
   ‘Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır.’ sözünden ilham alarak 4 farklı
mühendislik alanında eğitim gören 5 kadın mühendis adayı olarak BURLAS İHA
takımını kurduk. Burlas ismi Türk efsanelerindeki güçlü, savaşçı, asla pes
etmeyen, haksızlıkları yok eden kadın figürü temsil etmektedir. 
   Türk kadın kahramanlarımızı örnek alarak onların ruhunu kendi ruhumuzda
taşıdığımızı kanıtlamak ve Türk kadının gücünü, yenilikçiliğini ve istediğinde her
şeyin en iyisini yapabileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. 

BURLAS
İHA TAKIMI

Katılacağımız yarışmalar              :  AZERBAYCAN ve TÜRKİYE TEKNOFEST 
Katılacağımız yarışma kategorisi :  Uluslararası Serbest Görev İHA Kategorisi

   Günümüzde doğal afetler, savaşlar ve güvenlik gibi birçok alanda meydana
gelen öngörülemez sorunlar hayatı olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple havacılık
sektöründe çözüm arayışlarına gidilir. Mevcut problemlere karşı ele alınan temel
yaklaşım ise sorunlar meydana gelmeden önce alanı gözlem altında tutmaktır. Bu
sebeple uzun süre havada kalarak gözlem yapabilmek projemizin en  temel
amacıdır. Mevcut elektrikli multikopter İHA sistemlerinin tek pille ortalama uçuş
süresi olan 55 dakika bandını aşarak gözlem yapmayı amaçlamaktayız. Helyum
Balonlu Hibrit Sistem tasarımımızla mevcut uçuş süresini aşan uçuşlar
gerçekleştirilmesini planlamaktayız. Tasarladığımız sistemde gerekli
hesaplamalar yapılarak tek pille 6 saatlik uçuş ve gözlem gerçekleştirilmesi
hedeflenmektedir. Bu uzun uçuş süresi boyunca görüntü aktarabilen bir İHA
tasarımı, havadan gözlem yapabilmek için oldukça önemlidir.
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bünyesinde çalışmaktadır.

Helyum Balonlu Hibrit Sistemin otonom uçuş yazılımları, simülasyonu ve görüntü
işlemesinden sorumludur.

Helyum Balonlu Hibrit Sistemin tasarımı, aviyonik sistemi ve entegrasyonundan sorumludur

   Hibrit sistem tasarımında kullandığımız PVC maddesinin şeffaf yapısı sistemin
uzaktan fark edilmesini güçleştirecektir. Açık bir hedef haline gelmekten kurtulan
sistem gözlem süresi boyunca uçuşunu tehlikelerden uzak bir şekilde
gerçekleştirecektir. Bunlarla birlikte Hibrit sistemimiz geliştirilerek yangın tespiti,
sınır güvenliğini sağlama konularında kullanılması hedeflenmektedir.


