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1.1 Takım Organizasyonu: 

 

İsmail Fetih Doğrukol: Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf 

öğrencisidir. Göknil Döner takımının kaptanlığını yapmaktadır. Aynı zamanda yazılım 

biriminde görev almaktadır. 

Mert Sezer: Bahçeşehir Üniversitesi 1.sınıf Mekatronik Mühendisliği öğrencisidir. 

Takımımızın mekanik biriminde görev almaktadır. Aracımızın hesaplarından ve 

tasarımından sorumludur. Aynı zamanda takımımızda pilotluk yapmaktadır. 

Ömer Faruk Kolçak: Bahçeşehir Üniversitesi 2.sınıf Bilgisayar Mühendisliği öğrencisidir.  

Takımımızın yazılım biriminde derin öğrenme ile görüntü işleme ve makine öğrenmesi 

modelleri ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. 

Ahmet Can Karakuş: Bahçeşehir Üniversitesi 2.sınıf Yazılım Mühendisliği öğrencisidir. Derin 

öğrenme ile görüntü işleme modeli ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.Ayrıca bilgisayarda 

eğitilen modelin Nvidia Jetson Nano’ya entegrasyonunu sağladı. 

Berkan Yılmaz: Bahçeşehir Üniversitesi 1.sınıf Mekatronik Mühendisliği öğrencisidir. 

Takımımızın aviyonik biriminde güç bağlantıları ve devre şemalarının çiziminde görev 

almıştır. 

Nejla İlayda Gürsoy: Bahçeşehir Üniversitesi 3.sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği 

öğrencisidir. Takımımızda Pixhawk optimizasyonu ve kontrol sistemlerinin ayarlanması 

konularında görev almıştır. 

 

 

 

 

 



2.1 ve 2.2 Tasarım Süreci ve Kabiliyet: 

2.1. Tasarım Süreci:  

Göknil-Rotary İnsansız Hava Aracı ekibi tarafından tasarlanan döner kanat insansız hava 

aracımız Teknofest Serbest Görev Kategorisi için tasarlanmıştır. İnsansız hava aracımız 

uzun uçuş süresi ve kolay üretilebilirlik ile yapılması istenen görevlerin kolaylıkla üstesinden 

gelmektedir. Bu noktada insansız hava aracımızın dayanıklı ve dengeli bir uçuş yapabilmesi 

için simetrik hexakopter modelinin en doğru seçim olacağına karar verdik. Hava aracımızın 

özgün bir tasarıma ve verimlilik açısından bu tasarımın optimum düzeyde tutulması için 

tasarımı prototipe dökerken malzemeleri en uygun biçimde tercih ettik. Bundan dolayı 

insansız hava aracımızın motoru tutan parçaları ile gövdesi arasında karbon fiber ve 

ayaklarında ise cam elyaf kullandık. Ayrıca kolay üretilebilirlik olması açısından gövdeyi ve 

motoru tutan parçaları 3 boyutlu yazıcı ile üretimini gerçekleştirdik. Şekil 2.1.1 de 

Hexakopter, Quadcopter ve Octacopter karşılaştırmasını görebilirsiniz. 

Kriterler Quadcopter Hexacopter Octacopter 
Verimlilik 4 5 3 
Uçuş Süresi 3 4 3 
Ağırlık 4 3 2 

Maliyet 4 4 3 
      Şekil 2.1. 1 

 

Görevler İçin Temel Gereksinimler: 

İnsansız hava aracımızı belirlediğimiz görev için temel gereksinimleri değerlendirdik bu 

doğrultuda insansız hava aracımız şu yeterlilikleri sağlamaktadır. 

Manuel Uçuş İçin: 

- Yüksek manevra kabiliyeti 

- Uzun uçuş süresi 

- Yüksek motor gücü 

- Yüksek tırmanma hızı 

- Stabilite ve az titreşim 

- Yüksek performanslı görüntü işleme 

- Uçuş kolaylığı 

 



Otonom Uçuş İçin: 

- Yer istasyonuna anlık veri ve görüntü aktarımı 

- Belirlenen alanda 22 dakikaya kadar uçuş süresi ile kuralı ihlal edenleri anlık olarak görevli 

kişiye görüntülerinin aktarılması 

- Düşük perdövites hızı ve yüksek manevra kabiliyeti 

Herhangi bir arıza veya iletişim kopması durumunda fail safe sistemi ve RTL sistemi ile ev 

olarak belirlenen noktaya geri dönülmesi ayrıca akım kesici ve sigorta ile insansız hava 

aracının ve çevredekilerin güvenliği sağlanmıştır.  

İnsansız Hava Aracının Özellikleri: 

Optimum Uçuş Süresi 21.36 dakika 
Yatayda Maksimum Hız 25 km/h 
Maksimum Tırmanma Hızı 9 m/s 
Seyir Hızı 6-7 km/h 
Boş Ağırlığı 2098,74 gr 
Maksimum Kalkış Ağırlığı 2712,74 gr 
Minimum Uçuş Süresi 12.26 dakika 

 

Gövde Mekaniği: 
En büyük gerilme ve sıkışma kuvvetlerine 

maruz kalacak parçalar olan kollarda, 

ağırlığı düşük dayanıklılığı yüksek olduğu 

için 16 milimetre dış ve 14 milimetre iç 

çapa sahip karbon-fiber kompozit borular 

kullandık. 

 

Bu tarz yapısal parçaların iki büyük dezavantajı var. 

Birincisi alüminyum ve cam-fiber gibi başka sık 

kullanılan malzemelere nazaran fiyatlarının daha 

yüksek olması. İkincisi ise işlemleri sırasında çıkan 

karbon partiküllerinin akciğer ve gözler için tehlike 

arz etmesidir. Kollarda karbon boru kullanmamızın 

da önemli sebepleri var. İlki boruların içinden 

kabloların geçebiliyor olması bu özellikle yüksek 

amper taşıyan kabloların çarpma anında korunmasını sağlar ve bu şekilde de kısa devre 



ihtimalini azaltıyor bir diğeri ise kütlenin azalmasını sağlamaları. Aracın kollarının maruz 

kaldığı en büyük iki kuvvet gerilme ve sıkışma kuvvetleri ve bu kuvvetler karbon borunun 

ortasında en az iken kenarlara yaklaştıkça büyüyorlar. Bu yüzden silindirin içini boşaltmak 

yani boru kullanmak kütlenin büyük kısmını atsa 

bile sağlamlığından fazla taviz vermiyor. 

Yük taşıma kapasitesi, motor kaybı durumunda 

sağladığı güvenlik payı ve daha az motorlu 

tasarımlara kıyasla motor fiyatlarının düşük olması 

dolayısıyla 6 motorlu bir tasarım ile yola çıktık. 

 

 

Üç boyutlu modellemenin ve baskının verdiği tasarım özgürlüğünü göz önünde    

bulundurduğumuzda İHA’nın birleşme parçalarını 3B yazıcı ile yapma kararı aldık. Bu 

tercih sayesinde tasarımımızda yapmak istediğimiz gerek geliştirme gerekse düzeltme 

değişikliklerinin yapılması çok kolaylaştı. Kolay değişiklik yapılabilmesi ise aracın farklı 

amaçlar için kullanılmasının önünü açıyor. 

Aracın Ayaklarının, kolların ucunda yani 

motorların altında olması kararının ilk 

sebebi aracın ortasında konumlanacak 

yararlı yüke yer açmak. İkincisi ise aracın 

ağırlığını azaltmak, motorları tutan 3B 

parçanın küçük değişiklikler ile ayakları da 

tutabilecek hale gelmesi ile ağırlığı kayda 

değer miktarda arttırmadan ayak eklemiş 

oluyoruz. Tasarımda güç elektronikleri ile aviyonik/iletişim elektroniklerini uzak 



yerleştirmemiz sayesinde   elektromanyetik parazit oluşumunu asgari seviyeye indirdik. 

Elektro-manyetik parazit aviyonik sistemin işlemcisini, yön belirlemesini sağlayan 

manyetometresini ve iletişim sisteminin kullandığı antenleri etkiliyor. Bu yüzden yüksek 

amper taşıyan kabloların yuvarlak şekle getirilmesi ve hassas elektroniklerden uzak 

tutulması çok önemli. 

İHA Prototip ve Üretim Süreçleri: 

Tasarımımızı üretim sırasında genel olarak 

ulaşılabilirlik ve kolay üretim kısmına 

odaklandık. Bunun için insansız hava aracımızı 

oluştururken daha çok 3 boyutlu yazıcıdan 

basılabilecek şekilde İHA’mızı oluşturduk. 

Gövdemizi dairesel bir şekilde ve malzemelerin 

boyutunu hesap ederek ve karbon boruların 

gövdeyle birleştiği yerleri boş bırakarak 3 

boyutlu yazıcıdan %20 doluluk ile şasemizi 

elde ettik. 

  

 

 

 

 

 

 

Daha sonrasında karbon boruları pervanenin 

boyutuna göre ve aerodinamik hesabına göre 

birinin boyutu 35 cm olacak şekilde 2 metrelik 

bir karbon borudan kesimlerini yaptık. 

 

 

 

 



 
Ardından 3 mm vidalar ile karbon borularımızı gövdemize monte ettik. Daha sonrasında 

motor tutucu parçaları motorumuzun vida yerlerini teknik çiziminden elde ettikten sonra 

tasarladık ve 3 boyutlu yazıcıdan ürettik ve motorlarımızı sabitledik.  

 

Motorlarımızın kablolarını ESC’lere iletmek 

için karbon borular içinden geçirdik ve ESC 

kablolarını dağıtım tablosuna lehimledik 

bataryadan direk dağıtım tablosuna güç verdik 

bu sayede motorları birbirlerine lehimlemekten 

vazgeçtik. 

 

  

 

 

 

Ardından İHA’nın aviyonik kısımları için 

gövdeye bağlı bir şekilde bataryanın üstüne 

bir kat daha çıktık ve oraya uçuş kontrol kartı, 

telemetri modülü, GPS anteni, anahtar ve 

kumanda alıcısını yerleştirdik.  

 

 

 



 
Bu noktada aviyonik malzemeleri çift taraflı bant, cırt cırt ve kelepçeler ile gövdenin üzerine 

oturttuk. Daha sonrasında 3 motor tutan parçanın altına yaptığımız ayak için boşluk 

sayesinde cam elyaf çubukları yerleştirdik. 

İHA’ nın Aerodinamik Özellikleri: 
Pervaneler iki ana yol ile itiş kuvveti üretir bunların birincisi Bernoulli etkisi ile açıklanabilir. 

Pervanenin airofoil şekli üst yüzeyde hızlı akış oluşturur bu da basıncı düşürür yüzeyler 

arası basınç farkı itiş oluşturur. İkinci yol ise Newton’un 3. yasası ile açıklanabilir. 

Pervanenin eğimli yüzeyi havadaki moleküllere çarptığında onlara aşağı yönde hız verir bu 

da pervaneye yukarı yönde itme sağlar. Bu iki itki tarzı da pervanenin hızından etkilenir 

eğiminden ise yalnızca ikinci itki tarzı etkilenir. Hız ve eğim açısı arttıkça itki gücü artarsa 

verimlilik daha yüksek oranda düşer. Pervane yüzey alanı da arttıkça doğru orantı ile itki de 

artar hız ve eğimden farkı ise sürtünmenin de doğru orantıya yakın artması. Ağırlığımızı 

karşılayacak itki pervaneler ile sağlandığı için kullandığımız pervanelerin Ct (Coefficient 

Thrust) değeri itki için yetecek ağırlıkta olmalıdır. Ct değeri (şekil 2.1.2) aynı boydaki ve 

hatveli pervaneler için farklılık gösterir. Farklılığın sebebi ise üreticilerin özgün aerodinamik 

tasarım yapmasıdır. Aerodinamik tasarım Cn (Coefficient Power) değerini elde ederiz. Cn 

(şekil 2.1.3) değeri pervanenin motordan emeceği kuvvetin ölçüsüdür. Bu değerde 

pervaneden pervaneye farklılık göstermektedir. 

  

 

 

   Şekil 2.1.2    Şekil 2.1.3 

 



Boyunu ve hatvesi bilinen 4 farklı pervanenin Cn ve Ct değerleri karşılaştırılmıştır. Bu 

karşılaştırmada Ct değeri yüksek Cn değeri düşük olan pervane tercih edilmiştir. 

Kullandığımız pervane sayesinde Ct değeri yüksek iken Cn değeri ise optimum düzeyde 

tutulmuştur. (Şekil 2.1.5 ve 2.1.6 (Matlab’te çizilmiştir) )               

               

 

Şekil 2.1.5                                      Şekil 2.1.6 

2.2. KABİLİYET  

Performans Hesapları: 

İnsansız hava aracımızda uçuş sırasında etki eden sürükleme kuvveti, yerçekimi kuvveti ve 

itme kuvvetidir. İtki kuvvetini hesaplayabilmek için sürükleme kuvveti ve yerçekimi kuvvetini 

hesaplamak ardından buna uygun itkiyi üretecek kuvvet belirlenmelidir. Bu noktada 

araştırmalarımız doğrultusunda dikey kalkış yapan insansız hava araçları için ağırlığının en 

az 1,5 katı itki üreten motorlara ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda itkiyi üretecek motor seçimini 

yaptık. Her bir motor başına düşen (F=mg/6) itki kuvveti hesabı yapıldı. Buna bağlı olarak 

seçtiğimiz motora göre insansız hava aracımız motorun %65’lik güç ile havada kalabileceği 

anlaşılmıştır. 

İtki kuvvetini hesaplamak için ilk olarak RPM ve saniye başına devir sayısı [𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅] bulundu. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∗ 𝑉𝑉/2             𝑛𝑛 =  (𝐾𝐾𝐾𝐾 ∗ 𝑉𝑉/2)/60 

Ardından elde edilen veriler kullanılarak 𝑇𝑇 =  𝑐𝑐𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛2𝐷𝐷4 (𝐷𝐷: pervane çapı [𝑚𝑚]) formülünün 

yardımı ile itki kuvveti hesaplandı. Yapılan hesaplamaların sonucunda uygun görülen 



pervane (CW-CCW 1340) ve motorun (380 KV) verdiği itki ve sayısal değerleri aşağıdaki 

tabloda (tablo 2.2.1) görülmektedir. 

 

Tablo 2.2.1 

Sürükleme kuvveti, 𝐷𝐷 = 1
2
𝜌𝜌𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴𝐾𝐾2  (𝐶𝐶𝐷𝐷: Sürükleme katsayısı, 𝐴𝐴 : Referans alanı [𝑚𝑚2]) formülü 

dikkate alınarak hesaplandı. 

Newton'un Hareket Kanunlarının İkinci Yasasının Doğrultusunda; 

İnsansız hava aracımızın tırmanma ve yatay hız değerlerini doğru bir şekilde hesaplamak 

için kullandık. Bu yasayı, yatay hareketteki referans alanımızın hücum açımızla değişeceğini 

göz önünde bulundurarak ve sabit hızdaki ivmesinin sıfır olacağını dikkate alarak revize 

ettiğimiz takdirde, tırmanma durumundaki ve yatay hareket durumdaki hız formüllerine 

ulaşabiliriz. 

𝐹𝐹İ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌ç𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑆𝑆ü𝑌𝑌ü𝑡𝑡𝑘𝑘𝑌𝑌𝑒𝑒𝑌𝑌 = 𝑚𝑚 ∗ 𝑎𝑎 

Tırmanma Durumunda Hız: 

𝑇𝑇 −𝑚𝑚𝑔𝑔0 −
1
2
𝜌𝜌 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴ü𝑠𝑠𝑡𝑡𝐾𝐾2 = 0 

Yatay Hareket Durumunda Hız: 

𝑇𝑇 ∗𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 𝛽𝛽 −
1
2

 𝜌𝜌 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐴𝐴ü𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 (𝛽𝛽) 𝐾𝐾2 = 0 

Yukarıdaki formüller dikkate alınarak yapılan hesaplar ile istenen tırmanma hızı, yatay 

durumda istenen hareket ve maksimum tırmanma hızı, maksimum yatay hareket hızı itki 

kuvveti değiştirilerek hesaplandı. 

İHA’nın hücum açısı; 

𝛽𝛽 = 𝑚𝑚𝑔𝑔0/𝑇𝑇 

formülü yardımıyla bulundu. Maksimum itki (𝑇𝑇) kullanıldı ele alınarak yatay hareket 

durumunda maksimum uçuş açısı hesaplandı. 

Batarya kapasitesi ve kullanımı aşağıda belirtilen formülle bulundu. Formüle göre; 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑌𝑌𝑘𝑘𝑙𝑙𝑌𝑌 = 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑌𝑌𝑘𝑘𝑙𝑙𝑌𝑌 ∗ 𝑉𝑉𝐵𝐵𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑌𝑌𝐵𝐵𝑙𝑙         Batarya Ömrü=Batarya Kapasitesi/Yük Akımı 



(𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑙𝑙𝑙𝑙𝑀𝑀:  Elektrik motorlarının kullandığı güç (W), 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑙𝑙𝑙𝑙𝑀𝑀: Motorların çektiği akım, 

𝑉𝑉𝐵𝐵𝑙𝑙𝑀𝑀𝑙𝑙𝑀𝑀𝐵𝐵𝑙𝑙: Bataryanın voltaj değeri). Belirlenen görevler için uygun itki ve uçuş süresi, aynı 

zamanda harcanan güç hesabı yapıldı. Uçuş sırasındaki özellikleri tablo 2.2.2 de verilmiştir. 

Genel Performans Değerler 
Denge Kalma Durumunda İtki Kuvveti 7080 N 

Maksimum Tırmanma Hızı 9 m/s 

Maksimum Yatay Hareket Hızı 25 km/h 

Maksimum Hücum Açısı 55.3  

Maksimum Kalkış Ağırlığı 2717.74 gr 

Maksimum Kalkış Yapabileceği Ağırlık 5917.74gr 

Yük Taşıma Kapasitesi 3200 gr 

Batarya Kapasitesi 5750mAh 

Minimum Uçuş Süresi 12.26 

Maksimum Uçuş Süresi 22.36 

                  Tablo 2.2.2 

 

𝑔𝑔0: Yerçekimi ivmesi ρ: Bursa Hava 
yoğunluğu 

𝐶𝐶𝐷𝐷: Sürükleme katsayısı 

9.81 𝑚𝑚 /𝑠𝑠2 1018 1.33 

 
Tablo 2.2.3 Bursa için formüllerde kullanılan sabitler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Malzemelerin X, Y, Z Eksenleri: 
 

Malzemeler Kütle X Ekseni Y Ekseni Z Ekseni 

Karbon Fiber 
Borular 16mm 150.6 gr 350 mm 16 mm 0 mm 

Gövde 67 gr 150 mm 70 mm 20 mm 

Batarya 760 gr 46 mm 52 mm 159 mm 

Pixhawk 15.8 gr 82.2 mm 51.8 mm 16.5 mm 

Pervane 170.04 gr 330.2 mm 4 mm 0 mm 

ESC ve Tutucu 156 gr 68 mm 25 mm 8.7 mm 

Motor 660 gr 46.1 mm 25.5 mm 3.175 mm 

Güç Dağıtım 
Tablosu 10 gr 36 mm 50 mm 4 mm 

Telemetri 
Modulü  22 gr 49 mm 25 mm 13 mm 

Kumanda 
Alıcısı 19.3 gr 47 mm 26.2 mm 15 mm 

Dönüştürücü 70 gr 47 mm 64.6 mm 27.1 mm 

Görev 
Bilgisayarı ve 

Kutusu 
450 gr 100 mm  80 mm 29 mm 

Kamera 162 gr 43.3 mm 94 mm 71 mm 

Toplam Ağrılık 2712.74 
gr          En         Boy    Derinlik 

 

 

 

 

 



 

Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri: 

Bu bölümde hava aracının üzerindeki elektronik donanımdan ve bu donanımın 

özelliklerinden bahsedildi, güç dağıtım şeması (Şekil 2.2.4) ve kontrol- haberleşme şeması 

(Şekil 2.2.5) görsel olarak eklendi.  

İlk olarak, elektronik donanıma ait özellikler şekil 2.2.4‘te elemanlara ait numaralar sırasıyla 

aşağıdaki gibidir;  

 

Şekil 2.2.4 

Şekil 2.2.4 ‘teki çizimin açıklaması; 

1. İHA'dan tüm cihazlar Li-Po (lityum polimer) bataryanın sağladığı güç ile çalışır. İHA’daki 

tüm cihazlar 6 hücreli (6S2P) (22.2 V), 5750mah ve 30C kapasiteli batarya sayesinde 

çalışmaktadır. Burada 6 hücrenin 2 paralel şekilde olduğu anlaşılmaktadır bu sayede 

bataryamız 11500 mAh batarya gibi olur. Bunun sebebi 2 paralel hücre sayesinde çok daha 



yüksek akım elde edebilmemizdir. Bataryamızı test uçuşlarında 25.2V değerine kadar şarj 

edip 22.4V değerine kadar kullandık. Bu değerden aşağı bataryanın ömrü azalacağı için 

kullanmaya devam etmedik. 
2. Amacı, Li-Po batarya artı ucuna bağlı bıçak sigorta ile 60 amperden daha büyük akımlarda 

yanarak güç iletimini engellemektir. Bataryadan çekilen maksimum akımın elektronik hız 

kontrollerinin toplam akım değerlerinin %10 fazlası (9x6x%10=59,4) olması gereklidir. Bu 

kriterden dolayı 60 amper geçirgenliğe sahip bıçak bir sigorta seçilmiştir. 

3. Li-Po bataryanın artı uç çıkışında bulunan akım kesici buton akım kesme mekanizması 

olarak işlev görür. Yarışma kurallarının gerektirdiği gibi, acil bir durumda akımı kesmek için 

gerekli hızı sağlar. Akım kesici buton şeklinde İHA’nın üzerine yerleştirilmiştir bu buton 

sayesinde istendiği anda devrenin akımı kesilebilinecektir. Ayrıca bu işlem 3.5mm banana 

konektörler ile de yapılabilinir. 

4. Bataryadan gelen enerjiyi regülatörlere ve ESC’lere aktarmak için hava aracının gövdesine 

yerleştirilen güç dağıtım modülü kullanılır.  

5. Pixhawk uçuş kontrolcüsü setinden güç modülü, Pixhawk’a güç aktarımı için kullanılır. Güç 

modülü, Pixhawk’a ihtiyacı olan akımı Li-Po batarya çıkışında bir kablodan DC-DC çevirici 

aracılığıyla Pixhawk’ın güç giriş portuna uygun bir kabloya gönderir. 

6. Jetson Nano görev bilgisayarına güç aktarımını sağlamak için batarya çıkışıyla arasına bir 

adet Buck-Converter (DC-DC) modül bağlanmıştır. DC-DC çevirici modül 22.2V giriş 

gerilimini düşürerek 5V gerilimi çıkış portuna aktarır. Jetson Nano’ya bu çıkıştan barell-jack 

kablosuyla güç aktarılır. Modül sahip olduğu 4A değerine kadar akım geçirme kapasitesi 

sayesinde, Jetson Nano’nun otonom uçuş ve görev sırasında gerçekleştireceği işlemler ve 

Jetson Nano’ya bağlanacak olan kamera için yeterli bir değerdir. Burada barrel-jack’den güç 

vermemizin en önemli sebebi ise Jetson Nano’nun MAXN modunda çalışabilmesini 

sağlamaktır. 

7. Jetson Nano görev bilgisayarı, 5V 4A değerindeki girişinden aldığı gücü USB çıkışıyla 

kameraya aktarır aynı zamanda görüntü işlemeyi de gerçekleştirilir. Görev bilgisayarı 

1.43GHz ARM tabanlı dört çekirdekli işlemciye ve bunun yanı sıra 128 çekirdekli bir CUDA 

GPU sahiptir. Ayrıca 4GB ram kapasitesiyle uçuş sırasında istenilen görevleri başarıyla 

gerçekleştirebilecek bir donanımı vardır. 

8. Pixhawk uçuş kontrolörü, güç modülü çıkışından 5V’luk bir güç kaynağı ile çalışır. 

Pixhawk’a bağlı pusula, jiroskop, ivmeölçer, barometre sensörleri ve harici takılan GPS gibi 

sensörler yardımıyla hava aracını elektronik hız kontrolörleri (ESC) üzerinden kontrol eder. 

İnsansız hava aracının X ve Y eksenlerinde ilerlemesini Mission Planner üzerinden Pixhawk 

uçuş kontrol bilgisayarını bağlayarak ayarlarız. Bu sayede dengeli bir uçuş elde ederiz. GPS 

ve Pusula otonom uçuş için kritik malzemelerdir bu malzemelerin sapmalarının düşük olması 

ayrıca önemlidir bu sebeple hava aracımızda RadioLink GPS Se100 kullanmanın daha 



uygun olduğuna verdik. Bu GPS Pixhawk’ın yanında gelen GPS’e göre çok daha düşük 

sapmaya sahiptir bu değer 2.5 metredir. Ayrıca Pixhawk’ın yanında gelen GPS’e göre çok 

daha fazla uydu bulabilmektedir. MissionPlanner uygulamasından belirlediğimiz parkuru 

başarıyla uçtuğunu gözlemledik. 

9.  ESC(Elektronik Hız Kontrolcüsü) hava aracının üzerindeki güç dağıtım modülüne lehim 

ile, Pixhawk Main Out kısmındaki uygun yerlerine artı, eksi ve sinyal olmak üzere 3 kanallı bir 

kablo ile bağlanır. 40A değerindeki ESC’ler, Li-Po bataryadan güç dağıtım modülü 

aracılığıyla aldığı elektriksel gücü Pixhawk’ın gönderdiği sinyaller doğrultusunda motorlara 

aktarır. DC-DC çevirici ile insansız hava aracında Pixhawk’a bağlayacağımız ekstra 

sensörlerin çift GPS, ikincil barometre sensörü vb. birimlerin gücünü sağlamış olduk. 

10 ve 11.  Motorlar ESC’lerde artı, eksi ve sinyal olmak üzere 3 kanal ile bağlanıldı. 380 KV 

değerindeki motorlar pervaneleri döndürerek İHA'nın uçuşu için gerekli gücü sağlar. 

Motorların 6S2P pil (22.2V) ile maksimum güçte çekeceği akım 45 amperdir. Motorların 3 

fazlı olmasının sebebi alternatif akım motorları olmalarından dolayıdır. 

12.  Kamera, Jetson Nano ile, hedef tespiti için görüntü işlemede kullanılacak iki temel 

cihazdan biridir. Logitech C920 model kamera, Jetson Nano’dan USB çıkışıyla enerji 

verilerek 1920x1080 piksel boyutlu görüntüleri saniyede 30 kareye yakınını bilgisayara 

aktararak görüntü işleme için kaynak oluşturur.  

İHA donanım kontrol-haberleşme şeması ve şemanın özellikleri aşağıda şekildeki gibi yer 

almaktadır; 

 



                         Şekil 2.2.5 

Şekil 2.2.5 ‘de radyo alıcısı ve kumanda bulunur. 2.4GHz frekansta çalışan 10 kanallı FlySky 

F5 ia6x model kumanda ve FS–IA6 6 kanallı alıcısıdır. Aynı zamanda, Pixhawk uçuş 

kontrolcüsü setine dahil olan 433 MHz frekansta çalışan telemetri modülleri mevcuttur. GPS 

ise RadioLink SE100 model Pixhawk ile uyumlu –167 dBm hassasiyete sahiptir. 

Uçuş kontrol kartı olarak, otonom uçuşu ve görevlerin başarıyla tamamlanmasını sağlayacak 

olan Pixhawk 2.4.6 modeli kullanılmıştır. Belirli bir talimat verildiğinde, Pixhawk hedef 

konuma hareket eder ve içindeki sensörleri ve GPS modülünü kullanarak İHA'nın yönünü ve 

motorların gücünü değiştirerek bu komutu yürütür. Bu komutlar, İHA’mızın bilgisayarı olan 

Jetson Nano kullanılarak uçuş kontrol kartına yüklenir. Jetson Nano üzerinde çalışan shell 

script(.sh) ile uçuş kontrol kartına bağlanır ve İHA otonom olarak kalktığında, ziyaret etmesi 

gereken noktalar uçuş kontrol kartına yüklenir. Komutlar yerine getirildikten sonra, İHA 

otonom şekilde belirlenen yere geri gelir. Görev komutlarının yanı sıra Jetson Nano 

üzerinden anlık görüntü işleme de aynı şekilde yüklenir.   

 

 

                                                                                          Şekil 2.2.6 

Şekil 2.2.6 da ki şemada olduğu gibi insansız hava aracına 4G destekli bir telefon 

yerleştirerek ve Nvidia Jetson Nano’nun Wi-Fi modülü sayesinde anlık internete 



bağlanmasını sağlayacağız. Bu sayede görüntüyü hem canlı olarak yer kontrol istasyonuna 

aktaracağız hem de insansız hava aracımıza yer kontrol istasyonundan anlık olarak veri 

akışını sağlayacağız bununla birlikte insansız hava aracımız çok daha uzun mesafelere 

kumanda dan bağımsız gidebilecektir. 

Aviyonik Sistemlerin Entegrasyonu: 

İlk olarak, sigorta ve akım kesici, Li-Po bataryanın pozitif çıkışına seri olarak bağlandı. Bir 

yandan güç dağıtım modülüne bağlanırken, diğer yandan Pixhawk'a paralel bir bağlantı ile 

güç verildi. ESC'leri ve regülatörleri bağlamak için güç dağıtım modülü kullanıldı. 

Devre bağlantıları yapılırken özellikle kısa devre gibi güvenlik sorunu ortaya çıkarmamak için 

makaron kullandık bu sayede insansız hava aracımız güvenli şekilde uçuşuna devam etti.       

      Sabitlemeyi gerçekleştirmek amacıyla donanım montaj ve bağlantısı için lehimleme ve siyah 

elektrik bandı kullanıldı. 

      Ekipmanların şaseye bağlantısı, kelepçeler, vidalar, çift taraflı bant kullanılarak sağlandı. 

Kesin yerlerde açılan delme delikleri, plakanın sabitlenmesine olanak sağlandı. 

      Montajlamada ve diğer kısımlarda gerekli önlemleri alarak ve dikkatli bir biçimde çalışarak 

kendi güvenliğimizi ve insansız hava aracının güvenliğini sağladık. 

Güvenlik: 

 

Güvenlik tedbirleri gereği sigortayı bataryanın + 

kutbuna bağladığımız 60 amperlik bıçak sigorta 

sistemin gücünü kesecektir. 

Ayrıca yarışma sırasında veya dışarıda 

oluşabilecek herhangi bir hatadan dolayı 

meydana gelecek kazaları önlemek için de 12-

24V arası çalışan mini akım kesici de devreye 

eklenmiştir.  

 

İnsansız hava aracının belirlenen alan dışına çıkınca alana geri dönmesi için veya iletişim 

koptuğunda ev konumuna geri dönebilmesi için MissionPlanner programı üzerinden Geo 

Fence özelliği etkinleştirilmiştir bu sayede insansız hava aracında Fail-Safe sistemi 

sağlanmıştır. Ayrıca RTL ile insansız hava aracı kalktığı noktaya geri dönebilmektedir.    



 

 

Görev Mekanizması: 

Günümüzde Covid-19 pandemisi başlamasıyla birlikte birçok ülkede maske kullanımı 

zorunlu hale gelmiştir. Biz de toplum sağlığını korumak amacı ile insanların maske takıp 

takmadığını ve takıyorlar ise yanlış taktığını tespit eden bir yapay zekâ projesini hayata 

geçirdik. Bu projede gerçekleştireceğimiz görevde güçlü bir GPU ihtiyacından ötürü ve aynı 

zamanda neredeyse tüm nesne tanıma modellerini destekleyen bir SBC kartı olan Nvidia’nın 

128 CUDA çekirdeğine sahip grafik işlemcili, 4 çekirdek ARM A57 1.43 GHz işlemcili Jetson 

Nano 4GB modelini tercih ettik. 

Şekil 2.2.7’de en çok kullanılan yapay zekâ modelleri ve onların çeşitli SBC kartlarındaki 

performans değerleri belirtilmiştir. Bu değerler Nvidia Jetson Nano’yu tercih etmemizde 

önemli bir rol oynamış ve neden tercih ettiğimizi destekler niteliktedir.   

 

 
      Şekil 2.2.7 

 https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-nano-dl-inference-benchmarks  

https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-nano-dl-inference-benchmarks


Nesne tanıma işlemini gerçekleştirirken tercih edeceğimiz modele karar vermek için detaylı 

araştırma yaptık. Nvidia tarafından yayımlanan Jetson Nano üzerinde farklı modellerin test 

edilmesiyle ortaya çıkan saniyelik görüntü sayısı performans testleri şekil 2.2.8’ deki gibidir. 

 
 Şekil 2.2.8 

(https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-nano-dl-inference-benchmarks) 

Detaylı araştırmalarımızın sonucunda COCO veri seti ile eğitilmiş mobil ve gömülü sistemler 

için son derece uygun bir yapıya sahip olan SSD Mobilenet-v2 (300x300) modelini 

kullanmayı tercih ettik. 1100 adet fotoğraftan oluşan kendi veri setimize ek olarak Andrew 

Maranhao’nun kaggle üzerinden paylaştığı içerisinde çok çeşitli durumdaki 853 maskeli, 

maskesiz, maskeyi yanlış takan insan fotoğraflarının bulunduğu pascal voc formatındaki veri 

setini de kullanarak yaklaşık 2000 fotoğraf ile eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Veri setine bu 

linkten ulaşılabilir  https://www.kaggle.com/andrewmvd/face-mask-detection 

Eğitimi gerçekleştirirken Python programlama dilinde Pytorch kütüphanesini kullandık.  

Eğitimi Nvidia GTX 1060 6 GB grafik işlemcili bir bilgisayarda batch size’ ını 8, öğrenme 

oranını (learning rate) 0.01 olarak seçtik.  Başlangıç olarak 1000 eğitim tur sayısı (epoch) ile 

gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde ortalama kayıp (average loss) değerimiz 11.27’den 

başlayarak ilk eğitim sonunda bu değer 1.99’a kadar düşmüştür. Daha sonra ilave olarak 

2500 eğitim tur sayısı ile gerçekleştirdiğimiz eğitimde bu değer 0.87’ye düşmüştür. Son 

olarak 1500 eğitim tur sayısı ile gerçekleştirdiğimiz eğitimde 0.60 altına düşmediğini ve 

modelin aşırı öğrenme (overfitting) problemine yol açmaması amacıyla eğitimler toplamda 

5000 eğitim tur sayısı ile tamamlanmıştır. 

Ayrıca farklı bir modeli test etmek amacıyla VGG-16 (224x224) modelini aynı veri seti 

üzerinde eğitip test ettiğimizde video akışındaki gecikmenin Mobilenet- v2 modelinden çok 

https://www.kaggle.com/andrewmvd/face-mask-detection


daha fazla olduğunu fark ettik. Havadan hareketli bir şekilde görüntü aldığımız için olası 

titremelere karşı modelin nesneleri başarılı bir şekilde tespit edebilmesini sağlamak amacıyla 

saniyelik görüntü sayısının yüksek olmasını özellikle tercih ettik. 

Modeli çalıştırma sırasında Nvidia’nın hazırlamış olduğu TensorRT kütüphanesini kullandık. 

Pytorch üzerinde eğitmiş olduğumuz modeli TensorRT kütüphanesine entegre ettik. Bu 

kütüphane kullanılan donanıma özel olarak çeşitli iyileştirmeler yaparak modelimizin çalışma 

performansına katkı sağladığını gözlemledik. Kamera olarak Logitech Webcam C920 

modelini tercih ettik. 1080p çözünürlükte 30 saniyelik görüntü sayısına kadar full hd canlı 

video akışı sağlayabilen bu modeli detaylı araştırmalarımız sonucunda donanım ve görüntü 

işleme modelimize en uygun olabileceğine karar verdik.  

Eğittiğimiz Modelin Performans Testleri: 

Hedef Tespit Oranı: 
Eğittiğimiz modelin doğruluk oranlarını test etmek amacıyla baştan sona kadar 

gerçekleştirdiğimiz her eğitimden sonra aynı resim verilmiş ve modelin performansı test 

edilmiştir. Şekil 2.2.9 da görüldüğü üzere eğitim tur sayısı arttıkça modelin doğruluk oranında 

da artış olduğu gözlemlenmiştir.  

Yarışmada kullanılacak model şekil 2.2.9 da ki doğruluk oranı en yüksek modeldir.

             Şekil 2.2.9 

Canlı görüntü üzerinde test görüntülerindeki gibi başarılı olup olmadığını test etmek amacıyla 

takım üyelerimiz her üç durumdan da (maskeli/maskesiz/yanlış) olacak şekilde durmuş ve 

şekil 2.2.10 deki gibi tüm durumları ortalama 36 Saniyelik Görüntü Sayısı (FPS) ile yüksek 

doğruluk oranları ile başarılı bir şekilde tespit ettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca bu testte modelin 

canlı görüntüde birden çok kişiyi yüksek doğruluk oranlarında tespit edebildiği de 

gözlemlenmiştir. 

 



 
Şekil 2.2.10 

Kullandığımız kamera ve modelin İHA’nın yüksekliğinde insanların durumlarını tespit edip 

edemeyeceğini test etmek amacıyla kameramız sabit tutulup takım üyelerimiz önünden 

başlayarak adım adım uzaklaşmış ve en son tespit ettiği yer işaretlenip metre ile 

ölçüldüğünde 15 metre olduğu anlaşılmış fakat kameramızın kapasitesinden ötürü nesne 

uzaklaştığında doğruluk oranlarında düşüş tespit edilmiş orandaki bu düşüşe rağmen 

modelimiz tespitlerinde başarılı olmuş ve ölçtüğümüz bu uzaklık ile yarışmada görevimizi 

başarı ile yerine getireceğimiz gözlemlenmiştir. Eğittiğimiz modelin maskeli, maskesiz ve 

yanlış maske takımında mAP skorlarına bakarak eğitime veya veri setimizi geliştirmeye karar 

verdik. Bunun yanında görevimiz gereği maske takmayan kişileri veya yanlış takan kişileri 

anlık olarak yer istasyonuna aktarmak için 4G destekli bir telefonu mobil etkin nokta haline 

getirerek İHA’ya yerleştirdik ardından Nvidia Jetson Nano’nun Wi-Fi modülleri sayesinde 

Nvidia Jetson Nano’yu mobil etkin ağa dahil ettik yani görev kartımızı uzaktan çevrimiçi bir 

şekilde yönetebilir olduk. Bu sayede görüntüyü anlık olarak yer kontrol istasyonuna aktardık 

bu aktarımı yapabilmek için ve aynı zamanda İHA’ya yerden de komut verebilmek için Linux 

işletim sistemlerinde uzaktan masaüstü bağlantısı yapabilmesi için XRDP yazılımını 

kullanarak Nvidia Jetson Nano’dan anlık görüntü ve durumu elde ettik. Aynı zamanda 

Nano’ya kurduğumuz Pixhawk’ın kontrolünü sağlayan MissionPlanner yazılımı ile de aslında 

insansız hava aracımızı istediğimiz yerden kontrol edebiliyoruz. İlerleyen zamanda sistemi 

daha da iyileştirmek için bulut sistemlerden kiralayacağımız sunucular ile sistemi daha verimli 

kılmayı planlıyoruz. 

2.3 Faydalılık: 

Günümüz dünyasında ortaya çıkan yeni teknolojiler her zaman bir ihtiyaçtan beslenmiştir. 

2020 yılının başlarında Covid-19 pandemisinin başlaması ve yaygınlaşmasıyla birçok ülkede 

Covid-19’a karşı alabileceğimiz en önemli önlemlerden biri olan maske kullanımı zorunlu hale 



gelmiştir. Nebraska Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi’nin maske takmanın hastalığı önleme 

çalışmalarında elde ettiği çıkarımları şekil 2.3.1 de inceleyebilirsiniz. 

 

Şekil 2.3.1 

İngiltere’nin en iyi üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi’nin 2021 yılında 

yayınladığı bir makaleden yola çıkarak maskelerin tiplerine göre %62.6-99.6 oranında korona 

virüsünün bulaşmasında etkili olduğu gözlemlenmiştir bunu şekil 2.3.2 de inceleyebilirsiniz. 

 

Şekil 2.3.2 

Maske kullanımı salgında bu kadar önemliyken bazı insanların hâlâ maske takmaması 

toplum sağlığını son derece olumsuz etkilemekte ve ölüme dahi gidecek kötü sonuçlara 



zemin hazırlamaktadır. Biz de toplum sağlığını korumaya yardımcı olmak amacıyla insanların 

maske takıp takmadığını ve takıyorlar ise yanlış taktığını tespit eden bir yapay zekâ projesini 

hayata geçirdik. Proje fikrini görevli kişilerin belirli noktalarda drone kamerası ile maske 

takmayan kişilerin manuel olarak tespitini gerçekleştirdiği maske denetimi haberinden ilham 

aldık. Bizde insan gücünün en aza indiği, tam otonom ve yapay zekâ destekli olacak şekilde 

bu proje fikrini ortaya çıkarmış olduk. Projemiz sayesinde belirlediğimiz alan içerisinde tam 

otonom iniş kalkış ve sürüş olacak şekilde İHA’mız belirli yükseklikten yapay zekâ destekli 

görüntü işleme algoritması ile maske takmayan veya yanlış takan insanları yer istasyonuna 

anlık bildiriyor. Bu sayede hem insan gücünü en aza indirmiş hem de toplum sağlığını 

korumaya yardımcı olmuş olacağız. Bu noktada hali hazırda yapmış olduğumuz insansız 

hava aracımızı geliştirerek daha uygun bir hale getirdik. Uzun mesafeli uçuş süremiz ve 

yüksek verimli görüntü tanıma algoritmamız sayesinde maske takmayan veya yanlış takan 

bireyleri tespit ediyoruz. Yüklediğimiz görev ile uçuş videosunda gerçekleştirdik. 

3.Bütçe Tablosu: 
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