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2. ULUSLARARASI SERBEST GÖREV 

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI 

DETAYLI TASARIM VİDEOSU HAZIRLAMA KILAVUZU 

Son Teslim Tarihi: 7 Temmuz 2022 

 

 

TAKIM ADI:  

 

ARAÇ TÜRÜ:     Sabit Kanat     Döner Kanat      Hibrit        Çırpan Kanat      Diğer 

 

 

ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ 

 

 Yeni Araç   
 

 

 Mevcut Araç 
 

 

OKUL / KURUM / ÜNİVERSİTE ADI:  

 

TAKIM SORUMLUSU ADI/SOYADI: 

 

TÜBİTAK Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’nın 

kavramsal tasarım aşamasından sonraki aşaması olan detaylı tasarımı, sadece 

video olarak hazırlanıp sunulacaktır. Detaylı tasarım videosunun özellikleri 

aşağıda verilmiştir. 

 Detaylı tasarım videosu en fazla on beş (15) dakika olup tek video şeklinde 

hazırlanmalıdır.  

 Videonun ilk bölümü Uçuş Bölümü (en fazla 5 dakika), ikinci bölümüyse 

Sunuş Bölümü (en fazla 10 dakika)’dür. 

 Detaylı tasarım videosu;  

 Yüksek ışık alan ortamda HD çözünürlükte, mp4 formatında olmalıdır. 
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 Video, bir çevrimiçi video platformuna yüklenmelidir. 

 Video çekimlerinde ışık kaynağının konumuna dikkat edilmeli ve yüksek 

çözünürlükte kaliteli video çekimi yapılması beklenmektedir. Böylece 

videolar daha objektif olarak değerlendirilecektir. 

 

1. UÇUŞ BÖLÜMÜ 

Detaylı Tasarım Videosunun ilk bölümü olan Uçuş Bölümü aşağıda verilen şartlar 

ve özellikler altında en fazla beş (5) dakika olacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu 

bölümü başarı ile geçen takımların 100 üzerinden puanlandırılması “Sunuş 

Bölümü’nde gerçekleştirilecektir. 

 Video başlangıcı: En fazla iki (2) dakika olacak şekilde videonun 

başlangıcında en az bir (1) takım üyesi İHA’sı yanında olmak üzere adı-

soyadı ve takım adı ile kendini tanıtır. 

 Uçuş kanıt: İHA’nın, kalkış görüntüleri, uçuş manevraları ve iniş görüntüleri 

kesintisiz (kalkış, uçuş ve iniş tek uçuş denemesinde olmalı) olarak 

kaydedilir. Bu kısım en fazla üç (3) dakika olmalıdır. 

 Uçuşlar İHA’nın tasarımının kolayca ayırt edilebileceği bir uzaklıktan 

kaydedilir. 

 Uçuş görüntülerinde bulunan İHA tasarımı ile detaylı tasarım videosunun 

tamamında tanıtılan İHA’nın aynı araç olması gerekir. 

 Video çekimleri risk ve tehlike olmayan güvenli bir alanda yapılır. Sorumluluk 

takım sorumlusuna aittir.  

 Kurallar doğrultusunda hazırlanmış videoda İHA’nın, kalkış görüntüleri, uçuş 

manevraları ve iniş görüntüleri olmayan ve/veya uçuş videosunda hava aracı 

başarısız uçuş sergileyen veya uçuş yapmayan takımların detaylı tasarım 

videosu değerlendirilmeye alınmaz ve takım yarışmadan elenir.  

 

2. SUNUŞ BÖLÜMÜ 

Uçuş sunumu bölümünde yarışmada kullanılacak İHA’nın tanıtım ve uçuş 

görüntülerinin gerektiği şekilde ispatlanmasının ardından videonun ikinci bölümü 
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olan “Sunuş Bölümü” aşağıdaki başlıklara (Sunuş Bölümü Başlıkları) göre 

hazırlanmalıdır. Sunuş Bölümü en fazla on (10) dakika olacak şekilde 

hazırlanmalıdır. Sunuş bölümü hazırlanırken aşağıdaki hususlar dikkate 

alınmalıdır. 

 Videoda, her bir başlık “Sunuş Bölümü Başlıkları”nda verilen sıra ile 

anlatılmalı ve ilgili başlıklar anlatılırken video içerisinde hangi başlığın 

anlatıldığı alt yazı ile belirtilmelidir.  

 Her bir başlık için bir süre sınırı yoktur. Toplam süre (10 dakika) dikkate 

alınacaktır. 

 Anlatılması gereken başlıkların içeriklerinden beklenen asgari isterler ilgili 

kısmın altında yazılmış olup videoda önemli hususlar takım tarafından 

belirlenerek videoda anlatımı sağlanabilir. 

 

Sunuş Bölümü Başlıkları 

A. Takım Organizasyonu (5 Puan) 

Bu bölümde başvuran takım sorumlusu ve üyeleri ile takımın yetenekleri 

hakkında genel tanıtıcı bilgiler verilmelidir. Takım üyelerinin İHA’nın tasarım 

sürecindeki görev dağılımı bir organizasyon grafiği üzerinde gösterilmeli ayrıca 

takımın her bir üyesini tanıtan bilgiler verilmelidir. Takım üyelerinin veya takımın 

İHA alanındaki deneyimleri ve varsa başarıları da belirtilmelidir. Bu bölümün en 

fazla bir (1) dakika olması beklenmektedir. 

B. Tasarımın Detaylı İçeriği (30 Puan) 

Bu bölümde İHA’nın detaylı boyutlandırılması, detaylı tasarımı ve 

yapılandırılması, İHA’nın aerodinamik özellikleri ve kararlılığı, kabiliyeti, 

faydalılığı, yeniliği, yerliliği ve sadeliği ile tasarımın orijinal ve özgün yönlerine 

yönelik bilgi verilmelidir. Bu bölümün en fazla iki (2) dakika olması 

beklenmektedir. 

1. Tasarım, Otonomi ve Uçuş Kararlılığı (5 puan) 

Bu bölümde İHA’nın nihai olarak kararlı bir uçuş yapabilmesi için ne tür çalışmalar 

yapıldığı izah edilmelidir. Otonomluk seviyesi açık bir şekilde belirtilmelidir. 
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İHA’nın geometrik boyutlandırmasında kullanılan denklemler, aerodinamik 

analizler (grafikleri ile), kararlılık hesapları ve analizleri, uçuş performans 

hesapları, yapılmış ise uçuş simülasyonları sunulmalıdır. İHA’nın 

boyutlandırılması ve yapılandırılmasında başvurulan yöntemlerden kısaca 

bahsedilmelidir. 

2. Kabiliyet ve Görev Başarısı (5 puan) 

Bu bölümde icra edilecek görev/görevlere yönelik ne tür bir kabiliyet ortaya 

konulacak açıklanmalı ve bu kabiliyet ile ilgili yapılan tüm çalışmalar, 

hesaplamalar ve analizler ortaya konulmalıdır. Kabiliyete göre uçuş şartı için 

gerekli itki değeri hesaplamaları, faydalı yük hesaplamaları, aerodinamik 

analizler, görüntü işleme, ölçme, tanıma, haberleşme yazılımları vb. çalışmalar 

izah edilmelidir. Kabiliyetin türüne göre yapılan çalışmalar, hesaplamalar, 

analizler, simülasyon sonuçları ve iddialar ortaya konulmalıdır. 

3. Faydalılık ve Görev Zorlayıcılığı (5 puan) 

Bu bölümde icra edilecek görevin/görevlerin toplum yararına olup olmadığı 

incelenmelidir. Yarışma alanında icra edilecek görevin zorlayıcılığı 

değerlendirilmelidir.  . 

4. Yenilik (5 puan) 

Bu bölümde İHA’nın tasarımından, performansından, donanımlarından ya da 

yazılımlarından vb. yeni bir özellik ortaya koyulacağı açıkça belirtilmelidir. Buna 

dair varsa destekleyici ve ikna edici bilgiler, hesaplamalar ve analizler 

paylaşılmalıdır. 

5. Yerlilik (5 puan) 

Bu bölümde İHA’nın tasarımında, performansında, donanımlarında ya da 

yazılımlarında vb. yerli bir özellik, hesaplama, entegrasyon vb. ortaya koyulduysa 

açıkça belirtilmelidir. Buna dair varsa destekleyici ve ikna edici bilgiler, 

hesaplamalar ve analizler paylaşılmalıdır. 

6. Tasarım Ergonomisi (5 puan) 
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Bu bölümde İHA’nın diğer performanslarından ödün vermeden hangi özellik 

(tasarım, donanım, yazılım, itki ünitesi, mekanik tasarım, üretim, vb.) üzerinde 

sadelik ya da ekonomiklik ortaya koyduğu belirtilmelidir. 

7. Hakem Takdiri  

Yukarıda bahsedilen maddeler dışında ortaya konulup hakemin takdir etmesi 

beklenilen bir husus varsa belirtilmelidir. Bu hususlar teknik olabileceği gibi sosyal 

davranışlar/kazanımlar da olabilir. 

C. Detaylı Tasarım, Analiz, İmalat, Elektronik Entegrasyon ve Görev 

Kanıt Bölümü (65 Puan) 

Bu bölümün içeriği aşağıda belirtilen aşamalardan alınan kesitlerle (Video 

Çekiminde Yer Alması Beklenen Kesitler) oluşturmalıdır. İHA’nın ve icra edilecek 

göreve özgü yardımcı ekipmanların hangi aşamalardan geçip uçuş test 

aşamasına geldiğini gösteren bölümler olmalıdır. Her videoda farklı takım 

üyelerinin yer alması kendini ve görevini tanıtması ve seslendirme yapması 

beklenir. Bu videoyu izleyen bir görevli, yarışmaya katılacak aracın ve takımın 

yaptığı çalışmaların tüm aşamalarını görmeli, dinlemeli ve ikna olmalıdır. Bu 

bölümün en fazla yedi (7) dakika olması beklenmektedir. 

Video Çekiminde Yer Alması Beklenen Kesitler  

1. Tasarım Aşamaları 

İHA ile ilgili yapılan tüm tasarım (boyutlandırma, çizim, mekanik tasarım, geometri 

belirleme, kanat profili seçme, vb.) çalışmalarından birtakım görseller kayıt altına 

alınıp videoya eklenmelidir. Mevcut bir araçla katılan takımlar, araçlarının mevcut 

halini görüntüleyip araçlarını anlatabilirler. 

 

2. Analiz Aşamaları 

İHA ile ilgili yapılan tüm analiz çalışmalarından (Ansys, MATLAB, Simulink, 

SolidWorks, Xflr5 vb.) birtakım görseller kayıt altına alınıp video olarak 

eklenmelidir. Analiz çalışmalarından alınan neticeler özet olarak net bir şekilde 

ortaya konulmalıdır. Mevcut bir araçla katılan takımların araçlarının mevcut halini 

görüntüleyip varsa eski analizleri belirtilebilir. 
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3. İmalat Aşamaları 

İHA ile ilgili yapılan tüm üretim çalışmalarından ve yöntemlerinden (CNC tezgâhı 

ile üretim, sıcak tel kesme aleti ile kanat üretimi, üç boyutlu yazıcı ile üretim, vb.) 

birtakım görseller kayıt altına alınarak videoya eklenmelidir. 

4. Donanım Entegrasyon Aşamaları 

Bu aşamada muhtelif donanımları ve bu donanımların İHA’ya entegre edilirken 

elde edilen sonuçları ve süreçleri gösteren kesit görüntüler videoya eklenmelidir. 

5. Görev Uçuşu 

Bu aşama zorunlu olmamakla birlikte eğer öngörülen görevin icra edilebileceğine 

dair deneme testi yapılmışsa paylaşılabilir. Bu, takıma önemli avantaj sağlar. 

 

Detaylı Tasarım Videosu bölümleri ve süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Uçuş Bölümü 

 Süre (en fazla) Puan 

Video başlangıcı 2 dakika - 

Uçuş kanıtı 3 dakika - 

Uçuş Bölümünü geçen takımlar Sunuş Bölümünde 100 puan üzerinden 

değerlendirileceklerdir. 

Sunuş Bölümü 

 Süre (en fazla) Puan 

Takım organizasyonu 1 dakika 5 

Tasarımın Detaylı İçeriği 2 dakika 30 

Detaylı Tasarım, Analiz, İmalat, Elektronik 

Entegrasyon ve Görev Kanıt Videosu 
7 dakika 65 

 


