ucakyapim2

25/8/05

11:57

Page 18

‹LK UçA⁄›m›
nas›l YAPt›m?

Küçük lastik motorlu bir uça¤›n
parçalar›yd› kutudan ç›kanlar. Balsa
a¤ac›ndan ç›talar vard› ince ve uzun.
Yine incecik balsa plakalar, zar gibi incecik bir de kaplama ka¤›d› ç›kt›. Sert
plastikten bir burun, üç adet tekerlekle bir adet de pervane ç›kt› kutudan.
Bir de ayr›nt›l› bir plan ç›kt›. Hepsi
buydu. En guzeli de kutunun üzerinde
modelin bitmiﬂ halde uçarkenki resmiydi. Bunca malzeme bir uça¤a nas›l
dönüﬂecekti?
Hemen hemen bitmiﬂ haz›r plastik
veya köpükten uçaklar da vard› çarﬂ›da; harçl›¤›m yetmemiﬂti onlara. Ancak, uça¤›m› kendim yapmal›yd›m ve
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ahﬂap olmal›yd›. Planda anlat›l›yordu
zaten nas›l yap›laca¤›. Önce düz bir
yer bulmal›yd›m. Yap›ﬂkan bantla plan› tutturabilece¤im, üzerine i¤nelerle
balsa ç›talar› tutturup birbirlerine yap›ﬂt›raca¤›m bir masa gerekliydi bana.
Plan 1/1 ölçe¤indeydi. Yani plan›
masaya bantla yap›ﬂt›racakt›m. Gövde-

ye kullan›lacak ç›talar› plan üzerindeki uzunlu¤a uygun boyda kesip, plan›n üzerine i¤neleri çapraz kullanarak masaya sabitleyecektim. Alt ve
üstteki uzun ç›talar gövdenin bel ke-
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mikleriydi. Bu ikisinin aras›na da minik minik ç›talar yap›ﬂt›r›yordum.
Gökyüzüne ç›k›lacak minyatür bir
merdiveni and›rmaya baﬂlam›ﬂt› gövde yana¤›. Plan, ilkinin ayn› olan bir
tane daha yapt›r›yordu bu merdivenden.
Sonra bunlar› yan yana koyup aralar›n› ç›talarla yap›ﬂt›r›verdim. Uzun
bir kutu gibi gövdenin iskeleti ç›km›ﬂ-

t› ortaya. Evet uça¤a benziyordu; peki kanatlar nas›l inﬂa ediliyordu?
Plan onlar› da anlat›yordu. Balsa
plakalar› kullanacakt›m bu kez. Kanatta uzunlamas›na kullan›lan ana ve yard›mc› kiriﬂler vard›. Aralar›ndaysa kanada aerodinamik ﬂeklini veren ve ad›na sinir denen minik kaburgalar vard›.
On adet bir tarafta, on adedi de kanad›n di¤er taraf›ndayd›.

Önce tek tek balsa plakalar›n üzerine bu sinir ﬂekillerini çizdirdi plan.
Sert bir a¤ac› ﬂablon olarak kulland›¤›m için yumuﬂak balsay› çizip kesmek
zor olmad›. Sinirlerin içlerinden, üst
ve altlar›ndan uzun kiriﬂler geçiyordu.
Yine plan›n üzerindeki yerlerine i¤nelerle tutturarak birbirleriyle yap›ﬂt›rarak kanad› inﬂa ediyordum. Gerçek
uçaklar da böyle mi yap›l›yordu acaba?
Kanatta eleronlar yani uça¤› gövdesinin uzunluk ekseninde çevirecek ve
ayn› anda birbirlerine ters yönde aç›larak çal›ﬂan kanatlar›n arkas›nda ve
ucuna yak›n kanatç›klar vard›. Onlar›
da kesip yerlerine yap›ﬂt›rd›m. Yat›ﬂ
yapt›ran bu kanatç›klar gerçe¤indeki
gibiydi. Kanat iskeleti de gövdeninki
gibi göz al›c› olmuﬂtu. Kuyru¤undaysa
dikey yön dümeniyle yatay yunuslama
dümenleri kalm›ﬂt›. Kanatlar gibi onlar
da çabucak çizilip, kesilip yap›ﬂt›r›lm›ﬂt› gövdedeki yerlerine. Kanat gövdenin
üzerine denk geliyordu, yani kokpitin
tam alt›na. (Kokpitine oturabilir miydim bu ufac›k ﬂeyin?)
Eylül 2007
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Kokpitin alt hizas›ndaysa plana göre büktü¤üm tellerin oluﬂturdu¤u iniﬂ
tak›mlar› gelmiﬂti. Plastik burnunu yerine tak›p pervanesini de tel ile tutturunca uçak iyice ortaya ç›km›ﬂt›. S›rada ﬂimdi verilen kaplama ka¤›d›n› uça¤›n d›ﬂ yüzeylerine uygun büyüklükte
kesip yap›ﬂt›rmak ve zamk› kuruduktan sonra da suyla ›slatarak gerilmesini sa¤lamak vard›. Bu kaplama hafif olmal› ve hava geçirmemeliydi. Lastik
motorunuysa ya¤ ile yumuﬂatmal›yd›m. ‹nﬂaata baﬂlarken gözüme ne kadar karmaﬂ›k görünmüﬂtü kutudan ç›kan uçak ve plan.
A¤›rl›k merkezi ayn› planda öngörülen yerde ç›km›ﬂt›. Demek ki plan› hayata geçirirken hiç hata yapmam›ﬂt›m. (Gerçek bir uça¤a
o kadar cok benziyordu ki,
içine binip uçmuﬂtum çoktan…) ﬁimdi bir düzlük bulmal›yd›m uça¤›mla gökyüzüne ç›kmak için. Gerçek uçaklarda böyle mi yap›l›yordu
acaba? ‹leride gerçe¤ini de
yapmak istiyordum. Ne zaman yapabilecektim gerçegini?
Hayat›nda en az bir kez
model uçak kutusunu açan
bir kiﬂi, bu yaz›daki resimleri
garipsemeyecektir. Olsa olsa
boyutlar›n›n biraz büyük oldu¤unu farkedip bunlar›n
model uçak olmad›¤›n› söyleyecektir. Evet bunlar model
uçak de¤il. Evde yap›lan gerçek uçaklar. Resimlerse bu
makaleye ait, burada olmalar›
bir hata de¤il. Çoktan farketti¤iniz gibi ahﬂap malzemeler,
yöntemler ve görüntüler aynen o model uça¤› inﬂa etti¤iniz masadakiler gibi. Küçük
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olsun büyük olsun, uçaklar› inﬂa etmenin yöntemleri oldukça benzer. Büyü¤ünde malzemeler biraz daha sa¤lam,
boyutlar a¤›rl›klar farkl›. Ancak, hepsinin özü ayn›. Balsa yerine ladin, huﬂ,
›hlamur, kay›n, köknar, sedir, k›z›l çam
ve bilinen birçok a¤ac›n kontrpla¤›
kullan›l›yor. Ahﬂaptan yap›lm›ﬂ bir kanad›n esneme özelli¤i metalden daha
da iyi olmakta. Malzeme aç›s›ndan incelendi¤inde ahﬂab›n yan›s›ra metal
gövde ve kanat, metal gövdeye ahﬂap
kanat ve kaplama malzemesi olarak da
ahﬂap kontrplaklar, çeﬂitli kumaﬂlar ve
ahﬂap malzemeler kullan›l›yor. Son zamanlarda da kompozit yani birkaç malzemenin bileﬂiminden oluﬂan ve “ plas-

tik uçaklar›” oluﬂturan malzemeler
gündemde. Bunlarda ara malzeme olarak balpete¤i, ahﬂap, çeﬂitli köpükler
kullan›l›yor ve yüzeyleri baﬂta cam olmak üzere çeﬂitli kumaﬂlarla kaplan›p
epoksi reçinelerle sertleﬂtiriliyor. Ana
yap›ya yard›mc› olan h›rdavatl›k malzemelerinse kesinlikle uçak evsafl› olmas› gerekli. Çünkü, görüntüsü benzeyen
bir c›vatan›n sa¤laml›¤› ayn› olmayabilir.
Uçaklar›n amatörler taraf›ndan evlerde yap›l›ﬂ amaçlar›n› sadece hobi
olarak nitelemek haks›zl›k olabilir.
Çünkü, ortaya ç›kan ürünle uçabiliyor
olmak, kiﬂiyi bir baﬂka boyuta daha taﬂ›makta. Düﬂünün; hiç bilmedi¤iniz bir
konuda, hatta birçok konuda kendinizi e¤itmeye baﬂl›yorsunuz. Baﬂl›ca konular aras›nda aerodinamik, motor,
elektrik elektronik, marangozluk, metal iﬂleme ve kaynak, hidrolik, pnömatik, boyama ve kompozit malzeme iﬂleme say›labilir. El becerisi ve malzeme
bilgisinin de önemli oldu¤u aç›k. Bir
de uça¤›n›z›n tasar›m› size aitse söyleyecek bir ﬂey kalm›yor.
Baﬂkalar›n›n tasarlay›p baﬂar›yla uçtuklar› uçaklar›n planlar›, amatör
gruplar aras›nda yay›l›yor.
Bir uça¤a ait plan ve malzemeler
bir araya toplanarak, tak›m olarak aynen model uça¤›n›z gibi
kutudan ç›kabilmekte. Hatta
baz› parçalar›, amatörlerce
imece usulü yap›lmakta.
Sözün k›sas›, havac›l›k alan›nda deney yapmaya baﬂl›yorsunuz.
Zaten bu alan, ayn› zamanda “deneysel havac›l›k” olarak
biliniyor ve bu uçaklara da deneysel uçaklar deniyor. Yap›lan u¤raﬂ, boﬂ zaman› de¤erlendirme,
Havac›l›k bilimi kurallar›
çerçevesinde deneyler yapma
ve sonunda da havac›l›¤›n gerektirdi¤i disiplinle uçmak.
Amatör havac› haline gelmek.
K›saca, sevgisi o model
uçak kutusundan ç›kan, hobi
olarak baﬂlay›p zaman zaman
endüstrinin lokomotifi olabilen
ve kiﬂiyi gerçek özgürlü¤e
ulaﬂt›ran bir u¤raﬂ.
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