
1 

[TECHLAB] 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 

UÇAN ARABA TASARIM YARIŞMASI 

FİNAL TASARIM RAPORU 

 

 

 

TAKIM ADI: TECHLAB 

BAŞVURU ID: #29665 

  



2 

[TECHLAB] 

İçindekiler 
 

1. DETAY TASARIM ÖZETİ ...................................................................................................................................... 3 

1.1. Sistem Tanımı ................................................................................................................................................... 3 

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri ............................................................................................................. 4 

1.3. Nihai Sistem Mimarisi ...................................................................................................................................... 4 

1.4. Alt Sistemler Özeti ............................................................................................................................................ 5 

1.4.1. Hava Sistemleri ......................................................................................................................................... 5 

1.4.2. Kara Sistemleri ........................................................................................................................................ 11 

1.4.3. Ortak Sistemler ....................................................................................................................................... 13 

1.5. Uçuş Zarfı ....................................................................................................................................................... 16 

1.5.6. Maksimum Yan Rüzgar Limiti(90°) ............................................................................................................. 17 

1.5.7. Yatay ve Dikey Uçuş Sürtünme Katsayısı .............................................................................................. 18 

1.5.8. Yer Sürüş Sürtünme Katsayısı ................................................................................................................ 18 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ.................................................................................................................. 18 

2.1. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği ................................................................................................... 18 

2.2. Gürültü Azaltma .............................................................................................................................................. 20 

2.3. Aracın Güvenlik ve Emniyeti ......................................................................................................................... 20 

2.3.1. Balistik Paraşüt Sistemi: ......................................................................................................................... 20 

2.3.2. Hava Yastık Sistemi: ............................................................................................................................... 20 

2.3.3. Hava Yastıklı Emniyet Kemer Sistemi: .................................................................................................. 20 

2.3.4. Yıldırım Engelleyici Sistem .................................................................................................................... 20 

2.3.5. Yangın Durumu: ..................................................................................................................................... 21 

2.3.6. Terrain Awareness and Warning Sistemi (TAWS): ................................................................................ 21 

2.3.7. Can Yeleği: ............................................................................................................................................. 21 

2.3.8. Polivinil Bütral Cam (PVB): ................................................................................................................... 21 

2.3.9. Siber Güvenlik ........................................................................................................................................ 21 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ ....................................................................................................... 23 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları ........................................................................................................................... 23 

3.1. Hava Trafik Yönetimi Sistemi ........................................................................................................................ 24 

3.1.1. Kalkış ve İniş Durakları .......................................................................................................................... 24 

3.1.2. Şarj İstasyonları ve Tamirhaneler ........................................................................................................... 24 

3.1.3. Havada Hareket Kuralları ve Hava Yolları ............................................................................................. 25 

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL ................................................................................................. 27 

4.1. Tasarım Görselleri........................................................................................................................................... 27 

4.2. Ölçeklendirilmiş Model .................................................................................................................................. 29 

4.3. Simülasyon ...................................................................................................................................................... 29 

5. KAYNAKÇA .......................................................................................................................................................... 30 

 

  



3 

[TECHLAB] 

1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

 

1.1. Sistem Tanımı 

 

      Aracın(Görsel-1) adı Vertus’tur. Latincede “rüzgar” anlamına gelmektedir. Artan nüfus, ulaşıma tahsis 

edilen alanların doğal yaşamı tehdit etmesi ve gelişen teknoloji özel hava ulaşımının kapılarını açmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda araç, bünyesindeki teknolojilerle havada ve karada güvenle yol alabilmektedir. Araç ta-

sarlanırken esas amaçlar; güvenlik, düşük maliyet, pazar/müşteriye uygunluk, kolay üretim ve görselliktir. Bu 

doğrultuda araç, günümüz spor araçların çizgilerine ve aynı zamanda uçma teknolojisine sahiptir. Üst düzey 

güvenlik teknolojileri sayesinde yolcu ve aracı riske etmez. Kullanılan parçaların yapısal ve akış analizleri 

aynı zamanda topoloji optimizasyonları doğrultusunda üretilmesiyle yakıt tüketimi azdır ve doğa dostudur. 

Aracın yerdeki(kollar kapalıyken) boyutları 1,1 X 1,9 X 4,1 ; havada 1,2 X 4,4 X 5 metredir. Yolcu kapasitesi 

2’dir. Araca ön taraftan(Görsel-41) binilmektedir. Araçtaki elektrik enerji depolaması Lityum-İyon batarya 

ile sağlanmıştır. 8 adet BLDC(fırçasız doğru akımlı eksenel) motor sayesinde “X” konfigürasyonlu hava ko-

şullu motor dizilimi ile oldukça stabil(dengeli) şekilde uçar. Araç boş ağırlığı 1792 kg’dır. Araç “seri hibrit” 

yapıda [6] tasarlanmıştır. Kullanılan menzil uzatıcı sistemler(mikro gaz türbini ve mikro jeneratör) sayesinde 

yer hareketinde 750 km menzile, havada ise 57 dakika süre seyahat performansına sahiptir. Arka tekerlerinde 

bulunan HUB motorlar sayesinde ağır aktarma elemanlarından arındırılmıştır. Havada tam otonom, yerde ise 

tercihe bağlı yarı otonom olması kullanımı kolaylaştırmıştır. Araçta bulunan sensörler(batarya termal sensör-

leri, güvenlik mesafe sensörleri, yangın algılama sensörleri vb.) en ufak değişimi bile fark eder ve sürücüye 

iletir. Araç, 170 kilogram faydalı yük taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Katlanan ve araç içerisinde muhafaza 

edilen yapısal kolları sayesinde fazla yer kaplamaz ve aerodinamiğe katkı sağlanmış olunur. 12 mm’lik karo-

ser ve kullanılan karbon fiber destekli plastik(CFRP) malzemeler sayesinde dayanıklılığı en üst seviyelere 

çekilmiştir. Dikkatlice tasarlanan hava hareket kuralları ve yönetmeliği sayesinde kaza riski çok düşüktür. Bu 

kurallar ve yönetmelikler doğrultusunda, araçların hava trafiğinde birbirlerine belirli mesafelerden fazla yak-

laşması, özel bölgelerde sadece müsaade edilen irtifa ve hızlarda gidilmesi sağlanmıştır. Araç, çok katmanlı 

siber güvenlik sistemleri ile korunmaktadır. Ulaşımı kolay(belirli ve hesaplanmış mesafelerde konuşlandırıl-

mış istasyonlar/portlar) kalkış-iniş bölgeleri, atölyeler ve şarj istasyonları(Görsel-1) sayesinde insan hayatını 

kolaylaştırmıştır. 

 

 

 

 

 

Görsel-1: VERTUS 
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1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 

 

   Aracın nihai performans özellikleri aşağıda(Tablo-1) sunulmuştur. Nihai performans değerlerinin nasıl bu-

lunduğuna dair doğrulamalar, formüller aracılığıyla “1.5 Uçuş Zarfı” başlığı altında verilmiştir. 

 

Tanım Değer  Birim 

Maksimum Dikey Uçuş Hızı 187.90 Kilometre/Saat 

Maksimum Yatay Uçuş Hızı 424.50 Kilometre/Saat 

Maksimum Havada Kalış Süresi 57 Dakika 

Yerde Maksimum Sürüş Süresi 139 Dakika 

Yatay Uçuş Sürtünme Katsayısı 0.24127831 - 

Dikey Uçuş Sürtünme Katsayısı 0.65065831 - 

Yer Sürüş Sürtünme Katsayısı 0.2363525 - 

Maksimum Yer Sürüş Hızı 320.4 Kilometre/Saat 

Maksimum Kalkış Ağırlığı 1962 Kilogram 

Maksimum Yer Menzili 750 Kilometre 

Maksimum Yan Rüzgar Limiti(90°) 56,166  Kilometre/Saat 
Tablo-1 

1.3. Nihai Sistem Mimarisi 

   Araçta, çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere çokça farklı sistem elemanları(Görsel-2) kullanılmıştır. Ör-

nek olarak; yapısal kolları açmak için servo motorlar, sıvı yakıt muhafazası için yakıt deposu, komforlu sürüş 

için süspansiyon vb. komponentler verilebilir. Bu komponentlerin ait oldukları sistemlerin birbirleriyle olan 

çalışma konfigürasyonlarına da şu şekilde örnekler vermek uygun olacaktır: Elektrikli tahrik sisteminde, ba-

tarya enerjisi azaldığı zaman devreye mekanik enerjiden elektrik enerjisi sağlayıcı bir menzil uzatıcı sistemin 

sistem akışına müdahil olması; araçtaki sensörlerin, harici durum kontrolü ile araç beynini uyarması ve mo-

torlara rpm değer değişim bilgisi vermesi ve konfigüre çalışmasıdır.  

Görsel-2: Patlatılmış Sistem Elemanları 
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Her ne kadar sistemlerin teorisi ve çalışma prensipleri önem arz etse de komponentlerin marka ve mo-

del(Tablo-2) bilgileri de elzemdir. 

Komponent  Sistem Marka/Model 

Mikro Gaz Türbini Menzil Uzatma Toyota GT-41 

ESC Güç-İtki-Tahrik(Hava) Sevcon/Gen4 Size10 

Lineer Aktüatörler Mekanik Muhafaza Tolomatic PA-07 

Li-ion Pil Hücresi Elektrik İletim Panasonic NCR-18650GA 

Hava Elektrik Motorları Güç-İtki-Tahrik(Hava) Emrax-208 

HUB Motorlar Güç-İtki-Tahrik(Kara) Elaphe M1100 

Servo Motorlar Katlanır Kol Allen Bradley 

Süspansiyonlar Güç-İtki-Tahrik(Kara) Audi eROT 

Balistik Paraşüt Kullanıcı ve Araç Güvenliği Cirrus 
Tablo-2 

1.4. Alt Sistemler Özeti 

1.4.1. Hava Sistemleri 

1.4.1.1. Güç-İtki-Tahrik Sistemi 

     Araçta, Emrax 208 modelinde 8 adet eksenel akılı fırçasız doğru 

akım motoru(Görsel-3) kullanılmıştır. Bu motor tipi, Emrax 188, 208 

ve 228 modellerinin incelenmenmesi sonucunda optimum 

değerlere(batarya voltajı, maksimum güç, nominal güç, tork vb.) sa-

hip olmasından dolayı seçilmiştir. 3 ayrı motor modelinde yapılan 

hesaplamalara(Tablo-3) göre diğer motorlar(188 ve 228), fazla akım 

çekerek daha kısa sürede batarya tükenmesine sebep olmuştur. Bu du-

rum da daha az mesafe anlamına geleceği için  optimizasyon 

çalışmamız neticesinde Emrax 208 motoru uygun görülmüştür. Mo-

torda hem sıvı hem hava soğutma sistemleri kombine bir şekilde 

kullanılmıştır. 

 

 

   

   Motorlar her kolda koaksiyel yapılı 2’şer adet olacak şekilde montajlanmıştır. Koaksiyel yapılı montajın 

temel amacı yatayda daha az alandan daha çok itki kuvveti elde etmek ve aracın genel ağırlığından tasarruf 

etmektir. Araçta kullanılan Emrax 208 motorları nominal 41kW güce, 80Nm torka ve maksimum 68kW güce, 

140Nm torka sahiptir. Motor 120V ile 550V arası gerilim ile çalışmaya uygundur. Motor, yaklaşık 3000rpm 

ve 80Nm tork bantlarında %96(gündelik kullanım) ve 4000rpm 135Nm tork dolaylarında da %94-98(yüksek 

performans) verime(Görsel-4) erişebilmektedir. Kullanılan motorların Tork vs. Irms grafiği(Görsel-5) 

aşağıdaki gibidir. Her bir motorun ağırlığı 9,3 kg’dır. Motorlarda hem hava hem de sıvı soğutma sistemi 

mevcuttur ve bu durum motorun ömrünü uzatmaktadır. Motorlarda da elektriksel(yüksek akım, voltaj vb.) ve 

termal anomalilere karşı motor sürücü yer almaktadır, bu güvenliğe katkı sağlamaktadır. Kullanılan motor-

larda açısal hız arttıkça kaybedilen güç oranı(Görsel-7) da non-lineer bir şekilde artış göstermektedir. 

Motor Maksimum Batarya Voltajı: Maks. Güç Nominal Güç Maksimum Tork 

Emrax 

188 430 (HV) / 300 (MV) / 110 Vdc (LV) 52 kW 30 kW 90 Nm 

Emrax 

208 550 (HV) / 350 (MV) / 120 Vdc (LV) 68 kW 41 kW 140 Nm 

Emrax 

228 680 (HV) / 500 (MV) / 160 Vdc (LV) 109 kW 62 kW 230 Nm 
Tablo-3 

Görsel-3: Emrax-208 BLDC Motor 
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    Araçta 20-32c airfoile sahip pervaneler(Görsel-8) kullanılmıştır. Pervanelerin her pali birbirinden bağımsız 

katlanabilir yapıya sahiptir. Bu sayede yer sürürüşünde hacimden tasarruf edilmiştir ve yapısal kollar kolayca 

gövde içerisine ve aracın sırt kısmına katlanabilmektedir.  

      Pervaneler CFRP(karbon fiber destekli plastik) malzemeden üretilmiştir. Dışına kaplanan paslanmaz çelik 

katman sayesinde korozyon direnci kazanılmıştır.  Pervanelerin taradığı çemberin çapı 2000mm ve her pal 

1000mm uzunluğundadır. Pervane ve motor kombinasyonunda oluşan itki araç ağırlığının 2(iki) katı olacak 

şekilde “38455N” hedeflenmiştir.  

 

 

 

Görsel-4: Emrax-208 Motor Verimlilik Haritası Görsel-5: Emrax-208 Tork ve Irms Grafiği 

Görsel-7: Emrax-208 Güç Kaybı Grafiği Görsel-6: Emrax-208 Performans Grafiği 

Görsel-8: 20-32C Airfoil Pervane Bıçağı 

Görsel-9: Pervane Kaldırma Kuvvet Testi Hız Gradyanları 
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   Pervaneler seri üretime geçilmediği taktirde yurt içi ve yurt dışındaki te-

darikçilerden temin edilecektir. Eğer seri üretime geçilecek olunursa da 

üretimi vakum tekniği veya reçine transfer ile içerisinde sandviç olarak 

adlandırılan yapıyı barındırarak üretilecektir. Seçilen pervane 6° hatve 

açısıyla maksimum performans sağlamaktadır. Pervane ve motorun birlikte 

sağladıkları performans neticesinde her pervaneden 5025,7938N kuvvet 

elde edilmiştir. Araçta toplam 8 BLDC motor ve pervane bulunmaktadır. 

Bu durumda toplam kaldırma kuvveti 40198,35N olarak hesaplanmıştır. 

Kuvvet testi(Görsel-9) öncesindeki isteğimiz araç ağırlığının en az iki(2) 

katı kuvvete erişmekti. Asgari isterlerin 1719,6064N kaldırma kuvveti 

üzerinde sonuç elde edilmiştir. Bu durum güvenlik payı oluşturmaktadır. 

Kaldırma kuvveti testleri ve hesaplamaları “Ansys Workbench 2020 R2” programında yapılmıştır. Türbülans 

modeli olarak “k-epsilon(Ɛ)” kullanılmıştır. Hazırlanan pervane modelinde test sırasında önem arz eden “or-

thogonal quality” değer ortalaması 0,84635 şeklinde hesaplanmıştır. Çevre şartları olarak deniz seviyesi kabul 

edilmiştir. Time step size(s): 0,0015. Time step: 100 ve Max. Iteration/Time Step: 15. Yakınsama kriteri de 

0,00001’dir. Test, 28m/s düz uçuş koşullarında gerçekleştirilmiştir. 

 

1.4.1.2.Araç Yönlendirme Sistemi 

 

    Araçta “X” konfigürasyon türevi yapısal kol düzeni yer almaktadır. Bu sayede hem eksenel hem yatay 

yönlemde itki baskınlığı oluşturulmuş ve istenilen manevralarda dönme, yatış vb. hareketlerin daha az iş ile 

elde edilmesi sağlanmıştır. Her motor dönme ekseni çevresinde itkinin yanı sıra tork ve uçuş başının aksi 

istikamette çekme kuvveti üretir. Sağ arka ve sol ön yukarı motorlar saat yönünde, sol arka ve sağ ön yukarı 

motorlar saat yönünün tersinde aynı rpm değeriyle dönmektedir(Görsel-11). Her bir koldaki koaksiyel mon-

tajlı motorlar de birbirinin zıttı yönde dönmektedir. Bu sayede oluşan net tork ve açısal ivme sıfıra eşitlenerek 

dengelenmiş olunur. Motorların arasında komut vasıtasıyla oluşturulan açısal ivme farkı bahsedilen dengeyi 

kontrol altında istenilen yöne doğru bozarak yönlendirmeyi hava koşulunda başlatmış olur. Örnek olarak; 

görselde 1 ve 4 lokasyonlardaki motorların gücü arttırılıp, 2 ve 3 lokasyonlarındakilerin azaltılırsa, baskın 

olan saat yönündeki dönüşten saat yönünün tersinde bir açısal momentum elde edilecek ve araç net açısal 

momentumunun saat yönünün tersinde baskın olmasından dolayı saat yönü tersine dönüş gerçekleştirecektir.  

Görsel-11: Pervane Dönme ve Açısal Momentum Yön Okları 

Görsel-10: Emrax-208 Cl/Cd Grafiği 
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1.4.1.2.Yapısal Kol Sistemi 

     Araçta 4 adet katlanabilen yapısal kol 

mevcuttur. Bu kolların yapacakları görevleri 

ve bu bağlamdaki montajı gereği serbestlik de-

recesi(DOF) 1’dir(Rz). Yapısal kollar gövdeye 

ankastre şeklinde montajlanmıştır ve montaj 

bölgesinde hareketi sağlamak amaçlı toplamda 

4 adet servo motor tercih edilmiştir. Kollar 

“Yarı-Monokok” yapıda tasarlanmış olup 

üzerine gelecek olan hava akımını dış katman-

daki “Epoxy Carbon UD(395Gpa)” malze-

meden üretilmiş kabuk ile kusursuz bir şekilde 

yönlendirecektir. Bu hava akımının oluştura-

cağı aerodinamik kuvvetlere mukavemet göstermesi açısından [7] kolların içerisine alüminyum malzemeden 

kaburga ve kirişler(Görsel-12) tasarlanmıştır. Kirişler eğilmeye, kaburgalar da burulma ve burkulma 

kuvvetlerine mukavimdir. Her kolda, köşe eğimlerinin olduğu noktalarda(gerilmelerin en yüksek olduğu yer-

ler) ve her köşede 1 adet olmak üzere toplamda 4 adet kiriş mevcuttur. Bir yapısal kol boyunca 2’şer santimetre 

kalınlığında ve 11,4 santimetre arayla toplam 9 adet kaburga [7] bulunmaktadır. Kaburga iç hacmi, içerisine 

ESC, kablo, motor sürücü vb. komponentlerin yerleşebileceği oranda güvenlik faktörünü 1,5’in altına in-

dirmeyecek şekilde hesaplanmış ve tasarlanmıştır. Yapısal kolların malzeme seçiminde çeşitli malzemelerle 

yapısal [7] testler(Görsel-13)(Tablo-4) yapılmıştır. Dış kabuk ve yuva malzemesi  “Epoxy Carbon 

UD(395Gpa)”  seçilmiştir. Kaburga ve kiriş malzemesi “Al 2024-T3” olarak belirlenmiştir. Bu seçimin asıl 

amacı mukavemetle birlikte hafifliği elde etmektir. Kaburgalar pres makinesinde, kirişler ekstrüzyon metodu 

ile ve dış kabuk ise malzemesi gereği vakum tekniği ile üretilmiştir.  

 

Malzemeler Deformasyon(mm) Gerilim(Stress-Mpa) Gerinim(Strain) 

Epoxy E-Glass UD 5,3478 2,0632 0,00010815 

Epoxy S-Glass UD 5,017 2,0884 0,00010659 

Epoxy Carbon 

UD(395Gpa) 

1,9504 2,3729 0,000065869 

Epoxy Carbon Wo-

ven(395Gpa) 

3,5447 2,2753 0,00010423 

Al 2024-T3 2,6933 1,8111 0,000025517 
Tablo-4(Dış Kabuk Malzemesi) 

Görsel-12: Yapısal Kol Kesit Görünümü 

Görsel-13: Yapısal Kol Mukavemet Toplam Deformasyon Görseli 
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1.4.1.3.Katlanabilir Kol Sistemi 

 

    Araç, yanlarında 2 adet CFRP(Karbon Fiber Destekli Plasyik) kapağa(Görsel-14) sahiptir. Bu kapaklar 

“Tolomatic PA-07” marka linear aktüatörler ile açılıp kapanmaktadır. Kapakların içinde bulunan haznede; 

aracın ön motor yapısal kolları, uçuş motorları ve motor yönetim sistemleri mevcuttur. 

 

   Araç uçuş modunda değilken kollar, bu kapakların ardında emniyete alınır. Bu sayede aracın aerodinamik-

liği ve performansı arttırılmış ve kapladığı alan azaltılmıştır. Araç uçuş moduna geçtiğinde, kapaklar dikey 

olarak açılır ve kanat kolları ortaya çıkar(Görsel-15). “Allen Bradley” marka servo motorlarla açılan kollar, 

doğru pozisyona geldikten sonra kapaklar tekrardan dik bir şekilde kapatılır.  

Bu sayede hem aracın görselliği iyileştirilmiş hem de aerodinami arttırılmıştır. Kapak ve hazne vakum infüz-

yon yöntemi ile üretilmiştir. Sistemin toplam ağırlığı 26 kg hesaplanmıştır. Haznenin dışında şasi ve gövdeye 

kaynaklı titanyum destekler(Görsel-14) tasarlamıştır. Amaç mukavemeti arttırmaktır. Bütün kablolar ve iletim 

elemanları; yapısal kolun içerisinden ve bağlandığı açıklıktan geçmektedir.  

 

1.4.1.4.Balistik Paraşüt Sistemi    

   Araçta havacılıkta artık bir kural haline gelen, her sistemin birden çok yedekli mimarisi yöntemi felsefe 

alınmıştır. Birçok farklı sistem ve yedek sistem tasarlanmasına rağmen zaman zaman bu sistemlerin de yeter-

siz kalabileceği durumlar düşük ihtimalle de olsa gerçekleşebilir. En kötü senaryoyu düşünerek araçta son 

Görsel-14: Katlanır Kol Yuvası ve Kapağı 

Görsel-15: Katlanır Kol Mekanizması Hareket Aşamaları 
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çare olarak “Balistik Paraşüt Sistemi” kullanılmıştır. Paraşüt balistik özellikte olup altında bir adet roket mu-

hafaza etmektedir ve bu sayede paraşüt açılma süresi milisaniye bazında normal paraşütlerden çok daha hızlı 

açılmaktadır. Paraşüt, aracın ağırlık merkezi(4 yapısal kolun kesişim noktası) üzerinde olacak şekilde lokasy-

onlandırılmıştır. 

 

1.4.1.5.Otonom Sistem 

   Havada otonom sistem için bütün araçlar 3 temel birime sahiptir. Bunlar; Alıcı, iletici devre (Amplifikatör 

ve röle) ve işletici (Servo motorlar)’dir. Alıcılar, insan beyninin görevini yapan, uçağın durumunu tespit etmek 

üzere yere bağlı sabit referans doğrultular veren ve referans doğrultulardan itibaren uçak eksenlerinin ayrılışını 

fark eden veya alan cihazlardır. İletici devre, alıcı tarafından saptanan, uçağın durumundaki değişimi düzelt-

mek için üçüncü birim servo motorlara uygun durumu iletir. İşleticilerin sayısı ise her eksene ait kumanda 

yüzeyi (kanatçıklar, yatay ve düşey kontrol yüzeyleri) olarak 3 tanedir ve her birine uygun yönde ve 

büyüklükte kuvvetler uygulanır. Bu üçü birlikte çalışır. Ayrıca otonom sistem; uçuş hızı, lineer ivmeler, 

yükseklik gibi büyüklüklerin değişimlerinden sorumlu olacak şekilde düzenlenmiştir. Havalanırken, olduğu 

yerden sabit olarak dikey doğrultuda yukarı yönde bir kalkış yaparak gerekli yüksekliğe ulaştıktan sonra 

yükselmeyi bırakıp yatay doğrultuda gitmesi gereken konuma sabit doğrultuda hareketini sürdürür. Herhangi 

bir engel olması durumunda ise gitmesi gereken konuma gelmeden hızını düşürüp tam o konumun üstünde 

durur ve yine dikey doğrultuda fakat bu sefer aşağı yönde bir hareket sergiler. Zemine varmadan önce hızını 

düşürerek hafif ve sakin bir iniş gerçekleştirir. Havada gidiş yolunda engel olmaması adına (yüksek binalar, 

dağlar, tepeler vs.) istasyonlar ve gidilecek yükseklik buna göre düzenlenecek. Araçların havada birbiriyle 

çarpışmaması için yere “DME” ve “VOR” sistemlerinden oluşan bir çeşit istasyon kurulmuştur. Tek başına 

VOR sistemi mesafe bilgisi vermediği için DME sistemi ile birlikte kullanılmıştır. Araçlara ekstra olarak yer-

leştirilecek VOR alıcıları, araçların yer istasyonuna göre hangi manyetik radyal üzerinde olduğunu bilmemize 

olanak sağlamıştır. VOR yer istasyonu 108.00 – 117.95 MHz bant aralığında, 50 kHz’lik kanal adımları 

yapacak ve 30 devir/saniye’lik elektromanyetik bir örüntü yayacaktır. Bu sinyal araçtaki VOR alıcısında 30 

Hz’lik sinüzoidal bir dalga üretir. Yer istasyonu aynı zamanda uzaya tüm yönlerde 30 Hz'lik bir referans işareti 

üzerine FM modüleli bir sinyal yayını yapar. Sözü edilen iki 30 Hz'lik sinyal arasındaki faz farkı, hava aracının 

yer istasyonuna göre istikâmetini verir. Araçların hızları, toplanan bilgilere göre ayarlanacak ve hatta gerekirse 

araçlardaki jiroskoplar, ayarlı dirençlere elektrik sinyalleri üretip göndererek yukarı veya aşağı yönlü ufak 

hareketler gerçekleştirebilecektir. 

     Karada otonom sürüş için; gerçek zamanlı nesne algılama sistemi “YoloV5” (you only look once) tercih 

edilmiştir. YoloV5; yaya ve araçların tespitinde, trafik işaretlerinin ve ışıklarının algılanmasında 

kullanılmıştır. YoloV4’ün FPS değerleri YoloV5’e göre daha fazla olsa da seçilmemesinin ana nedeni, zaman 

da kısıtlı olduğundan, YoloV5’in örnek görevler üzerinde daha hızlı öğrenim gerçekleştirmesidir. Gerçek za-

manlı nesne tespiti, bilgisayarla görme ve görüntü işlemeden farklı olarak algılanan nesnenin görüntü üzerinde 

koordinatlarının bulunmasını da içermektedir. Bulunan koordinatlar ile nesnenin bir çerçeve ile içine alınacağı 

alan da tespit edilmiş olunmuştur. “Machine learning” alanında ise aracın etrafındaki kameralar sayesinde 

olası trafik senaryoları için davranışlar geliştirilerek gitgide gelişen bir model oluşturulacaktır. Hareket ve 

posizyon izlemek için indüktif yaklaşım sensörleri; nesne algılama, renk tanıma, bileşen sayma ve dolum 

seviye izleme amaçları için fotoelektrik sensörler ve son olarak da güvenilir renk veya saydamlık tespiti için 

de dış etkenlerden neredeyse hiçbir şekilde etkilenmeyen ultrasonik sensörler kullanılmıştır. DSRC sisteminin 

kullanılmamasının başlıca sebebi ise siber güvenlik alanında bahsedildiği gibi saldırı yüzeyini olabildiğinde 

düşük tutmaktır. Bunun yerine YoloV4 sistemi zaten etrafındaki araçları fark edebilmektedir. 
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1.4.1.6.Elektronik Hız Kontrol Sistemi(ESC) 

 

      Seçilen motorlar, yüksek voltajlı elektrik motorları 

olduğu için kontrol sistemlerinin içinden motorların 

çalıştığı maksimum voltaja ve yüksek performansa 

uygun olan “Sevcon” markasının “Gen4 Size 10” 

model elektronik hız kontrol sistemi modülü(Görsel-

16) kullanılmıştır. Seçilen motor kontrol sistemi 800 

V ve 300 kW değerlerine kadar çalışmaya uygundur. 

Batarya yönetim sistemleri, ekranlar ve VCU’lar  ile 

kolay ara bağlantı sağlayabilmektedir.  

 

   Özel güvenlik denetleyici işlemcisi ve güvenlik ki-

lidi özellikleri de mevcuttur. Sıvı soğutma sistemi ile 

ESC’lerin güvenlikleri ve operasyon ömürleri devam ettirilmektedir. Son derece yapılandırılabilir olması 

nedeniyle araç ve motorlar için gayet uygundur. Araçta her bir BLDC hava motoru için bir adet ESC bulun-

maktadır. Bu sayede bir motor sadece tek bir ESC’den beslenmektedir ve olası ESC arızasında bu durumdan 

sadece bir motor etkilenecektir. Bu sayede uçuş sürdürülebilirliği arttırılmıştır. Tek ESC ile çok motor besleme 

durumu düşünülmüş fakat, daha az ağırlık ve sürücü yerine, güvenlik faktörünün arttırılması tercih edilmiştir. 

1.4.2. Kara Sistemleri 

 

1.4.2.2.Güç-Hareket Sistemi  

   

     Araçta, arka tekerlerin her birinde birer adet olmak üzere toplamda 2 adet “Elaphe” marka “M1100” model  

HUB motor(Görsel-17) bulunmaktadır. HUB motorlar tekerlerin içerisinde dönme ekseni merkezine montaj-

lanarak “direct drive” olarak adlandırılan sürüş işlemini [10] gerçekleştirmektedirler. Araçta, günümüz 

araçların çoğunluğundaki gibi bir motor (içten yanmalı, elektrikli vb.) seçip güç-hareket aktarma eleman-

larıyla hareketi aktarmak yerine direkt sürüş tekniği ile çalışan HUB motor kullanımı tercih edilmiştir.  

Bu sayede aktarma elemanlarının yaratmış olduğu kuru ağırlıktan ve alandan mühendislik optimizasyonu ile 

tasarruf edilmiştir. Bu tarz elemanlardan tasarruf edilmiş olması beraberinde o elemanların arıza, periyodik 

bakım gibi durumları ortadan kaldırmayı da getirmiştir. 

    M1100 tipi motor seçilirken birkaç farklı modelde motorlar(L1500-M700-S400) da incelenmiş ve gerekli 

hesaplamaları(Tablo-5) yapılmıştır. Hava sürüşünde etkin olan BLDC motorlar seçilirken göz önünde bulun-

durulan parametreler aynı şekilde HUB motorlar için de değerlendirilmiş ve uygunluk seviyesi en yüksek 

olduğu için M1100 tipi motor tercih edilmiştir. Kullanılan teker içi motorun kendisine ait motor sürücüsü de 

Görsel-16: Sevcon Gen4 Size-10 Model ESC 

Görsel-17: Elaphe M1100 HUB Motor 
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mevcuttur ve bu sayede fazla akım çekme, operasyon optimal sıcaklık aşımı ve eksenel kayma vb. durumlarda 

motor gerek görülürse otonom olarak devre dışı bırakılabilmektedir. Bu sayede güvenliğe katkı sağlanmıştır. 

Teker içi motorlar direkt olarak araç jantına ankastre montajlanan aparata bağlı oldukları için hareketi ilk 

olarak aparata aktarmaktadır ve ankastre montaj ile herhangi bir rotasyonel kayıp olmadan tekerlekler dö-

nmektedir. HUB motorlar kendilerini yavaşlatarak fren yaptırma olanaklarıyla birlikte geldikleri [10] için 

daha iyi frenleme performansı sağlamanın yanı sıra araçtaki fren kaliperlerinin de ömrüne katkı sağlamaktadır. 

Bu durum da daha az arıza ve bakım maliyeti anlamına gelmektedir. Bu motorlar elektrik motorudur ve ba-

taryadan elektriksel kablo bağlantısı ile akım çekerek çalışmaktadırlar.  

 

Tip  Ağırlık Maks. Tork Nominal Tork Maks. Hız Maks. Güç Nominal Güç 

L1500 34,8 kg 1500 Nm 650 Nm 1480 rpm 110 kW 77 kW 

M700 23 kg >700 Nm 400 Nm 1500 rpm 75 kW 50 kW 

M1100 40 kg 1100 Nm 700 Nm 1160 rpm 90 kW 70 kW 

S400 17,6 kg 400 Nm N/A 750 rpm 19,5 kW 11 kW 

S400* 17,6 kg 400 Nm N/A 1565 rpm 40 kW 23 kW 
Tablo-5 

1.4.2.3.Araç Yönlendirme Sistemi 

   Araç uçuş koşullarının aksine yerde isteğe bağlı manuel kontrol edilebilecek şekilde tasarlanmış ve 

hesaplanmıştır. Bu durumun tasarlanışının başlıca sebebi aracı kendi kontrol etmek isteyen kişilere bu imkanı 

sağlamaktır. İsteğe bağlı bir opsiyon olduğu için araç yerde de otonom sürüş kabiliyetlerine sahiptir. Sürücü 

oturduktan sonra direksiyon sistemi muhafaza edildiği bölmeden otomatik şekilde açılmaktadır. Manuel sürüş 

tercih edilmiş ise yarı otonom sistem mevcut olduğu için sürücü günümüz araçlarındaki yönlendirmelerden 

biraz farklı bir komuta ile aracı kontrol edecektir. Bu sistem “Çoklu PRO Gaz ve Fren Kumandası” sistemidir. 

Mevcut sistemin dışında başka sistemler incelenmiş ve aralarından optimum olan empoze edilmiştir. 

Araştırılan diğer iki sistem de “Klasik Gaz ve Fren Kumandası” ve “Kolay Hız” sistemleridir. Çoklu PRO 

Gaz ve Fren Kumandası sistemini şu şekilde açıklamak mümkündür: El ile çalıştırılan yüksek kaliteli Çoklu 

PRO Gaz ve Fren Kumandası bağımsız sürücüler için daha fazla konfor sunmaktadır. Yukarıda bahsedilen 

direksiyon bir kol gibi düşünülürse, öne doğru bastırınca frenleme, arkaya doğru çekilince de gaz verme işlemi 

gerçekleştirilir. Frene kumanda edildiğinde tüm direksiyon ve levye uzunluğundan faydalanılmış olunur. 

Araçta, bu sistem sayesinde gaz ve fren pedallarına son vermiş bulunulmaktadır. Bu sonlanmanın getirmiş 

olduğu; ayak alanında geniş alan, koltuğun ileri geri lokasyonlanmasında daha özgür hareket gibi bir takım 

getiriler sayılabilir. Tasarlanan kumanda aracın motor sürücüsüne Airbus uçaklarında sıklıkla kullanılan “Fly-

bywire” sistemiyle bağlantılanmıştır. 

 

1.4.2.4.Süspansiyon Sistemi 

   Araçta, her tekerin ayrı kontrol edildiği “Elektromekanik Döner Aktif Süspansiyon (eROT)” sistemi bulun-

maktadır. Sistemde dikey amortisörler yerine elektrik gücüyle çalışan döner damperler, yol senaryolarına 

adapte olması için gereken bilgileri sağlayacak sensörler ve kamera, tekerleklerin dikey itme ve çekme ha-

reketlerinin tekrar elektrik enerjisine dönüşmesini sağlayacak alternatörlerden oluşmaktadır. Kamera düzensiz 

yol yüzeylerini, sensörler ise yatay, dikey ve düşey düzlemdeki ivmelenmeleri tespit eder ve bilgileri işlemciye 

iletir. Elektromanyetik süspansiyon sistemi ile fren ve direksiyonun sebep olabileceği yalpalama hareketi 

büyük ölçüde engellenmiştir. Bozuk yollarda dikey titreşim sönümlenir ve geleneksel sistemlerin aksine 

sönümlenen kinetik enerji, sadece ısıya değil tekrar elektrik enerjisine dönüştürülüp tasarruf ortalama 125W 

sağlanır ve CO2 emisyonunu azaltır. Yatay konumlanışı sayesinde bagaj için daha fazla yer bırakılmıştır. Uçuş 

durumuna adapte olarak  yine elektromekanik sistemi sayesinde tekerlekleri gövdeye olabildiğince yakın tutup 
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istenmeyen hava sürtünmesini en aza indirmemizi sağlar.  Kalkış esnasındaki olası dinamik kararsızlık du-

rumlarında aracın girebileceği rezonansa zıt yönde tepki uygulayarak stabilite sağlanmış olunur. Aynı za-

manda iniş durumlarında düzensizliği yolcuların hissetmesi engellenmiştir. 

 

1.4.2.5.Rejeneratif Frenleme Sistemi 

   Aracın frenleme yapmasında iki farklı unsur başlıca rol almaktadır. Bunların ilki fren kaliperleri ile yavaşla-

maktır. Fren kaliperlerindeki fizik ise sıvıların sıkışması teorisi ile çalışan hidrolik sıvı ile sağlanmaktadır. 

Araç arka iki tekerden HUB motorlar ile tahrik edilse de 4 ayrı tekerde de frenleme adına “Ti6Al4V” malze-

meden topoloji analizi ile üretilen kaliperler kullanılmıştır. İkinci unsur da HUB motor sürücüleri ile ya-

vaşlama girdisi verilerek rpm değerinde azalma ile yavaşlamaktır. Bu sayede fren kaliperlerinin ömründe 

uzama sağlanmıştır ve kaliperden çıkan metal toz emisyonunu azaltılmıştır. Frenleme sırasında, araçtaki el-

ektrik  motorları jeneratör gibi çalışarak bataryayı şarj edecektir. Bu sayede araçtan alınan verim oranının 

arttırılması planlanmıştır.  

1.4.3. Ortak Sistemler 

 

1.4.3.2.Enerji Depolama Sistemi 

   Araçta; sık bakıma ihtiyaç duymayan, enerji verimi yüksek ve hızlı şarj olabilen lityum-iyon pillerle paralel 

ve seri bağlı batarya sistemi hazırlanmıştır.  

   Çeşitli pil tipleri(yakıt hücresi, nikel-kadmiyum vb.) araştırılmış olup içlerinde performans kriterlerine 

bakıldığında üstünlük sergilemesinden kaynaklı lityum-iyon piller tercih edilmiştir. Lityum-iyon pil olarak 

“Panasonic NCR-18650GA” silindirik model hücre tercih edilmiştir. Tabloda(Tablo-6) Panasonic şirketinin 

diğer pillerinin de bilgisi yer almaktadır ve aşağıdaki parametreler(voltaj, ağırlık, kapasite vb.) doğrultusunda 

11 ayrı seri-paralel bağlama konfigürasyonu sonucunda 199,4 kWh, ve 779 kilogram ağırlığında bir batarya 

elde edilmiştir.  

1.4.3.3.Batarya Yapısalı 

   105 adet paralel bağlı pil ile 362A, 3,6V’ luk 1 grup oluşturulmuştur. Bu gruplardan 9 adet seri bağlanarak 

362A, 32,4V’luk 1 modül elde edilmiştir. Araçta toplamda 17 modül mevcuttur ve bu da 362A, 550,8V’a 

tekabül etmektedir. Bu piller yüksek sıcaklıktan kimyasal yapıları gereği etkilenebilmektedirler ve bu duruma 

önlem olarak içerisinde soğutucu akışkan “R-134a” dolaşan kıvrım yapılı soğutucu sistem modüller arasında 

olacaktır. Batarya Yönetim Sistemi de soğutma işlemlerinde önlem amaçlı görev alacaktır.  

 

1.4.3.4.Menzil Uzatma Sistemi 

   Araçtaki kritik noktalardan bir tanesi de menzil uzatıcı sistemidir. Araçta menzil uzatıcı bir sistem tasar-

lamamızın temel amacı elektrikli araçların az uçuş süreleri ve yetersiz sürüş mesafeleri gibi dezavantajlarını 

sistemimizde mühendislik optimizasyonuyla ortadan kaldırmaktır. Bu sistem başlıca [3] mikro gaz türbini, 

Tablo-6 
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mikro jeneratör, rejeneratör(Brayton Çevrimi), sıvı yakıt deposu, doğrultucu, motor kontrolörü ve kon-

vertörden oluşmaktadır. Bu sistem araçtaki batarya ve HUB motorlarla entegre çalışmaktadır. Sistem içeris-

inde mekanik enerji sağlayıcısı için gaz türbini en opsiyonel seçimdir. Mekanik enerji sağlayıcısı araştırılırken 

yakıt hücresi, gaz türbini, wankel motor ve pistonlu içten yanmalı motorlar [8] da değerlendirilmiştir. Gaz 

türbini seçilmesindeki ana neden, bu sistemin aracı sadece yerde giderken devreye girip şarj etmesinden ziyade 

havada operasyon sırasında da şarj etmesini hedeflememizdir [3]. Her ne kadar yakıt hücresi verimlilik olarak 

daha avantajlı görünse de maliyet ve ölçeklendirilebilirlik açısından gaz türbini yukarıda bahsedilen diğer 

mekanik eyleyicilere göre sisteme daha uygundur. Bir diğer önemli neden ise gürültü ve vibrasyondur. Araç 

havada operasyon sırasında da kendisini şarj edebileceği için, böyle bir durumda vibrasyonu minimize ede-

bilecek bir mekanik eyleyici seçmek uçuş konforu ve güvenliği aynı zamanda titreşim yorulması(fatigue) gibi 

ekstra durumlar açısından daha sağlıklı ve uzun ömürlü olacaktır. Seçilen gaz türbini “Toyota GT-41 Mikro 

Gaz Türbini”(Görsel-18) markadır. 

    

    

    Araçta bulunan menzil uzatıcı sistem ünitesi 

“seri hibrit” [6] yapıdadır. Seri hibrit yapı 

seçilirken paralel hibrit ve seri-paralel hibrit 

yapılar da değerlendirilmiştir. Seri hibrit 

yapının seçilmesinin temel nedeni araçta daha 

az yer kaplayarak ve az ağırlık getirisi 

sağlayarak isterlerimizi(uzun mesafe, tek elden 

tahrik, basit bağlantı arayüzü vb.) tümüyle 

karşılayabiliyor olmasıdır. Seri hibrit yapılar tü-

müyle elektrik motoru [6] temeli üzerine tasar-

lanmışlardır. Yer sürüşü sırasında elektrikli 

HUB motorları bağlantılar vasıtasıyla ba-

taryadan beslenmektedir ve haliyle batarya sü-

rekli tükenime maruz kalmaktadır. Bu sistem içerisinde amaç bataryayı doldurmak değil, batarya tükenim 

hızını yavaşlatmak ve bu sayede menzil/süre kazanmaktır.  

 

1.4.3.4.1. Sistem çalışma prensibi  

   İlk olarak bataryada enerji %60-80 seviyelerine [6] geldiğinde havada yolcuya arayüz ile bilgi verilmez 

lakin yerde yarı otonom sürüşte bilgi verilir. Bunun nedeni havada yolcuyu tedirgin etmemektir. Kritik seviye 

yakıt ikazı alındığında otonom olarak araç, menzil uzatıcı sistemi devreye sokacaktır ve sıvı yakıt deposundaki 

kimyasal enerji mikro gaz türbini sayesinde hava akışıyla beraber mekanik enerjiye çevrilecektir. Burdan elde 

edilen mekanik enerji ise mikro jeneratör sayesinde elektrik enerjisine çevrilmektedir.  Elde edilen elektrik 

enerjisi ihtiyaç durumuna göre motor kontrol ünitesi(kontrolör) tarafından verilen kararla(otonom şekilde), 

depolanmak üzere bataryalara ya da hemen kullanılmak üzere elektrik motoruna iletilmektedir. Batarya enerji 

seviyesinin %60-80 seviyelerinde tutulmasından kontrol ünitesi(kontrolör) sorumludur. Eğer harcanan enerji 

geri kazanılan enerjiden küçük olursa da bataryadaki enerji seviyesi bahsedilen seviyenin üstüne çıkacaktır ve 

menzil uzatıcı sistem otonom olarak devre dışı kalacaktır.  

   Araçtaki menzil uzatıcı sistemde verimliliği arttırmak adına “rejeneratör”(Brayton Çevrimi) kullanılmıştır. 

Brayton çevrimi(Görsel-19) gaz türbini içerisinde yer almaktadır ve çıkan hava kanalındaki sıcak hava ile 

giren hava kanalındaki soğuk hava arasında bir bağlantı görevi görerek  ısının konveksiyon [4] metoduyla 

sıcaktan soğuğa akmasına olanak sağlar ve giren hava ön ısıtılmış olur. Bu durumda termodinamik yasaları 

gereği verimliliği arttırmıştır. 

 

Görsel-18: Toyota GT-41 Mikro Gazi Türbini 
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   Bu sistemin getirmiş olduğu diğer bir avantaj ise yokuş aşağı giderken frenleme sırasında açığa çıkan ener-

jinin elektrikli HUB motorları tarafından bataryayı şarj etmede kullanılabilmesidir(Rejeneratif Frenleme). 

Araç, menzil uzatıcı sistem kullanılmadan önce havada 32 dakika yol alabiliyorken, sistem dahilinde menzili 

1,78 kat arttırarak 57 dakika kesintisiz uçuş yapabilecek seviyeye getirilmiştir. Aynı şekilde araç menzil 

uzatıcı sistem kullanılmadan önce karada 79 dakika yol alabiliyorken bu sistem dahil edildiğinde 139 dakika 

kesintisiz sürüş ile yol alabilmektedir. 

 

1.4.3.5.Batarya Yönetim Sistemi 

 

   Aracın kritik sistemlerden bir tanesi de BMS sistemidir. Bu sistem anlık olarak hücreler arası akım, yük 

dengesi, şarj durumu, sıcaklık ve gerilim gibi parametreleri kontrol ederek sürücüye/kullanıcıya iletmektedir. 

Otonom sürüş sırasında da otonom şekilde bataryaya müdahale edebilmektedir. Aşırı ısınma, yüksek akım 

çekilmesi vb. durumları da belirleyebilecektir. Hücrelerin minimum ve maksimum(şarj sırasında) volt 

değerlerinin içerisinde olup olmadığını da kontrol edecektir. Kullanılan piller kimyasal yapıları gereği infilak 

etmeye yatkın olduklarından dolayı BMS sistemi araç ve genel sistem için hayati önem taşımaktadır. Olası bir 

yüksek akım çekilmesi ya da yük dengesiziliği sonucunda BMS sistemi bulunmaz ise doğmasını istemey-

eceğimiz sonuçlar doğabilir ve bunların önüne büyük oranda BMS sistemi ile geçilmiştir. Ek olarak, ısınma 

durumlarında soğutma yapılabildiği gibi soğuma durumlarında da ısıtma [9] operasyonu yapılabilmektedir 

BMS tarafından. Araştırmalar sonucunda Lityum-iyon pil desteğine sahip olan “Orion” lar sistemde 

kullanılmıştır. 120 Ω’luk dirençlerle bağlantılar yapılmıştır. Bu sayede grup halinde BMS çalışımına imkan 

sunulmuştur. Yukarıda da bahsedilen sınır değerleri sisteme tanıtmak için ilk kurulumda maksimum ve mini-

mum, bunlara ek olarak optimum değerler sisteme tanımlanmıştır. BMS sistemini kontrol etmek isteyen 

sürücü/yolcu orionlar sayesinde her bir pil grubunun ortalama akım, voltaj, sıcaklık vb. değerlerini hücre ba-

zında inceleyebilir. 

 

Görsel-19: Rejeneratör Brayton Çevrimi 



16 

[TECHLAB] 

1.4.3.6.Araç Yapısalı Sistemi 

      Olası bir kaza-kırım durumunda yolcuları ve 

yapısal elemanları koruması adına şasi hayati 

önem arz etmektedir. Sadece kaza-kırım değil 

aynı zamanda aerodinamik kuvvetler ve beşeri 

yüklemelere karşı da şasi şarttır. Araçta “Uzay 

Tipi” şasi(Görsel-20) tasarlanmadan önce “Tek 

Kollu Platform Tipi”, “X tipi ve Merdiven 

Tipi” şasiler de incelenmiş ve çeşitli hesapla-

malar yapılmıştır. Uzay tipi şasinin 

seçilmesinin nedenlerine diğerlerine göre daha 

hafif(yapısı gereği) ve dayanımlı olması, kaza 

sırasında meydana gelen şok enerjisini tüm 

gövdeye yayması verilebilir. Şasi malzemesi Al 2014-T6”’dır. Gövde ve şasi tek parça halindedir. Elektrik 

kaynağı aracılığıyla şasi gövdeye kaynatılmıştır. Aracın batarya alt kısmına denk gelecek şasi alanı ekstra 

destkelerle daha korunaklandırılmıştır. Araçta, ön kısımda yüksek görüş açı olanağı sağlayan cam tasarımı ile 

kabin ferahlığı sağlanmıştır. Avrupa taşıt normlarına göre, araçta tasarlanan taşıt gövdesi üzerindeki zayıf 

noktalar çelik barlar aracılığıyla güçlendirilmiştir.  

 

1.5. Uçuş Zarfı 

 

Görsel-20: Uzay Tipi Şasi 
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 1.5.6. Maksimum Yan Rüzgar Limiti(90°) 

  

  Yan rüzgar limiti belirlenirken 2 kişilik planör tipi uçakların grafikleri(Görsel-21/22) incelenmiş ve ağırlık 

kırılımıyla yan yüzey alanı oranlarını kullanılarak Vertus’un limiti belirlenmiştir. 90°’den esen rüzgarlarda 

maksimum limitler 757 kg’lık uçak için grafikte 15 mph verilmiştir. Buradan 1962 kg’lık araçta limit rüzgar 

hızı 56,166 km/h olarak belirlenmiştir. 

Görsel-21: Rüzgar Açı ve Hız Grafiği Görsel-22: Baş Derecesi ve Yan Rüzgar Komponenti Grafiği 
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1.5.7. Yatay ve Dikey Uçuş Sürtünme Katsayısı 

   “Ansys Workbench 2020 R2” yazılımında yapılan CFD analizi [1] [5] neticesinde yatay uçuş sürtünme 

katsayısı(Görsel-23) 0.24127831 olarak, dikey uçuş sürtünme katsayısı(Görsel-24) 0,65065831 olarak hesap-

lanmıştır.  

Testler 20m/s ileri ve 10m/s dikey uçuş için hesaplanmıştır. Türbülans modeli “k-omega/SST” seçilmiş ve 

hata payı “0.0004” ayarlanmıştır. Analiz türü “Steady/Density Based” olarak başlatılmıştır. 

 

1.5.8. Yer Sürüş Sürtünme Katsayısı 

  “Ansys Workbench 2020 R2” yazılımında yapılan CFD analizi [1] [5] neticesinde yer sürüş sürtünme katsa-

yısı(Görsel-25) 0,2363525 olarak hesaplanmıştır. Test 25m/s sürüş koşullarında gerçekleştirilmiştir.  

Türbülans modeli “k-omega/SST” seçilmiş ve hata payı “0.0004” ayarlanmıştır. Analiz türü “Steady/Density 

Based” olarak başlatılmıştır. 

 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ 

 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği 

   Araçta, 8 adet Emrax 208 marka fırçasız doğru akım elektrik motoru bulunmaktadır ve motorlar, X konfi-

gürasyonu şeklinde yapısal kollar aracılığıyla montajlanmıştır. Bu durum aracın daha dengeli uçuş yapmasına 

yardımcı olarak güvenliğe katkı sağlamıştır. Her kolda koaksiyel montajlı iki BLDC motor bulunmaktadır. 

Herhangi bir motor arızasında koaksiyel yerleşim sayesinde asimetrik itkinin önüne önemli ölçüde geçilmiştir. 

Emrax 208 motorları, hava ve sıvı soğutma kombinasyonu(IP21) sayesinde optimum çalışma sıcaklığında 

tutulmuş ve ek olarak yapısal kolların motor yuvalarının motorun yarı yüksekliğine gelecek şekilde tasarlan-

mış olması, motorun stabilliğini arttırmıştır. Hava motorlarının motor sürücülerinin bulunması fazla akım çe-

kilmesinin önüne geçmiştir. Araçta her bir motoru bir ESC(Elektronik Hız Kontrolcüsü) beslemektedir ve 

olası ESC arızasında bu durumdan yalnızca tek motor etkilenecektir. Pervane malzemesinin CFRP(Karbon 

Fiber Destekli Polimer) seçilmesi hafifliğin yanı sıra mukavimliği hat safhada sağlamıştır ve ek olarak pervane 

Görsel-23: Yatay Uçuş Rüzgar Akış Dağılımı ve Araç Gövdesi Görsel-24: Dikey Uçuş Rüzgar Akış Dağılımı ve Araç Gövdesi 

Görsel-25: Yer Sürüş Gövde Çevresi Hız Gradyanları Dağılımı 
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bıçaklarının bağımsız katlanıyor oluşu, yer sürüşünde alan kaplamayarak araç dışı cisimlere sürtünme/çarpma 

riskini yok etmiştir. Araçta 4 adet yapısal kol mevcuttur. 5 farklı malzemeyle yapılan mukavemet testi sonu-

cunda en güvenli ve mukavemetli materyal olan “Epoxy Carbon UD(395 Gpa)” seçilmiştir. Yapısal kollar 

içerisinde, çeşitli kuvvetler altında mukavemeti arttırmak adına aluminyum malzemeden kaburga ve kirişler 

vardır. Ayrıca soğuk havalarda yapısal kollara buzlanmayı önlemek adına “Pnömatik Buz Giderme Sistemi” 

tasarlanmıştır. Yapısal kolun en dışına ince kauçuk kaplama yerleştirilmiştir ve bu yapının altında ısıtıcı kab-

lolar mevcuttur. Kablolara gelen elektrik akımı kauçuğun ısınmasını sağlar ve oluşan buzu eriterek yapısal 

kolun dolayısıyla tüm araç sisteminin güvenliğine büyük ölçüde destek olur. Ayrıca bu sistem aracın pitot 

tüpü gibi komponentlerinde bulunarak operasyon sırasında buzlanma engelleyerek doğru hız, irtifa, basınç vb. 

değerleri okumamıza olanak sağlar. Her bir yapısal kolda 2 adet vibrasyon takozu bulunmaktadır, bu durum 

titreşim kaynaklı kopmaları önlemektedir. Araçta uzay tipi Al 2014-T6 malzemeden şasi tasarlanıp kullanıl-

mıştır. Bunun sebebi, her yönden gelebilecek kuvvetlerin absorbe edilmesi ve şasi malzemesinin aşırı yüksek 

kuvvetlerde plastisiteye uğrayarak yolcuyu ve sistem elemanlarını koruyacak olmasıdır. Uzay tipi şasi diğer 

şasi tiplerine nazaran kaza sırasında oluşabilecek şok kuvvetlerinin yayılımında daha performanslıdır. Şasi 

üzerinde yapılan testlerde belirlenen mukavemetsel zayıf noktalar çelik barlar(borular) ile güçlendirilmiştir. 

Yolcuların kafasını çarpabileceği(kaza sırasında) yerlere hava yastıkları yerleştirilmiştir. Arka tekerlerde 1’er 

adet olacak şekilde HUB motorlar konumlandırılmıştır ve motorların ısı değerleri, üzerine yerleştirdiğimiz ısı 

sensörleri ile denetlenirken çektiği akım, voltaj vb. değerler motor sürücü ile kontrol edilmektedir. Aynı za-

manda HUB motorlar sıvı soğutma sistemiyle de korunmaktadır. Araç bataryasının yerleştiği şasi tabanının 

çapraz konstrüksiyon ile tasarlanmış olması, bataryaya gelebilecek darbelerin etkisini minimize etmiştir. Bu 

batarya önlemine ek olarak araçta BMS(Batarya Yönetimi Sistemi) mevcuttur. BMS, faaliyet sırasında voltaj, 

akım ve sıcaklık [9] değerlerinin toleranslar içerisinde olup olmadığını kontrol edecek ve bataryadaki piller 

arası yük dengesini sağlayacaktır. Batarya sıcaklık değerine göre hem ısıtma hem soğutma yapabilecek kabi-

liyete sahiptir. Bu durum batarya ömrünü önemli oranda arttırmıştır. Araçtaki range extender(menzil uzatıcı) 

sistem komponenti olan mikro gaz türbini, hava soğutma sistemi ile korunmuş ve yapısal kollarda bahsedilen 

buz önleme sistemi sayesinde gaz türbini hava giriş kanallarında, buz birikimi ile kanal tıkanmasının önüne 

geçilmiştir. Gaz türbini arkasında konuşlanan mikro jeneratörün güvenliği jeneratör sürücüyle sağlanmıştır. 

Range extender sistemini besleyen yakıtın muhafaza edildiği sıvı yakıt deposu EVAL bariyer katmanı içeren 

yüksek birim ağırlığına sahip polietilen malzemeden yapılmıştır. Bu sayede çeşitli kuvvetler altında yırtılma-

larla yakıt sızıntılarının önüne geçilmiştir ve yırtılma durumunun yerini ezilme tutmuştur. Araçtaki lastikler 

günümüz lastiklerinden yapısal olarak farksız olup, içerisi nitrojenle doldurulmuştur, bu sayede lastik patla-

masının önüne geçilmiştir. Yanıcı olmayan nitrojen gazı, kaza anında anlık yangın harlanması durumunu or-

tadan kaldırmıştır. Yukarda bahsedilen komponentlerin arıza/hasar olasılıkları, arızaların önem seviyeleri ve 

arıza/hasar durumunun yaşanmaması için önceden alınan önlemler aşağıda (Tablo-7) yer almaktadır. 

Komponent Arıza/Hasar Önem  Önlem 

Hava Motoru Orta Yüksek Motor Sürücü/Hava-Sıvı Soğutma Sistemi 

Pervane Düşük Yüksek Mukavim ve Esnek Malzeme 

      Yapısal Kol Orta Yüksek 
Buz Sistemi/Kaburga-Kiriş Destekli Tasa-

rım/Vibrasyon Takozları 

Şasi Düşük Orta Uzay Tipi Tasarım/Mukavim Malzeme  

HUB Motor Düşük Orta Motor Sürücü/Sıvı Soğutma Sistemi 

Batarya Orta Yüksek BMS/Şasi Özel Tasarımı(Batarya kısmı) 

Mikro Gaz Türbini Orta Düşük Hava Soğutma Sistemi/Buz Çözücü Sistem 

Mikro Jeneratör Orta Düşük Jeneratör Sürücü 

Sıvı Yakıt Deposu Düşük Yüksek Yüksek Yoğunluklu Polietilen Malzeme 

Lastik Düşük Düşük Nitrojen Gazı 
Tablo-7 



20 

[TECHLAB] 

Gürültü Azaltma 

   Aracımızda aerodinamik gürültüyü engellemek için öncelikle tasarımsal çözümler üretilmiştir. Yan ayna 

kullanılmamış ve istenmeyen hava girişini engellemek için aracın yanında cam konumlandırılmamıştır. Bu 

sayede havanın laminer akışı güçlendirilmiştir. Yüksek geçirmezlik, kimyasal ve fiziksel dayanıklılık 

sağlayan “Termoplastik Poliolefin (TPO)” fitiller ile araç ve kanat kapaklarından hava girişi engellenmiştir. 

Pnömatik tahrikli kapı kullanılarak olası kapı ve yalıtım malzemesi deformasyonları engellenmesi 

hedeflenmiştir. “Polivinilbütiral” akustik cam kullanılarak diğer camlara göre ses düzeyi 3dB kadar azaltmak 

hedeflenmiştir. Yol gürültüsünü önlemek için yolcu kabinin tavanı ve etrafı ses emici, termal yalıtkan, 

yanmaya karşı dayanıklılık ve kimyasal kararlılık özellikleri sayesinde hem hava, hem kara ulaşımı için uygun 

olan “Hidrofobik Melamin Köpük” ile yalıtılmıştır. Araç tabanı “Dynamat folyo” tabanlı bütil kauçuk akustik 

paspaslarla kaplanarak hem termal hem akustik olarak yalıtılmıştır. 

   Aracımızın menzilini artırma görevini üstlenen hava türbininin bulunduğu kompartmanı yüksek termal, 

kimyasal ve mekanik dayanıklılık özellikleri bulunan cam elyaf takviyeli Polietereketon (PEEK) malzemeden, 

çevresi mekanik dayanımı, hafif olması ve yüksek akustik empedansı (α B = 0.7) ile tekrar ISOVER cam elyaflı 

ses emici malzeme ile izole edilmiştir. Araç yolcu koltukları süet kullanılmıştır. Yumuşak dokunuşu sayesinde 

ses iletimini diğer malzemelere kıyasla daha fazla azaltır. Kabin içi gürültüsünü en aza indirilmesi ve yolcuları 

maksimim sürüş konforu için Silentium Aktif Gürültü Önleyici teknoloji kullanılmıştır. Bu sistem; yolcu kol-

tukları da konumlanmış ses kaynaklarının, aracın belli bölgelerinde bulunan ses alıcılarının algıladığı rüzgar, 

tekerlek, gaz türbini ve rotor gürültülerine karşı ses dalgaları üretip sönümleyerek yolcuların oturduğu bölgede 

sessiz bir bölge oluşturur ve istenmeyen sesleri %90’a kadar azaltır (10dB azalma sağlar). Kanatlar kapalı 

pozisyonda karada hareket ederken yapısal kollardan kaynaklanabilecek burulma seslerini azaltmak için sabit-

leyici tamponlar yerleştirilmiştir. 

 

2.2.Aracın Güvenlik ve Emniyeti 

   Araçta güvenlik ve emniyeti sağlayan birbirinden farklı ve oldukça önem arz eden birçok sistem kullanıl-

mıştır. Bu sistemlerin bazıları direkt olarak entegre edilmiştir, bazıları da araç sistemine uygun şekilde mü-

hendislik çalışmasıyla uyarlanmıştır. 

2.2.1. Balistik Paraşüt Sistemi: Araçta normal bir paraşüt yerine “balistik paraşüt” kullanıl-

ması tercih edilmiştir. Cirrus Aircraft şirketinin Minnesota’daki fabrikasında Bay Po-

poff’un ürettiği bir modeldir. Bu paraşüt sistemi “CAPS” sistemine yakın özellikler 

göstermektedir. Sistem bütün bileşenleri dahil olmak üzere toplam 90,72 kilogram ağır-

lığındadır. Tercih edilme sebeplerinden bazıları şunlardır; 

• Özellikle hafif ve küçük uçuş araçlarında daha ideal olması. 

• Geleneksel paraşüte göre avantajı ufak bir patlama ile (küçük bir roket kullanılarak) paraşüt kanopi-

sini fırlatarak daha hızlı bir şekilde açılabiliyor olmasıdır. Araç düşük irtifada iken geleneksel paraşüt 

gerektiği kadar hızlı açılamaz. 

2.2.2. Hava Yastık Sistemi: Araçta tekli ve yan yana olmak üzere 2 adet koltuk bulunmakta-

dır. Aracın ön kısmında, yanlarında uzunlamasına ve tavanında ikişer tane olmak üzere 

toplam 6 adet hava yastığı bulunmaktadır. 

2.2.3. Hava Yastıklı Emniyet Kemer Sistemi: Bu sistemde 3 noktalı hava yastıklı emniyet 

kemeri kullanılmıştır. Kaza esnasında kaburga kırıklarını önlemek amacıyla tercih edil-

miştir. Geleneksel emniyet kemerlerinden 3 kat daha kalındır. 

2.2.4. Yıldırım Engelleyici Sistem: En önemli güvenlik hususlarından biri olan aracı yıldı-

rımdan koruma konusu şu şekilde çözülmüştür: 
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• Araç yapısalı tasarlanırken “Faraday Kafesi” şeklinde bir tasarım tercih edilmiştir. Yıldırım genel ola-

rak aracın sivri kısımlarına (aracın burnu ve kolları) düşer.  

• Aracın burun kısmı metalle kaplanmadığı için iletkenliği düşüktür. Bu kısmın üzerine yıldırım saptırıcı 

şeritler ve iletken diskler konulmuştur. Bu sayede yıldırım gövdeye yönlendirilmiş olacaktır. 

• Elektrik akımı gövdeden geçerken kablolara zarar vermemesi için kabloların dışları özel koruyucu 

malzemelerle kaplanmıştır. 

• Son olarak statik deşarj fitilleri üzerinden atmosfere verilir. Ayrıca bu fitiller araçtaki fazla statik elekt-

riğin atılmasında da rol alır. 

2.2.5. Yangın Durumu: Araçta oluşabilecek bir yangın durumu için yolcuların rahatlıkla ula-

şabileceği yerlerde(küçük olan iki koltuk arası, büyük olan sol koltuk arkası) 1 büyük 

ve 1 küçük olmak üzere toplam 2 adet yangın tüpü bulunmaktadır. Ek olarak araç için-

deki malzemeler geç yanıcı özelliğe sahip olan malzemelerden seçilmiştir. 

2.2.6. Terrain Awareness and Warning Sistemi (TAWS): Potansiyel olarak tehlikeli bir arazi 

durumunu tespit etmek için kullanılan bir uyarı sistemidir ve şehir senaryosunda da yer 

alan dağlık vb. arazilerde olası bir hatayı rahatlıkla tespit edebilmesinden dolayı bu 

sistem tercih edilmiştir. Bu sayede olası bir “CFIT” olayı önlenmiş olacaktır. 

2.2.7. Can Yeleği: Aracın havada arızalanıp suya düşmesi durumu için koltukların altında can 

yelekleri bulunur. Düşerken paraşüt açılacağından dolayı yolcuların can yeleklerini gi-

yecek zamanı olacaktır. Araç suya iniş yaptığında ise yolcular, ön tarafta bulunan ka-

pıyı açarak rahatlıkla su üzerine geçebileceklerdir. 

2.2.8. Polivinil Bütral Cam (PVB): PVB cam otomotiv alanında yaygın olarak kullanılan, iki 

cam panel arasına yapıştırılmış, polivinil bütral(Görsel-41) olan koruyucu bir ara kat-

man içermektedir. Yapıştırma işlemi ısı ve basınç altında gerçekleştirilmiştir. Bu ko-

şullar altında lamine edildiğinde PVB ara katmanı optik olarak berrak hale gelmiştir ve 

iki cam levhayı birbirine bağlamış olur. Cam “sandviç” (yani laminat) tek bir cisim 

olarak davranır ve normal cam gibi görünür. Polimer PVB’nin ara tabakası sert ve sü-

nektir, bu nedenle kırılgan çatlaklar laminatın bir tarafından diğerine geçmeyecektir. 

Bu cam ön kısımda eğimli olarak tasarlanmıştır ve sebebi de çarpan nesnenin gelen 

açıyla sekmesini sağlamak ve yaratacağı etkiyi azaltmaktır. 

   Camlarda kullanılacak malzemeyi PVB seçmemizin temel olarak 3 sebebi vardır. Bunlar; 

• Çarpışma anında oluşan kuvveti daha geniş alana yayarak basıncı düşürür. 

• Eğer cam kırılırsa ortaya çıkan kırıkları tutar. 

• Viskoelastik ara katman, darbe sırasında ve darbeden sonra statik yük altında plastik deformasyona 

uğrar; enerjiyi emerek çarpan nesnenin penetrasyonunu azaltır. Ayrıca çarpan nesneye iletilen darbe-

nin enerjisini azaltır. 

2.2.9. Siber Güvenlik 

   Saldırı yüzeyi (aracın saldırıya uğrayıp etkilenebileceği bütün yollar) olabildiğince küçük tutulup giriş yol-

ları ne kadar engellenirse risk yüzdesi o kadar azalmış olur. Bu durum güvenlik için ayrılan maliyeti düşürür. 

• Antivirüs olarak, 2021 yılı Mart-Nisan aylarında AV Comparatives’in yaptığı teste göre ‘’endpoint 

protection’’ yani reaktif korumada 1 numara olan “Bitdefender” antivirüs programı kullanılmıştır. 

• Güncellemeler tüm araçlardan onay alınıp hepsine aynı anda yapılacak, bu süre zarfında araçlar kulla-

nılamayacağı için yoğunluğun minimum olduğu gece saatlerinde yapılacaktır. Acil durum araçlarına 
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ise güncellemeler nöbetleşe bir şekilde yüklenecektir. Ayrıca yapılan her güncellemeden önce her-

hangi bir sorun olması durumuna önlem olarak düzenli bir şekilde alınan yedeklere ek olarak yedek-

lemeler yapılacaktır. 

• Yukarıda da bahsedildiği üzere saldırı yüzeyini küçük tutmak adına araçlar arası iletişim minimuma 

indirilmiştir. Bir whitelist oluşturulup her araca belli bir ID verilecek ve bu ID’ler ile araçlar merkeze 

istenilen bilgileri (Konum, hız, irtifa vs.) güvenli bir şekilde uydu üzerinden sinyaller aracılığıyla ile-

tebilecek ve aynı şekilde merkezden gelen bilgileri de alabilecektir. Sinyale sızılmaması adına jam-

merlar ve araçların kendi aralarında iletişiminde birbirlerinin sadece ID’lerini bilmesi için V2V Com-

munication sistemi yerine Wi-Fi Aware sistemi kullanılacaktır. V2V Communication sisteminin tercih 

edilmemesinin ana nedeni, saldırı yüzeyini küçük tutmaktır. Bu sistemde araçlar birbirleri aralarında 

her türlü veri alışverişine açık durumda olacaktır. Bu durum ortadaki adam saldırı ihtimalini arttıraca-

ğından dolayı tercih edilmemiştir. İki araç arasına yapılabilecek herhangi bir sızma girişimine (Man-

in-the-Middle saldırıları) önlem olarak uçtan uca şifreleme, 2 faktörlü kimlik doğrulama ve müdahale 

algılama sistemleri kullanılacaktır. 

• En önemli konulardan biri de şifrelerdir. Oluşturulan şifreler karmaşık ve uzun bir yapıda olup rastgele 

zamanlarda değiştirilecektir. Belli bir şablon olmasının altındaki temel sebep, olası bir saldırıda sal-

dırganlar şifrelerin ne zaman değiştirileceğini kestirememesidir. Bu şifreler bellekte yine belli bir al-

goritmaya göre şifrelenerek tutulacaktır. 

• Hassas bilgiler, yine veri maskeleme yani belirli şifreleme algoritmaları ile değiştirilip bellekte o şe-

kilde tutulacaktır. Buna ek olarak potansiyel veri ihlallerini tespit etmesi adına DLP (Data Loss/Leak 

Prevention) yazılımı da sunucuya bir bilgi işlem uzmanı ve root erişimine sahip bir yetkili tarafından 

kurulacaktır. Böylelikle yayılması istenmeyen hassas verilerin, erişimi olmayan kişilere sızma riski de 

önemli ölçüde azalmış olacaktır. 

• IDS (Intrusion Detection System) kullanılarak, veriler kural veya saldırı imzaları veri tabanıyla tara-

nacak, algılamalar günlüğe kaydedilecek ve ağ yöneticisi için uyarılar oluşturulacaktır. Pozitif bir ku-

ral veya imza eşleşmesine göre IPS (Intrusion Prevention System) tarafından trafik engellenecek veya 

reddedilecektir. Saldırılar IDS tarafından tespit edilip IPS tarafından engellenecektir. Bu iki sistem 

birlikte kullanılacaktır. 

• Siber güvenlikte önemli konulardan birisi olan loglama, gerek saldırının niteliği, gerekse güvenlik 

açığının tespitine kadar birçok noktada uzmanlara yol gösterici bir etkene sahiptir. Bu nedenle 5651 

kanununa uygun olarak merkezi loglama yapılacak, RM3S200 sunucusu kullanılacaktır; gerekirse su-

nucu belleği yükseltilmeye uygun yapılacaktır. 

• Fiziksel güvenlik önlemleri olarak çalışanların özenle ve titizlikle seçilmesi çok önemlidir çünkü ana 

sunucuya fiziksel erişimi olan herhangi kötü niyetli bir çalışan çeşitli yollarla sisteme worm (solucan), 

Truva atı vs. gibi virüsler bulaştırabilir. Böyle bir durum yaşanırsa, en kısa sürede farkına varılıp bu 

virüsün temizlenmesi ve backdoor (arka kapı) bırakılmadığından emin olunması çok önemlidir. Hassas 

bilgilere, yerlere erişimi olan personellerin seçimi son derece önemlidir. Buna önlem olarak kritik ve-

rilere erişen kullanıcıların kontrolünü sağlayan Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privileged Access Mana-

gement – PAM) yöntemi ile veri ihlalleri minimuma indirilecektir. 

• Hassas konulardan biri de güvenlik duvarıdır.  Ana bilgisayar tabanlı, ağ katmanı, uygulama katmanı 

ve ağ adresi çevirisi (NAT) güvenlik duvarı olmak üzere 4 çeşit güvenlik duvarı kullanılacaktır. Sal-

dırganlar güvenlik duvarını aşabiliyor olsalar bile bu durum onları yavaşlatır ve sistemi düzeltmeden 

önce zaman kazandırır. Bu güvenlik duvarı türlerine ek olarak ters Proxy sunucusu kullanılarak uygu-

lama güvenlik duvarı, yapılan saldırılara karşı korunaklı olacaktır. 

• Merkez, sadece oluşturulan whitelist üzerinde kayıtlı olan HWID’ler (Hardware ID) ile data alışverişi 

yapacaktır. Bu yüzden DDoS saldırısı ihtimali düşüktür fakat yine de saldırganlar herhangi bir araç ile 
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merkez arasına Man-in-the-Middle saldırı türü ile sızarak aracın yaydığı sinyali taklit edebilir ve bir 

DDoS saldırısı olabilir. Bunu önlemek adına bir DoS planı geliştirilecek, ağ altyapısını korunacak ve 

son olarak cloud (bulut) sistemi kullanılacaktır. Bunların yanında olayın farkına en kısa sürede varıl-

ması da oldukça önemlidir. 

   Bütün bunlara ek olarak GNSS Spoofing (GNSS sahteciliği) saldırılarından korunmak adına konum verileri 

Kalman Filtresi’nden geçirilecek. Arazideki GNSS antenleri yaşam alanlarından uzak bölgelere kurulup siny-

aller engellenmeden konumlarını gizleyecek şekilde bariyerler kurulacaktır. Gerçek GNSS antenlerinden 

yeterince uzağa açıkça görülebilen sahte GNSS antenleri yerleştirilecektir. İçerisinde ivmeölçer, jiroskop ve 

açıölçer sensörleri kullanarak hareket halindeki bir aracın konumunu belirlemeye yarayan ve tamamen 

bağımsız çalışan Ataletsel Navigasyon Sistemi (INS), GNSS sistemlerinden biri olan RTK sistemi ile birlikte 

kullanılarak zamana bağlı hatalar minimuma indirilip, GNSS sistemlerinin doğruluğu arttırılacaktır. RTK sis-

temi, 4 küresel konumlandırma sistemini (GPS, GLONASS, Galileo ve Beidou) destekleyecektir. Uydu 

sayısının arttırılması, konum belirleme hassasiyetini arttırmaktadır. 

 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ 

 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

Arazinin ortasında bir şehir bulunmaktadır. Şehir 2 ayrı birime sahiptir. Bu birimlerden birisi yüksek binaların 

bulunduğu iş merkezi, diğer birim ise alçak binaların bulunduğu yerleşim bölgesidir. Kalkış alanları, araçların 

daha kolay kalkabilmesi ve yerleşim yerlerine daha yakın olduğu için şehrin mahalle bölgesinin otoyollarına 

konumlandırılacaktır. Şehirde hastane, üniversite ve kütüphane bulunmaktadır. Bu 3 bölgenin de üstünden 

araç uçamaz. Hastanenin ve üniversitenin kendine ait kalkış pistleri vardır. Tren istasyonunun yanında ‘’uçan 

taksiler’’ için pistler bulunmaktadır. Arazide sanayi bölgesi bulunmaktadır. Bazı yerlerinden yayılan elektro-

manyetik dalgalar, aracın elektroniğini etkileyebileceğinden kısmi yerlerinden araç uçamaz. Araç tamirhane-

lerinin çoğunluğu buraya konuşlandırılmıştır. Arazide bir adet köy mevcuttur. Köye bağlanan otoyola, köy 

halkının ulaşımı için pistler kurulacaktır. Merkezi şarj istasyonlarına ulaşımları güç olacağı için, bu hanelere 

AC şarj istasyonu tahsis etmek gereklidir. Şehrin güneyinde kalan havalimanında, uçaklar doğu ve batı yön-

lerinde kalkmakta ve kuzey yönünde ilerlemektedir. Uçakların tırmanış ve iniş rotasından yol ve uçan araç 

geçemez. DHMİ Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; uçağın güzergahı üzerinde olan yollar, kalkış 

veya iniş gerçekleştirilene kadar kapatılır. 

       Alanın bir Akdeniz bölgesi olduğu düşünü-

lürse; 225 derece güneybatıdan Lodos, 180 de-

rece güneyden Kıble, 135 derece güneydoğu-

dan keşişleme ve Arap yarımadası üzerinden 

gelen Samyeli rüzgarlarının etkisindedir. Beu-

fort Rüzgar Skalasına göre Mutedil Fırtına se-

viyesinde olabilecek fırtına durumunda, Akde-

niz rüzgar takvimine göre 4 mevsimde belirli 

aylar ve günlerde rüzgardan en çok etkilenen 

yerlerdeki kalkış alanları ve yollar kapatılır. 

Bölgenin kuzeydoğusunda bir dağ bulunmak-

tadır. Tepesinde daimi kar bulunduran bu dağ, 

2000-3000m yükseklik arasındadır. Düzgün bir 

akımla dağa çarpan rüzgarlar oldukça kuvvetli tür-

bülansların oluşmasına sebebiyet verebileceğinden ötürü, araçların tehlikeye girmemek açısından dağın ete-

ğinden itibaren dağın boyutuna göre 300-1000 metre menziline girmemesi gerekir. Arazide bulunan nehir 

Görsel-26: Akdeniz Fırtına Takvimi 
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içinde giden gemilere kılavuzluk eden ve kendine has kalkış pistleri olan araçlar mevcuttur. Bu sayede aksayan 

gemicilik faaliyetlerini düzeltmeye katkı sağlanır. 

   Araç boyutları kadın/erkek boy ve kilosuna uygun şekilde 2 kişilik tasarlanmıştır. Aracın batarya durumu 

ve performans değerleri, tüm şehri birkaç defa uçabilecek şekildedir. 

3.1.Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

3.1.1. Kalkış ve İniş Durakları 

 

   Araç için özel tasarlanmış iniş ve kalkış bölgeleri bulunmaktadır. Trafik sıkışıklığını önlemek açısından 

otoyolların kenarlarına, araçların kanat açıklığının 1.5 katında yapılacak yerler olarak planlanmıştır. Her pist 

arasında türbülansı önlemek amacıyla 50 metre mesafe vardır. 

 

   Sanayi, hastane, okul gibi yerlerin kendine has durakları bulunmaktadır. Durakların yakınında DC şarj üni-

teleri bulunmakta ve istenildiğinde buradan dolum yapılabilmektedir. Duraklar güneş enerjisi ile doldurulan 

aydınlatma sistemleri ile aydınlatılmakta ve bu sayede aracın sensörleri daha rahat çalışmaktadır. İniş ve kalkış 

pistleri birbirinden farklıdır. Bu durum bir hata olup kaza yapılmasını önlemiştir. Pistin üstünde bulunan çiz-

giler, araç kalkarken güvenlik mesafesini belirtir.  3 çeşit pist tasarlanmıştır. Bunlar: Gport; (Görsel-27) karada 

otoyol kenarlarında sivil ulaşım için kullanılan alanlardır. Wport; Deniz ve göl üstünde bulunan yapılara ku-

rulmuş alanlardır. Eport; Özel olarak bir kurum veya kuruluşa (İtfaiye, askeriye, karakol, hastane, sanayi böl-

geleri, üniversite vb.) tahsis edilmiş alanlardır. Araç otonom kalkış yapar, bu sayede sadece iç güvenlik çiz-

gisinin bulunduğu alanda kalkış yapabilir. Rüzgar yönleri tespit edilip araziye göre canlı rüzgar kıranlar ya-

pılmalıdır. Kalkış alanlarının 100 metre gerisine derin köklü, dipten dallanma yapan ağaçlar dikilmelidir. Bu 

sayede hem doğaya zarar verilemezken aynı zamanda araçların kalkışı kolaylaşır.  

 

3.1.2. Şarj İstasyonları ve Tamirhaneler 

 

    Araç seri hibrit yapıdadır. Bu sebepten ötürü hem normal yakıt istasyonlarından hem de AC/DC şarj istas-

yonlarından yakıt ikmali yapmalıdır. Şehrin uygun alanlarına DC şarj ve fosil yakıt protokolleri tasarlanmıştır. 

Alanlarında uzman görevlilerin bulunduğu servisler, kalkış alanlarında ve şehrin uygun görünen yerlerine 

konuşlandırılmıştır.  

 

 

 

Görsel-27: Araç Konuşlu GPORT 

Görsel-28: GPORT Teknik Resmi 
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3.1.2.1.DC Şarj Üniteleri 

 

   DC Şarj üniteleri(Görsel-30); yol kenarlarında, kalkış komplekslerinde, şehrin belirli yerlerine ve deniz ve 

göllerde bulunan acil iniş alanlarına konumlandırılmıştır. DC, şarj akımın direkt olarak bataryaya verilmesi 

ile şarj işlemini gerçekleştirir. Daha hızlı olan bu sistem yarım saatte aracı %80 doluluğa ulaştırabilmektedir. 

Şarj üniteleri 100 kW ve üstü güç kapasitesine sahiptir. Devlet kurumlarının acil durumlar için kendi DC şarj 

istasyonları bulunmaktadır. 

 

3.1.2.2.AC Şarj Üniteleri 

    AC şarj üniteleri, DC şarj ünitesine göre ucuz ve hafif olması sebebiyle bireysel kullanım için tasarlanmıştır. 

Ulaşımın ve şarj erişiminin zor olduğu yerlerde kullanılabilir. Bu tasarım, merkeze uzak yaşayan insanların 

kullanıp araçlarını kolay bir şekilde şarj etmesine olanak sağlamıştır. Ortalama 2.5 saate aracı tam doluma 

ulaştırabilir.  

3.1.3. Havada Hareket Kuralları ve Hava Yolları 

    Aracın uçuş hareketi tam otonomdur. Tüm araçlar tasarlanan bir protokol üzerinden hareket eder. Araçlar 

kalkış alanlarına geldiklerinde, girilen konuma göre bir rota çizer. Güvenli bir şekilde yol almak için gökyü-

zünde hayali yollar ve katmanlar tasarlanmıştır. Yollar x ve y eksenlerine, katmanlar ise z eksenine uzanır. 

Katmanlar ve yollar tasarlanırken esas alınan hususlar; bölgenin hava koşulları, sürücünün görüş mesafesi, 

beşeri ve doğal arazi, halka kapalı alanlar, elektromanyetik alanlar ve araçların birbirine türbülans yapmaması 

için dikey ve yatay ayırma mesafeleridir. Yollar Dikey (Di) ve Yatay (Ya) olarak adlandırılır. Araç kalkış 

alanına geldiğinde sistem bir uçuş planlanması yapar. Uçuş planlanması bir dizi aşamadan oluşur. Bu aşama-

lardan elde edilen veriler, araç üzerinde bulunan hassas sensörler ve genel merkezden alınan veriler ile aracın 

uçuş ECM’sine gönderilir. Araç aldığı veriler ile en optimum rotayı belirler. Eğer uçuş esnasında daha uygun 

bir yol veya rota değişikliği olursa, genel merkezden gelen konum bilgilerini kullanarak uygun rotaya yol alır. 

Araçlarda geçiş üstünlüğü her zaman ilk kalkan aracındır. Diğer araçlar eğer rotalar çakışıyorsa veya yolculuk 

esnasında çakışma ihtimali varsa, ilk kalkan aracın rotasından geçemez. Yeni bir rota oluşturulur. Tüm araçlar 

birbiriyle kombine ve düzenli bir şekilde hareket eder.  

 

3.1.3.1.Uçuş Planlanma Aşamaları 

1) Optimum uçuş güzergahı için gerekli bilgilerin girilmesi. 

2) GPS Kontrolü (Diğer hava araçları) 

3) Rota hesaplanması  

4) Girilen rota için tahminlerin yapılması (Rüzgar, Basınç, Sıcaklık) 

Görsel-29: DC Şarj İstasyon Dağılımı Yüzde Grafiği Görsel-30: DC Şarj Ünitesi 
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5) Uçuşa uygunluğun kontrolü (Yakıt Durumu, Aracın Ağırlığı, Motor ve Yardımcı Sistem Etkinliği, 

Sensörler) 

6) Yolculuk Esnasında Olabilecek Hava Anomalilerinin Tespiti (Oraj Bulutları, Kümülonimbus) 

7) Çevre taraması ve kontrolü (İnsan veya motoru tehdit eden objeler ve Arazi) 

8) Tırmanış Öncesi Tespitler (Rüzgar Kesmesi, Hava Yoğunluğundaki Değişimler) 

9) Kalkış 

3.1.3.2.Katman, Dikey ve Yatay Kavramları 

  Gökyüzünü x, y ve z eksenlerinde ayıran 3 ayrı kavram geliştirilmiştir. Bunlar Yatay(Ya), Dikey(Di) ve 

Katman(Görsel-31) kavramlarıdır. Araçlar yol alırken üzerlerinde bulunan uydu destekli GPS sistemi, araç-

ların konumlarını Ya, Di ve Katman cinsinden verir. Araçların hangi katman, hangi dikey ve yatay yolda 

oldukları an ve an kaydedilir. Aracın uçuş hareketi boyunca üzerinden gideceği katman, dikey ve yataylar 

uçuş öncesinde hesaplanır ve bellidir. O araçtan sonra havalanan bütün araçlar, araçla karşılaşma ihtimali olan 

yatay, dikey ve katmanlardan geçemez. 1. Katman güvenlik katmanı olarak geçer ve sadece acil durumlarda 

rotası hastane girilmiş araçlar, uçan ambulanslar, itfaiye birimleri ve polis ekipleri tarafından kullanılabilir. 

 

3.1.3.3.Örnek Uçuş Senaryosu 

    Araç ve sürücüsü 17:46 saatinde iş yerinden çıkar. 17:58 saatinde aracın GPS’i trafik tespit eder ve istenirse 

en yakın kalkış pistine rota çizer. Araç 18:10da piste varır. İstenilen boş bir kalkış pistine girilmesi ve rotanın 

girilmesinden sonra araç gerekli tetkikleri yapıp uçuş moduna geçer. Kanat kapakları açılır ve motorlar dışarı 

çıkar. Pervaneler açılır. Uçuş ışıkları aktive edilir. Araç gökyüzündeki diğer hava taşıtlarını genel merkezden 

gelen konum bilgisi ile tespit eder. Örnek araç için en güvenli ve havada olan araçların rotasına müdahale 

edilmeyecek bir rota çizer. Tüm analiz ve tespitler yapıldıktan sonra 18:13 saatinde kalkış yapılır. Araç tırma-

nış yaparak kullanılacak olan katmana ulaşır. 5 dakikalık uçuş sonrasında, havada olan araçlardan biri rotasını 

değiştirir. Araç daha uygun bir rota çizer ve o rotadan devam eder. 18:23 saatinde araç iniş pistine ulaşır. 

Dikey iniş yapar, motor ve kolları kapatır. Aracın bataryası azaldığı için sistem sürücüyü uyarır ve otonom 

olarak gaz-türbin motorunu aktif eder. Sürücü 18:25 saatinde alandan çıkar ve evine 18:30 saatinde ulaşır. 

Normal bir araçla 19:16da evde olması gerekirken 18:30 saatinde evine ulaşır. Gaz türbin motorunun çalışması 

sayesinde batarya dolar ve sabah erken saatte bataryayı doldurmasına gerek kalmadan işine gider. 

3.1.3.4.Yol Kriterleri 

   Havada bulunan sanal yollar ve katmanlar belli kriterler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Araçla-

rın güvenli ve düzenli bir şekilde seyahat etmesi için bazı kurallar ve protokoller çerçevesinde ilerlemesi zo-

runludur. 

Görsel-31: Şehir Üstü Sanal Katmanlar 
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1) Dikey ve Yatay Ayırma Mesafeleri 

   Araçların motorlarının birbirine etki etmemesi, elektronik cihazlarda sorun çıkmaması ve türbülans gibi 

riskleri azaltmak için iki aracın arasında olması gereken minimum mesafedir. Yatay, Dikey yollar ve Katman-

lar arasındaki mesafe 50 metredir. Araçlar bulundukları katman ve yollara göre konum bilgilerini diğer 

araçlarla paylaşırlar. Bu sayede rota çizilirken araçlar birbirleriyle minimum temasta bulunur.  

 

2) Beşeri ve Doğal Arazi 

   Tasarlanan yollar çevreden çevreye değişiklik gösterir. Düzlük bir arazide ilk katman 300 metrede başlaya-

bilirken, dağlık bir coğrafyada ilerleme ve manevra yapma kabiliyeti zor olacağından daha yüksekten başlar. 

Bastırıcı rüzgarlar gibi etkilerin çok olduğu yerlere yol tasarlanmaz. Terrain Awareness and Warning System 

(TAWS) sürücüyü ve aracı uyararak rota çizilirken sisteme müdahale eder. Eğer vadilerin içinden yol geçmesi 

zorunlu ise, yukarı üstü akımlar tespit edilip buralardan yol geçilir. Beşeri arazilerde ise şehir üstünde uçarken 

ilk katmanın en az 300 metre olmasına karar verilmiştir. Bunun sebebi hem gürültü kirliliğini, hem de bir 

binayla olası bir çarpışmayı önlemektir.  

 

3) Uçuşa Kapalı Alanlar 

   Askeri alanlar, devlet kurumları, lise/üniversite, ibadethane 

ve hastane gibi alanlar(Görsel-32) hava yollarına kapalıdır. 

Amaçlar; askeri alanda güvenliği ve gizliliği sağlamak, has-

tanede hava ambulanslarına trafik oluşturmamak, ibadetha-

nelerde insanları rahatsız etmemek, okullarda ise öğrencilerin 

dikkatini dağıtmamaktır. Mavi taralı kısımlar hastane, okul 

veya ibadethanedir. Bu kısımların üzerinden araç uçamaz. 

Üstlerinde tüm katmanlar boyunca kapalı bir alan oluşturul-

muştur. Bu alanlardan yol geçemez. 

 

4) Elektromanyetik Alanlar 

   Yolculuğu riske atabilecek ve sistemlerinde karışıklık yaratabilecek elektromanyetik alanlarda yol 

geçmez. Yüksek gerilim hattı kompleksleri ve trafolar, aracın üstünden geçemeyeceği yapılardandır.  

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL 

 

4.1.Tasarım Görselleri 

 

Görsel-32: Uçuşa Kapalı Alanlar Görsel Haritası 

Görsel-33: Araç Kara Modu Ön Görünüş Görsel-34: Araç Kara Modu Yan Görünüş 
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Görsel-35: Araç Kara Modu Arka Görünüş Görsel-36: Araç Kara Modu Üst Görünüş 

Görsel-37: Araç Hava Modu Ön Görünüş Görsel-38: Araç Hava Modu Yan Görünüş 

Görsel-39: Araç Hava Modu Arka Görünüş Görsel-40: Araç Hava Modu Üst Görünüş 

Görsel-41: Ön Cam Açık ve Yolcular Görünümü Görsel-42: Araç İzometrik Görünümü 
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4.2.Ölçeklendirilmiş Model 

 

    Aracın gövdesi, az gerilim alan kısımlardan CAD 

program vasıtasıyla 5 parçaya(Görsel-43) ayrılmıştır. 

“.stl” formatında kaydedilip 3B baskı programına 

aktarılacaktır. Gerekli ölçülendirme yapıldıktan sonra 

parçalar basılacaktır. Basılacak komponentler; gövde 

parçaları, yapısal kollar, pervaneler, jantlar, farlar ve 

aracın altıdır. PLA hammaddesi ile FDM   metodunda 

200 mikron boyutunda baskı yapılacaktır. Baskı bittik-

ten sonra parçaların destekleri kesilecek ve 60-80 

numara zımparayla zımparalanacaktır. Modelin par-

çaları reçine yapıştırıcısı ile yapıştırılacaktır. Ardından 

mukavimlik kazanmak için modele polyester macun 

sürülecektir. Modelin ince birleşim yerlerine daha pürüzsüz 

yüzey için Rapid yoklama macunu sürülecektir. Astar bo-

yadan sonra aracın gövdesinin eğimli yüzeylerinde kala-

bilecek boşluklara universal astar atılacaktır. Model ku-

rumaya bırakılıp, ardından 120 numara zımparayla ıslak 

zımparalama yapılacaktır. Model 2 kat RGB 232 173 35 

numaralı mat sarı renge boyanacaktır. Modelin boyanma-

ması gereken yerlerine bantla kaplama yapılacak, ardından 

açıkta kalan kısımlar mat sprey boyayla boyanacaktır. En 

son 2 kat vernik uygulanacaktır. Vernik uygulamasıyla araç 

hem daha mukavim olacak hem daha metalik görünüm ka-

zanacaktır. Aracın içine birleşim yerlerinden ayrılmaması için fiberglass serme yapılacaktır. 

Yapısal kolların rotasyonel hareketi için 4 adet “Tower Pro SG90” servo motor kullanılacaktır. Aracın far-

larına ve yapısal kollarının ucuna beyaz, yeşil ve kırmızı led ışıklar eklenecektir. Aracın kol kapaklarının ve 

ön camının açılabilmesi için mikro linear aktüatör kullanılması planlanmıştır. Araçta 4 adet fırçasız DC motor 

bulunmaktadır. Motor yuvaları DC motorlara göre ayarlanacaktır. Sistemlere; araç içinde bulunan LiPo ba-

tarya güç verecektir. Tüm sistemlerin uzaktan kontrolü için ardunio kodlaması hazırlanmıştır. 2.4 GHz frekans 

yayan bir kumanda ile kontrol edilecektir. Model boyutları gerçek aracın 1/10 ölçeği olan 18.8-10.68-41.43 

cm olarak tasarlanmıştır. Aracın yer hareketi için RC araba kiti kullanılmış ve uzaktan kumanda entegre 

edilmiştir. 

4.3.Simülasyon 

   Kısa tanıtım filminde aracın farklı açıları gösterilmiş ve gövde yapısında bilgi sahibi olunulması 

sağlanmıştır. Aracın hareketli parçaları açıklanmış ve animasyonda gösterilmiştir. Aracın iç sistemleri ve 

genel mimarisi açıklanmıştır. Araç sadece sivil kullanım için değil, aynı zamanda acil durumlarda ve bilimsel 

amaçlar için kullabileceğinden ötürü bu durumlar resmedilmiştir. Aracın simülasyonunda; örnek bir aracın ve 

sürücünün evden işe ve işten eve gelirken yaşadığı aşamalar ve bu sırada kullanılan sistemler anlatılacaktır. 

Aşama 1: AC Şarj dolum; Bu aşamada dolum alanlarına uzak aracın nasıl dolum yaptığı, ne kadar sürede şarj 

olduğu, araca nasıl binildiği, kontrolü, batarya kapasitesi ve menzil uzatma sistemlerinden bahsedilecektir. 

Aşama 2: Yer sürüş; Bu aşamada aracın yerde otonomisi, yer sensörleri, menzil uzatma sistemleri, aracın kara 

hareket motorları, fren sistemleri, süspansiyon sistemi ve yer sürüş güvenlik sistemlerinden bahsedilecektir.  

Görsel-43: Prototip Bileşenleri 

Görsel-44: Prototip Ön Tampon Bölgesi 
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Aşama 3: Kalkış Pisti; Bu aşamada aracın katlanır yapısal kolları ve pervaneleri, servo motor ve linear 

aktüatörleri, kalkış öncesi kontrol aşamaları, kalkış pisti dizaynı ve kalkış protokollerinden bahsedilecektir. 

Aşama 4: Uçuş Hareketi; Bu aşamada aracın BLDC motorlarından, uçuş sensörlerinden, güvenlik 

önlemlerinden, otonom yönlendirme sisteminden, elektronik hız kontrol sisteminden, protokoller ve 

seyrüseferden bahsedilecektir. 

Aşama 5: İniş; Bu aşamada iniş protokollerinden, sensör-

lerinden ve hava yollarından bahsedilecektir. 

Aşama 6: Ortak Sistemler; Bu aşamada malzeme ve marka 

seçimi, üretim yöntemleri, tasarımı etkileyen faktörler, aero-

dinamiklik ve üretilecek model başlıklarından bah-

sedilecektir. Tüm sistemler örnek bir şarj dolum-yer sürüş- 

kalkış-uçuş ve iniş senaryosu üzerinden açıklanacaktır. 

 

   Tanıtım Videosu link : 

https://www.youtube.com/watch?v=TYtnIBTNZ6k&t=16s 

Tanıtım Videosu Alternatif Link: 

https://drive.google.com/file/d/11iKFUiL_gbJrTph3I4NdJ3ZJHAIr0gHe/view?usp=sharing 
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Görsel-45: Araç Aşama 1’de Park Pozisyonu Görseli Görsel-46: Araç Köy İle Şehir Arası Köprüde Görseli 

Görsel-47: Video Sistem Komponentleri 

https://drive.google.com/file/d/11iKFUiL_gbJrTph3I4NdJ3ZJHAIr0gHe/view?usp=sharing
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