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1. PROJE ÖZETİ 

SEMRÜK takımı Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri tarafından 

2020 Yılında düzenlenen TEKNOFEST Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına katılmak 

amacıyla kurulmuş bir takımdır. 2020 yılındaki yarışmada birinci görevi ilk seferde başarı ile 

tamamlamıştır. İkinci görevi ise benzetim ortamında tamamlayacak bir yazılım ortaya çıkarmış 

fakat sistem üzerinde yaşanan bir aksaklık sebebi ile yarışma esnasında son hedefini 

gerçekleştirememiştir. Kazanılan tecrübeyi bu sene yerlilik kategorisinde uygulamayı 

amaçlamaktadır. 

Sultan CAN: Sultan Can doktora derecesini 2017 yılında Ankara Üniversitesi Elektrik-

Elektronik Mühendisliği Bölümünden almış doktora sırası çalışmaları esnasında 2017 yılında 

Boston Üniversitesi Mikrosistem Teknolojisi Laboratuvarı’nda (LMST) Massachusetts, ABD 

misafir bilim insanı olarak görev yapmıştır. Hâlihazırda Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olan Sultan Can’ın araştırma alanları arasında 

elektromanyetizma, elektromanyetik uyumluluk, metamalzemeler, antenler ve dalga yayılımı yer 

almaktadır. 

Anıl CÖNGER: C, C++, C#, MATLAB ve Python dillerinde tecrübeye sahiptir. 

MATLAB/Simulink üzerinde modelleme ve benzetim çalışmaları yapmıştır. İHA ‘ların elektronik ve 

mekanik sistem süreçlerini yakından incelemiştir. 2020 yılı TEKNOFEST İHA yarışmasında 

Semrük takımında pilotluk yapmış olup tecrübe sahibidir. Ankara Üniversitesi’nde döner kanatlı 

İHA üzerinde proje stajı yapmıştır. Hâlihazırda Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. ‘de 

Otonom Sistem Mühendisliği biriminde isteğe bağlı stajını yapmaktadır.   

Avni Arda ALTAŞİ: C, C++ ve Python programlama dilleri ile çeşitli projeler 

gerçekleştirmiştir. Proje aşamalarında Microsoft Visio ile sistem gereksinim dokümanı 

oluşturmuştur. NOKIA’nın Routerlarını kullanarak LAN ve WAN topolojileri oluşturmuştur. 

ASELSAN A.Ş.’de IBM Rational Rhapsody programı ile gömülü sistem yazılım projelerinde (Seri 

Haberleşme) yer almıştır. Devre şeması ve PCB tasarımı ile çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Cem ÇİNDAŞ: C/C++ programlama dillerine hâkimdir. MATLAB/Simulink üzerinden çeşitli 

modelleme ve benzetim çalışmaları yapmıştır. ASELSAN A.Ş ‘de staj için bulunduğu sürede AWR 

Microwave Studio üzerinden çeşitli mikrodalga bileşenlerinin tasarımı üzerine çalışmıştır. CST 

Design Environment ile anten tasarımı üzerine çalışmaya devam etmektedir. 

Gökhan GENÇ: MATLAB/Simulink üzerinden çeşitli modelleme ve benzetim çalışmaları 

yapmıştır. AutoCAD ile teknik çizim deneyimi mevcuttur. C, C++ ve Python dillerinde yeterli bilgiye 

sahiptir.  2020 yılı TEKNOFEST İHA yarışmasında Semrük takımının bir üyesidir. Ankara 



Üniversitesi’nde döner kanatlı İHA üzerinde proje stajı yapmıştır. Hâlihazırda ASELSAN A.Ş 

elektronik üretim biriminde aday mühendislik yapmaktadır.  

Hüsamettin EKEN: C/C++ ve Python programlama dillerinde tecrübe sahibidir. 

MATLAB/Simulink ile döner kanatlı dört motorlu İHA ‘ların matematiksel modellemesi üzerine 

çalışmalar yapmıştır. İHA yarışması konusunda önceki katılımı sebebiyle tecrübe sahibidir. 2020 

yılı TEKNOFEST İHA yarışmasında Semrük takımında kaptanlık yapmıştır. Ankara 

Üniversitesi’nde döner kanatlı İHA üzerinde proje stajı yapmıştır.   

Oğuz ASLAN: C, C++, Python, JAVA, C# programlama dillerinde yeterli bilgilere sahiptir. 

Hem analog hem de dijital PCB kart tasarımı üzerinde ASELSAN A.Ş ‘de zorunlu stajını 

gerçekleştirmiştir. MATLAB üzerinde İHA benzetim ve modellemesi üzerinde çalışmalar yapmıştır.  

 

1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem 

Tasarımını gerçekleştirdiğimiz İHA x model tipinde, döner kanatlı ve dört motorludur. 

tasarımımızın gövdesi 2 katmanlı kare plakalardan oluşmakta olup, bu plakalar hafif ve dayanıklı 

olmasından ötürü karbon fiber malzemeden seçilmiştir. Bu gövdeler birbirlerine demir 

aralayıcılar ile bağlıdır. Demir aralayıcılara tasarımımızın kollarını sabitlemiş olup kol profillerde 

olası eğilip bükülmelerin önüne geçebilmek için de alüminyum kare profiller tercih edilmiştir. Bu 

alüminyum kare profilden oluşan kolların uçlarına motorlar sabitlenmiştir, motorlarımızın çapları 

oldukça küçük olduğundan dolayı motor titreşimleri sistemin stabilitesini etkilemeyecek 

şekildedir. Bu sebeple sistemimize ekstra bir ağırlık katmaması için motor tutamaçları 

konulmamıştır. Tasarımımızın ayakları sistemin ağırlığını dengede tutacak şekilde dayanıklı ve 

hafif özelliğe sahip olmasından dolayı karbon fiber malzemesi tercih edilmiştir. Görev 

mekanizması sistemiz ise kullanım kolaylığı sağlaması, ileri tasarım süreçlerinde gerekirse aynı 

ağırlık ve ebatlarda tasarlanabilecek farklı görev mekanizmalarını da kullanmaya fırsat 

verebilecek şekilde  tak-çıkar özelliğe sahiptir. Görev mekanizması sadece ikinci görev 

sırasında kullanılacaktır. Görev mekanizması sisteminde, su haznemiz dik koni biçiminde olup 

bu koninin ucuna içi hava dolu olan balon bağlanmıştır. Su havuzundan, su pompasına bağlı 

olan su hortumu ile bu balona su alımı yapılacaktır. İçi suyla dolu olan balon, servo motora bağlı 

olan iğne yardımıyla, görüntü işleme teknikleri kullanılarak kırmızı havuz üzerinde geldiğinde 

iğne hareket ettirilip balon patlatılıp su boşaltımı sağlanacaktır.Oldukça maliyet efektif bir görev 

mekanizmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Takım Organizasyonu 

 

 
Şekil 1. 1: Takım organizasyonu 

 

 

1.3 İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

 Takımımız, kavramsal tasarım raporunda da belirttiğimiz gibi yerli yazılım kategorisinde 

yarışmaya katılmayı planlamıştır ancak  yoğun çalışmalarımıza rağmen stabil bir uçuş 

gerçekleştiremediği için Temmuz ayı ortası itibarıyla hazır sistem kategorisinde yarışmaya 

devam etmeye karar vermiştir. Bu sebeple başlangıçta planlanan iş akış çizelgesini Temmuz 

ayına kadar takip edilmiştir bu tarihten sonra ise hazır sistem için yeni bir çalışma planı 

yapılmıştır. Her iki çizelgede aşağıda gösterilmiştir(Tablo 1 ve Tablo 2). Geçen sene hazır 

sistem ile yarışmaya katılmış olan takımımız edinmiş olduğu tecrübelerle kısa süre içerisinde 

tekrar hazır sistem platformuna adapte olmuştur.  

Halihazırda devam eden çalışmalara ek olarak hazır sistem tasarımı da risk planı olarak devam 

ettirildiğinden entegrasyon ve zaman konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmamış, risk planı 

dahilinde hedeflere ulaşabilmiştir. 

 

Tablo 1.1 İş Akış Çizelgesi 

#                                                                        Aylar  
Yapılması Planlanan Çalışmalar            

2 3 4 5 6 7 8 

1 Genel tasarımın belirlenmesi        

2 Görev ve genel tasarım odaklı bileşenlerin belirlenmesi        

3 Kavramsal tasarımın oluşturulup raporlanması        



4 RC kumandadan gelen verilerin okunması        

5 IMU sensöründen gelen verilerin okunup anlamlandırılması        

6 PID algoritmasının sensörler üzerinde optimizasyonunun 
sağlanması 

       

7 GPS ve Telemetri modüllerinden gelen verilerin okunup 
anlamlandırılması ve yer istasyonunun oluşturulması  

       

8 İHA ‘nın kalibrasyonu ardından ilk uçuş testlerinin yapılması        

9 PCB kart tasarımı ve elektronik bileşenlerin kart üzerinde 
entegrasyonunun sağlanması 

       

10 Otonom uçuş yazılımının yazılması        

11 Otonom uçuş testlerinin gerçekleştirilmesi        

12 Yarışma şartlarına uygun ortamın oluşturularak ilk görevin 
test edilmesi 

       

13 İkinci görev için gerekli olan görev mekanizması sisteminin 
test edilip İHA ‘ya montajının gerçekleştirilmesi 

       

14 Yarışma şartlarına uygun ortamın oluşturulup ikinci görevin 
test edilmesi 

       

15 İHA’nın detaylı tasarımının oluşturulup raporlanması        

16 İHA’nın detaylı tasarım sonrası yapılabilecek 
iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesi 

       

 

Yukarıda da belirtildiği gibi tablo 2 yarışmaya katılacağımız kategori olan hazır sistem için 

planlanan ve gerçekleştirilen iş akış çizelgesini göstermektedir. 

 

Tablo 1.2 İş Akış Çizelgesi 

# Gerçekleştirilen Çalışmalar  Temmuz 

1 Ürün parçalarının birleştirilmesi ve tasarımın oluşturulması 14-17 

2 Tasarım ve güvenlik hatalarının belirlenmesi ve uygun şekilde prototipin 
oluşturulması 

17-18 

3 Simüle edilen yazılımın tasarım üzerinde denenmesi ve ilk uçuş testlerinin 
gerçekleştirilmesi 

18-20 

4 Yazılımın geliştirilerek otonom uçuş testlerinin yapılması 20-25 

5 Yarışma ortamı simüle edilerek tasarımın gerçek yarışma şartlarında test 
edilmesi 

25-27 

6 Test sonuçlarında elde edilen veriler ile yazılımsal ve donanımsal 
optimizasyonların sağlanması 

27-29 

7 Güvenlik, donanım ve yazılım geliştirmeleri yapılan tasarımın testi ve son 
ürüne ulaşma 

27-29 



2. DETAYLI TASARIM 

 

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

 

Bu kısımda tasarım adımı olarak ilk etapta sistem içerisinde kullanılan tüm parçalar ağırlık 

merkezini dengeleyecek şekilde ağırlıkları gövde plakalar üzerinde mümkün olduğunca eşit 

dağıtılmıştır. Geçen sene edindiğimiz büyük motorlar ve gövde plakaları kullanmamız sonucu 

edindiğimiz önemli tecrübeler neticesinde bu sene yol haritamızda değişiklik yaparak tüm 

parçaların boyutları aşağıdaki tabloda verilmiş olan parçalarımızdan motorlarımız için, yarış 

drone larında da kullanılan, çapı küçük fakat devir sayısı fazla olan fırçasız elektrik motorlarının 

kullanımına karar verildi. Bu kararda düşük ağırlık ve yüksek itki kuvvetine sahip olmasının tercih 

edilmesinde etkisi olmuştur. Çapı küçük olan motorları tercih ettiğimiz için de motorlarla uyumlu 

çalışabilecek pervaneler de küçük seçilip sistem ağırlığı kayda değer ölçüde azaltılmıştır. Gövde 

plakalarımız da ise düşük ağırlık ve yüksek mukavemete sahip olan karbon fiber malzeme tercih 

edilmiştir. İHA nın kolları kısmında ise hafif ve olası eğilme bükülmelere karşı dayanıklı olan 

alüminyum kare profiller tercih edilmiştir. Bu alüminyum kare profil kollar, gövde plakalara 6’şar 

cm içeride kalacak şekilde 2’şer cm aralıkla, demir aralayıcılar yardımıyla, 2 adet M3 vida ile 

sabitlenmiştir. Kolların dışarıda kalan 14 cm ‘lik kısmının uçlarına ise motorlar için aralarında 

2'şer cm boşluk olacak şekilde 2 adet M3 vida deliği açılmış ve motorlar bu vida deliklerine M3 

somunlar ile sabitlenmiştir. İHA nın iskelet yapısını dengede tutacak olan iniş takımlarının ise 

sanal ortamda çizimleri yapılmış ve üç boyutlu yazıcıdan çıkarılmıştır. İHA nın en ağır parçası 

olan Li-po bataryayı sistemin ağırlık merkezine yerleştirebilmek için alt gövde plakanın 

merkezinden eşit uzaklıklarda ince dikdörtgen parçalar kesilmiştir. Böylece Li-po batarya hem 

alt gövdeye çift taraflı bant ile yapıştırılmış hem de kesilen ince dikdörtgen parçaların arasından 

cırt cırt ve kelepçeler geçirilerek pili sabitleyip, denge noktası ayarlanmıştır. İHA nın uçuş kontrol 

kartından uçuş sırasında düzgün veriler alabilmek için hem uçuş kontrol kartının altına titreşim 

engelleyici modül yerleştirilmiş hem de  üst gövde plakanın üst kısmının orta noktasına güçlü 

yapıştırıcılar ile sabitlenmiştir. Uçuş kontrol kartına bağlantısı yapılan yüksek akım destekli 

elektronik hız kontrol kartını (ESC) ise üst gövde plakanın alt kısmının orta noktasına çift taraflı 

bantlar ile sabitlemiştir. Uçuş kontrol kartının GPS modülünü ise olası manyetik alan 

değişikliğinden etkilenmemesi için Li-po batarya giriş çıkışının yapıldığı yerin (güç modülünün) 

zıttına yerleşecek şekilde, uçuş kontrol kartıyla aynı katmanda ve aynı yönde, gövde plaka 

vidalarıyla sabitlenmiştir. Kumanda alıcısı ve telemetri modülünün ağırlıkları neredeyse aynı 

olduğundan üst katmanda üzerinde uçuş kontrol kartının sol ve sağında kalacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Güvenlik önlemi olarak yüksek akım destekli sigortayı ve görüntü işleme 

tekniklerini uygulayabilmek için de yardımcı bilgisayarı iki gövde plaka arasında kalan boşluğa 

çift taraflı bantlarla ve kelepçelerle sabitlenmiştir. Son olarak görev mekanizması sistemi için tak-



çıkar özelliklikli bir sistem düşünülmüştür. Su haznemiz dış çapı 125 mm, iç çapı 114 mm, 

yüksekliği 120 mm ve hacmi 485 ml olan bir huniden oluşmaktadır.  

 

Tablo 2.1. sabit veya döner kanatlı İHA Parça ve toplam ağırlık tablosu 

 

No Parça Adı Ağırlık (gram) Adet Toplam Ağırlık 

(gram) 

1 15x15x0.4 cm Karbon Fiber 
Kare Gövde Plakalar  

100 2 200 

2 20x1x0.1 cm Alüminyum Kare 
Profil  

22.4 4 89.6 

3 15 cm Plastik Ayak 17 4 68 

4 Dik koni biçiminde Su Haznesi 37 1 37 

5 Su Motoru 90  1 70 

6 Su Hortumu 1/2 70/30 2 100 

7 Servo Motor 20 1 20 

8 Motor Sürücü(L293B Entegresi) 1 1 1 

9 Kamera tutucu aparat 20 1 20 

10 M3 Vida 1.5 34 51 

11 40 mm M3 Alüminyum Yükseltici 
(Distans) 

2.5 8 20 

12 Emax ECO II 2807 1700KV 
Fırçasız Elektrik Motoru 

50 4 200 

13 7*3.5*3 Plastik Pervane 5 4 20 

14 Pervane Vidası 2 4 8 

15 4 in 1 60A Tümleşik ESC 20 1 20 

16 4S 5200 mAh 70 C Li-Po 
Batarya 

497 1 497 



17 Pixhawk 1 Uçuş Kontrol Kartı 15 1 15 

18 Pixhawk Titreşim Engelleyici 
Modül 

35 1 35 

19 Pixhawk Güç Modülü 6 1 6 

20 Telemetri(Xbee Pro s2c) 12 1 12 

21 Kumanda Alıcısı(FlySky FS-
İA6B) 

15 1 15 

22 GPS Modulü(UBLOX Neo-M8N) 22 1 22 

23 Yardımcı Bilgisayar Raspberry 
Pi 4 8GB 

50 1 50 

24 Sigorta 90 1 90 

 TOPLAM   1.666,6 

 

Tablo 2.2 sabit veya döner kanatlı İHA malzeme ağırlık ve denge tablosu 

 

No Parça Adı Ağırlık 
(gram) 

X 
uzaklığı 

(mm) 

Y 
uzaklığı 

(mm) 

Z 
uzaklığı 

(mm) 

1 Karbon Fiber Kare Gövde 
Plaka 1  

100 0 0 +30 

2 Karbon Fiber Kare Gövde 
Plaka 2 

100 0 0 -30 

3 Alüminyum Kare Profil Kollar 
1/2/3/4 

22.4 +175/-

175/++175/-

175 

+150/-

150/+150/-

150 

+20/+20/+20/

+20 

4 40 mm M3 Alüminyum 
Yükseltici (Distans) 

1/2/3/4/5/6/7/8 

2.5 +60/-60/+60/-

60 

+47/-47/+47/-

47 

+60/-60/+60/-

60 

+47/-47/+47/-

47 

0/0/0/0 

0/0/0/0 

5 İHA İniş Takımları 
1/2/3/4 

17 +60/-60/+60/-

60 

+60/-60/+60/-

60 

-85/-85/-85/-

85 

6 Pixhawk 1 Uçuş Kontrol Kartı 15 0 0 +45 

7 Pixhawk Titreşim Engelleyici 
Modül 

35 0 0 +35 

8 Pixhawk Güç Modülü 6 +10 +10 +50 

9 Emax ECO II 2807 1700KV 
Fırçasız Elektrik Motoru 

50 +270/-

270/+270/-

270 

+231/-

231/+231/-

231 

+30/+30/+30/

+30 



10 7*3.5*3 Plastik Pervane 
1/2/3/4 

5 +270/-

270/+270/-

270 

+231/-

231/+231/-

231 

+35/+35/+35/

+35 

11 Pervane Vidası 
1/2/3/4 

2 +270/-

270/+270/-

270 

+231/-

231/+231/-

231 

+38/+38/+38/

+38 

12 4 in 1 60A Tümleşik ESC 20 0 0 +30 

13 6500 mAh 55 C Li-Po Batarya 600 0 0 0 

14 Telemetri (Xbee Pro S2C) 12 -45 -45 +35 

15 Kumanda Alıcısı (FlySky FS-
İA6B) 

15 +45 +45 +35 

16 GPS Modulü (UBLOX Neo-
M8N) 

22 -45 -45 +50 

17 Yardımcı Bilgisayar Raspberry 
Pi 4 8GB 

50 75 75 0 

18 //// Sigorta 90 -75 -75 0 

19 Dik koni biçiminde Su Haznesi 37 0 0 -64 

20 Su Motoru 90 0 -75 0 

21 Su Hortumu 100 20 -45 -35 

22 Servo Motor 20 10 0 -52 

23 Motor Sürücü (L293B 
Entegresi) 

1 -55 -55 -29 

24 Kamera Tutucu Aparat 20 -95 -95 -101 

 

 

İHA nın ağırlık merkezi pilin yer aldığı koordinatlar referans alınarak diğer bileşenlerin de pilin 

merkezine olan uzaklıkları hesaplanarak tablo üzerinde gösterilmiştir.  

 

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler 

Bu kısımda tasarımın şase, gövde ve mekanik sistemlerin tasarımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Tasarımın temel yapısı 3 ana bölümden oluşmaktadır.Üst gövde plakanın olduğu yer elektronik 

bileşenlerin yer aldığı elektronik kısmı, üst ve alt gövde plaka arasında kalan bölge pilin 

yerleştirildiği güç kısmı, alt gövde plakanın olduğu yer ise görev mekanizması kısmıdır. 

Gövdesi ise 2 adet 15x15x0.4 cm karbon fiber kare plakadan oluşmaktadır. Her iki kare gövde 

plakaların köşelerinden, karenin merkezi doğrultusunda, 2’şer cm aralıklarla 2 adet M3 vida 

delikleri ve elektronik ekipmanların plakalar üzerine kolay bağlantısını yapabilmek için 

plakaların merkezlerinden eşit uzaklıklarda ince dikdörtgen delikler açılmıştır. Açılmış olan bu 

M3 vida deliklerine, M3 vidalar ve demir aralayıcılar (distans), boyutları 20x1x0.1 cm olan 

alüminyum profillere geçirilip M3 somunlar ile sıkıştırılmıştır. Açılmış olan ince dikdörtgen 

deliklerden ise uçuş kontrol kartı ve Li-po bataryanın dengesini sağlamak için kelepçeler 

geçirilmiştir. Alt gövde plakada ekstra olarak İHA nın iniş takımları için köşeye yakın olan vida 



deliklerinden, karenin köşegeni doğrultusunda, eşit uzaklıklarda (1 cm) M3 vida delikleri 

açılmıştır. İHA nın kollarında alüminyum malzeme tercih etmemizin sebebi, yerli bir uçuş 

kontrol kartı yapmaya karar verdiğimizde, çok fazla uçuş testi yapacağımızı düşünmemiz ve 

alüminyum malzeme türevlerinin çoğunluğuna göre daha dayanıklı ve hafif olmasıydı. Demir 

bir aralayıcı kullanmamızın sebebi ise hem İHA nın uçuş testleri sırasında olası düşmelerine 

karşı bu aralayıcıların sağlam kalabilmesi hem de iki gövde plaka arasına pili yerleştirebilmek 

için yeterli mesafe sağlamasıdır. İHA nın iniş takımları ise çizimleri bilgisayar ortamında 

yapılmış ve üç boyutlu yazıcıdan çıktıları alınmıştır. Bu iniş takımlarından her birinin uzunluğu 

15 cm olmakla beraber İHA üzerinde de eğimli bir açı değeri ile durmaktadır. Böylece olası dış 

etkilere, eğilme ve bükülmelere karşı düz bir iniş takımına göre daha dirençli hale gelmiştir. 

Ayrıca İniş takımları sistemin titreşim değerleri üzerinde önemli bir rol oynadığı için bunları 

doğrudan motorlara bağlı olan alüminyum kollara değil, alt gövde plakalar üzerinde açmış 

olduğumuz M3 vida deliklerine yerleşiminin yapılması uygun görülmüştür. 

 

Şekil 2. 1: İHA üst görünüm     Şekil 2. 2: İHA ön görünüm 

 

 

 

 

Şekil 2. 3: İHA perspektif görünümü    Şekil 2. 4: İHA sağ görünüm 

 



 
2.3 Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

 

Takımımız yarışma görevlerini en kısa süre içerisinde başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek 

için tasarımda kullanılacak olan tüm parçaları yoğun araştırmalar sonucu seçmiş ve sistemi  

olabildiğince modüler bir şekilde tamamlamaya özen göstermiştir. İlk etapta elektronik 

bileşenleri mümkün olduğunca küçük, itki kuvvet oranı olarak yüksek seçilmeye özen 

gösterilmiştir. Elektronik bileşenlerin küçük seçilmesi ağırlık açısından, itki kuvvet oranı yüksek 

olması elektriksel güç tüketimi açısından ve doğru orantılı olarak da uçuş süresinden avantaj 

sağlamıştır. Emax ECO II 2807 1700KV fırçasız elektrik motorları yüksek itki kuvvetine ve 

düşük ağırlığa sahip olması nedeniyle tercih edilmiştir. Bu motorlara uygun, verimli çalışan ve 

sistem gereksinimini sağlayacak pervanelerin 7 inç uzunluğunda 3,5 pal açısına sahip ve 3 

bıçaklı olması, Li-po bataryanın ise 4 hücreli 16.8 V olması ve son olarak da motorların 

maksimum güçte 47.1 Amper akım çekmesi seçilecek olan elektronik hız kontrol kartının da 

en az 47.1 Amper destekli olması aşağıda yer alan motor test grafiğinden görülmektedir. 

 

Tablo 2.3 EMAX ECO II 2807 1700KV Motor Özellikleri (ecalc hesaplaması için kullanılmıştır) 

 

Test Öğesi KV1700 Boşta Çalışma Akımı  2.1A (10V) 

Motor Ölçüleri 𝛷33.9*34mm İç Direnç 41mΩ 

Yapı 12N14P Hücre Sayısı 3-4S 

Şaft Yatağı 4mm Pervaneler 6”-7” 

Kablo 18AWG  200mm Tepe Akımı (4S) 52A 

Ağırlık 47.9g  Maksimum Güç (4S) 870W 

 

Tablo 2.4 EMAX ECO II 2807 1700KV Motorun 7*4*3 Pervane ile Test Verileri 

Motor Tipi Voltaj(V
) 

Pervane Akım(A) İtki(g) Güç(W) Verimlilik(g/W
) 

Hız(RPM) 

 
ECOII-
2807-

1700KV 

 
 

16.8 

 
HQ 

7*4*3 
3 Bıçaklı 
Pervane 

3,2 300 53,76 5,58 8000 

5,1 500 85,68 5,84 10900 

9,6 700 161,28 4,34 11700 

13,9 900 233,52 3,85 13300 

18,9 1100 317,52 3,46 14600 

47,1 2060 791,52 2,60 Maksimum 

 

 

Böylece pervaneler 7*4*3 plastik pervaneler, Li-po batarya 4S 5200 mAh 40C ve elektronik hız 

kontrol kartı ise 60 Amper, tümleşik olarak tercih edilmiştir. Bu plastik pervanelerin tercih 

edilme sebebi hem hafif hem de kolay temin edilmesi, Li-po bataryanın tercih sebebi yeterli 

uçuş süresini ve anlık çekilebilecek maksimum akım miktarını desteklemesi, elektronik hız 

kontrol kartının tercih sebebi ise hafif olması, motorların çekeceği akımı desteklemesi ve ayrık 

hız kontrol kartlarına göre tepkilerinin hızlı olmasıdır. Bu elektronik ekipmanlara ait olan test 



analiz sonuçları aşağıda yer almakta olup ecalc sitesi üzerinden simüle edilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 5: Tasarlanan İHA’nın ecalc.ch Sitesi Üzerinden Simülasyon Çıktıları 

 

Ayrıca takımımız ilk yarışma görevini en hafif ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için görev 

mekanizması sistemini tak-çıkar özellikli tasarlamıştır. Görev mekanizması sistemimiz sadece 

ikinci görev için kullanılacak olup İlk görev sırasında su haznesi, su motoru, servo motor ve su 

hortumunun çıkarılmasıyla sistemiz 650 gr kadar hafifleyecektir. 

 

2.4 Görev Mekanizması Sistemi 

Tasarlanan görev mekanizmasında, su motoru ile 1 metrelik bir hortum yardımı ile havuzdan 

suyu alacak bir sistem oluşturulmuştur. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi su motoru ile çekilen 

su özel tasarlanan huni şeklindeki su haznesine aktarılacaktır. Su haznesinin üzerindeki 

elektronik sistemleri koruma amacı ile su geçirmez bir katman ile kapatılmıştır. 



 

Şekil 2. 6: Görev mekanizması 

Yukarıdaki şekilde görülmekte olan su haznesinin hacmi 480 ml, yüksekliği 120 mm, iç ve dış 

çapları sırası ile 114 mm ve 125 mm dir. Haznenin altında suyun boşalmasını engelleyen 

şişirilmiş bir balon bulunmaktadır. Bu balonun 480 ml suyu tutabildiği, yapılan testlerde 

görülmüştür. Mekanizmadaki su boşaltılmak istenildiğinde su haznesine monte edilen servo 

motorun üzerindeki bir iğne balonu patlatarak suyun boşalması sağlanmaktadır. Servo motoru 

ve su motoru Raspberry Pi4 yardımcı bilgisayarı ile kontrol edilmektedir. Aşağıdaki şekilde 

mekanizmanın İHA üzerine monte edilmiş hali gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. 7: Görev mekanizması İHA üzerinde 



2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

Öncelikle sistemin güç bileşeninden başlamak gerekirse Li-po bir batarya kullanmaktayız. Li-

po bataryalarımız 5000mAh ve 5200mAh olmak üzere iki adettir. Sırasıyla 35C ve 70C 

değerlerine sahiptirler. Anlık olarak maksimum 175A ve 364A üretebilmektedirler. 5000mAh 

olan pilimizi testlerimiz sırasında kullanırken asıl uçuşumuzda motorlarımızın tam gücünü 

destekleyen 5200mAh ‘lik pilimizi kullanmaktayız. Sigorta olarak ise 4 motorumuzun toplamda 

çekebileceği maksimum değer olan 200A’dan fazla olacak şekilde 250A’lik bir sigorta tercih 

edilmiştir. Güç modülü olarak Pixhawk ile birlikte gelen güç modülü kullanılmaktadır ve 

Pixhawk kontrol kartı beslenmektedir. ESC olarak ise hafifliği sebebiyle 4in1 ESC tercih 

edilmiştir. EMAX ECO II 1700KV motorlarımız maksimum 50A’e kadar akım çekebildiği için 

ısınma sorunu oluşmaması için 60A ESC tercih edilmiştir. Sistemde Pixhawk 1 uçuş kontrol 

kartı kullanılmaktadır. Pixhawk ile U-Blox M8N GPS kullanılmaktadır. Sistem üzerinde 

Pixhawk’a takılan parçalar kumanda alıcısı ve telemetridir. Kumanda alıcısı Flysky fs-ia6b 

kumanda alıcısıdır. Telemetri modülü ise Xbee Pro S2C modülüdür. Bu parçaların takılması 

ile sistem stabil bir uçuşu sağlayabilmekte ve ilk görevi gerçekleştirebilmektedir. İkinci görev 

için sisteme bir 12V voltaj düşürücü, L293B motor sürücü entegresi, 12V su pompası,servo 

motor, Raspberry Pi4 yardımcı bilgisayarı ve Raspberry Pi kamera modülü kullanılmaktadır.  

12V voltaj düşürücü L293B motor sürücü devresini beslerken motor sürücü devresi de 

Raspberry Pi4 kartından aldığı sinyallere göre su motorunu beslemektedir. Raspberry Pi 

görüntü işleme bilgisayarı 4in1 ESC nin 5V çıkışı ile beslenmektedir. Raspberry Pi kartı 

üzerinde enerji tüketen Raspberry Pi kamera modülü ve servo motor kullanılmaktadır. İlk görev 

için pixhawk yeterli olmaktadır. İçerisine görev yüklenmekte ve istenilen konumlara otonom 

olarak gitmektedir. Otonom kalkış ve iniş yapılabilmektedir. İkinci görev için Raspberry Pi 

yardımcı bilgisayarı gerekmektedir.  Pixhawk ile iletişim UART protokolü ile sağlanmakta ve 

python dili ile “Mavsdk” kütüphanesi kullanılarak otonom uçuş gerçekleştirilmektedir. Tespit 

edilmek istenilen alanlar OpenCV görüntü işleme kütüphanesi kullanılarak bulunmakta ve iha 

tespit edilen alana göre hareket etmektedir. Su alımı Raspberry Pi bilgisayarı ile su motoru 

belli bir süre çalıştırılarak sağlanmaktadır. Su boşaltımı ise Raspberry Pi bilgisayarından 

servoya komut verilerek balonun patlatılması ile sağlanmaktadır. 



 

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Hedef tanıma sistemimiz tespit için kamera kullanmaktadır. Sistemin hafif olabilmesi ve yeterli 

performansı gösterebilmesi için geliştirme kartı olan Raspberry Pi4 yardımcı bilgisayarı 

kullanılmaktadır. Kamera olarak ise Raspberry Pi4 ile çalışan Raspberry Pi Kamera Modülü 

tercih edilmiştir. Kamera ile alınan görüntüler python programlama dili kullanılarak 

işlenmektedir. Python ile yazılmış OpenCV isimli bir görüntü işleme kütüphanesi 

kullanılmaktadır. Görüntü içerisinde alanın tespiti için 2 adet hedef belirlenmiştir. Su alma ve 

bırakma alanlarının yuvarlak oluşu sebebiyle daire tespiti ve renklerinin belli olması sebebiyle 

renk tespiti kullanılması hedeflenmiştir. OpenCV  kütüphanesi içerisinde daire tespiti ve renk 

tespit algoritmaları kullanılmıştır. Renk tespiti yapılırken HSV renk uzayı tercih edilmiştir. Bu 

renk uzayının tercih edilme sebebi ışık farkı sebebiyle renklerde tespit edilememe gibi bir 

durum oluşmamaktadır. Farklı ışık seviyelerinde de renkler tespit edilebilmektedir. Görüntü 

içerisindeki uygun renkteki daire “Contour” fonksiyonu kullanılarak tespit edildikten sonra 

merkezi tespit edilmektedir. Merkezi tespit edilen alanın görüntü içerisinde nerede 

 Şekil 2. 8: Sistem Elektronik Devre Şeması 



bulunduğunun piksel değeri alınmaktadır. Bu alınan değer kameranın açısı ve İHA’nın 

bulunduğu yükseklik ile oranlanarak tespit edilen alanın bulunulan konuma göre uzaklığı tespit 

edilmektedir.  

2.7 Uçuş Performans Parametreleri 

QGroundControl arayüzü üzerinden uçuşta yatay sonsuz bir rota çizdirmiş bulunmaktayız. 

Yatay sonsuz rota grafiğine bakacak olursak vermiş olduğumuz noktaların (set pointlerin), 

kestirimi yapılan noktalara (estimated points) oldukça yakın olduğu görülebilmektedir. Bu 

noktaların birbirlerine yakın olması öngörülen (projected) GPS enlem ve boylam değerlerinin 

de doğruluğunu arttırmıştır. İHA mızın eksensel hız değerlerine (velocity) bakacak olursak, yine 

verilen eksenel hız değerlerinin kestirimi yapılan hız değerlerine çok yakın olduğu 

görülmektedir. Sonuç olarak vermiş olduğumuz görev koordinatlarının, gerçekleştirilmiş olan 

görev koordinatlarına kıyasla arasındaki farkın az olması otonom uçuşun başarılı bir şekilde 

yapıldığının göstergesidir. Güç (power) tablosuna bakılacak olursa, İHA nın en çok batarya 

akımını kalkış yapmaya çalışırken çektiği görülmektedir. Sonrasında ise dengeli bir şekilde 

batarya akımı değişmiş, ve iniş yapmaya geçerken de bataryadan doğrusal olarak çektiği 

akımın azaldığı görülmektedir. Kullanmış olduğumuz Li-po batarya 4S 5200 mAh 70 C 

olduğundan bataryanın anlık olarak verebileceği akımın 5.2 x 70 ‘den 364 Amper olduğu 

sonucuna ulaşılır. Motorlarımız maksimum güçte 47.1 Amper akım çektiğinden, 4 motor için 

bataryadan 4 x 47.1 ‘den 188.4 Amper akım çekilecektir. Diğer elektronik bileşenlerin çekmiş 

olduğu akım değerleri de göz önünde bulundurulursa Li-po bataryanın anlık olarak 364 Amper 

akım vermesi, batarya gereksinimini fazlasıyla karşılayacaktır. İHA nın maksimum hızının 107 

km/h ve uçuş süresinin 8.8 dakika olduğu bölüm 2.3 de verilmiş olan ecalc verileri üzerinden 

görülmektedir. Döner kanatlı bir İHA tasarladığımız için sabit kanata ek olarak yaw açı değeri 

de yer alır. Bu yüzden hava aracının dönüş yarıçapı 0 ‘a eşit olup dönüş manevralarında anlık 

tepkiler alınabilmektedir.  

Son Görev Verileri: 

 

Şekil 2. 9: Son testteki görev rotası 

 
 



 

Şekil 2. 10: Son testteki eksensel hız değerleri 

 

Şekil 2. 11: Bataryanın son testteki güç performans verileri 

 

 

2.8 Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

Bu başlık altında sabit veya döner kanat İHA’nın tasarımında kullanılan malzemelerin ve 

ekipmanların listesi, miktarları ve maliyetleri verilmelidir. Bu amaçla ürün dağılım ağacı 

yaklaşımına göre hazırlanacak bir gösterim (Tablo-1’de görüldüğü gibi) verilmelidir. 

 

 

Tablo 2.5 İHA malzeme maliyet tablosu 

 

No Parça Adı Birim 
Fiyatı(TL) 

Miktarı Toplam 
Fiyatı(TL) 

1 
Emax ECO II 2807 4S 1700KV 
Brushless Motor 

184 4 736 

2 
7040 Pervane 3 Bıçaklı 

Set (Her set 10 

adet) 

 211 

2 422 



3 
4S 5000maH 35C Li-Po Batarya 

550 2 1100 

4 
10x10x1 mm Alüminyum Kare Profil 

 

126 1 126 

5 STM32F407 MİNİ GELİŞTİRME 

KARTI (Arm Geliştirme Kartı) 

126 5 630 

7 GY-63 Basınç Sensör 

 

117 1 117 

8 Raspberry Pi 4 8GB  950 1 950 

9 
iMAX B6AC Li-Po Şarj Aleti 

675 1 675 

10 4 in 1 ESC / Hobbywing XRotor Micro 

60A 4in1 BLHeli-32 DShot1200 FPV 

DRONE ESC 

727,27 2 1.454,54 

11 
20x30 cm Delikli Pertinaks (Bakır)  

32,59 1 32.59 

12 Testere 37 1 37 

13 Adafruit NXP 9-DOF IMU Sensör  150 2 300 

14 Uçuş Kontrol Kartı(Pixhawk 1) 850 1 850 

15 Telemetri(Xbee Pro s2c) 500 2 1000 

16 FlySky X6B 2.4 GHz 10 Kanallı Dijital 
Kumanda ve Kumanda Alıcısı(FlySky 
FS-X6B) 

750 1 750 

17 GPS Modulü(UBLOX Neo-M8N) 245 1 245 

18 Sigorta(Termal Devre Kesici 250A) 210 1 210 

19 Pixhawk Titreşim Engelleyici 40 1 40 

 TOPLAM  30 9674,59 

 

Tabloda görülen ürünler İHAnın oluşum süreci boyunca kullanılan ürünlerdir bazı ürünler 

sponsor desteği kullanılarak bazı ürünler ise teknofest desteği kullanılarak alınmıştır. 

2.9 Yerlilik 

Semrük takımı bu seneki yarışmada ilk olarak yerli yazılım kategorisine katılmayı hedeflemiştir 

ancak istenilen kalitede bir uçuş performansına ulaşılamadığı için sonradan hazır sistem ile 

katılmaya karar verilmiştir. Bu sebepten dolayı takımımız yerlilik kapsamında yerli uçuş kontrol 

yazılımının geliştirilmesi, yerli uçuş kontrol kartı tasarımı, yerli elektronik güç kartı tasarımı ve 

yerli yer istasyonu geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok çalışmalar yapmıştır. 

Takımımız tarafından yerli uçuş kontrol yazılımını geliştirebilmek için RC kumandadan gelen 

verilerin okunması ve IMU sensörlerinin okunup anlamlandırılması ve bu sensörlerin kalibre 

edilmesi adımlarını başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalardan elde edilen bilgiler 

kullanılarak bir PID tabanlı uçuş kontrol algoritması geliştirilmeye çalışılmıştır. PID 

kontrolcüsünün algoritması tamamlandıktan sonra test düzeneği üzerinde denemeler 



yapılarak uygun katsayılar bulunmaya çalışılmıştır ve test düzeneği üzerinde istenilen 

performansı sergileyen katsayılar bulunmuştur. Ancak test düzeneğindeki performans bir türlü 

serbest uçuşta elde edilememiştir. 

Takımımız yer kontrol istasyon yazılımını gerçekleştirirken, ilk önce telemetri haberleşme 

modülünden gelen verileri okuyup anlamlandırmıştır. Yarışma standartları gereği yki (yer 

kontrol istasyonu) göstergeleri Basic-T standartlarına uygun olması gerektiği için takımımız da 

bu standartlara uygun tasarımlar gerçekleştirmiştir. İHA nın anlık olarak eksensel yönelimleri, 

hızı ve yüksekliği göstergeler üzerine uyarlanmıştır. Hem normal hem de otonom uçuş için İHA 

nın anlık konumu canlı bir şekilde görebilmek için de arayüz üzerine yardımcı bir harita 

uyarlanmıştır. 

Takımımız uçuş kontrol kartı yapımını denemiştir. Uçuş kontrol kartı için STM firmasının 

STM32VET6 kartı kullanılmıştır. Uçuş kontrol kartı dip komponentlere uygun şekilde 

tasarlanmış olup içerisinde stm32vet6 kartı, IMU, barometre, buzzer ve buton vardır. Ayrıca 

kartın raspberry pi, telemetri, gps ve kumanda alıcısı ile haberleşebilmesi için gerekli olan 

padler bulunmaktadır. Kartın tasarlanması ve çizimi Altium Designer kullanılarak yapılmıştır. 

Elektronik hız kontrolcüsü de aynı şekilde Altium Designer kullanılarak yapılmıştır. 

Yer istasyonu kodlarını görebilmek için link:  

https://drive.google.com/file/d/1HgHApp-x8XYX5D6IE69F-dxrPFIZnG0W/view 

yerli uçuş kontrol yazılımı kodlarını görebilmek için link: 

https://drive.google.com/file/d/1ro8ITDiuKeMg2aTrs41aJZKMht4qZZpY/view 

 

 

 

3. DETAYLI TASARIM VİDEOSU ÇEKİMİ 

 

Semrük takımı 2021 Teknofest uçuş kanıt ve anlatım videosu linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=GnKVUsXN_Lg 

 

https://drive.google.com/file/d/1HgHApp-x8XYX5D6IE69F-dxrPFIZnG0W/view
https://drive.google.com/file/d/1ro8ITDiuKeMg2aTrs41aJZKMht4qZZpY/view
https://www.youtube.com/watch?v=GnKVUsXN_Lg

