkla okunabilecek ve üzerinde değişiklik yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Ayrıca bu süreçte de açık kaynak kodlu birçok farklı kaynaktan benzer niteliklerdeki
algoritmalardan yararlanılmıştır. Kodların görsellerinde de görüleceği üzere yaklaşık 90 adet
nesne tanıma kapasiteli ‘ssdemobilenet’ nesne tanıma algoritmasının içerisine sadece ‘if-elif’
komutları kullanılarak; projenin en önemli bölümlerinden biri olan ‘sesli geribildirim’ görevi
yaklaşık 10 satıra sığdırılmıştır. Yine devamında kullanılmış olan ‘getobject’ fonksiyonu
sayesinde satırlarca kod yükü yerine sadece tek satırdan oluşan girdi tanımlaması fonksiyon
döngüsünde çalıştırarak istenilen nesneler sesli geri bildirim ile tespit edilmiş, başka bir
deyişle az lafla çok iş yapılmıştır.

Resim 2.6.1 Görüntü İşlemede Kullanılan Örnek Kodlar
Tüm bunlara ek olarak mobil uygulama; basit, sade ve güncel bir sistem olan ve 6
milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya hizmet veren, ücretsiz, çevrimiçi uygulama geliştirme
ortamı sunan MIT App Inventor 2 üzerinden sade bir arayüze sahip olacak şekilde
geliştirilmiştir.
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