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ULUOS 

1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

1.1. Sistem Tanımı 

  

Aracımız uğur böceğinden ilham alınarak tasarlanmıştır. ULUOS uçan arabamız kara ve 

hava seyir tipine sahiptir. Aracımız karada maksimum 90 km/h hıza ulaşmaktadır. 120 kW kara 

elektrik motoru, 45 dakika araca itki sağlamaktadır. Aracımız kara seyri konusunda en büyük 

farklılığı kullandığı palet sistemiyle yapmaktadır. Bu palet sistemleri sayesinde; asfalt, dağlık 

alan balçık ve kum alanda seyrine sorunsuz bir şekilde devam edebilmektedir. ULUOS’un kara 

seyrinde bir diğer avantajı da açılır kapanır kanat ve pervane sistemleri sayesinde trafikte por-

tatif bir yapıya sahip olmasıdır. Aracımızın ağırlığı 1250 kg, boyutları 4100*3000*1900 mm 

olup otoyol şerit genişliği standartlarına uygun yapıdadır. Hava seyir sisteminde ise 8 adet per-

vane ve bunları destekleyen 8 adet 240 kW elektrik motorlarına sahiptir. Vtol uçuş özelliği olan 

aracımız 20 dakikalık bir güvenli uçuş süresine sahiptir. Aracımız maksimum 120 m/s yatay ve 

65.83 m/s dikey hıza ulaşmaktadır. Tüm bunların yanında ULUOS otonom sistemiyle kullanıcı 

dostu, elektrik motorlarıyla tam çevreci bir yapıya sahiptir. 

 

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 

Tablo 1.1 Sistem Performans Özellikleri Tablosu 

Sistem Performans Özellikleri Birimleri 

Hava Elektrik Motor Gücü 240 kW 

Maksimum Yatay Hız 120 m/s 

Maksimum Dikey Hız 65.83 m/s 

Havada Kalma Süresi 20 dakika 

Hava Gürültü Seviyesi 83 dB 

Hava Soğutma Sistemi Hava+Sıvı Soğutma 

Kara Elektrik Motor Gücü 120 kW 

Kara Sürüş Maksimum Hız 90 km/h 

Kara Sürüş Süresi 45 dakika 

Kara Gürültü Seviyesi 79 dB 

Kara Soğutma Sistemi Hava+Sıvı Soğutma 

 

1.3. Nihai Sistem Mimarisi 

 

 
Şekil 1. 1 Sistem Mimarisi 
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Sistem Elemanı Marka/Model Değişim Sebebi 

Hava Elektrik Mo-

toru 
OT-240150 

İtki kuvvetini sağlayamamıştır. 

(1.5'de detaylı anlatılmaktadır.) 

Hava Motoru İçin 

ESC 

Flier 120V 100A fırça-

sız 
Değişiklik yapılmamıştır. 

Hava Motoru İçin 

Batarya 

Leopard-Power 6S1P 

22.2V 30000 mah 40C 

lipo batarya  

Değişiklik yapılmamıştır. 

Kara Elektrik Mo-

toru 
Anhui Hong Tron  

Kavramsal mimaride marka 

model belirtilmemiştir. 

Kara Motoru İçin 

ESC 

Flier 120V 100A fırça-

sız 

Kavramsal mimaride marka 

model belirtilmemiştir. 

Kara Motoru İçin 

Batarya 

Leopard-Power 6S1P 

22.2V 30000 mah 40C 

lipo batarya  

Kavramsal mimaride marka 

model belirtilmemiştir. 

Palet  
Darpa Reconfigurable 

Wheel Track  

Kavramsal mimaride marka 

model belirtilmemiştir. 

 

1.4.  Alt Sistemler Özeti 

Güç İtki Tahrik Sistemi  

Araçta 8 adet OT-240150 model elektrik motoru kullanılmaktadır. Pervaneler iki kola 

ayrılmıştır ve her kolda 4 tane motor olacak şekilde yerleştirilmiştir. Pervaneler koaksiyel bir 

yapıyla montajlanmıştır.  OT-240150 motoru anlık 55 kW güç ve 220 A akım; maksimum 100 

kW güç, 400 A akıma sahiptir. Motorun sahip olduğu tork 150Nm ve kaldırabileceği ağırlık 

250 kg'dir. Motorun kendi ağırlığı 16 kg'dir. Batarya paketini sıcak ve soğuk iklim koşullarında 

optimum çalışma sıcaklığı arasında tutabilmek için BTYS(Batarya Termal Yönetim Sistemi) 

tercih edilmiştir. Motorda sıvı soğutma kullanılmıştır.   

Araçta motora uygun gücü sağlayabilecek Flier yüksek güçlü 120V 100A fırçasız ESC 

modeli seçilmiştir. ESC bilgisayardan programlanıp yönetilmeyi desteklemektedir. Toplam 72 

adet ESC kullanılmıştır. ESC için gerekli akım(1000A) bataryadan sağlanmıştır. ESC'nin ih-

tiyaç duyulduğu akıma göre batarya seçimi yapılmıştır. Her bir motor için 9 tane olacak şekilde 

Leopard-Power 6S1P 22.2V 30000 mah 40C lipo batarya seçilmiştir. 

Araçta kullanılan pervaneler kollarından 90 derece açı ile açık/kapalı olabilecek ve traf-

ikte yer kaplamayacak şekilde tasarlanmıştır. Pervaneler NACA 2412 profilinde tasarlanmıştır. 

Pervane veter uzunluğu 2000 mm, toplam rotor uzunluğu 250 mm'dir. Bir rotorda dört pervane 

bulunmaktır. Pervaneler CFRP temelli kompozit malzemeden üretilmiştir. Pervaneyi 

destekleyen kollar alüminyum alaşımından üretilmiştir.  

Güç-Aktarma Sistemi Kara Koşulu 

 

Araçta ön tekerleklere şaft ile bağlı 1 adet Anhui Hong Tron model elektrik motoru 

kullanılmıştır.  Kara motoru seçiminde Şekil 1.2’de hesaplama yapılmıştır. 
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Şekil 1. 2 Kara Motoru Hesabı 

Seçtiğimiz motor anlık 50 kW güç 1046 Nm tork; maksimum 120 kW güç, 2441 Nm 

tork üretmektedir.  Kara motorumuza 3 paralel Leopard-Power 6S1P batarya bağlanmıştır. Bu 

bataryalar sayesinde 40 dakika emniyetli sürüş sağlanmaktadır. 

 

Şekil 1. 3 KARA MOTORU ÖZELLİKLERİ 

Elektrik motorları 2 adet ana bileşenden oluşmaktadır (Rotor, Stator). Bataryada de-

polanmış olan enerji motora iletilmektedir. Bataryada ki doğru akım kontrol ünitesine 

gönderilerek alternatif akıma dönüştürülmektedir. Kontrol ünitesinde dönüşeme uğrayan el-

ektrik akımı motorun stator parçasına gönderilmektedir. Statorun iç duvarlarında bulunan 

karşılıklı dizilmiş bobin çiftlerinden sırayla akım geçmektedir (Üç bobin çifti olduğu için 1 

TUR = 3 FAZ). Bir tur akım geçişinden sonra elektromanyetik alan oluşmaktadır. Sabit statorun 

içinde oluşan bu elektrik akımı rotor üzerindeki iletken çubuklardan geçerek rotorun dönmesini 

sağlamaktadır. Rotorun dönmesi araba dişlilerini hareket ettirerek sürüş için gerekli mekanik 

enerjiyi yaratmaktadır. Şaft yardımıyla güç dişli kutusuna aktarılmaktadır. Dişli kutusundaki 

dişli oranı sayesinde direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak tekerleklere döndürme kuvvetini 

arttırır ve itme-çekme hareketini sağlamaktadır. Pinyon Kremayer Tip Dişli Kutusu seçilmiştir. 

Araç ön çekişe sahiptir.  
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Acil Durum Paraşüt Sistemi 

Araçta çeşitli acil durum önlemleri bulunmaktadır. Elektronik aksan çalışmadığında son 

seçenek olarak pilotların fırlatma koltukları devreye girmektedir. Özel tasarlanmış cam kokpit 

yaklaşık 60 derece saat yönünde açılarak fırlatma koltukları için uygun alanı oluşturmaktadır-

lar. 

  

Şekil 1. 4 Fırlatma Koltuğu Pozisyonu 

Enerji Depolama ve Termal Batarya Yönetimi Sistemi 

Elektrikli taşıtlarda farklı enerji depolama sistemleri mevcuttur. Araçta Lityum İyon Ba-

tarya ile enerji depolama sağlanmaktadır. Lityum İyon Bataryalar hafif ve iyi verime aynı za-

manda iyi bir enerji yoğunluğuna sahiptir.  

Bataryaların elektriksel eşdeğer devreler olarak modellenmesi planlanmıştır. Yüksek 

enerji yoğunluğu, uzun ömür ve hafif olma gibi bir çok avantajı bulunan Lityum-iyon pillerinin 

performans olarak en iyisi olduğu düşünülmektedir. Bu sebepten Lityum-iyon piller 

kullanılmıştır.   

 

Şekil 1. 5 Pillerin Karşılaştırılması 

Bataryalar karşılaştırılmış ve gerekli akımı karşılaması, akasitesi, C değeri göz önüne 

alınarak LiPo 30000 mah seçilmiştir.Toplam 72 adet 6S1P LiPo batarya seri bağlanmıştır. Seri 

bağlanan bataryalar 3x72 paralel bağlanmıştır. Böylelikle voltaj değeri ve akasite arttırılmıştır. 
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Şekil 1. 6 Bataryaların Karşılaştırılması 

Aracın elektronik aksanında herhangi bir problem yaşamamak için uygun sıcaklığı ko-

runması istenmektedir. Bunu sağlamak için öncelikle aracın ön ızgaralarından doğal hava akışı 

ve bir fan sisteminden yararlanılacaktır.  

Batarya paketini sıcak ve soğuk iklim koşullarında optimum çalışma sıcaklığı arasında 

tutmak için batarya termal yöntemi sistemi bulunur. Bu amaç doğrultusunda araçta sıvı 

soğutma-ısıtma sistemi kullanılmıştır. Pil modüllerine dolaylı yoldan temas eden indirekt sıvılar 

(etilen glikol su karışımı) kullanılmıştır. Bu akışkanların seçilmesinde pil modülü ve çevresi 

arasında daha iyi izolasyon ve performans sağlaması etken olmuştur. İyi bir termal performansa 

sahip olduğu için aktif sıvı soğutmalı sistem tercih edilmiştir. Batarya paketini optimum çalışma 

sıcaklığında tutması hücreler arası ısı dağıtımını önleyebilmesi seçimdeki en büyük etkenlerden 

olmuştur. 

Batarya Yönetimi Sistemi 

Batarya yönetim sistemi (BMS) bir veya daha çok hücreden oluşan batarya paketlerinin 

şarj ve deşarj sırasında denetimini ve yönetimini yapan sistemlerdir. Batarya paketlerinde akım, 

gerilim, sıcaklık vb. önemli değerlerin ölçümünü yaparak, optimum değerlerin dışına 

çıkıldığında sisteme müdahale eden yapılardır.Aracımızın tüm hareket gücünü elektrik motor-

larından aldığı için bu sistemin varlığı ve düzgün çalışması hayati önem taşımaktadır. 

LEOPARD POWER marka bataryamız 30000mah/22.2V/40C değerleri arasında 

çalışmaktadır. Yine bu batarya değerleri düzenli olarak alınarak ölçüm yapılacak gerekli 

görüldüğü taktirde BMS sistemi tarafından kullanıcıya belirtilecektir. Hücrelerle bu tarz sorun-

lar dengelerek pilden maksimum verim ve minimum sorun beklenmektedir. Aynı zamanda 

BMS sistemleri ile araç içi performans yine ayarlanabilmektedir. 

 Donanım ve yazılımdan oluşan bu sistem taşıttaki diğer elektronik denetim sistemleri-

yle etkileşimli çalışmaktadır. Elektriksel Eşdeğer devre belirlendikten sonra batarya sarj du-

rumu belirlenmektedir. Bu noktada Coulomb Sayma Yöntemi (SOC) seçilmiştir. Bu yöntem ile 

bataryada kalan kapasite belirlenmek için bataryaya giren ve çıkan akım değerleri ölçülür ve bu 

akımlar toplamsal olarak hesaplanarak gerekli SoC bilgisi alınır.  

Bir bataryanın sağlıklı şekilde şarj/deşarj olması ve ömrü azalmadan sağlıklı şekilde 

kullanılabilmesi için bataryanın belirli bir SoC aralığında çalıştırılması gereklidir.  Şekilde 

görüldüğü gibi 20<=SoC<=90 aralığı güvenli çalışma bölgesidir. 
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Şekil 1. 7 Bataryanın Güvenli Çalışma Aralığı 

Fren Geri Kazanım Sistemleri 

 

Aracımızda ağırlığının tüm fren sistemlerine uygun olmasından dolayı hidrolik fren sis-

temi seçilmiştir. Fren sisteminde fren merkez silindiri hidrolik basıncın iletimini sağlayan çelik 

borular fren teker silindirleri fren teker mekanizması bulunmaktadır. Bunların yanında araçta 

güvenliği sağlamak amacıyla otomatik fren sistemi kullanılmaktadır. Bir plc ve küçük servo 

motoru vasıtasıyla, sensörlerden alınacak veriler acil fren sisteminin devreye girmesini 

sağlayacaktır. Servo motorunun çalışması gerektiği durumlarda, ihtiyaç duyduğu güç çok az 

olduğu için ana bataryadan karşılanması uygun görülmüştür.  

Araç Yönlendirme Sistemi Hava Koşulu 

Aracımıza gerekli olan itki kuvveti sekiz rotor ile sağlanmıştır. Aracımıza gerekli olan 

dörder eş eksenli olarak dizilmiş 8 adet 55 kW gücünde BLDC elektrik motoru kullanılmıştır. 

Rotorlar, aracın ağırlık merkezinin sağ ve sol taraflarına yerleştirilmiştir. Rotorlardan 

sağ üst ve sol alttaki ikisi saat yönünde dönerken sağ alt ve sol üstteki ikisi saat yönünün ter-

sinde dönmektedir. Bu konfigürasyon, rotorda oluşan torkun ters yönde karşılık gelen rotor 

torku tarafından iptal edilmesine neden olmaktadır. Net aerodinamik tork ve açısal ivme sıfır 

olarak aracı dengede tutmaktadır. Sağa dönülmek istenirse, sağdaki rotorlar yavaşlatılıp soldaki 

rotorlar hızlandırılarak aracın hareketi sağlamaktadır. 

Araç Yönlendirme Sistemi Kara Koşulu 

Araçta elektromekanik direksiyon sistemi kullanılmıştır. Elektromekanik sistemi 

kullanımıyla yerden tasarruf sağlanırken, gürültüye neden olabilecek kayış aksamı da ortadan 

kaldırılmıştır. Hidrolik kontrollü direksiyon sistemlerine göre daha seri manevra kabiliyetine 

sahip olması ve yakıt tasarrufu da seçimimizde önemli parametreleri oluşturmaktadır. El-

ektromekanik direksiyonda, direksiyonun hız arttıkça sertleşmesi sağlanır; böylece yüksek 

hızlarda sürüş güvenliği sağlanmış olur. Direksiyon ECU (elektronik kontrol ünitesi) komu-

tasında otomatik park ve şerit takip sistemi kullanımını mümkün kılar. Aracımızda el-

ektromekanik sisteme ek olarak dört tekerlek yön sistemi (4WS) kullanımı da düşünülmektedir. 

Sistem sağ veya sol yönüne çevrildiğinde ön tekerleklerin 1/5 kadarını arka tekerleklerde hıza 

bağlı olarak sağa ve sola dönülmesini sağlar. Böylece araç park ederken kolaylık sağlandığı 

gibi yüksek hızdayken ve sollama yaparken güvenli sürüş sağlamaktadır. Direksiyon milinde 

teleskopik mil tercih edilmiş olup önden çarpmalarda sürücüyü korumaktadır. Mil kaza anında 

darbeleri kendi üzerine alarak iç içe girme veya katlanma şeklinde fonksiyonunu yerine 
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getirmektedir. Dolayısıyla darbe anında enerjisi sönümlenmiş olur. 

Süspansiyon Sistemi 

Aracımızda seçilen direksiyon sistemine uygun olarak aktif süspansiyon sistemi tercih 

edilmiştir. Sürüş rahatlığını ve konforunu sağlamak üzere ECU, sensörlerden aldığı sinyallerle 

direksiyon hareketlerini, frenleme durumunu, araç hızını, araç yüksekliğini, araç yükünü al-

gılar.Sistem yol şartlarına ve sürüş koşullarına göre otomatik olarak devreye girerek süspan-

siyon sistemine müdahale eder. Şekil 1.8’de aktif süspansiyon sisteminin entegre olarak 

çalıştığı sensörlerle olan akış şeması gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. 8 ECU Sistemi 

Aktif süspansiyon sistemi aracımızın modları arasında seçim ve geçiş yapmamıza da 

yarayan bir sistemdir. Araç yükseklik seçme anahtarı, sönümleme kuvveti kontrol anahtarı ve 

yükseklik seçimi modunu devre dışı bırakmak için kapatma anahtarı bulunur. Buradan sürücü, 

manüel olarak sisteme kumanda edebilir. Çalışma bölümünde yer alan süspansiyon ünitesi deli-

kleri azaltılarak akışkan yolu daraltılır ve sürüş sert(spor) konuma doğru kademeli olarak geçiş 

yapar. Delikler çoğaltılarak akışkan yolu genişletilir ve sürüş yumuşak(konfor) konumuna 

doğru geçiş yapar. Ayrıca araç yükseklik ayarı için, süspansiyon ünitesindeki akışkan miktarı 

artırılarak araç seviyesi yükseltilir, eksiltilerek araç seviyesi düşürülür. 

Otonom Araç Sistemleri 

Aracımız kara aracından ziyade bir hava aracı olduğu için otonom sistemlere ihtiyaç 

duyulmuştur. Aracımızın belirli sınırlamalara altında gidebilmesi kullanıcı güvenliği ve kon-

foru için gerekmektedir. Aracın hız , hava şartları, trafik işaretlerini algılama, farklı araçlarla 

mesafesini korumasına en uygun sistem olarak Yoyov4 tercih edilmiştir. Yoyov4 nesne tanıma 

sistemi tercih edilmesinden en önemli etken rakiplerine daha daha kolay programlanabilir ol-

ması , daha kısa tepki sürelerine sahip olmasıdır. Yoyov4 sensörler sayesinde nesneye sürekli 

sinyaller göndererek nesneyi tanır ve geri dönüşleri işleyerek aracın kontrolünü sağlamaktadır. 

Aynı durumu havada iken radardan anlık olarak çektiği verileri işleyerek aracın konumu ayar-

lamaktadır. 

 

Araç Yapısalı 

 Şasi araç formunu alması ve çarpışmalara karşı koruma sağlamak için önemli bir yapısal 

elemandır. Aracın şasi yapısında malzeme olarak karbon fiber kullanıldı. Hafif bir gövdenin 

durma ve hızlanma süresinin iyi olması, asit, baz ve organik çözücülere karşı dayanıklı olması 

isterlerini karşılamasından dolayı karbon fiber seçildi. Şasi tasarımı, merkez kabini koruyan bir 
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kafes oluşturmak için gövdeye bağlanan güçlendirilmiş yan raylar ve yan raylarla birleştirilmiş 

sol ve sağ sütunlarını tavan ve zeminle birleştiren üçgen şeklindeki yapıyı içermektedir. Bu yapı 

araç sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Şasinin yapısal malzemesi olan kar-

bon fiberin üretiminde, daha uzun ömürlü olması sebebiyle vakum infüzyon methodu tercih 

edilmiştir. 

 
Şekil 1. 9 Araç Şasi 

 

1.5. Uçuş Zarfı 

Dikey Kalkış Hesabı 

• Solidworks analizinden yararlanarak Fd= 18584 N bulunmuştur.  

 
Şekil 1. 10 Dikey Kuvvet Analiz Sonucu 

• W+ 𝐹𝐷 = 𝐹𝐿 + Thrust ve 𝐹𝐷 = 0.5*q*Vd²*Cd*A formülünde gerekli değerler yerine ko-

yulduğunda  𝑉𝐷= 65.83 m/s, 𝐹𝐿= 12452 N bulunmuştur.  
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Şekil 1. 11 Dikey Kalkış Sırasında Cd Katsayısı Analiz Sonucu 

• Analizde Cd katsayısı 0.49 olarak bulunmuştur. 

 

Motor gücü Fd * Vd formülünden 1224 kW bulunmuştur. Araçta 8 motor bulunduğu 

için her bir motora gerekli olan güç yaklaşık olarak 153 kW bulunmuştur. Her bir motorun itkisi 

Fd= m*g formülünden 237 N olarak bulunmuştur. Ön raporda MP240110 model motor 

seçilmişti fakat SolidWorks analizleri sonucunda bu motorun itki kuvvetini sağlayamadığı 

tespit edilmiştir. Bunun sonucunda yeni motor araştırması yapılmış ve OT-240150 model el-

ektrik motoruna karar verilmiştir.  

Tablo 1.1 Belirlenen Motor Teknik Özellikleri [14] 

 
Hesaplarımızda çıkan 65 m/s maksimum dikey hız şekil 1.12 Solidworks analizimizde 

doğrulanmıştır.  

 

 OT-

240150 
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Şekil 1. 12 Dikey Kalkış Hız Analizi Sonucu 

Uçuş Hesabı 

 

 

• √1 −
1

𝑇𝑅2

4
∗ √

2∗𝑚∗𝑔0

𝑝∗𝐶𝐷𝐴𝑒𝑓𝑓
∗ √𝑇𝑅  Formülünden 𝑉𝑌 .=151 m/s olarak bulunmuştur. 

Cd katsayısı yatayda SolidWorks analizi sonucunda 0.15 olarak bulunmuştur. 

 
Şekil 1. 13 Uçuş Sırasında Cd Katsayısı Analiz Sonucu 
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• Solidworks analizinden Fd=19660 N bulunmuştur.  

 
Şekil 1. 14 Yatayda Etkileyen Kuvvet Analiz Sonucu 

Yapılan hesaplamalar ile bulunan maksimum yatay hız 151 m/s değeri Solidworks ana-

liziyle doğrulanmıştır. Aracımızın maksimum yatay hızı 120 m/s olacak şekilde programlandı-

rılmıştır. 

 
Şekil 1. 15 Uçuş Hızı Analiz Sonucu 

Havada Kalma Süresi Hesabı 

Motora uygun gücü sağlayabilecek ESC seçimi yapılmıştır. Flier yüksek güçlü 120 V 

1000 A fırçasız ESC seçilmiştir. 
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TABLO 1.2 Belirlenen ESC Teknik Özellikleri [14] 

 

 ESC’nin ihtiyaç duyduğu akıma göre batarya seçimi yapılmıştır. Leopard-Power 6S1P-

22.2V 30000 mah 40C lipo batarya seçilmiştir. Her bir motor için 9S3P Leopard-Power 6S1P 

batarya bağlanmıştır.  

 

Pil akasitesi x C = Pilden anlık çekilecek akım.                                 (1.1) 

 (3x30) x 40 = 3600A 

  

Yapılan hesaplama sonucu anlık akım 3600A olup ESC için gerekli 1000A akım değerini sağ-

lamaktadır. 

  

 
Pil akasitesi  𝑥 60

anlık çekilen akım 
 = Havada kalma süresi                                            (1.2) 

 

  
30 𝑥 60

220
 𝑥 3= 24.5 dakika 

  

 Lipo bataryaların şarjının tamamen tüketilmemesi gereklidir. Yapılan hesaplama sonu-

cunda havada kalma süremiz 24.5 dakika bulunmuştur. Güvenlik açısından önerilen süremiz 20 

dakikadır.  

  

 RPM = Motor KV x Maksimum V                                                           (1.3) 

 5994 = 30 x (9 x 22.2) 

 

 Yapılan hesaplama sonucunda dakikadaki devir sayımız 5994 RPM (627.7 rad/s) olarak 

bulunmuştur. Bu değerin seçtiğimiz motor tarafından sağlanan 6000 RPM ile uygun çalışabile-

ceği hesaplanmıştır. 

 

 𝐹𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛 = 
𝑚𝑔

8
                                                                                (1.4) 

  

 1532.8 N = 
1250 𝑥 9.81

8
 

 

 Her bir motor için gerekli itki kuvveti 1532.8 N bulunmuştur. Bu kuvvete göre gerekli 

motor batarya ve ESC seçimi yapılmıştır. 𝑐𝑇 katsayısı bulunurken apcprop sitesinden yararla-

nılmıştır. 

Tablo 2.6 Prop-Ct Tablosu 
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 T = 𝑐𝑇
𝑝𝑟4

𝜋2 𝜔2 

 T= 0.1079 x 
 1.225 𝑥 0.754 

𝜋2  x 627.72                                          (1.5) 

 

 T= 1669.5 N 

Her bir motorumuzun itki kuvveti 1669.5 N bulunmuştur. Bu kuvvet her bir motor için 

gerekli itki kuvvetini sağlamaktadır. 

Verim Hesabı 

 

• Pervaneler için gerekli güç aşağıdaki formülden hesaplanmaktadır.  

   T= 1250*9,81=12262 N ; A = 2,5 m² ; Pnet = 549 kW gelmektedir. 

 

• Bir motorumuzdan elde ettiğimiz elektriksel güç = V*I= 100 kW gelmektedir. 8 

adet motorumuz var. Toplam 800 kW elektriksel güç sağlanmaktadır. 

• Verimimiz aşağıdaki formülden 0.68 gelmektedir. 

 
Pervane Analizi 

Aracımızda NACA 2412 pervane kullanılmıştır.  

 

 
Şekil 1. 16 NACA 2412 Pervane Üzerine Gelen Kuvvet ve Çıkabildiği Hızın Analizi 

Yapılan analizlerde pervanenin tamamı kullanılmış olup pervanenin her bir parçasını 

oluşturan Naca 2412 yapısını incelemek amacıyla sağ kesitten görüntüsüne bakılıp sonuçlara 

ulaşılmıştır. Analizler Solidworks 2020 programının Akış Analizi aracını kullanılarak yapıl-

mıştır. Sıcaklık, basınç ve hava yoğunluğu deniz seviyesi için kabul edilmiştir. Analiz sonu-

cunda beklenildiği gibi Naca profilinin uzun kenarında çevre artışı nedeniyle hız düşerken ba-

sınçta artış gözlenmiştir. 
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Şekil 1. 17 NACA 2412 CL/CD & Hücum Açısı 

Şekildeki grafikte NACA 2412 profilinin hücum açısına göre kaldırma/sürtünme katsayısı 

oranı verilmiştir. Uçuş sırasında pallerin açısı kaldırma kuvvetini etkilemektedir. Aynı zamanda 

motor gücüne bağlı olarak değişen pervane devri de oluşan itkiyi etkileyen önemli faktörlerdir. 

 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği  

 

GÜÇ İTKİ ELEMANI GÜVENLİK İÇİN ALINAN ÖNLEM OLASILIK RİSK SKORU

ELEKTRİKLİ HAVA MOTORU

 Aracımız bir hava aracı olduğu için güvenliğin en üst düzeyde 

tutulduğu nokta hava motorları olmuştur. Araçta herhangi bir 

motoru dursa koaksiyel çalışan 8 motor sayesinde güvenli bir 

iniş imkanı vermektedir. Uçuş zarfı hesaplarında 1.5 güvenlik 

katsayısı alınması güvenli ve dengeli bir iniş için belirlenmiştir. 

Rotor kısmında 5 kat karbonfiber kompozit malzeme 

kullanılarak hem hafiflik hem mukavimlik 

kazandırılmıştır.Motorların verimi her an takip edilerek olası 

bir tehlike önceden belirlenecektir.

Motorun havada durması  ÇOK DÜŞÜK(2)

ELEKTRİKLİ KARA MOTORU

Motorları araca bağlayan motor takozların mukavimliği 

yüksek tutulmuş. Herhangi bir hararetin önüne geçmek için 

motor düzenli olarak hava ve su sistemleri ile 

soğutulmaktadır.

Motor durması / sarsılması DÜŞÜK(3)

ESCLER

ESC'lerde etrafından sürekli olarak soğutma sıvısı geçirilmiştir. 

ESC'lerde herhangi bir arıza olması durumda yedek ESC'ler 

devreye girecektir.Arızanın devam etmesi durumunda  

otopilotun belirlediği noktaya kanatlarımızla süzülerek iniş 

yapılacaktır.

ESC'nin aşırı ısınması sonucu devre 

dışı kalması
YÜKSEK(8)

Lİ-PO BATARYA

Lİ-PO bataryalar hava ile ideal sıcaklıkta tutulması 

sağlanacaktır.Bataryalar, elektrik kaçağı oluşabilme ihtimaline 

karşı yalıtkan malzeme ile kaplıdır. Bataryaların bağlantılı 

olduğu kablolar, yanmaya karşı dayanımlıdır. Bataryalar 

kendilerini şarj etme özelliğine sahip olduğu için kalkış anında 

yeterli enerji alınamazsa batarya kendini şarjlayana kadar acil 

durumlar haricinde uçuşa izin verilmeyecektir.

Bataryanın aşırı ısınması sonucu 

devre dışı kalması ve yangın riski
DÜŞÜK(4)

ŞANZIMAN

Otomatik şanzıman sistemi kullanılarak şanzıman ve 

diferansiyeller sadece araç tarafından yönetilecek ve 

herhangi bir zorlama yapılamayacaktır.

Kullanıcının şanzımanı zorlaması ÇOK DÜŞÜK(2)

ELEKTRİK KABLOLARI

Yüksek elektrik akımı geçen kablolar kırmızı renklendirilerek 

tamir/bakım işlemlerinde kolaylık sağlanmıştır. Yüksek 

gerilimli kablolar haberleşme hatlarından uzağa 

yerleştirilmiştir. Kablolar aleve dayanıklı olacak şekilde 

üretilmiştir. Kablolarımızın kaçak ihtimaline karşı izolasyon ve 

topraklama yapılmıştır.

Kabloların sıcaktan tahrip olması ve 

elektrik kaçağı
ORTA (6)

GÜRÜLTÜ AZALTMA ELEMANLARI

Motor blokların çevresinde gürültü azaltma elemanlarının 

zaman içerisinde değiştirilerek kullanılması ve yanması zor 

olan poliüretan keçe ve telanın kullanılması.

Zaman içinde tahrip olması ÇOK DÜŞÜK(1)

MOTOR-PERVANE DÖNÜŞTÜRÜCÜ MİL

Motor-pervane arası bağlantı yapan millerin 

kırılma,eğilme,bükülmeye karşı mukavimli olması için ısıl 

işlemli paslanmaz kaplamalı çelikler seçilmiştir.

Millerin deforme olması DÜŞÜK(4)

MOTOR-PERVANE BAĞLANTI ELEMANLARI
Bağlantı elemanlarının mukavimlik hesapları yapılarak yeterli 

dayanım sağlayacak elemanlar seçilmiştir.
Bağlantı elemanlarının deforme 

olması
ÇOK DÜŞÜK(2)

MOTOR İLE BAĞLANTILI ÇALIŞAN SENSÖRLER

Kalkış öncesi tüm sensörlerden alınacak sinyallerle otonom 

kontrol yapılması ve sürücüye durumun ekranda belirtilmesi, 

uçuş sırasında oluşabilecek arızalara karşı sensörler yedekli 

olacak şekilde yerleştirilmiştir.

Sensörlerin zaman içinde görevini 

yerine getirememesi
DÜŞÜK(4)

OTO PİLOT
Yedek oto pilot sistem konularak aracın bir arıza halinde 

seyrine devam edebilmesi sağlandı.
Oto Pilot arızası ÇOK DÜŞÜK(2)

1-2 ÇOK DÜŞÜK (YEŞİL)     3-4 DÜŞÜK (SARI)    5-6-7-ORTA( TURUNCU)     8-9-10- YÜKSEK(KIRMIZI)



17 
 

ULUOS 

2.2.Gürültü Azaltma 

Araçlarda gürültü 3 kaynaktan oluşur. Bu kaynaklar; motor işletme gürültüsü, 

lastik/seyir hattı gürültüsü ve aerodinamik gürültülerdir. Gürültü aktif ve pasif olmak üzere iki 

şekilde önlenir. Aktif gürültü azaltma yönteminde mevcut gürültüye zıt bir ses dalgası üretilir 

ve bu dalga mevcut gürültüde parazite yol açıp gürültüyü azaltır. Pasif gürültü azaltma yönte-

minde ise mevcut gürültüyü azaltmak için gürültü emici malzemeler ve gürültü yalıtım 

malzemeleri kullanılır 

 Elektrik motoru tercih edilerek motor işletme gürültü azalması amaçlandı. Ses yalıtım 

özellikleri iyi olan CFRP kullanılıp motor kapalı bir alana alınarak gürültü azaltıldı. Motorda 

oluşan titreşimi sönümlemek için simself bitüm esaslı bantlar kullanıldı. Metal aksamlarda 

oluşan titreşimin azaltılması ile araç içerisine giren gürültüde azalma sağlandı. Motor bloğu 

Porsche’un da kullandığı sistem olan poliüretan, tela, keçe, halı karışımı ile kaplanarak ses 

yalıtımı sağlandı. Lastik ve seyir hattı gürültüsünü engellemek amacıyla palet sistemimizi 

Darpa tarafından üretilen Yeniden Yapılandırılabilir Tekerlek yapısı kullanılmıştır. Bu teker 

yapısı temas yüzeyinde sağladığı azalmayla gürültü azaltmada etkin rol oynar. Seyir sırasında 

oluşabilecek gürültüyü engellemek adına koaksiyel çalışan pervanemiz oluşan gürültüyü azalt-

mıştır. Aracımızda çevresel gürültüyü azaltmak için matematiksel ve alansal durumlar da göz 

önüne alınarak mümkün olan en büyük pervane çapı kullanılarak devir azaltılmıştır. Aracın 

zemininde polyester keçe kullanılarak ses yalıtımı sağlanmıştır. Bondeks bantta yapılan bu 

değişim araştırma sonuçlarında elde edilen veriler sonucunda yapılmıştır. Aktif süspansiyon 

sistemi tercihimiz, titreşim ve gürültü sönümlemede yardımcı olmuştur. Kullandığıımız Poli-

vinil  Bütral,  camdaki titreşimleri,  araç  içine  geçen  yol  ve  rüzgar  gürültüsünü  belirgin  

şekilde  azaltmaktadır. Polivinil  Bütral camlarda kullandığımız S-Lec Film radyasyon 

koruması yapması yanı sıra ısı ve ses yalıtımı da sağlamaktadır. Aracımızın koltuk tasarımı 

içerisinde kullandığımız polyester keçe, polyester ve doğal lifler gürültü azaltmaya yardımcı 

olmaktadır. Tasarımımızın içerdiği %5,3'lük bir delik alanı 2000 Hz civarındaki ses enerjisini 

%80 oranında emilimini sağlar. Aracımızda tüm bu pasif önlemlerin dışında aktif gürültü 

azaltma yöntemi de kullanılmaktadır. Aracımızın kabininde ön tasarım raporunda da belirt-

tiğimiz kabin içi kulaklıklar bulunmaktadır. Bu kulaklıklar aktif gürültü azaltma yöntemi pren-

sibinde çalışmaktadır. Kulaklık dışardaki gürültüleri analiz ederek  sahip oldukları dalga 

frekans ve genlikleri belirler. Analiz sonucunda gürültüye ait frekans değerlerine karşıt frekans 

dalgalarına sahip frekans üreterek kulağa gönderir. Dışarıdan gelen gürültü ve kulaklık 

mikrofonunda oluşturulan ses dalgaları gürültüsüz bir yolculuk geçirilmesini sağlar. 

 
Şekil 2. 1. Kulaklığın Çalışma Prensibi. 
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Solidworks 2020 programı Akış Analizi aracında akışın kanat profiliyle karşılaştığı 

bölgelerde 71 dB ve iki pervanenin aynı anda aynı konumda bulunması durumunda ise yaklaşık 

83 dB gürültüyle karşılaşılmıştır. Çıkan bu değerler aldığımız önlemler de göz önüne 

alındığında kullanıcı için herhangi bir probleme neden olmayacaktır. 

 

 
Şekil 2. 2. Pervane Desibel Analizi 

Araç yapısalında ise airofoil yapının getirdiği avantajla birlikte temas yüzeylerinde 

gürültü düzeyi yaklaşık 75dB seviyelerine oluşsa da bu ses seviyesi alınan önlemlerle birlikte 

çevre ve kabin için yeterli seviyelere inmiş olarak duyulacaktır.  

 

 
Şekil 2. 3. Araç Yapısal Desibel Analizi 
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2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti 

 

Tablo 2. 1. Güvenlik ve Emniyet Tablosu 

ARIZA 
ÖNEM 

SEVİYESİ 
ÖNLEM 

Camın Buharlaşması 8 

Dış ortama yakın camın iç yüzeyine iletken bir kap-

lama uygulanmıştır. Kaplamaya elektrik verilerek 

ısınma sonucu buzlanma önlenmektedir. 
 

  
Gövdede Korozyon Oluşumu 7 Gövdeye kaplama işlemi yapılmıştır. (Anotlama üze-

rine boyama işlemi) 

 

    

Palet Yağ Kaçağı 3 Paletin her iki ucuna sentetik kauçuktan yapılan ke-

çeler yerleştirilmiştir. 

 

    

Şasiye Gelen Darbeler 7 
Süspansiyon gibi çalışan şasi denge barları kullanıl-

mıştır. 
 

Palette bakla çatlaması 4 Uygun kaynak tekniği ile elektrot yapılarak reviz-

yonla ömrü %70 arttırılabilir. 

 

    

Palet makara sırt aşıntısı 2 Katalog değeri aşılmadıkça kaynakla doldurulur.  

Pervanede aşırı hızlanma so-

nucu merkezkaç kuvvetinde ani 

artış 

9 Mekanik durdurucu yerleştirilmiştir. Bu durdurucu 

somunlar hatve açısının küçülmesini önleyerek belli 

değerler arasında kalmasını sağlamaktadır. 

 

  

    

Pervane Buzlanması 10 Elektro termal buz giderme sistemi kullanılmıştır. 

Palaların hücum kenarlarına yerleştirilen kauçuk 

kaplamaların içinde ısıtıcı kablolar bulunmaktadır. 

Bu kablolara gelen elektrik akımı kauçuk kısmı ısıt-

maktadır ve oluşan buz erimeye başlar. 

 

    

    

Pala yolunun toleransının deği-

şimi, yağ kaçağı 

6 
100 saatlik periyodik bakımda tespit edilir bakımları 

yapılır. 
 

    

Pervanelerin kalkış devrinin 

%20si kadar aşırı sürate maruz 

kalması 

7 
Serviste pervanelerin yenisiyle değiştirilmesi gere-

kir. 
 

    

Uçuş sırasında motor, batarya 

ESC arızalanması 

10 Yedek bulundurulan parçalar devreye girer.  

    

Uçuş sırasında sağanak vb. 

hava olayları sonucunda denge 

hesabının şaşması 

10 
Otopilotun devreye girmesi sağlanır. (Sadece yatay 

pozisyon). 
 

    

Jamming/Spoofing saldırıları 9 ADS, Kalman Filtreli entegre GPS.  

Hacker saldırıları 9 Nessus yazılımı.  

Veri hırsızlığı 9 Güçlü Şifreleme Algoritmaları.  
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Cam Güvenliği  

Yüksek hız, basınç, sürtünme ve sıcaklığın olağan dışı olduğu ortamda çalışmaktadır.  

Alınan önlem pilot kabinindeki camlar üç katman halinde imal edilmiştir. İç ve dış ortamla 

temas eden katmanlarda temperlenmiş mineral, orta katmanda ise akrilik malzeme 

kullanılmıştır. Katmanlar arasına ince yapıştırıcı vinil tabakalar yerleştirilmiştir. Kalınlık 6 

cm’dir. 

 

Şekil 2. 4. Cam Yapısı 

Gövde Güvenliği  

Aracımız CFRP kompozit malzemeden üretilmiştir. Bu malzeme yeterince sağlam, 

yeterince hafif olabildiğince kolay üretilebilmektedir. Geniş sıcaklık aralığında termal denge 

kurabilmektedir. Gövdemizin güvenliği kafes sistemiyle desteklenmiştir. 

 

Palet Güvenliği  

Aracımızda üçgen palet kullanılmıştır. Kauçuk malzeme tercih edilmiştir. Yağlı palet 

tercih edilmiştir. Palet şasi olarak adlandırdığımız aracımızın ana gövdesine bağlanmıştır.  

 

Pervane Güvenliği 

Pervanelerimiz NACA 2412 tipinde burulmuş yapıda üretilmiştir. Burulmuş ve uca 

doğru incelerek yapılmasının sebebi pala boyunca düzgün dağılmış bir itme kuvveti 

oluşturmaktır. Rotor sabit hızla döner. Eşit ve zıt yönlü iki paralel kuvvetle momentum 

dengelenmiştir. Kompozit malzeme kullanılarak hafif ve aşırı derecede kuvvetli olması 

sağlanmıştır. 

 

Şekil 2. 5. Burulmuş ve Burulmamış Palada İtme Kuvvetini Yarıçap Boyunca Dağılımının Karşılaştırılması 

Uçuş Güvenliği 
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Aracımızda pervanelerin ve tüm gövdenin cfd analizleri ayrı olarak yapılmıştır. Uygun 

hız değeri, cd değeri, kuvvet değeri bulunmuştur. Kullanılan VOR,DME, GPS/INS, Radar sis-

temleri sayesinde uçuş sırasında oluşabilecek problemler en aza indirgenmiştir. Tüm bu yazı-

lanlar rapor içerisinde detaylı anlatılmıştır. 

Fırlatma koltuğu sayesinde uçuş sırasında oluşabilecek problemlerde sürücü ve yolcu 

kurtarılabilecektir. Araç içerisinde her koltuğun üzerinde hava maskesi bulunmaktadır ve ani 

durumlarda kişinin önüne düşmektedir. Emniyet kemerleri ve hava yastıklarıyla uçuş emniyeti 

sağlamlaştırılmıştır. Olası motor, batarya, ESC arızaları için yedekleri bulunmaktadır. Otopilot 

sistemi bulundurularak VOR doğrultusunun otomatik kontrolü, ILS ile yaklaşma, seyrüsefer 

kontrolü, sabit yatışlı virajların yapılması  konularında pilota yardımcı olunmuş, uçuş güvenliği 

arttırılmıştır. 

Siber Güvenlik 

Jamming/Spoofing saldırılarının önüne geçebilmek için ADS (Automatic Dependant Sur-

veillance) kullanılmıştır. ADS yayını sayesinde uçak dünyanın neresinde olursa olsun pozisyon, 

hız, irtifa, yapmak istediği manevra ile ilgili bilgiler otomatik olarak hava trafik yönetim biri-

mine, tüm ADS-B ekipmanlı uçaklara ve yerdeki araçlara iletilebilmektedir. Bunun yanında 

Kalman Filtresi GPS ile entegre edilerek sinyal düzeltmeleri daha doğru net veriler elde edil-

mesini sağlamaktadır. EFB sistemi sayesinde uçuş esnasında ihtiyaç duyulan bilgiler elektronik 

ortamda saklı tutulmaktadır. Aviyonik sistemlerle entegre olan bu sistem uçuş esnasında oluşan 

dökümanları performans analizlerini saklayabilmektedir. Nessus yazılımı kullanılarak gelen 

hacker saldırılarına karşı savunma oluşturulmuştur. Veri hırsızlığına karşı sistem içerisinde 

güçlü şifreleme algoritmaları kullanılmıştır. 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ 

 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

 

 
Şekil 3. 1. Şehir Senaryosu 
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Merkezi duraklar kullanım ihtiyacı göz önüne alınıp kara trafiğine yardımcı olmak ama-

cıyla seçilmiştir. Merkezi durak olarak; şehrin doğu yakası, sanayi bölgesi, tren garı, hastane 

ve şehrin batı yakasındaki alçak binaların olduğu bölge seçilmiştir. Şehrin batı yakasında yük-

sek binalardan kaynaklı olan görüş alanında oluşabilecek azalma ve potansiyel hava trafiği olu-

şumunu engellemek için tercih edilmemiştir. Şehrin doğu yakası ise oluşabilecek bir köprü tra-

fiğini azaltmak amacıyla tercih edilmiştir. Havaalanı ise hava trafiği oluşturma potansiyeli ve 

güvenlik önlemleri kapsamında merkezi durak seçiminden çıkarılmıştır. Havaalanında düşünü-

len bakım ve onarım faaliyetlerinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Oluşabilecek 

acil durumlar düşünülerek hastanede sadece yolcu indirme/bindirme faaliyeti yapılacakken di-

ğer duraklarda dolum faaliyetleri de yapılacaktır. Hastanenin bulunduğu güzergahlarda hız sı-

nırlandırması bulunmaktadır. Hız sınırlandırmasıyla acil durumlarda araçların hastaneye ulaş-

masında kolaylık sağlanmıştır. Tüm bu önlemlere rağmen beklenmedik bir trafik yoğunluğu 

oluşumunda aracımızın altında bulunan paletler sayesinde şehirde bulunan ormanlık alanların 

da kullanımı amaçlanmıştır.  

Tablo 3. 1. Şehir Rota Tablosu 

 

İrtifa belirlenirken en yüksek binanın 600 metre üstü belirlenmiştir. 

3.2.Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

 

Araçların Havada Hareket Kuralları 

Tablo 3. 2. İster- Çözüm Tablosu 

İSTER ÇÖZÜM ÜRÜN YAPTIRIMLAR 
 

Araçların şehir içeri-

sinde ve havada iken 

kullanıcı güvenliği 

açısından belirli bir 

hız sınırı olması is-

tenmektedir. 

Araçlara konulacak hız sınırı sabitleyi-

cilerle yüksek hızlara çıkılması engel-

lenmesi hedeflenmektedir. 

PARS TA-

KOGRAF 

 PARS TAKOGRAF 

kötüye kullanıldığında 

sürücünün ehliyetine el 

konulması. 

 

 

Şehirde yüksek bina-

lar olması sebebiyle 

araçların belirli bir 

irtifada uçması isten-

mektedir. 

Aracımız vtol kalkış sağladığı için alti-

metreden alacağı sinyallerle belirli bir 

irtifaya gelmeden yatay uçuş izni veril-

memesi. 

ALTİ-

METRE 

Belirli irtifadan önce 

uçuşa zorlanması duru-

munda aracın otomatik 

pilotla indirilmesi ya da 

yükseltilmesi sağlana-

caktır. 

 

 
Aynı rotada uçan 

araçlarla belirli me-

safenin korunması 

ve olası kazanın en-

gellenmesi 

Aracımız radardan ve takip mesafesi 

sensöründen alacağı veriyle önündeki 

araca belirli mesafeden fazla yaklaşa-

mayacaktır. 

RADAR ve 

HIZ SABİT-

LEME SİS-

TEMİ 

Olası bir fazla yaklaş-

mada hız düşürülerek 

mesafenin tekrar korun-

ması ve otomatik pilota 

geçilmesi 

 

 

Kalkış İniş Hız Sınırı (km/h) İrtifa (m)

Sanayi Hastane 90 1000

Batı Yakası Doğu Yakası 120 500

Batı Yakası Tren Garı 100 1000

Tren Garı Doğu Yakası 100 1000

Sanayi Doğu Yakası 120 500
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Alkollü araç kullanı-

mının engellenmesi 

Takografa ehliyetini koyacak olan kul-

lanıcıya motorla bağlantılı alkolmetre 

konulmasıyla motorun çalışmasını en-

gellemek 

TAKOG-

RAF ve AL-

KOL-

METRE 

Alkollü olduğu tespit 

edilen kullanıcının bil-

gilerinin emniyete bildi-

rilmesi ve gerekli ted-

birlerin alınması 

 

 
Meteorolojik verile-

rin uçuş planlarının 

ve radar verilerinin 

her koşulda doğru 

çalışması  

Kalman ve Parçacık filtrelerle anlık 

alınan verilerin doğru bir şekilde çalış-

ması sağlanacaktır. (3.2’de detaylı an-

latılmıştır.) 

KALMAN-

RADAR 

SİSTEMİ 

Düzgün çalışmayan ve-

rilerin tespit edilmesi 

halinde aracın zorunlu 

bakıma sokulması 

 

 

Araçların hava trafik 

yönetimden habersiz 

kalkış yapmaması 

Kullanıcı ACARS üzerinden kuleden 

izin alarak kalkış yapması ve izin veril-

memesi halinde beklemesi 

ACARS 

Habersiz acil iniş yapan 

kullanıcı uyanılarak in-

dirilmesi ya da inişe 

zorlanması 

 

 
Kullanıcının sağlıklı 

olduğundan emin 

olunması 

Kullanıcının anlık sağlık ve yorgunluk 

verilerinin alınarak işlenmesi  

Nabız Ölçer, 

Yorgunluk 

Tespit 

Aracın aldığı verilerde 

sorun görmesi halinde 

acil iniş yapması 

 

 

 

Araçların Haberleşmesi 

 

Araçların Birbiriyle Haberleşmesi 

Havacılıkta iletişim VHF frekanslarında gerçekleşir. İletişim radyotelefon ve görsel ile-

tişimleri kapsamaktadır. Havacılıkta standart İngilizce ICAO freyzolojisi kullanılmaktadır. Pi-

lotlar birbirleriyle iletişime girebilmek için İngilizce veya İngilizce ICAO freyzolojisi kullan-

maktadır. 

Radar sistemleri hava trafik kontrol sistemlerinin vazgeçilmez seyrüsefer yardımcısıdır. 

Araçların birbirlerinden haberdar olabilmesi için kullanılan sistemlerden biri Primary Radar 

sistemidir sayesinde hava trafiği düzenlenmekte ve yönetilmektedir. Kurulduğu bölgede dahi-

lindeki tüm hava araçlarını saptamaya(80-200NM’e kadar) ve tüm hava trafik hizmetini emni-

yetli şekilde yönetmeye yardımcı olmaktadır. 

Araçların Merkezi Sistemi ile Haberleşmesi 

Aracın konumunu, yönünü kontrol edebilmesinde kullanılan sistemlerden birisi yer is-

tasyon temelli seyrüsefer sistemidir. Belirli yerlerde konumlandırılan ekipmanlarla araç üze-

rinde bulunan alıcı ve vericilerden oluşan sistemler kullanılmaktadır. Bunlardan birisi VOR 

sistemi. Vor yer istasyonu ve hava taşıtlarında bulunan bir alıcıdan oluşmaktadır. VOR sistemi 

hava aracımızın hangi radyal üzerinde olduğunu göstermektedir. Fakat uçuş yönü hakkında 

bilgi vermemektedir. VOR sistemimiz yer istasyonuna göre bilgi veren DME sistemiyle entegre 

çalışmaktadır. VOR sistemi aracımızın konumunu belirleme, istasyona doğru ve istasyondan 

radyal takip etme (tracking), bekleme paterni muhafaza etme gibi amaçlarla kullanılmaktadır. 

DME sistemi pilota yer istasyonu ile uçak arasındaki mesafeyi vermektedir. DME sistemi ara-

cımızın yer süratını vermektedir. DME, VOR ile birlikte kullanılarak hem yön hem de uzaklık 

bilgisini sağlaması amaçlanmaktadır.  

Çalışma prensibi: Pilot frekans seçer. Seyrüsefer için 2000 ft den fazla uzaklık olmama-

lıdır iki istasyon arasında. Sinyal gidiş-dönüş süresinin ölçülmesine dayanır. DME çalışırken 
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optik dalgalar hakimdir. İstasyonun tam üzerinden geçildiğinde DME istasyonu uçağın uzaklı-

ğını NM biriminde göstermektedir. Hata payı 0.5 NM’dir.  

Aracımızda kullanılan diğer sistem ILS sistemidir. Bu sistem uçuşun son aşaması ile 

iniş arasında, aracımızın ineceği pist merkez hattını karşılaması ve belirli bir varyo(%3) ile 

alçalıp piste emniyetli bir şekilde inmesini sağlamaktadır. ILS sistemi sayesinde pilot yeri gör-

meden sıfır görüşte uçağı indirebilmektedir. Sisli, karlı havalarda görüş mesafesi düşük olduğu 

için inişlerin büyük ölçüde ILS sistemiyle yapılması amaçlanmıştır. İnişi kolaylaştıran ILS sis-

teminin parçaları Localizer , Glide Path ve Middle and Outer Markerdır. Localizer iniş için 

gelen uçağın pist merkez hattını karşılamasını ve bu yönde piste yaklaşmasını sağlamaktadır. 

Glide Path ise iniş için gelen uçağın optimum süzülme açısı ile alçalarak piste inmesini sağla-

maktadır. Middle and Outer Marker alçalma yapan uçağın pilotuna pist başına ne kadar mesa-

fede olduğunun bilgisini vermektedir. 

Araca Biniş ve İnişin Nasıl Olacağı 

Merkezi duraklar kullanım ihtiyacı göz önüne alınıp kara trafiğine yardımcı olmak ama-

cıyla seçilmiştir. Merkezi durak olarak; şehrin doğu yakası, sanayi bölgesi, tren garı, hastane 

ve şehrin batı yakasındaki alçak binaların olduğu bölge seçilmiştir.  

 

Şekil 3. 2 HASTANE MERKEZİ DURAĞI 

Şehrin batı yakasında yüksek binalardan kaynaklı olan görüş alanında oluşabilecek 

azalma ve potansiyel hava trafiği oluşumunu engellemek için tercih edilmemiştir. Şehrin doğu 

yakası ise oluşabilecek bir köprü trafiğini azaltmak amacıyla tercih edilmiştir. Havaalanı ise 

hava trafiği oluşturma potansiyeli ve güvenlik önlemleri kapsamında merkezi durak seçiminden 

çıkarılmıştır.  

Rota Planlamanın Nasıl Yapılacağı 

Navigasyon sistemleri gidilmek istenen konuma göre en elverişli yolu belirleyen sis-

temlerdir. Navigasyon sisteminin temelinde GPS’ler görev almaktadır. Aracımıza GPS sistemi 

entegre edilmiştir. GPS sistemi düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan 24 uydudan oluşmak-

tadır. Uydularla aracımız arasındaki mesafeyi ölçerek aracımızın ve gidilecek yerin dünya üze-

rindeki kesin yeri tespit edebilmektedir. 

Seyahat Sırasında Daha Uygun Bir Rotanın Çıkma Durumu 
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Havacılıkta navigasyon ve konum belirleme sistemleri olarak genelde INS, GPS, Kal-

man Filtreleme sistemleri kullanılmaktadır. Aracımızda Kalman Filtre yöntemine GPS/INS En-

tegrasyonu yapılmıştır. Konum bilgisi temini, araç takibi, en uygun rotanın bulunması GPS ile 

sağlanmaktadır. INS sistemi sinyal kesilmeleri, zayıflamalarından oluşan alanlarda aracımızda 

devreye girmektedir ve konum bilgisi uygun rota gibi bilgileri kesintisiz sağlayabilmektedir. 

Closed-loop yapı kullanılarak aracımızda Kalman filtreleme yöntemiyle elde edilen hata kesti-

rimleri kullanımıyla INS hesaplayıcı mekanizmasında algılayıcı hatalarının telafi edilmesi 

amaçlanmıştır. GPS ve INS entegre ederek yüksek derecede uygun rotayı belirleme, yüksek 

veri hızı gibi avantajlar elde edilmiştir. 

 

Şekil 3.3 Kalman Filtresi Öncesi ve Sonrası 

Kullanıcı Tarafından Varış Noktasının Değiştirilmesi Durumu 

Navigasyon sisteminde kullanılan GPS/INS sistemi kullanıcıya sürekli aldığı sinyaller 

sayesinde en uygun rotayı göstermektedir. Sürücü sistemde gördüğü güzergahlarda radarı da 

kullanarak çeşitli sıkıntıları görebilmektedir. Sürücü, Radar ve GPS sistemleri sayesinde ken-

dine en uygun yolu seçebilmektedir. 

İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki 

Aracımızda bulunan yerli ve milli SAR (SARPER-Sentetik Açıklıklı Radar) sistemi sa-

yesinde sisli, yağışlı ve bulutlu havalarda dahi görüntüleme yapılabilmektedir. İnsanlı hava 

platformlarında kullanılabilen bu sistem yüksek çözünürlüklü yeryüzü görüntüleme sağlamak-

tadır. Bu sisteme entegre olarak kullanılacak olan STM Helikopter Engel Tespit Sistemi(HETS) 

ile gelişmiş analiz araçları ve insan tarafından algılanamayan elektrik teli gibi veya sisli hava 

koşullarında uçuş irtifasından yüksek arazi, binalar gibi engellerin tehlike arz etmeden bulun-

ması ardından gerekli uyarıları vermesi amaçlanmıştır. Bu algoritmalar araçların güvenle sey-

rüsefer yapabilmesi için analizlerini otomatik olarak gerçekleştirebilmektedir. Bu aldığımız ön-

lemlere ek olarak ortaya çıkabilecek durumlar; batarya kritiği, kuş çarpması, motor arızası, araç 

basıncı problemi ve buzlanma problemidir. Batarya kritiğine neden olan durumlar; uçuş esna-

sında karşılaşılan rüzgâr, kötü hava koşullarından kaçınmak isterken daha fazla yol gitmek, 

yakıt alırken yapılan yanlış hesaplama ve inilecek meydanda yaşanan gecikmeler olabilir. Bu 

durumda araç en yakın meydana sistem tarafından yönlendirilerek inişi sağlanırken çevre araç-

lara durum bilgilendirilmesi yapılarak olası kazalar önlenmiştir. Kuş çarpması olayı çoğunlukla 
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iniş ve kalkış sırasında meydana gelir fakat çok nadir görülür. Bu durumlar için kullandığımız 

radar sistemleri ortamı taradıktan sonra uçuşa izin vermektedir.  

Motor arızası sadece bir motorda meydana gelirse emniyetli bir iniş yapmaya engel de-

ğildir fakat iki motorda da arıza meydana gelirse bu çok kritik bir durum meydana getirir. Bu 

durumda motor arızası olan araç öncelikli olarak iniş yapacak şekilde diğer araçlara bilgilen-

dirme mesajı iletilir. Araç basınç kaybı problemine karşı oksijen maskeleri hayati öneme sahip-

tir. Belirli bir süre hayati fonksiyonları çalıştıracak yeterli oksijeni, oksijen maskeleri sağla-

maktayken sistem ise ortamı da kontrol ettikten sonra otomatik olarak 140 feete alçalır. Uçuş 

seviyesi 140 feet altında basınç değeri yaşamsal fonksiyonları devam ettirmek için yeterlidir. 

Buzlanma alçak irtifalarda ortaya çıkar. Aracın kanatları ve gövdesi üzerinde donan su parçaları 

uçağın ağırlığını arttıracağından uçağın havada tutunması zorlaşır. Uçağın manevra kabiliyeti 

azalır. Kötü ve soğuk hava koşullarında araçların buzlanma tehlikesinden korunması amacı ile 

DE-ICING ve ANTI-ICING işlemleri yapılmaktadır. Buzlanma yaşayan aracın sürücüsü buz-

lanmayı önlemek amacıyla yüksek süratle ve hızlı bir alçalma oranı ile alçalma yapması için 

sistem üzerinden diğer sürücülere bilgi yollar ve güvenli iniş yapar. 

Yakıt/Batarya Durumu 

LEOPARD POWER  marka bataryamız 30000mah / 22.2V / 40C değerleri arasında 

çalışmaktadır. Yine bu batarya değerleri düzenli olarak alınarak ölçüm yapılacak gerekli 

görüldüğü taktirde BMS sistemi tarafından kullanıcıya belirtilecektir. Hücrelerle bu tarz sorun-

lar dengelerek pilden maksimum verim ve minimum sorun beklenmektedir. Aynı zamanda 

BMS sistemleri ile araç içi performans yine ayarlanabilmektedir. 

 Donanım ve yazılımdan oluşan bu sistem taşıttaki diğer elektronik denetim sistemleriyle 

etkileşimli çalışmaktadır. Elektriksel Eşdeğer devre belirlendikten sonra batarya sarj durumu 

belirlenmektedir. Bu noktada Coulomb Sayma Yöntemi (SOC) seçilmiştir. Bu yöntem ile ba-

taryada kalan kapasite belirlenmek için bataryaya giren ve çıkan akım değerleri ölçülür ve bu 

akımlar toplamsal olarak hesaplanarak gerekli SoC bilgisi alınır. 

Sarj Dolumun Hangi Aralıklarla Yapılacağı 

Batarya yönetim sistemlerinde en önemli etkenlerden biride batarya dolumunun hangi 

aralıklarla ve hangi şartlarda yapılacağıdır. Lityum iyon bataryalar en sağlıklı ve en uzun ömrü 

%80-20 doluluk oranı aralığında göstermektedir. Batarya yönetim sistemi sürücüye %30 dolu-

luk seviyesine geldiğinde acil dolum uyarısı verecek şekilde tasarlanmıştır. Aracımızda %20 

doluluk oranı, kullanıcıdan bağımsız şartlarda güvenliği sağlamak amacıyla oluşabilecek du-

rumlarda, güvenli iniş imkanı vermesi amacıyla kullanıma kapatılmıştır. Bu tasarlanan güvenlik 

sınırı, sürücüye limit bilgisi olarak verilmeyecektir. Bu sayede sürücü kaynaklı oluşabilecek 

kritik seviyeye inilme ihtimalinin önüne geçilmek istenmektedir. 

Sarj Dolumun Nerede Yapılacağı 

Şekil 3.1’de kırmızı ile belirtilen duraklarda istasyonlar bulunacaktır. Bunlar tren garı, ha-

vaalanı ve sanayi bölgesidir. Bunun dışında aracımız tamamen elektrikli bir sisteme sahip ol-

duğu için şehrin içerisindeki araç benzin istasyonlarında bulunan elektrikli araç şarj istasyonla-

rından da dolumu yapılabilecektir. Bu istasyonlar zamanla şehrin her noktasında geliştirilerek 



27 
 

ULUOS 

kullanıcıların kendi evlerine istasyon olarak kullanması planlanmaktadır. Bu sayede hem elekt-

rikli araç kullanıcısı sayısı arttırılacak hem de istasyonlara kolay ulaşım imkanı sağlanacaktır. 

 

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL 

 

4.1.Tasarım Görselleri 

 

 
Şekil 4. 1. Tasarım Kapalı Görünüm 

 

 
Şekil 4. 2 Tasarım Açık Görünüm 

 

• Aracımızda pervanelerin açılıp kapanması sürücünün kabinindeki tuşla gerçekleşmek-

tedir. Mil ve Mili tutan kutunun olduğu bölgede servo motor bulunmaktadır.  
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Şekil 4. 3 Pervane Açık-Kapalı Görünüm 

 
Şekil 4. 4 Kabin İçi ve Sürücü/Yolcu Konumları 

 

 
Şekil 4. 5 ULUOS 



29 
 

ULUOS 

 

4.2.Ölçeklendirilmiş Model 

 

 
 

Tasarımımızın ölçeklendirilmiş modeli 3d yazıcı ile üretilmiştir. Kanatın katlanma 

mekanizması ve palet sistemi yapım aşamasındadır. 

 

4.3.Simülasyon 

 

• Kalkış ve yatay uçuş için yaptığımız simülasyonlar aşağıdaki Qr kodlara aktarılmıştır. 
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