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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

 

1.1. Sistem Tanımı  

 

 Günümüzde devam etmekte olan nüfus artışı ulaşım ve taşımacılık sektörlerinde oldukça 

yoğunluğa sebep olmaktadır. Bu yoğunluk ile oluşan hava kirliliği ise her geçen gün artış 

göstermektedir. Bu nedenle kullanılacak uçan araba tasarımı kapsamında asıl amacımız ye-

nilenebilir bir enerji kaynağı olan elektrik enerjisini kullanarak oluşan hava kirliliğini minimal-

ize etmek, ulaşım ve taşımacılık sektörlerinde yaşanan trafik vb. sorunları çözüme ka-

vuşturmaktır.  

 Tasarımda araç konsepti olarak elektrik enerjisi ile dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) 

hava aracı konsepti seçilmiştir. Tasarladığımız eVTOL konseptli uçan araba hem kara da hem 

de havada farklı elektrikli tahrik motorları ile çalışacaktır.  

 Tasarladığımız sistemin elemanları genel hatları ile itme veya çekmeyi sağlayacak olan 8 adet 

karbon fiber pervane, itki gücünü oluşturacak olan  8 adet fırçasız DC motor ve bu motorların 

kontrolünü sağlayacak 8 adet elektronik hız kontrol ünitesi, elektrik motorlarına güç sağlayacak 

olan oldukça hafif ve hemen hemen her boyutta olabilen lityum iyon bataryanın yanında uçuş 

kontrol kartı ve güç dağıtım kartından oluşacaktır. 

 Bunlara ek olarak tasarlanan araç yapısında gövde ve kanatlar gibi yapıların tamamının karbon 

fiberden yapılması düşünülmüş, yapıda termoplastikler ve epoksi kullanılması planlanmaktadır. 

Karbon fiber yüksek mukavemet ve yüksek yorulma direncinin yanında belirli bir esneklik 

sunacağı için tercih edilmiştir. Epoksi kullanımını düşünmemizin nedeni yüksek yapışma 

yeteneği, yüksek dayanıklılık, aşındırıcılara karşı yüksek direnç ve düşük büzülme özelliklerin-

den dolayıdır.  

Tasarımın havada hareketini sağlayacak elektrik motorları araçta bulunan 4 kolda ikişer tane 

olacak şekilde 8 adet yerleştirilecek olup itki gücünün temel unsurunu oluşturacaktır. Karada 

araç hareketini sağlamak üzere ise ek olarak 2 adet elektrik motoru kullanılacaktır. Havadaki 

hareketi oluşturacak itki gücü elektronik hız kontrol üniteleri sayesinde kontrol edilerek, per-

vanelere güç aktararak itme veya çekmeyi sağlayacakdır. Sistemimiz yüksek güç gereksinimi 

olan bir sistem olduğundan motorlar için bu güç gereksinimini karşılayacak olan şarj edilebilir 

lityum iyon batarya ile karşılanacaktır.  

İnsanlar günümüzde rahat ve güvenilir araçlar tercih etme eğilimindedir. Bu nedenle aracın 

daha fazla kitleye hitap etmesi ve daha güvenli olması açısından otonom olmasına karar ver-

ilmiştir 
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1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 

 

ARACIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  

ARACIN BOYUTU 2.3 x 4.5 x 2.1 Metre  

 

 

SEYİR HIZI 85 km/h  

 

 

 

MOTOR TİPİ 

Hava için: 8x BLDC  

Kara için : 2x BLDC 

 

 

FAYDALI YÜK KAPASİTESİ 210 kg  
 

 

MENZİL 

 Hava: 100 km 

Kara: 320 km 

 

 

 BATARYA   550 Ah 
 

 

YOLCU KAPASİTESİ  2 kişi  
 

 

MAKSİMUM KALKIŞ AĞIRLIĞI  2033 kg 
 

 

 

 

 

1.3. Nihai Sistem Mimarisi  

 

 Tasarlanan araç hem karada hem de havada kullanılmak üzere, eVTOL konseptinde tasar-

lanmıştır. Havadaki kullanımı için 8 adet, maksimum 52 kW güce sahip EMRAX 188 elektrik 

motoru ve 1.72 m çapında 8 adet pervane bulunmaktadır. Pervane ve motor düzeni her bir kolda 

iki adet olacak şekilde tasarlanmıştır. Toplam olarak 4 adet pervane kolu bulunmaktadır. Aracın 

karadaki kullanımı için 2 adet maksimum 109 kW gücünde EMRAX 228 elektrik motoru 

bulunmaktadır. Tasarlanan aracın ölçüleri 2.3 x 4.5 x 2.1 m’ dir. Aracın boş ağırlığı 1823 kg, 

maksimum kalkış ağırlığı 2033 kg olarak hedeflenmiştir. 85 kg ağırlığında iki yolcu ve yan-

larında 40 kg yük taşıyabilmektedir yani faydalı yük kapasitesi 210 kg’ dir. Araç azami 45 dk 

uçuş süresine sahiptir. Havada azami 100 km, karada 320 km menzile sahiptir. 
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1.4. Alt Sistemler Özeti  

 

Havadaki Kullanımı İçin Güç İtki Tahrik Sistemi: 

 

 Aracın havadaki kullanımını sağlamak için 8 adet EMRAX 188 model elektrik motoru 

kullanılmaktadır. Motorlar 4 kolda ikişer tane olacak şekilde konumlandırılmıştır ve döner 

kanat açıklığının azaltılması sağlanmıştır. EMRAX 188 elektrik motorları nominal 30 kW güç; 

maksimum 52 kW güç ve maksimum 90 Nm torka sahiptir. Motorda hem sıvı hem hava soğut-

ması mevcuttur. Motorların bir tanesi 7.3 kg kütleye sahiptir. Motorlar 110 V ile 430 V arasın-

daki gerilimde çalışmaya uygundur. EMRAX 188 büyük ağırlık/güç oranı, motorun ağır yük 

kaldırma işlevlerini kolaylıkla yerine getirmektedir. 

 EMRAX 188 motoru seçmemizin temel amaçlarından bir tanesi eVTOL hava araçlarıın temel 

hareketleri olan hem yatay uçuşta hem de havada asılı kalarak uçuş gereksinimleriyle uyumlu 

olmasıdır. 

  Kanat profili, pervane gibi bir akışkan içinde hareket eden nesnelerin 2 boyutlu kesitidir. 

Akışkan içinde hareket eden taşıtlara en uygun taşıma/sürükleme oranını vermek için dizayn 

edilmiş, kıvrımlı veya düz, genellikle damla şeklindeki kesitlerdir. 

 Tasarlanan araçta, yaptığımız araştırmalar neticesinde kanat profili seçilirken ele alınması ger-

eken bazı parametreler göz önüne alınarak NACA 0018 kanat profili seçilmiştir. 

 NACA 0018 kanat profili seçmemizin temel sebebi; kalınlık oranının %14'den büyük 

seçilmesinin uçan araba için daha doğru sonuçlar elde edeceğimizi düşünmekteyiz.Yaptığımız 

analizlerde bize bu doğrultuda fikirler sunmaktadır.Kamburluk oranını da kanat profilimizin 

simetrik olması nedeniye sıfır seçilmiştir. 

Şekil 1.1. Havada Kullanılacak Motorun Teknik Resimi 

Şekil 1.2. NACA 0018 Kanat Profili 
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 Yaptığımız araştırmalar ve daha önce tasarlanmış olan eVTOL hava araçlarını incelediğimizde 

yapılan tasarımlar ile karşılaştırarak belirlediğimiz kanat profilinin kök veter uzunluğu, uç veter 

uzunluğu ve kanat açıklık değerlerinin şu şekilde uygun olacağına karar verdik: 

Cr (Kök Veter Uzunluğu) = 124,48 mm 

Ct (Uç Veter Uzunluğu) = 44,8 mm 

Kanat Açıklığı = 1720 mm 

 Seçtiğimiz kanat profili NACA 0018 ve yukarda belirtilen uzunluklar dahilinde SolidWorks 

programında tasarlanan pervane şekil 1.3' de gösterilmektedir. 

Seçtiğimiz kanat profili için profil taşıma katsayısının hücüm açısının ile değişimi XFOIL pro-

gramından faydalanarak incelenmiştir. 

 Hesaplanan Reynold sayısının değeri göz önünde bulundurularak şekil 1.4’de 100000 ile 

200000 değer aralığındaki Reynolds sayıları için taşıma katsayısın hücum açısıyla değişimi 

gösterilmektedir.  

 

Şekil 1.3. Tasarlanan Pervane 

Şekil 1.4. NACA 0018 Kanat Profili İçin CL – 

𝜶 Değişimi 

Şekil 1.5. NACA 0018 Kanat Profili 

İçin CL / CD – 𝜶 Değişimi 
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Kara Kullanımı İçin Güç Sistemi: 

 

 Tasarlanan aracın kara kullanımını sağlamak için aracın ön tekerleklerine bir şaft ile bağlı 2 

adet EMRAX 228 elektrik motoru yerleştirilmiştir. EMRAX 228 elektrik motorları nominal 62 

kW güç; maksimum 109 kW güç ve maksimum 230 Nm torka sahiptir. Bu motorlarda hem sıvı 

hem hava soğutması mevcuttur. Motorların bir tanesi 12 kg kütleye sahiptir. EMRAX 228, çok 

yüksek tork ve düşük devirlerinin kritik olduğu araçlarda kullanılmaktadır. Büyük ağırlık/güç 

oranı oranı sayesinde, aşırı güç istenen ancak sınırlı alanlara sahip araçlarda kullanılır. 

 Tasarlanan araçta donanımların olabildiğince hafif ve az yer kaplaması oldukça önem arz et-

mektedir. Bu durumlar göz önünde bulundurularak aracın kara kullanımı için EMRAX 228 

elektrik motoru uygun görülmüştür. 

 

Hava Kullanımında Yöndendirme Sistemi:  

 Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava aracının çapraz şeklinde önde, arkada, sağda ve 

solda olmak üzere sekiz tane motoru vardır ve bu motorlar pervaneleri tahrik ederek dönme 

eksenleri doğrultusunda kaldırma kuvveti oluşturur. Ön ve arka pervaneler saatin tersi yönünde 

dönerken, sol ve sağ pervaneler saat yönünde dönerler. Bu sayede bütün pervaneler eşit hızda 

döndüğünde aracın merkezine uygulanan tork dengelenir ve aracın kendi ekseni etrafındaki dö-

nme açısı olan yönelme açısı değişmez. Sol ve sağ pervanelerin hızları arasındaki fark kaldırma 

kuvvetleri arasında bir fark oluşturur ve aracın yalpalama açısı değişir. Aynı mantıkla ön ve 

arka pervaneler arasındaki hız farkı yunuslama açısının değişimini doğurur. Bütün pervanelerin 

hızlarını aynı oranda arttırıp azaltmak ise eVTOL hava aracını kendi z-ekseni doğrultusunda 

hareket ettirir. Eğer, aynı yönde hareket eden iki pervanenin hızları, diğer yönde dönen iki per-

vaneye göre değiştirilirse, araç kendi ekseni etrafında dönmeye başlar. eVTOL hava aracının 

temel hareketlerinden bazıları şunlardır; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.6. Karada Kullanılacak Motorun Teknik Resmi 
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Askıda Kalma: 

 

 Askıda kalma hareketi aracın uçuşu boyunca en çok kaldığı durumdur. Araç bu durumda sabit 

bir yükseklikte uçuşunu sürdürmektedir. Şekil 1.7’de görüleceği üzere, aracın pervaneleri, x 

ekseninin tanımlandığı vektörün yönündeki pervane ilk olacak biçimde saat yönünde artırılarak 

numaralandırılmıştır. 1, 2, 3 ve 4 numaralı pervaneler aynı hızda dönmektedirler. Bu dört per-

vanenin de oluşturduğu toplam kaldırma kuvveti, aracın kütle merkezine uygulanan yer çekimi 

kuvvetine eşittir. Böylece araç hareketsiz olarak, yükselip alçalmadan havada asılı kalır. 

 

 

İtki: 

 İtki, aracın her bir pervanesinin dönme hızlarının aynı anda artırılması ya da azaltılmasını ifade 

etmek için kullanılır. Eğer pervaneler aynı anda ve açısal hızları aynı büyüklükte olacak 

biçimde hızlandırılırlarsa gövde çerçevesine göre toplam kaldırma kuvveti artar ve araç 

yönelimi değişmeden, yükselme hareketini gerçekleştirir. Aynı şekilde, dönme hızları aynı 

kalacak biçimde azaltılırsa olduğu yönelimde alçalmaya başlar. 

 

 

 

 

Şekil 1.7. Aracın Askıda Kalma Hareketi 

Şekil 1.8. Aracın İtki Hareketi  
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Yunuslama: 

 Yunuslama hareketi ile araç ileri ve geri yönde ilerlemektedir. Bu hareketi gerçekleştirmek için 

aracın sağ ve sol pervanelerinin açısal hızları sabit kalmak şartıyla, ön ve arka pervanelerin 

dönme hızları birbirlerine göre azaltılıp artırılır. Şekil 1.9’da verildiği gibi, eğer 1 numaralı yani 

ön pervane hızlandırılıp, 3 numaralı yani arka pervane yavaşlatılırsa ya da hızı sabit bırakılırsa, 

araç kuvvet farkından meydana gelen tork ile y ekseninde pozitif bir moment oluşur ve araç 

oluşan bu pozitif yunuslama açısı ile geriye gider. Tersi durumda ise y ekseninde negatif bir 

moment oluşur ve araç ileriye doğru gider. 

 

Yuvarlanma: 

Yuvarlanma hareketi ile araç sağa ya da sola doğru ilerlemektedir. Bu hareketi gerçekleştirmek 

için, aracın ön ve arka pervanelerinin dönme hızları sabit tutulur ve sağ ve sol pervanelerin 

dönme hızları birbirlerine göre artırılır ya da azaltılır. Şekil 1.10’da görüldüğü gibi, 4 numaralı 

pervane hızlandırılıp, 2 numaralı pervane hızı sabit tutulur ya da yavaşlatılırsa, meydana gelen 

kuvvet farklılıklarından dolayı oluşan tork ile x ekseninde pozitif bir moment oluşur ve araç 

sağa doğru hareket eder. Tersi durumda ise x ekseninde negatif bir moment oluşur ve negatif 

yuvarlanma açısı ile araç sola doğru hareket eder. 

  

 

 

Şekil 1.9. Aracın Yunuslama Hareketi 

Şekil 1.10. Aracın Askıda Yuvarlanma  Hareketi 



10 

[İKARUS] 

Sapma: 

 Sapma, aracın z ekseninde dönmesidir. Pervanelerin dönme yönleri tanımlanırken, dönmel-

erinin birbirlerini etkilediğinden bahsedilmişti. Araç sapma hareketini yaparken işte bu 

etkileşimi kullanır. Şekil 1.11’de görüleceği üzere, ön ve arka pervane çiftleri, sağ ve sol per-

vane çiftleri birlikte kullanılır. Ön ve arka pervane çiftlerinin açısal hızları aynı büyüklükte 

artırılarak, sağ ve sol pervane çiftlerinin hızları aynı büyüklükte azaltılarak, sürüklenme farkın-

dan dolayı, z ekseninde pozitif bir moment oluşur ve araç  z ekseninde dönmeye başlar. 

 

Kara Kullanımında Yöndendirme Sistemi:  

 Araç hava kullanımında otonom şekilde çalışmakta fakat kara kullanımında çevresel etkenlerin 

oluşturacağı olumsuzlukların fazlalığından dolayı sistem güvenliği açısından manuel olarak 

çalışmaltadır. Kara kullanımında yönlendirme sistemi olarak elektrikli direksiyon sistemi 

kullanılacaktır. Elektrikli direksiyon sistemi kullanmamızın temel amacı; hidrolik direksiyon-

lara göre, motor stop etse bile sürücünün ihtiyacı olan direksiyon desteğini kesmemesidir. 

Bunun yanında az yakıt tüketmesi, daha az parça ve bakımındaki düşük maliyetlerdir. 

Batarya Sistemi: 

Yüksek özgül enerjileri, uzun ömürleri ve kendi kendine düşük deşarj oranı gibi özelliklere 

sahip lityum-iyon bataryalar, elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Lityum-iyon 

pilleri bu tarz teknolojilerde uygun bir şekilde kullanılabilmesi adına düzgün tanımlanmış mod-

eller kullanılmalıdır. Doğru lityum-iyon pil modeli, yalnızca şarj durumunun (SOC) ve sağlık 

durumunun (SOH) tahminin yapılması, aracın gerçek testlerindeki sonuçlarına yaklaşmasını 

arttırmaktadır. 

Şekil 1.11. Aracın Sapma Hareketi 

Şekil 1.12. Direkt Temaslı Sıvı Soğutmalı sistem 
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Lityum iyon pillerin nominal voltaj değeri 3,6 V,enerji yoğunluğu 118-250 Wh/kg,çalışma 

sıcaklıkları da -20 ila +60 °C aralığındadır. 

 Bataryalardan belirli sıcaklık aralıklarında optimum verim elde edebilmek için ''Batarya Ter-

mal Yönetim Sistemine'' gereksinim duyulmaktadır.Bu sebeple bataryaların daha güvenli 

çalışabilmesi için sıvı soğutmalı ve ısıtmalı sistem kullanılacaktır. Direkt temaslı sıvı soğutmalı 

sistem kullanılması planlanmaktadır.Bunun sebebi; daha verimli olması, çünkü doğrudan sis-

temi soğutmak yerine soğutucu akışkanı soğutur ve ardından batarya modülünü soğutur. 

  Batarya hücrelerinin yanı sıra bu sistemin bir enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi için ''Ba-

tarya Yönetim Sistemine'' gereksinim duyulmaktadır. 

 Bir batarya şarj cihazı, bataryayı en iyi bir şekilde şarj edebilmek için bataryanın şarj durumu, 

sıcaklığı, gerilimi, akımı gibi bilgilere ihtiyaç duyar. Bir mikroişlemci ve çeşitli sensörlerden 

oluşan batarya yönetim sistemi, araç üzerinde ve bataryanın yanında bulunur. Mikroişlemci 

bataryanın şarj algoritmasını içerir. Sensörler ise bataryanın gerilimi, akımı ve sıcaklığı gibi 

büyüklükleri ölçerler. Mikroişlemci, sensörlerden aldığı bilgiler doğrultusunda istenen şarj 

akımını bataryaya sağlar. Batarya yönetim sistemi, şarj sırasında oluşabilecek batarya içi veya 

batarya dışı hatalara karşı da koruma sağlar. Bir hata oluştuğunda hatanın tipini belirler ve ger-

ekirse şarjı durdurur. Batarya yönetim sistemi, aynı zamanda batarya şarj durumunu en iyi 

şekilde belirleyerek bataryanın aşırı şarj ve deşarj olmasını engeller. Lityum bazlı batarya sis-

teminde hücreler arası dengeleme büyük önem arz etmektedir. Bataryalar şarj ve deşarj edild-

ikçe kapasiteleri azalır. Dengeleme olmadan yapılan şarj ve deşarjların gerçekleşmesi sonu-

cunda bataryalar standart kullanım ömürlerini tamamlayamadan bozulur ve hızlı bir şekilde 

devre dışı kalırlar. Bataryaların etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için ayrıca batarya 

paketlenmesi de çok büyük önem arz etmektedir. Batarya paketini oluşturan koruma kabı ba-

taryaları tümüyle çevrelemeli ve yalıtkan olmalı, mekanik darbelere ve yangına karşı dayanıklı 

ve batarya sıvısının sızmasını önleyecek bir malzemeden yapılmalıdır. 

 Bu yüzden aracımızında tasarımında batarya olarak lityum-iyon pillerin kullanılması plan-

lanmaktadır. 

Elektrikli Hız Kontrol Sistemi (ESC): 

 Elektronik hız kontrolü veya ESC, elektrik motorunun hızını kontrol eden ve düzenleyen bir 

elektronik devredir. Ayrıca motorun ters çevrilmesini ve dinamik frenlemeyi de sağlayabilir. 

İleri yönde hareket ve geri yönde hareket tepkilerini motora ileterek aracı hareket ettirir ya da 

durdurur. ESC sürücüsü sayesinde araç hızlanma durma yavaşlama geri gitme ani hızlanma ani 

durma gibi fonksiyonları yerine getirecektir. Kısacası tasarımımızda kullanacağımız fırçasız 

motorları kontrol etmek için kullanılan elektronik devre sistemidir.  

 

 Tasarım kapsamında EMRAX 188 ve EMRAX 228 elektrik motorları için Denetleyici HBC 

400400-3 kullanılacaktır. Bunlara ek olarak %98-99 oranında yüksek verimliliğe sahip olup 

dahili veri kaydı yapabilmektedir. 

 

Frenleme Sistemi: 

 

 Aracımızda 4 adet disk fren kullanılmıştır.Araç karada kullanımda sürücü kontrollü olacağı 

için hidrolik sıvı fren kaliperlerine iletilip frenleme sağlanacaktır.Fren yapıldığı durumlarda 

enerjiyi korumak ve geri kazanmak adına elektrik motorları jeneratör gibi çalışıp pilleri şarj 

edecek ve verimlilik artacaktır. 
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 Aracımızdaki sensörler sayesinde acil durumlarda acil fren sistemi devreye girecek ve sürücü 

frenlemeyi sağlayamadığı taktirde otomatik frenleme sağlanacak bu sayede kazaların önüne 

geçilecektir. 

 

Controller Area Network: 

Controller Area Network (CAN) protokolü 1983 yılında omototiv sektöründe kullanılmak 

üzere Robert Bosch tarafından geliştirilmeye başlanmıştır ve resmi olarak 1986 yılında 

kullanılmaya başlanmıştır. Araçlarda bulunan kablo ağının azaltılması amaçlanmıştır.Bu proto-

kol sayesinde motor, frenler, klima, çeşitli sensörler gibi birimler arasında 10 larca kablo yerine 

sadece 2 kablo kullanılmaktadır.CAN protokolü başta otomotiv alanında kullanılsada veri 

iletim hızı, hata oranının düşüklüğü ve uygulama kolaylığı gibi sebeplerden dolayı mikroişlem-

cili sistemlerde de çoğu kişi tarafından bireysel uygulamalarda kullanılmaktadır. İletişim hızı 

40m de 1Mbit/sn iken 1km uzaklıklarda 40Kbit/sn ye düşmektedir.Yapılan olasılık hesaplarına 

göre sağlıklı çalışan bir CAN sisteminin tespit edilemeyen hata yapma olasılığı bir asırda birdir. 

    CAN bağlantı noktası aşağıda gösterilmiştir.Bağlantı noktaları düğüm olarak isim-

lendirilirler ve mikrodenetleyici, CAN kontrolcüsünden oluşmaktadırlar.Bizim işlemcil-

erimizde bu CAN kontrolcüsü çipe dahil edilmiştir fakat harici entegre olarakta kullanıla-

bilir.CAN kontrolcüsü CAN veri yoluna direk bağlanır. 

1.5. Uçuş Zarfı  

 Aracımızda 8 adet EMRAX 188 motor kullanılacaktır. Bu motorlar X konfigürasyonlu olacak 

şekilde her kola 2 adet yerleştirilecektir.Bu motorlar maksimum 52 kW nominal ise 30 kW güce 

sahip olup 90 Nm maksimum ve 50 Nm nominal tork üreterek pervanelerin ihtiyacı olan torku 

karşılayacaklardır.Motorların daha iyi performans verebilmesi adına sıvı soğutmalı versiyonları 

tercih edilecektir. Bu motorlar maksimum 430 V gerilime ihtiyaç duymaktadır ve pil bu gerilimi 

karşılayabilecek şekilde seçilmiştir. Pervanelerimizin yapılan itki hesaplarında 68 inç çap ol-

ması ve eğiminin 28 olmasının ideal olduğu görülmüştür.   

 

Şekil 1.13. Yan Bağlantı Noktası 
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 Motor seçiminde gereken itkinin araç ağırlığının iki katı olması hedeflenmiştir. Araç 

ağırlığımız 1823 kg boş ağırlığı ve 85 kg iki yolcu yanına 40 kg bagaj ağırlığı ile binebilecek 

olması için olduğundan dolayı 19937 Newtonluk bir güç ile havada süzülebilecektir ancak sta-

bil bir kontrol sağlayabilmek adına iki katı olacak şekilde yani 39874 Newton itki gücü 

hedeflenmiş ve bu motorlar sayesinde daha fazlası elde edilmiştir. Ayrıca itki kuvvetinin araç 

ağırlığının iki katı olması herhangi bir motor arızasında aracın düşmeden güvenli bir iniş 

gerçekleştirebilmesini sağlamaktadır. Aracın motor başına oluşturduğu itki kuvveti 7710 New-

ton olarak belirlenmiştir. Bu sayı 8 ile çarpıldığında ise 61680 Newtonluk itkiye ulaşılmıştır. 

Yaklaşık %30 kayıpta hesaba katıldığında 43176 Newton itki kuvveti elde edilmektedir ve araç 

için yeterlidir. 

 

 Sonrasında ise araca karada sürüş için gerekli itkiyi verecek olan EMRAX 228 model motorlar 

tercih edilmişlerdir. Bu motorlar nominal 62 kW maksimum 109 kW güç, maksimum 230 Nm 

nominal ise 120 Nm tork üretebilen motorlardır. Bu motorlardan iki adet kullanılarak aracın 

karada sürüşü için gerekli olan itki sağlanacaktır. 

 

 Sonrasında ise bu motorları besleyebilecek bir pil tasarımı yapılmıştır. Pil teknolojisi olarak 

Li-Po pillerin en uygunu olacağına karar verilmiş ve Li-Po piller içerisinden 21700 model 

numaralı piller tercih edilmiştir. Bu pillerin tanesi 3,7 V gerilime ve 5000 mAh akım kapa-

sitesine sahip olup anlık olarak 9,8 A akım verebilmektedir. Bu piller seri olarak bağlandığında 

gerilimleri; paralel olarak bağlandığında ise akım kapasiteleri yükselmektedir. Motorlarımız 

430 V gerilime ihtiyaç duyduklarından dolayı bu pillerden 120 adet seri bağlanarak 430 Voltun 

üzerinde bir gerilime 110 adette paralel bağlanarak gerekli olan anlık akımı ve uçuş süresine 

ulaşılacaktır. 

 

 Piller ile ilgili bir diğer konu ise BMS yani batarya yönetim sistemidir. Bu sistem pillerin geri-

lim, akım, sıcaklık, şarj ve deşarj durumları gibi bilgileri anlık takip ederek kullanıcıya bir 

arayüz sunmaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda bataryaya müdahalelerde bulunarak hücreler 

arasındaki dengesizliği kaldırmaktadır. Li-Po hücreler diğer pil çeşitlerine göre güvenilirliği 

düşük pillerdir. Bir hata ile karşılaşıldığında kolaylıkla patlayabilir ve can kaybına sebep 

olabilirler. Bu sebeple BMS sistemleri oldukça önemlidir. BMS sistemi için Orion marka 

BMS’leri tercih etmek uygun gözükmektedir.   

 

 Aracımız havada 80 km/h hızla seyir edebilecek olup uçuş süresi 45 dakika olacaktır. Azami 

menzili hava ulaşımı için 100 km kara için ise 320 km olacaktır. Karadaki sürüş süresi araziye 

göre değişkenlik gösterecektir, belirtilen mesafe düz yol için hesaplanmıştır. 
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2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ  

 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği  

 

 Aracımızda kullanılan rotor sistemini sayesinde herhangi bir motor arızasında uçuş sürdürüle-

bilir. Araçtaki pervanelerin yerleşimi sayesinde güvenli bir uçuş imkanı vermektedir. Aracın 

uçuş görevini yerine getirmesini sağlayan pervane, pervaneye bağlı kollar ve gövde kısımları 

karbon fiber kaplama ile mukavemeti arttırılıp ağırlığı azaltılacak ve bu sayede daha güvenli 

bir uçuş deneyimi sunacaktır. 

 Motorların etrafı bir kanal içerisine alınarak yabancı cisimlerin motora girmesi engellenmek-

tedir.  

 Araçta kullanılması düşünülen batarya soğutma sistemi sayesinde olası bir yangın durumu en-

gellemek adına bataryanın soğutulması planlanmaktadır. Batarya soğutma sisteminin yanı sıra 

bataryanın dışına manyetik alandan ve ısıdan etkilenmeyecek yalıtkan malzeme ile yalıtım ya-

pılması planlanmaktadır. 

 Olası bir kuş çarpması riskine karşılık pervanelerin zarar görmemesi adına insan kulağının 

duyamadığı bir frekans ile araca yaklaşmakta olan kuşların uzaklaştırılması düşünülmüştür. 

 Araç kara kullanımı esnasında herhangi bir motorun arızalanması durumunda ikinci motor ile 

kullanıma devam edebilecektir. Ayrıca rotordan yayılan titreşim yüklerini ortadan kaldırmak 

için rotor başlarına bifilar yerleştirilmesi düşünülmektedir. 

Aracın genel olarak SolidWorks üzerinden yapılan akış analizi aracın güvenilirliği hakkın biz-

lere oldukça önemli bilgiler sunmuştur. Araç için yapılan akış analizi çalışması aşağıdaki gibi-

dir. 

 

Hava aracı seyir halindeki hareketi sırasında araca etki eden hava akımı şekil 2.1’ de 

görülmektedir. 

    

Şekil 2.1. TasarlanaN Aracın Akış Analizi 
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 Şekildeki hava akımını daha net anlaşılması için yan görünüşten bakıldığında şekil 2.1’ de 

görüldüğü üzere aracın hava akımıyla karşılaştığı ilk düzlem aracın ön kısmıdır. 

 Tasarım aşamasında bu durum ön görülmüş, gövdenin ön kısmı bu nedenle ovalleştirilerek 

olabildiğince az basıncın etki etmesi amaçlanmıştır. 

Yapılan bu analize göre araç gövdesinin ön kısmına uygulanan basıncın bir noktada diğer 

kısımlara göre fazla olduğu görülmektedir. Bu öngörülebilen bir durumdur. Çünkü fazla 

basınca maruz kalan bu kısım, seyir halindeyken hava akımının araca temas ettiği ilk bölgedir. 

 

 Bu genel bilgilerin yanı sıra aracın güç ve itki tahrik sistemlerinin güvenilirliğinin yorumlan-

masında yapılan analiz çalışmaları oldukça önem arz etmektedir. En önemli güvenilirlik unsur-

larından biri olan kanat için pervanelere uygulanan analizler aşağıdaki gibidir. 

 

Pervane İçin Yapılan Analizler: 

 Tasarlanan NACA 0018 kanat profiline sahip pervane için Ansys programından pervane ti-

treşim analizi yapılmıştır. 

 Karbon fiber malzemenin sertliği yüksektir. Çekme mukavemeti fazladır. Hafif yapı / mukave-

met oranı yüksektir. Kimyasal dayanımı fazladır. Aşırı sıcaklıklara karşı toleranslı bir 

yapıdadır. Düşük termal genleşme yapısına sahiptir. Yüksek mukavemet ve korozyon direncine 

sahip olduğu için hava aracının pervanelerinde bu malzemeyi seçmemizde ana etkendir. 

 

 Solidworks programından çizmiş olduğumuz NACA 0018 kanat profili pervane için Ansys 

programından 2 frekans değeri için modal analiz yapılmıştır.Pervanenin rotor kolları ile 

birleştiği kısımları sabit kabul edip mesnetleyerek analize başlanmıştır. 

 İlk frekans değeri olan 11,019 Hz için pervanenin kök ve uç kısımlarının aynı frekans değerleri 

için farklı deformasyonlar sergilediği görülmektedir.Pervanenin mesnetlenmiş kabul edilen kök 

kısmında deformasyon daha azken,pervane kalınlığının uca doğru azaldığı uç kısmında defor-

masyonun arttığı gözlemlenmektedir. 

Şekil 2.2. Analizde Kullanılan karbon Fiberin Özellik Tablosu  
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 İkinci frekans değeri olan 53,965 Hz için ilk frekans değerinde gözlemlenmiş olan deformasy-

onların benzerliği göze çarpmaktadır.Burdan çıkarılacak sonuçla tasarlanan pervanenin belir-

liği frekans değerlerinde mesnetlenmiş kök kısmında minimum deformasyona maruz 

kalırken,pervanenin uç kısmına yaklaşırken deformasyon miktarının arttığı gözlemlenmektedir. 

 Tasarlanan NACA 0018 kanat profiline sahip pervane için Solidworks programın üzerinden 

gerilme analizi yapılmıştır. 

 Gerilme analizi yapılmadan önce SolidWorks programından pervane çizilip katı model oluştu-

rulmuştur. Daha sonra SolidWorks simülasyon bölümünden statik analiz seçilip pervane malze-

mesi olarak yukarıda özellikleri belirtilmiş olan karbon fiber seçilmiştir.Pervanenin rotor kol-

larıyla birleştiği kısımları sabit kabul edip mesnetleyerek analize başlanmıştır. Analiz 1000 N 

kuvvet altında pervaneye uygulanarak gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 2.3. İlk Frekans Değeri İçin Pervane Kanadının Titreşim Analizi 

Şekil 2.4. İkinci Frekans Değeri İçin Pervane Kanadının Titreşim Analizi 

Şekil 2.5. Pervaneye Uyglanan Kuvvetler 
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Tablo 1: Pervanenin gerilme değerleri tablosu 

 

 Sonuçlara bakıldığında pervanenin uç kısımlarında oluşan stresin pervanenin kök kısmından 

fazla olduğu fakat yine de minimum düzeylerde oluştuğu saptanmıştır. Pervanenin da-

yanabileceği maksimum akma mukavemet değeri 2.110*10^8 N/m^2 görülürken pervanenin 

uç kısımlarında görülen maksimum akma mukavemet değeri 1.235*10^4 N/m^2 olduğu 

görülmektedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak mukavemet değerlerine bakıldığında bu değerlerin 

olumsuz etki yapması söz konusu olmadığından dolayı oluşan bu gerilme normal bir düzeyde 

sayılabilmektedir. 

Motor ve Kanat Hesapları: 

Aracımızın en önemli hususu olan motor ve pervane seçimi için itki kuvveti, enerji tüketimi ve 

pervane verimliliği en önemli unsurlardır. Bu unsurlara ait hesaplamalar ve tercihler aşağıda 

detaylıca açıklanmıştır.  

 

İtki Kuvveti: 

Bir hava aracının olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi itki kuvvetinin aracın ağırlığından 

yüksek olmasıdır. Aksi takdirde uçuşu imkansızdır. Bir pervanenin oluşturduğu itki kuvvetinin 

formülü denklem 1’de verilmiştir. 

𝑇 = (
𝜋

4
) ∗ 𝐷2 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣 ∗ ∆𝑣                                               1              

▪ T: İtki kuvveti (Newton) 

▪ ρ: Ortamın yoğunluğunu ifade eder. Bizim durumumuzda ortam havadır ve yoğunluğu ρ = 

1.225 kg/m3 olarak hesaplanacaktır. 

Şekil 2.6. Pervanenin Gerilme Analizi 
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▪ D: Seçilen pervanenin çapı (mm) 

▪ v: Hız (m/s) 

▪ ∆v: Pervanenin çıkışındaki havanın hızı 

 

Bu denklemde ∆v’ yi hesaplamak zor olacağından alttaki sadeleştirilmiş formül kullanıl-

maktadır.  

 

𝑃 = 𝑃𝑐 ∗ 𝑟𝑝𝑚𝑃𝑓     2 

 

▪ P: Motorun pervanelere ilettiği güç (Watt) 

▪ Pc: Pervane Sabiti 

▪ rpm: Pervanelerin dakikada başına dönme sayısı 

▪ Pf: Güç Faktörü 

 

Burada Pf ve Pc hesaplanmaları zor olduğundan ve deneysel çalışma gerektirdiğinden ayrıca 

küçük pervanelerde bu bilgilerin verilmesine karşın büyük pervaneler için ulaşılması zor veriler 

olduğundan dolayı bu iki sabit tek bir k sabiti altında toplanarak kullanılacaktır. 

 

𝑃 =  𝑘 ∗  𝑟𝑝𝑚3  ∗  𝐷4  ∗  𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ 

 

▪ k: Yeni Pf ve Pc sabiti  𝑘 = 5.41 ∗ 10−16  

▪ D: Pervane Çapı 

▪ rpm: Pervanelerin dakikada başına dönme sayısı 

▪ Pitch: Pervane Eğimi 

 

Bu denklem her ne kadar birebir sonuç vermese de şimdilik doğru seçimleri yapabilecek doğ-

rulukta bir sonuç vermektedir. 

Pervane Verimi: 

Pervane verimi bir pervanenin motordan aldığı gücü ne kadar kayıpsız bir şekilde itkiye çevi-

rebildiğini gösteren bir değerdir. 

𝐽 =
𝑉𝑎

𝑛𝐷
      3 

J: İlerleme Oranı 

Va: Rüzgar Hızı 

n: Pervanenin saniyelik dönüş sayısı 

D: Pervane çapı 

 

Tork: 

Bir pervaneyi çevirebilmek için gerekli torku hesaplayabilmek için sabit kütle akışı formülü 

kullanılabilir.  

𝐹𝑖𝑛  =  𝐴 ∗  𝜌 ∗  𝑣2  =  𝐹 𝑜𝑢𝑡 =  𝐴 ∗  𝜌 ∗  𝑣2                                        4 
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▪ Fin: Pervaneye gelen havanın gücü 

▪ Fout: Pervaneden çıkan havanın gücü 

▪ A: Gelen Havanın Alanıdır ve A = c/3 ∗ dr ile ifade edilebilir. Burada dr pervanenin 

yarıçapı, c ise pervanenin genişliğidir. 

▪ ρ: Havanın Yoğunluğu 

▪ v: Havanın Hızı. v = ω ∗ r olarak hesaplanabilir. w açısal hız, r ise pervane çapını gös-

terir. 

Bu denklem üzerinde gerekli sadeleştirmeler yapılarak denklem 5’ e ulaşılır ve hesaplar bu 

denklem üzerinden yapılabilir. 

 

𝑀 =  (3 ∗  𝑚𝑔)/4 ∗  ((1 −  𝑐𝑜𝑠(𝜃))/𝑠𝑖𝑛(𝜃))  ∗  𝑟   5 

 

Batarya: 

Bataryalar uçan araçlardaki en kısıtlayıcı unsurdur. Kullanılan motorların isterlerini karşılaya-

bilmek için yüksek miktarda enerji gerekmektedir ve bunu karşılayabilmek için kullanılan ba-

taryalar ağırlığı oldukça artırmaktadır. Elektrik enerjisi maalesef diğer yakıt türlerine göre 

Wattsaat/kg cinsinden pekte avantajlı değildir. Ancak elektrik enerjisi kullanılabilecek en 

temiz ve ucuz çözümdür. Lityum-iyon pillerin ortalama 300 Wh/kg civarında yoğunlukları 

vardır.  

2.2.Gürültü Azaltma  

 

 Aracın dış iskeletine karbon fiber kaplama uygulaması ile birlikte önemli ölçüde kabinde yol-

culuk eden kişiler için ses yalıtımı sağlanması planlanmaktadır. Kullandığımız motor tipi 

fırçasız elektrik motoru olduğu için içten yanmalı motor kullanılan diğer araçlara oranla önemli 

ölçüde ses kirliliğini minimize etmektedir. Ancak gürültüler, pervane kanatlarının etrafını 

kuşatan hava ile etkileşiminden meydana gelmektedir. Bu nedenle gürültü minimal düzeyde 

olsa dahi kabin içerisinde yolculuk eden kişileri rahatsız edebilir. Gürültü sorunu ele alındığında 

araç ağırlığını olabildiğince arttırmayacak çözümler ele alınmıştır. 

  Yaptığımız araçtırmalar neticesinde aracımızın camları üç katman halinde imal edilecektir. İç 

ve dış ortamla temas halindeki katmanlarda temperlenmiş mineral esaslı camlar,orta katman-

daki akrilik ve poliüretan gibi polimerik malzemeler kullanılması planlanlanmaktadır.Bu kat-

manların arasında ise ince yapıştırıcı vinil tabaklar yer almaktadır. Ayrıca,camların düşük 

sıcaklıkta buzlanmalarını önlemek amacıyla dış ortama yakın camın iç yüzeyine iletken 

kaplama uygulanacaktır. Bu kaplama ile birlikte zor hava şartlarında bile camın buzlanmasının 

önüne geçilmesi planlanmaktadır. Bu sayede aracın içerisinde yolculuk eden kişilerin 3 kat-

manlı cam sayesinde dışarıdaki gürültüden en az şekilde etkilenmesi planlanmaktadır. 

Şekil 2.7. Araçta kullanılması planan 3 katmanlı cam kesit görünümü 
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 Araçta oluşan gürültülerin yolcuları en az miktarda etkilemesi için her yolcunun şahsi olarak 

kullanabileceği kulaklıklar mevcut olacaktır. Araçta bulunacak bu kulaklıklar kullanıcıların 

istediği şekilde kullanımına açık olacaktır. Önemli ve acil durumlarda ise kullanılan ku-

laklıklardan gerekli bilgilendirme de yapılabilecektir. 

 Ek olarak emisyon seviyesinin azaltımı, hız azaltma şanszımanı takılarak pervane dönüş 

hızının düşürülmesi ve aynı anda pervane çapının artırılması aracın uçuşunda problem 

yaratmadan optimum şekilde çalışması  planlanmaktadır. 

Araç içi ses yalıtımı uygulaması; 

Tasarlanan aracın iç bölgesi için planlanan ses yalıtımı sıkıştırılmış geri dönüşüm akustik 

süngerler ile sağlanacaktır. Uzun yıllardır sektörel olarak kullanılması ve genel olarak tasarım 

yapısına uygunluğu göz önünde bulundurularak bu malzemenin kullanımı uygun görülmüştür. 

Sıkıştırılmış geri dönüşüm akustik süngerlerin genel özellikleri aşağıdaki şekildedir. 

Sıkıştırılmış geri dönüşüm akustik süngerler; bu ürünler de araç ses yalıtımı için uzun yıllardır 

kullanılmaktadır. Geri dönüşüm süngerler sıkıştırılarak farklı yoğunluk ve kalınlıklarda dilim-

lenir. Titreşimden çok araç ses izolasyonu amaçlı kullanılmaktadır. Açık hücreli gözenek 

yapısı ile sesi içeride sönümleyerek yalıtıma fayda sağlar. Bu özelliklerinden dolayı ses 

yalıtımı açısından tasarım kapsamında kullanımı en uygun görülmüş malzemedir. 

 

2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti  

 

 Aracın uçuş sırasında havadaki güvenliğini sağlamak amacıyla araç donanımlarına altimetre 

eklenmiştir. Altimetre aracın belirli bir yükseklik limitini düşürmemek amacıyla kullanılmak-

tadır. Altimetrede meydana gelebilecek herhangi bir hata ve bozulma durumu göz önünde bu-

lundurularak ikinci yedek bir altimetre eklenmiştir. 

 Batarya sisteminde belirtildiği gibi araç güvenliğinin sağlanmasında diğer bir unsur bataryanın 

soğutulmasıdır. Bunun yanı sıra bataryanın dışına manyetik alandan ve ısıdan etkilenmeyecek 

yalıtkan malzeme ile yalıtım yapılması planlanmaktadır. 

 Güç itki tahrik sistemlerinin güvenilirliğinde bahsedilmiş olan olası bir kuş çarpması riskine 

karşılık uçuş güvenliğinin riske girmemesi adına insan kulağının duyamadığı bir frekans ile 

araca yaklaşmakta olan kuşların uzaklaştırılması düşünülmüştür. 

 

Siber Güvenlik: 

 Havacılık, güvenlik, verimlilik, kabiliyet, uçuş rotaları ve uçak menzili geliştirmek için siber 

özellikli teknolojileye ihtiyaç vardır. Daha fazla veri toplamak ve analiz etmek daha düşük uçuş 

süreleri, daha düşük yakıt tüketimi ve karbon emisyonları gibi faydaları vardır. 

 Veri, planlama, iletişim ve yönetim de en temel uçuş işletme varlıkları olduğu için siber güven-

lik de en önemli sistemlerden biri tanesi olmak zorundadır. 
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 Araçların iletişimi olumlu bir özellik olsa da güvenlik açıklarını da beraberinde getirmektedir. 

Bu yüzden aracımızda dağıtık ağ sisteminin kullanılması planlanmaktadır. Veri alışverişlerinin 

mutabakat algoritmaları ile gerçekleştirilecektir. 

Merkezi ağ: Her kullanıcı aynı bilgisayara bağlanır. 

Merkeziyetsiz ağ: Merkeziyetsiz yapılarda kullanıcılar, kendileri için en verimli sunucuya 

bağlanırlar. 

Dağıtık ağ: Dağıtık yapıda ise kullanıcılar aynı zamanda veri sağlayıcısıdırlar. 

 Merkezi ağ yapılarında sistemde veri belirli merkezlerdeki veri tabanlarında saklanmaktadır. 

Bu ağ yapısının en önemli özelliği buradaki verilen tam ve eksiksiz olmasından sadece ağın 

sahibinin sorumlu olmasıdır. Dolayısıyla bu verilerin kullanıcıları açısından güvenirliği ağ sa-

hibinin aracılığına bağlıdır ki bu durum ağ sahibinin teyidi olmadan buradaki işlemlerin 

geçerliliği söz konusu olamaması anlamına gelmektedir. İşte bu durum verinin kullanıcıları 

açısından bir aracıya güvenmeyi zorunlu kılmaktadır ki bu aracının varlığı hem yapılan işlemin 

maliyetini artırmaktadır ve hem de işlemin tamamlanması için gerekli olan sürenin uzamasına 

sebep olmaktadır. Dağıtık ağ yapısında ise veri tek bir merkezde değil ekosisteme dahil olan 

tüm kullanıcılar tarafından saklanmaktadır. Veri eş zamanlı olarak ilgili tüm kullanıcıların 

sunucularında saklandığı için ayrıca bir merkezi otoritenin bu kayıtları saklamasına ve bunları 

teyit etmesine gerek olmadığından yapılan işlemlerde işlem ve zaman maliyeti ortaya 

çıkmamaktadır. 

 Dağıtık kayıt teknolojisinin bir diğer özelliği verilerin şifrelenmesidir. Bu şifreleme işleminde 

bir takım matematiksel algoritmalar kullanılarak veriler şifrelenmektedir. Bu işlem esnasında 

genel ve özel olmak üzere iki faklı şifre üretilerek sistemin güvenirliği özel şifrenin hassasiyetle 

korunmasına bağlıdır. Geleneksel kayıt sisteminde ise verinin güvenli bir şekilde şifrelenmesi 

söz konusu olmadığından, gerek transferi esnasında gerekse de transferinden sonra veriye 

dışarıdan müdahale edilerek aslına uygun olmayan nüshalarının üretilebilmesi mümkündür. 

Dağıtık kayıt teknolojisi bu sorunu ortadan kaldırarak bilginin naklini güvenli hale getirmekte-

dir. 
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3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ  

 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

 Senaryodaki şehirde olası 4 adet iniş kalkış bölgesi belirlenmiştir ve istenilirse artırıla-

bilecektir. Bu bölgeler şehrin olabildiğince uç noktalarında belirlenmiştir. Bu bölgeler insan-

ların trafikte olabildiğince az vakit geçirmesini hedefleyecek şekilde seçilmiştir. Kullanıcılar 

bu noktalara karayoluyla gelerek uzun sürelerde gittikleri yolu havayolu yardımıyla daha az 

sürede gidecekler. Araçları ile gittikleri iniş kalkış istasyonlarına, gitmek istedikleri rotayı 

seçerek yolculuklarını havadan otonom bir şekilde gerçekleştirecekler. 

 Aracın kara kullanımında ise otonom kullanım yerine sürücü kontrollü kullanım söz konusu-

dur. Bu sebeple kara kullanımında herhangi bir rota belirlenmemiştir. Sadece gerekli güvenlik 

önlemleri ve hız sınırlamaları uygulanarak kara trafiği kurallarına entegresi sağlanacaktır. 

 

3.2.Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

 Hava trafik kontrol sistemi olarak iniş kalkış alanları arasında bir iletişim bulunacaktır. Bir 

önceki duraktan kalkan araçların ne zaman kalktığını ve buna bağlı olarak belirlenen hız ile tam 

olarak ne zaman varacağını kontrol ederek o an alanın kalkışa uygun olup olmadığına karar 

verilecektir. Ayrıca kalkış yapılmadan önce kullanıcı için gideceği durakta park yeri bulunup 

bulunmadığı da sistem üzerinden görülecektir. Kazaların önlenmesi adına ise şehirde tek bir 

rota kullanılacak ve araçlar uçuş sırasında belirlenmiş olan sabit hızda ilerleyeceklerdir. Bu 

sayede araçların birbirine çarpması engellenmiş olacaktır. Uçuşa izin verilmeden önce aracın 

şarj durumu kontrol edilecek ve istenilen noktaya güvenle ulaşabilecekse kalkış onayı ver-

ilecektir. Şehirde oluşturduğumuz rota binaların yükseltinin ve hava trafiğinin olmadığı 

bölgeden geçecek şekilde planlanmıştır. Bu sayede kaza durumlarının önüne geçilmesi 

hedeflenmektedir. Aracın şarjı için 3 farklı durum düşünülmüştür. Bunlardan birincisi kişisel 

olarak evlerde şarj; ikincisi iniş kalkış alanlarında bulunan şarj istasyonları; üçüncüsü ise kara 

yoluyla ulaşılabilecek ve diğer elektrikli kara araçları ile ortak kullanılabilecek olan şarj istasy-

onlarıdır. Ayrıca iniş kalkış alanlarımızda bulunulacak otoparklarda güneş panelleri ile ye-

nilenebilir enerji türü olan güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilecektir ve araçların şarjında 

olabildiğince bu enerji kullanılacaktır. Araçlarımız uçuş sırasında kontrolü kullanıcıdan alacağı 

için kullanıcının kuralların dışına çıkması mümkün olmayacaktır. Hava durumunun uçuş için 

tehlikeli olduğu vakitlerde sistem aracın uçuşuna izin vermeyecektir ve kara yolu kullanılmak 

zorunda olacaktır. Kullanıcının sağlık sorunları gibi acil bir durumu olduğunda araçta bulunan 

bir düğme ile aracın hastaneye en yakın durağa bir an önce ulaşabilmesi sağlanacaktır ve sağlık 

ekiplerine bilgi verilecektir. 

 

Araçların Merkezi Duraklar ile Haberleşmesi: 

 Aracın yön, pozisyon, uzaklık gibi verilerinin kontrol edilmesinde kullanılabilecek bir  sistem 

kullanması planlanmaktadır.Bunun için araç üzerinde bulunan alıcı/vericilerden oluşan sistem-

ler kullanılmaktadır. Aracın yön bilgisinin bulunmasında kullanılan sistem VOR; yerdeki bir 

istasyondan, kendi etrafında birer derece aralıklarla 360 adet radyal adı verilen doğrusal hat 

üretir. 3 farklı tipte VOR sistemi vardır. NVOR ağırlıklı olarak düz uçuşlarda TVOR ise iniş 

esnasında piste yaklaşmakta kullanılır. Bu her iki sistemden daha hassas olan DVOR olası 

yansımalardan daha az etkilenir aynı zamanda ormanlık, dağlık arazilerde ve yüksek gerilim 

hatlarının bulunduğu bölgelerde kullanılmaya daha uygundur. UHF bandında yayın yapan 

DME(Distance Measuring Equipment) yer istasyonu ile araç arasındaki mesafeyi verir ve 

genellikle VOR ile birlikte kullanılır. 
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Bu sayede aracın hem radyal hem de uzaklık bilgisi elde edilmesi planlanmaktadır. 

 Aracımızda ataletsel navigasyon sistemi de bulunmaktadır. ASELSAN'ın üretmiş olduğu 

ANS-511'in kullanılması planlanmaktadır.ANS-511, askeri hava araçlarında kullanılmak üzere 

tasarlanan gömülü SAASM özellikli küresel konumlama sistemi alıcısı olan navigasyon sınıfı 

hava ataletsel navigasyon sistemidir. ANS-511 üzerinde bulunduğu sisteme sürekli olarak 

doğrusal ivme, doğrusal ve açısal hız, konum ve yönelim bilgilerini sağlamaktadır. ANS-511, 

bütünleşik (Ataletsel + GPS), sadece ataletsel ve sadece GPS navigasyon çözümlerini aynı anda 

sağlayabilmektedir. ANS-511 bütünleşik ve ataletsel navigasyon çözümünü tamamlamak için 

harici barometrik yükseklik verisi kullanabilmektedir. 

Merkezi Duraklar: 

 Merkezi duraklar temelde 4 adet olarak tasarlanmıştır. Şehirin gelişme durumuna göre ek du-

raklar şehir planına uygun olarak eklenebilecektir. Merkezi duraklar genel olarak bünyelerinde 

araçların iniş kalkış yapabileceği ve şarj edilebileceği alanlar, yolcular için eklenmiş bir kafe-

terya ve araçlarla iletişim sağlayacak sistemlerden oluşmaktadır. Duraklara yaya ve araç gi-

rişleri farklı kapılardan sağlanacak olup 4 ana kapı mevcuttur.Kapıların 2 si araç giriş-çıkışı 

için 2 si yaya giriş-çıkışı içindir. İniş ve kalkış alanlarına gelmiş olan araçlar kara kullanımı ile 

kara yoluna, durağın içinde mevcut olan yolu kullanarak trafiğe çıkabileceklerdir. Aynı 

kullanımın tersi içinde söz konusu olacaktır. Merkezi bir durağın genel görünümü aşağıda 

gösterildiği gibi tasarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1. Tasarlanan Merkezi Duraklar 
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Rota Planlaması: 

 Yolcular merkezi duraklarda kalkıştan önce gitmek istedikleri diğer merkezi durağı seçecek-

lerdir. Rotalar önceden belirlenmiş olup güvenlik açısından normal şartlarda tek hat üzerinden 

ilerlemektedir. Ancak sadece acil durum söz konusu olduğunda acil durum düğmesine basıla-

rak araç için belirlenen acil durum rotası kullanılarak araç en yakın sağlık kuruluşuna iniş ger-

çekleştirecektir. 

Uçuş sırasında araç otonom şekilde seyir alacağından seyahat sırasında değiştirilen rota aynı 

hat üzerinden devam edilerek sürdürülecektir. Buna ek olarak alternatif bir rota çıkarılması 

uçuş güvenliği açısından oluşturulmamaktadır. 
 

İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki: 

 Uçuş için uygun olmayan hava koşullarında merkezi duraklar araçların uçuşlarına izin vermey-

erek oluşabilecek güvenlik sorunlarının önüne geçecektir ve bu durumda sadece kara kullanımı 

söz konusu olacaktır. 

 Aracın hava kullanımında beklenmedik bir hava trafiği yoğunluğu söz konusu olmayacaktır. 

Çünkü araçlar otonom olup belirli şartlar altında uçuşlarını gerçekleştireceklerdir. Gelecekteki 

araç sayısı artışında ise merkezi duraklar ve rotalar arttırılarak, aracın otonom olması ile birlikte 

hava trafiği tamamen engellenmiş olacaktır. 

 Kullanıcının sağlık sorunları gibi acil bir durum oluştuğunda yukarıda genel bilgilendirmede 

belirtildiği gibi araçta bulunan bir acil durum düğmesi ile aracın hastaneye en yakın durağa bir 

an önce ulaşabilmesi sağlanacaktır ve sağlık ekiplerine bilgi verilecektir. 

 

Yakıt/Batarya Durumu: 

 Batarya yönetim sistemi detaylı şekilde önceki kısımlarda anlatılmıştır. Araçların şarj durumu 

için belirtildiği üzere 3 alternatif mevcuttur. Bunlar kişisel olarak evlerde şarj, iniş kalkış alan-

larında bulunan şarj istasyonları ve kara yoluyla ulaşılabilecek ve diğer elektrikli kara araçları 

ile ortak kullanılabilecek olan şarj istasyonlarıdır. Merkezi duraklar elektrik enerjisini olabild-

iğince güneş enerjisinden karşılayacak olup yeterli enerji sağlanamadığında dışardan elektrik 

enerjisi takviye edebilecektir. Şarj dolumu sistemin belirleyeceği aralıklarla yapılacaktır. Ön 

panelde bulunan ekranda ne kadar şarj kaldığını görülecek olup merkezi duraklar buna göre 

uçuş izni verecektir. 
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4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL  

 

4.1. Tasarım Görselleri  

 

 

 

Şekil 4.1. Tasarlanan Aracın Görünümü 

Şekil 4.2. Tasarlanan Aracın Teknik Resmi 



26 

[İKARUS] 

 

4.2.Ölçeklendirilmiş Model  

 

 Tasarlamış olduğumuz uçan arabanın ölçeklendirilmiş modelinin 3 boyutlu yazıcı 

kullanılarak üretilmesi planlanmaktadır. Aracın ölçeklendirilmiş modeli 1:15 oranında bir 

ölçek kullanılarak oluşturulacaktır. Aracın ölçeklendirilmiş modelinin boyutları belirtilmiş 

olan 1:15 oranında ölçeklendirilip 154,6x306,13x144,8 mm olarak belirlenmiştir. 

 

4.3.Simülasyon  

 

Simülasyon kapsamında SketchUp programı kullanılmıştır. Öncelikle Solidworks progra-

mında aracın montajı yapılmış olup daha sonrasında SketchUp programına aktarılmıştır. Ge-

rekli sahne ve parlaklık ayarlamaları yapılarak render alınmıştır.  

 

Hava trafik yönetim sistemi için hazırlanan animasyon: https://gifyu.com/image/Bl2R 

Şekil 4.3. Tasarlanan Aracın İçi ve Yolcu Konumları 

Şekil 4.4. Tasarlanan Aracın Simülasyon Görseli 
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