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ULUSLARARASI SERBEST GÖREV 

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI 

DETAYLI TASARIM RAPORU 

 

1. ORGANİZASYON ÖZETİ 

1.1 Takım Organizasyonu 

Kuruluşu 2020 yılında olan Vefa İnsansız Sistemler Takımı, TEKNOFEST 2021 Uluslararası 

Serbest Görev İHA Yarışması için hazırlanmaktadır ve yarışma için kurduğumuz takımımızın 

güncel yapısı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

Kadir Kutlu, takım kaptanıdır ve mekanik ekibinin sorumlusudur. Teknofest 2020 Alçak İrtifa 

Roket Yarışması’nda üçüncülük elde etmiştir. 

Abit Balın, takımımızda danışmanlık yapmaktadır. Kendisi İstanbul Üniversitesi’nde görevlidir 

ve geçmiş yıllarda birçok takıma danışmanlık yapmıştır. 

Muhammed Ensar Subaşı, mekanik ekibinde fırlatma ünitesinin tasarımında ve üretiminde 

görev almaktadır. 

Buğra Kaynar, analiz programlarını kullanarak tasarladığımız aracın uçuş kararlılığı için 

gerekli analizleri yapmaktadır. 

Mustafa Kodak, takımımızın üretim sorumlusudur. Aynı zamanda devre montajı kısmında da 

yardımcı olmaktadır. 

Süleyman Önsay, takımımızın elektronik ekibi sorumlusudur. Aracın aviyonik kısmının 

tasarımında görevlidir. Pixhawk ile otonom uçuş için çalışmalar yürütmektedir. 
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Bahadır Ömer Güngör, takımımızın elektronik haberleşme bölümü ile ilgilenmektedir. Yazılım 

ve aviyonik konularında tecrübelidir. 

Hakan Gültaş, yazılım programlarını etkin kullanmaktadır ve canlı yayın görüntü aktarımında 

takıma katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda İHA pilotudur. 

Gökhan Sapanca, elektrik-elektronik montajlamada ve elektronik analizin yapılmasında 

takıma katkı sağlamaktadır. Roket alanında birçok yarışma tecrübesi vardır. 

Takımımız; Catia, Solidworks, Xflr5, Ansys, Matlab ve C tasarım-yazılım programlarını 

kullanabilecek donanımdadır ve bu programlar projemizde etkin bir şekilde rol oynamaktadır. 

 

 

Şekil 1.1.1 Takım Organizasyon Şeması 
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2. DETAYLI TASARIM RAPORU 

2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlılığı 

Aracımızın aerodinamik yapısı, lançerin içinden aracın rahatlıkla çıkmasına müsaade 

etmelidir. Katlanabilme açısından bakıldığında kanat için en uygun yapı dikdörtgen kanattır. 

Aerodinamik olarak en verimli ise eliptik kanattır lakin hem üretimi zordur hem de görevimize 

yapısal olarak uymamaktadır. Kanada dihedral açısı verilmesi uçağın stabilite ve kararlılığını 

arttırır. Özellikle yanal eksen üzerinde meydana gelebilecek yatışlarda dihedral açısına sahip 

uçaklar daha kolay bir şekilde eski haline dönerler. Ancak aracımızın katlanma mekanizması 

düşünüldüğünde bu açıların verilmesi üretim anlamında pek mümkün görülmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuyruk yapısı düşünüldüğünde en uygun tür konvansiyoneldir. Hem üretimi detaylı olmaması 

hem de katlanma durumuna çabuk geçebiliyor olması durumları göz önünde 

bulundurulduğunda bu kuyruk yapısı diğerlerine göre daha ağır basmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Kanat ve kuyruk yapısı seçimleri yapıldıktan sonra aracın bir lançerin içine sığabilmesi için 

kordunu 95 mm olarak belirledik. Düşük olan bu kordu artırmak için aracın kuyruk kısmını 

Kriterler k Trapez 

Kanat 

Eliptik 

Kanat 

Dikdörtgen 

Kanat 

Stabilite 3 4 5 3 

Üretim 3 3 2 5 

Sürükleme 2 4 5 3 

Maliyet 2 4 3 5 

Toplam 10 37 37 40 

Kriterler k V 

Kuyruk 

T 

Kuyruk 

Konvansiyonel 

Kuyruk 

Stabilite 3 5 4 5 

Üretim 3 3 4 5 

Hafiflik 2 3 5 4 

Verimlilik 2 4 3 5 

Toplam 10 38 40 48 

Tablo 2.1.1 Kanat Konfigürasyonları Karşılaştırması 

Tablo 2.1.2 Kuyruk Konfigürasyonları Karşılaştırması 
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düzenleyerek arka kanat olarak adlandırdığımız bir görünüme kavuşturduk. Böylece 

aracımızın başlıca aerodinamik yapıları ön ve arka kanatlar ile dikey kuyruklar olmuş oldu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön kanatların kanat 

açıklığı 1400 mm, arka 

kanatlarınki ise 1280 mm 

olarak düşünülmüştür. Ön 

kanadın, arka kanattan 

daha uzun kanat açıklığına 

sahip olmasının nedeni, 

ağırlık merkezinin 

aerodinamik merkezin 

önünde olacağı için 

mümkün olduğunca ağırlık 

merkezini motor tarafından 

uzaklaştırmaya 

çalışmaktır. 

 

Şekil 2.1.3 İHA Açık Görünüm 

Şekil 2.1.4 İHA Katlanmış 

Görünüm 

Şekil 2.1.5 İHA Teknik Resim 
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Aracımızın kanat airfoilini seçebilmemiz hava aracımızı sınıflandırabilmemiz için Reynolds 

sayısına ihtiyacımız vardır. Aracımızın seyir hızının 16-18 m/s arasında olduğunu düşünürsek 

Reynolds sayısı, 

𝑅𝑒 =  
𝑢. 𝐿

𝑣
=  

(18 𝑚/𝑠). (0.095 𝑚)

1.51𝑥10−5𝑚2/𝑠
≅ 𝟏𝟏𝟑. 𝟎𝟎𝟎 

u = Akışkanın hızı 

L = Karakteristik hız (Kanadın kord ölçüsü) 

v = Kinematik viskozite (20° Hava) 

olarak bulunur. Reynolds sayımız, benzer kamikaze hava araçlarının ölçülerine benzer 

çıkmıştır. Reynolds sayımıza göre Xflr5 programı yardımıyla kanat profillerini değerlendirdik. 

Kanat profili seçimi yaparken hava aracımızın öncelikleri doğrultusunda seçim yapmaya 

çalıştık, uçak yüksek hücum açısıyla uçuşa başlayacağı için stabilitesi yüksek bir profil seçmek 

aracımız için hayati önem taşıyordu. Hava aracımızın yüksek L/D oranına sahip olması da 

öncelik verdiğimiz 

konulardan birisiydi. 

Mekanik ekibi olarak 8 tane 

kanat profili belirleyip Xflr5 

programı üzerinden analiz 

ettik. 

Cl/Cd-Alpha analiz 

sonucunda E392 airfoil 

numaralı profilin rakiplerine 

üstünlük kurduğunu 

görüyoruz. NACA 4415,  

SD8040, NACA 4418, 

CLARK-Y isimli kanat 

profillerinin verimli 

olmadığını görüyoruz. Cl-

Alpha grafiğinde ise NACA 

4412, NACA 4418, SD7034 

Şekil 2.1.6 Cl/Cd – Alpha 

Grafiği 

Şekil 2.1.7 Cl – Alpha Grafiği 

http://www.teknofest.org/


 
1. Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması                                                                                             www.teknofest.org 

6 

 

isimli kanat profillerinin iyi sonuç verdiğini görüyoruz. Bu analiz sonuçlarından yola çıkarak 

SD7034 isimli kanat profilinin hava aracımız için ideal olduğuna karar verdik. 

 

 

 

 

 

 

 

SD7034 profili için yine bu program yardımıyla aracımızın stall açısının yaklaşık 17⁰ olduğunu 

ve maksimum Cl katsayısı değerimizin de yaklaşık 1.49 olduğunu gözlemledik. Hücum açısını 

ise 1⁰ olarak değerlendirdik. 

Aracımızı üretmeden önce tahmini 

ağırlığını 1500-1600 gr olarak 

hesaplamıştık ve manuel uçuş için 

(telemetri, pixhawk ve canlı yayın 

donanımları hariç) ağırlığımız 

1570 gr gelmiştir. Bu bilgiler 

ışığında aracımızın stall hızını 

bulabiliriz. Stall hız, 

𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  √
2. 𝑊

𝜌. 𝐴. 𝐶𝑙
=  √

2. (1.57 𝑘𝑔)

(1.225
𝑘𝑔
𝑚3) . (0.2546 𝑚2). (1.49)

≅ 𝟐. 𝟔 𝒎/𝒔 

W = Uçağın ağırlığı; ρ = Havanın yoğunluğu; A = Ön ve arka kanatların toplam alanı 

olarak bulunur ve bu hız, planladığımız seyir hızından çok daha düşük olduğu için uçuş 

güvenirliği açısından başarılı bir boyutlandırılma söz konusudur. 

Şekil 2.1.8 

SD7034 

Profili Analizi 

Şekil 2.1.9 Aracın Ağırlığı 
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2.2 Kabiliyet 

Tasarladığımız araç, kamikaze İHA sınıfındandır. Kanat, kuyruk ve pervane yapıları katlanabilir 

özelliktedir, böylece hava aracımız; bir lançerin içine kolaylıkla sığar ve taşınabilir pozisyonda 

durabilir. Kara barut ile patlatarak kalkış itkisi vereceğimiz uçağımızın test düzeneği üretim 

aşamasındadır. 

 

 

 

 

 

 

Şekilde görüldüğü gibi, barut haznesine sahip cam fiber bir lançer vardır ve bu borunun arka 

kısmı yere değmektedir. Barutun sağlayacağı itki radyal yönde olacağı için borunun 

mukavemet açısından sağlam olması gerekmektedir. Bu sebepten kompozit bir yapıda 

olmasına karar verilmiştir. 

Borunun ağzı açık kısmına yakın bir yerde ise hücum açışını ayarlayabileceğimiz bir ayakçak 

sistemi mevcuttur. Bu ayakçak sisteminin tabanına ve lançerin arka kısmının üzerine ağırlık 

konularak lançer sisteminin patlama sonrası yer değiştirmemesi sağlanacaktır. Lançer 

borusunun içerisinde piston görevi görecek faturalı yine cam fiber bir boru vardır. Barutun 

Şekil 2.2.1 Lançer 3D Görünüm 

Şekil 2.2.2 Lançer 3D Transparan 

Görünüm 
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yüksek itiş gücü ilk olarak piston boruya gelecek. Bu piston boru; aracın ivmelenmesine ve 

baruttan gelecek olan yüksek basıncın direkt araca yansımamasına olanak sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

Pistonun içindeki hava aracını uçuşa geçirmek için, barut bir fünye yardımıyla patlatılacaktır. 

Bu fünye anahtarlara bağlı olacak ve hakem heyetinin önünde duracak olan butona basması 

halinde patlama gerçekleşecektir. 

 

Şekil 2.2.3 Piston ve İHA 

Şekil 2.2.4 Lançer ve İHA Çıkışı 

Şekil 2.2.5 Buton 
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Aşağıda şematik olarak aracımızın yapacağı uçuş gösterilmiştir. Araç, gösterilen uçuşu 

havada iki veya üç kere yapacak ve yere iniş yapacaktır. Uçak otonom bir şekilde kalkış ve iniş 

yapacak ve aracımız aynı zamanda burun kısmındaki kamerası ile canlı yayın görüntü aktarımı 

yapacaktır. 

Görev uçuşunda araca uygulanacak basınç için ANSYS CFX programını kullandık. Aracın hızı 

18 m/s olarak değerlendirilmiştir ve deniz seviyesindeki basınçta (1 atm) akış analizi 

Şekil 2.2.6 Görev Uçuşu 

Şekil 2.2.7 

İHA Akış 

Analizi 
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yapılmıştır. Bu değerler ışığında araca hava tarafından uygulanacak maksimum basıncın 

yaklaşık 105 Pascal olduğu görülmüştür. Aracımızda kullanılan malzemeler ve güçlendirmeler 

bu basınç değeri için emniyetlidir. 

Aracın en ayırt edici özelliği olan katlanabilir kanat ve kuyruk yapıları için birçok mekanizma 

düşünülmüştür ancak en etkili ve sade olan şekilde gösterilen mekanizmadır. Üç noktadan bir  

 

 

 

 

 

 

düzlem geçer prensibi ile düşündüğümüz kanadın kilit mekanizmasında, ortada gövdeye 

sabitlenmiş nispeten çapı 

büyük bir karbon boru 

vardır. Bu boru kanatların 

dönme merkezidir. Hemen 

yanında çeyrek yuvaya 

sahip karbon çubuk da 

gövdeye sabittir. Diğer 

yanında ise yaylı pim vardır 

ve kanatların katlanmış 

Şekil 2.2.8 3D Kilit Mekanizması Görünüm 

Şekil 2.2.9 Kilit Mekanizması Görüntüsü 
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pozisyonda pim gövde içinde kanatlara baskı uygulamaktadır. Açık pozisyona geçildiğinde ise 

iki kanadın delikleri aynı hizaya gelir ve pim bu şekilde iki kanadı kilitler. Kanatların gerilmesi 

için lastik kullanılacak olup fazla çekme durumun karşılık durdurucu levhalar konulacaktır. Bu 

sistem ön ve arka kanatlar ile kuyruklar için benzerdir. 

Aracın itki ve performans sistemine bakıldığında aracın ağırlığı olan yaklaşık 1570 gram önem 

arz etmektedir. Bu ağırlığı taşıyacak itki kuvvetini sağlayabilmesi için gerekli hesaplamalar 

yapılmıştır. Aracın karakteri ve tahmin edilen uçuş aralıkları (9-20 m/s) dikkate alınarak 

itki/ağırlık oranı 0.7 olarak belirlenmiştir, böylece motorun minimum 1100 kg itki üretebilecek 

kapasitede olması gerekmektedir. Fırçasız elektrik motorları arasından karşılaştırma 

verim/fiyat açısından ilk rapor aşamasında Sunnysky X2820 1100 KV seçilmişti ve 12x6 

katlanabilir pervane ile uçuş yapılması planlamıştı. Ayrıca uçuş süresi maksimum 5 dakika 

olarak düşünülmüş ve 3S 4200 mAh 40C batarya seçilmişti. Bu planlamalar dahilinde uçuş 

yapılmış olup başarılı bir uçuş gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uçak üzerinde bulunan GPS sensörü sayesinde uçak, konumunu algılayarak konum bilgisini 

üzerinde bulunan telemetri ile yer istasyonuna bildirebiliyor. Verilen görevin hangi aşamasında 

olduğunu yer istasyonuna bildirebilme kabiliyeti sayesinde kullanıcının göreve dair dinamik 

bilgi almasını ve gelen bilgiye göre aksiyon alabilmesi sağlanıyor. Konumunu bildirebilmesi 

sayesinde kendisine o bölgede bulunan yeni görevlerin kolaylıkla atanabilmesi sağlanmıştır. 

Görev atama işleminin gerçekleşebilmesi için yer istasyonunda bulunan telemetriden uçakta 

bulunan telemetriye veri aktarabilmesi sağlanarak dinamik bir biçimde aksiyon alınabilmesi 

sağlanmıştır. 

Şekil 2.2.10 İHA Uçuş Görüntüsü 
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Mission planner arayüzü ile telemetriden gelen hız irtifa ve ivme gibi bilgilerin kolaylıkla 

kullanıcının kullanımına sunulması sağlanmış ve bu sayede uçağı kullanan kişinin uçağın 

yüksekliği ve hızına dair bilgilere erişerek tekrardan mission planner üzerinde GPS 

sensöründen gelen verilerin ekrana yansıtılabilmesi sayesinde, kullanıcının uçağın konum 

bilgisini mission planner arayüzü üzerinden dinamik bir şekilde izleyebilmesi sağlanmıştır. 

Uçaktan alınabilen konum gibi hayati bilgilerin diğer kişiler tarafından ulaşılabilir olmaması için 

telemetrinin rfd900 adlı program kullanılarak netID’sinin değiştirilmesi ve aynı zamanda 

netID’nin yetersiz olacağı düşünülerek frekansının da değiştirilmesi sayesinde telemetriye 

Şekil 2.2.11 İHA ve GPS 

Şekil 2.2.12 Mission Planner Hız ve İvme Göstergeleri 
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erişim daha zor hale getirilmiş, veri güvenliği açısından uçağa ekstra bir kabiliyet daha 

eklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanıcının uçağa dair daha fazla veriye erişiminin olabilmesi için başlığına eklenen canlı 

yayın kamerası ile yer istasyonunda bulunan monitöre canlı yayın aktarılmış ve kullanıcının 

uçağın konumuna ek olarak aynı zamanda bulunduğu bölgeye dair de bilgi edinebilmesi 

sağlanmıştır. Yansıtılan canlı yayının kamerada bulunan sd karta kaydedilmesi ve daha sonra 

kullanılabilir şekilde verinin depolanması sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2.13 RFD Şifreleme 

Şekil 2.2.14 Canlı Yayın Görüntü Aktarımı 
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2.3 Faydalılık 

Projeye başlarken önceliklerimizden birisi kullanıcı dostu bir araç üretmekti. Bu amaç 

doğrultusunda taşınması kolay ve iha pilotuna ihtiyaç duymadan uçuş yapabilecek bir araç 

üretmek önceliklerimizdi. İnsansız hava aracımızın hafif ve kolay taşınabilir olması kullanıcı 

açısından büyük avantajlar sağlıyor, diğer sabit kanatlı araçlar kalkış için düz bir zemine ihtiyaç 

duyarken takımımızın ürettiği iha coğrafi koşullardan etkilenmeksizin her koşulda kolayca 

kalkış yapabilmektedir. Uçağımızın otonom bir şekilde uçuş yapabilmesi aracın kullanıcı 

havuzunu oldukça genişletiyor, bu sayede iha uçurmayı bilmeyen bir insan bile rahatlıkla 

aracımızı kullanabilir. Aracımızın nesne tespit özelliği sayesinde araç kullanıcısı bulunduğu 

bölgedeki coğrafi durum ve tehlikelerden kolayca haberdar olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Aracın şu anki kullanımlarına bakıldığında ise gemilere konuşlandırıldığı gözükmektedir. 

İhtiyaç halinde döner tabla ile savaş durumuna geçerek adeta top mermisi gibi patlama 

gerçekleştirmektedir ve düşman unsurlarına zarar verilmesi hedeflenmektedir. Bizim 

projemizde de bu sistemlerin temel prensibi alınmış ve uygulanmaya çalışılmıştır. 

2.4 Yenilik 

Aracımızın tasarımındaki yeniliklere bakıldığında ilk burun 

kısmı göze çarpmaktadır. Burun kısmının alt ve üst kısmı 

düzleştirilerek elektronik montaja uygun bir biçime 

büründürülmüştür. Bu iyileştirme aynı zamanda aracın 

akış bütünlüğünü bozmamaktadır. 

Kabiliyet bölümünde bahsedildiği gibi kanatlarımız 

katlanabilmektedir ve bu sayede taşınabilme 

konusunda büyük avantaj sağlamaktadır. 

Şekil 2.3.1 İHA Katlanmış Görüntüsü 

Şekil 2.4.1 İHA Burun Görüntüsü 
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Aracımız, yine önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, sahip olduğu kanat ve kuyruk kısımlarının 

kilitleme mekanizmaları ile günümüz hava araçlarından ayrılmaktadır. Ayrıca gövdemizin arka 

kısmına 3D yazıcıdan çıkartmış olduğumuz ve cam elyaf ile güçlendirdiğimiz ek bir motor 

aparatı konulmuştur. Bu apart, katlanabilir pervanenin çalışırken ters yöne doğru esneme 

durumu sorununu çözmüştür. Üretim aşamasında tecrübe ettiğimiz bu durum aracımızda 

tasarımsal değişikliğe gitmemize yol açmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki bölümlerde anlatılan lançer sistemi de araştırıldığı üzere uluslararası arenada henüz 

kullanılmaya yeni başlanılmıştır. Takımımız bu sistemin üretim aşamasındadır ve görev 

uçuşunu yapmak için çalışmalarına devam etmektedir. Benzerlerinden farklı olarak aracın 

kalkışını sağlamak için elle atış yerine cam elyaftan yapılmış olan borunun içinden pistonlu bir 

sistem ile kalkış sağlaması düşünülmüştür. Pistonun itme kuvvetini sağlamak için de barut 

kullanılarak fünye ile patlama yapılmış ve sistemin daha verimli çalışabilmesi için sızdırmazlık 

artırılmaya çalışılmıştır. Bu sayede birçok ortamda insan gücüne bağımlı olmadan herkesin 

kullanabileceği bir sistem oluşturulması kararlaştırılmıştır. 

Aracımızın yer istasyonuna 

dinamik şekilde bilgi 

aktarımı yapabilmesi için 

uçağın içine canlı yayın 

kamerası eklenmiş ve yer 

istasyonunda bulunan 

monitöre alıcı bağlanılarak 

uçağın çevresinin kullanıcı 

tarafından görülebilmesi 

Şekil 2.4.2 3D Motor Aparatı 

Görünüm 

Şekil 2.4.3 Canlı Yayın Donanımları 
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sağlanmıştır. Aynı zamanda uçaktan alınarak monitöre yansıtılan görüntülerin, daha sonra 

kullanılabilmesi için kameranın içinde bulunan sd karta kaydedilmesi sağlanmıştır. Uçağın 

içinde kablo karmaşasını düzenlemek ve aynı zamanda kameranın ısınmasını önlemek 

amacıyla kamera için özel bir kapsül tasarlanmış ve içerisine fan yerleştirerek ısınma 

sorununun önüne geçilmiştir. Böylelikle hem karmaşa önlenmiş hem de sıcaklık sorunu 

kolaylıkla çözüme kavuşturulmuştur. Benzerlerinden farklı olarak hem dinamik görüntü 

sağlamış hem de görüntüyü kaydederek daha sonra kullanılabilir halde depolamış 

bulunmaktayız. 

Uçağın canlı yayın özelliği ve gps ile veri aktarma özelliği sayesinde sağlanan dinamik bilgi 

akışını verimli hale getirmek için uçağın kendisine belirlenen rotada dinamik olarak değişiklikler 

yapılması sağlanmıştır. Bu değişiklikler telemetri ve mission planner üzerinden yer 

istasyonundan uçağa aktarılarak yapılabilmektedir. Bu sayede görev sırasında uçak üzerinde 

dinamik kontrol sağlanmıştır. 

2.5 Yerlilik 

Vefa İnsansız Sistemler Takımı olarak yerli üretim konusunda çok hassas bir tutumla hareket 

ettik. Atölyede üretilebilir olan ürünlerin tamamına yakınını üretimini gerçekleştirdik. 

Uçağımızın gövdesini üretmek için gerekli olan kalıbı; iletken ve gergin bir tele akım vererek 

kendimiz ürettik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kalıbın etrafını, yüzeyin pürüzlü çıkmaması için bant ile sardık. Üzerini cam elyaf ile 4 kat 

sardık. Reçine ve sertleştirici karışımını bu katlara sürdük ve cam fiber gövde yapımızı ürettik. 

Kalıbı eritmek için de tiner kullandık. 

Şekil 2.5.1 Köpük Kalıp 
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Uçak kanatlarımızı lazerle kesilmiş balsalara ve kontrplaklara karbon borular geçirerek 

kendimiz ürettik ve daha ince bir balsayla kapladık. Bu balsanın üzerine de naylon film 

geçirerek kanatlarımız tamamladık. Kuyruklarımız da balsa ve kontrplak birleşimi olarak 

ekibimiz tarafından üretilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahsedildiği gibi uçağımızın burnu, yaylı pim, motor ve kamera aparatları da mekanik ekibimiz 

tarafından tasarlanmıştır ve 3D yazıcıdan PLA filamenti ile üretilmiştir. 

2.6 Sadelik 

Aracın maliyetinin azalması ve fazlaca kontrol işleminden kaçınmak amacıyla katlanır 

kanatlarda ve kuyruklarda katlanma mekanizmaları için ayrı birer servo ve kontrolcü 

kullanmadık. Sistemi tamamıyla mekanik olarak hiçbir elektriksel etmen olmadan yapmaya 

tasarladık. 

Şekil 2.5.2 Kompozit Gövde 

Şekil 2.5.3 Kanat Yapısı 
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Uçağın kanatları kaplama zorunluluğunun dışında keyfi olarak gövdesinin de kaplanması gibi 

özelleştirmeler mevcuttur ancak bunu gerçekleştirmek için kullanılacak malzemeler boşa 

harcanmış olacağı için bu harcamadan kaçınılmış ve gövde yapıldığı haliyle bırakılmıştır. Aynı 

zamanda kaplama yapılmaması ile uçağın üzerinde olması muhtemel ek bir yükten tasarruf 

edilmiştir. 

Şekil 2.6.1 İHA Görüntüsü 
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