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1.Detay Tasarım Özeti 

1.1. Sistem Tanımı 

Orion hava ve kara ekosistemine uygun olarak dizayn edilmiş bir araçtır. Araç yarı spor 

tasarıma sahiptir. Aracın diğer kara araçlarından tasarım olarak özgünleşmesi için keskin 

hatlar oluşturularak tasarlanmıştır. Aracın boyutu ve katlanır kol sistemi sayesinde standart 

kara araçlarının yaptığı her fonksiyonu yerine getirebilmektedir. Uçuş moduna geçtiğinde 

aracın yan gövdelerinde gömülü olan kol sistemi açılır. Bu gömülü katlanır kol sistemi aracın 

karadaki aerodinamik yapısını ve estetik görünümünü engellememek için tasarlanmıştır. Araç 

yarı ve tam otonom şekilde kullanılabilmektedir. Aracın temel görevi trafik yoğunluğu oluşan 

alanlarda kullanıcının uygun yerde uçuş moduna geçerek trafiği atlatmasıdır. 

 

1.2.Sistemin Nihai Performans Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Tablo 1. Araç Performans Özellikleri 

 

1.3.Nihai Sistem Mimarisi 

 

Alt sistem  Model/Marka 

Uçuş güç-itki motoru Emrax188 

Yer güç-itki motoru HUB PD16 

Yer yönlendirme sistemi Protean360+ 

Batarya  Lityum-İyon  

Süspansiyon sistemi Audi eROT 

Otonom kontrol bilgisayarı NVIDIA DRIVE AGX Pegasus 

Yapay zekâ tavsiye sistemi NVIDIA Jetson TX2 4GB 

Kamera/Lidar/Radar ZED stereo kamera/ 3D LIDAR/ MMW Radar 

Gövde ve kol yapısal sistemi CFRP, termoplastik kompozit 

Kokpit yapısal sistemi Titanyum alaşımı 

Kabin içi gürültü azaltma  RANC (Road Active Noise Controller) 

Pervane tipi SIKORSKY SSC-A09  

ORİON 

Hava Menzili 70 km 

Kara Menzili 300-350 km/s 

Azami Hava Hızı 230 km/s 

Azami Kara Hızı 150km/s 

Faydalı Yük Kapasitesi 200 kg 

Batarya Kapasitesi 187,5 kW (300 V 625 Ah) 

Toplam Ağırlık 1947,72 kg 
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Araçların birbirileri ve merkezi 

sistem haberleşme altyapısı 

LTE-V, LoS, NLoS 

Şarj istasyonu Tesla Supercharg 

                                                   Tablo 2. Araç Mimarisi 

 

1.4.Alt Sistemler Özeti 

1.4.1.Güç İtki Tahrik Sistemi  

1.4.1.1.Yer İtki Sistemi 

HUB motor tekerlek içine yerleştirilen ve arada herhangi bir aktarma organı bulunmayan 

elektrik motoru çeşididir. Teknolojisi ve tasarımı gereği gayet verimli olan bu motor son 

yıllarda elektrikli otomobil piyasasında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

                                   
                                                    Şekil 1. Hub Motor Örnekleri 

Elektrikli araç üreticilerinden bazıları için tekerlek içi motorları benimseme konusunda 

isteksizlik söz konusudur. Bu isteksizliğin sebebi yaysız kütle olarak bilinen endişeden 

kaynaklanmaktadır. Bu kavram, bir arabanın süspansiyon sistemi ile yol arasındaki her şeyin 

kütlesini ifade eder. Geleneksel bir araçta bu frenleri, yatakları, tekerlekleri ve lastikleri içerir. 

Tekerlek içi motorla çalışan araba elbette daha fazla yaysız yüke sahip olacaktır. Avrupa’ da 

bulunan sürüş ve yol tutuş konusunda uzmanlaşmış Lotus Engineering firması bu konu 

hakkında araştırmalar yapmış ve sonuç olarak biraz daha fazla süspansiyon sönümlemesi 

kullanılarak eklenen yaysız kütlenin etkisinin çoğunu ortadan kaldırmayı başarmışlardır. 

Süspansiyon sistemi bu dezavantajı minimize edecek şekilde tasarlanmıştır. Araçta Protean 

Electric firmasına ait yüksek torklu göbek içi PD16 model motor kullanılması planlanmıştır. 

Aşağıdaki tabloda motorun özellikleri gösterilmektedir. 

 

1.4.1.2.Uçuş İtki Sistemi 

Araçta Emrax firmasına ait Emrax188 CC model fırçasız motor kullanılması planlanmaktadır. 

Motorlar nominal 29 kW, maksimum 52 kW güç, nominal 50 Nm maksimum 90 Nm torka 

sahiptir. Motorlar hava ve sıvı soğutma sistemine sahip olmak üzere 7,2 kg ağırlığındadır. 

                                   
                                         Şekil 2. Emrax 188 motora ait teknik çizim 
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Her kolda ikişer motor olmak üzere, motorlar eş eksenli (koaksiyel yapı) olarak araca 

yerleştirilmiştir ve birbirlerine zıt yönlerde dönmektedirler. Bu sayede tork etkilerini karşılıklı 

olarak sönümlerler aynı zamanda da araca yüksek bir kaldırma gücü kazandırırlar. Kollar 

kapandığında araç gövdesine yerleşeceği için pervaneler katlanabilir yapıya sahiptir. Bu 

katlanma pervane bıçaklarının birinin diğerinin üzerine katlanabilir olması ile gerçekleşir. 

 

1.4.2.Araç Kontrol ve Yönlendirme Sistemi 

1.4.2.1.Yer Yönlendirme Sistemi 

Aracın karadaki hareket tahrikini sağlayan 2 Hub motor tekerleklere fazladan bir yük olarak 

girmektedir. Bu yüzden yaysız yük hakkında araştırma yapmış ve sonuç olarak bir modül 

geliştiren Protean Electric firmasına ait olan Protean360+ modülünü kullanılmasına karar 

verildi. Protean360+ modülünde aktarma organları, süspansiyon ve direksiyon sistemi bir 

aradadır. Her Protean360+ ünitesi, bir Hub motoru, jant ve lastik ve tüm üniteyi 360 derece 

döndürebilen veya üzerindeki şasiyi pnömatik olarak kaldırabilen ve alçaltan bir direksiyon 

koluna monte edilmiş bir amortisöre sahip minyatür bir çift salıncaklı süspansiyon 

sisteminden oluşur. 

                                         
                                                    Şekil 3. Protean360+ Modulü 

 

1.4.2.2.Uçuş Yönlendirme Sistemi 

Araç coaxial-quadrotor yapısında olduğu için motorların dönüş yönünü Şekil 4 deki resim ile 

sembolize edilebilir. 

                                                         
                                               Şekil 4. Motorların Dönüş Yönleri 

 

Aynı koldaki her motor karşılıklı olarak tork etkilerini sönümledikleri için araç dengededir. X, 

Y, Z, T olarak sembolize edilen kollardaki motorlar arasında hız farkları oluşturularak araca 

yönlendirme ve hızlandırma yapılabilir. Örneğin aracı saat yönünün tersine döndürmek için 1 

ve 3 numaralı motorların hızı arttırılmalıdır böylece bu iki motorun açısal momentumu 6 ve 8 

numaralı motorların açısal momentumunu yener ve dönüş gerçekleşir. 
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1.4.3.Güç Kaynağı ve Yönetimi 

1.4.3.1.Enerji Depolama Sistemi 

Genel olarak elektrikli araçların geliştirilmesinde en önemli alt sistem olan bataryanın doğru 

bir şekilde analiz edilip kurgulanması araçların performansı açısından çok fazla önem arz 

etmektedir. Pil yönetim sisteminde önemli bir yere sahip olan pil durumları (sağlık durumu, 

şarj durumu, pil fonksiyon durumu) doğrudan pil üzerinden ölçülememektedir. Literatürde 

batarya kurgulama metodları ile ilgili farklı teknikler vardır. Bu metodlar; analitik, 

istatistiksel, elektrokimyasal, elektriksel devre modelleridir.  

 

Elektriksel devre modelinde, batarya modeli eşdeğer devreler üzerinden oluşturulmaktadır. 

Bu şekilde oluşturulan batarya modeli matematiksel işlemlere olanak sağlayarak batarya 

modelindeki doğruluk performansını arttırmaktadır. Bu nedenle bataryanın elektriksel devre 

modeli kullanarak oluşturmasına karar verildi. 

                     

                                                    
                                        Tablo 3. Elektrikli Araçlarda Kullanılan Piller 

 

Yüksek özgül enerjileri, kendi kendine düşük deşarj oranı gibi özelliklere sahip Li-ion piller 

elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Tablo 5 ‘ de  avantajlarını görebiliriz. 

 

                                   
                                                    Tablo 4. Li-ion Pillerin Özellikleri 

 

Bataryada elektriksel eşdeğer devreler ile oluşturmak için Efest marka 3.7 V 5000 mAh 10 A 

Li-ion pili kullanılmasına karar verildi. 81 adet Li-ion pili seri olarak bağlayarak motorlar için 

300 V gerilimi elde ettik. Batarya kapasitesini arttırmak ve motor için gerekli akım miktarını 

oluşturmak için 81’li grup halindeki 125 grubu paralel olarak bağlayarak ihtiyac duyulan 

kapasiteyi ve anlık akım miktarı elde edildi. Olası arızalanmalarda batarya sisteminin 
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tamamının etkilenmemesini engellemek için batarya sistemi 5 modüle (her modül 300 V 125 

Ah) ayrılmıştır. 

 

1.4.3.2.Batarya Yönetim Sistemi 

Bataryaların ve bataryayı meydana getiren pil hücrelerinin güvenli çalışma bölgesi içinde 

tutulması, batarya kapasitesinin hesaplanması, şarjın ve deşarjın doğru yapılması ve 

bileşenlerin bataryayı en doğru şekilde kullanabilmesi için Batarya Yönetim Sistemleri 

(BMS) kullanılmaktadır.   

BMS, batarya içerisindeki her pil hücresinin gerilimini, sıcaklığını, kritik bölgelerdeki 

sıcaklıkları (batarya soğutma sıvısı) izlemektedir yani verileri izleyecektir. BMS hücre 

gerilimleri, sıcaklıkları, akımları ön tanımlı limitlerin dışına çıkması durumunda gerekli 

uyarıları üreterek haberleşme kanalları ve arayüz sayesinde kullanıcıya bildirecektir. İhtiyaç 

olduğunda ısıtma-soğutma birimlerini çalıştıracak, batarya akımını regüle edecektir. BMS 

uygun şarj ve deşarj akımlarına karar verecektir. Örneğin deşarj esnasında yük alan cihazla 

haberleşerek bataryadan çekebileceği en yüksek akımı bildirecektir. Akım veya gerilim 

belirlenen limitlerin dışına çıkarsa yukarıda belirttiğimiz koruma görevlerini yerine 

getirecektir. BMS, bataryaların kapasitesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla her bir hücrenin 

gerilim değerlerinin dengelenmesini sağlayacaktır. Şarj ve deşarj sırasında kapasitesi en az 

olan hücreye göre şarj ve deşarj sonlandırılır. Bu sebeple şarjın sonunda hedef değere ulaşan 

hücrenin enerjisi azaltılarak, deşarjın sonunda ise biten hücrenin enerjisi arttırılarak 

dengeleme işlemi yapılmaktadır. BMS sistemi makine öğrenmesi algoritmaları ile yaptığı 

ölçümler ve hesaplamalar sayesinde teşhis ve tespitlerde bulunacaktır. Bunlar bataryanın 

kapasitesinin durumu, sağlık durumu, şarjın bitimine kalan süre gibi değerler BMS tarafından 

hesaplanacaktır. BMS sistemi hesapladığı, tespit ettiği bu verileri kaydetme ve diğer 

birimlerle paylaşma özelliğine sahiptir. 

1.4.4.Yürür Aksam  

1.4.4.1.Süspansiyon 

Elektrik motoru tabanlı akıllı havalı süspansiyon sistemi kullanımı planlanmıştır. Süspansiyon 

sisteminin motoru, sertlik ve yumuşaklık seviyesini kontrol edebilen bir sönümleme sistemine 

bağlı bir aküatörü kontrol eder. Manuel ayarlamanın yanı sıra kullanıcı GPS konumundan da 

yararlanabilir. Havalı süspansiyon yazılımı, dik bir araba yolu veya toprak yol gibi 

kaydedilmiş harita verilerini karşılaştırıp araba yüksekliğini otomatik olarak ayarlar. Ayrıca 

süspansiyon sistemindeki şok emiciler yukarı aşağı hareketinden oluşan elektriği 

kullanabilmek için Audi araçlarda kullanılması planlanan eROT teknolojisi kullanılmış ve 

havalı süspansiyon sistemine entegre edilmiştir. Bu sistem hem ekstra elektrik kazancı hem de 

arttırılmış süspansiyon ayarlaması sağlar. 

1.4.4.2.Yay ve Amortisörler 
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Amortisör sisteminde de yine süspansiyon sisteminde mevcut olan enerji geri kazanım sistemi 

kullanılmıştır. Yaprak ve sarmal yay aracın şasisi yapısına bağlı olarak konumlandırılmıştır. 

1.4.4.3.Fren 

Araçta rejeneratif frenleme sistemi mevcuttur. Kısa mesafe problemine çözüm olarak kinetik 

enerjiyi ısı enerjisine dönüştürmek yerine arka aksta yapılan frenlemenin güç aktarma 

sistemine tork aktarımı yapabilmesi sağlanır. Elde edilen elektrik enerjisinin kararsızlığı 

aküde hasara neden olmaması için yavaşlama oranı elektronik olarak kontrol edilir.  

1.4.5.Otonom Kontrol Sistemi 

1.4.5.1Otonom Kontrol Bilgisayarı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracın otonom sürüş becerisi MMW radar, VLP-16 LİDAR senörü, GPS ve ZED stereo 

kamera sistemlerine entegre bir şekilde çalışmaktadır. ÖTR de belirttiğimiz yarı ve tam 

otonom sistemin kullanımı iki farklı seçenek sunmaktadır.  

  

Yarı otonom şekilde sürüş kullanıcının karar verme mekanizması olduğu durumdur. Bu 

sistem şerit takip etme ve kaza önleme sistemlerini içinde bulundurur. Ayrıca şehir içi otonom 

uçuşta yarı otonom sistem kullanılacaktır. Yarı otonom sistemin anlaşılabilmesi için yardımcı 

pilot kavramı oldukça güzel bir örnektir. Araç kontrolü kullanıcının seçimlerinin yanında uçuş 

görevinde uçuşun sürekliliğini korumak için yarı otonom yazlım müdahale etmeye hazırdır. 

Kalkış ve inişler otonom bir şekilde yapay zekâ kontrol bilgisayarı tarafından 

gerçekleştirilecektir.      

  

Tam otonom sürüş yapay zekanın karar verme mekanizması olduğu durumdur. Bütün çevresel 

faktörler hesaplanır. LIDAR, Radar ve bilgisayarlı görü dışında detaylı dijital haritalar 

Otonom 

kontrol 

bilgisayarı 

GPS LIDAR RADAR 

Kamera 

Soğutma 

sistemi 

AI tavsiye sis-

temi 

Chatbot 
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görevleri 

Nesne 

algılama 

Nesne 

tanımlama 

Nesne 

sınıflandırma 
Hareket 

tahmini 
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kullanılarak GPS üzerinden otonom sürüş gerçekleşir. Kullanılacak 2 VLP-16 LIDAR, 1 

MMW RADAR ve 8 ZED stereo kamera sistemi Orin tabanlı NVIDIA DRIVE Hyperion 

yazılımına bağlı olacaktır. Bu modül de ana bilgisayara entegre şekilde çalışacaktır. Otonom 

sürüş sistemi hatasız çalışma seviyesine gelse de sürücü uyarma sistemi beklenmedik 

durumlarda kontrolün kullanıcıya geçmesini sağlar. Derin öğrenme ve makine öğrenmesi 

otonom sürüşün en önemli kısmıdır. Derin öğrenme ve makine öğrenmesi gibi yapay zekâ 

algoritmalarını hızlandırma amacıyla NVIDIA DRIVE AGX Pegasus modülü kullanılacaktır. 

Derin nöral ağları hızlı bir şekilde tasarlamak için modül önemli derin öğrenme yapıları, GPU 

sürücüleri ve NVIDIA CUDA içermektedir. Bu sayede oto pilot kendinden istenen 

navigasyon, trafik işareti kontrolü ve trafiğe duyarlı hız kontrolü gibi işlemleri kusursuz ve 

hızlı bir şekilde analiz eder. 

 

                                           
         Şekil 5. NVIDIA DRIVE AGX Pegasus                  Şekil 6. NVIDIA Jetson TX2 4GB 

 

1.4.5.2.Sensör ve Kamera Sistemi  

 

Aracın   gerekli görüş ve algılaması 3 temel bileşenden oluşur. Birinci olarak araçta 

kullanılması planlanan üç boyutlu kamera sistemidir. Derinlik algılama, hareket izleme ve 3B 

haritalama gibi uygulamalar için ZED stereo kamera kullanılmıştır. Kamera en yüksek 

çözünürlüklü sensör olmasına karşın 20 metrenin ötesindeki nesneleri görüntülemede etkili 

değildir. Burada devreye LIDAR girer. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme özelliğine sahip 3D 

LIDAR ı bu menzili yaklaşık 100 metreye çıkarır. Küçük ve gelişmiş VLP-16 LİDAR sensörü 

kullanılacaktır. LİDAR ve kameranın kullanımı görüşü artırsa da kötü hava koşullarında ve 

bozuk yollarda performansı sınırlanmış olur. Destekleyici ve son çözüm olarak da radar 

kullanılır.  MMW radarını yağmur, sis, kar gibi koşullarda daha iyi performans gösterdiği 

kanıtlanmıştır. MMW radarı uçuş esnasında uçakların, helikopterlerin ve uçan arabaların 

tespitinde son derece düşük maliyetli ve sağlam çalışma performansı sağlar. Ayrıca çevre 

koşullarının izlenmesinde de son derece önemli rol alır. 

 

                       
Şekil 7. ZED Stereo Cam                     Şekil 8. 3D Lidar                        Şekil 9. MMW Radar 
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1.4.5.3.Otonom Bilgisayar Soğutma Sistemi 

 

Araçta kullanılacak işlemcilerin standart çalışma performansı koşullarının ortalaması 10 – 60 

derece arasındadır. İşlemci yükünün fazlalığı ve ani hava değişikliklerinden etkilenmemesi 

için soğutma sistemi etkin bir şekilde konumlandırılmıştır. İşlemcinin hava sirkülasyonunu 

fan ile yönlendirerek aracın arkasında bulunan geniş açılır-kapanır ızgaralardan çıkışı 

sağlanacaktır. Ayrıca sıvı soğutma sistemi işlemcilere bağlanarak ısı değişiminin kontrol 

altına alınması sağlanacaktır. 

 

1.4.5.4.Yapay Zeka Asistan Sistemi 

 

Araç sürüş esnasında kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve aracın kullanımında uyarının 

dikkate alınıp alınmadığını denetlemek için kabin içine yerleştirilmiş Chatbot ve dijital asistan 

yazılımı bulunmaktadır. Sesli ve görüntülü olarak etkileşime geçilmesi sağlanır. Kullanıcının 

chatbot ile etkileşime girmesi doğal dil işleme (NLP) yoluyla sağlanacaktır. Chatbot makine 

öğrenmesi (ML) ve derin öğrenme (DL) ile gelişmiş sohbet sistemine dönüştürülmüştür. Bu 

sayede sorulan karmaşık sorulara yanıt vermesi sağlanmıştır. Chatbot python da bulunan 

gTTS, SpeerchRecognition ve PyAudio kütüphaneleri kullanılarak kodlanacaktır. Chatbotun 

geliştirilmesi için de makine öğrenmesi algoritmalarından RNN kullanılacaktır. Sadece 

konuşulduğunda yanıt verebilen sistem dışında dijital asistan özelliği tavsiye ve uyarı 

kısmında son derece önemli rol alacaktır. Doğal dil işleme ve makine öğrenmesi kullanılarak 

tercihleri, programları ve alışkanlıkları analiz edebilen yeteneklere sahiptir. Derin öğrenme 

algoritmaları, bilgisayar görüşü ve sesi işlemek için kart destek paketi de içeren NVIDIA 

Jetson TX2 4GB kullanılacaktır. Akıllı görüntü analizi ile gerçek zamanlı durumsal 

farkındalık araç setini NVIDIA desteklemektedir. Böylece işlemciler arası uyumluluk durumu 

sağlanmış olur. 

 

1.4.6.Araç İklimlendirme Sistemi 

 

Aracın elektromekanik parçalarına ve araç gövdesinin belirli yerlerine yerleştirilmiş çeşitli 

sensörler (sıcaklık sensörü, nem sensörü, hava kalite sensörü, basınç sensörü) içermektedir. 

Bu sensörler yapay zekâ kontrol bilgisayarı tarafından kontrol edilen ve sistem kararlılığını 

sağlama işlevinde aldıkları veriyi kontrol ünitesine göndererek araç klima sisteminin optimum 

koşullarda çalışma görevini yürütmesini sağlarlar. Bu özelliklere ek olarak GPS kontrollü 

sistem lokal konum değişikliğinde harita üzerinde girilmiş olan anlık hava koşullarına göre ve 

araç kullanıcısının geri bildirimlerine bağlı değişiklikleri otonom yerine getirebilecek yazılımı 

yapay zekâ kontrol bilgisayar doğrudan bağlar. 

 

1.4.7.Acil Durum Sistemi 

1.4.7.1.Acil Durum Prosedürü 

 

Uçuş esnasında kontrolün sağlanamadığı durumlarda gereksiz tüm alt sistemler devre dışı 

bırakılarak en uygun yere inme prosedürü uygulanır. Acil iniş prosedürü otonom şekilde 

gerçekleşir. 
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1.4.7.2.Paraşüt Açılma Mekanizması 

 

Acil iniş prosedürünü uygulayacak alt sistemler de kesintiye uğramışsa gövde üstünde 

bulunan paraşüt açılma mekanizması devreye girer. Uçan araba yatay düzlemde hareket 

ettiğinden paraşüt açıldığında serbest düşüş hareketindeki gibi bir yavaşlama söz konusu 

değildir.  Bu paraşütün amacı aracın yüksek hızını olabildiğince düşürmek ve hasarı 

azaltmaktır. 

 

                                                 
                                                     Şekil 10. Paraşüt Mekanizması 

 

1.4.7.3.Hava Şişirmeli İniş Yastığı 

 

Paraşüt sistemi açıldıktan sonra iniş esnasında hem aracın hem insanların sert bir çakış yaşa-

malarını engellemek için aracın iki tarafına iniş yastığı konumlandırılmıştır. Yere 3 m kala 

iniş yastıkları açılır. Bu iniş yastıkları standart araçlardaki hava yastıklarındaki açılma hızında 

ve işlevinde olsa da aracın yer ile arasında bir esneme alanı olacağından hava yastıklarına 

göre daha dayanıklı tasarlanmıştır. Hava yastığının içinde 7 tane silindir yapıda polietilen 

koruyucu bariyer bulunur. Bu sayede darbe emilimi ve dayanıklılığı artırılmış olur. 

  

                                                 
                                                              Şekil 11. Hava Yastığı 

 

1.4.8.Yapısal Sistemler 

1.4.8.1.Gövde ve Kol Yapısal Sistemi 

 

Standart araç gövde parçalarının son derece ağır olması uçma konusunda verimliliği 

düşürmektedir.   Bu yüzden aracın yapısal ağırlığını azaltmak için dış yüzey ve hareketli 

parçalarında havacılık sınıfı kompozit malzeme kullanımı planlanmıştır. Maliyet açısından 
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dezavantaj gibi görünse de aslında değildir. Nedeni ise havacılık ve savunma alanındaki 

kompozit malzeme çalışmalarının ülkemizde gelişme sağlamasıdır. Kullanılacak kompozit 

malzemeler yapısal kütlede %70, aracın yüzey alanında ise %95 oranında yer alacaktır. 

Gövde ve şasi parçalarında karbon fiber takviyeli polimer kullanılacaktır (carbon fiber 

reinforced polymers [CFRP]). Bu polimer yapı hem oldukça dayanıklı hem de hafiftir. Kol 

yapısında termoplastik kompozit malzeme kullanılacaktır. Bu kompozit madeninin 

seçilmesinin en önemli nedeni kimyasal bileşeni sayesinde zorlu alev, duman ve toksisite  

(FST) standartlarını karşılamasıdır. Bu sayede kol kısmında oluşacak olası yangının önüne 

geçilmesi sağlanmıştır. Ayrıca şekil alması daha kolay ve boyutsal kararlılığı yüksek olması 

artı bir özelliğidir. Yürür aksam üretimde ise ağırlığına göre mukavemeti yüksek olan 

alüminyum malzeme tercih edilmiştir. Pervaneler dokunmuş karbon fiber malzemeden imal 

edilmektedir. 

 

1.4.8.2. Kokpit Yapısal Sistemi 

 

Kokpit dışında bulunan karbon fiber takviyesine ek olarak çarpışma durumunda araç içindeki 

kullanıcının zarar görmesini engellemek için altıgen kapsül şeklinde titanyum alaşım 

kullanılacaktır. Bu alaşımın maliyeti göz önünde alınarak sadece kullanıcı kokpit dış 

katmanına yerleştirilecektir. 

 

                                                   
                                                        Şekil 12. Kokpit Sistemi 

 

1.5.Uçuş Zarfı 

1.5.1.Batarya Hesabı ve Güç İhtiyacı 

 

Her pil hücresi 3.7 V 5000 mAh 10 A’ dir.  

81 adet pil hücresini seri olarak bağlayarak gerekli voltaj akımını elde ettik.  

81 × 3.7 = 300 V 

Seri bağlı 125 gurubu paralel olarak bağlayarak ihtiyacımız olan kapasiteyi elde ettik.  

5 Ah × 125 = 625 Ah   

Batarya kapasitesi = 625Ah × 300V = 187,5 kw 

 

1.5.2.Uçuş Süresi 

 

T = C × D / AAD 
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T = Zaman, C = Batarya kapasitesi, D = İzin verilen pil deşarjı, AAD = Aracın ortalama 

amper çekişi  

AAD = AUW × P / V 

AUW = Aracın toplam ağırlığı, P = Kilogram başına gerekli güç, V = Batarya voltajı 

Yukarıdaki hesaplamaya %80 deşarj ile 25-30 dakika uçuş yapabilmektedir. 

1.5.3.Uçuş Hızı 

   𝑽 = √𝟏 − 𝟏/(𝑻𝑹)^𝟐𝟒 ∗ √
𝟐𝒎𝒈

𝝆𝒄𝑫∗𝑨𝒆𝒇𝒇
  

𝟐
 ∗  √𝑻𝑹  

 

TR = T/mg, Aeff = Aracın etkin alanı, p = havanın yoğunluğu, cD = Sürüklenme katsayısı 

Yukarıdaki formüle göre yaptığımız hesaplamada azami seyir hızı 230 km/s ulaşmaktadır. 

1.5.4.Uçuş Menzili 

Araç yaklaşık 1947 kg kalkış ağırlığı ile hesaplanan 25 dakikalık uçuş ile 70 km uçuş 

yapabilmektedir. 

1.5.5.Kara Hızı ve Menzili 

Araçta Pd16 tip 2 tane Hub motor kullanılmaktadır. Azami 150km/s hız yapmaktadır. Eğer 

sadece karadan gidildiğinde 300-350 km arası yol yapabilmektedir. 

1.5.6.Ağırlık 

Yüzey kaplaması, iç aksam ve destek noktalarında kullanılacak karbon fiberin araç boyutları 

(5600/1950/1400) göz önüne bulundurulduğunda toplam kullanılacak karbon fiber 

malzemenin boyutlarının 5600 mm / 1900 mm /10 mm ölçülerinde olan 2 kompozit blok 

üzerinden değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Toplam kullanılacak karbon fiber malzeme 297,92 

kg olarak belirlendi. Monokok şasi (59 kg) ve platform tipi şasi (185 kg) yapılarının bir 

karışımı olan şasi yapısının toplam ağırlığı 244 kg ‘dır. Bataryanın ağırlığı 800 kg’dır. 

Kullanılacak alt elektronik sistemlerin ağırlığı 80 kg’dır. Araç yürür akam parçalarında 

kullanılacak metal alaşım parçalarının toplam ağırlığı 42.49 kg’dır. Kokpitteki kafeste 

kullanılacak her bir titanyum çubuğun çapı 20 mm uzunluğu 2000 mm’dir. Bu titanyum 

alaşımı çubuğun teorik ağırlığı 2.834 kg/adet dir. 15 adet kullanılacak çubuğun toplam ağırlığı 

15 * 2.834 = 42.51 kg’dır. Kullanılacak motorların adet ağırlığı 16kg’dır. 8 * 16 = 128 kg 

toplam motor ağırlığıdır. Tek bir kol yapısının ağırlığı 20.2 kg’dır. 20.2 * 4 toplam 80.8kg 

olarak hesaplanır. Elektrik motorunun ağırlığı 32 kg’dır. Faydalı yük kapasitesi 200 kg’dır.  

Yani toplam ağırlık: 297.92 + 244 + 800 + 80 + 200 + 85 + 128 + 80.8 + 32 = 1947.72 kg’dır. 

1.5.7.Boyut 
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Aracın boyutları tekerlekler arası uzunluğun olabildiğince fazla olması koşuluna göre 

belirlenmiştir. Piyasada bulunan standart araç yapısı bu tekerler arası uzunluğu karşılamadığı 

için aracın boyut hesaplamasında Mercedes Vision-Maybach boyut özellikleri dikkate 

alınmıştır. Aracın uzunluğu 5600 mm, genişliği 1950 mm, yüksekliği ise 1400 mm’dir. 

1.5.8.Faydalı Yük Kapasitesi  

75 Kg ağırlığında iki yolcu ve 50 kg yük taşıma kapasitesi vardır. Toplam faydalı yük 

kapasitesi 200 dür. 75 * 2 = 150, 150 + 50 = 200 

1.5.9.Pervane Boyutu 

Tekerlekler arası toplam yatay uzunluk 2694 mm olacaktır. Bir kolun yatay uzunluğu 1347 

mm olacaktır. Pervanenin kola göre konumu düşünüldüğüne yarıçapının 1047 mm olması 

kararlaştırılmıştır. Buradan pervanenin çapı 2094 mm hesaplanmıştır. 

2.Kullanıcı ve Araç Güvenliği 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği 

2.1.1. Motorların Güvenilirliği 

Herhangi bir içten yanmalı motorun tehlikeleri ve riskleri olduğu gibi elektrikli motorlarında 

kendine göre riskleri mevcuttur. Güvenli çalışma ortamı ve risk yönetimi hayati önem 

taşımaktadır. Araç da uçuş için 8 motor olmak üzere çok rotorlu bir hava-kara aracıdır. Tablo 

6’ da olası arızalanma türleri, risk şiddetleri ve çözümleri görülmektedir. 

         Arıza Türleri          Risk Şiddeti       Alınan Önlem 

 

 

 

  Ortak Güç Kesintisi 

 

 

 

          Yüksek 

Araç çok rotorlu olduğu için herhangi bir 
kolda gerçekleşen tek motor arızası 

olduğunda uçuşa devam edilebilir. Eğer 

birden fazla motorda ortak bir güç kesintisi 

meydana gelirse şekil 1.4.7’de belirtilen 
Acil İniş Sistemi devreye girmektedir. 

             

 

 

 

 

 

 

        Aşırı Isınma 

             

 

 

 

 

 

 

            Düşük 

Elektrik motorlarının verimliğini ve güç 

yoğunluğunu artıran faktörlerden birisi de 
etkili soğutmadır. Bobin sargısının birim 

kesit alanından geçen akım miktarı, bob-

inler daha iyi soğutularak artırabilir 

ve/veya düşük sıcaklıklarda tutularak, 
sıcaklıkla artan elektrik direnci düşürülebil-

ir. Bu sayede motor verimliliği ve güç 

yoğunluğu artırılmış olur.  
 

            

 

 

           

 

 

              

 

 

           

 

 

Elektrik motorlarında görülen arızalar ve 

yüksek titreşimler genellikle mekanik ve 

elektromagnetik nedenlerden kaynak-

lanmaktadır.Motorlarda titreşimlerin 

nedenlerini belirlemenin en etkili yolu 

tahrik motoru üzerinde yapılan kalkış ve 
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                                                     Tablo 5. Arıza Türleri 

2.1.2.Sürücülerin Güvenilirliği 

 

Sensörlere, elektrik motorlarına ve ilgili diğer sistemlere entegre olan diğer tüm elektronik 

bileşenlere, bu birimlerin çalıştığı zorlu ortamlara dayanabilecek özel koruma 

gerektimektedir. Bu koruma işlemi yapılırken bileşenlere, önemli bir ağırlık, kalınlık 

eklememeli ve sinyal iletimlerine engel olmamalıdır. Bu yüzden Parilen uyumlu kaplamalar 

kullanılması planlanmaktadır. Parilen kaplamalar genellikle elektronik devrelere ve diğer 

ekipmanlara elektrik yalıtımı, nem bariyerleri korozyon ve kimyasal etkilere karşı koruma 

olarak uygulanmaktadır.   

 

2.1.3.Bataryaların Güvenilirliği 

 

Elektrikli araçlarda çalışma masraflarının çoğu batarya takımlarıdır. Bu yüzden bataryaların 

çalışma ortamlarının en optimum düzeyde ayarlanması gerekmektedir. Güvenliği sağlamak 

için batarya da bulunan her bir pil hücresini korumamız gerekmektedir. Termal kaçakları 

önlemek için Morgan Thermal Ceramics’e ait olan Superwool Blok isimli malzemeyi pil 

hücreleri arasına yerleştirilmektedir. Bir hücre termal kaçak durumuna geçerse, koruyucu 

ekipmanlardan ısının emilmesini, alevin sapmasını, bitişik hücreler üzerindeki etkileri en aza 

indirir. Batarya soğutma için sıvı soğutma kullanılmaktadır. Sıvı soğutucular havadan daha 

yüksek ısı iletkenliğine ve ısı kapasitesine sahiptir ve bu nedenle kompakt yapı ve düzenleme 

kolaylığı gibi çok etkili ve kendi avantajlarını gerçekleştirir. Sıvı soğutma sıvıları, bir pil 

paketini doğru sıcaklık aralığında ve homojenlikte tutmak için en iyi performansı 

sağlayacaktır. 

 

2.1.4.Yapısal Elemanların Güvenilirliği 

 

Genel olarak otomotiv endüstrinde kullanılan malzemelerin bulunabilir, çevreci, düşük 

maliyetli ve güvenli olması istenmektedir. Bu açıdan kullanılacak malzemenin görevini yerine 

getirecek ölçüde etkin bir şekilde seçilmesi önemlidir. Lif destekli polimer matris kompoziti, 

araçların hafifletilmesinde kullanılırken, dayanım, korozyon direnci ve darbe sönümleme gibi 

avantajlara sahiptir. Olası çarpışma durumlarında hasarı en az düzeye indirmek için titanyum 

malzemeden yapılmış altıgen şeklinde kapsül kokpit kullanılacaktır. Titanyum, düşük 

yoğunluklu ve yüksek mukavemetli gümüş renkli metaldir. Herhangi bir metalik elementin en 

yüksek gerilme mukavemet / yoğunluk oranına sahiptir. Bölüm 1.4.8. de ifade edilenler 

yapısal elemanların güvenilirliğine de katkı sağlar. 

 

2.2.Gürültü Azaltma 

         Titreşim              Düşük duruş testleridir. Kalkış ve duruş esnasın-

da yapılan mertebe analizi yardımıyla 

arızaların belirlenmesi kolayca 

gerçekleştirilmektedir. Bölüm 2.3’de an-

latılan sistem yazılımı ile bu arızalar 

tespit edilecektir. 
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2.2.1.Kabin İçi Gürültü 

 

Araç kullanıcıların konforunu etkileyen önemli faktörlerden birisi de gürültüdür. Gürültünün 

çok fazla olması insan sağlığı üzerinde dahi etkileri vardır. Pervaneler, rüzgâr, titreşimler, 

yerde hareket halinde iken lastikler birer gürültü kaynağıdır. Bu kaynaklardan oluşan 

gürültüleri tamamen ortadan kaldırmak imkansızdır. Bu yüzden konforu arttırmak amacıyla 

aracın oluşturduğu seslerin kabin içine girmesini engellemeye yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. Aracımızda, otomotiv şirketi Hyundai tarafından 2020 yılında çıkarılan aktif 

yol gürültüsü engelleme sistemi RANC’in (Road Active Noise Controller) kullanılması 

planlanmaktadır. RANC' in çalışma prensibi şu şekildedir: RANC, bir hızlanma sensörü 

kullanarak yoldan araca giden titreşimi hesaplar ve kontrol bilgisayarı yol gürültüsünü analiz 

eder. Hesaplama ve sinyal aktarım hızları optimize edildiğinden, gürültüyü analiz etmek ve 

DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi) tarafından üretilen ters çevrilmiş bir ses dalgası üretmek 

yalnızca 0,002 saniye sürmektedir. Mikrofon, sürekli olarak yol gürültüsü iptal durumunu 

izler ve bilgileri DSP'ye gönderir. RANC, sürücü koltuğu, yolcu koltuğu ve arka koltuklar 

için ayrı ayrı yol gürültüsüyle mücadele etmek için doğru gürültü analizi ve hızlı hesaplama 

yapabilir. Hyundai'nin başka bir iddiası da RANC teknolojisinin kabin gürültüsünü 3 db 

düşürebildiğidir. Bu başarı sayesinde, araçtaki yaysız ağırlığı potansiyel olarak azaltabilir ve 

eskisine göre daha az ses yalıtımlı parça ve amortisör kullanılabilmektedir. 

 

                                           
                                                Şekilv13. RANC Çalışma Prensibi 

 

2.2.2.Çevresel Gürültü 

 

Çevresel gürültünün ana sebebi pervanelerden kaynaklanmaktadır. Pervane tasarımındaki 

iyileştirmeler ile oluşturmuş olduğu gürültü minimuma indirilmiştir. Seri üretime geçmemiş 

olmasına rağmen dünyanın ilk stealth helikopteri olan Rah-66 Comanche referans olarak 

alınıp pervane profili SIKORSKY SSC-A09 olarak seçilmiştir. 

 

                                         
                                              Şekil 14. SIKORSKY SSC-A09 Airfoil 
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Rota planlamanın da en iyi şekilde yapılarak çevresel gürültü minimize edilebilir. Araçlar ilk 

kalkış ve iniş esnasında motorlar tam güçte çalışacağından dolayı gürültü en yüksek seviyeye 

ulaşacaktır. Bundan dolayı toplu iniş kalkış platformları olabildiğince şehir merkezlerinin, 

toplu konutların uzağında olmalıdır. 

 

2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti 

 

Yapay zekâ üzerine temellendirilmiş siber güvenlik sistemleri makine öğrenmesi tekniklerinin 

yardımıyla öğrenme ve kendini geliştirme fonksiyonlarına da sahiptir. İzlenen bilişim 

sistemlerinin ürettiği büyük veriyi işleme yetisini de yapay zekâ sayesinde kazanan güvenlik 

sistemleri saldırıları tespit ederken normal ve olağandışı aktiviteleri birbirinden ayırmak için 

baseline oluşturma yöntemini kullanır. Baseline oluşturma yönteminde izlenen bilişim 

sistemlerinin veya kullanıcı hesaplarının gündelik normal aktiviteleri bir referans çizgisi yani 

baseline olarak tanımlanır. Normal davranışları temsil eden bu referans çizgisinden sapmalar 

görüldüğünde örneğin sadece belirli cihazlarla iletişimde olması beklenen bir cihazın başka 

diğer cihazlarla veya servislerle beklenmedik bir trafik oluşturması halinde bu durum 

normalden sapma olarak tanımlanır, bir anomali olarak değerlendirilen bu tür durumlar için 

güvenlik sisteminin alarm üretmesini sağlayacak kurallar belirlenmiş olur. Baseline 

oluşturma, veri setinin işaretlenmemiş olması yani hangi veri sınıfına ait olduğunun 

bilinmemesi esasına dayanan Gözetimsiz (Unsupervised) öğrenme modelini esas alır. Sadece 

siber saldırıların neden olduğu arızalar değil, fiziksel bileşenlerdeki arıza da aracın kontrolden 

çıkmasına neden olabilir. Meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumu büyük miktarda 

hasara ve can kaybına sebebiyet verebileceğinden dolayı güvenlik ve güvenilirlik açısından 

kesinlikle bir hata tespit modeline ihtiyaç duyulmaktadır. Model iki aşamadan oluşmaktadır. 

İlk aşama model eğitimi ile kodlama aşaması, ikinci aşama alınan girdiyi güvenli durum ile 

hatalı durum arasında sınıflandıran eşikleme aşamasından oluşmaktadır. Aşağıdaki resimde 

aşamaların modellemesi görülmektedir.  

 

                                           
                                                        Şekil 15. Hata Tespit Modeli 

 

                 Olası Arıza/Kaza Türleri                          Alınan Önlem 

                              

 

 

                             Yangın 

Araç hava da iken yangın oluşması en son 

istenen durumdur. Hata tespit modeli yangına 

sebebiyet verebilecek bileşenlerdeki sensör-

lerden aykırı değerleri tespit ettiği anda 

kullanıcıyı uyararak acil iniş prosedörünü uy-

gulayarak en yakın iniş pistine güvenle in-
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mesini sağlar. 

                   

                   

 

                 Araçların Çarpışması 

Araçların havada çarpışmasına sebebiyet vere-

bilecek iki neden vardır. İlki siber saldırılar, 

araç ile yanlış veri paylaşarak(diğer araçların 

konumu, hızları vs)  kazaya neden olabilirler. 

Bunu önlemek için yine yukarıda bahset-

tiğimiz hata tespit modeli  devreye girmekte-

dir. Gelen veriler ön tanımlı limitlerden farklı 

ise bir sorun olduğu tespit edilir ve kullanıcıya 

bildirilerek en uygun konuma iniş sağlanır. 

Diğer sebep araçtaki otonom sistemlerin 

arızalanması, bunu önlemek için kritik 

yazılımların yedeklenmesi ve arıza durumunda 

devreye girmesidir. 

                      Hakimiyet Kaybı Yerde ve havada iken yaşanılabilecek bir ha-

kimiyet kaybı ciddi kazalara sebebiyet 

verecektir. Sensörlerden alınan veriler neti-

cesinde hakimiyet kaybı tespit edilirse otonom 

sistem anında devreye girecektir ve manuel 

sistem kitlenecektir. 

                        

 

                        Kuş Çarpması 

Motorlar kuşların çarpması sonucu durabilir ve 

hasara sebebiyet verebilirler bunu önlemek 

içinde kuşlar için tehlike çağrısı ve elektronik 

gürültü üreten sistemler kullanılması plan-

lanmaktadır 

                                                     Tablo 6. Arıza/Kaza Türleri 

 

3.Senaryo ve Hava Trafik Yönetim Sistemi 

3.1.Şehir Senaryosu Çıkarımları 

 

Şartnamede verilen şehir modelinde, şehir senaryosu çıkarımını daha açıklayıcı anlatabilmek 

için modellenmiştir. Yapılan modelleme şehir mimari planına uygun şekilde tasarlanmıştır. 

 

                                              
               Şekil 16. Perspektif Görünüm                                 Şekil 17. Kuşbakışı Görünüm 
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Harita üzerinden başlangıç noktası, karada sürülecek yol ve havada uçuş için izlenecek rotayı 

kırmızı silindirik 3 boyutlu şekil ile gösterdik. Şehrin kuzey batı yakasındaki müstakil evde 

oturan 2 kişilik bir ailenin sabah işe giderken kullanacağı rota şu şekildedir. Müstakil 

evlerinden çıkan aile aracın kara sürüşünde yola çıkıp köprüyü geçtikten sonraki ilk kavşakta 

sanayi bölgesindeki ve batı yakasındaki trafik sıkışıklığını fark edip kavşak ile su parkı 

arasında bulunan uçan araba iniş-kalkış noktasına gelirler. Buraya kadar olan mesafe haritanın 

ölçeklendirilmiş modeline göre 22.5 km’dir [Şekil 16]. Bu kalkış noktasından otoyolu takip 

ederek batı ve doğu yakasının sonunda bulunan hava limanındaki iniş noktasına kadar hava 

yolcuğu gerçekleşir [Şekil 21]. Toplam uçulan mesafe ölçekli haritaya göre 30km’dir. 

Havalimanından kara sürüşünde doğu yakasındaki otoyolu takip ederek doçent olan eşini 

üniversiteye bırakır. Ardından batı yakasındaki otoyolun ve hastanenin sıkışıklığına 

takılmamak için üniversite ve kütüphane arasında uçuş noktasında kadar aracı sürer [Şekil 

22]. Buraya kadar olan kara mesafesi modelin ölçekli haritasına göre 28.75 km’dir. Buradan 

kalkan uçan araba tren istasyonunun doğusunda bulunan orman ile tünel yolu arasındaki boş 

arazide bulunan iniş noktasına iner [Şekil 23]. Toplam uçuş mesafesi ölçeklendirilmiş 

haritaya göre 20 km’dir. Burada indikten sonra kendi işi olan tren istasyonu amirliği görevine 

tıpkı diğer günlerde olduğu gibi sahip olduğu uçan arabası sayesinde tam saatinde gelerek 

hazırdır. 

 

                                             
                               Şekil 18.                                                                  Şekil 19. 

                                            
                                   Şekil 20.                                                           Şekil 21. 

 

3.2.Hava Trafik Yönetim Sistemi 

3.2.1.Araçların Havada Hareket Kuralları  

3.2.1.1.Araçların Kurallara Uyabilmesi İçin Sahip Olması Gereken Özellikler 

 

Geleneksel kara taşımacılığı yöntemlerine alternatifin ortaya çıkması, insansız hava aracı 

teknolojileri ve elektrikli tahrik sayesinde kişisel hava aracı (PAV) terimi ortaya çıkmıştır. 

Uçuş kurallarının bu PAV üzerinden tanımlanan protokoller üzerine kurup yeni nesil kurallar 

bütünü oluşturulacaktır. Havacılık güvenliği kısmında havacılık kazalarını ve olaylarını 

önlemek için aracın teknik anlamda uçuşa yeterliliği dışında operatörün ve yolcuların 
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havacılık güvenliği eğitimi alması gerekir. Hususi pilot lisans (PPL) işlemlerine benzer uçan 

araba lisans ehliyeti adı altında bir program oluşturulacaktır. Ayrıca gelişmiş sanal 

simülasyon sistemleri ile de operatörün deneyim sahibi olması sağlanacaktır. Özellikle 

karmaşık yer-hava ve hava-yer geçişlerini idare etmek için bu simülasyon programlarına 

ihtiyaç vardır. Küçük ve orta ölçekli havalimanlarını kullanan PAV'lerin daha büyük 

havaalanlarında ticari trafikte sorun oluşturmayacağı Federal Aviation Administration (FAA) 

tarafından beyan edilmiştir. Bu açıklamadan yola çıkarak uçan arabaların da hava alanlarını 

kullanabilmesinin önü açılmıştır. Uçuş esnasında; evlerin ve işyerlerinin yakınında duyulan 

gürültünün minimum tutulması için pervane yapısının sesi minimuma düşüren biçimde 

tasarlanması uçan arabalarda önemli bir şarttır. Uçan arabalarda iletişimin kopmaması ve 

diğer uçan araçların uçuş irtifalarına girmemesi için aracın uçarken ki yükseklik aralığı 120-

180 metre olmalıdır.   Uçan arabaların zaman içinde artması düşünülerek uçan araba otoyolu 

oluşturulması düşünülmüştür. Altta iki şerit üstte iki şerit olmak üzere toplam 4 şeritli yapay 

bir otoyol olması planlanmıştır. Her bir otoyol kapsül şeklinde olup aracın bu kapsül rotasının 

dışına manuel olarak çıkması durumunda hızının düşürülmesi yer istasyonu tarafından 

otonom sağlanacaktır. Bu otoyollar otonom sürüş için tasarlanmış olup aracın bireysel rota 

planlaması istemediği durumlarda kullanılacaktır. Otoyollar haritada belirtilen yüksekliğe ve 

menzile uygun olarak 25 m yarıçapında sanal ve kullanıcının gösterge ekranına yansıtma 

teknolojisi kullanılarak yapılacaktır.Uçan araba otoyolu tamamen otonom bir kullanım ve 

standart rota belirlediği için ayrıca bireysel rota oluşturma sistemi de araçta mevcuttur. Bu 

sistem yarı otonom kullanım kolaylığı sağlar. Araçların birbiriyle çarpışmalarını ve 

yakınlaşmalarını engellemek için uçuş esnasında oluşturulacak rotanın yapay zekâ kontrol 

merkezinden alınacak geri bildirim ile planlanması sağlanacaktır. Bu geri bildirimin temel 

şartı uçan araba rotasının diğer uçan araba rotaları ile arasında 50 metrelik mesafe olması 

koşuludur. 

 

                                                   
                        Şekil 22. Hava Trafiği                                       Şekil 23. Yüzer Otoyol 

 

3.2.1.2.Kurallara Uyulmaması Durumunda Yaptırımlar 

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yönetmeliklerinde bulunan uçuş güvenlik yönetmeliği, 

standardizasyon, yolcu güvenliği, bakım süreleri gibi alt başlıkları eklenerek uçuş kuralları 

metni oluşturulacaktır. Ancak karmaşık trafik, hava yönetim prosedürleri ve uçan arabaların 

şahsi kullanımının yaygınlaşacağı düşünüldüğünde Uçan Araba Yönetmelikleri adı altında bir 

kurallar bütünü çıkartılacaktır. Bu kurallar ve yönetmelikler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan idari ceza yönetmelikleri ve Genel Havacılık Yönetmeliklerine bağlı 

kalınarak ve caydırıcı unsurun artırılması planlanarak hazırlanacaktır. 
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Ceza yönetmelikleri bölümlerinden ilki para cezasıdır. Bu yöntem ilk uyarı niteliğindedir. 

Kuralların ikinci kez ihlal edilmesi durumda trafikten men cezası gerçekleşecektir. Yolcunun, 

araçların ve diğer uçan araçlardaki insanların güvenliğini kasten tehlikeye atma durumunda 

hava uçuş trafiğinden men cezası uygulanacaktır. Son ve en önemli caydırıcı unsur ise yolcu, 

diğer araçlar ve çevrenin sağlığını veya mal varlığını tehlikeye taksirle neden olan kimselere 

hapis cezası uygulanacaktır. 

 

İhlalin açıklanması Uygulanacak ceza  İkinci ihlalde uy-

gulanacak ceza 

Üçüncü ihlalde uy-

gulanacak ceza 

Manuel kullanım için uçuş 

sertifikasının olmaması duru-

mu 

 

   18.000 TL 

 

Hava trafiğinden 

men 

 

             - 

Aracın güncelleme ve kalibra-

syonlarının yapılmaması 

 

   10.000 TL 

 

 20.000 TL 

Hava trafiğinden 

men 

Araç içi emniyet kurallarına 

uyulmadığı durumlarda 

 

   10.000 TL                                      

 

 30.000 TL 

Hava trafiğinden 

men 

Özel yetki onayı gerektiren 

yerlere iniş yapıldığında (has-

tane vb.) 

 

   10.000 TL 

 

 

30.000 TL 

 

 60.000 TL 

Uçuşa yasak bölgelere yak-

laşılması veya inilmesi (askeri 

alan vb.) 

 

    30.000 TL 

 

 60.000 TL 

 

 120.000 TL 

İlk yardım ekipmanının araçta 

bulunmaması 

    10.000 TL  15.000 TL  20.000 TL 

Belirlenen uçuş rotalarının 

dışına çıkılması (zorunlu du-

rumlar dışında) 

 

    20.000 TL 

 

 Hava trafiğinden 

men 

 

             - 

Manuel duruma uygun olma-

yan hal ve davranışlarda 

bulunma (alkol vb.) 

 

    20.000 TL 

Hava trafiğinden 

men 

 

             - 

Yolcu ve diğer araçların 

güvenliğini tehlikeye atma 

 

    3-6 ay arası 

hapis 

 

            - 

 

              - 

Uçan Araba 

Ceza Yönet-

melikleri Hava uçuş trafiğin-

den men cezası 
Para cezası 

Hapis cezası 
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Yolcu, çevredeki insanlar ve 

diğer uçan araçlardaki kim-

selerin yaralanmasına sebeb-

iyet verme  

 

 

3-40 ay arası hapis 

 

 

             - 

 

 

             - 

Yolcu, çevredeki insanlar ve 

diğer uçan araçlardaki kim-

selerin ölmesine sebebiyet 

verme  

 

 

 6-36 yıl arası 

hapis 

 

 

             - 

 

 

             - 

                                                      Tablo 7. Ceza Yönetmeliği 

 

3.2.2.Araçların Haberleşmesi 

3.2.2.1.Araçların Birbirleri ile Haberleşmesi 

 

DSRC, V2X teknolojisinde güvenli bir iletişim ağı sağlar. Ancak kısa menzilli, düşük veri 

hızına sahip olması, yoğun kentsel çevredeki parazitten yüksek gecikmeye sahip olması 

DSRC otonom sürüş için kullanamayacağımız anlamında gelir. Onun yerine LTE-V (5G) 

teknolojisi kullanılacaktır. Evolution-vehicle (LTE-V) araç iletişimine adanmış hücresel 

teknolojilerin uzun iletim süresi vardır. Bu sayede LTE-V düşük gecikme süresi ve yüksek 

veri hızına sahiptir. LTE-V için kullanılacak 5G teknolojisi: Yüksek kapasite, esneklik, düşük 

gecikme, kısa dalga boyu özelliklerine sahiptir. Bu sayede tamamen otonom sürüş 

mümkündür. LTE-V (5G) iki şekilde çalışacaktır. İlki araçtan araca iletişimdir. İkincisi ise 

araçların verilerini hücresel ağ üzerinden yönlendirdiği araç-altyapı iletişim sistemidir. Bu 

sistem yapay zekâ kontrol merkezi ile iletişim halindedir. Tüm otonom sistem bu ağ yapısı 

üzerinden yönetilir. 

 

                                                     
                                                 Şekil 24. Uçan Araçlar Bağlantı Ağı 

 

LTE-V teknolojisinde önemli değişiklikler gereklidir. Bunun en önemli nedeni hava kapsama 

alanının yetersizliği ve ağda oluşacak yoğunluktur. Çözüm olarak yerde mevcut baz 

istasyonlarının dışında hava balonu baz istasyonları, yüksek irtifa platformlarına 

yerleştirilecek baz istasyonları ve uydular kullanılacaktır. Bu çözümle birlikte ulaşılabilir 

kapasite sağlanmış, sinyal-gürültü oranını dengelenmiş ve kapsama alanı ağı yeterli ölçüye 

getirilmiştir. İniş-kalkış ve seyahat sırasında LTE-V (5G) Kullanılacaktır. Ancak uçuş 

esnasında yüksek irtifa ve çok alçak irtifalarda değişken ve pek de başarılı bir sonuç ortaya 
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koymaz. Bu sisteme ek olarak düşük yüksekliklerde LoS ve NLoS kanal modeli 

kullanılacaktır. Düşük yükseklikte, baz istasyonu uçan araba bağlantısını bu kanal modeli 

sağlayacaktır. NLoS bileşeni, yüksek binalar gibi engeller nedeniyle kullanılacaktır. Yüksek 

irtifa platformları (HAP) baz istasyonlarına kıyasla daha iyi kapsama alanına sahiptir. HAP 

sistem spektrumları 324 MHz ila 1505 MHz aralığında ve 31-31.3 GHz frekans  bantlarında 

sabit hizmet vermektedir. Bu sayede sabit geniş bant bağlantısına ve yüksek hava kapsama 

sağasına sahip olacaktır. 

 

                                      
               Şekil 25. LoS ve NLoS İletişim Modeli               Şekil 26. Yüksek İrtifa Platformu 

 

3.2.2.2.Araçların Merkezi Sistem İle Haberleşmesi 

 

 

 

 

 

 

Araçların merkezi sistem üzerinden haberleşmesi Uçan Araba Müdürlüğü altındaki 2 şube ve 

1 merkezde gerçekleşecektir. Havacılık güvenliği araçların uçuşa elverişliliği, hava 

durumlarının değişkenliğini ve tüm uçan sistemlerinin kontrolünü sağlar. Hava trafik 

yönetimi araçların otonom şekilde inip kalkmasını, seyahat edebilmesini sağlar. İki birimde 

otonom şekilde çalışan yapay zekâ kontrol merkezine bağlıdır. Bu yapay zekâ kontrol 

merkezi araç ile LTE-V (5G) üzerinden iletişime geçer. LoS / NLoS kanal frekans modeli ve 

Yüksek İrtifa Platform Sistemi LTE-V ile bütünleşmiş şekilde çalışacaktır. Araç ile yapay 

zekâ kontrol merkezi arasındaki haberleşme son derece önemlidir. Çünkü iniş-kalkış, rota 

planlaması, tam otonom uçuş, yapay zekâ destek sistemi gibi tüm bileşenleri yapay zekâ 

kontrol merkezi tarafından yönetilecektir. Merkezi sistemde bulunan otonom kontrol 

merkezine NVIDIA DGX sunucu istasyonları kurulacaktır. Tüm hava trafik ve güvenlik 

ekosistemi bu merkez tarafından yönetilecektir. 

 

                                                 

T.C. Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı 
Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğü 

Uçan Araba 

Müdürlüğü 

Hava trafik 

yönetimi 

Havacılık 

güvenliği 
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                                                           Şekil 27. Sunucu İstasyonu 

 

3.2.3.Araca Biniş ve İnişin Nasıl Olacağı 

3.2.3.1.Merkezi Duraklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkezi duraklar genel, bireysel ve hastane iniş-kalkış noktaları olarak üç ana bölümden 

oluşur. Genel iniş kalkış noktaları: Otoban kenarlarında, yol kenarlarında, şehir merkezlerine 

yakın konumlu alanlarda ve şehir içinde uygun görülen noktalara konumlandırılacaktır. Genel 

iniş-kalkış noktaları iki bölüme ayrılmıştır. Tekli iniş-kalkış noktaları bir aracın kullanımına 

uygun şekilde tasarlanmıştır. Kapladığı bölge 400m^2 alana sahiptir. Aracın kol ve pervane 

uzunluğu toplandığında yaklaşık 8 metrelik uzunluk oluşturmaktadır. Otonom inişin risksiz 

gerçekleşebilmesi için 20 m kenar uzunluğuna sahip kare biçiminde iniş-kalkış platformu 

yapılması planlanmıştır. Bu platform ölçüleri standart ölçüler olarak diğer iniş kalkış 

noktalarında da kullanılacaktır. Şarj dolum istasyonu mevcuttur. Platformun gece 

aydınlatılması için kullanılacak enerji çevresine yerleştirilmiş 1m x 2m boyutlarında güneş 

panelleri ile sağlanacaktır. 

 

            
 Şekil 28. Standart Platform             Şekil 29. Güneş Panelli              Şekil 30. Güneş Panelli  

 

Çoklu iniş kalkış noktaları ise ikili araç iniş-kalkışlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Bu 

alanın toplam kapladığı alan ise 360 m^2‘dir. Şarj dolum istasyonu mevcuttur. Şarj dolum 

istasyonlarının teknik detayı yakıt/batarya durumu başlığı altında anlatılacaktır. Ayrıca Çoklu 

iniş-kalkış alanlarında araç park platformu da bulunmaktadır. Bu araç platformu sade 

görünüme sahip ama işlevsel olarak tasarlanmıştır. Otoparkın üstünde güneş panelleri 

mevcuttur. Ayrıca yeterli alan varsa üç tane iniş kalkış platformu eklenebilir. Gece 

inişkalkışında da kullanıma uygun olması için platformların çevresi aydınlatılmıştır. 

Kullanılacak aydınlatma sistemi için güç, güneş enerjisi panellerinden karşılanacaktır. 
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Platformların arasında bulunan güneş paneli sistemi iniş-kalkış için gelen aracın durumuna 

göre katlanacaktır. Aracın iniş-kalkış platformunun boyutları yeterli olduğundan güneş 

panellerine çarpması gibi bir durum söz konusu değildir. Hastane iniş-kalkış noktaları uygun 

yapıdaki hastanelerin çatılarına tıpkı helikopter iniş pistleri gibi yerleştirilecektir. Bu sayede 

acil durumlarda uçan arabalar hastaneye kara taşıtına göre son derece hızlı ulaşmış olacaktır. 

 

                                             
                                                      Şekil 31. Hastane Platformu 

 

3.2.3.2.Bireysel Kullanım 

 

 

 

 

 

 

Araçların bireysel platform kullanımında iki durum söz konusudur. Bunlardan birincisi yere 

kurulan iniş- kalkış platformlarıdır [Şekil 34]. Yeterli (20m * 20m) alan varsa ayrıca 

çevresinde tehlike oluşturmayacak yapılar mevcutsa iniş-kalkış için bu platform kurulabilir. 

Zemine kurulan platformlar özellikle diğer evler ve yükseltilerin olduğu durumlar göz önüne 

alındığında ev yakınında uygun alan bulunması zorlaşabilir. Bu durumda uygun görülen 

evlerin çatılarına platform konulup buraya inme gerçekleşir [Şekil 35]. Bu platformun 

müstakil evlere kurulumunda evlere olan mesafe, ağaç ve elektrik telinin konumu gibi şartlar 

sağlandığında platform kurulumu gerçekleşir. 

 

          
      Şekil 32. Müstakil Ev                     Şekil 33. Müstakil Ev             Şekil 34. Yüksek Bina  

 

Yüksek katlı binalarda platform kurulması kısmen tehlikelidir. Ancak önlemler ile bu risk 

azaltılır. Çevresindeki yüksek binaların konumu dikkate alınarak platform kurulabilir. Uçan 

arabalar yaygınlaştığında yüksek binalara platformlar [Şekil 36] yapılması zorunluluk haline 

gelecektir. 
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3.2.4.Rota Planlamanın Nasıl Yapılacağı 

3.2.4.1.Gidilecek Yerin Seçimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapay zekâ kontrol merkezi tarafından otonom rota planlama sistemi iki şekilde yapılır. 

Birinci kısım şehir içi ulaşım, ikincisi ise şehirler arası ulaşımdır. 0-50 km arasında olan bir 

uçuş gerçekleşeceği zaman bu şehir içi ulaşım kategorisine girer ve otonom olarak ayarlanan 

rota varyantlarından kullanıcı uygun olanı kendine seçer. Bu rota sistemi yarı otonom bir 

deneyim sunar. Yarı otonomun tanımını tanımlamak gerekirse sürüş kontrolünün kullanıcıda 

olduğu ama yardımcı pilot olarak bir otonom uçuş bilgisayarının var olduğu düşünülebilir. 

Şehirler arası ulaşım kısmında ise 50 km’den fazla olan mesafelerde bu sistem kullanılacaktır. 

Araç bu mesafede yapay zekâ kontrol merkezi tarafından ayarlanan en uygun rotadan 

ilerlemek zorundadır. Bu sistem tam otonom deneyim sunar. 

3.2.4.2.Seyahat Sırasında Daha Uygun Bir Rotanın Çıkması 

 

 

 

 

 

Bireysel rota sisteminde en uygun noktalar kullanıcıya sunulur. Ancak varılacak noktaya 

gelinceye kadar uygun rotanın değişimi gerçekleşebilir. Örneğin yüksek rüzgâr, fabrika 

dumanı vb. durumlarda uygun güzergaha yeniden rota hesaplama işlemi gerçekleşir. Araç 

hesaplamalarını yaptıktan sonra uygun rotaya geçiş yaparak uçuşuna devam eder. Yüzer 

otoyol rotası uzun mesafe rota sistemi olduğu için kullanıcıya seçenek sunmadan en uygun 

rota yapay zekâ kontrol merkezi tarafından hesaplanır. 

 

3.2.4.3.Kullanıcı Tarafından Varış Noktasının Değiştirilmesi Durumu 
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Bireysel rota sisteminde kullanıcı uçuş esnasında rota değişikliğine gidebilir. Bu durumda en 

uygun rota seçenekleri yeniden hesaplanır. Yeni rota güzergahına geçiş gerçekleşir. Yüzer 

otoyol rota sisteminde ise kullanıcı acil durumlar dışında rota değişikliğinde bulunamaz. 

Bunun Yüzer otoyol sisteminin 50m arayla 2 katlı şerit sistemine sahip olması ve bu dönüşün 

o rotada gerçekleşemeyecek hızda olmasıdır. 

 

3.2.5.İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki 

3.2.5.1.Değişken Hava Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olumsuz hava koşullarında (kar fırtınası, şiddetli yağmur, şiddetli rüzgâr vb.) uçuş 

güvenliğinin sağlanması için 2 seviye belirlenmiştir. Yağmur, kar ve rüzgâr gibi hava 

olaylarının uçuşa bir etkisi olmadığı durumlarda uçuşta bir değişiklik olmaz. Ancak 2. Seviye 

de yani sağanak yağmur, kar fırtınası ve fırtına gibi durumlarda bu hava sirkülasyonunun 

içine girilmemişse rota yeniden planlanır ve değiştirilerek uçuşa devam edilir. Eğer bu hava 

olayları anlık olarak oluşursa ve teğet geçme durumu söz konusu değilse en yakındaki iniş 

noktasına rota oluşturulur. Sis ve kum fırtınası gibi durumlarda aracın iniş esnasında kamera 

sitemlerini kullanması gerektiğinden bu hava olayları gerçekleştiğinde rota iniş için uygun 

olan yere yönlendirilir. 

 

3.2.5.2.Beklenmedik Trafik Yoğunluğu 
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Hem bireysel hem de yüzer otoyol rotasında giden araçlar için uçuş esnasında istisna 

durumlar dışında trafik yoğunluğu söz konusu değildir. Bunun nedeni araçların rotasının 

sistem tarafından öngörülebilir karmaşıklığa sahip olmasıdır. Ancak istisnai durumlarda 

sistemin öngörülebilirliği oldukça düşer. Hava durumu faaliyetlerinde artış ve acil sağlık 

sorunları gibi olaylar gerçekleşebilir. Bu durumda birçok araç otonom sistem tarafından rota 

değişikliği sağlanacak veya inişe yönlendirilecektir. Rota değişikliği anlık olarak yapay zekâ 

kontrol merkezindeki sunucularda rota hesaplama süresi artar. Ayrıca iniş esnasında da dar 

boğaza meydana gelecektir. Bu sıkışma iki şekilde çözülür. Birincisi acil sağlık durumlarında 

araçlara iniş önceliği verilir. İkinci çözüm ise riskli hava faaliyetlerinin yaşandığı bölge geçici 

süreliğine rota oluşturma güzergahından çıkarılarak bu bölgedeki sıkışıklığın giderilmesi 

amaçlanır. 

 

3.2.5.3.Acil Durumlar (Doğum, Kalp Krizi vs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem şehir hem de şehirler arası rota sisteminde acil durumlarda otonom sürüş moduna 

geçerek araç pil durumu yeterliyse en yakın hastane iniş kalkış platformuna yönlendirilir. 

Hastane iniş platformu yoksa hastaneye en yakın iniş platformuna otonom bir şekilde 

yönlendirilir. Yakın bir konumda hastane iniş noktası yoksa en yakın iniş noktasında 

yönlendirilerek ambulansın gelmesi beklenir. 

 

3.2.6.Yakıt/Batarya Durumu 

3.2.6.1.Yakıt/Batarya Kapasitesinin Yönetimi 

 

Enerji yönetim sistemi güvenli olarak yüksek performansta çalışma ve uzun ömürlü olmasını 

sağlamak üzere bir batarya kontrolü yapan sistemdir. Araçta bulunan batarya sistemimiz 

187,5 kW kapasiteye sahiptir. Araç yer modunda iken batarya kapasitesini tam olarak 

kullanabilmektedir. Bu da azami olarak 300-350 km yol gitmesi demektir. Hava modunda 

iken bataryayı tam kapasite ile kullanması kısıtlanmıştır. Bunun nedeni ise acil durumlarda 

iniş yaptığında ulaşması gereken en yakın yere gidebilecek kadar batarya kapasitesinin 

kalmasıdır. 

 

3.2.6.2.Şarj Dolumun Hangi Aralıklarla Yapılacağı 
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Lityum-iyon bataryalar yaklaşık 120 Wh/kg enerji yoğunluğuna ve 2000+ çevrimlik yüksek 

deşarj çevrimine sahiptirler. Araçlar iki şekilde şarj edilebilir. Normal şarj ve hızlı şarjdır. 

Hızlı şarj normal şarja göre batarya ömrünü ciddi şekilde düşürür. Burada sunulacak en iyi 

çözüm günlük hızlı şarj hakkının kısıtlanmasıdır. Bu hak sayısı günlük maksimum 4 olarak 

belirlenmiştir. Ancak normal şarj istenildiği zaman yapılabilecektir. 

 

3.2.6.3.Şarj Dolumun Nerede Yapılacağı   

 

Genel iniş-kalkış noktalarına hızlı şarj istasyonları yerleştirilecektir. İkili iniş kalkış 

noktalarına 10, üçlü ve daha fazla iniş-kalkış bölümüne sahip olan platformlarda ise hızlı şarj 

noktalarının sayısı aritmetik bir şekilde artırılacaktır. Evlerde normal şarj dolumu 

gerçekleştirilecektir. Aracın evde 6-7 saat içinde şarjının tam dolması trifaze 

(400volt/16Amper/11kW) priz kullanılarak gerçekleştirilecektir. Uçan araba iniş-kalkış 

alanlarında Tesla Supercharger şarj istasyonları kullanılacaktır. Uçan arabada şarj için 

şebekeden gelen enerjiyi araçta bulunan şarj ünitesinden yüksek akım ve yüksek gerilim 

değerleriyle geçirerek aracı şarj edecek şekilde bir şarj cihazı bulunur. Bu sistem elektriği 

bataryalara olabilecek maksimum düzeyde ileterek şarjın gerçekleşmesini sağlar. 

Superchrager hızlı şarj istasyonları 145kW’lık araç bataryasının %50 sini 50 dakikada, %80 

ini 80 dakikada tamamını ise 120 dakikada doldurmaktadır. 

 

Platformlarda bulunan Tesla Supercharger şarj istasyonlarının dışında Zorlu Energy Solutions 

Türkiye’nin birçok noktasında ZES istasyon ağını kumuştur. Ancak ZES istasyonlarında 

kullanılan ChaDeMo ve CSS DC şarj protokollerini desteklemektedir. Bu kısımda Tesla’nın 

kullanmış olduğu Supercharger protokolünü desteklemesi için bu DC şarj protokolü de 

eklenecektir. Bu sayede ZES istasyon ağı da kullanılarak geniş bir elektrik istasyon 

ekosistemi oluşturulmuş olur. 

                                     
          Şekil 35. Tesla Supercharger                               Şekil 36. ZES İstasyon Ağı 

 

4.Tasarım ve Ölçeklendirilmiş Model 

4.1.Tasarım Görselleri 
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4.2.Ölçeklendirilmiş Model 

 

Aracın tasarım görselleri ve simülasyonu Fusion 360 programı kullanılarak yapışmıştır. FTR 

raporudan onay alınıp bir sonraki aşamaya geçilir ise ölçeklendirilmiş model üzerinde 

çalışmalara başlanacaktır. Model parçalar halinde 3d printer den çıkarılması planlanmaktadır. 

Modelin boyutu şartnamede de belirtildiği gibi en az 10x10x10 ölçülerinde olacaktır ve 

açılırkapanır sistemler model üzerinde gösterilecektir. Daha iyi anlaşılabilmesi için fotoblok 

kullanılarak ön modelleme yapılmıştır. 

 

                       

                    
 

4.3.Simülasyon 
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Simülasyon Youtube linki : https://www.youtube.com/watch?v=uxMV_DfSeHw 
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