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1. PROJE ÖZETİ
Gazi Uzay, bir grup mühendislik fakültesi öğrencisi tarafından 2019 yılında kurulmuş proje
odaklı bir takımdır ve misyonu; günbegün ilerleyen teknoloji ile birlikte bilgi birikimini artırıp,
nesilden nesile hayalleri peşinden koşan her bir takım üyesine aktarmaktır.

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Öncelikle yarışma isterlerini belirleyip görevlere göre analizlerimizi gerçekleştirdik ve bu
analizler sonucu aracımızın hangi kabiliyetlerinin daha iyi olması gerektiğine karar verdik.
Sonrasında ise bize fikir vermesi açısından biyotaklit örneklerini inceledik. Öncelikli kriterimiz
aerodinamik yapı olduğu için buna en uygun olan canlıları araştırdık. Bizim için en uygun
canlının okyanusun en hızlı memelilerinden birisi olan Orkalar (Katil Balinalar) olduğunu tespit
ettik. Gövde tasarımımızda Orkalar’ın aerodinamik yapısını feyzaldık.
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1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Takımımızın kurulduğu süreçten, yarışma bitiş sürecine kadar olan iş zaman çizelgemiz
hakkındaki detaylı bilgilere aşağıda verilen tablo üzerinden ulaşabilirsiniz .
PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

İnsansız Hava Araçları

Yaptığımız araştırmalarda; genellikle kullanılan malzemeler,

Hakkında Ön Araştırma

kurulması gereken sistemler, sağlanması gereken koşul &
ekipmanlar ile ilgili bilgi topladık.

Alt Sistemlerin & Alt Sistem

Batarya, motor, gövde ve kanat malzemeleri, kamera ve

Ekiplerinin Belirlenmesi

görüntü işleme elemanları tedarik edilmiştir.

Alt Sistem İhtiyaçlarının

Güç (batarya) tüketim testi, itki testleri, şase dayanıklılık

Belirlenmesi ve Araştırma

testleri, failsafe testleri, yük bırakma alanı tanıma testi,
kamera ve görüntü işleme testi yapılmıştır.

Yarışmanın Yapılacağı

Yarışmanın yapılacağı ortamı ve koşulları inceleyerek;

Ortam & Koşulların

insansız hava aracımız için kullanmayı düşündüğümüz

İncelenmesi

malzemelerimizi, bu koşullara uygun seçtik.

Kanat Yapısı Tasarımları &

Uygun kanat profilleri belirlenip gerekli analizler yapıldı ve en

Analizleri ve Belirlenmesi

uygun profil belirlendi.

Gövde Tasarımları \ Atış

Gövde

Mekanizması Tasarımı &

mekanizmamızı tasarladık ve gövdeye konumlandırdık.

tasarımımızı

ve

analizlerimizi

yaptık.

Atış

Analizleri
Yazılım Mimarilerinin & Akış

Flowchart ile yazılım planımızı yaptıktan sonra, gerekli

Şemasının Oluşturulması

program ve dil ile yazılımlarımızı planlı bir süreçle
tamamladık.

Elektrik Alt Sisteminde

Gerekli

elektronik

bileşenleri

seçtikten

Kullanılacak Malzemelerin

bağlantılarla devre şemasını çizdik.

sonra

uygun

ve Devre Şemasının
Belirlenmesi
Mekanik Parça Üretimleri &

Gövde, kanat ve kuyruk parça üretim testleri yapılmıştır.

Testleri

Testler sonucundaki verilere göre malzemelerimiz seçilerek
üretime başlanmıştır.

Elektronik Alt Sistem &

Bu kısımda motor-esc-lipo bağlantıları yapılmıştır. Ayrıca

Gövde Montajları

devre şemasında yer verdiğimiz orange cube, raspberry pi,
telemetri, alıcı, servo motorlar, sensörler, failsafe testi için
akım kesici ve sigortanın kablolama ve lehimleme işlemleri
yapılmıştır.

Ağırlık Merkezi Tespiti &

Stabil bir uçuş için gerekli olan ağırlık merkezi konumunu

Ayarlanması

sanal

ortamda

planladık

ve

kanatlara

yakın

olması

gerektiğine karar verdik.
Görüntü İşleme Alıştırmaları

Görüntü işleme kodları yazarken, öncelikle birkaç çeşit renk
işleyip ne ile karşılaşacağımızı görmek istedik. Sonrasında
şekil işleme kodları yazıp; birkaç cisim tanıttık ve görev için
gerekli kodu yazdık.

Uçuş Öncesi Testler - Uçuş

Uçuş öncesi gerekli testler yapıldı ve hatalar düzeltilerek

Testleri & Tasarım

uçuşa hazır hale getirildi.

İyileştirme

NOT : Final haftası nedeniyle aksattığımız çalışmaların üzerine takımımızdan bazı takım
arkadaşlarımızın Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle karantina sürecine girdik ve
planladığımız programın gerisine düştük. Bundan dolayı program sürecimizi tekrardan
düzenledik ve bu değişiklikleri Gannt şemasında aktardık.

2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
(Referans Merkezi İç-Dış bileşenlerinin Konumu ve Ağırlık Merkezi Kısmında Belirtilmiştir.)

İç-Dış Bileşenlerinin Konumu

İç-Dış Bileşenlerinin Ağırlıkları

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
2.2.1 Şase
Gövde malzememiz olan XPS köpüğün dış kısmına epoksi karışımı uygulayıp gövdeyi
daha sert bir hale getirdik. Böylelikle gövde üzerinde yaptığımız montajlarda ezilmelerin önüne
geçtik. Kanadımız için ise yine aynı malzeme olan XPS köpüğün arasına 1 metre uzunluğunda
ve 4mm çapında olan 2 adet karbonfiber çubuk kullandık. Ek olarak ise kanadımızın dış kısmını
karbonfiberle kapladık. Böylelikle kanadımız normal haline göre ağırlaşsa bile sağlamlık
açısından oldukça tatmin edici sonuçlar verdi. Kuyruğumuz için de yine XPS içerisine 4mm
çapta olan karbonfiber çubuktan tek parça kullandık. Kuyruk ile gövde arasında bağlantıyı ise
dış ve iç çapları sırasıyla 30 mm, 28mm olan karbonfiber boru kullanmaktayız. Kullandığımız
borunun içerisinden kablo bağlantılarını da kolaylıkla yapmaktayız. Ek olarak yapacağımız
uçuşlar sonrasında ihtiyaç olması halinde kuyruk için de epoksi karışımı uygulamayı
düşünmekteyiz.
2.2.2 Gövde
Gövdemiz için hacim olarak büyük ve aerodinamik kriterlere
uyan bir tasarım yapmaya çalıştık. Böylelikle içindeki bileşenleri
olabildiğince rahat ve kolay ulaşabilir konumlara yerleştirmeyi
hedefledik.

Yaptığımız

analizler

sonucunda

ise

rüzgara

direnç

Gövde Görseli

oluşturabilecek bir kısım olmadığı konusunda emin olduk.
Tasarımdan önce biyotaklit örnekleri için literatür taraması
yaptık ve okyanusun en hızlı memelilerinden biri olan Katil
Balinalardan (Orkalardan) esinlendik.

Katil Balina(Orka)

2.2.3 Kanat
Kanat

için

önceliğimiz

gereken

kaldırma

kuvvetini

sağlayabilecek düzeyde olması ve stabil uçuşa elverişli olmasıydı.
Bundan dolayı kanat profilimizi N-11 seçip, gövdeye 3 derecelik açıyla
konumlandırdık ve kanat alanını olabildiğince büyük tuttuk. Böylelikle
gereken kaldırma kuvvetini daha rahat elde ettik. Kanat gövde
arasındaki montajı ise yaptığımız 3d baskı yardımıyla kolaylıkla
sağladık. Kanadımızın montajının kolaylıkla takılıp çıkartılabilir
olmasına özellikle önem verdik. Kanadımızın ölçüleri Tablo 2.2.3’de

Kanat Görseli

verilmiştir.
Kanat
Kanat Profili

N11 Foil

Veter Uzunluğu

28 cm

Kanat Uzunluğu

140 cm

Kanat Alanı

3920 cm²
Tablo 2.2.3

2.2.4 İniş Takımı
İniş takımlarında sağlam ve hafif malzemeyi
seçmeyi hedefledik ve en uygun malzemenin
alüminyum olduğu konusunda karar kıldık. Bundan
dolayı arka iniş takımlarımızda alüminyumdan
yapılmış malzemeleri tercih ettik. Ön iniş takımımız
için ise çelikten yapılmış yaylı bir sistem kullanıp

İniş Takımları

alüminyum malzemeye cıvata kullanarak sıkıştırdık ve gövdemize sıcak silikon yardımıyla
yapıştırdık. İniş takımlarımızın gövdeyle temas ettiği kısımlarda uçuşlardan sonra deformeler
olduğunu gördük ve bunun için ise ilerleyen günlerde gövdenin alt kısmına karbonfiber levha
yapıştırıp iniş takımlarımızı da ona sabitlemeyi düşünmekteyiz.

2.2.5 Kuyruk
Kuyruk için taşıma kuvveti ihtiyacımız olmadığı ve stabil
uçuşa uygun olması gerektiği için simetrik yapıda olan Naca
0012 profilini seçtik. Ölçüleri Tablo 2.2.5 ‘de verilmiştir.
Kuyruk
Elevator

Rudder

Kanat Profili

Naca0012

Naca0012

Veter Uzunluğu

15 cm

15 cm

Kanat Uzunluğu

50 cm

20 cm

Tablo 2.2.5
2.2.6 Kontrol Yüzeyleri
Gereken

manevra

kabiliyetini

sağlayabilmek

açısından

kontrol

yüzeylerimizi

olabildiğince büyük yapmaya özen gösterdik. Ölçüleri Tablo 2.2.6 ’da verilmiştir.
Elevator

Rudder

Aileron

Flap

Genişlik

6 cm

5 cm

6 cm

6 cm

Uzunluk

50 cm

18 cm

30 cm

15 cm

Tablo 2.2.6
2.2.7 Hareket Kontrol Elemanları
Kontrol yüzeylerinin hareketlerini yönlendirmek için metal çarklı ve yüksek torklu
sistemlerinden ötürü mg90s servolar tercih edilmiştir. Bu servo motorlar 13 gr ağırlığında 2
kg/cm torka sahiptir.

İç-Dış Bileşenlerin Araç Üzerindeki Konumu ve Ağırlık
Merkezi

Teknik Çizim

Yapısal Konfigürasyon

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
İhamızdan istenen görevde arzu edilen irtifa seviyelerinde istenilen süre zarfı içerisinde
havada kalabilmesidir. Bu gereksinimin karşılandığını gösteren aerodinamik analizler ve
hesaplamalar sonucunda elde edilen verileri grafikler yardımıyla desteklemekteyiz.
Aerodinamik analiz kısmındaki en önemli unsur ihamızın taşıma (lift), sürüklenme (drag) ve
moment katsayısı değerlerinin belirlenmesidir. Analiz programları olarak Ansys ve XFLR5
programları kullanılmıştır. Ansys programında CFD (Computational Fluid Dynamics)
uygulamaları ile hesaplamalar yapılmıştır. XFLR5 programında ise ihamızın kanat ve kuyruk
analizlerini gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Grafiklerde görüldüğü gibi ihamızın belirli aralıktaki reynold sayılarına göre kanat ve
kuyruk profilleri üzerindeki aerodinamik analiz katsayıları ortaya çıkmıştır. Bu analizler sonucu
moment katsayısının hücum açısıyla değişimi, taşıma katsayısının hücum açısıyla değişimi ve
sürüklenme katsayısının hücum açısıyla değişimi elde edilmiştir. Analizler sonucunda kanat
profilimiz için N-11 airfoil seçilmiştir. Seçmiş olduğumuz bu profil daha kararlı bir yapıya sahip
olması ve taşıma sürükleme oranının istenilen standartlara uygun olması sebebi ile tercih
edilmiştir. Ayrıca kanat profilimiz flaplar ile desteklenerek minimum sürede kalkışı
hedeflemekte ve iniş esnasında da alçalma oranını arttırması sebebi ile minimum sürede iniş
yapmayı hedeflemektedir. Analiz sonuçlarımıza dayanarak kuyruk seçiminde ise NACA 0012
profili uygun görülmüştür. Kuyruğumuzun trim, stabilite ve kontrol açısından önem arz
etmektedir. Sonuç olarak kanatlarımız tarafından oluşturulacak olan yunuslama momenti
nedeniyle kuyruğumuz gerekli trim ve kontrol ayarlarını yapacaktır.
Ansys üzerinden gerçekleştirmiş olduğumuz analiz sonuçlarında ise ihamızın akış
analizi üzerinden elde etmek istediğimiz değerleri bulduk ve bu değerler sonucunda gerçek
ortama yakınlığı test edilmiş oldu. Böylelikle ihamızın hava akımına karşı oluşturacağı hız,
basınç, yoğunluk vs. gibi parametreler hesaplanmış ve türbülans modellemesi açısından
laminar geçiş veya türbülans akışı gözlemlenmiştir.

İhamızın verimliliğini artırmak, daha stabil bir şekilde uçabilmesi ve kanatlardan dolayı
meydana gelen vortexleri (girdapları) azaltmak ve engellemek adına ihamız da “winglet”
kullanmaya karar verdik. Böylelikle kanat ucundaki sürtünmenin azalacağına ve taşıma
kuvvetinin artacağına inanıyoruz.

2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Verilen görevi başarılı bir şekilde tamamlayabilmek
için kendi tasarladığımız yük bırakma sisteminde atış
mekanizmasının dışarıdan kolaylıkla açılabilir ve toplar
kapak kısmından rahatlıkla yerleştirilebilir olacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu sayede topları haznemize en kısa
sürede yerleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Atış Mekanizması Tasarım

Uçuşun ilk turunda koordinatları belli olmayan top bırakma alanının belirlenmesi
Raspberry Pi ile yapılacaktır.
Atış haznemiz iki silindir kısımdan oluşmaktadır, silikon
topları rahatça içerisine alacak hacme sahiptir ve her silindirin
alt kısmında yatay olarak konumlandırılmış olan servo
motorlar ile bağlantılı kapaklar kullanılarak açılıp kapanabilen
yalın bir sistem amaçlanmıştır. Ayrıca kapakların karşıdan
gelen hava akımından etkilenmemesi için konumlandırma
rüzgara

paralel

olarak

yapılmıştır.

Malzeme

olarak

tasarımımızın rahatlıkla üretilebilmesi ve hafif bir yapıda

Tasarım Görseli

olması amacıyla 3-B yazıcıda PLA kullanarak üretim yapmaya
karar verdik. Böylelikle gereksiz hacim artışının önüne
geçeceğimizi ve kütle olarak en uygun tasarımı yapacağımızı
düşünmekteyiz

Atış Mekanizması Boyutları

Atış Mekanizması
Elemanları

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
Motor ve Pervane Seçimi
Yapmış olduğumuz itki hesabına göre DYS D3542 1450 kv motor tercih edilmiştir.
Motor 4 hücreli (16.8 v maksimum değerde) lipo pil ile maksimum devir 24360 devir/dk’dır.
Yapılan testler ve itki hesapları sonucu 9 inç(çap)*5 inç(pitch) boyutlarında pervane tercih
edilmiştir.
Motor Tipi

Fırçasız Dıştan Hareketli

Gerilim

7.4V – 14.8V (2-4S)

Maksimum Akım

48 A

Güç (Max)

690 Watt

Yüksüz Akım

4A

Boyutu

35mm – 42mm

Kütlesi

130 gr
Motor Özellikleri Tablosu

Motor Teknik Çizim Görseli
ESC Seçimi
Elektronik hız kontrolcüsü olarak skywlaker 80A esc kullanılacaktır. Elektronik devre
şemasındaki bütün bileşenlerin (motor,sensörler ,servolar …)verilerine bakılıp akım 52.37 A
olarak hesaplanmıştır.Fakat risk almamak için 80 A esc kullanılacaktır.
Gerilim

2-6S Lipo

Tepe Akımı

100A

Motor Tipi

Fırçasız

BEC devresi

5V-5A

Kütlesi

63 gr
ESC Özellikleri Tablosu

Batarya Seçimi
Güç kaynağı olarak fazla deşarj kapasiteleri ve diğer pillere göre daha hafif olmaları
sebebiyle lityum polimer(li-po) pil kullanılması uygun görülmüştür. Leopeard-Power 4200
mAh 40C lipo kullanılacaktır.İha yukarıda da belirtildiği gibi 52.37 amper akım
çekmektedir.(motor tam devirdeyken çektiği akım eklenmiştir.)Motor yarım devirdeyken İha
uçuş süresi boyunca ortalama 28 amper akım çekmektedir.4200 mAh Li-po ile (4.2*60) / 28 =
9 dk enerji kullanabiliriz fakat gerçek uçuşta bu teorik olarak bulduğumuz değerden 1-2dk daha
düşük olacaktır.Li-po anlık olarak 40C*4.2=168 amper akım sağlayabilmektedir.
Raspberry Pi Seçimi
İkinci görevde yüksek isabet oranına ihtiyaç duyulduğu için görüntü işleme
kullanılacaktır. Görüntü işlemede yüksek işlem gücüne ihtiyaç vardır. Raspberry Pi 4
özellikleri bakımından görevlerde göz önünde bulundurulduğunda kullanılması en uygun
modeldir.

Devre Şeması
Otonom Uçuş Sistemi
Otonom uçuşun temel elemanlarından olan uçuş kontrol kartımız Pixhawk açık
kaynak kodlu STM32 tabanlı, yazılım tabanı olarakta Ardupilot’a dayanan sürekli
geliştirilmeye açık olan bir uçuş kontrol kartıdır. Otonom uçuşun diğer bir temel elemanı da
sözüne ettiğimiz uçuş kontrol yazılımı olan Mission Planner programıdır. Mission Planner
sabit kanat için kullandığımız uçuş kontrol yazılımıdır. Mission Planner yazılımı üzerinden
hava aracımızın manevra verileri, batarya durumu, telemetri bağlantı durumu, yer ve hava

hızı, aracın ulaştığı yükseklik, servo değer
ve durumları, GPS bağlantısı, hava
aracımızın havada kalma süresi, uçuş
sonrası kullandığımız veriler ve grafikler
gibi uçuş için gerekli tüm verileri elde
etmekteyiz.
Hava aracımızda, uçuş kontrol kartımız olan Pixhawk Orange Cube’ e Mission
Planner yazılımı üzerinden yazdığımız uçuş prlanımız ile görevlerin otonom şekilde yapılması
hedeflenmiştir. Bu yazılım tarafından oluşturduğumuz plan telemetri modülü üzerinden uçuş
kontrol kartımıza iletilecektir. Uçuş kontrol kartımızın belirlenen plan üzerinden uçuşu eksiksiz
ve doğru bir şekilde yapması için radyo, GPS, ESC, ivmeölçer gibi mühim kalibrasyonların
doğru şekilde yapılması önem arz etmektedir. Bunlara ek olarak uçağın manevra ve
davranışları ile ilgili parametrelerin eksiksiz olması önem taşımaktadır. Bu sistemlerde ve
parametrelerde oluşabilecek hata veya yapılan yanlışlıklar hava aracımızın düşmesi gibi kötü
bir senaryo ile karşılaşılmasına olanak verecektir. Bu bilgiler ışığında otonom uçuşu başarı ile
yapmak takımımızın hedefidir.
2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
2.6.1 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi:
Yarışma isterlerini göz önünde bulundurduğumuzda yapılacak olan yük bırakma alanını
tanıma ve hedef tespiti için renk algılama ve şekil işlemenin ön planda olduğuna karar verdik.
Yaptığımız araştırmalar sonucunda bir bilgisayarın yapabileceği çoğu şeyi yapabilme
kapasitesi, küçük boyutu ve programlanabilme özelliğinden dolayı Raspberry Pi 4 (1.5GHz
quad-core 64-bit ARM Cortex-A72 işlemci, 40 pinli GPIO bağlantı noktalı ve 8 gb Ram’li)
aygıtını kullanmaya karar verdik.
Görüntü işlemedeki en önemli kısım olan kamera
seçimini yüksek kaliteli görüntü algılama, büyük veri
işleme kapasitesi ve 8 megapiksel sabit odak noktası ve
1080p desteklemesi sebebiyle Raspberry Pi Camera
V2.1’den yana kullandık.
Raspberry Pi’dan aldığımız anlık görüntü işleme
verilerini Orange Cube, GPS ve pitot tüpten gelen verilerle
birleştirerek rota tayin etme, uygun irtifaya inebilme,
zamanında ve isabetli

atış yapabilme gibi temel

hedeflerimize ulaşmayı başardık.

Belirttiğimiz hedefleri yerine getirebilmek için birbiri
içinde çalışabilen kodlar yazdık ve iç içe sürekli tekrar
eden döngülerden yararlandık. Raspberry Pi’dan hem
renk işleme hem de şekil işleme kodlarını tek bir döngüde
kullanıp bağladığımız servolardan anlık reaksiyonlar
aldık.

Yarışma

alanında

Raspberry

Pi’ın

gördüğü

herhangi bir kırmızı renkte anlık olarak servoları
çalıştırmaması için renk skalasını ona göre ayarlayıp filtre
uyguladık ve şekil işlemeyi (Daire) kullanarak bu durumun
önüne geçtik.

2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Bu başlık altında sabit kanat İHA’nın, farklı görevler ayrı ayrı olmak üzere, uçuş –
görev performans hesaplamalarını, gerekli güç ayrıntıları, batarya kapasite gereksinim
hesabı, batarya kapasitesinin belirlenmesi, stall hızı, maksimum hız, havada kalma süresi,
hava aracının dönüş yarıçapı ve manevra performansı gibi bilgileri tablolar ve grafikler ile
destekleyerek aktardık.

2.7.1 Motorun İtki Kuvveti / Motorun Çektiği Akım Grafiği
Motorumuza 18 Amper güç
verdiğimizde oluşan itki kuvveti 1380
gram olmaktadır en yüksek
verilebilecek olan 48 Amper güç
verdiğimizde ise tabloda görüldüğü
gibi 2600 gram itki almaktayız.

2.7.2 Motorun Çektiği Akım / Uçuş Süresi Grafiği
Motorumuz tüm uçuş
boyunca 48 Amper güç çektiğinde
aracımız maksimum 4 dakika 30
saniye uçuş yapabilmektedir,
minimum akım olan 18 Amper güç
çektiğinde ise ortalama 11 dakika
havada kalabilmektedir.
2.7.3 Motorun İtki Kuvveti / Uçuş Süresi Grafiği
Grafikte de görüldüğü
üzere aracımız 2600 gram itki
kuvveti çekerek 4 dakika 30
saniye havada kalabiliyorken
1380 gram itki kuvveti çektiğinde
ortalama 11 dakika havada
kalabilmektedir.
2.7.4 Otonom Uçuş Testlerinin Başarı Tablosu

Senaryo

Test

Başarı

Başarım

Başarısızlık

sayısı

Oranı

Nedeni

Otonom
Kalkış

15

11

%73,4

Düzeltmeler

Kalibrasyon

Kalibrasyon

hatası, pist

yenilemesi, uygun pist

bozukluğu ve

seçimi ve waypointlerin

yanlış waypoint

dikkatli şekilde yeniden

atanması

atanması

Otonom

15

İniş

12

GPS hatası ve

%80,0

piste yanlış
yönelim

Sensör kalibrasyonları
ve piste yaklaşırken
doğru nokta tayini

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere otonom kalkış ve otonom iniş testlerinin başarım
oranları, başarısızlık nedenleri ve bu hatalar sonucunda yapılan düzeltmelere yer verilmiştir.
2.7.5 Farklı Ağırlıklardaki Farklı Pillerle Aracın Uçuş Süreleri
Pervane Çapı(inç)

Uçuş Süresi(dk.)

Pil Ağırlığı(gr.)

3S 4000 mAh

9-10

6.0-8.5

332

4S 4200 mAh

9-10

6.5-9.0

420

Li-po Kapasitesi
(mAh)

Yukarıdaki tabloda farklı ağırlıktaki farklı pillerle aynı çaptaki pervane kullanılarak
ortalama uçuş süreleri ve ağırlıklarına yer verilmiştir.
2.7.6 Uçuş Parametrelerinin Görevlere Dağılım Tablosu
Görev 1

Görev 2

Uçak Ağırlığı (gr.)

2980

3190

Kanat Yükü (kg/m2)

8.0

8.6

Cd

0.085

0.085

Cl

0.060

0.060

Stall Hız (m/s)

22

22

Kalkış Mesafesi (m)

12.1

13.2

Kalkış Hızı (m/s)

9.83

11.25

Bu başlık altında farklı görevlerdeki uçuş parametreleri (Uçak Ağırlığı, Kanat Yükü, Cd, Cl
değerleri, Stall olma hızı, Kalkış Mesafesi ve Kalkış hızı) tablo halinde gösterilmiştir.
2.7.7 Manevra-Performans Bilgileri
İHA’mız maksimum düzeyde 2600 gr itki kuvveti (Thrust) ürettiğinde bu seviyede
yaklaşık olarak 24 m/s hıza ulaşabilmektedir. Hava aracımız kullandığımız Li-Po pile bağlı
olarak (4S 4200 mAh) teoride yaklaşık 9 dakika ve pratikte de 6,5 dakika uçuş
sağlayabilmektedir.
Uçuş esnasında belirli yönlere dönüşler yapmamız gerekir. Bu dönüşlerin yarıçapını
değiştirebileceğimiz iki parametremiz vardır; Sürat ve Yatış Açısı. Sabit yatış açısı ile bir
dönüş yaparken eğer süratimiz düşük ise daha düşük bir dönüş yarıçapı ile dönüşü
tamamlarız. Süratimizi arttırırsak aynı yatış açısında daha büyük bir dönüş yarıçapımız olur.

Eğer sürati sabit tutarsak yatış açımız arttıkça dönüş yarıçapımız azalacaktır. Eğer
daha az bir yatış açısı ve aynı süratte dönüşümüzü yaparsak daha geniş bir dönüş yarıçapımız
olur.Bu bilgiler ışığında ilerleyerek oto pilot dönüşlerde güvenlik açısından 30° ile
sınırlandırılmıştır.
Hava aracımızı otonom uçuşta Mission Planner yazılımı üzerinden oluşturulan yol planı
sayesinde kontrol etmekteyiz. Mission Planner ile
uçuş

planındaki

yol

noktalarına

(waypoint)

atadığımız koordinat yarıçapları sayesinde ise
aracımızın bu noktalardan geçerken ki dönüş
sınırlarını

belirleyebiliyoruz.

Atadığımız

bu

koordinat yarıçapları sayesinde aracımız uçuş
planındaki

rotayı

izlerken,

koordinat

yarıçaplarının dışına çıkmıyor ve bu sayede daha
verimli ve güvenli bir yol izleyebiliyor.
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı

2.9 Yerlilik
Yer İstasyonu Yazılımı ve Ara yüz Tasarımı
Yerlilik kategorisi için 5 ana başlıktan biri olan yer istasyonu ve ara yüz tasarımını
yapmaya karar verdik. Sonrasında birkaç yazılım dili hakkında araştırma yaptık ve bunlardan
bazılarını denedik. Tasarımımız için en uygun olan yazılım dilini seçerek çalışmalara başladık.
Bizim için önemli olan nokta Mavlink protokolü ile şifrelenmiş şekilde gelen verileri doğru,
eksiksiz ve kesintisiz alabilmekti. Bunun için Matlab üzerinden ilerlemeye karar verdik.
Raspberry Pi’ye bağladığımız Pixhawk ile aldığımız verilerin okumasını Python
Dronekit kütüphanesi ile yaptık. Sonrasında ise yine Raspberry Pi’a bağladığımız Xbee ile
bilgisayara bağladığımız Xbee yi kullanarak Matlab Ara yüzümüze verileri aktardık. Böylece
Aldığımız verileri Basic-T standartları doğrultusunda tasarladığımız Ara yüzümüze anlık olarak
aktararak isterlerde belirtildiği gibi hava aracından gelen tüm verileri işlenmiş olarak yer
istasyonumuza aktardık.

Yer İstasyonu Ara yüz Tasarımı Görseli
Yer İstasyonu ve Ara yüz Tasarımı Kodlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://drive.google.com/drive/folders/1B_MCk8CfLFf24VUrcM3KuOI95fouUpjh?usp=sharing

