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1.   Proje   Özet�   (Proje   Tanımı)   
İnsansız  Hava  Aracı  (İHA),  uzaktan  kontrol  ed�lerek  ya  da  otonom  olarak  uçuş  gerçekleşt�ren,              
boyutları  b�r  böcek  boyutundan  b�r  yolcu  uçağı  boyutuna  kadar  değ�şeb�len  çok  amaçlı  hava              
araçlarıdır.  Bu  araçlar  kaldırma  ve  �tme  gücünü  genell�kle  elektr�k  ya  da  jet  motorları  �le               
desteklenm�ş  sab�t  veya  döner  kanatlı  s�stemler�nden  sağlarlar.  Tasarladığımız  b�yoes�nlenmel�          
İHA,  muad�ller�nden  farklı  b�r  mekan�zmaya  sah�pt�r.  Kanat  çırpan  tasarımı  �le  doğadak�  kuş             
hareketler�nden  es�nlenerek  tasarlanmıştır.  Projem�z,  kanat  çırpma  hareket�  sayes�nde  �tk�  ve           
kaldırma  kuvvet�  üreterek,  sab�t  ve  döner  kanat  İHA’ların  aks�ne  ayrı  b�r  �tk�  s�stem�ne  �ht�yaç               
duymamaktadır  ve  bu  yönüyle  sab�t  veya  döner  kanat  İHA’lardan  ayrılır.  Orn�thopterler�n            
Türk�ye’de  pek  fazla  b�r  çalışmasını  göremesek  de  b�rçok  ülkede  başarılı  modeller  uzun             
yıllardır  var.  İlk  başarılı  uçuş  gerçekleşt�reb�len  modeller  1960’lı  yıllardan  ber�  mevcut  olsa  da              
�nsansız  olan  b�yom�met�k  modeller�n  gel�ş�m�  son  yıllarda  hız  kazandı.  Tahm�nlere  göre  daha             
az  enerj�  harcayan  ve  çok  daha  �y�  kamufle  olma  özell�ğ�ne  sah�p  olan  orn�thopterler,  yakın               
gelecekte  �nsansız  hava  araçlarına  yön  verecekt�r.  D�ğer  ülkelerdek�  örneklerde  daha  çok            
akadem�k  araştırmalar  �ç�n  deneysel  olarak  gel�şt�r�lm�ş  modeller  olmakla  b�rl�kte  savunma           
sanay�  hatta  sağlık  sektöründe  b�le  kullanılması  �ç�n  tasarlanmış  modeller  b�le  görmek            
mümkün.  Bunun  yanında  �nsan  gücü  kullanarak  kanat  çırpma  hareket�  uygulanan  ve  planör             
g�b�  süzülerek  havada  kalan  hob�  amaçlı  tasarımlar  da  mevcut.  Tasarladığımız  b�yoes�nlenmel�            
İHA’nın  öncel�kl�  kullanım  alanları  arama  kurtarma  ve  �lk  yardım  olsa  da  bunlara  ek  olarak               
b�rçok   kullanım   senaryosu   �ç�n   de   elver�şl�d�r.  
 

2.   Problem/Sorun  
İHA'ların  kapas�teler�,  enerj�  depolama  ve  elektron�k  m�nyatürleşt�rme  konularındak�  son          
gel�şmeler  sayes�nde  öneml�  ölçüde  artmıştır,  ancak  y�ne  de  kuşlar  ve  yarasalar  tarafından             
serg�lenen  manevra  kab�l�yet�  ve  enerj�  ver�ml�l�ğ�n�n  çok  altında  kalmaktadır  [1].  Ayrıca            
d�ğer  �nsansız  hava  araçlarının  g�zl�l�k  gerekt�ren  durumlarda,  yeterl�  kamufle  özell�kler�ne           
sah�p  olamamasından  dolayı  malzeme  taşıma  sırasında  d�kkat  çek�p  deş�fre  olab�lmekted�rler.           
Bu   sorunu   çözmek   �ç�n   doğadan   �lham   alarak    “Black   Mamba”   projes�n�   gel�şt�rd�k.  
 

3.   Çözüm  
Black  Mamba  projes�nde,  �ler�  k�nemat�ğe  dayanarak  kuş  büyüklüğünde  b�r  İHA  oluşturmak            
�ç�n  gel�şt�r�len  b�r  kanat  mekan�zması  vardır.  Bu  sayede  karşılaştırılab�l�r  büyüklüktek�           
mevcut  döner  kanat  ve  sab�t  kanat  İHA’ların  er�şemeyeceğ�  ver�ml�l�ğe  ve  yapamayacağı            
karmaşık  manevralara  ulaşmaktadır.  Çığ,  yangın,  deprem  ve  benzer�  �nsanların  ulaşmasının           
zor,  r�skl�  ve  pahalı  olduğu  durumlarda  afetzedelere  ac�l  yardım  malzemes�  ulaştırmak  �ç�n             
d�ğer  s�stemlerden  daha  ekonom�k  ve  doğadan  es�nlen�ld�ğ�  �ç�n  kamufle  olab�len  kullanışlı            
b�r  İHA  gel�şt�rmey�  hedeflemektey�z.  Ac�l  b�r  durumda  müdahale  edecek  ek�pler�n           
üzer�ndek�  stres  ve  hata  �ht�mal�,  tek  b�r  k�ş�n�n  yönlend�rd�ğ�  b�r  “Black  Mamba”dan  çok              
daha  yüksek  olacaktır.  Arama  ek�b�nden  çok  daha  önce  ulaşarak  b�r  Black  Mamba  kazazedeye              
temel  �lk  yardım  ve  yaşama  umudu  sağlayacaktır.  Böylel�kle  hem  arama  kurtarma            
personel�n�n   �ş�   kolaylaşacak   hem   de   müdahalen�n   başarı   oranı   artacaktır.  
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4.   Yöntem  
Bu   proje   3   alt   �ş   paket�nden   oluşmaktadır.  

4.1   Mekan�k   
Tasarım  çalışmaları  �ç�n  Sol�dworks     
programı  kullanılarak  b�r  katı  model      
oluşturuldu.  Kanat  aşağı  doğru  hareket      
ederken  havanın  kanadın  altına     
dolması  ve  ger�  sürükleme  kuvvet�n�n,      
yukarı  yönlenmes�  �le  b�yoes�nlenmel�     
İHA  kend�n�  yukarı  kaldırab�lmekted�r.     
Projede  tıbb�  �laç,  �nsül�n  �ğnes�,      
tampon  malzemes�  g�b�  hayat     
kurtarab�lecek  ek�pmanları  taşıyacak    
çıkarılıp  takılab�l�r  b�r  taşıyıcı  paket      
olacak.  
 

4.2   Aerod�nam�k   Tasarım   ve   Anal�z  
Aerod�nam�k  anal�zler  �ç�n  Ansys  ve      
k�nemat�k  anal�z  �ç�n  MSC  Adams      
programları  kullanıldı.  Bel�rt�len    
programlarda  çırpan  kanat  mekan�zması     
kullanılmış  ve  kanada  farklı  malzemeler      
atayarak  çırpma  hareket�  yaparken  farklı      
hava  hızı,  hücum  açısı  ve  çırpma       
koşullarında  aerod�nam�k  parametreler�    
hesaplanmıştır.  Hesaplamalara  göre;  yüksek     
hava  hızı  ve  hücum  açılarında  taşıma       
kuvvet�  artmaktadır  ve  sürtünme  arttığı  �ç�n       
�tk�  kuvvet�  azalmaktadır.  Yüksek  çırpma      
koşullarında   �se   �tk�   kuvvet�   artarak,   taşıma   kuvvet�   azalmaktadır.  
 
4.3   Elektron�k   ve   Haberleşme  
İHA’mızın  �tk�  grubunu  çırpan  kanat,  motor,  elektron�k  hız  kontrolcüsü  (ESC),  ana  p�l             
oluşturmaktadır.  İtk�  grubu  b�leşenler�n�n  seç�m�  �ç�n  uçuş  hızı,  kalkış  süres�  ve  mesafes�ne             
bağlı  olarak  gerekl�  maks�mum  �tk�  ve  uçuş  süres�  g�b�  değerler  bel�rley�c�  olmaktadır.  B�z              
projem�zde  öncel�kl�  olarak  sağlık,  �lkyardım  ve  arama  kurtarma  çalışmalarını  amaçladığımız           
�ç�n  İHA’mızda  hayat�  öneme  sah�p  bazı  �lkyardım  ve  ölçüm  modüller�  bulundurmayı            
düşündük.  Kazazedeye  ulaşılması  durumunda  yaralıların  bulunduğu  konumu  yer  �stasyonuna          
göndermek  �ç�n  GPS  modülü,  yaralının  anlık  sağlık  b�lg�ler�n�  uzaktan  tak�p  etmek  �ç�n  ateş              
ölçer  ve  nabız  sensörü  g�b�  modüller  bulunacak.  Kuşun  kend�  durumunu  tak�p  etmek  �ç�n              
basınç   (yüksekl�k)   sensörü   ve   kanat   çırpma   hızı   �ç�n   Hall   Effect   sensörü   bulunacak.   
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5.   Yen�l�kç�   (İnovat�f)   Yönü  
İHA’mızın   d�ğer   İHA   türü   araçlara   göre   bazı   avantajları   ve   yen�l�kç�   yönler�   şunlardır:   

● Drone’lara   kıyasla   uzun   mesafede   enerj�y�   daha   ver�ml�   kullanılab�l�r   [2][3].  
● Çığ  bölges�  g�b�  bölgelere  ulaşırken  drone  ya  da  hel�kopterlere  kıyasla  daha  sess�z             

uçuş  yaparak  yen�  fac�alar  olmasının  önüne  geç�leb�l�r  ve  bölgeye  güvenl�  şek�lde  �lk             
yardım   malzemes�   tem�n   ed�leb�l�r.  

● Drone  ya  da  sab�t  kanatlı  İHA’lara  göre  daha  sess�z  ve  daha  kamufle  b�r  araçtır  bu                
sayede   ekoloj�k   çalışmalarda   canlı   yaşamını   gözlem   amacıyla   kullanılab�l�r   [4].  

● Savunma  sanay��nde,  rut�n  olarak  taranması  gereken  sınır  hattı  g�b�  alanlarda,  ek            
olarak  m�krofon  barındırarak  sess�z  uçuş  özell�ğ�yle  tem�z  b�r  �st�hbarat          
sağlayab�leceğ�n�   düşünmektey�z.  

● Bunlara   ek   olarak   eğlence   sektöründe   de   oyuncak   olarak   p�yasaya   sürüleb�l�rler.  
 

6.   Uygulanab�l�rl�k   
Ürünü  tasarlarken  p�yasada  en  çok  kullanılan  ve  en  ver�ml�  sonuçlar  alab�leceğ�m�z            
programları  terc�h  ett�k.  Tasarım  aşamasında  Sol�dworks,  anal�z  aşamasında  Ansys,  elektron�k           
�c�n  Proteus  ve  yazılım  �ç�n  Ardu�no  programları  kullandık.  Malzeme  açısından  b�rçok  yerde             
bulunab�len  haf�f  ve  dayanıklı  olan  karbon  f�ber  kullandık.  Üret�m  kısmında  �se  3D  yazıcı  ve               
CNC  g�b�  p�yasada  en  çok  kullanılan  c�hazlardan  yararlandık.  Çalışmamızın  Türk�ye  İnsansız            
Hava   Araçları   teknoloj�ler�ne   yen�   boyut   kazandıracağına   �nanmaktayız.  
 

7.   Tahm�n�   Mal�yet   ve   Proje   Zaman   Planlaması  
7.1   Zaman   Ç�zelges�  
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7.2   Malzeme   L�stes�  
Projen�n  en  uygun  mal�yetle  üret�leb�lmes�  �ç�n  öncel�kle  yaygın  �malat  yöntemler�  �le            
�şç�l�ğ�n�n  bas�t  ve  ucuza  �nd�rgenmes�  amaçlanmaktadır.  Bu  doğrultuda  t�tanyum  g�b�           
özelleşm�ş  değerl�  metaller  yer�ne  daha  uygun  mal�yetl�  metal  ve  standart  mekan�k  parçaların             
kullanılması  (Karbon  F�ber)  ve  buna  ek  olarak  kuşun  üret�m  sırasında  özel  kalıp  çıkarma  g�b�               
yüksek   mal�yet   gerekt�ren   üret�m   yöntemler�n�n   kullanılmaması   hedeflenmekted�r.  
 

Ürün  M  F�yat  Ürün  M  F�yat  

Rad�ol�nk-AT10II  
Kumanda   2.4GHz   Alıcı   +   Ver�c�  

1  1818   ₺  0.6   Ml   D�ff.    Ana   D�şl�   (11T)  
0.6   Modül   D�ff.   Ana   D�şl�   (17T)  

2  
2  

54   ₺  
50   ₺  

Karbon   F�ber   Plaka   (3   mm)  4  965   ₺  0.6   Modül   D�ff.   Ana   D�şl�   (42T)   2  42   ₺  

3s   800mAH   L�po   Batarya   4  161   ₺  Plaka   Tutucu   Kuyruk  2  40   ₺  

eMAX-A2212  
Fırçasız   Dc   Motor   (980kV)  

1  118   ₺  M5   Redüks�yon   M�l�  
M5   25   mm   başsız   p�n  

2  
4  

60   ₺  

GY-NEO6MV2  
Uçuş   Kontrol   S�stem   GPS  

1  114   ₺  Tutucu   Baş   bölges�  
Bağlantı   Rot   Arka   Kanat   Tutucu  

2  
2  

30   ₺  

MS5611  
Barometr�k   Basınç   Sensörü  

1  73   ₺  PHS-5M5  del�k  balık  gözü  v�da      
uçlu   rulman  

4  20   ₺  

HMC5883L   -   GY-271  
3   eksenl�   Pusula   Sensörü   

2  64   ₺   Ön   Kanat   Tutucu  
Arka   kanat   Tutucu  

2  
2  

30   ₺  

ESC-30A  
Fırçasız   Motor   Sürücü   Modülü  

1  43   ₺  M2   (10   mm),   M2   (25mm)  
M3   (25   mm)   V�da  

9  
9  

90   ₺  

MPU6050  
İvme   ve   Gyro   Sensör   Kartı  

2  38   ₺  M5   Rulman  6  30   ₺  

STM32F103   Gel�şt�rme   Kartı  1  35   ₺  Küresel   Mafsal   D�şl�   Çubuk  2  25   ₺  

 
Genell�kle  p�yasadak�  standart  b�yom�met�k  İHA’lar  fonks�yonlarına  göre  650-6500  ₺  arasında           
olup   b�z�m   mal�yet�m�z   tamamıyla   dışarıdan   parçaların   alımı   �le   3900   ₺   olmaktadır.  
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8.   Proje   F�kr�n�n   Hedef   K�tles�   (Kullanıcılar)   
Projem�z  doğada  kamufle  olab�ld�ğ�  �ç�n,  savunma  sanay��nde  g�zl�  b�r  şek�lde  �lk  yardım             
yapılması   gereken   durumlarda   �nsanlara   malzeme   tedar�k   etme   amacıyla   kullanılab�lecekt�r.  
Ayrıca  projem�z  kr�t�k  manevralar  yapab�ld�ğ�  �ç�n  doğal  afetlerde  ulaşılması  güç  alanlara            
ulaşımı  daha  kolay  olab�lecekt�r.  Bu  sayede  kazazedelere  ulaşab�l�r,  yerler�n�  bel�rleyeb�l�r,           
onlara   kr�t�k   malzeme   desteğ�   sağlayab�l�r   ve   hayatlarını   kurtarab�l�r�z.  
Projem�z�n  hedef  k�tles�  s�v�l  toplum  kuruluşlarından  olan  Arama  Kurtarma  Derneğ�  (AKUT),            
Ulusal  Med�kal  Kurtarma  Ek�pler�  (UMKE),  Afet  ve  Ac�l  Durum  Yönet�m�  Başkanlığı            
(AFAD),  AKA  Arama  Kurtarma  Araştırma  Derneğ�,  �tfa�ye  teşk�latları  g�b�  doğal  afet            
durumlarında   �nsanlara   yardım   eden   kuruluşlardır.   
 

9.   R�skler  
Gerçek  b�r  ortamda,  mekan�k  kuşun  yaptığı  kanat  çırpma  hareket�  �le  düzgün  b�r  şek�lde              
uçab�ld�ğ�  uygulamalar  l�teratürde  çok  fazla  bulunmadığı  �ç�n  karşılaşab�leceğ�m�z  sorunları          
da   önceden   tesp�t   etmek   zorlaşmaktadır.   Fakat   tesp�t   ett�ğ�m�z   bazı   r�skler   şunlardır;   

● Mevcut  atölye  �mkanlarında  üret�m  yapacak  c�hazların  sağlaması  gereken  toleransları          
sağlamaması.  

● Kullanılan   akış   anal�z   programlarının   �sten�len   hassas�yette   sonuç   vermemes�.  
● Salgından  dolayı  üret�m  süreçler�n�n  aksaması,  bununla  b�rl�kte  malzeme  tem�n�nde          

gec�kmeler�n   yaşanması.  
● Elektron�k  parçaların  uçuş  denemeler�nde  bozulması  ve  tekrar  tem�n  ed�lmes�  �ç�n           

gereken   süren�n   bulunmaması.  
 

10.   Proje   Ek�b�  
 

Adı   Soyadı  Görev�  Okul  Sınıf  Bölüm  Tecrübe  

Hakan   GÜLEŞ  Kaptan  Ytü  4  Mekatron�k   Müh.  Eff�c�ency  
Challenge   2019  

Şevket   ÇELİK  Tasarım  Ytü  2  Mekatron�k   Müh.  -  

Ahmet   Faruk   Günalp  Anal�z  Ytü  2  Mekatron�k   Müh.  -  

Muharrem   BOYRAZ  Elektron�k  Ytü  2  Mekatron�k   Müh.  Ytü   -   Rac�ng  

Meryem   Ece   ÖZYETKİN  Elektron�k  Ytü  1  Mekatron�k   Müh.  -  

Aslı   TEKECİ  Elektron�k  Ytü  2  Mekatron�k   Müh.  -  

Kad�r   ŞAHİN  Haberleşme  Ytü  3  B�lg�sayar   Müh.  -  

Dest�na   KÜLÜNK  Koord�nasyon  Ytü  1  Endüstr�   Müh..  -  
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