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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

 

1.1. Sistem Tanımı  

 

Kentsel Hava Hareketliliği (KHH), ulaşımı havaya taşıyarak mevcut ulaşım olanaklarını kökten 

değiştirecek bir hizmettir. Nüfusun sürekli artması nedeniyle, karayolu trafiği endişe verici 

oranlarda artmakta ve metropollerde trafik tıkanıklığı sorunu oluşmaktadır. Uçan araba kon-

septi, trafik tıkanıklığını azaltırken bireylerin kırsal alanları ve kentsel bölgeleri dolaşması için 

kestirmelerden oluşan gelişmiş yollar sağlayacaktır. Uçan arabalar dikey iniş ve kalkış (e-

VTOL) yeteneğine sahip, hızlanma alanı gerektirmeyen ve sıfır egzoz emisyonlu temiz itiş gü-

cünün önemli faktörü nedeniyle, çevre dostu şehirler söz konusu olduğunda popüler hale gele-

cek olan araçlardır.  

Herkes tarafından kabul edilebilir bir tasarım yapma amacımızdan dolayı aracımızın ismini Os-

manlıca dış görünüş anlamına gelen “Zevahir” olarak belirledik. Günümüz ulaşım standartlarını 

analiz ederek, günümüz problemlerine çözüm odaklı tasarım prensibi ile yaklaştık. Zevahir ara-

cımızda 2 kişilik yolcu kapasitesi bulunmaktadır. Aracımız hem hava da hem de karada seyir 

imkânı sunar. Aracımız 4 rotorlu maksimum 50 kW gücünde, 8 elektrik motorlu stabil ve den-

geli uçuş kapasitesine sahiptir. Tüm güvenlik sertifikasyon süreçlerinden rahatlıkla geçebilecek 

ve aerodinamik yapısıyla dezenformasyonları absorbe edecek yapıdadır. Aracımız hava mo-

dundan kara moduna geçerken dinamik tasarımı sayesinde pervaneler katlanır ve daha az yer 

kaplar. Bu sayede seyir kolaylığı sağlanır. 

Havacılık sektöründe ağırlığın çok önemli bir rolü bulunmakta ve ağırlığı minimuma indirmek 

çok önem arz etmektedir. Bu yüzden aracımızda kompozit malzeme çeşitlerini yoğun olarak 

kullanmayı tercih ettik. Çünkü kompozit malzemeler aracın ağırlığını hafifletmekle beraber 

yüksek dayanım ve rijitlik sağlamaktadır. Aracımız UART, SPI ve I2C protokolleri ile mer-

kezle iletişim halinde olacaktır. Merkez ve araçlar arası iletişim uçtan uca şifreli şekilde yapı-

larak spoofing (sahtecilik saldırıları) gibi sızıntıların sinyal bozucu ve yanıltıcı kullanılarak 

önüne geçilmesi planlanmaktadır. 

Zevahir aracımızın sistemi oluşturulurken çevrecilik, güvenlik, teknolojik uyumluluk gibi kri-

terler göz önüne alınmıştır. Özellikle çevrecilik konusunda geri dönüştürülebilir ve enerji ve-

rimliliği yüksek malzemeler tercih edilmiştir. Aracımızın tamamen elektrik enerjisi ile çalış-

ması günümüz ulaşımının en büyük sorunlarından olan çevre kirliliğini en aza indirecektir. Oto-

nom aracımız yapısı itibariyle beklenmeyen durumlara maruz kalabilir. Biz tüm bu durumları 

öngörüp kullanılan tüm sistemlerde önceliğimizi güvenliğe vermeyi tercih ettik. Ön Tasarım 

Raporunda (ÖTR) belirtilen bazı sistem veya materyaller tedarik, güvenlik, çevrecilik gibi so-

runları sebebiyle değiştirildi. Kullanılan yeni sistemler araca konfigüre edilmiştir. Yapılan tüm 

değişiklikler alt başlıklarda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 
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Tablo 1. Zevahir Sistem Tanımı  

 
 

1.2.Sistemin Nihai Performans Özellikleri  

 

Sistemin nihai performansı oluşturulurken araç konseptinin gereksinim ve isterleri incelen-

miştir. Yapılan hesaplamalar neticesinde hem kullanıcı isterlerini hem de teknolojik isterleri 

karşılayabilecek performans özellikleri ortaya çıkmıştır. Kavramsal performans özelliklerinde 

üretilebilirlik ve ağırlık kırılımı gibi sebeplerden dolayı değişikliğe gidilmiştir. 

 

Tablo 2: Sistemin Nihai Performans Özellikleri Tablosu 
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1.3.Nihai Sistem Mimarisi 

Zevahir Sistem Mimarisi; uçan araba sisteminin uygulanması için birlikte çalışan sistem bile-

şenlerini, geliştirilmiş ve genelleştirilmiş sistemleri içerir. Kullanılan çoklu sistemlerin davra-

nışları göz önüne alınarak kavramsal mimaride değişikliklere gidilmiştir. Özellikle araç güven-

lik ve yedeklilik sistem bileşenleri revize edilip nihai mimari oluşturulmuştur. Tüm revize sü-

reçlerinde sistemin basit ama efektif olmasına özen gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1: Zevahir sistem mimarisi 

 

1.4. Alt Sistemler Özeti 

1.4.1. Güç Aktarma Sistemi (Hava Koşulu) 

Araçta 4 motor kolunda 2 adet ters dönüşlü pervane olacak şekilde toplam 8 adet fırçasız BLDC 

motor kullanılmıştır. Bu motor için dezavantajlar ve avantajlar göz önünde bulundurularak 

MGM COMPRO üretimi REB 50 modeli seçilmiştir. REB 50 motorlar nominal 30 kW güç, 

maksimum 50 kW güç, 200 Nm torka sahiptir. Motorun verimliliği %92-98’dir. Motorda sıvı 

ve hava soğutma kullanılacaktır. Motorların bir tanesi 12 kg kütleye sahip olup toplam 96 kg 

kütle olacaktır. Motorlar 400V ile 800V arasındaki gerilimde çalışmaya uygundur. Yapılan 

araştırmalar sonucunda MGM COMPRO’nun aracımız için özel ve teknik kriterlerimizi karşı-

layacak bir motor üretebilecekleri sonucuna vardık. Bu REB 50 motorunu seçmemizin en bü-

yük nedeni, çok düşük devir çıkışı ile birleştirilebilen yüksek tork sayesinde bizim aracımızda 

rahatlıkla kullanılabilir olmasıdır. 

Aracımızda 8 adet rotor mevcuttur. Kullanılacak pervane Sensenich üretimi, çift bıçaklı ve 

kompozit malzemeden üretilen (CFRP) C72RG modeli boyutlandırılarak kullanılacaktır. Per-

vanenin çapını 2026 mm (79,5 inç) belirleyip itki sisteminde toplam itkinin araç ağırlığının iki 

katı kuvvet oluşturulması hedeflenmiştir [1]. 
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1.4.2. Güç Aktarma Sistemi (Kara Koşulu) 

BLDC motorlar rotorunda kalıcı mıknatıs, statorunda ise kutup sargıları bulunan doğru akım 

motorlarıdır. Rotordaki kalıcı mıknatıslar ile stator sargılarındaki dönel manyetik alanın etkile-

şimi sonucunda elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülmektedir. Araçta arka tekerleklere 

şaft ile bağlı iki adet MGM COMPRO üretimi REB 90 modeli kullanılacaktır. Motorun modeli 

kara seyrine uyumluluğu göz önünde bulundurularak seçilmiştir. REB 90 motorlar nominal 60 

kW güç, maksimum 80 kW güç, 300 Nm torka sahiptir. Motorun verimliliği %94-98’dir. Araç 

karada seyrederken motor çıktı hızı, kullandığımız motor sayesinde kolayca değiştirilebilmek-

tedir. Aracın geriye doğru gitmesini sağlamak için motorun güç fazının sırasını değiştirerek 

döner manyetik alanın yönü değiştirilecektir. Kullanılan bu sistem sayesinde yoldan kayıp, 

torktan kazanç sağlanması hedeflenmektedir.  

 

Tablo 3: REB 90 Teknik özellikleri 

 

1.4.3. Araç Yönlendirme Sistemi (Hava Koşulu) 

Araçta bulunan 4 rotor X biçiminde ön ve arkaya çapraz olacak şekilde yerleştirilmiştir. Perva-

nelerde bulunulan katlanabilir mekanizma sayesinde araç rotor konumlarını otonom olarak 

ayarlayabilecektir. Rotorların çapraz olarak konumlandırılması sayesinde amaçlanan toplam 

tork veya dönme kuvveti elde edilecektir. Her bir rotorda açısal momentum oluşmakta ve rotor 

hem itki hem de tork üretmektedir. Araçtaki X biçimli pervane konumlandırması sayesinde sol 

ön ve sağ arka saat yönünde, sağ ön ve sol arka saat yönünün tersinde hareket ederek açısal 

momentumu dengede tutmaktadır. Aracımızda her rotorda 2 adet ters dönüşlü motor bulunmak-

tadır. Bu motorlar da güç kaynağı frekansı değiştirilerek motorların hızı kolayca değiştirilir ve 

momentum oluşturularak manevralar sağlanır. Bu sayede araç etki-tepki prensibinden yararla-

narak uçuş için gereken gücü yönlendirmiş olur.  

 

1.4.4. Araç Yönlendirme Sistemi (Kara Koşulu) 

Aracın kara yönlendirme sistemine monte edilmiş servo motor yardımı ile araç yönlendirilmesi 

gerçekleştirilir. Otonom özelliklere göre uyarlanmış EPS (Elektrik Kontrollü Direksiyon) sis-

temi kullanılmaktadır. Bu sistemdeki elektronik kontrol ünitesi araçta bulunan sensörlerden ve 

merkezi yapay zekadan gelen araç hızı, çevre etkenleri gibi verileri alarak motorun koluna ak-

tarması gereken gücü(çıktıyı) belirler. Araç bu özellikleri sayesinde dönme noktasını ve asi-

metrik (paralel olmayan) manevraları rahatlıkla yapabilir. 

 

1.4.5. Süspansiyon Sistemi 

Aracın ön ve arka kısmında Mercedes firmasının geliştirdiği Magic Body Control süspansiyon 

sistemi kullanılmaktadır. Aracımızın ön kısmına yerleştirdiğimiz kamera, bu sistem ile ortak 

olarak çalışacak ve bu sayede araç karada seyir halindeyken çukur vb. etmenlerden en az şekilde 

etkilenmesi sağlanacaktır. Bu sistem günümüzde birçok araç modelinde kullanılmaktadır. İniş 

sırasında süspansiyonun üzerine yüklenebilecek gerilmeleri en aza indirmek amaçlanmıştır [2]. 
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1.4.6. Fren ve Enerji Geri Kazanım Sistemi 

Aracımızda gereksiz sayılabilecek tüm enerjiyi olabildiğince geri dönüştürmeyi amaçladığımız 

için elektrik makinesini frenleme sırasında jeneratör olarak hareket ettirip kinetik enerjiyi elekt-

rik enerjisine dönüştürüp bir aküde toplanmasını sağladık. Bu sayede kaybedilen enerjiyi reje-

neratif frenleme ile geri kazandık. 

Araç fren yaparken aküye maksimum 60kW elektrik gönderilmesi pilin bozulmasını engelle-

mek için konulan elektronik bir limittir. 

 

1.4.7. Katlanır Rotor Kolu Sistemi 

Katlanır rotor kolu sistemimiz toplam 2,6 metre uzunluğunda tek serbestlik dereceli bir yapı-

dadır. Rotor kolu sisteminde 4 adet DC motor tahrikli yönlendirme sistemi mevcuttur. Rotor 

kolu tasarlanırken kanata etki eden yüklere dayanabilecek özellikte olması, yerçekimi kuvvet-

lerinin azaltılması için düşük yoğunlukta olması ve yorulma ömrünün uzun olması gibi kriterler 

göz önüne alınmıştır. Rotor kolu yarı-monokok yapıda tasarlanmıştır. Mukavemeti arttırmak 

için profiller (rib) ve iç desteklerden (kiriş perdesi, kabuk yapı) faydalanılmıştır. Kolda kulla-

nacağımız kopma mukavemeti (σK) 550 N/mm2, yorulma mukavemeti 100 N/mm2 olan “Kar-

bon Elyaf/Epoksi Kompozit” malzeme kombinasyonu sayesinde düşük özgül ağırlıklı ve ol-

dukça mukavim bir rotor kol sistemi ortaya çıkmıştır. Kolun mukavemetini arttırmak için içe-

rideki sandviç yapıda ara malzeme olarak PVC veya PET köpük ile balsa ağacı kullanılabilir. 

Motorların ve rüzgârın oluşturacağı titreşim göz önüne alınarak rotor kolu içinde ve kanat dip 

bölgesinde “OKSB Silindirik Titreşim Sönümleyici” ürün kullanılacaktır. Gürültü azaltmada 

da belirttiğimiz malzemeler sayesinde mukavim ve sessiz bir sistem ortaya çıkmıştır. Kullan-

dığımız bu sistem ÖTR’de kullandığımız sabit hatveli pervane sistemine göre hem maliyetleri 

düşük hem de daha ergonomik olduğu için, yaptığımız analizleri de baz alarak bu katlanır rotor 

kolu sistemini kullanma kararı aldık. 

 

 
Şekil 2: Tasarlanan rotor kolu sistemi 
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1.4.8. Acil Durum Paraşüt Sistemi 

Aracımızda tüm arızalara karşı gerekli önlem ve çözümler mevcuttur. Bir motorda çıkan arıza 

sonrasında diğer motorların gücü ile acil iniş noktasına acil iniş yapılması, elektrik bağlantıla-

rında sorun olduğunda aracımız havada ise acil iniş, karada ise uygun noktaya park gibi durum-

lar bu önlem ve çözümlere örnek verilebilir. Tüm bu mekanik ve elektrik aksaklıklarda kulla-

nılan çözümler ve alınan önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ise en son çare olarak nitelen-

dirdiğimiz acil durum paraşütü devreye girmektedir. Yaklaşık 80 kg ağırlığında olan acil durum 

paraşütü aracımızı yeryüzünde uygun bir konuma güvenli bir şekilde indirmeyi amaçlamakta-

dır. 

 

1.4.9. Otonom araç kontrol sistemi: 

Otonom araçların kontrolü için sensörler büyük önem taşımaktadır. Araçta kullandığımız Radar 

sistemi ile belirli frekanslarda elektromanyetik dalgalar gönderilerek cisimlerden geri yansıyan 

dalgaları özel yöntemlerle analiz edip hedef cismin hız ve büyüklük verilerine ulaşılmasını, 

Dijital kameralar ile  aracın trafik ışıklarını, yol işaretlerini, diğer araçları ve yayaları tanıma-

sını, Lidar (Light Detection and Ranging) algılayıcılar ile aracın etrafındaki nesnelerin hangi 

yönde olduklarını ve hangi  yöne hareket ettiklerinin tespit edilmesini, Ultrasonik algılayıcılar 

ile aracımızın yakınında bulunan nesneleri tespit etmesini, GPS sistemi ile aracımızın istenilen 

rotadan istenilen konuma en hızlı sürede gidebilmesini sağlamış olduk. Ayrıca GPS sisteminin 

çalışmasını aksatmamak için (Tünel ve yoğun ormanlık alan GPS sisteminin çalışmasını sek-

teye uğratır.) ataletsel seyrüsefer cihazları (INS) ile destekledik. Tüm bu teknolojik sensörleri 

aracın belli bir yerinde toplamaktan ziyade herhangi bir hasar anında tüm sensörlerin etkilen-

memesi için aracın farklı konumlarına yerleştirdik [3].  

 

1.4.10. Enerji Depolama Sistemi 

Yüksek özgül enerjileri, uzun ömürleri ve kendi kendine düşük deşarj oranı gibi özelliklere 

sahip lityum-iyon bataryalar, elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Avantajları 

göz önüne alınarak pil takımı tasarımı için silindirik hücreler bu sebeple seçilmiştir. Tablo 4'te 

verilen kimyasal bileşimlerine, nominal voltajlarına, ağırlıklarına, özgül enerjilerine ve yaşam 

döngülerine göre piyasada bulunan çeşitli silindirik hücreleri karşılaştırdık. Uçan arabamız Ze-

vahir’de milli lityum-iyon batarya üreticisi Aspilsan tarafından geliştirilen yerli batarya sistemi 

kullanılacaktır. Aspilsan üretim planına geçilecek, ara dönem içerisinde ise farklı alternatif kay-

naklar edinilecektir. Bu kaynaklar göz önüne alındığında, diğer piller arasında iyi bir nominal 

voltaj, daha iyi kapasite ve en az ağırlığa sahip olduğu için LG 18650 HG pil hücresini kulla-

nılması gerektiği sonucuna varılmıştır [4]. 
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Tablo 4: Elektrik bataryaları tablosu 

 
 

• Batarya Yönetim Sistemi 

Batarya yönetim sistemi batarya grubunun güvenli işletim sınırları içerisinde çalışmasını sağ-

layan elektronik bir sistemdir. Bu amaçla kullanılacak batarya yönetim sistemi batarya grubu-

nun voltajını, akımını, sıcaklığını, şarj durumunu ve tahmini kalan enerji miktarını gösterebil-

mektedir. Aracımızda kullandığımız batarya yönetim sistemi, Texas Instruments firmasının 

Bq77216 Batarya yönetim sistemi olarak belirlenmiştir. 

 

• Pil Hücre Dengeleme Sistemi 

Elektrikli araç bataryalarında gerekli enerjiyi elde edebilmek amacıyla çok sayıda hücre kulla-

nılır. Hücreler arasındaki dengesizliği gidermek ve hücre ömrünü, dolayısıyla da batarya öm-

rünü artırmak için hücre dengeleme sistemi kullanılmaktadır. Pasif dengeleme sistemini kulla-

narak batarya içinde yer alan hücrelerde şarj sırasında oluşan fazla enerjinin, seri bağlı denge-

leme dirençleri üzerinden boşaltılması şeklinde uygulanmaktadır [5]. 

 
Şekil 3: Pasif dengeleme akış diyagramı 

• Batarya Termal Yönetim Sistemi 

Soğutma sisteminin amacı bataryayı optimum sıcaklık aralığında tutmak, performans ve yıp-

ranma arasında en iyi dengeyi sunmaktır. Zevahir aracında batarya termal yönetim sisteminde 
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yüksek verimliliğe sahip aktif sıvı soğutmalı sistem kullanılmaktadır. Dolaylı yoldan temas 

eden sıvı soğutuculu sistem, pil modülü ve çevresi arasında daha iyi izolasyon ve performans 

değerleri sağlamaktadır [6]. 

 
Şekil 4: Aktif sıvı soğutmalı sistem 

 

Şekil 4’te aktif sıvı soğutma sistemi görülmektedir. Bu şekilde iki çevrim vardır. Birincil çev-

rim soğutucu akışkan pompa ile sirküle edilir, ikincil çevrim ise klima çevrimidir. 

 

• Şarj Kontrol Algoritmaları 

Bataryaların tam olarak ve dengeli bir biçimde şarj edilip edilmediğinin kontrol edilebilmesi 

için kontrol algoritmalarına ihtiyaç duyulmuştur. Burada temel olarak mikro kontroller aktif 

hale getirildiğinde, bataryalar ile bağlantı oluşturularak toplam voltajın değeri görülebilmekte-

dir. Bataryaların tam olarak şarj edildiği durumda bağlantı koparak şarj işlemi duracaktır. Bu-

nunla birlikte bataryalar tam olarak şarj edilmediğinde voltaj ve sıcaklık değerleri her bir batar-

yanın kontrol edilerek normal şartlar ile karşılaştırılmalıdır. Elde edilen değerler olması gereken 

değerlerin dışında ise operasyon durdurulmalıdır. Bataryalar arasındaki en dengesiz olarak şarj 

edilmiş batarya tespit edilerek sorun giderilmelidir.  

 

1.4.11. Araç Yapısalı Sistemi 

Araç şasisinin dayanıklılığı; hafif, rijit ve az parçalı olması, mekanik kısımları kolayca takılıp 

sökülen yapıda olması, uçuş esnasında oluşacak titreşimleri sönümleyebilmesi, iniş esnasındaki 

yük birikimini azaltması ve bunlara karşın maliyetinin az olması gibi tüm etkenler göz önüne 

alınarak tasarımı yapılmıştır. Araç ağırlığındaki %10'luk bir azalma %6-%8'lik elektrik ekono-

misi iyileşmesine yol açabilmektedir [1]. Bu yüzden Zevahir için hafif araç şasi tasarımı, aracın 

verimliliğinin arttırılması için büyük bir potansiyel sunmaktadır.  

Üretilecek şasi, monokok ve platform tipi şasi yapılarının entegrasyonundan faydalanılarak ta-

sarlanmıştır. Alt şasi platform tipi bir yapıyken, üst şasi monokok bir şasi tipidir. Platform şasisi 

alüminyum malzemeden, monokok şasi ise karbon fiber-epoksi kompozit malzemeden tasar-

lanmıştır. Araçta tek yönlü 300 g/m2 karbon fiber kumaş ve epoksi, polimer matrisli kompozit 

malzeme kullanılmıştır. Vakum infüzyon tekniği yardımıyla tabakalı kompozit malzeme, şasi 

üretimi için kullanılmıştır. Alt şaside ise yine hem hafif hem de dayanımı yüksek olan, araçta 



11 

[SKYLINE] 

oluşacak tüm burulma ve titreşimleri sönümleyebilecek 5754 seri Alaşım Alüminyum kullanıl-

mıştır. 

 
Şekil 5: Tasarlanan platform-monokok şasi 

 
Şekil 6: Vakum İnfüzyon yönteminde kullanılan elemanlar 

 

1.5. Uçuş Zarfı 

Aerodinamikte uçuş zarfı, belirli bir atmosferik yoğunluk verilen maksimum hız ve yük faktö-

rüne göre bir hava platformu için operasyonel limitleri tanımlar. Uçuş zarfı, nitekim bir uçağın 

güvenli bir şekilde çalışabileceği bölgedir. 

Bir uçan araba “zarfın dışında” uçarsa hasar görebilir. Bu nedenle rüzgâr ile ilgili sınırlamala-

rımız 50 knot (92,6 km/s) olarak belirlendi [7]. Havada kalma süresi kullandığımız batarya 

teknolojisi ve seçtiğimiz hafif malzeme seçimi sayesinde 29,3 dakika olarak düşünülmektedir. 

Aracın hızlı şarj süresi yaklaşık 25 dakikada %80 olacak şekildedir. Aracımızın menzili, ülke-

mizin en büyük şehri olan İstanbul baz alındığında kullanıcının istediği her konuma rahatça 

gidebileceği 65km (40 Mil) olarak belirlenmiştir. Aracımızın yaklaşık seyir hızı 90 km / s ola-

caktır. 2 kişilik yolcu kapasitesine sahip aracımız toplam 220 kg faydalı yük taşıma kapasitesine 

sahiptir. Uçuş zarfı oluşturulurken öncelikle araç konsepti görevlerinin ister ve gereksinimleri 

baz alınmıştır. Üreticilerin vermiş olduğu data sheet kullanılarak yapılan hesaplamalar ve ana-

lizler ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen veriler değerlendirilerek en uygun uçuş zarfı 

ve tasarım oluşturulup, maksimum itki verimliliği ve enerji tasarrufu sağlanmıştır.  
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1.5.1. Aracın ağırlık kırılımı 

Zevahir aracının ağırlık kırılımı oluşturulurken sistemin hem mukavim olması hem de hafif 

olmasına özen gösterilmiştir. Bunun neticesinde aracın kolaylıkla havalanması için gerekli 

olan, aracın ağırlığını hafifleten kompozit malzemeler araçta yoğun olarak kullanılmıştır. 

Çünkü kompozit malzemeler araca hafiflik kazandırmasıyla beraber yüksek dayanım ve rijitlik 

sağlamaktadır. Doğal lifli kompozitlerin hafif ve düşük maliyetli olması sebebiyle uçan aracı-

mızın kapı panellerinde, koltuklarında, tavan döşemesinde ve bagaj konsolunda kullanılması 

uygun görülmüştür. Aracımızın en ağır ve en büyük olan gövde kısmı ile kabuk kısmında kar-

bon fiber takviyeli plastik kompozitleri kullanılmayı uygun gördük. Aracımızın uçmasını sağ-

layacak pervanelerde ise polimer kompozit malzeme kullanılmaktadır. Tüm etkenler incelene-

rek araç ağırlık kırılımı tablosu oluşturulmuştur. 

Tablo 5: Araç ağırlık tablosu 

 

1.5.2. Analiz Sonuçları 

Autodesk Flow Design yazılımı kullanılarak aracımızın; uçuş için sürüklenme katsayısı(cd), 

dikey kalkış için sürüklenme katsayısı, karada seyir halinde ki sürüklenme katsayısı gibi değer-

leri ve aracımızın bu durumlarda en çok hangi bölgesine basınç uygulandığı gözlemlenmiştir. 

Zevahir akış analizi videosu: https://youtu.be/7-qQamS4KVA  

 
Şekil 7: Aracımızın havada seyir halindeki analiz sonuçları 

https://youtu.be/7-qQamS4KVA
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Şekil 7’de gösterildiği gibi Zevahirin rüzgarla ilk karşılaştığı kısım olan ön gövdesi daha fazla 

basınca maruz kaldığı için tasarımda iyileştirilmelere gidilmiştir. Aracımızın havada 100 km/s 

seyir hızında karşılaştığı en büyük basınç 22.481 pascal seviyelerinde, uçuş için ortalama sü-

rüklenme katsayısı ise 0.82 cd değerindedir. Daha doğru sonuçlar elde edebilmek adına aracı-

mızın havada maksimum performansını gösterdiği 7 derecelik bir eğimle uçtuğu varsayılmıştır. 

 

 
Şekil 8: Aracımızın karada seyir halindeki analiz sonuçları 

 

Şekil 8’de ki analiz sonuçları incelendiğinde ise 80km/s hız ile hava seyir halinde elde edilen 

sonuç gibi en çok basıncın aracımızın ön tarafında oluştuğu sonucuna varılmıştır. Karada se-

yir halinde ortalama sürüklenme katsayısı 0.69 cd, karşılaştığı en büyük basınç değeri ise 

27.273 pascal değerindedir. 

 
Şekil 9: Aracımızın dikey kalkış durumundaki analiz sonuçları 

 

Dikey kalkış sırasında hızlanma yönü yukarı doğru olduğu için basınç aracımızın tavan, per-

vane ve ön cam bölgelerinde daha fazla gözlemlenmiş, karşılaşılan en büyük basınç değerinin 
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2.581 pascal değerinde olduğu görülmüştür (Şekil 3). Dikey kalkış sırasında Zevahirin orta-

lama sürüklenme katsayısı 0.64 cd’dir. 

 

1.5.3. Kara Güç İhtiyacı 

Uçan arabamızın kara güç ihtiyacı, yuvarlanma direnci ve arabaya uygulanan rüzgâr direncine 

göre ihtiyaç duyulan tork ve moment bulunmuştur. Karada ivmelenme güç hesabı yapılmıştır. 

Karada yokuş tırmanma güç hesabı yapılarak aracımızın 7°’de yokuşu tırmanması için ihtiyaç 

duyulan güç ve kuvvet elde edilmiştir. Aracımız karada güvenli bir şekilde yolculuk edebilmesi 

için kara yollarında hız limiti uygulanarak maksimum hız 120 km/s ve seyir hızı 90 km/s olarak 

belirlenmiştir. 

1.5.4 Hava Güç Hesapları ve Rotor Boyutlar 

Aracımızın havadaki güç hesabı yapılırken havada uçuş yüksekliğimiz 35m irtifaya göre hava-

nın yoğunluğu ve ses hızı hesabı yapılmıştır. Çevre şartlarını ve momentum teori analizi kulla-

narak pervane boyutları ve rotor sağlamlığı hesaplanmıştır. Sonrasında momentum disk teorisi 

ile pervane için toplam güç hesaplanmıştır.  
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1.5.5. Uçuş süresi 

 

Aracımızda kullandığımız li-ion batarya paketi ile 83 kWh toplam kapasiteye sahiptir. Her 

biri 3.6v, 3Ah 22x4s4p pil konfigürasyonunda toplamda 316,6V gerilim ve 264Ah akım elde 

edilmiştir. Bu sayede uçan arabamıza havada 29,3 dakika uçuş süresi sağlanmıştır. 

 

1.5.6 Karşılaştırma 

 

Zevahir aracının komponentleri belirlenirken kullanıcıların istekleri ön plana alınmıştır. Uçuş 

zarfı kullanıcı istek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Kullanıcı odaklı tasarım 

ilkesine dayanılarak tüm uçuş zarfı, görev belirleme ve tasarım süreçleri revize edilmiştir. Kul-

lanıcıların geri dönüşlerini sağlamak amacıyla bir anket oluşturulmuştur. Ankete katılan 10-65 

yaş arasında ortalama 27 yaşındaki kullanıcılar, farklı şehir ve ülkelerden katılım sağlamışlar-

dır. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı “Uçan Araba Karşılaştırma” anketine gelen cevaplar analiz 

edilmiştir. ÖTR’de belirtilen komponent ve hesaplarda değişiklikler bu şekilde yapılmıştır.  

 
Şekil 10: Araç özellik karşılaştırması 
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Şekil 11: Anket sonuçları 

 

Tablo 6: Uçan Araba karşılaştırma tablosu 

 
 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ 

 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği 

 

Akıllı sistemler üzerine yerleştirilen algılayıcılar (ultrasonik, kamera, kızılötesi), GPS sistem-

leri, uzaktan haberleşme cihazları, ses ve görüntü aktarma sistemleri gibi donanımlarla elde 
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edilen veriler kullanılarak, hedeflenen amaçlar gerçekleştirilebilmektedir. Bu Algılayıcılar, 

GPS alıcı ve haberleşme cihazları navigasyon için gerekli yardımcı aletlerdir. Zevahir otonom 

bir araç olduğu için kontrol ünitesi sensör odaklı tasarlanmıştır. Bu sensörler, lidarlar, radarlar, 

navigasyon sistemleri ve internet erişimi sayesinde çevredeki diğer otonom araçlarla irtibat ku-

rarak trafik düzenini sağlıklı bir şekilde işleyebilecektir. Diğer araçlarla senkronize bir şekilde 

çalışabilmesi yine aynı şekildeki yol güzergâhındaki radarlar, sinyalizasyon sistemleri, trafik 

şeritleri, her türlü yol çizgilerinin de kendi içerisinde standartlarının olması, arada kör nokta 

bırakmayacak şekilde otonom araçtaki sistemlerle haberleşebilme yeteneklerinin ve nitelikleri-

nin bulundurulmasıyla sistemlerin görevini aksatma gibi durumlar en aza indirilmiş ve kazaya 

sebep olacak durumlar olabildiğince ortadan kaldırılmıştır [8]. 

Şasi karbon fiber kumaş ve epoksi, polimer matrisli kompozit malzeme kullanılarak tasarlan-

mıştır. Böylece aracın ağırlığını düşürmek amaçlanmış ve olası bir soruna karşı yolcuların ve 

bataryanın güvenliği sağlanmıştır. Kaza anında hasarı minimuma indirmek amaçlı aracın gövde 

ve kabuğu kompozit malzemelerle üretilmiş olup araç karada seyir halindeyken yine olası bir 

kaza durumunda yolcu güvenliğine önlem amaçlı, araç hızı kurallara uygun şekilde sınırlandı-

rılmıştır. En kötü durumu göz önünde bulundurduğumuzda çarpışmadan hemen önce, çarpışma 

sırasında ve hemen sonrasında çarpışmanın kritik parametrelerini ve bilgilerini sadece kay-

detme ve depolama amaçlı olan veri kaydedici kullanarak kaza sırasında yaşanılan olaylar hak-

kında bilgi sahibi olmak amaçlanmıştır. 

Aracımızda 8 adet BLDC motor kullanılmaktadır. Bu motorların maksimum 4 tanesi arızalan-

dığında kalan 4 tane motor aracın güvenli bölgeye otomatik iniş gerçekleştirmesini sağlayıp en 

yakın acil servis kurumlarını aramaktadır. Isı, BLDC fırçasız motorlarının arızalanmasındaki 

en büyük etmendir.175F sıcaklık civarında mıknatıslar demanyetize olmaya başlar. Bu durum 

motorlarda güç kayıpları başlatır. Kullandığımız elektronik akış kontrol valfleri, soğutma sıvı-

sını farklı akış döngülerine yönlendirir.  BLDC motor tahrikli küresel vana, soğutma sıvısının 

farklı döngülerde akış kontrolü yapabilmesini ve motorumuzun ideal sıcaklığa ulaşmasını sağ-

lar. Motor güvenliğini tehlikeye atan bir diğer etmen motor yataklarındaki kirdir. Yataklarda ki 

kir sebebi ile rulmanlar aşınırsa, rotor mıknatıslara temas eder ve motorun bozulmasına sebep 

olur. Bu hata göz önüne alındığında uzun ömürlü rulman tercih edilerek rulman aşınması erte-

lenecek ve bakımda kontrol edilecektir.  Motorların konumu ise yolcu güvenliği açısından ka-

binden olabildiğince uzakta konumlandırılmıştır. Yine yolcu güvenliği açısından paraşüt sis-

temi havada seyir halindeyken acil durumlara karşı devreye girmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca 

yedek paraşüt sistemi de entegre edilmiştir.  

“Batarya Koruyucusu” olarak bilinen Batarya Yönetim Sistemi (BMS) Bq77216 ürünü geri-

lim ve sıcaklık izleme dahil aşırı gerilim (OVP), düşük gerilim (UVP), açık Tel (OW), ve aşırı 

sıcaklık (OT) koruma Li-ion pil paketi sistemlerini kullanmaktayız. Her hücre, aşırı gerilim, 

düşük gerilim ve açık kablo koşulları için bağımsız olarak izlenir. Harici bir NTC termistör 

ilavesi ile cihaz aşırı sıcaklık durumları tespit edilir. Bataryamızda kullandığımız alçaltıcı 

yükseltici   çevirici ve galvanik izolasyon metodu ile Li-ion metodu ile Li-ion piller üzerinde 

elektriksel izolasyon sağlanmıştır. 



18 

[SKYLINE] 

 
Şekil 12: Bq77216 Batarya yönetim sistemi 

 

Hücre dengeleme sistemi, hücreler arasındaki dengesizliği gidermek ve hücre ömrünü yani ba-

tarya ömrünü arttırmak için kullanılmıştır. Kullandığımız pasif hücre dengeleme sisteminde; 

bir eşik değeri seçilir ve herhangi iki hücre arasındaki fark bu eşiği aşarsa bypass dirençlerini 

kullanarak bu fazla enerji harcanır. Pasif dengeleme, şarj durumunu belirli bir noktada genel-

likle ya "en üst şarj seviyesinde” ya da “en alt alt şarj seviyesinde” iken eşitler. Bu, daha yüksek 

şarj durumuna sahip hücrelerden (bir direnç üzerinden kontrollü bir kısa devre ile) enerjiyi bo-

şaltılarak yapılır. Sıvı soğutmalı batarya soğutma sistemi, hızlı şarj-deşarj özelliği ile uzun yol-

culuklarda şarj dolum süresinin minimuma indirerek zamandan tasarruflu yolculuk sağlamak-

tadır. Şarj çevrimi esnasında bataryalarda kısa devre oluşmasını önlemek amacı ile sistem içe-

risinde sigorta ve mekanik araçlarda kullanılmaktadır.[9] 

Zevahirde kullandığımız eHorizon teknolojisiyle araç, önündeki yolun rotasını, yüzey koşulla-

rını Elektronik Denge Kontrolü (ESC) ve kamera sistemleri gibi araçta mevcut olan sistemleri 

kullanarak tespit etmekte ve kontrol sistemiyle etkileşime girmektedir. Eşleşmiş sensörler, veri 

işleme ve yardım sistemleri sayesinde aracımız böylelikle ilerideki virajlardan ve yol yüzeyi 

koşulları hakkında önceden bilgi sahibi olarak hem hızlı hem de güvenli bir yolculuğu kullanı-

cılara sağlamaktadır. Kullanıcıların güvenliği açısından yolculuğun belirli bölümleri için araç-

lar otomatik olarak bağlandığında birbirleri arasındaki mesafeyi otomatik olarak ayarlayabil-

mesine ve öncü aracın hareketindeki değişikliklere uyum sağlamasına izin veren otomatik sürüş 

destek sistemleri ve bağlantı teknolojilerinin kullanılması suretiyle iki veya daha fazla aracın 

bağlanarak konvoy oluşturması araç katarlama sistemiyle sağlanabilmektedir [10]. 
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Tablo 7: Sistem güvenliği tablosu 

 

 2.1.1. Güç İtki Tahrik Sistemleri Analizleri 

Platform yapıdaki alt şasiye alüminyum malzeme, monokok yapıdaki üst şaseye karbon fiber 

malzeme ataması yapılarak Ansys programında statik, yapısal vb. analizlerini gerçekleştirdik. 

Şekil 13’te gösterildiği gibi alt şasinin 220923 node ile oluşan mesh işlemini tamamladık. 

 
Şekil 13: Alt şasinin Ansys programında genel görünümü 
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1000N’ luk bir yükleme altında şasinin almış olduğu şekil, şasi de oluşacak stres, deformasyon 

seviyeleri ve elastik şekil değiştirme sınırı Şekil 13’de gösterilmiştir. 

Aracımıza yapılan yükleme sonucu oluşan maksimumum yer değiştirmesi 0,00011561 mm de-

ğerinde bulunmuştur. Stres seviyesi ise maksimum 13,698 Mpa seviyesindedir. Bu değer Tablo 

8’de belirtilen Alüminyum malzemenin akma değerinin oldukça altındadır ki bu da istediğimiz 

bir durumdur.  Elde edeilen bu değerler aracımızın alt şasisinin 1000N luk bir yükleme altında 

oldukça güvenli ve dayanımlı bir yapıda olduğunu gösterir. 

 

Tablo 8: Alüminyum alaşımın mekanik özellikleri 

 

 
Şekil 14: Maks, min stres seviyeleri                        Şekil 15: Elastik şekil değiştirme seviyesi 

 

Aracımızın alt şasisinde oluşan maksimum ve minimum stres seviyelerinin hangi noktada oluş-

tuğunu öğrenmek, aracımızın yapısal bütünlüğü ve sağlamlığı açısından önemli bir faktördür. 

Şekil 14’te aracımızın şasisinin en yüksek ve en düşük stres seviyesine maruz kaldığı noktalar 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 16: Monokok şasi analizi 

Uygulanan 1000Mpa değerindeki baskı ile birlikte monokok şasi alt yüzeyinden sabitlenmiş ve 

bu durumda ortaya çıkacak deformasyon miktarı, stres seviyesi, toplam yer değiştirme hesap-

lanmıştır. 

 
Şekil 17: Toplam yer değiştirme 

Çıkan analiz sonuçları doğrultusunda toplam yer değiştirme miktarımız (toplam deformas-

yon)13347 mm, elastik gerilme miktarımız maksimim 4,8062 mm olarak hesaplanmıştır. 
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Karbon elyaf malzemeden oluşan pervanemizin 1000N altında vermiş olduğu tepki, alacağı 

şekil ve deformasyon oranı Şekil 18’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 18: Pervane deformasyon sonuçları 

 

Yorulma analizi, bir cismin tekrarlanan yükler altında ne kadar mukavemet gösterebileceğini 

ve ne kadar dayanabileceğini gösteren bir analiz türüdür. Aracımızın havada seyir halinde gü-

venliği için en önemli parçalarından biri olan pervanenin dayanımını, basınca karşı tepkisini ve 

ömrünü bu analiz ile gözlemleyebiliriz. 

 
Şekil 19: Pervane yorulma analizi sonuçları 

 

Analiz sonuçlarından yola çıkarak pervanenin bir darbe durumunda en fazla etkileneceği nokta 

belirlenmiş ve tasarım bu durumlar göz önüne alınarak yapılmıştır. Pervanenin ömür süresi, 

darbelere karşı verdiği tepki doğru tasarım ve malzeme seçimi yaptığımızı kanıtlamıştır. 

 

2.2.Gürültü Azaltma 

Aracımız elektrikli motor özelliğine sahip olduğu için kullanıcıyı içten yanmalı motorlu araç-

lara göre daha düşük ses ile rahatsız etmektedir. Aracın ön ve arka kısımlarında kullandığımız 

poliüretan köpük ile bu elektrikli motor sesinin kabine ulaşmasını engellemekteyiz. Yol gürül-

tüsü, pervaneler ve tekerleklerden yolcu kabinine gelen sesi azaltmak için Poliüretan (PUR) ve 

polipropilen (PP) yalıtım malzemelerini kullanmayı tercih ettik. Otomobil zeminine, tekerlek 

yuvalarının içlerine, bagaj yan panellerine, tavan ve kapı kısımlarına, motor bölmesi ile kabin 

arasındaki bölmeye bu yalıtım malzemelerini kullanarak ses geçiş kaybı, ses yutumu, panel 

titreşimlerini sönümleme gibi özellikleri sağladık. Aracın titreşim yaratan noktalarında simself 

bitüm esaslı bantlar kullanarak kullanıcı kabinine giren gürültü titreşim sönümlemesi yapılarak 

azaltılmıştır. Aracın motor kısmı ve kaput altına yerleştirilen alüminyum folyo kaplı alev almaz 

süngerler aracın motor kısmından gelen gürültüyü ve ısıyı sönümlemiştir. Aynı zamanda araç 

içi sesi azaltmak ve araç içindeki ısıyı korumak veya araç dışından gelecek olan ısıyı engelle-

mek için folyolu kauçuk sünger ile basınca duyarlı akustik köpük birleşimini tercih ederek ciddi 
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sonuçlar elde ettik. Araç zemininde kullandığımız alev almaz kendinden sönümlü poliüretan 

malzeme olan NFAF, hem yol ve tekerlek sesini emerek kabine giren gürültüyü hem de gövde 

altındaki büyük sac panellerin titreşiminden doğan gürültüyü engeller. Bagaj yan panellerine 

içerden uygulanan ses emici plakalar ve bondeks sıkıştırılmış geri dönüşüm akustik süngerlerle 

sesin bagaj içinde yankılanması önlenmiştir. Aracımızda kullandığımız lamine camlara akustik 

pvb kullanımı ile ses izolasyonu sağlanmıştır. Yine A-termik kaplamalı pvb film ve Solar Pvb 

Film kullanılarak lamine cama UV ye karşı dayanım ve ısıl olarak yalıtkanlık sağlanabilmek-

tedir.  

Uçan arabaların çevreye verdiği gürültünün genellikle tekerlek, pervane ve aerodinamik gürültü 

kaynaklı olduğu görülmüştür. Pervane gürültüleri, pervane kanatlarının etrafını kuşatan hava 

ile etkileşiminden meydana gelmektedir. Emisyon seviyesinin azaltarak, bir hız azaltma şanzı-

manı takılarak pervane dönüş hızını düşürmeyi amaçladık ve aynı anda pervane çapını artırıp 

devir sayısını azalttık. Böylece pervane hızını düşürmüş olduk. Düşen pervane hızı sayesinde 

pervaneden kaynaklı rüzgâr sesinde azalma meydana gelmiş oldu. Elektrikli araçlarda 20km/s 

veya daha az hızla ilerlerken en az 56 dB gürültü çıkarma zorunluluğu olduğu için aracımızda 

kullandığımız 8 adet BLDC motor ve aracın uygun ağırlığı sayesinde iniş ve kalkışlarda oluşa-

cak dB seviyesini bu ölçüye uygun olacak şekilde minimize ettik. Aerodinamik gürültüde uçan 

arabamızın tüm yapısal parçaları, uçuş esnasında hava akımına karşı türbülans ve gürültü yayan 

bir direnç meydana getirir. Esasen yapısal parçalar, uçan araba gövdesinin tasarımı ve dizaynı 

sırasında optimum yerleştirilmiş ve şekillendirilmiştir ancak bazı parçalar (anten, sensörler vb.) 

minimum mesafe ve montaj yerleri gerektirirler. Böylece gürültüyü azaltacak bir yerleştirme 

gerçekleşmiş olur. Tekerlek için ise konfor ve gürültü tedbirleri kapsamında ince yanaklı lastik 

seçiminden kaçındık. Kullanılan materyal ve ekipmanların anlaşılabilir olması amacıyla kulla-

nılan bölgeler araç üzerinde şekil ile gösterilmiştir [11]. 

Şekil 20: Araçta kullanılan ses yalıtım malzemeleri 
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2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti 

2.3.1 Uçuş Güvenliği 

Aracımızda kullandığımız motorların konumu gövdeden olabildiğince uzağa konumlandırıl-

mıştır. Bunun sebebi olası bir aksilikte kullanıcıya getirecek olan hasarı minimaliz etmek isten-

mesidir. Havada seyir halindeyken tasarımda kullandığımız araç ışıklandırmaları ile diğer sü-

rücüleri uyararak olası bir kazanın önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

Kaza, mekanik ve elektriksel aksaklık gibi durumlarda aracımız otomatik olarak haritada kır-

mızı olarak belirli olan acil iniş bölgelerine iniş gerçekleştirip ambulans ve itfaiyeye haber gön-

derecektir. Araç, alınan tüm önlemlerin ve güvenliğin yetersiz kaldığı bir sorunla karşılaştı-

ğında üstündeki 2 adetli paraşüt sistemi ile karada uygun noktaya güvenle iniş yapabilecektir.  

Olumsuz hava koşullarında (dolu, şiddetli yağmur, şiddetli kar yağışı vb.) araç güvenliği açsın-

dan kullanıma sunulmayacaktır. Camlarımız güvenlik açısından kesinlikle açılmayacak, araç 

içi havalandırma sistemi kullanılacaktır. 

Aracımızda elektriksel sorunlar ortaya çıktığı zaman yedek bataryadan güç aktarımı ile uçuş 

devam edecektir. Olası bir yıldırım çarpması durumunda akım uçan arabanın gövdesinin yüze-

yinde ilerlerken, elektrik kablolarında ve ekipmanlarda akım ve gerilim dalgalanmaları olabilir. 

Yıldırımların elektrik sistemlerine zarar vermemesi için kablo demetleri koruyucu malzeme ile 

kaplanmıştır. Ayrıca uçan araba üzerinde biriken statik yükün atılması için de pervane uçlarında 

ve arkalarında çıkıntı şeklinde static discharger kullanılmıştır. 

Otonom sistemlerin yedekliği araç güvenliği açısından çok önem arz etmektedir. Yedek sistem-

ler, uçuş boyunca ana, aktif sisteme paralel olarak çalışır, kendi bağımsız sensörlerini ve hava 

veri bilgisayarlarını kullanarak kendi algoritmalarını çalıştırır. Çıkışları karşılaştırmak ve aktif 

sistemde bir arıza olması durumunda iki yedek sistemden hangisinin devreye gireceğini belir-

lemek için temel bir oylama şeması kullanılır. Oylama mantığı, bir anlaşmazlık olduğunda bir 

çoğunluk oluşturur ve çoğunluk, aynı fikirde olmayan cihazdan gelen çıktıyı devre dışı bırakır 

ve bu şekilde aracımızda oluşturduğumuz yedeklilik sistemi ile herhangi bir arıza durumunda 

yedek sistem devreye girecek ve güvenlik sağlanmış olacak. 

Yedekli atalet ölçüm sistemleri sayesinde aracın yol boyunca hareketini doğru bir şekilde takip 

etmek mümkündür. Kritik sürüş sistemlerinin her biri için bağımsız yedeklemeli güç kaynakları 

sağlandığından dolayı elektrik kesintisi veya devre kesintisi sırasında kritik sürüş bileşenleri 

çevrim içi kalarak araç seyahatine devam eder. 

Aracımızda kullandığımız üçlü yedekli sistem ile esas olarak aracı kontrol eden yedek aktif 

sistemi ve ana aktif sistemin herhangi bir arıza ile karşılaşması durumunda beklemede olan 

tipik iki ek sistemi içeren, hataya dayanıklı bir yedeklilik şeklidir.  

Aracımız Veronte Autopilot 4x, gelişmiş konfigürasyonlar için harici bir 4. otopilot çekirdeği 

bağlanması mümkün olan üç yedekli otopilot sistemini kullanmaktadır. Tüm bunlar, herhangi 

bir zamanda eVTOL kontrolünden sorumlu otopilot çekirdeğini seçmek için oylama algoritma-

ları çalıştıran farklı bir hakem mikroişlemci tarafından yönetilir. Veronte Autopilot 4x'teki kilit 

faktörlerden biri, tek bir arıza noktası olmayacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Bir hakem ha-

tası durumunda bile, otopilot eVTOL kontrolü için çalışır durumda kalmaktadır. Veronte Au-

topilot 4x, DAL B uyumluluk seviyesi güvenlik sertifika veri paketine sahiptir. 
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Tablo 9: Uçuş Güvenliği Tablosu 

 
 

2.3.2 Siber Güvenlik 

Havacılık, güvenliği, verimliliği, kabiliyeti, uçuş rotalarını ve uçan araba menzilini geliştirmek 

için siber özellikli teknolojilere dayanır. Daha fazla veri toplamak ve analiz etmek daha verimli 

uçuş rotaları, daha düşük uçuş süreleri, daha düşük yakıt tüketimi ve karbon emisyonları gibi 

faydalar sağlar. Veri, planlama, iletişim ve yönetim de en temel uçuş işletme varlıkları olduğu 

için siber saldırılara maruz kalabilir. Otonom araçların, sürücü kontrollü araçlara göre kazalara 

çok daha az eğilimli olması beklenmekteyken, bu araçların daha ciddi bir tehdit oluşturabilmesi 

söz konusudur. Otonom araçların rutin olarak ihtiyaç duyduğu kablosuz donanım ve yazılım 

güncellemeleri nedeniyle, bilgisayar korsanları tarafından kolayca saldırıya uğrama potansiye-

line sahiptirler. Spoofing (sahtecilik saldırıları), jamming (radyo sinyal bozucu), kullanıcı bil-

gilerini ele geçirme, trafik ışıklarını sabote etme, RJF (radyo frekans karıştırıcı) gibi tehlikeler 

bir diğer siber saldırılara örnek verilebilir [12]. 

Zevahirin herhangi bir şekilde siber saldırıya uğramasının engellenmesi amacıyla 2 ayrı uydu-

dan alınan veriler kullanılarak bu verilerin uyumlu olup olmadığı, değiştirilip değiştirilmediği 

test edilmektedir. Araçlar arası iletişim ve veri alışverişi uçtan uca şifreli şekilde yapılmaktadır. 

Güvenli bir alan oluşturma amacıyla aracımızda kullandığımız bir kanal protokolü olan Cas-

per/FDR ve AVISPA protokolleri, iletişim ve veri sızıntılarının önüne geçmektedir. Ayrıca he-

sap şifrelerinin çalınmasına karşı hesaplarda ve aracın verilerine erişim kısmında çoklu kimlik 

doğrulama yöntemleri kullanılmaktadır. Aracımızda donanım ve yazılım güncellemeleri titiz-

likle güvenilir kaynaklardan yapılarak birçok kötü yazılımların önüne geçilmesi sağlanmakta-

dır. Sürüşü yönlendirmek için kullanılan sensörler, milimetre dalga radarları, ultrasonik sensör-

ler, kameralar üzerine olabilecek saldırıları önlemek için saldırılara karşı sensör dayanıklılığını 

artıracak yazılım ve donanımlar kullanılmıştır. Ultrasonik sensörlere karşı ultrason, Milimetre 

Dalgalar (Milimeter Waves- MMW) radarlarına karşı telsiz ve kameralara karşı lazer kullanıl-

dığında, ultrason, radyo ve lazer hedeflenen sensörlerle fiziksel temas etmemektedir. Böylece 

bu saldırılar etkisiz hale getirilmektedir. Yapay zekâ sensörleri sayesinde spoofing (sahtecilik 

saldırıları) ve parazitler tespit edilip bağlantı koparılır, sinyal bozucu ve yanıltıcı kullanılarak 

saldırıların önüne geçilmesi sağlanır [13]. 

 

 



25 

[SKYLINE] 

Tablo 10: Siber Güvenlik Tablosu 

 
 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

Zevahir aracı tasarlanırken şehrin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşılmıştır. Şehrin sosyolojik 

problemlerini analiz edip bölgelerin zaman dilimlerine göre haftalık yoğunluk şeması oluştu-

rulmuştur. Aracın batarya şarj kapasitesi ve şehir içi yoğunluk göz önünde bulundurularak du-

raklar belirlenmiştir. Aracımız belirlenen hedefe ulaşmak için şarj kapasitesinin yetersiz kaldığı 

durumlarda ana duraklarda şarj olup yolculuğuna devam edebilecektir. Olumsuz hava koşulla-

rında ve hava ulaşımının bulunmadığı noktalarda aracın karadan gitmesi kararlaştırılmıştır. Şe-

hirde herhangi bir doğal afet ve beklenmedik durumlarda oluşabilecek problemleri çözüm ol-

ması için acil iniş durakları oluşturulmuştur. Şehrin sanayi bölgesi yeterince hava kirliliği oluş-

turmakta ve araba egzozları da bu durumu daha kötü etkilemektedir. Bu duruma çözüm olarak 

Zevahir aracımızı tamamen çevre dostu ve hava kirliliğini azaltacak şekilde tasarladık. Aracın 

pervanesi şehrin hava yolu ile gidilemeyen bölgelerinde otonom bir şekilde katlanıp yolculu-

ğuna karadan devam edecektir. İki durak arası mesafeye bakıldığında aracın hızına göre durak-

lar arasındaki ulaşım süreleri belirlenecektir. Aynı zamanda duraklardaki yoğunluğa ve binala-

rın çok katlı olmasına göre duraklar arası maksimum hız belirlenecektir. Şehir senaryosu dik-

kate alınarak şehir üzerinde duraklar ve güzergahlar düzenlenmiştir. Şehrin yoğun olan bölge-

leri arasında ana güzergâh ve ara güzergahlar oluşturulmuştur. Ana güzergahların şehrin yo-

ğunluğu hesaba katıldığında daha çok kullanılacağı göz önüne alınarak oluşabilecek trafiğin ara 

güzergahlarla azaltılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda şehir içerisindeki günlük yaşamı etki-

leyen yolculuk süreleri 4 milyonluk şehir bazında önemle incelenmiştir. Oluşabilecek tüm se-

naryolar dikkate alınarak şehir içi planlamaları yapılmıştır. Şehir içi yolculuklar esnasında ula-

şım destek ekipmanları (duraklar, şarj dolum istasyonları, garajlar) tüm faktörler dikkate alına-

rak tasarlanmıştır.  

Şehrimizden elde ettiğimiz verilere ve oluşturduğumuz duraklara göre bir şehir senaryo simü-

lasyonu gerçekleştirdik. Yaptığımız simülasyonda oluşturduğumuz duraklardan seyahate baş-

layıp belirli güzergahları takip ederek varış noktasına varan farklı şehir senaryosu ve durumlar 

görülmektedir. Örneğin şehrin batı yakasından eğitimi için üniversiteye giden öğrenciler, hafta 
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sonu kampa veya sahile giden kişiler, şehirden ayrılmak için tren garına ve havalimanına seya-

hat edenler, sağlık hizmetleri için hastaneye gidenler gibi tüm olası senaryolar videoda belirtil-

miştir. 

Şehir senaryosu simülasyonu: https://youtu.be/el75_acXS0M 

 
Şekil 21: Şehir Durakları 

 
Şekil 22: Haftalık Yoğunluk Şeması 

 
Şekil 23: Duraklar Arası Mesafe 

https://youtu.be/el75_acXS0M
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3.2.Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

Zevahir aracının hava trafik yönetim sistemi oluşturulurken kapasite, güvenlik ve konfor den-

gesinin sağlanması amaçlanmıştır. Trafik akış yönetimi sağlanırken süre ve maliyetler göz 

önüne alınarak maksimum kazanç elde edilmektedir. Oluşturulan kontrol sistemlerinin oto-

nom olması ve hem uçuş hem de kara seyahatleri ile koordine çalışması sağlanmıştır. Zevahir 

aracının performans yeterlilikleri incelenerek uluslararası sivil havacılık teşkilatlarının kural-

ları çerçevesinde hava trafik yönetim sistemi bileşenleri oluşturulmuştur. Hava trafik yönetim 

sisteminin daha iyi anlaşılması amacıyla oluşturulan tanıtım videosunda Zevahir aracının şe-

hir içi ulaşımdaki tüm aşamaları gösterilmiştir. Simülasyonda şehrin doğu yerleşim yerinde 

bulunan kullanıcının bir uygulama ile merkezi garajdan aracı çağırıp istediği noktaya gitmesi 

gösterilmiştir. Aynı zamanda merkezi durağın nasıl olacağına, şarj dolumunun nasıl yapılaca-

ğına, araç haberleşmesine ve araç iniş binişinin nasıl yapılacağına simülasyonda yer verilmiş-

tir.  

Hava trafik yönetim sistemi simülasyonu: https://youtu.be/SiXgxLvnZZk  

 

3.3 Araçların Havada Hareket Kuralları 

Günümüzde otonom araçları kullanan insan sayısının artışı, otonom araçların güvenirliğinin 

sorgulanmasını da beraberinde getirmektedir. Ancak otonom araçlarda kullanılan gelişmiş tek-

noloji akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Bu araçların havada hareket kurallarını 

yerine getirebilmesi içinde gelişmiş sensörler, üstün algoritmalar ve yapay zekâ teknolojileri 

kullanılıyor.  

Zevahir her türlü teknik ve teknolojiyi barındırarak trafiğin ana süjesi olan diğer araçlarla ha-

berleşmesi, çevreyle etkileşime geçebilmesi, çevresine bilgi gönderip çevresindeki bilgileri ala-

rak analiz etmesi, çevreyle uyum sağlamasının yanı sıra aracın dışında kalan bütün çevrenin 

zevahirle irtibat kurabilecek bir mahiyette dizayn edilmesi sayesinde sağlıklı bir şekilde hava 

trafiğine uyum sağlamaktadır. Uçan araba kullanıcıları, eğitim ve bilgilendirme sonrasında 

araçların kuralına uygun bir şekilde seyahat hakkına sahip olacaktır [14].  

 
Şekil 24: ATC: Hava Trafik Yönetim Sistemi Bileşenleri 

 

Bu sistemlerle birlikte uçan araçların hareketleri izlenerek tüm hava sahasını verimli olarak 

kullanmak mümkün hale gelmektedir. Birden çok uçan arabanın aynı hava sahası sektörüne 

aynı zaman diliminde denk gelmesi durumunda, stratejik kontrol yani 2 aracın çarpışma tehli-

kelerinin önceden hesaplanması gerçekleşmekte ve öncelikli olanın geçişine izin verilip diğer 

aracın hızının yavaşlatılması gerekmektedir. 

https://youtu.be/SiXgxLvnZZk
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Şekil 25: Kesişen yollarda araç önceliklerinin belirlenmesi 

 

Araç içinde veya dışında kurallara uymayan kullanıcılar ise suçunun boyutuna göre yaptırım-

larla karşılaşacaktır. Bu yaptırımlara araçtan belli bir süre mahrum bırakılma, hapis ve para 

cezası gibi yaptırımlar örnek verilebilir. Aynı zamanda araç içinde kural ihlali yapıldığı zaman, 

araç en yakın durağa iniş yapacak ve güvenlik güçlerine haber verilecektir. 

 

 
Şekil 26: Hava trafik sisteminin planlama ve kontrol fonksiyonları 

 

3.4 Araçların Haberleşmesi 

Araçların LoRaWAN, LTE-M1, Wi-SUN(6lowPEN), NBIOT, WAVIOT, WIFI, Bluetooth, 

ZWave gibi haberleşme teknolojileri ile birbiriyle iletişim kurması sağlanacaktır. UART Ha-

berleşmesi, SPI ve I2C protokolleri ile araçlar merkez ile iletişim halinde olacaktır. Çevre bi-

rimleri arasındaki iletişimde veriler bilgisayar sistemleri, GPS cihazları, sensörler ve bunların 

kullandıkları tamamlayıcı teknolojilerle, (3G, LTE, WLAN, Wi-Fi ve DSRC) toplanacaktır. 

Toplanan bu veriler bulut bilişimde ve araç içinde konumlandırılan uygulamalarda analiz edi-

lecektir [15]. 

 

3.5 Araca Biniş ve İnişin Nasıl Olacağı 

Şehir ekosisteminde belirttiğimiz şekilde 3 adet durak tipi bulunmaktadır. Durakların çevre-

sinde otoparklar ve şarj dolum istasyonları bulunacaktır. Oluşturduğumuz birinci istasyon tipi 

majör istasyondur. Bu istasyon genelde toplu taşıma faaliyetleri için kullanılacak olup, içeri-

ğinde ise daha çok kalabalık insan topluluğunu barındırabilecektir. Minör duraklar hem bireysel 
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amaçlı hem de ara durak olarak kullanılacaktır. Şarj kapasitesinin istenilen bölgeye gitmek için 

yetersiz olduğu zamanlarda bu duraklar bekleme noktası olarak kullanılacaktır. Bu iki durakta 

da hem manuel hem de akıllı şarj barındıran bu istasyonlar, güneş panelleri ile yenilenebilir 

enerji de üretebilme özelliğine sahip olacaktır. Acil iniş noktalarında beklenmeyen herhangi bir 

durumda araç, bu noktalara iniş yaparak problemlere kısa süreli çözüm bulacaktır. Bireysel 

kullanım için ayrılan garajlar kişiselleştirilebilir olmakla birlikte araç sahipleri şarj dolum ka-

pasitesinin artırımı, akıllı şarj özelliği gibi özellikleri kendi istek ve ihtiyacına göre seçip kul-

lanacaktır. Özellikle hava ulaşımının olmadığı bölgelerde garajlar daha sık kullanılacaktır. 

Kullanıcıların seyahat etmesi için toplu taşıma kurallarına uygun konforlu bir ortam sağlana-

caktır. 

 

3.6 Rota Planlamanın Nasıl Yapılacağı 

Kullanıcı gideceği yeri aracın konsolundaki haritadan veya telefonundaki uygulama üzerinden 

seçerek otonom bir şekilde seyahat edecektir. Seçilen güzergaha en kısa yoldan gidilecek rota 

belirlenecektir. Oluşabilecek hava trafiğinde otomatik rota değişimi yapılarak varış noktasına 

ulaşılacaktır. Seyir halinde kullanıcının rota değiştirmesi durumunda ise sistem kullanıcının 

seçtiği rotayı en kısa yoldan varış noktasına ulaştıracaktır [16]. 

 
Şekil 27: Rota Planı Blok Diyagramı 

 

 
Şekil 28: Araç Rotası Manevra Bileşenleri 
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3.7 Beklenmeyen Durumlara Karşı Tepki 

Olumsuz hava koşullarında araç, güvenliği açısından kullanıma sunulmayacaktır. Beklenmedik 

trafik yoğunluğu durumunda ise otomatik rota değişikliği yapılarak hedefe diğer araç kullanı-

cılarına mâni olmayacak şekilde en kısa rota ve zamanda varış gerçekleşecektir. Kullanıcı isteği 

doğrultusunda trafiğin akışına göre seyahatini şekillendirebilecektir. Kullanıcı herhangi bir ra-

hatsızlığında acil durum butonuna basarak haritada belirtilen en yakın acil iniş bölgesine iniş 

gerçekleştirecek ve acil durum servisine haber gönderilecektir. Kalp krizi, baygınlık gibi du-

rumlarda ise kullanıcı butona basamayacağı için kolundaki zevahir akıllı saat ile aracın acil 

durum sistemini devreye sokacaktır.  

 

3.8 Yakıt/Batarya Durumu 

Batarya yönetimi otonom araçlarda havada kalma süresini ve şarj etme süresini etkilediği için 

dikkate alınması gerekilen bir konudur. Bataryaların kapasitesiyle ilgili enerji yoğunluğu ve 

güç yoğunluğu kavramları önemlidir; Enerji yoğunluğu, birim hacimde depolanan enerji mik-

tarını gösterir. Bataryaların güç yoğunluğu ise birim hacminin ürettiği güç (enerji aktarma hızı) 

miktarını ifade etmektedir.  

Şarj dolumu otonom olarak şarj kapasitesinin %30’a düştüğü anlarda yapılacaktır. Oluşturulan 

algoritmalar sayesinde aracın kaç saatte şarj olacağı ve gidilecek bölgeye göre şarj kapasitesinin 

yetip yetmeyeceği hesaplanıp ona göre kullanıcıya bilgiler sunulacaktır. Şarj dolumu toplu ula-

şım için şehre konulan duraklarda, bireysel kullanım için kişilerin garajlarında yapılacaktır. Şarj 

dolumunun yapılacağı yerler, kapasiteyi doldurmak için ne kadar bekleneceği gibi veriler oluş-

turulup kullanıcılar bilgilendirilecektir. 

Şekil 29: Şarj Dolum Sistemi 

 

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL 

 

4.1.Tasarım Görselleri 

Tasarlanan “Katlanır Rotor Kolu Sistemi” toplam 2,6 metre uzunluğunda tek serbestlik dereceli 

bir yapıdadır. Rotor kolu sisteminde 8 adet DC motor tahrikli yönlendirme sistemi mevcuttur. 

Toplam 4 adet bulunan bu sistem karada seyir pozisyonundayken 20 saniyede katlanacak ve 

rahatlıkla seyre devam edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sistemin tüm detayları “Alt Sistem-

ler” konu başlığı altında belirtilmiştir.  
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4.2.Ölçeklendirilmiş Model 

Yapılacak ölçeklendirilmiş modelimiz toplam 20 parça katlanır pervane sistemi, 1 parça gövde, 

1 parça üst kapak, 4 adet tekerlek olup toplam 26 parça olacak şekilde üretilecektir. Üretimi 

için üniversitemizin teknoloji atölyesinde bulunan Creality 3D markasının Ender 3 V2 3D ya-

zıcısını kullanacağız. Kullanacağımız üretim teknolojisi en çok kullanılan 3D baskı yöntemi 

olan iplik şeklinde olan filamentin katmanlar halinde üst üste serilme prensibi ile çalışan FDM 

teknolojisi olacaktır. Kullanılacak malzeme ise güçlü dayanımı ve yüzey özellikleri bulunan 

PLA plastiği olacaktır. Araç pervaneleri CW & CCW siyah propeller set satın alınarak siyah 

renge boyanacaktır. Aracın gövde ve kapak bağlantısı hızlı yapıştırıcı ile sağlanacaktır. Hare-

ketli parçalar olan tekerlek ve katlanır pervane sistemi sıkı geçme yöntemiyle montajlanacaktır. 

Araç parçaları 3D yazıcıdan çıktıktan sonra ince zımpara ile yüzey iyileştirilmesi yapılacaktır. 

Materyallerin gerçekçi görünümünü maksimum düzeyde elde etmek amacıyla aracın gövdesi 

Polisan 326 sprey boya ile siyah dış parlak şeklinde, katlanır pervane sistemi ise Akçalı 526 

mat siyah olacak şekilde boyanacaktır. Blender programı ile tasarlanan 3B model ölçeklendiri-

lip 3D yazıcıya uygun hale getirilmiştir. 3D Builder programı ile tüm model sistemleri montaj-

lanıp oluşabilecek boşluklar doldurulmuştur. Aynı zamanda aracın ölçeklendirilmiş model bo-

yutları tamamen kesinleştirilmiştir. Araç kara modunda iken pervaneler kapatılacak ve ölçüleri 

200mmX101.5mmX112mm şeklinde olacaktır. Araç hava modundayken pervaneler kendi ek-

seninde dönebilecek ve ölçüleri 231,2mmX235,2mmX112mm şeklinde olacaktır. Araç, gövde 

ağırlığı 360 gram, pervane ile beraber tekerlek ağırlığı 95 gram olmak üzere toplamda 455 gram 

ağırlığında olacak şekilde dizayn edilmiştir. Aracın 3D yazıcıda sorunsuz çıkabilmesi için Ul-

timaker Cura programı ile araç parçaları dilimlenmiştir.  

 

 
Şekil 31: Araç dilimleme görselleri 

 
Şekil 30: Ölçeklendirilmiş tasarım görselleri 

4.3.Simülasyon 

Tanıtım simülasyonu Blender programında, yazılar ve efektler ise After Effect programında 

yapılmıştır. Oluşturulan araç tanıtım simülasyonunda araç üzerinde bulunan katlanır rotor me-

kanizmaları, araç içi kabin, aracın özgün yönleri gibi detaylara yer verilip aracın tanınması ve 
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kabiliyetlerinin vurgulanması amaçlanmıştır. Aynı zamanda Hava Trafik Yönetim Sistemi alt 

başlığında bulunan tanıtım videosu aracın şehir içi dinamiklerinin ve oluşturulan ekosistemin 

anlaşılmasına fayda sağlayacaktır. 

Araç Tanıtım Simülasyonu: https://youtu.be/SWHjnIm35hY  

Hava Trafik Yönetim Sistemi Simülasyonu: https://youtu.be/SiXgxLvnZZk  
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