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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

 

1.1. Sistem Tanımı  

 

Aracımız kara ve hava olmak üzere iki seyir seçeneğine sahiptir. Havada ve karada sürüşün 

yanı sıra arıza çıkma durumunda sadece şehir içerisinde bulunan iniş-kalkış merkezlerinde 

değil deniz üzerinde de bulunan iniş-kalkış merkezlerinden de acil iniş yapabilecektir. Dikey 

iniş ve kalkış yeteneği sayesinde uzun ve büyük bir piste ihtiyaç duymayan aracımız, gelişmiş                 

otonom teknolojisi sayesinde hiçbir uçuş bilgisi gerektirmeden seyahat imkânı sunar.  

 

Şehrimizdeki nüfus sayısının dört(4) milyon olmasından dolayı tasarlayacağımız uçan araba-

nın kişiye özel olması durumunda hava ve kara trafiği aşırı derecede arttıracak buna benzer 

herhangi bir sorunu ortadan kaldırmak için çözüm olarak kişiye özel olmayan, otonom veya 

taksi şeklinde kullanılacaktır.  

 

Karadaki sürüş sırasında sürücü dilediğinde kontrolü ele alabileceği gibi, bu işlemi isterse 

aracımıza da bırakılabilecektir. Senaryoda verilmiş olan şehrimizde 4 mevsim yaşanılması 

sebebiyle yapacak olduğumuz uçan araba tasarımında bu koşullara uygun kontrol sistemi, 

uçuş sistem, yakıt sistemi, iniş-kalkış sistemi vb. sistemler tasarlanacaktır.  

 

Araçlarımız iklim koşularının en iyi durumunda uçacak ya da karadan hareket edecek, bek-

lenmedik bir durum ortaya çıktığında ya karadan hareket edecek ya da beklemede kalacak. 

Bunun dışında pervane sistemimiz katlanabilir olup alandan tasarruf sağlanması planlanmıştır. 

Aracımızı dengelemek amacıyla pervaneler iki yan tarafa koyulmuş, pervanelerin alta açılma-

sı nedeni ise fırlatan koltuğun ve paraşütün açılma durumu olursa engelsiz bir şekilde açıl-

maktır.  

 

Aracımız 200 kg yük taşıyabilecek kapasitesine sahiptir. Senaryoda belirtilen erkek kilosunu 

referans alınarak tasarlanmıştır, sürücü yanına 20 kg alabilecektir. Aracımızın toplam motor 

sayısı 10 dur. Özel sensörlere sahip, bileklik, hava yastıkları, paraşüt sistemi, fırlatma koltuğu, 

acil durum butonu gibi elemanlar kullanıcıya güvenli bir sürüş sağlamaktadır [1] [2] [3].  

 

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere donanımları oluşabilecek arızalanmalardan ve buna 

bağlı ortaya çıkabilecek olası kazalardan en az oranda etkilenmesi için gerekli sistemler ku-

rulmuştur. 
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Tablo 1.1.1. Uçan Arabanın Sistemleri 

 

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 

 

Malzeme 

Adı 

Türü Marka Teknik özelliği Adet 

sayısı 

Motor BLDC Dongguan 

Freerchobby 

MP240100  
 

Max güç: 80kW 

Max voltaj: 200V 

Max hız: 20.000 RPM 

Max tork: 130 nM 

Motor Ağırlığı: 13.3 kg 

8 

Motor 

(Kara) 

LİTTLE 

TT  

 

Hub motor  

72 V 

3 kw güce  

101 mm   

tork – 

2 

Pil Lityum-

iyon 

TNL Volt: 3.7V 

Kapasite: 3400mAh 

Ağırlık: 46 g 

En: 6.7cm 

Boy: 12cm 

Yükseklik: 0.7 cm 

4800 

İç Ses yalı-

tım  

Malzemeleri 

Lamine 

cam 

Sigmaglass 44 desibel gürültü yalıtımı  

sağlayabilir. 

0.38 mm kalınlıklı renksiz  

PVB ile yapılmaktadır. 

4 

Dış Ses Yalı-

tım  

Malzemeleri 

Damper Morobit Önerilen azami damper  

boyutu   

yakl. 2 m2 

Tork: 10 Nm 

Nominal besleme  

AC: 100 ... 240 V 

 

12 
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Balistik  

Kurtarma  

Paraşüt  

Sistemi 

Balistik  

Paraşüt  

BRS Parac-

hute  

1800 Soft 

HD 

Taşıyabileceği max. Yük 816 

Sistem boyutları: 0,5m-0,2m-

0,2m 

Ağırlığı: 17kg 

Paraşüt alanı: 223m2 

2 

Fırlatma  

Koltuk Sis-

temi 

Fırlatma  

Sistemi 

ACES 5 Taşıyabileceği max kişi ağırlığı;  

79-114 kg 

Fırlatıldıktan sonra gidebileceği  

max. Yükseklik 60metre. 

Paraşüte sahiptir 

2 

 

Tablo 1.2.1. Malzemelerin Özellikleri 

 

1.3. Nihai Sistem Mimarisi  

 
 

Tablo1.3.1. Motor Sistemi 

 

Aracımızda BLDC ( fırçasız doğru akım motoru) motorlarını kullanmamızın en önemli sebep-

leri uzun ömürlü, bakıma ihtiyaç duymayan, az ısınan, sessiz ve yüksek devrelerde problem-

siz çalışabilmesi artı bir özellikte diğer motorlara göre daha küçük fakat momentinin daha 

yüksek olması istediğimiz performansı elde edebilmemizi kolaylaştıracaktır [4]. Bu motorla-

rın güvenirliği sağlamak için aracımızda tabloda gösterilen donanımlar bulunacaktır. Normal-

de çalışan motorda bir arıza durumu oluşursa amaca uygun güvenlik donanımı ve yedek mo-

tor dev-reye girecektir. 

 

 
  

Tablo 1.3.2. Pil Sistemi 

 

Lityum-iyon bataryalar diğer kimyasallardan elde edilen bataryalara (pil) oranla çok daha 

hafiftirler [5]. Li-ion bataryaların doldurulabilme yoğunlukları en üst seviyededir. Li-iyon pili 

için hafıza etkisi sorunu yoktur. Bu nedenle pilleri şarj etmek için tam olarak boşaltmalarını 
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beklemek gerekmez. Uzun süre enerjilerini muhafıza ederler. Pilin güvenliğini sağlamak için 

tabloda gösterilen ek sistemler kullanılmıştır. 

 

 

                                           Tablo 1.3.3. Haberleşme Sistemi 

 

Aracımız 1’den fazla haberleşme sistemlerinden faydalanabilecektir. Kullanacağımız navigas-

yon (yön güdüm) sistemi GPS’tir (global position system-küresel konum belirleme) [6]. GPS 

sisteminin çalışmaması durumunda yer istasyonu temelli seyrüsefer sistemi devreye girebile-

cektir. O da çalışmazsa şehirde bulunan baz istasyonlarından faydanılması mümkündür.  

Bluetooth ve V2V (vehicle to vhicle)  Kablosuz İletişim sistemleri bulunuyor [9] [10]. Bu 

sistemler sayesinde araçlar arasında haberleşme sağlanacaktır. 

 

 
 

Tablo 1.3.4. Güvenlik Elemanları 

 

Aracımızın tasarımında önem verdiğimiz önemli bir husus güvenliktir. Fırlatma Koltuğu Sis-

temi, Yangın Söndürücü Bomba (fire ball) ve Balistik Kurtarma Paraşüt Sistemi sürücü tara-

fından çalıştırılabilecektir [3] [11] [2]. Hava Yastıkları kaza anında otomatik olarak açılacak-

tır [1]. Kemerler ve Sensörlü Bileklik sürücü tarafından uygun şekilde takılmamışsa aracımız 

çalışmayacaktır.   
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1.4. Alt Sistemler Özeti  

 

1.4.1. BLDC Motor 
 

Uçan arabamız TitanX kara ve hava olmak üzere iki seyir seçeceğine sahiptir. Fırçasız DC 

Elektrik Motoru (BLDC), doğru akım voltaj kaynağı ile çalışan fırçalar yerine elektronik ola-

rak değiştirilen bir elektrik motoru kullanılacaktır [4]. TitanX aracımız için Dongguan Fre-

erchobby MP240100 en uygun motor seçilmiştir [12]. Sahnede yeni ve hırslı bir oyuncu olan 

Dongguan Freerchobby MP240100 eşsiz güç yoğunluğuna sahip sadece 13.3 kg ağırlığında 

bir elektrik motorudur. Beklentilerimizi kesinlikle gerçekleştirebilecek özelliklere sahiptir. 

Aracımızın toplam motor sayısı 10 adettir. Kara seyri için 2 tanesi ön tekerleklere yerleştiril-

miştir. Hava seyri içinse ise 4 farklı kola, her bir kola 2 adet olacak şekilde toplamda 8 adet 

motor yerleştirilmiştir. 

 
                                    Şekil 1.4.1.1.1 Freerchobby MP 240100 motor [6] 

 

1.4.2. ESC Kontrol Sistemi 

 

Aracımızda elektrikli motorlar kullandığımız için bu motorlara bağlı ESC Kontrol sistemi 

konulmuştur [13]. ESC’ ler kontrol kartından aldıkları bilgiye göre  elektrik enerjisini üzerin-

den geçirerek motoru istenilen devirde sürülebilmesine olanak sağlayan hız kontrolcüleridir.  

 

ESC sayesinde frenleme ya da ilerleme eylemleri gerçekleştiği zaman motora gidecek olan 

enerjinin doğru orantılı olarak yansıtılması sağlayacaktır. Bu ünite sayesinde aracın mekaniği 

ile uğraşmadan, araçtaki hızlanma, son hız, ataklık, ileri, geri gibi ayarlara müdahale edebil-

mekteyiz. Hobbywing XR10 Pro kullanacağımız ESC’dir [14]. ESC kontrol sitemi sensörlü 

ve fırçasız olduğu için kullandığımız fırçasız motorlarımız için uygundur. 

 

1.4.3. Batarya Yönetim Sistemi 

 

Batarya Yönetim Sistemi Pillerimizin güvenliği için çok önemli bir donanımdır [15]. Pilin 

bakımı için tasarlanmış özel, baskılı devre kartıdır. Aracımızda birden fazla pil kullanıldığı 

için BYS Sistemi gerekli bir sistemdir. Batarya paketlerinde akım, gerilim, sıcaklık vb. önem-
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li değerlerin ölçümünü yaparak, uygun değerlerin dışına çıkıldığında pil sistemine müdahale 

edecek bir sistemdir.  

 

BYS batarya paketlerinin o anki durumlarını gözlemlemeyi sağlayabilecektir. Ayrıca BYS 

verilerin hesaplanmasının yanında gerekli karşılaştırmaların ve değer hesaplamalarının yapıl-

masını sağlar.  

 

1.4.4. Balistik Paraşüt Sistemi 

 

Kullanacağımız sistem BRS Parachute 1800 Soft HD’dir [16]. Bu paraşüt sistemi araçta az 

yer kaplar, araçta fazla yük yapmaz ve taşıyabileceği yük (mak.850 kg). Bu  balistik kurtarma 

paraşüt sisteminin parametreleri beklentimizi karşılamaktadır. Paraşüt kısmında kullanılan 

naylon ve kevlar malzemelerin yüksek sıcaklığa ve kimyasallara karşı yüksek dayanımı, ke-

silmeye karşı dayanımı ve yüksek mukavemet gibi özelliklerinden dolayı aracımıza uygun 

olduğuna karar verilmiştir. 

 

1.4.5. Hava Yastıkları 

 

Havada ya da karada yaşanabilecek olası kaza anında sürücünün yaralanmasını önlemek için 

uçan arabamıza hava yastıkları yerleştirilmiştir [1]. Bu hava yastıkları sürücünün önünde, 

koltukların yan kısımlarında ve kapı çerçevelerin üst kısımlarında bulunur. BMW otomobille-

rinin Hava Yastıkları Sistemini örnek alarak TitanX’e özel bir hava yastıkları sistemi yapaca-

ğız [17]. Bu sistemin elemanları ince naylondan yapılmış yastıklar, darbe sensörleri ve şişirme 

sistemidir. 

 

1.4.6. Pervaneler 

 

Aracımız kara modundayken pervaneler rotor sayensinde katlanacaktır bunun sonucunda ara-

cımızın genişliği en aza indirilecektir. Pervaneler yalnız hava modu için kullanılacaktır. Ara-

cın havalanması için gereken taşıma kuvvetine göre tasarlanacaktır. Pervanelerde hafifliği ve 

dayanıklığı sağlamak amacıyla kompozit malzemelerden üretilmeye planlanmıştır. 

 

1.4.7. Sıvı soğutmalı sistemi 

 

Aracımızın denge özelliklerini arttırmak için BYS sisteminden sonra sıvı dengeleyici sistemi 

de bulunmaktadır. Sıcaklığın batarya ömrü üzerindeki olumsuz etkisi araştırmalar sonucunda 

bulunmuş bir sistemdir. Sıvı soğutma sistemleri elektrikli araçlar için hızlı şarj-deşarj,  yüksek 

ivmelenme ve yüksek fren enerjisi geri kazanımı oranlarında en iyi performansı gösterebilen 

soğutma sistemleridir. Hava soğutma sistemlerine göre daha yüksek soğutma kapasitelerine 

sahiptir.  Soğutma sistemi bataryayı en elverişli sıcaklık aralığında tutar, yıpranma ve perfor-

mans arasında en iyi dengeyi sunar. Pil paketin içerisinde sıcaklığı her noktaya eşit miktarda 

dağıtır. 
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1.4.8. Navigasyon Sistemi  

 

Navigasyon, gidilecek yere en kısa ve hızlı şekilde ulaşmamızı sağlayan sistemdir. Navigas-

yon sistemi gidilecek yönü hem ekranda harita şeklinde hem de sesli olarak komutlar ile söy-

ler. Gidilecek yönü kaçırılması durumunda ise tekrar hesaplama yaparak konumunuza göre en 

güncel rotayı verir. Sürücünün hem kara modunda hem de hava modunda gideceği yere göre 

en kısa mesafeyi, ara yüzü en kolay şekilde hesaplayacak şekilde planlanmıştır. Bunun nedeni 

kısa ve en uygun güzergâhı kullanarak bataryanın harcayacağı enerjiden tasarruf edilmesi 

planlanmıştır. Navigasyon sayesinde sürücüye rota seçenekleri sunulacaktır ve sürücüye bağlı 

rota tercih edilecektir. 

 

1.4.9. Seyrüsefer Kontrol Sistemleri 

 

Seyrüsefer Sistemleri, hava taşıtlarına açı, mesafe ve merkez hattından sapma gibi pozisyon 

bilgilerini, elektronik sinyal olarak sağlayan sistemler olup, özellikle meteorolojik şartların 

elverişsiz olduğu durumlarda güvenli iniş açısından hayati önem arz ederler. 

Aracımızda bulunan seyrüsefer sistemimizde hız, yatış bilgileri, batarya enerji bilgileri, hava 

durumu, yükseklik bilgilerini en doğru şekilde sürücüye ileten ve bu bilgilerin doğruluğunu 

sağlamak amacıyla yedeklik kullanılması amaçlanmıştır. 

 

1.4.10. Yangın Koruma Ve Söndürme Sistemi 

 

Aracımızda olası bir yangın çıkması durumunda araç kabin içinde yangın söndürücülerin 

bulması düşünülmüştür. Kullanıcı bu söndürücülerle kabin içinde ki yangına müdahale edebi-

lir. Ayrıca her bir kullanıcı için birer adet oksijen maskesi ve tüpü de aracımızda bulunacaktır. 

Yangın aracın sadece kabin içinde çıkmayabilir. Aracın motorlarında, batarya bölgesinde de 

yangın çıkabilir. Bu bölgelere kullanıcı erişemeyeceğinden dolayı otomatik yangın algılama 

sensörleri ve söndürme sistemi yerleştirilecektir. Pervanelerde ise yangın söndürücü bombalar 

(Fire Ball) acil durumda kullanılmak üzere yerleştirilmiştir. 

 

1.4.11. Acil İniş Butonu Sistemi 

 

Kullanıcıda oluşan her hangi bir sağlık sorunu bileklik sayesinde araç otonom haldeyken acil 

iniş yapacaktır fakat  kullanıcı yarı otonom modda aracı kullandığı, sağlık nedeni veya her-

hangi bir nedenden dolayı aracı otonom uçuşa geçiremediği durumda bu buton yardımı ile 

aracın tüm sistemlerine acil durum sinyali göndererek aracı otonom mod ile güvenli bir alana 

indirmeye planlanmıştır. 

 

1.5. Uçuş Zarfı  

 

Aracımız 200 kg yük taşıyabilecek kapasitesine göre tasarlanmıştır. Erkek kilosunu referans 

alarak kullanıcıya yanında 25 kg taşıma imkânı verilmiştir.  
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Uçuş motorları özellikleri; 

 

Motor  MP240100 KV <30kv 

Maksimum Güç 80 kw Anma gücü 40kw 

ESC Kelly 144V 400-

600A / MGM 

Maksimum  

voltaj 

200V 

Tork  130Nm Hp 400 

Boyut  240*150 mil olmadan Poles 20 

Slot  36 PWM 8-16KHZ 

Zamanlama derece 15 Weight 13.3kg 

 

Tablo 1.5.1. BLDC Motor Teknik Özellik 

 

Araçta aynı zamanda kara seyri modu için 2 adet hub motor kullanılır. LİTTLE TT markasına 

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

 

Aracımızda Kullanılan Pervanelerin Özellikleri; 

 

Çap: 1,5 metre 

Maksimum devir: 10.000 rpm 

Optimum çalışacağı devir aralığı: 5.000 – 6.000 rpm 

Toplam pervane sayısı: 8 

Her bir pervanede bulunan kanat sayısı: 4  

Bir pervanedeki kanat izdüşüm alanı: 0,75 m² 

Toplam kanat izdüşüm alanı: 6 m² 

Kanat boyutları: 0.75 m x 0.25 m 

 

 
 

Resim 1.5.1. Pervane İzdüşümü 
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Güç Hesabı  

 

Momentum Disk Teorisi  

 
 

T (İtki kuvveti) (N) 

P (Hava Yoğunluğu) (kg/m3)     

A (Disk Alanı) (Pervane Alanı) (m2) 

Bu formüle göre hız eşittir yaklaşık 293,8  

Hız ve İtkiyi birbiriyle çarptığımızda 634608 Pnet yani pervanelerin üretmesi gereken güç. 

 

Aracımızda Kullanılan Pilin Özellikleri: 

 

Aracın güç sistemi şarj edilebilir Li-ion piller tarafından sağlanacaktır. Silindir hücreli HK 

LiitoKala Lii-34A 3,7 V 3400 mAh, 19 A sürekli deşarj, 34 Amper anlık deşarj değerindeki 

piller kullanılacaktır.  

 

                   Hücre Özellikleri 

Teknoloji  Li-ion 

Kapasite (Ah) 3400 

Gerilim (V) 3.7 

Deşarj Kapasite  34 

Enerji Yoğunluğu (Wh/kg) 214 

Ağırlık (gr) 45 

Adet 4800 

 

             Tablo 1.5.2. Şarj Edilebilir Batarya HK LiitoKala Lii-34A Teknik Özellikler 

 

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

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

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

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

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

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

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

rek bir batarya paketi oluşturulur. 
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Grafik 1.5.1. Batarya Deşarj 

 

 

1.5.1. Hız ve Menzil  

 

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

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

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

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

rın menzili baz alınarak belirlenmiştir. 

 

1.5.2. Ağırlık Kırılımı 

 

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

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

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

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

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

Pervanenin itki verimi 0,65’tir.  
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Tablo 1.5.2.1 Ağırlık Kırılımı (Araç Ürün Kilogram Tablosu) 

 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ  

 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği  

 

2.1.1. Motor Güvenirliği 
 

Uçan arabamız TitanX kara ve hava olmak üzere iki seyir seçeceğine sahiptir. Fırçasız DC 

Elektrik Motoru (BLDC), doğru akım voltaj kaynağı ile çalışan fırçalar yerine elektronik ola-

rak değiştirilen bir elektrik motoru kullanılacaktır [4]. Hava seyir modu için 8 adet DC (fırça-

sız) motoru kullanarak dört kolda ikişer olacak şekilde yerleştirilecektir. Kara da ise 2 motor 

aktif halde çalışacaktır. Pervanelerin her birinde birer motor çalışacaktır. Arıza çıkma duru-

munda yedek motor devreye girecektir.  

 

BLDC ( fırçasız DC) motorlar bakıma ihtiyaç duymayan, uzun ömürlü, sessiz, yüksek devre-

lerde problemsiz çalışabilmesi,  uzun ömürlü ve diğer motorlara göre daha küçük, momenti 

ise daha yüksek olması bizim aracımız için ideal bir motor türüdür. Motorunuzun yüksek per-

formansta çalışması için de hız kontrolü sabit tork yapılabilir ve verimleri yüksek ESC kont-

rol sistemi kullanılacaktır [13].  
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Ayrıca BLDC motorların kontrolünü sağlamak için birçok farklı kontrol algoritması kullanıl-

mıştır. Kullanılan algoritmalar motor hızını kontrol etmek için PWM voltajı, motoru değiş-

tirmek için mekanizma ve arka EMF veya Hall Sensörlerini kullanarak rotor konumunu tah-

min etme yöntemi gibi özellikleri taşıyacaktır [18] [19] [20]. 

 

Güvenlik Sistemini tam sağlamak için Yüksek Kaliteli Paslanmaz Çelik Erişim Kontrollü 

BLDC Motor Bariyer Kapısı da kullanılacaktır [21]. Uçan arabamızda tüm güvenilir ve kali-

teli cihazların yardımıyla oluşarak tüm görevlerini en üst şekilde yerine getirecektir. 

 

2.1.2. Batarya Güvenirliği 

 

Batarya Tipi Azami Ener-

ji Yoğunluğu 

(Wh/kg) 

Azami Güç 

Yoğunluğu 

(W/kg) 

Çalışma 

Sıcaklığı °C 

%80 Deşarj 

Durumunda 

Çevrim Sayı-

sı 

Lityum iyon 120-150 120-150 25-35 1000+ 

Nikel Kadmi-

yum 

50 200 25-45 2000 

Kurşunlu/asitli 30-50 75-150 60-100 500-1000 

Lityum Polimer 200 350 80-120 1000 

Tablo 2.1.2. Pillerin Karşılaştırması 

 

Aşırı ısınma, dengesiz yük durumu, yüksek akım çekilmesi, kaçak akım gibi durumları kont-

rol altında alabilmek amacıyla birçok sistemlerin içinde BYS (batarya yönetim sistemi) de 

bulunmaktadır [15].  BYS batarya güvenlik sistemidir. Batarya sistemlerinde bir koruyucu 

gibi davranarak bataryaların o andaki çalışma durumlarını inceleyip optimum çalışma değer 

aralıklarında kalmalarını sağlar.  

 

Pillerimiz zaman aralıksız lığı ile termal kamera ile izlenmektedir BYS sisteminin yardımıyla 

pilde oluşan her türlü bozukluğu önler [23]. 

 

Bu sistemde arızalanma ortaya çıkarsa devreye girecek olan başka bir sistem bulunmaktadır o 

da sıvı soğutmalı sistemidir [22]. Soğutma sisteminin amacı bataryayı optimum sıcaklık aralı-

ğında tutmak, performans ve yıpranma arasında en iyi dengeyi sunmaktır. Paket içerisindeki 

sıcaklık dağılımı her noktada eşit olmasını sağlar. Eğer pil daha büyük arızıyla karşılaşırsa 

aracımızda her ihtimale karşı yedek piller koyulmuştur.  
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2.1.3. Kullanıcı Güvenirliği 

 

2.1.3.1. Balistik Paraşüt Sistemi 

 

Bu paraşüt sürücü tarafından çalıştırılacaktır.  Motorların ve bataryalardan beklenmedik bir 

arızanın çıkması, sürücü tarafından kontrol kaybı yaşanması, havadayken araçların birbiriyle 

çarpması gibi durumlar meydana gelirse sürücü onun üstünde bulunan kırmızı renkli bir kolu 

çekerek paraşüt fırlatılacaktır [2]. Bu paraşüt, aracın hızının azalmasıyla daha fazla açılabilme 

özelliği ile sürücüyü güvenli bir şekilde indirecektir. Bu paraşüt, aracı minimum hızla yere 

indiriyor bu yüzden sürücü yaralanmaz. Araca gelirse hasar görme ihtimali indiği yere bağlı-

dır. 

 

 
Resim 2.1.3.1. Balistik Paraşütün Açılış Şekli 

 

2.1.3.2. Fırlatan Koltuk  

 

Eğer balistik paraşüt sistemi arızalanmışsa sürücünün son seçeneği olarak fırlatan koltuk sis-

temi olacaktır [3]. Bu sistem balistik paraşüt sistemi gibi sürücü tarafından çalıştırılacaktır. Bu 

sisteminin çalıştırılmasıyla sürücü aracı terk etmeye mecbur kalacaktır bu yüzden sürücü bu 

sistemi çalıştırmadan önce boş arazilerde ya da deniz ortasında koyduğumuz merkezi durağın 

üzerinde uçması gerekmektedir. Fırlatan Koltuk sistemimiz büyük bir hızla fırlatıldıktan sonra 

koltukta bulunan yükseklik ölçen sensörler sayesinde koltukta bulunan paraşütün gereken 

yükseklikte açılması mümkün olacaktır. Böylece sürücünün güvenli bir iniş sağlanacaktır. 
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                                              Resim 2.1.3.2. Fırlatan Koltuk 

2.1.3.3. Hava yastığı 

 

Havada ya da karada yaşanabilecek kaza anındaki büyük darbelerden sürücünün yaralanması-

nı önlemek için uçan arabamızda hava yastıklar koyuldu [1]. Bu hava yastıklar sürücünün 

önünde, koltukların yan kısımlarında ve kapı çerçevelerin üst kısımlarında bulunur. Büyük 

darbeleri algıya bilen sensörler sayesinde kaza anında hava yastıkları hemen açılacaktır böy-

lece sürücünün gövdeye çarpması engellenecektir. 

 

2.1.4. Yapısal elemanların güvenirliği 

 

 Pervanelerimiz karbon fiberden yapılmıştır [24]. Karbon fiber hafif ve aynı anda güçlü 

bir malzeme olduğu için pervanelerimizde kullanılması uygun görülmüştür. Pervane-

lerimiz kar ve yağmur yağışlara ya da güneşe maruz kalabilme ihtimallerinden dolayı 

karbon fiber kullanılması uygun görülmüştür. Bunun dışında pervanelerimizin çerçe-

vesinde pervane koruyucular bulunacaktır.  

 

 Aracımızın içyapısında önem verdiğimiz bir husus aracımızda çıkabilecek ani yangıla-

rın daha fazla yayılmasını engellemektir bu yüzden aracın iç yapısı için Kevlar lifle-

rinden faydalanacağız [25]. Bunun dışında aracın iç kısmında yangın söndürücü bom-

balar yerleştirilmiştir [11]. Çıkabilecek yangınlar bu bombalarla kısa bir zamanda 

söndürülebilecektir.  

 

 Aracımızın kullandığı haberleşme sistemlerinde arızalanma söz konusu olursa bu sis-

temler birbirinin yerine gelecektir. GPS uydu sisteminin bağlantısı koparsa onun yeri-

ne yer istasyonu temelli seyrüsefer sisteminden faydalanması mümkün olacaktır [6]. 

Bu sistemden de sıkıntı çıkarsa karada bulunan baz istasyonların verilerinden haber-

leşme sağlanacak.  
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 Aracımız otonom olarak çalışmaktadır. Otonom olarak çalışması için LİDAR, Radar 

ve ultrasonik sensörlerden faydalanmaktadır [26] [27] [28]. Bu sensörlerin çalışmama-

sı durumunda araçları çarpmasını engellemek için TCAS II sistemi ve V2V araçlar ile-

tişim sisteminden faydalanacaktır [29] [10].  

 

 
 

                      Tablo 2.1.1. Elemanların Arızalanma Olasılıkları ve Alınan Önlemler 

 

2.2.Gürültü Azaltma  

 

2.2.1 Kabin İçi Gürültü 

 

Yolcularımızın seyahat konforunun bozulmaması ve varacağı bölgeye sağlıklı bir şekilde 

ulaşması için, aracımızda oluşan her türlü gürültü kirliliğine karşı dayanıklı çözümler üretil-

miştir. Aracımızda kullanmış olduğumuz akustik sönümleme sayesinde yol gürültüsü ve 

rüzgâr sesinin içeriye girmesini önlemekteyiz. Akustik süngerler ses emici özelliğe sahiptir bu 

sebeple aracımızın tavan ve zemin kaplamalarında kullanarak ortam içinde oluşan uğultuyu 

önlemiş oluyoruz [30]. Bunun yanında aracımızın camları için PVB reçineyle üretilmiş çift 

katlı lamine cam kullanılmıştır [31]. Kullandığımız reçine sayesinde camdaki titreşimler, kı-

rılma ve rüzgâr gürültüsü azaltılmaktadır. Lamine camlar 0.38,  0.76, 1.14 veya 1.52 mm ka-

lınlığında PVB ile üretilmektedir. Kurşungeçirmez, kolay kolay kırılmaz ve çok dayanıklı 

olmasından dolayı aracımızın camları için tercih etmiş bulunmaktayız. En önemlisi de aracı-

mızı kullanan sürücü ve yolcuların cama çarpma sonucu oluşan kazalarda yaralanma riskini 

en aza indirger. Sürücüler ve yolcular için tasarlayacağımız koltuklar kauçuk, naylon, polyes-

ter, polipropilen ve birçok doğal liflerin karışımıyla yapılacak ve tasarlanacaktır. Kullanmış 

olduğumuz bu malzemeler titreşimi sönümleyerek ses yalıtımını arttırmaktadır.  
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Resim 2.2.1.1 Lamine Cam  

 

2.2.2. Çevresel Gürültü  

 

Aracımızda kullanılan BLDS motorları, elektrik motorları içerisinden verimliliği açısından en 

yüksek olması sebebiyle seçilmiştir [4].  Kullandığımız BLDS motorları ısı, ses ve titreşim 

emisyonunu en aza indirmektedir. Bu motorlar sayesinde hem çevresel gürültüyü hem de ka-

bin içindeki gürültüyü en aza indirgemiş oluyoruz. Ayrıca en çok gürültü pervanelerin oluş-

turduğu gürültüdür. Dolaysıyla pervane gürültüsünü azaltmak için kullanılabilecek en hızlı ve 

maliyeti düşük yöntem karbon fiber malzemelerini kullanmaktan geçiyor [24]. Bu malzeme 

aracımızın şasi-karoser kısmında ve pervane sistemindeki kolla gövdenin birleşmesinde de 

kullanılmıştır. Karbon fiberin hafif, sağlam ve kuvvetli olmasının yanında titreşimi sönümle-

me özelliği de vardır bu özellik sayesinde titreşimle dağılan gürültü azalacaktır.  

 

 
                                     

Resim 2.2.2.1 Motorları Sabitleyici Damper ve İç Yapısı 

 

 

2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti  

 

2.3.1. Uçuş Güvenliği 

 

Aracımız otonom olmasına karşı ehliyetli olan kişiler yarı otonom olarak kullanabilecektir. 

Aracın hareket edebilmesi için yolcuların biri 18 yaşında, bilekliği ve yolculuk edilebilir izni 

olması gerekiyor. Aksine araç hareket etmeyecektir. Uçuş esnasında motorlarımız arızalan-

masına karşı fırçasız motorlarımız ve pervanelerimiz yedekli olacaktır. Arabanın şarjı %18 
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altında düştüğü anda, şarjı kullanan sistemleri otomatik olarak kullanım kapasiteleri yavaş 

yavaş düşecek. Böylece karaya inmesine yeterli şarjlı olup güvenli bir iniş sağlanacaktır. Uçuş 

sırasında güvenlik sağlamak için kapılar ve camlar kapalı kalacaktır. Yangın anında, yangın 

söndürücü tüp ile acil müdahale edilebilir. Kanatlara ise gövdenin belirli yerlerde yangını 

söndürmek için yangın söndürme bombası konulacaktır [11].  TCAS sistemini kullanarak 

diğer araçların izlediği yol ve hızları belirlenmiş olur [29]. Muhtemel bir çarpışma söz konusu 

olunca araçta görsel ve işitsel ikazlarla sürücü uyarılırken aynı zamanda kaçınma manevrası 

belirlenir. 

 

Logo        

Uyarı YANGIN 

 

SİGARA 
İÇİLİYOR.  

 

ŞARJ  %20 
DEN  

DÜŞÜK 

 

RÜZGÂR YOĞUN 

YAĞMUR 

YAĞIŞI 

YOĞUN 

KAR  

YAĞIŞI 

YOĞUN 

TRAFİK 

 

Tablo 2.3.1.1. Logo ve Uyarıları 

 

2.3.2 Siber Güvenlik  

 

Değişik saldırılara karşı korunmamız için aracımız en yüksek şifreleme sistemi kullanacaktır. 

AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) kullanarak, aracının kötü niyetli kişilerden korunmasını 

sağlayacağız [32]. Aviyonik sistemler sayesinde aracımız hareket halindeyken, mutlak konu-

munu belirlemek için INS (Inertial Navigation System) Atalet Seyrüsefer Sistemi kullanacak-

tır [33]. INS sistemi, bir başlangıç noktasından itibaren (ilk bilinen/belirlenen konum) sürekli 

hız, ivme ve açı hareketlerini ölçerek ulaşılacak noktadaki konumu belirleyecek.  

 

İletişim için VHF (Very High Frequency) sistemi koyulacaktır [34]. Uçan arabamız bütünüyle 

elektromekanik bir şekilde çalışacaktır. Kullanıcının bir veya daha fazla mantıksal işlemi ger-

çekleştirmek için programlayabileceği donanım devresi FPGA (field-programmable gate ar-

ray) sistemini kullanacağız [35]. Aracımız için vSLAM teknolojisini kullanacağız [36].  

 

Visual SLAM (vSLAM), 3D teknolojisini kullanarak, aracımız için haritalandırma ve yönlen-

dirme işlevini görecek. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile değişik yöntemlerle yapılan 

siber saldırılar da artmaktadır. Sisteme yapılacak sinyal karıştırma vb. jamming saldırılarına 

karşı ANTI JAMMING sistemi kullanılacaktır [37].  Baz istasyonlar sistemleri; Bizim ana 

merkez kontrol istasyonu dahil 10 tane baz istasyonlarımız olacak. Baz istasyonlarımız mer-

kezi siteme hem kablosuz hem de kablolu olarak bağlı olacaktır. Bunun sayesinde uçuş sıra-

sında iletişimin kopmasını engellemiş olacağız. 
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2.4. Uçuş Zarfı  

 

2.4.1. Rüzgâr Limitleri  

 

Hava uçuşa uygun olup olmadığı, meteorolojik minimum değerlerine göre belirlenir. Bu kriter 

bir veya daha fazla parametre için kabul edilir. Kalkış ve inişin tehlikeli hale geldiği sınırlar 

vardır. Bu rüzgârın geçip geçmeyeceğine, yaklaşıp yaklaşmayacağına bağlıdır. Aracımız, güç-

lü yan rüzgâr-hızı 20 veya daha fazla m/s ise, kalkış kesinlikle yapılmayacaktır.  

 

Kalkış ve iniş sırasında, geçiş hızı 5 m/s'yi geçmemelidir, uçan araba için maksimum yanal 

hız 17 m/s olarak ayarlanır. Daha yüksek hızda, uçan araba büyük çoğunluğu kalkmaz. Gelen 

bölgede rüzgârda keskin bir artış varsa, hızı izin verilen göstergeleri aşarsa, araç durakta bin-

mez, ancak koşulların uçan arabamızın güvenli bir şekilde inmesine izin verdiği başka bir 

piste acil iniş yapar. Merkezlerde Anemometreler yerleştirerek, Yatay planda pist boyunca, 

yatay Wind Shear’i ölçmek için anemometreler kullanılır.  

 

Teker alma ve teker koyma gibi uçuş için önem arz eden noktalara anemometreler kurularak 

rüzgâr bilgileri ölçebiliriz. Aracımızdaki LLWAC sistemi; havacılık güvenliğinin arttırılması, 

iniş minimalarının geliştirilmesi, hava trafik yoğunluğunun fazla ve nispeten küçük yatırım 

bütçeler için ana merkezde kurulmaktadır [38].  

 

Çevre sensörleri anlık rüzgâr bilgilerini ölçer ve bu bilgileri merkez kontrol ünitesi ile her 10 

saniyede bir görüntüler ve örnekler. Anemometer sistemini merkezlerimize yerleştirerek 

rüzgâr ölçümleri, uzak istasyonları sorgulayan, rüzgar kesme ve fırtına önü algoritmalarını 

çalıştıran Merkezi Kontrol İstasyonu olarak sayılan bir ana merkezimize iletilir. 

 

2.4.2. Havada Kalma Süresi Hesabı 

 

 Havada kalma süresi uçuş durumlarında değişebilir. Belirli değerler aralıklarında uçuş devam 

edilebilir ve etmeye bilir. Örneğin: Tren, hava yollarında veya işe giriş-çıkış zamanlarında 

meydana gelen yoğun trafik nedeniyle bu yerlere yakın olan merkezlerde iniş yapılmayacaktır 

ve iniş olarak oraya yakın bir yer seçilecektir. Pil durumuna göre uçuş değerlendirme kriteri 

bizim için önceliktedir. Uçuş esnasında acil durumlar için havada kalma süresi değişebilir. 

Pilin normal limit üstünde kullanarak insanın hastaneye ulaşmasını sağlar. 

 

Batarya kwh / kg : brüt güç( kw ) = Uçuş süresi 

 

Batarya 

 

1 adet batarya için; 3.4 A * 3.7 v = 12.58 w 

4800 adet batarya için; 12.58 * 4800 = 60384 w = 60.384 kw 

 

Brüt Güç 

 

1 adet motor daimi akımı = 40 A 
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4 adet motor daimi akımı = 160 A 

 

Uçuş Süresi (60.384: 160) * 60 = 22,644 dakika 

 

 

 
Tablo 2.4.2.1. Pil Durumuna Göre Uçuş Değerlendirmesi 

 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ  

 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

 

TitanX arabamız şehrimizin her yerine kolayca seyahat edebilecektir. Karadan ve havadan 

hareket edebilme özelliğinden dolayı toplum kullanım alanları ve şehir içinde oluşabilecek 

trafik önlenebilecektir. Şehir içinde koyduğumuz merkezi duraklar sayesinde araç iniş ve kal-

kış yapabilecektir.  

 

Şehrimiz toplam 16 merkezi duraklara sahiptir. Tren İstasyonu, havalimanı, hastane, kütüpha-

ne ve üniversite gibi toplum alanlara yakın özel merkezi duraklar bulunuyor. Bu özel merkezi 

duraklarda sadece ilgili mekânda işi olanlar iniş-kalkış yapabilecektir.  

 

Hastaneye yakın olan merkezi durağa sadece acil sağlık durumları olan kişiler iniş-kalkış ya-

pabilecektir. Kütüphane ve üniversiteye yakın bulunan merkezi duraklarda ise eğitim-öğretim 

zamanında sadece ilgili mekânda işi olanlar iniş-kalkış yapabilecektir. Bu saatler dışında iniş-

kalkışlar serbesttir. Tren İstasyonu ve Havalimanına yakın olan merkezi duraklarda diğer ula-

şım araçları geçmek isteyen kişiler için iniş ve kalkış yapmak üzere bu merkezi duraklardan 

faydalanabilecektir.  

 

Aracımızın takip edeceği rotaları etraftaki durumlara ( hava kirliliği, alçak binalar,  yoğun 

binalar vb.) göre nasıl hareket edeceği ve hangi yollar takip edeceği belirlenmiştir. Şehrimizde 

bulunan sanayi bölgesinde hava kirliliği oldukça fazladır böylece oluşan bulanık görünümden 

sürücünün havadan hareket etmesi oldukça tehlikelidir. Aracımız bu bölgede bulunan S1 (Re-

sim 3.1.2) karadan 60km/h hızla hareket edecektir.  

 

Aracımızın kesinlikle karadan seyahat etmesi gereken başka bir yer gökdelenlerin bulunduğu 

bölgedir. Aracımız S7 (Resim 3.1.3) kesinlikle karadan hareket edecektir. Bu iki yol dışında 



24 

[TITANX] 

TitanX arabamızla sürücü istediği yere ulaşmak için hem karadan hem havadan hareket edebi-

lecektir.  

 
Şekil 3.1.1 Yol ve Kavşak; Aracımızın Geçebileceği Yollar ve Kavşaklar Gösterilmiştir 

 

Örnek Araç Rutini 

 

L1 merkezi durağında bulunan bir TitanX aracı hastaneye gitmek istiyor. Hastaneye gitmek 

için 2 rota örneğimiz var; 

 

1. ROTA;  Bu rota en kısa olanı. Araç hava kirliliğinden dolayı S1 yolunu 60km/h hızla 

karadan geçmeye mecburdur. Eğer sürücün acil sağlık durumu varsa karadan 80km/h 

hızla yolculuğunu devam edebilecektir. S1 yolu geçtikten sonra araç L4 merkezi dura-

ğından uçuş için kalkış yapabilecektir. S2 yolu 80 km/h hızla uçarak geçilecektir.(Acil 

durum varsa maksimum hız 120km/h). Araç L7 merkezi durağına iniş yaparak hasta-

neye ulaşmış olacaktır. Araç S2 yolunu geçerken irtifası maksimum 200m, minimum 

100m olacaktır.   
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Şekil 3.1.2. Rota 1 

 

2. ROTA; Eğer sürücü hastane dışında başka yerlere de uğramak isterse bu rotayı takip 

edebilecektir. L1 merkezi durağında olan araç S1 yolunu karadan 60km/h hızla L16 

merkezi durağına gidecektir. Oradan kalış yaparak S4 yolunu 80km/h uçarak hareket 

edecektir. İniş L15 merkezi durağına iniş yapılarak araç S7 yolunu 40km/h hızla de-

vam edecektir. S7 yolu yerleşim merkezlerin ortasından geçtiği için aracımız mini-

mum bir hızla geçecektir. TitanX S9 yoluna 60km/h hızla karadan devam ederek araç 

hastaneye ulaşmış olacaktır. 

 
Şekil 3.1.3. Rota 2 
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ROTA HIZ ÖZEL DURUM 

S1 60 

km/s 

Hava kirliliği sebebiyle karadan hareket edecektir. 

S3-S9 
80 

km/s 

Hastaneye giden rotalardır. Acil Sağılık durumlar olunca 

max 120km/h uçuş yapılacaktır. 

S2-S4-

S6 

80 

km/s 

İnsanların az olduğu yerler olarak araçlar bu hızla hare-

ket edebilirler. 

S5-S7-

S8 

40 

km/s 

S5-S7-S8 yollarına geçerken hızın 40km/h olmasının 

sebebi bu yolların yerleşim merkezlerin ortasından ve 

toplum alanların önünden geçtikleri içindir 

 

Tablo 3.1.1. Rotaların Hızları ve Özel Durumları 

 

3.2.Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

 

3.2.1. Araçların Havada Hareket Kuralları 

 

3.2.1.1. Araçların Kurallara Uyabilmesi İçin Sahip Olması Gererken Özellikler 

 

Aracımız otonom olarak hareket etmektedir aynı zamanda uçan araba kullanım eğitimi alan 

kişiler ehliyet belgesi alabileceklerdir. Aracımız otonom hariç olası bir durum oluşmasında 

veya kişinin isteğine göre kendi kullanabilme özelliği sağlayacaktır. Aracın kolayca tanınması 

için arkalı önlü plaka olacaktır.  

 

Üç rota verilecek ve kullanıcıya varacağı bölgeye ulaşabilmesi için birisini seçmesini isteye-

cek, verilen vakitte seçim yapılmamışsa otomatik olarak sistem kapatılacak ve araba kalkma-

yacak. Aracı kullanacak olan kişiye ait bileklik olacak ve sürücü bileklik taşımıyorsa araba 

çalışmayacaktır. Tasarladığımız bileklikler kişi tanıma özelliğine sahiptir ve parmak iziyle 

çalışmaktadır.  

 

Aracımızda dikkat dağınıklığı, yetersiz fren gücü gibi trafik kazalarına yol açan ani durumla-

rın önlenmesi için kazayı önceden algılayabilen ve müdahale edebilen AEB (Otonom Acil 

Frenleme) sistemi aracımıza yerleştirilmiştir [39]. Aracımızda kullanılan Akıllı LED Farlar 

ışık seviyesini yol ve hava şartlarına göre otomatik olarak ayarlayabilen gece yolculukları için 

vazgeçilmez güvenlik teknolojileri arasında yer almaktadır [40].  

 

Aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayarak güvenliği üst seviyeye çıkartmaktadır. Aracımız 

kumanda kolu, irtifa kontrol kolu, dokunmatik komuta ekranı,  iki adet fiziksel buton (acil in, 

dur) ve (Aviyonik Sistem Anahtarı) aracılığı ile kontrol edilmektedir.  Sisteme eklediğimiz 

acil durum butonu sayesinde sürücü diğer trafikteki araçların önünden kolayca geçiş yapabi-

lecektir.  
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Geliştirilen ACC (Uygulanabilir Seyir Kontrolü) sistemleriyle aracımızda bulunan sensörler 

otonom olarak araç takip mesafesini korumakta ve böylece olası kazaların önüne geçilmekte-

dir [41]. Seyir halindeki araçlarla çarpışmaları önlemek için DSRC  (Özel İletişim Sistemi) 

araca eklenmiş ve böylece etraftaki araçların verilerine göre hız ve konum ayarlaması yapıl-

mıştır [42]. 

 

3.2.1.2. Kurallara Uymaması Durumunda Yaptırımlar 

 

• Sürücü veya yolcu, alkollüyken havadaysa araç otomatik olarak en güvenilir alana  iniş ya-

pacaktır. 

• Araç özel sinyallerle sürücüye ve merkeze haber gönderecektir.  

• Sürücü veya yolcu bilinçli olarak araca zarar vermeye kalkışırsa uyarı alarak cezalandırıla-

caktır.   

• İki defadan fazla kuralları ihmal edilmesi durumunda sürücünün ehliyeti alınacak ve araca 

binmesi yasaklanacaktır. 

• Başkasının bilekliğini kullanmaya çalışırsa yine uyarı alarak 2 ay boyunca araba kullanma 

yasağı alacaktır.  

• Eğer alkollü olan kişi sürücü ise hem kendini hem taşıdığı yolcuları hem de çevredekileri 

çok büyük tehlikeye bıraktığı için öncelikle ehliyet belgesi alınacak ve büyük miktarda para 

cezası da ödeyecektir. 

 

3.2.2. Araçların Haberleşmesi 

 

3.2.2.1. Araçların Birbiri İle Haberleşmesi  

 

Bluetooth kablosuz teknolojisi, taşınabilir üniteyi bağlayan ve yüksek düzeyde güvenlik sağ-

layan bir sistem olduğu için kullanılacaktır [9]. Bluetooth özellikli elektronik cihazlar, Pico-

nets olarak bilinen kısa menzilli cihazlar aracılığıyla kablosuz olarak bağlanabilecek ve diğer 

arabalarla iletişim kurulacaktır. Araç plakası Bluetooth adı olacaktır. 13 V2V arabaların ha-

berleşmesi sağlayabilecek başka kablosuz iletişim sistemidir [10]. Paylaşılacak bilgiler hız, 

konum, seyahat, frenleme yönü gibi parametrelerden oluşmaktadır. Bu iletişim sistemi saye-

sinde aracın nasıl hareket edeceğine dair bilgileri etrafınızdaki diğer araçlarla paylaşılabile-

cektir.  

 
Resim 3.2.2.1. Bluetooth Çalışma Prensibi 
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3.2.2.2. Araçların Merkezi Duraklar İle Haberleşmesi  

 

TitanX uçan aracımızın önemli özelliklerinden biri de araçların merkezi duraklar ile haber-

leşme yöntemleridir. Seyrüsefer Sistemi; havada oluşabilecek trafiğini engelleme, güvenli bir 

şekilde yolculuk sağlama,  uçan arabaların hızları ve konumlarını kontrol etme gibi konularda 

hassas sistemlerle yüksek doğrulukta ölçme kabiliyetini taşımaktadır. Aracımızda kullanılan 

sistemler ile yer istasyonu temelli, uydu temelli ve baz istasyonlarından gelen verileri karşı-

laştırarak en doğru şekilde aracın yer, yön, irtifa gibi önemli verileri elde ederek güvenli uçuş 

sağlayacağız.  

 

a). Uydu Temelli 

 

Günümüzde kullanılmakta olan GPS sistemi TitanX’e en uygun olarak seçilmiştir [6]. Tekno-

loji dünyasının modern pusulası GPS (Küresel Konumlama Sistemi), dünya üzerinde herhangi 

engelsiz bir görüş hattında, dört veya daha fazla uydusu ile her türlü hava koşulunda yer ve 

zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemidir. 

 

Aracımız GPS Sistemi sayesinde tüm hava koşullarında ve dünyanın her yerinde sürücümü-

zün belirlediği rotalarını izleme şansı sağlamaktadır. GPS alıcısı olan herkes, GPS sistemini 

kullanabilmektedir. 

 

b). Yer İstasyonu Temelli Seyrüsefer Sistemi 

 

Yer istasyonu; yer temelli çalışan sistemler ve yazılım ile aracımızın ve merkezi durakların 

arasında iletişim kurabilen kablosuz haberleşme sistemidir. Yer istasyonumuz aracımızın uçuş 

esnasında konumu, durumu, performansı ve uçuş planlaması gibi parametreler hakkında ana-

liz yapıp bilgiler verecektir. Yer istasyonumuz görüntü alıcı, radyo kumanda, uçuş komuta 

kontrol, görüntü ve telemetri verileri bilgisayar sistemlerinden ayarlanarak izlenilir ve kontrol 

edilir.  

 

Komut ve Kontrol Merkezi(Ana Merkez) ile sorunsuz iletişim için yüksek hızlı kablosuz ileti-

şim kanalı olarak 4G / 5G kullanılacaktır, böylece uçan arabanın uzaktan kontrolünü ve uçuş 

verilerinin gerçek zamanlı iletimi sağlanacaktır. Gerçek Zamanlı Ağ bağlantısı ve dijital 

spektrum modülasyonunu da aracımızda bulunmaktadır. Bu sistemler sayesinde iletişim gü-

venliği sağlanacaktır. Aynı frekans bölgesinde çalışan birden fazla araç olması durumunda 

frekans bantları arasında kontrollü geçişler yapılması ve sinyallerin birbirlerini minimum 

oranda etkilemesi sağlanacaktır.  

 

c). Baz İstasyonları 

 

 Baz istasyonları teknik olarak; özünde cep telefonu iletişimi sağlayabilmemiz için elektro-

manyetik sinyaller yayan ve bu sinyalleri alan bir radyo vericisi olarak karşımıza çıkar. Baz 

istasyonları birbiriyle iletişim halinde görmediğimiz bir kablo hattı vaziyetinde iletişim kurar-

lar. Bu özellikten faydalanarak santral (ana merkez) ile bağlantı kurarak iletişim sağlanması 
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için kullanılacaktır. Çekim gücünün artması için de yüksek binaların tepelerine kurulur. An-

tenler mikrodalga frekanslarını toplayarak çanağa iletir ve bu çanak da 16 farklı frekanstan 

yayın yapar. 

 
Şekil 3.2.2.2. Baz İstasyonları 

 

3.2.3. Araca Biniş ve İnişin Nasıl Olacağı  

 

3.2.3.1. Merkezi Duraklar  

 

Toplam olarak 16 merkezlerimiz olacaktır. Bu kadar merkezlerimiz olması sebebi ise aracının 

kalkacağı alanda fazla trafik oluşturulmamasıdır. Kalabalık bölgelerde de hastane, havalima-

nı, tren istasyonunda ve sanayi bölgeler gibi merkezlerimiz olacaktır. Bu alanlarda merkezle-

rimiz olması sebebi sadece acil durumlarda iniş ve kalkış yapabilmektir.  

 

Yani hastanede, havalimanı ve tren istasyondaki bulunan merkezler genelde arabadan iniş 

yapabilmek için değil sadece çok acil durumlar için kullanılacaktır. Hastanenin iniş-kalkış 

pistlerini sadece hastane ile ilgili kişiler kullanabilecektir. Üniversite pistleri eğitim-öğretim 

zamanında üniversite ile ilgili kişiler kullanabilecek. Kütüphane pistleri ise herkes kullanabi-

lecek. Tren istasyonunda ve havalimanındaki pistleri genelde personel ve yolculuk yapan kişi-

ler kullanabilecek. 

 

Aracımızın kanatları katlanır olması sebebiyle diğer araçlara göre daha az yer kaplanmaktadır. 

Mesela Cezeri uçan arabanın boyutları 3730 x 4070 x 1870 mm dir [43]. Uçan arabamızın 

boyutları bu boyutların yarısı kadar yapmaya düşünüyoruz. Bu tasarımla hedeflemek istedi-

ğimiz şey az alan kaplamak ve bu merkezi duraklarda park edilebilecek araçların sayısını art-

tırmaktır. Duraklarımızın içerisinde en az üç tane iniş-kalkış pistlerimiz olacaktır. Bunun se-
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bebi ise araçların şarj ünitelerine götürülmesi ya da park edilmesi sırasında hava trafiğini bek-

letmemek içindir.  

 

Araçların iniş pistlerinde otonom çalışan araçlar sağlanacaktır. Bunun sebebi araçlarda her 

hangi bir arıza oluşturduğunda bu otonom çalışan araçların yardımıyla en yakın servislere 

gönderilmesi için ya da düşük batarya dolayından acil iniş yapan araçları şarj ünitelerine gön-

derilmesi için otonom araçlar yardım edecektir.  

 

Araç park yerine gönderilmesi için iki tane eğimli yol bulunacaktır. Biri çalışmıyorsa yedek 

olanı kullanılacak. Araçlarımızın park alanı yerin altında olup en az iki katlı olacak ve mini-

mum 30 araçlık olacaktır. Yerin altında olmasının sebebi ise daha az yer kaplamaktır. Her 

merkezi durakta en az 5 tane şarj ünitesi olacaktır. Şarj üniteleri aylık ve yıllık kullanımının 

ortalamalarına göre sayıları arıtılabilir ya da azaltılabilir. 

 

 
Şekil 3.2.1.1. İniş-Kalkış ve Dolum İstasyonları 

 

a) Otopark Sistemi 

 

Otopark sistemimiz toprağın altında olacak şekilde tasarladık. Bunun sebebi daha az yer kap-

lamaktır ve aynı zamanda can güvenliğimizi korumak amacıyla. İniş-kalkış pistimizin büyük 

kısmı toprağın altında olmasına rağmen, yukarıda 2 metre toprağın üstünde olacaktır. Topra-

ğın üstünde 2 metre olup pistimizin canlılardan uzaklaştırmak amacıyla ve canlılar o piste 

rahat girmemesi için tasarladık. Otopark kısmına insan girişi yasaktır. Bu şekilde hem iniş-

kalkış pistimizi hem de canlıların güvenliğini korumuş oluyoruz.   

 

Araçların indiğinde kapılar açılacaktır ve asansörle aşağıya şarj dolumu noktalara doğru götü-

recektir.  Araç indikten sonra güvenlik sebebiyle kapılar hemen kapanacaktır ve içeriye canlı 

veya herhangi bir şeye girmesi için engel olacak.  
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Birinci ve ikinci katta araçlar dizilecektir. Her katta otonom çalışan yardımcı araçlar sağlana-

caktır. Düşük şarjlı araçlar indikten sonra bu otonom araçların yardımıyla şarj ünitelerine doğ-

ru götürülecektir.  Otonom çalışan yardımcı araçlar sadece şarj ünitelerine götürmek amacıyla 

çalışmayacaktır. Arızalı arabaları en yakın servise göndermesi için yardım edecektir.  

 

Şarj üniteleri -3. katta konulacaktır. -3. katta konulması sebebi otopark sisteminin güvenliği 

sağlamaktır. Böylece herhangi patlama ya da arızalanma durumunda bu üniteler arabalardan 

uzak olup hiçbir hasar yapmayacaktır. 

 

b) Yük Asansörünün Özellikleri 

 

Yük asansörleri söz konusu olduğunda en önemli noktalardan biri asansörün uygun genişlik 

ve yükseklikte olmasının yanı sıra yükleme ve boşaltma sırasında kolaylık sağlamasıdır [44]. 

Bu da asansörün dayanıklılığı ve tasarımının yükünüze ve binanıza uygun olmasıyla sağlana-

bilir. Yaygın olarak 630 kg ile 22.000 kg kapasiteli yük asansörleri kullanılırken, farklı değiş-

kenlere bağlı olmak üzere bu asansörlerin hızı 0,25 m/sn ile 2,0 m/sn arasında değişir. 

 

Teknik özellikleri bakımından kuyu tipi veya seyir mesafesi gibi özelliklerine bağlı olarak 

hidrolik ya da elektrik motoru tahrikli olarak alternatif sunar. Diğer taraftan kabin, kapı, ma-

kine, motor ve hidrolik ünite gibi özellikleri tasarlanırken ağır yük taşımaya uygun olması 

gözetilir. 
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Resim 3.2.1.1. Merkezi Durağın görünüşü 

 

3.2.3.2. Bireysel Kullanımı 

 

TİTANİX arabamız otonom ve yarı otonom çalışacaktır. Sürücü 18 yaş üstü ve ehliyetli ol-

ması lazım. Yani sürücü eğitim görmüş olması gerekiyor. Aksi takdirde sürücü 18 yaşında 

olup eğitimli olmaması, aracı sürümeyecek, araç sadece otonom olarak hareket edecek. Sis-

temde herhangi sıkıntı çıkarsa ve otonom sistemi çalışmıyorsa kişinin ehliyetli olup arabayı 

sürüyebilir olması bu durumu bu şekilde idare etmiş oluyoruz. 

 

Sürücünün bilekliği anahtar gibi çalışacaktır. Yani sürücünün arabayı açmak ya da kilitlemek 

ve kullanmak için bilekliğe ihtiyacı olacak.  Arabaya bindikten sonra parmak izi alınacaktır ve 

sisteme eşleştirilecektir. Parmak izi alınma sebebi ise arabayı sürmek için doğru kişi olup ol-

madığını tespit etmektir. Böylece ehliyet alınırken parmak iziyle beraber sisteme yükleme 

yapılacaktır.  Parmak izi hataya düşüyorsa şifreleme sistemine geçirilecek. 

 

3.2.4. Rota Planlamanın Nasıl Yapılacağı 

 

3.2.4.1. Gidilecek Yerin Seçimi 

 

Sürücünün hem kara modunda hem de hava modunda gideceği yere göre en kısa mesafeyi,  

ara yüzü en kolay şekilde hesaplayacak şekilde planlanmıştır. Bunun nedeni kısa ve en uygun  

güzergahı kullanarak bataryanın harcayacağı enerjiden tasarruf edilmesi planlanmıştır. 

 

Sürücünün gidilecek istasyon durağını belirledikten sonra yapay zekadan kaynaklanan 

sistemler sayesinde otomatik olarak gidiş noktasına uygun ve en az 2 rota sürücüye 

sunmaktadır. Merkezi sistemlerle iletişime geçerek seçilen rotaların o andaki durumunu 

değerlendirerek araça haber verir böylece seyir için uygun ve güvenli rota seçimi yapılır. 

Sürücünün rota seçmesine belirli bir süre verilecektir. Süre içinde rota seçilmediği durum  
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araç otomatik olarak sistemin kapatacaktır ve kalkışa çıkmayacaktır.  

 

Gidilecek yerin seçimi gidecek kişinin durumu ve yerin merkezi duraklarda belirlediğimiz 

kısıtlara uygunluk durumuna göre belirlenecektir. Eğer kişinin durumu seçilen yere  hava yolu 

ile ulaşım için uygun değilse ya da beklenmedik bir olay meydana geldiğinde  en yakın iniş 

pistinde iniş yapıp kara yolu ile devam etmesi göze alınmaktadır. Görme engellilere sesli 

sistemlerle, işitme engelliği olan insanlara rota sunma durumu farklı renklerle şeffaf transistor 

göstergeler sayesiyle oluşmaktadır. 

 

  3.2.4.2. Seyahat Sırasında Daha Uygun Bir Rotanın Çıkma Durumu 

 

Seyahat sırasında uydun daha 1 rotanın çıkmış durumlarında yapay zekâ sistemiyle 2 rota  

değerlendirerek uçuşa uygun en kısa ve güvenli yolu kişiye sunmaktadır. Sürücü yeni bir 

rotaya onay vermediği zaman araç eski rotayla devam edecektir. 

 

Uçan araba havada ve karada  seyahate çıkmadan önce Merkezi sistemlerden alınan 

haberlerle, her gün yenilenen ve hesaplanmış, planlanmış sabit bilgilere göre hareket  

etmektedir. Örneğin karada yoğun trafiğe neden olan işe giriş ve çıkış saatlerinde ana yoldaki 

araba trafiklerine uğramamak için sistemlerle gelen  bilgileri değerlendirerek ve önlem alarak 

yoğun olmayan başka rotayla hareket etmektedir. 

 

  3.2.4.3. Kullanıcı Tarafından Varış Noktasının Değiştirilmesi Durumu 

 

Kullanıcı tarafından varış noktası değiştirilme durumu aracın güvenlik ve rota seçiminden 

sorumlu olan sistemleri araba ve sürücü güvenirliliğin göz önünde bulundurarak 

değerlendirmektedir.   

 

Örneğin kütüphaneye gidecek olan sürücünün ani karar alarak rotayı yarı yoldan  tren 

istasyona değiştirme durumu; İlk once aracın şarj durumuna bakılır sonradan  araca yakın 

olan baz istasyonu sayesiyle  merkezi  sistemle iletişime geçerek tren istasyonuna götürecek 

olan rotaların o an  durumunu öğrenir. Alınan rota bilgileri uçuşa, karada gitme yollarına ve 

şarj durumuna gore değerlendirilir.  

 

Eğer uygunsa kullanıcı tarafından değiştirilme gerçekleşecektir. Uygun olmazsa sürücüye 

haber verir, önceki yolu devam etmesini ya da araca yakın olan iniş-kalkış istasyonuna 

götürülmesi seçenek olarak sunulur. İniş- kalkış istasyonundan şarj durumu dolu araça 

binerek tren istasyonunu yeni rota olarak belirler.   

 

Acil durumlar için aracın belirlediği, başka amaçta kullanılma izni olmayan bir şarj durumu 

vardır, ayrıca acil durumlar için araç hızı değişmektedir.Aracın hızını arttırmasının sakıncası 

olmayacak, çünkü araç ulaşımının  acil durum olduğunu Merkeze haber verir. Merkez;  acil 

durumlu aracın seçtiği rotada ulaşımını yapan ya yada yapacak olan diğer araçlar sistemine 

duyarırak  trafiğin , kazaların önlemin almış olur.  
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Şekil 3.2.4.1. Rotalarda Hız Değerlendirmesi 

 

Havalimanına yakın istasyon L12, hastaneye yakın istasyon ise L7. Buna göre Havalimandan 

Hastaneye ulaşmak isteyen yolcuya sunulan uygun rotalar. 

 

• L12 istasyonundan kalkış yaparak  S6 (80 Km/s ; izin verilen hız) yoluyla sonradan S8 

(60 Km/s) ve S9 (60 Km /s ) yolları üzerinden havada uçarak L7 istasyonuna indirilmesi. Bu 

rotayı seçen birisi L11, L9, L8 istasyonlarında  iniş sağlanabilecektir..(Durumlara göre). Bu 

rotada bulunan B7 ve B5 baz istasyonları araçların merkezi sistemle haberleşmesini sağlar. 

 

• L12 istasyonundan kalkış yaparak S5 (60 Km/s hızla) ve S4(80 Km/s hızla) yollarıyla 

havadan uçuş sağlayarak sonradan S2 (80 Km/s) yolunu takip ederek  L7 istasyonuna, 

hastaneye ulaşabilir. (En hızlı roto ) Eğer sürücü hastaneye gideceğinden kesin olmalıdır. 

Çünkü seçtiği S5 ve S4 yollarında iniş-kalkış ve dolum istasyonları bulunmamaktadır. Sadece 

S2 yolunda 3 tane istasyonlarımız mevcuttur.Bu rotada bulunan baz istasyonları B8 ve B3. 

 

• L12 istasyonundan kalkış yaparak S5 yoluyla havadan sonradan S7 yoluyla karadan, 

S9 yoluyla havadan uçuş yaparak gidilebilir. S7 yolu kalabalık bölge üzerinde olduğu için 

aracımızın bu yolda kullanacağı hızı maksimum  40 Km/s,  Bu rota diğer rotalarda bir 
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problem yada trafik kazası olursa en son seçenek olarak uygulanır. ( Ulaşılması diğer rotalara 

göre çok zaman alan rota) Merkezi kontrol istasyonunu bulunduran rota. 

• Eğer yolcu L13 ve L14 istasyonlarına yakın ise ordan biniş yaparak L15 yada L12 

istasyonlarına geçiş yaparak net rotayı seçebilir. 

 

• Tren istasyonundan  hastaneye gitmek isteyen birisi L6 uçan araba istasyonundan 

sadece S3 yolunu 120 Km/s hızla T7 kavşağından geçiş yaparak S9 yolunda bulunan L7 

istasyonundan ulaşılabilir. 

 
Tablo 3.2.4.1. Rota Planlamadaki Şarj durumunun değerlendirilmesi 

 

3.2.5. İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki  

 

3.2.5.1. Değişken Hava Durumu 

 

 Şehrimizde 4 mevsim yaşandığı için sürekli değişen hava durumlarla karşılaşma ihtimali 

yüksektir. Bu hava durumlardan en etkili olanlar bunlardır;  

 

a). Şiddetli Rüzgarlar 

 

 Rüzgarların en şiddetli olduğu zamanlar genelde bahar mevsimindedir ama tabi iki 

beklenmeyen durumlar de çıkabilir. Bu şiddetli rüzgarlar arabanın farklı yönlerden gelebildiği 

için arabanın uçuş, kalkış ve iniş performansını etkileyebilir. Bununla beraber araba dengesini 

kaybetme ve hasar görme ihtimalleri de oluşabilir. Bu durumlara karşı Rüzgarların yön ve 

hızını tespit etmek için uçaklarda kullanılan Alçak Seviye Wind Shear Uyarı Sistemi koyduk. 

Bu sistem sahip olduğu uyarı sisteminden dolayı sürücüye haber verebilecek ve gerekli 

manevraları yapmasını önerecek. Rüzgâr hızı ölçülerek pervaneler arasındaki güç dengesi 

ayarlanacak PID algoritma kontrollü olarak uçuş düzgünlüğü sağlanacaktır [45].  

 

b). Yoğun Kar, Dolu, Yağmur Yağışları 

 

 Yoğun yağışlar pervanelerin maksimum kapasite ile çalışmalarını engelleyebilir. Bu hava 

durumları tespit etmek için Doppler Radarı kullanıldı [46]. Bu radarın çıkarttığı verilerden 
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yola çıkarak araba daha alçak seviyede uçacak ya da daha az tehlikeli bir rota seçecek. Eğer 

durum daha kötü ise araba kara yoldan yolunu devam edecek. 

 

c). Şimşek 

 

Arabamız Şimşek Tespit Ağından şimşekli bir hava durumu oluşma ihtimalleri ne kadar 

olduğunu gibi veriler alabilecektir. Arabanın aldığı verilere göre eğer tehlikeli bir durum söz 

konusu olursa araba yolculuğunu karadan devam edecek. Uçan arabamız UBIMET (Institute 

for Ubiquitous Meteorology) tarafından şimşek tespiti için bilgilendirme alacaktır [47].  

 

d). Düşük Sıcaklık 

 

 Kışın araba yüksek bir yükseklikte uçunca camların buzla kaplanması durumu çıkabilir 

böylece sürücü zorlanır. Bunun için gizli rezistanslı ısıtmalı cam kullandık [48]. Bu camlar 

sadece buzlanmaya karşı değil ,oluşabilecek buğuya da karşıdır. Fiziksel bir müdahale 

gerektirmeden cam katmanların arasında bulunan gizli rezistanslar oluşmuş buzu eritir 

böylece sürücü yolculuğunu güvenli ve konforlu bir şekilde devam edebilir.  

 

3.2.5.2. Beklenmedik Trafik Yoğunluğu 

 

TCAS II sisteminin yardımıyla havada beklenmedik trafik durumları tespit edilecek [29]. 

TCAS II bir çarpışma riski fark etmekle beraber sürücüye dikey olarak diğer arabalardan 

kaçınma rotaları tavsiye edip çarpışma ihtimalini ortadan kaldıracak. Sistem ikazları ses ve 

görüntü olarak verir. Havada oluşabilen uçan arabalar yoğunluğundan ana merkez de haberdar 

olacak. Ana merkez arabaların konumlarından haberdar olduğu için trafik oluşma durumlarını 

de tahmin edebilecek böylece beklenmedik trafik yoğunluğunun oluşma ihtimalleri düşük 

olacaktır. TCAS II sistemi Mode S haberleşmesine de sahiptir. Mode S haberleşmesi arabanın 

aldığı ve verdiği veri akışları diğer arabaların verileriyle karıştırılmasını engelleyecektir.  

 

3.2.5.3. Acil Durumlar (Doğum, Kalp Krizi Vs.) 

 

 Sürücü ve kullanıcıların kullandıı bileklik anahtar özelliğin dışında acil sağlık durumları 

tespit etme özelliğine de sahiptir. Bu bileklik sürücünün nabzını, tansiyon ve kalp krizi 

durumunu tespit edebilecektir. Nabız ve tansiyon değerleri normalin altında düştüğünde, 

yükseldiğinde ya da ani bir kalp krizi yaşanırsa bileklik arabaya sinyaler gönderip araba 

otonom sürücü moduna alınacaktır.Araba, görüntülü ve sesli olarak sürücüye hastaneye giden 

rotaları, en yakın istasyonuna inme rotası veya aynı rotayı devam etmek gibi seçme imkanını 

verecektir. Eğer sürücü rotasını 50 saniye içerisinde seçebilmişse araba seçilen rota 

doğrultusunda devam edecektir ama eğer sürücü rotayı seçmemişse 50 saniyelik süresi 

dolmuşsa bileklik arabaya sinyaller gönderip hastane rotası takip edilecektir. 
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3.2.6. Yakıt/Batarya Durumu  

 

3.2.6.1. Batarya/Yakıt Kapasitesinin Yönetimi  

 

Elektrikli araçlarda yeniden şarj edilebilir pil teknolojileri kullanılmaktadır fakat mevcut pil 

teknolojileri henüz istenen menzili ve performansı sağlayabilecek yeterlilikte değildir. 

Bundan dolayı araçlar üzerinde kullanılan özgün pil teknolojilerinin menzil,ömür ve 

performanslarının arttırılması için etkili ve verimli bir batarya yönetim sistemine (BYS) 

ihtiyaç duyulmaktadır [15]. Verimli ve etkili bir batarya yönetim sisteminin performansı alt 

parametrelerinden biri olan pil doluluk oranının (State of Charge – SOC) doğru hesaplanması 

ile ilişkilidir. Bir pil bir yüke veya bir kaynağa her bağlandığında kimyasal reaksiyonlara 

maruz kalır.  

 

Ne yazık ki kimyasal etki bataryanın doğal ve özgün yapısına zarar verir. Bu durum 

bataryanın yavaş yavaş ömrünün azalmasına sebep olur. Pilin zayıflama süreci pilin yükleme 

koşullarını değiştirerek geliştirilebilir veya geciktirilebilir. Örneğin aşırı sıcaklık aralıklarına 

veya aralıksız şarj ve deşarj döngülerine tabi tutulan bir pil uygun koşullarda çalıştırılan pile 

kıyasla daha az bir çalışma ömrüne sahiptir.  

 

Pilin güvenli çalışması ve uzun ömrü için anahtar şart pilin her zaman belirlenmiş güvenli 

çalışma şartlarına tabi olmasını sağlamak ve böylece belirlenen sıcaklık koşulları altında pilin 

şarj etme veya boşaltma modlarında belirtilen limitte kalmasını sağlamaktır. Bu sistem 

elektrikli otomobiller için Batarya Yönetim Sistemi (BYS) olarak adlandırılmaktadır. 

 

Batarya yönetim sistemi verilerin izlenmesi, hesaplamaların yapılması ve pillerin korunması 

olmak üzere üç ana görevi üstlenmektedir. Veri izleme fonksiyonu batarya paketindeki her bir 

hücrenin voltaj, akım ve sıcaklık gibi ölçülebilen anlık durumlarını gözlemlemektedir. 

Hesaplama fonksiyonu veri izleme fonksiyonundan gözlemlenen anlık değerleri kullanarak 

pil doluluk oranı, pil sağlık durumu, maksimum ve minimum şarj/deşarj akımı, maksimum ve 

minimum voltaj, çalışma süresi ve döngü sayısı gibi değerleri hesaplamaktadır.  

 

Hesaplama fonksiyonundan elde edilen değerler ile koruma fonksiyonunda hücrelerden ve 

batarya paketinden şarj/deşarj boyunca yüksek/düşük voltajların oluşmasına, yüksek akım 

çekilmesine, kaçak akıma ve yüksek/düşük sıcaklık oluşmasına engel olmaktadır. Batarya 

yönetim sistemin önemli görevlerinden bir diğeri hesaplama fonksiyonundan elde edilen pil 

doluluk oranını belirleyerek batarya paketlerindeki pil hücrelerinin şarj/deşarj boyunca 

dengede tutulmasını sağlamaktır. Bu dengeleme işlemi için farklı yöntemler kullanılmaktadır.  

 

Bu sistemden hariç bataryalar 7/24 termal kamera ile izlenecektir ısınma, erime gibi bir 

durum olursa BMS sistemin yardımıyla soğutulacaktır [23]. 2.plan olarak ısısını düşürmek 

için sıvı soğutmalı sistemi bulunacaktır [22]. Soğutma sisteminin amacı bataryayı optimum 

sıcaklık aralığında tutmak, performans ve yıpranma arasında en iyi dengeyi sunmaktır. Paket 

içerisindeki sıcaklık dağılımı her noktada eşit olmalı çünkü sıcaklık gradyanı hücreler 
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arasında farklı seviyede yıpranmaya ve bu nedenle de her bir hücre için farklı şarj-deşarj 

davranışına sebebiyet verebilir. 

 

3.2.6.2. Şarj / Dolumun Hangi Aralıklarla Yapılacağı  

 

Aracımız maksimum %100 şarjı ile 200km lik yol yapabilecektir.%35 üzeri uçuşta 

kullanılacak minimum şarj durumudur. Arabanın şarjı %18 gelince sürücüye inme bildirimini 

götürecektir ama iniş merkezi yakınlarında bulunmuyorsa %15’e kadar kullanma izni 

verilecektir bu durumda yine bir ayar gelecek ve ne olusa olsun araba zorunlu olarak 

inecektir. Haberleşme sistem merkeziyle arabalar daim bağlı olacakları için acil durumlarda 

araba şarjı %8’e kadar kullanılmasını izin verilecek.  

 

3.2.6.3. Şarj / Dolumun Nerede Yapılacağı  

 

İniş-kalkış merkezlerinde araçlara şarj dolumnumu sağlanacaktır. Fakat önceden de belirtilmiş 

olduğumuz hastane, tren istasyonu, havalimanı, eğitim kurumları ve sanayi bölgesinde 

bulunan istasyonlarda acil iniş ve kalkış olabileceği için diğer merkezlerden şarj dolunumu 

daha fazla olacaktır. Şarj istasyonlarının kullanım durumları kayıt altına alınıp oluşturulan 

veri sayesinde şarj istasyon sayıları değiştirilebilecektir. 

 

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL  

 

4.1.Tasarım Görselleri  

 

  
Ön Görünüş Kanatlar Kapalı Arka Görünüş Kanatlar Kapalı  

 
Yan Görünüş Kanatlar Kapalı 
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Üst Görünüş Kanatlar Kapalı 

 
Alt Görünüş Kanatlar Kapalı 

  
Perspektif Görünüş Kanatlar Kapalı Perspektif Görünüş Kanatlar Kapalı 

 

Tablo 4.1.1 Kapalı Kanat Görünüşleri 
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Ön Görünüş Kanatlar Açık Arka Görünüş Kanatlar Açık 

 
Yan Görünüş Kanatlar Açık 

 
Yan Görünüş Kanatlar Açık 

 
Üst Görünüş Kanatlar Açık 
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Perspektif Görünüş Kanatlar Açık Perspektif Görünüş Kanatlar Açık 

 

                  Tablo 4.1.2 Açık Kanat Görünüşleri 

 

  

Dışardan Koltuk Görünüşü İçerden Koltuk Görünüşü 

  

İçerden Koltuk Görünüşü İçerden Kabin Görünüşü 
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İçerden Kabin Görünüşü ( Değiştirilebilir Direksiyon ) 

             

                  Tablo 4.1.3 Koltuk ve Kabin İçi Görünüşleri 

 

  

 

Tablo 4.1.4. Endüstriyel Robot Kolu ve Servo Motor 

 

Uçan aracımızda endüstriyel alanda kullanılan 6 eksenli robot kollarında kullanmayı 

düşüyoruz. Çünkü kanatları istediğimiz eksende hareket ettirerek hareket özgürlüğü katmayı 

planlıyoruz [50,51]. 
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4.2.Ölçeklendirilmiş Model  
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Tablo 4.2.1. Ölçeklendirilmiş Model Fotoğrafları 

 

Modelimiz 3 boyutlu yazıcıda PLA/FLEX malzemeler ile parçaların basımı yapılmıştır. Par-

çalar birleştirilip eklem bölgelerine gerekli eklemeler yapılmıştır. Ölçeklendirilmiş modelimi-

zin boyutu kanatlar kapalı haldeki 18 X 10 X 8 cm’dir. Modelimizin baskısında sıkıntılar ol-

ması sebebiyle tekrardan tasarlanıp çıktı alınacaktır. 
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4.3.Simülasyon  

 

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

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

ramı ile yapılan simülasyonun analizleri yapılacaktır. SolidWorks programı ile tasarım süre-

cinin tüm aşamaları kolayca kontrol edilebilir. Programda içerisinde bulunan RealView gra-

fikleri gerçek zamanlı olarak tasarımlarınızı gerçekleştirmenizi, PhotoView 360 ise gelişmiş 

foto realistik render ve animasyon yaratmanızı sağlıyor. Bu iki araç da üretime geçmeden 

önce analizleriyle tasarımın gerçekte nasıl görüneceğine dair fikir veriyor [52,53,54,55]. 

 

Simülasyona yeterli zamanımız olmadığı için yetiştiremediğimiz için ekleyemedik.  
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