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1. PROJE ÖZETİ
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Tasarım öncesinde belirlenen ihtiyaç ve kıstaslar sonucunda görev odaklı İHA üretilmesi
düşünülmüştür. Bu doğrultuda, minimum kütle ile maksimum dayanım hedefleyen, kontrol
edilmesi rahat olması için hafif ve sürüklenme katsayısının düşük olan, özgün, estetik bir İHA
tasarımı oluşturulması planlanmıştır. Yapay zeka ve bulut gücü ürünü olan “Generative Design”
(Üretken Tasarım) teknolojisi kullanılarak yekpare tasarımlar geliştirilmiştir.
Üretken tasarım bünyesindeki optimizasyon algoritmaları (makine öğrenmesi, genetik
algoritmalar vb.), doğal seleksiyon ve evrimsel biyoloji teorisine dayanan arama problemlerine
optimize edilmiş çözümler bulmak için kullanılmaktadır. Tasarımda olması kesin gözüyle
bakılan belirli sınır geometrileri (preserve geometries), istenmeyen geometriler (obstacles
geometries) belirlenmiştir.
Sınır geometrileri; motorların konumlanacağı yuvalar, iniş takımı, şase üzerine konumlanacak
elektronik ekipmanlar için 6 mm çapında 4 mm uzunluğunda olan millerdir. Sınır geometrilerden
biri olan şaşenin iniş takımına çeşitli yapısal kısıtlamalar (structural constraints) uygulanmıştır.
Ardından diğer sınır geometrilere yapısal yükler (structural loads) tanımlanmıştır. Bu yapısal
yükler, tasarlanan şaseye muhtemel etkiyecek olan kuvvetler, momentlerdir. Sonrasında
tasarım için hedef sınırlaması (objectives limit) minimum güvenlik katsayısı 3 olarak
belirlenmiştir. Son aşamada, tasarımda pürüz olabilecek kısımlara T-Spline modelleme
yapılarak şase son halini almıştır.

Şekil 1. Üretken Tasarım Süreci
İHA’nın gerekli görevleri başarıyla gerçekleştirebilmesi için manevra kabiliyeti, seyir hızı gibi
yetenekler önem arz etmektedir. Bu vesileyle İHA mekanik tasarımı aerodinamik olarak
optimum olmak zorundadır. Görev-1 için maksimum kalkış ağırlığı 1200 gr, Görev-2 için faydalı
yük ile beraber kalkış ağırlığı maksimum 1800 gr olarak hedeflenen Gökmen İHA, yüksek
manevra kabiliyeti ve minimum kütlede maksimum dayanım hedef güdülerek tasarlanmıştır.
İniş takımlarının fazladan ağırlık ve sürtünme yapacağı düşünülerek iniş takımlarını gövde ile
tek parça halinde tasarlanmıştır. Tasarımla ilgili detaylı bilgi madde 2.2.’te yer almaktadır.

Şekil 2. Gökmen İHA mekanik tasarım
Yarışma şartnamesinde belirtilen görevlerin gerçekleştirilmesi için elektronik bileşenler
belirlenmiştir. Uçuş kontrol kartı, üzerinde barındırdığı ivmeölçer ve jiroskop ile uçuş kontrolü,
barometre ile İHA’nın yüksekliği, compass ile uçuş yönünü, HERE GNSS GPS&pusula modulü
ile konum tespiti yapılarak belirlenen koordinatlarda otonom uçuş gerçekleştirilir.
İHA üzerinde ve İHA-Yer İstasyonu arasındaki bütün mesajlaşmalar MAVLINK protokolü
kullanılarak

gerçekleştirilecektir.

Görev-2’de

yapılacak görüntü işlemede, Raspberry-Pi V2
kamera ve NVIDIA Jetson Nano geliştirme kiti
kullanılacaktır. Yarışma koşullarında zorunlu
tutulmamasına rağmen İHA’nın yer istasyonu ile
haberleşmesinde MAVLİNK destekli 2.4 GHz
Wifi telemetri, ArduPilot açık kaynak otopilot
projesi olan Mission Planner yer istasyonu
olarak kullanılacaktır.
Akım kesici ve sigorta bağlantısı ile İHA hızlı bir
şekilde kapatılıp açılabilecek ve fazla akım
çekiminde sigorta devreye girerek bataryadan
motorlara giden güç kesilecektir. RF alıcı ve
verici sistemi için Radiolink AT9S Pro 2.4GHz
12 Kanal DSSS FHSS Kumanda ve 9 kanal
R9DS

Alıcı

kullanılacaktır.

Elektronik

sistemlerin beslemesi olarak tekrar şarj edilebilir
3 hücreli 5200mAH 40C lityum polimer pil
kullanılacaktır. Güç modülü, uçuş kartı için pil
voltaj ve akımı bilgilerini iletmesi ve güç
kaynağını sağlaması, düşük güç durumunda

Şekil 3. Kullanılan Otopilotun Genel Bağlantı Şeması

fail-safe uyarılarına olanak sağlaması sebebiyle kullanılacaktır. Görev-2 için yük tutma bırakma
sisteminde MG995 servo motor kullanılması uygun görülmüştür.

Ayrıca İHA’nın otonom iniş kalkışı gerçekleştirirken yükseklik tespiti önem arz etmektedir. Uçuş
kontrol kartı üzerinde bulunan barometrenin yanı sıra ultrasonik mesafe sensörü ile beraber
yükseklik tespitinin doğruluğu arttırılacaktır.
1.2 Takım Organizasyonu
Ocak 2021 tarihinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Makine Mühendisliği 3.sınıf öğrencisi
Yusuf AYDIN tarafından kurulan Gökmen takımı; bünyesinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
3 Makine, 2 Bilgisayar, 1 Endüstri ve 1 Kimya Mühendisliği lisans öğrencisi barındıran
multidisipliner bir ekiptir. Ekibin temel misyonu; havacılık/ yapay zeka/ robotik alanlarında
yenilikçi çözümler üretmektir. Gökmen Takımı resmi sitesi referanslar bölümünde belirtilmiştir.

Şekil 4. Takım Organizasyonu

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
Gökmen İHA takımının Ocak 2021 itibariyle planladığı sponsorluk görüşmeleri süreci, küresel
pandemiye bağlı olarak sekteye uğramıştır. Sponsorluk anlaşması yapılabilecek firmaların
salgın sebepli negatif etki yaşaması görüşmeleri uzatmış olup, bazılarının ekonomik sebeplerle
olumsuz sonuçlanmasına sebep olmuştur. En başta 3D yazıcı ile şase, görev mekanizması vb.
gibi temel malzemelerin üretiminde sıkıntı yaşanmasının yanında elektronik ekipmanların
tedarikinde hedeflenen vakit, tam kapanma süreci sebebiyle planlanan iş zamanımızdan daha
uzun sürmüş olup Yapısal Analiz Testleri faaliyetlerimizin tamamlanma süresinin yaklaşık iki ay
kadar gecikmesine sebep olmuştur.

Şekil 6. İş-Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen
2. DETAYLI TASARIM
2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri
Tasarım yapılırken uçuş sırasında İHA’nın stabil uçması için ağırlık merkezinin değişken
olmaması önem arz eder. Bunun için alınan elektronik ekipmanların ve üretilen parçaların
simetrik olmasına özen gösterilmiştir. Tasarlanan İHA gövdesi quad yapıda olup X düzeninde
imal edilmiştir. Şasinin dingil mesafesi 350 mm’dir. Gövde oldukça hafif, mukavemetli ve
aerodinamik açından verimli olmasına özen gösterilmiştir. Gövde üzerine yerleştirilen
komponentlerle birlikte aracın ağırlık merkezini bir noktaya odaklayıp simetrik olması
sağlanmıştır.

Şekil 7. Gökmen İHA ağırlık merkezi

Ağırlık
Gram

Adet

Toplam
Ağırlık
(Gram)

1 Tüm Gövde (Alt Tabla Merkezi) (40%doluluk oranında)

238

1

246

2 Cube Orange Uçuş Kontrol Kartı

75

1

75

3 Jetson Nano ve kablolamalar

150

1

150

4 Emax XA2212 1400KV Fırçasız Motor

50

4

200

5 Here 3 GNSS (GPS modülü)

48,8

1

48,8

6 30Ax4 Dörtlü Fırçasız Motor Sürücü Modülü

122

1

122

7 Kamera Modülü

3

1

3

8 MG995 Servo Motor

55

1

55

10 8045 Pervane

5

4

20

12 3S 5200 mAH 40 C LiPo

390

1

390

14 Sigorta

92

1

92

15 Güç modülü

50

1

50

16 Telemetri

6

1

6

17 Su Sistemi

160

1

160

18 RC Alıcı

10

1

10

19 Görev-2 İniş Takımı (opsiyonel)

72

1

72

20 Ultrasonik Mesafe Sensörü

8,5

1

8,5

21 GPS Tutacağı

20

1

20

Parça Adı

No

No

Parça Adı

X
Y
Z
Ağırlık
uzaklığı uzaklığı uzaklığı
Gram
(mm)
(mm)
(mm)

1 Gövde(Alt Tabla Merkezi)
Cube Orange Uçuş Kontrol Kartı (1.Görev)
2
Cube Orange Uçuş Kontrol Kartı (2.Görev)
3 Jetson Nano ve kablolamalar

238

0

150

0
0
-22,02
0

0

0
11,9
11,9
63

4 Emax XA2212 1400KV Fırçasız Motor

50

120,95

120,95

12,15

75

0

5 Here 3 GNSS (GPS modülü)

48,8

0

88,18

154,41

6 30Ax4 Dörtlü Fırçasız Motor Sürücü Modülü

122

0

0

47

7 Kamera Modülü

3

0

86

-30

8 MG995 Servo Motor

55

0

0

-5,38

10 8045 Pervane
3S 5200 mAH 40 C LiPo (1.Görev)
12
3S 5200 mAH 40 C LiPo (2.Görev)
14 Sigorta

5

120,95

291
25

120,95
0
21
-30

-70

30,5
-12,5
12,5
10

15 Güç modülü

50

0

-100

-10

16 Telemetri

1,72

0

1,2

-12,5

17 Su Sistemi

160

0

0

0

18 RC Alıcı

10

0

-7,125

-12,5

19 Görev-2 İniş Takımı

72

96,25

0

97,87

20 Ultrasonik Mesafe Sensörü

8,5

0

129,2

7,5

21 GPS Tutacağı

20

0

88,18

96,71

0

Gökmen İHA’nın görevleri gerçekleştirirken minimum kütlede olması dikkat edilmiş olup, görev1 ağırlığı 1200 gr civarında, görev-2 ağırlığı ise görev mekanizmasının su kapasitesinin yarışma
gününe kadar yapılacak testlerde ufak değişmekte olacağı göz önüne alınmış olup 1800 ila
2000 gr arasında değişeceği ön görülmüştür.
2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Gökmen Takımı, görev odaklı, minimum kütlede maksimum dayanımı hedefleyen, özgün,
estetik bir döner kanat İHA tasarlamayı hedeflemiştir. Yapay zeka, bulut gücü ve bünyesinde
barındırdığı genetik optimizasyon algoritmaları ile Generative Design (Üretken Tasarım)
kullanılarak tek parça halinde tasarımlar oluşturulmuştur. Tasarımlar arasından 2 model
üzerinde karar kılınmıştır. Bu iki modelin de sınır şartlarını oluşturan geometrilerinin ölçüleri
aynıdır. Gökmen350 v2, v1’e göre alt-üst tabla arası mesafe 10mm daha fazladır ve alt tablada
daha fazla optimizeye gidilmiştir.
Gökmen İHA mekanik tasarımın piyasadaki hazır şasilerden temel farkları olarak;


Geleneksel tasarım yönteminden ziyade yapay zeka ve bulut bilişim ürünü olan “üretken
tasarım” teknolojisi ile tasarlanmış olması



Döküm yönteminden ziyade tek parça halinde 3D baskı üretim yöntemleri (FDM, SLS,
SLA, MJF vb.) ile üretilebilmesi; bu sayede daha hızlı prototipleşme, tasarımda daha
fazla kontrol edilebilirlik gibi özelliklere sahip olması



350mm’lik

ufak dingil

mesafesi

ve

hafif

ağırlığına

rağmen

oldukça geniş

konumlandırılabilir alana sahip olması


Tek parça halinde tasarlanıp üretilecek olması sebebiyle herhangi bir bağlantı
elemanına (cıvata, mil vs.) gerek duymaması olarak sıralanabilir

Şekil 8. Ekipman yerleşimi (Su sistemi hariç)
.
İHA

üzerindeki

ekipman

yerleşimi

şasi

ağırlık

merkezini

bozmayacak

şekilde

konumlandırılmasına özen gösterilmiştir. Görev-1 ile görev-2 gerçekleştirilirken ekipman
konumlandırılması farklı olacaktır.
Görev-1 gerçekleştirilirken üst gövde ile alt gövde arasına uçuş kontrol kartı, ESC, güç modülü,
GPS

tutacağı

ve

kablolamalar

olacaktır.

Üst

gövdede

herhangi

bir

ekipman

konumlandırılmayacak olup, alt gövdenin zemine bakan kısmına batarya, telemetri, RC alıcı
konumlandırılacaktır. Görev-2 de ise farklı olarak batarya uçuş kontrol kartı ile beraber alt
gövdede olacak olup, görev mekanizması alt gövdenin vida deliklerinden bağlanacaktır. Üst
gövdeye Jetson Nano hesaplayıcı bilgisayarı, alt gövdenin yere bakan kısma ultrasonik sensör
yerleştirilecektir.

Şekil 9. Görev-1 alt gövde ekipman yerleşimi

2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri
İHA’nın irtifa kaybetmeden kalabilmesi için gerekli taşıyıcılığı sağlanmalıdır. Döner kanatlı
İHA’da bunu pervaneler sağlar. Pervanelere verilen itki kuvvetini elektrikli fırçasız motorlar
yerine getirir. Elektronik hız kontrolcüsü (ESC) ise fırçasız motorların hızını kontrol eder. Temel
itki sistemi bileşenleri bu şekildedir. Gökmen takımı, kullanım amacına göre itki ağırlık oranı
özenle hesaplayarak yarışmaya yönelik İHA geliştirmiştir.

Şekil 10. Gökmen350 v1, v2 ve GPS tutacağı Teknik Resmi
Hız, verimlilik, hafif İHA olması göz önüne alınarak 3 bıçaklı pervane yerine 2 bıçaklı pervane
tercih edilmiştir. İHA’nın görevlerde maksimum erişebileceği ağırlığı, yaklaşık 2 kilogram alarak
hesaplamalarda bulunulmuştur. Aşağıda belirtildiği gibi yapılan hesaplamalar sonucu motor
başına 4.905 ağırlık kuvveti düşmektedir. Hızın yüksek olmasını istediğimiz için itki kuvvetinin
araç ağırlığının oranı 2 olarak belirlenmiştir. Hesaplamalar sonucunda 8x45 pervaneyle
yaklaşık 9000 rpm devirde yeterli itki kuvveti bulunmuştur.

Şekil 11. Pervanenin itki katsayı tablosu
Ulaşabileceği maksimum Gökmen İHA ağırlığı = 2000 gr
Motor Devri = 1400 KV

Bataryada

ki

Maksimum

Gerilim

=

3S

batarya

=

3

x

4.2

=

12.6

Volt

Pervane itki sabitini (CT) bulmak için öncelikle pervane devrini bulmamız gerekir:
Pervane Devri = (Motor Devri x Batarya Gerilimi) / 2 = (1400 x 12.6) / 2 = 8820~9000 RPM
(Dakikadaki devir sayısı)
Yaklaşık 9000 RPM devirde pervane itki sabiti 0.1209 olarak tespit edilmiştir.
𝐶𝑇 =0.1209

D = Pervane çapı = 8 inç = 0.2032

Motor Devri = 1400

3S pil toplamda 12.6 V gerilim değeri vermektedir. Biz yarı devir de çalıştırdığımız için gerilim
değerini 6.3 alabiliriz.
Yarı Devir = n = (1400*6.3) / 60 = 147 RPS(Saniyedeki devir sayısı)
Hava Yoğunluğu= ρ=1.225 kg/m3
İtki kuvveti hesabı:
T = 𝐶𝑇 × 𝜌 × 𝑛2 × 𝐷4

𝑇𝑖𝑡𝑘𝑖 = 0.1209×1.225×1472 x 0.20324 = 5.4562

T=5.4562 N

T gereken = (Araç ağırlığı × Yer Çekimi İvmesi) / Motor sayısı= (2000 × 9.81) /4 = 4.905 N
T itki>T gereken denklemini sağlamasından dolayı askıda kalma durumu için gereken kuvveti döner
kanatlı aracımız sağlamaktadır. Bu durumda araç 50% itki kuvvetinde çalışmaktadır. Bu
sonuçlar bize kararlı uçuş yapabileceğimizi kanıtlamaktadır.
Yapılan paket programda pervane itki kuvveti analizi sonucunda pervanemiz 9000 devirde
17,5 N itki kuvveti vermektedir. Yapılan analizde giriş verilerinde pervanenin 15m/s hıza tepki
vermesini akışın dağılımı incelenmiştir.

Şekil 12. Pervanenin oluşturduğu kaldırma
kuvveti grafiği ve oluşturduğu hız dağılımı

Şekil 13. Oluşturulan akış, basınç,
hızın türbülans grafikleri

Aerodinamik açıdan İHA gövdesini incelemek için paket program kullanılmıştır. Programda 15
m/s hız verilip malzeme olarak PA12 kullanılmıştır. 15 m/s hızda aracın gövdesinin akış çizgisini
pek bozmadığı ve düşük türbülans karakteri gösterdiği program üzerinden incelenmiştir.

Şekil 14’te görüldüğü üzere akış çizgileri araç altında yeşil-mavi renk tonlarında araç altında
kırmızı-turuncu renk tonlarında değişiklik göstermektedir. Bu renkler aracın üzerinden geçen
akış çizgilerinin hızını ifade etmektedir. İHA gövdesinin alt tablasının altında akışın hızlı olması,
üst tablanın üstünde alt tablaya göre daha yavaş bir akış olmasından dolayı basınç farkı
oluşmaktadır. Oluşan bu basınç farkından dolayı İHA “Bernoulli ilkesine” dayanarak uçuş
sırasında yükselmeye eğimlidir. Bu sebepten dolayı İHA’nın verimliliği yükselmektedir.

Şekil 14. İHA’nın CFD Aerodinamik Analizi
Gövde üzerindeki renk değişimleri ise bize hava akışının araç gövdesi üzerinde oluşturduğu
basıncı göstermektedir. Analizde görüldüğü üzere gövde üzerinde yüksek bir basınç etkisi
oluşmamaktadır. Bu durumda İHA’nın sürüklenmesinin düşük olduğu ispatlanmıştır.
2.4 Görev Mekanizması Sistemi
Görev-2 için üretilen mekanizma 3 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar su haznesi, servo motor
ve mantar tıpadır. Sızdırmaz su haznesi FDM baskı ile PLA filamentinden üretilmiştir. Su
haznesi alt gövde üzerine cıvata ile sabitlenmektedir. Servo motor İHA’nın alt gövdesinin altına
merkezden sabitlenecektir. Mantar tıpa su haznesinin alt deliğine monte edilecektir. Görevi
yaparken olabildiğince fazla sıvıyı hazneye alıp, tespit edilen noktaya gidene kadar dökmeden
ulaşıp, en hızlı şekilde görevi tamamlamak amaçlanmaktadır.
Görev başlangıcında su bırakma havuzuna yaklaşan Gökmen İHA, ultrasonik sensörden gelen
verilere göre alçalarak üstü açık olan su haznesine sıvıyı doldurur daha sonra sıvıyı bırakmak
için görüntü işlemeyle önceden kaydettiği su bırakma havuzuna yönelir. Hedef noktaya ulaşıp
hizalama yaptıktan sonra su haznenin altındaki deliği kapayan mantar tıpa, servo motor
tarafından iple yukarı doğru çekilir ve delik açılır. Açılan delikten su, su bırakma alanına boşalır.

Su haznesi ise 500 ila 750 ml arasında su taşıma kapasitesine sahiptir. Bu değişkenliğin sebebi
İHA alt gövdesinde yer alan vida delikleridir. Yarışma gününe kadar yapılacak testlerdeki
güncellemelere göre su mekanizmasının büyüklüğünde ufak değişmelere gidilecektir.

Şekil 15. Su Mekanizmasının şasiye
Şekil 16. Üretimi yapılan 2 adet su haznesi
sabitlenebileceği toplam 12 adet metrik 3
vida deliği
Mekanizma çalışma prensibi ve mekanizmada kullanılacak parçalar değişmeyecek olup
boyutsal parametreler birbirleriyle lineer olarak ufak değişim gösterebilecektir.
Mekanizma ile beraber İHA, yere temas eden iniş takımı olarak A ve B planı oluşturulmuştur.
Burada ilk plan su mekanizmasının aynı zamanda iniş takımı olarak görev almasıdır. B planı
olarak ise su mekanizmasını yerden kesecek şekilde ayrıca bir iniş takımı oluşturulmasıdır.
2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
Gökmen İHA’nın elektronik sistemlerinin merkezinde Pixhawk Cube Orange uçuş kontrol kartı
kullanılacaktır. Cube Orange, bünyesinde bulunan ivmeölçer, pusula, jiroskop, barometre gibi
donanımlarının yanında; geniş sıcaklık aralıklarında çalışabilmesi, insanlı uçakları tespit
edebilen ADS-B gibi özellikleri göz önünde bulundurularak tercih edilmiştir. Cube Orange ile

Şekil 17. Uçuş Kontrol Kartı

set olarak tercih edilen HERE 3 CAN GPS GNSS ise harici GPS olarak İHA bünyesinde yer
alacaktır. Uçuş kontrol kartının CAN 1 soketi ile bağlantısı yapılacak olan bu harici GPS ile
çoklu compass ve jiroskop, daha temiz navigasyon verisi ve CAN protokolü sayesinde yüksek
veri

akışı

gibi

hedeflenmektedir.

avantajlar

sağlanarak

elektronik

entegrasyonda

yüksek

gelişmişlik

Görev-2’de renk/nesne tespit işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için uçuş kontrol kartı ile
beraber bir hesaplayıcı bilgisayar gerekir. NVIDIA Jetson Nano 2GB geliştirici kiti görevde
kullanılacak nihai hesaplayıcı bilgisayar olarak belirlenmiştir. 921 MHz'de 128 çekirdekli bir
Maxwell GPU ile görüntü işleme hesabını başarıyla gerçekleştirebilecek güçtedir. Görüntü
işlemede yüksek performans gerektiren güçlü derin öğrenme kütüphaneleri yerine OpenCV
kullanılmasının yeterli olacağı için 4GB’lık versiyon yerine 2GB’lık versiyonu tercih edilmiştir.
Ayrıca 2GB’lık versiyon, 4GB’lık versiyonda kullanılan barrel jack yerine yeni nesil type-c
portundan beslenir.

Şekil 18. Görüntü işleme Bilgisayarı
Görüntünün tespiti için kullanılacak kamera Raspberry Pi V2’dir. Jetson Nano CSI arabirimi ile
doğrudan kullanılabilen bu kamera Sony IMX219 8 megapiksel sensörüne sahiptir. Fiyatına
göre yüksek performans sergileyen bu kamera belirtilen görevleri gerçekleştirebilecek güçtedir.

Şekil 19. Kamera
Özellikle Görev-2’de önem arz eden otonom hassas iniş/kalkış için uçuş kontrol kartının
barometresi ile beraber ayrıca bir sensör kullanılacaktır. Oldukça ucuz fiyatı ve yüksek
popüleritesi sebebilye HCSR-04 kullanılacak ilk ultrasonik sensör olarak belirlenmiştir. Ağustos
ayı içerisinde takım bütçesinde yeterince fazlalık kalması durumunda bu sensörün yerine optik
akış veya lidar sensörü kullanılacaktır. Böylece çok daha hassas otonom iniş/kalkış işlemleri
gerçekleştirilebilecektir.
Şekil 20. Ultrasonik Sensör

Gökmen İHA’nın, yer istasyonu haberleşmesini sağlamak adına ESP 8266 Wi-Fi Telemetri
modülü kullanılacaktır. Kablosuz haberleşip komut iletmeye yarayan telemetri teknolojisinde
radyo yerine Wi-Fi telemetri tercihinin asıl nedeni, radyo telemetrilerdeki sinyal çakışmaları ve
parazitlenmeler gibi sorunların Wi-Fi telemetrideki şifrelemeler ile yüksek oranda önüne
geçilmiş olmasıdır. Radyo telemetrilere kıyasla Wi-Fi telemetriler etkin mesafe aralığı kısa
olmasına karşın çok daha yüksek veri iletim hızına sahiptir.
Kullanmayı planladığımız Wi-Fi telemetri, 4 pimli ve Cube Orange üzerindeki “TELEM 1”
portuna uyumsuz bir sokete sahip olmasından ötürü kablolamalarda bir düzenleme üzerine
çalışılmıştır. 6 pimli telemetri soketi ve 4 pimli Wi-Fi telemetri kablosu arasındaki bağlantı,
yandaki şemada belirtilmiştir. Haberleşmenin sağlanması için yer istasyonundaki kontrol

bilgisayarını, telemetrinin oluşturduğu wifi ağına bağlayıp Mission Planner üzerinden TCP
bağlantısını seçmek yeterli olacaktır. Haberleşme ile alakalı hava aracında bir problem
yaşanması ihtimaline karşılık olarak, yedek malzeme stokunda Holybro 433 Mhz Radio
Telemetri bulundurulacaktır. ESP 8266’dan bir fark daha olarak ise, yer istasyonu bilgisayarı
üzerinde harici bir alıcı bulunduracak olmasıdır.

Şekil 21. Wi-Fi ve Radyo Telemetri
Hava aracının haberleşme ve güç sistemlerini çalıştırmak adına RC kumanda kullanılacaktır.
Kumanda; gerektiğinde manuel müdahale ile uçuşa dahil olabilmek, gerektiğinde ise uçuş
modu değişimleri yapmak adına kullanılacaktır. Hava aracını yönetecek bu kumandanın
sinyallerini ise uçuş kontrol kartına jumper kablolar ile bağlanmış R9DS alıcısı alacak ve
komutları uçuş kontrol kartına iletecektir. SBUS marifetiyle seri haberleşebilen bu alıcı
sayesinde kablo kalabalığı olmadan yüksek hızda haberleşme sağlanabilecektir.

Şekil 22. RC Kumanda
Döner kanatlı Gökmen İHA bünyesinde bulunan alt sistemlerin elektrik ihtiyacının
karşılanabilmesi adına, şasinin tabanına Lityum Polimer pil yerleştirilecektir. Li-Po pillerin
teknolojisinin getirisiyle yüksek deşarj yeteneğinin avantajı olarak görüntü işleme bilgisayarı

Şekil 23. Batarya
hariç tüm sistem bir adet Li-Po ile beslenecektir. Gerekli ağırlık tespitleri ve itki hesapları sonucu
birinci görev için 15 dakikaya kadar, ikinci görev için 0,5 litre su taşındığı şekliyle 9 dakikaya
kadar havada asılı kalma süresi hedeflenerek seri bağlanmış 3 hücreye sahip olan (3S) 5200
mAh 40C Jetfire Li-Po pil kullanımı planlanmıştır.
Gökmen İHA’nın güç sistemi seçiminde öncelikli olarak dikkate alınan nokta ağırlığa bağlı
yapılan itki hesapları olmuştur. İtki hesabında ise; birinci görev için kabaca 1200 gram genel
ağırlık beklenen hava aracının yeterli yük taşıma kapasitesine açık olması, manevra kabiliyetini

koruması, motorların verimli devir aralıklarında çalışması gibi hususlar gözetilmiş ve ağırlığın 2
katı olacak şekilde toplam itkiye sahip olunması gerektiği saptanmıştır. İkinci görev için
beklenen ıslak ağırlık olarak 600 gramlık ek yük de düşünülerek, genel hesaplamalar 1800
gramın 2 katına gelecek şekilde hesaplamalar yapılmıştır. Bu hususta itkiyi sağlayak olan

Şekil 24. Kullanılacak Elektrikli Fırçasız Motor ve Test Değerleri
elemanların başında gelen motor-pervane ikilisi, Emax 2212 XA 1400 KV fırçasız motor ve
8045 karbon katkılı pervane olarak belirlenmiştir.
Bahsedilen motor pervane ikilisinin itki testine dair test sonuçları tabloda yer almaktadır. Dört
motorun tam yük altında iken 3720 gram itki kuvveti üretebildiği ve bu anda en yüksek 16.4
amper akım talep ettiği gözükmektedir. Anlık talep edilen akımı, pilden gelen voltajı düşürerek
motorlara sunması ve hızlarını kontrol etmesi için sistemimizde kullanacağımız elektronik hız
kontrolcüsü Sky III 30A×4 4in1 ESC olarak seçilmiştir.

Şekil 25. Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC)

Sistemde oluşabilecek bir revizyon ihtiyacına karşılık olarak elimizde ayrıyeten Skywalker 40
amper esc’lerden 4 adet, Matek xt60 güç dağıtım kartından 1 adet olacak şekilde yedek
malzeme bulundurulmaktadır.

Şekil 26. Yedek ESC ekipmanları
“2.4. Görev Mekanizması Sistemi” maddesinde belirtilen su alma/bırakma mekanizmasında
360 derece dönebilen MG995 Servo Motor kullanılacaktır. Servo motor, su haznesinin
tabanında yer alan tıpaya bağlı olarak çalışacaktır.
Şekil 27. Servo Motor
Hava aracı üzerindeki işlevsel elektronik parçalara ek olarak güvenlik önlemi maksatlı bir
sigorta kullanımı ihtiyacı görülmüştür. Teknik Kurallar - 5.6. kısmından hareketle bir sigortalı

akım kesici kullanılması planlanmıştır. Kural kitapçığında “ESC’lerin tanımlı en yüksek akım
değeri toplamlarından en fazla 10 amper yüksek akım değerine sahip” şeklinde bir üst sınır
belirlenmiş olmasına karşın, elimizdeki motorların maksimum devirdeki akım talebinin 20
amperin altında olduğunu düşündüğümüzde, üst sınırı zorlayacak seçim yapma zorunluluğu
olmadığı görülmektedir.
Aynı zamanda sigrota ve akım kesici ayrı ayrı temin edilerek B planı olarak hazırda tutulmuştur.
Bu değerdeki bir sigortanın rutin kullanıma engel teşkil etmeden güvenliği sağlayabileceği
öngörülmüştür.
Şekil 28. Akım Kesici ve Sigorta

Şekil 29. Devre Şeması

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Görev 2 özelinde otonom uçuş ROS tabanlı geliştirdiğimiz yazılımın kontrolünde
gerçekleştirmekteyiz. ROS (Robot Operating System); Linux tabanlı sistemlerde robotik
işlevlerin modülerleştirilmesi ve birbirleriyle mesaj, servis ve aksiyonlar aracılığıyla veri
alışverişi yaparak haberleştiği bir dağıtımdır. Gökmen İHA’nın görev-2 kapsamında birbiriyle
haberleşen üç ayrı düğüm (node) vardır.
Autonomous_node: Otonom uçuşu yönlendirmekte sorumludur.
İmage_node: Görüntü işleme hesaplamalarının yapılarak “autonomous_node” düğümüne bu
hesaplama verilerini gönderir.
Mavros_node: Uçuş kontrol kartındaki IMU ile ArduPilot otopilot yazılımıyla MAVLink
haberleşme protokolü çerçevesinde hız, irtifa, enlem-boylam gibi sensör ve diğer ArduPilot
yazılımındaki parametrelerini ROS kaynak dosyalarının anlayacağı şekilde görüntü işleme
bilgisayarına (Jetson Nano) iletir.
Publisher
/Subscriber
pose_pub
(Publisher)
vel_pub
(Publisher)
img_pub
(Publisher)
(Subscriber)
(Subscriber)
(Subscriber)
(Subscriber)
(Subscriber)

Tablo 1. Autonomous_node Düğümü
Topics
/mavros/setpoint_p
osition/local
/mavros/setpoint_v
elocity/cmd_vel_un
stamped
/img_node_state

İşlevi

Pozisyon bilgisini yayınlar.
Hız bilgisini yayınlar.

İşlenecek görüntüye dair veri yayınlar. (Kırmızı ara,
Mavi ara, Arama yapma)
/mavros/global_pos IMU irtifa bilgisine abone olur.
ition/rel_alt
/mavros/state
İHA durum bilgisine abone olur. (Connected, Mode,
Armed)
/mavros/global_pos IMU pozisyon bilgisine abone olur.
ition/local
/is_find_color
İşlenen görüntüde elde edilen renk bilgisine abone
olur. (Mavi, Kırmızı, Hiçbiri)
/is_align
Hizalama yapmak için abone olur. X,Y eksenleri
boyunca ne şekilde hareket edeceğine bu veriye göre
karar verir.
Tablo 2. Image_node Düğümü
Topics

İşlevi

/is_find_color

Üç opsiyonlu kelime yayınlaması yapar. Bu mesaj String
tipinde özelleştirilmiş bir mesajdır. (Mavi, Kırmızı, Hiçbiri)

align_pub
(Publisher)

/is_align

(Subscriber)

/img_node_st
ate

Hedef şeklin merkez noktasını esas alarak merkeze göre
konum belirten mesaj yayınlar. Bu mesaj String tipinde
özelleştirilmiş bir mesajdır. “00” bilgisi hizalama tamamlandı
demektir.(XY : 00, 0-, 0+, -0, +0, --,++,-+,+-)
Düğüm işlevini belirlemek için bu mesaja abone olur. Bu
mesaj String tipinde özelleştirilmiş bir mesajdır.(Mavi ara,
Kırmızı ara, Arama yapma)

Publisher
/Subscriber
detect_pub
(Publisher)

Görev 2’de otonom uçuşta temel başarı etkenlerinden en önemlisi yardımcı bilgisayar ve uçuş
kartı arasındaki haberleşmenin sürekli ve doğru bilgilerle gerçekleşmesi, bir de bunun yer
istasyonunda görüntülenebilmesidir. Bu motivasyon doğrultusunda yardımcı bilgisayar Jetson
Nano ve uçuş kartı Pixhak Cube arasında UART (Rx – Tx - GND) ve TELEM2 (Tx – Rx - GND)
portları arasında seri port bağlantısı sağlayan fiziksel bir kablo bağlantısı yapılmıştır. Bu
bağlantının tanımlaması ise MAVROS düğümünde “fcu_url” parametresine “/dev/ttyTHS1” port
isimlendirmesi ile beslenmektedir. Buna ek olarak “gcu_url” parametresine de yer istasyonuyla
bilgi verebilme amaçlı “UDP 14550” portu bağlantı olarak beslenir.
İHA görüntü tespitinde Raspberry Pi v2 8mp kamera donanımı kullanılmıştır. Bu kameradan
alınan verileri işleyerek havuz tespiti ve iniş yaparken hizalama işlemleri yapılmıştır. Görüntü
işleme programı Python dili ile yazılmış olup, görüntü işleme kütüphanesi olarak OpenCV
kütüphanesi kullanılmıştır. OpenCV kütüphanesi seçilme sebebi başarısı kanıtlanmış olması,
açık kaynak kodlu olması, yüksek popülaritesi ve görevi gerçekleştirebilecek güçte olmasıdır.
Kameranın FOV (Field of View – Görüş Alanı) ayarları görüntü işleme programında yatay ve
dikeyde olmak üzere ayarlanmıştır. Kamera üzerinden görüntü yakalamak ve Jetson Nano
Raspberry arasındaki yapılandırma ayarları için Gstream_pipeline yapısı kullanıldı. Bu
yapılandırma ayarlarına örnek olarak görüntünün kare hızı, renk tonu, boyutları vb. verilebilir.
Oluşturulan algoritmada su bırakma, alma alanlarının tespitinde renkleri kullanmaktadır. Tespit
ettiği renkler ve bu renklerin alanı işlenerek gerekli veriler otonom uçuş programına
iletilmektedir. Havuzun ilk tespitinde renkleri tanımak yeterlidir ama havuza iniş yaparken
havuzun merkezine inmek için bir hizalama algoritması oluşturulmuştur. Kamerada tespit edilen
havuzun merkezi ile kameranın merkez noktaları karşılaştırılıp bütün olası sonuçlar
değerlendirildikten sonra bu veriler otonom uçuş programına gönderilmektedir. Bu olası
sonuçlar hedefin kameranın merkezine göre solda, sağda, aşağıda, yukarıda, sol yukarıda, sol
aşağıda, sağ yukarıda, sağ aşağıda ve tam merkezde olma durumlarıdır. Hedef tam merkeze
gelene kadar hizalama programı çalışmaktadır. Bu karşılaştırmada havuz ve kameranın tam
orta noktalarını eşleştirmek, programın kafasını karıştıracağından onun yerine belirlediğimiz bir
eşik değeri kadar hata payı bırakmasını sağlamış bulunmaktayız. Hizalama işleminin sonucu
olarak İHA’mız ufak hareketlerle havuzun ortasına doğru alçalacaktır. Renklerin tespitinde
programımız gelen kamera verisini öncelikle RGB den HSV’ye dönüştürmektedir. Bu işlem
daha başarılı bir renk tespiti yapılmasını sağlamaktadır. HSV sırasıyla renk tonu, doygunluk ve
parlaklığı temsil etmektedir. Sonraki adımda bizim önceden belirlediğimiz alt ve üst eşik
değerlerini

de

kullanarak

bir

maske

oluşturulmaktadır.

Maskelenmiş

görüntüde

cv2.findContours() metodu ile konturler oluşturulur. Bu konturlerden alanı en büyük olan bizim
hedefimizdir ve cv2.contourArea() metoduyla alanları hesaplayabiliriz. İstediğimiz konturümüzü
tespit ettikten sonra bunu kullanarak cv2.boundingRect() metoduyla hedefin merkezinin
kameradaki koordinatlarına ulaşılmaktadır. Hedefin kameradaki koordinatları yukarıda anlatılan

yöntemle işlenerek otonom uçuş programına gönderilmektedir.
2.7 Uçuş Performans Parametreleri
Performans değerlendirmesinde kullanmak adına öncelikle teorik hesaplamalarımızı ortaya
koyacak olursak; 2.5 bölümündeki ekipmanlardan motorla ilgili belirtilen test verilerinde tam yük
altında 930 gram itki elde edilirken 16.4 amper akım tüketildiği görülmektedir. 4 motorun tam
yük altında iken üreteceği itki 3720 gram dolaylarında olacaktır ki bu değer bizim hedeflediğimiz
itki/ağırlık oranını oldukça rahat bir şekilde karşılayabilmektedir. Hava aracının askıda kalacağı
şartlar baz alınarak, motor başına birinci görev için 300 gram, ikinci görev için su ile beraber
475 gram itki uygulanması gerektiğinden hareketle;
Görev 1 Ağırlık: 1200 gr.

Görev 2 Ağırlık: 1900 gr.

Batarya: 5200 mAh = 5.2 Ah = 5.2 × 60 = 312 Amper Dakika
Batarya tam kapasite tüketilemediği için: 312 × 0,8
Görev 1 Akım: 5 Amper × 4
Görev 1 Uçuş:

dk

250 Amper Dakika

ve

Görev 2 Akım: 7,5 Amper × 4

ve

Görev 2 Uçuş:

Değerleri teorik olarak elde edilmiştir. Hava aracının uçuş testlerine dair somut veriler ise
aşağıdaki paragraflarda yer almaktadır.
Hava aracının, birinci görevi simüle etmesi için yapılan test uçuşlarından birine dair yer
istasyonu bilgisayarında tutulan kayıtlarına dair bilgiler paylaşacak olursak;

Şekil 30’da görülen rota, birinci göreve dair hazırlanan bir test
rotasıdır. Bu test rotasında hava aracının yarışma alanında
izleyeceği rota hakkında prova olması açısından sonsuz
sembolü çizecek şekilde manevralardan hazırlanmıştır.
Gökmen İHA bu tip uçuşları kısa sürede başarıyla
tamamlamıştır.
Şekil 30.8 Çizecek Şekilde Hazırlanan Rota

Şekil 31’de görülen grafik, incelenen log verilerinden
alınmıştır. Grafikte motorların geçen süreye bağlı olarak
kaydedilen akım talepleri görülmektedir. Teorik uçuş
süresi hesabını internetten aldığımız test verilerine göre
yaptığımız Gökmen İHA’mız; tamamen Auto mod ile
yaptığı uçuştaki bütün manevraları dahil hesaplanan
değerlerin toleransları içinde kalabilmektedir. Bu da hava
Şekil 31.Barometre Verilerine Göre
Ölçülen İrtifa

aracının görevini ifa etmesi için bir teknik aksaklık yaşamayacağına dair bir işarettir.
Önceki paragraflarda görülen uçuş rotası ve anlık
olarak akım takibi grafikerinin yanında bir de
barometreden alınan verilerle ölçülen irtifa değerlerini
inceleyecek olursak, irtifa grafiği ile akım grafiğinin
arasındaki ilişki net bir şekilde görülebilmektedir.
İrtifanın en radikal şekilde değiştiği ilk kalkış anlarının
grafiğe yansıttığı eğim, akım-zaman grafiğinin en
yüksek

değerine

ulaştığı

noktalara

karşılık

gelmektedir. Birinci görev için yapılan bu test
uçuşunda, auto mod kullanarak uçan döner kanat
hava aracımızın en uç parametreleri kullanarak

Şekil 32. Motorlardan Çekilen Akım
Değerleri

yaptığı uçuşlarda dahi hesaplananın dışında davranış göstermediği görülebilmektedir.
2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı
Parça Adı

No
1
2

İHA Şase için 1kg Naylon 1.75mm
Filament
CubePilot Cube Orange Uçuş Kontrol
Kartı

Fiyat (TL)

Adet

Toplam
Fiyat

545

2

1090

3929

1

3929

3

Here 3 GNSS (GPS modülü)

1829

1

1829

4

Devre kesici ve sigorta

199

1

199

5

NVIDIA Jetson Nano 2GB geliştirici kit

799,57

1

799,57

6

Radiolink AT9S Pro 2.4G 12 Kanal
DSSS FHSS Kumanda ve 9 Kanal
R9DS Alıcı

1840,63

1

1840,63

7

ESP 8266 Wi-Fi Telemetri

190

1

190

8

Holybro 433 Mhz Radio Telemetri

883,97

1

883,97

9

(3S) 5200 mAh 40C Jetfire Li-Po

573,37

1

573,37

10

8045 Karbon Katkılı Pervane Seti

50,30

2

100,60

11
12

Emax 2212 XA 1400 KV Fırçasız Motor
Sky III 30A×4 4in1 ESC

129,82
415,87

4
1

519,28
415,87

13

MG995 Servo Motor

36,16

1

36,16

14

Skywalker 40A Esc Fırçasız Motor Hız
Kontrol Sürücü Devresi

160,67

1

642,68

15
16

HCSR-04 Ultrasonik Sensör
TOPLAM

8,34

1

8,34
12004,66

2.9 Yerlilik
Yerlilik kapsamında çalışma bulunmamaktadır.-

