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1  Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Ocak 2014 sayısında yayımlanan yazı Taylan Özgür Turan tarafından dilimize çevrilmiştir. 

James Pero

Küçük uçak fikri her zaman ilgi 
çekici olmuştur. Minik, uzak-
tan kumandalı bir uçak, ge-

niş arazilerde araştırma yapmak, afete 
müdahaleyi yönlendirmek veya orman 
yangınlarını gözlemek için maliyeti az 
bir yöntemdir. Fakat, minyatür, uzaktan 

kumandalı hava araçlarının kontrolü 
bazı problemleri beraberinde getiriyor: 
Uçak küçüldükçe rüzgara karşı uçağı 
kontrol etmek zorlaşıyor. Bu neden-
le, Harvard Üniversitesi’nden Sridhar 
Ravi, yaban arılarının uçuş mekaniz-
ması üzerine çalışıyor. Yaban arıları kü-

çük olmalarına rağmen rüzgar kaynaklı 
türbülansta dengeli bir biçimde uçmayı 
öğrenmişlerdir.  

Havacılık ve uzay konusunda öğretim 
üyeliği yapan Ravi, Harvard Üniver-
sitesi Concord Araştırma Tesisi Com-
bes Laboratuvarı’nda Organizmal ve 
Evrimsel Biyoloji Bölümü’nde çalış-
maktadır. Ravi ve bir grup araştırma 
görevlisi ile çalışan laboratuvarın baş 
araştırmacısı Stacey Combes, “küçük 
hava araçlarının” kötü hava koşulların-
da dengeli bir şekilde kalabilen min-
yatür, uzaktan kumandalı uçaklar olan 
küçük hava taşıtlarının tasarımında fay-
dalı olabileceğini umdukları bir araştır-
ma yürütüyorlar.

Ravi’ye göre, günümüzde, kanat geniş-
liği 25 santimetrenin altında olan en iyi 
mikro hava araçları hafif rüzgarlarda 
dahi, dengeli bir şekilde uçmakta sorun 
yaşıyor. Fakat, yaban arıları gibi böcek-
ler, aşırı hava muhalefetine rağmen so-
runsuz bir şekilde uçabiliyorlar.

Yaban arılarının her türlü havada av-
landıkları düşünülür ve bu böcekler, 
bütünüyle karışık, türbülanslı akımlar-
dan, dallar ve kökler gibi nesnelerin 
yakınında yapılandırılmış girdaplara 
kadar, sıklıkla değişen hava koşullarını 
deneyimler. 

Böceklerin uçuş mekanizmaları üzerine 
yapılan  çalışmalar, genellikle düzgün 
akımlarda veya durgun havalarda yü-
rütüldüğünden, doğal ortamlarındaki 
değişken rüzgarın uçan böcekleri nasıl 
etkilediği hakkındaki bilgiler sınırlıdır. 

Ravi ve araştırma takımı yaban arıları-
nın, bir rüzgar tünelinde yukarı akıma 
karşı yerleştirilimiş silindirik bir çubu-
ğa doğru uçuşunu filme aldı. Böylece 
takım, yaban arılarının uçuş perfor-
manslarının akımın düzenli düzensiz 
oluşuna ve bu akımların geliş yönüne 
göre nasıl değişiklik gösterdiklerini in-
celedi.

Yaban arılarının, düzenli akımda, ya-
tay düzensiz akımda ve dikey düzensiz 
akımda üç boyutlu uçuş yörüngeleri 
izlendi ve aşırı düzensiz rüzgar akımla-
rında bile, rahat ve düzgün bir şekilde 
uçabildiği, fakat durgun rüzgar koşul-
larına göre nispeten hızlarının düştüğü 
gözlendi.

Bu deneyler sonucunda yaban arılarının 
yatay kuvvetlere karşı daha dirençsiz 
olduğu sonucuna varıldı. Yaban arıla-
rı her yönden düzensiz akımlara karşı 
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yüksek yatay ivmelenme, sürüklenme 
ve dönme hareketleri gösterdiler, bu-
nunla birlikte en iyi çevikliği, dönme 
ekseninde ufak takla  manevraları ya-
parken ve yatay akım bozulmalarını 
yuvarlanarak uçuş rotalarını düzeltme-
ye calşırken sergilediler. Fakat buna 
rağmen, ötelenme ve dönme hareketleri 
sırasında düz akıma kıyasla daha fazla 
bocaladıkları tespit edildi. Yaban arıla-
rının her iki düzensiz akım deneyinde 
de hızlarını düşürdükleri gözlemlendi.

Araştırma ekibi, bulgularını bu yıl için-
de Journal of Experimental Biology’de 
yayımladı.

Ravi, araştırmaların daha yeni başla-
dığını ve bulguların pratikte uygula-
nabilmesi için daha fazla incelemenin 
yapılması gerektiğini belirtti. Araştır-
macılar, polen taşımanın yaban arıla-
rının uçuş dengesi üzerindeki etkisi 
gibi ek deneyler yapmayı planlamakla 
birlikte, arıların dengeli bir uçuş için 
hangi sensörleri kullandığı konusuyla 
da yakından ilgileniyor. Bu sensörler, 
görsel, eylemsizlikle ilgili ya da bir 
kaç duyunun kombinasyonu şeklinde 
olabilmektedir.

Araştırmacılar, yaban arısının silindirik 
çubuk içinde yaratılan girdaba karşı 
uçuşunu gözlemledi. 

Hava akıntısına enjekte edilen duman, ters 
dönen vorteksleri gösterirken 






