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1. PROJE ÖZETİ 

Solar Erciyes projesi kapsamında havada en az birkaç gün boyunca kalabilecek, sivil amaçlı 

olarak birçok görüntüleme görevinde ya da röle olarak kullanılabilecek bir platform geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda 6 metre kanat açıklığına sahip LALE (Low Altitute Long 

Endurance) sınıfında insansız bir uçak geliştirilmesi planlanmıştır. Proje kapsamında 6 metre 

kanat açıklığına, yaklaşık 2 metre boya, yaklaşık 1 KWh lik bataryaya, yaklaşık 300W gücünde 

güneş hücrelerine sahip ve yaklaşık 1,8 metre karelik bir yüzey alanına sahip bir platform 

geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu dökümanın devamında belirtildiği üzere nihai olarak bu 

değerlere yakın olarak imalat ve montajlar gerçekleştirilmiştir.  

Proje çalışmalarına ilk olarak 2016 yılında başlanmış olup, 2021 yılı öncesinde 6 metre 

genişliğindeki kanatlar ve gövde imalatları tamamlanmıştır. Gövde imalatı için üç boyutlu bir 

tasarım yapılmıştır. Yapılan tasarımın üretilmesi için alüminyum bir kalıp imal ettirilmiş, karbon 

fiber malzemeden, vakum infüzyon yöntemi ile gövde imalatı gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar 

kapsamında kanatlarda ana taşıyıcı olarak karbon fiber boru kullanılmış olup, belirli bir kanat 

profiline göre kesilen balsa ağaçları ile kanatın sinir yapıları oluşturulmuştur. Balsaların üstü 

dayanımı yüksek olan oracover isimli bir polimerle kaplanmıştır. Oracover malzemenin üst 

kısmında ise güneş hücrelerinin çatlamaması için kevlar malzemeden bir yüzey 

oluşturulmuştur. Yapılan tüm çalışmalar sonucunda gövde 6 metre kanat açıklığındaki platform 

5,5 kg ağırlığında imal edilmesi başarılmıştır. 

Motorun ve bağlı olduğu pervanenin en az 500 newton kuvvetinde çekiş gücü üretmesi 

planlanmıştır. Tüm bu sistemin ise 10 kg ağırlığında altında imal edilmesi yine önemli bir 

tasarım kriteri olarak hedeflenmiştir.  
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Teknofest 2021 projesi öncesinde platform hiç havalanmamıştır. Teknofest 2021 kapsamında 

ise uçağın eksik kalan birçok imalat, montaj ve test süreçleri tamamlanmıştır. Teknofest 2021 

kapsamında ilk olarak uçağa daha önce hiç monte edilmeyen servo motorların uçağa doğru 

bir şekilde bağlanması yeni bağlantı parçaları tasarlanarak imal edilmiştir. Parçaların test 

imalat süreçleri sonrasında iki kere revize edilerek nihai haline getirilmiş ve servo motorlar 

uçağa monte edilmiştir.  

Uçağın ana çekişini sağlayacak olan motorların çekiş testlerine ilk olarak 2017 yılında 

başlanılmış olup, çekiş testleri için elektro mekanik düzenek ve test yazılımı geliştirilmiştir. 

Uçağın testlerine ilk olarak yaklaşık 21 inch genişliğinde, bükülebilir bir pervane ile 

başlanılmıştır. Ancak süreç içerisinde 34,2 inch çap ve 22,6 hadve değerinde bir pervane temin 

edilmiştir. Teknofest öncesinde temin edilen motorlar ile yapılan testlerde en fazla 6700 gram 

çekiş üretilebilmiştir. Teknofest sonrasında temin edilen yeni bir motor ile aynı pervaneden 

9420 gram çekiş elde edilmiştir. Bu çekiş değeri ile uçağın kalkış ve anlık rüzgarlarda daha 

yüksek stabilitede uçması daha mümkün hale getirilmiştir.  

Proje çerçevesinde yapılan diğer çalışmalar kapsamında, uçağın diğer tüm mekanik 

bağlantıları tamamlanmış, uçağın bataryaları yeniden düzenlenmiş, elektrik projesi yenilenmiş, 

otopilot sistemi entegre edilmiş, güneş hücreleri için mppt modülü ile uçağın uzaktan kontrolü 

için kumanda entegre edilmiştir.  

Uçak nihai olarak ilk kez 29 Temmuz 2021 tarihinde saat 15.00 de uçuşa hazır hale gelmiştir. 

İlk uçuş testi için aynı tarihte, Erciyes Dağının kuzey batı bölgesindeki düz ve yerleşim olmayan 

bir bölgeye gidilerek havanın önemli derecede rüzgarlı olmasına rağmen saat 19.45 gibi ilk 

uçuş testi gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık iki dakika gibi kısa ve başarılı bir uçuş 

gerçekleştirilmiştir. Havanın kararması ve rüzgarın yüksek olması nedeni ile teste devam 

edilmemiştir. Yapılan ilk uçuş testinde uçağın oldukça stabil olduğu ve tahmin edilenden çok 

daha az tüketim ile havada kalabildiği gözlemlenmiştir.   

Projenin ilerleyen günlerinde proje amacında olduğu gibi uçağın daha fazla havada kalabilmesi 

için tüm güneş hücreleri uçağın üzerine yerleştirilerek uçağın uzun süre havada, otonom olarak 

kalabilmesine yönelik testlere devam edilmesi planlanmıştır. Bu testler sırasında görüntü 

aktarımı da sağlanarak uçağa fonksiyonel bir özellik kazandırılacaktır.  

Proje takım lideri Erciyes Üniversitesinde doktora öğrenimine devam etmekte olup, diğer takım 

üyeleri lisans öğrenimlerine devam etmektedir. Proje takımındaki bir üye yüksek lisans diğer 

bir üye ise Lise öğrencisidir. Proje ekibi elektronik ve mekanik konusunda farklı yeteneklerde 

profesyonel ve amatör tecrübelere sahiptir. Proje takım danışmanı ise geçmişte birçok başarılı 

amatör iha geliştirmiş, konu hakkında yeterli tecrübesi olan bir uzmandır.  
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1.1. Tasarımda İzlenen Yöntem 

Uçak temel mimari olarak planör tipinde tasarlanmıştır. Uçak ağırlığına göre geniş ve hafif 

kanatlara ve T şeklinde kontrolü kolay bir kuyruğa sahip olarak planlanmıştır. Uçağın gövde 

boyu ile kanat boyunun yaklaşık olarak 1/3 oranında olması planlanmıştır. Buna göre kanat 

boyu 6 metre gövde boyu da 2 metre olacak şekilde tasarımlar geliştirilmiştir.  Uçağın hem 

hafif hem de dayanıklı olabilmesi için büyük oranda kompozit malzeme kullanımı planlanarak 

detay tasarımlar gerçekleştirilmiştir.  

Uçağın gövdesi hem aerodinamik olarak hava akışını en az direnç göstermesi hem de 

dayanıklı olması için karbon fiber olarak planlanmıştır. Gövde kuyruk bağlantısı için karbon 

fiber boru kullanılmıştır. Uçağın kanatlarının hem dayanıklı, hem hafif hem de yüzey alanının 

geniş olması ön görülmüştür. Kanatların üst yüzeylerine 125 mm x 125 mm ölçülerindeki güneş 

hücrelerinin yerleştirilebilmesi için ise kanat üst genişliğinin yaklaşık 300 mm genişliğinde 

olması ön görülmüştür. Bu gereksinimler doğrultusunda ag24-il numaralı kanat profili tercih 

edilmiştir.  

Hem profil formunun verilebilmesi hem de belirtilen diğer gereksinimlerden dolayı uçağın 

kanadının içerisinde ana taşıyıcı olarak yaklaşık 30 mm çapında karbon fiber bir boru etrafında, 

dizili sinirlerden oluşacak şekilde bir detay tasarımı gerçekleştirilmiştir.  Uçağın rudder ve 

elavatör bölümleri de aynı metot ile tasarlanmıştır.  

 

 

Resim 1 



4 
 

 

 

Resim 1 görülen tasarımdaki gövde özgün olarak tasarlanmıştır. Gövde tasarımında içerisinde 

en az 6S, 8 paralel, 18650 boyutundaki pilleri alabilmesi ve kanatlar ile sağlam bir şekilde 

bağlanabilmesi gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur.  

Uçağın kolayca taşınabilmesi için uçak dört parçaya ayrılabilecek şekilde planlanmıştır. Uçak 

kanadı orta, sağ ve sol kanat olarak üçe ayrılabilmektedir. Gövde ise tek başına tüm 

kanatlardan ayrılabilmektedir. Kanatların birleşim yerlerine alüminyum malzemeden 

güçlendirici parçalar tasarlanarak imal edilmiştir. Kanat, gövde birleşim yerinde ise gövde 

üzerinde kanadın rahatça girebileceği özel bir yuva oluşturulmuştur.  

Uçağın elektrik ve kontrol yapısında temel olarak batarya, esc, çekiş motoru, servo motorlar 

ve otopilot yer almaktadır. Bunlara ek olarak uçağı uzun süre havada tutabilmek için kanat 

yüzeylerine 84 adet, her birisi yaklaşık 3.3 watt gücündeki güneş hücrelerinin yerleştirilmesi 

planlanmıştır. Bu hücrelerin mppt adı verilen düşük voltajı yükselten bir voltaj regülatöri ile 

uçağın iç şebekesini beslemesi planlanmıştır.  

  

1.2. Takım Organizasyonu 

Danışman – Orhan Kızılkaya 

Erciyes Üniversitesi Fizik Bölümü mezunudur. Bugüne kadar onlarca farklı model uçağı 

tasarlayıp, imal edip, uçuşunu gerçekleştirmiştir. Farklı alanlardaki birçok Ar-Ge projesinin 

hayata geçmesini sağlayan Orhan Kızılkaya, bu projenin başından itibaren projedeki süreçleri 

yönlendirmiş olup, süreçlerdeki çalışmalara bizzat katkı sunmuştur. Bu projedeki tüm süreçlere 

danışman olarak katkı sunmaktadır. 

Takım Sorumlusu – Ahmet Hidayet Kiraz 

Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezundur. Aynı üniversitede 

yüksek lisansını tamamlamış olup doktora öğrenimine devam etmektedir. Otonom sistemler 

konusunda da önemli tecrübeleri olan Ahmet Hidayet Kiraz, bu projenin başlangıcından 

itibaren, proje süreçlerinin doğru ilerlemesi, takım üyeleri arasından görev ve iş dağılımları ve 

projenin idamesi konusunda görev üstlenmiştir. Ayrıca İHA pilot ehliyetine sahiptir. Bu projenin 

takım sorumlusu olarak görev almaktadır 

Takım Üyesi 1 - Tarık Mut  
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Projeye ilk katılığında Orta Okul öğrencisi olan, merak ve araştırma yeteneği yüksek olan Tarık 

Mut bugün Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisidir. Projenin başından 

itibaren kendisini malzeme seçimi, üç boyutlu tasarım ve elektronik kontrol konusunda 

geliştirmiştir. Proje takımında; elektronik kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, kurulması ve test 

edilmesi konusunda görev almaktadır.  

Takım Üyesi 2 – Hanifi Zeytin 

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Meslek Yüksek Okulu, Mekatronik Ön Lisans Mezunudur. Halen 

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde 

öğrenimine devam etmektedir. Profesyonel olarak üç boyutlu tasarım ve imalat konusunda 

tecrübe sahibidir.  Projenin ilk başından itibaren görev almış olup, bu projede mekanik 

sistemlerin tasarımı ve imalatı konusunda görev almaktadır. Motor ve kontrol sistemleri 

konusunda da diğer takım üyelerine yardımcı olmaktadır.  

Takım Üyesi 3 – Süleyman Sağlam 

Erciyes Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Halen Nevşehir Hacı 

Bektaş Veli Üniversitesinde, İş Sağlığı Ve Güvenliği alanında yüksek lisans öğrenimine devam 

etmektedir. Profesyonel olarak üç boyutlu tasarım ve imalat konusunda tecrübe sahibidir.  

Projenin ilk başından itibaren görev almış olup, bu projede mekanik sistemlerin tasarımı ve 

imalatı konusunda görev almaktadır. Pilotaj ve uçuş konusunda da diğer takım üyelerine 

yardımcı olmaktadır.  

Takım Üyesi 4- Oğuzhan Bozkurt 

Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı mezunudur. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji 

Bölümünde öğrenime devam etmektedir.  Hobi olarak elektronik ve yazılım konusunda 

çalışmalar yapmış bu konuda önemli tecrübeler edinmiştir. İHA-1 sınıfı ehliyete sahiptir. Bu 

projede pilot olarak görev almaktadır. Motor ve Kontrol Sistemleri konusunda diğer takım 

üyelerine yardımcı olmaktadır.  

Takım Üyesi 5- Oğuzhan Gülbeyaz 

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Meslek Yüksek Okulu, Mekatronik Bölümü mezunudur. Erciyes 

Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliğinde öğrenimine devam etmektedir. Proje takımına 

yeni katılmıştır. Elektronik sistemler ve montajları konusunda tecrübe sahibidir. Devre tasarımı 

ve Motor ve Kontrol Sistemleri konusu görev alacaktır. Batarya ve Solar Hücre Sistemleri 

konusunda diğer takım arkadaşlarına yardımcı olmaktadır 

Takım Üyesi 6 – Mostafa Sabri Mostafa Moharam 
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Erciyes Üniversitesi, Makine Mühendisliğin öğrencidir. Mısır Arap Cumhuriyeti vatandaşıdır. 

Üç boyutlu katı modelleme ve simülasyon sistemleri konusunda çalışmalar yapmaktadır. Giriş 

seviyesinde akışkanlar analizi konusunda çalışma yapabilmektedir. Uçuğun kanat yapısı ve 

gövde ve mekanik sistemler takımı içerisinde görev almaktadır.   

Takım Üyesi 7 – Mohamed Mezid 

Erciyes Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Moritanya İslam Cumhuriyeti 

vatandaşıdır. Devre tasarımı ve elektronik sistemler konusunda kendisi geliştirmektedir. Proje 

kapsamında batarya ve solar hücre sistemlerinin tasarım ve imalatı konusunda görev almıştır.  

Takım Üyesi 8 – Rikesh Luitel  

Erciyes Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisidir. Nepal Cumhuriyeti vatandaşıdır. 

Elektronik ve elektromekanik sistemler konusunda kendisini geliştirmektedir. Proje 

kapsamında batarya ve güç sistemleri konusunda görev almıştır. Gövde ve mekanik sistemler 

konusunda diğer ekip üyelerine yardımcı olmaktadır.  
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Tüm Sistemlerin Tasarım, 

İmalat ve Test Süreçlerinin 

Kontrolleri 

 

X 
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Proje takımının nihai uçak ile ilk test uçuşu sonrasındaki görseli aşağıdaki Resim 2 de 

gösterilmektedir.  

 

Resim 2 

 

1.3. İş Zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen 

Proje kavramsal tasarım raporu kapsamında özellikle gövde, kanatlar ve itki sistemi 

konusunda daha önceden çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu yarışma kapsamında projedeki 

temel eksiklikler giderilerek uçuş öncesi gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.  

Gelinen noktada aşağıda yeşil ile işaretlenen işler tamamlanmış olup, sarı ile işaretlenen iş 

süreçleri devam ederken, kırmızı ile işaretlenen iş süreçlerine henüz gerçekleşmemiştir.  
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No: İş Paketi  

Nis.2

1 

May.2

1 

Haz.2

1 

Tem.2

1 

Ağu.2

1 

Eyl.2

1 

1 İtki Sistemi Son Testlerinin Yapılması              

2 

Servo Motorların Kanatçıklara Monte 

Edilmesi              

3 

Bataryaların Kontrollerinin Yapılması ve 

Kablolamarlının Yenilenmesi              

4 

Uçak enerji kablolarının, sigortaların vb. 

ekipmanların yerleşimi             

5 

Motor ve pervane sisteminin gövde 

montaj tasarımının yapılması ve monte 

edilmesi              

6 

Otopilot ve kumanda sisteminin başka 

bir uçakta denenmesi ve konfigüre 

edilmesi              

7 

Otopilot ve kumanda sisteminin uçağa 

entegre edilmesi              

8 

Gövde ve kanatlarda varsa son 

eksikliklerin kontrolü ve tamamlanması              

9 

İlk Test Uçuşun gerçekleştirilmesi ve 

varsa eksikliklerin giderilmesi              

10 İkinci Test Uçuşunun Gerçekleştirilmesi              

11 Uzun süreli test uçuşlarına başlanılması              

12 

PV Hücrelerin kanat formuna uygun 

olarak imal edilemleri ve test edilmeleri              

13 PV Hücrelerin kanata entegre edilmeleri              

14 

PV Hücreleri ve MPPT nin batarya 

sistemine bağlanması              

15 

PV ile ilk test uçuşlarının 

gerçekleştirilmesi              

16 

PV ile Uzun süreli test uçuşlarına 

başlanılması              

17 Yarışmada uçuşların gerçekleştirilmesi              

 

İş zaman çizelgesinde daha önce planlanan işlerden Temmuz 2021 itibari ile tamamlanması 

beklenilen Otopilot sistemi ve ikinci test uçuşu dışındaki tüm görevler tamamlanmıştır. İkinci 
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test uçuşu ilk test uçuşunun gecikmesi dolayısı ile gerçekleştirilememiştir. Ancak İkinci test 

uçuşunun 7 Ağustos tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Otopilot sistemi 

devreye alınarak temel testler gerçekleştirilmiştir. Ancak sistem parametlerinden tam olarak 

emin olunması için uçuş öncesi yer testlerine devam edilmektedir. Otopilot sistemi ile 15 

Ağustos tarihine kadar tam otonom olarak uçuş yapılması planlanmaktadır.  

2. DETAYLI TASARIM 

Kavramsal tasarım öncesinde birçok solar uçak incelenmiş ve notlar alınmıştır. İHA’nın temel 

tasarım ve ölçü parametrelerinin belirlenmesinde Solar bir uçak olması nedeni ile geniş kanat 

yüzeyine ve düşük ağırlığa sahip olması isterleri üzerinden gidilerek ilk tasarıma solidworks 

programı kullanılarak başlanılmıştır. 

Atölye imkanları ve amatör çalışmanın üst sınırları göz önüne alınarak kanat açıklığının 6 

metreyi geçmemesi düşüncesi üzerinden hareket edilmiştir. Kanat profil standartları 

incelenerek kalınlığı dar, veter uzunluğu ise fazla olan bir profil olan ag24-il numaralı kanat 

profili tercih edilerek sonraki aşamalarda bu profilin uzun bir kanada uyarlanması için bazı 

değişiklikler yapılmıştır.  

Uçağın kanatlarının hafif ve dayanıklı olması için uçağın kanatlarının içerisinde ana taşıyıcı 

olarak 30 mm çapında karbon fiber boru kullanılması planlanmıştır. Karbon fiber boru üzerinde 

ise kanat profili şeklinde kesilmiş balsa ağacından yapılmış sinirlerin her 6 cm de bir 

kullanılması planlanmıştır. Sinirlerin arka uçları inceldiğinden dolayı bu noktalarda karbon fiber 

çubuklar iç ve ön kısımlar ise balsa çubuklar olacak şekilde tasarım yapılmıştır. Kanatların en 

dışında ise oracover ismi verilen dayanımı yüksek, oldukça hafif bir polimer esaslı kaplama 

malzemesi kullanılarak aşağıda Resim 3 de gösterildiği üzere kanadın nihai hale gelmesi 

planlanmıştır.  

 

 

Resim 3 



10 
 

Uçağın imalat ve taşıma süreçlerinin kolay gerçekleştirilebilmesi için kanadın üç parçaya 

ayrılması planlanmıştır. Bu kapsamda orta kanat, sağ ve sol kanatlar tasarlanmıştır. 2 metre 

yüzey uzunluğuna sahip sağ ve sol kanatlarının son bir metreleri, uçağın stabilitesinin 

artırılması amacıyla 5 derece yukarı yönlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bir metrelik açılı 

kısma uçağın aileronlarıda yerleştirilmiştir. Her üç kanadın bir birlerine birleşmeleri için 

alüminyumdan parça tasarlanarak ayrıca imal ettirilmiştir.  

Yapılan tasarımlar sonrasında, tasarlanan kanat profilleri balsa levhalardan lazer ile kesilerek 

oluşturulmuştur. Hazır olarak temin edilen boru ve diğer parçalar bir epoksi yapıştırıcı ile 

yapıştırılarak aşağıdaki Resim 4 de görüldüğü üzere kanat profil imalatı tamamlanmıştır.  

 

Resim 4 

Uçağın kuyruk tasarımında da kanatta olduğu gibi balsa ağacından sinirler kullanışmış olup 

taşıyıcı olarak yine karbon fiber boru kullanılmıştır. Yapılan imalatlar çalışmaları sonucundaki 

nihai uçak ise aşağıdaki Resim 5 da gösterilmektedir. Diğer genel bütünleşik tasarım görseli 

aşağıdaki bölümlerle ayrıca gösterilmiştir.  

 

Resim 5 
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2.1. Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

Yukarıda tasarım detayları ve görüntüsü verilen uçağa ait ağırlık tablosu ve ağırlıkların uçağın 

merkezine göre konumlarına ilişkin tablo aşağıda bulunmaktadır.  

Tablo A. Parça ve toplam ağırlık tablosu 

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

1 Orta Kanat + 28 adet PV 
Hücresi  

1420 1 1420 

2 Servo Motor 81 4 324 

3 Sol Aileron 400 1 400 

4 Sol Kanat 396 1 396 

5 Sağ Aileron 393 1 393 

6 Sağ Kanat 413 1 413 

7 Gövde + Kuyruk Rudder+ 
Gövde Kuyruk Borusu 

999 1 999 

8 Elevatör 347 1 347 

9 Elevatör, Servo Bağlantı 
Parçası 

44 1 44 

10 Pervane 135 1 135 

11 Sağ ve Sol Aileron Kanat 
Bağlantı Parçası (Aliminyum) 

65 2 130 

12 Orta Kanat Bağlantı Parçası 
(Aliminyum) 

123 1 123 

13 Ana Çekiş Motoru (T Motor 
AT5230A) 

641 1 641 

14 ESC (T Motor AT 115A) 180 1 180 

15 Pil (6S, 4 paralel grup 
Panasonic NCR18650B) 

1208 2 2416 

16 Aileron Servo Motor Parçası 36 2 72 

17 Burun Konik Motor Tutucusu 250 1 250 

18 Kanat-Gövde Ana Bağlantı 
Parçası (Aliminyum) 

164 1 164 

19 Mppt 181 1 181 

20 Kanat PV Hücre ve Destek 

malzemeleri 

410 2 810 

 TOPLAM   9838 Gram 

 

Uçağın merkez X ve Y eksenlerindeki merkez noktasının uçağın orta kanadının ortası olarak 

kabul edilmiştir. Uçağın ağırlık denge testleri de bu noktaya takılan bir kanca ile yapılmıştır. 
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Uzağın Z ekseninin merkez noktası ise X ve Y düzlemine göre orta nokta olan orta kanadın 

orta noktasının altında kalan gövdenin merkezi olarak alınmıştır.  

 

Resim 6 

Aşağıdaki Tablo B deki uzaklıklar ilgili parçanın ağırlık merkezinin uçağın merkezine göre 

konumu tasarım üzerinden ölçülerek belirlenmiştir.  

Tablo B. Malzeme ağırlık ve denge tablosu 

No Parça Adı Ağırlık (gram) X Uzaklığı 
(mm) 

Y Uzaklığı 
(mm) 

Z Uzaklığı 
(mm) 

1 Orta Kanat + 28 adet PV 
Hücresi  

1420 0 0 120 

2 Servo Motor (Sol 
Aileron) 

81 -2446 0 155 

 Servo Motor (Sağ 
Aileron) 

81 2446 0 155 

3 Sol Aileron 400 -2446 0 155 

4 Sol Kanat 396 -1500 0 120 

5 Sağ Aileron 393 2446 0 155 

6 Sağ Kanat 413 1500 0 120 

7 Gövde  999 0 432 0 

8 Elevatör 347 0 1220 583 

X 

Y 
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9 Elevatör, Servo Bağlantı 
Parçası 

44 0 1220 583 

10 Pervane 135 0 -995 100 

11 Rudder Servo 81 0 1220 371 

12 Elavatör Servo 81 0 1220 583 

13 Ana Çekiş Motoru (T 
Motor AT5230A) 

641 0 -950 100 

15 Pil (6S, 8 paralel grup 
Panasonic NCR18650B) 

2416 0 -306 55 

19 Mppt 181 0 140 128 

 

2.2. Gövde ve Mekanik Sistemler 

Uçağın gövde tasarımında ise en az 18650 tipindeki, 6S 8 paralel olacak şekilde 48 adetlik li-

ion batarya bloğunun ve diğer gerekli ekipmanları yerleştirebileceği bir boyutta olması ve 

aerodinamik olarak uçuşa uygun olması gerekliliği göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Uçak 

gövdesinin tamamıyla karbon fiberden imal edilmesi planlanmıştır. Gövde ile kuyruk 

bağlantısında kanatta olduğu gibi 30 mm çapında bir karbonfiber boru kullanılmıştır. Aşağıdaki 

Resim 7 de yapılan gövde tasarımı gösterilmektedir.  

 

Resim 7 

Gövde imalatında ise yapılan tasarımın hayata geçirilmesi için ilk aşamada alüminyum bir kalıp 

yaptırılması ve kalıp sonrasında temin edilen karbon fiber kumaşların vakum infüzyon yöntemi 

ile bir epoksi ile gövde şekline büründürülmesi için çalışmalar yapılmıştır. Tasarımı yapılarak 

imal ettirilen alüminyum kalıplar aşağıdaki Resim 8 de gösterilmektedir.   
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Resim 8 

Vakum infüzyon yöntemi ile yukarıda gösterilen kalıplarda gövde parçaları sağ ve sol olmak 

üzere iki kısımda imal edilmişlerdir. İmal edilen gövde parçaları daha sonra aynı kalıbın 

içerisine konulmuş arka kısımlarına ise temin edilen karbon fiber boru yerleştirilmiştir. Gövde 

parçaları bu halde iken yine epoksi reçine ile hem gövde parçalarının bir birlerine yapışması 

sağlanmış hem de kuyruk ile gövde parçası bir birlerine tutturulmuşlardır.  

Uçağın yandan görünüşü aşağıdaki tasarımda gösterilmektedir. Tasarımda kanat ve kuyruk 

bileşenlerinin içerisindeki sinir yapıları gösterilmektedir. Bu sinir yapılarının üstü daha sonra 

oracover isimli bir kaplama ile kaplanmaktadır.  

 

Resim 9 
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Aşağıdaki Resim 10 da ise uçağın gövde ve kanat bağlantıları ile gövde içerisindeki batarya 

yerleşimleri gösterilmiştir. Uçağın kanat üzerindeki PV hücrelerinin de yerleşimi yine bu 

tasarım üzerinde gösterilmektedir.  

 

Resim 10 

Aşağıdaki Resim 11 de ise motor ve kompozitten üretilen gövdenin bağlantısına ilişkin bir 

parça çizimi bulunmaktadır. Bu parçanın imalatı 3d yazıcı ile yapılmış olup, daha sonra 

parçanın güçlendirilmesi için  parçanın üzerine can elyaf malzeme ile takviye yapılmıştır.  

 

Resim 11 
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Aşağıdaki resimde ise aileron kontrolünü sağlayan kanat servolarının kanada bağlantısı için 

tasarlanarak imal edilen bağlantı parçası gösterilmektedir.  

 

Resim 12 

2.3. Aerodinamik, Stabilite ve Kontrol Özellikleri  

Uçağın stabilitesi ise proje başlangıcından itibaren ölçüleri bilinen bir kanat profili olan ag24-il 

numaralı kanat profili tercih edilmiştir. Bu profilin CFD analizleri incelenmiş ve verimliliğinin 

yüksek olduğu görülmüştür.  

Uçağın pervanesi olarak 34,2 inch çapında, 22,6 bükümünde bir pervane temin edilmiştir. Bu 

pervane 3500 watt gücünde, 200 KV değerinde bir motor ile çalıştırılarak pervaneden elde 

edilen değer test düzeneğinde test edilmiştir. Aynı test düzeneğinde motorun çektiği akım 

değerleride ölçülmüştür. Aşağıdaki Resim 13 de test düzeneğinden elde edilen örnek bir 

çalışmanın ekran görüntüsü bulunmaktadır.  

 

  

Resim 13 

Test sisteminde görüldüğü üzere ilgili pervane ile 10546 gr a kadar çekiş gücü elde edilirken, 

bu gücün elde edilmesi için 67,7 A akım tüketilmiştir.  
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2.4. Görev Mekanizma Sistemi 

Uçağın gövde, kanat ve diğer benzeri sistemleri önceki bölümlerde detaylı olarak gösterilmiştir. 

Bunlara ek olarak uçağın servo motor bağlantısı için yapılan mekanik tasarım aşağıda 

gösterilmektedir.  

 

Resim 14 (Aileron Servo Bağlantısı) 

 

 

Resim 15 (Rudder Kuyruk Servo Bağlantısı) 
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2.5. Elektrik Elektronik Kontol ve Güç Sistemleri 

Projenin elektriksel bağlantıları için aşağıdaki şematik bağlantı uygulanmıştır. Bu şema 

üzerinde görüldüğü üzere 6S, 4 paralelden oluşan iki batarya bloğu ve solar hücrelere bağlı 

olan MPPT modülü birbirine paralel olarak bağlanmıştır. Bu grup uçağın ana güç grubudur.  

Batarya bloklarının içerisinde Panasonic NCR18650B modelindeki, 243 Wh/kg değerindeki 

hücreler kullanılmıştır. Solar modül olarak ise Sunpower C60 modelindeki, her birisi 3,4 watt 

gücünde elektrik sağlayabilen solar hücreler kullanılmıştır.  

 

 

Şemada gösterildiği üzere XT60 ve XT90 modelinde konnektörler kullanılmıştır. Akım kesici 

olarak oldukça kolay erişilebilirliğinden dolayı doğrudan bir muz konnektör kullanılmıştır. Bu 

konnektörün eksi kısmını ifade eden yere ise 100A değerinde bir sigorta yerleştirilmiştir.  

Uçağın otopilotu olarak Pixhawk PX4 modeli bir otopilot tercih edilmiş ve bu otopilot üzerinden 

çalışmalar yürütülmüştür.  

Uçağın ana çekiş motoru olarak 3500 watt gücündeki T Motor AT5230 modeli tercih edilmiştir. 

Uçak üzerinde dört adet Blue Bird marka, HV modelinde, her birisi 35,5 kg çekme 

kapasitesinde olan titanium dişlilere sahip servo motorlar kullanılmıştır.  

 

2.6. Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi 

Geliştirilen LALE sınıfında uçak üzerinde görüntüleme sistemi koyulması planlanmıştır. Uaçk 

üzerine telemetri modülleri temin edilme süreci başlatılmış olup uçak üzerine bir kamera 

yerleştirilerek hem kamera görüntüleri hem de uçuş verileri anlık olarak yer istasyonuna 

aktarılacaktır. Uçağa ilerleye aşamada hedef tespit ve tanıma özelliklerinin kazandırılması 

planlanmaktadır.  
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2.7. Uçuş Performans Parametreleri 

Geliştirilen uçak nihai olarak yaklaşık 9838 gr olarak ölçülmüştür. Uçağın kanat alanının 

genişliği 1,8 metrekaredir. Uçağın yüzey alanı başına düşen ağırlık oranı 0,183 m2/kg dır. Bu 

şartlar altında hazır hesaplama modülleri kullanılarak uçağın perdivites hızının 13 km/saat 

olduğu hesaplanmıştır.  

Bunlarla birlikte motor çekiş testlerinde 10546 gr lık çekiş elde edilmiştir. Bu değer uçağın 

toplam ağırlığından fazla olduğundan dolayı uçağın elden atımda uçacağı ön görülmüştür. 

Nitekim yapılan uçuş testinde bu gerçekleşmiştir.  

 

2.8. Hava Aracı Maliyet Dağılımı  

Uçak imalatı bu proje sürecinden önce başladığından dolayı bu proje kapsamında şuana 

kadar muhtelif yardımcı malzemeler temin edilmiştir. Şuana kadar bu proje kapsamında 

temin edilen ilgili malzemelere ilişkin döküm aşağıdaki gibidir.  

No Parça Adı Birim Fiyat Miktarı Toplam Fiyat 
(TL) 

1 Üç boyutlu baskılar 660,80 1 660,80 

2 MPPT 616,56 1  616,56 

3 Yapıştırıcı 61,90 3 185,7 

4 Voltaj regülatörü 97,23 1 97,23 

5 Emniyet Filesi 260,00 1 260,00 

   TOPLAM 1820,29 

 

 

Bu malzemelere ek olarak proje kavramsal tasarım raporunda da yer alan diğer malzemelerin 

temin edilmesi süreci devam etmektedir. Geriye kalan 7179,71 TL ile ikinci fazda alınabilecek 

olan 9000 TL ile uçağın telemetri, görüntüleme gibi modüllerinin temin edilmesi 

planlanmaktadır. 

 

2.9. Yerlilik 

Uçağın gövde ve kanat tasarımlarının özgün olduğu yukarıda belirtilmiştir. Bu gövde ve 

kanatlar tamamen yerel imkanlar ile imal edilmişlerdir. Herhangibir hazır gövde ya da kanat 

kullanılmamıştır. 

 


