TEKNOFEST 2021
ULUSLARARASI SERBEST GÖREV İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI
DETAYLI TASARIM RAPORU

TAKIM ADI:
ARAÇ TÜRÜ:

KIZILŞAHİN İHA
Sabit Kanat

ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ

Döner Kanat

Hibrit

Yeni Araç

Çırpan Kanat

Mevcut Araç

OKUL/KURUM/ÜNİVERSİTE ADI: PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
TAKIM SORUMLUSU ADI/SOYADI: ERDEM BİLGİLİ

TAKIM SPONSORLARI

1. ORGANİZASYON ÖZETİ
1.1 Takım Organizasyonu
KIZILŞAHİN Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden kurulu bir takımdır.
Her zaman yeniliği hedefleyen takım, katıldığı yarışma sürecinde kararlılığı ve azmiyle
çalışmalarını sürdürmektedir.
KIZILŞAHİN takımının ana hedefi, gelecek senelerde de yarışmaya katılıp bilgi birikimi
edinerek yerli yazılım üretip ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında yerli ve milli bir İnsansız Hava
Aracı üretmektir. Takım adının belirlenmesinden tasarım ve üretim faaliyetlerine kadar tüm
aşamalar, bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
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Dr. Erdem BİLGİLİ - Akademik Danışman
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun
olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik
Mühendisliği programında tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2000-2005 yılları arasında TÜBİTAK
Marmara Araştırma Enstitüsünde araştırmacı olarak görev yapmıştır. Halihazırda Piri Reis
Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yapay Zeka,
Örüntü Tanıma, Kontrol Sistemleri alanlarında akademik çalışmaları bulunmaktadır.
Aybüke ÖDEMİŞ - Takım Kaptanı
Piri Reis Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Elektronik
yazılıma ve uçaklara olan merakından dolayı kendisini bu alanlarda geliştirmektedir. Teknofest
2020 İnsansız Hava Araçları yarışması Sabit Kanat kategorisinde Gaziantep’te yarışmış,
bulunduğu takımın elektronik ve yazılım kaptanlığını yapmıştır. Katıldığı bu yarışmada heves
ve azimle takım arkadaşlarına bilgisi, araştırmaları ve deneyimleri sayesinde yardımcı olmayı
amaçlamaktadır.
Yusuf ÜNAL - Elektronik & Grafik Tasarım
Piri Reis Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Elektronik,
robotik ve havacılık sektörlerine merak duymaktadır ve bu konularda kendini geliştirmektedir.
Grafik tasarım tecrübesiyle de takıma katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Furkan Anıl AYDIN - Teknik Tasarım & Üretim
Lisans eğitimine Piri Reis Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okumaktadır.
Ortaöğretim ve çalışma hayatında çeşitli yarışma ve projelerde yer almış, bu deneyimlerin
mesleki gelişimine önemli katkılarda bulunacağını düşünmektedir. Bu yarışmada, mekanik
alanında bilgi ve tecrübelerini paylaşarak takıma katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Cansu Nur DEMİRKIRAN - Yazılım
Piri Reis Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Yazılım ve
programlama dilleri konusunda kendini geliştirmeye gayret göstermektedir. Bu kazanımlarını
elektrik - elektronik disiplinleriyle bağdaştırarak takıma bu konularda katkı sağlamayı
amaçlamaktadır.

2. DETAYLI TASARIM RAPORU
2.1 TASARIM VE UÇUŞ KARARLILIĞI
Takım tarafından İHA’nın nihai haline getirilmesi için çalışmalar ilk olarak örnek modeller
arasında karşılaştırma yaparak ve görev belirleyerek başlamıştır. Takım, belirlediği görev
doğrultusunda görev uygulanabilirliği yüksek, üretimi düşük maliyetli bir tasarıma karar
vermiştir. İHA’nın kararlılığını korumasına önem verilmiş olup tasarım bu doğrultuda
yapılmıştır. İHA’larda kararlılık ile manevra kabiliyeti ters orantılıdır. Takım, bu oranı en ideale
yaklaştırmayı hedefleyerek gövde ve kanat tipi, itki ve kuyruk konfigürasyonlarını seçmiştir.
İHA’nın Genel Ölçüleri
Kanat

Gövde Ağırlık
750g

Uzunluk

Genişlik

860mm

100mm

Toplam ağırlık 1100g’dır

Ağırlık

350g

Kök Veter

280mm

Uç Veter

148mm

Tek Kanat Uzunluğu

600mm

Toplam Kanat
Uzunluğu
Kamburluk Oranı

1200mm

Kalınlık Oranı

%11.6

Yüzey Alanı

256800mm2

%2.2

Gövde Ağırlık Uzunluk Genişlik
750g

860mm

100mm

Kanat Tipi, Kanat Profili ve Kanat Yerleşimi
Dikdörtgensel kanat: Maliyet orta, üretim kolay, ağırlık fazla
Eliptik kanat: Maliyet yüksek, üretim zor, ağırlık fazla
Trapez kanat: Maliyet yüksek, üretim orta zor, ağırlık fazla

Delta kanat: Maliyet orta, üretim kolay-orta, ağırlık düşük

Kanat tipi trapez kanat gibi gözükse de trapez kanatların açıklığı daha fazladır. Takımın seçtiği
kanat açıklığı daha azdır. Kanat tipi belirlenmesinde açıklık daha önemli olduğundan yapılan
ölçümler sonucu takımın kanat tipi için delta kanatta karar kılınmıştır.
Kanat için dayanıklılık, düşük ısı iletkenliği yüksek elastizite modülü ve boyutsal kararlılık,
kapalı gözenekli hücre yapısına sahip olması özelliklerinden dolayı XPS köpük kullanılmış olup
kanat sıcak tel ile kesme yöntemi ile kestirilmiştir.
Kanat Hesaplamaları
𝑐𝑟 = kök veter uzunluğu
𝑐𝑡 = uç veter uzunluğu
𝑐̅ = ortalama aerodinamik veter
uzunluğu
2∗𝑠
𝑐𝑟 =
𝑏 ∗ (1 + λ)
𝑐𝑟 =

2 ∗ 0,2568
1,2 ∗ (1 + 0,55)

b = toplam kanat uzunluğu
s = toplam kanat yüzey alanı
AR = açıklık oranı

𝐴𝑅 =

𝑏2
𝑠

𝐴𝑅 =

1,22
0,2568

𝐴𝑅 = 5,6

𝑐𝑟 = 0,28𝑚

𝑐𝑡 = λ ∗ 𝑐𝑟
𝑐𝑡 = 0,55 ∗ 0,28
𝑐𝑡 = 0,15𝑚

𝑐̅ =
𝑐̅ =

2
1 + λ + λ2
∗ 𝑐𝑟 ∗
3
1+λ

2
1 + 0,55 + 0,552
∗ 0,28 ∗
3
1 + 0,55
𝑐̅ = 0,22𝑚

Kanat profili mh120’dir. Yüksek taşıma potansiyeli sayesinde normalden fazla yük
taşıyabilmektedir. Delta kanatlardaki hızı ve ani manevraları mh serisi profiller stabil bir şekilde
yerine getirebilmektedir. Takım tarafından üretilen İHA’nın kalkış anı ve 0 derece hücum
açısındaki seyir hali gibi durumlarda, mh120’nin taşıma katsayısı üretilen İHA için optimum
değerdir.

Aşağıda Sırasıyla mavi kırmızı mor grafikler Mh120-38-45 hücum açısına göre taşıma
katsayılarının karşılaştırmalı analizleridir.

Yapılan hesaplamalarda kullanılan katsayılar xflr 5 programından analiz edilerek elde
edilmiştir. Analizlerde Reynold sayısı 300.000 olarak Kabul edilmiştir.
AutoCAD CFD kullanılarak yapılan Kanat aerodinamik test görseli aşağıda verilmiştir.

Kanat yerleşimi üsttendir. Üstten kanat yerleşimi seçilmesinin sebepleri, gövde içi alanı
daraltmaması,
modülü

gövde

olacağı

engellememesi,

altında

kamera

görüş

açısını

için
İHA’nın

elden

atmalı

oluşu, üstten kanatların kütle merkezinin
kaldırma merkezinin altında olmasından
dolayı kararlı oluşudur.
Ağırlık merkezi – kanadın burnundan
122.5 mm ilerisindedir. Ecalc sitesinden
yardım

alınarak

hesaplanmıştır.

yaklaşık

olarak

Kanatlar birleştirilirken orta kısım cam elyaf uygulamasıyla güçlendirildi. Kanatların
dayanıklılığı iç kısmındaki karbon fiber borularla artırıldı. Aileronlar için bez menteşe kullanıldı.
Kanatlar ile aileronların arası 1.5mm balsa ile güçlendirildi.
Gövde: Gövde yapılırken ağırlık, mukavemet gibi kavramlar göz önünde bulundurularak farklı
malzemelerden yararlanılmıştır. EPP köpük kullanılarak yapılan gövdeyi güçlendirmek adına
balsadan malzemeler kullanılmıştır. Gövde içerisine yerleştirilecek elektronik ekipmanların
ölçülerine dikkat edilerek yerleşim düzenine uygun olarak tasarım yapılmıştır. Kanat tipinden
dolayı ağırlık merkezi bulmak zorlaştığı için dikdörtgen şeklinde tasarlanan gövde, bu
problemin azalmasına yardımcı olmuştur. Gövde monokok tasarlanmıştır. Motor ön tarafta
olup yapılan İHA önden çekmeli ve arkadan itmelidir. Konvansiyonel kuyruk konfigürasyonu
yapılmıştır. 6mm balsa kullanılmıştır. Elevatör ve rudder yüzeyleri menteşelerle birleştirilmiştir.

Uçuş Simülasyonu

Bitmiş Tasarım

Gövde daha sonra mavi lifli bantla kaplanmıştır.

2.2 KABİLİYET
Tasarlanan İHA elden atmalı olup gövde konfigürasyonları buna uygun olarak düşünülmüştür.

Gövdenin ön kısmı için araştırması yapılan aerodinamik analizler bize burun kısmının motorun
yerleşeceği alandan ötürü çok iyi bir aerodinamiğe sahip olmadığını gösterse de burun kısmına
gelen motor ve spinner adlı parçanın aerodinamiğe olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir.
Motor montajını kolay yapabilmek adına böyle bir tasarıma karar kılınmıştır.
Uçuşu gerçekleştirebilmek için önce motor, pil ve elektronik hız kontrolcüsü seçimleri yapıldı.
Motorda Sunnysky X2814 900Kv fırçasız Doğru Akım (DC) motoru seçildi. Bu motorun
seçilmesinin sebebi maksimum itkisinin 1.9 kg olmasıdır. Motora uygun olarak 60A Elektronik
Hız Kontrolcüsü (ESC) ve 3S 2200 mAh LiPo pil seçildi. Kumanda olarak FlySky i6 ve alıcısı
seçildi.
Kumandalı uçuş yapılıp İHA’nın uçtuğuna emin olduktan sonra görev için çalışmalar
hızlandırıldı.
Bu kategori için takımın seçtiği görev İHA’nın otonom olarak uçuş yaparken gerçek zamanlı
olarak bir sürüdeki hayvanları sayması, verileri yer istasyonuna aktarması ve herhangi bir
aksilik durumunda uyarı vermesidir. Yarışma alanında gerçek hayattaki sürüyü temsil etmek
adına takım tarafından maketten inek ve koyun figürleri yapılacaktır. Jürinin belirlediği sayı
doğrultusunda maketler sahanın istenilen alanlarına dizilecek ve tasarlanan İHA sahayı

dolaşarak sayım yapacaktır. Sahadan herhangi bir maket çekildiğinde sayı değişeceği için İHA
uyarı verecek ve bu durum jüriler tarafından gözlemlenecektir.

Resim: Görevin temsilen betimlenmesi
Uçuşu otonom hale getirmek için Pixhawk PX4 seçildi. Pixhawk otonom kontrol sağlayan, açık
kaynaklı, insansız bir araç otopilot yazılım paketidir. Açık kaynak kodlu olması sayesinde
güvenilirdir ve birçok yazılımcı tarafından geliştirilmeye devam etmektedir. Yüksek işlemci
gücü ve güncel yazılım desteği almaktadır.
Yarışmada yapılacak görev için Raspberry Pi3 ve Raspberry Pi 3B kamera modülü bağlantıları
yapıldı. Otonom uçuşta konum belirlemek için Ublox Neo M8N GPS modülü seçildi. Yer
istasyonu ile iletişim kurmak içinse telemetri kiti alındı.
Aileron, elevatör, rudder yüzeylerini kontrol edebilmek için servo motorların bağlantısı yapıldı.
Aşağıda görev için hazırlanan devre şeması gösterilmiştir.

Aşağıda elektronik ekipmanların gövde içerisinde dizilimi gösterilmiştir.

Aşağıda itki formülleri gösterilmiştir.
Formüller: taşıma katsayısı, sürükleme katsayısı, yunuslama katsayısı
L = taşıma kuvveti
D = sürükleme kuvveti
M = yunuslama momenti

1
𝐿 = 𝑐𝑙 ∗ ∗ 𝑝 ∗ 𝑣 2 ∗ 𝑠
2
1
𝐿 = 0,322 ∗ ∗ 1,2 ∗ 152 ∗ 0,2568
2

𝑐𝑙 = taşıma katsayısı

𝐿 = 11,2 𝑁

𝑐𝑑 = sürükleme katsayısı
𝑐𝑚 = yunuslama katsayısı
P = ortamın yoğunluğu
V = hız
S = toplam kanat yüzey alanı

1
𝐷 = 𝑐𝑑 ∗ ∗ 𝑝 ∗ 𝑣 2 ∗ 𝑠
2
1
𝐷 = 0,008 ∗ ∗ 1,2 ∗ 152 ∗ 0,2568
2
𝐷 = 0.27𝑁
1
𝑀 = 𝑐𝑚 ∗ ∗ 𝑝 ∗ 𝑣 2 ∗ 𝑠 2
2
1
𝑀 = 0,065 ∗ ∗ 1,2 ∗ 152 ∗ 0,25682
2
𝑀 = 0,58 𝑁𝑚

Raspberry Pi 3 kamera modülünden alınan görüntü verileri görevimiz olan gerçek zamanlı
hayvan tespiti ve sayımı için kullanılacaktır. Hayvan tespiti ve sayımının gerçekleştirilmesi ise
derin öğrenme ile gerçekleştirilen bir nesne tanıma problemidir. Nesne tanıma problemleri
birçok farklı algoritma ile çözülebilmektedir fakat gerçek zamanlı nesne tanımada yüksek hız
ve doğruluk sağlayan derin öğrenme algoritması YOLO (You Only Look Once) tercih edilmiştir.

Görüntüdeki tüm nesnelerin sınıfını ve koordinatlarını belirleyen YOLO algoritması, görüntüyü
ızgaralara bölerek her bir ızgarada nesnenin olup olmadığını sorgulama mantığına dayanır.
Eğer ızgaranın içerisinde nesne varsa orta noktasının içinde olup olmadığını, orta noktası da
içindeyse uzunluğunu, yüksekliğini ve hangi sınıftan olduğunu bulmakla sorumludur. Bu
özellikler belirlendikten sonra ise nesne belirlenir ve sınırları boyunca çerçeve içerisine alınır.
YOLO algoritması ile OpenCV kütüphanesinden yararlanılacaktır. OpenCV içerisinde
bulundurduğu özelleşmiş algoritmalar ile yüz tanıma, nesneleri tanıma, nesne sınıflandırma ve
görüntü karşılaştırma gibi işlemleri gerçekleştirmeyi sağlayan çok kapsamlı bir görüntü işleme
kütüphanesidir.
Sözdizimi yalınlığından dolayı Python programlama dili kullanılarak YOLO ve OpenCV
kütüphanelerindan yararlanılacaktır. Böylelikle görevimiz olan hayvan tespiti ve sayımı
gerçekleştirilecek ve ardından Wifi ile internete bağlı olan Raspberry Pi 3 kartı üzerinde
gerçekleşecek ve sonrasında Firebase platformunun sunucularına HTTP protokolü ile görüntü
verilerimiz aktarılacaktır. Aktarımın ardından Firebase sunucusu aracılığıyla yer istasyonuna
veriler gönderilmiş olacaktır. Görüntü verileri ise Raspberry Pi 3 kartına bağlı olan Raspberry
Pi kamera modülünden sağlanacaktır.

2.3 FAYDALILIK
Hayvancılık, toplumların protein ihtiyacını karşılarken, yün, deri, süt sağlar ve bitkisel üretim
yapısına katkıda bulunur. Tarıma destek sağladığından kırsal refah düzeyinin artmasına ve
böylelikle ekonominin gelişmesine katkı sağlar. Bu sebeple gelişen dünyada tarım ve
hayvancılık her ülke için çok önemlidir. Hayvanların korunması ve artırılması da bu yüzden
önem arz etmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle de bu alanlarda modern sistemlerin
kullanılması kaçınılmazdır.
Kırsal alanlarda kaybolan ve zarar gören büyük ve küçükbaş hayvan sayısı oranı yüksektir.
Üretilen İHA hayvan sürülerine yukarıdan geniş açı ile bakabildiğinden ve sayım yapıp uyarı
yollayabildiğinden bu kayıp sayısının azalmasına büyük oranda fayda sağlayacaktır. Üretilen
İHA, otonom uçabildiği için sürekli kumandaya gerek kalmadan tarımsal faaliyet yürüten
kişilere kolaylık sağlayacaktır.
Bir projenin faydalı olması farklı alanlarda uygulanabilirliği ile ölçülebilir. Tarım ve hayvancılıkta
gelecek dönemlerde takım tarafından üretilen İHA projesinin geliştirilebilirliğinin yanı sıra
günümüzde tüm dünyayı etkileyen COVİD19 için önlemler almak amacıyla İHA projemiz
kullanılabilir. Hayvan tespiti ve takibinden farklı olarak kullandığımız Raspberry Pi işlemcisine
bir insan tanıtılırsa kalabalık alanlarda bildirim yollama gibi özellikler kullanılabilir.

2.4 YENİLİK
Kanat tasarımında yüksek hız ve manevra kabiliyeti sağlayan delta kanat ve geleneksel bir
gövde yapısı kullanılarak “hibrit” bir yaklaşım elde edilmiştir. Kanatların üretim malzemesi olan
XPS köpük ise yüksek basma ve eğilme mukavemetine sahiptir, bu sayede kanat yapımında
kullanılan EPP ve EPS gibi malzemelere nazaran yüksek dayanıklılık, boyutsal kararlılık,
bütünsel ve sert bir yapı sağlamaktadır. Gövdede tek bir malzeme yerine hafifliğiyle ön plana
çıkan EPP köpük kullanılmış ve balsa ile güçlendirilmiştir. Bu şekilde standart tek malzemeli
gövde yapısının dışına çıkılmıştır.
Görevimiz daha önce yapılmamış bir proje olarak otonom uçuş ile hayvan tespiti, sayımı ve
bunun yer istasyonuna bildirimidir. Görev kapsamındaki araştırmalar sonucu koyun güden
robot çoban köpeği yapıldığı görülmüştür ancak havadan gözlemin yerden gözleme nazaran
daha geniş görüş açısı ve buna bağlı olarak daha verimli sonuçlar sağlayacaktır. Görevimiz
tanımı itibariyle daha önce yapılmamış bir proje bütünlüğü ve yenilikçi bir yaklaşım
sunmaktadır.
Raspberry Pi 3 kartı gerçek zamanlı görüntü işlerken YOLO algoritması ve OpenCV
kütüphanelerinin kullanacak ve Raspberry Pi 3 kamera modülünden gelen görüntü verilerinin
yer istasyonuna iletimi Nesnelerin İnterneti (IOT) teknolojisi yardımı ile sağlanacaktır. Bu
sayede veriler gerçek zamanlı işlenirken yine gerçek zamanlı şekilde kullanıcıya ulaşacaktır.
Nesnelerin İnterneti teknolojisinin kullanılması ise veriler üzerinden istatistik tutulması, farklı
kullanıcılar ile karşılaştırılması ve çeşitli Yapay Zeka uygulamalarında kullanılmasına imkan
sağlayacaktır.

Resim: Çoban köpeği robot

Resim: Nesne tespit ve sınıflandırılması

2.5 YERLİLİK
Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gelecek dönemlerde tamamen yerli ve milli bir İHA üretmek
takımın en büyük motivasyonlarından birisidir. Bu bağlamda yeni kurulmuş bir takım olarak
belirli görevlerle bu hedefin ilk adımları atılmaktadır. Bu sene yarışacak olan takım yerlilik adına
görev yazılımını üstlenmiştir. Raspberry Pi içerisine Python dili ile yazılacak olan yazılım takım
tarafından yapılacaktır. Ayrıca proje tasarımı takım üyeleri tarafından yine kendi belirledikleri
göreve göre yapılmıştır. Takım üyeleri gelecek dönemlerde motor, otonom uçuş kartı,
elektronik hız kontrolcüsü, kumanda gibi ekipmanları üretmeyi hedeflemektedir.

2.6 SADELİK
Takım tarafından yapılan İHA projesi ilk gününden itibaren düşük maliyetle üretimi
amaçlamıştır. Tasarımsal sadelikten bahsedilecek olursa gövdenin düz bir şekilde gelip kuyruk
için ekstra karbon boru gibi modüler parçalar kullanılmadan tek parça (monokok) üretilmesi
maliyet açısından avantaj sağlamaktadır. Ayrıca modüler İHA’larda kuyruğa gidecek boruda
olan titreşimler İHA’nın stabilitesini etkilemektedir. KIZILŞAHİN tarafından üretilen İHA
konfigürasyonunda bu problem ortadan kaldırılmıştır. Gövdenin köpükten olması da hem
ağırlık hem üretim açısından hız ve kolaylık sağlamıştır. Kanat üstten yerleştirmeli olduğu için
gövde içerisinde yer kaplamamaktadır ve elektronik donanım için büyük oranda yer
kazandırmaktadır. Gövdenin dikdörtgen giden düz tasarımı, tüm elektronik ekipmanların gövde
içerisine düzgünce yerleştiriliyor olmasını sağlarken köpükten olması titreşim ve darbeleri bir
oranda emerek ekipmanların korunmasını ve uçuşta gövde üzerine inildiğinde bile
ekipmanların zarar görmemesini sağlar. Gövdenin lifli bantla kaplanması inişte gövdeye zarar
gelmemesini sağlarken İHA kaplama filmi kullanımına göre maliyet açısından avantaj
sağlamaktadır. Kanat yerleşiminin üstten olması ve lastikle gövdeye yerleştiriliyor olması hem
ağırlık merkezi ayarlamada kolaylık sağlamış olup bir problem olduğunda kanatların kolaylıkla
takılıp çıkarılmasına olanak sağlamıştır. Kuyruk konfigürasyonunda konvansiyonel kuyruk
kullanımı sadeliğin beraberinde getirdiği üretim-kontrol kolaylığını sağlamıştır.
Görev mekanizması olarak piyasadaki diğer İHA’lardan farklı olarak Raspberry Pi ve
Raspberry Pi kamera modülü kullanıldığından maliyet azaltılmıştır. Raspberry pi kamera
modülünün uzak mesafe görüntü işlemede yetersiz kalması probleminin önüne geçmek için
de daha pahalı bir kamera kullanmak yerine kamera lensi alınmıştır.
İtki sistemi konfigürasyonlarında motor yerleşiminin önden olması tasarım-üretim ve kontrol
kolaylığı sağlamıştır.

2.7 HAKEM TAKDİRİ
KIZILŞAHİN İHA takımı yarışmaya hazırlık sürecinde her zaman koordineli ve disiplinli
çalışmıştır. Takım üyeleri hep birbirine yardımcı olmuş ve daima bir bilgi akışı sağlanmıştır.
Bu yarışma için bir proje ortaya koyabilmek için tüm üyeler maksimum verimle çalışmıştır.
Pes etmemeyi öğrenmek bu sürecin takıma kattığı önemli kazanımlardan biridir. Hazırlık
süresince üretimde birçok hata yapmış, hatalarını düzelterek yapabilecekleri en iyi projeyi
sunmaya çalışmışlardır. Ortaya koyduğumuz bu proje takım tarafından bu sene içinde 3. kez
denenen gövde ve kanat şeklidir. Diğer üretilenlerden en iyisi budur. Uçuş stabilizesi oldukça
iyidir. Her seferinde 0 noktasından başlanan yeni İHA tasarımı en sonunda uçuşu düzgün
gerçekleştirmiştir ve video/rapor ile hakem takdirine sunulmuştur.
3. BÜTÇE TABLOSU
No

Talep edilen malzeme/hizmet

Miktar (TL)

Gerekçe
Kanatların
kesim ücreti

1

Kanat kesim ücreti

300TL

yarışmacılar
tarafından
verildi
Aileron

2

Mg90 Servo motor

54TL

kontrolü için
2 adet alındı

*Diğer malzemeler sponsor firmalar tarafından karşılanmıştır.

