Takım Adı: İti Qovan
Araç Türü: Sabit Kanat
Üniversite: Hazar üniversitesi
Takım Kaptanı: Bərəkəti Rəşad
1.1 Tasarımda İzlenen Yöntem
Tübitak 2021 Uluslararsı İHA yarışması için tasarladığımız İHA’mızın ismi “Kovancı”.
Kovancıyı yarışmanın bizden talep etdiği beklentiler esasında görev uçuşlarından en iyi
puanları kazanması doğrultusunda hazırladık.Bunun için ölçüleri ola bildiğince kompakt tutup
ağırlığı minimuma saldık.Böylelikle 1 ci görev uçuşu için daha atik,hızlı ve manevra kabilyeti
yüksek olan İHA’mız var.İti Qovan takımı olarak Kovancı bizim ilk mini İHA mız ve tabiki
düşük surat ve stabilite isteyen 2 ci görevide unutmadık.Bu sebeplerden dolayı Kovancı
trainer modellerdeki bazı özelliklere sahip.Binevi her iki görevde maksimum sonuç almaya
odaklandık.Ve bunu yaparken otonom uçuş ve ya manuel kontrol zamanı bizi fazla
zorlamayacak bir İHA ortaya çıktı.
1.2 Takım Organizasyonu

1.3 İş zaman Çizelgesi Planlanan ve Gerçekleşen

2.1 Tasarımın Boyutsal Parametreleri

2.2 Gövde ve Mekanik Sistemler
Soyutma deliği,batarya tutucu,konfigrasyon neyi neden yaptığımız,kanat

Kameranı İHA nın yüzey açılarından bağımsız yere paralel bir şekilde yerleştirdik.İniş zamanı
kameranı yere sürtünmesinin karşısını almak için biraz kaldırdık ve koruyucu şeffaf plasmas

2.3 Aerodinamik,Stabilite ve Kontrol Özellikleri

2.4. Görev Mekanizması Sistemi çalışma prensibi anlat
Görev Mekanizmasının amacı faydalı yükü tuta bilmesi ve gerektiğinde sağlam ve hızlı bir
şekilde bırakmasıdır.Bu sistemde ana unsur top olduğu için,önce şertnamede verilen boyut
aralığı ve ağırlık aralığını kullanarak kendi faydalı yükümüzü yaptık.Tabi topun çapını
maksimum olarak 65 mm seçtik.Topu hazırladıktan sonra işimiz bir hayli kolaylaştı.

İlk önce görəv mekanizmamızı kavramsal tasarım raporunda belirtdiğimiz gibi yaylı
mekanizma şeklinde tasarladık.Fakat bazı sıkıntılarla karşılaştık.Yaylı mekanizmanın etkili
ola bilmesi için uzunluk gerekiyordu ve gereken uzunlukla birlikte görev mekanizması
gövdeden daha uzun oluyordu.Buda Kovancının inişleri zamanı büyük sıkıntılar
yaratıcaktı.Yaylı mekanizmanın bir diğer sıkıntısıda yayın baskı etdiği topu saxlamaq
idi.Bunu kapakla çözmeye çalışmıştık,ama bunun için daha büyük servoya ve topu tuta
bilecek güçde kapağa ihtiyaç vardı.Tüm bunlar çalışsa bile hedefe atış yapılmalı olduğu
zaman kapakın açılmasında geçikme olacağından dolayı hedefe net atışlar yapamazdık.Bu
yüzden tasarımda bazı değişikliklere gittik.

Yeni mekanizmanın hündürlüyü az İHA nın hündürlüğünden az ve daha pratik ve kolay
açılan sistem olmalıydı.Kolay açılması için kapak gibi alanı büyük,açıldığı zaman daha fazla
sürükleme kuvveti yaratmayan hafif bir şey bulmalıydık.Ve bu istediklerimizi eski bir çetirden
çıkartdığımız məftillər ilə gərçəkləşdirdik.servonun 90 derece hereket etmesi,topun önünde
duran meftili 90 derece sağa ve ya sola çekerek topu serbest bırakıyor.Daha hafif malzeme
kulladık ve servolarla birlikte mekanizmanın ağırlığı 103 qram oldu.Sonuç olarak diğer
mekanizmadan daha pratik mekanizma kurduğumuz için mekanizmanın açılması ve topun
düşmesi bir sanyenin altında oluyor.Bu yüzden hedefe en net atışları yapa bileceğiz.

2.5 Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri
Uluslararsı İHA yarışmasında bizden her iki görevdede otonom uçuş yapmamız
bekleniyor.Kovancının tasarımı ve aerodinamik parametreleri stabil otonom uçuşa çok
müsait.Kovancı da kullandığımız uçuş kontrol kartı Radiolinkin Pixhawk 2.4.8 modeli.Bu
modele Mission Planner yer istasyonu yazılımı ile bağlandık ve “Setup” bölümünden gerekli
tüm kalibreleri yaptık.
Otonom uçuşun kaliteli olması için kaliteli GPS modülü şartdır.Tam bir fiyat performans ürünü
olan Radiolinki SE100 modelini kullandık ve çok başarılı bulduk.Test amaçlı,Teknofest.org da
belirtilen Bursa Yunuseli Hava limanında uçuş pilanladık ve Dronekit uygulaması ile
simulasyonlar yaptık.
Yarış meydanında net GPS bilgilerini alacağız.Otonom uçuşu Mission Planer de “Plane”
bölümünde planlayacağız.Kovancı iniş takımsız olduğu için başlangıç halinde İHA nı manuel
modda fırlatacağız.Şertname kurallarına uygun bir şekilde,başlangıç çizgisini geçmeden
önce kumandadan otonom moda geçiş yapacağız.

Kullanılmış tüm elektrik elektronik elemanlar devre şemasında,isimleri ise malzemelerin
ağırlıkları tablosunda belitilmişdir.

2.6 Hedef Tespit ve Tanıma Sistemi
Şartnamede belirtildiği üzere ikinci görev uçuşunda bizden 3 tur atmamız ve 2 ci ve 3 cü
turlarda kırmızı ve yumuru bir şekilde olan hedefe isabetli atışlar yapmamız bekleniyor.Bu
kırmızı ve yumuru hedefi tespit etmek için renk ayrıştırma yöntemiyle bir yapay zeka yazılımı
yazdık.Görüntü işleme bilgisayarı olarak Raspberrypi 4b modelini kullandık.Görüntü almak
için Pi Kamera V2 modülünü kullandık.

Yapay zeka yazılımını Phyton dilinde,OpenCv kütupanesini kullanarak yazdık.Renk
kordinatlarını en doğru şekilde ala bilmek içinde bir kod yazdık.Bu sayede Hedefi en iyi
şekilde tespit ede biliyoruz.

2.8 Hava Aracı Maliyyet Dağılımı

İti Qovan takımı olarak “Kovancı” bizim ilk İHA mız olduğundan bir çok şeyi hata yaparak
öğrendik.Mesela Kavramsal Tasarım Raporu yazdığımız zaman dakik olmayan aerodinamik
hesaplamalar sonucu bir kaç motor seçmiştik.Detaylı Tasarım Merhelesinde aynı motorları
sipariş ettik fakat motorlar bize ulaşdığında motorların Kovancı için çok küçük olduğunu
anladık.Yurtdışından siparişler çok geç geldiği için,yurt içinden ikinci el almayı tercih
etdik.ESC ilede buna benzer durum yaşadık.60A ESC kullandık.Buda bize 20 qram zarar
olarak döndü.Artısı ise ESC zorlanmıyor,kolay kolay ısınmıyor.
2.9 Yerlilik
Yerlilik kapsamında çalışma blunmamaktadır.
Bazı sıkıntılardan dolayı detaylı tasarım videosu ve raporunu istediğimiz gibi yazamadık.Her
şeyiyle hazır olan İHA nı güzel bir şekilde taktim edemedik.Bunun için İti Qovan takımı olarak
çok üzgünüz.

