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TAKIMIMIZ

DOĞAN TAKIMI KİMDİR ?

THKÜ- DOĞAN TAKIMI

  Doğan Takımı 2022 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde kurulan İnsansız Hava Araçları
Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde , okulumuzu ve İHAMER’i temsil etmek üzere çıktığı bu yolda               
 insansız hava ve kara    araçları üzerinde projeler geliştirmeyi amaçlayan bir teknofest takımıdır.                    
Çıktığımız bu yolda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” diyerek bizlere vermiş          
olduğu öğüdü kendimize ilke edinerek, havacılık alanında Türk Milletine katkılarımızı sunmak ve                 
 özgün çalışmalar ortaya koymak en büyük hedeflerimizdendir.                                                                                   

     Ekibimizin her bir üyesi Türk hava Kurumu üniversitesi bünyesinde olan İHAMER (İnsansız Hava                
Araçları Araştırma ve Geliştirme Merkezi) merkezi müdürü Dr. Masoud LATIFINAVID tarafından birçok        
 öğrenci arasından seçilmiştir.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                      



PROJEMİZ HAKKINDA 

İ N S A N S I Z  H A V A  V E  K A R A  A R A Ç L A R I M I Z I N  C A D  G Ö R Ü N Ü M L E R İ

 Projemizde yukarıda da belirttiğimiz gibi afetler sonucu
tahribata maruz kalan bölgelerde yardım bekleyen canlıların
erken tespit edilmesi ve tespitler sonucunda en uygun ulaşım
yoluyla en hızlı yardım desteği sağlanması amaçlanmıştır. Bu
amaçlar doğrultusunda ekibimizce mevcut problemlere çözüm
bulabilmek için geliştirdiğimiz ve tasarladığımız iki adet insansız
hava aracımız (Quadcopter) ve bir adet insansız kara aracımız
mevcuttur. Geliştirdiğimiz insansız hava ve kara araçlarımız ile
hem havada hem karada otonom hareketle birlikte görüntü ve
yer tespitleri yapabilmeyi, sürü algoritması kullanaraktan birden
fazla hava aracı ile senkron uçuş görevlerini sağlamayı , bunun
yanında insansız hava aracımız ve kara aracımız arasında seri
haberleşme sağlayarak iki araç arasında senkronize hareket
kabiliyeti de kazandırmayı hedeflemekteyiz. 

  

 Ülkemizin kendi içinde meydana gelen basit bir değişimi ya da dönüşümü ile birçok doğal afet meydana
gelmektedir. Yaşanan bu doğal afetler (deprem, sel, hortum, toprak kayması, tsunami vb.) sonucunda yüzlerce
canlı zarar görmekte ve bulundukları olumsuz koşullar içinde çaresizce yardım beklemektedir. Tahribata
maruz kalan bölgelerde yardım bekleyen canlıların erken tespit edilmesi ve tespitler sonucunda en uygun
ulaşım yoluyla en hızlı yardım desteği sağlanması her zaman hayat kurtarmaktadır. Ekibimiz olarak hayat
kurtarmak için çıkılan bu yolda karşımıza çıkabilecek en büyük problemleri tespit ederek bu mevcut
problemlerin hızlı ve etkili çözümleri için günümüz teknolojilerinden yararlanarak çözüm yolları geliştirmek en
büyük hedefimizdir.
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KARBON FİBER KOMPOZİT GÖVDEYE

SAHİP TAŞIYICI DRONUMUZ 
DJI F40 BODY  GÖVDEYE

SAHİP GÖZCÜ DRONUMUZ  
İNSANSIZ KARA ARACIMIZ 

 Projemizde karadan gözetleme ve tespit yaparak ‘hız , taranan
alanın genişliği yada yer şekillerinden dolayı kara aracının
ilerleyememesi gibi ‘kriterlerde alamayacağımız verimi Otonom
uçuş yapan Gözcü İnsansız Hava Aracımızdan almayı
hedeflemekteyiz. Kara aracımızın yetersiz kaldığı durumlarda
Gözcü dronumuz ile yüksek irtifada görüntü işleme yaparak afet
bölgesinin hızlı ve kapsamlı keşfi yapılıp, yardım taşınması
gereken bölgelerin koordinatlarını belirleyeceğiz. Belirlediğimiz
bu koordinatlara gönderilecek yardımların ihtiyaç önemi de
zaman geçtikçe artmaktadır.Karadan yapılacak yardım
müdahalelerinin olumsuz yer koşullarından dolayı gecikmesini
kendimize bir problem belirleyerek bunun içinde bir adet acil
yardım paketleri taşıyabilecek kargo dronu tasarlamış
bulunmaktayız.Bu kargo dronumuz ile tespit edilen yardım
bölgelerine hızlıca ilk yardım paketleri taşımayı hedeflemekteyiz.


