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1. PROJE ÖZETİ
1.1. Tasarımda İzlenen Yöntem
Akgün hava aracının tasarımı yapılırken yarışma isterleri doğrultusunda düşük ağırlık,
yüksek manevra kabiliyeti ve stabil bir uçuşa sahip olması hedeflenmiştir. Bu hedefler ve geçen
seneki yarışmadan edinilen tecrübeler doğrultusunda arkadan motorlu, küçük gövdeli ve iniş
takımı olmayan bir tasarıma gidilmiştir. Bu sayede yapısal ağırlık düşürülmüştür. Ayrıca
herhangi bir kaza durumunda motorun hasar görme ihtimali azaltılmış olduğundan istenilen
sayılarda uçuş denemeleri gerçekleştirme fırsatı bulunmuştur.
Tamamen özgün bir tasarıma sahip olan Akgün, belirlenen hedefler doğrultusunda
gerekli olan elektronik bileşenlere sahiptir. Motor, ESC ve Batarya üçlüsü seçilirken en verimli
ve hafif kombinasyon tercih edilmiştir. Uçuş kontrol kartı, kamera, telemetri, GPS gibi elektronik
elemanlar ise gereksinimleri karşılama, uyumluluk ve hafiflik kriterlerine göre incelenerek
seçilmiştir.
1.2. Takım Organizasyonu
Gökbörü Sabit Kanat Takımı; tasarım ve analiz ekibi, performans ve üretim ekibi,
elektronik ve yazılım ekibi, proje yönetim ekibi olmak üzere toplam 4 ekipten oluşmaktadır. Bu
ekiplerin her birinin başında takım liderine raporlama yapan, ekipten sorumlu ekip lideri
bulunur. Üyelerin ve ekiplerin görevlerinden aşağıda bahsedilip takım organizasyonu Şekil
1’de verildiği gibidir.

Şekil 1. Takım Organizasyonu Şeması
Tasarım ve Analiz Ekibi: İHA'nın yapısal ve mekanik tasarımının yapılmasından, tasarımın akış
ve yapısal analizlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu ekiptir.
Performans ve Üretim Ekibi: İHA’nın gerekli performans hesaplamalarının yapılmasından,
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buna bağlı malzeme seçimlerinden ve İHA’nın üretilmesinden sorumlu ekiptir.
Elektronik ve Yazılım Ekibi: Görev isterlerini karşılayacak olan elektronik sistemin kurulması
ve bu sistemin otonom hale getirilmesinden sorumlu olan ekiptir.
Proje Yönetimi Ekibi: İHA’nın üretilmesi için gerekli kaynağın bulunup yönetilmesinden,
ekiplerin görev organizasyonu ve takibiyle birlikte ekipler arası iletişimden sorumlu ekiptir.
Takım Üyeleri:
Taha Aydoğan: İHA’nın yapısal ve mekanik tasarımından sorumludur.
Habib Çolak: İHA’nın yapısal ve akış analizlerinden sorumludur.
Enes Kök: İHA’nın yapısal malzeme seçimlerinden ve üretiminden sorumludur.
Muhammed Hakan Özdemir: İHA’nın güç ve itki sistemlerinden sorumludur.
Alp Eren Gençoğlu: İHA’nın hedef tespit algoritmasının oluşturulmasından sorumludur.
Hamza Oğuz Şenses: Görüntü işleme ve İHA'nın otonom kontrolünden sorumludur.
Abdullah Kaan Karslı: Elektronik sistemlerin kurulması ve bağlantısından sorumludur.
Mustafa Kerem Ertem: Elektronik sistemlerin düzeni ve İHA'nın haberleşmesinden sorumludur.
Fatih Demirkol: Takım organizasyonu, iş planlaması ve denetiminden sorumludur.
Ömer Faruk Tazim: Maddi kaynağın bulunması ve takım tanıtımından sorumludur.
1.3. İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Kavramsal tasarım raporunda planlanan iş zaman çizelgesi ve bu çizelge üzerinden
gerçekleşen iş zaman çizelgesi Şekil 2’de bir arada verilmiştir. Ekibimiz, pandemi devam
etmesine rağmen okulda toplanıp, şubat ayı sonu itibariyle yüz yüze çalışmaya başladığı için
planlanan iş zaman çizelgesine büyük oranda uyulabilmiş, en büyük sapma “rapor
araştırmaları” kısmında olmuştur. Buradaki sapmanın asıl nedeni; rapor okumalarının sadece
İHA tipi seçiminde değil tüm çalışma boyunca yapılması gerektiğinin anlaşılması ve çalışma
boyunca örnek raporlardan/videolardan yararlanılmaya devam edilmesidir.

Şekil 2. Planlanan ve Gerçekleşen İş Zaman Çizelgesi
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2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Hava aracının uçuş stabilitesini etkileyen en önemli faktörlerden biri ağırlık merkezidir.
Akgün için yapılan hesaplar sonucunda bu değer kanadın hücum kenarından 70mm (veter
uzunluğunun ⅓’ü), aracın burnundan 340mm uzakta olarak hesaplanmıştır. Bu değerler göz
önünde bulundurularak aracın burnu orijin kabul edilmiş (x=0, y=0, z=0) ve alt sistem
elemanları tam konumlarına yerleştirilmiştir. Konumlar Tablo 1’de detaylı şekilde belirtilmiştir.
Tablo 1. Kütle merkezi ve ağırlık
Komponent Adı
Kanat Yapısal
Gövde Yapısalı
Kuyruk Servo
Kanat Servo
Kuyruk Yapısalı
Motor
Rasberry Pi
PixHawk Cube
Batarya
Kamera
Pervane
Esc
GPS
Telemetri
Pitot tüp
Kuyruk
Karbonfiber
Kablolar
Sigorta
Alıcı
3D Tail Stoper
Akım Kesici
3D ön iskelet
3D gövde alt
iskelet
Görev
Mekanizması
3D gövde yan
iskelet
Kanat Çıta
Kanat Vinil
Kaplama
Payload
3D Motor mount
Buzzer

Birim Ağırlık
(kg)
0,23
0,075
0,013
0,013
0,058
0,060
0,05
0,072
0,198
0,003
0,019
0,04
0,048
0,021
0,02

Adet Ağırlık(kg)

X konumu Y konumu Z konumu
(mm)
(mm)
(mm)
370
0
90
290
0
0
880
0
-20
380
0
95
965
0
20
530
0
110
300
-25
20
340
0
-40
105
0
-40
250
0
-45
545
0
110
430
0
0
230
0
70
214
30
30
45
0
0

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,23
0,075
0,026
0,026
0,058
0,060
0,05
0,072
0,198
0,003
0,019
0,04
0,048
0,021
0,02

0,03

1

0,03

700

0

-35

0,05
0,027
0,02
0,016
0,08
0,022

1
1
1
1
1
2

0,05
0,027
0,02
0,016
0,08
0,044

250
250
440
515
130
160

0
0
31
0
0
0

0
0
20
-35
50
0

0,028

1

0,028

410

0

-40

0,0125

2

0,025

340

0

-20

0,029

2

0,058

360

0

15

0,011

4

0,044

370

0

90

0,082

1

0,082

370

0

90

0,11
0,017
0,01

2
1
1

0,22
0,017
0,01

340
510
300
CG'nin X
Toplam
değeri
Ağırlık (kg)
(mm)
1.697
341,19
4
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0
0
0
CG'nin Y
değeri
(mm)
0

-100
110
10
CG'nin Z
değeri
(mm)
11,09

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Akgün hava aracı platformu üretilirken öncelikli olarak geçen seneki yarışma
tecrübelerinden faydalanılmış ve yarışmadan alınan geri dönütler tasarım aşamasında ön
planda tutulmuştur. Geçen seneki önden motorlu ve 3,5 kilogram kalkış ağırlığına sahip olan
Gökmen; test aşamalarında motor ve pervane güvenliği açısından yetersiz kalmış, yarışma
alanında istenilen manevraları gerçekleştirememiş ve ağırlığının dezavantajını yaşamıştır.
Tüm bunlar hesaba katılınca daha hafif ve arkadan motorlu olan Akgün tasarlanmıştır.
Tasarım aşamasında aerodinamik bir yapıya sahip, havada maruz kalacağı yüklere
dayanabilecek mukavemete sahip, seri üretilebilen, hafif bir hava aracı platformu
hedeflenmiştir. Gövde ve kuyrukta fotoblok, kanatta ise xps köpük kullanılmasıyla birlikte
istenilen yapısal hafiflik elde edilmiş, ayrıca ağırlıktan daha fazla kazanç sağlayabilmek için
elden atmalı konfigürasyona geçilmiştir.
Akgün’ün

şasisi,

gövdesi

ve

mekanik

sistemleri

oluşturulurken

yarışma

gereksinimlerine ve isterlerine uygun, özgün tasarımlar yapılmıştır. Öncelikle, gövdenin
dayanımını arttırmak için uçağın burnundan başlayan ve gövdenin sonuna kadar uzanan bir
iskelet sistemi tasarlanmıştır. Şekil 3’te görülen ve 3 boyutlu yazıcıdan basılan iskelet sistemi
uçağı dış yüklere karşı korumakla beraber motorun, kanadın ve kuyruğun gövdeye kolay bir
şekilde bağlanmasını da sağlamaktadır.

Şekil 3. İskelet sistemi
Motor yatağı direkt iskelete bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece kolay monte
edilebilen ve maruz kaldığı basıncı gövdenin diğer kısımlarına dağıtabilen bir sistem
oluşturulmuştur. Kanat, iskelet yapının içinden geçirilen iki adet karbonfiber çubuktan boyuna
ve çaprazlamasına atılan lastikler ile gövdeye sağlam bir şekilde oturtturulmaktadır. Bu sistem
hafif olmasının yanında kolay monte-demonte edilebilir olması nedeniyle istenildiği zaman
gövde içine kolayca erişime izin vermektedir. Kare profil karbonfiber çubuk kullanılan kuyruk
ise iskeletin arka kısmında bulunan iki adet yapı ile gövdeye tutturulmaktadır. Bu sayede
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çubuğun hem kendi ekseni etrafında dönmesi hem de yatay ve dikey eksenlerde hareket
etmesi engellenmektedir. Üretilen bu 3 sistem Şekil 4’te görülmektedir.

Şekil 4. 3 Boyutlu yazıcıdan basılan 3 ayrı parça
Üretilen bir diğer sistem ise 3 parça halinde üretilen kanadı birleştirmek ve kanada
dihedral açısı vermek için kullanılmıştır. Bunun için öncelikle 3 boyutlu yazıcıdan 5 derece
açıya sahip 2 kollu bir mekanizma basılmıştır. Bu mekanizma ortada bulunan ve gövde kapağı
görevi gören kanat parçasının içine gömülmüş ve içerisinden kanatlarda spar olarak kullanılan
4 adet çam çıta geçirilmiştir. Böylece 5 derece dihedral açısına sahip hem hafif hem de yüksek
dayanıma sahip modüler bir kanat elde edilmiştir.
Kanat ve kuyruktaki hareket kontrol elemanları ve uçuş kontrol yüzeyleri yapılan
stabilite analizleri ve uçuş testleri sonucunda son halini almıştır. Kontrol elemanları kanatta ve
kuyrukta 2’şer adet olmak üzere toplam 4 adet servo ile hareket ettirilmektedir. Aşağıda verilen
ölçeklendirilmiş teknik resimlerde elemanların ve yüzeylerin detaylı bilgileri verilmektedir.
Teknik Resim:

Şekil 5. Catia üzerinden teknik resim çizimleri
6
Tübitak İHA Detaylı Tasarım

Yapısal Konfigürasyon Çizimleri:

Şekil 6. Catia’da üzerinden yapısal konfigürasyon tasarımı
Sistem Yerleşimi:

Şekil 7. Catia üzerinden sistem yerleşimi
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Tübitak insansız hava aracı yarışmasının görevleri incelendiğinde 1. görevde yüksek
manevra kabiliyeti ve hız önemlidir. 2. görevde ise topun kırmızı alanı isabetle vurabilmesi için
stabil bir uçuş ve düşük stall hızına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumlar dikkate alınarak XFLR5
programı üzerinden farklı kanat profillerinin iki boyutlu analizleri yapılmıştır. Kanat profili
seçiminde moment katsayısının sıfıra yakın ve uçuş sırasında en çok kullanılan hücum
açılarında stabil değerler alması stabil bir uçuş ve kontrol kolaylığı açısından önemli bir
parametredir. Şekil 8’deki analiz sonuçları ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ön tasarım
raporunda belirlenen MH114 kanat profilinden vazgeçilmiş NACA4412 kanat profiline geçiş
yapılmıştır.
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Şekil 8. NACA4412 ile MH114 karşılaştırması
Kanadın gerekli taşımayı sağlarken aynı zamanda düşük sürükleme kuvveti
oluşturması için kanat ile gövde arasındaki açı cl/cd’nin en yüksek olduğu 3 derece olarak
belirlenmiştir. Kanat profilinin ve oturma açısının belirlenmesiyle birlikte XFLR5 programı
üzerinden 3 boyutlu analizler yapılarak gerekli taşımayı sağlayacak kanat ölçüleri
belirlenmiştir. Bulunan bu ölçüler Şekil 9’da görülen Ansys Fluent uygulamasıyla yapılan
analizler ile optimize edilerek ölçülerin son hali belirlenmiştir.

Şekil 9. Ansys Fluent üzerinden yapılan analizler
(13 m/s)
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Şekil 10. 3 boyutlu analiz sonuçları (13 m/s)
Sabit Kanatlı İHA’nın stabilite analizi XFLR5 uygulaması üzerinden yapılmıştır. Analiz
yapılırken uçağın ağırlık merkezi kanadın üçte bir veter uzunluğu olarak belirlenmiştir. Ayrıca
yanal stabiliteyi arttırmak için 2,5 derece dihedral açısı verilen İHA’nın yapılan analiz
sonucunda Şekil 11’de de görüldüğü gibi stabil bir uçuş sağlayabilecek özellikte olduğu
görülmüştür.

Şekil 11. Stabilite grafikleri
İHA’nın dört adet hareket kontrol elemanı bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi birbiriyle zıt
çalışan ve kanatlarda bulunan aileronlar, diğerleri ise kuyrukta bulunan elevator ve rudderdır.
Tüm hareket kontrol elemanlarının boyutları ve konumları keskin manevralar için gerekli
momenti sağlayabilecek şekilde belirlenmiştir. Bunun yanında aileronlar, kanat ucunda basınç
farkından dolayı meydana gelen, alttaki havanın üste çıkması sonucu ortaya çıkan
girdaplardan etkilenmemesi için kanat ucundan boşluk bırakılarak yerleştirilmiştir.
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2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Akgün küçük ve hafif bir gövdeye sahip olmasının yanında yüksek manevra kabiliyetine
sahip bir hava aracı platformu olarak öne çıkmaktadır. Bu amaç doğrultusunda top bırakma
işlemini gerçekleştirecek mekanizmanın hafif ve az alan kaplayan bir yapıya sahip olması
gerekmektedir.
Görev mekanizması ve görev sırasında bırakılacak toplar yukarıda bahsedilen
sebeplerden dolayı gövdenin dışına monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu durum gövde
boyutlarının istenilen küçüklüğe ulaşabilmesine olanak sağlamıştır.
Ayrıca 2020 Teknofest’ten elde edilen tecrübeler sayesinde karmaşık bir top bırakma
mekanizmasından vazgeçilmiş ve basit bir mekanizma tasarlanmıştır. Böylece geçen sene sık
sık hata ile karşılaşılan ve tanesi 250 gram olan yük bırakma mekanizmasından hatasız ve
basit bir şekilde çalışan, tanesi 30 gramlık mekanizmaya geçilmiştir.
Şekil 12’de görülen hafif bir mekanizma ile maksimum kalkış ağırlığın azaltılması ve
gövdenin küçültülmesi sonucunda Akgün’ün manevra kabiliyetinde artış gözlemlenmiştir.
Ayrıca karmaşık bir yapıya sahip olmamasından dolayı uçuş sırasında karşılaşılabilecek
arızalar engellenmiş ve daha yüksek yüzdeler ile top atışları gerçekleştirilebilmiştir.

Şekil 12. Görev mekanizmasının uçak dışından görüntüsü
Gövdenin dışına file ile sabitlenen toplar ağırlık merkezinde olacak şekilde
konumlandırılmıştır. Böylece top atımından sonra ağırlık merkezinde oluşacak değişimler
engellenmiş ve uçağın stabil uçuş karakterinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmiştir.
Görev mekanizmasında; kilit sisteminin uzaktan kontrolünü sağlamak için 2 adet servo motor,
kırmızı alana bırakılacak olan topların taşınması için 2 adet file, bu filelerin serbest uçlarını kilit

10
Tübitak İHA Detaylı Tasarım

sistemine tutturmak için 2 adet somunlu vida, vida-file mekanizmasını sabitleyen 2 adet
kilitleyici çubuk, filelerin sabit uçlarını gövdeye monte etmek için 4 adet vida kullanılmıştır.
Görev mekanizmasında kullanılan ekipmanlar, Şekil 13 ve Şekil 14’te gösterilmiştir.

Şekil 13. Görev mekanizması uçak içi yerleşim
Mekanizmanın Çalışma Prensibi: Otonom uçuş sırasında, komut verildiği anda servo motorun
hareketiyle birlikte kilitleyici çubuk filenin ucundaki somunlu vidayı serbest bırakacaktır.
Böylelikle topun ağırlığı ile file açılacak ve top serbest düşüş yapacaktır.

Şekil 14. Görev Mekanizmasının Uçağa Göre Konumu ve Boyutlandırması
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2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri

Şekil 15. Akgün’ün kablolama şeması (Kırmızı: Güç, Sarı: Sinyal)

Şekil 16. Güç ve sigorta şeması
Bataryanın “+” çıkışına bağlanan 100 A dayanımlı akım kesici, acil bir durumda İHA’nın
gücünü kısa bir sürede manuel olarak kesebilmek için kullanılmıştır. 50 A sigorta ise devreden
olması istenenden fazla akım geçmesi durumunda akımın otomatik olarak kesilmesini ve
dolayısıyla İHA’nın güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Servolar ise bataryadan güç
alan ESC kartındaki BEC üzerinden beslenmiştir.
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Şekil 17. Kontrol ve haberleşme şeması
Yer kontrol istasyonu üzerinden iletilen komutlar telemetri modülü aracılığıyla İHA’ya
iletilir, İHA’nın uçuş bilgisi ise telemetri üzerinden yer kontrol istasyonuna iletilir. Stabil uçuş ve
manevra için Pixhawk’ın gönderdiği komutlar ile kontrol yüzeyleri kontrol edilir.
Raspberry Pi 4: Görüntü işleme ve otonom kontrol işlevlerini gerçekleştirmek üzere görev
bilgisayarı olarak seçilen bu model, 4 GB RAM ve 1.5 GHz frekansta çalışan ARM Cortex-A72
işlemcisi ile yeterli performans sağlamaktadır.
Raspberry Pi Camera Module v2: Görev bilgisayarı olarak seçilen Raspberry Pi 4 modeli ile
uyumlu olan bu kamera, bilgisayarın CSI portundan bağlanabilmektedir. 720p çözünürlükte 60,
1080p çözünürlükte 30 FPS’e kadar çekim olanağı sunan kamera, hedef tespit aşamasında
kullanılmaktadır.
Pixhawk Cube Orange: Yeni nesil H7 işlemciye sahip Orange, üzerinde bulunan sensörler
aracılığıyla telemetri ve ortam bilgilerine sahip olunmasına olanak verir. Sensörlerden aldığı
verileri bünyesindeki algoritmaya sokarak İHA’nın stabilizasyonunu sağlar. Mission Planner
üzerinden yapılan parametre ve PID ayarları ile uçuş optimize edilir.
Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Barometrik Basınç Sensörü
Güç giriş voltajı / nominal giriş akımı: 4.1-5.7 V / 2.5 A
Nominal güç çıkışı / giriş gücü: 14 W
USB bağlantı noktası giriş voltajı / nominal giriş akımı: 4-5,7 V / 250 mA
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Servo ray giriş voltajı: 3,3 V / 5 V
Çalışma Sıcaklığı: -10 ° C / 55 ° C
Here 2 GNSS: İHA’nın konumunu belirlemek amacıyla kullanılan modül otonom görevler için
büyük önem taşır. 10Hz yenileme oranına sahip ve -167dBm’ye kadar hassasiyet sunan Here
2 ile, oluşturulan rotaya yüksek uyum sağlanmaktadır. Yarışmada bir üst model olan Here 3
modeli kullanılabilir.
Holybro Telemetri Modülü: 433 MHz frekansında 500mW iletim gücü ve 250kbps’ye kadar
iletim hızı sağlayan modül 121dBm alıcı hassasiyetine sahiptir. Ayrıca frekans atlamalı yayılma
spektrumuna (FHSS) sahiptir.
PT60 Pitot Tüpü ve 4525d Hava Hızı Sensörü: İHA’nın burnuna uygulanan hava basıncı pitot
tüpü aracılığıyla bir çeşit piezorezistif transdüser olan hava hızı sensörünün almaçlarına iletilir.
Sensör statik hava basıncı ile akışkan hava basıncını karşılaştırarak Pixhawk’a I2C portu
üzerinden “hava hızı” verisini iletir. -2 ila 2 kPa (-0.3 ila 0.3 psi) arasındaki basınçta çalışır.
FS-i6X verici ve FS-iA6B alıcı: -10 ℃ - + 60 ℃ sıcaklık aralığında çalışan 6 kanallı alıcı verici
modül 2,4 GHz frekansında sinyal iletimi yapar. Ortam koşullarına göre minimum 500
metreden maksimum 1500 metreye kadar menzil sunar. Yarışmada 10 kanallı model
kullanılabilir.
Sigorta: ESC’nin maksimum çekebileceği akım değeri olan 40 A’dan
10 A fazla değerde seçilmiş olan 50 A’lık sigorta kullanılmıştır.
Akım kesici: 100 A dayanıma sahip akım kesici İHA üzerinde 2
saniyeden kısa bir süre içerisinde akımın tek elle “off” konumuna
getirilerek kesilmesine olanak sağlamaktadır.
Şekil 18. Akım Kesici
Motor: Hava aracı için Başlık 2.7’de belirtilen gereklilikler ve yapılan
uçuş testleri göz önünde bulundurularak Kavramsal Tasarım
Raporunda söz edilen T-Motor AT2312 1150 KV modeline sadık
kalınmış ve bu elektrikli fırçasız motorun, Motor-Pervane-ESCBatarya konfigürasyonunun merkezinde olmasında karar kılınmıştır.
Ağırlık: 60 gr
Çalışma Voltaj Aralığı: 2-4 S
Güç: 350 watt

Şekil 19. Motor

Pik Akımı: 25 A
(Motorun hasar alması durumunda takım envanterinde bulunan alternatif bir motora geçiş
yapılabilir.)
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Şekil 20. Motorun itki tablosu
ESC: Hava aracı için belirlenen konfigürasyonda
seçilen motorun verileri ve üretici tavsiyesi dikkate
alınarak Kavramsal Tasarım Raporunda belirtilen TMotor AT40A ESC modeli uygun bulunmuştur.
Ağırlık:40gr
Şekil 21. ESC
Batarya: Hava aracı için belirlenen konfigürasyonda güç
sistemi seçimi için Başlık 2.7’de yapılan kapasite hesabı,
güç gereklilikleri sebebiyle Kavramsal Tasarım Raporunda
bahsedilen güç sistemi değiştirilme kararı alınmış ve
konfigürasyona daha uygun olan Leopard Power 4S(14.8V)
1800mAh 30C batarya uygun görülmüştür.
Ağırlık:198gr

Şekil 22. Batarya

Servo Motor: Hava aracı için yarışma görevlerinde gereksinimler,
uçağın performans parametreleri ve ağırlık kriterleri göz önünde
bulundurularak Tower Pro MG90D servo modeli uygun
görülmüştür.
Ağırlık:14gr
Tork: 2,1 kg / cm (4.8V)
Şekil 23. Servo Motor
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Otonom Uçuş ve Görev: Uçuş ve görevlerin otonom bir şekilde yapılmasını sağlayan kilit
bileşen, uçuş kontrol kartı (otopilot) olarak seçilen Pixhawk Cube’dür. Aracın belirli bir
güzergâhı takip edebilmesi, belirli bir servonun (örneğin görev mekanizması) çalıştırılması
veya

yönelim,

irtifa

gibi

değerlerin

değiştirilmesi,

Pixhawk’a

yüklenen

komutlarla

sağlanmaktadır. Pixhawk’a bu komutları yüklemek için ise çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.
Bunlardan birincisi, otopilota ve yer kontrol istasyonuna takılan telemetri modülleri ile bağlantı
sağlanarak, yer kontrol istasyonu programları aracılığıyla arayüz üzerinden komut yüklemektir.
Takımımızca sık kullanılan yer kontrol istasyonu programlarından bir tanesi Mission
Planner’dır. Komut yüklemek için başka bir yöntem ise, İHA üzerinde bulunan görev bilgisayarı
aracılığıyla Pixhawk’a kablolu bağlantı sağlayarak, tarafımızca yazılan yazılımların
çalıştırılması ile komut yükleme şeklidir.
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Yarışmanın ikinci görevini yerine getirebilmek için konumu belli olmayan, kırmızı renkli
2,5 metre çapında dairesel bir yük bırakma alanının tespit edilmesi ve İHA üzerindeki topların
bu alana bırakılması gerekmektedir. Topların yüksek isabet oranıyla bırakılabilmesi için
geliştirdiğimiz algoritma, temelde üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, görev bilgisayarına
bağlı olan kameradan sürekli olarak alınan görüntü işlenerek, görüntü üzerindeki kırmızı
bölgeler ve bu bölgelerin piksel merkezi tespit edilir. İkinci aşamada; görüntüde tespit edilen
piksel merkezin kamera görüş açısının merkezine olan uzaklığı ve hava aracının anlık bilgileri
(pozisyon, irtifa, yönelim gibi) kullanılarak, tespit edilen kırmızı alanın gerçek koordinat
değerleri elde edilir. Son aşamada ise top bırakma işleminin, İHA’nın anlık hız ve yükseklik gibi
değerlerine göre, tespit edilen bırakma alanının kaç metre gerisinden yapılması gerektiği
hesaplanır ve bu nokta, İHA üzerinde önceden yüklenmiş olan görev komutları arasına top
bırakma komutu olarak eklenir.
Görev 2’yi yerine getirmek için kullanılacak olan görev bilgisayarı Raspberry Pi 4
modeli; 4 çekirdekli Cortex-A72 işlemcisi ile görevi yerine getirebilme kapasitesine sahip
olması, hafifliği ve kullanım kolaylığı dolayısıyla seçilmiştir. Kamera olarak ise yeterli
çözünürlük ve FPS değerlerini sağlayabildiği ve oldukça hafif olduğu için Raspberry Pi
Camera Module v2 tercih edilmiştir. Seçilen kamera, CSI kablo aracılığıyla görev bilgisayarına
bağlanır ve kullanımı kolaydır. Görevi başarmak için çalışacak olan görüntü işleme ve kontrol
algoritmaları, Python dilinde yazılmıştır. Görüntü işleme ve hedef tespit sisteminde başlıca
OpenCV, otonom kontrol ve tespit edilen yerde top bırakma işlemi için ise Dronekit
kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Bunların yanında tarafımızca yazılan yardımcı fonksiyonlar
ve kütüphaneler kullanılarak özgün bir algoritma geliştirilmiştir.
Görüntü işleme aşamasında, görsel üzerindeki kırmızı pikselleri ayırt etmek için
görselin HSV renk uzayındaki değerleri, sadece kırmızı renkleri gösterecek şekilde
maskelenmektedir. Daha sonra aşındırma (erosion) ve genişletme (dilation) işlemleri
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uygulanarak yanlış pozitif ve yanlış negatif piksellerin elenmesi sağlanmaktadır. Sonuç olarak
elde edilen görselde birbirine yakın olan kırmızı pikseller gruplanarak, kırmızı alanın sınırları
ve merkezi belirlenmektedir. Elde edilen alanın büyüklüğü, görselin toplam alanının belli bir
oranı kadar ise (bu oran yüksekliğe göre değişebilen bir parametredir), kırmızı alan tespit
edilmiş sayılmaktadır. Bu sayede yanlış hedef belirlemenin önüne geçilmektedir. Şekil 24’te,
kameradan alınan görüntünün işlenerek kırmızı bölgenin sınırlarının belirlendiği ve bu bölgenin
piksel merkezinin işaretlendiği görülmektedir.

Şekil 24. Kırmızı alanın tespit edilmesi
Belirlenen piksel merkezi gerçek koordinat verilerine dönüştürmek için, bu noktanın
kamera görüş alanı merkezine (İHA’nın konumuna) olan uzaklığı piksel cinsinden hesaplanır.
Daha sonra piksel uzaklığı metre cinsinden uzaklığa dönüştürmek için İHA’nın anlık irtifa bilgisi
ve kamerada bir pikselin kaç cm denk olduğu bilgisi kullanılır. Raspberry Pi Cam v2 ile görev
sırasında kullanılacak çözünürlük ayarlarında yerde yapılan ölçümlere göre, 75 cm yükseklikte
iken 1 pikselin 0.148 cm’e denk geldiği kaydedilmiştir. Bu değer, irtifa bilgisi ile birlikte
oranlanarak kullanılır ve kırmızı alanın merkezinin İHA’ya x ve y eksenlerindeki uzaklığı
hesaplanarak kırmızı alanın GPS koordinatları elde edilir. Daha sonra bu konumdan, hız ve
yükseklik verilerine göre belirlenen uzaklığa sahip olan diğer bir nokta, bırakma noktası olarak
belirlenir. Bu nokta otopilota komut olarak yüklenerek İHA’nın bu noktaya geldiğinde görev
mekanizmasını çalıştırarak topu bırakması sağlanır.
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Yarışmada performans sergileyecek olan İHA tasarlanırken her iki görevin de başarıyla
tamamlanabilmesi için gereksinimler belirlenmiştir. Bu gereksinimler incelendiğinde üretilen
uçağın sahip olması gereken uçuş karakteristikleri aşağıdaki gibidir:
Düşük maksimum kalkış ağırlığı
Düşük dönüş yarıçapı
Düşük stall hızı
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Yüksek performans ve manevra kabiliyeti
Yeterli havada kalma süresi
Stabil bir uçuş karakteri
Bu gereksinimler doğrultusunda Akgün hava aracı platformu üretilmiştir. Yerdeki
testleri başarıyla tamamladıktan sonra uçuş testleri gerçekleştirilmiştir. PID değerlerinde
yapılan optimizasyonların ardından Görev-1 ve Görev-2 testleri üzerinde yoğunlaşılmıştır.
Başarıyla gerçekleştirilen Görev-1 deneme uçuşundan alınan Mission Planner görüntüsü Şekil
25’te, tüm bu test uçuşları sonucunda elde edilen uçuş parametreleri Tablo 2 ve 3’te detaylı
bir şekilde görülebilir.

Şekil 25. Mission Planner ekran görüntüsü (Görev 1)
Tablo 2. Görev 1 performans parametreleri

Tablo 3. Görev 2 performans parametreleri
Görev-2 Performans Parametreleri

Görev-1 Performans Parametreleri
Toplam Uçuş Ağırlığı (kg)

Toplam Uçuş Ağırlığı (kg)

1,477

1,697

Görev Tamamlama Süresi (s)

65

Görev Tamamlama Süresi (s)

110

Seyir Hızı (m/s)

15

Seyir Hızı (m/s)

13

Stall Hızı (m/s)

8

Stall Hızı (m/s)

9

Maksimum Hız (m/s)

20

Maksimum Hız (m/s)

19

Maksimum Yatış Açısı (°)

55

Maksimum Yatış Açısı (°)

50

Minimum Dönüş Yarıçapı (m)
Kanat Yüklemesi (kg/m²)

18
5,9

İtki /Ağırlık

0,72

Minimum Dönüş Yarıçapı (m)
Kanat Yüklemesi (kg/m²)

15
5,13

İtki /Ağırlık

0,83

Hedef İsabet Oranı (%)
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65

Gerekli güç ayrıntıları: Uçağın uçabilmesi için gerekli olan taşıma kuvvetini sağlayan hız
belirlenmiş, ardından belirlenen hız ile birlikte analiz sonucu elde edilen cd katsayısı
kullanılarak uçağın sürükleme kuvveti hesaplanmıştır. Bulunan sürükleme kuvvetini
yenebilecek itki değerinde verimli olan motor-pervane kombinasyonları incelenmiştir. Bu
kombinasyonlar arasından seçilen motorun üretici firma tarafından sağlanan verileri 2.5 başlığı
altında Şekil 20’de görülmektedir.
Batarya Kapasite Hesabı: Üretimi tamamlanan hava aracı ile gerçekleştirilen Görev-1 ve
Görev-2 deneme uçuşları sırasında ortalama kullanılan ve aracın seyir hızında maruz kaldığı
sürüklenme kuvvetini yenebileceği itki değeri göz önünde bulundurularak motor üretici
tablosundan çekeceği akım belirlenmiştir. Uçuş bilgisayarı ve Pixhawkın çektiği akımlar da bu
akım değerine eklenerek Tablo 4’te görülen şekilde gerekli batarya kapasitesi hesaplanmıştır.
𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 . 𝑡. 1,25 = 𝐼𝑏𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎

[1]

Tablo 4. Batarya kapasite gereksinim hesabı
Batarya Kapasite Hesabı
Ort. Uçuş Süresi (dk)

7

Ortalama Çekilen Akım (A)

11

Batarya Kapasitesi (mAh)

1604,16

Yapılan batarya kapasitesi hesabı sonucu %80’lik güvenlik payının üzerine 200 mAhlik
pay daha bırakılmış ve gerekli batarya kapasitesi 1800mAh olarak belirlenmiştir (Tablo 4
formül 1 kullanılarak oluşturulmuştur).
2.8. Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Akgün hava aracı platformunun üretimi 14.982,08 ₺ tutmuş olup, maliyet dağılımı
Tablo 5’te verildiği gibidir. Önceki yıllardan takım envanterinde bulunan ürünler ve bu yıl
yapılan sponsorluklar ile Tübitak tarafından sağlanan 10.000 ₺’lik birincil hazırlık desteğinin
üzerine çıkılabilmiştir. Bu kaynaklar sayesinde takımımız birçok uçuş denemesi
gerçekleştirme fırsatı elde etmiş, tasarlanan ve üretilen sistemlerini optimize edebilmiştir.
Tablo 5. Hava Aracı Maliyet Dağılımı
NO

Parça Adı

Birim Fiyatı

Miktarı

(TL)

Toplam Fiyat
(TL)

1

Pixhawk Cube Seti

3500,00

1

3500,00

2

Here 2 GNSS Seti

2500,00

1

2500,00

3

Holybro Telemetri Seti

707,48

1

707,48

4

T-Motor AT2312 Long Shaft 1150KV

296,01

2

592,02

5

T-Motor AT40A ESC

165,19

2

330,38

6

8X6 APC Elektrik Pervanesi

26,00

5

130,00
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7

3300 mAh 4S 30C Lipo Batarya

610,36

1

610,36

8

Towerpro MG90D Servo motor

26,10

6

156,60

9

Towerpro MG16R Servo motor

150,6

6

903,6

10

XT60 Konnektör Çifti

5,5

10

55,00

11

1800 mAh 4S 30C Lipo Batarya

373,43

2

746,86

12

Flysky FS-i6X 2.4 GHz Kumanda Seti

600,00

1

600,00

13

8X6 Turuncu Pervane GWS

15,00

5

75,00

14

Raspberry Pi 4B

897,13

1

897,13

15

Raspberry Pi Kamera Modülü V2

360,00

1

360,00

16

Raspberry Pi Kamera Kablosu 30cm

6,03

1

6,03

17

Servo Kablosu

5,10

10

51,00

18

USB Kablo

15,00

3

45,00

19

1 m 14AWG Kablo

30,14

10

301,40

20

50A Midival Sigorta

14,90

4

59,60

21

Akım Kesici

59,90

2

119,80

22

Makaron Seti

32,35

1

32,35

23

PT60 Pitot Tüpü ve Hava Hızı Sensörü

623,04

1

623,04

24

Type-c Kablo

15,0

2

30,00

25

Fotoblok

14,00

10

140,00

26

Metal Clevis

19,86

3

59,58

27

Plastik Yeke

9.97

5

49,85

28

Pushrod

9.84

16

157,44

29

Pushrod Tutucu

16.24

4

64,96

30

Pattex Hızlı Yapıştırıcı

28,34

3

85,02

31

Lifli Bant

45,43

3

136.29

32

XPS Köpük

20,00

8

160,00

33

Çam Çıta

4,00

4

16,00

34

Vinil Kaplama

100,00

1

100,00

35

PLA Filament

115,00

2

230,00

36

Geniş Lastik

29,00

1

29,00

37

Karbon Fiber Çubuk

195,92

2

391,84

38

Cırt Bant

32,87

2

65,74

TOPLAM

14.982,08

2.9. Yerlilik
Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır.
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