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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

 

1.1. Sistem Tanımı  

 

ROBOTECH isimli uçan araba tasarımız otonom ve manuel olarak hem uçuş hem de sürüş 

kabiliyeti bulunmaktadır. Uçuş işlevi için 6 kolunda bulunan maksimum güçte 102 kg itme 

gücüne sahip 12 adet 28kw elektrik motoru ve 62 inç pervaneler ile sağlanacaktır. Aracın 

gövdesi katlanabilir 2 yan kanada sahip olacak sakilde, kanatlar açıldığında hexacopter mo-

deli gövdeye sahip olacak, katlandığında ise şehir içi yollarda gidebilecek standart park etme 

noktalarına park edebilecek genişlikte bir kara aracına dönüşecektir. Aracın pervane haznele-

rinin özel tasarımı sayesinde pervaneler yol ile paralel pozisyona getirilip pervane hazneleri-

nin kapladığı genişlik yüzde 40 oranında küçültülebilecek bu sayede aracın karada giderken ki 

genişliği standart konteyner seviyesi olan 235 mm seviyelerine düşebilecek bu sayede kara-

yolu kullanımında da rahat bir şekilde kullanılabilecektir. Aracın kara hareketi 2 ön, 1 arka 

olmak üzere 3 adet tekerden meydana gelecek ve elektrik motoru yardımıyla hareket edecek-

tir. Uçan arabanın hava trafiğinde diğer araçları algılama ve kaçınması kabiliyetine sahip ol-

ması için tüm hava araçlarında olduğu gibi ucan arabamızda da transponder bulunacaktır.  

Aracın konum bilgisinin anlık olarak alınabilmesi için GPS bulunacaktır. Aracın anlık yö-

nünü, hızını ve ivmesini ölçmek için içinde akselometre, jiroskop ve manyetometreden mey-

dana gelen uçuş kontrol birimi bulunacaktır.  Aracın hem havada diğer hava araçlarını, bina-

ları, kuşları, elektrik telleri gibi materyalleri algılayıp kazadan kaçınma tedbirleri alabilmesi 

için hem de karadan giderken diğer araçları, yayaları ve şeritleri tanımak için gece ve gündüz 

çekim yapabilen kamera kullanılacaktır. Aracımızın etrafındaki cisimleri algılayabilmesi ve 

oluşabilecek tehlikelere karşı kaçınma sisteminin devreye girebilmesi için lidar sensör kulla-

nılacaktır. Aracımız diğer araçlarla hız, konum, seyahat gibi parametreleri paylaşabilmesi için 

Vehicle to Vehicle (V2V) olarak adlandırılan araçlar arası iletişim teknolojisini destekleye-

cektir.  

 

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 
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1.3. Nihai Sistem Mimarisi  

 
 

Robotech uçan aracımızın mimari yapısı yukarıdaki resimde gibi planlanmıştır. Aracın mima-

risini oluşturan mekanik yapısı, aviyonik sistemleri, elektronik sistemleri, itki kuvveti oluşturan 

motorlar ve batarya ile ilgili ayrıntılı bilgiler alt sistemler bölümünde yer alacaktır.  

 

1.4. Alt Sistemler Özeti  

1.4.1 Yapısal Elemanlar 

 

1.4.1.1 Şasi 

 

Aracın şasisi 40 mm çapında 5mm kalınlığında alüminyum boru profillerden oluşturulacak ve 

istenilen boyutlarda kesilen borular, boru bükme makinelerinde haddeleme işlemi ile üretile-

cektir. Boru bükme makinelerinden çıkan aracın şasisini oluşturacak parçalar alüminyum tig 

kaynağı ile birbirine kaynatılarak aracın şasisi meydana getirilecektir. Aracın şasisinde alü-

minyum kullanmamızın sebebi kaynatılabilir, hafif ve sağlam bir malzeme olmasıdır. Aynı 

zamanda korozyona karşı da dirençlidir. Şasimizin toplam ağırlığı ana gövde 97.4 kg yan ka-

natlar ise 13.6 kg dan toplam 124.6 kg olarak hesaplanmıştır.  

 

     
 

1.4.1.2 Gövde:  

 

Aracın Kanat kaplamaları ve gövdesi uçuş sırasında yüksek basınca maruz kalacağı için günü-

müzde hava araçlarında kullanılan karbon fiber takviyeli plastik kompozit vakum ve vakum 
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transfer kalıbı yöntemleri üretilecek parçanın özelliklerine göre seçilecektir. Üretilen gövde 

ve kanat parçaları şasenin üzerinde kaynak yöntemiyle oluşturan bağlama noktalarına cıvata-

larla, cıvataların açılmaması için Loctite uygulanarak monte edilecektir. Aracın gövdesini 

oluşturan parçalar ana gövde, 4 kanat kaplama, kokpit, ve 2 kapı olacaktır. Bu ürünler içi boş 

kompozit malzemede üretileceği için solidworks programında tam ağırlık değerlerine ulaşıla-

mamıştır. Yaklaşık ağırlıkları 60 kg olarak planlanmıştır. Bu sayı 8.5 mm kalınlığında çizilen 

kalıbın bulunan toplam ağırlığının yüzde 15’i alınarak bulunmuştur. Gövdenin toplam doluluk 

oranı yüzde 15 olarak planlanmıştır. 

 

1.4.1.3 Pervane Hazneleri:  

 

Robotech uçan arabamızda pervane konumlandırma ve saklama haznesine sahiptir. Uçan ara-

baların pervaneleri karadan giderken hareket etmesi istenmeyen bir durumdur. Açılan perva-

neler araçların genişliklerini arttırdığı için hem uçan aracı hem de trafikteki diğer araçları teh-

likeye atmaktadır. Uçan arabamız için tasarlanan pervane konumlandırma ve saklama meka-

nizması diğer araçlarda olmayan, hazne içerisine gömülmüş bir kayışa tahrik vererek pervane-

leri istenilen konuma getirilir. Pervaneler konumlandırıldıktan sonra teleskopik kapaklar hare-

ket ederek hazneler otomatik olarak kapatılır. 

 

1.4.1.4 Panoramik Cam Tavan 

 

Aracın içinden uçuş esnasında panoramik görüş sağlamak için aracın ön tarafının yanında üst 

ve arka ve yan kapılarda akrilik camlar bulunacaktır. Bu camlar şaseye monte edilen çerçeve-

lere ses yalıtımını sağlaması için fitiller ile monte edilecektir. 

 

1.4.2- İtki Sistemleri  

 

1.4.2-1. Uçuş İtki Sistemleri 

Robotech uçan arabamızda kullandığımız motorlar ve pervaneler İHA için ileri teknoloji ile 

tahrik sistemi çözümü sağlayan dünyaca ünlü bir şirket olan T-MOTOR dan tedarik edilecek-

tir. Uçan arabamızda kullanacağımız motorlar ve pervaneler multicopler de denenmiş ve test 

edilmiş olmasından dolayı motorun bizim sistemimizde vereceği performansa referans olabi-

lecek verilere sahip durumdayız. Motorlarımızın güvenirliliğini sağlamak için uçan arabamı-

zın tüm akım, gerilim ve itki hesapları motorların datasheet indeki verilere göre planlamıştır. 
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1.4.2.1.1 Motor 

 

Robotech uçan arabamızda itki kuvveti olarak T-motor markasının ürettiği U15XXL KV29 

modeli 12 adet fırçasız motor kullanılacaktır. Bakım gereksinim sıklığı, verimlilik yüzdesi ve 

ömür gibi birçok yönden daha üstün ve uygun olduğu için aracımızda fırçasız motorların 

kullanılmasına karar verilmiştir. Uçuş motorlarının güvenilirliği için aracımızda birbirinden 

bağımsız olarak motoru besleyebilen 2’şer adet 3 faz girişi bulunmaktadır. Yedek olarak mo-

torda bulunan 3 faz girişi, ana faz besleyicileri devre dışı kaldığında devreye girmektedir. 

 

 
 

1.4.2.1.2 ESC 

 

Robotech uçan arabamızda kullanılan T-motor U15XXL KV29 modeli fırçasız motoru kont-

rol etmek için elektronik hız kontrolcüsü olarak 12 adet asil 12 adet yedek olmak üzere yine 

T-motor markasının FLAME 280A modeli ESC kullanılacaktır.  Elektronik Hız Kontrolörü 

araç üzerindeki Uçuş Kontrol Bilgisayarı’ndan alınan sinyale göre güç kaynağından gelen 

akımı ayarlayarak, motorların kontrolünü sağlar. Elektronik Hız Kontrolcüsünün bir ucu mo-

tora, diğer ucu da uçuş kontrolcüsüne bağlanır. Aracımızda her bir motor için bir asil bir 

yedek olmak üzere iki adet Elektronik Hız Kontrolcüsü bulunur. 

 

 
 

1.4.2.1.3 Pervane 

Robotech uçan arabamızda T-motor markasına ait 62 inç karbon fiber pervane kullanılacaktır.  
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1.4.2-1. Yer İtki Sistemleri 

 

Robotech uçan arabamız 3 tekerlekli bir tasarıma sahip olup arkadan itişlidir. Arabanız el-

ektrik ile çalıştığından dolayı kullanacağımız motor göbek motoru tipinde bir elektrik mo-

torudur. Kullanılacak olan motorun özellikleri aşağıda listelenmiştir. Motor sürücü olarak 120 

Amper akımı destekleyen BLD-120 modeli sürücü kullanılacaktır. 

 

          
 

 

1.4.3- Aviyonik Sistemler 

 

AVIONICS” havacılık elektroniği demektir. Bir uçakta kullanılan bütün elektronik sistemleri 

kapsar. Bu sistemler temel olarak navigasyon, haberleşme, gösterge ve diğer uçuş ve görev 

fonksiyonlarını yerine getiren sistemlerdir. 

 

Robotech Uçan Aracımız hem otomatik pilot hem de kullanıcı üzerinden kontrol edile-

bilecektir. Aracın uçuş hizmetini kullanıcıya konforlu bir şekilde sunmak için araçta otomatik 

pilot yazılımı mevcuttur. Uçan arabamız havalanmadan önce gidilecek adres kontrol panelin-

deki navigasyondan yararlanılarak seçilecektir. Hava trafiğinde uçuşa engel bir durum yoksa 

ve batarya uygun ise şehrin uçuş güzergâhları kullanılarak uçuş planlanacaktır. Uçuş sırasında 

anlık konum tespiti için GNSS sistemleri içerisinden Küresel Konumlama Sistem (GPS) den 

alınan veriler ve destekleyici system olarak IMU içerisinde bulunan ivme, jiroskop ve 

manyetik alan sensor verilerini işleyerek konum bulan Atalet Seyrüsefer Sistemi (INS) 

kullanılacaktır.. Trafik İkaz ve Çarpışma Önleme Sistemi TCAS sayesinde potansiyel çar-

pışma tehlikeleri önlenebilecektir.  

 

1.4.3.1- CPU (Merkezi İşlem Birimi) 

 

Merkezi işlem birimi aritmetik ve mantıksal işlem yapma yeteneğine sahip Giriş ve çıkış bi-

rimleri arasında verilen program ile uygun çalışmayı sağlayan çiptir. Aracımızın tüm çevre 

birimlerinden aldığı verileri yazdığımız programa göre işleyip karar veren birimimizdir. 

 

1.4.3.2- IMU ( Ataletsel Ölçme Ünitesi) 

 

Merkezi işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme verisini tek bir modülde toplayan 

elektronik bir birimdir. IMU’nun görevi cihazın veya aracın hızını, dönme açısını ve dönük-

lük miktarlarını belirlemektedir. Sistemin bileşenleri ivme ölçer (accelerometer), jiroskop (gy-

roscope) ve bazen de manyetik alan ölçer (magnetometer)dir. 

 

 

1.4.3.3- GPS (Küresel Konumlama Sistem) 

 

https://www.turkcebilgi.com/aritmetik
https://www.turkcebilgi.com/mant%C4%B1ksal
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Aracımızın konum, zaman bilgilerine ek olarak hız ve ivme verilerini anlık olarak alıp uçuş 

sırasında kullanmak üzere uçuş kontrol merkezine iletmek için GPS sensörü kullanılacaktır. 

 

1.4.3.4- INS (Atalet Seyrüsefer Sistemi) 

 

GPS e ek olarak konum bilgisini doğrulamak için ivmeölçer ve açıölçer sensörleri kullanarak, 

hareket halindeki bir aracımızın mutlak konumunu belirlemek için kullanılacaktır. Bu konum 

belirleme yöntemi tamamen bağımsız olma özelliğine sahiptir. Sistem herhangi bir elektro-

manyetik yayın oluşturmadan çalışmaktadır. Çalışma prensibi, referans olan bir başlangıç 

noktasından itibaren (ilk bilinen/belirlenen konum) sürekli hız, ivme ve açı hareketlerini ölçe-

rek ulaşılan noktadaki konumu belirler.  

 

1.4.3.5- TCAS (Trafik İkaz ve Çarpışma Önleme Sistemi) 

 

Aracımızda bulunan TCAS sayesinde çevredeki transponder cihazından gelen sinyalleri sor-

gulanarak potansiyel çarpışma tehlikelerine karşı araca sinyal göndererek dikey istikamette 

kaçınma manevrası tavsiyesi ile çarpışmalar önlenebilecektir.  

 

1.4.3.6- ADS-B Haberleşme 

 

Uçan arabamızın seyrüsefer bilgilerinin (konum, kimlik, hız, irtifa vb.) otomatik olarak hem 

diğer araçlara hem de yer istasyonlarına iletmek ve almak için kullanılacaktır. 

 

1.4.3.7- V2V Haberleşme 

 

Uçan arabamızın  diğer araçlarla hız, konum, seyahat gibi parametreleri paylaşabilmesi için 

Vehicle to Vehicle (V2V) olarak adlandırılan araçlar arası iletişim teknolojisini 

destekleyecektir.  

 

1.4.4- Batarya 

 

Aracımızın bataryası 4 parçadan oluşacaktır. Her bir batarya 1440 pilden meydana gelecektir. 

Pil kutularının boyutları 630x560x126 ölçülerinde toplam 100 kw gücünde ve 374 kg ağırlı-

ğında olacaktır. Bataryanın özellikleri uçuş zarfı bölümünde ayrıntılı olarak işlenecektir.  

 

1.4.5- Çevre Birimleri 

 

Robotech uçan arabamızın çevre birimleri olarak tanıtılacak olan lidar, kamera ile görüntü iş-

leme, gösterge ekranları ve motor sürücü kontrolü uygulamaları projemiz adına yürütülmekte 

olup protopip başlığı altında ayrıntılı olarak bilgi verilecektir.  

 

1.4.5.1- Lidar 

 

Uçan arabanın tepesinde kullanılan lidar sistemi sayesinde aracın etrafında 80 metrelik güven-

lik duvarı oluşturulacak araca 40 metreden fazla yaklaşan bir cisim olması durumunda çar-

pışma önleyici kaçınma sistemi devreye girecektir. Aracın etrafını donatan kameralar saye-

sinde 40m den uzak tehlike oluşturabilecek binalar, yüksek tepeler, kuşlar gibi tehlikeler ön-

ceden tespit edilebilecektir. Piyasadaki bulunan radarların içerisinde genelde 1 adet lazer sen-

sör bulunduğundan dolayı tek bir eksende cisim tespiti yapılabilmektedir. Bizim tasarlayaca-

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0vme%C3%B6l%C3%A7er
https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C4%B1%C3%B6l%C3%A7er
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sens%C3%B6r
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ğımız lidar sisteminde 64 adet lazer sensörü sağdaki şekildeki gibi yerleştirilecektir. Bu şe-

kilde kendi etrafında dönecek olan lidar sistemimiz 360 derece etrafındaki cisimleri tespit 

edebilecektir. 

      
 

1.4.5.2- Kamera 

 

Aracın etrafını donatan kameralar sayesinde tehlike oluşturabilecek binalar, yüksek tepeler, 

ağaçlar ve kuşlar gibi tehlikeler önceden tespit edilebilecektir. Kameralar ile alınan görüntüler 

üzerinde görüntü işleme teknikleri kullanılarak özellikle lidar’ın tespit edemeyeceği elektrik 

tellerinin tespiti yapılarak güvenli uçuş sağlanacaktır.  

 

1.4.5.3- Gösterge Ekranları 

 

Robotech uçan arabamızın kokpitinde 3 adet LCD monitör bulunacaktır.  

 

 
Kokpit Gösterge Ekranları 

 

Hava Trafiği Ekranı:Kokpit Gösterge ekranları resminde sağ tarafta bulunan ekrandır. Bu 

ekranda ADS-B haberleşme yöntemi ile yer uçuş kontrol merkezi ve diğer araçlarla iletişim 

kurularak etraftaki araçların konumu ekranda gösterilecektir.   

 

Lidar Ekranı: Kokpit Gösterge ekranları resminde sol tarafta bulunan ekrandır. Bu ekranda 

lidar sensöründen alınan uzaklık bilgileri işlenerek etraftaki cisimlerin aracımıza olan uzaklık-

ları gösterilecektir. 

 

Kamera Ekranı:Kokpit Gösterge ekranları resminde ortada bulunan ekrandır. Kameradan 

alınan verilerin tenserflow kütüphanesi yardımıyla derin öğrenme ve yapay zeka kamera uy-

gulamamızda işlenerek bu ekrana yansıtılacaktır. Bu ekranda görünen cisim, kütüphanemiz-

deki modellerle karşılaştırılarak aracımız için tehlike oluşturabilecek durumlar işaretlenerek 

kullanıcıya bildirilecektir. 

 

1.4.6 - Güvenlik Ekipmanları 

 

Robotech uçan arabamızda oluşabilecek olası arızaları önceden kestirebilmek ve arıza oluş-

ması durumunda arızalan aygıtın yerine yedeğini devreye sokabilmek için mekanik ve elekt-

ronik güvenlik sensörleri kullanılmaktadır. 
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1.4.6.1-Mekanik Koruma Elemanları 

 

Uçan arabalarda oluşabilecek tüm arızalara en kısa sürede müdahale edilmelidir. Süreyi kısal-

tabilmek için arıza tam olarak meydana gelmeden araçtan alınan veriler yardımı ile kestirim 

yapılabilmelidir. Uçan arabaların en önemli parçası motor ve pervane birleşimidir. Motor kol-

larında bulunan titreşim ve mikrofon sensörlerinden veriler alınarak aracın merkezi işlem biri-

mine gönderilecektir. Verilerde kullanıcının fark edemeyeceği ölçekte değişmeler olması du-

rumunda güvenlik modu devreye girerek motor ve pervanelerin bakımı yapılması için araç en 

yakın servise yönlendirilecektir. 

 

1.4.6.2-Elektronik Koruma Elemanları 

 

Uçan arabalarda elektronik elemenlar ve motor besleme sisteminde herhangi bir arıza olma 

durumunun geri bildirimini almak için koruma rölelerinden faydalanacaktır. Koruma röleleri 

çeşitleri ve işlevleri Kullanıcı ve Araç Güvenliği başlığı altında incelenecektir. 

 

1.4.7 – Kanat ve Pervane Haznesi Hareket Sistemi 

 

Aracımızın yan kanatlarını katlamayabilmek için lineer pistonlar, pervane haznesinde bulunan 

pervaneleri istenilen konuma getirmek için ve pervaneleri saklamak için redüktörlü dc motor-

lar ile bu motorlara uygun motor sürücüler kullanılacaktır.   

 

1.4.7.1- Kanat Kaldırma Mekanizması  

Aracımızın yan kanatlarını katlamak için kanat başına 2 adet 500 N gücünde 300 mm strok 

mesafeli elektrikli lineer piston ve sürücü olarak 10A çalışma akımı bulunun DC motor sürü-

cüsü kullanılacaktır. Bir piston ağırlığı yaklaşık 1.8 kg olarak planlanmıştır. 

 

 
 

1.4.7.2- Pervane Konumlama ve Saklama Mekanizması 

 

Aracımızın pervanelerini konumlamak ve saklamak için 24v çalışma gerilimine sahip 75kg 

durdurma torku olan zorlanma akım değeri 6 Amper olan L tipi redüktörlü dc motor kullanıla-

caktır. Pervane konumlandırma mekanizmasında kayışa hareket verecek Pervane saklama me-

kanizmasında ise telerkopik hazneye tahrik verecektir.  

 

                  
Pervane Konumlandırma                       Pervane Saklama                     Redüktörlü DC Motor 
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1.5. Uçuş Zarfı  

1.5.1 Araç Ağırlık Hesabı 

 

Robotech uçan arabamızın uçuş zarfını oluşturabilmek için öncelikli olarak araçta kullanılan 

tüm malzemelerin ağırlık değerleri bulunmalıdır. Aracımızın çizimleri solidworks progra-

mında çizildiği için kendi üretimimiz olacak bölümlerin ağırlıkları öz kütle bilgileri programa 

girilerek bulunmuştur. Araçta kullanılan diğer elemanların ağırlık bilgileri ürünlerin datasheet 

inden, datasheet’ ine ulaşılamayan ürünlerin ağırlık bilgileri muadil ürünlerin ağırlık bilgile-

rinden yararlanılmıştır. Uçan aracımızın toplam uçuş ağırlığı değeri yaptığımız hesaplamaya 

göre 822 kg olarak belirlenmiştir.  

 

 
 

1.5.2 Motor Verimlilik Hesabı 

 

Robotech uçan arabamızda kullanılan itki elemanları T-motor markasının ürettiği U15XXL 

KV29 modeli fırçasız motor ile 62*24 inç karbon fiber pervane bileşimi her kolda altlı üstlü 

olmak üzere 2 adetten toplam 12 adet kullanılacaktır. U15XXL KV29 modeli motor ve 62*24 

inç pervane bileşiminin test bilgilerinden aşağıdaki resimde görülmektedir. 

 

Aşağıdaki test raporunu incelediğimizde kullanacağımız motorun maksimum gaz değerinde 

102 kg itki kuvvetine ulaştığı görülmektedir. Test raporumuzun verimlilik (Efficiency) sütünü 

nu incelediğimizde motora binen yük azaldıkça verimlilik arttığı görülmektedir. Uçan aracı-

mızı maksimum verimde hangi gaz değerinde (Throttle) çalışacağını bulabilmek için aşağı-

daki formülden yararlanacağız. 
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Aracımızda 12 adet motor pervane birleşimi olmasına karşın her kolda altlı üstlü çift pervane 

bulunmasından dolayı pervanelerden üsttekinin oluşturduğu itki kuvveti alt pervaneye çarpıp 

gücünü kaybedeceğinden dolayı itki hesabımızda 6 pervanenin tam performanstaki değeri 6 

pervaneyi ise yüzde 80 verimlilikteki değerleri alınarak hesaplama yapılmıştır.  

 

6 Motor için Motor Başına Kaldırma Kuvveti : MBKK 

6 Motor için Motor Başına Kaldırma Kuvveti (%80) : MBKK x 0.80 

Kaldırılacak Toplam Ağırlık: 822 

 

Kaldırılacak Toplam Ağırlık=(6 x MBKK)+(6 x (MBKK x 0.80) 

822=6 MBKK + 4.8 MBKK 

822= 10.8 MBKK 

MBKK=76.11 

 

Aracımızın maksimum verimde çalışabilmesi için motor başına 76 kg üzerinde bir yük kaldı-

rabilir olması gerektiği görünmektedir. Test raporunda motorların yüzde 80 gazda 76 kg kal-

dırabildiği görülmektedir. Çıkan sonuçtan maksimum verimde çalışabilmek için yaklaşık %80 

gaz değerinde aracımızın kontrol edileceği bu değerde de saatte motor başına yaklaşık 14.1 

kw enerji sarfiyatı olacağı hesaplanmaktadır.  

 

1.5.3 Batarya İhtiyacı 

 

Lityum-iyon piller yüksek enerji ve güç yoğunlukları, uzun ömürleri, düşük kendinden bo-

şalma oranları(self discharge rate) özellikleriyle diğer pillere üstünlük sağladığı için aracımız-

daki batarya paketimizde Lityum-iyon kimyasal yapısına sahip piller kullanılmaktadır. Lit-

yum-iyon piller 3.7 V gösterilsede tam doluluk sağlandığında 4.2V değerine ulaşılmaktadır. 

Piyasada Lityum-iyon piller yüksek voltajlarda bulunmaması sebebiyle Uçan arabamızın kul-

lanacağı batarya paketini kendimiz tasarlayarak ağırlığını hesaplayacağız. 
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 Batarya paketinde 5Amper normal çalışma değerine sahip anlık 40Ah enerji verebilen 69gr 

ağırlığındaki pillerden meydana gelecektir. Batarya paketi oluşturulurken pilin dış kaplama-

ları ağırlık açısından sökülerek kullanılacaktır. Bu işlem bize pil başına yaklaşık 4 gr tasarruf 

sağlayacağını planladığımız için işlemleri 65 gr üzerinden gerçekleştirilecektir.  

Öncelikle motorlarımızın çalışma voltajı olan 100v değerini elde edebilmek için  

100/4.2=23.8 hesabında 24 adet pilimizi seri bağlamamız gerekecektir. Seri bağladığımız pil-

lere paralel bağladığımız pil sayısı bize havada kalış süresini belirleyecektir. Hedeflediğimiz 

40 dk lık havada kalış süresine ulaşmak için her motor için 20 adet paralel pil bağlanacaktır. 

  

 
 

Her bir motoru için 24 adet seri ve 20 adet paralel olmak üzere 24*20*12=5760 adet tanesi 65 

gr olan pilden kullanıldığında 100 amper 100V kapasiteyle anlık 100kw sürekli enerji verebi-

len yaklaşık 374 kg bir batarya bütünü elde edilecektir. Aracımızın bataryası 4 parçadan olu-

şacaktır. Her bir batarya 1440 pilden meydana gelecektir. Pil kutularının boyutları 

630x560x126 ölçülerinde olacaktır.  

 

1.5.4 Havada Kalma Süresi 

 

Robotech uçan arabamız toplam 822 kg ağırlığında ve 100 kw lık Lityum-iyon batarya pake-

tine sahiptir. Motorumuzun Motor Verimlilik başlığı altındaki test raporuna göre aracımız bu 

yükü kaldırabilmek için %80 gaz ile motor başına saatlik 14.1 kw  toplamda 12x14.1 de 169 

kw enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Bu veriler ışığında basit bir hesap yaparak; 
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 X= 169/60=> 1DK =2,81 KW    x=100/2.81= 35.5 DK 

 

Robotech uçan arabamızın havada kalış süresi yukarıda açıklanan veriler ışığında tek kişilik 

uçuşlarda maksimum 35.5 dk olmasına rağmen uçuş güvenliğinin riske edilmemesi ve oluşa-

bilecek acil durumlarda kullanılabilmesi için bataryaların yüzde 25 inin dolu kalması sağlana-

caktır. Bataryaların yüzde 75 i kullanılarak havada kalış süresi 25 dk olarak planlanmıştır. 

Uçuş süresi aynı zamanda aracı kullanan pilotun sürüş modeline göre değişebilecektir. Yuka-

rıda hesaplanan veriler hava trafiği, hava durumu, sürüş modeli gibi verilerin ideal olarak 

alınmasıyla hesaplanmıştır. 

 

 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ  

 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği  

 

Robotech uçan arabamızda kullandığımız motorlar ve pervaneler İHA için ileri teknoloji ile 

tahrik sistemi çözümü sağlayan dünyaca ünlü bir şirket olan T-MOTOR dan tedarik edilecek-

tir. Uçan arabamızda kullanacağımız motorlar ve pervaneler multicopler de denenmiş ve test 

edilmiş olmasından dolayı motorun bizim sistemimizde vereceği performansa referans olabi-

lecek verilere sahip durumdayız. Motorlarımızın güvenirliliğini sağlamak için uçan arabamı-

zın tüm akım, gerilim ve itki hesapları motorların datasheet indeki verilere göre planlamıştır.   

 

Robotech uçan arabada Hexa X modeli koaksiyonel rotor sistemine sahip 12 adet motor ve 

pervaneden oluşmaktadır. Kullanılan tek motor ve pervanenin yukarıda tanıtıldığı gibi maksi-

mum enerjide102 kg lık kaldırma kuvvetine sahip olmasına rağmen, tasarlanan aracın tam 

yüklü kalkış ağırlığı motor başına 76 kg olarak planlanmıştır. Bu oran ile motor yüzde 80 ve-

rimle sürüleceğinden dolayı motorların kullanım ömrünü uzayacak ve arıza verme ihtimalini 

düşürecektir. Motor başına yaklaşık 25 kg ek kuvvet potansiyeli sayesinde herhangi bir motor 

arızası olması durumunda diğer motorların kaldırma kuvvetlerini değiştirecek uçan arabamı-

zın güvenli bir şekilde iniş yapması sağlanacaktır. Uçan arabamızın motorları yağmurlu hava 

koşullarına uygun olmakla birlikte yine de motorların kullanım ömrünü uzatmak için su ile 

temasını azaltmak için ön ve arka motorlar kanatların altında yan motorlar için ise sudan ko-

ruyucu hazne bulunacaktır. 

 

Robotech Uçan arabamızda motor ve sürücüler aynı firmadan birbirine uyumlu olarak kulla-

nılacaktır. Motorumuz kullanılan pervaneler ile birlikte maksimum güçte anlık 22kw elektrik 

gücü harcamaktadır. Bizim planladığımız yüzde 80 verimlilikte kullanım durumunda ise 

14.1kw elektrik gücü harcanmaktadır. Kullanacağımız motor sürücüsü ise anlık 30kw elektrik 

gücüne kadar kadar dayanıklıdır. 14.1kw elektrik gücüde oldukça yüksek bir seviyedir ve mo-

tor sürücüler bu güçte uzun süre çalıştığında ısınacaktır. Isınma hem sürücünün bozulmasına 

hem de yüksek seviyeler çıkmasıyla yangına sebep olabilmektedir. Sürücülerin güvenliğini 

sağlayabilmek için 12 adet sürücüyü kendi soğutucularıyla birlikte alüminyumdan yapılan ve 

yüzey alanı yaklaşık 16 m2 olan şasiye monte edilecek bu sayede aracın şasisinden devasa bir 

soğutucu olarak fayda sağlanacaktır. Aynı zamanda motor sürücülerinden yayılan ısıyı atmak 

için soğutma fanı ile sıcak hava atmosfere verilip soğuk hava motor sürücülerine iletilecektir. 
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Uçan arabamızın aviyonik sistemlerinden çıkan emirleri motorlara iletmek için kullanılan sü-

rücü kartları olan ESC leri her motor için 2 adet olarak bulunduracağız. Herhangi bir arıza ol-

ması durumunda yedek ESC ler devreye girecektir. ESC bağlantıları Optokuplör devre ele-

manı ile kontrol edilecektir. Optokuplör bağlantılar birbiri ile optik bağlantılı ışın verici ve 

foto alıcıdan oluşan, elektriksel bir bağlantı olmadan çalışır.  Optokuplör bağlantı sayesinde 

herhangi bir donanımda arıza olması durumunda arızanın başka donanımlara sıçraması engel-

lenecektir. Bir ESC arızası alınması durumunda sağlam yedek ESC yi kontrol eden Opto-

kuplör devreye girecektir. Bu geçiş yöntemi aynı zamanda ışık ile tetiklendiği için ESC geçi-

şinde herhangi bir gecikme meydana gelmeyecektir.  

 

Lityum-iyon piller yüksek enerji ve güç yoğunlukları, uzun ömürleri, düşük kendinden bo-

şalma oranları(self discharge rate) özellikleriyle diğer pillere üstünlük sağladığı için aracımız-

daki batarya paketimizde Lityum-iyon kimyasal yapısına sahip piller kullanılmaktadır. Aracı-

mızda her birinde 1440 adet olmak üzere toplam 5760 adet 5Amper normal çalışma değerine 

sahip anlık 40Ah enerji verebilen 65gr ağırlığındaki pillerden meydana gelecektir. Bataryanın 

4 parçadan oluşması taşıma ve yerleştirme bakımından ergonomiklik sağlamanın yanında ba-

taryalardan birinde sorun çıkması halinde diğerleri ile ayrı farklı yerlerde olmalarından ötürü 

arıza diğer bataryalara sıçramayacaktır. 

 

Bataryalar aynı üretim hattından çıkan hücreler çok benzer karakteristik özellikler gösterir, 

ancak aralarında çok küçük direnç ve kapasite farklarından dolayı ve pil hücrelerinin batarya 

paketinde ki konumlarının farklı olması sebebiyle tüm pil hücrelerinin aynı sıcaklıkta olma-

ması batarya hücrelerinin seri bağlı hücreler arasında zamanla, şarj dengesizlikleri oluşturabi-

lir. Batarya dengesizliklerini gidermek ve performansını tam kullanabilmek için uçan araba-

mızda batarya şarj yönetim sistemi kullanacağız bu sistemde anlık olarak ölçülebilen voltaj 

akım ve sıcaklık gibi değişkenlerle, bataryanın giriş elektrik değerleri ile çıkış elektrik değer-

leri ölçülüp değerlerin birbiri ile karşılaştırılması sonucunda şarj durumu ve batarya sağlık du-

rumuna ulaşılacaktır. Batarya sağlık göstergesi sayesinde uçuş öncesi bataryanın güvenirliliği 

sağlanacaktır. Uçuş sırasında bataryadan yüksek akım geçeceği için batarya kutusunda ısınma 

meydana gelecektir. Batarya kutusuna bağlanan hava soğutma sitemi sayesinde batarya sıcak-

lığının yükselmemesi sağlanacaktır. Sistemin bataryayı soğutamaması durumu oluşması duru-

munda erken iniş protokolü devreye girecektir.  

 

Uçan arabaların itki kuvvetini sağlayan en önemli parça kullanılan motorlardır. Robotech 

uçan arabamızda kullanılacak olan motor markası olan T-MOTOR tüm dünyada kullanılan bir 

motor olmasına rağmen uçan arabalarda en küçük bir motor arızasının sonucu facia ile sonuç-

lanabileceğinden üretilecek olan uçan arabamıza ait kendi test sistemimizde motorlara aşağı-

daki sağlamlık testileri uygulanacaktır. 

 

Tork Testi: Uçan arabamızda kullanan Fırçasız motorların milinin ucuna tork sensörü, tork 

sensörünün diğer ucuna tork motoru bağlanarak gerçekleştirilecektir. Motorumuza ve tork 

motoruna farklı tork değerlerinde çalıştırılıp aradaki tork sensörü yardımı ile motorların daya-

nıklılığı test edilecektir.  

 

Hız Testi: Uçan arabamızda kullanan Fırçasız motorların milinin ucuna bağlanan enkoder 

yardımı ile motora datasheet indeki güç değerlerine göre enerji verilip motorun istenilen hız 

değerlerine ulaşıp ulaşamadığı test edilecektir.  
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Sıcaklık Testi: Uçan arabamızda kullanan motorlarımız test edilirken aynı zamanda termal 

kameralar ile izlenerek değişik hız ve tork değerlerine göre motor sıcaklıklarının nasıl değişti-

ğini motorların hangi bölgelerinin daha fazla ısındığı görülebilecek bu sayede motorlarımızın 

dayanıklılık seviyesi ölçülebilecektir. 

  

Titreşim Testi: Uçan arabamızda kullanan motorlarımızın hem uçuş öncesi dayanıklılığını test 

etmek amacıyla hem de uçuş sırasında bir problem oluşmadan önce motorlardan geri bildirim 

almak için titreşim testleri kullanılacaktır. 

 

Ses Testi: Uçan arabamızda kullanılan motorları test etmek için kullanacağımız bir başka 

yöntem olarak hassas mikrofonlar kullanılacaktır. Motordan farklı yüklerde çalışırken alınan 

ses dalgaları incelenerek motorun sağlamlık testi tamamlanacaktır. 

 

Robotech uçan arabanın mekanik ve elektronik aksamı her 100 saatlik uçuş sonrasında ba-

kıma girmesi gerekmektedir. Bakım sırasında motorlar yukarıdaki 5 testten geçerek sağlamlık 

kontrolü de gerçekleşecektir.  

 

Teorik olarak yukarıdaki veriler ışığında hedeflenen süre ve yükle hareket kabiliyetine sahip 

olması beklenen Robotech Uçan Arabalar üretim aşaması bittikten sonra bir dizi test aşama-

sını geçerek Güç-İtki-Tahrik sağlamlık kontrolü tamamlanacaktır. Bu aşamalar aşağıdaki gibi-

dir. 

Aşama 1: Değişen Sıcaklık Testi  

Robotech Uçan Araba değişen sıcaklıklarda ne kadar iyi çalıştığını görmek için tasarlanmış 

sıcak ve soğuk sıcaklık testidir. Dünyanın dört bir yanından birçok bölgede ve değişen iklim-

lerde uçan müşteriler için aşırı sıcaklıkların aracımızı çalışamaz hale getirmemesi önemli-

dir. 50°C ile -20°C arasında araçlar test edilerek bu sıcaklıklar arasında araçların güvenlik 

testleri yapılacaktır.  

Aşama 2: Rüzgar Direnci Testi  

Şiddetli rüzgarlar bir hava aracını yolundan çıkarabilir ve en kötü durumlarda yere düşmesine 

ya da etrafındaki cisimlere çarpmasına neden olabilir. Bu nedenle Robotech Uçan Arabaların 

değişik hava koşulları altındaki performanslarını incelemek ve iyileştirmek için rüzgâr tünel-

lerinde güvenlik testleri gerçekleştirilecektir. 

Aşama 3: Tuz ve Buhar Testi  

Okyanusun yakınında faaliyet gösteren müşterilerimiz için, Robotech Uçan Arabaların tuz bi-

rikimi ve korozyon etkilerine direnebilmesi önemlidir. Ayrıca, manevra kabiliyetini ve görüşü 

engelleyen sis, bazen uçan arabaların işlevselliğini etkileyebilir. Bu endişeleri gidermek için 

araçların zorlu kıyı ortamlarında bile sürekli çalışabilmesi için 48 saate kadar bir tuz ve buhar 

simülatörüne yerleştirilerek test işlemi gerçekleştirilecektir. 

Aşama 4: Yağmur Testi  

Yağmur, Uçan Arabaların manevra kabiliyetini etkileyebilir, ancak daha da önemlisi, içeriye 

sızan herhangi bir nem, hassas dahili elektronik bileşenleri bozabilir. Robotech Uçan Arabalar 

bir yağmur fırtınasını kaldırabileceğini ve çalışmaya devam edebileceğini görmek için yağ-

mur simülatöründe test işlemi gerçekleştirilecektir. 
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Merkezi işlem birimi motor sisteminde herhangi bir arıza olma durumunun geri bildirimini 

almak için koruma rölelerinden faydalanacaktır. 

 

Aşırı Akım Rölesi: Motorların sarımlarında bir arıza olması durumunda motor aşırı akım çek-

meye başlayacaktır. Bu durumda aşırı akım rölesinin kontağı atarak sisteme bir arıza olduğu 

bilgisini verecektir.   

 

Faz Koruma Rölesi: Fırçasız motorlar asenkron motorlar gibi 3 faz ile kontrol edilir. Motor 

sürücüde ki 3 çıkıştan biri hasar gördüğünde motor kontrolsüz olarak hareket etmeye başlaya-

caktır. Fazlardan herhangi biri arızalandığında arıza bilgisi merkezi işlem birimine gönderile-

rek yedek ESC nin devreye girmesi sağlanacaktır. 

 

Aşırı ve Düşük Gerilim Röleleri: batarya sisteminden kaynaklı güç kaybı ya da motorlara 

aşırı güç verilmesi durumunda batarya sisteminde hata olduğunu anlamak için bu röleyi kulla-

narak merkezi işlem birimine geri bildirim verilecektir. Merkezi işlem birimi batarya siste-

minden aldığı anlık veri ile Aşırı ve Düşük Gerilim Rölesinden gelen bilgiler işlenerek arıza 

kestirimi yapılacaktır. Batarya sisteminde arıza olması durumunda yedek batarya devreye gi-

rerek aracımız en yakın durağa yönelecektir. ESC kaynaklı bir sorun olduğu kestirimine varıl-

ması durumunda yedek ESC devreye girecektir. 

 

Termistör Rölesi: Motor sistemimizdeki kabloların Termistör röleleri tarafından anlık sıcak-

lık kontrolleri gerçekleştirilecektir. Kablolarda sıcaklık problemi sürücü ya da motor problemi 

olduğunu göstermektedir. Motor sisteminde bir problem olduğu durumda öncelik olarak ye-

dek ESC ler devreye girecek ve araç en yakın bakım istasyonuna yönlendirilecektir.        

 

Uçan arabamızda merkezi ağ sistemi olarak modeli olarak CANBUS iletişim modeli kullana-

caktır. Bu sistem, uçan arabamızda çalışan tüm modülleri sisteme bağlar ve böylece araçtaki 

komponentler hep birlikte verimli ve etkili olarak çalışır. CANBUS ağ sisteminde bütün sen-

sörler bilgiyi aynı iletim hattına basar araçtaki tüm birimler bu bilgiyi kullanarak işlem yapar-

lar.  CANBUS ağ sistemi klasik iletişim modellerine göre bize 2 ayrı avantaj sağlayacaktır. 

Bunlardan birincisi tüm iletişim tekbir hat üzerinden gerçekleşeceği için kablo ağırlığından 

tasarruf edilecektir. İkinci avantajı ise sistemde bir modülün bozulması, tüm sistemin durma-

sını gerektirmez. Sadece o modülle ilgili birim çalışmaz, ama diğer tüm birimler çalışmaya 

devam eder. Bu da sistemi daha güvenli yapar. Ayrıca CANBUS sistemli aracımızda hata bul-

mak daha kolaydır. İletişim karşılıklı gerçekleştiği için gönderilen komuta karşı komutun ba-

şarılı olarak alındığı cevabı beklenir. Bu cevap kontrol edilerek aygıtlar arası problem olup 

olmadığı kolaylıkla kontrol edilebilir. Problem görünmesi durumunda yedek aygıtlara geçiş 

yapılarak güvenlik tedbirleri devreye girecektir. 

 

 

 

 

 



19 

[ROBOTECH UÇAN ARABA] 

2.2.Gürültü Azaltma  

 

Hava araçlarının kullanıcı üzerindeki en önemli rahatsızlıklarından biri oluşan yüksen gürül-

tüdür. Gürültüyü meydana getiren en büyük nedenler ise motor, pervane, rüzgâr sesi ve titre-

şim olarak belirlenmiştir. Araç tasarımı sırasında, sürücüyü gürültüden korumak için öncelikle 

en büyük gürültü kaynağı olan motor ve pervanelerin konumları aracın alt tarafına getirilmiş-

tir. Bu tasarım ile pervanelerin dönüşü ile oluşan rüzgârın kabine çarpıp ses oluşması engel-

lenmiştir. Araç tasarımında motor ve pervanelerin hazneler içine alınması sayesinde hem itki 

gücünün hem de oluşan ses dalgalarının yayılımı önlenmiş, sesin kabine gitmesi engellenmiş-

tir. Uçan arabamızın kanat tasarımı sayesinde uçuş yönünde, rüzgâra karşı koyacak dik yüzey-

ler azaltılarak rüzgârı dik açıdan alması engellenmiştir. Motorların titreşimini engellemek için 

motorları yükün pervane haznesinin tamamına yayacak 3 kollu bir tasarım oluşturarak motor-

ların tüm yükü bu kollara dağıtılmıştır. 

 

 
 

Uçan arabamız için gürültü önleyici tasarımlarımı yanında kabinin maruz titreşim ve rüzgâr 

gürültünün azaltılması için aracın şasisi ile gövde bağlantıları arasına titreşimi sönümlemek 

için kauçuk takozlar kullanılacaktır. Motorlar şasiye bağlı olduğundan dolayı araç şasisinde 

oluşan titremenin kabin gövdesine ve kabin için akşamlara titreşerek temas edip gürültü oluş-

turmaması için şasi ile diğer ekipmanlar arası poliüreten köpükle kaplanacaktır. Aracımızın 

kabinine titreşim haricinde dış ortamdaki gürültü girememesi için kabin içi bölgesi ses yalıtım 

lifleri ile kaplanarak kabin içi gürültünün azaltılması sağlanacaktır.      

 

Uçan arabamızın yukarıda bahsedilen tüm gürültü önleme girişimleri sonucunda uçuş dene-

meleri sırasında ortamdaki ses insan sağlığına etki edebilecek sınır olan 85 desibelin üzerine 

çıkıyor ise aktif gürültü önleme kulaklıkların yararlanılması planlanmaktadır. 

 

Pervaneli hava araçlarının pervanelerinin dönüş sırasında çıkardığı çevre üzerindeki gürültü 

rahatsızlığını azaltmak araştırmalarıma göre iki adet yöntem gözükmektedir. Bunlarda biri 

iyileştirilmiş döner kanat tasarımları, diğeri ise uçuş esnasında gürültüden etkilenebilecek 

canlıların bulunduğu yerleşim yerleri, hastaneler, okullar, yoğun nüfuslu yerler gibi gürültüye 

hassas yerlerden kaçınma olarak gösterilebilir. Çevresel gürültüyü azaltmak adına ucan araba 

tasarımımız optimum seviye çıkarmanın yanında hava trafik yönetiminde de bahsedeceğimiz 

yeşil yörünge rota seçim modeli ile gürültüden etkilenebilecek çevreden uzak kalacak bir rota 

belirlenecektir. Rota belirlenirken gürültü kaçınımı ile birlikte yakıt tüketimi, performans, gü-

venlik, konfor ve görev gereklilikleri arasında denge sağlanacaktır. 
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2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti  

 

Şehirlerin uçan araba uçuş sahaları ve güzergâhları planlanırken “yeşil yörünge” olarak isim-

lendirdiğimiz rotalar kullanılacaktır. Bu rotalar hava trafiğinin güvenli bir şekilde seyir ede-

bilmesi için uçaklarda kullanıldığı gibi hava koridorlarını temsil edecek ve uçan arabaların 

yalnızca bu koridorlarda uçuşuna izin verilecektir. Yeşil yörünge oluşturulurken toplumun gü-

rültü kirliliğine maruz kalmaması ve plansız iniş gereken durumlarda çevrenin ve sürücüsüyle 

birlikte uçan arabanın emniyetli bir şekilde yere inmesine imkân sağlayacak güzergâhlar seçi-

lecektir.  

 

Mevcut çarpışma önleyici sistemler (ACAS/TCASAirborne/Traffic Collision Avoidance Sys-

tems vb.) tek tek dikey ayırma önerileri ile sınırlandırılmışlardır ve uçan araba gibi düşük irti-

fada uçan araçlar için uygun performansa sahip değillerdir. Bu sebepten mevcut çarpışma ön-

leyici sistemlere ek olarak uçan arabanın tepesine RPlidar s1 360 derece tof lazer sensörün 40 

metrelik menzili lidar sensörü ile aracın etrafına gece görüş özelliğine sahip kameralar eklene-

cektir. Uçan arabanın tepesinde kullanılan lidar sistemi sayesinde aracın etrafında 80 metrelik 

güvenlik duvarı oluşturulacak araca 40 metreden fazla yaklaşan bir cisim olması durumunda 

çarpışma önleyici kaçınma sistemi devreye girecektir. Aracın etrafını donatan kameralar saye-

sinde 40m den uzak tehlike oluşturabilecek binalar, yüksek tepeler, kuşlar gibi tehlikeler ön-

ceden tespit edilebilecektir. Kameralar ile alınan görüntüler üzerinde görüntü işleme teknik-

leri kullanılarak özellikle lidar’ın tespit edemeyeceği elektrik tellerinin tespiti yapılarak gü-

venli uçuş sağlanacaktır.  

 

Uçan arabamız havalanmadan önce gidilecek koordinat sisteme girilecek GPS üzerinden yeşil 

yörünge üzerinden batarya gereksinimi hesaplanacaktır. Batarya yönetim sistemi hesaplanan 

verileri kullanarak mevcut şarj durumunun gidilecek mesafeye yeterli olup olmadığını kontrol 

edecektir. Bataryanın yeterli olmaması durumunda mevcut batarya ile gidilebilecek en yakın 

batarya dolum tesisine yönlendirecektir.   

 

 
Pervane Haznelerindeki Acil Durum Hava Yastığı 

 

Uçan arabamızın hava koşuları ya da motorlardaki ani güç kaybı ile yönlendirme yapamadığı, 

çalışan motorların aracı dengede tutmaya çalıştığı, zorunlu inişin kontrol dışı olarak başladığı 

durumlarda aracın pervane haznelerindeki hava yastıkları açılarak minimum hasar ve çarpma 

ile bulunduğu yere iniş gerçekleştirilecektir. Panik iniş sırasında aracın kenardaki iki kenarın-

daki pervane kolları otomatik olarak 45 derecelik açıya ulaşmasıyla inişin yatay olarak ger-

çekleşememesi durumunda bile aracın devrilmesi be yolcuların zarar görmesi önlenecektir. 
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Tasarladığımız uçan taksi 6 kanatlı her kanatta 2 adet motor bulunan hexacopter yapısı ile 12 

adet motor ve pervaneden oluşmaktadır. Motor motorlardan herhangi birinde uçuş sırasında 

arıza oluşması durumunda uçun aracımız öncelikle diğer motorların itki gücü düzenlenerek 

aracın uçuş emniyeti sağlanmaya çalışacaktır. Bir kanatta ki iki motorun birden çalışmaması 

durumunda ise uçan arabamız motor güçlerini tam kapasiteye çıkartarak quadcopter yapısına 

geçecektir. Eksilen motorlarımızdan kaybettiğimiz itki kuvveti 8 motorun tam kapasiteyle ça-

lışması durumunda karşılanarak güvenli bir iniş yapılması sağlanacaktır. Aracın inmesi gere-

ken durumlar erken iniş, acil iniş, panik iniş ve kontrol dışı 4 farklı senaryoya göre gerçekle-

şecektir. 

• Erken İniş: Araç batarya süresinin yeterli olmadığını gösterdiğinde ya da Motor arızası oluşma-

sına rağmen denge için gerekli olan maksimum kuvvetin arıza olmadan önceki motor kuvvetlerine 

eşit olduğu durumda yapılacak olan iniştir. Tehlikenin olmadığı, ancak menzilin düşeceği ve kont-

rolün zorlaşacağı durumdur. Bu durumda uçuş rotası içerisinde en yakın park noktasına iniş sağla-

nacaktır.  

• Acil İniş: Aracımızın motorlarından biri ve ya daha fazlası arızalandığında arızalı olmayan diğer 

motorların hızları ve bunlara bağlı olarak kaldırma kuvvetlerini değiştirmek suretiyle denge konu-

munun geçici olarak sağlandığı durumda gerçekleştirilecek iniştir. Kısmi kontrol mümkün oldu-

ğundan o anki çevredeki en yakın güvenli bir yere iniş gerçekleştirilecektir.  

• Panik İniş: Uçan arabanın hava koşuları ya da motorlardaki ani güç kaybı ile yönlendirme yapa-

madığı, çalışan motorların aracı dengede tutmaya çalıştığı, arızadan itibaren zorunlu inişin kontrol 

dışı olarak başladığı bir durumdur. Bu durumda araç altı hava yastıkları açılarak minimum hasar 

ve çarpma ile bulunduğu yere iniş gerçekleştirilecektir. 

• Kontrol Dışı İniş: Denge koşullarından hiçbirinin sağlanamadığı ve aracın kontrolsüz bir şekilde 

yaptığı inişlerde yolcu güvenliği için araç fırlatma koltuğu devreye girecektir. Sonrasında araç pa-

raşütü açılarak çarpma şiddeti azaltılmaya çalışılacaktır.  

 

Uçan arabanın kara aracı olarak kullanıldığı durumlarda aracın üzerindeki lidar ve etrafındaki ka-

meralar sayesinde çarpışma riski oluşan durumlarda araç otomatik olarak fren yapabilecektir. 

Araç oldukça hafif olduğunda üretiminde çelik konstrüksiyon kullanılmadığından mevcut araçlara 

göre hız limitleri daha az olacaktır. Güvenlik açısından planlanan hız limiti saatte 60km olarak be-

lirlenmiştir. 

 

 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ  

 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

 

Senaryoda belirlenen şehirlerin uçan araba uçuş güzergâhları “Uçan Araba Ekosistemi” başlı-

ğının altındaki resimde görüldüğü gibi yeşil renkle ile gösterilmiştir.  Uçan arabalar şehir içe-

risinde “Yeşil yörünge” olarak isimlendirdiğimiz bu rotaları kullanılması koşulu ile uçuşlarına 

izin verilecektir. Bu rotalar şehrin güvenliğini tehlikeye sokmayacak düzende belirlenmiştir. 

Rotaların yapısı halkalar şeklinde planlanmıştır. Bunun sebebi birbirini kesen yollarda çar-

pışma olasılığının daha yüksek seviyeye çıkmasıdır. Şehirdeki uçan araba istasyonları şehrin 

merkezi noktaları ile yerleşim yerlerini birbirine bağlayacak düzende planlanmıştır. 
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Senaryo1: Telefonunun zil sesi ile uyanan Ali Bey çalışma arkadaşından şirketin aylardır ça-

lıştığı projenin sunumunun, yurt dışından gelen konuklara, yarım saat sonra yapılacağı hatırla-

tır. Yarım saat içerisinde iş yerine kara yolu ile gitme fırsatı olmayan Ali Bey Robotech 

marka aracı ile hava yolunu kullanılarak sunuma yetişerek sunumu başarı ile gerçekleştir.    

 

Senaryo2: Şehir merkezindeki yüksek binalardan oluşan iş yerinde çalışan 3 çocuk babası bir 

iş insanı doğal bir yaşam sürebilmek adına şehir dışında bahçeli bir evde oturmak istemekte-

dir. Şehir dışından çalıştığı plazaya araç ile gidip gelme süresi 4 saat tuttuğundan dolayı ço-

cuklarını beton blokları içerisinde yetiştirmek zorunda kalmaktadır. Robotech Uçan satın alan 

bu iş insanı artık hayallerindeki doğa ile iç iç olan ortamda çocuklarını büyütebilecektir.  

 

Senaryo3: Şehrin kuzeyinde bulunan dağlık bölgesinde kurulan Robotech Uçan Araba kira-

lama merkezi sayesinde adrenalin tutkunu bireyler uçan arabaları kiralayarak hem agresif sü-

rüş modları ile heyecanlı bir deneyim kazanıp hem de eşsiz manzaraları havadan görme fırsatı 

bulacaklardır.   

 

Senaryo4: Tren yolu ile şehre gelen bir yolcunun yurtdışına gidecek uçağının kalkışına 3 saat 

vardır. Gidilecek ülkeye haftada sadece 1 uçak seferi düzenlenmektedir. Yolcu bir taksiye ha-

valimanına ne kadar sürede gidebileceğini sorduğunda taksi şoföründen 4 saat cevabını almış-

tır. Bu durumda uçağı kaçıracak olan tren yolunun yanındaki uçan araba istasyonuna gitmiş 

ve kiraladığı uçan taksi ile yarım saat içerisinde hava limanının yanındaki uçan araba istasyo-

nuna ulaşarak uçağına yetişebilmiştir.  

 

Senaryo5: Şehrin batı yönünde bulunan tek ulaşım yöntemi nehrin üzerinden geçen köprü 

olan bölgede nehirden geçen bir yük gemisinin köprüye çarpması sonucu bu bölgenin şehrin 

diğer bölgeleri ile ulaşımı durmuş, köprüye çarpan geminin çarpma şiddetiyle nehirdeki bal-

çığa saplanmış durumda kalmıştır. Bu bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uçan araba-

lar ulaşım modeli devreye girerek bölgede oluşabilecek gıda ve ilaç sıkıntısı giderilermiş ve 

şehrin diğer bölgelerine uçan arabalar ile ulaşım sağlanmıştır. 

 

3.2.Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

 
3.2.1. Araçların Havada Hareket Kuralları  

Uçan arabaların şehir trafiğinde hava aracı olarak kullanılabilmesi için öncelikle hava ruhsatı alı-

nan birimlere başvurması gerekecektir. Aracın standart özellikleri arasında aşağıdakilerin bulun-

ması gerekecektir. 

• Aracın merkezi sistem ve diğer araçlar ile haberleşebilmesi için ADS-B teknolojisi 

• Aracın diğer araçlar ile çarpışmasını önleyeceği TCAS sistemi 

• Aracın alçak irtifa uçarken etrafında oluşabilecek tehlikeleri anında göre tespit edebileceği 

alçak uçuş güvenlik sistemi 

• Şehrin hava aracı rotalarının yüklü olduğu uçuş kontrol paneli 

• Bataryaların gidilecek mesafe için yeterli olup olmadığını kontrol edecek batarya yö-

netim sistemi 

• Aracın etrafındaki tehlikeleri anlık olarak algılayabileceği LİDAR sensörü 

• Aracın konum bilgisini hem alıp hem de sisteme gönderebileceği GPS sensürü 

• Aracın acil durumlarda sürücünün güvenliğini sağlayabileceği (paraşüt, fırlatma kol-

tuğu) güvenlik sistemi 

• Aracın taşıma kapasitesinin üzerinde yük alması durumunda havalanmasını engelleye-

cek kontrol sistemi 
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• Aracın periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığını gösteren belgeler. Bu belgelerin alın-

dığı muayene istasyonlarında aracın motor ve pervane performansı ile şarj ünitesinin per-

formansı ölçülüp aracın evraklarında gösterilen değer ile karşılaştırılacaktır. 

• Araçların motor şasi numarası gibi uçuş numaraları bulunacak ve merkezi sisteme kayde-

dilen bu numara sayesinde uçuşlara hem izin verilebilecek hem de izlenebilecektir. 

Yukarıda sıralanan özellikler uçan arabalarda istenilen standart özellikler olacaktır. Bu özelliklere 

sahip olmayan araçlara hava uçuş izni verilmeyecektir. İzin verilen araçlar uçuş sırasında merkezi 

sisteme bağlı olacak rotalar ve iniş alanlarının uygunluk durumları bu sistem tarafından belirlene-

cektir. Gerekli izinleri almamış uçan hava araçları güvenlik açısından radarlar ile kontrol edilecek 

kalkış yapması durumunda acil iniş yapmaları istenecektir.  

 

Uçan arabaların güvenliğini sağlamak için önemli miktarda hava sahası gerekecektir. Gökyüzü 

uçan arabalar için sınırsız bir kapasiteye sahip gibi görünse de bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. 

Gerçekte, hava sahası bir karayolundan çok daha hızlı tıkanır. Trafik yoğunluğu olan bir yolda se-

yahat eden bir uçan araba, güvenli operasyonları sağlamak için diğer araçlar ile arasında belirli bir 

mesafeye ihtiyaç duyar. Bu mesafe uçan araçlarda kara araçlarına göre daha da artmaktadır. Uçan 

arabaların sağlıklı olarak durabilmesi için araçlar arası mesafenin artması araç başına kaplanan 

toplam hava sahasını arttırarak trafik yoğunluğuna sebep olacaktır. Hız arttıkça frenleme mesafesi 

arttığından dolayı trafik yoğunluğunu azaltabilmek için ve güvenliği sağlayabilmek için şehir hız 

sınırı saatte 70 km ile sınırlandırılacaktır.     

 

Kurallara uyulmaması durumunda yapılacak yaptırımlar için hava trafik yönetmeli hazırlanmalı-

dır. Oluşabilecek ihlaller madde madde belirlenip karşılığında verilecek cezalar kara trafik kural-

larında olduğu gibi belirlenmelidir. Hava trafik yönetmeliği merkezi idare tarafından oluşturulma-

lıdır.  

 

3.2.2. Araçların Haberleşmesi  

 

Araçları birbiri ile ve merkezi sistem ile haberleşme yöntemi olarak her noktaya muhabere 

(Hava/Hava-Hava/Yer-Yer/Yer) imkânı olan ADS-B (Automatic dependent surveillance – 

Broadcast) teknolojisi kullanılacaktır. 

ADS-B temelde, hava araçlarına ait seyrüsefer bilgilerinin (konum, kimlik, hız, irtifa vb.) oto-

matik olarak yayımını ifade etmektedir. ADS-B ile hava aracındaki bilgilerin iletimi, hava 

araçlarından yer istasyonlarına (ADS-B/Out) ve hava araçlarından diğer hava araçlarına ola-

bilmektedir (ADS-B/In). 

ADS-B’deki Automatic: Pilot ve harici bilgi girişinin gerekmediğini ifade eder. Dependent: 

hava aracının seyrüsefer sistemlerine ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir. Uçağın konumu, irti-

fası, hızı gibi birçok bilgi uçak tarafından sağlanır. 

Her hava aracı kendi bilgilerini ve pozisyonunu her saniye başında otomatik olarak yayınlar. 

Yer sistemi bu bilgiyi alır ve aldığı bu bilgi ile hava trafik kontrolörlerini destekler. Yer sis-

temleri tarafından alınan bu bilgi aynı zamanda menzil içerisindeki tüm hava araçlarına yayın-

lanarak hava araçları aynı zamanda birbirlerine göre konumlarını görmüş olur. Yer sistemi 

konum bilgisini ile birlikte hava durumu ve NOTAM gibi aktüel bilgileri de yayınlar. 

 

“ADS-B Out”, uçak üzerindeki verici yardımı ile belirli aralıklarla yayınlanan uçak tanıtması, 

anlık pozisyon, irtifa ve hız gibi bilgilerdir (Şekil 1). ADS-B Out, günümüz radarlarına göre 

daha anlık ve doğru bilgi alınmasını sağlayarak hava trafik kontrolörlerinin işini kolaylaştırır. 

Böylelikle, Hava trafik kontrolü daha hassas bir şekilde yapabilmesi sağlanır.  



24 

[ROBOTECH UÇAN ARABA] 

 
“ADS-B In” , hava aracından alınan Uçuş Bilgi Servisi, Trafik Bilgi Servisi ve yakındaki di-

ğer uçaklardan alınan verilere denir. 
 

3.2.3. Araca Biniş ve İnişin Nasıl Olacağı  

 

Örnek şehir planında gösterilen yeşil yörünge uçuş rotaları üzerinde uçan arabaların iniş ve kalkış 

yapılabilecek duraklar olacaktır. Bu duraklardan merkezi olanlar rotaların bağlantı noktaları, şeh-

rin merkezi noktaları (hastane, kütüphane, üniversite, havaalanı, tren istasyonu gibi), yerleşim 

yerleri ve sanayi bölgelerinin yakınlarında bulunacaktır. Merkezi duraklar, merkezi sistem ile an-

lık olarak incelenecektir. Merkezi duraklarda aşırı yoğunluk olması durumunda bu durağı hedef 

gösterilerek başlatılacak uçuşlara izin verilmeyecektir. Merkezi duraklarda bulunan otoparklarda 

karada gitme özelliği olmayan araçlar için çekici hizmeti sunulacaktır. Bu iniş alanlarının sürekli 

boş kalması sağlanacaktır. Merkezi durakların yanındaki otoparklarda batarya dolum alanları bu-

lunacaktır.  

 
Merkezi Duraklar 

 

Uçan arabalar için şehirlere özel hava koridorları ve gökyüzü limanları inşa edilecektir. Araçlar 

park istasyonları farklı özelliklerde inşa edilecektir. Araç park istasyonları şehrin ıssız ve az katlı 

yapıların olduğu bölgelerde alçak tipte inşa edilecek yüksek yapıların bulunduğu bölgelerde ise 

gökyüzü limanları olarak isimlendireceğimiz yüksek seviyelerde inşa edilecektir. İstasyonların bu 

yapıları sayesinde araçlar yüksek binaların olduğu bölgelerde bina seviyelerine kadar alçalma ge-

reksinimi duymayacaktır. Araç park istasyonlarının bu özellikleri sayesinde şehir güvenliğine 

katkı sunulacaktır. 

Şehir dışında müstakil evlerin olduğu bölgelerde evin içinde bulunduğu arazinin yeterli boyutta 

olması durumunda ve eve giden rota üzerinde tehlike oluşturabilecek bir alan yoksa evin arazisi 

içerisin de bireysel uçan araba park alanları bulunabilecektir.   



25 

[ROBOTECH UÇAN ARABA] 

3.2.4. Rota Planlamanın Nasıl Yapılacağı  

Araçlar İki nokta arası hareket yeşil rota diye isimlendirdiğimiz rotalardan gitmek zorundadır. 

Bu rotalar üzerinde aynı zamanda olası GPS veya ADS-B sisteminde alçak uçuş sebebi ile arı-

zası olması duruma karşı 200 metre aralıklarla RF seri iletişim modülleri bulunacak bu sayede 

aracın bu koridordan ayrılıp ayrılmadığı kontrol merkezi tarafından görülebilecektir. RF ileti-

şim modülleri ile iletişim hızından, hiperbolik denklemler kullanılarak aracın konumunu tes-

pit etmekte mümkün olacaktır.  

 

Uçan arabamız havalanmadan önce gidilecek adres kontrol panelindeki navigasyondan yarar-

lanılarak seçilecektir. Seçilen adrese en yakın ve en uygun duraklar kullanıcıya sunulacak ve 

içerisinden seçilen durağa hareket sağlanacaktır. Navigasyon üzerinden seçilen durağın oto-

park kapasitesi, batarya dolum alanlarının doluluk oranı gibi bilgiler de panel üzerinden görü-

lebilecektir. Hava trafiğinde uçuşa engel bir durum yoksa ve batarya uygun ise şehrin uçuş 

güzergâhları kullanılarak harekete izin verilecektir.  

 

Uçan araba havada hareket halindeyken gidilecek durakta bir problem olması durumunda ya 

da gidilecek rotanın yoğunluğu artması durumunda merkezi sistem yeni bir rota hesaplayarak 

araç batarya durumuna göre en yakın uçan araba durağına yönlendirilecektir. Aynı prosedür 

havada iken varış noktasının kullanıcı tarafından değiştirilmek istediğinde de kullanılacaktır. 

 
3.2.5. İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki  

Her uçan araba kendi bilgilerini ve pozisyonunu her saniye başı otomatik olarak yayınlar. Yerde 

bulunan merkezi sistem bu bilgileri alır ve aldığı bilgileri kullanarak hava trafik yoğunluğu anlık 

olarak düzenlenir. Alınan bilgiler aynı zamanda menzil içerisinde ki tüm uçan araçlara yayınlanır. 

Bu yayınlanan bilgi havacılıkta TIS-B olarak isimlendirilir. Beklenmedik bir hava trafik aksaması 

tespit edildiğinde menzil içerisindeki araçlar uyarılarak yeni rotalara ya da en yakın uçan araba 

durağına yönlendirilir. 

 

Yerde bulunan merkezi sistem hava araçlarına hava durumu ve uçuş emniyetini ile yer emniyetini 

etkileyebilecek güncel bilgileri yayınlar. Bu yayınlanan bilgi havacılıkta FIS-B olarak isimlendiri-

lir. Merkezi sistem tehlike yaratabilecek hava olayları olabileceğini öngörürse o bölgedeki uçan 

arabaları en yakın merkezi duraklara yönlendirilecektir.  

 

Uçuş sırasında acil bir sağlık problemi olması durumunda panik butonu sayesinde hava aracı 

hastaneye en yakın merkezi durağa yönlendirilecek ve yönlendirildiği durağa bir sağlık aracı 

sevk edilecektir.  
 

3.2.6. Yakıt/Batarya Durumu  

Bataryaların tam performansta kullanabilmek için uçan arabamızda batarya şarj yönetim sis-

temi kullanacaktır. Bu sistem Güç-İtki-Tahrik Sistemlerini Güvenirliliği başlığı altında bahse-

dildiği gibi anlık olarak ölçülebilen voltaj akım ve sıcaklık gibi değişkenlerle, bataryanın giriş 

elektrik değerleri ile çıkış elektrik değerleri ölçülüp değerlerin birbiri ile karşılaştırılması so-

nucunda şarj durumu ve batarya sağlık durumuna ulaşılacaktır. Batarya sağlık göstergesi sa-

yesinde uçuş öncesi bataryanın güvenirliliği sağlanacaktır. Araçların uçuş süreleri planlanır-

ken güvenlik sebebiyle bataryaların yüzde 75 kapasite gidebileceği yerlere izin verilecektir.  

 

Aracın kalan batarya doluluk oranının yüzde 75 i gidilecek mesafeye yetmemesi durumunda 

araçların bulunduğu noktalarda şarj edilmesi gerekecek aksi durumda hava aracı olarak kulla-

nılmasına izin verilmeyecektir.  
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4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL 

 

4.1.Tasarım Görselleri  

 

  
 

     
       Uçuş Modu Üst Görünüş         Uçuş Modu Perspektif Görünüş 

 

 
Uçuş Modu Önden Görünüş 

 

 
Uçuş Modu Yandan Görünüş 
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         Kara Modu Ön Görünüş   Kara Modu Yandan Görünüş  

 

   
    Pilot ve Batarya Pozisyonu Görünüş   Kokpit Görünüş 

 

  
Kanat Katlama Mekanizması        Pervane Konumlandırma Mekanizması 

 

4.2.Ölçeklendirilmiş Model (5 PUAN) 

 

Uçan aracımızın ölçeklendirilmiş modeli yaklaşık 1/5.6 ölçeğinde olacaktır. Uçan arabanın hem 

fiziki şekli hem de elektronik tasarımının prototipi gerçekleştirilecektir. Prototipimizin şasisi 

solidworks programında çizilen 48 parçadan meydana gelmektedir. Prototipin parçalar halinde 

tasarlanmasının 3D yazıcıların basım boyutlarıdır. Elektronik prototip için Raspberry Pi kartı 
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kullanılmaktadır. TensorFlow kütüphanesi kullanılarak görüntü işleme çalışmaları ve RPLidar 

sensörünün uygulama örnekleri aşağıdaki resimlerde mevcuttur.  

 

 

 
Uçan Araba Prototipinin Solidworks Çizimi 

 

  
            Prototip Gövde Parçaları     Prototip Motor Bağlantıları 

 

 

       
        Prototip Montaj Görüntüsü         Prototip Montaj Görüntüsü 
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   Prototip Elektronik Görüntüsü       Prototip Mekanik -Elektronik Birleşim Görüntüsü 

 

              
       Görüntü İşleme Uygulama Çalışmamız      Lidar Uygulama Çalışmamız 

 

4.3.Simülasyon (5 PUAN) 

Simülasyonumuz simülasyon videomuz aşağıdaki linkte mevcuttur. 

 

https://youtu.be/xr5MujJA1Sk 
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