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1.  DETAY TASARIM ÖZETİ 

 

1.1 Sistem Tanımı  

Günümüzde nüfus artışı sebebiyle oluşan araç talebi gün geçtikçe artmaktadır. Bunun 

sonucunda şehirlerimizde oluşan trafik, bizleri işin içinden çıkılmaz bir duruma sokmaktadır. 

Ayrıca dünyadaki araçların büyük bir çoğunluğunun içten yanmalı motora sahip olduğunu 

düşünürsek bu araçların saldığı egzoz gazları da hem insanlara hem de tabiata zarar 

vermektedir. Sıkılaştırılan emisyon düzenlemeleri ve gelecek yıllarda bitmesi öngörülen fosil 

yakıtlar, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi gerektiğini göstermektedir. 

Bu bağlamda CountAir tasarlanırken bir uçan araba girişimi olarak değerlendirilmiş ve 

tutarlılık, yüksek güvenlik önlemleri, minimum enerji tüketimi, girişimin işleyişi ve satış 

pazarlama ön planda tutulmuştur. Gelişen teknoloji ve yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla tasarım, 

hem yazılımsal hem de yeni pil-motor kombinasyonları açısından gelişmeye açıktır. CountAir, 

ihtiyaca göre hem karada hem de havada gidebilecek şekilde tasarlanmıştır. Araç gövde, kara 

itki ve uçuş itki sistemleri olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlar birbirlerine 

bağlanabilir ve ayrılabilir parçalardır. En üstteki uçuş itki, ortadaki gövde ve alttaki kara itki 

sistemidir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. CountAir’ın Temel Kısımları 

(CountAir’ın baş harfi (C) kapı bölümünde işlenmiştir.) 
 

 Karadaki hareketinde, günümüzdeki araçların 0’dan 5’e kadar otonom seviyelerinin belirtildiği 

seviyelendirme sistemine göre 4. seviye olarak tasarlanmıştır. CountAir hava yolunu kullandığı 

zaman ise tam otonom şeklinde hareket edebilmektedir. Kontrol izleme istasyonlarındaki 

bilgisayarlar sayesinde uçuş seyri rotası belirlenir. CountAir araçlarının rotalarında çakışma 

olup olmaması kontrol edilip herhangi bir çakışma olma durumunda algoritmalar ile araçların 
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güzergahı, yüksekliği ve hızları gibi parametreleri değiştirilmektedir. Araç, kontrol izleme 

istasyonu ile sürekli etkileşim halinde olacaktır. Bu etkileşim, şehre yerleştirilmiş dipol antenler 

ve otomatik kontrol izleme antenleri ile sağlanacaktır. Şehrin büyüklüğüne bağlı olarak birden 

fazla kontrol izleme istasyonu oluşturulacaktır.  

Gövde: Kullanıcıların yer aldığı kısımdır. Kapasitesi iki kişidir. Koltuklar yan yana yer 

almaktadır. Gövdenin hafif olması tasarım için çok önemli bir kriterdir. Kompozit malzemeler 

kullanılmış olup yüksek mukavemetli ve hafif bir gövde yapısı vardır. Özellikle uçuş itki 

sisteminin bağlantı noktalarında çekme ve burulma mukavemeti yüksek malzemeler 

kullanılmıştır. Gövdede herhangi bir pil veya motor bileşeni bulunmaz. İniş takımı, gövdede 

bulunur. Dış Airbag sistemi de gövdede yer almaktadır. Gövdenin içindeki alt sistemler ve 

konsol oldukça hafif tutulmuştur. Gövdenin planlanan ağırlığı yaklaşık 100 kg’dır. 
 
Kara İtki Sistemi: Aracın karada hareketini sağlayan sistemdir. Hava yolculuğu yapıldığı 

zamanlarda gövdeden ayrılır. Hava yolunda kullanılmaz. Motor olarak 2 adet wheel (Hub) 

motor tercih edilmiştir. Bu şekilde tercih edilmesinin sebebi güç aktarma organları olmadan  

gücü direkt tekerleklere iletmektir. Ayrıca bu sistem ile güç aktarma organları kullanılmadığı 

için sistemin ağırlığı ve maliyeti azaltılmıştır. Sistemde motorlara güç verecek pil de bulunur. 
 
Uçuş İtki Sistemi: CountAir’ı havada taşıyacak sistemdir. 8 adet fırçasız doğru akım (BLDC) 

motor ve pervane çiftinden oluşan, üstten pervaneli, döner kanatlı bir sistemdir. Sistemde 

BLDC motorlara güç sağlayan piller bulunmaktadır. Ayrıca aracın otonom sürüşünü sağlayan 

aviyonik sistemler, kontrol bilgisayarları, otonom sürüş için gerekli olan sistemlerin tümü ve 

paraşüt sistemleri bu sistemde yer almaktadır.  
 

CountAir; kargo taşımacılığı, polis teşkilatı, sağlık hizmetleri, sivil taşımacılık, ve askeri 

görevler için özelleştirilerek kullanılabilecektir. CountAir, 3 parçadan oluştuğu için görev 

tanımına göre özelleşip diğer uçan arabaların yapamadığı görevleri yapabilmektedir. Kargo 

taşımacılığında yolcu kabininin (gövde) kullanılmasına gerek olmayacağı için +100 kg'lık, 

toplamda 285 kg’lık taşıma kapasitesi oluşacaktır. Askeri görevlerde ve emniyet görevlerinde, 

kara itki sistemi görevliler tarafından kullanılırken, silahlandırılan uçuş itki sistemi de tehdit 

unsurlarına saldırılması, casusluk yapılması veya kritik bölgelerde lojistik yapılması için 

kullanılabilecektir. Karadan operasyon yürütülürken aynı anda uçuş itki sistemi havadan 

operasyona destek olabilecek, gerektiğinde gövdeye bağlanarak görevlileri çatışma 

bölgesinden uzaklaştırabilecektir. (Polis aracı konsepti linkte verilmiştir.)                                      
Polis Aracı : Uçan Araba Teknofest 2021 Marmarair Takımı CountAir Polis Aracı - YouTube 

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 
 

Tablo 2: Sistemin Nihai Performans Özellikleri 
 

Özellikler Gövde İle Uçuş İtki Sistemi Gövde İle Kara İtki Sistemi 

Ağırlık 665 kg 550 kg 

Yolculuk Süresi 29 dakika 185 dk 

Maksimum Hız 130 km/h 100 km/h 

Menzil 54 km 170 km 

Araç Ölçüleri (mm)   3940 * 4230 * 1925 (mm)          

https://www.youtube.com/watch?v=6aBEg08ML_U
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  1.3. Nihai Sistem Mimarisi  

Tablo 3: Sistemin Bileşenleri 
 

Kullanılan Ürün Adet 

Emrax 188 High Voltage CC  Bldc Motor 8  

T-Motor Propeller P62*20  8  

Drivatrain Innovation HV-500 Liquid-cooled (ESC) 8  

Oxis Li-s High Power POA000343  2640  

Panasonic 21700 NCR21700T  2980  

QS Motor QS273 6000W 45H V3 Type Hub Motor 2  

QS Motor AE96600  Motor Sürücüsü (ESC) 2  

 

    
Şekil 2. Uçuş İtki Sistemi 
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Şekil 3. CountAir Kara İtki Sistemi 

 

1.4. Alt Sistemler Özeti  

Pervane: 3 palli ve 2 palli pervane modelleri incelenmiştir: Çok palli yapılarda itkinin 

artmasıyla birlikte pal sayısı arttığı için paller arasındaki hava akımının verimsizleşmesinden 

dolayı çok palli yapılar tercih edilmemiştir. Bu nedenle ÖTR’de belirtilen yüksek verim 

hedefinden dolayı 2 palli pervane seçimi yapılmıştır. Pervane malzemesi olarak metal, ahşap 

ve kompozit malzemeler karşılaştırılmıştır. Kompozit pervanelerin hafif olması, mukavemet 

oranının diğer malzemelere göre yüksek olması ve titreşim, korozyona karşı daha dayanıklı 

olmasından dolayı kompozit malzeme seçilmiştir. Farklı çaptaki pervaneler, motor verileri ve 

itki kuvvetlerine göre karşılaştırılmış 62 inch T-Motor Propeller seçilmiştir. Pervane verileri, 

firma ile iletişime geçilerek elde edilmiştir. 

 

BLDC Motorlar:  

 
 

 
Şekil 4. Motorların Kütle, Güç ve Tork Değerleri 
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BLDC Motorlar: Motor seçimi yapılırken DC ve BLDC motorlar incelenmiştir. BLDC 

motorların daha az gürültüde çalışmasından, güvenilirliğin ve verimliliğin yüksek olmasından 

dolayı BLDC motorlar tercih edilmiştir. Bir rotordan beklenen itki miktarını verebilecek BLDC 

motorlar Şekil 3’de verilmiştir. Ön tasarım raporunda da belirtildiği gibi CountAir için düşük 

ağırlık ve yüksek verimlilik önemli  hedeflerdir. Verim, ağırlık ve güç performansına 

bakıldığında CountAir için Emrax 188 BLDC motor seçilmiştir. T motor bilgileri, firma ile 

iletişime geçilip elde edilmiştir. 

Piller: Piller, elektrikli araç teknolojisi için en kritik öneme sahip parçalardandır. Uçan araba 

sayısındaki gelişmeler, elbette pil teknolojisinin gelişimine bağlıdır. CountAir araçlarında uçuş 

itki sisteminde ve kara itki sisteminde olmak üzere iki farklı batarya paketi kullanılacaktır. Uçuş 

itki sisteminde kullanılmak için incelenmek üzere farklı batarya hücreleri seçilmiştir. Seçim 

yapılırken hem günümüzde var olan hem de gelecekte hayatımıza girmesi muhtemel pil 

teknolojileri incelenmiş ve günümüzün CountAir’ı ile geleceğin CountAir’ı için analiz 

edilmiştir. Şu an günümüzde en yaygın olan piller Li-ion ve LiPo pilleridir. Li-ion pillerin 

günümüzdeki gelişmeler ile Li-Po pillere göre enerji yoğunluğu daha yüksektir. Ayrıca Li-ion 

pillerde ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Li-ion pillerde elektron tutucu grafit karbon malzeme 

yerine kullanılan silikon, 10 kat daha fazla enerji depolamaktadır. Tek sorun, silikonun hacim 

genişlemesine karşı düşük toleransıdır. Bu alanda gerçekleşen metalurji çalışmaları sonucunda 

silikon Li-ion pilleri, CountAir’ın yakın geleceğidir. Bu gelişmeler, CountAir’a en az 2 kat uçuş 

süresi tanıyacaktır. Daha da geleceğimizi öngördüğümüzde Air pilleri umut vericidir. Li-air ve 

Mg-air gibi piller, pratikte gerçekleşmesi ile uçan arabaların geleceğidir. Tasarımda 

kullanılmak için günümüzdeki pratikte gerçekleşmiş piller araştırılmıştır. Li-s pillerin diğer 

pillere göre daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmasından, Lg Chem gibi büyük firmaların 

bu piller üzerinde ciddi çalışmalarının olmasından ve daha önce de bir İHA’da denenip başarılı 

bir uçuş gerçekleştirilmesinden dolayı tasarımda tercih edilmiştir.  Li-s pillerin gelecekteki 

potansiyeli incelenmiş olup bu pillerin 5 yıl içinde 1 kW/kg kapasitesine ulaşması 

beklenmektedir.  

Tablo 4: Uçuş İtki Sistemi Yakıt Hücreleri 
 

Emrax 188 

High 

Voltage 

     430 V 

Teknik Özellikler Oxis Li-S 

High Power 

Oxis Li-S 

High Energy 

Panasonic 

18650 Li-ion 

Ten Powerl 

40TG Li-ion 

Tattu 16  

Li-Po 
 

Hücre Gerilimi 2.6 Volt 2.6 Volt 3.7 Volt 3.6 Volt 14.8 Volt  

Seri 165 165 116 119 29  

Paralel 16 26 68 46 9  

Kapasite 19 Ah 14.7 Ah 3.4 Ah 4 Ah 16 Ah  

Deşarj Oranı 6C 2C 2C 7.5C 15C  

Kullanılacak 

Hücre sayısı 

2640 4290 7888 5474 261  

Toplam Ağırlık 369 kg 364 kg 362 kg 366 kg 342 kg  

Süre ≈29 dk ≈37 dk ≈ 22 dk ≈ 18dk ≈14 dk  
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Tablo 4’te CountAir uçuş itki sistemi için incelenmiş piller karşılaştırılmıştır. Pillere %10 

güvenlik payı eklenmiş olup tüm pillerin sağladıkları enerji değeri %10 azaltılmıştır. Bu şekilde 

CountAir ulaşımı daha güvenli hale getirilmiştir. Simülasyon kısmında tek kullanıcı ele alındığı 

için hesaplamalar 66 kg faydalı yük üzerinden yapılmıştır. 66 kg faydalı yükte Emrax 188 High 

Voltage motor 70,5 amper akım çekmektedir. 8 motor için bu değer 564 amper olarak 

hesaplanmıştır. Emrax 188 motorları, 200 ampere kadar akım çekebilmektedir. Yakıt 

hücrelerinden 8 rotor için anlık olarak toplam 1760 ampere kadar akım çekilebilmektedir. Bu 

yüzden seçilen yakıt hücreleri anlık bu akım değerini sağlamalıdır. Tabloda karşılaştırılan uçuş 

sürelerinde en uzun uçuş süresini Oxis Li-s High Energy vermektedir. Ancak anlık verebileceği 

en fazla akım değeri 764,4 amper (14.7*2*26) olmaktadır. Bu değer Emrax için yeterli değildir. 

Ardından en yüksek uçuş değerini veren 2. pil incelenir. Oxis Li-s High Power anlık olarak en 

fazla 1824 (19*16*6) amper akım vermektedir. Böylelikle uçuş süresinin diğer yakıt 

hücrelerine göre uzun olmasından ve anlık maksimum akım değerini sağlayabilmesinden dolayı 

CountAir uçuş itki sistemi için Oxis Li-s High Power seçilmiştir. Seçim yapılırken pillerin 

çevrim sayısı dikkate alınmamıştır. Havacılıkta sertifikasyon süreçlerinin uzunluğu 

düşünüldüğünde CountAir’ın gelişimini tamamlayana kadar bu pillerin gelişip entegre 

edileceği düşünülüp geleceğe yönelik kestirim pil seçimi yapılmıştır.  

 

 
 

Şekil 5. CountAir Uçuş İtki Sistemi Şasi Tasarımı 
 

CountAir uçuş itki sistemi şasi tasarımının bir kısmı Şekil 5’te gösterilmiştir. Günümüzde 

elektrikli araçlarda ayrıca batarya paketlemeleri yapılıp araca entegre edilmektedir. Bu 

paketlemelerde birçok malzeme kullanılmakta ve ağırlık artmaktadır. Şekildeki tasarımda 

aracın şasi bölümü pillere uygun şekilde tasarlanmıştır. Piller direkt şasiye gömülü şekilde 

entegre edilecektir. Piller için ayrıca yapısal elemanlara gerek duyulmayacak ve ağırlık 

azaltılacaktır. Aynı sistem CountAir kara itki sisteminde de uygulanacaktır. Bu şekilde ağırlık 

merkezi daha da aşağıda olacak ve aracın yol tutuş performansı iyileştirilmiş olacaktır. 
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Tablo 5: Kara İtki Sistemi Yakıt Hücreleri 
 
 

QS Motor 

QS273 6000W 

V3 Type 

Hub Motor 

72 Volt 

Teknik 

Özellikler 

Panasonic 

18650 Li-ion 

LTO Battery 

Yinlong 66160H 

Panasonic 

21700 Li-ion 

Ten Power 

40TG Li-ion 

 

Tattu 16 Ah 

Li-Po 

Hücre Gerilimi 3,7 Volt 2,3 Volt 3,7 Volt 3,6 Volt 14,8 Volt 

Seri 20 31 20 20 5 

Paralel 162 4 113 114 23 

Kapasite 3,4 Ah 45 4,8 4 Ah 16 Ah 

Deşarj Oranı 2 C 10 C 7 C 7,5 C 15 C 

Kullanılacak 

Hücre Sayısı 
3240 124 2260 2280 115 

Toplam Ağırlık 145 kg 151 kg 147 kg 150 kg 150 kg 

Süre ≈ 187 dk ≈ 61 dk ≈ 185 dk ≈ 155 dk ≈125 dk 

 

Qs Motor’un ortalama çektiği akım ortalama 88 amperdir. 2 Hub motor için bu değer 176 amper 

olmaktadır. Bu amper değerine göre yukarıdaki pillerin boşalım süreleri hesaplanmıştır. 

Panasonic 18650 ve Panasonic 21700 pillerinin boşalım süreleri oldukça yakındır. Panasonic 

21700’ün pil sayısının daha az olması sonucunda kolay paketlenebilir özelliğinden dolayı kara 

itki sistemi için Panasonic 21700 pilleri seçilmiştir. Ayrıca lithium titanate (LTO) 

bataryalarının çevrim sayısının 20.000 devirden fazla olması ve hızlı şarj olması sebebiyle bu 

pildeki gelişmeler yakından takip edilecektir.      
 

Motor Sürücüleri (ESC) 

 
Şekil 6. Motor Sürücülerinin Karşılaştırılması 

 

Emrax 188’in teknik özelliklerine bakıldığında, Emrax 188 High Voltage 430 V ve maksimum 

220 A’de çalışmaktadır. Yukarıda bu değerde çalışan ESC’ler listelenmiştir. Ön tasarım 

raporunda belirtildiği üzere CountAir için ağırlık önemli bir parametredir ve bu yüzden 

emDrive seçilmemiştir. Hv-500’ün Sevcon’a göre hem performans hem ağırlık olarak daha iyi 

olmasından dolayı CountAir uçuş itki sistemi için HV-500 Liquid-cooled seçilmiştir. 
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Otonom Görü Sağlayan Sistemlerin Karşılaştırılması: 

 
 

Şekil 7. Otonom Görü Sistemlerinin Karşılaştırılması 
 

Yer kontrol izleme istasyonunun tüm araçların rotalarını diğer araçların rotalarına göre 

oluşturması güvenliği arttırmaktadır. Bununla birlikte otonom görü sistemleri sürüşü daha 

güvenli hale getirecektir. CountAir havada tam otonom bir araçtır. Uçuş itki sisteminde 

kullanılmak üzere şekildeki sistemler karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılan bu sistemler birlikte 

kullanılarak veri güvenliği arttırılacak ve herhangi bir görü sisteminde hata olması durumunda 

diğer görü sistemleri, sorunu kısmi olarak giderecektir. Engelleri güvenilir bir şekilde tespit 

etmek için aracın etrafındaki noktalara lidar ve radar sensörleri yerleştirilerek aracın çevresini 

farklı konumlardan gözlemleme yeteneği kazandırılmıştır. 360 derecelik kuş bakışı görünüm 

sunarak ve kör noktaları yok ederek araç için üç boyutlu bir güvenlik alanı oluşturulmuştur. 

Görü için kullanılan sensör füzyonu ile elde edilen verilerin daha güvenilir olması 

sağlanmaktadır. 

 

Haberleşme Sistemleri 
 

Gömülü Sistemde Veri İletimi: Gömülü sistemlerde kullanılmak üzere UART ,SPI, I2C ve 

CAN Bus haberleşme sistemleri incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. UART iletişim sisteminin 

sadece 2 cihaz arasında kullanılmasından ve 2 cihazın da aynı boud rate ile çalışması 

gerektiğinden UART iletişim sistemi tercih edilmemiştir. UART sisteminin daha gelişmiş hali 

olan SPI sistemi, kullanılacak kablo sayısı artışından dolayı tasarıma dahil edilmemiştir. I2C 

sisteminde kullanılan kablo sayısının az olması avantajlı olsa da iletilen verilerin hızının  ve 

güvenilirliğinin CAN sistemine göre düşük olmasından dolayı I2C kullanılmamıştır. CAN Bus 

sisteminin düşük kablo sayısı ve verilerin yüksek hızda iletilmesi önemli bir avantajdır. 

Bununla birlikte bu avantajların dışında en önemlisi, şifrelenmiş iletişim ile hata payının düşük 

olması ve güvenliğinin çok yüksek olmasıdır. Konfor sistemleri gibi Low-speed-Can ile iletişim 

kuran sistemler ve motor verileri gibi High-Speed-Can ile iletişim kuran sistemler arasında 

gateway kesişimi oluşturarak veri iletimi sağlanması gibi özellikleri sayesinde diğer sistemler 

ile karşılaştırıldığında tasarımda tercih edilen veri iletim sistemi olmuştur. 
 

Yedekli Sistemler: Sistem mimarisinde belirtildiği gibi aviyonik sistemler ve iletişim 

sistemleri yedeklenerek araçta arıza oluşan sistemler olsa dahi CountAir bunu tolere edebilecek 

donanım özelliklerine sahip olarak yolculuğuna devam edecektir. 
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CountAirApp : Kullanıcıların anlık araç verilerini takip edebildikleri, konum seçimi, diğer 

CountAir sistemlerine bağlanabildikleri bir uygulama tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu 

tasarımıyla aracın tüm verileri cep telefonundan kontrol edilebilecektir. 
 
Diğer Aviyonik Sistemler: Diğer aviyonik sistemlere  yazılımlara ve haberleşme sistemerine 

raporun ilerleyen kısımlarında değinilmiştir. 3. Maddede ve 2. Maddede sensörler ile bilgili 

bilgiler verilmektedir.  
 
1.5. Uçuş Zarfı  

Tablo 6: Gövde Ağırlık Kırılımı 
 

Kullanılan Sistem Ağırlık (kg) 

Koltuklar 6  

Kabuk, Şasi ve Bağlantı Parçaları 30 

Elektronik Sistemler 2-5  

Direksiyon ve Konsol 5  

Diğer (Farlar, Bağlantı Elemanları, Kilit Sistemleri, 

Paraşüt, Multimedya Sistemleri, Dış Airbag vb.) 
30  

İniş Takımı 25  

Total ≈100  

                                                    
 

 
 

Şekil 8. CountAir Gövde Şasi 

Bal peteği kompozit kullanılarak rijitliği stabil tutulup ağırlık azaltılmıştır. Şasi ağırlığı yaklaşık 

20 kg gelmektedir. 
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Tablo 7: Uçuş İtki Sistemi Ağırlık Kırılımı 
 

Kullanılan Sistem Ağırlık (kg) 

Emrax 188 CC ( 8 Adet ) 

(Combinend Cooled=Air+Liquid Cooled)=CC 
7.2*8=57.6  

Yakıt Hücreleri ve Batarya paketi  395  

Pervane  ( 8 Adet) 0.526 *8= 4.2  

Motor Sürücüleri 6.7*8= 53.6  

Elektronik Sistemler (Aviyonik, Kontrol cihazları, 

Telemetri Sistemleri, Otonom Sistemler, vb. ) 
25-30  

Kabuk, Şasi ve Bağlantı Parçaları 35 

Total 565  

 
 

Tablo 8: Kara İtki Sistemi Ağırlık Kırılımı 
 

Kullanılan Sistem Ağırlık (kg) 

QS Motor QS273 8000W 25*2=50  

QS Motor AE96600 Motor Sürücü  6*2= 12  

Yakıt Hücreleri ve Batarya Paketi 200  

Kabuk, Şasi ve Bağlantı Parçaları 60   

Diğer Tüm Parçalar (Lastikle,Elektronik Sistemler, 

Bağlantı Sistemleri vb.) 
≈80  

Toplam 400  

 
 CountAir, uçuşta insansız olarak 665 kg gelmektedir. Bu ağırlığın büyük bir kısmını piller 

oluşturmaktadır. Aracın yakıt pili olmadan ağırlığı 270 kg’dır. CountAir’ın ağırlığı, ön tasarım 

raporunda hedeflenen değerlerden daha yüksek olsa da yakıt hücrelerindeki gelişmeler 

CountAir’i hedeflenen ağırlığa yaklaştıracaktır.  
 

1.5.1. Uçuş İtki Sistemi İçin Güç İhtiyacı 
 

Seçilen motorların ürettiği itki miktarının aracın hover durumu için gerekli itki miktarından en 

az 2 kat fazla olması istenmektedir. Bunun sebebi, şehrin dar alanlarında veya acil manevra 

anlarında hızlı manevra yapılmasının istenmesidir. Bir rotorun itki miktarı aşağıda 

hesaplanmıştır: 

T= (2 ∗
𝜋∗𝐷2

4
 ∗  𝜌 ∗ 𝑃2)1/3                                                                                 (1) 

T= (2 ∗
𝜋∗1.542

4
 ∗  1.225 ∗ (52000 ∗ 0.7)2)1/3        η(verim)=0.7 alınmıştır   

T= 1822 N  
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Bir rotordan alınan maksimum itki 1822 N’dur. 8 rotorlu CountAir için maksimum itki 14576  

N olmaktadır. Üretilen maksimum itki miktarının CountAir ağırlığının en az 1.75 katı olması 

istenmektedir. Bu yüzden Hover durumu için gerekli maksimum itki 14576/1,75= 8330 N 

olmaktadır. Gerekli itki, yerçekimi ivmesine bölündüğünde 8330/9,81=850 kg gelmektedir. 

CountAir’ın maksimum kalkış ağırlığı 850 kg olarak belirlenmiştir. CountAir’ın boş ağırlığı 

665 kg gelmektedir. CountAir, 185 kg faydalı yük kapasitesine sahiptir. 
  

1.5.2. Menzil Hesabı ve Havada Kalma Süresi 
 

CountAir araçlarının irtifa seviyeleri; first class yolculara, öncelikli araçlara ve sivil kullanıma 

göre ayrılmıştır. First class yolcular ve öncelikli araçlar, maksimum 130 km/h hız ile daha 

yüksek irtifalarda hareket etmektedir. Sivil kullanım, diğer yolculuk çeşitlerine göre daha alçak 

irtifada ve maksimum 110 km/h hız ile hareket etmektedir. Aracın menzil hesabını yapabilmek 

için kullanıcı bir kadın yolcu seçilmiş ve şartnamede belirtilen ortalama kadın yolcu kütlesi 66 

kg olduğu için faydalı yük 66 kg alınarak aracın kütlesi 716 kg olarak modellenmiştir. Şehirdeki 

irtifa düzeyleri bulunan bölgeye göre değişmektedir. Yapılan matematiksel modellemede irtifa 

düzeyi ortalama alınarak 200 m olarak kabul edilmiştir. 200 m irtifa düzeyine CountAir’ın 

15s’de ulaşması beklenmektedir. Modelleme toplam iki aşamadan oluşmaktadır. 1. kısım, dikey 

kalkış ve dikey iniş; 2. kısım, yatay sürüş kısımlarını içermektedir. 
 
1. Kısım: Fitki= Aerodinamik Sürüklenme Kuvveti + İvmelendirme Kuvveti + Ağırlık + Diğer 

kayıplar (Titreşim, verim, ısı, rüzgar, yunuslama kayıpları, Motor atalet kuvveti vb.)  
 
İvmelendirme Kuvveti: Modelde beklendiği gibi aracın 200 metre irtifayı 15 s’de alması 

istenmektedir. Aracın ortalama ivmesi hesaplanır. S=0,5*a*t^2 denkleminden ortalama ivme 

a=3,56 m/s2 gelmektedir. CountAir 200 m irtifaya ulaştığında y yönünde hızı 0 olması 

istenmektedir. CountAir ilk 100m hızlanacak, sonraki 100 metre yavaşlayacaktır. Hızlanma 

anındaki ivme + yönlü 3,56 m/s2, yavaşlama anındaki ivme - yönlü 3,56 m/s2’dir. Uygulanacak 

kuvvetler ters yönlü oldukları için birbirlerini dengeleyeceklerdir. Bu yüzden ivmelendirme 

kuvveti ‘0’ alınmıştır.  
 

 
 

Şekil 9. CountAir Dikey Kalkış Akış Analizi 
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Aerodinamik Sürtünme Kuvveti: 0,5*ρ*Cd*V2*A  CountAir’ın Cd katsayısı Şekil 9’da akış 

analizi ile bulunmuştur. Kuvvetin etkilediği alan 7 m2 ve Cd katsayısı 0,13’tür. Aracın 

aerodinamiği geliştirilmiş olduğu analizlerde de gözükmektedir. Aracın dikey kalkışta hızı 

değişeceği ve bunun sonucunda karşılaştığı aerodinamik direnci değişeceği için maruz kaldığı 

ortalama aerodinamik direnç 0-7,5 s aralığında kuvvetin integrali alınarak Matlab’de 

modellenmiştir: 

 
 

Şekil 10. CountAir Dikey Kalkışta Ortalama Sürtünme Kuvvetinin Hesaplanması 
 

CountAir 200 metre dikey kalkış yaparken araca etkiyen ortalama sürtünme kuvveti 132.45 N  

gelmektedir. 
 
Motor Verileri Bağlantısı: https://emrax.com/e-motors/emrax-188/ 
 
Ağırlık: 716 kg*9.81  m/s2= 7023 N 
 
Diğer Kayıplar: (Titreşim, verim, ısı, rüzgar, yunuslama kayıpları,motor verimi, Motor atalet 

kuvveti vb.): Bu kayıpların hesaplamalara dahil edilebilmeleri için toplam gereken itki 

kuvvetine +%15 eklenerek tahmini bir ekleme yapılmıştır. 
 
Ftoplam: 8228 Newton olmaktadır. Rotor başına düşen üretilmesi gereken net güç, denklem 

1’den hesaplanarak 15.4 kW bulunmuştur. Verim ile beraber gerekli güç 22 kW’dır. Maksimum 

2.6 V değerinde çalışan Oxis pilleri, Emrax 188 motorunun maksimum istediği 430 voltajı 

sağlayabilmek için 165 adet seri bağlanmıştır (165S 16P). Pillerin nominal çalıştığı voltaj 

2.1V’dur. Bir seri pil bağlantısı nominal 346 V’a sahiptir. Emrax 188’in verileri incelenerek bu 

voltaj değerindeki devir sayısı hesaplanır. Motorun yüklü hızı (verim dahil) 15 Rpm/1Vdc’dır. 

Nominal 346 V’a sahip olan batarya sistemi için Rpm değeri 5190 d/d’dır. 
 
 

P(kW)=
𝑇(𝑁𝑚)∗𝑛(𝑟𝑝𝑚)

9550
                                                                                         (2)                                                                  

22 kW güç için motor 5190 rpm’de tork değeri 40 Nm olmaktadır. Motor teknik bilgilerinden 

Tork/1 Arms=0.6 bilgisi alınır. Bir motorun ortalama çektiği akım   40 Nm’de 66 A bulunur. 8 

motor için bu değer 528 A olmaktadır. İniş için harcanan itki hesaplamaları, kalkış için gerekli 

itki hesaplarına benzerdir. Rotorlar, önce iniş için hover durumunda gerekli itki miktarından 
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daha düşük itki üretir. Bu durumda hızı artan aracın yere yumuşak iniş yapması için rotorların 

hover durumunda gerekli itki miktarının üstünde itki uygulamasıyla araç yumuşak bir iniş 

yapar. 15 saniyelik iniş süresince motorlar ≈500 amper akım çekmektedir.  
 

 
 

Şekil 11. Emrax 188 Güç-Devir-Tork Grafiği 
 

2. Kısım: CountAir’ın yatay hareket edebilmesi için rotorların belli bir açı ile itki kuvveti  

uygulamasıyla ileri veya geri hareket eder. 
 
Fbileşke = Ağırlık + CountAir ile y ekseni arasında 6,62 derece (ileri bölümde bulunuşu 

açıklanmıştır)  ile açı yapması sonucunda uğradığı hava sürtünme kuvveti +Fivmelendirme 

+Diğer kayıplar (Titreşim, Isı, Rüzgar, Yunuslama Kayıpları, Verim, Motor Atalet Kuvveti vb.)  
 
x yönündeki hava sürtünmesi=  0,5*ρ*Cd*V^2*A  CountAir’ın Cd katsayısı bulunması için  

akış analizi yapılmıştır. Akış yönü açılı verilerek CountAir’ın ileri yönlü hareketi simule 

edilmiştir. 
 

 
Şekil 12. CountAir İleri Yönlü Haraketinde Akış Analizi 
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Analiz yapılırken aracın ilerleme yönüne doğru geometrisi göz önüne alınmıştır. Tasarım 

sayesinde yüksek atak açılarında dahi stall’a girmekten kaçınabilir. Ayrıca aracın yüzeyi damla 

formunda tasarlanmıştır. Bu da bize hava sürtünmesinden kaynaklı kuvvet kayıplarını azaltma 

imkanı vermiştir. Batarya soğutmak için açılan kanallardan çıkan hava, soğutmayı sağlarken 

akış bütünlüğünü korumuştur. Analiz sonucunda Cd katsayısı 0.19 ve sürtünme kuvvetinin 

etkilediği alan 7.5m^2 gelmektedir. Aracın hızı sabit alınıp 110 km/h hızında araca etkiyen 

sürtünme kuvveti hesaplanmıştır. Araca etkiyen sürtünme kuvveti 815 N’dur. 
 
Aracın 110km/h sabit hızla giderken x yönüne uygulaması gereken itki 815 N ve y yönünde 

uygulanması gereken itki direk ağırlığa eşit olup 7023 N’dur. Bu kuvvetlerin bileşkeleri 

alındığında CountAir’ın hareketine sabit hızlı devam etmesi için 6.62 derecelik hücum açısı  ile 

7070 N itki üretmesi gerekir. Bu değere %20 hesaplanamayan kuvvetler ve ivmelenme 

kuvvetleri dahil edildiğinde bileşke kuvvet ≈8480 N olmaktadır. Bu itkiyi üretmek için her bir 

rotorun sağladığı güç   denklem 1’den hesaplanarak 16.1 kW gelmektedir. Verim ile birlikte 

gerekli güç 23 kW olmaktadır. Bu güç değerinde ve daha önce hesaplanmış olan 5190 devirde 

Denklem 2’den tork hesaplanır. Hesaplanan tork 42.3 Nm gelmektedir. Bu tork değerini 

sağlamak için  motor verilerinden alınan Tork/1 Arms=0.6 kullanılır. Bu tork değeri için akım 

70.5 A gelmektedir. 8 motor için toplam çekilen amper 564 A’dir.  
 
CountAir uçuş itki sistemi için kullanılan piller, 304 Ah akım değeri sağlamaktadır. Bu akım 

değerine %10 güvenlik payı konularak pilden çekilecek akım 273.6 Ah’dir. Bu değerden iniş 

ve kalkışta kullanılan amper değerleri eksiltilirse geriye 269.32 Ah kapasite kalır. Bu değer, 

yatay ulaşım için çekilen amper değerine 269,32*60/564 ≈29 dakika yatay uçuş süresi tanır. 

Yatay uçuş süresinde sabit hız 110 km/h’dir. Aracın 29 dakikada alacağı yol 54 km’dir. 
 
 
2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ  

 
2.1. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği  

 
 

 
 

Şekil 13. Batarya Paketlemesi ve Liquid Foambag’in Yerleşimi 
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Elektrikli araçların kazaya karışması veya yanması durumunda bataryada çıkan yangınlara 

diğer yangınlar gibi müdahale edilememektedir. Birçok yangın söndürme ekibinin envanterinde 

pil yangınlarına müdahale edebilecek malzemeler bulunmamaktadır. Elektrikli araçların en 

büyük problemi olan batarya sorununa çözüm olarak  Liquid Foambag sistemi geliştirilmişitir. 

Liquid Foambag sıvılaştırılmış köpüktür. Bu köpük; soğutma, yalıtkan olma ve çözücüsüyle 

çözülebilme gibi özelliklere sahiptir. Aracın bataryasının darbe alması, yüksek ısılara çıkması 

durumunda sensörlerden aldığı bilgilerle batarya paketleme sistemine yerleştirilen Liquid 

Foambag patlayarak bataryanın güvenli bir şekilde durmasını sağlar.  
 

Tablo 9: Güç-İtki-Tahrik Sistemleri Güvenirliği 
 

Kullanılan 

Sistem 
Arıza Olasılıkları  

Önem 

Seviyesi 
Alınan Önlemler 

Motorlar 

1. Hub Motorların ve BLDC rotor 

motorlarının içine toz gibi 

maddelerin sızmasıyla motora 

zarar vermesi.(Düşük) 

2.BLDC motorda oluşabilecek 

stator arızası, rotor arızası ve 

yatak arızası BLDC motorun 

arıza çeşitleridir. Bunlar 

demagnetizasyon arızası gibi alt 

başlıklar halinde de incelenebilir. 

Bununla birlikte alınacak 

önlemler yine aynıdır.(Düşük) 

Çok  

Yüksek 

CountAir’ın uçuş itki sistemleri kullanılmadığı zaman 

CountAir istasyonlarında olduklarından bakımları 

daha sık ve güvenli şekilde yapılır. Ayrıca motor 

arızalarını takip etmek ve akım, gerilim, manyetik akı, 

sıcaklık, titreşim, akustik sesler, moment gibi 

etmenleri kontrol etmek için elektronik sistemler 

kullanılarak arıza tespiti yapılabilmektedir. Motor 

akım analizi için MCSA kullanılır. Elde edilen 

sinyaller, k-NN, MLP ve RT gibi algoritmalar ile 

işlenir.    

Batarya 

1. Yüksek sıcaklık (Orta) 

2. Darbe (Düşük) 

3. Aşırı yüklemeler (Orta) 

Çok 

Yüksek 

Uçuş itki sisteminin ön kısmında bulunan hava 

kanalları ve termal aktarım katmanıyla batarya ısısının 

dengede tutulması hedeflenmektedir. Ayrıca sıcaklık 

sensörü, yüksek sıcaklıklarda bildirim vererek 

kullanıcıyı yönlendirebilecek. Bunun dışında yanmaz 

kaplamalar ve Liquid Foam Bag tasarımıyla 

yangınların önüne geçmek hedeflenmiştir. Şaseye 

gömülü batarya paketleme ile darbelere karşı koruma 

arttırılmıştır. BMS sistemleri aşırı akım 

yüklenmelerini ve voltaj dengesizliklerini 

düzenleyecektir. 

Kilit 

Sistemleri 

CountAir kısımlarını birbirine 

bağlayan bu sistemlerin maruz 

kalacağı eksenel ve dikey 

yüklerde parçanın yorulması. 

(Düşük) 

Çok 

Yüksek 

Bu parçalar kolay zarar görmemeli ve dayanımı 

yüksek olmalıdır. O yüzden bu yüklere maruz 

kalacak bölümlerin malzemelerinde titanyum 

alaşımlı malzemeler kullanılmıştır. 

İniş Takımı 

Arızaları 

Kırılma, piston hatası gibi 

hasarlar. (Orta) 
Orta 

İniş esnasında olabilecek bu gibi durumlar için 

sisteme özel yazılım atılmıştır. İniş konumunda olası 

bir dengesizlik durumunda motorlar tam güç 

çalışarak dengeye gelir ve gövde üstüne dahi 

inebilecek hassasiyette çalışırlar. 

Aviyonik 

Sistemlerin 

Güvenliği 

1.Aviyonik sistemlerin 

titreşimlere maruz kalarak 

faaliyet dışı kalması (Yüksek) 

Yüksek 

Aviyonik sistemler titreşim ve manyetik alandan 

etkilenmeyen özel tasarlanmış bölgelere 

yerleştirilmesiyle düzgün çalışmaları sağlanır. 
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Pervane 

1. Döner kanat modelindeki hava 

araçlarında, korozyon ve hava 

sürtünmesinden dolayı palaların 

hücum kenarlarında aşınmalar 

oluşmaktadır. Bu aşınmalar, 

pervanenin aerodinamik 

özelliklerini bozmakta, araç 

verimini ve performansını 

düşürmektedir.(Yüksek) 

2. Pervanelerin maruz kalacağı 

titreşimler.  (Orta) 

3. Pervaneyi motora bağlayan 

bağlantı elemanlarının 

gevşemesi (Orta) 

4. Pervanenin maruz kalacağı 

yükler (Orta) 

5. Pervanede Buzlanma 

(Yüksek)) 

Yüksek 

Palanın hücum kenarı, korozyon riskleri gözetilerek 

aşınmalara karşı özel 

koruyucu bir bantla kaplanmıştır. Ayrıca korozyona 

karşı CountAir istasyonlarında bakım ekibi 

tarafından rutin kontroller, yağlama ve bant 

değişimleri yapılarak güvenlik arttırılacaktır.  

Sensörler yardımı ile pervanede ki titreşim ve yalpa 

değerleri kontrol edilerek bağlantı elemanlarının 

gevşemesi kontrol edilmektedir. Pervanedeki 

titreşimleri minimuma indirmek için aracın ağırlık 

merkezine bağlı olarak pervane üzerinde dinamik ve 

statik balance ayarları yapılır. Pervanenin motora 

bağlantı kısımları root doubler ile güçlendirilerek 

pallerin maruz kalacağı yüklere karşı mukavemeti 

arttırılmıştır. Buzlanma tehlikesinin olduğu hava 

durumlarında uçuş itki sistemleri istasyonlardayken 

üzerine alkol esaslı buz eritici sıvı püskürtülür. 

Sürücülerin 

Güvenliği 

(ESC) 

1.Yüksek Amper problemi 

(Orta) 

2. Isınma Sorunu (Orta) 

Yüksek 

ESC ler akım koruyucu sistemle korunmaktadır. 

Böylece olası motor veya batarya kaynaklı ani 

yüksek akım durumlarında kendini koruma altına alır 

ve yanmaktan kurtulur. Ayrıca seçile  ESC ‘lerde  

sıvı soğutma sistemi bulunmaktadır. Buna ek olarak 

termal padler yardımıyla desteklenmiş ve batarya 

paketlemesinin yakınlarına konumladıralarak hava 

akışı ile soğutulması sağlanmıştır.  

  

 
2.2. Gürültü Azaltma  
 

CountAir’de kullanılan BLDC motorların seçilme sebeplerinden biri diğer elektrik motorlarına 

göre daha sessiz çalışmalarıdır. Bununla birlikte döner kanat araçlarda asıl gürültü kaynağı 

pervane ucunda meydana gelen girdabın dönen bir sonraki palin girdap ile buluşmasıdır. 

Buradaki buluşma ile çıkan gürültü asıl gürültünün kaynağıdır. Bu yüzden pervane seçimi 

yapılırken kanat ucu geometrisine dikkat edilmiş ve swept-back blade tip kanat ucu seçilmiştir. 

Bu kanat ucu aeroakustik olarak bazı diğer pervanelere karşı avantajlı olmaktadır. 
 

 
Şekil 14. T-Motor Propeller 62*24 Pala Ucu Kesiti     

Gürültünün bir diğer sebebi devir artışıdır. CountAir’da gerekli tasarım isterlerini sağlayan 

pervaneler incelenmiş, devir sayısı ve verim gözetilerek en optimum pervane seçilmiştir.  
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Şekil 15. CountAir Pervane 
 

Titreşim, gürültünün diğer kaynaklarındandır. Motor yuvaları 3 destekleyici çubuklar ile 

desteklenerek motor vibrasyonundan kaçınmak istenmiştir. Titreşim için bir diğer önlem ise 

üretim yöntemidir. CountAir olabildiğince tek parça kompozitten imal edilmesi 

planlanmaktadır. Şekil 15’de görüldüğü gibi tasarımda pervanelerin etrafı daralan geometri ile 

kaplanarak ses dalgalarının olabildiğince çevreye yayılmadan dağıtılması amaçlanmıştır. 

Ayrıca tasarımdaki gri renkteki alanda ses ve darbe izolasyonu için köpük kullanılarak gürültü 

azaltmada maksimum verim elde etmek amaçlanmıştır. Araç yolcu kabininde melamin sünger 

ve epdm kauçuğu kullanılarak kabin içi gürültü azaltılmaktadır.  
 

2.3. Aracın Güvenlik ve Emniyeti  

 

Tablo 10: Öngörülen Riskler ve Çözümler 
  

Problem Önlem 

Motorların Arızalanıp Çalışmaması 

CountAir’de toplam 8 rotor bulunmaktadır. 8 rotorun ürettiği itki  185 kg’lık faydalı 

yükte hover durumu için gerekli itkiden 1.75 kat fazladır. Bunun sonucu olarak 2 

motorun arızalanması neticesinde CountAir yolculuğuna devam edebilir. CountAir, 

4 motor arızalanmasına kadar güvenli iniş yapabilmektedir.  

Motorların Gerekli İtkiyi 

Sağlayamaması veya Batarya 

Sisteminin Motorlara Güç 

Sağlayamaması 

Motorlara güç sağlanamaması veya motorların çalışmayı durdurması durumunda 

CountAir düşüşe geçecektir. Kullanıcıları fırlatma gibi sistemler kullanıcıları 

kurtarsa da düşen araç çevreye büyük zararlar verecektir. Bu yüzden yolcuların 

öncelikli olarak kurtarılmasına ek olarak aracın da kurtarılması hedeflenmiştir. 

Güvenli yere iniş için paraşüt sistemi kullanılmıştır. Cirrus Airframe Parachute 

System gibi sistemler kullanılarak güvenliğin arttırılması hedeflenmiştir. Bununla 

birlikte paraşüt sistemlerinden alçak yüksekliklerde yeterli performans alınamadığı 

için Dış Airbag tasarımı yapılmıştır. Altimetreler yardımı ile yükseklik ölçümü 

yapılır ve  araç yere yaklaştığı zaman Airbag’in açılmasıyla aracın yumuşak iniş 

yapması sağlanır. 

Pervanelerin Kullanıcı veya Uçan 

Canlılara Zarar Verme İhtimali 

Pervanelerin etrafı kapatılarak, kullanıcıların bir dikkatsizlik sonucu pervanelere 

temas etmelerinin önüne geçilmiştir. Ayrıca bu koruma uçan canlıların da pervane ile 

temas etmesini önemli ölçüde engellemektedir. 

Hatalı Veriler Sensör verileri ve sistem modelinin verileri, kalman filtresinden geçirilerek otopilot 
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sisteminin daha tutarlı veriler ile çalışması sağlanacaktır. 

Uçan Arabaların Bakım Tarihinin 

Geçmesi veya Bakımların 

Aksatılması Durumunda 

Oluşabilecek Sorunlar 

Havacılık sektöründe bakım çok önemli ve sık yapılan bir durumdur. Diğer uçan 

araba modellerinde kullanıcılar araçlarını sık sık bakıma götürmeyi 

aksatabileceklerdir. Bakım işlemleri kullanıcılara iş yükü olarak geri dönecektir. 

CountAir’de uçuş itki sistemleri kullanılmadığı zaman CountAir merkezlerinde 

olacağı için bakımların daha sık ve aksatılmadan yapılması ile araç güvenliği 

artacaktır. 

CountAir Merkezinden Gelen Rota 

Bilgilerinin Hatalı Olması 

Durumunda Araçların Diğer 

Araçlarının Rotalarına Girip 

Çarpışma Riskinin Olması veya 

CountAir Merkezi ile Bağlantının 

Kopması 

CountAir araçlarının güvenli ulaşım yapabilmesi için tasarlanan hava otobanında 

kullanıcılar gitmek istedikleri yeri merkeze bildirir, bunun sonucunda da merkez 

diğer araçların rotalarını da dahil ederek CountAir için en verimli, en hızlı ve en 

güvenli şekilde bir rota belirler ve araca iletir. Herhangi bir rota veya beklenmeyen 

durum oluşması ihtimalini engellemek için yakın bölgelerdeki araçlar anlık rotalarını 

yakınındaki araçlar ile paylaşır ve bunun sonucunda herhangi bir rota çakışması 

olması durumunda şekil 20’deki gibi manevra yapılarak olası bir kaza durumu 

engellenir. Ayrıca CountAir ile merkezin iletişim kuramaması olasılığı göz önüne 

alınarak aracın uçuş kontrol bilgisayarları araç için anlık olarak acil iniş rotası 

oluşturur ve bu rotayı anlık olarak merkez ile paylaşır. Araç, iletişim koptuğunda 

güvenli acil iniş rotasını uygular ve kontrol izleme istasyonu, iletişimi kopan aracın 

acil iniş rotasına göre diğer araçları organize etmektedir. 

Uçuş İtki Sistemi ile Gövdenin 

Bağlanmasını Sağlayan Otonom 

Kilit Sistemlerin Siber Saldırıya 

Uğrayıp Devre Dışı Bırakılması 

Kilit sistemleri, gövdenin uçuş itki sistemine güvenli şekilde bağlanmasını sağlar. 

Toplam 5 adet kilit sistemi bulunmaktadır. Bu kilit sistemlerinin 4’ü otonom kilit 

sistemidir. Otonom sistemlerde arıza veya siber saldırı olmasına karşılık 1 tane 

manuel kilit eklenmiştir. Kullanıcı araca bindiğinde 2 koltuğun arasındaki kilit 

sistemini döndürerek yukarı iter. İki yana açılan bu kilit sistemi, CountAir’ın selenoid 

kilitlerinin devre dışı kalması halinde gövdenin uçuş itki sistemine bağlı kalmasını 

sağlaması için tasarlanmıştır. 

Otonom Sistemlere ve Telemetri 

Sistemlerine Siber Saldırı 

CountAir sürekli internet bağlantısı ve Anomaly Detection System kullanarak daha 

gelişmiş bir siber güvenlik sunmaktadır. Yerel ağlarda oluşabilecek saldırılar System 

sayesinde önceden tespit edilerek buna göre önlemler alınması sağlanmaktadır. 

Ayrıca araçların konum tespitlerinin bilgisayar korsanları tarafından yapılmaması 

için CountAir Detection sistemi geliştirilmiştir. 
 

Yakıt Hücrelerinin Fazla Isınması 

Durumlarında ve Olağan Dışı 

Durumlarda Batarya Paketinde 

Yangın Oluşması 

Liquid Foam Bag teknolojisini geliştirilerek batarya yangınlarına çözüm bulmayı 

hedeflenmiştir. Burada amaç, paketteki olağan ve istem dışı olan sıcaklık 

yükselişlerini sensörler yardımıyla tespit edip  geliştirilen köpük sisteminin patlama 

yardımıyla modülleri kaplayarak yangın veya olağandışı durumu  soğutucu etkisiyle 

etkisiz kılmaktır. 

Hava Durumuna Karşı Önlemler 

CountAir’da yıldırım çarpmalarına karşı uçaklarda kullanılan EDS ve Bonding 

sistemleri kullanılmıştır. Yıldırım, kompozit malzemelerde kalıcı hasara yol açar ve 

uçmayı imkansız kılar; fakat bondingler sayesinde enerji EDS sistemiyle araç dışına 

aktarılır ve güvenli uçuş devam eder. 
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Yedek Batarya 

Bataryada oluşan sorun neticesinde bataryanın motorlara yeterli gücü sağlayamaması 

durumunda yedek batarya sistemi devreye girmektedir ve motorlara iniş için yeterli 

gücü sağlamaktadır.   

Erken Arıza Tespit Sistemi 

CountAir araçlarında arıza tespit için kullanılan sensörler ve yazılımlar ile araçlarda 

arızalar oluşmadan oluşabilecek arızalar tespit edilecektir. Yolculuk hakkındaki 

veriler ve mevcut teknik durum, araçtan kontrol izleme istasyonuna aktarılarak 

sorunlar oluşmadan müdahale edilecektir. 

Elektrikli Araçlarda Oluşabilecek 

Kaza Durumlarında Elektrik 

Kaçakları 

Bu durum hem kurtarma ekipleri için hem de araç içindeki kişiler için ciddi hayati 

bir sorundur. CountAir’de kullanılan yarı iletken teknolojisi ve bataryaya bağlı 

kablolar küçük patlayıcı yükler ile kaza durumunda tüm kablo bağlantı bölümleri 

patlatılır ve elektrik akımı kesilir. 

Yedekli Güvenlik ve Aviyonik 

Sistemler 

CountAir sistemlerinde oluşabilecek arızalarda aracın güvenliğinin sağlanması ve 

sürdürdüğü görevi başarı ile tamamlayabilmesi için yedekli sistemler kullanılmıştır. 

Ataletsel ölçüm üniteleri, hava veri terminali  modülleri, sensörler gibi aviyonik 

sistemler birden fazla kullanılarak yedeklenmiştir. Bazı durumlar için hata toleransı 

oluşturularak arızalanan sistemin görevlerini diğer sistemler telafi edebilmektedir. 

Örneğin kullanılan mems GPS sensörlerinde arıza olduğunda veya GNSS ile iletişim 

kesildiğinde CountAir’ın çevresel farkındalığını arttırmak için kullanılan diğer 

sistem olan Yer İşareti Tanıma ve Görsel Duruş Tespit yapay zeka sistemleri, aracın 

GPS ve sensörlere ihtiyaç duymadan aracın çevresel farkındalık görevini üstlenecek 

ve böylece CountAir’ın güvenli bir şekilde ulaşımına devam etmesi sağlanacaktır. 

 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ  
 
3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

 

 
 

Şekil 16. A Kullanıcısının Rota Planı 
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A kullanıcısı şehrin batı yönünde yaşamaktadır. Kullanıcının sabahları şehir merkezindeki iş 

yerine ulaşımı köprüdeki yoğun trafikten dolayı 2,5 saate kadar çıkmaktadır. Bu sebeple A 

kullanıcısı işine geç kalmakta ve trafikte geçirdiği zamandan dolayı kullanıcının yaşam kalitesi 

düşmektedir. Bu yüzden bir çözüm arayışına girerek uçan araba modellerini araştırmaya başlar. 

Kendi araç kriterlerini çevreci, uygun fiyatlı, modern bir tasarıma sahip ve Nesnelerin İnterneti 

teknolojisi ile donatılmış olarak belirlemiştir. Bu kriterlere göre; kendi duraklarında sadece 

yenilenebilir enerji kaynaklarından türetilmiş elektrik enerjisi kullanan, sadece gövde satışı ile 

uçuş itki sistemini kiralanabilir şekilde sunarak diğer uçan araba modellerindeki gibi sürekli 

kullanmayacağımız uçuş sistemini satın almak zorunda bırakmayan ve bu sayede çok daha 

uygun fiyatlı olan, topluma yayılabilen, modern şık bir tasarıma sahip olan, hayat düzenleyici 

ve kullanıcı dostu olan CountAir’in kendi kriterlerine çok uygun olduğunu fark eder. Ardından 

bir gövde satın alır ve 5 yıllık kara itki sistemi aboneliğine sahip olarak CountAir’i 

deneyimlemeye başlar. Sabah iş yerine gitmek için evinden çıkar ve 1 km ötedeki CountAir 

durağına ortalama 10 dakika sürecek olan hareketine başlar. 
 

 
Şekil 17. CountAir App Tasarımı 

 
CountAir durağına yaklaştığında şekildeki gibi telefonundan uygulamaya girerek gitmek 

istediği yeri işaretler. Ardından kontrol izleme istasyonu, diğer araçların rotalarını gözeterek 

araç için bir rota oluşturur. Bu rotaya uygun şarj seviyesine sahip uçuş itki sistemi gönderir ve 

uçuş itki sistemi A kullanıcısının aracının gövde kısmına bağlanarak şehir merkezindeki iş 

yerine doğru yolculuğa çıkar. İş yeri ve durak arasındaki mesafe yaklaşık 15 km’dir. 

Karayolunu kullanan araçlar köprüdeki sıkışık trafikten dolayı bu mesafeyi ortalama 100 

dakikada almaktadır. CountAir ile 110 km/h hız ile 150 m irtifada bu yolculuk yaklaşık 10 



 

22 

 

MARMARAIR 

dakika sürmektedir. İş yerine geldiğinde işyerinin çatısında bulunan iniş noktasına inerek 

CountAir’i park eder. Uçuş itki sistemi, gövdeden ayrılarak en yakın CountAir istasyonuna 

giderek şarj olmaya geçer veya şarj durumuna göre o an uçuş itki sistemine ihtiyacı olan diğer 

kullanıcıların araçlarına bağlanarak ulaşıma devam eder. A kullanıcısı, işyerindeki mesaisinin 

bitimine yakın telefonundaki uygulama aracılığı ile CountAir uçuş itki sistemini çağırıp 

yaklaşık olarak aynı irtifa, aynı hız ve aynı süre diliminde şehrin batı yakasındaki evine en 

yakın CountAir durağına gider ve böylece CountAir uçuş itki sistemi, kara itki sistemine 

bağlanır. Kara itki sistemine bağlandığında uçuş itki sistemi ayrılır ve uçuş itki sistemi o anki 

duruma göre hareket ederek sürdürülebilir hızlı bir yolculuk sunmaktadır. Ardından kara itki 

sistemine bağlanarak ulaşımını tamamlamak üzere yola koyulmaktadır. Iot tabanlı teknolojiler 

ile kullanıcının sesli şekilde ihtiyaçlarını komut verdiği CountAir araçlarının ev ile iletişime 

geçmesiyle zamandan çok daha verimli şekilde yararlanır. Kullanıcı, CountAir kullanmaya 

başlayarak işe gittiği günlerde yaklaşık 100 dk tasarruf etmektedir. Bu şekilde hem daha mutlu 

ve daha verimli çalışmakta hem de sadece havayolunu kullandığı zamanlarda uçuş itki 

sisteminin ücretini ödeyerek daha uygun fiyatlar ile CountAir’a sahip olmanın mutluluğu 

içindedir.   
 

3.2. Hava Trafik Yönetimi Sistemi 
 

Hava yolunda oluşabilecek kaza durumlarında şehre ve çevreye çok ciddi zararlar 

verilebilmektedir. Bu yüzden uçan arabaların uçuşta otonom olması önemlidir. Bu özellik 

bütünleşik kavrama, düşünme, iletişim kurma ve kontrol etme özelliklerini içermek zorundadır. 

Bu özellikler; uçuş kontrol bilgisayarları, sensörler, lidar-radar sistemleri ve yazılımlar ile 

sağlanacaktır. Araçlar, ADS-B yayınları üzerinden takip edilerek olumsuz koşullar 

engellenecektir. 
 

3.3. Hava Otobanı Tasarımı 
 

Havacılık sektörü hataya yer olmayan bir sektördür. Uçan arabaların otonom teknolojiler ile 

donatılması bu araçları belli düzeyde güvenli yapsa da araçlar düzenli bir hava trafiği ile 

desteklenmelidir. Bu desteğin sağlanmadığı durumlarda araçlar sürekli manevra yapmak 

zorunda kalabilir ve engellerden kaçarken diğer engellere çarpabilir. Bu yüzden bu araçlar, 

konfor ve güvenlik açısından çok sık manevra yapmak zorunda olmamalıdır. Yapılan hava 

otobanı tasarımında ilk kriterimiz uçan araçların birbirlerine çok fazla yaklaşmasını 

engellemektir. Bu bağlamda araçlar RF haberleşme sistemi ile kontrol izleme istasyonlarına 

gidecekleri yeri bildirir. İstasyonlar tarafından diğer araçların rotaları gözetilip  algoritmalar 

tarafından bir noktadan aynı zaman diliminde araçların geçmesi engellenerek her araç için 

verimli ve hızlı bir rota oluşturulur. Ardından cloud computing sistemine kayıt edilerek diğer 

araçların rotaları da bu sistem üzerinden yönetilir. CountAir araçlarındaki algoritmalar anlık 

olarak kendini güncelleyerek acil iniş planı oluşturur. İstasyon ile iletişimi kesildiğinde araçtaki 

duruma göre bu acil iniş rotasını uygulamaya koyabilir veya istasyonun verdiği son rotadan 

ilerleyerek ulaşımını tamamlar. Araç acil iniş rotasını kontrol izleme istasyonu ile paylaşır. 

İstasyon ile iletişim kopukluğu oluştuğu zaman istasyon tarafından diğer araçların rotaları 

güncellenir. Acil iniş uygulayan aracın rotasına ve aracın yolculuğuna devam etme durumuna 

karşı kontrol izleme istasyonu, araca ilettiği son rotaya göre diğer araçların bu rotalardan 

geçmesi araçtan telemetri alıncaya kadar engellenir. 
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Şekil 18. CountAir Kontol İzleme İstasyonu ile Haberleşme Şeması 
 
Şekil 18’de iki aracın istasyon ile haberleşmesi gösterilmiştir. Öncelikle istasyonun olmadığını 

düşünelim. İki aracın gitmek istedikleri konumlar sonucunda rotalar şekilde kırmızı çizgideki 

gibi kesişecektir. Bu kesişme sonucunda araçlar birbirlerine yaklaşacak ve kaza riski artacaktır. 

Kaza riskleri dışında araçlar yavaşlamak zorunda ve ani manevralar yapmak zorunda 

kalacaklardır. Bu şekilde uçuşlar verimsiz ve tehlikeli olacak, batarya boşalımı hızlanacaktır. 

Tasarlanan sistemde, kontrol izleme istasyonu tüm araçların gidiş noktalarını bildiği için 

şekildeki gibi araçlar birbirlerinin rotalarına girmeden, duraksamadan, en kısa rotadan ve hızlı 

bir şekilde ulaşımlarını sağlamaktadır. 
 

 
 

Şekil 19. Havayolu İrtifalandırma Şeması 
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Şekildeki irtifalandırma seviyeleri araç özelliklerine göre yapılmıştır. 0-100 m aralığı, dronelar 

için uygun irtifa düzeyidir. 100-220 m aralığı CountAir sivil yolcuları ve lojistik faaliyetler için 

tasarlanmıştır. Bu irtifada hız sınırı 110 km/h’dir. 220-300 m aralığı first class yolcular ve acil 

ulaşıma ihtiyacı olan araçlar için tasarlanmıştır. Bu irtifa düzeyinde araç sayısı daha az olacağı 

için bu irtifadaki araçların hız sınırı 130 km/h’e arttırılmıştır. Bu irtifalandırma seviyeleri 

yapılmasının amacı, drone gibi küçük araçlar ile uçan arabaların çarpışma riski olmadan güvenli 

ve hızlı bir ulaşım sağlaması ve acil ulaşım önceliğine sahip olan emniyet güçleri, sağlık 

hizmetleri gibi araçların ulaşımlarını daha hızlı gerçekleştirmesidir. İrtifalandırma seviyeleri 

daha da çeşitlendirerek özelleştirilebilir. Örneğin drone hava sahası güvenlik, gözetim, acil 

durumlarda hızlı malzeme taşıma gibi görevleri olan dronelar ile kargo taşımacılığı yapan 

drone’lar irtifalandırılarak hız sınırı belirlenebilir. 
 
3.4.    Araçların Havada Hareket Kuralları 
 

Araçların üyelik seviyelerine (First Class Yolcu) ve öncelikli araç (emniyet, sağlık kurumu, 

devlet yöneticileri gibi) olup olmamasına göre yolculuk yapacakları irtifalar  değişmektedir. 

Buna bağlı olarak azami hız da yüksekliğe bağlı olacaktır. Daha yüksek üyeliklerde araçlar 

daha yüksek aralıklarda uçuş yapacaklardır ve bu yüksekliklerde daha az araç olduğu için daha 

hızlı hareket edebileceklerdir. Bu satış stratejisi ile CountAir’ın kar marjı artacak ve yeni 

yatırımlar yapılarak büyük bir firma olma hedefiyle devam edilecektir. Araçların havadaki 

rotaları kontrol izleme istasyonuna bağlı olacağı için herhangi bir kural hatası CountAir 

sorumluluğundadır. 
 
3.5.    Araçların Haberleşmesi 
 

CountAir araçlarının rota bilgileri, durum verileri ve bulunduğu ortam bilgileri kontrol  izleme 

istasyonları ile paylaşılmalıdır. Bu şekilde uçan tüm araçlar izlenecek ve rota ayarlamaları, 

diğer araçların rota bilgilerine göre yapılacaktır. Bu araçlar, kontrol izleme istasyonları ile 

sürekli olarak iletişim halinde olmalıdır. Bu özellik telemetriler ile sağlanacaktır. Bu veri 

aktarımının gizli kalması, dışarıdan gelebilecek siber saldırılara karşı çok önemlidir. Bu yüzden 

kullanılan telemetriler şifrelenmiş şekilde kullanılacaktır. 
 
İstasyon ile Haberleşme: Şehir içine yerleştirilen antenler sayesinde CountAir’dan  modüle 

edilerek frekansı arttırılmış sinyaller, izleme istasyonlarına iletilecektir. Modülasyon olarak 

DSM (Dijital Spekturum Modülasyonu) kullanılacaktır. Bunun sebebi, aynı frekans bölgesinde 

çalışan birden fazla araç olması durumunda frekans bantları arasında geçişlerin yapılmasını ve 

böylelikle sinyallerin birbirlerini minimum oranda etkilemesini sağlamaktır.  Kontrol izleme 

istasyonları, araçlar ile bağlantı kurabilmek için radyo kumanda sistemine, telemetri alıcı 

sistemi gibi sistemlere ve bu dataların izlenebileceği yazılıma sahip olmalıdır. 
 
Veri linkleri: Veri linkleri; yüksek hızlı veri transferi, veri güvenliğinin sağlanabilmesi, 

verilerin izlenebilmesi, ses ve verilerin tek bir paket içinde gönderilebilmesi gibi özellikleri 

içermelidir. Bu özellikleri karşılayacak LOS sayısal tabanlı veri iletim linkleri kullanılacaktır.  

 

 

 



 

25 

 

MARMARAIR 

Anten Uygulamaları: Araçlar ile kontrol izleme istasyonları arasında gerçek zamanlı veri 

aktarımını sağlayan veri iletim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. CountAir’dan gelen verilerin 

ileti hızının yüksek olması ve veri kaybının olmaması gerekmektedir. Bu özellikleri sağlaması 

için otomatik takip antenleri ve dipol antenler birlikte kullanılacaktır. 
 
CountAir Araçları Arasındaki İletişim: Kontrol ve izleme istasyonundaki algoritmalar 

tarafından CountAir’ların rota bilgilerinin oluşturulmasından ve aracın yönlendirilmesinden 

dolayı diğer araçlar ile sürekli olarak rota planlamasını paylaşılmasına gerek yoktur. Güvenlik 

tedbirleri açısından yakın menzildeki diğer araçlar ile oluşabilecek çarpışmaların engellenmesi 

amacıyla her bir CountAir, yakın menzildeki iletişim ağı içerisindeki diğer CountAir’ların rota 

bilgilerine erişerek rota kesişmesi durumunda kaçış manevrası planlamaktadır. 

 
   Şekil 20. Kaçış Manevrası Uygulanması 

 
 

3.6.    Araca Biniş ve İnişin Nasıl Olacağı 
 

CountAir iniş operasyonu iki şekilde yapılır. CountAir durağına iniş yapıldıktan sonra 

karayolunun kullanılması durumunda, gövde kara itki sistemine bağlanır ve uçuş itki sistemi de 

gövdeden ayrılarak şarj olmaya geçer. Karayolunun kullanılmadığı ve sadece iniş yapılmak 

istendiği durumda ise iniş takımı açılır ve güvenli noktaya iniş yapılır. Kullanıcının  talep etmesi 

halinde iniş yaptıktan sonra  uçuş itki sistemini istasyona geri gönderebilmesi mümkündür. 

Havada hareket etmeyi talep etmesi halinde ise, eğer gövde kara itki sistemine bağlı ise en yakın 

istasyona gidip uçuş itki sistemine bağlanacaktır. CountAir, havada tam otonom hareket ettiği 

gibi inişlerde de otonom şekildedir. Otonom iniş için yüksek güçlü mikroişlemciler, gelişmiş 

stokastik sensör füzyonu ve ileri konum bulma algoritmaları kullanılarak güvenli bölgeye ya 

da kara itki sistemi üzerine iniş yapılacaktır. 
 
 
3.7. Rota Planlamanın Nasıl Yapılacağı 
 

Kullanıcı CountAir’a bindiğinde telefonu ile gideceği yeri uçuş itki sistemine bildirecektir. 

Uçuş itki sistemi, bildirilen gidiş yerini kalkıştan önce kontrol izleme istasyonuna iletecektir. 

Bu bilgi doğrultusunda kontrol izleme istasyonundaki yazılımlar, diğer araçların rota bilgilerine 

göre rota oluşturup bu rotayı uçuş itki sistemi ile paylaşacaktır. Seyahat sırasında tüm araçların 

anlık rota planları merkeze iletilecektir. Gelen bu rota bilgilerine göre diğer araçların rotaları 

ile kesişmesi engellenecektir. Daha uygun bir rotanın olması durumunda kontrol izleme 

istasyonundaki yazılımlar rotayı tespit edip uçuş itki sistemi ile paylaşacaktır. Kullanıcının 

gidiş yerini değiştirdiği durumlarda, kontrol ve izleme merkezi, diğer araçların rota bilgilerine 

göre yeni bir rota oluşturup CountAir’ın uçuş itki sistemi ile paylaşacaktır. 
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Şekil 21. CountAir Kontrol İzleme İstasyonu 
 

 
3.8.  İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepkiler 
 

Araç, kontrol izleme istasyonu ile iletişim kuramadığı durumlarda, istasyonunun ilettiği son 

rotadaki hız değerleri ile ilerleyip varacağı noktaya kullanıcıyı ulaştıracaktır. Kontrol ve izleme 

istasyonu, diğer araçların rotasını istasyona bağlanamayan aracın son rota durumuna göre 

düzenleyecektir. Oluşabilecek belirsizlik her otonom sistem için ciddi sorun oluşturur. Bununla 

birlikte öngörülmeyen durumlarda CountAir otonomisinde AlphaZero gibi derin sinir ağları 

kullanılarak her defasında kendini öğrenerek geliştiren bir yapay zeka kullanılacaktır. Böylece 

şehirdeki bilinmeyen durumlar azaltılacak, gün geçtikçe kusursuz hale getirilecektir. Hava 

durumunun gün içinde sürekli takibi yapılarak şiddetli fırtına gibi uçuşa uygun olmayan 

durumlarda uçuşlar askıya alınacaktır. CountAir’da yıldırım çarpmalarına karşı uçaklarda 

kullanılan EDS ve Bonding sistemleri kullanılmıştır. Yıldırım, kompozit malzemelerde kalıcı 

hasara yol açarak ve uçmayı imkansız kılar , bondingler sayesinde ise enerji EDS sistemiyle 

araç dışına aktarılarak güvenli uçuş devam eder. Acil sağlık müdahalesi gerektiren durumlarda, 

araçların hastane üzerine konumlanmış heliportlara yönelmesiyle hızlı bir şekilde hastaneye 

ulaşım sağlanır. 
 
GPS Sisteminde Oluşabilecek Kesintiler: Araç, GPS sisteminde yaşanacak aksaklıklarda 

konumunu saptamakta sıkıntı çekecektir. Bu problemin önüne geçmek için Modern mems 

(mikro-elektromekanik sistem sensörü) sensörleri kullanılmıştır. Bu sensörler sürekli olarak 

aracın yönü ve hızındaki değişiklikleri kaydederek bilgileri değerlendirmekte ve navigasyon 

sistemine iletmektedir. Sistem, bilgileri GNSS küresel navigasyon uydu sisteminden gelen 

pozisyon verisiyle birleştirerek navigasyon için kullanmaktadır. Tüneller gibi GPS sinyalini 

kesintiye uğratacak bir durum meydana geldiğinde bu sensörler kurtarıcı olmaktadır. Ayrıca 

Mems sensörleri dışında CountAir’de Baykar tarafından gerçekleştirilmekte olan ‘Yer İşareti 

Tanıma’ ve ‘Görsel Duruş Tespit’ yapay zeka sistemleri kullanılacaktır. Bu sistemler GPS ve 

sensörlere ihtiyaç duymadan aracın çevresel farkındalığını sağlayacaktır. Uçuş sırasında 
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sensörlerden alınan verileri iyileştirmesi ve derin öğrenme sayesinde kendini geliştirmesi 

sonucu uçuş kusursuz olacaktır.  
 

Statik veya Dinamik Engellerle Çarpışma Riski: CountAir, uçuş güvenliğini tehlikeye sokan 

durumlarda bağımsız olarak anlık olarak manevra yapmalı ve bu tehlikelere karşı otomatik 

olarak kaçış planı oluşturmalıdır. Bu sistem, CountAir kontrol ve izleme merkezinden bağımsız 

çalışmalı ve çarpışma riski yakındaysa çarpışma riskini azaltacak manevra başlatmalıdır.  Bu 

özellikleri karşılayabilmesi için ACAS (Airbrone Collision Avoidance system) sistemleri 

kullanılmıştır. Bu sistemler sayesinde statik engellerden kaçabilecek, CountAir araçları ile 

çarpışma durumlarında çarpışma riskini azaltacak bir manevra başlatacaktır. CountAir rotorlu 

bir araç olduğu için kaçış manevrasının yüksek riskli olabileceği durumlarda anlık olarak 

duraksayıp yeniden rota oluşturabilecektir. 
 
3.9.    Yakıt/Batarya Durumu 
 

Kullanıcı şarj dolumunu elektrik bağlantısı olan her yerde yapabilmektedir. Bunun haricinde 

itki sistemleri kullanılmadığı zamanlarda duraklarda oldukları süre zarfında dolum 

yapılmaktadır. Yazılımlar, rüzgar ve uzaklığa bağlı olarak harcanan enerjiyi hesaplayıp 

gideceği rotada kestirim enerji ihtiyacını hesaplamaktadır. Bu hesaplamalar doğrultusunda uçuş 

itki sistemi, taşıdığı kullanıcıyı varması gereken noktaya götürüp kullanıcıyı bıraktıktan sonra 

en yakın durağa varması için harcayacağı enerjiye göre rotaya devam edip etmeme kararı 

almaktadır. Yeterli güç yoksa kullanıcıya bağlanmadan en yakın CountAir durağına gidilerek 

şarj dolumu yapılmaktadır ve kullanıcıya başka bir uçuş itki sistemi gönderilmektedir. 

 

 
Şekil 22. CountAir Şarj İstasyonu 
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4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL 
    

4.1. Tasarım Görselleri: Tasarım görselleri aşağıda verilmiştir.  
 

 

 
a)  CountAir’ın Farklı Açılardan Görünüşü 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) CountAir’ın Yan, Ön ve Arka Görünümü 
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4.2. Ölçeklendirilmiş Model: Araç modeli Ultimaker S5+ 3D yazıcıda PLA ve suda 

çözünübilen PVA flamentleri ile oluşturulmuştur. PVA burada support’ları oluşturulurken 

kullanılmış olup suda çözünmesi ile model elde edilmiştir. Kilit sistemleri için mıknatıs ve 

minifix (mobilya bağlantı aparatı) kullanılmıştır. Aracın astarında oto astarı kulllanıp akrilik 

boya ile boyanmıştır. İniş takımları sac tel bükülerek elde edilmiş bağlantı kısmında elektrik 

kablosu bağlantı elemanı kullanılmıştır.  
 

  

 
 
 

Ölçeklendirilmiş Model Boyutları: 20.5*22*10 cm 
 

Pervane:8 cm                                  Kara İtki Uzunluk: 14.6 cm      Uçuş İtki Genişlik: 20.5 cm 

Kara İtki Genişlik: 6.5 cm              Tekerlek Çapı: 1.1 cm              Ölçek: 1/19.25 

Yükseklik: 10 cm                           Uçuş İtki Uzunluk: 22 cm 
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4.3. Simülasyon:   
 

 
Simülasyondan görseller yukarıda paylaşılmıştır. Countair tasarlanırken animasyonu Unreal 

Engine’den tasarımın ana hatları Catia’dan, kilit ve analiz kısmı Solidworksten tasarımın detay 

hatları Cinema 4d otopark tasarımı Sketch up’tan resimlerin ayarları Adobe programları 

kullanılarak hazırlanmıştır. Matematiksel hesaplarda Matlab kullanılmıştır. 

 

Simülasyonda manuel kilit sisteminin ve iniş takımlarının çalışması gösterilmiştir. 

 

Bağlantı Linki 1: Aracın tanıtımı yapılmıştır. 

Uçan Araba Teknofest 2021 Marmarair Takımı CountAir Tanıtımı - YouTube 

 

Bağlantı Linki 2: Aracın Şehiriçi Simülasyonu Eklenmiştir.     

Uçan Araba Teknofest 2021 Marmarair Takımı CountAir Şehir Simülasyonu - YouTube 

  

Bağlantı Linki 3: 2. Videonun müzikden dolayı telif alması durumuna karşı müziksiz video 

eklenmiştir. https://youtu.be/rGUWWP7-o5k 

 

Bağlantı Linki 4: Polis Konsepti Tanıtımı  

Uçan Araba Teknofest 2021 Marmarair Takımı CountAir Polis Aracı - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Aw1sIdtGvs
https://www.youtube.com/watch?v=TC7fFy4fQy0
https://www.youtube.com/watch?v=6aBEg08ML_U
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