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TAKIM ADI: GTU-PUSAT
ARAÇ TÜRÜ: SABİT KANAT
ÜNİVERSİTE: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TAKIM KAPTANI: MUHAMMED BURAK SARIŞIN
1. PROJE ÖZETİ
GTU-PUSAT takımı Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü bünyesinde 2021
yılında kurulmuştur. Takımın pilotaj, mekanik, elektronik ve yazılım, yönetim ve
dokümantasyon olmak üzere dört ana ekibi bulunmaktadır. Dört makine mühendisliği lisans
öğrencisi, bir elektronik mühendisliği lisans öğrencisi, iki bilgisayar mühendisliği lisans
öğrencisi ve iki malzeme bilimi ve mühendisliği lisans öğrencisi olmak üzere dokuz üyeden
oluşmaktadır. Takımımız 2021 Teknofest Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA)
Yarışması’nda Atmosferik isimli aracıyla sabit kanat kategorisinde yarışacaktır.
1.1. Tasarımda İzlenen Yöntem
İHA’nın tasarımı, görevlerde en iyi performansı gerçekleştirebilmesi amacıyla yapılmıştır. En
iyi performans için; üretilecek itki, güvenlik, hafiflik, dayanıklılık ve hassasiyet gibi hususlara
dikkat edilmiş olup araç için özgün bir tasarım yapılmıştır. Aracın tasarımı yapılırken hafiflik,
kararlılık, kontrol kolaylığı, üretim kolaylığı gibi parametreler göz önüne alınıp uygun bir
geometri belirlenmiştir. Yapılan tasarımda elektronik ve mekanik bileşenler, gerekli stabilitenin
sağlanabilmesi için ağırlık merkezinin, gövdenin orta noktasında olmasını sağlayacak şekilde
yerleştirilmiştir. Olası bir hasar durumunda yapılacak olan parça değişimini hızlı ve kolayca
yapabilmek için aracın kanatları modüler olarak tasarlanmıştır. Araca ekstra dayanım ve
tasarım özgünlüğü sağlaması amacıyla kompozit gövde tercih edilmiştir. Gövdenin içine
yerleştirilecek olan pil, görev bilgisayarı, uçuş kontrolcüsü gibi bileşenlerin düz yüzeyli bir
yapıya sahip olmaları, aerodinamik sürükleme kuvvetinin içindeki çarpanlardan biri olan kesit
alanını küçültmek için düz ve yassı tasarlanmıştır. Pil gibi ağır bileşenlerin gövdenin ortasında
eğilmeye yönelik stresler oluşturmaması için ön ve arkada gövdenin alt kısmına, aracın uçuş
kararlılığını artırmak için de gövde tabanına yakın yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Şekil 1: Tasarımda izlenen yöntem
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1.2 Takım Organizasyonu

Şekil 2: Takım organizasyonu
Takım kaptanı, takımın idari ve mali hususları konusunda sorumluluk alacak olan kişiyi temsil
eder. Mekanik ekibinin görev tanımı; İHA’nın tasarımı, üretimi ve yapısal testlerinin
gerçekleştirilmesidir. Elektronik ve yazılım ekibi, elektronik bileşen seçimi ve uçuş kontrollerinin
yapılması gibi konulardan sorumludur. Yönetim ve dokümantasyon ekibinin sorumluluğu ise
İHA’nın kavramsal tasarımından yarışma sonuna kadar olan sürecin raporlanması ve
yönetimidir. Takım üyelerinin tanıtımına detaylı tasarım videosunda yer verilmiştir.
1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Tablo 1: İş-zaman çizelgesi
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2. DETAYLI TASARIM
Aracın tasarımı yapılırken gereksiz ağırlıklardan kaçınılmış ve görevleri başarılı bir şekilde
gerçekleştirebilmesi için üretilecek itki, dayanıklılık ve güvenlik gibi hususlara dikkat edilmiştir.
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Aracın ikinci görevde kullanılacak mekanizmalar dahil toplam ağırlığı 1950 gramdır. İkinci
görevde faydalı yükün ağırlığına bağlı olarak aracın maksimum ağırlığının 2200 gram olması
öngörülmektedir. Güvenli bir uçuş için gereken taşıma kuvvetini sağlamak amacıyla kanat
açıklığı 1320 milimetre, veter uzunluğu ise 220 milimetre olarak belirlenmiştir. Kanat açıklığının
veter uzunluğuna bölünmesiyle kanat açıklık oranı elde edilir. Kanat açıklık oranın yüksek
olması durumunda üretimin zorluğu, kanatlardaki esneme ve dayanım bakımından ortaya
çıkabilecek sorunları en aza indirgemek için bu oran 6 olarak belirlenmiştir. Aracın gövdesinin
cidar kalınlığı 1.5 mm, boyutları 600x115x120mm olarak tasarlanmış ve vakum torbalama
yöntemiyle cam elyaf ve karbon fiber kumaş kullanılarak üretilmiştir. Gövde ve kuyruğun
birleştirilmesinde hem hafiflik hem de dayanım açısından avantajlı olan 12 milimetre çapında
karbon fiber boru kullanılmıştır. Yine 10 mm ve 6 mm çapındaki karbon fiber borular, sistemin
modüler olması amacıyla kanat mekanizmasında da kullanılmıştır. Aracın pervanesiyle
kuyruğu arasındaki mesafe 1233.5 mm, kanat ve kuyruk arasındaki mesafe 850 mm olarak
belirlenmiştir. İHA’nın ağırlık merkezi referans alındığında, aracın yerden yüksekliği 63.04 mm
olarak belirlenmiştir. Şekil 3’te ağırlık merkezinin araç üzerindeki gösterimi verilmiştir.

Şekil 3: Aracın ağırlık merkezinin önden ve yandan görünümü
Elektronik ve mekanik bileşenlerin ağırlıkları hassas terazi ile ölçülmüş, bu bileşenlerin ağırlık
merkezine olan uzaklıkları SolidWorks paket program kullanılarak elde edilmiştir. Aracın ağırlık
merkezi (başlangıç noktası) referans alınarak yapılan ölçümlerde elde edilen uzaklık verilerine
göre simetrik tasarlanan parçaların koordinatları zıt işaretli çıkmıştır. Böylece elektronik ve
mekanik bileşenlerin birbirini dengeleyecek ve ağırlık merkezini ortalayacak şekilde olması
sağlanmıştır. Tablo 2’ de araçtaki tüm bileşenlerin boyutlandırılması, Tablo 3’te ise bunların
ağırlık merkezine olan uzaklıkları verilmiştir.
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Tablo 2: Tüm bileşenlerin boyutlandırılması

Tablo 3: Araçtaki bileşenlerin ağırlık merkezine olan uzaklıkları

Şekil 4: Ağırlık merkezine olan uzaklıkları bulunan bileşenlerin numaralı gösterimi
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Tablo 4:Araçta kullanılan bileşenlerin ağırlıkları

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
İHA’nın özgün tasarımı yapılırken SolidWorks bilgisayar destekli tasarım (CAD) programı
kullanılmıştır. Yapılan tasarımlar ANSYS Mechanical, ANSYS Fluent, XFLR5 programları
kullanılarak nümerik sonuçlarla doğrulanmıştır.

Şekil 5: Aracın üç görünüş ve perspektif çizimi
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Bağlantı parçalarında, yük bırakma sisteminde ve kuyrukta Polilaktik Asit (PLA) malzemeden
üretilmiş parçalar kullanılmıştır. Motor yuvasında, fırçasız motorun oluşturduğu fazla
sıcaklıktan dolayı ısıl dayanımı az olan PLA malzeme yerine Polietilen Tereftalat (PETG)
filament tercih edilmiştir. Üç boyutlu yazıcı ile üretilen parçaların doluluk oranı, istenilen
ağırlık/dayanım oranlarının elde edilebilmesi amacıyla %20 olarak belirlenmiştir. Kuyruk ve
kanatta bulunan parçaların gövdeye bağlantısı için 12 mm çapında karbon fiber boru
kullanılmıştır. Gövde; ana parça ve kapak olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Gövdenin
dayanıklılığını arttırmak ve üzerinde oluşabilecek hasarları en aza indirmek amacıyla cam elyaf
ve karbon fiber malzemeden üretilmiştir. Ayrıca, düşük et kalınlığı sayesinde istenilen
boyutlarda daha fazla kullanılabilir hacim sağlanmıştır. Gövde hacmi, elektronik bileşenlerin
yerleştirilebileceği genişlikte olup kolayca müdahale edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. İniş
esnasında oluşabilecek hasarları minimuma indirmek adına gövdenin alt yüzeyine cam elyaf
kumaşa ek olarak karbon fiber kumaş kullanılmıştır. Akışın, aracın üzerinden ayrılarak taşıma
kuvvetinin aniden düşmesini engellemek için gövde üzerinde keskin kenarlardan kaçınılmış,
kavisli yüzeyler tercih edilmiştir. GPS ve telemetri modülü hariç diğer bileşenler gövde içinde
konumlandırılmıştır. Gövde altına yerleştirilen kamera modülü ve atış sistemi iniş esnasında
zarar

görmeyecek

şekilde

yerleştirilmiştir.

Kanatların

hasar

alması

durumunda

değiştirilebilmesi için tak/çıkar mekanizması kullanılmıştır. Kanatların hareketini kısıtlamak
amacıyla 6 mm’lik ve 10 mm’lik iki adet karbon fiber boru kullanılmıştır. Gövde içerisinde
kanatların içerisinden geçen 10 mm’lik boruların bir arada kalmasını sağlamak için f12 mm’lik
karbon fiber boru kullanılmıştır. Uçak üzerinde karbon fiber boruların tercih edilmesinin sebebi;
hafifliği, sağlamlığı ve kanatlarda gerekli olan yeterli esnemeyi sağlamasıdır.

Şekil 6: Yapısal konfigürasyon çizimi
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Araca yüksek manevra kabiliyeti kazandırmak amacıyla ortadan kanatlı gövde tipi
belirlenmiştir. Kanat ve kanatçık XPS köpükten, yatay stabilizatör, dikey stabilizatör, yön
dümeni ve yükseliş dümeni fotoblok malzemeden üretilmiştir. Üretiminin kolaylığı, yüzey
pürüzsüzlüğü, hafifliği ve sağlamlığı gibi avantajlarından dolayı XPS köpük ve fotoblok tercih
edilmiştir. Aracın ilk görev için yaklaşık ağırlığı 1970 gram, ikinci görev için ise 2200 gramdır.
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
Seyir uçuşu sırasında havanın, kanat üstünden kopması nedeniyle taşıma kuvvetinin anlık
olarak düşmesini (stall) engelleyecek şekilde İHA’nın kanat profili seçimi ve uygun hücum açısı
belirlenmiştir. Kanat profili seçimindeki en önemli etkenler; tutunma kaybı (stall) karakteristiği,
maksimum taşıma katsayısı (CLMAX), taşıma/sürükleme katsayısı, kalınlık oranı ve yunuslama
moment katsayısıdır. Bu parametreler belirlenen önceliklere göre incelenmiş olup Tablo 5’te
puanlaması yapılarak MH114 kanat profili seçilmiştir. Puanlama, görev gereksinimlerini
karşılama seviyelerine göre yapılmıştır. En uygun olan 10, en az uygun olan 1 değerini almıştır.
Tabloda yapılan önem puanlaması bir katsayıdır. İlgili görev gereksinimi bu sayıyla çarpılarak
toplam puana ulaşılır.
Tablo 5: MH114 kanat profilinin seçimi

İHA ses altı hızlarda uçacağı için kalınlık oranı yüksek, kamburluk oranı düşük bir kanat profili
tercih edilmiştir. Hücum açısının belirlenmesi de kanat profili seçimi kadar önemlidir. Hücum
açısı hareket doğrultusu ile veter çizgisi arasında kalan açıdır. Hücum açısının artması belirli
bir sınıra kadar taşıma katsayının da artmasını sağlar. Bu sınır aşıldıktan sonra taşıma
azalarak sıfır olur ve tutunma kaybı yaşanır. Şekil 7 ve 8’de Reynold sayısının 160,000 ve
mach sayısının 0,029 değerleri için MH114 kanat profilinin XFLR5 programında kanat hücum
açısının taşıma, sürükleme ve moment ile olan ilişkisi gösterilmiştir.

Şekil 7: XFLR5 programında taşıma ve moment değerlerinin hücum açısıyla değişimi
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Şekil 8: XFLR5 programında taşıma ve sürükleme değerlerinin hücum açısıyla değişimi
Taşıma kuvveti, hava içinde hareket eden bir cismin yüzeyi boyunca havanın cisim üzerinde
oluşturduğu normal kuvvetlerin bileşkesidir. Taşıma kuvvetinin ağırlığa eşit olması durumunda
seyir uçuşu; ağırlıktan fazla olması durumunda kalkış hareketi gerçekleşir. Taşıma kuvveti 𝑳;
havanın yoğunluğu 𝝆 (normal şartlar altında), serbest akış hızı 𝒗, taşıma katsayısı 𝑪L ve kanat
yüzey alanı 𝑨 kullanılarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama sonucunda taşıma kuvveti 37,322 N
olarak bulunmuştur. Sürükleme kuvveti, bir akışkanın hareket halinde olan cisme aynı yönde
etki eden ve düşük tutulması gereken bir kuvvettir. İndüklenmiş (parazit) sürükleme, kanat alt
yüzeyindeki yüksek basınçlı havanın, kanat üst yüzeyinin uç tarafından alçak basınçlı tarafa
dairesel hareketi sonucu taşıma kaynaklı oluşan bir sürüklemedir. Şekil 9 ve Tablo 6’da
ANSYS Fluent’de yapılan analizler sonucunda İHA’nın alt sistemleri tarafından oluşan parazit
sürüklenmenin dağılımı verilmiştir.
L = CL × 𝜌 ×

v2
× A = (1.4) × (1.275 kg/𝑚3 ) × (122 ÷ 2 𝑚/𝑠) × (0.2904 𝑚2 ) = 37, 322 𝑁
2
Tablo 6: Parazit sürükleme katsayısının yüzde ağırlığı

Şekil 9: Araç üstündeki parazit sürükleme katsayısı dağılımı
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Şekil 10: ANSYS Fluent üzerinden elde edilen yüzeye etki eden basınç dağılımı
Stabilite; aracın rüzgâr, titreşim, türbülanslı akış rejimleri gibi bozucu etkilere karşı
dayanabilme ve normal uçuşuna devam edebilme yeteneğidir. Araç, uçuşun tüm aşamalarında
statik ve dinamik olarak enine, boyuna kararlı olmalıdır. Stabilite ve kontrol analizinin amacı
araç

kontrol

yüzeylerinin

boyutlandırılması,

ağırlık

ve

basınç

merkezlerinin

konumlandırılmasıdır. Kontrol ve stabiliteyi etkileyen unsurlar konusunda literatür taraması
yapılmıştır. Bunun sonucunda İHA’nın tasarım aşamasında yüksek kararlılık için çeşitli
unsurlara dikkat edilmiştir:
•

Araç içi konfigürasyonu ağırlık merkezinin, basınç merkezinin önünde olacak şekilde
yapılmıştır.

•

Görev mekanizması, aracın tutunma kaybını engellemek amacıyla gövde altına
yerleştirilmiştir.

•

Yüksek statik ve dinamik stabilite için Pixhawk 4 Mini uçuş kontrol kartı kullanılmıştır.

•

Çeyrek veter aerodinamik merkez olarak belirlenmiştir.

•

Pervane, yunuslama momentini düşürmek için basınç merkeziyle aynı hizada,
savrulma momentini düşürmek amacıyla aracın önüne yerleştirilmiştir.

•

Daha iyi stol karakteristiği için kanat açıklık oranı 6 olarak belirlenmiştir.

•

Kanatçık ve yatay stabilizatör yüzey alanı, kanat yüzey alanının %25’i olacak şekilde
boyutlandırılmıştır.

•

Dikey stabilizatör kanat alanının %10’u, yön dümeni ise dikey stabilizatörün yüzey
alanının %25’i olacak şekilde boyutlandırılmıştır.
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1

2

Şekil 11: Uçuş esnasında sağlanan stabilizasyonun gösterimi
Denge durumu bozulan uçağın kararlı duruma dönmek için verdiği tepkiler Şekil 11’de
incelenmiştir.
YUNUSLAMA

SAVRULMA

YUVARLAMA

Şekil 12: Kontrolcüden alınan yunuslama, yalpalama ve yuvarlama momenti değerleri
2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Görev-2’de İHA’nın koordinatları bilinmeyen 2,5 metre çapındaki kırmızı yük bırakma alanına
topları bırakması gerekmektedir. İlk turda alanın koordinatları belirlenmeli ardından ikinci ve
üçüncü turlarda topların alana bırakılması beklenmektedir. Bu sebeple yük bırakma işlemi iki
aşamada ele alınmıştır. İlk aşama İHA’nın birinci turunda alanın koordinatlarını görüntü işleme
yardımıyla belirlemesidir. Görüntü işleme gerçekleştirilirken açık kaynak kodlu OpenCV
kütüphanesiyle kullanılmıştır. Görüntü, Raspberry Pi Kamera Modülü ile alınarak görev
bilgisayarı Raspberry Pi 4 ile belirlenmiştir. Raspberry kamera modülü gövdenin altında, geniş
bir alanı görüntüleyecek şekilde gövdenin alt yüzeyinde konumlandırılmış olup kameranın
zarar görmemesi için PLA malzemeden üretilmiş bir kutu içerisinde muhafaza edilmiştir. İkinci
aşama koordinatları belirlenen alana toplara bırakması işlemidir. Yük bırakma işlemi, gövdenin
içerisinde belirli bir yükseklik bırakılarak konumlandırılmış olan yük bırakma mekanizmasıyla
gerçekleştirilmiştir. Aracın aerodinamik yapısının bozulmaması için yük mekanizması gövde
içerisine yerleştirilmiştir. Üretim kolaylığı sağlaması sebebiyle yük bırakma mekanizması, 3B
yazıcı ile PLA malzemeden üretilmiştir. Yük bırakma mekanizmasının tasarımı ve üretimi;
sorunsuz bir şekilde çalışması, hafifliği, sağlamlığı, atılacak topların büyüklüğü ve ağırlık
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merkezine olan etkisi gibi kriterler göz önüne alınarak yapılmıştır. Topların bırakılmasını
sağlayan mekanizmanın kapakları, topların en hızlı şekilde bırakılması için tasarlanmış ve iki
adet servo motor yardımıyla açılmaktadır. Kapaklar yaklaşık 120 ° lik bir dairesel bir eksende
aşağı ve yukarı yönde hareket etmektedir. Yüklerin bırakılma işlemi gerçekleştirilirken hava
aracının ağırlık merkezine ve stabilitesine negatif etkisini minimum düzeye indirilmesi için
toplar ağırlık merkezini ortalayacak şekilde yerleştirilmiştir. Mekanizmanın toplam ağırlığı 69
gramdır ve bileşenleri Şekil 13’te gösterilmiştir.

Şekil 13: Görev mekanizması elemanlarının gösterimi

Şekil 14: Görev mekanizmasının üretilen ve tasarlanan hali
2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
İHA’nın elektronik ekipmanları birbiriyle olan uyumu, verilen görevleri doğru ve kısa sürede
yapabilme kabiliyetleri doğrultusunda seçilmiştir. Araç üzerinde konum tespiti için GPS, yer
istasyonu ile haberleşmek için telemetri ve ikinci görevde görüntü işlemede kullanılmak üzere
Raspberry Pi 4 kullanılmıştır. Devre bağlantı şeması Şekil 15’te gösterilmiştir.
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Şekil 15: Elektronik devre şeması
Uçuş Kontrolcüsü (Pixhawk 4 Mini)
Uçuş kontrolcüsü; muadillerine göre daha küçük yapıda olması, diğer
elektronik bileşenlerle uyumlu çalışabilmesi ve kullanım kolaylığı göz
önünde bulundurularak seçilmiştir. Pixhawk 4 Mini modeli Pixhawk’ın
önceki versiyonlarından farklı olarak bünyesinde bulundurduğu ek
sensörler, yüksek sıcaklıklarda doğru veri aktarımı ve titreşim yalıtım
özelliği ile öne çıkmaktadır. Aynı zamanda diğer kontrolcülerde
Şekil 16
bulunmayan optik akış ve akım sensörlerini desteklemektedir.
Motor (SunnySky 2820 800 KV)
Motor seçimi fiyat/performans verimine ve görev isterlerine uygun olarak
yapılmıştır. Seçilen SunnySky marka motor 138 gram ağırlığında olup
50-60

amperlik

ESC’ler

ve

3-4

hücreli

Li-Po

bataryalar

ile

kullanılabilmektedir. Araçta kullanılacak pervane, aracın ağırlığı, uçuş
süresi gereken manevra kabiliyeti göz önüne alındığında 11x7 olmasına
Şekil 17

karar verilmiştir. Motor verilerine göre seçilen pervane ile birlikte 2150
gram itki sağladığı belirlenmiştir.
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Elektronik Hız Kontrolcüsü (Hobbywing Skywalker 50A ESC)
Çıkış akımı olarak sürekli 50A, 10 saniyeye kadar ise 65A akım
verebilmektedir. Emniyet kurma özelliği ve gaz kalibrasyon özelliğine
sahip olmakla beraber alçak gerilim koruması, aşırı ısınma koruması
ve gaz sinyal kaybı korumasını da içerisinde bulundurmaktadır. Tercih
Şekil 18

edilen ESC, kullanıcı tarafından programlanabilmektedir.

Mini Bilgisayar (Raspberry Pi 4) ve Kamera Modülü (Raspberry Pi Kamera Modülü v2)
İkinci görevde, kırmızı alanı tespit etmek ve tespit edilen bu alana yük
bırakılması için tercih edilmiştir. Pi 4; 5V gerilim, 3A akım ile çalışan
ve 0 ~ 50°C çalışma sıcaklık aralığı bulunan bir mini bilgisayardır.
Raspberry Pi 4; Pixhawk ile kolaylıkla bağlantı kurması ve gerekli tüm
kurulumlar için geniş veri havuzu bulunmasından dolayı seçilmiştir.
Şekil 19

Kamera modülü olarak Raspberry Pi v2 Kamera kullanılmıştır. 8

megapiksel çözünürlük ve yüksek kalite Sony IMX219 görüntü algılayıcı sensör bulunmaktadır.
Servo Motor (Emax ES08MD II)
Analog servo modellerine göre daha hızlı sinyal iletimine ve yüksek
merkezleme kabiliyetine sahip olmasıyla kontrol yüzeylerinde istenilen
yüksek performans alınması amacıyla tercih edilmiştir. Küçük yapısı
Şekil 20

elektronik entegrasyonu kolaylaştırmıştır.

GPS (NEO M8N)
GPS modülü olarak Ublox Neo-M8N seçilmiştir. Daha önceki serilerine
göre sinyal yenileme daha hızlı gerçekleşmektedir. Pixhawk uçuş
kontrolcüsüyle stabil bir şekilde çalışmaktadır. Bünyesindeki gelişmiş RF
yapısı ve paraziti minimize etme özelliği ile maksimum performans sağlar.
Şekil 21
Telemetri (Xbee Pro S2C)
Xbee Pro kendisi içerisinde şifreleme konfigürasyonu bulunduğundan
dolayı şifreleme için başka modül kullanılmamıştır. Şifreleme, araç ve
yer istasyonu arasında daha güvenli bir iletişim sağlamaktadır. Xbee
serisi telemetri, güçlü bir şifreleme standardı olan AES-128 standartları
Şekil 22

kullanmaktadır. AES-128,128 bitlik bir anahtar oluşturarak güvenli

haberleşmeyi sağlamaktadır. 2.4 GHz frekansında veri transferi gerçekleştirmektedir.
RC Kumanda ve Kumanda Alıcısı (FrSky Taranis X9D Pro)
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Kumanda yenilenen haberleşme protokolü sayesinde daha hızlı tepki
verme,

ayarlanabilir

sesli

komutları

ile

bilgilendirme,

kolayca

programlanabilme özelliği sayesinde güvenli ve performanslı uçuş
sağlamıştır. Kumanda alıcısı elektromanyetik dalga tabanlı iletişim
sağlar. Kablosuz ses ve veri iletişimi için kullanılır. Araçta alıcı olarak
Şekil 23

FrSky X8R kullanılmıştır.

Güç Dağıtım Kartı (PM 06)
Güç dağıtım kartı olarak PM07 seçilmiştir. Güç dağıtım kartı üzerinden
dağıtılabilecek maksimum akım 120 A’dir. 36 g ağırlığında olan bu
bileşen hem maksimum akım değerinin uygunluğu hem de aracın
kablolarının daha düzenli olduğundan seçilmiştir.
Şekil 24
Sigorta
Sigorta olarak 70 amper bıçak sigorta seçilmiştir. Bıçak sigorta,
beklentinin dışında gelişen acil bir durumda devrenin güç kaynağından
gelen gücü keserek devreyi korumayı amaçlamaktadır. Bu sistem
alternatiflerine göre çok daha hafif olduğu için tercih edilmiştir.
Şekil 25
Batarya (GENS ACE 5000mAh) :
İHA’dan beklenilen performansı alabilmek adına yüksek güce sahip
Bashing LiPo 5000mAh 14.8V 50C 4S batarya kullanılmıştır. Motor tam
güçle çalıştığında 8 dakika, ortalama güçte ise 14 dakika uçuş yapabilme
imkanı sağlamaktadır.
Şekil 26
Yer İstasyonu
Yer istasyonu, uçuş öncesi yazılımsal hazırlıkların yapılmasına ve otonom görev çizilmesine
olanak sağlar. Yer istasyonu olarak ara yüzü kullanımının kolay olması ve Pixhawk 4 Mini’yi
desteklemesinden dolayı Mission Planner seçilmiştir. Kullanılan telemetri sayesinde araçla
bağlantı kurularak uçuş bilgilerine ulaşılır.
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
İkinci görev kapsamında aracın yük bırakma alanını tespit edip verilen yükleri tespiti yapılan
alana bırakması beklenmektedir.
2.6.1 Hedef Tespit ve Tanıma Sisteminde Sağlanması Gereken Kriterler
Sistem tasarlanırken belirtilen görevi başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için aşağıdaki
kriterler göz önünde bulundurulmuştur:
•

Yük bırakma alanının hassas bir şekilde tespitlerinin yapılması,
14
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•

Görüntüde oluşabilecek gürültülerin giderilmesi,

•

İşlem yükünün en düşük seviyede tutulması,

•

Kullanılacak algoritmanın hızlı ve doğru çalışması.

2.6.2 Hedef Tespit ve Tanıma Sisteminde Kullanılacak Donanımlar
a. Görev Bilgisayarı (Raspberry Pi 4 Model B)
İkinci görevde Raspberry Pi 4 görev bilgisayarı olarak tercih edilmiştir. Üzerinde bulunan
Broadcom BCM2711 işlemci, 4 adet işlemci çekirdeği bulundurmakta ve 1.5 GHz frekansta
çalışmaktadır. Raspberry Pi 4’ün işlem gücü kullanılacak olan yazılımın işlem yükünü
karşılayabilmektedir. Aynı zamanda üzerinde Broadcom VideoCore VI grafik işlemcisi
bulunmaktadır. Bu grafik işlemcisi 2 GB’a kadar hafıza desteği sunmaktadır. Raspberry Pi
üzerinde bulunan pinler sayesinde pixhawk ile UART üzerinden seri haberleşme
yapabilmektedir.
b. Kamera Modülü (Raspberry Pi Camera v2 Modülü)
Raspberry Pi 4 Model B ile uyumlu ve stabil bir şekilde çalışabilen Raspberry Pi Camera v2
modülü hedef tanıma sisteminin kamerası olarak tercih edilmiştir. Bu kamera modülü 8 MP
çözünürlüğe ve 62,2 derece görüş açısına sahiptir. Kamera modülü üzerinde Sony tarafından
üretilmiş olan IMX219PQ görüntü algılayıcı sensör bulunmaktadır. Bu sensör sayesinde
otomatik beyaz dengesi, pozlama telafisi ve ortam ışığı algılama gibi özellikler
sağlanabilmektedir.
2.6.3 Hedef Tespit ve Tanıma Sisteminde Kullanılan Programlama Dili ve Kütüphaneler
Hedef tespit ve tanıma sisteminin yazılımı için C++ programlama dili tercih edilmiştir. C++
makine dilene yakın bir dil olması sebebiyle performans açısından diğer programlama
dillerinden daha avantajlıdır. C++ nesne yönelimli ve birden fazla programlama paradigmasını
bünyesinde barındıran bir dildir. İHA’nın hedef tanıma sistemi için C++ diline entegre olan
OpenCV kütüphanesi kullanılmıştır. OpenCV, C/C++ dilleri kullanılarak yazılmış bir
kütüphanedir. Bu sebeple kullanılan programlama dili ile optimizedir. OpenCV ve C++ geniş
bir kitle tarafından kullanılmaktadır. Bu sayede pek çok kaynak ve örneğe ulaşmak
mümkündür. Geliştirilecek olan yazılım, gerekli performans kriterlerini sağlamalıdır. OpenCV,
gerekli renk ve şekil tanıma algoritmalarına sahiptir. Bu sayede yazılım hızlı ve hafif bir yapıda
geliştirilmiştir. Hedef tespit işlemleri için OpenCV tarafından sağlanan renk ve nesne tanıma
fonksiyonları kullanılmıştır. Hedef tanıma ve yük bırakma sisteminin başarılı bir şekilde
çalışması için matematiksel modellemeler yapılmış ve kullanılan algoritmalara entegre
edilmiştir. Otonom uçuş kontrol kartı ile haberleşme için MAVSDK kütüphanesi kullanılmıştır.
MAVSDK kütüphanesi C++ için basit bir API sunmaktadır. Bu API sayesinde MAVLink
protokolü kullanılarak haberleşme sağlanmaktadır. MAVSDK kütüphanesi kullanılarak
telemetri, durum, parametre verilerine erişim sağlanabildiği gibi görev yönetimi ve araç kontrolü
gibi özellikler de kullanılabilmektedir.
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2.6.4 Hedef Tespit ve Tanıma Sisteminde Kullanılacak Algoritma

Şekil 27: Algoritma akış diyagramı
Hedef tespit ve tanıma sistemi için uçuş süresince kamera modülünden görüntü alınacaktır.
Alınan görüntü BGR (mavi-yeşil-kırmızı) renk formatından HSV (renk tonu-doygunlukparlaklık) renk formatına çevrilmektedir. HSV formatının seçilmesindeki sebep renk verisi ile
birlikte doygunluk ve parlaklık verilerini kullanmaktır. Doygunluk ve parlaklık verilerinin
manipüle edilebilmesi, renklerin filtre edilebilmesinde daha başarılı sonuçlar vermektedir.

Şekil 28: BGR renk formatı

Şekil 29: HSV Renk Formatı

Görüntünün yumuşatılması ve gürültülerin giderilmesi için medyan filtresi (median blur)
uygulanmaktadır. Görüntü, belirlenen eşik değerlerine göre kırmızı renk, beyaz; diğer renkler
siyah olacak şekilde maskelenir.

Şekil 30: BGR, HSV ve maskelenmiş görüntü
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Maskelenen görüntü içerisinde oluşan gürültüleri gidermek için için Gaussian Blur metodu
kullanılmıştır. Ardından kırmızı yuvarlak alanın tespiti için Hough Circles metodundan
yararlanılmıştır. Alanın başarıyla tespit edilmesinden sonra hedefin merkezi belirlenip alanın
koordinatları kaydedilmektedir. Koordinatların kaydedilmesiyle birlikte İHA’dan anlık olarak
telemetri verileri alınmaya başlanır. Bu veriler kullanılarak atış için gerekli olan matematiksel
hesaplamalar yapılır. Bu matematiksel hesaplamalar sayesinde elde edilen yatay atış
konumuna ulaşıldığında bulunulan tura göre servo kapakları açılır ve atış gerçekleştirilir.
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Bu bölümde araca ait performans verileri her iki görev için de hesaplanmış olup uçuş
testlerinden elde edilen veriler referans alınarak görev puanı hesaplamaları için tahminlerde
bulunulmuştur. Elektronik donanımda kullanılan bütün elemanların çektiği güç veri föyleri
okunarak teorik olarak bulunmuştur. İki görevde de kullanılacak pil aynı olup 4 hücreli 5000
mAh kapasiteli lityum polimer bir pildir. Kullanılan bu pil, tam dolu durumda 14.8 V gerilim
sağlar. 14.8 V ve 5000mAh değerleri çarpıldığında bataryanın araç için sağladığı yük miktarı
saatte 74W olarak elde edilmiştir. Elde edilen bu değer elektronik bileşenlerin harcadığı toplam
güce bölünmesiyle minimum uçuş süresi hesaplanmıştır.
Tablo 7: Farklı batarya kapasitelerindeki minimum uçuş süresi

İki görev için aracın genel performans özellikleri Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8:Araç genel performans özellikleri

Görev-1
Birinci görevde İHA’nın, belirlenen uçuş güzergahını takip ederek iki tam tur atması ve görev
bitiş çizgisini geçerek piste hasarsız olarak iniş yapması istenmektedir. Görev 1‘i başarılı ve
en yüksek puanla tamamlamak için hafiflik, yüksek manevra kabiliyeti ve hız hedeflenmiştir.
Tahmini Görev-1 puanının hesaplanması için minimum ağırlık 1300 gram, minimum görev
süresi 60 saniye olarak varsayılmıştır.
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Tablo 9: Tahmini Görev-1 performansı

Görev-2
İkinci görevde İHA’nın, koordinatları belirli olmayan 2.5m çapındaki kırmızı yük bırakma
alanına iki adet topu bırakması gerekmektedir. Görev esnasında İHA, Raspberry Kamera
Modülü ile alanın görüntüsünü alacaktır. Alınan görüntü OpenCV kütüphanesi kullanılarak
işlenecek ve yük bırakma alanının tespiti yapılacaktır.
Tablo 10: Tahmini Görev-2 performansı
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2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Elektronik ve mekanik bileşen seçimleri, fiyat/performans oranı göz önünde bulundurularak
yapılmıştır. Tablo 12’de araçta kullanılan ekipmanları içeren fiyat tablosu bulunmaktadır.
Tablo 11: Hava aracı maliyet ağacı

2.9 Yerlilik
Arayüz Tasarımı
Arayüz tasarımı, hava aracının uçuş kontrol kartından ve gerekli sensörlerden gelen verilerin
işlenerek ve Basic T standartlarına göre referans alınarak Qt programı üzerinden gösterimi
tasarlanmıştır. Arayüz tasarımındaki uçuş göstergelerinin bileşenleri çok yönlü çizim araçları
sağlayan Adobe Illustrator çizim programı kullanılarak özgün vektörel çizimleri yapılmıştır.
Birden çok platformu desteklemesi, profesyonel arayüz tasarımları içermesi ve gömülü yazılım
destekleri sunmasından dolayı Qt programı tercih edilmiştir. Yazılım dili olarak Qt programının
çok çeşitli kütüphaneleri içermesi ve daha etkin bir biçimde çalışmasına olanak sağlaması
sebebiyle C++ yazılım dili kullanılmıştır. Arayüz tasarımında uçağın, deniz seviyesinden
yüksekliğini gösteren altimetre, hava ve yer hızlarını gösteren hız göstergeleri, uçağın
Dünya’ya göre oryantasyonu konusunda bilgi veren jiroskop, uçağın seyahat ettiği yönü
gösteren yön göstergesi ve uçağın uzunlamasına eksen etrafındaki dönüşünü gösteren dönüş
göstergesi kullanılmıştır. Arayüzün kaynak koduna buradan ulaşabilirsiniz.
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