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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

 

1.1. Sistem Tanımı 

 

Araç tercihe göre ulaşım, lojistik sağlık veya askeri alanlarında kullanılacaktır. Yapay zekâ 

destekli otonom veya yarı otonom sürüş sistemine sahiptir. Araç uydu ve yer istasyon kontrol 

merkezine bağlı olacaktır. Bu şekilde haberleşme ve seyir süreçleri gerçekleşecektir. Araç 

kullanım ağını genişletmek veya yaşanabilecek herhangi bir saldırı (antidrone, siber saldırı 

vb.) durumunda kullanım sürekliliğini güvenli bir şekilde devam ettirebilmek için birçok yere 

baz istasyonu ağı kurularak hizmet sürekliliği sağlanacaktır.  

 

Araçlar seyir halinde iken birbirleri ile aralarındaki mesafe belli bir seviyenin altına indiğinde 

Bluetooth (iletişim teknolojisi) üzerinden ve araç bilgileri-plaka bilgileri ile aralarında iletişim 

kuracaklardır. 

 

 Araçta; Hava seyri için 4 ana, 4 yedek motor olmak üzere “Freerchobby” markasına ait “MP 

240100” model BLDC fırçasız motor, kara seyri için de bir adet “HUB” motor kullanılır. Bu 

motorlar sayesinde havada veya karada sürekli ve güvenli bir sürüş sağlanacaktır. 

 

 Araç, normal sürüşte sürekli 40 kW, maksimum 80 kW güce ulaşır [1]. Aracın güç ihtiyacı 

şarj edilebilir li-ion piller tarafından sağlanır Aracın hareketini sağlayan pervaneler, bir bağ-

lantı kolunda iki adet olacak şekilde koaksiyel yapıdadır. Aracın ana kasası (şasi) ve dış yapısı 

“hardox” çelik destekli karbon fiberden yapılır [2].  

 

Araçta kişi başı yetmiş beşer (75) kg’dan toplamda yüz elli (150) kg insan ve on beşer (15) 

kg’dan toplamda otuz (30) kg şahsi yük ile beraber en fazla yüz seksen (180) kg yük taşır. 

Aracın havadaki en yüksek seyir hızı saatte 200 km’dir.   

 

Karadaki en yüksek seyir hızı ise saatte 120 km’dir. Uçuş irtifası ise azami olarak 1500 metre 

olarak belirlenmiştir. Araç menzili 100 km’dir. Araç dikey iniş-kalkış yapar. Araç kumanda 

kolu, dokunmatik komuta ekranı, iki adet fiziksel buton (Acil İn-Dur) ve iki adet anahtar (Mo-

tor Bataryası Anahtarı, Aviyonik Sistem Anahtarı) aracılığı ile kontrol edilir. 

 

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 

 

Araç Teknik Özellik 

Seyir Hızı Kara seyir; 120 km/h ,  

Hava seyir; 200 km/h 

Azami Uçuş İrtifası 1500 m 

Menzil 100 km 

Kalkış/İniş Dikey iniş-Kalkış 

Azami Kalkış Ağırlığı 180 kg 

Motor Tipi  8 adet BLDC – 1 adet Hub motor 

Ölçüler (en X boy X yükseklik) 1963 X 4976 X 1435 mm 
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Havada Kalma Süresi 22,7 dk 

Bataryaların Tam Dolumu İçin Gereken Süre  180 dk 

 

Tablo 1.2.1. Araç Teknik Özellik 

 

1.3. Nihai Sistem Mimarisi  

 

Parça  MARKA/MODEL TEKNİK ÖZELLİK  

Motor (Hava) Freerchobby MP 240100  

BLDC fırçasız 

Hız kontrolü sabit tork ile yapılır. 

Yüksek devirde problemsiz çalışır. 

Motor(Kara) LİTTLE TT  

 

Hub motor 3 kw güce  

101 mm  tork – 72 V 

 

Batarya  

Li-ion Şarj etmek için pilin tamamen  

boşalmasına durumuna gerek yoktur. 

Uzun ömürlü, daha yüksek güç                

yoğunluğuna sahip, hızlı şarj olan ve  

hafif bataryalardır. 

Pervane  Özel Üretim Pervane kollarında bulunan özellikler  

sayesinde iç içe geçebilmektedir. 

Araç pervanesi 4 kolda 8 (4*2) adet ters  

dönüşlü pervaneden oluşmaktadır.  

Araç pervanesinin kolları gövdede  

bulunan motorlara bağlı olup 1 eklem  

bölgesine sahiptir.  

Pervane kolları 180 derece dönüş  

yapabilmektedir. 60 inctir ve 1 kilogram  

ağırlığa sahiptir. 

BMS     Power-Xtra 37.0 V 80 A Li-İon Batarya paketlerinin şarj ve  

deşarj sırasında denetimini ve  

yönetimini gerçekleştiren sistemdir. 

Yalıtım  Plaex kauçuk levha, Dem 

EPDM sünger 

Araç içinde veya çevreye etkileyebilecek  

ses ve titreşimi en aza indirir. 

 

Paraşüt   Özel Üretim Lekelere karşı dirençlidir,  

Oldukça hafif bir kumaştır. 

Cam  Laminasyonlu cam Camda çatlama olduğunda  

dağılmasını engeller. 

Koltuk kumaşı Alcantra kumaş Karbon nötral özelliğe sahiptir. Potansiyel  

olarak zararlı gazları atmosfere salmaz. 

Yanmaz kumaştır. 

 

Tablo 1.3.1. Araç Parça Marka - Model -Teknik Özellikleri 
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Şema 1.3.1 Pil Yönetim Sistemi [3] 

          

 
Şema 1.3.2 Yarı Otonom Sürüş Uygulaması [4] 

 

 
Şema 1.3.3 Tam Otonom Sürüş Uygulaması [5] 
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1.4. Alt Sistemler Özeti  

1.4.1 Güç-İtki-Tahrik Sistemleri 

1.4.1.1 Motor 

 
                                    Şekil 1.4.1.1.1 Freerchobby MP 240100 motor [6] 

 

Araçta 5 ‘i aktif olmak üzere 9 adet elektrik motoru kullanılır. 4 ana 4 yedek olmak üzere top-

lamda 8 tane fırçasız BLDC motor 1 adette Hub motor kullanılmıştır. BLDC motorlar, Fre-

erchobby markasına ait MP 240100 model BLDC fırçasız motordur. BLDC motorlar hava 

seyir süreci için pervanelerde kullanılır. Sürekli olarak 40 kW, en fazla 80 kW güce ve 130 

Nm torka sahiptir. Motorların bir tanesi 13,3 kg ağırlığa ve 240×110 mm boyutlara sahiptir. 

144V-200V gerilimde çalışmaya uygundur [1].  

 

Motorlarda sıvı soğutma sistemi ECT kullanılacaktır [7]. Motorun 144 volt ile çalışması 200 

kg’lık itki kuvveti yarattığı için 800 kg’lık kalkış kuvveti yaklaşık ağırlığın 1,3 katına denk 

gelir ve çok hızlı dalışlar yapılmadığı sürece gerekli durdurma ivmesini sağlayabilmektedir. 

Motorlar büyüdükçe kalkışta ve hızlanışta çektiği enerji parabolik olarak artmaktadır.  

 

Amperi yükseltmek açığa çıkan ısı enerjisi dolayısıyla sıcaklığı arttırmaktadır. Bu sorunu or-

tadan kaldırmak için  (akımın karesiyle kablonun ve bataryanın iç dirençlerin çarpımı olarak 

hesaplandığı için) uygun elektrik tesisatı kullanılarak, büyük motorların çektiği anlık yüksek 

enerjinin önüne geçilmiş olur.  

 

Artı bir güvenli sürüş özelliği olarak kullandığımız yazılımlar ile motorların ani ivmelenmesi-

ne engel olunacaktır. Bu güvenlik uygulaması anlık ivmelenmelerde verim düşmesine neden 

olacağı için, kullanılan yazılım bu duruma da engel olacaktır. Lityum iyon piller ortalama 

%80- 90 oranında deşarj edilebilir özelliktedirler. 40kw*4 tane motorun tüketimini temel he-

sap 160 kW olarak hesaplanırsa ve %10 luk diğer elektrik tüketimleri düşülürse 25-30 dakika-

lık uçuş sağlanabilecektir. 
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Motor  MP240100 KV <30kv 

Maksimum Güç 80 kw Anma gücü 40kw 

ESC Kelly 144V 400-

600A / MGM 

Maksimum  

voltaj 

200V 

Tork  130Nm Hp 400 

Boyut  240*150 mil olmadan Poles 20 

Slot  36 PWM 8-16KHZ 

Zamanlama derece 15 Weight 13.3kg 

 

Tablo 1.4.1.1.1 BLDC Motor Teknik Özellik 

 

Araçta aynı zamanda kara seyri modu için 1 adet hub motor kullanılır. LİTTLE TT markasına 

ait hub motor 3 kw güce 101 mm  torka sahiptir. 72 V gerilimde çalışmaya uygundur. [8] 

 

1.4.1.3 Batarya 

 

Aracın güç sistemi şarj edilebilir Li-ion piller tarafından sağlanır. Silindir hücreli Panasonic 

markalı NCR18650B modeli 3,7 V 3400 mAh, 30 A sürekli deşarj değerindeki piller kullanı-

lır.  

 

                   Hücre Özellikleri 

Teknoloji  Li-ion 

Kapasite (Ah) 3,4 

Gerilim (V) 3,7 

Deşarj Kapasite  30 

Enerji Yoğunluğu (Wh/kg) 214 

Ağırlık (gr) 45 

Adet 4800 

 

 Tablo 1.4.1.3.1 Şarj Edilebilir Batarya Panasonic NCR18650B Teknik Özellikler 

 

120 adet pil paralel bağlanarak motorların ihtiyaç duyduğu anlık ve maksimum akım değerleri 

sağlanacaktır. Pillerin birbirine paralel bağlanması sonucu elde edilen grupların 10 tanesi seri 

bağlanarak 1 modülü oluşturur. Bu modüllerin 4 tanesi paralel bağlanarak araç için gerekli 

olan voltaj değeri elde edilir. Bu şekilde oluşturulan batarya paketi toplam 3600 amper 148 V 

değerlerine sahiptir. Aynı zamanda toplam ağırlığı 216 kilogramdır. Aracın sahip olduğu 

BLDC motorlar 144-200 V aralığında çalışabildiğinden dolayı bataryanın volt değeri yeterli-

dir. Oluşturulan bu konfigürasyona batarya yönetim sistemi ve termal yönetim sistemi eklene-

rek bir batarya paketi oluşturulur. [9] 
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Grafik 1.4.1.3.1 Batarya Deşarj  

 

1.4.1.4 Batarya Yönetim Sistemi (BMS) 

 

BMS'ler, şarj edilebilir bataryaların kontrol ve denetimini yapan elektronik sistemlerdir. 

BMS, bataryaların kapasitesini en üst düzeye çıkarmak ve şarj olurken de aşırı şarjı engelle-

mek amacıyla batarya paketini oluşturan her bir hücrenin gerilim değerlerinin dengelenmesini 

sağlar. Herhangi bir hücrede aşırı gerilim ya da düşük gerilim oluşup gerilim dengelerinin 

bozulması durumunda sisteme müdahale eder ve sistem kesime girer.  

 

Gerektiğinde enerjiyi en dolu hücreden alarak en az yüklü hücreye transfer ederek dengelen-

melerini sağlar. BMS bu şekilde sistem üzerinde sürekli bir denetim kurarak sistemde oluşa-

cak bir arıza durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı arızaya müdahale eder veya sis-

temi kesime götürür [10]. Pilin aşırı şarj edilmesi veya deşarj süresince giriş ve çıkış akımla-

rını denetler şarj/deşarj durumunda hasar görmesini önler.  

 

BMS, hücreye güvenli miktarda akım girip girmediğini ve buradan çıkıp çıkmadığını hesap-

layarak pil paketindeki tüm hücreleri sürekli olarak izler. Şarj durumunu hesaplar (SoC) bu 

şekle basitçe pilde ne kadar enerji veya şarj kaldığını gösterir. Bunu hücre voltajlarını izleye-

rek ve boşaltılan enerji miktarını hesaplayarak yapar.  

 

Son yapılan şarjdan sonra harcanan enerji (kWh) İlk kullanımdan itibaren harcanan enerji ve 

toplam çalışma süresi verilerini denetler. BMS ayrıca herhangi bir gevşek bağlantı, kablo yalı-

tımı ile ilgili herhangi bir sorun, hasarlı hücre, kısa devre veya başka herhangi bir arıza olup 

olmadığını kontrol ederek ve bilgilendirerek pillerin güvenliğini sağlar. Ayrıca Bms araçlarda 

sıcaklığın korunması, hücre dengeleme ve gerçek zamanlı değerleri gösterme görevlerini ya-

par [11]. Hücrelerin minimum gerilim değerinin 3.7 volt; şarj esnasında maksimum gerilimi-

nin 4.1 V’de tutulması da BMS’nin denetiminde olacaktır. Bu durum bataryanın ömrünü uza-

tacaktır. 

 

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/enerji-iletim-hatlari-1-bolum/4176
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1.4.1.5 Elektronik Hız Kontrol Sistemi (ESC) 

 

ESC’ler kontrol kartından aldıkları bilgiye göre elektrik enerjisini üzerinden geçirerek motoru 

istenilen devirde sürülmesini olanak sağlayan hız kontrolcüleridir [12]. ESC, model arabadaki 

kumanda alıcısına bağlı çalışır. Kumandadan gelen gaz ve fren tepkilerini motora ileterek 

arabayı hareket ettirir ya da durdurur.  

 

Gaza veya frene basıldığı zaman motora gidecek olan enerjinin doğru orantılı olarak yansıtıl-

ması sağlar. ESC sayesinde araç, gaza veya frene basış şeklimize göre az veya çok tepki vere-

rek hızlanma, yavaşlama, durma ve geri gitme işlevlerini yerine getirebilir [13]. Brüt güç 54 

kw’dir. Motor başına 13,5 kw güç düşer. 135 akım taşıyabilen ESC gerekir. 

 

1.4.1.6 Aviyonik Sistemler 

1.4.1.6.1 Radar Sistemleri  

1.4.1.61.1 OKİS Otomatik Kalkış Ve İniş Sistemi 

 

Otomatik kalkış ve iniş sistemi (OKİS) Radarı, uçan aracın iniş ve kalkışında kullanılan 3 

boyutlu transponder takip radarıdır. GPS sinyalinin karıştırmaya karşı korumasız olması se-

bebiyle, uçan aracın otomatik kalkış ve iniş süreçlerinde güvenli bir çözüm olarak kullanılır.  

 

Uçan araçta üzerinde yer alan transponder ve antenini içeren OKİS hava birimi ile iniş -kalkış 

pistinde konuşlu tek darbe sorgulama radarından oluşan OKİS yer birimi olmak üzere 2 ana 

birimden oluşmaktadır. OKİS yer birimi takip ettiği OKİS hava birimi sayesinde uçan aracın 

3 boyutlu (mesafe, yanca, yükseliş) bilgilerini kontrol istasyonuna ileterek uçan aracın emni-

yetli ve hassas iniş-kalkışına imkan sağlamaktadır [14]. 

 

1.4.1.6.2 SARPER (Hava Radarı) 

 

SARPER, yüksek çözünürlüklü, yeryüzü görüntüleme sistemidir. SARPER, havadan gözet-

leme, yan çizgi görüntüleme ihtiyaçlarına yönelik uygulamalarda kullanılmaktadır. Havadan 

görüntüleme uygulamalarında SAR sensörleri, yağışlı, yan çizgi, bulutlu ve karanlık havada 

dahi görüntüleme kabiliyetine sahiptir. Hassas görüntüleme imkânına sahiptir [15]. 

 

1.4.1.6.3 EGPWS (Enhanced ground proximity warning system-Yer yaklaşım 

ikaz sistemi)    

  

Yer yaklaşım ikaz sistemi EGPWS( Enhanced ground proximity warning system) uçan araç 

yere yakın veya bir arazi engeline doğru ani tehlike içine girmiş ise sürücüyü uyarmak için 

tasarlanmı ikaz sistemidir. Arazi Bilinirlik ve İkaz Sistemi TAWS (Terrain Awareness and 

Warning System) ve yere çarpma ikaz sistemi GCWS  (Ground collision warning system) 

benzer işlevlere sahip uyarı ve önleme sistemleridir. Sistem istenilen uyarıları verebilmek 

amacıyla, uçan aracın algılama ve ölçüm donanımlarından topladığı girdileri, birtakım hesap-

lama ve değerlendirme algoritmalarına tabi tutarak tehlike oluşturacak durumlarda, sürücüyü 
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sesli mesajlar ve görsel uyarılar ile ikaz eder ve uyarı eşikleri bantlarının ne oranda aşıldığını 

kabinde bulunan göstergelerinde gösterir [16]. 

 

   
Grafik 1.4.1.6.3 EGPWS Görüntüleme 

 

1.4.1.6.4 İletişim Sistemleri  

 

Araçlar merkezi kontrol noktası ile haberleşmesi uydu ve yer istasyon temellidir. Araçların bir 

biri ile haberleşmesi ise Bluetooth ve V2V teknolojisi ile sağlanmaktadır. Uydu haberleşme 

sistemleri INS, GNSS, RTK ve DGPS sistemleri kullanılır. Bu sistemler birlikte kullanıldı-

ğında zamana ve hava koşulları ile oluşabilecek hatalar en aza indirilir. En doğru konum ve 

durum bilgisi sağlanır.  

 

Yer istasyon temelli haberleşme ise ILS, VOR, DVOR, VHF ve DME sistemleri ile sağlana-

caktır bu sistemlerde uydu temelli haberleşmede olduğu gibi birbiri ile destekli çalışarak en 

doğru hatasız sonuç vermektedir. Uydu ve yer istasyon temelli haberleşme sistemleri Blueto-

oth ve merkezi kontrol noktası üzerinden haberleşme ve seyir yapabilecektir. (İletişim sistem-

leri 3.2.2 Araçların Haberleşmesi başlığında detaylı olarak açıklanmıştır)    

 

1.4.1.6.5 Uçuş Kontrol Kumanda Sistemi   

  

HSY’ler (Hava Seyrüsefer Yardımcı) elektronik yardımcılar olup bu tip yardımcılardan elekt-

romanyetik sinyallerin uygun yayılıp yayılmadığı havadan yapılacak kontrollerle anlaşılabilir. 

Ayrıca PAPI, ALS kısaltmalarıyla belirtilen elektriksel-görsel yardımcıların da yapılacak 

uçuşlarla denetlenmesi gerekir.  

 

Uçuş kontrolü, havadan denetim gerekliliğinin sonucudur. Yerden kontrolün üstünlüklerine 

karşın, özellikle elektronik HSY’lerin performans ölçümlerinin çoğu ancak havadan yapıla-

bilmektedir. Kesintisiz hizmet vermek zorunda olan elektronik HSY’lerin kendi kendilerini 

denetleyen, en küçük bir aksaklıkta ve yayın bozulmasında uyarı vererek sistemi kendiliğin-

den kapatan monitörleri vardır. Ancak monitörler sadece yakın çevresini kontrol edebilir [17].                 
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1.4.1.7 Yarı Otonom Uçuş ve Sürüş Sistemleri 

 

Yarı otonom sürüş için donanımsal, yazılımsal parçalar ve algoritmalar ana parçalardır. Oto-

nom sürüş sistemi sürücüye daha güvenli ve konforlu uçuş deneyimi sağlar. Aracın karşılaşa-

cağı senaryoların tamamını ele almak mümkün olmadığından dolayı bunun yerine çeşitli sen-

sörler ve sistemler kullanılır.  

 

Derin öğrenme algoritmaları, LİDAR, RADAR sensörleri, ultrasonik sensör, GPS, kamera 

otonom ve yarı otonom sürüş sistemi sağlar. Bu sistem ve sensörler sayesinde lokalizasyon, 

algı, tahmin, yol planlama ve kontrol basamakları gerçekleşir. Böylece şerit takibi mesafe 

koruma, güvenli iniş-kalkış, kaza öncesi uyarı, rota planlama gibi sistemler sağlanır.  

 
1.4.1.7.1 Otonom Aracın Barındırdığı Sistemler Ve Sensör Örneği 

 

Lokalizasyon basamağı GPS, LİDAR sensörleri ve ultrasonik sensörlerden gelen verilerin 

yüksel hassasiyetle hesaplanmasıyla oluşturulur. Algı basamağı ise bilgisayar görüşü ve sinir 

ağları sayesinde sağlanır.  

                                        

 
1.4.1.8.2 Algı Örneği 
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Derin öğrenme algoritmaları kullanılır. Tahmin basamağı özyinele sınır ağları (RNN) ile ger-

çekleştirilir. Araçların hangi yönde gideceği ve hızının ne kadar olduğunu tahmin eder. Yol 

planlama ise pekiştirmeli öğrenme gibi algoritmalar kullanılarak gerçekleştirilir. Kontrol ba-

samağında aracın direksiyonunun yönü, hızı ve fren durumu ayarlanır. Direksiyonun kontrolü 

şerit takip sisteminden gelen bilgiye göre hareket eder [18]. 

 

1.5 Uçuş Zarfı 

1.5.1 Rüzgâr Limitleri 

 

A şehrinde 4 mevsim koşulunun yaşanması, yükseltide ve rüzgâr hızlarında değişim olması 

sebebiyle şehrin belirli noktalarına rüzgâr ölçüm noktaları kurulacaktır. Bu noktalarda meteo-

rolojide de kullanılan anemometre ve rüzgâr oku bulunacaktır. Bu sayede uçan araç iniş-

kalkış yapacağı sırada merkezi kontrol noktası rüzgâr ölçüm noktalarından ve METRAD hava 

aracından gelen bilgilere göre kalkışa izin verir. Uçan araç hafif (6-11 km/s 4-6 knot), tatlı 

(12-19 km/s 7-10 knot) ve orta (20-28 km/s 11-16 knot)  rüzgârlarda iniş-kalkış için izin veri-

lecektir.  

 

Bunların yanında 29-33 km/s aralığında uçuş izni verilir ancak 33 km/s üstü için veya meteo-

roloji tarafından rüzgâr hız limitinin artacağı bilgisi alınırsa kalkışa izin verilmez ve uçuş sey-

rinde olan araçların acil iniş yapması bilgisi gönderilir. İniş gerçekleştirilemez ise otonom 

olarak iniş yapar. Kuvvetli rüzgârlarda (39-49 km/s 22-27 knot) ise uçuş izni sadece acil du-

rumlarda verilecektir. Fırtınamsı rüzgâr limiti (50-61 km/s 28-33 knot) ve daha üstü (62-112 

km/s 28-47 knot) için ise uçuş yasaktır uçuş izni verilmez [19]. 

 

1.5.2 Havada Kalma Süresi 

 

Uçan aracın havada kalma süresi; Bataryanın kapasitesi, kalkış ve seyir esnasında bataryanın 

dolum oranına göre belirlenir. Seçilen Li-ion pillerin sağladığı enerji ile araç tam dolu olan 

batarya ile 25 dakika havada kalır. Seyir esnasında batarya dolum oranı sürekli olarak kontrol 

edilmektedir. Batarya dolum seviyesi %30 oranı altına düşünce şarj edilmelidir. Batarya kont-

rol ve dolumu 3.2.6.2 Şarj dolumunum hangi aralıklarla yapılacağı başlığı altında yazılı sınır-

lara göre olacaktır. (Tablo 3.2.6.2.1) 

 

1.5.3 Güç İhtiyacı 

 

Güç hesabı yapabilmek için pervanenin itki kuvvetine ihtiyaç vardır. İlk olarak pervanenin 

itki kuvveti hesaplanır. Bu veri kullanılarak diğer verilerle beraber Pnet (gerekli net güç) 

(Watt) hesaplanır.  
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Görsel 1.5.3.1 İtki Hesaplama [20] 

 

 60 inch = 1524 mm pervane çapı 

 Pervane yarıçapı; r = 1524/2 = 762mm = 0,762 m 

 ω = 3,14x 200/2 = 314 rad/s 

 İtki Kuvveti; T = 0,1525 x ((1,225 x 0,762^4) / (3.14^2)) x ( 314^2) = 1100 N 

   

Pervane Çapı 60 inç 

Kol Sayısı 4 

Bataryalı Araç Ağırlığı (kg) 216 

Kol Başına Düşen İtki (kg) 54 

Kolun Pervane Alanı (m2) 1.82 

İtki Verimi 0,65 

Hava Yoğunluğu (kg/m3) 1,225 

Kolun Gerekli Güç İhtiyacı (kW) 8,825 

Toplam Net Güç (kW) 35 

Toplam Brüt Güç (kW) 54 

Toplam Akım İhtiyacı 375 

 

Tablo 1.5.3.1 Toplam Akım İhtiyacı Tablosu 

 
Görsel 1.5.3.2 Pnet Hesap Formül 

 

Pnet (toplam net güç) hesaplaması;  

 T = 54 

 ρ = 1,225 kg/m3 

 A = 1.82 

 54 kw  = 54000  

 Toplam akım =watt/volt  

 54000 / 144 = 375  
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1.5.3.1 Uçuş Süresi Hesabı 

 

Batarya ( kWh) / kg : brüt güç( kW ) = Uçuş süresi (h) 

 

Batarya 

1 adet batarya için; 3,4 A * 3,7 V= 12,58 w 

4800 adet batarya için; 12,58 * 4800 = 60384 w = 60,384 kW 

 

Brüt güç 

1 adet motor daimi güç = 40 kW 

4 adet motor daimi güç = 160 kW 

 

Uçuş Süresi  (60,384*60) : 160 = 22,7 dakika h 

 

1.5.4 Hız ve Menzil  

 

Araçların tek şarj ile gidebildikleri menzil, marka/modele göre 100km ile 600km arasında 

değişkenlik göstermektedir. Kara seyrinde kullanılan motorun ihtiyaç duyduğu güce göre ara-

cın hızı araç ve insan güvenliği amacıyla azami 120 km/s tir. Hava seyrinde ise 4 adet BLDC 

motorun ihtiyaç duyduğu güce göre aracın hızı belirlenmiştir. Aracın menzili elektrikli araçla-

rın menzili baz alınarak belirlenmiştir. 

 

1.5.5 Ağırlık Kırılımı 

 

Araç toplam 830 kg ağırlığa sahiptir. Araç ağırlığını taşıyan temel sistemler motor ve perva-

nelerdir. Araçta maksimu 80 kW, sürekli 40 kW güce sahip 4 adet BLDC motor kullanılacak-

tır. Bu motorlar 130 Nm tork, 200 kilogram itki gücüne sahip olup bu kapsamda yükün kaldı-

rılmasına yardımcı olmaktadır. Pervanelerin  dayanıklı olabilmesi için karbon fiber malzeme-

den üretim yapılır . Pervane boyu 1524 mm 60 inch’tir. Pervaneler, ağır yük pervanesidir. 

Pervanenin itki verimi 0,65’tir.  
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Tablo 1.5.5.1 Ağırlık Kırılımı (Araç Ürün Kilogram Tablosu) 

 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ 

 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği  

2.1.1 Motorların Güvenilirliği 

 

Araçta toplam 9 adet motor bulunmaktadır. Bu motorlardan 4 tanesi ana, 4 tanesi de yedek 

olmak üzere 8 adet BLDC motor 1 tane de hub motordur. Bu motorlar “Freerchobby” marka-

sına ait MP 240100 model BLDC fırçasız motordur. Sürekli 40 kW, en fazla 80 kw güce ve 

130 Nm torka sahiptir. Motorların bir tanesi 13.3 kg kütleye ve şaftsız 240x110 mm boyuta 

sahiptir. 144V-200V gerilimde çalışmaya uygundur [1]. Kara seyri modu için 1 adet hub mo-

tor kullanılır. LİTTLE TT markasına ait hub motor 3 kw güce 101 mm  torka sahiptir. 72 V 

gerilimde çalışmaya uygundur.[8] 

 

BLDC motorun kullanılmasının sebebi; Hız kontrol sabit tork ile yapılabilir, verimleri yük-

sektir, fırçasız yapıları sebebi ile sürtünme yoktur, ark yapmaz, karbon tozu üretmez. Boyutla-

rı diğer motorlara göre daha küçük, momenti ise daha yüksektir. Yüksek devirlerde problem-

siz ve sessiz çalışırlar. Çok az ısınır, çok daha uzun ömürlüdürler. Bakıma ihtiyaç duymazlar. 

[21]. Araçta kullanılan ESC’ ler bataryadan aldıkları elektrik enerjisini, alıcıdan aldığı sinyal 

ile sürerek motorlara ileten ve motor devrini kontrol eden hız kontrolcüleridir.  
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ESC, motor fazla akım çektiğinde motorun zarar görmemesi için akımı keserek motoru dur-

durur. Pil belli bir voltajın altına düştüğünde motor akımını keserek pil yüzdesinin tehlikeli 

sınırın altına düşmesini önler. ESC oldukça etkin bir hareket etme ve durdurma, hızlanma ve 

yavaşlama ve ivmelenme gibi etmenleri etkin şekilde kontrol imkânı sağlamaktadır[12,13]. 

Böylece herhangi bir araçta gaza ya da frene basıldığı zaman, buna uygun şekilde az ya da 

çok tepki verir.  

 

Yaşanılacak en ufak bir aksaklık motorun çalışma prensibini doğrudan etkilediği için motorun 

düzenli çalışabilmesinde Motor Soğutma Suyu (ECT) sıcaklık sensörü kullanılır. Motor so-

ğutma suyu sıcaklık sensörü, sıcaklık değişimlerini algılar ve normal sıcaklıkta çalışmasını 

motor kontrol ünitesine bildirir [7].  

 

2.1.2 Sürücünün Güvenilirliği 

 

Araca binecek yolcunun sürücü belgesi varsa sürücünün isteğine göre araç yarı otonom olarak 

kullanılabilecektir. Yolcunun sürücü belgesi yoksa araç tam otonom olarak hareket eder. Her-

hangi bir kaza durumunda araçta bulunan 4 ayrı nokta bulunan hava yastığı sistemi sayesinde 

yolcu alabileceği darbelerden korunur [22]. Araçta bulunan paraşütler sayesinde herhangi bir 

arıza, kaza vb. düşüş durumunda düşüş hızını azaltıp, hafif iniş yapması sağlanır. Araçta yan-

gın çıkması durumunda “yangın söndürme topu (fire ball)” kullanılır.  

 

Yangın söndürme topu aktif hale geçtiği anda 99 desibel ses yayarak alarm niteliğinde insan-

ları uyarır. 90’lık Mono Amonyum Fosfat veya Yerli BOR tozundan elde edilen kuru kimya-

sal toz içerir. Yangının olduğu bölgeye araç sistemi tarafından fire ball fırlatılır [23]. 

  

Aracın herhangi bir durumda yandan alacağı darbe araç içindeki kullanıcıyı SIPS (Yan darbe 

koruma sistemi) sistemi sayesinde etkilemez. SIPS, güçlendirilmiş bir alt eşik, b sütunu ve 

kapıların içinde enerji emici petek malzemelerle takviyelerden oluşur. Buradaki fikir, b sütu-

nunun hepsini emmesi yerine yandan çarpışmada enerjiyi arabanın tüm tarafına daha geniş bir 

şekilde dağıtmaktır [24]. 

 

 Araçta akıllı fren sistemi (ABS) kullanılır. Ani frenlemelerde yol koşulları, hava koşulları ve 

araçlar ilgili diğer koşullar nedeniyle ortaya çıkabilen tekerlek kilitlenmesi durumunu önle-

mek üzere geliştirilmiş bir sistemdir. Sürüş güvenliği teknolojilerinden biridir. Burada teker-

leklerdeki ivmeölçerler tekerlek hızını ölçerken aracın hızı beklenen oranda benzer değilse 

ABS devreye girer. Çünkü burada bir tekerlek kilitlenmesi olduğunu anlar ve ilgili tekerleğin 

kilitlenmesine engel olur.  

 

Zira aracın hızı yüksekken tekerlekler dönmüyorsa kayma ortaya çıkar. Kilitlenen tekerleğin 

frenini bırakıp tekrar dönmesini sağlamak üzere çalışan ABS sayesinde söz konusu kayma 

olmaz ve frenleme mesafesi kısalır. Böylece seyir halindeyken kayma ve kontrolden çıkma 

olmayacağı için güvenli sürüş sağlanır [25]. 
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 Araçta ultrasonik mesafe sensörü ve engel sensörü kullanılır. Bu sensörler sayesinde araç 

park yaparken veya seyir halindeyken yaklaşan nesneleri fark eder. Bu sayede kaza riski azal-

tılır. Araçta bulunan sensör ve kamera algılayıcılar sayesinde trafik kontrolü dışında yolcular 

da izlenerek yaşanabilecek herhangi bir sağlık durumunda sistem devreye girerek araç yarı 

otonom ise kontrolü alarak tam otonom olur veya tam otonom seyrinde ise araç en yakın iniş-

kalkış pistine veya hastaneye iniş yapar.  

 

Şerit takibi, mesafe koruma, güvenli iniş-kalkış, kaza öncesi uyarı sistemleri gibi sistemler 

yapay derin öğrenme algoritması kullanarak sağlanır. Bu sistemler sürücünün güvenliğini 

sağlar. Motor, batarya ve yapısal elemanların güvenirliliğinde kullanılan sistemler sürücünün 

güvenliğini sağlayacaktır.  

 

2.1.3 Batarya Yakıt Güvenilirliği 

 

Güç sistemi Li-ion piller tarafından sağlanacaktır. Li-ion bataryanın enerji yoğunluğu yüksek-

tir fakat patlama tehlikesi de yüksektir bu sebeple araçta bu durum için bazı güvenlik sistem-

lerinin kullanılması gerekmektedir. Lityum iyon pillerde istenmeyen reaksiyonlar pile zarar 

verir bu sebeple bataryada istenmeyen reaksiyonları önleyecek yöntemler kullanılır.  

 

Batarya hücresinin içinde bulunan elektrolit sıvısının içine florin ve velerin karbonat katkı 

maddeleri katılarak katot ve anot arasında şarj-deşarj esnasında ya da yüksek gerilimde bekle-

tildiğinde bile istenmeyen reaksiyon oluşumu engellenir. Katottun üstü çok ince alüminyum 

oksit malzeme ile kaplandığında da katottun üstünde ve bataryada istenmeyen reaksiyonlar 

engellenir [26].  

 

Araçta BMS sistemi kullanılır.  BMS sistemi sayesinde aşırı akım yüklenmesi, dengesiz vol-

taj, ısıl dengesizlikler gibi durumlar engellenir. Batarya sistemlerinde bir koruyucu gibi dav-

ranarak bataryaların o andaki çalışma durumlarını inceleyip optimum çalışma değer aralıkla-

rında kalmalarını sağlar. 

 

Araçta Batarya Termal Yönetim Sistemi kullanılır. Aracın sıcak ve soğuk iklim koşullarında 

batarya paketi sıcaklığını optimum sıcaklık aralığında tutmak için Termal Yönetim Sistemi 

tasarlanır. Araç termal yönetim sisteminde sıvı soğutmalı-ısıtmalı veya gaz sıkıştırmalı so-

ğutma çevriminden oluşması gerekir. Bunun sebebi Termal Yönetim Sisteminden en yüksek 

verimi alabilmektir.  

 

Batarya Termal Yönetim Sisteminde faz değişim materyali (FDM) batarya modülü içerisine 

yerleştirilir ve erime sırasında gizli ısı FDM tarafından emilir. Böylece sıcaklık bir süre bo-

yunca erime noktasında tutularak sıcaklık artışı geciktirilir ve sistem etkinliği arttırılır [27].  

Aynı zamanda Norveç isimli sıvı kullanılarak batarya soğutulabilir. Bu sıvı hem elektriği 

iletmediği için kısa devre ihtimalini ortadan kaldırır hem de batarya soğutma işlemini çabuk 

yapar [28]. Ek olarak 3. maddede yakıt/batarya durumu alt başlığında belirtilen durum ve kı-

sıtlara uyulacaktır. Batarya güvenliği için batarya kullanım aralıkları belirlenmiştir. (Tablo 

3.2.6.2.1) 
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2.1.4 Yapısal Elemanların Güvenilirliği 

 

Yapısal elemanların güvenirliliği için kullanılacak malzemeler araçta aerodinamik verimlilik 

ve denge için en uygun hale getirilmiştir. Araç camı olarak lamine cam kullanılır. Artı olarak 

araç camının ön paneli doldurulur. Dolgu sayesinde herhangi bir durumda camın darbe alma-

sıyla oluşacak şiddet emilerek etkisi en aza indirgenir.  

 

Lamine cam ise özelliği nedeniyle herhangi bir darbe alma durumunda dağılmadığı için ve bu 

özelliği ile tehlikeye en aza indirdiği için tercih edilmiştir .[29] Aracın yükünü taşıyan ve 

gövdenin altında bulunan kasanın (şasi) ve dış kasanın üretiminde hardox çelik destekli kar-

bonfiber kullanılır. Hardox çeliğinin aşınma direncinin yüksek olması sebebiyle aracın kazada 

veya herhangi bir durumda alacağı darbeler ile oluşabilecek zarar en aza indirilecektir.  

Böylece araç iskeleti ve dış kasası dayanıklı ve sağlam olacaktır.  

 

Aracın gövde kısmında, tekerlek jantında ve motorların üretiminde alüminyum ve demir kul-

lanılır. Alüminyum kullanımı ile hafif ve performans odaklı aracımız da diğer malzemelere 

göre daha iyi bir performans sağlayarak yapısal elemanın ve sürücünün güvenliği sağlanır. İç 

dizaynı oluşturacak malzemeler ise çevre dostu plastikten üretilir.  

 

Plastik diğer yapısal malzemelere göre esnek dayanıklı ve hemen şekil alan bir malzeme ol-

duğu için hem üretile bilirliği kolay hem de çevre dostu bir malzeme aynı zamanda yolcu ka-

bin içinin sağlam olmasını sağlar. Bunların yanı sıra araçta kauçuk kullanımı ile tekerleğin ve 

iç parçalarının aşınmasını önleyerek yakıt sarfiyatı, yol güvenliğine ve yapısal elemanların 

güvenliğine yardımcı olur. Araba tekerlerinin yanı sıra dayanıklı, ucuz ve esnek olan kauçuk 

uçan aracın, sileceklerinde, motor bağlantılarında, conta, hortum ve kayış gibi birçok parçada 

kullanılır [30]. 

 

Parça  Güvenirlik  Arızalanma 

Olasılığı 

%0-100 

Arıza 

Önem 

0-10 

Önlem  

Motor  Yedek  

Motorlar  

%50 10 Araçta  ECT motor soğutma suyu 

sensörü , sıcaklık sensörü, ESC 

sensörü bulunur. 

Batarya  BMS ve 

FDM  

%50 10 Araçta BMS sistemi, termal yöne-

tim sistemi, batarya soğutucu sıvı 

ve istenmeyen reaksiyon sonucunu 

engelleyen sistem bulunur. 

Pervane  Tampon 

Kaplama  

&50 10 Kuş kovucu sensör, ve pervaneye 

özel tampon kaplama. 

 

Cam  Rezistans 

cam ısıtma 

%40 6 Rezistans cam ısıtma sistemi ve 

laminasyonlu cam kullanımı. 
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sistemi 

Haberleşme 

Sistemleri  

Baz istas-

yonu  

%40 9 Baz istasyonları ve destek sistem-

leri. 

Elektronik 

ve Sensörler 

 %40 10 Yedek sistemleri ve destek sistem-

leri. 

Otonom  

Sürüş  

Sistemi  

Blokchain 

ve Ataletsel 

%30 10 Yarı otonom sürüş sistemi, paraşüt 

sistemi. 

 

Tablo 2.1.1 Parçaların arızalanma olasılıkları, bu arızaların önem seviyeleri ve alınan 

önlemler 

 

2.2.Gürültü Azaltma  

2.2.1 Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

 

 
         Resim 2.2.1 Motor Titreşim Takozu                   Resim 2.2.2 EPDM kaplama  

 

Havadan ve araçtan gelen seslerin yalıtımı için EPDM kaplama kullanılır. EPDM ısı, oksijen, 

ozon ve hava şartlarına karşı direnci iyidir  [31]. Araçta kullanılacak olan akustik laminasyon-

lu cam sayesinde araç içinde oluşabilecek ses ve titreşimlerin yalıtımı sağlanır [28]. Araçta 

aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi kullanılır.  

 

Bu sistem çevreden gelen sesleri tespit ederek seslerin tam tersi frekansta olacak şekilde anti-

ses üretilir. Böylece dış ses ile araç içi ses frekans bazı sıfırlanarak yalıtım sağlanır [32]. Mo-

torda titreşim takozu kullanılıp zemin ve tavana konan kauçuk levha ile desteklenir. Uçan 

aracın gövdesinde ses yalıtımı için cam yünü kullanılır. Cam yünü sesleri absorbe ederek ve 

gürültüyü azaltarak sesin yayılımını da engelleyebilmektedir.  

 

Ayrıca yanmaz özellikte olması da önemlidir. Düşük frekanslarda ve titreşim gürültülerinde 

ses absorbe etme imkânı da bulunmaktadır. Çevreye zararsız olması, su geçirmemesi, hafif 

olması, iyi bir izolasyon sağlaması, tasarım çeşitliliği, alternatif yüzeylere uygulanabilirliği, 

toksin olmaması ve ses yalıtımını iyileştirmek için sökülüp takılabilen paneller içermesi açı-

sından kullanım alanı oldukça geniştir [33]. 
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2.2.2 Çevresel Gürültü 

 

 
Resim 2.2.2 Lastik Kauçuk Kaplama 

 

Uçuş esnasında karşılaşılan en önemli gürültü kaynakları motorlar, pervaneler ve rüzgâr sesi 

olarak bilinmektedir. Araç motoru, elektrik motoru olarak tercih edildiği için araçtan çevreye 

gürültü veya kabinde ses ve titreşim olmayacaktır. Fakat her ihtimale karşı motor titreşimi ve 

gürültüsünün yalıtımı için motor etrafına titreşim emici malzeme ile kaplanır. Bunun yanında 

motor gürültüsü yalıtımı için motor etrafına bitüself ses yalıtım süngeri koyarak, ek olarak da 

kabin içinde motor duvarına ağır ses yalıtım bariyerleri ve cam yünü koyarak azaltılır [34].  

 

Pervanelerden çıkan gürültünün yalıtımı için pervane çapının artırılması, pervane geometrisi-

nin ya da kanat sayısının değiştirilmesi yoluna gidilerek pervane kanat uçları hızının düşürül-

mesi ile sağlanır [35].  Rüzgâr sesinin azaltılabilmesi amacıyla da araç aerodinamik özellikle-

rinin uygun hale getirilmesi için araç dış yüzeyinde kullanılan ekipmanların yüzey pürüzlülü-

ğünün azaltılması ile rüzgâr sesinin yalıtımı sağlanır.  

 

Tasarımsal olarak uçuş yönünde, rüzgâra karşı koyacak dik yüzeyler, olabildiğince azaltılarak 

direnç kuvvetleri azaltılır. Motor ve pervanenin yanı sıra araç tekerleklerinin yapısında bulu-

nan kauçuk malzeme sayesinde araç kara seyrinde ilerlediğinde veya kalkışta tekerleklerden 

ses oluşumunun yalıtımı sağlanır [36]. 

 

2.3 Güvenlik- Emniyet 

2.3.1 Uçuş Güvenliği 

 

Araç motorunda bulunan ısı ve hızölçer sensörler sayesinde motorun zorlandığı veya herhangi 

bir aksamın normalden fazla ısındığı bilgisini alırsa araç en yakındaki güvenli bir noktaya 

indirilecektir. Elektronik aksamda kullanılan kabloların ısı ve yangından etkilenmemesi için 

yanmaz özellikte olanlar kullanılır ve aksaklıklar için yedek kablo sistemi araçta bulunduru-

lur.  

 

Yanmaz kablo olarak adlandırılan Halojen Free kablolar kullanılır [37]. Aracın ana kontrol 

ünitesinde herhangi bir sıkıntı çıktığında yedek kontrol sistemi devreye girecektir eğer her iki 

kontrol sisteminde de sorun varsa veya aracın acil iniş yapması durumlarında, otomatik açıla-

bilen paraşütler ile dengesini koruyarak iniş yapabilmesi sağlanır. Bunun yanında oluşabile-

cek kazalarda araç düştüğünde konumunun bilinmesi için araçta iki adet GPS modülü bulu-
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nur. GPS modülünün iki adet olmasının sebebi bir tanesinde arıza veya sinyal kaybı olduğu 

zaman diğer GPS modülü devreye girer.  

 

Araçta LİDAR ve RADAR sistemleri bulunur. LİDAR sistemi uzun mesafe ölçümlerinde 

kullanılır. ÖTR raporunda LİDAR sensörleri yerine kızıl ötesi kameralar kullanılacağı yazıl-

mıştır. LİDAR sensörlerinin tercih edilmesinin sebebi kameralar olumsuz hava koşullarından 

etkilenirken LİDAR sensörleri etkilenmez. LİDAR sistemi dünya yüzeyinin yanı sıra nesnele-

rin 3 boyutlu haritalandırılmasında kullanılır. Çalışma mantığı oldukça basittir. Lidar bu işle-

mi gerçekleştirebilmek için lazer ışınları yayar. LİDAR sensörler uzun mesafede çok iyi so-

nuç çıkarırken kısa mesafe ölçümleri hata içerir.  

 

Kısa mesafe ölçümlerinde RADAR sensörleri kullanılır. RADAR sistemi nesnelerin hareketi-

ni, hızını ve yönünü tespit etmek için radyo dalgalarını kullanan bir nesne algılama tekniğidir. 

Radar, Lidar'ın aksine bir nesnenin tam yerini tespit etmek için radar tarayıcıdan elektroman-

yetik radyo dalgaları gönderir [38]. 

 

Araçta adaptif far sistemi kullanılır .Adaptif far sistemleri, bir elektronik kontrol birimi (ECU) 

tarafından izlenen ve kontrol edilen birkaç alt bileşenden oluşur. Adaptif far sistemleri, viraj-

larda ve yokuşlarda görünürlüğü artırarak gece veya düşük ışık koşullarında sürüşü daha gü-

venli hale getirir. [39] Ayrıca araçta bulunan AKS sistemi sayesinde kabin içi yolcu ve bagaj 

ağırlığı hesaplanarak belirlenen limitte, uçuş güvenliği sağlanır. Motor, batarya ve yapısal 

elemanların güvenirliliğinde kullanılan sistemler uçuş güvenliğini sağlar. Kullanılan OKİS 

otomatik kalkış ve iniş sistemi sayesinde uçan dikey iniş-kalkış yapacağı zaman daha güvenli 

bir şekilde bu işlemlerin gerçekleşmesini sağlar. 

 

2.3.1 Siber Güvenliği 

 

Araç haberleşme sistemi uydu ve yer istasyon temellidir. Haberleşme sisteminde bağlantının 

kopması veya zayıflaması durumunda haberleşme sistemini destekleyen baz istasyonları dev-

reye girecektir. Böylece baz istasyonları frekans seviyesini arttırarak bağlantı düzeyini korur 

[40].  

 

Bunların yanında aracın bilgisayarı acil durumlar dışında müdahalelere kapalıdır. Bunlara 

rağmen herhangi bir siber saldırı sonucu bağlantı kopması durumunda ataletsel sistemi saye-

sinde araç otonom olarak en yakın iniş kalkış pistine iniş yapar. Ataletsel sistemi hava navi-

gasyon sistemidir, üzerinde bulunduğu sistemi sürekli olarak doğrusal ivmeli doğrusal ve açı 

sal hız, konum ve yönelim bilgilerini sağlamaktadır.  

 

Ataletsel seyrüsefer sistemleri herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan çalışabilir. Dış etki-

ler ile karıştırma ya da bozulmaları mümkün değildir. Yüksek hızlarda çözüm üreterek yüksek 

dinamiğe sahip sistemlerde kullanılır [41]. Böylece güvenli iniş yapılması sağlanır. 

 

 Blockchain sistemlerde kullanılan dağınık ağ sistemi ve mutabakat algoritmaları ile veri alış-

verişi gerçekleştirilir. Böylece bir yama ya da güncelleme yapılacaksa bunun doğruluğu bütün 
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araçlar tarafından onaylanırsa yama yapılacak ve yabancı bir yazılımın ağa sızması engellene-

cektir. Blockchain (Blok Zinciri), şifrelenmiş işlem takibini sağlayan dağıtık yapıdaki bir ve-

ritabanı sistemidir. Sistemle yapılacak işlemler esnasında oluşturulan bloklar şifrelenir asla 

değiştirilemez ve kırılamaz hale getirilir. Bu bloklar tüm ağdaki herkese dağıtılır ve herkeste 

aynı şifreli bilgiler bulunur.  

 

Blockchain’ in merkeziyetsizleştirilmiş olma prensibi bu teknolojiye dayanır. Blockchain, 

herhangi bir bilgisini merkezi bir yerde saklamaz. Bunun yerine, blok zinciri kopyalanır ve bir 

bilgisayar ağına yayılır. Blok zincirine yeni bir blok eklendiğinde, ağdaki her bilgisayar, deği-

şikliği yansıtmak için blok zincirini günceller. Blok üzerindeki bilgiler sadece üzerlerinde 

belirtilen alıcılar tarafından işlenebilir. Saklama, yönetme ve depolama gibi işlemler için kul-

lanılmaktadır [42]. 

 

Arıza Durumları Hata Türleri 

Motorların aşırı ısınması Mekanik Arıza 

Sisteme harici giriş olması  Elektronik – Yazılım Arıza 

Bataryada dengesiz voltaj aşırı akım yük-

lenmesi.  

Elektronik Arıza 

Sürüş sisteminde arıza çıkması. Elektronik Arıza 

Merkezi kontrol noktası ve haberleşme sis-

temlerinin iletişiminin kopması 

Elektronik – Yazılım Arıza 

Motorlarda oluşabilecek herhangi bir sorun 

sonucu çalışmaması. 

Mekanik Arıza – Elektronik – 

Yazılım Arıza 

 

Tablo 2.3.1 Örnek Arıza – Hata Türleri 

 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ  

 

3.1 Şehir Senaryosu Çıkarımları 

 
 

Şekil 3.1. Yol ve Kavşakların Gösterimi 
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YOL KM YOL KM 

Y1 21 KM Y6 16 KM 

Y2 13 KM Y7 13 KM 

Y3 13 KM Y8 16 KM 

Y4 16 KM Y9 13 KM 

Y5 13 KM    

                                                  

Tablo 3.1 Yol - Kilometre Miktarları 

 

YOL Kara Seyir  

Hızı (km/s) 

Hava Seyir 

 Hızı (km/s) 

İRTİFA (metre) 

 Y1 (Batı Bölgesi) 90 km/s 130 km/s 1000-1200 

 Y2 80 km/s 150 km/s 1000-1100 

**Y3  

(Yerleşim  

Yerleri Arası  

Bölgesi) 

50 km/s 200 km/s ** 1500** 

 Y4 90 km/s 150 km/s 1000-1200 

 Y5 90 km/s 150 km/s 1000-1100 

**Y6 (Yerleşim  

Yerleri Arası  

Bölgesi) 

50 km/s  200 km/s ** 1500** 

*Y7 60 km/s 180 km/s 1000 (1500) 

 Y8 90 km/s 150 km/s 1000-1100 

 Y9 80 km/s 150 km/s 1000-1200 

 

Tablo 3.1 Seyir Hızı (km/s) ve İrtifa (m) 

 

Aracın havadaki hızı azami olarak 200 km/s‘dir. Uçuş irtifası minimum 1000 metre maksi-

mum 1500 metre olarak belirlenmiştir. Uçan araç için ön tasarımda azami uçuş irtifası 500 

metre olarak belirlenmişti fakat güç-itki-tahrik sistemleri göz önünde alındığında uçan araca 

sağlayacağı güç bakımından 500 metre 1500 metre olarak değiştirilmiştir. Kara seyrinde ara-

cın hızı Türkiye kara yollarında belirtilen hız sınırlarına göre belirlenmiştir. 
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Senaryoya göre;  

 Y1 yolunun kara hızı, etrafında fazla yerleşim yeri olmadığından 90 km/s’ tir. Hava-

daki hızı 130 km/s ve irtifası minimum 1000, maksimum 1200 metredir. 

 

 Y2 yolunun kara hızı, bir tarafında yerleşim yeri olduğundan kaynaklı 80 km/s’tir. 

Havadaki hızı herhangi bir durum olmadığından dolayı 150 km/s hızla ilerler. Uçuş ir-

tifası ise yüksek katlı binalar olduğundan minimum olarak 1000 metre, maksimum 

1100 metredir. 

 

 Y3* yolunun kara hızı, iki tarafında da yerleşim yeri olduğundan güvenlik sebebiyle  

50 km/s ilerler. Güvenlik sebebiyle hava seyrinde uçuş yapılmayacaktır fakat acil du-

rumlarda 200 km/s ve 1500 metre irtifasıyla uçabilir. 

 Y4 yolunun kara hızı hem güvenlik hem de havalimanı olması sebebiyle 90 km/s ‘tir. 

Havadaki 150 km/s ve irtifası minimum olarak 1000 metredir fakat trafik oluşmaması 

için 1200 metreye kadar çıkılabilir. 

 

 Y5 yolunun kara hızı hem yoğunluk oluşmaması hem de iki tarafında bina olduğundan 

dolayı güvenlik sebebiyle 90 km/s ‘tir. Havadaki 150 km/s ve irtifası minimum 1000 

metre, maksimum 1100 metredir. 

 

 Y6* kara hızı iki tarafında da yerleşim yeri olduğundan güvenlik sebebiyle 50 

km/s’tir. Güvenlik sebebiyle hava seyrinde uçuş yapılmayacaktır fakat acil durumlarda 

200 km/s ve 1500 metre irtifasıyla uçabilir. 

 

 Y7 yolunun kara hızı 60 km/s fakat hastane yolu olduğundan dolayı acil durumlarda 

120 km/s kadar çıkılabilir. Havadaki hızı ve irtifası minimum olarak 1000 metredir fa-

kat acil durumlarda 1500 metreye kadar çıkabilir. 

 

 Y8 yolunun kara hızı 90 km/s ‘tir. Havadaki hızı 150 km ve irtifası minimum 1000 

metre, maksimum 1100 metredir. (K1-K7 kavşakları arasında kaldığı için orada bah-

sedilen durumlar burası için de geçerlidir.) 

 

 Y9 yolu işlek bir yol olması sebebiyle kara hızı trafik oluşmaması için 90 km/s ‘tir. 

Havadaki hızı 50 km/s ve irtifası yoğunluk oluşmaması için maksimum 1200 metreye 

kadar uçuş izni verilir. 

 

 K1 ve K7 kavşakları arasında sanayi bölgesinden dolayı hava kirliliği olduğundan ve 

aşırı rüzgâr durumlarında araç hava seyrinde hareket etmez kara seyrinde hareket eder.           
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                                                  Şekil 3.1.2 Rota Hız Çizgileri 

 

Yukarıdaki tabloda verilen karadaki hız verilerine göre rota hız çizgileri oluşturulmuştur. 

Görselde belirlenen hız çizgileri hangi yolda kaç kilometre hızda gidileceğini ifade eder. Araç 

sarı ve kırmızı çizgiler 90 km/s hızla hareket eder. Araç mavi ve pembe çizgilerde 80 km/s 

hızla hareket eder. Araç beyaz ve yeşil çizgilerde 50 km/s hızla hareket eder. Araç mor ve 

turuncu çizgilerde 60 km/s hızla hareket eder.  

 

3.1.2. Araç İçin Senaryoya Göre Özel Durumlar 

 

 Yollar çift şeritli, gidiş dönüş şeklinde olacaktır. 

 Araç batı bölgesinden tren istasyonu ve hastaneye üç farklı olasılıkla ulaşım sağlar. 

Birinci olasılıkta Y1 ve Y8 yolları üzerinden ulaşım sağlar. Bu yol güzergâhı üzerinde 

Y1 yolu için hava veya kara seyrini kullanabilir. Y8 yolu için hava seyrini, hava kirli-

liği veya aşırı rüzgâr olmadığı takdirde kullanabilir eğer ki böyle bir durum varsa kara 

seyri kullanılmalıdır. 

  İkinci olasılıkta tren istasyonuna ulaşımda Y1, Y2, Y6, Y7 yolları kullanılır. Bu yol-

lar içinY6 yolu hariç hem hava hem kara seyri kullanılabilir. Fakat Y6 yolunun her iki 

tarafında yerleşim yeri olduğundan hava seyri kullanılmamaktadır. (Çok acil durum-

larda Y6 yolunda hava seyrini kullanımına MKS tarafından izin verilir.) 

 Üçüncü olasılıkta Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 ve Y7 yolları kullanılır. Bu yollar diğer olası-

lıklarda trafik olma durumlarında kullanılır. 

 Acil durumlarda hastaneye ulaşımda alternatif her rota merkezi kontrol sisteminin de-

netiminde kullanılır. Aynı zamanda hız sınırı ve irtifanın aşımına izin verilir. 

 Batı bölgesinden tren istasyonu ve hastaneye gitme durumlarında, tüm yollar ve özel 

durumları açıklandığından dolayı ek olarak farklı bir rota örneği verilmemiştir. 

 Tren istasyonu ve havalimanında yolcu indirme, bindirme zamanları denk geldiğinde 

havalimanından tren istasyonuna giderken sağ hat (kırmızı çizgide belirtilen rota), tren 

istasyonundan havalimanına giderken sol hat (mavi çizgide belirtilen rota) kullanılır.  
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Şekil 3.1.2.1 Havalimanı- Tren İstasyonu Arası Gidiş- Geliş Hattı 

 

3.2 Hava Trafik Yönetim Sistemi 

3.2.1 Araçların Havada Hareket Kuralları 

 

KURAL ARAÇ ÖZELLİK YAPTIRIMLAR 

Alkollü kişi araç kullanamaz. 

 Araç içinde alkol ve sigara 

kullanması yasaktır.  

Araçta bulunan sensör 

 (MQ-303A) sürücünün  

alkol seviyesini ve sigara 

dumanını tespit eder [43]. 

Araç otonom olarak 

 iniş-kalkış pistine iniş ya-

par. Sürücünün ehliyetine  

el konularak yarı otonom 

kullanması yasaklanır. 

Araç kişi ile beraber 180 kg 

 yük taşır. Aracın 

 taşıyabileceği ağırlıktan fazla 

 yük yüklenmesi yasaktır.  

Araçta bulunan Aks yük  

sensörleri araç üzerinde  

meydana gelen yük artış ve 

azalma değişimlerini 

algılar. 

Kullanıcı güvenliği için 

araç kalkışına izin verilmez. 

Araç takip mesafesini  

koruyarak ilerlemelidir.  

 

 

 

Aracın etrafında ve kilit 

noktalarında kamera, engel 

 ve mesafe sensörü vardır. 

Mesafenin korunmadığı 

 merkezi kontrol noktası 

tarafından tespit edildiğinde 

sürücüye para cezası  

uygulanır. 

Araç otoparkına insanların 

inmesi yasaktır. 

Otoparkta belirli noktalara 

sensör ve kamera konum-

landırılacak 

Kurala uymayan kişinin 

ehliyetine el konulur ve 

para cezası kesilir. 

Ehliyeti olmayan kişiler aracı 

 tam otonom kullanmak zo-

rundadır.  

Yüz tanıma sisteminden  

kişinin yüzü algılanarak  

merkezi kontrol noktası 

 sayesinde sistemde ehliyeti 

 olup olmadığı görülecektir. 

Ehliyeti olmayan kişiler 

 aracı tam otonom değil de 

 yarı otonom bir şekilde  

kullandığı zaman para ceza-

sı uygulanır. 
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Araca 18 yaşı altı biri yanında 

 18 yaş üzeri birey olmadan 

 binemez. 

Araçta bulunan parmak izi 

sayesinde kişinin kimliği 

belirlenir. Bu sayede yaşı  

bilinir. 

18 yaş altı kişinin  

ebeveynlerine para cezası 

uygulanır. 

Kötü hava koşullarında araç  

hava seyrine devam edemez. 

Araçta bulunan METRAD 

 hava radarı sayesinde hava 

durumu tespit edilir.             

Sürücünün ehliyetine el  

konulur. 

6 ay ve üzeri hamileliği olan  

kişiler uçan araçla hava  

seyrinde ulaşım sağlamaz. 

 

------ 

Kullanan sürücüye para 

 cezası kesilir. 

Fırtınamsı rüzgâr diliminde 

ve daha üst limitlerde uçuş 

yasaktır. 

Rüzgar ölçüm noktalarında 

bulunan anemometre ve 

rüzgar oku rüzgar hızı ve 

yönü ölçümü yapılır. 

Kurala uymayan kişinin 

ehliyetine el konulur ve 

para cezası kesilir. 

 

Tablo 3.2.1 Araçların Kurallara Uyabilmesi için Sahip Olması Gereken Özellikler ve 

Kurallara Uyulmaması Durumunda Yaptırımlar 

 

3.2.2 Araçların Haberleşmesi 

3.2.2.1 Araçların Birbiri ile Haberleşmesi 

 

 
Şekil 3.2.2.1 V2V  (Vehicle-to-Vehicle Communication ) teknolojisi kablosuz bağıntı ile-

tişimi 

 

V2V (Vehicle-to-Vehicle Communication ), kablosuz bağlantı ile yapılan iletişim teknolojisi-

dir. Bu iletişim sayesinde aracın anlık durumu etrafındaki diğer araçlarla paylaşılabilmektedir. 

Bu bilgi paylaşımı V2V teknolojisinde aracın hızı, konumu, aracın önünde bulunan araçtan 

gelen sinyaller ve yaklaşan acil yardım polis, itfaiye vb. araçların konumu gibi durumları ra-

porlama özelliğine sahiptir.  

 

V2V örgü bir ağ yapısı ile her noktadan (araçlar, akıllı trafik sinyali vb.) sinyal alıp göndere-

bilme yeteneğine sahiptir. Sinyal iletimi yapılırken aynı anda sinyal yakalama görevini de 

sağlamaktadır. Menzili hakkında ise bazı raporlara göre 300 metre veya 1000 feet olarak gös-
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terilmektedir. Bu sistem diğer sistemler arasından daha kapsamlı ve güvenilir olduğundan 

araçların haberleşmesinde bu teknoloji kullanılır.  

 

V2V teknolojisi kara seyrinde ilerleyen araçların haberleşmesi için kullanılan bir sistemdir. 

Araçların hava seyrinde haberleşmesini sağlamak için merkezi kontrol sisteminin uydu temel-

li haberleşme sistemiyle V2V teknolojisi desteklenecektir. Araçların kısa mesafe de haber-

leşmesinde Bluetooth bağlantısı kullanılır. Araçların 100 metreye kadar bağlantı üzerinden 

konum ve durum paylaşımı yapılır. Bluetooth sisteminde araçlar plakalarına göre adlandırı-

lır[44]. 

 

3.2.2.2 Araçların Merkezi Sistem ile Haberleşmesi 

3.2.2.2.1 Yer İstasyon Temelli Haberleşme Sistemi 

 

                           
                            Şekil 3.2.2.2.1 Yer istasyon Temelli Uydu Haberleşme Sistemi   

        

Araçta yer istasyonuna temelli seyrüsefer sistemlerinden VOR, DME ve ILS sistemleriyle 

beraber kullanılır. VOR orta ve kısa mesafe radyo seyrüseferi yardımcısıdır. Aracın yer istas-

yonuna göre hangi manyetik radyal üzerinde olduğunu gösterir. Bir VOR istasyonundan baş-

ka bir VOR istasyonuna olan uçuşta hava koordinatları üstünde, pilotlara manyetik kuzeye 

göre açı bilgisi sağlar.  

 

Aviyonik sistemler sınıfında yer alan VOR, hava yollarının başlangıç, bitiş ve merkez hatları-

nın belirlenmesi, istasyonlar arası radyal takip edilmesi, bekleme paterninin muhafaza edilme-

si ve aletle iniş yapması amaçları ile kullanılır.  

 

DME (VOR/DME) ile birlikte kullanıldığında istasyona olan mesafeyi belirtir [45]. Günümüz 

hava trafik ağı, 108-118 MHz frekans aralığında çalışan ve 300 km `ye kadar ulaşım menzili-

ne sahip olan VOR ve DVOR istasyonları tarafından işaretlenir. VHF frekans bandında çok 

yönlü radyo yayını olarak bilinir [46]. Aracın yön ve uzaklık gibi verilerinin kontrol edilme-

sinde DME (Dıstance Measurement Equipment) uçan aracın kalkış yaptığı andan gideceği 

istasyona kadar olan mesafe bilgisi, bu cihazlar tarafından sağlanır [47]. 

 

Bu sistemlerin yanında yardımcı olarak ILS (Aletli İniş Sistemi) kullanılır. ILS (Localızer, 

Glidepath, Marker) sistemini aracın  özellikle meteorolojik şartların elverişsiz olduğu durum-
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larda inişini daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayan seyrüsefer yardımcı sistemi 

olarak tanımlanır.  

 

Görüş faktörünün kötü olduğu durumlarda uçan aracın piste emniyetli bir şekilde iniş yapma-

sını sağlayan bir sistemdir. Localızer, elektronik merkez pist hattını göstermek için kullanılır. 

Glidepath, iniş noktasına doğru bir açıyla yaklaşması için dikey düzlem meydana getirir. 

Marker, yaklaşma hattı boyunca dizilir ve dikey yayın yapar[48].  Bu üç tesisi daha çok fayda 

sağlamak, emniyet için, yüksek şiddet yaklaşma ışıkları ve DME ile birlikte kullanılır. 

 

VOR'un tercih edilmesinin sebebi yüksek frekansların kullanılması ile NDB'de ortaya çıkan 

ve meteorolojik koşullardan kaynaklanan frekansları oluşan sorunları minimuma indirmesidir. 

Aynı zamanda hata toleransı düşüktür ve tutarlı bilgiler verir.  

 

3.2.2.2.2 Uydu İstasyon Temelli Haberleşme Sistemi 

                
                                             Şekil 3.2.2.2.2 Uydu İstasyon Temelli İletişim  

 

Uydu temelli haberleşme sistemi yer istasyon temelli haberleşme sistemi ile birlikte merkezi 

kontrol noktasına bağlı olarak aracın konumunu ve durumunun, takibi sağlanır. Uydu temelli 

haberleşme sisteminin temel unsuru GPS destekli bir INS’dir. İçerisinde 3 eksenli ivmeölçer, 

jiroskop, odometri bulunduran otonom bir navigasyon sistemi olan ANS/INS (Ataletsel Sey-

rüsefer Sistemleri) ivmeölçer ve açıölçer sensörleri kullanarak hareket halindeki bir aracın 

mutlak konumunu belirler.  

 

Çalışma prensibi, referans olan bir başlangıç noktasından itibaren (ilk bilinen/belirlenen ko-

num) sürekli hız, ivme ve açı hareketlerini ölçerek ulaşılan noktadaki konumu belirler. [49] 

Otonom bir navigasyon sistemi olan ANS/INS sistemi tek başına kullanıldığında zamana bağ-

lı hatalar oluşmaktadır, bu hataları ciddi oranda azalması ve sistemlerin doğruluğunu arttırma-

sı için GNSS sistemi ile destekli çalışacaktır.  

 

GNSS (Küresel Konum Belirleme Sistemi)  Küresel konum belirleme sistemleri aracılığıyla 

uzaydan yollanan dalgalarla yeryüzünde sabit bir biçimde duran elektronik alıcılar bulunduk-

ları noktanın ve yakın çevresinin enlemi, boylamı, yüksekliğini ve bulunduğu noktada yerel 

saatin kaç olduğunu tam olarak hesaplayabilir [50]. Bu sistemlerin yanında yardımcı olarak 

konum belirlemede, Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) ve Diferansiyel Küresel Konumlan-

dırma Sistemi (DGPS) kullanılacaktır.  
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RTK sistemi uydu navigasyonunda, GPS, GLONASS veya Galileo ile birlikte kullanılabilen, 

uydu tabanlı konumlandırma sistemleri ile elde edilen konum verilerinin hassasiyetini artır-

mak için kullanılan bir tekniktir. Bu sinyalin taşıyıcı dalgasının faz yerine sinyalin bilgi içeri-

ği ölçümlerini kullanır ve santimetre düzeyinde doğruluk sağlayan, gerçek zamanlı düzeltme-

ler sağlamak için tek bir referans istasyonuna dayanmaktadır [51].  

 

DGPS sistemi, en iyi uygulamaların durumunda yaklaşık 10 cm 15 metrelik Nominal GPS 

doğruluğu, gelişmiş konum doğruluğu sağlayan küresel konumlandırma sisteminin bir dona-

nımdır [52]. Konum belirlemede ÖTR’ de belirtilen 4 sistemden bu iki sisteminin tercih edil-

mesinin sebebi bu sistemler diğer iki sisteme göre daha hassas ve uzun menzilli ölçümler ile 

en doğru gerçekçi konum belirlenebilecektir. 

 

3.2.2.2.3 Merkezi Kontrol Sistemi   

 
 

Şekil 3.2.2.2.3 Merkezi Kontrol Sistemi 

 

Merkezi kontrol sistemi uydu ve yer istasyonu temelli haberleşme sistemine bağlı olarak araç-

ların birbiriyle haberleşmesini, merkezi kontrol sistemiyle haberleşmesini, aracın konumunu 

ve alt sistemlerinin durumunu takip eder. Merkezi kontrol noktasına baz istasyonları ile koor-

dine bir şekilde çalışır. Baz istasyonları araçların ve araç ile merkezi kontrol noktasının haber-

leşmesinde bağlantıyı güçlendirir, bağlantının kopması durumlarında yeniden bağlantının 

kurulmasını sağlar.  
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3.2.3 Araca Biniş ve İniş   

3.2.3.1 Merkezi Duraklar 

 

 
                                      Şekil 3.2.3.1.1 Merkezi Duraklar 

 

A şehrinde on yedi (17)  tane merkezi durak bulunmaktadır. Şehirde bölgesel olarak merkezi 

duraklar sayı bakımından farklılık göstermektedir. Bunun sebebi o bölgedeki yoğunluğun 

fazla olmasıdır. Bu duraklarda iniş-kalkış pistleri, batarya dolum istasyonları ve uçan araç 

otoparkı bulunur.   

 

Araç iniş-kalkış sırası olmaması için her durakta toplam 3 tane iniş-kalkış pisti bulunur. Mer-

kezi durak noktasında en az iki (2) farklı giriş-çıkış yapabilmesi için yol bulunur. Uçan aracın 

iniş yaptıktan sonra otoparka çekilebilmesi için yol bulunur. Otopark en az kırk(40) araç ka-

pasitesinde olacaktır. İniş kalkış pistinde MD noktasına gelen araçlar otoparka ve dolum is-

tasyonuna araç asansörü ile ulaşım sağlar ve otonom olarak park yaparlar. 

 

Aynı zamanda yerin altındadır, bunun sebebi hem güvenliği hem de yer tasarrufu sağlamaktır. 

Uçan aracı otoparka çekebilmek için otonom çalışan araçlar bulunur. Bu araçlar uçan aracı 

batarya dolum istasyonuna veya otoparka çekecektir. Şarj dolum istasyona gelen araçlar ara-

sında batarya dolum oranına göre öncelik sırası olacaktır.  

 

Eğer batarya dolum oranı yeterli ise ya da tüm istasyonlar dolu ise direkt otoparka çekilecek-

tir. Her durakta sıra oluşmaması için minimum beş(5) adet batarya dolum istasyonu vardır. 

Şehir senaryosunda verilen dört(4) milyon nüfusa göre sayısı belirlenip, tasarlanmıştır.  

 

3.2.3.2 Otopark ve Şarj Dolum İstasyonu 

 

Merkezi durak yeraltında 3 katı bulunan bir yapıdır. – 1 ve – 2. katlarda otopark, - 3. katta şarj 

dolum istasyonları bulunmaktadır. Katlar arasında araç asansörü ile ulaşım sağlanır [53]. Araç 

asansörü boyutları uçana arabanın boyutuna göre 5*5*6 metredir.  Görsel 3.2.3.2.3 merkezi 

durak tasarımında gösterilen MD yazılı bölgede araçlar durduğunda araç asansörü otonom 
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olarak aracın durumuna göre (batarya dolum oranı kontrol edilerek ihtiyaç durumuna göre 

istasyona yönlendirilir.) seçilen kata ulaştırır.  

 

Araç asansörü iniş yaptığı zaman asansörden oluşan boşluğun üstüne can güvenliği için kapak 

kapanır. Merkezi durak iniş-kalkış pisti yerden 2 metre yüksekliktedir.  Otoparkta –1 ve –2, 

katta 20 araba kapasitesi vardır. Toplamda otoparka 40 araç alımı yapılır. Araçla asansörden 

indikten sonra otonom olarak otopark yerlerine geçiş yapabilir. Her kat 6 metre yüksekliğin-

dedir. İnsanların otopark kısmına inişi yasaktır. Acil durumlarda sadece görevli kişiler inebi-

lir.        

   
 

Görsel 3.2.3.2.1 Şarj Dolum İstasyonu                     Görsel 3.2.3.2.2 Şarj Dolum İstasyonu 

 

           
 

Görsel 3.2.3.2.3 Merkezi Durak                           Görsel 3.2.3.2.4 -1 ve –2. Kat Otopark İçi  

                                                                                                                       

                       
                                                                                                                                                                          

Görsel 3.2.3.2.5 Otopark Üsten                     Görsel 3.2.3.2.6 -1 ve -2. kat Otopark İçi 
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                         Görsel 3.2.3.2.7 Merkezi Durak Katlı Otopark İçten Görünüm 

 

 
 

Görsel 3.2.3.2.8 Merkezi Durak Katlı Otopark İçten Görünüm 

 

Tasarlanan şarj dolum istasyonu araçların iniş-kalkış yapacağı otoparkların -3. Katında bulu-

nacaktır. Bunun sebebi herhangi bir patlama durumunda hasarı en az şekilde atlatmayı sağla-

maktır. İstasyonda bulunan ekran aracın şarj dolum yüzdesini göstermektedir. Kırmızı bölge-

de yay sistemli şarj kablosu bulunmaktadır. 

 
Görsel 3.2.3.2.9 Şarj Dolum İstasyonu Tasarımı 
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Yüksek enerjili lazer ışınları ile uçuş anında Uçan araç bataryasının şarj edilmesi konsepti 

üzerinde durulmuştur. Kurulan sistemde lazer verici birincil bir kaynaktaki gücü monokroma-

tik bir ışık demetine dönüştürmektedir. Alıcıda, lazer dalga boyuna ve lazer ışını yoğunluğuna 

uyan özel fotovoltaik hücreler lazer ışığını yeniden elektrik enerjisine dönüştürür.  

 

Lazer ışını bulutlar gibi atmosferik koşullar kaynaklı engeller nedeniyle kesilebilir olduğun-

dan, çoğu uygulama yardımcı güç kaynağı gerektirir. Günümüzde ticari fotovoltaik hücreler 

genellikle %20 oranında düşük dönüşüm verimliliğine sahiptir. Eğer ışın kalitesi de düşükse 

dönüşüm verimliliği çok daha düşük oranlarda gerçekleşmektedir. Işın kalitesi ve ihtiyaç du-

yulan enerjiye uygun fotovoltaik hücreler kullanılması gereklidir.[54]      

 

 
Görsel 3.2.3.2.10 Uçan Araca Giden Lazer Işının Şematik Gösterimi 

 

Bu sistem uçan araç için bazı durumlarda kullanılabilir. Uçan aracın şarj dolum istasyonlarına 

uzak olduğu durumlarda batarya durumu zayıf ise batarya için gerekli enerjiyi lazer ışınlar 

sağlayabilir. 

 

3.2.3.3. Bireysel Kullanım 

 

Uçan araç bu projede toplu taşıma veya kamusal hizmet amacıyla kullanıldığından dolayı 

kişiye özel araç kullanılması durumunda araç sayısının ve durak sayısının çok fazla artması 

ihtimali vardır.  Bu nedenle bireysel kullanım sınırlandırılmıştır. Toplu taşıma hizmetinde 

duraklar hizmetin türüne göre düzenlenmiştir. Buradaki amaç oluşabilecek trafik yoğunluğu-

nu en aza indirebilmek ve trafiği akıcı kılmaktır. 

 

Yukarıdaki açıklamalara bağlı olarak şehrin batı yakasında bulunan iniş kalkış pistleri özel 

amaçlı kullanım koşullarına uygundur. Bunun sebebi şehrin o bölgesinde sadece kara yolu 

ulaşımı olmasıdır. Sanayi bölgesinde bulunan iniş kalkış pistleri MD4 bireysel kullanıma 

açıktır. MD6 ise sadece sanayi çalışanlarına açıktır bunun sebebi hava trafiğinin oluşmasını 

engellemektir.  
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Tren istasyonu ve havalimanında bulunan iniş kalkış pistleri özel amaçlı kullanım koşullarına 

uygundur Hastane noktasında bulunan iniş kalkış pistleri de özel amaçlı kullanım koşullarına 

uygundur. Bunun sebebi acil durumlarda aracın bu noktaya iniş yapabilmesi içindir. 

 

Kütüphane noktasında bulunan iniş -kalkış pisti özel amaçlı kullanım koşullarına uygundur, 

bunun sebebi toplu kullanım alanı olmasıdır. Üniversite noktasında bulunan iniş -kalkış pistle-

ri eğitim zamanları içerisinde özel amaçlı kullanım koşullarına uygun değildir. Eğitim zaman-

ları dışında iniş-kalkış pistleri özel amaçlı kullanım koşullarına uygundur.  Şehirde bulunan 

yüksek katlı binaların çevresindeki iniş-kalkış pistleri özel amaçlı kullanım koşullarına uy-

gundur, bunun sebebi bölgenin ulaşımının kolay olması içindir (Şekil 3.2.3.2.1). 

 

3.2.4 Rota Planlamasının Nasıl Yapılacağı 

 

Daha uygun bir rota çıkarma kilometre bazında pil şarj miktarı ve zamana bağlıdır. Örneğin; 

Araç batı bölgesinden hastaneye ulaşımında 2 farklı şekilde ulaşım sağlar. İlk ulaşım yolunda 

Y1, Y8 ve Y7 yollarını kullanarak 50 kilometrede ulaşım sağlar. İkinci ulaşım yolunda Y1, 

Y2, Y6 ve Y7 yollarını kullanarak 63 kilometrede ulaşım sağlar.  

 

Bu iki ulaşım yolunda öncelikle batarya doluluk oranı kontrol edilir, batarya durumuna göre 

uygun rota tercih edilir. Batarya doluluk oranı az ise ilk ulaşım yolu tercih edilir, batarya ora-

nı stabil ise zamana bakılır. Kullanıcının aciliyet durumuna göre en uygun ulaşım yolu tercih 

edilir. Her iki durumda aynı ise trafik yoğunluğuna bakılarak rota tercihi yapılır. 

 

3.2.5 İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki 

3.2.5.1 Değişken Hava Durumu  

 

Değişken hava durumlarında bu hava durumlarını algılayıp bildirecek METRAD(meteoroloji 

radarı)  kullanılır. METRAD, yüksek hassasiyete ve geniş dinamik aralığa sahip, yeni X Bant 

meteoroloji radarıdır. Bu özellikleri ile çiseleyen yağmurlar veya hafif karlar gibi en zayıf  

hidro-meteorolojik hedeflerin bile tespit edilmesini sağlar. Bu bağlamda METRAD, kısa ve 

orta menzilde hava durumu ölçüm kabiliyeti sunmaktadır.  

 

Sistem, 7/24 refakatiz, uzaktan çalıştırma kapasitesine sahiptir. Bu sistem sayesinde anlık ve 

değişken olan hava durumları tespit edilerek araçta bulunan özellikler sayesinde önlem alınır 

[55]. Bölgesel olarak ölçüm için şehrin belirli noktalarına ve aracın üzerine yerleştirilen 

rüzgâr hızı ve yönü ölçüm cihazları ile oksijen miktarı ölçüm sensörleri kullanılır. Bu şekilde 

rüzgârın hızı, yönü ve hava kirliliği durumu tespit edilerek aracın iniş-kalkışına ve hava veya 

kara seyrinde gidip gitmeyeceğine karar verilir.  

 

Kış aylarında değişken hava durumu ve yağışlar sonucu oluşan buzlanma sorunu Anti-Icing 

(buzlanmaya engel olucu işlemler) işlemiyle çözümlenir. Bu işlem için kullanılan yöntemler-

den biri kimyasal yöntemdir. Uçan araç için bu kimyasal yöntem kullanılır. Bu yöntem sudan 

daha düşük kristalizasyon sıcaklığına sahip sulu çözeltili sıvıların kullanımını içerir. İzopropil 
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alkol, etilen glikol veya alkol karışımları kullanılarak buzlanma önlemektedir. Bu buz önleyi-

ci kimyasallar kokpit camlarına, pervanelere ve karbüratörlere uygulanmaktadır. 

 

3.2.5.2 Beklenmedik Trafik Yoğunluğu 

 

Beklenmedik trafik yoğunluğu kaza veya başka sebepler ile oluşabilir. Bu durumlarda pilin 

durumu ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelere göre rota değiştirilir. Araç seyir halindeyken 

beklenmedik trafik yoğunluğu oluştuğunda kara ve hava ulaşım yoluna göre varış noktasına 

en yakın iki rota daha çıkarılır. Batarya yakıt kapasitesinde belirten kriterlere göre de rota 

belirlenir.  

 

Kaza gibi sebeplerle yolun belli bir noktasında ani daralmalar oluşur. Bu da beklenmedik tra-

fik yoğunluğuna sebep olur. Bu daralmaların olduğu yolda en yakın iniş-kalkış pistine kadar 

hava seyrine geçilir. Havalimanı ve tren istasyonu aynı anda yolcu indirme-bindirme zamanı-

na denk geldiğinde trafik yoğunluğu oluşur. Bu yoğunluk havalimanından tren istasyonuna 

gidenlerin sağ hattı, tren istasyonundan havalimanına gidenlerin sol hattı kullanmasıyla çözü-

lür. (Şekil 3.1.2.1) 

 

3.2.5.3 Acil Durumlar (Doğum, Kalp Krizi vs.) 

 

Acil durumlarda araca yerleştirilen sistemler sayesinde kişinin durumu algılanarak merkezi 

kontrol sistemine bildirilir. Bu şekilde aracın belirlenen hız limitinin aşılmasına izin verilir ve 

diğer araçlar uyarılır (örneğin hız limiti 80 km olan yollarda 100 km hızda gidilmesine izin 

verilmesi). Kalp hastaları için herhangi bir kalp krizi, kalp sıkışması vs. durumunda araca 

konulan EKG sayesinde araçtaki kişinin durumu algılanır ve araç hastaneye otonom olarak 

varır. Portatif EKG Cihazı, kalp ritmindeki bozuklukların teşhisi için tasarlanmıştır. Tek ka-

nallı, taşınabilir ve oldukça küçük bir cihazıdır[56].  

 

Bayılma durumlarında ise aracın içine yerleştirilen kamera sayesinde kişinin göz hareketleri 

takip edilir. Sürücünün bayılma durumunda eğer ki araç yarı otonomda ise araç otonom sis-

teme geçerek hastaneye iniş yapar. Araçta bulunan termal kamera sayesinde hastanın hipo-

termi geçirme olasılığında araç otonom olarak hastaneye iniş yapar. Kabin basıncında ani 

düşüşleri engellemek için uçan araçta akıllı basınçlandırma sistemi vardır. Bu sistem kabin içi 

basıncı dengeler aynı zamanda kabin içi basıncın ani değişimi sonucu ortaya çıkan oksijen 

sorunu oksijen sistemleri ile çözümlenir.  

 

Uçan araçta yolcu oksijen sistemi kullanılır. Bu oksijen sisteminde kabin basıncında değişik-

lik olduğunda oksijen maskeleri otomatik olarak aşağı iner. Ayrıca bu oksijen maskeleri her-

hangi bir acil durumda koruyucu mandal anahtarı ile manuel olarak açılabilir (astım hastaları, 

acil durumlar vb.). Kronik rahatsızlığı olan hastaların, hastalığının aniden nüksetmesi duru-

munda araç hava seyrinde ise otonom olarak hastaneye iniş yapar. Kara seyrinde ise araç yine 

otonom olarak hastaneye ulaşarak olaya müdahale edilebilmesini sağlar.  
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3.2.6. Yakıt/Batarya Durumu 

3.2.6.1 Batarya/Yakıt Kapasitesinin Yönetimi 

 

Uçan araç şarj edilebilir ve değiştirilebilir Li-ion bataryalardan güç almaktadır. Uçan araçta 

Li-ion batarya kullanılmasının sebepleri sırasıyla; Yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir, bakımı 

azdır. Performansının sürekliliği için periyodik şarj-deşarj yaptırması gerektirmemektedir. 

Uzun çevrim ömrüne sahiptir. Geniş çalışma sıcaklık aralığında (10°C ile +55°C) çalışabil-

mektedir. Kendi kendine deşarj olma hızı düşüktür. Hızlı şarj olabilmektedir. Li-ion piller 

diğer kimyasallarla hazırlanan denklerine oranla sıklıkla çok daha hafiftirler. Li-ion piller için 

hafıza etkisi sorunu yoktur, dolayısıyla bu pilleri şarj etmek için tam olarak boşalmalarını 

beklemek gerekmez. Ayrıca yine aynı nedenden dolayı şarjı yarıda kesmek pil için olumsuz 

bir etki yaratmaz [57]. 

 

 
Şekil 3.2.6.1.1 Batarya Yönetim Sistemi Elektronik Kartı 

 

“Batarya/ yakıt kapasite yönetimi“ için araçta BMS sistemi kullanılır. Batarya yönetim siste-

mi (Batteryeri Management Systeml - BMS), bataryanın güvenli çalışma parametreleri içeri-

sinde kalmasını sağlayan, gerilim, akım, sıcaklık gibi batarya verilerini sürekli izleyerek bu 

verileri depolayabilen, bataryada belirlenmiş optimum değerlerin dışına çıkıldığında bataryayı 

yöneterek güvenli olarak çalışmasını sağlayan elektronik sistemdir.  

 

BMS ‘in amacı batarya grubundaki hücre ve modülleri korumak, bataryanın uygun gerilim ve 

sıcaklık aralığında çalıştırılmasını sağlamak, bataryanın ömrünü uzatmak, verimini arttırmak-

tır. BMS hassas hücre gerilim ölçümü,  BMS’nin hücreleri dengeleme yeteneğidir. Hücre 

dengeleme en genel kapsamda her hücrenin şarj seviyesini eşitlemektir. BMS, Her hücrenin 

çalışma koşullarını ölçerek, hücrelerin şarj seviyesini tek tek tahmin edebilir ve içerisindeki 

dengeleme devreleri ile eşitleyebilir [10,11]. 

 

 Büyük MOSFET’ler batarya paketinin çıkışını kontrol eder ve alarm koşulları için bağlantıyı 

keser. Devre, küçük MOSFET’lerle kontrol edilen dirençlerden oluşan BALANS DEVRE-

LERİ ‘ne sahiptir. Bir hücre gerilimi tanımlanan limiti aştığında, karşılık gelen direnç hücre 

terminallerine bağlanır ve aşırı gerilim koşulunun giderildiği noktaya kadar hücreyi harcar.  

Bazı koruma devreleri aynı karşılaştırma metodunu kullanarak sıcaklık koruması sağlar. Yük-
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sek akımlı koruyucular BMS sıcaklığını ölçmek için devre üzerinde de sıcaklık sensörü içerir 

ve böylece MOSFET’ler yüksek sıcaklıktan bozulmaz [58]. 

 

   3.2.6.2 Şarj/Dolumun Hangi Aralıklarla Yapılacağı 

 

 
Pil seviyesine göre rota hesaplanırken %20’lik bir kısım tampon bölge alınarak %80 üzerin-

den hesaplama yapılır. Batarya şarj dolumu, batarya %50 nin altına düştüğünde batarya dolu-

mu için uyarı yapar. Fakat batarya %30 ‘un altına düştüğünde araç mutlaka şarj olmalıdır. 

Sadece acil durumlarda bataryanın %10 seviyesine kadar kullanılmasına izin verilir. Araçta 

oluşabilecek sorunlara karşı kalan %10 ‘luk kısım saklanır.  İniş kalkış pistlerindeyken batar-

yanın yarısından fazlası kullanılmış ise %30’u beklemeye gerek yoktur. 

 

3.2.6.3 Şarj/Dolumun Nerede Yapılacağı 

 

Şarj dolumu uçan araçların kullandığı merkezi durakların altında bulunan otoparkın – 

3.katında yapılacaktır. Dolum istasyonunun merkezi duraklarda bulunmasının sebebi bu nok-

taların uçan araçların aktif olarak kullanmasıdır bunun yanında otoparkın – 3. katında bulun-

masının sebebi olabilecek bir patlama durumuna karşı insanların en az etkilenmesi, can gü-

venliğinin sağlanması içindir.  

 

Her durakta en az beş (5) tane batarya dolum istasyonu bulunacaktır. Aylık olarak yapılan 

araştırmalara göre merkezi duraklardaki şarj dolum istasyonlarının kullanımına göre sayıları 

değiştirilebilir ya da farklı duraklara aktarılabilir. Bunun sebebi en verimli kullanımı sağla-

maktır. (Görsel 3.2.3.2.1/Şekil 3.2.3.2.1) 

 

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL  

 

4.1 Tasarım Görselleri 

 

Aracın kaportası çevresinde akan havanın mümkün olduğunca kesintisiz ve pürüzsüz bir 

yüzey etrafında olmasını sağlayıp sürüklenme katsayısını düşünebilmek için ön ve arka cam-

lar daha yatık tasarlanmıştır. Arka lastiklerin bulunduğu boşluk kısmen kapatılarak Arka kı-

sımda meydana gelen hava boşluğunun büyümesi sorunu çözümlenir. Aracın kara seyrinde 

yüksek süratle downforce olmaması amaçlanır.[59] 
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Tasarım 4.1.1. Araç Ön Görünüm 

 

 
Tasarım 4.1.2. Araç Yan Görünüm     

                 

 
Tasarım 4.1.3. Araç Arka Görünüm 

 



41 

[ÜLGEN] 

 
Tasarım 4.1.3. Araç Üst Görünüm 

 

 
Tasarım 4.1.4. Araç Perspektif Görünüm 

 

 
Tasarım 4.1.5. Pervane Açık Önden Görünüm 
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                                 Tasarım 4.1.6. Pervane Açık Yandan Görünüm  

 

 
Tasarım 4.1.7. Araç Üsten Görünüm  

 

 
Tasarım 4.1.8. Araç Pervane Açık Perspektif Görünüm 
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Araç pervanesi 4 kolda 8 (4*2) adet olmak üzere  ters dönüşlü pervaneden oluşmaktadır. Araç 

pervanesinin kolları gövdede bulunan motorlara bağlı olup  eklem bölgesine sahiptir. Pervane 

kolları servo motorlar sayesinde 180 derece dönüş yapabilmektedir. Mevcut ulaşım yollarına 

kolay adapte olması açısından pervanelere bağlı kolların iç içe girebildiği bir pervane meka-

nizması tasarlanmıştır. Pervanenin kapladığı alanı yarıya kadar indirebilen bu mekanizma 

kara üzerindeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu olmasını sağlar. 

 

 
Tasarım 4.1.9. Kabin İçi Görünüm         

           

 
Tasarım 4.1.10. Kabin İçi Ön Görünüm 
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                                       Tasarım 4.1.11. Yolcu Konum Görünüm  

 

Kabin içi iki kişinin yolculuk yapabileceği kapasitede tasarlanmıştır. Kabin içinde toplam 

taşınabilir yük hava seyri için; 150 kg kişi, 30 kg şahsi ağırlıktır. Araca fazla yük bindirilme 

durumuna karşı araçta aks yük sensörü bulunmaktadır. Bu sayede yük ağırlık kontrolü yapıla-

rak fazladan yük bindirilmesi engellenecektir. Kabin içinde kumanda kolu, dokunmatik ko-

muta ekranı, iki adet fiziksel buton (Acil İn, Dur) ve iki adet anahtar (Motor Bataryası Anah-

tarı, Aviyonik Sistem Anahtarı) ve uçuş kontrol kumandası bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

Tablo 4.1.1. Endüstriyel Robot Kolu ve Servo Motor 

 

Uçan araçta endüstriyel alanda kullanılan 6 eksenli robot kolları kullanılır. Bu şekilde pervane 

kolları istenildiği eksende hareket ettirilerek hareket özgürlüğü sağlanır [60,61]. 
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4.2 Ölçeklendirilmiş Model 

 

  

  

  

  

Tablo 4.2.1. Ölçeklendirilmiş Model 
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Model, 3 boyutlu yazıcıda PLA/FLEX malzemeler ile parçaların basımı yapılmıştır. Parçalar 

birleştirilip eklem bölgelerine gerekli eklemeler yapılmıştır. Ölçeklendirilmiş modelin boyutu 

kolların kapalı olduğu halde 18 X 10 X 8 cm’dir. Modelin baskısında sıkıntılar olması sebe-

biyle tekrardan tasarımında revizeler yapılıp çıktı alınacaktır. 

 

4.3 Simülasyon 

 

Aracın şehir içinde kara ve hava seyrinde hareket simülasyonu Matlab ve SolidWorks prog-

ramları üzerinden yapılacaktır. Matlab programı simülasyonun yapımı için, solidWorks prog-

ramı kullanılarak ise yapılan simülasyonun analizleri yapılacaktır. SolidWorks programı ile 

tasarım sürecinin tüm aşamaları kolayca kontrol edilebilir. Programda içerisinde bulunan Re-

alView grafikleri gerçek zamanlı olarak tasarımları gerçekleştirmeyi, PhotoView 360 ise ge-

lişmiş foto realistik render ve animasyon yaratmanızı sağlar. Bu iki uygulama da üretime 

geçmeden önce analizleriyle tasarımın gerçekte nasıl görüneceğine dair fikir verir 

[62,63,64,65]. 
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