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1. Organizasyon Özeti 

İKARUS İHA Takımı olarak üretilen Sabit Kanatlı Arf İnsansız Hava Aracı’nın tekrarlanan 

çiziminden- üretimine her aşamasında görev alan ekip üyeleri ve görev dağılımları Tablo 1.1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1.1: Ekip Üyeleri 

 

Tablo 1.1’de belirtilen ekip üyelerinden Nursebil CANBOLAT ve Aslıhan CANER 2020 

TUBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması’na katılmışlardır ve finale kalmışlardır. 

Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması, diğer ekip üyelerinin ilk yarışma 

deneyimi olacaktır. 

2.1 Tasarım ve Uçuş Kararlığı 

2.1.1 Tasarım Süreci  

İkarus İHA takımı tarafından üretilen ARF insansız sabit kanatlı hava aracı, yarışma görevlerini 

gerçekleştirmek amacıyla hafif, hızlı, manevra kabiliyeti yüksek ve otonom uçuş sistemlerine 

sahip bir şekilde tasarlandı.  

ARF aracı; sabit kanatlı, tek motorlu ve motoru burun kısmına konumlandırılmış, üstten kanatlı, 

konvansiyonel kuyruk yapısına sahip, maksimum 90 metre irtifa ve 500 metre haberleşme 

menziline sahip, minimum 6 dakika uçuş süresi, ortalama seyir hızı 15 m/s olarak 1.40 metre 

kanat açıklığında ve 1.10 metre boyundadır. Maksimum kalkış ağırlığı 2100 gramdır. 
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Şekil 2.1.1 : ARF Hava Aracı 

ARF aracının tasarım süreci rakip uçak incelemelerinden sonra kanat açıklığının ve veter 

uzunluğunun belirlenmesiyle başladı ve ardından kanat profili, kanat konumu, gövde boyu ve 

kuyruk yapısı seçildi. Bu seçim yapılırken hafiflik, stabilite ve kontrol kolaylığı göz önünde 

bulunduruldu. Geçen seneki deneyimlerden yola çıkarak tasarım geliştirildi. Tasarımın 

analizleri ve test sonuçlarından sonra Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri 

Fakültesi`nin atölyesinde üretim yapıldı. Otokontrol kartı olarak Pixhawk cube orange ve yer 

kontrol istasyonu olarak Mission Planner kullanıldı. Otonom uçuş için GPS (Here 3) ve hız 

sensörü, uçuş sırasında yer istasyonundan veri alabilmek için telemetri modülü (Xbee) karta 

takıldı. Yarışmanın görevinde kullanılmak üzere Raspberry Pi 4 ve Raspberry’e bağlı bir 

kamera otokontrol kartına bağlandı. 

2.1.2 Tasarımın Boyutsal Parametreleri  

 Boyutsal parametreleri belirleme kısmına kanat açıklığı, veter ve gövde boyu belirlenerek 

başlandı. İHA’dan istenen hız, özgünlük, stabilite ve dayanıklılık gibi özelliklerin sağlanabilmesi 

için rakip uçak incelemesi yapıldı. Kanat yapısı üretim zorluğunu ortadan kaldırmak adına 

trapez yerine dikdörtgen kanat olarak değiştirildi. Kanat üretimi 10 cm aralıklarla 3mm’lik balsa 

riblere, 70 cm’lik 12mm çapında karbon boru eklenerek yapıldı, Kanatlar kaplama filmiyle 

kaplandı. Gövde boyu kanat açıklığının %78’i olacak şekilde belirlendi. Kanatlar üretim ve 

montaj kolaylığı amacıyla gövdeye karbon boru ve PLA sistemi yardımıyla monte edilebilecek 

şekilde iki parça halinde tasarlandı. Gövdenin arka kısmında ağırlığın azaltılması amacıyla 18 

mm çaplı 60 cm karbon boru kullanıldı. Kuyruk, stabilite ve kontrol kolaylığı sağlaması adına 

geleneksel kuyruk tipi olarak belirlendi. Ayrıca kuyruğun stabil kalabilmesi için gövdenin altına 

ve yanlarına vida ile bağlandı. Arka iniş tekeri kolaylık için 18 mm çaplı karbon boruya bağlandı. 

Dikey stabilize ve yatay stabilize kullanım kolaylığı ve hafiflik  göz önünde bulundurularak XPS 
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köpüğe monte edildi. İniş takımı kanat önünde 2, kuyrukta 1 tane olmak üzere yerleştirildi. 

İstenilen ağırlık maksimum 2.5 kg olarak belirlendi. ARF aracının boş ağırlığı yaklaşık 1200 g 

. Ağırlıkta ana etken lipo bataryadır ve yaklaşık ağırlığı 377 gramdır. Bataryanın yerleştirilmesi 

ağırlık merkezini etkilediği için tüm elektronik aksam yerleştirildikten sonra yeri belirlenmiştir. 

Diğer boyutsal, ağırlık ve denge parametreleri sırasıyla tablo 

                                     Tablo 2.1.1 : Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Tablo 2.1.2 : Sabit Kanatlı İHA Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu 

No Parça Adı Ağırlık Adet Toplam 
ağırlık 

1  Motor  160  1  160  

2  Batarya (4200 mAh)  377  1  377  

3  Esc  150  1  150  

4  Pervane  15  1  15  

5  Servo  9  6  54  

6 Otopilot (Pixhawk cube, GPS, telemetri, 
kablolar)  

220  1  220  

7  Kamera  35  1  35  

8  İniş Takımı  145  1  145  

9 Yardımcı malzemeler (vida, yapıştırıcı 
vb.)  

400  1  400  

10  Balsa (3 mm)  10  6  60  

11  Balsa (5 mm)  15  3  45  

12  Depron  100  1  100  

13  Karbon Boru(18 mm)  74  1  74  

14  Karbon Boru(12 mm)  50  1  50  

15  Extüride Köpük  65  1  65  

16  Kaplama Filmi  15  2  30  

TOPLAM   29 1980 

 Eski iha Güncel iha  

Kanat Açıklığı 1,6 m 1,4 m 

Kanat Alanı 0,448 m2 0,366 m2 

Dikey Stabilizatör 
Uzunluğu 

0,2 m 0,2 m 

Dikey Stabilizatör 
Alanı 

0,04 m2 0,04 m2 

Rudder Alanı 0,01 m2 0,01 m2 

Yatay Stabilizatör 
Uzunluğu 

0,4 m 0,4 m 

Yatay Stabilizatör 
Alanı 

0,0827 m2 0,07 m2 

Elevator Alanı 0,0225 m2 0,0225 m2 

Aileron Alanı 0,0215 m2 0,0215 m2 

Gövde Uzunluğu 1,24 m 1,5 m 

Gövde Yüksekliği 0,12 m 0,12 m 

Gövde Genişliği 0,12 m 0,12 m 
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2.1.3 Gövde ve Mekanik Sistemler  

ARF aracının tasarım sürecine geçmiş yarışma tecrübeleri ve yarışma isterleri çerçevesinde 

başlanmış olup özgünlük açısından hazır yapısal elemanlar seçilmemiştir. Tasarım için 

hâlihazırda üretilmiş model uçaklar incelenmiş, üretim tecrübesi ve imkânları doğrultusunda 

en uygun tasarım belirlenmeye çalışılmıştır. ARF aracının yapısal elemanlarını; 

Gövde : Montaj kolaylığı ve üretim imkânları göz önünde bulundurularak yüzeylerin düz bir 

yapıda olmasına karar verilmiş olup, yapısal parçaların montajlanacağı yüzeyler kontrplak ile 

güçlendirilmiştir. 

 

Şekil 2.1.2 : Gövde İskeleti 

Kanat : Üretim kolaylığı temel alınarak dikdörtgen kanat tipinde olması kararlaştırılmıştır. 

Ağırlık merkezinin kanat altında kalması ile stabil uçuş yapılabilmesi, montajının kolay olması 

ve gövde içinde boş alan oluşturabilmek amacıyla üstten kanatlı konfigürasyonu tercih 

edilmiştir. 

 

Şekil 2.1.3 : Kanat İskeleti 

Kuyruk : Montajının kolay olduğu tecrübe edilen konvansiyonel kuyruk tipi tercih edilmiştir. 

 

Şekil 2.1.4 : Kuyruk 
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Gövde – Kuyruk Bağlantısı : : Gövdenin gereksiz uzun olmasının önüne geçmek, ağırlık 

azaltmak ve uçağa modülerite (tak-çıkar özelliği) kazandırmak amacıyla gövde-kuyruk 

arasında karbon boru kullanılmasına karar verilmiştir.  

Kanat Bağlantı Tutucu : ARF aracında ekip tarafından özel olarak tasarlanan, uçağın ağırlık 

merkezinde konumlandırılmıştır. Parçanın tasarlanma amacı; kanatların montajının yapılacağı 

yüzeyler elde etmektir. 

Kuyruk bağlantısı :  Yapılan testler sırasında kuyruk  Kanat bağlantı tutucuya bağlanmaktaydı 

ancak kuyruğun stabil olmadığı gözlemlendi. Daha sonra gövdeye alttan ve yanlardan vida ile 

bağlandı. 

Kuyruk montaj köpüğü : Bu parça; yatay ve dikey stabilizeler, rudder ve elevator servoları, 

ve gövde kuyruk bağlantı borusu için montaj yüzeyi oluşturma amacıyla tasarlanmıştır. 

Deneme uçuşlarından önce benzer amaca yönelik PLA bir parça denenmiştir ancak yer 

testlerinde dayanıklı olmadığı görüldüğü için kullanılmamıştır. 

İniş takımı : Önden iki, kuyruktan tek tekerlekli sistem; kullanılacak kameranın açısının 

engellenmemesi amacıyla tercih edilmiştir. 

Motor kundağı : Motoru gövdeye sabitlemek ve titreşimi absorbe etmek amacıyla “U” şeklinde 

tasarlanmıştır.  

 

Şekil 2.1.5 : Motor Kundağı 

Motor kaputu : Olası kazalarda motorun korunması için tasarlanmıştır. 

olarak listeleyebiliriz. 

2.2 Kabiliyet 

2.2.1 Görev Tanımı 

Hazırlanan ihadan ilk beklenti otonom uçuşu sağlamasıdır. Bir diğer beklenti ise Raspberry Pi 

ile nesne tanıma yapabilmesidir. İhanın görevi nesli tükenmekte olan hayvanların yaralanma 

durumunu tespit etmek ve geri dönüş yapmaktır.  
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Dünyamızda birçok canlı günden güne neslini yitirmektedir. Her canlının şüphesiz doğaya ve 

yaşam döngüsüne katkısı vardır. İKARUS İHA Takımı olarak nesli tükenmekte olan 

hayvanların korunması için üretimi yapılan ihaya  bazı görevlerin yüklenmesi amaçlandı. Nesli 

tükenmekte olan hayvanların herhangi bir zarara uğraması durumunda acil müdahale etmek 

amaçlandı. Bu canlıların göç ettikleri bölgelere, hazırlanan iha bırakılacak ve hayvanların 

hareket halleri sırasında herhangi bir saldırı veya yaralanma durumunu tespit eden iha geri 

dönüş sağlayacaktır. Bu sayede nesli tükenmekte olan canlılara erken müdahale etme ve 

tekrardan hayata kazandırma imkanı sağlanacaktır. 

 

2.2.2 Aerodinamik Özellikler    

ARF aracının tasarımında istenen özelliklerin sağlanabilmesi için önce kanat açıklığı ve veter 

uzunluğu belirlenerek başlandı. Ardından kanat alanı ve Reynolds sayısı (1) numaralı 

formülden hesaplandı. Bu parametrelerle birlikte seyir hızı da 15 m/s olarak belirlendi. 

NACA4412 (Şekil 2.2.1) yapısı açısından yarı simetrik bir airfoil türü olduğundan ve bu tür 

airfoiller manevra kabiliyeti ve stabilite gibi avantajlar sağladığından İHA için belirlenen kanat 

profili olarak tercih edildi. Tüm bu parametrelerin belirlenmesi ardından Xflr5 (Şekil 2.2.2) 

kullanılarak kanat analizi yapıldı ve cl, cd, cm gibi aerodinamik sabitler belirlendi. Belirlenen cl 

değeriyle birlikte kanadın sağlayabileceği taşıma kuvveti denklem (3) ile hesaplandı. Ardından 

sırasıyla denklem (4), denklem (5) ve denklem (6) kullanılarak sürükleme, moment ve itki 

parametreleri de hesaplandı. İHA’nın toplam ağırlığının tahmini olarak belirlenmesiyle birlikte 

stall hızı denklem (2) ile hesaplandı. Aynı şekilde kanat yüklemesi toplam ağırlığın kanat 

alanına bölünmesiyle hesaplandı. Belirlenen son parametre ANSYS FLUENT ve Xflr5 (şekil 

2.2.3 ve şekil 2.2.5) kullanılarak 15 m/s seyir hızında uçak üzerine etki eden toplam sürükleme 

kuvvetinin belirlenmesiyle hücum açısı olmuştur. Tüm değerler Tablo 2.2.1’te mevcuttur. 

                                                 Tablo 2.2.1 : Aerodinamik Özellikler 

Kanat Profili 4412 . Kanat Açıklığı 1.40 m , 

Cl 0,7994 Kanat Alanı(S) 

 

 
 

Cd 0,00989 Açıklık Oranı 5,71 

Cm -0,1013 Seyir Hızı (V) 15 m/s 

L/D 80,85 Kanat Yüklemesi 

 

 
 

Reynolds Sayısı 287590 Stall Hızı 7,55 m/s 

Hücum Açısı           3◦ Sivrilme Oranı 1 

Kuyruk Alanı  0,155226 m2 Airfoil L  49,3549 N 

Airfoil D 0,6106086 N  Airfoil T 23,9364 N 

Airfoil M -6.254262 Nm Aeleron Alanı 0,0215 m2 
 

0,448 m^2 

14,96 kg/m^2 
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Şekil 2.2.1 : NACA 4412 Kanat Profili 

 

 

Şekil 2.2.2 : ARF Kanat Görünümü Xflr5 

 

 

Şekil 2.2.3 : ARF Xflr5 Analiz 
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Şekil 2.2.4 : ARF ANSYS Fluent Kanat ve kuyruk Analizi 

 

        

Şekil 2.2.5 : ARF ANSYS Fluent Analizi 

 

𝑅𝑒 = 𝜌∞𝑉∞𝐶/ µ∞                                                                                                                                               (1) 

 𝜌∞ = 1.225 𝑘𝑔/𝑚3 

 µ∞ = 1.789𝑥10−5 𝑘𝑔/(𝑚/𝑠) 

 c = 0.28 

Re = 287590  

𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 =  √ 2 W 1 / ρ∞  S  (CL)max  =7.55 m/s                                                                                            (2)                                                       
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 𝐿 = 1/2 𝜌∞  𝑣2 S 𝐶𝑙                                                                                                                                                 (3)  

L=49.3549 N  

𝐷 = 1/2 𝜌∞ 𝑣2 𝑆 𝐶𝑑  0.6106086 N                                                                                                                     (4)  

𝑀 = 1/2 𝜌∞ 𝑉2 𝑆 𝐶𝑚                                                                                                                                            (5)  

M=-6.254262 Nm  

⊤ = 𝑊 = 23.9364𝑁                                                                                                                                                (6) 

 

2.2.3 Uçuş Performans Parametreleri 

ARF aracı için seçilen motorun ortalama 35 Amper, hata payı ile 40 Amper akım çektiği kabul 

edilerek yapılan hesaplama ile aracın minimum güvenli 6 dakikalık bir uçuş sağlaması için 

akım değeriyle çarpılması ve ardından 60 dakikaya bölünmesi ile olması gereken pil kapasitesi 

4000 mAh elde edilir. Pilin %100 deşarj edilmemesi için hesaplanan süreden daha kısa bir 

uçuş gerçekleşir. Bu durum göz önüne alındığı zaman daha büyük kapasiteli 4200 mAh pil 

tercih edildi. 

 

Şekil 2.2.6 : Motor Özellikleri 

 

Ecalc’da çizdirilen grafik (Şekil 2.2.6) tam itki modundayken motorun sergilediği özellikleri 

gösterir. Motorun bataryadan aldığı amper miktarı arttıkça devirin düştüğü, elektriksel gücün 

doğru orantılı olarak arttığı ancak harcanan gücün logaritmik olarak artış yaptığı 

gözlemlenebilir. Bunun yanı sıra grafikten % verim hakkında da istenilen bilgi alınabilir. Motor 

10 amperlik akımdan sonra istenilen verime ulaşabilecek şekilde çalışmaktadır. DYS D3548 

düşük akımda ve maksimum itkide verimli çalışabilecek bir motor tipidir. 
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2.2.4 Stabilite , Kontrol ve Güvenlik Özellikleri  

Şekil 2.2.7’ de aracın stabilite analiz çıktısı gösterilmiştir. Tasarımın ilk denemelerinde hareketli 

yüzeylerin büyük olması nedeniyle aracı manuel uçuşta stabil tutmak zor olmuştur ve gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. Uçuş testler ve analizlerin ardından aracın son halini almasıyla 

stabilite sorunuyla karşılaşılmamıştır. 

 

 

Şekil 2.2.7 : Xflr5 Stabilite Analizi 

 

Aracın bütün bileşenleri araç üzerine sabitlendi. Telemetri ve GPS daha iyi çalışabilmesi için 

gövdenin arka üst yüzeyine, pitot tüpü sol kanat altına gelecek şekilde gövdeye yerleştirildi. 

Pixhawk , buzzer , switch , radiolink alıcı , power modülü gövdenin arka kısmına rasperry ve 

ESC ön kısmına yerleştirildi. Tasarım kolaylığı ve ağırlık merkezi için motor gövdenin ön 

kısmına yerleştirildi. Ayrıca uçağın ağırlık merkezini ayarlamak için pil gövdenin ön kısmına 

yerleştirildi , ağırlık merkezi ayarlandı ve pil sabitlendi. 

Test uçuşları da dahil olmak üzere aracın sağ tarafına yerleştirilen bıçak sigorta kullanıldı. 

Yarışma alanında akım kesici ile birlikte kullanılacaktır. İstenmeyen durumların önüne geçmek 

ve akımı kesmek amacıyla bıçak sigorta aracın dışında ve pervaneden uzak bir konuma 

yerleştirilmiştir.        Fail-safe modu ayarlanarak; araca kumanda kapatıldığında gaz kesilmesi, 

sağ dönüş, yukarı irtifa ve sağ aileron komutları verildi. Uçuş testleri Fail-safe modu ve araç 

sigortası kullanılarak yapıldı. Ayrıca Uçtan uca şifrelemeye sahip telemetri modülü(Xbee Pro 

S2C) kullanıldı ve otokontrol kartında, motor kilidi aktifleştirilerek, uçuş öncesi araç üzerinde 

çalışmalar yapılırken istenmeyen durumlar oluşması engellendi. 
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Şekil 2.2.8 

 

 

 Şekil 2.2.9  

 

2.2.5 Sistem Performans Özellikleri  

Tasarlanan ARF aracının ağırlığını azaltma amacıyla çeşitli yapı malzemeleri kullanılmıştır. 

Tüm yapı, elektronik sistemle birlikte 2100 gram ağırlığında olup 300 gram yük taşıma 

kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda İHA 15 m/s hızda otonom uçuş modunda minimum 6 dk, 

ortalama 10 dakika güvenli uçuş yapabilme, 500 metre çapta kontrol edilebilme ve herhangi 

bir iletişim kopukluğunda kendini radyo Fail safe moduna alabilme özelliğine sahiptir. Herhangi 

bir elektrik kaçağında ya da acil durumda sigortaya bağlı olup kolayca kapalı konuma 

getirilebilmektedir. 
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2.2.6 Görüntü İşleme 

Öncelikle Raspberry Pi’ye Raspbian işletim sistemi yükleniyor. 

 

Şekil 2.2.10 : Raspbian yükleme 

Raspberry, HDMI kablosu ile bir monitöre (TV monitörü tercih edildi) bağlanıyor. Artık bütün 

işlemler bu ekran üzerinden yapılacaktır.             

 

Şekil 2.2.11 : Raspberry Monitör Görüntüsü 

 

Şekil 2.2.12: HDMI bağlantısı 
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Daha sonra Raspberry içerisine kurulan Python IDLE yardımı ile nesne tanıma kodları yazıldı. 

 

Şekil 2.2.13 : IDLE Nesne Tanıma Kodları 

Nesne tanıma işlemleri tam olarak tamamlanamadı. pillow, scipy ve matplotlib 

kütüphanelerinde sorunlar yaşandı. Bu yüzden kodun çalıştırılmış haline dair herhangi bir 

görüntü eklenemedi. Finale kadar bütün sorunlar çözülmesi ve yarışma alanında belirlenen 

görevin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.  

 

Şekil 2.2.14 : Çalışma Ortamı 

Kullanılan telemetri modeli Digi XBEE Pro S2C’dir. Telemetriler eşlenmiş ve birbiri ile iletişime 

geçmiştir. 

         

Şekil 2.2.6.15 : Telemetri İletişimi                          Şekil 2.2.6.16 : Telemetri İletişimi 
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Şekil 2.2.17 : Telemetri Eşlenmesi, Led 

2.3 Faydalılık 

İKARUS İHA Takımı olarak Serbest Görev kategorisinde icra edilecek olan göreve nesli 

tükenmekte olan hayvanları korumak amacıyla karar verildi. Dünya genelinde nesli tükenen 

hayvanların göç etmemesi için önlemler alınsa da bazı türlerin göç etmesi 

engellenmemektedir. Göç sırasında hayvanların başına çeşitli olaylar gelmekte ve türlerin 

korunma oranları düşmektedir. 

Koruma altına alınan kelaynak kuşları bu duruma örnek verilebilir. Bu tür nesli tükenmekte olan 

ve koruma altına alınan bir türdür. Göç ederken yaşadıkları kayıplar nedeniyle 2013 yılından 

itibaren kelaynak kuşları göç yoluna bırakılmamaktadır. 2013 yılından itibaren kelaynakların 

göç etmelerini engelleyerek elde edilen sonuç; türün, soyunun tükenmekten nesli devam eden 

türler arasına girmeye başladığını göstermektedir. Bu yöntem her ne kadar türü korumak için 

yapılmış olsa da, türün doğal yaşam işleyişini bozmaktadır. Hayvanlar mevsimsel olarak; besin 

kıtlığı, kuraklık, insan faktörleri, üreme için uygun ortam bulunmaması gibi nedenlerden dolayı 

göç ederler. Nesli tükenen türleri korumak için göç engellenirken, farkında olmadan o türlerin 

doğal yollarla üremesi de engellenmiş olur.   

Yapılan araştırma doğrultusunda 8 yıl aradan sonra 15 yavru kelaynak kuşunun göç etmesi 

için doğaya salınacağı öğrenilmiştir. Yetkililer yavruları doğaya saldıktan sonra göç yolunda 

onları takip etmek istediklerini, doğaya nasıl adapte olacaklarını araştıracaklarını 

açıklamışlardır. Araştırma yapan ekip, amaçlarının 15 Şubat 2022 tarihinde kelaynak 

kuşlarının bulundukları yere döndüklerini ve göç yolunu sorunsuz şekilde tamamladıklarını 

görmek olduğu açıklamıştır. 
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Yukarıda anlatılan olay, nesli tükenmekte olan onlarca türden sadece birine örnektir. Takım 

olarak icra etmeye karar verdiğimiz görevde amacımız göç sırasında zarar gören, yaralanan 

hayvanların, ürettiğimiz insansız hava aracı sayesinde tespit edilip, yaralı hayvanın bulunduğu 

konumun verileri ilgili birime aktarılarak yardım çağrısında bulunmaktır. Böylece nesli tükenen 

bir türün göç etmesini engelleyerek doğal işleyişi bozmak yerine, onları doğal yaşamlarından 

ayırmadan korumayı sağlanmış olur.  

İcra edilecek olan görev başarıyla sonuçlanıp, kullanılan yöntem yaygınlaştığında; 

• Hayvanlar doğal işleyişine ara vermeden yaşamlarına devam edebilecekler 

• Kendi seçtikleri, fıtratlarına uygun olan alanlarda bulunacakları için üreme kapasiteleri 

artabilecek 

• Türü korumak ve sayılarını artırmak için hayvanların göç dönemlerinde üreme 

istasyonlarında tutulması yerine, göçe izin verilerek hayvanlar doğal ortamlarındayken 

koruma altına alınmış olacak. 

2.4 Yenilik 

ARF İHA 1 adet 160 gr motora sahiptir. Kanat açıklığı 1.4 m’ye ve kanat alanını 0,366 m² ye 

indirerek uçak daha hafif bir konuma getirildi ancak bunları yaparken uçuş kumanda 

yüzeylerinin uzunluğu sabit tutularak daha rahat kumanda edilmesini sağlandı. İhanın moment 

dengesinin daha düzgün ve stabil olması için boyutu 1.5m’ye çıkarıldı, gövdenin genişliği ve 

uzunluğu sabit tutuldu. Gövdenin ağırlık merkezini ön tarafa taşımak için kuyruk-gövde 

bağlantısında 18mm çaplı 60 cm karbon borular kullanıldı. İniş takımlarının stabil olması ve 

titreşimin en aza indirgenmesi için vidalı mil kullanılarak gövdenin yanlarına bağlandı. Bu 

sayede inişlerde iniş takımına uygulanan kuvvet, gövdenin üç kenarına yayılacak ve iniş 

takımından dolayı oluşabilecek kırım durumları en aza indirilecektir. Ayrıca geçen sene 

kullanılan otopilot kartı Pixhawk 2.4 iken bu sene kontrol ve otopilot özellikleri daha iyi olan 

Pixhawk Cube Orange kartı kullanılmıştır. Bu yükseltme ile ihadan uçuş sırasında daha güvenli 

veriler almakla beraber iletişim kolaylığı da sağlanmış oldu. Araç üzerinde yapılan yapısal ve 

elektronik değişiklikler sayesinde uçağımız 2100 gr’a indirgenmiş dolayısıyla daha az bir 

ağrılıkla ve daha rahat kontrol edilebilen bir İHA olmuştur. 

2.5 Yerlilik 

Her sene olduğu gibi bu sene de ihanın tasarımında iyileştirmeler yapılarak daha modern ve 

daha yerli bir İha hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Bu sene takımın tecrübelerine dayanılarak 

tasarımdaki eskimiş veya çözüm bulunamamış sorunlar çözülmeye çalışılmış ve başarılı 

olunmuştur. İhanın benzersiz tasarımı dolayısıyla üretimindeki zorluklar göz önüne alınarak 

daha kolay üretim yöntemleri bulunmaya çalışılmıştır. Aracın kanatlarında ve kuyruklarında, 
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vidalar ve kelepçeler kullanılarak daha modüler hale getirilmiştir. Bu sayede uçuş 

denemelerinde veya yarışma alanında oluşabilecek herhangi bir kırım durumunda kırık 

parçanın yerine yenisini minimum sürede monte etme imkanı sağlandı. Ayrıca bir günde 

yapılan uçuş denemelerinin sayıları arttı. Yarışmadaki ana amaçlardan biri olan maksimum hız 

minimum ağırlık kuralına ithafen araçtaki yükte ağır pahada hafif parçalar izole edilmiş veya 

elektronik parçalar daha modern olan multifonksiyonlu yenileri ile değiştirilmiştir. Sonuç olarak 

nevi şahsına münhasır bir İHA geliştirildi ve ülkemizde yayılmakta olan Milli Teknoloji 

Hamlesine katkı sağlanması amaçlandı.  

2.6 Sadelik 

İkarus İHA Takımı olarak bu çalışmalarda en önemli kazanımın tecrübe olduğunu açıkça 

görüldü. Geçmiş senelerden edinilen tecrübeler doğrultusunda üretilen İHA’nın sadeliğine 

önem verildi. Yaşanılan her kırımda hızlı bir şekilde toparlanmak için tasarlanan parçalarda 

üretim kolaylığı dikkate alındı. Her parça defalarca üretileceği için seçilen malzemelerin 

maliyetlerinin düşük ama kaliteli olmasına önem verildi.  

Kuyruk üretiminde tercih balsadan yana kullanıldı. Böylelikle hem hafif olduğu için uçuşta 

kolaylık sağlamakta, hem maliyeti azaltmaktadır. Kuyruğun altındaki strafor 18 mm’lik karbon 

fiber borunun kuyruğa bağlanmasını sağlamaktadır. Strafor da sadelik konusunda ön plana 

çıkabilir, nedeni ekonomik ve dayanıklı olmasıdır.  

Gövdede hafif ve dayanıklı olan depron ve ince kontrplak kullandık. Gövdedeki depron 3 kat 

üst üste olacak şekilde sarıldı, katlar uhupor ve lifli bantla sağlamlaştırıldı. Kuyruğun gövdeye 

birleşimi de 18 mm’lik karbon boru ile sağlandı. 

Motorun yaşanılan kırımlardan en az hasarı alması amaçlanarak motor kaputu yapıldı. İlk 

tasarımda motor kaputu 5 mm’lik 10 adet balsanın üst üste birleştirilip içinin oyulmasıyla 

yapıldı. Bu şekilde dışı balsa olan yapının içi motor için yuva haline getirilmiş oldu. Daha sonra 

yaşanılan kırımlarda bu modelin üretiminin zor olduğu görüldü. Bu nedenle balsa iptal edilip 

dekota kullanıldı. Böylelikle estetik bir görüntü oluşturuldu ve motorun yuvasından ayrılma riski 

ortadan kaldırılmış oldu. 

Kanatlar ve kuyruğun gövdede birleşmesi PLA ile sağlandı. Bu malzeme üretim kolaylığı ve 

sağlamlığı için tercih edildi. Kırıma uğradığında, maliyetinin az olması ve 3D yazıcı ile 

üretilebilirliği üretim ekibine hız kazandırdı. 

Kanat üretiminde de en çok kullanılan malzeme balsa oldu. Balsa işlem kolaylığı ve sadelik 

konusunda oldukça öne çıktığı için tercih edildi. Airfoil profili belirlendikten sonra lazer kesim 

atölyesinde imalatı tamamlandı. Üretilen airfoiller belirli aralıklarla 12 mm’lik karbon borulara 

sabitlendi. Daha sonra ilgili yerlere 3mm’lik ince balsa çıtalar yerleştirildi. Kaplama filmine 
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yüzey olması için bazı bölgeler 1mm’lik balsalarla kaplandı. Bu işlemler bittikten sonra kaplama 

filmi ütü yardımıyla kanatlara yapıştırıldı. Maliyetin artması engellenmek için bu işlem ev 

ütüsüyle gerçekleştirildi.  

Üretim süreci boyunca maliyeti yüksek ve üretimi karmaşık olan her yapıdan kaçınıldı. Üretilen 

aracın sadeliğine ve sağlamlığına önem verildi. 

2.7 Hakem Takdiri 

İkarus İHA Takımı olarak çalışmalarımız Samsun Üniversitesi bünyesinde yapıldı. Takımdaki 

her üye farklı şehirde olduğu ve pandemi döneminde hazırlandığımız için üretim süreci oldukça 

sıkıntılıydı. Karar verdiğimiz görevi gerçekleştirmek için öncelikle otonom uçuş denemeleri 

yapıldı. Zaman sıkıntımız olduğu için görüntü işleme ve nesne tanıma işlevlerine başlandı, 

fakat görevin 2.kısmı olan nesne tanıma için uçuş denemesi yapılamadı. Ağustos ayı itibariyle 

nesne tanıma ile yarım kalan yerden ilerlemeye ve uçuş denemelerinin görevin 2. kısmı için 

yapılmasına karar verildi. 

Detaylı tasarım ve uçuş videosunda;  

• Üretimin her aşamasından görüntüler eklemeye çalışıldı. Fakat süre kısıtlı olduğu için 

yalnızca 4 ekip üyesi kendini tanıtabildi. 

• Katıldığımız mevcut İHA’nın ilk üretiminden itibaren üretilen her prototipinden çizim, 

görsel ve video kesitleri alınarak aynı araçtan defalarca üretildiği gösterilmeye çalışıldı.  

• Denediğimiz görev uçuşlarından rapor gönderim tarihine kadar çeşitli nedenlerle 

başarılı uçuş elde edilemedi fakat başarısız da olsa görev uçuşu denemelerimizden bir 

videoyu ilgili kısma ekledik. 

• Videoların arkasına eklenen ses, telif hakkına girmeyecek şekilde özenle seçildi. 

• Uçuş videolarında ve donanım entegrasyon aşamasında görülen GPS, değiştirildi. 

Çeşitli nedenlerden dolayı kullanımına geç başladığımız Pixhawk Cube Orange ve 

Here 3 GPS raporda belirtilmiştir. Uçuş alanında kullanılacak olan uçuş kontrol kartı  ve 

GPS bunlardır. 

Takımdaki 2 üye(Aslıhan CANER, Nursebil CANBOLAT) dışında bütün üyelerin yarışmadaki 

ilk deneyimleri ve buna rağmen defalarca İHA üretilebildi, kırımlı- kırımsız birçok uçuş 

gerçekleştirildi. Önümüzdeki yaklaşık 40 günlük süreçte üretim ve görev uçuş testleri devam 

edecek, aracımız Arf tüm yazılım ve donanımlarıyla başarılı görev uçuşu yapacak hale 

getirilecek. 
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3. Bütçe Tablosu 

İkarus İHA Takımı olarak 1. maddi desteği almadan temin edilen malzemeler ve henüz 

temin edilemeyen malzemeler aşağıdaki bütçe tablosunda belirtilmiştir. 

 

Tablo 3.1: Bütçe Tablosu 

 
No 

Talep edilen 

malzeme/hizmet vb. 

 
Miktar (TL) 

 
 

Gerekçe 
 

1 
 

Pixhawk Cube Orange 
+Here 3 

 
5.191,00 

 
Uçuş kontrol kartı ve GPS 

2 Lipo pil 599,00 Batarya 

3 Telemetri 884,00 Haberleşme Modülü 
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