TÜBİTAK ULUSLARARASI SERBEST KATEGORİ İNSANSIZ HAVA
ARAÇLARI YARIŞMASI
DETAYLI TASARIM RAPOR
TAKIM ADI: Yesevi Kartal
OKUL: Özel Kartal Yesevi Havacılık Lisesi
DANIŞMAN ÖĞRETMEN:Uğur Erdoğan
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TAKIM ADI: YESEVİ KARTAL

ARAÇ TÜRÜ:

Sabit kanat

Döner Kanat

Hibrit

Çırpan Kanat

YENİ ARAÇ

ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ

Diğer

MEVCUT ARAÇ

OKUL ADI: YESEVİ HAVACILIK LİSESİ

TAKIM SORUMLUSU ADI/SOYADI: UĞUR ERDOĞAN

1. ORGANİZASYON ÖZETİ
Takımımızın üyeleri Özel Kartal Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Havacılık Lisesi
öğrencilerinden oluşmaktadır. Okulumuz Teknofest yarışmasına büyük önem vermektedir.
Okulumuz Havacılık Lisesi olduğu için Teknofest yarışmasına havacılık ile alakalı bölümlerden
katılmaktadır. Okulumuzda Akıllı Ulaşım, İHA Sabit Kanat, İHA Döner Kanat ve Uçan Araba
takımları vardır. Her sene düzenli olarak alttan gelen öğrenciler yetiştirilecek şekilde takımlara
yeni üyeler kazandırılmaktadır. Akıllı Ulaşım Kategorisinden uçak için geliştirilen sistemden
BİRİNCİLİK, İHA Döner Kanat yarışmasında DÖRDÜNCÜ olarak Mansiyon Ödülü almıştır.
Uçan Araba projelerinden iki farklı takımımız finale kalmıştır. Teknofestin Uluslararası İHA
SERBEST KATEGORİ adı altında yeni bir bölüm açması ile okulumuzda ULUSLARARASI
İHA SERBEST KATEGORİ için bu sene yeni bir takım oluşturduk. Takımımızın Adı YESEVİ
KARTAL dır.Takımımızın,
Danışman Öğretmeni

:Uğur Erdoğan

Takım Sorumlusu

:Ömer Gülmez

Takım Üyesi

:Yiğit Can Budak

Takım Üyesi

:Arda Çelik

Takım Üyesi

:Yuşa Göktuğ Tolungüç

Takım Üyesi

:Emre Honça
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2021 TÜBİTAK Uluslararası Serbest İHA İnsansız Hava Araçları Yarışması kapsamında
Yesevi Kartal takımını danışman öğretmenimiz Uğur ERDOĞAN liderliğinde 9. sınıfların istekli
olan beş öğrenci ile kurduk. Takımımız, takım sorumlusu Ömer Gülmez tarafından
yönetilmektedir. Bunun yanında danışman hocamız ile her hafta Cuma günleri online ve
yüzyüze olacak şekilde, yapılan iş paketleri ve planlamalar hakkında bilgilendirme, görüş
alışverişi üzerine toplantılar gerçekleştiriyoruz.
1.1 ÜYE BİLGİLERİ

TAKIM KAPTANI ÖMER GÜLMEZ

ÖMER GÜLMEZ

Ben ömer gülmez hedefim ileride iyi bir havacılık mühendisi olmak ve
teknofest 2021de iyi bir derece elde etmek.

Benim adım Ömer Gülmez. Necip Fazıl Ortaokulundan mezun oldum. Özel Kartal Yesevi Havacılık
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 9.sınıf öğrencisiyim. Teknofeste katılıp hayatıma çeşitli şeyler
katarak yoluma devam etmek istiyorum. İHA 0 Lisans Tipli Pilot Kaydım vardır.

TAKIM ÜYESİ YİĞİT CAN BUDAK

Benim adım Yiğit Can Budak. Doğum yerim İstanbul. Memleketim Erzurum. İlk ve Orta okulu Şeyhli
İlköğretim Okulun’da okudum. Bu sene Özel Kartal Yesevi Mesleki ve Teknik Lisesi’nde 9.sınıf
öğrencisiyim. Uluslararası Serbest Kategori İHA ya katılmak istiyorum.Katılma sebebim havacılık
alanında bilgi ve becerilerimi geliştirmek istiyorum. İHA 0 Lisans Tipli Pilot Kaydım vardır.
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TAKIM ÜYESİ ARDA ÇELİK

ARDA ÇELİK

Ben Arda Çelik ilkokulumu 75.yıl mesut yılmaz ilkokulunda okudum.
Orta okulumu cahit Zarifoğlu ortaokulunda okudum.
İlk Okulunda okudum.Orta okulu Cahit Sıtkı Orta
Ankarada doğdum ağrılıyım

Benim adım Arda Çelik.İlkokulu 75. Yıl Mesut Yılmaz
okulunda okudum.Akara’da doğdum.Ağrılıyım. Bu sene Özel Kartal Yesevi Mesleki ve Teknik
Lisesi’nde 9.sınıf öğrencisiyim. İlerideride uzay mühendisliğini hedefliyorum. 2.hedefim pilotajlık.
Tasarım ve teknik konusunda katkı sağlayacağım.

TAKIM ÜYESİ YUŞA GÖKTUĞ TOLUNGÜÇ

YÜŞA TOLUNGÜÇ
Adım Yüşa Tolungüç 14 yaşındayım.
Kartalda doğdum,
Kahramanmaraşlıyım.
B2 İngilizce sertifikam var.
Fotoshop,3dtasarım ve fuıshıon360
Da orta düzey bilgim var.

Adım Yuşa Tolugüç. 14 yaşındayım. İstanbul Kartal da doğdum. Kahramanmaraşlıyım. Bu sene Özel
Kartal Yesevi Mesleki ve Teknik Lisesi’nde 9.sınıf öğrencisiyim. B2 ingilizce sertifikam var. Fotoshop,3d
Tasarım, fuishion 360 programları hakkında bilgim var.

TAKIM ÜYESİ EMRE HONÇA

EMRE HONCA
Ben Emre Honca, 14 yaşındayım İzmirliyim, izmir
konakta doğdum.
Muhsine Zeynep ortaokulundan mezun oldum.
Sunum ve akıcı konuşmam sayesinde takımıma fayda
sağlamak istiyorum.

Ben Emre Honça. 14 yaşındayım. İzmir Konak ta doğdum. İzmirliyim. Musine Zeynep Orta Okulundan
mezun oldum. Bu sene Özel Kartal Yesevi Mesleki ve Teknik Lisesi’nde 9.sınıf öğrencisiyim. Sunum ve
akıcı konuşmam ile takıma fayda sağlamak istiyorum. Video çekim ve video düzenlemeleri ile ben
ilgileneceğim.
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1.2 TAKIM ORGANİZASYONU
DANIŞMAN
Uğur Erdoğan

SORUMLU

PİLOT

Ömer Gülmez

Yiğit Can Budak

ELEKTRONİK

ÇİZİM

Emre Honça

Yuşa Göktuğ
Tolungüç

SATIN ALMA

YAPISAL

Uğur Erdoğan

Arda Çelik

Tablo 1: Takım Organizasyon Şeması

Takım Sorumlusu danışmanın verdiği önerileri de dikkate alarak takımın tasarım, satınalma,
raporlama ve idari işlerde genel koordinasyonunu sağlar. Pilot çizim, üretim ve test
aşamalarında takım üyelerinin çalışmalarını takip eder ve denetler.

Tablo 2: Takım Üye Bilgileri ve Görev Açıklamaları Tablos
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1.3 İŞ AKIŞ ÇİZERGESİ
İş akış çizergesini 3 ana iş paketine göre planladık. Tasarım süreci,üretim süreci, test
süreci belirlenen ana iş paketleridir. Ana iş paketlerinin altında ise alt iş paketleri belirtilmiştir.
Gri renk ile ana iş paketlerinin, kırmızı renk ile ise alt iş paketlerinin planlanan zamanı
gösterilmiştir. Yatay düz siyah çizgi ile ise gerçekleşen zaman gösterilmiştir. Üretim aşaması
itki test tezgahı üretimi ile başlayacak prototip uçakların üretimi ile devam edecektir.

Tablo 3: İş Akış Çizelgesi

2. DETAYLI TASARIM RAPORU
2.1 TASARIM VE UÇUŞ KARARLIĞI
Biz İHA mızı tasarlarken keşif, gözetleme, istihbarat ve belgesel görevlerini icra etmesi için
tasarladık. Keşif, gözetleme, istihbarat görevleri için en önemli husus dikkat çekmemek ve
kamufule olmaktır. Yani kısacası tespit edilme kabiliyetinin düşük olması gerekir. Bu sebepten
dolayı İHA mızı Kartal olacak şekilde tasarladık. Tasarladığımız Kartal İHA gerçek kartal
boyutlarındandır.
Klasik sabit kanat ve döner kanat bir İHA seçmememizin nedenleri, bu İHA ların dikkat
çekmesi ve herbirinin dezavantaj oluşturacak yönlerinin olmasıdır. Döner kanatlı İHA ların çok
ses çıkarması, motor sayısı çok olduğundan dolayı bataryanın uzun kullanılmaması döner
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kanatlı İHA ların ciddi bir dezavantajıdır. Yüksek irtifalara çıktığında gözle takibin zorlaşması
gibi dezavantajları da vardır.Sabit kanatlı İHA larda ise kanatlarından dolayı kaldırma kuvveti
arttığından havada kalma süresi uzar. Ancak gökyüzünde hava taşıtının görülmesi ilgiyi
üzerine çekmektedir.Tüm bu nedenlerden dolayı biz İHA mızı fazla havada kalabilmesi, fazla
ses çıkarmaması için sabit kanat tarzında KARTAL olacak şekilde tasarladık. Gökyüzüne
bakıldığında ne bir uçak gibi, ne de drone gibi dikkat çekecektir.
Konvansiyonel sabit kanat, X konfigürasyonunda drone ve doğa içerisinde kolaylıkla kamufle
olabilecek bir tasarımı muhtemel tasarımlar olarak belirledik ve bunlar arasındaki seçimi skor
tablosu oluşturarak belirledik.
Tablo 1’ de muhtemel tasarımlarımızı kamufle olabilirlik, üretilebilirlik, stabilite & kontrol, uçuş
süresi ve faydalı yük bakımından inceledik. Belirlediğimiz görev için aracımızın
görünürlüğünün minimum olması görev başarısında en yüksek ağırlığa sahip olduğu için en
yüksek puanı kamufle olabilirliğe verdik. Kuş tasarımı doğa içerisinde mükemmel kamuflaja
sahip olduğu için geleneksel sabit kanat tasarımından ve drone tasarımından daha yüksek
puanı almaya hak kazandı. Diğer kriterler de yine Tablo 1 üzerinden incelenebilir.
İHA konfigürasyonuna kuş olarak karar verdikten sonra hangi kuşun belirlediğimiz görev için
daha uygun olacağına karar vermek için yine skor tablosu oluşturduk. Bu skor tablosunda
tasarımda baz alınacak muhtemel kuş türleri olarak kartal, şahin ve martıyı belirledik.

İHA
KONFİGÜRASYO
NU
İHA
KONFİGÜRASY
ON SEÇİMİ
Kamufle
Olabilirlik
Üretilebilirlik
Stabilite &
Kontrol
Uçuş Süresi
Faydalı Yük
TOPLAM

KUŞ
GELENEKSEL

DRONE

0.5

0.3

0.2

0.5

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

SKOR

0.1
0.1
0
0.1
0.1
0.1
1
0.8
0.6
Tablo 4: İHA Konfigürasyon Seçim Tablosu

0.1
0.1
0.9

Tablo 2’de ise görevimiz için en uygun olan kuş türünün kartal olduğunu belirledik. Burada
seçim yaparken kartalın dağlık bölgelerde diğer türlere göre daha fazla görünmesi, kanat
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açıklık oranı uzun olmasından dolayı uçuş süresi ve faydalı yük kapasitesi diğer türlere göre
daha fazla olmasından dolayı kartalı seçmeye karar verdik.
İHA
KONFİGÜRASYON
U
İHA
KONFİGÜRASYO
N SEÇİMİ
Uçuş Süresi
Stabilite &
Kontrol
Faydalı Yük
Taşınabilirlik
Ağırlık
TOPLAM

KARTAL

MARTI

ŞAHİN

0.3

0.3

0.1

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

SKOR

0.2
0.2
0.1
0.2
0
0.2
0.1
0
0.1
1
0.7
0.6
Tablo 5: İHA Konfigürasyon Seçim Tablosu

0.1
0.1
0.1
0.6

İHA mızda taşıma sürükleme oranının yüksek olabilmesi için çeşitli profiller belirledik. İHA
mızda kullanacağımız kanat profilini belirlediğimiz üç kanat profili arasından onların taşıma
katsayısı grafiklerini kıyas ederek belirledik. Profilleri karşılaştırma sürecinde airfoiltools.com
sitesinden yararlandık. Bu profiller naca0010, naca0021 ve naca2412 profilleridir. Bu profillerin
taşıma katsayısı/hücum açısı grafiklerini internet üzerinden karşılaştırdık. Elde ettiğimiz veriler
doğrultusunda aracımızın kanat profili olarak maksimum taşımayı sağlayacak olan naca2412
profilini seçtik.
Bu karşılaştırma grafiğinde dikey eksen taşıma katsayısını, yatay eksen hücum açısını, kırmızı
renk NACA2412 profilini, mavi renk NACA0010 profilini ve mor renk ise NACA0021 profilini
temsil etmektedir.
Sabit kanat İHA bileşenlerini ve faydalı yükü dikkate aldığımız zaman aracımızın tahmini
ağırlığını 1,5 kilogram olarak kabul ediyoruz. Aracımızın hedef hızını ise 16 metre/saniye
olarak belirliyoruz. Hedef hızını da yine kartalların ortalama hızı araştırması sonucunda elde
ettik. Kanadımızın oturma açısı 3 derece olarak planladığımızdan NACA 2412 profili 3
derecede taşıma katsayısı 0.7’dir.
Bu bilgilerden gerekli taşıma kuvveti hesabı;

1

𝐿 = 2 𝜌𝑉2CLS
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(1,5).(9,81)=

1
2

. (1,224). (162).(0,7).(S)

Buradan gerekli kanat alanı 0.14 m2 çıkmaktadır. Bir kartalın ortalama kanat açıklığı 2
metredir. Biz de kanat açıklığımızı 2 metre aldığımızda veter hattını 9 cm olarak buluyoruz.
Aracımızı imal ederken kompozit, balsa, fotoblok-depron köpük kullanabilirdik. Fakat geçen
yıl TÜBİTAK destekleri ile okulumuzun kabiliyetleri arasına kattığımız 3 boyutlu yazıcı ile
kartal şeklini daha gerçekçi bir şekilde verebileceğimizi keşfettik. Bu yüzden de aracımızı 3
boyutlu yazıcı çıktısı ile üretmeye karar verdik.

Figür 1: Kanat profilleri taşıma katsayısı hücum açısı karşılaştırma grafiği

Kartalın ağırlık merkezi kanadı dikey olarak üçe böldüğümüzde yaklaşık olarak önden 3 te 1
lik kısmına tekabül eder. Biz üretim olarak İHA mızı 3 boyutlu yazıcıda basarak üretmeye karar
verdik. Eğer her yerini aynı flament ile basarsak ağırlık merkezi geriye doğru kayacaktı. Şöyle
ki: Mavi ile gösterilen yer normal PLA flament ile basıldığında 350 gram gelmektedir. Ancak
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mavi renk dışındaki kısımlarıda aynı PLA flament ile bastığımızda 1500 gram gelecekti. Bizim
ağılık merkezini dengelememiz için ön tarafa ekstradan 1150 gram ağırlık koymamız
gerekiyordu. Motor, ESC, Batarya, Alıcı, Sigorta, Akım Kesici, Uçuş kartını koysak dahi bu
ağırlığı elde edemiyorduk. Ağırlığı tamamlamamız için cok büyük motor, büyük motor için
büyük ESC ve ağır bir batarya gerekiyordu. Bu da maliyetin çok artmasına neden olacaktı.
Bu hem ekonomik olarak hemde ağırlık olarak bizim için uygun olmayacaktı. Bizde uçağı daha
hafif yapmanın yolunu bulduk. Mavi kısım Normal PLA ile basacaktık. Arka tarafınıda 500
gram civarında basabilirsek ön tarafa koyacağımız motor, esc, batarya ile ağırlık merkezini
dengeleyebileceğimizi kararlaştırdık. Arkayı 500 gram basmak için normal PLA nın dışında
PLA var mı diye araştırdık. Araştırmalarımız sonucunda LOW PLA olduğunu keşfettik. Eğer
arka kısmı LW PLA ile basarsak NORMAL PLA dan 3 kat daha hafif basılacağını öğrendik.
Sonuç olarak Kartal İHA mızın mavi renkli kısmını NORMAL PLA ile geriye kalan arka kısmını
LW PLA ile bastık. Bastığımızda arka kısmının 500 gram geldiğini gördük. Ön tarafa (Mavi
renkli kısım) koyacağımız Motor, ESC, Batarya, Servo, Sigorta, Akım kesici parçaları koyarak
ağırlık merkezini dengeledik. Uçuş kartını uçağın ağırlık merkezine koyarak ağırlığı ortalama
1450 gram, kamerayıda ağırlık merkezine gelecek sekilde 50 gram daha koyarak iHA mızın
ağırlığı 1500 gram gelecek şekilde ayarladık. Sonuç olarak 3000 gram üretilecek İHA yı 1500
gram üretmiş olduk. Ekonomik olarakta hafif olduğu için küçük motor, esc, batarya kullanarak
maliyetide düşürmüş olduk.
2.2 KABİLİYET
İHA mızın en önemli özelliği kamufule olabilmesidir. Bu yüzden dolayı İHA mız üzerindeki
kamera sayesinde keşif-gözetleme görevi yapabilmektedir. Keşif gözetleme görevini otonom
olarak yapacaktır.
Görüntü İşleme
Uçak kamufule olabilmesi için kartal rengine boyanacaktır. Kameranın ağırlığı 50 gramdır.
Ağırlık merkezine ve kartal İHA nın tam üzerine konulacaktır. Dolayısıyla İHA nın ağırlık
merkezini değiştirmeyecektir. Kamerayı öncelikle Uçuş kartına bağlamayı düşünmüştük.
Ancak 3 tane İHA yapacağımız için 3 kamera maliyetli olacaktı. Bizde kameranın bağımsız
kontrol edilebilen bir sistem olmasına karar verdik. Bu yüzden ağırlığı fazla olmayan 50 gram
ağırılığında, üzerinde kendi bataryası olan, hafıza kartı takılabilen, 4k ya kadar görüntü
çekebilen Rumcam kamerası takmaya karar verdik.
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Elektrik ve Elektronik
Aracımızda kullanacağımız elektronik elemanların bağlantı şeması gösterilmiştir. Uçuş kontrol
kartı olarak ise MATEK F765 sistemini hem küçük olması hem de sabit kanat İHA’lar için daha
uygun olmasından dolayı tercih ettik. Geçen yıl yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de GPS’in
compasının diğer elektronik ekipmanlardan oldukça fazla etkilenmesiydi. Bu sorunu çözmek
için GPS’i gövde arkasına doğru uzatmak oldu. Böylece compass, manyetik alandan daha az
etkileyecek ve otonom uçuşda noktalar arası seyrüseferin doğruluğu daha da artacaktır.
Aracımızda uçuş kontrol yüzeyleri için üç adet servo kullanmayı planlıyoruz.

Şema 1: Elektrik/Elektronik Sistem Şeması
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İtki ve Perfrmans Hesaplamaları
Uçağımızın performans hesabı için temel olarak ağırlık başına düşün gücü referans aldık.
Literatür taramasında pound (0.45kg) başına düşen gücün uçak kabiliyetlerine göre 50 ile 200
Watt arasında olmaktadır. Uçağımızın tahmini ağırlığı 1500 gramdır. Referans olarak 200 Watt
aldığımızda motor pervaneden beklediğimiz güç (200x1,50x0.45) denkleminden 640 Watt
güce ihtiyacımız olduğunu hesapladık. Bu gücü sağlayacak olan motor tablo 8’da belirttiğimiz
gibi Sunnysky X2220 motorudur.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Parça Adı

Ağırlık (gram)

Adet

Toplam ağırlık(gram)

MOTOR
85
1
ESC
43
1
BATARYA
145
1
SERVO
9
5
ALICI
3
1
PERVANE
6
1
UÇUŞ KARTI
26
1
GPS ANTENİ
15
1
GÜÇ MODÜLÜ
10
1
GÖVDE-KANAT900
1
KUYRUK
ŞOK EMİCİ
10
1
YAPIŞTIRICI
20
1
EPOKSİ
180
1
TOPLAM
1510
Tablo 6: İHA Parça Ağırlık Tablosu

MOTOR
Turnigy Aerodrive SK3
D Power 3542-5
D Power 3542-6
SunnySky X2220

BATTERY
Leopard Power 4S
Leopard Power 3S
Leopard Power 3S
ForceUp 3S

Weight
167
130
130
85

Weight
145
106
72
54

KV

Idle Ampers

85
43
145
45
3
6
26
15
10
900
10
20
180
1471

1250 Kv
1250 Kv
1000 Kv
980 Kv
Tablo 7: Motor Seçimi

0,016
-

Continuous
Watts
770 W
664 W
543 W
638 W

Capacity Mah
1300 Mah
1350 Mah
850 Mah
800 Mah

Voltage
14.8 V
11.1 V
11.1 V
11.1 V

Max Discharge
75 C
40 C
40 C
40 C
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UZUNLUK
KANAT AÇIKLIĞI
YÜKSEKLİK
KANAT ALANI
AĞIRLIK MERKEZİ
BOŞ AĞIRLIK
KALIKIŞ AĞIRLIĞI
MANEVRA SÜRATİ
UÇUŞ TİPİ

806 mm
2000 mm
250 mm
27,7 dm2
78 mm (Kanat hücum kenarı)
900 gr
1500 gr
60 km/saat
OTONOM
Tablo 9: İHATahmini Ağırlık ve Hız Bilgileri

Motoru seçerken İHA mızın burun genişliği 30 mm idi. 30 mm ye sığabilecek bir motor
bulmamız ve aynı zamanda 1500 gramı çekebilecek bir motora ihtiyaç vardı. Öncelikle 30 mm
boşluğa sığabilecek ve 1500 gramı çekebilecek 28 mm çapında SunnySky X2220 motorunu
bulduk. SunnySky X2220 motorunu aşağıdaki motor parametre tablosunu incelediğimizde: bu
motorun 2130 gram çekebilmesi için 4S batarya ve 1047 pervane kullanmamız gerekiyor.
Dolayısıyla açılır kapanır 1050 pervane ve 4S pervane kullandık. Ortalama bir gaz kolunda
dahi İHA mızın kolaylıkla uçabileceğini anladık.
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En önemli güvenlik tedbirlerinden biri olan FAIL-SAFE özelliği de aracın kumandadan
gelen sinyal kesildiğinde aracın nasıl davranacağını belirlediğimiz özelliktir. Bunu yaparken
kullanacağımız otonom kitinin FAIL-SAFE özelliğinden faydalanacağız.

Figür 2: Fail-Safe ayar sayfası

FAIL-SAFE özelliği kumanda Kanal-3’ten (Gaz Kolu) gelen sinyal seviyesi minimumun
altına düştüğünde aktif olacak şekilde planlama yapıyoruz.
Yine araçta herhangi bir acil durum esnasında kullanıcının tek elle 2 sn’de araçtan
gücü kesebileceği bir sistem istenmiştir. Bunun için ise aşağıda resimde göstermiş olduğumuz
sivici ve 40 A lik bıçak sigortayı kullanacağız. Bu şekilde istenilen tek elle güç kesme işlemi
rahatlıkla gerçekleştirebileceğiz.

Figür 3: Tek elle güç kesmede kullanılacak olan siviç.
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Figür 3:Bıçak Sigorta
2.3 FAYDALILIK
Kartal İHA mızı hangi görevlerde kullanabiliriz:
-Askeri harekat olduğunda bir dağ yada tepe arkasında düşman birliklerinin olup olmadığı
hakkında bilgi almak gerekirse kullanılabilir. Askeri amaçla kullanılan İHA lar vardır. Ama anlık
ve hızlı gelişen olaylar söz konusu olabilir. Harekat yoğunluğu sebebi ile İHA ların görev
yoğunluğu fazla olabilir. Böyle kısa sürede halledilecek bir görev için uzun mesafelerde İha
kaldırmak yerine birliklerin elinde bulunan bu küçük İHA lar ile anlık keşif gözeleme, istihbarat
sağlanabilir. Kartal şeklinde olmasından dolayı yerden bakan düşman birlikleri İha yı kuş
zannedeceklerinden dolayı sabit kanat ve döner kanat İHA kadar dikkat çekmeyecektir.
-Askeri harekatta örneğin bir birliğin telsizlerinin çekmediğini düşünelim. Telsizlerin çalışması
anten anteni görme prensibine göre çalışır. Bu birlik vadide veya çukur bir bölgede yada bir
dağın arkasında olduğundan dolayı iletişim kuramayabilir. Bu şartlar altında iletişim
cihazları çalışmadığından dolayı İHA çağıramayabilirler. Böyle bir durumda, düşmana
yerini belli etmeden hem keşif gözetleme, hemde telsizlerin çekmesi için yüksek irtifalara
çıkmaları gerekebilir. Kartal İHA mızın içerisine alıcı ve verici konularak telsizlerin çekmesi için
yüksek irtifalara çıkarılabilir. Böylece hem iletişim sağlanmış olur hemde keşif gözetleme
görevleri icra edilebilir. Ayrıca düşmanın ilgisini çekmeyeceğinden dolayı düşman birlikleri dost
birliklerin yerini tesbit edemez.
-Genelde Sabit kanat ve döner kanat İha lara martı, atmaca, leylek, kartal gibi kuşlar saldırarak
düşürmektedir. Bizim İha mız Kartal olduğundan dolayı diğer kuş türlerinin İha mıza saldırma
oranı düşecektir.
-Tasarladığımız İHA belgesel çekimlerinde de kullanılabilir.
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2.4 YENİLİK
- İHA mızın dışını epoksi sürdükten sonra cam elyaf ile kapladık. Bunu 3 boyutlu yazıcıda
basılan Flamentin üzerine sürerek gerçekleştirdik. Bu yöntemi hiç bir yerde görmedik.
Tamamen takımımızın aklına gelerek geliştirilen bir yöntemdir. Peki bunun ne gibi bir faydası
oldu:
1-Eğer cam elyaf ile çok güzel kaplanırsa kaplandığı hiç belli bile olmuyor.
2-Çok sağlam oluyor. 3 boyutlu yazıcıda basıldığı için sert inişlerde hasar alabiliyordu.
Hatta Otonom uçuş denemelerimizde çok sert düşüşlerde ciddi hasarlar alıyorduk. Sonra fazla
ağırlık olmasın diye sadece gövdenin alt kısmını ve kanatları, cam elyaf ve epoksi ile kapladık.
İHA bir manuel uçuş denememizde sert düştü. Bu düşüşte gördük ki kanatlar sağlam. Cam
elyaf ile kapladığımız gövdenin altında hiç bir hasar yok. Ancak cam elyaf ile kaplamadığımız
üst kısımları parçalanmıştı. Bu uçuştan sonra şu kanıya vardık. İha mızın heryerini epoksi ve
cam elyaf ile kaplamalıydık. Komple uçağı cam elyaf ve epoksi dahil kapladığımızda sadece
180 gram ağırlık arttı. Bu yöntem ile İHA mız sert inişler yaptığımızda ya da manuel uçuşlar
için pilotumuzu geliştirirken anormal durumlarda düştüğünde artık parçalanmıyor. Sonuç
şaşırtıcı ve mükemmeldi.
-Sabit kanatlı hava taşıtlarında uçuş stabilitesinin sağlanabilmesi için dikey stabilize olması
gerekmektedir. İHA mız kartal şeklinde olduğu için dikey stabilize olması kuş görüntüsünü
bozacaktı. Bizde bu dikey stabilizenin şefaf olmasına karar verdik. Böylece uzaktan
bakıldığında dikey stabilize şefaf olduğu için görülmeyecektir. Şefaf olması için malzeme
araştırması yaptık ve PETG diye adlandırılan bir malzeleme ile dikey stabilizeyi yaptık.

2.5 YERLİLİK
Kartal İHA mızı komple 3 boyutlu yazıcıdan basarak Türkiyede imal ettik. Bütün yapılan gövde,
kanat, parçalar, 3 boyutlu yazıcıda basılarak yapıldı.Kendi kuruduğumuz yazıcıda bastık. Aynı
zamanda iHA mızın sağlam olması için epoksi ve cam elyaf ile kapladık.
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2.6 SADELİK
-Kanatlarının sökülüp takılabilmesi ve bunun için kanat birleşim noktalarında kilit
mekanızmasının olması özgün yönlerindedir. Kanatlarının sökülüp takılır olması sayesinde
fazla yer kaplamamaktadır. Montajı son derece basittir.

-Otonom sistemi, motor, servo, bataryaya kolay ulaşılabilecek kapaklı sistem.
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-Servoları kolayca monteleyebilyeceğimiz yuvaların yapılması özgün yönlerimizdendir.
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GÖRSEL TASARIM KONFİGÜRASYONU

[Date]

19

3. DETAYLI TASARIM VE UÇUŞ VİDEO ÇEKİMİ
VİDEO LİNKİ:
https://www.youtube.com/watch?v=fkjAD8tHBtk&t=2s
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