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1. ORGANİZASYON ÖZETİ 
 

1.1 Takım Organizasyonu  

 
Takımın danışmanı Elektrik ve Enerji Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet BAŞOĞLU’dur. 

Kaptan: Levent PEHLİVAN; makine mühendisliği bölümünde doktora yapmaktadır. 3 boyutlu çizim, 

kalıp, malzeme üretimi üzerine uzmandır. 

Pilot: Yasin YILDIRIM; elektrik elektronik mühendisliği öğrencisidir. Bitirme tezini otonom dron 

üretimi ve programlama üzerine yapmıştır.  

Üye: Tuğba DURMUŞ; Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olup Enerji Sistemleri 

Mühendisliği ABD’da yüksek lisansını sürdürmektedir. Bitirme tezini robotik kodlama 

alanında yapmıştır. Arduino kullanarak birçok proje gerçekleştirmiş olup elektronik 

ekipmanların montajı, bağlantısı ve programının yazılması konusunda tecrübe sahibidir.  

Üye: İbrahim PEHLİVAN; Radyo sinema TV Bölümü öğrencisidir. Fotoğraf ve video çekme 

konusunda tecrübelidir. 

Üye: Malik TURHAN; Mekatronik Bölümü öğrencisidir. Mekanik parçaların hareketinin kontrolü, 

servo gibi elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motorlar ile mekanik parça 

hareketi alanında bilgi sahibi vardır.  

 



 

2 

 
2. DETAYLI TASARIM RAPORU 
 

2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı  

Kullanılacak İnsansız Hava Aracı (İHA) 2018 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları 

Yarışması’na katılmış, teknik kontrolleri geçerek uçuş hakkı kazanmış 1. ve 2.  görevleri 

başarı ile tamamlamıştır. İHA’nın gövde tasarımı ve üretimi takımımız tarafından yapılmıştır. 

Üretilen İHA döner kanatlı kategorisine girmektedir ve 6 motorlu bir multikopter olarak dizayn 

edilmiştir. Motorlar, merkezinde ana gövde olacak şekilde bir çember üzerine eşit açılarda 

yerleştirilmiştir. Solid Works çizim programı kullanılarak yapılan gövde ve şasenin taslak hali 

aşağıda verilmiştir (Şekil 1). Döner kanatlı İHA’nın toplam ağırlığı 2,27 kg’dır. Bu ağırlığı 

kaldırabilecek itme kuvveti yaklaşık 960 gr olan 6 adet fırçasız motorlar kullanıldı. Bu 

motorların pervanelerinin uzunluğu 22,8 cm’dir. Pervanelerin birbirine değmemesi için bu altı 

motor 60 cm çapında bir halka üzerine eşit aralıklarla yerleştirildi. Elektronik ekipmanların 

koyulabilmesi için bu çemberin ortasına 6 motora uyumlu iç çember boyutu 20 cm yüksekliği 

10 cm olan altıgen bir kutu çizildi. Bu kutu motorları tutan çembere mukavemet ve hafiflik 

açısından içi boş bir silindirik boru ile birleştirildi. Bu içi boş boruların içinden motora giden 

kablolar geçirildi. Ortadaki altıgenin altına pilin koyulabileceği dikdörtgen bir kutu yapıldı 

Tasarımı tamamlanan gövde ve şasenin üretimi üç boyutlu yazıcıdan çıktı alınarak yapıldı 

(Şekil 2).  Malzeme olarak daha dayanıklı olması nedeni ile ABS (Acrylonitrile Butadiene 

Styrene) flament kullanıldı (İHA’nın ağırlığının fazla olması nedeniyle alttaki kabin 

tasarımdan çıkarılmıştır).  

 

 

Şekil 1. Gövde ve Şasenin 3 Boyutlu çizimi. 
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Şekil 2. Gövde ve şasenin çıktı alınmış hali. 

İHA’yı oluşturan bileşenlerin adları ve ağırlıkları Tablo 1’de verildi. 
 
 Tablo 1. Döner kanatlı İHA Parça ve toplam ağırlık tablosu 

No Parça Adı Ağırlık (gram) Adet Toplam 
Ağırlık (gram) 

1 Gövde ve motor tutucular 580  1 580 

2 Pil yuvası ve ayaklar 235 1 235 

3 Motor ve pervane 70 6 420 

4 Esc (motor hız kontrol ünitesi) 20 6 120 

5 Otopilot 55 1 55 

6 GPS 50 1 50 

7 2.4 Ghz telemetri vericisi 50 1 50 

8 2,4 GHz kumanda alıcısı 40 1 40 

9 Pil 330 1 330 

10 Raspberry pi ve kamera 50 1 50 

11 Gimbal 150 1 150 

12 Otopilot power modul 50 1 50 

13 Bağlantı kabloları 140 1 140 

 TOPLAM   2270 

 
Şekil 2’de gösterilen sistemin tam orta noktası (uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin orta 

noktası) orijin yani ( x, y ekseni şekilde gösterildiği gibi z ekseni ise sayfa düzleminden dışarı 

doğrudur) x; y; z = 0; 0; 0 kabul edilirse Tablo 2’deki denge tablosu basitçe oluşturulabilir. 

Burada x, y ekseni şekilde gösterildiği gibi z ekseni ise sayfa düzleminden dışarı doğrudur. 

Çünkü motor, pervane, otopilot, esc, bağlantı kabloları, gövde ve motor tutucuların ağırlık 

merkezi simetriden dolayı orijinde olur. Gimbal ve pil tutma mekanizması ile ayakların ağırlık 

merkezini de yaklaşık geometrik orta ağırlık merkezi alınırsa Tablo 2’deki veriler elde edilir. 

 

Tablo 2. Döner kanatlı İHA malzeme ağırlık ve denge tablosu 

No Parça Adı Ağırlık 
(gram) 

X uzaklığı  
(mm) 

Y uzaklığı  
(mm) 

Z uzaklığı  
(mm) 

1 Gövde ve motor tutucular 580 0 0 0 

2 Pil yuvası ve ayaklar (pil ile 
birlikte) 

565 0 0 -40 
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3 Motor ve pervane 70 0 0 0 

4 Esc (motor hız kontrol ünitesi) 20 0 0 0 

5 Otopilot 55 0 0 0 

6 GPS 50 -110,5 -200 10 

7 2,4 Ghz telemetri vericisi 50 110,5 200 10 

8 2,4 GHz kumanda alıcısı 40 -20 0 0 

9 Raspberry pi ve kamera 50 40 0 10 

10 Gimbal 150 0 0 -145 

11 Otopilot power modul 50 20 0 0 

12 Bağlantı kabloları 140 0 0 0 

 TOPLAM 2270 0 0 -155 

 
Döner kanatlı İHA’larda uçuş performansını etkileyen en önemli etkenlerden birisi ağırlığıdır. 

Başka bir etken motorlara binen yükün eşit olması bakımından ağırlık merkezidir. Toplam 

ağırlığı 2270 gr olan İHA’yı kaldırabilmesi için 964 gr itme sağlayabilen 6 motor kullanıldı. 

Ağırlığının iki katından fazla kaldırma kuvvetine sahip motorlar İHA’yı rahatlıkla 

havalandırabilir ve dengede tutabilir. Bir motora düşen yük yaklaşık 380 gramdır ve motor 

bu itmeyi yaklaşık 3,2 Amper akım (4S pil ile) ile sağlayabilmektedir. Buna göre İHA’yı 

havalandırmak için gereken güç miktarı; 

P = I. V = 6x3,2x14,8 = 284,2 Watt 

4000 mah 4S (14,8 Volt) bir pil ile üretilen İHA’nın uçuş süresi 

   tuçuş=4x14,8x60/284,2=12,5 dakika 

olarak hesaplanır. 

Hava aracının pervane seçimi fırçasız motorların teknik bilgilerine uygun olacak şekilde 

9.5x4.5 olarak seçildi. Bu sayede 6 motor toplamda yaklaşık 5 kg kaldırma kuvvetine sahip 

olacaktır. İHA’nın motorlarını tutacak olan çember ve gövdeye bağlantı kısımları 

pervanelerin rüzgârını engellemeyecek ve rüzgâr sürtünmesi en aza indirmek için silindir 

şeklinde yapıldı. Tasarım yapılırken rüzgâr sürtünmesini en aza indirmek için bütün köşeler 

yuvarlatıldı. 

Bu kısmın ilk paragrafında yer verildiği üzere İHA TÜBİTAK yarışında kullanılmıştır. 6 

motorun verdiği avantajla dengeli, rüzgâr direnci yüksek ve manevra kabiliyeti fazla olan bu 

İHA takımımız tarafından tasarlanıp üretilmiş başarılı bir şekilde uçurulmuştur. 
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2.2 Kabiliyet  

Bu çalışma da İHA’ya otonom olarak yangın tespit edebilme kabiliyeti kazandırılacaktır. İHA 

belli bir alanda belirlenen rota üzerinde uçuşunu gerçekleştirirken alanı kamera ile tarayacak 

olası bir duman tespit etmesi üzerine dumanın çıktığı yere giderek buranın koordinatını 

istenilen bir merkeze bildirecektir. İHA kullanılan otopilot sayesinde otonom uçuş kabiliyetine 

sahiptir. Yani otonom iniş, kalkış ve harita üzerinden istenilen koordinata istenilen hız ve 

yükseklikte hâlihazırda gidebilmektedir. Fakat bu özellikler İHA’ya önceden 

programlanmalıdır ya da kullanıcı tarafından telemetri üzerinden yapılmalıdır. Burada ise 

İHA anlık otonom bir şekilde programlanmalıdır. Bunun için İHA’nın otopilot sistemini kontrol 

edebilen aynı zamanda görüntü işleme özelliğine sahip raspberry pi bilgisayar kullanılmıştır. 

Raspberry pi küçük, hafif ama işlem yeteneği güçlü olması nedeniyle robotik projelerde ve 

insansız araçlarda tercih edilen bir bilgisayardır. 

İHA’nın bu görevi gerçekleştirebilmesi için detayları aşağıda verilecek 3 önemli aşama 

vardır. 1. Otopilot sisteminin raspberyy pi tarafından kontrol edilmesi, 2. Raspberry pi nin 

dumanı tespit etmesi ve 3. İHA’nın dumanın çıktığı koordinatı yer istasyonuna bildirmesidir. 

 1. Otopilot sisteminin raspberry pi tarafından kontrol edilmesi: Bu kısım pilot Yasin 

YILDIRIM’ın temmuz ayında sunduğu Otonom Drone adlı Bitirme Tezi çalışmasında yapıldı. 

Pixhawkı raspberry pi ile kontrol etmek için bazı paketleri raspberrye yüklemek gereklidir. 

Bunun için öncelikle raspberry pi bilgisayara raspbian işletim sistemi kurulur. Raspberry piye 

uzaktan erişim sağlamak için SSH bağlantısı kullanıldı. Erişim sağlayacak bilgisayara ise 

Putty programı kurularak raspberry pi ile uzaktan erişim sağlandı.  

Raspberry piye uzaktan erişim sağladıktan sonra otonom uçuş için gerekli olan paketler 

sırasıyla yüklenir. Bu paketler; 

 sudo apt-get update 

 sudo apt-get upgrade 

 sudo apt-get install python-pip 

 sudo apt-get install python-dev 

 sudo apt-get install screen python-wxgtk4.0 python-lxml 

 sudo apt-get install future pyserial 

 sudo pip install dronekit mavproxy 

Bu paketler raspberry pi ile pixhawkı kontol etmek için gereklidir.  

Gerekli paketler yüklenen raspberry pi otopilota telemetry portundan aşağıdaki şekildeki 

gibi bağlandı (Şekil 4). 
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Şekil 3. Putty ile raspberry piye bağlanma.  

 

 

Şekil 4. Raspberry Pi bilgisayarın Pixhawk otopilot sistemine bağlantı şeması. 

Notepad++ kullanarak üniversitede bulunan iki nokta için otonom uçuş kodlarını yazdık 

(Şekil 5 ve 6). Otonom uçuşu gerçekleştirmek istediğimiz yüksekliği ve gitmek istediğimiz 

koordinatları Google mapdan bulup kodda gerekli alanlara bu değerleri girdik (Şekil 7 ve 8). 

Raspberry piye uçuş için hazırladığımız kodları yükledik. Burada yüklediğimiz kodların 

çalıştığını denemek için ilk önce arm kodunu denedik. Bu kod çalıştığında diğer kodları test 

edip otonom uçuş yapmak için koordinatını aldığımız alana gittik.  

Uzaktan erişim sağladığımız raspberry üzerinden yazdığımız kodları çalıştırdık (Şekil 
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9). Önceden uçuşa hazır hale getirdiğimiz dronumuz başarılı bir şekilde otonom uçuşunu 

gerçekleştirdi (Şekil 10). 

Sonuç olarak raspberry pi bilgisayardan otopilot sistemine istediğimiz komutu yollayarak 

dronu kontrol edebiliyoruz. Bunu bir sonraki adımda anlatacağımız görüntü işleme ile 

birleştirerek amacımıza ulaşmış olacağız. 

 

Şekil 5. Locatition kodu 1. 
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Şekil 6. Locatition kodu 2. 
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Şekil 7. Otonom uçuş için seçilen ilk koordinat. 

 

 

 i  

Şekil 8. Otonom uçuş için seçilen ikinci koordinat 
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Şekil 9. Locatition kodunun çalıştırılması 

 

Şekil 10. Otonom uçuş. 
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2. Raspberry pi nin dumanı tespit etmesi: Raspberry pi nin anlık görüntü işleme 

kabiliyetini artırmak amacı ile özel bir kamera kullanılması planlanmaktadır. Bu kameranın 

ismi OAK-D kamera modülüdür. Görüntü işleme Video İşleme Ünitesi (Video Processing 

Unit - VPU) olarak geçen OAK-D modülü tarafından yapılacaktır. Son yirmi senede piyasaya 

hükmeden, başlıca C++ ve Python dilleri ile kullanılabilen, açık kaynaklı bir görüntü işleme 

ve yapay zekâ kütüphanesi olan OpenCV tarafından ilk kez üretilen bir donanım olma 

özelliğine sahip olan OAK-D, Şekil 11’de görüldüğü gibi üzerinde iki adet gri-tonlu kamera 

(yani bir stereo) ve bir adet 4k çözünürlükte görüntü sunan renkli kamera bulundurmaktadır. 

 

Şekil 11. OAK-D kamera modülünü oluşturan stereo kameralar (120fps) ve mono kamera 
(60fps). Yüksek yenileme oranının yanında 1MP stereo ve 12MP mono RGB 
kamera için sunulan çözünürlükte yakalanan görüntüleri gerçek zamanda 
işleyebilmek için saniyede dört trilyon işlem (4.0 TOPS) yapabilme gücüne sahip 
olan Intel Movidius Myriad-X isimli gömülü yapay zekâ işlemcisi OAK-D içerisinde 
kullanılmıştır. 

Önceden eğitilmiş yapay sinir ağları ve derin öğrenme algoritmaları (e.g., tiny-YOLOv3 

nesne tanıma algoritmasıyla paketten çıkar çıkmaz yirmi farklı nesne tanıma (e.g., tv 

monitörü, sandalye, kedi, köpek, …) ve takibi) ile gelen OAK-D, üreticisi Luxonis firmasının 

sağlamış olduğu Google COLAB sayfalarında, takip edilmesi istenen nesnelerin çeşitli 

resimleriyle eğitilerek yeni nesneleri tanır hale getirilebilmektedir. Havuzun çeşitli resimlerini 

öğrenen bir OAK-D, ikinci görevde havuzu hem de sadece renk olarak değil üzerinde koşan 

derin sinir ağının çıkardığı özellikler ile yüksek bir yenileme oranında tespit ve takip etme 

yeteneğine sahip olacaktır. Şekil 12 koşturulan bir OAK-D modülün 30fps+ hızıyla tanıdığı 

kişiler görülmektedir. 
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Şekil 12. OAK-D modülü ile insan tanıma algoritmasının testi. 

OAK-D modülünün bu yarışma kapsamında en büyük katkısı, üzerinde dronekit koşturan 

Raspberry Pi kartımızı görüntü işleme yükünden kurtarmasıdır. Adeta bir yardımcı işlemci 

(co-processor) vazifesi görerek, görüntülerde tespit edilen duman bilgisini Raspberry Pi’a 

okuyacak, onun yüksek hızda işlem yapmasını engellememenin yanında aynı zamanda 

dronekit kodunun modüler kalmasını da sağlamış olacaktır. 

Yarışmada kullanılacak olan dronda dronekit ile yazılmış olan ana kod Raspberry Pi 

üzerinde koşacaktır. Buna paralel olarak OAK-D yüzü yere dönük ve gimbala monte edilmiş 

bir halde sürekli dumanı tespit etmeye çalışacaktır. Üzerinde düşünülecek olursa RPi 

üzerinde koşacak olan ana kodun her döngüsünde OAK-D’den dumanın tespit edilip 

edilmediği hakkında bilgi alınacaktır. Duman tespit edildiği zaman, dronekit kodu dronu takip 

edilen yörüngeden çıkararak OAK-D’den gelen duman koordinatlarına yönlendirecektir. 

3. İHA’nın dumanın çıktığı koordinatı yer istasyonuna bildirmesi: Dumanı tespit eden ve 

koordinata giden drondan gerekli bilgiler bir yer istasyonuna veya istenilen bir yere 

gönderilmesi gerekmektedir. Bunun için Raspberry Pi GSM Shield kullanılacaktır. Bu kart 

Raspberry PI uyumlu pinleri ile GSM şebekesi ile bağlantısı kurmanızı sağlar. Kart  takılan 

SIM kart ile internete bağlanmaya, SMS atmaya & almaya, veri ve ses transferi yapmaya 

hazır Raspberry PI modülüdür. Otopilottan alınan koordinat bilgileri bu modül sayesinde cep 

telefonuna mesaj olarak gönderilecektir. Bu modül elimizde olmadığından herhangi bir 

deneme yapılamamıştır. Projemize destek verilmesi durumunda hemen satın alınıp projeye 

dahil edilecektir.  
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2.3 Faydalılık  

İnsanların can ve mal kaybı yapmasına neden olan çeşitli felaketler bulunmaktadır. Deprem, 

yangın, sel, çığ ve daha birçok felaketten söz etmek mümkündür. Sayılan felaketlerin 

bazıları doğal afet olmakla beraber birçoğu insan kaynaklı oluşabilmektedir. Yangın en 

büyük felaketlerin başında gelmektedir. İnsanın inşa ettiği yapılarda yangın algılama 

sistemleri bulunmaktadır. Yangın algılama sistemi, olası bir yangını daha başlangıç anında 

tespit ederek, gerekli birimlere sinyal göndererek yangının büyümesini ve bütünleşik bir hale 

gelmesini engelleyen sistemlerdir. Günümüzde büyük bir öneme sahip olan yangın algılama 

sistemleri;  okul ve diğer eğitim kurumları, hastaneler ve sağlık hizmeti verilen diğer 

kurumlar, ticari hizmet veren ofis, işyeri, depolama alanları, cezaevi, huzurevi, spor salonları 

vb. binalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Yangının zamanında haberdar edilmesi ve hızlı 

müdahale imkânı sağlaması nedeniyle kullanılması da önerilmektedir. Hatta bazı binalarda 

özel projelendirilmiş olarak tesis edilmesi yasal zorunlulukla tabi tutulmaktadır. Peki, böyle 

sistemlerin olmadığı ormanlar da yangın tespiti nasıl yapılmalıdır. Teknolojinin gelişmesi ile 

robotlaşma (insanın müdahale etmediği otonom sistemlerde denilebilir) gün geçtikçe 

artmaktadır. Bu gelişmeyi insanların yararına kullanmak bunun için projeler geliştirmek son 

derece önemlidir. Bir insansız hava aracının düzenli ve otonom bir şekilde 

ulaşılamayacak/gözden uzak ormanları gözetlemesi bunun sonucunda olası bir yangını 

erken tespit etmesi yaşam için gerekli olan ormanları koruyabilmek için son derece 

önemlidir.  

2.4 Yenilik  

Bir önceki kısımda da bahsedildiği üzere teknolojinin gelişmesi insansı yani duyan, 

hisseden, konuşan, gören ve düşünebilen makineler üzerine çalışmaların artmasına neden 

olmaktadır. Bunların en önemlilerinden 3 tanesi otonom hareket kabiliyeti olan cihazlar, 

yapay zeka algoritmaları ve görüntü işleme üzerine yapılan çalışmalardır. Bu projede 

insansız sistemlerden İnsansız Hava Aracı (İHA) otonom kabiliyetinin yanı sıra görebilme ve 

karar verme yeteneğine de sahip olacaktır. Detayları yukarıda verilen özellikler sayesinde 

İHA’da otonom uçuş ve görüntü işleme birleştirilerek drona anlık hareket ve karar verme 

yeteneği (yangın var/yok) özelliği kazandırılacaktır. Bu projeyi sadece yangın tespiti olarak 

düşünmemek lazımdır. Kaybolan bir kişinin bulunması, ulaşılamayacak yerlerde yasadışı 

faaliyetlerin tespiti gibi havadan görünen her canlı veya cansız varlık için projeler 

geliştirilebilir.  
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2.5 Yerlilik  

Bu projede İHA’nın şase ve gövdesi takım üyeleri tarafından 3 boyutlu çizilerek 3D 

yazıcıdan çıktı alınarak üretilmiştir. Şekillerin bazıları aşağıda verilmiştir. Görüntü işleme 

programı dronekit programı ile birleştirilerek tek bir kod haline getirilmiştir. Bunun algoritması 

takım üyeleri tarafından yapılmıştır. 

  

Şekil 13. Motor tutucusu, gövde ve kapak 

    

Şekil 14. Motor tutucusu çıktı alınması ve montajlanmış hali 
 

2.6 Sadelik  

İHA 3D yazıcıdan çıktı alınarak üretilmiştir. Tasarımda kol içleri boş bırakılarak kabloların 

buradan geçmesi sağlanmış dışarıdan bakıldığında sade bir görüntü oluşmuştur. Ayrıca 

istenilen şekilde üretime elverişli olduğu için üretimi ekonomiktir.  
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3. BÜTÇE TABLOSU 

 

No 
Talep edilen malzeme/hizmet 

vb. 
Miktar (TL)  Gerekçe  

1 Pixhawk otopilot 2500 

 
Kullanılan otopilotun güç modülü ve 
girişi arızalıdır. Otopilot çıkış kısmından 
beslenmektedir. Bu neden akım ve 
voltaj bilgileri okunamamaktadır. 

2 Raspberry Pi 1000 Görüntü işleme için kullanılacak 

3 Kamera 2500 Görüntü işlem için kullanılacak 

4 Raspberry Pi GSM Shield 685 
Yangın koordinatlarını yer istasyonuna 
göndermek için kullanılacak. 

5 LiPo pil  1000 İHA da kullanılacaktır. 

6 Gimbal 750 
Görüntü işlemede kamera görüntüsünü 
sabitlemek için kullanılacaktır. 

 
 


