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1. PROJE ÖZETİ 

Bu rapor, Atatürk Üniversitesi Fritim İnsansız Hava Aracı Takımı'nın 2021 TÜBİTAK 

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması kapsamında sabit kanat kategorisinde 

kullanacağı aracın tasarım, analiz ve üretim süreçlerini içermektedir. Takımın yarışmaya 

katılacağı aracın adı ERA-20'dir. Araç, ERA adını uçağın üç temel kontrol yüzeyinin 

“Elavator, Rudder ve Aileron” baş harflerinden almaktadır. ERA-21 aracı istenilen görevleri 

hızlı ve güvenli bir şekilde yerine getirebilmesi için tasarlanıp üretilmiştir. Bu süreçte aracın 

emniyetli, ekonomik ve estetik olmasına dikkat edilmiştir.  

1.1. Tasarımda İzlenen Yöntem 

Tasarım süreci 2021 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması yarışma kitapçığında yer 

alan Sabit Kanat Kategorisi kurallarına uygun ve kitapçıkta işaret edilen görev ler 

doğrultusunda yürütülmüştür. İnsansız Hava Aracı’nın görev yükleri hariç 2000 g kalkış 

ağırlığı olması, montaj ve demontaj kolaylığı bulunan taşınması kolay ve basit yapıya sahip 

olması, herhangi bir kırım yaşanması durumunda kolay tamir edilmesi esas alınmıştır. 

İstenilen basit tasarım için öncelikle 2000 gr gerekli kaldırma kuvvetine sahip kanat ve kuyruk 

ölçüleri hesaplanmıştır. Akabinde uygun kanat profili seçimi yapılmıştır. Kanat, kuyruk 

boyutları ve konumları belirlendikten sonra aviyonik ekipmanı içerisinde bulunduracak gövde 

tasarımı yapılmıştır. Gövde 3 temel kısımdan oluşmaktadır; ortada elips biçiminde kesilmiş 

1.5 mm et kalınlığına sahip karbon fiber plaka, bu plakaya eşlik eden cam elyaf kaplı üst ve 

alt kapaklardan oluşmaktadır. Aviyonik ekipmanlar, orta gövde üzerine montaj edilmiştir. Üst 

kapakta GPS anteni, alt kapakta ise görevde kullanılacak olan kamera konumlanmaktadır.  

Hava aracında görev mekanizmasına ait özel bir gövde bulunmamaktadır, bunun yerine 

görev yükleri için kanatlar üzerinde yuvalar açılmıştır. Kanatlar ve gövde, cam elyaf kumaşa 

epoksi emdirme ile üretilmiştir. Kanat içerisinde, dış yüzeydeki cam elyafa destek olacak 

EPP köpükten kesim dolgu malzemesi bulunmaktadır. ERA-21 aracının itki kuvvetini 

gövdenin önünde bulunan SunnySky X2814 modelli motor ve 40A ESC ile sağlamaktadır. 

Görev uçuşu süresince ihtiyaç duyulan enerji 4S3000 Mah Li-Po batarya ile 

karşılanmaktadır. Otonom uçuş için Emlid Navio2 uçuş kontrol kartı ve haberleşme için 

RFD868x telemetre modülü kullanılmıştır. Uçağın kumanda kontrolü için Radiolink – AT9S 

kumanda kullanılmaktadır. 

1.2. Takım Organizasyonu 

Takım, 7 öğrenci ve 1 akademik danışmandan oluşmaktadır. Üyelerin ilgi ve uzmanlık 

alanlarına göre aviyonik, mekanik ve organizasyon olmak üzere 3 alt ekibe ayrılan takım her 

yıl edindiği bilgi ve tecrübeleri çalışmalarına yansıtarak gelişmeyi hedeflemektedir. Takım 

üyelerinin görev dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Takım organizasyonu 

1.3. İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen  

Zaman akış çizelgesinde olan donanım ve yazılımsal anlamda aracın üretimi aşamasında 

kavramsal tasarım raporunda belirtilen tarihlere, COVID-19 nedeniyle uyulamamıştır. 

Pandemi süreci göz önünde bulundurularak zaman akış çizelgesinde başlangıç ve bitiş 

tarihleri tekrar gözden geçirilerek ufak değişikliklere gidilmiştir. Çizelgede tamamlanan, 

tamamlanması planlanan ve faaliyet olmayan günler farklı renklerde gösterilerek ekibin 

çalışmalarında yol gösterici bir etkiye sahiptir. Çizelgede önemli kilometre taşları ve ara 

uygulamalar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. İş Zaman Çizelgesi 

 

Tamamlanan Faaliyetler   Faaliyetler Olmayan Günler  Tamamlanması 

Planlanan Faaliyetler   
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2. DETAYLI TASARIM 

ERA-21 aracı yarışma isterleri göz önüne alınarak mekanik ekibi tarafından tasarımı yapılmış 

ve yapılan analizler sonucunda gerekli iyileştirmelerle tasarımı tamamlanmıştır. Araç 

tasarımı, öncelikle kanat, kuyruk, konum ve boyutlandırmasıyla başlayıp gövde ve 

bağlantıları olarak tasarıma devam edilmiştir. Araç gövdesi eliptik tasarım üzerinde ilerleyip 

akış testi sonuçları okundukça revize edilmiştir. Araçta kullanılacak olan bağlantı elemanları 

ve iniş takımları Şekil 2’de görüleceği gibi topoloji etüdü yapılarak ağırlık azaltılmıştır.  

 

Şekil 2. Bağlantı elemanları ve iniş takımları 

Hem gövde geometrisi hem de bağlantı parçaları mekanik ekibi tarafından tasarlanılarak 

gövde ve kanatlar için cam fiber malzeme bağlantı parçaları için ise 3D baskı (abs plastik) 

kullanılmıştır. Cam fiber malzemenin, karbon fiber malzemeye göre daha ağır ve dayanımı 

düşük olmasına rağmen tercih edilmesinin sebebi karbon fiber malzemenin hava aracı 

üzerinde bulunan aviyonik ekipmanı bozulmasına sebebiyet vermesidir. 

2.1. Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

ERA-21 aracı 2000.0 gr kalkış ağırlığına sahiptir. Kanat hücum kenarının 1/3’lük kısmı baz 

alındığında hava araçlarında ağırlık merkezi buruna yakın olması, burun aşağı bir yönelime 

sebep olacaktır. Aynı şekilde ağırlık merkezinin geride olması durumunda uçaklarda takla 

atmaya sebep olmaktadır. Dengeli kalkış ve iniş sağlanabilmesi için ağırlık merkezi kanat 

hücum kenarının önden ilk 1/3’lük kısmına denk getirilmiştir. Uçak içerisindeki donanım, 

ağırlık merkezinin bu noktada sabitlenmesi için bilgisayar ortamında düzenlenilerek doğru 

konumlar belirlenmiştir. Uçuş esnasında uçak içerisinde hareketli parça olması ağırlık 

merkezinin yeri değişmesine neden olabileceği için, tüm donanım ve yük bırakma 

mekanizması sabitlenmiştir. Mevcut yük bırakma sistemi ve yükler tasarlanırken, ağırlık 

merkezi sınırlarını aşmayacak şekilde konumlandırılmıştır. Üretilmiş olan ERA-21 aracının 

donanım yerleşimi yapıldıktan sonra yapılan testlerde ağırlık merkezinin doğru 

konumlandırıldığı görülmüştür. Tasarlanan ERA-21 aracının sahip olduğu aerodinamik yapı, 
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kanat alanı, kanat genişliği ve kanat profil seçimleri stabil bir uçuş sağlamaktadır. Ağırlık ve 

denge tablosu sırasıyla Tablo 3 ve Tablo 4’te gösterilmiştir. 

  Tablo 3. Sabit Kanatlı İHA Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu 

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

1 Gövde 350 1 216.22 

2 Kanat ve Kuyruk 596,24 1 657.63 

3 Ön ve Arka İniş Takımı 86,1 1 86,1 

4 Uçuş Kontrol Kartı ve Gps 105 1 116 

5 1. Servo Motorlar 15 4 60 

6 2. Servo Motorlar 9 2 18 

7 Yük Bırakma Sistemi 35,70 1 35,70 

8 Yükler 90 1 90 

9 Pil 300 1 300 

10 Pervane 30 1 30 

11 Telemetre 35 1 35 

12 Kumanda Alıcısı 11 1 11 

13 Motor ve Esc 170 2 170 

14 Pitot Tüpü 18 1 18 

15 Pİ Kamera 30 1 30 

Toplam 1439.97 g 

 

 Tablo 4. Sabit Kanatlı İHA Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu 

No Parça Adı Ağırlık 

(g) 

X uzaklığı 

(mm) 

Y 

uzaklığı 

(mm) 

Z 

uzaklığı 

(mm) 

1 

 

Gövde 

 

216.22 -32,36 -35,55 

 

430,92 

2 

 

Kanat 482.74 -28,83 -24,25 359,68 

3 

 

Kuyruk 174.89 -32,58 -45,64 -301,25 

4 

 

Motor 130 -31,34 -37,48 666,33 
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5 

 

Arka İniş Takımı 65,16 -31,34 -130,63 289,34 

6 

 

Ön İniş Takımı 20,94 -31,57 -163,05 640,77 

7 

 

Pervane 30 -31,29 -37,39 685,09 

8 

 

Pil 300 -31,35 -23,98 556,33 

9 

 

Uçuş kontrol kartı 50 -33,48 -30,39 418,92 

10 

 

Telemetre 35 -32,43 -88,45 330,78 

11 

 

Esc 40 -31,35 -37,40 540,50 

12 

 

Yük Bırakma Sistemi (çift 

halinde) 

(yükler hariç) 

 

 

64.98 -31,63 -37,78 363.78 

13 

 

Kamera/Görüntü Sensörü 3 -33,96 -71,85 596,04 

Ağırlık Merkezi (olması gereken ekle) -31,63 -37,78 329,54 

 

2.2. Gövde ve Mekanik Sistemler 

ERA-21 hava aracı tasarlanırken öncelikle motor, kanat ve kuyruk arası mesafeler 

belirlenmiştir. Mesafeler belirlendikten sonra gövde çizimi ve gövde çizimine göre de kanat 

ve kuyruğun yan profilden bakıldığındaki konumları ortaya çıkmıştır. Kanat gövde plakası 

üzerinde 3D yazıcı çıktısı olan bir yatak üstünde konumlandırılmıştır.  

Kuyruk, orta gövde plakasının altında bulunan 3D yazıcı çıktısı olan bir bağlantı parçası ile 

birlikte bu parçaya bağlı karbon fiber borunun çevresine boruyu kesmeden 

konumlandırılmıştır.  

Orta gövde üzerinde bulunan kapaklar hem alt hem de üst için orta plaka baz alındıktan 

sonra eklenen profil çizgileri Şekil 2.1’te görüleceği gibi loft ile katılaştırılarak elde edilmiştir. 

Aviyonik bileşenlerin konumları, ağırlık merkezinin kanadın önden üçte birlik kısmında 

kalacak şekilde orta gövdenin etrafında konumlandırılmıştır. Kontrol yüzeyleri için kullanılan 
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servo motorlar; kanat yüzeyleri için kanat üzerinde, kuyruk yüzeyleri için orta gövde üzerinde 

kuyruk borusuna bakacak şekilde konumlandırılmıştır. 

Kontrol yüzeyleri tasarlanırken görevlerde belirtilen rota için gerekli manevra kabiliyetinin 

oluşabilmesi için çalışmalar yapılmış hesaplamalar sonucu kontrol yüzeylerinin ölçüleri 

belirlenmiştir. Özellikle aileronların kanat uç veterine yakın olması hareket kabiliyetini 

arttıracağı ön görülerek uygun ölçeklendirme ile konumlandırılmıştır. Kontrol yüzeyleri seçilen 

airfoil geometrisinin bittiği kısımdan kesilerek yapılmıştır. Tasarlanan kontrol yüzeylerine 

uygun hareketi sağlaması servo motorların maksimum verimle gücü aktarması için kontrol 

yüzeylerine yakın konumlandırılmıştır. 

İniş takımları önden tek teker, arkada iki teker olarak tasarlanmıştır. Bu durum iniş ve kalkışta 

hem motor güvenliğinin sağlanması hem de dengeli iniş kalkış için kolaylık oluşturacaktır. 

Seçilen bu konfigürasyon ile beraber iniş takımları konumu ağırlık merkezi konumundan çok 

uzaklaştırılmadan konumlandırılmıştır. 

 

Şekil 3. Gövde yüzeyleri 
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Şekil 4. Sabit kanatlı İHA üç görünüşü ve perspektif görünüşü 

 

 
Şekil 5. Sistem yerleşimi ve donanım 
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2.3. Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri 

Önceki tasarımda tercih ettiğimiz C-72 profilinin maksimum 1.4 Cl değeri hava aracının 

düşük süratlerde uçuşuna elverişli olmadığı için ortalama maksimum 1.6 Cl  değerine sahip 

olan Şekil 6’da airfoiller; Dayton 6, GOE 321, GOE 298, N-24, s1020-il, Dayton T-1 ve 

sd7062-il arasında bir değerlendirme yapılmıştır. 

 

Şekil 6. ERA-21 aracı için Airfoil karşılaştırılması 

Eşit şartlar altında yapılan karşılaştırmada sd7062-il profilinin gerekli Cl değerini sağladığı, 

kamburluğunun rakiplerine göre daha az olması ve yine rakiplerine göre Şekil 7’de 

görüleceği üzere daha tutarlı bir grafik oluşturması sebepleriyle seçilmiştir.  

 

Şekil 7. ERA-21 aracı için Cl/Cd karşılaştırılması 

Xflr5 programı üzerinden yapılan analiz sonuçları Şekil 8’de görünmektedir. Analizin sınır 

şartları olarak 1.7 m kanat açıklığı 0.22 m vetere sahip ERA-21 aracının 8.5 m/s Alpha 0 

açısında seyir uçuşu için Cl 0.32 değerleri elde edilmiştir.  Yine kalkış (10 derece)ve iniş (-3 

derece) açıları arasında hava aracına ait grafikler Şekil 9’da görünmektedir. 
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Şekil 8. Kaldırma kuvveti analizi 

 

Şekil 9. ERA-20 aracı için Cl/Cd karşılaştırılması 

 

SolidworksFlowSimulation programı kullanılarak yapılan analiz sonucunda ERA-21 aracı 

üzerindeki basınç dağılımı Şekil 10’da görülmektedir. Tahmin edildiği gibi hava akımının 

temas ettiği ilk noktada hız sıfır olacağından basıncın yüksektir. Kanadın üstünde yük 

bırakma bölgesinde görülmekte olan basınç düşüklüğü geometrideki değişiklikten 

kaynaklanmaktadır. Bu bölgedeki basınç düşüşü o bölgedeki hava akımlarının daha hızlı 

hareket edeceği anlamına gelmektedir. Sonuç olarak yük bırakma bölgesindeki kesit değişimi 

az bir miktar arttığından taşıma kuvvetine çok fazla etki etmeyecektir. 
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Şekil 10. Basınç dağılımı 

SolidworksFlowSimulation programı kullanılarak yapılan analiz sonucunda ERA-21 aracı 

üzerindeki hız dağılımı Şekil 11’ de görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre kanat yüzeyinde 

hız akımlarının arttığı gövdenin kesildiği kısımda hızın düştüğü ve kuyruk kısmında da bir 

miktar kaldırma kuvveti oluşacağından hızın bir miktar arttığı görülmektedir. 

Şekil 11.  Hız dağılımı 

SolidworksFlowSimulation programı kullanılarak yapılan analiz sonucunda ERA-21 aracı 

üzerindeki basınç-hız dağılımı kıyaslaması Şekil 12’de görülmektedir. Basıncın arttığı 

kısımların hızın en düşük olduğu bölgeler olduğu görülmektedir. 
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Şekil 12. Basınç-hız dağılım kıyaslanması 

2.4. Görev Mekanizması Sistemi 

ERA-21 aracının görev mekanizması, minimum ağırlıkta olması için kanadın içerisine 

konumlandırılmıştır. Kanat oyuklarına yerleştirilecek olan yük bırakma mekanizması aynı 

zamanda üzerinde aileron servolarını da taşımaktadır. Şekil 13’te görülmekte olan kapakları 

açılmasıyla eğik atış hareketi yapması sağlanmaktadır. Yüklerinin altında bulunan kapaklar 

tetiklendiğinde, kanadın önü doğrultusunda hareket ederek açılıp yük araçtan ayrıldıktan 

sonra geri kapanacaktır. İlk yük bırakıldığında hava aracı yükün olduğu tarafa doğru 

yatacaktır. Bu durumu engellemek için aileronlar tersi yönde açılarak hava aracının seyir 

uçuşuna devam etmesi sağlanacaktır. 

 

 
Şekil 13. Görev mekanizması sistemi 

2.5. Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri 

Uçağın uçuş kontrolünü ve otonom uçuşu sağlamak için Navio 2 uçuş kontrol kartı 

kullanılacaktır. Diğer aviyonik ekipmanları çoğunlukla bu karta bağlanmıştır. 

Sisteme güç vermesi için 3S 4000mAh Li-Po batarya ve artı kutbuna seri olarak sigorta 

bağlanmıştır. Bataryadan alınan güç ekipmanlara dağıtılmak üzere güç modülüne 

girmektedir. Servo motorlar ve telemetri modülünün güç bağlantıları yeterli akımı alabilmeleri 

için doğrudan güç modülü üzerinden sağlanmıştır. Güç modülü üzerinden beslenen Navio 2 



14 
 

uçuş kontrol kartındaki uygun portlara çeşitli modüller bağlanmıştır. TELEM 1 portuna 

telemetri bağlantısı, I2C portuna pitot tüpü bağlantısı ve GPS1 portuna GPS modülünün 

bağlantısı yapılmıştır. Görüntü işleme yazılımının çalıştırılacağı Raspberry Pi 3 geliştirme 

kartının Navio 2 ile seri iletişimi TELEM 2 portu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Raspberry Pi 3 

kartının yeterli gücü alamaması durumunda 5V ve GND pinlerinin bağlantısı güç modülü 

üzerinden de yapılabilir. Kamera olarak kullanılan Pi Camera ekipmanı Raspberry Pi 3 

üzerinde bulunan kamera soketine bağlanmaktadır. Bu bağlantı kameradan çıkan flex 

kablonun doğrudan sokete takılması ile gerçekleştirilmektedir. ESC bağlantısında gerekli güç 

için güç modülüne bağlantı yapılmıştır. ESC’nin motorları sürmesi için gerekli sinyal 

bağlantısı ise Navio 2’de Main Out portundan sağlanmıştır. Şekil 14’te seçilen ekipmanların 

bağlantılarına dair devre şeması verilmiştir. 

 

 

Şekil 14. Devre şeması 

2.6. Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Yük bırakma görevinde yük bırakma noktasını uçaktaki otonom pilota bildirmek ve genel 

görev kontrolü için Mission Planner yazılımı kullanılacaktır. Mission Planner,  insansız hava 

araçlarını yapılandırabilen ve dinamik kontrol sağlayabilen bir çeşit yer istasyonu 

yazılımıdır.[1] Bu yazılım sayesinde görev esnasında belirlenen yük bırakma noktasında top 

bırakma işlemi gerçekleştirilecektir. 

https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-overview.html
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İkinci görevde belirtilen yük bırakma alanı, görüntü işleme ile belirlenecektir. Bunun için 

Raspberry Pi 3 Model B+ geliştirme kartı kullanılacaktır. Görüntüleme donanımı olarak ise 

geliştirme kartıyla uyumlu olan Pi Camera ekipmanı kullanılacaktır. Görüntü işleme yazılımı 

için Python programlama diline uygun olan OpenCV kütüphanesi kullanılacaktır. OpenCV,  

açık kaynak kodlu bilgisayarlı görme kütüphanesidir.[2] Kolay kullanımı ve görüntü işleme 

yazılımlarında sağladığı yüksek performans nedeniyle tercih edilmiştir. 

Yük bırakma alanının belirlenmesi için görüntü işleme algoritması olarak RGB renk uzayında, 

renk tanıma kullanılacaktır. Bu algoritma, RGB renk uzayında tanımlanan görüntü 

matrislerinde bulunan referans renk harici renklerin maskelenmesi mantığıyla 

çalışmaktadır.[3] Yük bırakma alanının tespit edilmesi için bu alanın kırmızı renkte olması 

özelliği kullanılacaktır. Görüntü işleme yazılımında gerçek zamanlı toplanan görüntü 

verilerinde kırmızı hariç diğer renkler maskelenecektir. Bu sayede yük bırakma alanı tespit 

edilebilecektir.  

Tasarlanacak insansız hava aracı yük bırakma noktasının tam üstünde iken GPS 

modülünden alınan veriler bir sonraki turda yapılacak yük bırakma işlemi için kaydedilecektir. 

Görev esnasında uçağın hareketinden dolayı topların yük bırakma noktasına düşmesi için 

belirlenen noktadan daha önce bırakılması gerekmektedir. Topların nerede bırakılacağını 

hesaplamak için aşağıda verilen eğik atış formülleri kullanılacak olup Şekil 15’te yük bırakma 

eğik atış şeması gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15. Yük bırakma eğik atış şeması 

 

ℎ =
1

2
𝑔𝑡2                                   𝑑 = 𝑉. 𝑡 

 

Verilen iki formül düzenlendiğinde; 

𝑑 = 𝑉. 
2ℎ

𝑔
 

Bulunan değer ile topun belirlenen yük bırakma noktasından ne kadar önce bırakılacağı 

hesaplanmış olur. 

https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=seAgiOfu2EIC&oi=fnd&pg=PR3&dq=what+is+opencv&ots=hVE5cfkEQe&sig=UctAxuPe-t1Jfta2VSGfU3nTpy4&redir_esc=y#v=onepage&q=what%20is%20opencv&f=false
https://www.mathworks.com/help/supportpkg/android/ref/color-detection.html
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GPS modülü ile tespit edilen yük bırakma noktası Mission Planner yazılımına gönderilecektir. 

Bunu yaparken DroneKit kütüphanesi kullanılacaktır. DroneKit, uçuş kontrol kartı ile iletişim 

kurmaya olanak sağlayan, Python programlama dilinde yazılmış bir yazılım 

kütüphanesidir.[4] 

2. görevde belirtilen aşamaların yerine getirilmesi için izlenecek adımları içeren akış şeması 

Şekil 16’da verilmiştir.  

 

Şekil 16. Yük bırakma görevi akış şeması 

2.7. Uçuş Performans Parametreleri 

Uçağın performans değerleri, internette bulunan bir hesaplama aracına[5] çeşitli 

parametreler girilerek hesaplanmıştır. Stall hızı, maksimum hız, hava aracının dönüş yarıçapı 

gibi diğer performans parametreleri ilgili hesaplama araçları [6][7][8] kullanılarak 

bulunmuştur. Bulunan performans parametreleri Tablo 5’te verilmiştir.  

 

 

 

 

https://dronekit.netlify.app/about/overview.html#:~:text=DroneKit%2DPython%20allows%20developers%20to,using%20a%20low%2Dlatency%20link.&text=DroneKit%2DPython%20can%20also%20be,a%20higher%20latency%20RF%2Dlink.
https://www.ecalc.ch/motorcalc.php
https://www.rcplanes.online/calc_stallspeed.htm
http://www.csgnetwork.com/aircraftturninfocalc.html
https://www.radiocontrolinfo.com/information/rc-calculators/rc-airplane-calculator/#Prop


17 
 

Tablo 5. Uçuş Performans Parametreleri 

 

Sabit kanatlı tasarlanan aracın sistem performansını üst düzeye çıkarmak için belirlenen 

özellikler Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Sistem Performans Özellikleri 

1. Kullanılan malzemeler 
Karbon fiber, ABS Plastik, EPP, Cam fiber 

2. Toplam kalkış ağırlığı 2100 

3. Görev yükü Maksimum 210 g Minimum 160 g 

4.  Uçuş süresi 15 dk 

5.  Seyir hızı 8 m/s 

6.  Kalkış hızı 11 m/s 

 

2.8. Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

ERA-21 aracının üretiminde kullanılan malzemelerin ve miktarlarının listesi Tablo 7’te 

verilmiştir. Malzemeler TÜBİTAK’ın gönderdiği ücretten karşılanmış olup geri kalan 

malzemeler geçmiş yıllarda satın alınmış olunan malzemelerden kullanılmıştır. 

Batarya Motor @ Optimum Verim Motor @ Maks. 

Yükle: 11.03 C Akım: 11.35 A Akım: 33.09 A 

Gerilim: 10.57 V Gerilim: 10.85 V Gerilim: 10.38 V 

Anma Gerilimi: 11.10 V Devir: 8881 dev/dak Devir: 
7329 

dev/dak 

Enerji: 33.3Wh Elektriksel Güç: 123.2 W Elektriksel Güç: 343.4 W 

Toplam Kapasite: 

3000 

mAh Mekanik Güç: 108.2 W Mekanik Güç: 272.5 W 

Kullanılan Kapasite: 2550mAh Verim: % 87.9 Verim: % 79.4 

Min. Uçuş Süresi: 

4.6 

dakika Wattmetre Tahmini Sıcaklık: 61 °C 

Sabit Uçuş Süresi: 
6.6 

dakika Akım: 33.09 A     

Ağırlık: 231 g Gerilim: 10.57 V     

    Güç: 349.8 W     

Pervane Toplam Sürücü Uçak 

Statik İtki: 1921 g Sürücü Ağırlığı: 428 g Toplam Ağırlık: 2297 g 

Devir*: 
7329 

dev/dak Güç-Ağırlık: 160 W/kg Kanat Yükü: 61 g/dm² 

Tutunma İtkisi: 2070 g İtki-Ağırlık: 0.84:1 Cubik Kanat Yükü: 10.0 

Kullanılabilir İtki @ 27.1 

km/h: 1611 g Akım @ Maks.: 33.09 A Tahmini Tutunma Hızı: 38 km/h 

Kullanılabilir İtki @ 16.8mph: 56.8oz P(giriş) @ Maks.: 367.3 W Tahmini Hız (yatay): 80 km/h 

Yunuslama Hızı: 89 km/s P(çıkış) @ Maks.: 272.5 W 

Tahmini tırmanma 

oranı: 6.9 m/s 

Tip Hızı: 421 km/s Verim @ Maks.: % 74.2 Stall Hızı: 7.5 m/s 

İtki: 4.74 g/W Tork: 0.43Nm Maksimum Hız:  29.16 m/s 

    
Hava Aracının Dönüş 

Yarıçapı: 28  
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  Tablo 7. Hava Aracı Maliyet Dağılımı 

No Parça Adı Birim 

Fiyatı 

((TL)) 

Miktarı Toplam Fiyatı 

(TL) 

KDV’li 

Toplam 

Fiyat (TL) 

1 Filament 92,3729 ₺ 5 adet 461,86 ₺ 545 ₺ 

2 12000 mah Batarya 2100 ₺ 1 adet 2100 ₺ 2478 ₺ 

3 Fırçasız Motor 450 ₺ 2 adet 900 ₺ 1062 ₺ 

4 Servo Motor 151,25 ₺ 4 adet 605 ₺ 713,9 ₺ 

5 Towerpro Servo 25 ₺ 4 adet 100 ₺ 118 ₺ 

6 VegaPower 

Batarya 

220 ₺ 1 adet 220 ₺ 259,6 ₺ 

7 9000 mah Batarya 1800 ₺ 1 adet 1800 ₺ 2124 ₺ 

8 Uçak Anten 693,2 ₺ 1 adet 693,2 ₺ 817,976 ₺ 

9 Yer Kontrol 

İstasyonu Anten 

889,895 ₺ 1 adet 889,895 ₺ 1050,11 ₺ 

Toplam Fiyatlar = 7769,955 ₺ = 9168,586 ₺ 
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