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ÖZET
Bu çalışmada, özgün olarak tasarlanmış ve imal edilmiş meyledebilir pervane sistemi ile dikey iniş
kalkış (DİK) yapabilen, ayrıca konvansiyonel uçuş kabiliyetlerine sahip bir insansız hava aracının
(İHA) tasarım, imalat ve test çalışmaları belirtilmiştir. Ele alınan uçak kanat uçlarında ve kuyruk
kolları arasına yerleştirilen toplam altı adet sabit hatveli pervane-motor sistemiyle tahrik
edilmektedir. Kanat uçlarında bulunan motor grupları gövde y-ekseni etrafında 90 derece
dönebilmektedirler. Kanat uçlarındaki motorlar, dikey kalkış sonrasında meylederek, dikey uçuş
fazından geçiş uçuş fazına, son olarak da konvansiyonel uçuş fazına geçmektedir. Kavramsal tasarımı
tamamlanan insansız hava aracının prototip imalatı gerçekleştirilerek uçuş testleri yapılmıştır.
Prototip uçakla yapılan uçuş testlerinde, uçak dikey olarak havalanmış, havada askı pozisyonundan
seyir uçuşuna geçiş yapmış ve son olarak konvansiyonel iniş gerçekleştirmiştir. Yapılan test
çalışmaları ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar bu bildiri içerisinde kısaca verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Uçuş Mekaniği, İnsansız Hava Aracı (İHA), Dikey İniş Kalkış (DİK)

ABSTRACT
In this study, design, construction and flight demonstration studies of a novel, fixed wing, tiltpropeller, vertical take-off and landing (VTOL) capable UAV have been presented. The aircraft also
has the capability of conventional take-off and landing. The aircraft has been driven via six motor
systems placed on both wing tips and placed between the tail booms. The motor groups placed on
wing tips have a capability of tilting about ninety degrees around y-axis of the aircraft. After vertical
take-off, the motor groups placed on the wing tips, start to tilt and the aircraft perform the transition
flight and eventually the conventional cruise flight. After completing the conceptual design, the
prototype of the unmanned aerial vehicle has been constructed and the flight tests were carried out.
During flight tests with prototype aircraft, the aircraft takes vertically, translates from the hover
position to the cruising flight, and finally performs conventional landing. The test works and the
results obtained from these studies are given briefly in this paper.
Key words: Flight Mechanics, Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Vertical Take-Off and Landing
(VTOL)
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1.

GİRİŞ

Dikey uçuş yapabilen döner kanatlı sistemler ve konvansiyonel uçuş yapabilen sabit kanatlı
sistemlerin sahip oldukları avantajları tek bir uçak üzerinde toplama çalışmaları 1920’ lere
kadar dayanmaktadır. Bu konudaki ilk örnekleri 1920’li yıllarda Henry Berliner ve Nikola
Tesla’nın çalışmalarında görmek mümkündür [3]. Son zamanlarda dikey iniş kalkış
kabiliyetine sahip sabit kanatlı İHA çalışmaları da önemli ölçüde artmıştır. Meyledebilir
rotor sistemine sahip Bell Eagle Eye uçağı, İsrail Havacılık Endüstrisi (IAI) tarafından
geliştirilen Panther ailesi [2] bunlara örnek teşkil etmektedir. NASA tarafından geliştirilen
GL-10 Greased Lightning [4, 11] uçağı, meyledilebilir kanat ve yatay stabilize yapısına
sahip özgün tasarımlı bir uçak olmuştur. Bir başka çalışmada, Kore Havacılık Araştırma
Enstitüsü (Korean Aerospace Research Institue, KARI)’ nde, Smart UAV adı altında
meyledebilir rotor sistemine sahip bir insansız hava aracı tasarlanmış, imal edilmiş ve test
uçuşları gerçekleştirilmiştir [1]. Ülkemizde, Uğur Özdemir ve arkadaşları tarafından yapılan
TURAC İHA [7], Kaan Taha Öner ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği SUAVİ İHA [6] ulusal
çalışmalara örnek gösterilebilir.
İkinci bölümde kavramsal tasarım adımları, ilk ağırlık tahmini, tasarım sonucu ve prototip
uçak imalat adımları belirtilmiştir. Üçüncü bölümde, denge analizi ve kontrol özellikleri
kısaca anlatılmıştır. Dördüncü bölümde yapılan test çalışmaları ve sonuçları açıklanmıştır.
Sonuç kısmında ileri çalışmalardan bahsedilmiştir.

2. TASARIM VE PROTOTİP UÇAK İMALATI
2.1. Görev ve Gereksinim Belirlemesi
Tasarımın birinci adımı olarak uçak görev tanımının belirlenmesi ve uygun bir eskiz çizimi
yapılmıştır. Uçağın dikey olarak yerden kalkış yapması, havada askı uçuşu olarak tabir
edilen durağan durumdan geçiş manevrası yaparak seyir uçuşuna geçmesi ve mümkünse
yeniden askı uçuşu moduna dönerek iniş gerçekleştirmesi uçağın öncelikli görevi olarak
tanımlanmıştır. Uçağın dikey iniş-kalkış yapabilmesinin yanı sıra, uçağın konvansiyonel
şekilde iniş kalkış yapabiliyor olması da görev gereksinimlerinden birisidir. Faydalı yük ve
havada kalış süresi için belirli bir kıstas belirlenmemiştir. Havada kalış süresinin, ilgili uçuş
denemelerinin yapılması için yeterli sürede olması kâfi görülmüştür. Görev gereksinimleri
arasında, uçağın yerden kolay bir şekilde kontrol edilebiliyor olması, geçiş uçuşunda
yunuslama açısının sabit kalması kıstasları belirlenmiştir. Bu görev gereksinimleri ile
amaçlanan, konvansiyonel uçuş kabiliyetlerine sahip uçakların avantajları ile dikey iniş
kalkış yapabilen döner kanatlı uçakların avantajlarını bir uçak üzerinde bir araya getirmektir.
Yukarıda belirtilen görev kıstasları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda Şekil
1’ de verilen eskiz çalışması yapılmıştır. Şekil 1’ de görüleceği gibi, çift kuyruk kollu kuyruk
yapısına sahip, öne ok açılı sabit kanatlı bir uçak sistemidir. Her iki kanat ucunda ters yöne
dönebilen ikişer pervaneden oluşan motor grupları yer almaktadır. Bu motor grupları gövde
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y-ekseni etrafında 90 derece dönüş yapabilme kabiliyetine sahiptir. Ayrıca, arka kuyruk
kolları arasında yer alan iki motordan oluşan ayrı bir motor grubu daha yer almaktadır.
Kuyruk düzenlemesi “H” kuyruk yapısına sahiptir.

Şekil 1: Kavramsal tasarım eskiz çıktısı.

İcra edilecek uçuşun üç ana moddan oluşacağı düşünülmüştür. Birinci mod dikey uçuş
modudur. Dikey uçuş modu dikey kalkış, dikey iniş ve askı uçuşlarını kapsamaktadır. Geçiş
uçuş modu, askı uçuşundan konvansiyonel seyir uçuş moduna geçişin gerçekleştiği uçuşu
kapsamaktadır. Konvansiyonel uçuş modu, konvansiyonel iniş-kalkış ve seyir uçuşlarını
kapsayan uçuş modudur.
2.2 Ağırlık Tahmini ve İlk Boyutlandırma
Ağırlık tahmini ve boyutlandırma adımında, konvansiyonel tasarım adımlarının yanında
uçağın dikey iniş kalkış kabiliyeti de dikkate alınarak yapılmıştır.
İlk ağırlık tahmini (1) denklemiyle başlatılmıştır [9, 10].
𝑊0 = 𝑊𝑐𝑟𝑒𝑤 + 𝑊𝑝𝑙 + 𝑊𝑓𝑙 + 𝑊𝑒

(1)

Mürettebat (𝑊𝑐𝑟𝑒𝑤 ) ve yakıt (𝑊𝑓𝑙 ) ağırlıkları olmaması ve boş ağırlığın (𝑊𝑒 ), itki (𝑊𝑝𝑟𝑝 ) ve
yapısal (𝑊𝑠𝑡𝑟 ) ağırlıklar şeklinde ayrılmasıyla denklem (1) aşağıdaki şekilde yazılabilir,
𝑊0 = 𝑊𝑝𝑙 + 𝑊𝑝𝑟𝑝 + 𝑊𝑠𝑡𝑟

(2)

Denklem (2) de verilen faydalı yük ağırlığı (𝑊𝑝𝑙 ) kullanılacak ekipmanın seçilmesiyle
belirlenmiştir. Kullanılacak ekipmanın toplam ağırlığı 12,04 N olarak belirlenmiştir. Bu
ekipman, uçuş kontrol kartı, kontrol kartı bataryaları, servo motorları, telemetri ve tüm
duyargaları kapsamaktadır.
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Uçağın itki sisteminin ağırlığının belirlenmesi için seçilen bazı pervane-motor-batarya
grupları ile statik itki testleri yapılmıştır. Elde edilen değerler Tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo 1: İtki sistemi statik itki testleri ve sistem ağırlıkları

a
b

𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐵𝑎ş𝚤𝑛𝑎
𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑘 İ𝑡𝑘𝑖 a , N

Tüm Sistem
(6 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑏 )𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚
𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑘 İ𝑡𝑘𝑖, 𝑁

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 b , 𝑁

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘
𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑘 İ𝑡𝑘𝑖

17.66

105.95

19.62

0.19

22.07

132.44

28.80

0.22

29.72

178.35

42.48

0.24

Üretici firma tarafından önerilen voltaj ve pervane sistemi
Batarya ağırlıkları da dâhil edilmiştir.

Yapılan yaklaşımlar sonucunda denklem (2) aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
𝑊0 = 12.04 𝑁 + 0.275𝑊0 + 0.6𝑊0

(3)

Denklem (3) çözüldüğünde 𝑊0 = 96.30 𝑁 olarak hesaplanır.
İlk ağırlık tahmininden sonra [9] numaralı kaynakta verilen yöntemler doğrultusunda ilk
boyutlandırma yapılmıştır. Bu boyutlandırmaya dayanarak yapılan CAD modeli ve uçağın
bazı ölçüleri Şekil 2’ de gösterilmiştir.

Şekil 2: İHA CAD modeli a) Konvansiyonel uçuş modu, b) Dik uçuş modu

Uçağın bazı tasarım parametreleri ve ölçüleri Tablo 2’ de verilmiştir
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2.3 Prototip Uçak İmalat
Test Uçakları:
Nihai uçak imalatının yapılmadan önce uçak üzerinde kullanılacak alt bileşenlerin (motor
testleri, motor dönüş mekanizmaları testleri, mikro denetleyici ve eyleyicilerin çalışması, açı
kestirimi…) test edildiği 5 adet test platformu tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Bunlar V1, V2,
V3, V4a ve V4b olarak adlandırılmıştır. Bu modeller farklı serbestlik derecelerinde test
edilebilen, 3 motorlu test platformlarıdır. V1, V2 ve V3 test platformları kanat, kuyruk ve
aerodinamik kontrol yüzeylerinden harici olarak sadece askı uçuşu kontrol testlerinin
yapılması için tasarlanarak imal edilmiştir.
Tablo 2: İlk boyutlandırma sonucu ağırlıklar ve uçak ölçüleri
Parametre

Uçak

𝑊𝑠𝑡𝑟 , N

57,78

𝑊𝑃𝑟𝑝 , N

26,49

𝑊𝑝𝑙 , N

12,04

𝑊0 , N

96,30

𝑉𝑐𝑟 , m/s

20

𝑉𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 , m/s

16
Parametre

S

Kanat
0,46 m

Yatay Stabilize
2

0,216 m

2

Dikey Stabilize
0,102 m

Açıklık Oranı

5,13

3,2

1,81

c̅ (veter)

0,3 m

0,25 m

0,23 m

𝑥̅𝐴𝐶

0,25

0,327

-

λ (daralma oranı)

0,714

0,73

0,588

Λ𝐿𝐸 (HK ok açısı)

-10 der.

22 der.

45 der.

2

V1 modeli, ana motorları meyledebilecek şekilde tasarlanarak imal edilmiştir. Bu modelden,
testler sırasında motor meyil mekanizmaları kırıma uğradığı için, sağlıklı test sonuçları
alınamamıştır. Daha sonra imal edilen V2 test platformu, kol uçlarına sabitlenmiş 3 motorlu
şekilde imal edilmiştir. Bu sistem yalpa ve yunuslama eksenleri etrafında serbest dönüş
hareketi yapacak şekilde tasarlanarak imal edilmiştir. V1 ve V2 modellerinin testlerinin
yapılabilmesi için 3 ve 2 serbestlik dereceli test yatakları tasarlanarak imal edilmiştir. Şekil
3’de V1 - V2 modelleri ve bağlı oldukları 3-2 serbestlik dereceli test yatakları da
görülmektedir.
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Şekil 3: Kontrol donanımı testleri için imal edilen a) V1 ve b) V2 test platformları

Askı uçuşu için geliştirilen kontrol kodunun ve tüm donanım testleri için V3, V4a ve V4b
test platformları imal edilmiştir. V4 platformlarının imal edilmesindeki amaç, tüm alt
bileşenlerle birlikte, motor dönüş mekanizmasının test edilmesi ve geliştirilen kontrol
algoritmalarının geçiş uçuşu için denenmesidir. İmal edilen V3 ve V4b test uçakları Şekil 4’
de gösterilmiştir.

Şekil 4: V3 ve V4b Test modelleri

Ana Uçak İmalatı
Test platformlarının imalatı ve gerekli testlerin yapılmasının ardından ana uçak tasarım
güncellemesi yapılmış ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Tasarımı yapılan uçağın imalata
yönelik CAD modeli oluşturulmuştur. İmalat için ABS plastik, ahşap ve kompozit malzeme
olmak üzere toplam 132 parça ayrı ayrı tasarlanmıştır. Oluşturulan CAD model yardımıyla,
kompozit parçaların imal edilmesi için gerekli kalıp tasarımları yapılmıştır. Şekil 5’de,
uçağın kanat ve gövde imalatı için gerekli kalıpların dikey işleme tezgâhında işlenme
aşaması gösterilmektedir.
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Şekil 5: Kanat kalıbı işlenmesi ve bitmiş gövde kalıbı

Uçağın imalatında cam elyaf takviyeli kompozit, karbon elyaf takviyeli kompozit, ahşap ve
plastik malzeme kullanılmıştır. Uçak gövde kısmı, ahşap konstrüksiyon üzerine cam elyaf
takviyeli kompozit malzeme olarak ima edilmiştir. Aynı şekilde kanatlar ahşap, nüve ve
kompozit malzemeler kullanılarak imal edilmiştir. Kompozit malzeme imalatında vakum
infüzyon yöntemi kullanılmıştır. Şekil 6’da kalıp içerisine yerleştirilen kompozit malzemeler
gösterilmektedir.

Şekil 6: Kompozit imalatı ve kanat iç kısım montajı
Şekil 7’ de, imalatı biten ilk ana uçak prototipi görülmektedir.

Şekil 7: İmalatı tamamlanmış nihai uçak
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İmalat sonucunda yapılan ölçümler sonrasında tasarım ve imalat sonrası beklenen
komponent ağırlıkları karşılaştırılarak Tablo 3’de özet olarak verilmiştir.
Tablo 3: Uçak komponent ağırlıkları tasarım ve imalat sonrası karşılaştırması
Parametre

Tasarım Değeri

Ölçülen Değer

We, g

5.890

6.600

Wprp, g

2.700

2.696

Wpl, g

1.227

1.450

W0, g

9.817

10.760

3. DENGE ANALİZİ VE KONTROL
3.1 Denge Analizi

Uçağın askı uçuşu, konvansiyonel seyir uçuşu ve geçiş uçuşu durumları için denge analizi
yapılmıştır. Denge analizinde her bir uçuş modu farklı uçuş fazları için incelenmiştir. Denge
durumu incelemesinde, ilgili uçuş fazında uçağa etki eden toplam kuvvet ve moment
değerlerini sıfır yapacak hücum açısı, motor gaz kolu ayarları, motor oturma açısı değerleri
ve uçuş moduna göre yunuslama dümeni açısı hesaplamaları yapılmıştır. Elde edilen
değerler, grafikler halinde aşağıda Şekil 8’ de verilmiştir.
Şekil 8a’da, ön motor meyil açısı (𝜇𝑚 ) ve ön motorlar gaz kolu ayarı (𝛿𝑡𝑚 ) parametrelerinin uçuş
hızına göre aldığı değerler gösterilmiştir. Şekilden de anlaşılacağı üzere uçak geçiş uçuşuna
başlamadan önce gaz kolu ayarı 0,8 mertebesinden, geçiş uçuşu sonunda 0,2 mertebesine
inmektedir. Şekil 8b’ de, hız değişimine göre yunuslama dümeni açısı (𝛿𝑒 ) değişimi ve arka
motor gaz kolu ayarı (𝛿𝑡3 ) değişimleri gösterilmiştir. Arka motor gaz kolu seyir uçuşuna geçiş
yaparken 0 olmaktadır. Şekil 8b’ de verilen yunuslama dümeni açısı (𝛿𝑒 ) incelendiğinde, açının
öncelikli olarak taşıma yapma yönünde değiştiği belirli bir hız aralığından sonra bu yunuslama
dümeni açısının negatif taşıma yapacak şekilde açı aldığı görülmektedir.

Şekil 8: Ön motor meyil açısı (𝜇𝑚 ) ve ön motorlar gaz kolu ayarı (𝛿𝑡𝑚 ) parametrelerinin
uçuş hızına göre aldığı değerler
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3.2 Kontrol İncelemesi
Tasarlanan uçak dik uçuş, geçiş uçuşu ve konvansiyonel uçuş olmak üzere üç farklı uçuş
moduna sahiptir. Her uçuş modu kendi içerisinde başlı başına bir kontrol stratejisi
barındırmak durumundadır. Bunun yanı sıra, uçağın kontrol edilebilmesi ve istenilen
hareketleri yapabilmesi için her uçuş modunda ilgili hareketin kontrolünü sağlayacak olan
kontrol elemanlarının belirlenmesi gerekmektedir. Tablo 4’ de farklı uçuş modları için
kullanılan kontrol yöntemleri tanımlanmıştır. Özellikle geçiş uçuşundaki yalpa ve istikamet
kontrolü esnasında kontrol motor gaz kolu değerleri, motor meyil açıları geliştirilen bir
algoritma sayesinde belirli bir birleşme fonksiyonuna göre kontrol edilmektedir. Ayrıca geçiş
uçuşunda, arka motor ve yunuslama dümen açısı belirli bir fonksiyona göre ortak
kullanılmıştır.
Tablo 4: Uçuş modlarına göre kontrol elemanları
İstikamet Hareketi
Kontrolü

Ön motor itkilerinin
diferansiyel değişimi

Ön motor meyil
açılarının diferansiyel
değişimi

Dikey
Uçuş

Yalpa Hareketi Kontrolü

Arka motor itki değişimi

Geçiş
Uçuşu

Yunuslama Hareketi Kontrolü

Arka motor itki değişimi
+
Yunuslama dümeni açı değişimi

Kon.
Uçuş

Uçuş
Modu

Yunuslama dümeni açı değişimi

Eşzamanlı, ön motorlar meyil açısı ve ön motor
itkilerinin diferansiyel değişimi

Yalpa dümeni açı değişimi

İstikamet dümeni açı
değişimi

Uçağın uzunlamasına kararlılık analizi belirli uçuş koşulları için yapılmıştır. Bu uçuş
durumlarında uçağın kısa ve uzun periyot incelemeleri yapılmıştır. Elde edilen değerler
Tablo 5’ de verilmiştir. Uzunlamasına kararlılık incelemesinde kaynak [5] de verilen durum
uzayı gösterimi kullanılmıştır. Denge ve kararlılık analizleri detaylı açıklamaları için kaynak
[8] incelenebilir.
3.3 Uzunlamasına Kararlılık Analizi
Tablo 5: Farklı uçuş koşulları için uzunlamasına hareket modları
𝑽∞
𝑽∞
𝑽∞
𝑽∞
𝑽∞

Uçuş Verileri
= 𝟎𝟏 𝒎/𝒔; 𝒉 = 𝟖𝟒𝟐 𝒎
= 𝟎𝟓 𝒎/𝒔; 𝒉 = 𝟖𝟒𝟐 𝒎
= 𝟏𝟎 𝒎/𝒔; 𝒉 = 𝟖𝟒𝟐 𝒎
= 𝟏𝟓 𝒎/𝒔; 𝒉 = 𝟖𝟒𝟐 𝒎
= 𝟐𝟎 𝒎/𝒔; 𝒉 = 𝟖𝟒𝟐 𝒎

Kısa Periyot Modu
−0,3658 ± 0,2298𝑖
−1,1736 ± 1,0019𝑖
−2,2275 ± 2,0260𝑖
−3,3060 ± 3,0495𝑖
−4,3915 ± 4,0713𝑖
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Uzun Periyot Modu
0,1449 ± 0,3095𝑖
0,0691 ± 0,4733𝑖
0,0184 ± 0,49𝑖
−0,0074 ± 0,4923𝑖
−0,02643 ± 0,4924𝑖
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Tablo 5’ den anlaşılacağı üzere yaklaşık 15 m/s den düşük hızlarda uçak kararsızdır. Yapılan
hesaplamalarda bu değer kesin olarak 13,5 m/s bulunmuştur. Uçağın kararsız olduğu
durumların kararlı hale getirilmesi ve yeterli kontrol özelliklerinin sağlaması amacıyla kapalı
çevrim, oransal (P) ve oransal/integral (PI) otomatik kontrol sistemlerinin kullanılmasına
karar verilmiştir. Tüm uçuş modlarını kapsayacak şekilde geliştirilen bir kontrol algoritması
uçak üzerine yerleştirilen yerleşik kontrol kartına kodlanmıştır. Kontrol kodunun çalışması
için gerekli duyargalar kontrol kartına entegre edilmiştir.

4. UÇUŞ TESTLERİ
İmal edilen ana uçak, iç ortam ve dış ortamda olmak üzere farklı uçuş tipleri için uçuş
tecrübelerine tabi tutulmuştur. İç ortamlarda yapılan testlerde uçak, bir yardımcı tarafından
kontrollü olarak tutulmuştur. İç ortamda, atmosferik bozuntular olmaması nedeniyle, dış
ortam testlerine çıkılmadan önce, iç ortam testleri yapılarak kontrol bilgisayarının çalışması
ve referans kontrol komutlarına verilen cevapların nitel ve nicel olarak incelenmesi
sağlanmıştır. Bu testlerin verileri, uçak üzerinden telemetri sistemi ile yer bilgisayarına
aktarılarak kaydedilmiştir. Kaydedilen veriler, uçuş süresi, uçak hız bilgileri, barometrik
irtifa bilgileri, uçak açısal bilgileri, kontrol komutları, motorlara gönderilen itki komutları,
meyil açısı ve uçuş modu bilgileri şeklindedir.
İç ortam ve dış ortam olmak üzere toplam 56 uçuş testi yapılmıştır. Yapılan testlerde
denenen uçuş tipleri, iç/dış ortam bilgisi, başarı durumu ve uçuş sayıları Tablo 6’da
verilmiştir. Başarısız testlerden sonraki süreçlerde, tamirat/onarım ve teorik düzeltme
çalışmaları yapılarak uçağın nihai olarak istenen duruma gelmesi sağlanmıştır. Başarılı ve
başarısız ayrımında, uçağın ciddi şekilde kırıma uğradığı testler başarısız testler olarak
nitelendirilmiştir.
Tablo 6: İcra edilen uçuş tecrübelerinin dağılımı
Deney Tipi

İç Ortam
(Kontrollü)

Dış Ortam

Başarısız

Başarılı

Dikey Kalkış – Askı – İniş
Dikey Kalkış => 80der Geçiş
80der Dikey Kalıkış – İniş
Konv. Kalkış – İniş
Dik Kalkış => Konv. Geçiş
TOPLAM

11
6
6
23

15
2
10
3
3
33

1
2
1
4

26
8
9
1
8
52

Uçuş esnasında, zamana bağlı olarak alınan verilerin kaydedilmesinin yanı sıra, yer kamerası
ve uçak üzerine yerleşik kameralar ile yapılan testlerin görüntü kayıtları tutulmuştur. Bu
veriler ve görüntü kayıtları derlenerek uçağın kontrol karakteristikleri incelenmiştir. Şekil
9’da, yapılan testler sırasında kaydedilen askı uçuşu ve geçiş uçuşu görüntüleri yer
almaktadır.
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Şekil 9: Ana uçak testleri yer kamerası ve gövde üstü kamera ile alınan görüntüler

Şekil 10’da verilen grafikte uçağın askı uçuşundan seyir uçuşuna geçişi sırasında uçağın
hızındaki değişimi göstermektedir. Bu grafikte uçağın askı uçuşundaki hızı ~3 m/s civarında
ölçülmektedir. Geçiş uçuşuna başlanmasıyla bu hız artmakta ve seyir uçuşuna başlandığında
bu hız 16-17 m/s mertebesine yükselmektedir. Kullanılan hız duyargasının hız ölçüm
hassasiyeti ±2 m/s civarındadır.

Şekil 10: Dış ortam geçiş uçuşu meyil açısı (𝜇𝑚 ) ve uçuş hızı (V) değişimi
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5. SONUÇ
Bu bildiride, açı verilebilir pervane sistemine sahip, dikey iniş kalkış yapabilen bir insansız
hava aracının, tasarım, imalat ve test uçuşu çalışmaları anlatılmıştır. Çalışma kapsamında
amaçlanan, döner kanatlı uçakların dikey iniş kalkış kabiliyetleri ile sabit kanatlı uçakların
yatay uçuş kabiliyetlerinin bir uçak üzerinde toplanması ve yapılan uçuş testleri ile uçuş
özelliklerinin deneysel olarak incelenmesidir. Yapılan çalışmalarda, amaca yönelik olarak
uçak tasarımı, tasarlanan uçağın prototip imalatı ve test uçuşları yapılarak belirli veriler elde
edilmiştir.
Çalışmalar halen devam etmekte olup ileriyi yönelik olarak itki sisteminin geliştirilmesi,
faklı tip itki sistemlerinin denenmesi, farklı kontrol yöntemlerinin incelenerek uygulanması,
detaylı olarak aerodinamik özelliklerin incelenmesi çalışmaları yapılabilir.
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