
1 

Livia 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

UÇAN ARABA TASARIM YARIŞMASI 

FİNAL TASARIM RAPORU 



2 
 

 

Livia 

İçindekiler 
 

1. DETAY TASARIM ÖZETİ 3 

1.1. Sistem Tanımı 3 

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 3 

1.3. Nihai Sistem Mimarisi 3 

1.4.  Alt Sistemler Özeti 4 

1.4.1 Gövde ve Kanat Yapısı 4 

1.4.2 Uçuş İtki Sistemleri 5 

1.4.2 Yer Tahrik Sistemleri 5 

1.4.3 Otonom Sistemi 6 

1.5. Uçuş Zarfı 7 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ 13 

2.1. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği 13 

2.1.1. Güç Dağıtım Yedeklilik ve Güvenilirliği 13 

2.1.2. Batarya Yedeklilik ve Güvenilirliği 14 

2.1.3. İtki Sistem Yedeklilik ve Güvenilirliği 14 

2.1.4. Uçuş Kontrol Sistemi Güvenilirliği 15 

2.1.5. EMI/EMC Uyumluluğu 15 

2.1.6. Yıldırım (Lighting) Koruması 15 

2.1.7. ESD (Elektro Statik Deşarj) Koruması 16 

2.2.  Gürültü Azaltma 16 

2.3. Aracın Güvenlik ve Emniyeti 18 

2.3.5 Gövde Hasarı 18 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ 20 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 20 

3.2. Hava Trafik Yönetimi Sistemi 21 

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL 23 

4.1. Tasarım Görselleri 23 

4.2. Ölçeklendirilmiş Model 26 

4.3. Simülasyon 28 

 

 

 

 

 



3 
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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

1.1. Sistem Tanımı  

Livia uçan araba sistemler bütünü, senaryonun ve geleceğin akıllı şehirlerinin ulaşım 

sorunlarını çözmeyi hedefleyen bir tasarım mimarisi ile donatılmıştır. Son teknoloji sistemleri 

her yönüyle içinde barındıran Livia, yolcusuna keyifli, konforlu ve güvenli bir yolculuk 

sunmayı misyon edinmiştir. Livia hem karadaki donanımı hem de havadaki aerodinamiği ile 

iki yönlü ulaşıma imkân sağlar. Mobil uygulama aracılığıyla harita üzerinden gidilecek konum 

işaretlenip tam otonom çalışan uçan araba hizmetinden yararlanılabilecektir. Livia, şehir 

içlerinde LiviaPORT isimli iniş kalkış yerleriyle kendi ekosistemini oluşturmaktadır. 

LiviaPORT’lar kara bağlantısı olup olmama durumuna göre iki kısma ayrılmıştır. Kara 

bağlantısı olan LiviaPORT’lara iniş yapılınca araç karada da kullanılabilecektir. Kanatlar ve 

pervanenin bağlı olduğu kollar mekanizmalar yardımıyla kapanarak araç karayolu için uygun 

hale gelecektir. Uygun binaların çatılarına kurulacak LiviaPORT’ların ise kara bağlantısı 

bulunmamaktadır. 

Sisteme entegre edilecek baz istasyonları ve mobil birimler sayesinde gerçek zamanlı 

kinematik (RTK) tekniği ile güçlendirilmiş GNSS yöntemini kullanan uçan arabalar, 

konumlarını çok hassas bir şekilde belirleyebilecektir. Kurulacak olan Uçan Nesne Otomatik 

Kontrol Sistemi (UNOKS) ile sistemdeki uçan araçlar anlık olarak takip edilebilecektir ve uçan 

arabanın rota bilgileri UNOKS sistemine uçuş öncesinde aktarılacaktır. Buna ek olarak anlık 

bazı uçuş verileri de GNSS bilgisi, hızı, irtifası gibi, UNOKS’a anlık olarak aktarılacaktır. 

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 

Tablo 1: Sistemin Nihai Performans Özellikleri 
Tırmanma Hızı  29,23 m/s Batarya Türü LI-ION 

Seyir Hızı 36,77 m/s Batarya Kapasitesi-Kara 100Ah / 20 KWh 

Uçuş Menzili 90 km Batarya Kapasitesi-Hava 120Ah / 42 KWh 

Uçuş Süresi 45dk Uçuş Motoru Gücü 33 kW 

Rüzgâr Limiti (Headwind) 20 knots Uçuş Motoru Devir 6000 rpm 

Rüzgâr Limiti (Crosswind) 15 knots Kara Motoru Gücü 29 kW 

Rüzgâr Limiti (Tailwind) 15 knots Azami Kara Hızı 76,454 km/sa 

Sürüklenme Kuvveti  0.356 Kara Motoru Azami 
Tork 

400 Nm 

Uçuş Motoru Tipi 8 x Axial 

Flux 

Motor 

Boş Ağırlık 791 kg 

Kara Motoru Tipi 2 x Hub 
Motor 

Faydalı Yük 160 kg 

Enerji Türü 
 

Elektrik Toplam Ağırlık 951 kg 

 

1.3. Nihai Sistem Mimarisi 

LIVIA uçan araba sistemine ait mimari yapı aşağıdaki gibidir. Araç içi bağlantılar çok 

ve karmaşık olmasından dolayı haberleşme hatları ve sinyaller gösterilmemiştir. 
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Şekil 1: Livia Uçan Araba Sistem Mimarisi 

1.4. Alt Sistemler Özeti  

Livia uçan arabanın motor pervane yerleşimi dual quad X sistemine göre tasarlanmıştır. 

Kanat tasarımı çift dihedral yapıdadır. Sekiz adet elektrikli motoru sayesinde dikey iniş kalkış 

yapabilme özelliğine sahiptir. Kara hareketini ise elektrikli hub motorlar ile sağlamaktadır. 

Kara için özel olarak üretilen tekerleğin çapı 65,5 cm, lastiğin taban genişliği ise 20,2 cm’dir. 

Şaseye montajlanmış damperler ile süspansiyon verimi iniş esnasında üst düzeye 

çıkabilmektedir. Kullanılan pervanelerin çapı 62 inç olarak belirlenmiştir. Kanat açıklığı 6 m 

uzunluğunda olup, kara modunda ise kapalı halde 1,8 m uzunluğundadır. Gövde uzunluğu 5.1 

m olup iç hacmin genişliği 1,25 m, yüksekliği ise 1,9 m’dir. Araç bu boyutlarıyla 2 kişilik bir 

yolcu kapasitesi sunmaktadır. 

LIVIA uçan araba sistemi mimari yapısıyla mevcut uçan arabalara göre özgün alt 

sistemlere sahiptir. Özellikle Merkezi Kontrol Bilgisayarı ve Uçuş Kontrol Bilgisayarları 

dışarıdan hazır ürün almak yerine LIVIA mühendisleri tarafından tasarlanmakta ve 

üretilmektedir. Mimari yapıda kara sürüş ve hava sürüş olmak üzere iki farklı sürüş modu 

mevcuttur. Bu modların tümü aviyonik ekipman bazında 2 yedek, sistem bazında 4 yedeklidir. 

Çünkü bir aviyonik kutu içerisinde yedekli 2 adet donanım mevcuttur. 

1.4.1 Gövde ve Kanat Yapısı 

Livia uçan arabanın gövde ve kanat iskeleti Al 7050, dış kaplaması ise karbon fiber, cam fiber 

katkılı kompozit malzemelerden oluşacaktır. Bu sayede hafifliğin yanında mukavemeti de 
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yüksek bir şase ortaya çıkmaktadır. Kanat şeklinin çift dihedral yapıda olması aerodinamik 

etkilerin uçuş performansına yansımasında etkili olmaktadır.         

1.4.2 Uçuş İtki Sistemleri 

Uçuş için gerekli itkiyi sağlayacak olan 62 inçlik pervaneler için Emrax 208 fırçasız DC 

motor tercih edilmiştir. Çapı yüksek bir pervane kullanmak enerjide verimlilik sağlar fakat daha 

güçlü motor gerektirir. Daha geniş bir pervaneyi döndürebilmek için motorun daha yüksek 

torka sahip olması gerekmektedir. Tablo X’de görüldüğü üzere Emrax 208’in torku ve gücü 

diğer motorlardan daha yüksektir ve 62 inçlik pervanelere vereceği güç ile aracı kaldırmak için 

gerekli itkiyi sağlamaktadır.  

Uçuş Motorları T-Motor U15XXL 

KV29 

Reacher Tech 

RTD168 

Emrax 208 

Voltaj (V) 50-100 118-226,8 350 

Akım (A) 105 130 160 

Güç (kW) 10 23 68 

Tork (Nm) 45 39 80 

Ağırlık (kg) 5,1 7 9,4 

Tablo 2: Farklı Motorların Teknik Özellikleri 

1.4.2 Yer Tahrik Sistemleri 

Livia uçan arabanın karada seyrini sağlamak için Elaphe S400 hub motoru tercih 

edilmiştir. Hub motoru tercih edilmesindeki neden hem kompakt olması hem de enerjiyi direkt 

tekerlek üzerinden ilettiğinden yüksek verimlilik sağlamasıdır. Elaphe S400 hub motoru 29 Kw 

güç, 400 Nm azami tork üretmektedir.  

Ağırlık 17,6 kg 

Azami Tork 400 Nm 

Azami Dönüş Hızı 1560 RPM 

Azami Güç 40 kW 

Sürekli Güç 29 kW 

  Tablo 3: Elaphe S400 Hub Motor Özellikleri                           

 

 

 

 

 

Şekil 2: Elaphe S400 
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1.4.3 Otonom Sistemi  

Livia uçan araba sistemi hem kara da hem de hava da otonom olarak hareket edebilen 

bir multi-görev bilgisayarlı araçtır. Kara ile hava otopilot sistemleri birbirinden bağımsız ve 

haberdar sistemlerdir. Livia sistemi yere iniş yapana kadar ve uçuş işlemleri başlayana kadar 

kara otopilot sistemiyle yönetilir. Bu bazı ayrık sinyallere bağlıdır ve bu sinyallere WOW 

sinyali denir. Araç inişini tamamlamış ve kara hareketine hazır olması durumunda aşağıda 

belirtilen “lokalizasyon, algı, tahmin ve planlama” işlemleri gerçekleşir. 

 

 
Şekil 3: Otonom Sürüş Sistemi 

 

Lokalizasyon: Livia uçan araba hem uçuş hem de kara görevleri için yüksek konum 

doğruluğuna ihtiyaç duyar. Bu sebeple konumunu GNSS ile birden fazla uydu sistemi 

aracılığıyla sağlamaktadır. Ayrıca TUSAGA-Aktif ile kullanılacak RTK konum iyileştirme 

yöntemi ile konum doğruluğu birkaç santimetreye çıkacaktır. Elde edilen verilen kalman 

filtresinden geçirilerek hatalar azaltılır. Son olarak LIDAR, RADAR ve ultrasonik sensörler 

ile SLAM gerçek zamanlı haritalama yöntemini kullanarak konumunu doğrular. 

 

Algı: Aracın çevreyi algılaması için YOLOv5 algoritması tercih edilmiştir. Trafik 

işaretleri, trafik ışıkları, diğer araçlar vb. nesneler araçtaki kamera ile tespit edilecektir. 

Oluşturulacak olan dataset, ekosistemdeki tüm araçlarda ortak olarak kullanılacaktır. 

Şeritlerin tespiti için kameradan gelen RGB renk skalasına sahip görüntü HSV renk skalasına 

dönüştürüşeceltir. Böylece beyaz ve sarı renge sahip şeritler daha kolay bir şekilde tespit 

edilebilecektir.  

 

Canny Edge Detection algoritması ile HSV renk uzayındaki görüntüde kenarlar 

belirlenecektir. Son görüntüde sadece şeritlerin kalması için Region of Interest yöntemi ile 

istenmeyen bölgeler silinecektir. Son olarak Hough Line yöntemi kullanılarak şeritler belirgin 

bir hale getirilecektir. Nesneler kamera ile tespit edildikten sonra 3 boyutlu dünyada 

konumlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için kamera ve lidar’ın uyumlu bir şekilde 

çalışması gerekmektedir. Kamera ile edinilen 2 boyutlu görüntü ile lidar ile sağlanan 3 
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boyutlu harita verisi kalibre edilecektir. Bu sayede tespit edilen nesnenin araca olan uzaklığı 

belirlenebilecektir. 
 

Tahmin ve Planlama: Aracın hangi yöne, ne hızla gideceğinin tahmin edilmesi 

özyineli sinir ağları (Reccurrent Neural Network) yöntemi ile gerçekleşir ve otonom aracın 

önceden tepki vermesini sağlamaktadır. Bu işlem için RNN yapısı kullanılacaktır. Bu yapıda 

gelecek tahminleri hesaplanırken geçmişteki tespitlerden yararlanılmaktadır. Yani yinelenen 

sinir ağları yalnızca o an input edilen veri ile değil, o veriden önce sisteme yüklenen verilerle 

ve daha sonra yüklenecek olan verilerle de bağlantılı bir şekilde alışmaktadır. 

 

 Araç rotasını oluştururken çeşitli planlama algoritmaları kullanmaktadır. Rutin 

olmayan ve birden fazla güzergâh içeren rotalar için Djikstra algoritması tercih edilmiştir. Bu 

algoritmada düğümler arasında maliyet ağırlıkları belirlenip iki nokta arasındaki tüm yolların 

maliyet fonksiyonu hesaplanmaktadır. A* algoritması, Djikstra’nın sezgisel olarak 

geliştirilmiş sürümüdür. Çok daha hızlı sonuç vermektedir fakat doğruluk oranı Djikstra kadar 

yüksek değildir. Hızlı çalışması sebebiyle acil durumlarda ve yakın mesafelerde bu 

algoritmadan yararlanılacaktır. 

 

 
Şekil 4: Sensörler ve Menzilleri 

 

Livia ekosisteminde rota planlanmasında yapay zekâ ile çok daha hızlı ve doğru 

sonuçlar elde etmek için makine öğrenmesi yöntemlerinden pekiştirmeli öğrenme 

kullanılmaktadır. Daha önceden hesaplanan rotalar tüm loglarıyla birlikte Livia UNOKS 

sisteminde veri olarak kullanılacak ve pekiştirmeli öğrenme yöntemi ile optimum rotalar 

önceden hazırlanacaktır. Böylece istenilen rota planlanması yüksek doğruluk ve hızla 

gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca kullanılacak kestirim algoritmaları sayesinde aracın kör 

noktalarında nesne olup olmadığı yapay zekâ yardımıyla tahmin edilebilecektir. 

 

 

 

1.5. Uçuş Zarfı 

1.5.1 Ağırlık Kırılımı 
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Tablo 2: Ağırlık Kırılımı 

Seviye Parça Miktar Birim Ağırlık (kg) Toplam Ağırlık (kg) 

1 Livia Uçan Araba 1 951 951 

1.1 Yapısal 1 327,7 327,7 

1.1.1 Kabin İskeleti 1 92,4 92,4 

1.1.2 Kabin Kabuğu 1 52,3 52,3 

1.1.3 Motor Kolları Kabuğu 2 13,6 27,2 

1.1.4 Kanat İskeleti 2 20,7 41,4 

1.1.5 Kanat Kabuğu 2 7,4 14,8 

1.1.6 İniş Takımı Ön 2 6,9 13,8 

1.1.7 İniş Takımı Arka 2 8,4 16,8 

1.1.8 Bağlantı Setleri 1 5 5 

1.1.9 Koltuk 2 22 44 

1.1.10 Servo Motorlar 4 5 20 

1.2 Uçuş İtki Sistemleri 1 306,1 306,1 

1.2.1 Motor (Emrax 208)  8 9,1 72,8 

1.2.2 Motor Sürücü 8 2 16 

1.2.3 Pervane (62*24) 8 0,5 4 

1.2.4 Batarya-1  1 142,8 142,8 

1.2.5 PPDU 2 7,15 14,3 

1.2.6 SPDU 2 5,4 10,8 

1.2.7 Batarya Yönetim Sistemi 

(BMS) 

2 7,2 14,4 

1.2.8 Yer Güç Şarj Ünitesi 1 5 5 

1.2.9 Yer Güç ve Dış Bağlantı 

Konnektörleri 

T 6 6 

1.2.10 Araç İçi Kablaj (Harness) T 20 20 

1.3 Kara Tahrik Sistemleri 1 106,6 106,6 

1.3.1 Hub Motor (Elaphe S400) 1 17,6 17,6 

1.3.2 Hub Motor Sürücüsü 1 1 1 

1.3.3 Tekerlek 4 7 28 

1.3.4 Batarya-2 1 60 60 

1.4 Aviyonik Sistemler 1 51 51 

1.4.1 Merkezi Kontrol Bilgisayarı 2 4 8 

1.4.2 Uçuş Kontrol Bilgisayarı 2 3 6 

1.4.3 Ataletsel Ölçüm Üniteleri 3 3 9 

1.4.4 GNSS Üniteleri 3 2 6 

1.4.5 Servo Sürücüleri 4 2 8 

1.4.6 Diğer Bileşenler (Sensöler, 

Kameralar, vs.) 

- 14 14 

1.5 Yolcu 2 80 160 
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1.5.2 Uçuş Hesaplamaları 

1.5.2.1 Güç İhtiyacı 

Ağırlık kırılımına göre Livia uçan arabanın boş ağırlığı 790 kg, taşıyabileceği faydalı 

yük kapasitesi ise 160 kg’dır. Aracın toplamda 950 kg’ı güvenli bir şekilde taşıyabilmesi için 

ağırlığın 2 katı itki üretmesi gerekmektedir. Yani tam yükte aracı kaldırabilmek için gereken 

itki 18639 N’dur. Araçta toplamda 8 motor ve pervane bulunduğundan her itki elemanının 

toplamda 2330 N’luk bir itki üretmesi gerekmektedir. 

 

Motor tarafından pervanelere aktarılan güç 1. eşitlikte verilmiştir. Pervanelere aktarılan 

güç hesaplanarak pervanelerin toplamda ne kadar itki sağlanacağı hesaplanabilmektedir. İtkiyi 

sağlayan en önemli faktörler 2. eşitlikten de görüleceği üzere motorun sağladığı güç ve 

pervanenin boyutudur. 

 

𝑃 = 𝑃𝑐 ∗ 𝑟𝑝𝑚𝑃𝑓 (1) 

 

• P motor tarafından pervaneye aktarılan güç (Watt) 

• Pc pervane katsayısı 

• rpm pervanenin bir dakikadaki devir sayısı 

• Pf güç faktörü 

 

𝑇 = √
π

2
∗ 𝐷2 ∗ ρ ∗ 𝑃23

 (2) 

 

• T pervane tarafından üretilen itki (Newton) 

• D pervanenin çapı (m) 

• ρ hava yoğunluğu. (1.225 kg/m3) 

 

Livia uçan arabada T Motor Series’in 62*24 inç’lik model pervanesi tercih edilmiştir. 

2. eşitlikte pervane tarafından üretilen itki hesaplandığında 62 inçlik pervane tek bir itki 

elemanına düşen azami itkiyi sağlamaktadır. Tercih edilen Emrax 208 motoru 140 Nm torka 

sahiptir ve üreticinin sunduğu veri sayfalarına bakıldığında 62 inçlik pervaneyi rahatlıkla 

döndürebilecek güce sahip olduğu anlaşılmaktadır. Emrax 208 motoru dakikada 6000 devir 

dönebilmektedir ve 68 kW gücündedir. Aracın sahip olduğu 8 motor toplamda 544 kW bir güç 

sağlamaktadır. 

 

1.5.2.2 Havada Kalma Süresi 

Livia uçan araba sistemi mimarisi içerisinde iki farklı amaçla kullanılan aynı tipte 2 adet 

batarya bulunmaktadır. Bu bataryalar yüksek enerji depolama kabiliyeti sayesinde uzun süre 

havada kalma ve kara sürüş imkânı sağlarken bunun yanında otomatik hızlı şarj sistemi 

sayesinde zamandan kazanç sağlar. Batarya hücresi belirlenirken şu özelliklere dikkat 

edilmiştir: 

● Nominal ve maksimum şarj gerilimi 

● Maksimum şarj ve deşarj akımı 

● Lifecycle yani şarj deşarj sayısı ve buna bağlı olarak verimliliği 

● mAH/g ve mAH/cm^3 değerleri 

 

Yapılan araştırmalar sonucunda Molical INR-21700-M50A batarya yukarıda 

bahsedilen nedenlerden dolayı tercih edilmiştir.  Bataryaya ait detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda 

mevcuttur. 
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Şekil 5: NR-21700-M50A Batarya hücresi Bilgileri 

 

Ayrıca bataryaya ait şarj/deşarj eğrisi aşağıdaki gibidir. 4.2V hücre gerilimi sayesinde daha az 

seri hücre kullanılarak daha yüksek gerilim elde etme imkânı sağlamaktadır. 

 

 
Şekil 6: INR-21700-M50 BATARYA Şarj Deşarj Eğrisi 

 

LIVIA uçan araba sisteminde kullanılacak olan EMRAX 208 tipi motor 350VDC maksimum 

ile beslenmektedir. Bu yüzden maksimum batarya gerilimi dikkate alındığında  

VMAIN_MOTOR_BUS = 250VDc olmalıdır. Bu yüzden 350V/4.2V = 84 adet hücre seri 

bağlanmaktadır. Nominal durumunda motordan çekilen akım 3. denklemden 132 A olarak 

bulunur. 

𝐼𝑛𝑜𝑚 =
𝑃𝑛𝑜𝑚

𝑉𝐷𝐶𝑁𝑜𝑚
= 132 𝐴 (3) 

 

Kullanılan batarya sisteminde paralellenmiş seri hücre sayısı havada kalma süresi ve araç 

ağırlığına bağlıdır. Araç ağırlığı batarya ile birlikte 951 kg olarak hesaplandığında havada kalış 

süresi şu şekilde hesaplanabilir. 

 

Nominal koşullarda motorlardan çekilen akım %90 verimlilikte kabul edilirse ve tüm 

aviyoniklerin çektikleri akımlar hesaba katılırsa totalde çekilen akım 150A civarlarında 

seyredecektir. 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 Ç𝑎𝑝 = 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑚𝑖ş 𝑆𝑒𝑟𝑖 𝐵𝑙𝑜𝑘 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 ∗ 𝐻𝑎𝑡 𝐵𝑎ş𝚤 𝐴𝑘𝚤𝑚 (4) 

 

𝑈ç𝑢ş 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 Ç𝑎𝑝

Ç𝑒𝑘𝑖𝑙𝑒𝑛 𝐴𝑘𝚤𝑚
=

25∗5000𝑚𝐴𝐻

150𝐴
 (5) 
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4. denklemdeki işlem yapıldığında azami uçuş süresi 45dk olarak bulunmaktadır. Totalde 

kullanılan hücre sayısı 25x84 = 2100 adet olarak hesaplanabilir. 

 

1.5.2.3 Hız ve Menzil 

Aracın azami tırmanma hızı 3. eşitlik ile hesaplanmaktadır.  

 

𝑣 =  √
2∗(𝑇−𝑚∗𝑔)

ρ ∗cd∗𝐴
 (6) 

 

• T aracı kaldırabilmek için gereken toplam itki kuvveti (18639 N) 

• m aracın ağırlığı (951 kg) 

• g yerçekimi ivmesi (9,8066 m/s2) 

• ρ hava yoğunluğu. (1.225 kg/m3) 

• cd sürüklenme katsayısı 

• A aracın üst yüzey alanı (m2) 

 

Sürüklenme kuvveti katsayısı aracın hareketine havanın gösterdiği dirençtir. Aracın 

sürüklenme katsayısı hesaplandığında cd sürüklenme katsayısı 0.356 olarak bulunmaktadır. 

 

 (7) 

 

 
• = Sürüklenme Kuvveti 

• = Akışkan Yoğunluğu (Hava için ) 

• = Serbest Akış Hızı 

• = Kanat Yüzey Alanı 

Verilen eşitliğe göre aracın azami tırmanma hızı 29,23 m/s olarak hesaplanmaktadır. Aracın 

azami ilerleme hızı ise 8. eşitlik ile hesaplanmaktadır. 

 

 

𝑉𝑦𝑎𝑡𝑎𝑦 = √
2√1−(

𝑚𝑔0
𝑇

)2.𝑇

𝜌𝑐𝐷𝐴𝑒𝑓𝑓
  (8) 

 

 

8. eşitlik kullanarak hesaplama yapıldığında aracın azami ilerleme hızı 36,77 m/s 

bulunmaktadır. Aracın 45 dakikalık uçuş süresi ve azami ilerleme hızı hesaba katıldığında 

gidebileceği azami menzil yaklaşık 90 km bulunmaktadır. 
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Şekil 7: Kanat Üzerindeki basınç dağılımı 

 

Aracın kanat yapısının hücum açısı ve basınç farkından doğan hız etkisi sonlu elemanlar 

yöntemi ile modellenen akış hacmi içerisinde incelenmiştir. Kanat yapısı üzerinde vortex 

oluşmadığı gözlenmiştir. Aynı şekilde gövde de bir akış içerisinde modellenmiş ve aerodinamik 

akış çizgilerinin davranışı incelenmiştir. 

 

 
Şekil 8: Gövde üzerindeki hız akış çizgileri 

 

 

 

1.5.3 Kara Hesaplamaları 

Livia uçan arabanın kara modu için gerekli tüm hesaplamalar Matlab R2020b ile yapılmıştır. 

LiveScript formatında hazırlanan hesaplamalar aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 9: Kara Hesaplamaları 

 

Hesaplamalarda Elaphe S400 elektrikli hub motorun gücü, torku, aracın ağırlığı, dişli 

sistemlerinin oranları ve batarya kapasitesi kullanılmıştır. Sonuç olarak aracın karadaki azami 

hızı 76,454 km/sa, menzili ise yaklaşık 101,94 km olarak hesaplanmıştır. 

 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ 

 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği  

LIVIA uçan araba sistemi tümüyle çift yedekli bir sistemdir. Bu bağlamda içesinde yer 

alan aviyoniklerde bu özelliğe sahiptir. Aviyonikler tüm sivil ve bazı askeri standartlara uygun 

olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Ekipmanların tümü düşük ve yüksek sıcaklık koşullarında 

çalışmaya müsait, Elektromanyetik olarak uyumlu, ESD (Elektro Statik Deşarj), Yıldırım 

koruması gibi özelliklere sahiptir. 

2.1.1. Güç Dağıtım Yedeklilik ve Güvenilirliği 

 Batarya ve jeneratör tarafından üretilen enerji öncelikle yedekli olarak bulunan birincil 

ve ikincil güç dağıtım ünitelerinden anahtarlanarak diğer aviyoniklere ulaşır. Bu üniteler 

Primary Power Distribution Unit(PPDU) ve Secondary Power Distribution Unit(SPDU) olarak 
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adlandırılır. Bu aviyonik ekipmanlar 2’şer adette bulunması nedeniyle tüm sisteme yedekli bir 

şekilde güç dağıtımı yapar. Buna ek olarak içerisinde çift yedekli bir CPU(Central Process 

Unit)mimarisi mevcuttur. Ayrıca bir PPDU ve SPDU’nun enerjisiz kalmasına herhangi bir 

aviyonik ekipmanı enerjisiz bırakmayacaktır. Aşağıdaki görseldeki gibi sistemsel bir 

yedeklilikte oluşturulmuştur. 

 
Şekil 10: Güç Yedeklilik Mimarisi 

 

Güç dağıtım ekipmanları overvoltage, undervoltage, overcurrent ve overtemperature gibi 

korumalara sahiptir. Bu sayede özellikle jeneratör tarafında meydana gelen anlık transientler 

herhangi bir aviyonik ekipmanı etkilemeden sönümlenecektir. Güç dağıtım üniteleri çift 

yedekli olması nedeniyle FMECA(Failure mode, effects, and criticality analysis) yani hata 

yapma değeri çok düşüktür. Ayrıca aviyonik ekipman içerisinde yer alan elemanların 

MTBF(Mean Time Between Failure) değerleri de uçuş saati dikkate alındığında oldukça 

yüksektir. 

2.1.2. Batarya Yedeklilik ve Güvenilirliği 

Şekil 11 de görüldüğü gibi kullanılan bataryalar hava ve kara kısımları için ayrılmıştır. 

Fakat herhangi bir bataryanın hataya düşme olasılığına karşı yedeklilik sistemi oluşturulmuştur. 

Bataryalardan birinin hataya düşmesi durumunda diğer batarya anahtarlanacaktır. Bu işlem 

Merkezi Kontrol Bilgisayarı(MKB) tarafından yapılmaktadır. Ayrıca batarya sivil standartlara 

ek olarak askeri standartlara uygun bir yanmaz ve su geçirmez malzeme ile paketlenmektedir. 

 
Şekil 11: Batarya Paketi 

2.1.3. İtki Sistem Yedeklilik ve Güvenilirliği 

Livia hava aracı sisteminde toplam 8 adet fırçasız motor (BLDC) bulunmaktadır. Bu motorlar 

4’lü rotor yapısında altlı ve üstlü olarak konumlandırılmaktadır. Bu motorlardan birinin arıza 

vermesi durumunda ilgili rotor bloğunda bulunan motor sistemi dengede tutacak şekilde daha 

dengeli güçte çalışmaya başlayacaktır. Buna ek olarak tüm motorlar hataya düşse bile kanatları 

sayesinde süzülerek en yakın meydan, havaalanı, pist vb. alanlara iniş sağlayacaktır. 
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2.1.4. Uçuş Kontrol Sistemi Güvenilirliği 

Uçuş kontrol sisteminin güvenilirliğini artırmak amacıyla çift yedeki bir sistem mimarisi 

oluşturulmuştur. Mimari içersinde hem CPU hem de FPGA bulunmaktadır. Matematiksel 

işlemler CPU üzerinde gerçekleşirken tüm komut işlemler FPGA’in paralel işlem kabiliyeti 

sayesinde hızlı ve geri beslemeli bir şekilde yapılmaktadır. Örneğin PID kontrol ve Kalman 

Filtre algoritması CPU üzerinde çalışırken ilgili komutlar FPGA üzerinden aktarılmaktadır. 

Tüm seri arayüz bağlantıları RS422, CANBUS ve ARINC429 gibi FPGA tabanında işleme 

sokulmaktadır. 

 
Şekil 12: Livia Uçuş Kontrol Mimarisi 

 

2.1.5. EMI/EMC Uyumluluğu 

LIVIA hava aracında yer alan aviyonik ekipmanların tümü EMI/EMC testini başarıyla 

geçebilecektir. Yapılan aviyonik tasarımların tümünde Conducted/Radiated tüm gürültülere 

karşı pasif filtre koruması yapılmakta, aynı zamanda özellikle içerisinde DC/DC dönüştürücü 

yer alan aviyoniklerde Common Mode Choke ve çift taraflı diferansiyel bobin ile manyetik ve 

iletim emisyonları bastırılmaktadır. 

 
Şekil 13: Livia Elektromanyetik Uyumluluk Donanım Yapısı 

2.1.6. Yıldırım (Lighting) Koruması 

Hava araçlarının tümü yıldırıma maruz kalabilecek ekipmanlardır. Bu yüzden gelen 

yıldırımın aracın elektronik veya elektromekanik sistemine zarar vermemesi gerekir. Gelen 

yıldırımın engellemek mümkün olamadığından onun bastırılması daha mümkün bir çözümdür. 

Aracın şasesi ve izoleli olmayan toprak hattı birbirinden yaklaşık 2KV izoledir. Yani şase hattı 

sadece aviyoniklerin mekanik kısımlarına bağlıdır. Bu yüzden gelen yıldırım Transient Voltage 

Suppressor (TVS) ve varistör gibi elemanlarla şaseye atılmaktadır. Şasenin bir kısmı 

alüminyum olmasından dolayı gürültü şasede bastırılmış olacaktır.  
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Şekil 14: Livia Yıldırım Absorbe Sistemi 

2.1.7. ESD (Elektro Statik Deşarj) Koruması 

LIVIA hava aracı hem seri üretim hem de arıza/bakım/onarım sırasında aviyonik 

ekipmanları sökülebilecek ve ESD’ye maruz kalma durumu insan müdahelesinden dolayı 

oluşabilecektir. Bu durumun önüne geçilebilmesi adına tüm aviyonikler ESD korumasına 

sahiptir. Bu koruma basit yapıda bulunan aviyoniklerin giriş filtre kısmında yer alan çift yönlü 

zener diyot benzeri elektronik komponentler ile sağlanmaktadır. 

 

2.2.     Gürültü Azaltma 

Uçan araçların sebep olduğu en büyük sorunlardan birisi de çevresel gürültüdür. Birçok 

uçan aracın aktif olarak kullanılacağı bir şehir ekosisteminde gürültü kirliliğinin önüne geçmek 

insan sağlığı ve psikolojisi için oldukça önem arz etmektedir. Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı 

(EASA) tarafından yapılan anket çalışmasına göre uçan arabalar için ideal ses şiddetinin 65 db 

civarında olması gerektiği anlaşılmıştır. Livia uçan arabaları aktif ve pasif gürültü engelleme 

yöntemlerini kullanarak bu seviyede bir gürültü çıkarmayı hedeflemektedir.  

 
Şekil 15: Uçan Araba Ses Karşılaştırması 

 

2.2.1 Kabin İçi Gürültü 

Kabin içi gürültüsünü azaltmak için aktif ve pasif gürültü azaltma yöntemleri tercih 

edilmiştir. Aracın gövdesi ve iç yüzeyi arasındaki boşluğa gürültü emici malzeme 

yerleştirilerek akustik emilim sağlanacaktır. Tercih edilen gürültü emici malzeme özellikle 

helikopter kabinlerindeki gürültüyü absorbe etmek için kullanılan ve ve iç kısmı poliüretan 

köpükten oluşan altıgen yapılı lifli polimerden meydana gelmektedir. Uygun yoğunlukta ve 

düşük ses empedansına sahip bu malzeme, araç kabininde iletim kaybı yaratarak gürültünün 

içeriye girmesini önlemektedir. 

 

Gövdede oluşan titreşimin birleşme noktaları akustik analiz ile belirlendikten sonra bu 

noktalara CLD (Constrained Layer Damping) malzeme uygulanacaktır. Bu malzeme aracın 

gövdesinde oluşan titreşim enerjisinin birleşip ses olarak yayılmasını engellemektedir. 
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Livia uçan arabanın gövde yüzeyinin 1:8’i camdan oluşmaktadır. Bu yüzden cam 

malzemesinin yalıtımına çokça önem gösterilmiştir. Aracın camları için ses emici ve bağlayıcı 

PVB (Polivinil Butiral) tabakasının ısı ve basınç ile birleştirilmesiyle üretilen akustik 

laminasyonlu camlar kullanılmıştır. 6 mm kalınlığında iki katmanlı akustik lameks camların 

yaklaşık 32 dB gürültü yalıtım değeri olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda ısı cam ile birlikte 

kullanıldığında ses yalıtımı performansı da artmaktadır. Bu sayede kabin dışı sesi büyük oranda 

azaltılması sağlanmış olacaktır. 

 

Uçuş esnasında yolcuların koltuklarının yan kısmından kolayca ulaşabilecekleri aktif 

gürültü engelleme sistemine sahip kulaklıkları takması planlanmıştır. Kulaklıkları takan 

yolcular, pasif gürültü azaltma yöntemleri ile şiddeti düşürülen dış sesleri, kulaklığın sunduğu 

aktif gürültü engelleme sistemi sayesinde duymayacaklardır. Ayrıca takılan kulaklık yolcuların 

kolay bir şekilde iletişim kurmalarını ve eğlence sisteminden istediklerini dinleyebilme imkanı 

sunacaktır. 

 
Şekil 16: Ses Şiddeti 

 

2.2.2 Çevresel Gürültü 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uçan araçların çıkardığı seslerin insanlarda baş ağrısı, 

kalp damar rahatsızlıkları, uyku bozukluğu ve bilişsel bozukluklara neden olduğunu 

açıklamıştır. [ötr 3] 17 binden fazla kişinin üzerinde yapılan bir uluslararası çalışmaya göre 

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı etkileyen bu tür olumsuz etkileri azaltmak amacıyla uçan araçların 

ses şiddetinin gün içerisinde 45 dB, geceleri ise 40 dB’i aşmamasını önermektedir. [ötr 4] Uçan 

arabanın tasarımının iyileştirilerek uçan arabanın yaydığı çevresel gürültünün Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından belirlenmiş olan seviyeye yakınlaşması öngörülmektedir. 

 

Çevresel gürültüyü azami seviyeye indirgemek için kanat ve pervane profilleri optimize 

edilmiş, flap-gövde arasındaki boşluklar önlenmiş ve motorlar aracın en üst kısmında, birbirleri 

ile olan uzaklıkları en uygun şekilde konumlandırılmıştır. Bu konumlandırma işlemi 

pervanelerin dönüşü esnasında gövde üzerinde oluşturacağı akış çizgileri dikkate alınarak 

yapılmıştır. Gövdenin aerodinamik tasarım hatları, vortex (girdap) oluşturmaması  sayesinde  

kabin dışı ve camlar arası gürültüyü de azaltacaktır.  Araçta tercih edilen 62 inç pervanelerin 

sağladığı boyut avantajı sayesinde pervanelerin hızının rüzgâr sesinin önüne geçmesini 

engellemektedir. Ayrıca bir motordaki pervanenin dönüş hızı ve fazı diğer motorlara göre 

ayarlanarak ek gürültünün önüne geçilecektir. Motorlar  ve pervanelerin bağlı olduğu pervane 

kolunda oluşacak titreşimlerden kaynaklı gürültüyü ise Pyrosorb-S yalıtım malzemesi ile 

azaltmak hedeflenmektedir. Pervane kolunun iç kısmındaki boşluklu kanal  yapısının 

titreşimini de yalıtım malzemesi ile gidermek mümkün olacaktır. 
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Şekil 17: Yalıtım Malzemesi  Uygulaması Pervane Kolu Kesit Görünümü 

Araç tasarımını iyileştirilmesi ile yapılacak gürültü engelleme yöntemlerinin yanında 

kalkış optimize edilecek, uçan arabaların rotaları yerleşim bölgelerindeki insanları rahatsız 

etmeyecek şekilde düzenlenecektir. Yerleşim alanlarına yakın bölgede bulunan dikey kalkış ve 

iniş alanlarından kaynaklanan gürültünün insanları rahatsız etmemesi için uçan arabaların 

motorları düşük devirde çalışarak iniş ve kalkış gerçekleşecektir. 

 

2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti  

2.3.5 Gövde Hasarı 

 Güvenlik için bir diğer çözümümüz ise aracın seyri halindeyken gövdesini olası 

hasarlardan, kazalardan korumak olacaktır. Tasarlanan iki katmanlı şase sayesinde yüksek 

dayanım gösteren araç yapısı güvenliği üst düzeye çıkarmaktadır. İskelet yapısında hava 

araçlarında sıklıkla kullanılan Al 5070 alaşımı kullanılmakta olup dış kaplamada, karbon fiber 

ve cam fiber kompozitleri tercih edilmiştir. Malzemelerin dayanımı sonlu elemanlar yöntemi 

ile Ansys programında modellenmiştir. Aracı ön ve üst kısımlarından uygulanan kuvvete 

karşılık oluşan şekil değiştirmeler ve gerilme değerleri belirlenmiştir. İki modelde de gövde alt 

kısmından sabitlenmiş olup 250-1000 N arası değişken yükler tanımlanmış olup şekil 

değiştirme ve gerilme değerleri ölçülmüştür. 

 

 
Şekil 18: Gövde üzerindeki toplam deformasyon dağılımı 
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2.3.7 Arıza Türleri ve Çözümleri 

 

 Arıza Açıklama Çözümler 

1 Çarpışma sonucu 

fiziksel hasar 

Kuşların, drone’ların ya 

da diğer nesnelerin 

çarparak araçta yapısal 

hasar meydana getirmesi 

● Gövdenin iskeletinde kullanılan 7050 

alüminyum alaşım sayesinde araç bu 

tür çarpışmalarda dahi güvenli bir 

şekilde iniş gerçekleştirebilecektir. 

● Önemli parçaların bulunduğu yerlerde 

kullanılan çok katmanlı yapısal, bu tür 

çarpışma durumlarında parçayı 

koruyacaktır. 

2 Motor arızası Uçuş esnasında motorun 

çalışmayı durdurması 

● 8 motorlu Livia uçan araba, bir 

motorun arızalanması halinde 7 

motoruyla güvenli iniş 

gerçekleştirebilecek güçtedir. 

3 Yıldırım 

çarpması 

Uçuş esnasında araca 

yıldırım çarpması 

sonucu yolcuların can 

güvenliğinin 

sağlanmaması ve 

araçtaki önemli 

bileşenlerin hasar 

görmesi 

● Araç kabini ve iç bölmelerin kompozit 

içerikli metal mesh ile 

kaplandığından, yıldırım çarpması 

durumunda statik elektrik gövdenin uç 

kısımlarında bulunan özel parçalar 

(static discharger) yardımıyla dışarı 

atılmaktadır. 

● Kompozit içerikli mesh aşılsa bile 

aviyonik ekipmanlar Metal Oxide 

Varistor(MOV) ve Transient Voltage 

Suppressor(TVS) ile gerilim/akım 

spike’ı bastırılacaktır. 

4 Bataryanın aşırı 

ısınması 

Bataryanın aşırı ısınması 

durumunda fiziksel 

hasar meydana gelmesi 

● Aviyonik parçaların aşırı ısınma 

durumunda aktif havalandırma 

sistemi, bu parçaları soğutacaktır. 

● Bataryalar birbirinden bağımsız 

olduğundan, hasar gören batarya 

kullanılmayacak, o bataryayı kullanan 

bileşen yedekli olduğu diğer bataryayı 

kullanacaktır. 

● Tüm bunlara ek olarak batarya 

sıcaklığı anlık olarak monitor edildiği 

için sıcaklık artması durumunda bağlı 

bulunduğu yükler diğer bataryadan 

beslenebilecektir. 

5 Uçuş Kontrol 

Bilgisayarının(U

KB)arızalanması 

UKB’nin arızalanması 

durumunda bu bilgi 

hemen display üzerine 

● UKB hem çift yedekli hem de 2 tane 

bulunmasından dolayı 3+1 yedekli bir 

sistem mimarisine sahiptir. Bu yüzden 
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hata bilgisi olarak 

yansıyacak ve kalıcı 

belleğe kaydedilecektir. 

UKB-1A arızalanırsa UKB-1B, eğer 

UKB-1 tümüyle arıza verirse UKB-

2A devreye girer. 

6 UNOKS ile RF 

haberleşme 

sisteminin 

arızalanması 

UNOKS ile ana 

haberleşme hattı Radyo 

frekans UHF(Ultra High 

Frequency) bandında 

yapılamaktadır. 

● Livia hava aracı siteminde hem UHF 

hemde HF(High Frequency) bandı 

kullanılmaktadır. UHF arızalanması 

durumunda HF devreye girecek ve 

anlık haberleşme devam edecektir. 

7 Merkezi Kontrol 

Bilgisayarının 

(MKB)arızalanm

ası 

MKB sistemi uçaktaki 

uçuş harici diğer 

sistemlerin kontolüne 

sahiptir. Bu yüzden 

arızalanması durumunda 

yedek bir bilgisayar 

yoksa uçan araba kırıma 

uğrayabilir. 

● MKB sistemi hem kendi içinde çift 

yedekli hem de 2 tane bulunmasından 

dolayı 4 yedekli bir sistemdir. Bu 

yüzden 4 sistemden birinin arıza 

vermesi merkezi sisteme arıza olarak 

yansımaz. Ayrıca arıza bilgisi Non-

volatile memory’de saklanır. 

 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

Senaryoda verilen şehirde 4 milyon insan yaşamaktadır. Merkezi bölgede yer alan çok 

katlı binalar bu bölgedeki insan nüfusunun oldukça fazla olduğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla, şehirde en yoğun uçan araba trafiğinin bu bölgede olması düşünülmektir. 

Merkezi bölgenin doğu kısmında yer alan hastane, kütüphane ve üniversite gibi yapılar, şehrin 

batı yakasında yaşayan insanlar için oldukça uzakta yer almaktadır. Ayrıca batı yakasındaki 

ulaşım sadece karayolu ile sağlandığından acil durumlarda hastaneye gitmek isteyen insanlar 

özellikle iş saatlerinde oluşan trafiğe takılabilmektedirler. Uçan araba ekosistemi özellikle acil 

durumlar için pratik çözümler sunabilmektedir. Şehirde yer alan havalimanı şehirde mevcut 

bir hava trafiğinin bulunduğunu göstermektedir. Şehirdeki uçan araba ekosistemi, mevcut 

hava trafiğinin önüne geçmemeli, havalimanını kullanan hava araçları ile uyum içinde 

çalışmalıdır. 

 

LIVIA uçan araba ekosistemi senaryoda verilen şehrin gereksinimlerini karşılayacak 

şekilde tasarlanmıştır. Şehirdeki uçan arabaların tüm mevsim koşullarına dayanıklı olması 

gerekmektedir. Ayrıca yüksek yağışlı, yıldırımlı veya sisli havalarda da kullanılabilmelidir. 

Bu sebeple uçuş güvenliği başlığında da anlatıldığı üzere araçta gerekli ısıtma ve soğutma 

çözümleri üretilmiştir. Araçlar radar, LiDAR, ultrasonik mesafe ve IR-LOCK gibi sensörleri 

sayesinde kapalı havalarda da hizmet verebilmektedir. 

 

Uçan araba ekosisteminin şehirde yaşayan 4 milyon insana en hızlı şekilde hizmet 

verebilmesi için LiviaPORT’ların en doğru yerlere konumlandırılması gerekmektedir. Uçan 

araba sisteminin şehre entegrasyonunun ilk fazı için şehrin merkezine 10 LiviaPORT entegre 

edilecektir. Ayrıca batıda, sadece kara ulaşımını kullanabilen insanlar için kırsal bölgeye, acil 

durumlar için hastaneye, ulaşım kolaylığı sağlamak için havalimanına ve tren istasyonuna da 

LiviaPORT’lar inşa edilecektir. İlk fazın ardından şehirdeki trafik durumuna göre kritik 

noktalara yeni LiviaPORT’lar açılarak yaşanan trafiğin tamamen önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır. 
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Şekil 19: LiviaPORT Konumları ve Ağ Yapısı 

Fosil yakıtla çalışan araçlar yerine tamamen elektrikle çalışan uçan arabaları 

kullanmak şehirdeki sanayi bölgesinin neden olduğu hava kirliliğini azaltmak için önemli bir 

adım olacaktır. Ayrıca tam otonom kargo modu ve SATCOM haberleşmesinin getirdiği 

menzil avantajı ile LIVIA uçan araba sistemi aksamış olan gemicilik faaliyetlerini 

hızlandırmak için de kullanılabilecektir. Sistemdeki uçan arabaların boyutları şehirdeki 

insanların boy ortalamalarına göre belirlenmiştir. Genişliği 140 cm, uzunluğu 510 cm ve 

yüksekliği ise 190 cm olan araçlar ekosistemde yer kaplamaz ve trafiğin hızlı bir şekilde 

akmasına olanak tanır. 

 

3.2.Hava Trafik Yönetimi Sistemi  

Hava araçları ekosistemi içerisinde birçok türde hava aracı bulunabilmektedir. Bu 

araçlara örnek olarak yolcu uçağı, savaş uçağı, helikopter, kargo uçakları, insansız hava 

araçları, kargo drone’ları ve yakın gelecekte uçan arabalar verilebilir. Geleneksel yöntemde 

hava araçlarının gözlem ve kontrolü havalimanlarında bulunan hava trafik kontrol 

merkezlerinden yönetilmektedir ve insana dayalı bir sistemdir. Ana kontrolcü ve en son karar 

veren kişi insandır. 

 

LIVIA uçan araba ekosistemi için tasarlanan hava 

trafiği sistemi yazılım tabanlı bir uygulamadır. 

Hava araçlarının tümünün yönetimi sırasında 

kritik kararların alınması, riski en aza indirebilecek 

yapay zekaya bırakılmaktadır. Yandaki görselde 

LIVIA Hava Trafiği Yönetim Sistemi yer 

almaktadır. 

 

Havada bulunan veya iniş-kalkış yapmış 

tüm hava araçları Uçan Nesne Otomatik Kontrol Sistemi’yle (UNOKS) anlık olarak 

bağlantılıdır. Tüm hava araçları uçuş öncesi, uçuş sonrası ve uçuş süresi boyunca değişken 

Şekil 20: Hava Trafiği Yönetim Sistemi 
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frekans bandında UNOKS sistemiyle uçan cismin tipini, anlık pozisyon bilgisini, rota bilgisini, 

yakıt veya batarya doluluk durumunu, varsa yolcu bilgisini paylaşmaktadır. 

 

İnsanlı-insansız hava araçları verdikleri bilgiler ile hava trafiğinin mevcut durumunu 

anlık olarak bir ağ yapısında toplanmasını sağlamış olacaktır. Tüm haberleşme ağ yapısı hem 

siber saldırılara karşı güvenilir olacak hem de kablosuz iletim sırasında 128 bit yeni nesil AES 

(Advanced Encryption Standard) ile uçtan uca şifrelenecektir. 

 

Havalanmak üzere motor çalıştıran bir uçan araba sistemi yukarıda sıralanmış olan 

verilerini UNOKS merkez sistemiyle paylaşır. Merkez sistemi belirlenen rota üzerinde, 

yaklaşma açı ve yüksekliğinde, iniş kalkış noktalarında vb. durumlar için uygun koşulun olup 

olmadığını kontrol eder. Uygun koşul olmayan rota veya iniş kalkış noktası için bu durumu 

bildirir ve hava aracının değişiklik yapması istenir. Hava aracı değişiklik yapana kadar UNOKS 

uçan arabanın uçuşuna müsaade etmez. Uygun değişikliğin yapılmasının hemen sonrasında 

uçuş onayı verilir ve hava aracı ilgili rotaya UNOKS sistemine periyodik aralıklarla bilgi 

vermeye devam eder. 

 

 
Şekil 21: LiviaPORT'lar 

 

 

Livia şarjı azalması durumunda bunu kullanıcı bildirir. Buna ek olarak iniş yaptığı 

noktada bulunan şarj istasyonundan hem Batarya-1(Uçuş Bataryası) hem de Batarya-2(Kara 

Sürüş Bataryasını) şarj eder. Batarya hücrelerinin yüksek şarj deşarj olma özelliği sayesinde 

bataryanın ömrünü çok düşük miktarda azaltır. Aynı zamanda sürekli olarak batarya değişimi 

yaşanmaması için bataryanın State of Health (SOH) bilgisi kullanıcıya sunulur. 

Araç uçuş planlamasını Uçuş Kontrol Algoritması içerisinde oluşturduktan sonra uçuş 

rota bilgisini Radyo Frekans ile Uçan Nesne Otomatik Kontrol Sistemi’ne (UNOKS) gönderir. 

BU sistem uçuş rotasının müsaitliğine göre bu rotanın uygun olduğunu geribesleme olarak 

verebilir. Ya da o rota üzerinden belirtilen saatte başka hava aracı geçişi olacaksa UNOKS 

alternatif rota bilgisini LIVIA’ya aktarır. Livia için o rota uygunsa kullanır, değilse yeni rota 

bilgisini UNOKS’a tekrar aktarabilir. 
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Şekil 22: Hava Trafiği Yönetim Sistemi 

Livia Ekosisteminde havalanı, hastane, karakol gibi alanlar uçan araba trafiğine kapalı 

olacaktır. UNOKS sistemi üzerinden dinamik geofence ile işaretlenecek olan konumlar 

üzerinden uçan arabalar rota oluşturamayacak, bu bölgeler sadece buradaki araçların 

kullanımına açık olacaktır. 

 

 
Şekil 23: Dinamik Geofence 

 

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL 

4.1.Tasarım Görselleri  
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Şekil 24: Kanat mekanizması servo yerleşimi 

 
Şekil 25: Yapısal konfigrasyon 
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Şekil 26: Araç içi yolcu yerleşimi 

 

4.2.Ölçeklendirilmiş Model 

 

● Livia uçan arabanın ölçeklendirilmiş modeli gerçek boyutun %6’sına (0,06) tekabül 

etmektedir.  

● Ölçeklendirilmiş model de quad x düzeninde olup 5 inç boyutunda pervane 

kullanılmasına imkân sağlamaktadır.  

● Motor yuvaları fırçasız dc motorların montajına imkân sağlayabilecek şekilde 

düzenlenmiştir.  

● Kanat katlama sisteminin hareketi, sıkı geçme mil göbek bağlantıları ile yapılacaktır. 

● Bağlantı aracı olarak civata ve somun elemanları kullanılacaktır. 

● Kanadın iki ucunda yataklar olup kullanacağımız ebatlardaki mil bu yataklara 

montajlanacaktır. Bu sayede sistem bir menteşe görevi görerek açma kapama 

hareketini sağlayacaktır.  

● Modelin üretimi katmanlı imalat yöntemi kullanılarak 3D yazıcı vasıtasıyla 

yapılacaktır. 

● Baskı kolaylığı ve üretim hızı gibi nedenlerden dolayı hammadde olarak PLA 

kullanılacaktır.  

 

  
Şekil 27: Ölçeklendirilmiş Model kanat mrkanizması 
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Şekil 28: Ölçeklendirilmiş Model teknik detay ölçüleri 
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4.3.Simülasyon 

Livia uçan arabanın hareket eden bir hava akımı içerisindeki basınç ve hız dağılımının 

simülasyonu yapılıp kanat ve gövdenin tepkisi incelenmiştir. Araç havada seyir halinde iken 

kanat üzerindeki basınç dağılımının gelen hava akışına karşılık düzenli bir yayılım gösterdiği 

gözlenmiştir. Aynı şekilde gövde hattı üzerinde hava akımının oluşturduğu hız eğrileri simüle 

edilmiştir.  

 
Şekil 29: Kanat Üzerindeki basınç dağılımı 

 
Şekil 30: Gövde üzerindeki basınç dağılımı 
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Şekil 31: Patlatılmış görünüm 

 
Şekil 32: Kapı Basamak Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 33: Kanat açma kapama mekanizması 
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