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1. DETAY TASARIM ÖZETİ
1.1. Sistem Tanımı
Vega tarafından tasarlanan uçan araba konsepti şehrin geleceğine hızlı ve güvenli bir

ulaşım alternatifi sunmaktadır. Kullanıcı konforunu, devrim niteliğindeki ulaşım yöntemi ve
ekosistem öğeleri ile birleştirerek bütünlüklü bir geleceğin projesini ortaya koymaktadır. Araç
konsepti, şehrin birçok sorununa çözüm getirecek niteliktedir, kara ve hava olmak üzere iki farklı
modda sırasıyla yarı ve tam otonom şekilde çalışmaktadır. İki mod arasında geçiş akıcılığı ve
dikey kalkış kabiliyeti sağlanması amacıyla katlanır pervane sistemi bulunmaktadır. Aynı
zamanda aracın denge ve ağırlık merkezlerinin stratejik konumu manevra kabiliyetinin optimum
verimde tutulmasına yardımcı olur. Kullanıcıya sunulan iç aksamlar ve kokpit tasarımı sade,
anlaşılır ve fütüristik bir görünüme sahiptir. Kara ve hava seyrinde elektrikli asenkron motorlar
kullanılmaktadır ve kara motoru arka süspansiyon ile entegre hale getirilip ağırlık dağılımı
sağlamaktadır. Aracın çok yönlü yapısı hem sivil hem ticari hem de kamusal kullanımda önemli
roller üstlenebilecek şekildedir.

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri

Veri İsmi Birim Değer

Model Adı - BUKRA - VEGA

Boyut Ölçüleri - Kara Seyri mm 3800x2400x1615.0

Boyut Ölçüleri - Hava Seyri mm 6573.4x7639.8x1615.0

Ağırlık kg 1710

Bagaj Hacmi L 440

Faydalı Yük Kapasitesi (2 Yolcu + Bagaj) kg 200

Kara Seyir Hızı km/h Maks: 169.6 Optimal: 150

Kara Seyri Tork/ Güç Çıkışı Nm/W Maks: 510Nm Maks: 310W

Kara Seyir Menzili km Maks: 530.7 Optimal: 500

Dikey Kalkış Hızı km/h Maks: 118.14 Optimal: 70

Yatay Seyir Hızı km/h Maks: 294.4 Optimal: 200-250

Hava Seyir Menzili km Maks: 166.7 Optimal: 150

Batarya
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Pil Hücresi - Lion - Skywolfeye 3.7V 5000mAh

Hücre Sayısı - 15250

Batarya Kapasitesi kWh 280

Batarya Voltajı V 450

Şarj Döngüsü - >1000

Batarya Ağırlığı kg 915

Rotor - Pervane 8 Rotor - Coaxial Yapı - X config.

Motor Çeşidi ve Sayısı 8 Emrax 188

Rotor Başına İtki Kuvveti N 6719.6

Toplam İtki N 37629.76

Pervane Profili - NACA 6409

Pervane Uzunluğu mm 1500

Hücüm Açısı ° 6

Cl/Cd  (𝛼 = 6°, R = 200000) - 84.7

1.3. Nihai Sistem Mimarisi
Araç kısmi takviyeli alüminyum şasi üzerine karbon-fiber kompozitten yapılmış gövde

panellerinden oluşmaktadır. 200 kg faydalı yük kapasitesi ile birlikte 1910 kilogram olan araç
kalkış için gereken itkiyi 8 tane X konfigürasyonunda yerleştirilmiş koaksiyel yapıda rotorlar
tarafından sağlamaktadır. Her rotorda bir tane Emrax 188 motoru bulunmaktadır. Kara seyri için
ise 12.1 kW/kg - 17.9 N/kg oranı ile sınıfında lider Magnax AXF225-S seçilmiştir. Rotorların
hareketinde rotor bağlantı parçalarına gömülen 16:1 oranında PLE 160 gezegen modeli dişli
kutusu kullanılmaktadır. Motor bağlantıları Sorbothane insülatörlü sönümleyiciler ile
sağlanmaktadır. Araçta ana bataryanın yanında yardımcı elektronik ve acil durumlar için iki ek
batarya bulunmaktadır. Güvenlik önlemleri için üst segment ZF teknolojileri düşünülmüştür.
Aracın sistem mimarisi aşağıdaki tabloda detaylı incelenmiştir.

Bileşen İsmi Adet Birim
Ağırlık

(kg)

Toplam
Ağırlık

(kg)

Birim
Maliyet

(TL)

Toplam
Maliyet

(TL)
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CFRP (Tornell Mat VMA) 1 137.5 137.5 300000 300000

Şasi (6061-T6) 1 106.6 104.6 100000 100000

Ön Rotor Bağlantısı 2 15 30 50000 100000

Arka Rotor Bağlantısı 2 20 40 50000 100000

Rotor Bağlantı Dişli Kutuları (PLE 160) 4 15.5 62 6000 24000

GKN Dişli Kutusu 1 18 18 15000 15000

Rotor Kolu 4 15.6 62.4 40000 160000

Sorbothane Sönümleyici 4 1.2 4.8 600 1800

Tekerlek Sistemi (275/35ZR21) 4 17 68 13000 26000

Kapı (Polikarbon) 1 13.7 13.7 6000 6000

Koltuk 2 6 12 400 800

Kabin İçi Trim 1 45 45 10000 10000

Faydalı Yük 2 100 200 - -

Diğer Mekanik Aksamlar - - 50 - 10000

Elektronik

Emrax 188 8 7.3 58.4 20000 160000

Magnax AXF225-S 1 14 14 25000 25000

Crouzet SNi10 5 1.1 5.5 1000 5000

Batarya 1 915 915 460000 460000

Sensör Bataryası - Renogy 12 Volt 35Ah 1 10 10 1000 1000

UniTek BAMOCAR D3 1 8.5 8.5 5000 5000

ZF Kayış Destekli Power Steering 1 5 5 5000 5000

Güvenlik
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Cirrus Airframe Parachute System 1 60 60 130000 130000

ZF-TRW Hava Yastığı ve Emniyet Kemeri 2+8 - 8 - 20000

Sensörler

Resolver TS2620N1095E161 - 5 kutuplu 8 - - - -

Admotec RO3620 Frameless Resolver 1 - - 500 500

Leddar VU8 LIDAR 8 0.075 0.600 7000 56000

KVH Industries 1750 IMU 1 0.700 0.700 6000 6000

Inertial Labs Dual-Antenna GPS-INS 1 0.320 0.320 10000 10000

DEWESOFT SBOX Processing Computer 1 0.600 0.600 25000 25000

Toplam Ağırlık Toplam Maliyet

1910 kg 1.763.000 TL

*Resolver TS2620N1095E161 Emrax 188’e dahil bir sensördür.

1.3.1. Üretim Yöntemleri
Vega tarafından geliştirilen uçan araba konseptinin karbon fiberle güçlendirilmiş

semi-monocoque (kısmi takviyeli) şasi üzerine kurulması planlanmaktadır. Semi-monocoque yapı
kullanıcı için alan oluşturup aracın merkezinde yer almakta, takviyeler ve diğer aksamlarla
bağlantı Audi’nin öncülük ettiği aluminum space frame teknolojisi ve alüminyum kirişler ile
sağlanmaktadır . Böylelikle hem sağlam hem de hafif, kara ve hava ulaşımında verimli bir yapı
hedeflenmiştir [1]. Kirişlerin bağlantı noktaları ve dış yapı bağlantılarına özel, kaynak işleminin
yanında dökme köşe parçaları tasarlanmaktadır. Dökme alüminyum bağlantı noktaları araca
sağlam bir yapı ile beraber efektif üretim yöntemi ve ideal işlev-ağırlık oranı sunmaktadır.
Batarya altı koruma için titanyum veya alüminyum metal plaka kullanılmaktadır. Lityum-iyon
batarya hücreleri, lityum iyonlarını tutacak doğal veya sentetik grafit yapıya sahiptir, yüksek
oranda nikel, kobalt ve alüminyum içermektedir. Aracın gövde panelleri ve rotor kolları epoksi
reçine ile bağlanmış karbon fiber kompozit materyalden üretilmektedir. Rotor kolu aynı zamanda
alüminyum profiller ile güçlendirilmekte, dayanıklılık ile ağırlık arasında optimal bir oran
yakalanmaktadır. Cam ve rüzgarlık darbeye dayanıklı polikarbonat materyalden üretilmektedir.

Araçta kullanılacak başlıca 4 alüminyum alaşımı vardır: 2219, 5052, 6061 ve 7075.
Profiller sıcak ekstrüzyon yöntemiyle, metal plakalar sıcak ve soğuk haddeleme işlemiyle, dökme
parçalar ise bir kalıbın içine dökülen eritilmiş alaşımlar aracılığıyla üretilmektedir. Parçalar
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alüminyum bükme işlemiyle istenilen şekle getirilmekte, çok eksenli CNC torna ve freze
makineleri ile işlenmektedir. Sensörler ve güvenlik bileşenleri uluslararası pazardan temin
edilecektir. Parça üretimi yerel tesislerden ve uluslararası pazardan yararlanarak sağlanacaktır.

1.4. Alt Sistemler
1.4.1. Güç İtki Tahrik Sistemleri (Kara)

Kara motoru olarak Magnax şirketinin eksenel akılı Magnax AFX225-S motoru
seçilmiştir. Bu motor alternatifleri ile karşılaştırıldığında >17.9 Nm /kg ve >12.1 kW/kg oranları
ile kilogram başına ürettiği güç açısından lider konumundadır. Karşılaştırma olarak BMW i3’ün
elektrik motorunda kW/kg oranı sadece 2.7’dir [2]. Magnax AFX 225-S maksimum 170 kW güç
ve 250 Nm tork üretmektedir. Düşük ve orta voltaj olmak üzere sırasıyla 400 ve 750V çalışma
aralığına sahiptir. Motorun tek oranlı gezegen modeli dişli kutusuna bağlanması planlanmaktadır.
Araçta elektronik diferansiyel bulunmaktadır.

1.4.2. Güç İtki Tahrik Sistemleri (Hava)
Hava motoru olarak Emrax 188 seçilmiştir. Bu motor sadece 7.3 kg ağırlığına oranla

ürettiği nominal 30 kW güç, 50 Nm tork, maksimum 52 kW güç, 90 Nm tork ve yüksek devamlı
tork çıktısı göz önüne alındığında alternatiflerinin önüne geçmektedir. Benzer performans
değerlerine sahip Magnax AFX185 modeli ile karşılaştırıldığında toplam 6 kg ağırlık kazanımı
sağlamaktadır. Araçtaki dört rotor koluna ikişer tane ve X konfigürasyonunda bağlanmak
kaidesiyle toplam 8 tane Emrax 188 kullanılmıştır. Motorun 430 V ile çalışması planlanmaktadır.

1.4.3. Pervane
Pervane seçimi yapılırken dikkat edilen faktör en etkin itiş gücü-sürtünme oranını

sağlayan profilin belirlenmesidir. SOLİDWORKS Flow Simulation ile yapılan I = 529 akışkan
testinde ortalama 45.71 m/s ile belirlenen akışkan hızına karşılık gelen R=200000 için araştırılan
pervane profilleri tablo haline getirilmiştir.

Reynolds = 200000 için Cl/Cd Katsayıları ve Hücüm Açıları

NACA 6412 Cl/Cd = 80 𝛼 = 8.25°

NACA 4412 Cl/Cd = 78.1 𝛼 = 7°

NACA 6409 Cl/Cd = 87.4 𝛼 = 6°
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Figür 1: FlowSim - R=200000, I=529, t_s=0.0001
Profiller arasından en ideal Cl/Cd oranını 6° hücüm açısı ile sunan NACA 6409 profilli

pervane seçilmiştir. Bu profil 6° hücüm açısında 1.43 itki katsayısına sahiptir. Katsayı değerlerine
karşılık gelen Reynold sayısı yukarıda bahsedilen Flow Simulation kurulumu ile doğrulanmıştır.

Pervanelerin pal uzunluğu 1500mm, toplam rotor uzunluğu 3300 mm'dir. Veter uzunluğu
175 mm'dir. Her rotorda 2 pervane bulunmakta ve CFRP malzemeden üretilmektedir. Toplam pal
ağırlığı 2300 gramdır.

1.4.4. İtki Hesabı
Aracın ağırlığının 3/2’si minimum itki gereksinimi olarak belirlenmiştir. Amaç itkiyi

ağırlığın iki katına çıkarmaktır. Teorik olarak itki kuvveti aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır.
𝐹 = 0. 5 • ∆ρ

𝐹 = 0. 5 • ρ • 𝐴 • (𝑉
𝑒

2 − 𝑉
𝑖

2)

= 1.225 kg/m3 A = 8.56 m2 = 45.71 m/s = 25.93 m/sρ * 𝑉
𝑒

* 𝑉
𝑖

* ve değerleri pervanelerin simülasyon sonucuna göre belirlenmiştir.𝑉
𝑒

𝑉
𝑖

Tek rotor için itki F = 7429.5 N olarak hesaplanmıştır. Teorik hesabın yanı sıra Flow
Simulation analizlerinden de yararlanılmıştır. Analiz sonucu itki kuvveti rotor başına F = 7394.9
N olarak hesaplanmıştır. Deniz seviyesindeki sıcaklık ve basınç değerleri kullanılmış, Laminar ve
turbulent akışkan seçenekleri seçilmiştir. Turbulence Intensity = %0.10, Length = 0.003m,
Analysis Interval = 0.500, Mesh Dimensions = 174x147x174 = 4450572. Mesh sayısı ve teorik
değer değerlendirmeye alındığında F = 7394.9 değeri gayet tutarlı gözükmektedir [3].

Figür 2: Front Plane Velocity-Y Figür 3: Top Plane Velocity-Y
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Bu değerler ile birlikte aracın toplam itki potansiyeli 59159N olarak belirlenmiştir.
McCormick’in çizdiği hücum açısı ve verimlilik grafiği baza alındığında 6° hücüm açısının %76
verimliliğe denk geldiği görülmüştür. Verimlilik hesabı ile birlikte aracın maksimum itki
kapasitesi 44960 N’dır [4].

1.4.5. Güç Aktarma Sistemleri
Magnax AFX225-S tarafından üretilen güç GKN modular e-axle tek oranlı dişli kutusuna

iletilmektedir. E-axle teknolojisi güc elektroniklerini elektrik motoru ve diferansiyel sistemini tek
bir yerde toplayarak kompakt bir çözüm sağlamaktadır. GKN dişli kutusunda bulunan EDD
(Electronic Disconnect Differential) teknolojisi yüksek hızlarda motor ile mil bağlantısını kontrol
ederek verimliliği arttırmaktadır. Ayrıca virajlarda ve kalkış esnasında gereken tork değerlerini
hesaplayıp yönlendirme görevini elektronik diferansiyel üstlenmektedir.

1.4.6. Araç Yönlendirme Sistemi
Sürüş gereksinimleri belirlenirken aracın kara modunda tam otonom ve otonom destekli

manuel sürüş opsiyonlarının olması önem taşımaktadır. Bu nedenle araçta Elektronik Power
Steering teknolojisinden yararlanılmaktadır. Bu teknoloji motor ve tork sensörleri yardımı ile
direksiyon şaftı olmadan direksiyon çıktısını aracın ön tekerleğine iletmektedir. EPS sistemi
alternatifleri ile karşılaştırıldığına daha verimli yakıt kullanımı mümkün kılmaktadır [5].

1.4.7. Süspansiyon Sistemi
Süspansiyon sisteminde öndeki tekerler için “MacPherson”, arkadaki tekerlekler için ise

“double wishbone” teknolojileri kullanılmıştır. MacPherson tipi süspansiyon araç gövdesine
bağlanan bir üst desteğe sahip olmadığından her tekerleğe bireysel olarak darbe emme potansiyeli
kazandırmakta, sürüş tecrübesini daha konforlu kılmaktadır. Double Wishbone sistemi arka
tekerleklerde kullanılarak güç iletimi yapan tekerleklerin devamlı yer ile temas halinde olması
hedeflenmekte, yola aktarılan tork ve verimliliğin arttırılması planlanmaktadır. Aracın isterlerine
göre seçilen süspansiyon sistemleri araca dinamik ve sağlam bir yapı kazandırmaktadır [6].

1.4.8. Fren ve Enerji Geri Kazanım Sistemleri
Fren ve enerji geri kazanım sistemi elektrikli araçların menzilini uzatması ve yakıt

verimliliği açısından önemli bir teknolojidir. Araçta kullanılması planlanan teknoloji Bosh’un
vakum-bağımsız enerji geri kazanım sistemidir. Sistem araçtaki bataryaları şarj ederken metal
tozu emisyonunu %95’e kadar azaltmaktadır [7].

1.4.9. Elektronik Hız Kontrol Sistemi
Aracın hareketini sağlamak adına AC motor kullanılmıştır fakat bataryadan DC gerilim

elde edilmektedir. Bu noktada DC gerilimi AC gerilime çeviren, motorların hızlarını ve
sıcaklıklarını, ve çalışma kararlılığını kontrol eden bir elektronik hız kontrol sistemine ihtiyaç
duyulmuştur. UniTek BAMOCAR D3 kontrolürünün kullanılması planlamıştır. UniTek
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BAMOCAR D3 ESC, IP65 koruma sınıfına sahip alüminyum ile monte edilmiştir. Güç yarı
iletkenleri ve DC link kapasitörleri ile uzun bir çalışma ömrü garanti edilmektedir. Optimize
edilmiş sıvı soğutma sayesinde sistemin sıcaklığı kontrol altına alınmıştır. [8].
UniTek BAMOCAR D3 genel bakış:

● 2 adet analog, 4 adet dijital giriş
● 12V 700V çalışma aralığı
● RS232 ve CAN-BUS arayüzleri
● Pozisyon, hız ve tork kontrolleri
● Çözümleyici ve artırımlı kodlayıcı TTL, SINCOS bağlantısı
● Yüksek-Alçak voltaj, anormal motor sıcaklığı gibi durumlara karşı sistemin kendini

güvenli durdurma algoritması
●

1.4.10. Otonom Araç Kontrol Sistemi
Aracın havadaki seyirinin otonom olması; karadaki seyirin ise otonom ve sürücülü olması

planlanmıştır. Otonom sürüş için gerekli altyapılar hazırlanırken yapay zeka, makine öğrenmesi
ve derin öğrenmede en son yaklaşım ve algoritmalar tercih edilmiştir. Görüntü işleme ve trafikteki
nesnelerin tanımlanmasında açık kaynak derin öğrenme çerçeveleri ve bunlarla birlikte sunulan
video nesne dedektörleri kullanılarak, havada ve karada güvenli yolculuk için gerekli model
eğitilecektir. Eğitilecek Modeldeki Otonom Sürüş Algoritmaları:

● Trafik İşareti Tespit ve Tanıma Algoritması
● Şerit Takip Algoritması
● Otonom Sürüş Başlangıç-Bitiş Noktası Tespit Algoritması
● Sürüş Algoritması
● Park Algoritması

Görüntü işleme için kullanılan ana derin öğrenme mimarisi, bir Evrişimsel Yapay Sinir
Ağıdır. Bu şekilde doğruluk değeri arttırılacak aynı zamanda birçok gerçek zamanlı nesne
algılama yöntemine göre aracın tepki hızını 4 kat arttıracaktır [9]. Görüntü segmentasyonu
bilgisayarla etkileşimde kritik bir süreçtir. Görüntü analizini basitleştirmek için görsel bir girdiyi
segmentlere ayırmayı içerir. Segmentler nesneleri veya nesnelerin parçalarını temsil etmektedir
[10]. Görüntü segmentasyonu, pikselleri daha büyük parçalara ayırır ve tek tek pikselleri gözlem
birimi olarak görme zorluğunu ortadan kaldırır. Üç seviye görüntü analizi vardır:

● Sınıflandırma : tüm görüntüyü “insanlar”, “hayvanlar”, “açık havada” gibi bir sınıfa
ayırmak.

● Nesne algılama : bir görüntüdeki nesneleri algılama ve etrafına bir dikdörtgen veya çizim
çizme örneğin bir kişi veya taşıt.

● Segmentasyon : görüntünün bölümlerini belirleme ve hangi nesneye ait olduklarını
anlama. Segmentasyon, nesne algılama ve sınıflandırma için temel oluşturur.
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Kullanılan algoritmaların yanı sıra güvenli sürüşü sağlamak adına sensörler kullanılmıştır.
Aracın kısa ve uzun menzilde ; ortam haritasının çıkarılması, nesne algılanması, trafikte seyiri
sağlamak adına RADAR , LIDAR ve ultrasonik sensörlerin kullanılması planlamıştır. Aracı
karada sürücülü bir şekilde kullanıma geçirmek için ön panelde bir buton konumlandırılmıştır. Bu
buton sayesinde kullanıcıya aracı kullanma imkanı sağlanacaktır. Sürücülü kullanım esnasında
güvenliği arttırmak adına yol asistanı devreye sokulacaktır. Yol asistanı otonom kullanım
modundaki tüm sensör, algoritma ve modelleri kullanacaktır. Araç mekanik sistemlerinin kontrolü
için (direksiyon yönü, hızlanma, fren vb.) kontrol ünitesinden CAN, RS-485, PWM bağlantıları
hazırlanacaktır. Burdan gelen veriler eşliğinde sürücüye düzenli olarak geri bildirimler ekran
üzerinden yazılı ve tercihe bağlı sesli olarak verilecektir. Yol asistanı tarafından tehlikeli bir
durum tespit edildiğinde araç otomatik olarak otonom moda geçecek ve bu sayede sürüş güvenliği
en üst düzeye çıkarılmış olacaktır.

Hava seyrinde tam otonom sürüş planlanmıştır. Her araçta rota bilgileri ve çevre analizleri
yüklenmekte, periyodik olarak güncellenmektedir. Aracın eksen değerleri yüksek çözünürlüklü
(Bias Instability ≤ 0.05°/hr) 9 eksenli bir IMU tarafından işlemci bilgisayara bildirilecektir.
Aracın eksen bilgileri ile birlikte çift antenli GPS-INS modülü yardımıyla kapalı devre kontrol
yöntemi kullanılarak aracın hareketi sağlanacaktır. Çift antenli INS yapısı çözünürlüğü kayda
değer biçimde arttırmaktadır (Heading Accuracy = 0.08 degrees). INS ve IMU sistemleri IP67
koruma sınıfı ile üretilmiş alüminyum kapaklara sahiptirler. INS sistemi Real Time Kinematics
Integer protokolüyle ve GPS yardımı sayesinde yönlendirme yapmaktadır. RTK Integer protokolü
1 cm’e kadar doğruluk oranı sağlamaktadır. Gereken hesaplamalar ve veri alışverişi DEWESOFT
SBOX Veri İşleme Bilgisayarı tarafından ele alınmaktadır.

1.4.11. Rotor Kolu Sistemi
Rotor kolu uzunluğu 1645 mm, eni 144 mm ve kalınlığı 46 mm’dir.

6061-T6 alüminyum destekler ve CFRP’den üretilmiştir. Her rotor kolunda
ikişer destek profil açıklığı ve bir kablo kanalı bulunmaktadır.

Rotor kolunun hareketi için Crouzet SNi10 servo motor ve PLE 160
16:1 oranlı gezegen modeli dişli kutusu kullanılmaktadır. Dişli kutusu rotor
bağlantı parçalarının içine entegre edilmiş, yer ve ağırlıktan tasarruf
sağlanmıştır. Crouzet motorun sağladığı minimum 100 Nm sabit tork çıkışı
ile dişli kutusunun oranı düşünüldüğünde yeterli bir güç çıkışı
sağlanmaktadır. Sisteme entegre Atmotec Frameless Resolver ile verimliliği
etkilemeyen hassas hareket kabiliyeti kazandırılmıştır.

Figür 4: Rotor Kolu Sistemi
CFRP malzeme olarak Hexcel HexPly M20/%34 seçilmiştir. Epoksi ile 130 derece

sıcaklıkta prepreg edilmiş ve sonra vakum infüzyon ile şekil verilmiştir. Bir ply kalınlığı 0.129
milimetredir. 12 tane ply [0/90] formasyonunda dizilerek 1.55mm kalınlığında kompozit laminat
elde edilmiştir.
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M20/34%/134/IM7

Nominal Fiber Kütlesi g/m2 134

Nominal Prepreg Kütlesi g/m2 203

Ply Kalınlığı mm 0.129

Fiber Yoğunluğu g/cm2 1.79

Laminat Yoğunluğu g/cm2 1.57

M20/34%/134/IM7

Elastik Modül GPa 175

In-Plane Shear Strength MPa 80

Parçanın gerilme simülasyonu bir tarafının araca sabitlenmesi ve diğer tarafının teorik
olarak maksimum itki kuvvetinden fazla olacak şekilde 8500N kuvvete maruz bırakılması ile
gerçekleştirilmiştir.

Study name Yield Simulation (von Mises)

Mesh quality High

Total nodes 28841
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Total elements 16827

Maximum Aspect Ratio 21.794

Figür 5: von Mises Stres Testi
F = 8500 için yapılan M20/34%/134/IM7 kuvvet analizi maksimum gerilmeyi Von Mises

kriterinde 102.9 MPa olarak vermiştir. Mesh kalitesi sonucun gerçekçi kabul edilmesi için yeterli
düzeydedir. Parçanın maksimum elastik modülü 170 MPa’dır.
Gerilme oranı: ’dir. Bu oran dikkate alındığında parça güvenli kabul170 ÷  102. 9 =  1. 70
edilir.

1.4.12. Sönümleyici Mekanizma Sistemi
Sönümleyici mekanizma sistemi rotor bağlantılarında kullanılmakta ve titreşimlerin rotor

koluna ve dolayısıyla araca iletilmesini engelleyecek bir sistemi barındırmaktadır. Sönümleyici
madde olarak Sorbothane kauçuk seçilmiştir. Sıvı ve köpük şok emicilere kıyasla Sorbothane
milyonlarca şok döngüsü boyunca verimliliğini koruyabilmektedir. %94.7’lik bir şok emilim
oranı sağlamaktadır [11]. Shore “00” ölçüsünde 20 Durometer Sorbothane malzeme kullanılması
planlanmıştır.

Figür 6: Sönümleyici Mekanizma Tasarımı
İki TiNi fiber alüminyum parça arasına yerleştirilmiş 5 Sorbothane kauçuk sönümleyici

mevcuttur. Fiber alüminyum matrix kompositi güçlendirilmiş metal matrix komposit yapısı ile
birlikte güçlendirilmemiş alüminyuma kıyasla daha yüksek sönümleme kapasitesi (tan δ)
sunmaktadır. Metal matrix kompozitler toz metalurji, mekanik alaşımlama, püskürtümlü bırakıntı
teknikleri ile gerçekleştirilmektedir. Üst plakaya yerleştirilen Sorbothane kauçuk çember ise diğer
eksenlerdeki titreşimleri sönümlemeyi hedeflemektedir.
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1.4.13. Acil Durum Sistemi
Araçta oluşabilecek tehlikeli durumlara yönelik iç kokpit kısmında kullanıcı güvenliği

adına mekanik elektronik ve fiziksel önlemler alınmıştır. Havada oluşabilecek sağlık sorunlarında
hastane gibi sağlık kuruluşlarına ulaşana dek vakit kaybedilmemesi adına oksijen maskesi ve
temel ilk yardım kitinin yolcunun ulaşabileceği bir yere konumlandırılması planlanmıştır. Fiziki
hasarları önlemek için araç iç tasarımında mümkün olduğunca keskin köşelere yer verilmemiştir;
çarpma gibi durumlarda zarar gelmesini önlemek adına hava yastıkları yerleştirilmiştir. Hava
yastığı sistemi için Volvo ile işbirliğinde bulunan ZF-TRW markalı pasif güvenlik çözümleri
kullanılmış, kabinin ön ve yan panellerinde perde model hava yastıkları ve koltuğun her iki
tarafında uzak köşe çarpışma hava yastıkları konulmuştur. Emniyet kemeri sistemleri için yine
ZF-TRW modelleri kullanılmıştır. Havada seyir esnasında meydana gelebilecek, iniş gerektiren
durumlara karşı acil iniş senaryosu hazırlanmıştır. Hazırlanan acil durum senaryosu iki farklı
tipten oluşacaktır.

Otonom acil iniş senaryosu; araçta bulunan otonom seyir sistemi tehlikeli bir durumla
karşı karşıya geldiğinde acil iniş senaryosunu devreye sokacaktır. Senaryo devreye girdiğinde
kullanıcı ekran üzerinde gerçekleştirmesi gereken adımları takip edecektir. Ekran üzerindeki
yazıyla, yolcunun acil durum yeleğini giymesi istenecektir. Bu esnada aracın arka kısmından
çıkan ve tüm gövdeyi dengeli bir şekilde kapsayan paraşüt çıkacak ve iniş yapana kadar güvenli
bir şekilde inmeyi sağlayacaktır. Paraşüt sistemi olarak Cirrus Airframe Parachute System
referans alınmıştır. [12] Paraşüt sisteminin yaklaşık olarak 15.000 dolar tutması beklenmektedir
[13]. Hava Güvenlik Enstitüsü (AOPA) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Cirrus
Airframe Parachute System 2016 yılında Joseph T. Nall Güvenlik Ödülü ile onurlandırılmıştır.
Yapılan araştırmalara göre tasarlanan paraşüt sistemi o tarihten itibaren yaşanan havacılık
kazalarında meydana gelen hasarları %50’nin üzerinde azaltmıştır [14].

Otonom sistemin hasar görmesi veya yolcu sağlığıyla alakalı meydana gelebilecek acil
iniş senaryolarında ise kokpitte bulunan acil iniş butonu kullanılacaktır. Yolcu butona bastıktan
sonra acil durum yeleğini giyecektir. Bu esnada otonom acil iniş senaryosunda olduğu gibi
paraşüt devreye girecek ve güvenli bir şekilde iniş gerçekleşecektir.

1.4.14. Batarya
Batarya gereksinimleri belirlenirken 450 V potansiyel fark ve 280 kWh kapasite temel

ölçüt olarak seçilmiştir. Gereksinim detayları 1.5 Uçuş Zarfı başlığı altında incelenmiştir. Gereken
voltaj değerinin sağlanması için 3.7V pil hücresinden 122 tanesi seri bağlanmaktadır. Her pil
hücresinin kapasitesine göre gereken akımı oluşturacak paralel bağlanması gereken seri gruplar
hesaplanmıştır. Bataryada kullanılması planlanan potansiyel pil hücreleri tablolaştırılmıştır.

Pil Hücresi Volt mAh Sürekli Akım Adet Fiyat ($) Ağırlık Şarj Döngüsü

Skywolfeye 3.7v
5000mAh
Rechargeable

3.7 5000 18A 122*125 =
15.250

15.250 *
3,43 =
53.375

15.250 *
0,060 =
915kg

>1000

[VEGA]



VEGA 14

Battery

Molicel 21700
M50A 5000mAh
15A Battery

3.7 5000 15A 122*125 =
15.250

15.250*
5.75 =
87.687

15.250 *
0,063 =
960kg

>1000

Samsung 50E
21700 5000mAh
9.8A Battery

3.7 5000 9.8A 122*125 =
15.250

15.250*
5.75 =
87.687

15.250 *
0,068 =
1037kg

>1000

Pil hücresi seçimi yaparken ağırlık ve maliyet önemli ölçütler olarak göz önünde
bulundurulmuştur. En ideal pil hücresinin Skywolfeye 3.7V 5000mAh olduğu görülmüştür.
Ayrıca bu pil hücresi 18A sürekli akım sağlayabilmektedir. 122 adet pil hücresinin seri
bağlanması ile gerekli potansiyel fark, 125 tane paralel bağlanan seri grup ile gerekli akım şiddeti
sağlanmaktadır. Toplam kullanılacak pil hücresi sayısı 15250’dir. Batarya ağırlığı 915 kg’dır.
Diğer hücreler ile karşılaştırıldığında en ideal ağırlık/performans oranı seçilmiştir.

Batarya tercihi yapılırken günümüz şartlarında en avantajlı pil hücreleri araştırılmış ve
Li-ion pil hücrelerinde karar kılınmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte pil hücresi seçiminde
Lityum vanadyum oksit hücreler tercih edilecektir. Bu hücreler enerji/ağırlık oranını ikiye
katlamakta ve Subaru G4e prototip aracında kendine yer bulmaktadır.

1.4.15. Batarya Yönetim Sistemi
Aracın temel donanımlarından bir tanesi olan batarya sisteminin kontrol ve denetimimin

yapılması araç güvenliği açısından en önemli konulardan bir tanesidir. Araçta kullanılacak batarya
yönetim sistemi sayesinde tehlike doğurabilecek durumlara karşı sistemin önlem alma şansı
bulunmaktadır. Batarya yönetim sisteminde bulunacak ve kontrolü sağlanacak veriler:

● Seri ve paralel bataryalar arasında potansiyel fark
● Batarya sıcaklığı
● Şarj ve mevcut kullanım süresi
● Batarya ömür ve sağlık testi
● Sistemin kararlı olduğu akım ve gerilim değerleri
● Sabit akım, gerilim ve dirençte boşaltma değerleri
● Periyodik enerji tüketimi
● Sistemin kararlı olmadığı ( aşırı ısınma, dengesiz yük dağılımı vb) durumların tespiti

Araca giriş yapıldıktan sonra sistem üzerinden batarya yönetim sisteminin aktifleştirilmesi
gereklidir. BMS ve araç sistemi arasında RS232 haberleşme protokolü kullanılacaktır; anlık
olarak veri gerçek zamanlı veriler ekran üzerinden takip edilecektir. Aynı veriler CAN-BUS
bağlantısıyla derin öğrenmede kullanılan modele ve yol asistanına iletilecektir. Bu sayede hem
kullanıcı tarafından hem de yapay zeka tarafından kontrol sağlanacaktır.
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1.5. Uçuş ve Kara Seyir Zarfı
1.5.1. Ağırlık Kırılımı

Aracın ağırlık kırılımı 1.3 Nihai Sistem Mimarisi bölümünde verilmiştir. Aracın boş
ağırlığı 1710 kg’dır. İki yolcu ve bagaj kapasitesi ile birlikte 200 kg faydalı yük taşıma
kapasitesine sahiptir. Aracın kalkışa geçeceği maksimum ağırlık 1910 kg dır. Bu değerler sonraki
hesaplamalarda kullanılacaktır.

1.5.2. Güç İhtiyacı ve Havada Kalma Süresi
Bataryanın güç gereksinimleri belirlenirken 30 dakika seyahat ve 10 dakika acil durum

kapasitesi olmak üzere toplam 40 dakika havada kalma süresi, maksimum kapasite olarak
seçilmiştir. Bu süre 200 km/h seyahat hızı ve önceden belirlenen rotalar göze alındığında makul
bir gereksinimdir. Maksimum 52 kWh güç ile çalışan 8 tane Emrax 188 motoru 40 dakika
çalıştırmak için gereken batarya kapasitesi 280 kWh olarak hesaplanmıştır. Seçilen pil hücresi ile
bu kapasitenin sağlanması 1.4.14 Batarya bölümünde açıklanmıştır.

1.5.3. Performans Değerleri
Menzil hesabının yapılabilmesi için aracın performans değerlerinin bilinmesi

gerekmektedir. Bu değerler Flow Simulation ve kinematik formülleri yardımı ile hesaplanmıştır.
1.5.3.1. Sürtünme Katsayısı Hesapları

Aracın sürüklenme katsayısı hesabı için Solidworks Flow Simulation kullanılmıştır. Hem
yatay hem dikey hareket için ayrı simülasyonlar yapılmıştır. Simülasyonların Mesh sayısı
120x80x120 = 1152000’dır. İterasyon sayısı I = 512, time stamp = 0.001, Turbulence Intensity =
%0.10, Length = 0.003m’dır. Global hedef olarak sürüklenme eksenindeki net kuvvet belirlenmiş
ve bu sürüklenme denklemine yerleştirilerek katsayı hesabı yapılmıştır.

𝐷 =  𝐶𝑑 • ρ • 𝑣2 • 𝐴 • 0. 5 
Cd (dikey) = 0.632
Cd (yatay) = 0.387

Figür 7: Yatay ve Dikey Cd Simülasyonları Velocity Plotları
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1.5.3.2. Dikey Hız Hesabı

𝑉
𝑑𝑖𝑘𝑒𝑦

 =  2𝑇−𝑚𝑔
ρ𝐶𝑑𝐴

Cd (dikey) = 0.632 Havanın Yoğunluğu ( )= 1.225 kg/m3 Alan (A) = 53.197 m2ρ
Kütle (m) = 1910 kg Yerçekimi (g) = 9.81 m/s İtki Kuvveti (T) = 44960 N
Maksimum Dikey Hız = 41.57 m/s = 149.65 km/h

1.5.3.3. Yatay Hız Hesabı

𝑉
𝑦𝑎𝑡𝑎𝑦

 =
4

1 − 1/𝑇𝑅2 •  2𝑚𝑔
ρ𝐶𝑑𝐴 • 𝑇𝑅

Cd (yatay) = 0.387 Havanın Yoğunluğu ( )= 1.225 kg/m3 Alan (A) = 23.62 m2ρ
Kütle (m) = 1910 kg Yerçekimi (g) = 9.81 m/s İtki Kuvveti (T) = 44960 N
İtki Oranı (TR) = T/mg = 2.39
Maksimum Yatay Hız = 85.44 m/s = 307.58 km/h

1.5.3.4. Kara Seyri Hız Hesabı
Araç teoretik en yüksek hızındayken net kuvvet toplamı sıfıra eşit olmak zorundadır. Bu

an aracın ivmelenmeden en yüksek hız değeridir.

𝐹
𝑑

= 𝑃
𝑣 = 0. 5 • ρ • 𝑣2 • 𝐶𝑑 • 𝐴 𝑣3 = 2𝑃

ρ•𝐶𝑑•𝐴
Güç (P) = 80 kW = 85000 W Cd (yatay) = 0.387 Alan (A) = 3.35 m2

Havanın Yoğunluğu ( )= 1.225 kg/m3 Maksimum Hız = 47.48 m/s = 170.93 km/hρ

1.5.4. Menzil Hesapları
Hava seyri için 30 dakikalık bir zaman limiti ve maksimum 250 km/h olacak şekilde bir

hız limiti koyulması planlanmıştır. Bu limitler ile hava seyri menzili 125 kilometre ile sınırlıdır.
Menzil değeri şehir içi rotalarda tam hareket kabiliyeti sağlayabilmektedir. Kara seyrinde ise hız
limiti 120 km/h ile sınırlı tutulmuştur. 85 kW güç üreten Magnax AFX225-S kara motoru ile
maksimum menzil hız sınırları dahilinde 420 kilometredir. Maksimum hızda teorik olarak 3.5 saat
kara seyri imkanı tanımaktadır.

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ
2.1. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği

Tasarlanan aracın itki sisteminde koaksiyel yapıda 8 adet rotor bulunmaktadır. Koaksiyel
rotorların seçilmesinde hem performans hem de güvenlik ele alınmıştır. Aracın “X”
konfigürasyonundaki rotor ve motordan oluşan itki düzeni, herhangi bir motor arızasında aracın
güvenli bir şekilde acil durum protokolüne geçişini sağlamaktadır. Ayrıca bu yapı uçuşa dinamizm
ve denge katmaktadır. ABD’ de yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgilere göre koaksiyel
rotorun karşılaşabileceği ve yapısal tasarımı sayesinde önlenebilecek tehlikeler listelenmiştir.

[VEGA]



VEGA 17

● Vorteks Halkası Durumu
● Geri Dönen Bıçak Duraklaması
● Orta Frekans Titreşimleri
● Yüksek frekans Titreşimleri
● İleri Uçuşta Anti Tork Sistemi Arızası
● Gezinirken Anti Tork Sistemi Arızası

Aracın şasesi kısmı takviyeli olarak karbon fiber, yüksek bor ve alüminyum profillerle
güçlendirilmiş kompozit materyalden üretilmektedir; kirişlerin bağlantı noktaları ve dış yapı
bağlantıları optimum performans-güvenlik verimliliğine göre tasarlanmıştır. Böylelikle aracın
olası darbelerde en az hasarı alması hedeflenmiştir.

UniTek BAMOCAR D3 Kontrolürüyle motorun güvenliği sağlanmıştır. Motor güvenliği ve
kullanılacak kontrolür 1.4.9. Elektronik Hız Kontrol Sistemi başlığı altında detaylıca
incelenmiştir. Motorda Yaşanabilecek Tehlikeler:

● Pozisyon, hız ve tork kararsız hal durumları
● Ana haberleşme hatlarında yaşanabilecek protokol sorunları
● Yüksek-alçak voltaj, çalışma aralığını ihlal eden motor sıcaklığı

Araçta bulunacak Batarya Yönetim Sistemi sayesinde yukarıda bahsedilen tehlikeler
önlenecektir. BMS daha detaylı olarak 1.4.14. Batarya Yönetimi Sistemi başlığı altında detaylıca
incelenmiştir.  Bataryada Yaşanabilecek Tehlikeler:

● Değişen hava koşullarından etkilenerek bataryanın aşırı ısınması ve soğuması
● Bataryada yükün dengesiz dağılması
● Seri ve paralel bataryalar arası eşik değerini aşan potansiyel farklar
● Akım ve gerilim değerlerinin kararsız olması

Araç Kontrol Ünitesi kendi içerisinde yedek mimariye sahiptir. Bu sayede kontrol
panelinde yaşanacak arızalarda sistemin arızadan etkilenmemesi sağlanmıştır. Kontrol panelinde
yaşanacak olası arıza durumunda Sanal Asistan tarafından durum bilgilendirmesi yapılacaktır.
Aracın donanımlarında yaşanabilecek ve anlık olarak çözülmesi mümkün olmayan tehlikelere
karşı acil durum senaryosu hazırlanmıştır. Bu senaryo detaylı olarak 1.4.13. Acil Durum Sistemi
başlığı altında incelenmiştir.

Araçta bütün sensörlere ek olarak 9 eksenli bir IMU kullanılacaktır. Aracın bütün sensör
değerleri birbiriyle kıyaslanıp olası bir sensör hatası erkenden tespit edilecektir. Aracın otonom
hareketlerinde kullanılacak kapalı devre kontrol sistemi, itki yapılarının stabil bir şekilde
çalışmasını sağlayacaktır.
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Aracın tahrik sisteminde bulunan tekerlerinin normal kara aracı tekerlerine kıyasla hava
basıncını göz önünde bulundurarak daha dikkatli seçilmesi gerekmektedir. Hafif, esneme payı
yüksek ve havasız tekerlerin seçilmesi hem havaya hem de karada olası tekerlek kaynaklık
tehlikeleri önlemektedir [15] [16].

2.2. Gürültü Azaltma

Ses yalıtımı ve güvenlik konusunda büyük fayda sağlayan polikarbon camların yanı sıra
kullanılacak akustik camlar, ekstra ses yalıtıcı vinil tabakası eklentisiyle gürültü engelleme
konusunda kayda değer bir fark yaratmaktadır. Aracın ön kapısı için kullanılan polikarbon
plakalara polivinil butiral (PVB) tabakaları yardımıyla üretilecektir. PVB teknolojisi yaklaşık 10
dB akustik izolasyon sağlamakta ve bu sayı %50 gürültü engelleme oranına tekabül etmektedir
[17].

Uygun fiyatı, hafifliği ve araba içi sıcaklığa da etkisiyle kauçuk ve az miktarda metal
bileşeniyle araba matları gürültü engelleme konusunda önemli pay sahibidir. Aracın alt ve kapı
kısımlarında bulunacak matlar, ses yalıtımı konusunda aracı bir üst segmente taşıyacaktır. Bu
matların ucunda ses kaynağından uzaklaşacak şekilde 45 derece açı yapan üçgen tepecikler
barındırmakta ve Poliüretan köpükten yapılmaktadır. Yapı düzeni akustik emikim R endeksinde 9
derecesindedir ve 11.2 dB akustik izolasyon sağlamaktadır. Matların aynı zamanda B1 derece
yanmaya karşı dayanıklılığı bulunmaktadır [18].

Son teknoloji kauçuk konik titreşim sönümleyici eklemler günümüzde otobüs, traktör gibi
çok gürültü çıkaran araçlarda kullanılmaktadır. Büyük ağırlık ve g-kuvvetinde çok iyi performans
gösteren konik yapıları aynı zamanda müthiş bir ses emilimi sağlamaktadır. Ses emilim kapasitesi
Sorbothane kauçuk materyali ile arttırılmış ve daha yüksek sönümleme katsayısı elde edilmiştir.
Parçanın detayları 1.4.12 Sönümleyici Mekanizma Sistemi alt başlığında incelenmiştir.
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Figür 8: Pervane Akustik Güç Analizi - Maks Değer 96.17 dB

Aktif gürültü engelleme yöntemi olarak Bose şirketinin Engine Harmonic Cancellation
(EHS) teknolojisi kullanılmıştır. Bu teknoloji geleneksel olarak petrol ve dizel motorlu araçların
istenmeyen motor sesini engellemekte kullanılmaktadır. Elektrikli arabalarda ciddi bir motor sesi
olmasa bile uçan araba konseptlerinin pervane gürültüsü yolcular için sorun oluşturabilmektedir.
EHS teknolojisi spesifik olarak bu gürültüleri hedeflemektedir. Pervaneler her dönüşünde belli
frekansta bir ses yaymaktadır. 3000RPM’de çalışan bir pervane için bu sesin frekansı 50 Hz’dir.
Bu değer 25 Hz’lik bir rotasyonel frekansın ikinci harmoniğidir. EHS sistemi aynı frekans
değerine, aynı ses şiddetine ve ters büyüklüğe sahip sinüsoidal bir dalga yaymaktadır. Orijinal
gürültü ve EHS sisteminin yaydığı ses yolcunun kulağında yokedici etki oluşturmaktadır. Etkinin
devamlılığı EHS sisteminin sahip olduğu kapalı devre adaptif frekans tespit algoritması ve filtresi
ile sağlanmaktadır. Yokedici dalga değerleri bu filtre dönütlerine göre güncellenmektedir.

2.3. Aracın Güvenlik ve Emniyeti

Her aracın yaşadığı en büyük tehdit çarpışma tehlikesidir. Öyle ki trafik kazaları her yıl
20-50 milyon kişinin yaralanmasına ve yaklaşık 1.2 milyon kişinin ölümüne yol açmaktadır. İnsan
kaybının yanında, trafik kazalarının verdiği ekonomik zarar da çok büyüktür: kazaların tüm
dünyadaki maliyeti yıllık 500 milyar ABD dolarını aşmaktadır [19].

Aracın yapısal modeli ve mekaniği bu kazaların etkilerinin en aza indirecek şekilde
tasarlanmıştır. Araçta bulunacak vücut tipine göre ayarlanabilen emniyet kemerleri, konfor
sağlamasının yanı sıra kaza durumlarında emniyet kemerlerinin vücuda verebileceği zararı büyük
ölçüde azaltmaktadır. Özellikle çocuklar için kaza ve hava yastıkları çok tehlikeli olabileceğinden
çocuk koltuğu kullanımı zorunlu olacaktır. Ağırlık merkezinin konumu araç güvenliği ve
performansı için önemli faktörlerden birisidir. Aracın alt kısmına yakın bulunacak ağırlık
merkezi, daha kararlı bir sürüş sunmakta ve aracın devrilme şansını azaltmaktadır. Yazılımsal hız
sınırlamaları aşırı hızdan kaynaklanan kazaları engellemeye yöneliktir.

Emniyet kemeri, hava yastığı gibi her araçta bulunan güvenlik önlemleri haricinde, ısı
yalıtımı sağlayan ve yanma/kırılma gibi fenomenleri büyük ölçüde engelleyen polikarbonat
materyallerden üretilen camları ve sağlam karbon fiber ve alüminyum yapısıyla araç, yolculara
güvenli bir sürüş imkanı vermektedir. Aynı zamanda akustik cam eklentisi, gürültü engelleme
konusundaki faydalarının yanında İnsanların cama çarpması sonucu oluşan kazalarda yaralanma
riskini en aza indirgemektedir. Ayrıca darbe anında esneyebilen, kırılması zor yapısı sebebiyle
çarpışma durumlarında yolcuların güvenliğini tehlikeye atacak bir şekilde saçılmamaktadır.

Donanımsal olarak aracın tüm modern teknolojilere sahiptir. Bunlardan bazıları araç hızını
şeritteki diğer arabaların durumuna göre ayarlayan Adaptif Hız Kontrol Sistemi (ACC), çarpışma
öncesi fren kontrolünü devralan Otomatik Acil Fren (AEB), çarpışma öncesinde direksiyona
müdahale eden Acil Durum Direksiyon Kontrolü (ESC), yolcu güvenliğini yükselten Şerit Takip
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Asistanı (LKA) ve Otoyol Sürüş Asistanı (HDA)’dır. Sadece bu özelliklerle birlikte araca SAE
seviye 2 otonom sürüş özelliği kazandırılmıştır. Yardımcı sistemler 1.4.10 Otonom Araç Kontrol
Sistemi başlığı altında incelenen otonom sürüş kabiliyeti ile birleştirilince güvenli bir sürüş ortamı

oluşturulmaktadır.

Bir diğer tehlike havada yaşanması
muhtemel aksaklıklardır. Her
aracın kalkıştan önce kalibrasyon
ve kapalı devre kontrolleri
yapılmaktadır. Kontrollerin 2-3
dakika arasında tamamlanması
hedeflenmektedir. Kontrol şeması
yanda verilmiştir.

Aracın 8 rotorlu X konfigürasyonlu
yapısı herhangi bir motor
arızasında güvenli bir şekilde uçuşu

sürdürmeye ve iniş yapmaya elverişlidir. Sadece en az üç motorun havada aynı anda arızalanması
aracın güvenli bir şekilde iniş yapmasına engel oluşturabilir. Tam otonom hava seyri kullanıcı
hatalarının önüne geçmektedir. Acil durumlarda oluşturulan acil durum irtifası ve emniyet şeritleri
trafiğin aksamasını engellemekte ve diğer araçların güvenli bir şekilde yolculuklarına devam
etmesini sağlamaktadır. Herhangi bir sorun oluştuğunda doğrudan kule ve kule aracılığıyla diğer
araçlar bilgilendirilecektir. Kule üzerinden gerekirse emniyet, itfaiye ve sağlık ekiplerine gereken
görevlendirmeler yapılacaktır.

Uçuş sırasında kontrol edilecek değerler ve uygulanacak
protokol yanda verilmiştir. Her ihtimale karşı son çare
güvenlik ödüllü “Cirrus Airframe Paraşüt Sistemi”dir. Bu
sistemin detayları 1.4.13 Acil Durum Sistemleri başlığında
incelenmiştir. Kara ve hava seyrinde alınan önlemlerin
yanında araçlar düzenli periyodik bakıma zorunlu
tutulacaktır. Bu bakımlarda araçların motor, pervane, batarya,
sensör ve mekanik bileşen testleri yapılacak ve pervane
geometrileri kontrol edilecektir. Bakımdan geçmeyen araçlar
ID’lerine uçuş izni verilmeyecektir.

2.4. Siber Güvenlik

Makine öğrenmesi teknoloji sayesinde düzenlik olarak sürüş verileri toplanıp
incelenecektir. Bir anomali tespit edilmesi halinde bu verilere göre müdahale edilip sorun
çözülecektir. Aracın dış dünyayla iletişiminde uluslararası alanda defacto şifreleme standardı
olarak kullanılan AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) kullanılacaktır. Hem şifreleme hem de
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şifreli metni çözmede kullanılan anahtarların birbiriyle ilişkili olduğu, simetrik-anahtarlı bir
algoritma olan AES oldukça güvenilirdir. Araçta kullanılacak 256 bitlik anahtarın çözülmesi için
2200 işlem gerekmektedir ve bu büyüklükte bir işlem için günümüzde evrenin yaşından uzun bir
süre zarfı lazımdır.

Yine de potansiyel bir erişim tespit edilirse sistem kurtarma moduna geçecektir. Kurtarma
modu bütün araçların iletişim modüllerinde güç kesintisine ve zorunlu iniş protokollerine
geçilmesine sebep olmaktadır. Erişimin kaynağı tespit edilene ve gereken güvenlik güncellemeleri
yapılana kadar uçuş yasağı konulacaktır. Kurtarma modu ciddi bir önlem olarak gözükse de hava
seyrinde bir trajediyi önlemede en son alınması gereken önemli bir adımdır.

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ
3.1. Aracın Havada Hareket Kuralları

Hava seyrinde güvenliği sağlamak adına kesin kuralların konulması gerekmektedir. Aracın
havadaki hareketi IMU ve INS destekli tam otonom uçuş sistemiyle gerçekleştirilmelidir. Bu
nedenle pilotaj hatalarının ve buna karşı alınması gereken önlemlerin önüne geçilmektedir. Fakat
aracın içinde bireylerin uyması gereken kurallar mevcuttur. Belirlenen kurallar önlemeye yönelik
olduğu ihtimaller ile birlikte verilmiştir:

● Diğer araçlara ve uçan araba ekosistemine verilecek zararlar
● Hava trafik yönetim sistemini aldatıcı komutlar

Ekosistemin sağlıklı işlemesi adına verilen komutların nihai olması büyük önem
taşımaktadır. Uçuş protokollerinin yarıda kesilmesi veya belirlenen aralıktan sonra tamamen iptal
edilmesi trafiğin aksamasına ve ekosistem kaynaklarının boşa harcanmasına sebep olmaktadır. Bu
nedenle uçuş protokollerine geçişte kullanıcıya onay sorusu yöneltilecek, sonrasında yapılan
iptaller Sınıf-1 ceza protokolüne tabi tutulacaktır.

● Birey ve kamu güvenliğini tehlikeye sokacak durumlar

Araç ekosisteminin sağlıklı temellere dayanmasını sağlamak adına kara seyrindeki çoğu
kural hava seyrinde de geçerli olacaktır. Bunlardan bazıları bütün seyir boyunca kemer takma
zorunluluğu, yolcunun koltuktan ayrılmasının yasaklanması, araç içinde sigara içme yasağıdır.
İhlaller duman dedektörü, kemer ve ağırlık sensörleri yardımı ile tespit edilecektir. Bu kuralların
ihlali Sınıf-1, devamlı ihlali Sınıf-2 ceza protokolüne tabi tutulacaktır.

● Kamusal kurumlara verilecek zararlar
● Kaynak israfına yol açabilecek hareketler

Bireylerin yolculuk esnasındaki sorumlulukları kendilerine dönük olduğu kadar
yaşadıkları topluma da yöneliktir. Aldatıcı Acil İniş Protokol çağrıları ve kamu servis
kaynaklarının boşa harcanması - itfaiye, ambulans çağrıları; personelleri ve kurumları maddi ve
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vakti israfa sevk etmek - araç ve şehir ekosistemine büyük ölçüde zarar verebilmektedir. Bu
ihlaller Sınıf-3 ve Sınıf-4 ceza protokollerine tabi tutulacaktır. Ceza protokolleri aşağıda
açıklanmıştır:

Sınıf-1 İhlale bağlı 150-500 TL para cezası

Sınıf-2 Sınıf-1 ihlallerin düzenli tekrarlanması durumunda 1000-5000 TL para cezası
İhlallerin sürücü ceza puanına eklenmesi

Sınıf-3
2000-10000 TL para cezası
İhlallerin sürücü ceza puanına eklenmesi
3-12 ay uçuş yasağı

Sınıf-4
Müebbet uçuş yasağı
Sürücünün ehliyetine el konulması
Yasal işlemlerin başlatılması

Bütün ceza protokollerine ek olarak sürücülerin ceza puan kotası bulunmaktadır. Kotasını
dolduran sürücülerin ehliyetine geçici veya kalıcı bir şekilde el konulacaktır.

3.2. Araçların Haberleşmesi

Tasarlanan uçan araba konseptinin haberleşmesi için V2X Haberleşme Protokolü
uygulanacaktır. V2X haberleşme protokolü kapsamında: Araçtan-Araca V2V - Araçtan-Altyapıya
V2I - Araçtan-Yolcuya V2P -Araçtan-Ağa V2N bağlantıları bulunmaktadır.

Hücresel V2X (C-V2X) bağlantı tipi sayesinde araçların kendi aralarında ve merkezi
sistemle iletişime geçip veri merkezleriyle hücresel ağ yardımıyla bağlantı kuruyorlar. Hücresel
V2X’in rakiplerine göre iki farklı operasyonel modu bulunması en büyük artısıdır. Direkt
haberleşme modu ve acil yol tehlikesi uyarıları V2V ,V2I ,V2P bağlantıları üzerinden aktif
güvenlik mesajlarıyla düşük gecikmeli kontrol edilecektir.

Durum V2X Modu End-to-End

Gecikmesi

Güvenilirlik Her Bir Araç Data
Oranı (Kbps)

İletişim Aralığı

Kooperatif Farkındalık V2V/V2I 100ms-1s %90-95 5-96 Kısa-Orta

Kooperatif Manevra V2V/V2I 3ms-100ms %95 10-5000 Kısa-Orta
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Trafik Verimliliği V2N/V2I 1s %90 10-2000 Uzun

Araç İçi Haberleşme V2P 100ms %90 5-10 Orta

Zararlı Kullanıcı V2P 100ms-1s %95 5-10 Kısa

3.3. Aracın Kullanacağı Seyrüsefer, İniş-Kalkış Sistemleri
Aracın seyri ve rota planlaması amacıyla kullanımı kolay ve şoföre avantaj sağlayacak bir

sistem geliştirilmiştir. Bu sistemde kullanıcı araca girdikten ve araç içerisinde hazır olduktan
sonra kullanıcının önüne aracın ana ekranı gelerek seyir edilebilecek durakların bir listesi gelecek
ve bu sayede yolculuk kolaylaştırılacaktır.

Merkezi ve Ara Duraklar
Araçların güvenliği ve sistemin eksiksiz işleyebilmesi amacıyla şehir etrafında ve içerisine

15 Merkezi Durak (Figür 11) ve 40 Ara Durak yerleştirilmesi öngörülmüştür. Her sürücü iniş
yapacağı merkezi durağın doluluk oranına göre durağa iniş yapıp ihtiyaçlarını ve aracın gerekli
bakımını karşılayabilecektir.

Figür 11-12: Merkezi Durak Görseli - Ana Yollar Harita Şeması
Merkezi duraklar (Figür 12)
Şarj İstasyonu: Duraklarda bulunan şarj istasyonları aracın bataryasını doldurmaya yarar.
Banka: Araç kullanıcılarının bu duraklardaki bekleyişleri sırasında parasal işlemlerini

halletmeleri için yerleştirilmiş genel bir banka mevcuttur.
Dinlenme Tesisi: Yolcular, arabalarının şarj olmasını beklerken vakit geçirip

dinlenebilecekleri bir tesis yer almaktadır
Bedava internet: Yolcuların dinlenme sırasında ve işlemlerini halletme sırasında

kullanmaları için sunulacak bir internet hizmeti bulunacaktır.
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Süpermarket: Durağa gelen her müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için genel ve
kapsamlı bir süpermarket yerleştirilecektir.

Kıyafet Mağazaları: Duraktaki yolcuların alışverişlerini tam kapasite ve istekleri
doğrultusunda yapabilmeleri için burada konumlandırılacak olan belirli kıyafet alışveriş
mağazaları yer alacaktır.

Ara duraklar
Şarj İstasyonu: Duraklarda bulunan şarj istasyonları aracın bataryasını doldurmaya yarar.
ATM: Araç kullanıcılarının bu duraklardaki bekleyişleri sırasında parasal işlemlerini

halletmeleri için yerleştirilmiş genel bir ATM mevcuttur.
Bedava İnternet:Yolcuların dinlenme sırasında ve işlemlerini halletme sırasında

kullanmaları için sunulacak bir internet hizmeti bulunacaktır.
Otomat: Durağa gelen müşterilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kapsamlı bir

yiyecek otomatı yerleştirilecektir.

3.4. Rota Planlaması

Figür 13’te belirlenen ana yollardan bazıları detaylarıyla aşağıda verilmiştir:

Yol \ Veriler Planlanan Havayolu İrtifası Planlanan Havayolu Hızı Havayolu mesafesi

HL-SB 750 200 km/h 30 km - 9 dakika

AYB-T 1000 200 km/h 45 km - 13.5 dakika

T-U 500 200 km/h 20 km - 6 dakika

HL-AYB 500 200 km/h 30 km - 9 dakika

HL-T 1000 200 km/h 40 km - 12 dakika

Acil Durum 1200 250 -

İrtifa seçimlerinde bulunurken binaların yüksekliği, diğer hava taşıtlarının irtifa detayları
ve gürültü faktörü dikkate alınmıştır. Rota uzunlukları şartnamede sağlanan ölçek göz önünde
alınarak hesaplanmış, havayolu hızları aracın maksimum hızının %68’idir. Gidilecek yer
sürücünün önündeki ekranda seçilecek ve araç ID’si hava ekosisteminde sıraya konulacaktır. Araç
katılım irtifasına ulaşıp katılım hatlarında sırasını bekleyecektir. Rota seçimi en kısa mesafeye
göre gerçekleşecektir fakat ana yollara öncelik tanınacaktır. Uçuş esnasında gerçekleşecek bir rota
değişiminde öncelik potansiyel kavşaklara yakın araç ID’lerine verilecektir. İrtifa ve rota
değişimleri yine ekran üzerinden yapılacaktır. Katılımlar ana hatların yanındaki değişim
hatlarında gerçekleşecektir, trafik akışının sürekliliği sağlanacaktır. Değişiklik yapan araçlar ana
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yola paralel katılım hatlarında hareket edecektir. Katılımda ana yoldaki araçlara öncelik
tanınacak, belli bir tolerans değerinden sonra sistem katılımı zorunlu kılacaktır. Katılım ve hat
değişim yöntemleri ile havadaki kazaların önüne geçilecektir. Varış noktası değişimleri için
rotalarda potansiyel manevra irtifaları ve hatları olacaktır. Değişiklik yapan araçlar önceliklerini
kaybedecek ve katılım protokollerine tabi tutulacaktır.

Rotalar bilgisayar tabanlı yazılımlar üzerinden şehrin 3D modellemesi kullanılarak
yapılmıştır. Rotaların planında kullanılacak yöntem Multi Agent Path Finding’dir (MAPF) [20].
MAPF yöntemiyle her araç bir “agent” olarak tanımlanacak ve bu agentların birbiri ile
çarpışmadan ilerlemesi sağlanacaktır. Tam otonom uçuş sisteminde araçların bağımsız hareketi
engellenmekte ve değişken sayısı azaltılarak ideal bir sisteme ulaşmaya çalışılmaktadır. Yine de
her aracın GPS-INS modüllerinden alınan veriler haritalanarak takip edilecek, kullanıcı tarafından
her girdi sistem üzerinden güncellenip diğer araçlara iletilecektir. MAPF protokolleri talep
sırasına göre işlemekte ve acil durumlar haricinde bu sıraya bağlı kalınmaktadır.

Agent yoğunluğuna bağlı alternatif rota planları uygun MAPF simülasyonları ile
seçilecektir. Bu simülasyonlar güncel rota yoğunlukları ile birlikte her durağın sahip olduğu veri
setlerine göre oluşturulmaktadır. Veri setleri belirli bir duraktan katılım yapacak ortalama agent
miktarı, bu agentların genelde belirledikleri hedefler ve kullandıkları rotalar gibi detayları
içerecektir. Araç ID’leri bu setlerde yer almayacak, bireysel gizlilik hakkı korunacaktır. Veri
setleri dinamik bir yapıya sahip olup 15 günlük  aralıkları toplayacaktır.

3.5. İdeal Olmayan Durumlar
● Hava Durumu

Bulunduğumuz bölgede dört mevsim belirgin şekilde gerçekleşmektedir. Bu
mevsimlerden dolayı yılın bazı zamanlarında zorlu hava koşulları oluşmaktadır. Aracın
aerodinamik yapısı, dayanıklılığı ve itki kabiliyeti sayesinde araç çoğu hava olayında güvenle
seyahat edebilir. Eğer hava durumu simülasyonları tehlikeli bir durumu öngörürse bir süre
boyunca hava trafiğine yeni araç kabul edilmeyecektir. Öngörülemeyen tehlikeli hava olaylarında
ise bütün araçlar var olan ana rotalar ve acil durum rotaları aracılığıyla iniş yapacakları bölgelere
yönlendirilecektir.

● Trafik
Trafik önleme yöntemi olarak 3.4. Rota Planlaması başlığında bahsedilen MAPF yöntemi

kullanılacaktır. Herhangi bir trafik durumunda ise kule tarafından araçların otonom sistemlerine
önceden tanımlanmış olan ek yollar ve irtifalar ile katılım-ayrım yapan araçların ana yollarda
sıkışıklık yaratmadan yeniden yönlendirilmesi sağlanacaktır.

● Acil Durumlar
Araç içerisinde herhangi bir acil durum oluşma ihtimaline karşı araç kendini korumaya

alıp en yakındaki güvenli noktaya iniş yapacaktır. Durumun aciliyetine ve önemine göre araç
sistemi, araç iniş halinde iken gerekli yetkilileri arayarak durumu bildirecektir. Detaylar 2.3.
Aracın Güvenlik ve Emniyeti alt başlığında incelenmiştir. Araçta arıza bulunmazken tıbbi
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yardıma ihtiyaç duyulan anlarda kullanıcı önündeki ekrandan acil durum çağrısı yapabilecektir.
Bu çağrı üzerine araç 3.4. Rota Planlaması başlığında gösterilen Acil Durum rota değerlerine
geçiş yapacak ve hastaneye yol alacaktır. Gerekli katılım hatlarında öncelik protokolün aksine acil
durum çağrısı yapan araca tanınacaktır. Kötü niyetli kullanımlar 3.1. Aracın Havada Hareket
Kuralları başlığında verilen ihlal sınıflarına uygun değerlendirilecektir.

3.6. Batarya Durumu

Araçta bulunan 280 kWh batarya 40 dakika havada seyahat, yaklaşık 210 dakika karada
seyahat süresi sunmaktadır. Batarya kapasitesinin yönetimi ve gözlemlenmesi Batarya Yönetim
Sistemi (BMS) kullanılarak yapılacaktır, BMS ile ilgili detaylar 1.4.15. Batarya Yönetim Sistemi
başlığı altında incelenmiştir. Elde edilen batarya bilgileri sanal asistan tarafından araç arayüzüne
aktarılmaktadır bu sayede kullanıcı batarya kullanım durumunu anlık olarak ekranından takip
edebilmektedir. Batarya dolumu için merkezi ve ara durakların hepsine şarj istasyonu
konumlandırılmıştır. Şehir içerisinde 55 farklı noktada dolum işlemi gerçekleştirilebilecektir.
Kullanıcı bataryayı doldurmak istediği takdirde direkt olarak aracı herhangi bir şarj istasyonuna
çekerek dolum yapabilecektir. Ayrıca aracın şarj istasyonlarına olan uzaklığı otonom olarak
kontrol edilecektir. Bu sayede kritik batarya seviyesi durumu tespit edildiğinde araç rotasını direkt
olarak en yakın şarj istasyonu olarak değiştirecektir. İki farklı dolum metoduyla -hem kullanıcıya
dolum sıklığı açısından özgürlük sağlanmıştır hem de otonom kontrol mekanizması kullanılmıştır-
aracın seyahat esnasında bataryasının kritik seviyeye inmesi engellenecektir.

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL
4.1. Tasarım Görselleri

Rotor Kolları Açık
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Rotor Kolları Kapalı

Perspektif Görseller, Kabin İçi Trim ve Kapı
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4.2. Ölçeklendirilmiş Model

SolidWorks CAD modelleme ortamında tasarlanan araç STL dosyası halinde ZAXE Lite,
Creality Ender 3 ve BenMaker olmak üzere üç farklı yazıcıyla basılmıştır ve parça basım işlemi
devam etmektedir. Model %5.5 oran ile basılmaktadır. Bu oranda modelin ölçüleri milimetre
cinsinden 209x132x99 olmaktadır. Basılan parçalar daha sonra akrilik boya ile uygun renklere
boyanacaktır. Model üstünde gerekli parçaların hareketini sağlamak adına bağlantı yerlerinde ufak
değişiklikler yapılmıştır. Basılan bazı parçalardan görseller aşağıda mevcuttur:

4.3. Simülasyon

Simülasyon için Blender uygulaması kullanılmıştır. Uygulama içinde gerekli yüzey ve
renk atamaları tanımlanmış, aracın genel çevresini gösteren küçük bir fragman hazırlanmıştır:
Vega Uçan Araba Simülasyon.mp4. Detaylı çevre modellemesi ve rutinlerin simülasyonları
devam etmektedir.
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