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1. PROJE ÖZETİ

BÖLÜM-1

Teknofest ülkemizde kurulmuş en büyük teknolojik araştırma ve geliştirme yarışmasıdır.
Teknofest 2021 yarışmaları çerçevesinde Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’na daha
önce okulumuz bünyesinde tasarladığımız ve ürettiğimiz özgün İHA ile katılmaktayız.
Ulaşılması zor ve sarp bölgelere acil yardım gönderme amacıyla özgün bir ana İHA ve
taşıyacağı mini İHA tasarımı yapılmıştır. Ana İHA elektrik motoru ile ve mini İHA roket motoru
ile çalışmaktadır. İHA’nın kanadı üzerinde mini İHA fırlatma mekanizması bulunmaktadır. Mini
İHA’nın gövdesinde acil yardım paketi taşımak için boş alan bulunmaktadır. Fırlatma
mekanizması bir adet mini İHA’yı fırlatabilecektir. Mini İHA’nın stall hızları çok düşüktür
dolaysıyla kolaylıkla yardım bölgesine yaklaşabilecektir. Ana İHA ve mini İHA’nın uçuş ve
görevleri tamamen otonom olacak şekilde tasarlanmıştır. Test aşamalarında otonom ve
manuel olarak uçuş gerçekleşecektir. Yardım yapılacak bölgeye yaklaşan ana İHA, mini İHA’yı
roket yardımıyla fırlatacak. Mini İHA yardım bölgesine doğru uçacak ve bölgenin 10 metre
yüksekliğinde paraşütünü açacak ve paraşüt ile birlikte yere emniyetli iniş yapacaktır. Bu
şekilde gövdesinin içinde taşıdığı acil paket emniyetli bir şekilde ulaştırabilecektir. Mini İHA
tekrar kullanılabilecektir. Yardım bölgesine geldiğinde rüzgar hızı mini İHA’nın stall hızı ile eşit
olduğunda paraşütü açmadan da emniyetli iniş yapabilecektir. Mini İHA’nın stall hızının çok
düşük olması neticesinde; düşük rüzgar şartlarında rüzgarın karşısında süzülerek kuşlar gibi
havada asılı kalabilecektir. Mini İHA üzerindeki mini bilgisayar ve sensörler yardımıyla otonom
olarak istenilen bölgeye inebilecektir.
1.1. TASARIMDA İZLENEN YÖNTEM
Bu tasarımda çeşitli bilimsel yöntemler kullanılmıştır. Ana İHA ve mini İHA tasarımında
biyomimikri yöntemi kullanılmıştır. Kartal, şahin, akbaba, martı ve kargaların uçuşları defalarca
izlenmiş ve gözlemler neticesinde özgün tasarım için ilham alınmıştır. Kanat şekillerinin
belirlenmesinde ise deneysel yöntem kullanılmıştır. Otonom uçuş için Pixhawk autopilot
kullanılmıştır. Tasarımda ve üretim yöntemlerinde tamamen milli imkanlar kullanılmıştır.
Bilimsel yöntemlerin uygulanmasında proje yönetimi bilimsel kurallara uygun olarak planlanmış
ve planlanan yolun doğru şekilde izlenmesi sağlanmaktadır. İHA içinde uçuş bilgisayarı olarak
Pixhawk X4 kullanılmaktadır. Ana İHA üzerinde bulunan barometre, ivme ölçer, GPS ve
altimetre gibi sensörler bu uçuş kartına bağlıdır ve İHA’nın otonom uçuşuna ve yön
belirlemesine yardımcı olmaktadır. Pixhawk auto pilotu uçuş bilgisayarı olarak kullanmamızın
en önemli nedenlerinden biri açık kaynaklı olmasıdır. Otonom ve manuel uçuşu bir arada
yürütebilmek için kumandanın alıcısı uçuş bilgisayarına bağlanmıştır. Kumanda AT9S olarak
belirlenmiştir. Bu kumandada 9 kanal bulunmaktadır. Kumanda açık alanda 4 km sinyal
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alışverişi ve telemetri dahil yapabilmektedir. Uçuş kartı ve kumanda alıcısı 10000 mAh 6S lipo
pil ile beslenmektedir. Motorun devri ESC ile kontrol edilir.
1.2. TAKIM ORGANİZASİYONU
Proje çalışanları belirlenir, planlanır ve iş/görev dağılımı yapılır. İşgücü bilgilerinden zaman ile
ilgili olanlar için “Zaman Yönetimi” maddesinde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Bu projenin
insan kaynakları yönetimi takım üyeleri ve danışman öğretmenden oluşmaktadır. Takım içinde
birlikte çalışma prensibi içinde her öğrenci kendi yükümlülüklerini yerine getirmekle mukellef
olup yaşanabilecek herhangi bir aksi durum için pozitif anlayışla birbirlerine destek
çıkacaklarına tam oy birliğiyle karar alınmıştır. Takım üyeleri öğrenciler, Emirhan KARACA,
Ömer Faruk AKPINAR, Eray ASMA, Bahar BAŞER, Sebahat Sudem ANDAÇ, Muhammed
KARAKOYUN ve Evin YALĞI oluşmaktadır. Emirhan KARACA görev analizi ve literatür
taramasını yapmaktadır. Ömer Faruk AKPINAR tüm İHA komponentlerini ve bileşenlerini çok
iyi tanımakta ve iki görevi birlikte üstlenmektedir. Eray ASMA teori bilgileri yüksektir. Bahar
BAŞER yapısal özellikleri incelemede yetenek sahibidir. Sebahat Sudem ANDAÇ kontrol ve
güç sistemleri konusunda maharetlidir. Muhammed KARAKOYUN uçuş performans
parametrelerini daha iyi araştırabilme yeteneğe sahiptir. Evin YALĞI daha önce drone uçuş
eğitimi almış ve bu projede iki görevi birlikte sürdürmektedir. Her bir projede zaman ve maliyet
kavramı önemlidir. Zamanında bitmesi gereken her proje için iş paketlerinin tamamı
zamanında hazırlanması ve teslim edilmesi gerekir. Bu çerçevede iş paketlerinin hazırlanması
ve projede yer alan kişilerin biribiri ile düzen içinde çalışması gerekir. Eray ASMA ve Evin
YALĞI projenin ve iş paketinin zamanında ve doğru ve en az hata ile hazırlanması için projenin
yönetimini üstlenmişlerdir. Görev dağılımı ve iş paketlerinin bu görevlendirmeye uygun olacak
şekilde yapılmıştır. Ekip elemanlarının her biri yapacağı görev konusunda araştırma yapmış
ve gereken bilgileri daha önceden edinmiştir. İş paketinin minimum hata ile doğru şekilde
zamanında hazırlanması için gerekli önlemler alınmıştır.
Çizelge 1.1 Takım organizasyonu
Görev

AD VE SOYAD

GÖREV ALACAK

YETENEK /GÖREV

ÖĞRENCİ SAYISI

No.

Görev Analizi ve Literatür Taraması

1

Emirhan KARACA

2

Ömer Faruk AKPINAR & Eray ASMA

2

Tasarım Boyutsal Parametrelerinin Belirlenmesi

3

Bahar BAŞER

1

Tasarımın Yapısal Özellikleri

4

Sebahat Sudem ANDAÇ

1

Kontrol ve Güç Sistemleri Tasarımı

5

Muhammed KARAKOYUN

1

Uçuş Performans Parametreleri

6

Evin YALĞI

1

Hava Aracı Maliyet Hesaplama

7

Ömer Faruk AKPINAR

1

Teknik Çizimler

8

Eray ASMA & Evin YALĞI

2

Proje Yönetimi

1

4

1.3. İŞ ZAMAN ÇİZELGESİ PLANLANAN VE GERÇEKLEŞEN
Projeye uyarlanan alt proje ve faaliyetler belirlenmiştir ve işgücü planlaması yapılmıştır. Planlar
aylık olarak oluşturulmuş ve izlenmiştir. Projenin tanımlayıcı zamansal bilgileri arasında,
başlangıç-bitiş tarihleri ve bu tarihler arasındaki proje süresi bulunmaktadır. Bu projede
projenin süresi detaylı tasarım raporunun başlangıç tarihinden başlar ve yarışma zamanında
sona erecektir. Görev dağılımı ve iş paketi bitiş zamanı arasında bir grafik hazırlandı ve takım
üyeleri ile paylaşıldı. İş-Zaman Yönetimi Çizelgesi hazırlanmış ve belirlenen 8 görev üyeler
arasında dağıtılmıştır. Proje süreci ocak ayında başlamış ve yarışların düzenleneceği eylül
ayına kadar çizelgede gösterilmiştir.
Çizelge 1.2 İş-Zaman çizelgesi
İŞ-ZAMAN YÖNETİMİ ÇİZELGESİ
İP

İŞ PAKETİ ADI

SORUMLULAR

No
1

AYLAR
OCAK

Görev Analizi ve

Emirhan

Literatür

KARACA

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

Taraması
2

3

Tasarım Boyutsal

Ömer Faruk

Parametrelerinin

AKPINAR

Belirlenmesi

Eray ASMA

Tasarımın Yapısal

Bahar BAŞER

Özellikleri
4

Kontrol ve Güç

Sebahat Sudem

Sistemleri

ANDAÇ

Tasarımı
5

6

Uçuş Performans

Muhammed

Parametreleri

KARAKOYUN

Hava Aracı

Evin YALĞI

Maliyet
Hesaplama
7

Teknik Çizimler

8

Proje Yönetimi

Ömer Faruk
AKPINAR
Eray ASMA
Evin8 YALĞI

DETAYLI TASARIM

BÖLÜM-2

İTAL ANA İHA özgün ve görev açısından inovatif bir İHA projesidir. İHA’yı görev olarak eşsiz
kılan özelliği ise kanat üzerinde bulunan mini İHA’dır. Bu mini İHA’nın gövdesinde acil yardım
paketi bulunmaktadır. İHA tasarım döngüsündeki yapısal yükler, araçlar ve mekanizmalar
belirli tasarım gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu tasarım gereksinimleri
arasında en çok önemli olanlar menzil, dayanıklılık, maksimum performans gibi
gereksinimleridir. Hız, Stall hızı, kalkış mesafesi, iniş mesafesi, maksimum yük faktörü ve
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taşıma kapasitesi gibi birçok parametre bulunur. Manevra, türbülans, iniş ve yer yükleri
arasındaki etkileşimden ortaya çıkar. İHA yapısına etki eden elastik, atalet ve aerodinamik
kuvvetlerdir. Kavramsal tasarım aşamasında, tasarım hedeflerini karşılamak için yapısal
ağırlığın tahmini yapısal yüklerin tahminini yapılmıştır. Ayrıntılı yük analizleri maksimum
detayda yapılmıştır. Yük aktivitelerinin girdisi ve çıktısı ve diğer tasarım mekanizmalarıyla
etkileşimleri aşağıdaki bölümlerde detaylandırılmıştır.

Şekil 2.1 Yük döngüsü
2.1. TASARIMIN BOYUTSAL PARAMETRELERİ
2.1.1. KANAT TASARIMI

Kanat tasarımı yapabilmek için öncelikle kanat şekli seçilmelidir. Kanadın üstten
görünüşü kanadın şekli için sınıflandırılmış bir örnektir. Performans açısından kanat
konusunda en iyi kanat şekli trapez kanatlardır. Dolaysıyla trapez kanat şekli
seçilmiştir. Trapez kanatlar arasında deneysel yöntemlerle belirlenen alçak hızla uçuş
6

yapan İHA’larda trapez hücum kenar ve düz firar kenar tipi üstten görünüş uçak kanat
geometrisi seçilmiştir. İHA tasarımında kabul edilen veriler ve istenilen sonuçlar
belirlenmelidir. İHA’nın gövdesi 4 kg ve kanadı 2,6 kg toplam 6,6 kg kütle değerinde
olması beklenmiştir. Üretimde bu kütle değeri tam olarak elde edilmiştir.

İHA’nın

kütlesini kaldırabilmesi için 2,166 metre kanat açıklığında kanat tasarlanmış ve
üretilmiştir. İHA ile ilgili verilen kabuller doğrultusunda yeni parametrelerin
hesaplanması gerekmektedir. Kanat profili tasarımı için biyomimikri ve deneysel
yöntem kullanılmıştır. Tabiatta bulunan uçan canlıların kanat profilleri incelenmiş ve 5
farklı kanat prfili çizilmiştir. Ardından bu profillerden küçük kanatlar oluşturulmuştur. Bu
kanatlardan gövdesi, kuyruğu (yatay ve dikey), kütleleri, şekilleri ve kullanılan
materyaller birbirinin aynısı olacak şekilde hazırlanmıştır. Ardından sıfır açıyla elden
fırlatılarak test uçuşları yapılmıştır. Test sonucu 3. Kanat profili daha iyi uçuş
performansı göstermiştir. Bu kanat profili NACA kanat profillerinden AG-35 ile yaklaşık
aynı özelliğe ve karakteristik yapıya sahiptir.
Çizelge 2.1 İHA özellikleri ve kabuller
İHA ÖZELLİKLERİ (KABULLER)
İHA KÜTLESİ
İHA KANAT AÇIKLIĞI
İHA SEYİR HIZI
İHA MENZİLİ

(kg)
2,166 (m)
50 km/h
5 (km)

Şekil 2.2 AG-35 Kanat profili

𝐾𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝑚𝑎 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖 = 𝐹𝑘𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝑚𝑎 = 𝐹𝑘𝑎𝑛𝑎𝑡 =

1
𝜌 𝑣 2 𝐴 𝐶𝑙
2

ρ: Havanın Yoğunluğu = 1,224 kg/m3
v: İHA Hızı (m/s)
A: Kanat Alanı (m2)
Cl: Kanadın Karakteristik Kat Sayısı
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Şekil 2.3 Kanadın Cl-Cd ve Cl-Hücum açısı grafikleri
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi 3 derece hücum açısına sahip olan kanat profili için Cl
değeri yaklaşık 0,80 dir. 𝐹𝑘𝑎𝑛𝑎𝑡 = 𝑚 𝑔
𝑚𝑔=

1
𝜌 𝑣 2 𝐴 𝐶𝑙
2

Şekil 2.4 Kanat üstten görünüşü ve boyutları
Bu durumda kanadın alanı: 𝐴 = (

37+23
2

× 58,3 × 2) + (37 × 100) = 7198 𝑐𝑚 2 = 0,7198 𝑚 2

𝑚𝑔=

1
𝜌 𝑣 2 𝐴 𝐶𝑙
2

İHA minimum hızı 14 m/s olduğunda tasarımda elde edilmesi gereken kanat Cl miktarı
bulunabilir.
1

1

𝑚 𝑔 = 2 𝜌 𝑣 2 𝐴 𝐶𝑙 → 𝑚 = 2 ×

1,224×(13)2 ×0,7198×0,8
9,81

= 7,04 (𝑘𝑔)

Yani minimum hızı 14 m/s (50,04 km/saat) olan bir İHA belirtilen kanat ölçüleri, kanat
karakteristik kat sayısı ve 3 derece kanat hücum açısıyla 7,04

kg kütleyi havaya

kaldırabilecektir. Deneysel olarak bu miktarın daha altında bir hızda İHA uçmaya başladığı
gözlemlenmiştir. Uçuş teorisini Newton, Bernulli ve NASA’nın deneysel yöntemleri
desteklemektedir. Lakin uçuşun tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair açıklar bulunmaktadır.
2.1.2. KUYRUK TASARIMI
Kuyruk takımını, dikey stabilizatör (dikey kuyruk) ve yatay stabilizatör (yatay kuyruk) oluşturur.
Bu iki yüzey, uçağın havada istikrarlı ve dengeli uçmasına yardımcı olmaktadır.
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2.1.2.1. YATAY KUYRUK TASARIMI
Yatay kuyruk üzerinde bulunduğu elevatör sayesinde İHA’nın pistten kalkış ve inişini
ve havada seyir halindeyken yükselme ve alçalma fonksiyonlarını yapmalarına
yardımcı olur. Yatay stabilizenin alanı uçağın dengesi için önem arz etmektedir.
Aşağıda yatay stabilize boyutları verilmiştir.
Çizelge 2.2 Yatay kuyruk boyutları
YATAY KUYRUK BOYUTLARI
PARAMETRE

KANADA ORANI (%)

BOYUT

22,6

1628 (cm2)

-

25 (cm)

ALAN
MAKSİMUM GENİŞLİK
MİNİMUM GENİŞLİK

-

12 (cm)

UZUNLUK

40,6

88 (cm)

BOY-EN ORANI (ASPECT RATIO)

5:1

-

ORTALAMA AERODİNAMK VETER UZUNLUĞU (MAC)

-

18,5 (cm)

AERODİNAMİK MERKEZ (AC)

-

4,8 (cm)

Yatay kuyruğun ortalama aerodinamik veteri (MAC Yatay Satab.) ve aerodinamik merkezi (ACYatay
Stab.)

aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 2.5 Yatay kuyruk MAC ve AC konumu

2.1.2.2. DİKEY KUYRUK TASARIMI
Dikey stabilize İHA’nın yerde ve havada ise yatay düzlemde dönmesini sağlayacaktır.
Dikey stabilize boyutu yatay stabilize alanının %30 oranında olacaktır. Tüm boyutlar
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Çizelge 2.3 Dikey kuyruk boyutları

DİKEY STABİLİZATÖR (DİKEY KUYRUK) BOYUTLARI
PARAMETRE

YATAY KUYRUĞA ORANI (%)

BOYUT

BİRİMİ

YÜKSEKLİK

-

31,5

cm

25

cm

-

12

cm

35,8

583

cm2

MAX. GENİŞLİK
MİN. GENİŞLİK
ALANI
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Şekil 2.6 Dikey kuyruk MAC ve AC konumu
2.2. GÖVDE VE MEKANİK SİSTEMLER

İHA gövdesi İHA’nın yapacağı göreve uygun olarak tasarlanmaktadır. Bu projede İHA
gövdesi özgün olarak tasarlanmıştır. İHA gövde profili bilgileri ve çizimleri
verilmektedir. Bu İHA projesinde gövde yedi parçadan oluşmaktadır. Gövde Uzunluğu
324 cm’dir.
Şekil 2.6 Dikey kuyruk boyutları ve MAC ve AC konumu

Şekil 2.7 Gövde maksimum kesiti
Gövde üretiminin doğru ve hatasız bir şekilde yapılması amacıyla gövde h A (motor yatağının
monte edileceği kesit), hB (gövdenin maksimum yüksekliği), hD (gövdenin en ince kısmı ve İHA
gövdesinin sonu) kesitlerine ayrılmıştır. Gövde kesiti tüm gövde boyunca aynı geometriye
sahiptir. Gövdenin profili ve ölçüleri verilmiştir.

Şekil 2.8 Gövde yandan görünüş ve ölçüler
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Şekil 2.9 Gövde yandan görünüş ve tüm ölçüler

Şekil 2.10 İHA üstten görünüş ve tüm ölçüleri

Şekil 2.11 İHA önden görünüş ve ölçüler

Şekil 2.12 İHA önden görünüş
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2.2.1. İNİŞ TAKIMI TASARIMI
İniş takımları ana iniş takımı ve ön iniş takımlarından oluşmaktadır. İniş takımları uçağın
yerde taksi yapmasını sağlamaktadır. İniş takımları İHA’nın kütlesini rahatlıkla
taşıyabilecek durumda olmalıdır. Aynı zamanda İHA inişinde ani şok darbelerine de
dayanıklı olma özelliğine sahip olması gerekir.
2.2.1.1. ANA İNİŞ TAKIMI

Ana iniş takımı özel yöntemle üretilmiş özgün bir tasarımdır. Bu iniş takımının üretiminde
alüminyum kullanılmıştır. İniş takımı üretiminde tekerlek hariç tüm bileşenler yerli maldır.

Şekil 2.13 Ana iniş takımı
2.2.1.2. ÖN İNİŞ TAKIMI
Ön iniş takımı paslanmaz çelik, rulman, yay, alüminyum boru, tekerlek ve servo bağlantı
yön kolundan oluşan tasarımı ve üretimi tamamen özgün tekniklerle geliştirilmiş bir
kombinasiyondur.

Şekil 2.14 Ön iniş takımı
2.2.2. FLAP TASARIMI

Flap boyutları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dik dörtgen şeklindedir ve kanadın firar
kenarına yakındır. Gövdenin kanatla birleştiği yerden hemen sonra sağ ve sol
kanatlarda simetrik olarak bulunur.
Çizelge 2.4 Flap boyutları
TEK FLAP BOYUTU
KANADA ORANI (%)

BOYUT

BİRİMİ

UZUNLUK

13,3

29

cm

GENİŞLİK

31,6

10

cm

4

290

cm 2

PARAMETRE

ALANI
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2.2.3. AİLERON TASARIMI

Aileronlar İHA’nın kesin dönüş manevralarına yardımcı olacak şekilde kanatların en
son bölgelerine yakın bir alanı kapsamaktadır. İHA’nın aileronları sağ ve sol kanatlarda
birbirine simetrik ve eşit mesafede yer alırlar. Bu mekanizmalar dörtgen şeklindedir ve
fonksiyonları birbirine terstir; yani sağ aileron aşağı yönde hareket ederken sol aileron
yukarı yönde hareket eder. Aileron boyutları bu tasarım için aşağıda verilmiştir.
Çizelge 2.5 Aileron boyutları
AİLERON BOYUTLARI
KANADA ORANI (%)

BOYUT

BİRİMİ

UZUNLUK

20

44

cm

GENİŞLİK

31,6

10

cm

6

440

cm 2

PARAMETRE

ALANI

2.2.4. ELEVATÖR TASARIMI

Elevatör İHA’nın yatay stabilize kısmında bulunur ve uçakların pistten kalkmasına veya
piste inişine yardımcı olur. Aynı zamanda İHA’nın havada yükseliş ve inişine yardımcı
olacaktır. Bu dümenler sağ ve sol kuyrukta birleşik şekilde veya ayrı ayrı ve simetrik
olarak bulunurlar hareketleri aynı yönde aşağı veya yukarı doğru olacaktır. Yukarı
doğru hareket ettiklerinde İHA yükselecektir ve aksi durumda yani aşağı doğru hareket
etiklerinde ise İHA’nın alçalmasına yardımcı olacaktır. Bu İHA için elevatör tek
parçadan oluşmaktadır. Bu dümenin alanı ve ebadı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Çizelge 2.6 Elevatör boyutları
ELEVATÖR BOYUTLARI
YATAY STABİLİZEYE ORANI (%)

BOYUT

ALAN

31

504 (cm2)

GENİŞLİK

38

7 (cm)

UZUNLUK

82

72 (cm)

PARAMETRE

2.2.5. RUDDER TASARIMI

Rudder uçakların yatay vaziyette sağ ve sol hareketini yapması için kullanılır. Bu
tasarımda rudder ölçüleri aşağıda verilmiştir.
Çizelge 2.7 Rudder boyutları
RUDDER BOYUTLARI
DİKEY KUYRUĞA ORANI (%)

BOYUT

BİRİMİ

UZUNLUK (DİKEY)

-

23

cm

MAX. GENİŞLİK

-

11

cm

MİN. GENİŞLİK

-

6

cm

33,6

196

cm 2

PARAMETRE

ALANI
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2.3. AERODİNAMİK, STABİLİTE VE KONTROL ÖZELLİKLERİ
Ana İHA çok stabil bir uçuş yapması beklenmiştir ve bu beklentiyi yapılan testler sonucu
göstermiştir. Bilimsel, analitik ve deneysel olarak işlemler gerçekleştirilmiş, statik ve dinamik
denge oluşturulmuştur. İHA ve tüm uçan araçların uçuşunda kanadın üzerinde bulunan
aerodinamik, basınç ve ağırlık merkezlerinin yerleri sıfır açılı uçuş için belirlenmiştir.
2.3.1. KANAT PROFİLİ
AG-35 kanat profilinin CFD analizi yapılmıştır. Kaldırma kuvveti oluşturmak için kanat

profilinin üst kısmı daha uzun, alt kısmı daha kısadır. Bernulli ilkesine göre akışkanın
hızı ile basıncı ters orantılıdır. Kanat hareket halindeyken alt kısımda alçak hız ve
yüksek basınç, üst kısımda ise yüksek hız ve alçak basınç durumu söz konusudur. Bu
şekilde kanadın alt kısmına uygulanan basınç ile üst kısmına uygulanan basınç farkı
artacaktır ve İHA uçabilecektir. Kanat profili üzerindeki akış detaylı olarak inceleneceği
için etrafındaki akış hacmi mümkün olduğunca büyük seçilmelidir.

Şekil 2.15 CFD Akış Hacmi

Flapın etrafındaki sınır tabakası akış analizi için kritik olduğundan, bu hassas ağ
kaldırılmıştır. Mesh Kalitesi: A) Skewness (max) 0,7 B) Element Kalitesi (min) 0,35 C)
Ortogonal Kalite (min) 0,59. Hız girişi, 22,2 m/s hız girişinin sınır koşulu olarak
tanımlanmıştır. Hız girişi, 22,2 m/s hız girişinin bir sınır koşulu olarak tanımlandı.

Şekil 2.16 CFD Mesh
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𝑀𝑎 = 𝑣 × 𝑐 − 1 = 22,2 [𝑚 × 𝑠 − 1] × (346) − 1 [𝑚 × 𝑠 − 1] = 0,064
Bu, 𝑀𝑎 < 0.3 anlamına gelir. Bu durumda akış sıkıştırılamaz.

Şekil 2.17 CFD Fluent

Şekil 2.18 Statik basınç konturları

Analiz sonuçları kanat hareket halindeyken alt kısımdaki yüksek basınç, üst kısımdaki alçak
basınç kısımlarının oluşturduğu statik basınç hatlarından açıkça görülmektedir.

Şekil 2.19 Hız

konturları

Yüksek basıncın oluştuğu kısımdan kaynaklanan kuvvetin, alçak basıncın oluştuğu kısımdan
uzaklaştırılmması sağlanır. Kanat profilinin ön kısmı durma noktası olduğu için hız çizgilerinden
görüldüğü gibi bu noktada hız sıfırdır. Profilin üst kısmında hız maksimum değerine ulaşıyor
ve 26,7 m/s olduğu görülüyor. Sınır koşulu olarak tanımladığımız hız girişi 22,2 m/s olmasına
rağmen bu hızın profilin üst kısmında arttığı açıktır. Profilde hızın sıfır olduğu viskoz depolama,
sınır tabaka anlayışı da net bir şekilde belli olmaktadır. Profiler etrafındaki akışın hız vektörleri
de akışın yönü ve hızı beklendiği için anlamlı bir şekilde görüntülenir.

Şekil 2.20 Hız

vektörleri
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2.3.2. Kanadın En-Boy Oranının (Aspect Ratio) Belirlenmesi
Kanadın en-boy oranı (Aspect Ratio) kanat açıklığının ortalama kanat genişliğine oranıdır ve
bu oran kanat açıklığının karesinin kanat alanına bölünmesine eşittir. Bu nedenle, uzun, dar
bir kanat yüksek bir en-boy oranına sahipken, kısa, geniş bir kanat düşük bir en-boy oranına
sahiptir. Bu sayının birimi yoktur zira iki birimin birbirine bölümünden oluşur.
𝐴𝑅 =

𝑥1 2 (2,166)2
=
= 6,52
𝐴
0,7198

Planformun en boy oranı ve diğer özellikleri, genellikle bir kanadın aerodinamik verimliliğini
tahmin etmek için kullanılır, çünkü kaldırma/sürükleme oranı en boy oranıyla artar, bu da
motorlu uçaklarda yakıt ekonomisini ve planörlerin süzülme açısını iyileştirir.
2.3.3. Kanat Yüklemesinin (Wing Load) Belirlenmesi
Kanat yüklemesi, toplam İHA kütlesinin kanat alanına bölmesinden oluşur. Kanat alanı ve
toplam

İHA

kütlesi

arasındaki

ilişki

kilogram/metrekare

(veya

küçük

İHA’larda

gram/santimetrekare) olarak verilir. Düz, yatay uçuşta bir uçağın durma hızı (stall velocity),
kısmen kanat yükü ile belirlenir. Düşük kanat yüküne sahip bir İHA, yüksek kanat yüküne sahip
olana kıyasla kütlesine göre daha büyük bir kanat alanına sahiptir. Bir uçak ne kadar hızlı
uçarsa, kanat alanının her birimi tarafından o kadar fazla kaldırma üretilebilir, böylece daha
küçük bir kanat düz uçuşta aynı kütleyi taşıyabilir. Sonuç olarak, daha hızlı uçaklar genellikle
daha yavaş uçaklardan daha yüksek kanat yüklemelerine sahiptir. Bu artan kanat yüklemesi,
kalkış ve iniş mesafelerini de artırır. Daha yüksek kanat yükü de manevra kabiliyetini azaltır.
Bir İHA kütlesi düşük ancak kanatları oldukça büyükse, düşük kanat yüküne sahip olacaktır,
örneğin planörler düşük kütleli ve büyük kanatlı ve dolayısıyla düşük kanat yüküne sahiptir.

𝐾𝑎𝑛𝑎𝑡 𝑌ü𝑘𝑙𝑒𝑚𝑒𝑠𝑖 (𝑊𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑎𝑑 ) =

𝑚
6,6
𝑘𝑔
=
= 9,17 ( 2 )
𝐴 0,7198
𝑚

2.3.4. Kanadın Ortalama Aerodinamik Veteri (MAC)
Aerodinamik Merkez kanat profilinde bir momente neden olur. Hücum açısı arttıkça, bir
noktadaki (örneğin ağırlık merkezi) yunuslama momenti de değişir. Ancak, yunuslama
momenti, aerodinamik merkez olarak adlandırılan belirli bir noktada sabit kalır. Ortalama
Aerodinamik Veter (Mean Aerodynamic Chord) Kanat üzerindeki normal hava akışına paralel
olarak ölçülen, kanadın ön (hücum) ve arka (firar) kenarı arasındaki mesafeye veter denilir.
Çeşitli kanat şekilleri arasında karşılaştırılabilecek karakteristik bir şekil sağlamak için,
hesaplanması karmaşık olmasına rağmen ortalama aerodinamik veter (kısaltılmış MAC)
kullanılır. Ortalama aerodinamik veter, belirli bir kanat tasarımının üreteceği aerodinamik
2

𝑥1

kaldırma miktarını belirlemede önemlidir. 𝑐𝑀𝐴𝐶 = 𝐴 ∫02 𝑐(𝑦)2 𝑑𝑦
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Bu formülde y, kanat açıklığı boyunca koordinattır ve c, y koordinatındaki veterin uzunluğudur.
MAC, tüm kanadın iki boyutlu bir temsilidir. Tüm kanat üzerindeki basınç dağılımı, MAC'in
aerodinamik merkezi üzerindeki tek bir kaldırma kuvvetine ve bir momente indirgenebilir. Bu
nedenle, MAC'in yalnızca uzunluğu değil, konumu da genellikle önemlidir. Özellikle, bir uçağın
ağırlık merkezinin (CG) konumu, genellikle MAC'a göre, MAC'nin ön kenarından CG'ye olan
mesafenin MAC'nin kendisine göre yüzdesi olarak ölçülür.

𝑐𝑀𝐴𝐶

2,166
2

2
∫
=
0,7198 0

(0,30)2 𝑑𝑦 = 0,27 (𝑚)

2.3.5. Kanadın Aerodinamik Merkezi (AC)
Her kanadın aerodinamik merkezi bulunur. Bu nokta uçağın dengesi için önemli bir faktördür.
Kanadın aerodinamik merkezini bulmak için kanadın ortalama veterini yani maksimum veter
ve minimum veterin toplamını ikiye bölerek elde ettiğimiz sayıyı dörde bölerek kök veterin
(Maksimum veter) firar kenarından geriye doğru belirlenen noktadır.
𝐴𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑘 𝑀𝑒𝑟𝑘𝑒𝑧 (𝐴𝐶 ) =

𝑀𝐴𝐶 270
(𝑚𝑚) = 67,5 (𝑚𝑚) ≅ 6,8 (𝑐𝑚)
=
4
4

Bu nokta trapez kanatlar için çizim yoluyla da bulunabilmektedir. Kök veterin firar ucundan
başlayarak geriye doğru veterin istikametinde minimum veter uzunluğu kadar bir çizgi çizilir.
Minimum veterin hücum kenarından başlayarak aynı istikamette ve ileri doğru kök veter
büyüklüğünde bir çizgi çizilir. Bu tasarımda çizim yolu ile geometrik olarak AC noktasının
belirlenmesi aşağıdaki gibi yapılmıştır.

Şekil 2.21 Kanadın aerodinamik merkezi

Şekil 2.22 Aerodinamik merkez ve basınç merkezi

2.3.6. Kanadın Basınç Merkezi (PC)
Basınç merkezi, kanat basınç alanının toplamının İHA’ya etki ettiği noktadır. Burada kaldırma
ve sürükleme vektörlerinin bileşiğinin etki ettiği kanat üzerindeki noktadır. Kanadın hücum açısı
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değiştikçe, basınç alanı da değişir. Dolaysıyla, hücum açısı değiştiğinde basınç merkezini de
değişecektir. Uçağın normal uçuş aralığında, hücum açısı arttırılırsa, basınç merkezi ileriye
doğru hareket eder. Hücum açısı azalırsa, basınç merkezi geriye doğru hareket eder.

Şekil 2.23 Kanat basınç merkezi

2.3.7. KANADIN AĞIRLIK MERKEZİNİN (GC/CG)
Bir uçağın ağırlık merkezi (CG), uçağın üzerinde denge kuracağı noktadır. Ağırlık merkezi,
uçağın dengesini etkiler. Uçağın uçmasının güvenli olmasını sağlamak için, ağırlık merkezi,
İHA üreticisi tarafından belirlenen belirli sınırlar içinde kalmalıdır.
2.3.8. İHA NÖTR NOKTA (NP) VE STATİK MARJİN (SM)

İHA’nın boyuna statik kararlılığının matematiksel bir analizi, dengenin nötr olduğu
ağırlık merkezinin konumunu vermektedir. Statik ağırlık merkezi marjı veya statik marj,
ağırlık merkezi ile nötr nokta arasındaki mesafedir. Genellikle Ortalama Aerodinamik
Akorun yüzdesi olarak belirtilir. Pozitif stabilite (pozitif statik marj) için ağırlık merkezi
nötr noktanın önünde olmalıdır. Ağırlık merkezi nötr noktanın arkasındaysa, uçak
uzunlamasına kararsızdır (statik marj negatiftir) ve dengeli uçuşu sürdürmek için
kontrol yüzeylerine aktif girdiler gereklidir. Sonuç olarak, ağırlık merkezinin nötr
noktaya göre konumu, aracın stabilitesini, kontrol kuvvetlerini ve kontrol edilebilirliğini
gösterir. 𝑆𝑀 =

𝑀𝐴𝐶
10

=

270
10

= 27 (𝑚𝑚) = 2,7 (𝑐𝑚)

Aşağıda çeşitli uçakların statik marjin miktarı verilmiştir. Bu tasarımda SM miktarı Ortalama
Aerodinamik Veterin (MAC)’ın yüzde 10 oranında olacaktır.
Çizelge 2.8 Çeşitli hava araçlarında SM değeri
UÇAK KATEGÖRİSİ

SIRA

STATİK MARJİN (%)

1

Tek Motorlu Pervane Tahrikli Uçaklar

10

2

Çift Motorlu Pervane Tahrikli Uçaklar

10

3

Business Jet Uçakları

5

4

Jet Yolcu Uçakları

5
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2.3.9. KANADIN GÖVDE ÜZERİNDEKİ KONUMU

Kanadın gövde üzerindeki konumu stabilize uçuş açısından çok önemlidir. Kanadın
gövde üzerindeki konumu dört farklı şekilde olabilir. Bu pozisyonlar alçak montaj, orta
montaj, yüksek montaj ve şemsiye olarak adlandırılmaktadır. Denge ve kontrolün daha
rahat yapılabilmesi için, enerji sarfiyatının az olması için ve İHA’nın daha stabil ve
istikrarlı uçabilmesi açısından kanadın üstte olması önerilmektedir. Deneysel
çalışmalarda da gözlemlenmesi üzerine bu projede yüksek montaj (üstten) kanat
pozisyonu tercih edilmiştir.
2.4. GÖREV MEKANİZMASI SİSTEMİ
Görev mekanizması bir mini İHA’dan oluşmaktadır. Mini İHA altında mini roket mekanizması
ve paraşüt bulunmaktadır. Mini İHA’nın gövdesinin içinde acil yardım paketi bir silindir içinde
bulunmaktadır. Mini İHA APM2.8 ArduPilot Mega Uçuş Kontrol Kartı ile otonom olarak kontrolü
yapılmaktadır.

Şekil 2.24 Mini İHA Auto Pilot
tasarımı
2.4.1. MİNİ İHA TASARIMI

Şekil2.25 Mini İHA uçuş kontrol sistemi

Mini İHA 120 cm kanat açıklığında ve 85 cm gövde uzunluğunda olacak şekilde
tasarlanacaktır. Mini İHA’nın gövdesinin içinde acil tıbbi malzeme ve/veya insani yardım
malzemesi bulunacaktır. Mini İHA küçük roket sistemi ile ana İHA’dan ayrılacaktır.

Şekil 2.26 Mini İHA önden görünüş ve ölçüler
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Şekil 2.27 Mini İHA yandan görünüş ve roket sistemi

Şekil 2.28 Mini İHA görev mekanizması entegrasyonu ve Mini İHA üstten görünüşü
Mini İHA ilk etapta ana İHA’dan mini roket motoru yardımı ile fırlatılacak ve ardından kanatları
ve kuyrukları açıldıktan sonra uçuşa elektrik motoru ile devam edecektir.
Çizelge 2.9 Mini İHA Özellikleri
MİNİ İHA ÖZELLİKLERİ
KÜTLE

500 g

FAYDALI YÜK

500 g

KANAT AÇIKLIĞI

70 cm

GÖVDE UZUNLUĞU

75 cm
1085 cm2

KANAT ALANI

Mini İHA C6-5 sınıfı model roket motoru ile tahrik edilmektedir. Motor ile ilgili teknik
özellikler aşağıda verilmiştir.
Çizelge 2.10 Roket motoru özellikleri
Motor
Tipi

Toplam İtici
kuvvet (N-s)

Gecikme Sü
resi (S)

Maksimum İtme
kuvveti (N)

İtki Süresi
(s)

Başlangıç
Kütlesi (g)

İtici Yakıt
Kütlesi (g)

C6-3

10.00

3

14.3

1.6

22.90

10.50
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2.4.2. FIRLATMA MEKANİZMASI
Ana İHA’nın kanat üstünde fırlatma rampası bulunmaktadır. Mini İHA’nın gövdesinin alt
kısmında silindir şeklinde roket bulunmaktadır. Ateşleme sistemi ana İHA’nın ağırlık merkezine
yakın monte edilmiştir. Roketi ateşlendiğinde mini İHA ana İHA’nın kanadının üstünden
fırlatılacaktır. Ana İHA ve mini İHA autopilot ile kontrol edilecektir.
2.5. ELEKTRİK, ELEKTRONİK KONTROL VE GÜÇ SİSTEMİ
Ana İHA ve mini İHA’da uçuş sistemleri otonom ve manuel olarak gerçekleşecektir. Ana İHA’da
Pixhawk x4 ve yardımcı işlemci bulunmaktadır. Mini İHA’da Arduino, Rasberi pi ve telemetri
sistemleri bulunacaktır.

Şekil 2.29 Pixhawk x4 autopilot

Şekil 2.30 Pixhawk x4 autopilot bağlantıları

Mini İHA ana İHA’nın gövdesinin üstünden ateşlenecektir. Her iki İHA’da paraşüt sistemi
bulunmaktadır. Falesafe moduna geçtiğinde acil durumda, stall hızından az hıza sahip
olduğunda otonom olarak açılacaktır.

Şekil 2.31 Ana İHA servo motorları yerleşimi
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Şekil 2.32 Ana İHA uçuş kontrol sistemi tasarımı
2.5.1. THRUST (İTKİ) VE ELEKTRİK MOTOR
Thrust veya İtme (itki) mekanik bir kuvvettir, bu nedenle itme kuvveti üretmek için tahrik sistemi
çalışan bir akışkanla fiziksel temas halinde olmalıdır. Bu tasarımda tahrik bir fırçasız elektrik
motoru ile gerçekleşecektir. Tasarlanan İHA için SUNNYSKY-X4125-KV550 elektrik fırçasız
DC motor seçilmiştir.
Çizelge 2.11 Elektrik motor özellikleri
SUNNYSKY-X4125-KV550 ELEKTRİK MOTOR ÖZELLİKLERİ
KÜTLE

2.5.2.

362 g

VOLTAJ

4S-6S

MAKSİMUM GÜÇ

2150 W

LİPO PİL

Lityum polimer (kısaca LiPo) pil sıvı elektrolit yerine bir polimer elektroliti kullanan tekrar şarj
edilebilir bir lityum iyon pilidir. Elektrik motorlu İHA’larda Lipo Pil kullanılmaktadır.
Çizelge 2.12 Lipo pil özellikleri
TATTU 10000 mAh 6S 22,2 v ÖZELLİKLERİ
KÜTLE

1382 g

VOLTAJ

44,4 v (12 S)

KAPASİTE
BOYUT
DEŞARJ ORANI

10000 mAh
168 mm × 64 mm × 59 mm
25 C
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2.5.3. ELEKTRONİK HIZ KONTROL CİHAZI (ESC)
Elektronik hız kontrolü (ESC), bir elektrik motorunun hızını kontrol eden ve düzenleyen
elektronik devredir. Ayrıca motorun geri dönmesini ve dinamik frenlemeyi de sağlayabilir.
Çizelge 2.13 Elektronik hız kontrol cihazı özellikleri
T MOTOR ESC-T80A 440HZ 2S-6S ÖZELLİKLERİ
KÜTLE

62 g

VOLTAJ

2S-6S

BOYUT

70mm x 31mm x 14mm

Motorun özelliğine göre seçilir ve bir taraftan motora ve diğer taraftan da pile bağlanır. Motora
bağlanan tarafında 3 kablo vardır. Bu kablolar artı kablo, eksi kablo ve sinyal kablosudur.
2.5.4. PERVANE
Pervane, bir milin etrafına monte edilmiş ve bir sıvının içinden bir araç tahriki sağlamak üzere
döndürülmüş iki veya daha fazla bükümlü, kanat şeklinde bıçak takımından oluşan bir cihazdır.
Gelen hava parçacıklarını hızlandırarak itme adı verilen bir reaksiyon kuvveti oluşturur.
Elektrik motorların pervanesi ile içten yanmalı motorların pervanesi farklıdır. Pervane
verimliliği ηP, pervanenin eksenel hızı v ile pervanenin itişi T ile çarpımının, direnç momenti
Mp ile dönüş hızı ω çarpımının arasındaki oranıdır.

𝜂𝑃 = 𝑇 . 𝑣 . (𝑀𝑝. 𝜔) − 1

Çizelge 2.14 Pervane özellikleri
XOAR 15×8 PERVANE ÖZELLİKLERİ
KÜTLE

115 g

BOYUT

15 × 8 (inç2)

MİL ÇAPI

6 (mm)

Belli bir uçuş alanına yönelik olarak tasarlanmış iyi bir pervane, en az % 80'lik bir etkinliğe
sahip olmalı, % 85'i aşılması çok zor olan mükemmel bir değer olmalıdır. Bu değer sabit değildir
ve hava hızı ve dönüş hızı ile veya daha doğrusu boyutsuz pervane ilerleme oranı ile değişir.
Burada n bıçakların sayısı ve d çaplarıdır.
𝐽 = 𝑣 . (𝑛 . 𝑑) − 1
2.6. UÇUŞ PERFORMANSI PARAMETRELERİ

Ana İHA ve mini İHA uçuş performansları yüksektir. İHA ve mini İHA’nın stall hızları düşüktür.
Dolaysıyla daha dar alanda rahatlıkla görev alabilmektedir.
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2𝑊

𝑣 stall= √𝜌×𝐴×𝐶𝑙

2×6,6×9,81

𝑀𝐴𝑋

= √1,224×0,7198×1 = √146,997 = 12,1 𝑚/𝑠

Çizelge 2.15 Pervane özellikleri
Voltage(V)
22,2

LİPO PİL ÖZELLİĞİ
KAPASİTE (mAh)
DEŞARJ ORANI (C)
10000
25

𝑀𝑎𝑘𝑠 𝑠ü𝑟𝑒𝑘𝑙𝑖 𝐴𝑚𝑝 ç𝑒𝑘𝑖ş𝑖 (𝐴) = 𝑃𝑖𝑙 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖 (𝐴ℎ) 𝑥 𝐷𝑒ş𝑎𝑟𝑗 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 (𝐶) = 10 × 25 = 250 (𝐴)
Voltaj, elektrik motorunun RPM'ini doğrudan etkiler (fırçasız motorlar, "Volt başına RPM"
anlamına gelen kV ile derecelendirilir). 550 kV değerinde fırçasız motoru için, uygulanan her
volt için 550 RPM dönecektir. 6S LiPo pilde, bu motor 3000 RPM civarında dönecektir.
Çizelge 2.16 Pervane özellikleri
FIRÇASIZ MOTOR ÖZELLİĞİ
Voltage (V)

Amps (A)

Thrust (gf)

Watts (W)

Efficiency (g/W)

RPM

23.19

101.36

8148

2350.51

3.46

8891

İ𝐻𝐴 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖: 6,60 (𝑘𝑔) + 𝑀𝑖𝑛𝑖 İ𝐻𝐴 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖: 0,5 (𝑘𝑔) + 𝑌𝑎𝑟𝑑𝚤𝑚 𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡𝑖 𝐾ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖: 0,5 (𝑘𝑔)
İ𝐻𝐴 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑢ç𝑢ş 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖: 7,60 (𝑘𝑔)
İHA uçuş denemesinde çeyrek gaz seviyesinde stall hızın üstünde yüksek performans
sergilemiştir.
𝑃𝑖𝑙 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖 × 𝑃𝑖𝑙 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖
İ𝐻𝐴 𝐻𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎 𝐾𝑎𝑙𝚤ş 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 = (
× 60)
𝑃𝑖𝑙 𝐷𝑒ş𝑎𝑟𝑗 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤
10000
× 0,8
İ𝐻𝐴 𝐻𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎 𝐾𝑎𝑙𝚤ş 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 = ( 1000
× 60) = 19,2 (𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎)
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2.7.

YERLİLİK

İHA’nın tasarımı ve üretim tekniklerinde uygulanan yöntemler tamamen özgündür. İniş
takımları, ana İHA, mini İHA, roket fırlatma rampası, roket motoru, roket gövdesi, roket yatağı,
paraşütler, ateşleme sistemi ve mekanik sistemlerin tamamı yerlidir.

2.9.

HAVA ARACI MALİYET HESABI

Kanat, gövde ve kuyruklar strafordan yapılacak ardından elle yatırma yöntemi ile karbon ve
cam elyafı ile kaplanacaktır. Gövdenin rijit yapıya sahip olması amacıyla tamamen karbon
elyafı ile kaplanacaktır. Kanat ve kuyrukların esnemesi gerektiğinden cam elyafı ile
kaplanacaktır. Kanadın ve kuyruğun gövdeye montaj edileceği yerler karbon elyafı ile
kaplanmalıdır.
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Çizelge 2.17 Maliyet hesaplaması
Paça Adı

No

Birim Fiyatı (TL)

Miktarı

Birim Fiyatı (TL)

1

Cam Fiber Kumaş twill dokuma 163 gr/m

67,00

5m

335,00

2

Twill Karbon Fiber Kumaş 200 gr/m2

297,00

1 m2

297,00

3

Epoksi Reçine- MGS Epoksi Seti L285/H287

594,00 (1,4 kg)

4

Karbon Boru 3k dış çap 30 / iç çap 28

308,00

2m

616,00

5

Karbon Boru 3k dış çap 28 / iç çap 26

285,00

1m

285,00

6

Motor - SunnySky X4125 480 kv

1.278,00

1 adet

1.278,00

7

ESC-T80A 440Hz 2S-6S - T Motor

810,00

1 adet

810,00

8

Lipo Pil 6S / 25 C - 10000 mAh - Tattu

3.713,00

1 adet

3.713,00

9

Servo Motor MG958DIGI Metal Gear-Tower Pro

135,00

4 adet

540,00

10

Servo Motor HS755MG - Hitec

498,00

2 adet

996,00

11

Tekerlek-100mm Sünger H30mm İç:4mm-Haoye

25,00

2 adet

50,00

12

Tekerlek-80 mm Sünger H24mm İç:4mm-Haoye

23,00

1 adet

23,00

13

Mavi düz strafor 36 kg/m - Kalınlık 10 cm

300,00

1 paket

300,00

14

Mavi düz strafor 36 kg/m3 - Kalınlık 5 cm

300,00

1 paket

300,00

15

Radiolink Pixhawk Seti

2.605,00

1 paket

2.605,00

16

Radiolink Se100 M8N GPS ve GPS Tutucu

Pixhawk Setinde

1 adet

F. Sete Dahil

17

Güvenlik Kilidi

Pixhawk Setinde

1 adet

F. Sete Dahil

18

Buzzer

Pixhawk Setinde

1 adet

F. Sete Dahil

19

4GB SD Kart

Pixhawk Setinde

1 adet

F. Sete Dahil

20

Led Modülü

Pixhawk Setinde

1 adet

F. Sete Dahil

21

PPM modülü

Pixhawk Setinde

1 adet

F. Sete Dahil

22

Pixhawk-I2C Bölücü Expand Modül

Pixhawk Setinde

1 adet

F. Sete Dahil

23

Xt60 Güç Modülü x1

Pixhawk Setinde

1 adet

F. Sete Dahil

24

Mini OSD

Pixhawk Setinde

1 adet

F. Sete Dahil

25

915 telemetri Alıcı Verici set

Pixhawk Setinde

1 adet

F. Sete Dahil

26

4Pin Kablo, 5pin Kablo ve Usb kablo

Pixhawk Setinde

1 adet

F. Sete Dahil

27

Radiolink At 9S Kumanda

1.843,00

1 adet

1.843,00

28

Şarj Cihazı - UP680 AC

600,00

1 adet

600,00

29

Pervane-E 15×8

120,00

1 adet

120,00

30

APM2.8 ArduPilot Mega2.8 Uçuş Kontrol Kartı

323,00

1 adet

323,00

31

Kamera-2- Ana İHA

800,00

1 adet

800,00

32

Kamera-1- Mini İHA

600,00

1 adet

600,00

33

Yük Sistemi, Fırlatma Cihazı & Roket Sistemi

--

34

Roket Ateşleme Sistemi

400,00

1 adet

400,00

35

7.4 V 2S Lipo Batarya-Pil 850 mAh 30C-(46 g)

125,00

1 adet

125,00

TOPLAM

--

2

3

ANA İHA VE MİNİ İHA ÜRETİMİ VE TEST UÇUŞU

2

3 set (4,2 kg)

--

--

1.782,00

3.000,00

21.245,00

BÖLÜM-3

3.1. ANA İHA ÜRETİMİ VE TEST UÇUŞU

Ana İHA ve mini İHA üretimi başarılı bir şekilde yapılmıştır. Test uçuşları beklenildiği
gibi yüksek performansla sonuçlanmıştır.
25

Şekil 3.1 Ana İHA üretimi

Şekil 3.2 Test uçuşu

3.2. MİNİ İHA VE GÖREV MEKANİZMASI ÜRETİMİ

Şekil 3.3 Mini İHA üretimi

3.2. ANA İHA VE MİNİ İHA KONFİGÜRASYONU

Şekil 3.4 Ana İHA ve mini İHA konfigürasyonu
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