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1-Detay Tasarım Özeti 

1.1 Sistem Tanımı   

Gökjet hem havada hem de karada seyir edebilmek amacıyla tasarlanan bir uçan 

arabadır. İki kişilik olarak tasarlanan Gökjet, kullanıcılar ile beraber 50 kg de bagaj hacmine 

sahip olup 200 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir ( 75 + 75 + 50 ). Aracın kalkış ağırlığı 

2000 kg’dir. 

 Kara seyri için iki adet Emrax 228 elektrik motoru vardır. Bu motorlar ön tekerlerin 

yanında konumlandırılmıştır. Hava seyri için ise trikopter bir sistem tasarlanmıştır. Bu sistemde 

1.5m veter uzunluğu ve 5m kanat açıklığına sahip olan, Naca0012 profile sahip katlanabilir 

kanat kullanılmıştır. Kanatların her iki ucunda da ikişer bağlantı kolu vardır. Bu bağlantı 

kollarında Emrax 208 elektrik motoruyla beraber 3m uzunluğunda yine katlanabilir bir sisteme 

sahip olan pervaneler bulunmaktadır.Kanattaki pervaneler koaksiyonel yapıdadır.Trikopter 

sisteminin 3.motoru ise aracın arka tarafında sabit olarak konumlandırılmıştır. Burada tek 

pervane olacağından Emrax 268 elektrik motoru seçimi yapılmıştır. Gökjetin adına yaraşır bir 

hava seyri sunması için aracın iki yanında ikişer tane olmak üzere açılıp kapanabilen Electro 

Ducted Fan konulmuşltur. Kanatlar ve pervaneler kompozit yapıdadır. 

Aracımız çevre dostu olarak tasalanmıştır ve tamamen elektirk enerjisiyle 

çalışmaktadır.Aracımıza gerekli enerjiyi sağlamak amacıyla verimlilik açısından pil sıralanışı 

122 adet seri bağlanan bloklardan her biri birbirine 100 adet paralel bağlantı ile birbirlerine 

bağlantısı gerçekleştirilmiş 225 kW lık gerekli gücü sağlayacak totalde 805,2 kg lık bir batarya 

sistemine sahiptir. 

Gökjet insan hatalarını sıfıra indirgemek amacıyla tam otonom olarak çalışmaktadır ve 

güvenli uçuş sunması açısından donanım yedeklilği pernsibine göre tasarlanmıştır. Araç tam 

kapasite batarya ile yola çıktığında karada 60 dk-80 km, havada ise 30 dk–125 km 

yolalabilmektedir. 

1.2 Sistem Nihai Performansı 

Tablo 1 Araç Genel Nitelik 

Kütle 2000 kg 

Kara seyrinde boyut 1600-1500-4500 

Hava seyrinde Boyut 7600-1500-4500 

Nominal Dikey kalkış hızı 15 m/s  -  54km/s 

Max Dikey Kalkış Hızı 35,8 m/s  -  128.9km/s 

Nominal Yatay uçuş hızı 69.4 m/s  -  250km/s 

Max Yatay uçuş hızı 82 m/s  -  295km/s 

Kara seyir hızı 22.22m/s  -  80km/s 

Hava seyir süresi 30 dk 

Kara seyir süresi 60 dk 

Batarya 225 kWh 

Hava seyrinde menzil 125km 

Kara seyrinde menzil 80km 

Faydalı yük kapasitesi 75+75+50 
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1.3 Nihai Sistem Mimarisi 

Kaavramsal rapora uygun şekilde sistem mimarisi yapılandırılmıştır.Gerekli elemanlar 

seçilmiştir.İtiş sistemleri ve yapısal sistem olmak üzere iki tabloda gösterilmiştir.Ayrıca 

sistemin özgün yönlerinden, kullanıcıya sağladığı faydadan ve maaliyet hesabından da ayrı 

başlıklar halinde bahsedilmiştir. 

1.3.1.Genel Mimari 

 

Tablo 2 İtiş Sistemleri Tablosu: 

Motor Kullanıldığı 

yer 

Adet Birim 

Watt 

Değeri 

İtki Birim 

Kütle 

(kg) 

Üretim 

Emrax 208 Kanatlardaki 

motor 

4 68 140Nm 9.1 Tedarik 

Emrax 268 Arka sabit 

motor 

1 200 500Nm 20 Tedarik 

Emrax 228 Ön tekerler 2 109 230Nm 12 Tedarik 

Shubeler 

Ds-130 

EDF 

Yan itiş 

motorları 

4 8  1.75 Tedarik 

Servo motor  Kanat 2    Tedarik 

Servo motor Yan itiş 

motor  

2    Tedarik 

Servo motor Pervane 5    Tedarik 

 

Tablo 3 Yapısal Sistem tablosu: 

 Boyut 

(m3) 

Adet Malzeme Birim 

Kütle 

(kg) 

Üretim 

Şasi  1 Aliminyum-

Çelik Alaşım 

350 Özel 

Üretim 

Teker  4 Kauçuk 25 Özel 

Üretim 

İç aksam  1  50 Tedarik 

Pervaneler  6 Karbonfiber 20 Özel 

Üretim 

Kanatlar  2 Karbonfiber 100 Özel 

Üretim 

Gövde  1 Karbonfiber 250 Özel 

Üretim 

Cam  1 Cam 50 Özel 

Üretim 

Batarya 0,1 1 Li-ion 805,2 Tedarik 
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1.3.2 Özgün Yönler 

 

 

Şekil 1 Benzer Uçan Arabalar 

Günüzmüde, resimde gördüğünüz Aeromobil, Klein Vision Car, Terrafugia, Lilium gibi  

üretimi yapılmış olan, üzerinde çalışmaları devam eden katlanabilir ya da sabit kanatlı uçan 

arabaları incelediğimizde kanat üzerinde konumlandırılmış iki motor sistemi ya da gövde 

arkasında konumlandırılmış motor görmekteyiz.Bu araçların çoğunluğu dikey kalkış 

yapamazken çok azı dikey kalkış ve iniş yapabilmektedir.Drone mantığından çok uçak mantığı 

ile tasarlandıklarını görebiliriz. Gökjet Uçan Araba ise trikopter motor-pervane sistemi ile 

katlanabilir kanatlı uçan arabalar arasında eşsiz bir yere sahiptir. Dikey iniş kalkış yapabilmesi 

ve drone mantığı ile tasarlanmış olması Gökjet’in en belirgin özgün yönlerinden biridir. Aynı 

zamanda yine dronelarda bulunan katlanabilir pervane sisteminin bir benzeri Gökejet’e entegre 

edilmiştir. Bu sayede boyutu büyük olan pervanelerimiz kanatlar katlandıktan dışarda 

kalmamakta ve fazla yer kaplamamaktadır. 

Güçlü süspansiyon sistemi ile birlikte kullanılan yeni nesil havasız tekerlek teknolojisi 

de hem inişleri daha konforlu ve güvenli hale getirmekte hem de Gökjet’i uçan araba sınıfında 

bir adım daha öteye taşımaktadır. 

Gökjet insan hatalarını sıfıra indirgemek ve daha düzenli bir trafik akşı sağlanması 

amacıyla tam otonomdur. 

1.3.3. Kullanıcıya Sağlanan Fayda 

Gökjet’in kullanıcısına kazandırdığı en büyük faydalardan biri trafik sıkışıklığı 

durumunda seyir değişikliği yaparak varış noktasına daha kısa sürede ulaşımı sağlayıp 

zamandan tasarruf etmektir. Gökjet hava seyrinde iken daha güvenli bir uçuş sağlaması ve 

kullanıcı hatalarını sıfıra indirgeme amacıyla tamamen otonom olarak seferi sağlamaktadır.Bu 

aynı zamanda sürücü için de konforlu bir yolculuk demektir.Bir diğer güvenlik faktörü olarak 

eş eksenli olan motorları sayesinde bir motor arızalansa dahi diğer motor ile inişini 

gerçekleştirebilmekterdir. 

1.3.4. Maliyet tablosu 

Sistem maliyeti yapısal sistem, itiş takımı, elektronik sistem olmak üzere üç kategoride 

hesaplanmıştır. Toplam maliyet 2.270.000 TL olarak tayin edilmiştir. Seri üretime geçildiği 

takdirde bu maaliyetin büyük oranda düşmesi ön görülmüştür. 
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Tablo 4 Yapısal Sistem 

Sistem Adet Birim Fiyat (TL) Yıllık Bakım(TL) 

Şasi 1 150.000 yok 

Cam Panel 1 50.000 yok 

Gövde Paneli 1 150.000 yok 

Tekerlek 4 10.000 1000 

Süspansiyon sistemi 1 75.000 2000 

Paraşüt sistemi 1 25.000 5000 

 

Tablo 5 İtiş Takımı 

Sistem Adet Birim Fiyat (TL) Yıllık Bakım(TL) 

Emrax 208 4 60.000 5000 

Emrax 228 2 80.000 5000 

Emrax 268 1 100.000 5000 

EDF 4 20.000 3000 

Servo 10 5.000 2000 

 

Tablo 6 Elektronik Sistem 

Sistem Adet Birim Fiyat (TL) Yıllık Bakım(TL) 

Batarya 1 400.000 10000 

Batarya 

Kontrolcüsü 

1 25.000 2000 

Batarya Soğutma 

Sistemi 

1 50.000 2000 

Motor Kontrolcüsü 1 25.000 1000 

Kullanıcı Paneli 1 150.000 2000 

Otonom Sistem ve 

Güvenlik Sİtemleri 

1 500.000 1000 

1.4 Alt Sistemler Özeti 

Gökjet Uçan Arabanın alt sistemleri başlıklar halinde açıklamnmıştır.Her sistemin 

gereksinimi olan parça seçimi ve tasarımı yapılmıştır. 

1.4.1 Hava Seyri İtiş Sistemi 

Gökjet hava seyri için trikopter sistemi kullanmaktadır. Kanatların ucunda ikişer motor 

ve pervane düzeneği vardır. Bu motorlar Emrax 208 dir. Trikopteri tamamlayan 3.motor ve 

pervane düzeneği ise aracın arka tarafında sabit olarak konumlandırılmıştır. Bu motor ise 

Emrax 268 dir. Gökjetin hava seyrine katkısı olması için yan taraflarında konumlandırılmış 4 

adet daha motoru bulunmaktadır.Bu motorlar küçük çaplıdır. 
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Emrax 208 : 

Kanatlarda bulunan elektrik motoru pervanelere tahrik vermektedir ve koaksiynel yapıdadır. 

 

Şekil 2 Emrax 208 Görünüm ve Yerleşim 

Tablo 7 Emrax 208 Teknik özellikler 

Teknik özellik Değer 

Kütle 9.1 kg 

Max güç 68 kW ( 6000RPM) 

Nominal güç 41 kW 

Verim 92-98 % 

Soğutma Hava – Sıvı Kombine 

Max tork 140 Nm 

Nominal tork 80 Nm 

 

 

Grafik 1 Emrax 208 Deneysel İtki 
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Emrax 268: 

Aracın arkasında sabit olarak konumlandırılan Emrax 268 araçtaki en güçlü elektrik 

motorudur.Aracın arkasındaki pervaneye tahrik vermektedir. 

 

Şekil 3 Emrax 268 Görünüm ve Yerleşme 

Tablo 8 Emrax 268  teknik Özellikler 

Teknik özellik Değer 

Kütle 20 kg 

Max güç 200 kW ( 4500 RPM ) 

Nominal güç 107 kW 

Verim 92 – 98 % 

Soğutma Hava – Sıvı Kombine 

Max tork 500  Nm 

Nominal tork 250 Nm 

 

 

Grafik 2 Emrax 268  Deneysel İtki 

 

 

 

 

 



7 

 

Shubeler DS-130 Electro Ducted Fan : 

Bu fanlar aracın havada yatay seyirdeyken ekstra itki sağlaması sebebiyle konulmuştur. 

 

 

Şekil 4 EDF Görünüm ve Yerleşim 

Tablo 9 EDF Teknik Özellikler 

Teknik Özellik Değer 

Kütle 1.75 kg 

Güç 8 – 12 kW 

İtki 135 – 175 N 

Verim 76 – 74 % 

Fan Çapı 153 mm 

 

1.4.2. Kara Seyri İtiş Sistemi 

Kara seyri için önden çekişli sistem tasarlanmıştır.Aracın ön tekerleklerinin yanına birer 

adet elektik motoru konulmuştur.Gerekli torkun sağlanması için uygun redüktör seçimi 

yapılmıştır 

Emrax 228: 

Aracın kara seyri için Emrax 228 elektrik motoru seçimi yapılıştır.Ayrıca bu motorlar 

dişli kutusu sistemiyle bilrikte çalışmaktadır. 

 

Şekil 5 Emrax 228. 
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Tablo 10 Emrax 228 

Teknik özellik Değer 

Kütle 12 kg 

Max güç 109 kW ( 6500 RPM ) 

Nominal güç 62 kW 

Verim 92 – 98 % 

Soğutma Hava – Sıvı Kombine 

Max tork 230 Nm 

Nominal tork 120 Nm 

1.4.3. Araç İskeleti 

Araç iskeleti yani şasi, aracın aerodinamik yapısına uygun olarak tasarlanmıştır.Şasi 

üzerine araç gövde panelleri gelecektir.Şaside motorlar için yuvalar açılmıştır.Batarya ve yolcu 

kabini kısımlarında daha ayrıntılı bir tasarıma gidilmiştir. 

 

Şekil 6 Şasi 

Şasi güvenlik gereksinimine göre farklı malzemelerden imal edilecektir. Özellikle yolcu 

kabini ve hayati önem arz eden kanat – motor tutunma aksamlarının daha mukavim 

malzemeden üretilmesi planlanmıştır. 

 

 

   

Çelik Alaşım 6061 Aliminyum Alaşım Fiber takviyeli plastik 

kompozit( CFLP) 
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Renklendirilmiş şasi tasarımında da görüleceği üzere Yüksek mukavemet istenen 

kısımlar yani kırmızı kısımlar çelik alaşımı ile, orta mukavemetli yani sarı kısımlar 6061 

aliminyum alaşım ile, daha az mukaveet gereken kısımlar ise CFLP ile üretilmiştir. 

 

1.4.4 Yolcu Kabini 

Yolcu kabini iki kişilik olarak tasarlanmıştır. Ön panelde kullanıcı ekranları 

bulunmaktadır. Yolcuların güvenliği ve konforu için özel koltuklar kullanılmıştır.Ön panelde 

ve yan taraflarda hava yastığı sistemi vardır.Yolcuların arka tarafında ise rahatlıkla 

ulaşabilecekleri şekilde bagaj boşluğu vardır. 

 

Şekil 7 Kabin 

 

1.4.5. Süspansiyon 

Süspansiyon sistemi Gökjet hava seyrinden kara seyrine geçeceği sırada iniş yaparken 

hayati önem taşımaktadır.Yumuşak bir iniş hem sistem güvenliği hem de kullanıcı konforu 

açısından büyük önem arz etmektedir. 

 

1.4.6. Katlanabilir Kanat Sistemi 

Kanatlar kara seyrinde iken daha az kaplaması amacıyla katlanabilir olarak 

tasarlanmıştır. Menteşeler güçlendirilmiştir. Kanatların katlanma mekanizmasında servo motor 

çalışmaktadır. 

 

1.4.7 Katlanabilir Pervane Sistemi 

Trikopter sisteminde bulunan her bir motor ve pervane, günümüzde mini drone larda 

kullanılan katlanabilir pervane sistemi şeklinde tasarlanmıştır.Bu sayede kanatlar toplandığında 

pervaneler de toplanıp daha az yer kaplayacaktır. Motor milinin dönmesi ile merkezkaç kuvveti 

oluşur ve pervaneler bu şekilde açılarak dönmeye başlarlar.Motor durduğunda ise pervanelerin 

kapanması mini servo motor ile sağlanmaktadır. 

1.4.8.Frenler 

Aracın hava seyrindeyken frenlemesi motorların itki düşürmesiyle sağlanmaktadır.Otonom bir 

düzen olduğu için fren sistemine yaygın olarak gerek duyulmamaktadır. 
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1.4.9.Batarya  

Batarya aracın ağırlık merkezine konumlandırılmıştır.batarya kontrolcüsü ve soğutma 

sistemleri de mevcuttur. 

 

Şekil 8 Batarya 

1.4.10. Otonom sürüş sistemi 

Aracın kara seyrindeki sürüşün gerçekleşme türü kullanıcıya sunulmuştur. Günümüzde 

otonom araç teknolojisine öncülük eden TESLA, manuel kullanım ile birlikte oto pilot 

kontrolünü de kullanıcıya sunmaktadır. Gökjet manuel kullanım dışında yapay zeka ile otopilot 

imkanını kullanıcıya sunar.  Yapay zeka yönetimini sağlayacak olan bilgisayar modeli olarak  

Jetson Xavier  ve JETSON TX2, geliştirilen YOLO V3 modeli ile kontrol algoritması 

oluşturulmuştur. İki arayüz arasında iletişim Ethernet protokolü ile gerçekleştirilecekltir 

Jetson Xavier ile bağlantılı olarak dış görüş aktarımını yapacak unsurlar için RP Lidar 

ve C920 Kamera modeli şerit takip sistemi seçilmiş,  Velodyne Lidar sistemi ise haritalama 

görevi için kullanılacaktır. C920 şerit takibinin yanında tabela tanıma protokolü içinde 

kullanılacaktır. 

Kamera ile tanınan engeller, unsurlar ve yönelimler oluşturulan YOLO V3 modeli ile 

kararlaştırılıp Araç Kontrol Sistemi bünyesine aktarılarak gerekli alt bileşenlerin hareketinin 

gerçekleşmesi sağlanır. 

Araçlar arası mesafe ölçümü veya park yardımcısı olarak kısa mesafede daha etkili 

olması açısından ultrasonik sensörler, uzun mesafe ve kör noktaların getirdiği sorunların 

ortadan kaldırılması için kullanıcı paneline de yansıtabilecek Radar sistemi kullanılacaktır. 

 

1.4.11 Haberleşme Sistemi 

Yer ve uydu temelli haberleşme sistemi kullanılmıştır.Araç yerden takip 

edilebilmektedir. 

1.4.12.Tekerlerk 

Yeni ve çalışmaları sürmekte olan havasız tekerlerk teknolojisi Gökjet için uygun 

görülmüştür ve bu seçenek kullanılmıştır.Gelecekte yaygınlaşmasını beklediğimiz havasız 

teker teknolojisini günümüzde kullanan firmalardan biriyle anlaşma yapılarak özel teker temin 

edilebilir. 
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Şekil 9 Havasız Tekerlek 

1.4.13.Paraşüt Sistemi 

Balistik paraşüt kullanılmıştır.Aracın orta üst kısmında yer almaktadır.Acil durumlarda 

açılmaktadır. 

 

Şekil 10 Paraşüt 

1.4.14.Faydalı Yük Bagajı 

Kullanıcılırın rahatça ulaşabileceği şekilde 50kg kapasiteli bagaj yerleştirilmiştir. 

 

Şekil 11 bagaj 

1.5 Uçuş Zarfı 

Aracın yapısal verileri kullanılarak güç ve batarya hesaplamaları yapılmıştır.Yapılan 

hesaplamalar analizler ile desteklenmiştir.Gökjet kanatları sayesinde ayrıca bir lift kuvvetine 

sahiptir.Bu sayede daha verimşli uçuş gerçekleştirir.Aracın ağırlık merkezi trikopter sistemin 

ortası olacak şekilde yük dağılımı yapılmıştır. 

 

1.5.1. Güç İhtiyacı Hesaplaması 

Dikey Kalkış Hızının Hesaplanması : 

𝑉𝑑𝑖𝑘𝑒𝑦  = √
2. (𝑇 − 𝑚𝑔)

𝜌 ∙ 𝐶 ∙ 𝐷 ∙ 𝐴
 

Emniyet Katsayısı = 1,5 

Trikopter Üst Alan = 21,5 m2 
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g =1,225 kg/m3 

Toplam İtki =29900  N 

CD (NACA 2415) =0,04 

 

Vdikey = 128 km/h (35,8 m/s) olarak sistemin azami tırmanma hızı bulunmuştur. 

 

Pervane İçin Gerekli Güç : 

Trikopter uçuş düzeninde, aynı doğrultuda bulunan kanatların üzerindeki motorlar 

üçgenin diğer ucu, gövdenin arka ucundaki motor ile eş kaldırma kuvveti sağlamalıdır. Emniyet 

açısından oluşan bu gereklilik, gövdenin arka ucundaki motorun daha kuvvetli olması 

gerektiğini ortaya çıkarır. 

Pervaneler için gerekecek güç, sistemin toplam ağırlığının 3 farklı noktaya eş olarak 

bölünmesiyle bulunur. 

15 m/s lik emniyetli tırmanma için hesaplamalar yapılırsa; 

S = 9,63 m2 

 Pf =  T. U =
2000∙9,81

3
× 15 

√
2∙𝜋

𝑝∙𝑠
+ 𝑈2 ==  56 m/s  

U =  
𝑈∞+𝑈𝑔

2
=

50+56

2
= 53 𝑚/𝑠  

𝜂 =
50

53
= 0,944 

P =  
𝑝𝜌

𝜂𝑖
= 138,6 𝑘𝑊 

Bulunan sonuçlara göre gövdenin arka ucundaki motorun ileteceği güç 138,6 kW 

olmalıdır. Bu nedenle bu isteği rahatlıkla sağlayabilecek olan EMRAX 268 (200 kW) elektrikli 

motor seçilmiştir. 

Her bir kanatta 2 adet motor bulunduğundan, arka motor için hesaplanan değer 

üzerinden gidilebilir.  

138,6 kW’lık gereken güç alt ve üst konumda bulunan kanatlar için paylaşılmış 

olacaktır. Her bir motor için gereken güç 69,3 kW değerindedir. Sistem tasarımında özgün bir 

yön olan gövdenin sağ ve sol kısımlarında dikey ve yatay uçuşa destek veren EDF motorlar 

kanatlar ile aynı hizada olacağından kalkış için gerekli kuvveti ( EDF 10-12 kW’lık bir güç 

sağladığından ve 2 adet olduğundan ) 24 kW’ya kadar kalkış desteği sağlayacaktır. Kanatlar 

üzerindeki motor seçiminde sistemde bulunan EDF’lerde göze alındığından EMRAX 208 (68 

Kw /140 Nm) motor seçimi emniyetli olacaktır.  
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Azami Uçuş Hızı (Yatay) 

T = 29900 N 

CD = 0.39 

A = 2.425 m2 (Ön Alan) 

Aefe = 815184 m2 (Etkin Alan) 

 

Vyatay = √1 −
1

TR
2  ∙ √

2 ∙ m ∙ g0

g ∙ c0 ∙ Aefe
 ∙  √TR 

 

Vyatay = 82 m/s  = 295 km h⁄    Maksimum yatay uçuş hızı hesaplanmış olur. 

 

GÖKJET yatayda 295 km h⁄ ’lik maksimum hız yapabilmektedir. 

 

Kanatların Sağladığı Lift Kuvveti 

 

𝐿 =
1

2
∙ 𝑔 ∙ 𝑉2 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶𝑙 

V = 69.4 m/s ( 250 km h⁄  ‘lik uçuş hızı için ) 

𝐶𝑙 = 0.78 

g = 0.9 kg m3⁄  

A = 2.2 m2 

L =
1

2
∙ g ∙ V2 ∙ A ∙ Cl =

1

2
∙ 0.9 ∙ 69.42 ∙ 2.2 ∙ 0.78 => L = 758.2 kg 

Sahip olduğu kanatlar ile hesaplamalar sonucunda 250 km h⁄  ‘lik bir hızda NACA 0012 

profiline sahip kanatlar 7438 N’luk kaldırma kuvveti oluşturur. 

 

1.5.2.Analizler 

Hava seyrinde hareket edecek şekilde montajı yapılan çizimin SolidWorks programı ile 

akış analizi yapılmış ve basınç çizgilerinin dağılımı şeklen oluşturulmuştur. Aerodinamik 

etkilerin başarılı ile sonuçlandığı görülmektedir. 

 

 

Şekil 12 Gövde Akış 
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Dikey kalkış ve uçuşu sağlayan pervaneler, y ekseninde 5500 rpm lik dönüşü esnasında 

türbülanslı akış oluşturur. Akış analizinde literatür taraması sonucunda propeller için türbülans 

çözümlemelerinde k-omega SST modeli ile ilk olarak birinci dereceden merkezi farklar 

methodu ile çözüm yapılıp ardından çözüm metodları ikinci dereceden merkezi farklara göre 

çözüm yaptırılır. 100 iterasyon için yapılan çözümlemeler sonucunda propeller yüzeyinde 

oluşan yüzey kayma gerilmeleri ve propellerin taradığı alan içerisinde akış hızı 

sonuçlandırılmıştır. 

 

Şekil 13 Pervane Analiz 

NACA 0012 kanat profilinin 7 derecelik uçuş açısı için akış analizi ANSYS ortamında 

yapılmış olup hesaplar için gerekli değerler elde edilmiştir. Inviscid modeli ile profil için çözüm 

186 iterasyonluk değer için sonuçlara ulaşılmıştır.  

 

Şekil 14 Kanat hız vektör eğrileri 

1.5.3.Batarya Hesaplaması 

 

Ön tasarımda 40 dakikalık uçuş zarfı kararlaştırılmıştır fakat uçuş süresinin uzaması 

gerekli pil gücünü arttıracak ve buda sistem ağırlığını olumsuz etkileyeceğinden bu süre 30 

dakika olarak ele alınacaktır. 1 saat hava seyri süresince gereken güç hız değişkenine bağlı 

olarak 450-504 kWh arasında değişmektedir. Motorların tam güç kullanımı ile max 504 kWh 

güç gerekmektedir fakat ortalama uçuş hızı değeri ele alınıp bu değer 250 km/h lik hız olarak 

seçilmiş, bu hız doğrultusunda ise gerekli güç 450 kWh olarak saptanmıştır. 

Tam kapasite kullanımında ise araç 504 Kwh lık güç tüketimi ile 300 km/h lik bir hıza 

kadar çıkmaktadır. İsterleri sağlayacak şekilde batarya seçimindeki kriterleri sıralayacak 

olursak: 

- Hızlı şarj özelliği 

- Hafiflik 

- Yeterlilik 
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- Verim ve Uzun Ömür 

 

Gibi genel özellikler ve birçok farklı özellikten de bahsedilebilir. İstenen özellikler 

doğrultusunda batarya için gerekli pil seçimi Samsung marka 21700 model nolu pilin 

kullanılması uygun görülmüştür 

kullanılan pil özellikleri 

 

Gerlilim (V) Kapasite (mAh) Sürekli Akım (Ah) Birim Başına 

Ağırlık(g) 

9,7 5000 9,8 66 

 

Uçuş zarfınca tasarlanan sistem ortalama kapasite de 30 dakikalık bir uçuş sergilemesi 

istenmektedir. Ortalama güç tüketimi hava seyri için saatlik 450 kW olup basit bir orantı ile 30 

dakikalık seyir için bu değer 225 kW olarak bulunur. 

 

 Bir adet pilin sağladığı güç; 

 

𝐸(𝑊ℎ) = 𝑄(𝑚𝐴ℎ) ∙
𝑉(𝑉)

1000
𝑜𝑙𝑎𝑟𝑎𝑘 ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎𝑘𝑡𝑎𝑑𝚤𝑟. 

 

Kullanılan pil özellikleri yukarıdaki denklemde yerine yazıldığında bir adet pilin saatlik 

gücü 18,5 Wh olarak bulunur. Bir adet pilden yola çıkarak gereken güce ulaşmak için pil sayısı 

bulunabilir. 

 

𝑛𝑝𝑖𝑙 =
𝑊𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛

𝑊𝑝𝑖𝑙
=  

225 𝑥 103 𝑊ℎ

18,5 𝑊ℎ
≅ 12200 𝑎𝑑𝑒𝑡 𝑜𝑙𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑏𝑢𝑙𝑢𝑛𝑢𝑟 

  

Verimlilik açısından gerekli güç için pil sıralanışı 122 adet seri bağlanan bloklardan her 

biri birbirine 100 adet paralel bağlantı ile birbirlerine bağlantısı gerçekleştirilir. Böylelikle 225 

kW lık gerekli gücü sağlayacak güç kaynağına ulaşılmış olur. Oluşturulan güç kaynağı her bir 

adet pil için 66 gr üzerinden ağırlık hesaplanacak olursa totalde 805,2 kg lık bir değere ulaşılır. 

2. Kullanıcı ve Araç Güvenliği 

2.1.Güç İtki Tahrik Sistemlerinin Güvenirliği 

Kanatlar ve pervaneler kompozit yapıda üretilmiştir.Kanatların daha mukavim bir yapıda 

olması için içlerinde aliminyum iskelet sistemi vardır.Kanatların tutunduğu menteşeler çelik 
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alaşımlar ile güçlendirilmiştir.Kapanma açılma mekanizmalarında servo motor ile beraber dişli 

kutusu kullanılmıştır. 

Tablo 11 İtki Sistemi Güvenlik 

Sistem Arızalanma olasılığı Önem seviyesi Alınan önlem 

Katlanabilir kanat Yüksek Yüksek Mesnet 

güçlendirmesi ve 

kaliteli servo motor 

dişli kutusu seçimi 

Katlanabilir pervane Orta Orta Yalnızca otonom 

açılıp kapanma 

Koaksiyonel 

motorlar 

Düşük Yüksek Koaksiyonel yapı 

Arka sabit motor Düşük Yüksek Periyodik bakım 

Kara seyri motoru Düşük Yüksek Periyodik bakım ve 

kaliteli dişli kutusu 

seçimi 

Yan itki motoru Düşük Yüksek Doğru motor seçimi 

ve bakım 

Yan itki motoru 

katlanma 

mekanizması 

Orta Orta Mesnet 

güçlendirmesi ve 

kaliteli servo motor 

seçimi 

Motor Kontrolcüleri Düşük Yüksek Periyodik bakım ve 

yazılım 

güncellemeleri 

Batarya Düşük Yüksek Soğutma kanalları ve 

yalıtım sistemi 

Batarya kontrolcüsü Düşük Yüksek Periyodik bakım ve 

yazılım 

güncellemeleri 

 

2.2. Gürültü Azaltma 

Ön tasarım raporunda da bahsettiğimiz gibi ucuz ve dayanıklı olan cam yünü, küf tutma, 

çürüme, paslanma, yanma dirençlerinin yüksek olmasından dolayı gürültü azaltma 

mekanizmasında kullanılması için seçilmiştir. Aracın dış kaplaması karbon fiberden bunun 

altında ara katman olarak cam yünü ve tekrar karbon fiber kullanılacaktır. 

 Konsol ve kullanıcının temas edeceği yüzeylerde gliserin oranı artırılmış plastik üstüne 

deri kaplama kullanılacaktır. Bu sayede gürültü azaltmaya katkı sağlanacaktır. 

  Kabin içine belli aralıklarla yerleştirilen mikrofonlar yardımı ile bir ses frekansı ve 

düzeyinin analizinin yapılması sağlanacak ve buradan elde edilen veriler ile araçta bulunan 
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sessisteminde zıt birses oluşturulmasısağlanacaktır. Hali hazırda ciddi miktarda sesi düşürmek 

için kullanılan bu yöntem (active noise cancelling-ANC) kullanıcı tarafından istenildiğinde 

aktif hale getirilebilecek ve ses sisteminin başka bir şey için kullanılması durumunda bile arka 

plandan zıt birses verilerek kabin içises düşürülecektir. Bu yöntem ile daha konforlu ve sağlıklı 

bir sürüş sağlanmasının yanı sıra sürücü ve yolcu arasında olacak iletişim daha rahat 

sağlanabilecektir. 

2.3. Araç Güvenlik ve Emniyeti 

Tablo 12 Araç Güvenlik 

Sistem / Durum Arızalanma Olasılığı Önem Seviyesi Alınan Önlenm 

Paraşüt sistemi Düşük Yüksek Periyodik bakım 

Kapılar Düşük Orta Periyodik bakım 

Ön paneller Orta Yüksek Periyodik bakım ve 

yazılım güncellemesi 

Bagaj ağırlık durumu Yüksek Yüksek Ağırlık kontrol 

sistemi 

Kaza anında kokpit Orta Yüksek Hava yastığı sistemi 

Alkollü sürücü  Orta Yüksek Alkol tes sistemi 

 

Ağırlık Kontrol Sistemi(AKS)  

Kalkış öncesinde kabin içi yolcu ve bagaj ağırlığı hesaplanarak uçuş güvenliğini 

tehlikeye atmayacak şekilde maksimum yük taşıma kapasitesinin üzerine çıkılması durumunda 

sürücü uyarılarak aracın kalkışına izin verilmemektedir. Ağırlık kontrol sistemi kabin ağırlığını 

tartarak bu ağırlıktan standart kabin ağırlığını çıkarıp toplam yük ağırlığının bulunması esasıyla 

çalışmaktadır. Ağırlık sensörü (tartı) kabin içerisinde yolcu koltuğu ve bagajı taşıyıcı 

elemanların merkezinde bulunmaktadır. Ayrıca toplam yük ağırlığı ile batarya şarj seviyesi 

birlikte hesaplanarak tahmini uçuş süresi hakkında sürücü bilgilendirilmektedir. Bu sayede 

aracın aşırı yük miktarından dolayı düşmesi engellenmiş olmaktadır. 

 

Araç Altı Kamera Sistemi  

Araçtaki altı kamera sistemi, hem uçuş esnasında sürücüyü görsel olarak bilgilendirmek 

hem de; hem de ihtiyaç halinde (Yangın, trafik kazası vb.) görüntüleri yetkililere aktarma 

görevini de yapmaktadır. 

 

Çift Paraşüt Sistemi  

Aracın düşmesi veya acil inişi durumunda kullanılmak üzere iki farklı paraşüt sistemi 

bulunmaktadır. Birini paraşüt sistemi kabin üzerinde olup tek başına aracı indirebilecek 

büyüklüktedir. Bu paraşüt sistemini yedeklemek üzere, aracın köşe noktalarında (drone 

pervanelerinin üst kısmında) 3 adet mini paraşüt bulunmaktadır. Bunlar eş zamanlı olarak 

açılmakta ve aracın serbest düşüş durumunda dengesini korumasını sağlayacak şekilde 

konumlandırılmıştır. 

İç Hava Yastığı  
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Araç içerisinde önde ve yanlarda 3 adet hava yastığı bulunmaktadır. Kaza anında bu 

hava yastıkları açılarak sürücü ve yolcuyu korumaktadır. 

Otomatik Pilot  

Önceden belirlenmiş rotalarda uçuş yapıldığında otomatik pilot devreye alınarak uçuşun 

otonom bir şekilde yapılması sağlanabilir. Ya da sürücüden belirli bir süre tepki alınamadığında 

sürücü uyarılır. Hala tepki alınamıyor ise otomatik pilot devreye sokularak aracın güvenli bir 

şekilde yere inmesi sağlanmaktadır. 

Acil Durum Çağrı Sistemi  

Araç İnternet ortamında bulunan merkezi bir sunucuya sürekli olarak veri 

göndermektedir. Bu veriler aracın konum bilgileri, arıza raporları, yakıt durumu ve buna benzer 

kritik bilgilerdir. bunlar veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması kanununa uygun bir 

şekilde saklanmaktadır. Aracın herhangi bir kaza/kırıma uğraması durumunda otomatik olarak 

bu sisteme gönderilecek acil durum çağırısı komutu ile aracın konum ve sürücü iletişim bilgileri 

(112,155 gibi) acil durum ekiplerine bildirilecektir. 

Alkol Test Probu  

Araç sürücü bölümünde bulunan alkol metre üfleme ile çalışmakta ve sürücünün alkol 

oranını test etmektedir. Sürücü başarılı bir test gerçekleştirmediği taktirde uçuş 

gerçekleşmemekte ve sürücü sesli olarak uyarılmaktadır. 

Siber Güvenlik  

Aracın kablosuz ağ kullanan hizmetlerinin güvenliği  

Kablosuz bir ağın korunması için yapılabileceklerden ilki bağlantının şifreleme 

yöntemleriyle sadece araç ve bağlantı noktası tarafından okunabilecek şifrelenmiş paketler 

üretmesi planlanmıştır. Ağ üzerinde yetkisiz kişilerin ve bilgisayarların bulunmaması için ağ 

özel bir yapıda tasarlanmıştır.Ağın sürekli olarak dışarıdan gelen istekleri denetleyen bilgisayar 

ve yazılımlarca taranması ve bunula beraber gönderilen bir paketin çıkış ve varış noktası 

arasında karşılaştırma yapılarak anormallik tespiti yapılması hedeflenmiştir. Katmanlara sahip 

güvenlik yazılımlarıyla şifreleme algoritmasını ve daha önemli veri/bilgisayarların korunmasını 

ve güvenlik sistemi sayesinde potansiyel bir tehdittin daha rahat anlaşılabilmesini sağlanmıştır. 

Araçtaki bilgisayarların birbirinden bağımsız bir şekilde işlevlerini yürütmesi planlanmıştır. 

(Bkz: Navigasyon sistemi ve haberleşme sistemi farklı altyapılarla çalışıp sadece bilgi 

aktarımında olacak şekilde tasarlanabilir.) Araç için benzersiz bir ağ yapısı oluşturulması 

planlanmaktadır. Aracın taşıdığı elektronik sistemin üretim esnasında ve kullanıldığı esnada 

korunması araç üretilirken parçalar birden fazla noktadan tedarik edileceği için bu parçalar 

kullanılmadan önce herhangi bir anormalliğe karşı test edilmesi gerekmektedir. Üretilen 

parçaların yazılımlarının dışarıdan müdahale edilemeyecek şekilde şifrelenmiş şekilde 

derlenmiş olması planlanmıştır. Bilgisayar sisteminin, dıştan müdahaleye dayanıklı hale 

getirilmesi için özgün ve karmaşık bir mimari tasarlanmıştır. Tüm önlemleri aşabilecek bir şey 

olursa da kullanıcının uyarılması Bütün bunlara rağmen sisteme sızılır veya zarar verilirse 

kullanıcının durumdan haberdar edilmesi ve elektroniksiz hareket etmesi istenmiştir. 

Elektriksel İzolasyon 

Araç tümüyle elektrikli olduğu için kullanıcı güvenliği açısından elektriksel izolasyon 

çok önemlidir.Araç içindeki aviyonik sistem hatları yalıtkan malzemelerle sarılmıştır.Bu 

sayede elektrik kaçaklarının önüne geçilmiştir.Bu malzeme kauçuk-plastik olarak seçilmiştir. 

Batarya İzolasyonu 
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Batarya en önemli bileşenlerden biridir .Kapladığı alan ve kütle olarak da büyük bir 

parçadır.Uzun süre kullanımlarda ya da sıcaklık değeri yüksek olan yaz aylarında batarya 

ısınması yüksek risk teşkil edebilir .Bu yüzden batarya iklimlendirmesi sisteme enteegre 

edilmiştir.Ayrıca şaside batarya için özel bir bölüm dizayn edilmiştir ve bu bölüm elektriksel 

bozulmalara karşı kullanıcıya zarar vermeyecek kullanıcıyı koruyacak şekilde tasarlanmıştır. 

2.4. Donanım yedekliliği 

Uçan araba ekosisteminde olası kaza durumları çok kötü sonuçlar doğurabilir.Bu 

nedenle uçan araçlar herhangi bir parçanın arızalanması durumunda dahi çalışabilir uçuşunu ve 

inişini güvenli şekilde gerçekleştirebilir şekilde tasarlanmalıdır.Gökjet tasarımında donanım 

yedekliliği ilkesine uyulmuştur.Önemli sistemler-parçalar yedeklenmiş sistemler 

halindedir.Kanatlardaki motorlar koaksiyonel şekilde konumlandırılmıştır ve bir mkotor 

bozulsa dahi Gökjet inişini gerçekleştirebilir.Arka sabit motor bozolduğu durumda kanatlardaki 

motorlara tam güç verilerek iniş gerçekleştirilebilir. 

Elektronik sistemlerin bozulması durumunda anlık veri takibi ile ana merkeze sinyal 

gönderili ve en uygun alana araç otomatik olarak inişini gerçekleştirir. 

3.Senaryo ve Hava Trafik Yönetimi 

3.1.Şehir Senaryosu  

Bu kısımda şehir planı üzerinden iniş kalkış ve şarj dolum noktaları, bunlarla birlikte 

güzergahlar harita üzerinde gösterilmiştir.Uçan arabaların ineceği yer istasyonları görüntüsü 

konulmuştur.her bir yaşam bölgesi için istenilen yere ulaşım planı çizilmiş,bu ulaşımın teknik 

bilgileri tablo halinde sunulmuştur. 

 

Şekil 15 Şehir Planı 
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Şekil 16 Yer İniş Kalkış Noktası 

Tablo 13 Batı Yakası Sakinleri 

 Mesafe (km) KaradaTrafik UçuşGüzergah İrtifa(m) Süre(dk) 

Sanayi Bölgesi 10 Orta 8 1000 3 

Tren İstasyonu 45 Orta 8-1 1000 10 

Hastane 45 Orta 8-1-3 750 10 

Kütüphane 55 Yoğun 8-2-5 750 13 

Üniversite 65 Yoğun 8-2-5-7 750 15 

Havalimanı 65 Yoğun 8-2-4 500 15 
 

Tablo 14 Doğu Yakası Yüksek Bina Sakinleri 

 Mesafe(km) KaradaTrafik UçuşGüzergah İrtifa(m) Süre(dk) 

Sanayi 

Bölgesi 

10 Yoğun 2 1000 3 

Tren İstasyonu 10 Orta 2 1000 3 

Hastane 10 Orta 3 750 3 

Kütüphane 10 Yoğun 3-5 750 3 

Üniversite 20 Yoğun 5-7 750 6 

Havalimanı 40 Yoğun 2-4 500 10 
 

Tablo 15 Doğu Yakası Alçak Bina Sakinleri 

 Mesafe(km) KaradaTrafik UçuşGüzergah İrtifa(m) Süre(dk) 

Sanayi Bölgesi 40 Yoğun 4-2 1000 10 

Tren İstasyonu 60 Yoğun 7-3 1000 13 

Hastane 60 Yoğun 7-3 750 13 

Kütüphane 40 Yoğun 6-7 750 10 

Üniversite 30 Orta 6-7 750 8 

Havalimanı 20 Orta 6 500 6 
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3.2.Hava Trafik Yönetim Sistemleri 

3.2.1. Uçuş Güzergah Yntemi 

Uçuşlar uçak hava trafiğine engel olmayacak şekilde hava alanınından 5 km uzaklık 

içerisinde 3000 ft yüksekliğe kadar 3 kademeli seyir seyrederek her bir güzergahta çift gidiş ve 

çift geliş olup zıt hareketlerin arasında kot farkı oluşturarak (40 m gidiş ve geliş rotaları 

arasındaki kot farkı) hava seyri güvence altına alınacaktır. Sağ şeritler hava trafiğinden kara 

trafiğine geçişler için veya kara trafiğinden hava trafiğine geçiş yapan bireylerin ilk hareket 

güzergahı olacaktır. 

 

3.2.2. Trafik Yöntemi 

Hava trafik yönetiminde yaşanan kural ihlalleri çok riskli olacağından kullanıcının 

yapacağı kasti hatalar kara trafik yönetimince belirlenen yaptırımlardan daha fazla cezai 

yaptırımlar oluşturacaktır. 

Kalkış ve iniş ceplerinin olduğu bölgelerde yalnızca seyir değişikliğine izin verilecektir. 

Merkez ile haberleşme acil durumlarda kullanıcı panelinden merkeze bildirilebilir.Bu 

haberleşmenin büyük bölümü güvenlik açısından olabileceği düşünülmektedir. Ani iniş 

izni,araç bilgilerinin sürekli merkezi yapay zeka ile bilgi alışverişinde olması, oluşabilecek acil 

durumlarda bireyin sağlık durumu ile ilgili merkezin bilgi alışverişinde olması gibi acil 

durumlarda merkezin uçuş esnasında araca uzaktan erişimin sağlanabilmesi, en yakın noktaya 

indirilebilmesi gibi yetkinliklere sahip olması gerekir. 

Rota planlaması, araçların hava seyrinde gerçekleştireceği yolculuk bireysel karara 

bırakılmayıp merkezin gps yolu ile belirlediği ve araca ilettiği rotasyon üzerinden 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Böylelikle hem trafik kontrolüne hem de yaşanabilecek diğer 

aksaklıkların önüne geçilmiş olmaktadır. İstenilen konum değişikliğinde ise araca 

tanımlanmalı, bunun doğrultusunda rota değişikliği en uygun şekilde belirlenen yollar 

üzerinden merkez tarafından araç bilgi sistemine atanarak seyir gerçekleştirilmelidir. 

İdeal olmayan durumlarda değişen hava koşulları kalkış iniş durumlarında önem arz 

etmektedir. Aracın sahip olduğu yeteneklere bağlı olarak durumlar değerlendirilmeli ve bunun 

sonucunda davranışa geçilmelidir. Belli hava koşullarında, gerek rüzgar hızı olsun gerek yağış 

ve hava sıcaklıkları gibi farklı değişkenler olsun, bu konuda araçların sahip olacağı yetenekler 

bu değişkenlere göre sınıflandırılmalı ve o anki yaşanan hava durumlarında, bu hava durumuna 

uyabilecek ve bu hava durumunda seyir gösterebilecek araç sınıflarının hava trafiğine merkezi 

sistem tarafından izin verilmesi mantıklı bir yönelim ortaya koyabilir.  

Beklenmedik hava yoğunluğunda ise, merkezi sistemin sahip olduğu yapay zeka, 

sıkışıklığın bulunduğu bölgede bulunan en düşük batarya durumuna sahip olan araç için çözüm 

üretmeli, en yakın kaçış veya iniş manevrasını da bu kullanıcıya tanımlayabilmelidir. 

Genel olarak ise trafiğin yoğunluğunun olduğu güzergah yoğunluğun az olduğu bölgeler 

ile karşılaşıyor veya kesişiyor ise, yoğunluğun az olduğu bölgelerdeki trafik kontrolü içerisinde 

bulunan ışıklandırma, yol geçiş izni veya tanımlanan geçiş zamanları kısaltılarak, yoğun olduğu 

bölgeye hak tanınarak trafik akışa devam ettirilebilir ve böylelikle yoğunlukta azalmalar 

doğabilir. Günümüzde de trafik yönetim algoritmalarında merkezi kontrollerde, ışıklandırma 
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ve geçiş sürelerinde değişken durumlara uyabilen yapay zeka geliştirilmeleri yapılmakta ve 

hazır şekilde kullanılmaktadır. 

Senaryo gereğince toplum ve bina yüksekliklerinin fazlaca olduğu bölgelerde tipik acil 

durumlar için iniş noktaları oluşturulması güvenlik açısından önemlidir. Günümüzde de yoğun 

bölgelerde yüksek irtifalarda aciliyet ve özel inişler için binalarda helikopter iniş noktaları 

bulunmaktadır. Bu örnek baz alınarak yüksek binaların olduğu yerlerde kullanışa açık olan ve 

belli aralıklarla binaların tepe noktaları zorunlu veya özel iniş noktaları olarak kullanılabilir. Bu 

yönelimler trafiğe ve akışın güvenliğini tehdit etmeyecek düzeyde merkeze bildirilerek 

yapılması gerekmektedir. Ayrıca acil iniş noktaları için büyük kamu binaları ve özellikle 

hastane binasının tepe noktaları olarak acil inişe uygun merkezi izin ile tasarı ve düzen 

oluşturabilir. 

Seyahat öncesi rota girdisi ile batarya durumu maksimum değişkenler ile hesaplanmalı, 

değişken koşullar altında süreç uygun ise yapay zeka altında onaylanma olmalıdır. Uzun 

mesafelerde özellikle hava seyirlerinde, yakıt dolumu tekrar gerçekleştirilebilmesi açısından 

kara kalkış ve iniş noktalarına iniş mecburi olup bu noktalara batarya veya yakıt dolum 

sistemleri enjekte edilmeli ve kullanıcının kullanımına sunulmalıdır. Hava seyrin de günümüz 

teknolojilerince hava dolum ihtimali zor ve maliyetli olmaktadır bunun için durak noktalarına 

iniş mecburi kılınmalıdır. 

 

3.2.3.Hava Seyrinde Sürüş Sistemi 

Hava seyrinde araçlar tamamen otonom şekilde kullanıcı panelinden seçilen rotaya uygun 

olarak iniş ve biniş noktalarından harekete geçecektir. Hava kontrol sistemi yer istasyon temelli 

ve uydu temelli olarak merkez istasyonlar tarafından kontrol edilecektir.  

İstansyon temelli kontrol sistemlerinde yerde konumlandırılmış ekipmanlarla araç 

üzerindeki alıcı-vericilerden oluşan sistemler kullanılmakta olup aracın yön bilgisinin 

kullanılmasında VOR seyrüsefer yardımcısı ile  108.000 – 117.975 MHz bant aralığında radyo 

yayını yapılarak veri alışverişi sağlanacaktır. Yer istasyon temelli kontrol uygulamaları için 

belirli aralıklarla alıcı/verici inşa edilmesi gerekmektedir. Bu durum ilerleyen teknoloji ile 

artacak olan uçuş süresinde deniz aşırı rotalar için yön ve mesafe bilgileri açısından sorun 

oluşturacaktır. Bu kısımlar için ek olarak uydu temelli seyrüsefer kullanılacaktır. 

Uydu temelli sistemler küresel olarak hizmet verebilmeleridir. İçerisinde 3 eksenli 

ivmeölçer, jiroskop, odometri bulunduran otonom bir navigasyon sistemi olan Ataletsel 

Navigasyon Sistemi (INS), GNSS sistemleri ile kullanıldığında zamana bağlı hataları ciddi 

oranda azaldığı ve GNSS sistemlerin doğruluğunu arttırdığı için sisteme dahil edilecektir.  

Araç konum belirlenmesinde ise diğer yöntemlere nazaran daha hassas sonuçlar veren RTK 

metodu kullanılacaktır. RTK metodu ile uygulamalarda sapma payı 1 cm kadar düşmektedir. 

Verilerin daha çok iyileştirilmesi ve yansımaların önüne geçebilmek için ölçüm için Kalman 

Filtresi kullanılarak iyileştirmeye gidilecektir. 
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4. Tasarım ve Ölçeklendirilmiş Model 

4.1. Tasarım görselleri 

Şekil 17 Kanat Katlanma Mekanizması 
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4.2.Ölçeklendirilmiş Model 

Araç modeli 3D yazıcı ile basılacaktır. İçi dolu kesit 3D yazıcı baskısında minimum 

kalınlık basabilecek şekilde iç boşaltma yapılacaktır. Çizim unsurları montaj halinde olup 

gövde harici elemanlarda baskı sonrası montaj hale getirelecektir. Eğri yüzeyler için ayrıca 

zımparalama veya yüz düzeltme işlemi yapılacaktır. Aracın sahip olduğu mekanik özellikler 

isterde de belirtildiği üzere ölçeklendirilmiş modelde de bulunacaktır. 

4.3.Simülasyon 
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https://www.youtube.com/watch?v=7d1BJfEjtSs 
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