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1. Organizasyon  Özeti
1.1. Takım Organizasyonu
Eagle Vision B, Bilkent Üniversitesi’nin farklı Mühendislik dallarında öğrenim gören

lisans öğrencilerinden oluşan bir takımdır. Takım Kaptanı Orkun Taha Öznergiz, takımı

organize etmekle sorumlu olmanın yanında, hava aracının tasarımını yapmak, yapısal ve

aerodinamik analizlerini Solidworks, ANSYS, DATCOM, XFLR5 programları aracılığıyla

sürdürmekle görevlidir. Hava aracının üretimden sorumlu takım üyeleri Sıla Seven ve

Duygu Akman, uçağın üretiminde ağırlıklı olarak kullanılan 3B yazıcı üretimli parçalar ve

kompozit malzemenin kullanımını; sağlamlık, finansal ve işleyiş açısından verimlilik ve

işgücü gibi durumları göz önünde bulundurarak geliştirmekten sorumludur.  Takım pilotu

İbrahim Ethem Yılmaz ve üyesi Tuğçe Sena Koyuncu PID mimarisinin geliştirilip uçuş

stabilizesinin sağlanmasından sorumludur. Takımın donanım ve elektronik kısmını

yürütmekle sorumlu üyeler Necip Fazıl Patat ve Metehan Küçük, uçak elektroniği ile ilgili

aksamın işleyişi ile ilgilenip  elektronik ekipmanların seçimi ve koordine çalışmasını

yürütmekle yükümlüdür. Otopilot ve haberleşmeden sorumlu üye Berre Karaman, hava

aracının otonom iniş, kalkış, takip ve atış gibi görevlerini sensörler ve görüntü işlemeden

gelen bilgiler doğrultusunda uçuş parametrelerini ayarlayarak yerine getirmesinden

sorumludur. Takımın görüntü işlemeyle ilgilenen üyesi Şebnem Uslu, belirlenen görevi

yerine getirebilmek için gerekli olan olası hedefi saptama, hedefe kitlenme ve hedefi takip

etme gibi fonksiyonları sağlayacak olan evrişimsel sinir ağını yönetmekle görevlidir. Aşağıda

takım üyelerinin görev dağılım şeması verilmiştir.
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Tablo-1: Takım Organizasyonu
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2. Detaylı Tasarım Raporu (30 Puan)
2.1. Tasarım ve Uçuş Kararlılığı (5 Puan)

2.1.1. Aerodinamik Sistem Özeti

Eagle Vision B takımının geliştirdiği ileri açılı hibrit savaşan insansız hava aracının,

aerodinamik açıdan dikkat çeken 4 ana unsuru vardır. Bunlar;

Kanart
Uçağın burun kısmında yer alan kanart yapısı, laminar kanat profili olarak bilinen

NACA 23012’yi kullanmaktadır. Bu profilin seçilmesinin ana sebebi, bu kanat profilinin

laminar akışı hakkında kümülatif araştırma bilgisinin fazla olması, hücüm açısı 0 derece iken

arkadan bırakılan hava akışının düzgün olması - ve dolayısı ile motorların hava akımı ile

beslenebilmesi - ve yaklaşık 12.6 derecelik bir stall açısı ile, stall sonrası yaratılan

sürüklenme  ile keskin manevra kabiliyetidir. [1]

İleri açılı kanat
Kanat genişliği 190 cm olan uçağın, kullandığı kanat profili SD7062 olarak seçilmiştir.

Bunun arkasındaki en büyük sebeplerden biri, hem bu profil ile olan geçmiş tecrübeler, hem

de istediğimiz Reynolds numarasında gösterdiği yüksek performanstır. İleri açının sağladığı,

yüksek hücüm açılarında kontrol yüzeylerinin stall karakteristikleri, 40 derecelik yüksek

hücüm açılarında bile kısmi kontrol uçağın yüksek manevra kabiliyetine faydada

bulunmaktadır. Kanat boyu hava akışının kanat uçlarından köklerine doğru olması, normal

kanat yapısı ve geri açılı kanat yapısında olan kanat uçlarında farklı basınç alanlarının

birleşip vorteks oluşturmasından doğan indüklenmiş sürüklenme etkisini minimize

etmektedir. İleri açılı kanadın aerodinamik analiz aşağıda verilmiştir.
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Dikey Stabilizatör
Aşağı ve yukarı 25’er cm olmak üzere toplam uzunluğu 50 cm olan dikey

stabilizatörün kanat profili olarak simetrik bir profil olan NACA0012 seçilmiştir. NACA0006’ya

kıyasla daha kalın olan bu profil üzerine yüklenen kuvvet isterlerinin yüksekliği

doğrultusunda seçilmiştir. Dikey stabilizatörlerin ikincil etkisi olan roll manevra yatkınlığı, hem

aşağıdan hem de yukarıdan uzantılar sağlanarak egale edilmiştir. Aşağıdaki resimde dikey

stabilizatörün hız analizi görülebilir.

Yatay stabilizatörün aerdinamik analizi

Yatay Stabilizatör
80 cm genişliğe sahip yatay stabilizatörde, NACA0006 airfoili gerekli mekanik

mukavemeti sağlamakla beraber, hava aracının yüksek manevra kabiliyetine yardımcı

özelliktedir.

2.1.2. Kararlı Uçuş
Hava aracının sistem tanımlaması yukarıda yapılmıştır. Kontrol yüzeylerinin yeri ve boyutu,

uçağın geometrik boyutlandırılması, ağırlık merkezi bilgileri XFLR5 isimli analiz programına

yüklendiğinde, yatay stabilizatör ve kanartlar 0 derecelik hücüm açısına sahip iken,

aşağıdaki gibi bir grafik elde edilmektedir.
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Buradan da anlaşılacağı üzere, hava aracı bu konfigürasyonda 0.12 derecelik bir hücüm

açısında,  0 moment ile uçuşunu sağlamaktadır. Yine bu grafikler incelendiğinde, 0

momentin sağlandığı lift katsayısı 0.138 olmakla beraber, yaklaşık 4 kg lık ağırlığı 27.79 m/s

hız ile kaldırmakta sorun yaşanmamaktadır. Kanartların ve yatay stabilizatörün farklı

kombinasyonları ile de, aşağıdaki gibi farklı stabil ve instabil uçuş karakteristikleri elde

edilebilmektedir. Örneğin, kanartlar ve stabilizatör birbirine yardımcı çalıştığı zamanlarda,

yüksek manevra kabiliyetine sahiptir.
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Grafikten de görüldüğü üzere, yeşil düz uçuş, mavi aşağı pitch hareketi kırmızı yukarı pitch

hareketini atik bir uçuş karakteristiğine geçerek ani manevralar yapmasına olanak

sağlamaktadır. Öte yandan, bu uçuş sistemleri, birbirinin momentlerini dengeleyecek şekilde

zıt çalışmaları durumunda ise, uçak PID destekli, instabil uçuş karakteristiğine girerek,

aşağıdaki şekilde bir grafik çizmiştir. PID desteği sayesinde momentin 0 olduğu yaklaşık 5

derecelik hücüm açısı, uçağın normal seyir hızı olan 28 m/s yerine, 16 m/s’ye düşürmekle

beraber, PUMA AE3 gibi insansız hava araçlarının da kullandığı, “deep stall” statüsüne

geçmektedir. Bunun da avantajlarından biri olarak, VTOL iniş kalkış sistemlerinin geçiş

aşamaları için gerekli sürenin bulunmadığı acil durumlarda, kendini sert iniş şeklinde ani bir

şekilde indirebilmektedir. Aynı zamanda, hava-hava muharebe durumlarında da, üstün bir

avantaj sağlamaktadır.
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2.2. Kabiliyet
Hava aracının kullanım konsepti (CONOPS) bakımından tasarımı tehlikeli çatışma

bölgelerinde dikey iniş kalkış gerçekleştirip meskun mahalde istenen hedefleri etkisiz hale

getirmesi üzerine kuruludur. Bu konsept çerçevesinde yüksek manevra kabiliyetine sahip

olması gereken uçak ileri açılı kanatlara sahiptir. Ayrıca kanatlardaki motorlar dikey iniş

kalkış görevini gerçekleştirdikten sonra ileri doğru kendilerini sabitleyen çubuklarla dönüp itici

kuvveti oluşturmaktadırlar.

Şekil 1: Motorlar dikey uçuş konfigürasyonunda Şekil 2: Motorlar seyir konfigürasyonunda

Kabiliyet hususunda, yüksek manevra ve dikey iniş kalkış kabiliyeti haricinde

hedeflerin otonom bir şekilde etkisiz hale getirilmesi için hassas konumlama kabiliyeti

gerekmektedir. Hava aracındaki Emlid GNSS modülü hassas konumlama için dünya

etrafındaki GLONASS, GPS ve Galileo seyrüsefer uydularını kullanmaktadır. Hava aracının

hedefe ilk güdümü konumlandırma sistemiyle yapılabilir. Daha sonrasında terminal aşamada

üzerindeki Raspberry Pi V2 kamerası ile hedefleri görsel olarak tanımlayabilir. Güdümün

terminal aşamasındayken hedeflere angaje olmak için 60 dereceye kadar çıkabilen hücum

açılarında perdövitese düşmeden durabilen ileri ok açılı kanat ve kanardlar yüksek tutunma

sağlarlar. Bu kameranın net görüntü tanıma yapabilmesini sağlar.

Yukarıda anlatılan özellikler sayesinde hava aracımız hedefe angajman ve uçuş

performansı yüksek, her türlü coğrafyada dikey iniş-kalkış özelliği sayesinde göreve

başlayabilen yüksek teknoloji ürünü bir insansız hava aracı olarak görev yapabilir.
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2.3. Faydalılık
Hava aracının görev tanımı ve konfigürasyonu incelendiğinde şu özellikleri öne

çıkmaktadır: güvenlik güçlerinin zorda kaldığı durumlarda veya meskun mahal

operasyonlarında güvenlik riski bulunduran durumlarda insan hayatının tehlikeye atılmaması

için etkisiz hale getirme aracı olarak kullanılabilir. Bunun haricinde hava aracının dikey

iniş-kalkış ve görüntü aktarım yetenekleri sayesinde engebeli arazilerde hedef takibi ve keşif

amacıyla kullanımı da mümkündür. Hava aracı teknoloji demonstrasyonu olması sebebiyle

hazır alınmış bir airsoft sistemiyle donatılacaktır ve yarışma alanındaki belirlenen hedefleri

(belirli renklerdeki balonlar) yapay zeka ve görüntü işleme algoritmaları ile tanıyıp vuracaktır.
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2.4. Yenilik
Ekibimizin literatür taramasıyla gördüğü üzere, bu hava aracının sahip olduğu kanat

konfigürasyonun örneğine var olan hava araçları arasında oldukça az rastlanır. İleri açılı

kanat konfigürasyonu ( Forward swept wing), hava aracını diğer insansız hava araçlarından

ayıran en önemli özelliklerden biridir. İleri açılı kanatlara sahip hava araçları oldukça yeni bir

tarihte havacılık sektörüne tanıtılmışlardır ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu

kanat tipinin kavramsal tasarımları devam eden bir kaç hava aracı dışında çok fazla örneği

bulunmamaktadır. Üretimini yaptığımız ileri açılı kanat, üniversite seviyesinde model

uçaklarda tek örneği olma özelliğini taşımaktadır.

Hava aracının bu sektöre getirdiği bir başka yenilik de sahip olduğu yüksek manevra

kabiliyetidir. Yüksek aerodinamik manevra kabiliyetinin hava aracına kazandırılması yolunda

pek çok tasarım zorluğunun üstesinden gelinmiştir. Oldukça büyük kontrol yüzeyleri

tasarlanırken, aynı zamanda hava aracının alt sistemleri düşük sürüklenme kuvveti için

özelleşmiştirilmiştir. Kontrol yüzeylerinden ayrı olarak gövdenin ürettiği taşıma kuvveti de bu

manevra kabiliyetine katkı sağlamıştır. Manevra kabiliyetinin yükseltilmesi ve sürüklenme

kuvvetinin azaltılmasında hibrit aracın başka bir özelliğinin iyileştirilmesiyle sağlanmıştır.

Sektörde bulunan mevcut hibrit ihalarda uçuş esnasında dikey bir şekilde durarak gereksiz

sürükleme (drag) kuvveti üreten motorlar, bu hava aracı tasarımında değiştirilmiştir. Bu

tasarımdaki değişken açılı pervaneler sayesinde motorların itki kuvveti yardımıyla bu

durumun önüne geçilmiştir. Böylece fazladan sürükleme kuvveti önlenmiştir.

Hava aracının getirdiği bir diğer yenilik, üniversite düzeyinde de bulunan insansız hava

araçlarının airsoft silahların entegrasyonu mevcut değildir. Hava aracının görev

gerçekleştirilme fazına geçildiğinde bu özelliğin üzerinde durulacaktır.
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2.5. Yerlilik
Hava aracını tasarlama, analiz, üretim ve uçuş testleri olabildiğince ekibimiz tarafından yerli

kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hava aracının gövdesi, kanatları, kuyruğu ve

kontrol yüzeyleri ve de onların kontrolü için gerekli olan aksamların (karbonfiber çubuklar,

motor yuvaları) tamamı ekibimizce üretilmiş olup, tüm malzemeler ülke içinden temin

edilmiştir. Kullandığımı kompozit üretim tekniği, ülkemizde bulunan teknik ve teknoloji

dahilinde gerçekleştirilmiştir. PID, görüntü işleme ve hedef takip yazılımları ekibimiz

tarafından yazılmış olup, yine diğer mekanik tasarımlar gibi % 100 yerlidir.

2.6. Sadelik
Hava aracının sektördeki diğer hibrit araçlardan farkı, dikey iniş kalkış için ayrı motorlar

kullanmak yerine aynı motorların rotasyonu ile, ağırlıktan kazanç sağlamaktır. Bu kazanç

sadece ağırlıkta olmamakla beraber, fazla motorların olmaması sürüklenme kuvvetini de

azaltmaktadır. Aynı zamanda, ileri açılı kanat yapısı kanat-boyu hava akışını geri açılı kanat

yapılarından farklı olarak kanat uçlarından kanat köklerine götürmesi ile, kanat ucu

vortekslerini azaltıp indüklenmiş sürüklenme kuvvetinde azalma sağlar. Uçağın yapısal ve

üretim açısından sadeliği ise, bütün parçalar Türkiye’de bulunan teknolojiler ile üretilebilir
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olup, 3 boyutlu yazıcı, kompozit üretim gibi metodlar ile bir hava aracı sadece dört kişilik bir

ekip ile yaklaşık 35 bin liraya markete sürülebilir kalitede mâl edilebilir.

2.7. Hakem Takdiri
Yarışmaya hazırlanma sürecinde kullanmak üzere proje yönetim metotlarını incelediğimizde

karşımıza iki farklı metot çıktı. Bunlardan ilki şelale metodu olarak adlandırılan; analiz,

tasarım, uygulama, test ve entegrasyon aşamalarından oluşan metottu. Şelale metodunda

süreç doğrusal ilerliyor ve sonraki adıma geçebilmek için bir öncekinin kesinlikle bitirilmiş

olması gerekiyor. İncelediğimiz ikinci metot olan çevik metot ise doğrusal bir süreç sonunda

ürün ortaya koymak yerine, değişen istek ve ihtiyaçlara göre haftalık planlamalarla ilerliyor.

Analiz, planlama, tasarlama, test süreçleri geri dönütler sayesinde sürekli birbirlerini olumlu

geri dönütlerle besliyor. Buradan yola çıkarak çevik metot için uzun bir dokümasyon süreci

yerine çalışan bir standart oluşturmanın daha önemli olduğu anlaşılabiliyor. Şelale metodu

önceden tamamen belirlenmiş, açık adımlardan ve zaman çizelgesinden oluşuyor ve

safhalar arası geri dönüt yok, bu da ürün üzerinde değişiklik yapmayı zorlaştırıyor böylece

ürünün adaptasyon kabiliyeti azalıyor. Çevik metot ise geri dönütlere göre değişikler

yapmaya, projedeki elementleri önem sırasına göre ayırmaya ve projeyi spesifik bir alanda

daha çok geliştirmeye müsaittir. Bu sayede, ürünün gerek müşteri isteklerine, gerekse -bizim

durumumuzda olduğu gibi- yarışma isteklerine adapte edilebilirliği fazla oluyor. Yaptığımız

araştırmalar sonucunda iki metodu da incelediğimizde test uçağının tasarımı ve üretimindeki

problemlerin, otopilot ve görüntü işleme ekibinin geri dönüşleri ile değiştirilmesi ve

geliştirilmesi gerekeceği için proje yönetimi olarak çevik metodu kullanmayı tercih ettik. Üç

yıldır farklı yarışmalarda tercih ettiğimiz metodun aslında geleneksel şelale metoduna

uyduğunu ve bu metodun aslında bizim çalışma planımıza ve alanımıza uygun olmadığını bu

nedenle de proje aşamalarında çok fazla zorluk yaşadığımızı fark ettik. Bu metot değiştirme

sürecimizden bahsetmemizin asıl nedeni ise takımımızın sadece teknik açıdan deneyimli ve

bilgili üyelerden değil; aynı zamanda takımın gereksinimlerine yönelip çözüm üretebilen, iş

planı oluşturabilen, proje işletmesinin nasıl daha iyi yapılabileceğine dair araştırmacı,

öğrenmeye açık ve “çevik metot” gibi çağın getirilerine karşılık veren uygulamalara kolay

uyum sağlayıp geleneksele bağlı kalmaktansa çağa ayak uydurmayı tercih eden üyelerden

oluştuğunu gösterebilmektir.

Takımımızı oluştururken saydığımız teknik ve iş yönetimi alanlarındaki özelliklerin dışında

üyelerimizin insani yönlerinin de takımın işlevselliği için çok büyük bir önem taşıdığını

düşünüyoruz. Takımımızdaki çoğu üyemiz üniversitemizdeki sosyal öğrenci kulüplerinde aktif

rol alıyorlar bunun haricinde 9 üyemizden 5’i ise üniversite kapsamı dışında köy okullarına

yardım projeleri, sosyal-ekonomik açıdan yetersiz öğrencilerin eğitimlerine yardımcı olmak

gibi gönüllük esas olan sosyal yardım kuruluşlarında uzun yıllardır görev alıyorlar.
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Üyelerimizin bu özellikleri bizi sadece teknik açıdan donanımlı bir takım olmanın yanında

insani özellikleri gelişmiş ve sosyal alanlarda da deneyim sahibi bir ekip yapıyor.

Ekibimizi oluştururken dikkat ettiğimiz bir diğer husus ise kadın-erkek mühendis sayımızın

dengeli olmasıydı, çünkü savunma sektöründe bu alanda çok büyük bir dengesizlik var. Son

verilere göre savunma sektörünün yüzde 74’ünü erkek mühendisler oluştururken kadın

mühendis sayısı maalesef yüzde 26’dır. Sektördeki bu eşitsizliğe ve kadınlara savunma

sektöründe daha az şans verilmesine karşı tutumumuzu korumak adına takımımızı kurarken

teknik açıdan donanımlı ve öğrenmeye açık kadın üyelerimizin sayısına dikkat ettik. Takım

organizasyonunda da görüldüğü gibi 9 kişilik takımımızın 5’ini kadın mühendis adayları

oluşturmaktadır.

3.Detaylı Tasarım ve Uçuş Videosu
https://drive.google.com/file/d/1ilfLmm8qloAr3nBZaQ8IPjZ2LVggE8D7/view?usp=sharing
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