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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

 

1.1. Sistem Tanımı 

 

BÖRTÜ havada ve karada, tam otonom veya bilgisayar destekli manuel kontrollü çalı-

şabilen elektrikli iki kişilik bir taşıt tasarımıdır. Kara seyri için 4 tekerlek, hava seyri için 6 

pervane barındırmaktadır. Dört pervane aracın ön ve arka kısmında ikişerli saat yönü ve saat 

yönünün tersine dönecek şekilde, diğer ikisi aracın yanlarında ve kullanılmadığında yer kapla-

maması için katlanabilir biçimde tasarlanmıştır. Araç kara modunda mevcut karayollarında ra-

hatça seyredebilmesi için 4,8 m uzunluğunda ve yan kolları kapalı şekilde 2 m genişliğindedir. 

Bu seyrini tekerlek içi elektrik motorlarının arka tekerleklere ilettiği güç vasıtasıyla gerçekleş-

tirmektedir. Dikey iniş-kalkış yapan araç, yan pervane-kanal birleşimlerini belirli eksenlerde 

döndürerek hareketini sağlayabilmektedir. İhtiyacı olan elektrik enerjisini içerisinde barındır-

dığı lityum iyon bataryalardan sağlar. BÖRTÜ otonom ve bağlantılı araç kategorilerinde yer 

almaktadır. Belirtilen şekliyle bağlantılı araç, içindeki cihazları diğer arabalar, ev, ofis veya 

altyapı dahil olmak üzere araç dışındaki cihazlarla ağ hizmetleri kullanarak birbirine bağlayan 

araç içi cihazların varlığı olarak tanımlanabilir (Jadaan, Zeater, & Abukhalil, 2017). Bu sayede 

kazalar minimum seviyeye indirilmiş ve trafikteki araç sayısı, enerji tasarrufu maksimum dü-

zeye getirilmiştir. Ancak araç tasarımının yanında mobilitenin yeniden düzenlenmesi ve akıllı 

şehir tasarımının da yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

 

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 

 

 Hava Hare-

keti 

Kara Hareketi Enerji Gövde 

Sağlayıcılar Döner Kanatlar 

(6 Adet Pervane)  

Elektrik Motor-

ları (6 Adet) 

Tekerlekler (x4) 

Elektrik Mo-

toru(x2)  

Elektrik Enerjisi 

Depolayıcı 

Kare Profiller (Şasi) 

Özel Şekilli Panel-

ler (Karoser) 

Yapıldığı 

Malzeme 

Pervaneler: Kar-

bon Fiber Ku-

maş, Epoksi, 

Dolgu Malze-

mesi (Sert Kö-

pük) 

Tekerlek jantları: 

Karbon Fiber Tak-

viyeli Plastik  

Lityum İyon Ba-

tarya Sistemi (Li-

NCA 18650 Hücre-

lerden Oluşan) 

Şasi: Karbon Fiber 

4x4 cm 3mm et ka-

lınlığında profiller 

Karoser: Karbon Fi-

ber Sandviç Kom-

pozit (Karbon Fiber 

Kumaş, Epoksi, 

Dolgu Malzemesi) 

İyileştirici Yan pervaneler 

için thrust vecto-

ring  

Gövdedeki per-

vanelerin zıt 

yönde dönmesi 

Motor Soğutma 

Sistemi 

Aktif Süspansiyon 

Sistemi 

Motor Soğutma Sis-

temi 

 

Batarya Yönetim 

Sistemi (BMS) 

Batarya Aktif Sıvı 

Soğutma Sistemi 

Karbon fiberlerin 

uzanım doğrultu-

sundan dolayı daya-

nıklılığı artırmak 

için profillerin bağ-

lantı noktaları yükü 

dağıtacak şekilde 

dizayn edilmiştir. 
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1.3. Nihai Sistem Mimarisi 

 

Sistem mimarisi basit şekliyle bilgisayar, batarya ve eyleyicilerden oluşur. Sistemin ge-

nel mimarisinde merkezde araç bilgisayarı (otopilot) bulunmaktadır. Diğer çevresel bileşenler 

ya otopilota bilgi verir ya da otopilottan bilgi alır. Çeşitli sensörlerden gerekli verileri toplayan 

otopilot bu verileri içerisinde gerekli algoritmalardan ve matematiksel işlemlerden geçirerek 

hassas bilgiler elde eder. Bu bilgileri motor sürücülere ve diğer eyleyicilere gönderir.  

İnsanlı uçan araçlarda güvenlik ön plandadır. Uçuş esnasında otopilota veya sensörler-

den herhangi birine bağlı arızalar yaşanabilir. Bu gibi nedenlerle bileşenlerin yedek(ler)i olacak 

şekilde bir sistem tasarımı yapılmalıdır. BÖRTÜ tasarımında 2 adet birbirinden bağımsız oto-

pilot ve her otopilotun bağlantılı olduğu ayrı bileşenler vardır. Tablo 2’de yedekli sistem ve 

çevresel bileşenler belirtilmiştir. Sensörlerin yedeklerinin kullanılması dışında elektromanyetik 

uyumsuzluk sorununun da bulunmaması gerekir. Aviyonik sistemler bu prosedürle üretilmeli 

ya da EMC sertifikası bulunan cihazlar tercih edilmelidir. Bileşenlere bağlı sorunlar çıkabile-

ceği gibi otopilot-bileşen iletişiminde kullanılan kablolarda da sorunlar çıkabilir. Bu nedenle 

her bileşen 2 farklı haberleşme hattına sahiptir. 

 

 

 Miktar Tercih Edilen Hazır Sistem 

IMU 3 Baykar BAS-201(ana) + 

BAS-101(2 adet yedek)  

GNSS 2 Roketsan ALDEBARAN 

Pitot Tüpü 1  

Manyetometre 2 Baykar KM-310 

Altimetre 2 Meteksan CRA-201 

Barometre 2  

Kamera 1 Intel RealSense D435 

Yakınlık Sens. 8  

Ultrasonik Ra-

dar 

6  

Konsol 1  

BMS 1  

Motor Sürücü 1*  

Inverter 1  

       * Her motor sürücüsünün içinde bulunduğu bir adet merkezi motor sürücü kullanılmıştır. 

IMU (Inertial measurement unit): İçerisinde ivmeölçer ve jiroskop bulunduran bi-

leşke bir sensördür. Hava aracının üç eksendeki oryantasyonunu belirlemesini sağlar. Hem hafif 

hem de hızlı (200Hz) olması nedeniyle ana sensör olarak Baykar BAS-201 tercih edilmiştir.  

 

GNSS (Global Navigation Satellite Systems): Aracın uyduları kullanılarak konumunu 

belirlemesini sağlar. Roketsan ALDEBARAN uydu tabanlı küresel navigasyon sistemi alıcısı 

hem hassasiyeti hem düşük güç tüketimi hem de düşük ağırlığından dolayı tercih edilmiştir. 

 

Manyetometre: Dünya’nın manyetik alanını ölçerek aracın yönünü belirlemesine yar-

dımcı olur. Düşük ağırlığı ve yüksek doğruluğu sebebiyle Baykar KM-301 tercih edilmiştir. 
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Altimetre: Radar altimetreleri araçtan düşey gönderilen dalgaların yerden yansıyıp geri 

dönmesi prensibiyle irtifayı ölçmede kullanılır. Düşük ağırlığı, yenileme süresi ve minimum 

irtifa değerlerinden dolayı Meteksan CRA-201 tercih edilmiştir. 

 

1.4. Alt Sistemler Özeti  

 

1.4.1. Güç-İtki-Tahrik Sistemi 

 

Aracın karadaki hareketi için iki adet 40kW(54HP)’lik 3 fazlı indüksiyon motoru kul-

lanılmıştır. Bu motorların ihtiyaç duyduğu AC gelirim inverter ile bataryadaki DC’nin AC’ye 

dönüştürülmesi ile sağlanır. Günümüzdeki elektrikli arabalarda çokça kullanılan bu motorlar 

içten yanmalı motorlar gibi şanzıman ve vites sistemlerine ihtiyaç duymazlar. Hızlanmaları için 

sağlanan alternatif akımın frekansının değiştirilmesi yeterlidir. Bunun kontrolünü de araç bil-

gisayarı üstlenir. ÖTR’deki tek motor fikrinden hem diferansiyel, aks, şaft vb. ağır aktarım 

elemanlarını kullanmamak hem de alan kazanmak için vazgeçilmiştir. Mevcut sistemdeki mo-

torlar arka tekerleklerin içinde bulunmaktadır. Mekanik olarak diferansiyel bulunmadığından 

bu görevi araç bilgisayarı elektronik diferansiyel sistemiyle çözecektir. Virajlarda arka teker-

leklerdeki hız farkı diferansiyel ile mekanik olarak çözülürken elektronik diferansiyel siste-

minde araç bilgisayarı viraj çapına göre ackerman geometrisi formülasyonu uygulayarak hangi 

motorun ne hızda olması gerektiğini hesaplar ve motor sürücülere gerekli sinyalleri gönderir.  

 

Elektronik Diferansiyel  Sistemi 

 Dönen parçaların ağır olması eylemsizlik momentlerini artırdığından verimi düşürür. 

Bu sebeple kullanılan tekerlekler hafif olmalıdır. Jant tasarımında 13” karbon fiber takviyeli 

plastik kullanılmıştır. Ayrıca tekerlekler neredeyse tamamen aracın içinde kalmaktadır. Bu sa-

yede hava direnci azaltılmaktadır. 

Aracın havadaki hareketini sağlamak için 6 adet BLDC motoru bulunmaktadır. 4 adet 

motor aracın dikey hareketinden, yan hareketli kollarda bulunan 2 motor ise aracın ileri hız 

kazanması ve havada yön değiştirmesinden sorumludur. Araç gövdesinde bulunan 4 motor 

2’şerli üst üste konumlandırılmıştır ve zıt yönde dönmektedirler. Bu sayede hem alandan tasar-

ruf edilmiş hem de ters yönde dönme sayesinde asimetrik tork etkisi ortadan kaldırılmıştır. 



6 
 

Hasborular 

 

Gövdede bulunan zıt yönlü dönen 4 motor için Emrax firmasının ürettiği Emrax 228CC 

(hava+sıvı soğutmalı model) motoru, yan kanatlarda bulunan 2 motor için yine Emrax firması-

nın ürettiği Emrax 188CC(hava+sıvı soğutmalı model) motoru tercih edilmiştir.  

 

 

 

4 adet kullanılan Emrax 228CC 12,3 kg kütlede ve devamlı 62kW, anlık 109kW güç 

üretebilmektedir. 160-680 Volt aralığında çalışabilen bu motorlar düşük gerilimde çalıştırıldı-

ğında yüksek akıma ihtiyaç duyacağından besleme kablolarının kalın kullanılması gerekir. Bu 

kablo ağırlığı uçan araçta istenmediğinden bataryalar gerekli düzende oluşturulup motorlar 

yüksek gerilimle çalıştırılacaktır. 2 adet kullanılan Emrax 188CC 7,2 kg kütlede ve devamlı 

30kW, anlık 52kW güç üretebilmektedir. 110-430 Volt aralığında çalışabilen bu motorlar az 

önce belirtilen kablo ağırlığını azaltma sebebiyle yüksek gerilimle beslenecektir. Bu motorların 

bulunduğu yan çıkıntılar gövdeye bağlı oldukları yerlerden servo motor ile 90 dereceye kadar 

dönebilme yeteneğine sahiptir. Bu sayede araç havada ilerleyebilir. Dönme mekanizması 1.4.2. 

Yön Verme Sistemi başlığı altında detaylandırılmıştır. 

Karbon fiber kumaş ve köpük kullanılarak üretilen kompozit pervaneler 3 bıçaklıdır ve 

kuşbakışı çapı 59 inç (1,5 m) uzunluğundadır. Pervane kanat profili olarak NACA 63012A 

profili kullanılmıştır. Bu profilin seçiminde en önemli etken olarak cl/cd oranın yüksek olma-

sına dikkat edilmiştir. Tercih edilen kanat profili simetrik olduğu için hücum açısının 0 farklı 

olması gerekmektedir. Optimum hücum açısı olarak 8 derece belirlenmiştir. Aşağıda seçilen 

kanat profili için farklı reynold değerleri karşılaştırmalı Cl-Cd ve Cl/Cd-açı grafikleri bulun-

maktadır. 
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NACA 63012A kanat profili  

Reynold değerleri:  50K 100K 200K 500K 1Mn 

 

1.4.2. Yön Verme Sistemi 

 

Aracın karadaki yönelimi için direksiyon mekanizmasında bir adet servo motor bulun-

maktadır. Araç manuel modda iken bu motor şoförün direksiyonu döndürmesine yardımcı 

olurken otonom modda direksiyonu kendi döndürür. İtki arka tekerleklerden sağlandığı için 

hem direksiyon mekanizması önden çekişli araçlara göre daha sadedir hem de direksiyon me-

kanizmasında bulunan servo motorun üzerindeki yük daha azdır.  

Aracın havadaki hareketinde yönlendirmeden yan pervaneler sorumludur. Belirli bir 

yüksekliğe çıkıldığında bu pervane-kanal birleşimleri servo motorlar aracılığılyla öne doğru 

eğilir. Aracın havadaki yatay hareketi bu sayede gerçekleştirilir. Bu motorlardan biri diğerine 

göre daha az döndürüldüğünde araç az dönen motorun olduğu tarafa doğru yönelir. 
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Yan kanatçık açık ve yere paralel 

 

 

Yan kanatçık açık ve yere dik (max. yatay hız için) 

 

 

 

 

1.4.3. Frenleme Sistemi 

 

Aracın kara seyrinde yavaşlamasını veya durmasını sağlayan iki çeşit frenleme sistemi 

bulunmaktadır. İlki günümüzdeki otomobillerde de kullanılan hidrolik disk fren sistemidir. Te-

kerleklerde bulunan diskler balatalar vasıtasıyla sıkıştırılır. Kinetik enerjinin ısı enerjisine dö-

nüştürülmesi prensibiyle çalışır. Bu sistem oldukça güvenilir ve sade yapısı sebebiyle tercih 

edilmiştir. Ayrıca ABS, ASR, ESP, BAS, EBD sistemleriyle oldukça uyumlu çalışabilir. Ba-

rındırdığı hidrolik pompa aktüatörü manuel kullanımda fren pedalından aldığı veriyle balatalara 

hidrolik sıvı pompalarken otonom kullanımda araç bilgisayarından veri alır. İkinci olarak gü-

nümüzdeki elektrikli otomobillerde de kullanılan rejeneratif frenleme sistemidir. Motorların 

kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek aracın yavaşlamasını sağlar. Bu sistem hem 

Eğme görevinden sorumlu 

servo motor 

 

A

r

a

ç 

G

ö

v

d

e

s

i 
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ekstra eleman gerektirmez hem bataryayı şarj eder hem de disk frenlerin daha uzun ömürlü 

olmasını sağlar.  

Aracın hava seyrinde yatay düzlemde yavaşlaması için herhangi bir ek fren sistemi bu-

lunmamaktadır. Hem ağırlığı artırmamak için hem de araç yüksek hızlarda seyretmeyeceğinden 

ek sistemlere gerek duyulmamıştır. Ancak araçların havada ani yavaşlaması gereken durumla-

rın ortaya çıkması muhtemeldir. Bu probleme çözüm olarak aracın burnunu yukarı kaldırmak 

bulunmuştur. Aracın burnunu yukarı kaldırmak için ön motor çifti arka motor çiftine göre daha 

hızlı çalıştırılır. Normalde aracı havada tutan gövde motorlarının aracı geriye doğru sürükleye-

cek bir kuvvet uygulaması sağlanmıştır. Ancak pervanelerin düşey itkisi yere paralel duruma 

göre azalacağından motorlar normal duruma göre daha hızlı döndürülmelidir.  

 

 

 

1.4.4. Batarya Sistemi 

 

Araçtaki bütün sistemlerin enerji kaynağı olarak kimyasal batarya sistemi kullanılacak-

tır. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak şarj edilme gereksinimleri duymayacakları için nük-

leer enerji veya hidrojen yakıt pili gibi sistemler gerekli yüksek güvenlik önlemleri alındığı 

takdirde uygun tercihler olacaklardır. Ancak günümüz teknolojisinde enerji kaynağı olarak 

kimyasal batarya kullanılması daha gerçekçi bir çözümdür. Bataryanın hem performans hem 

de güvenlik isterlerini karşılayabilmesi gerekir. Çeşitli batarya teknolojileri incelendiğinde; de-

şarj gücü, anlık maksimum akım, şarj süresi, dolum-boşalım döngü sayısı, ağırlık, dayanıklılık, 

güvenlik, fiyat konularında optimum değeri sağlayacak teknolojinin lityum-iyon teknolojisin-

deki Li-NCA(Lityum- Nikel, Kobalt, Alüminyum) 18650(18mm çap, 65mm boy, silindirik 

hücre) bataryası olduğuna karar verildi. Bu bataryaların hem muadillerine göre Wh/kg oranı 

yüksek hem de silindirik yapıda olduğu için fiziksel etkilere karşı daha dayanıklıdır.  
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Aracın en hayati kısımlarından olan batarya sistemi hem yaşanabilecek olumsuzluk-

lara(zararlı gaz salınımı, yangın çıkarması) engel olmak hem de bataryaları optimum perfor-

manslarında kullanmak amacıyla sıcaklıklarının kontrol altında tutulması gerekir. Özellikle sı-

cak havalarda bataryaların çok ısınması kaçınılmazdır. Bu nedenle bataryaların sıcaklığını ge-

rekirse hava sıcaklığının altına düşürecek aktif sıvı soğutma sistemi kullanılmalıdır. Direkt te-

maslı sıvı soğutma sistemi kullanılarak bataryalardaki ısıyı maksimum düzeyde transfer etmek 

amaçlanmıştır. Bu sistem 1.4.5. Soğutma Sistemi başlığı altında detaylandırılmıştır. Batarya 

kontrol ünitesinde kullanılan sıcaklık ve akım sensörleri vasıtasıyla edinen veriler doğrultu-

sunda bataryalar üzerinde gerekli durumlarda akım sınırlaması yapılarak motorların ve batar-

yaların aşırı ısınması ve zarar görmelerinin önüne geçilmiştir. Batarya paketinin kendine özel 

kevlar® kompozit muhafazası vardır. Bu muhafaza hem dışardan gelen darbelere dayanmayı 

hem de içerde oluşabilecek alev ve yüksek sıcaklığı hapsetmek için özel olarak tasarlanmıştır. 

Direkt temaslı  soğutma sıvısı 

Batarya sistemi yüksek ağırlığından dolayı ağırlık merkezini belirlemede önemli pay 

sahibidir. Aracın daha dengeli olması için batarya sistemi aracın tabanına sabitlenmiştir. 
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1.4.5. Soğutma Sistemi 

 

Araçtaki ısınan parçaların ve sıcak günlerde kabin içinin soğutulması gerekmektedir. 

Aviyonik sistemler ısınmalarına göre alüminyum-bakır plaka pasif soğutma veya fanlı so-

ğutma kullanılarak soğutulmaktadır. Sıcaklığının kontrol altında tutulması elzem olan elektrik 

motorları ve bataryanın soğutumu aktif sıvı soğutma sistemiyle yapılmaktadır. Ayrıca seyir 

halindeyken aracın üzerine etkiyen hızlı hava kanallar vasıtasıyla aviyonik sistemleri ve ba-

tarya sistemini soğutur. Bu sistem aşağıdaki görselde bulunan Formula E aracından esinlen-

miştir.  

 

Motorların çevresinde sıvı geçebilecek boşluklar bulunmaktadır. Soğutucu sıvı bu ka-

nallardan geçerek motorda oluşan ısıyı pompa sayesinde radyatöre taşır ve tekrar soğuk bir 

şekilde motora geri döner.  

Tekerlek içi motorlara soğutma  sıvısının ulaşması   
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1.4.6. Şasi-Karoser-Süspansiyon ve Katlanır Sistem 

 

Araç şasisinde 4x4 cm’lik 3mm et kalınlığında karbon fiber kare profiller kullnılmıştır. 

Bu profillerde maksimum dayanım için fiber katmanlar hem 0° hem de +- 37° yönünde seril-

miştir. Bu sayede lifleri sadece boyuna uzanan karbon fiber kompozitlere göre daha dayanıklı 

bir malzemedir. Profilleri birbirine bağlayan bağlantı elemanları üretim kolaylığı oluşturması 

açısından alüminyumdan üretilmesi uygun görülmüştür.  

Karoser üretiminde karbon fiber sandviç kompozit tercih edilmiştir. Karbon fiber ku-

maşlar arasına dolgu malzemesi doldurularak üretilen bu malzeme yüksek hafiflikte ve daya-

nımdadır. Fazla strese maruz kalmayacak bölgelerde karbon fiber kumaş arasında köpük kulla-

nılırken araç zemin döşemesinde dolgu malzemesi olarak nomex bal peteği kullanılacaktır. Bu 

malzeme hem yüksek dayanıma sahip hem oldukça hafif hem de yanmaz özelliktedir. Olası 

yüksek ısının kabine ulaşmasını engeller.  

Tekerlekler için çift salıncak süspansiyon sistemi tercih edilmiştir. Günümüzdeki çoğu 

araca göre (MacPherson ve torsiyon çubuklu sistemler) bu sistemin hem yol tutuşu daha yük-

sektir hem de yoldan gelen ses ve titreşimi daha az kabin içine iletmektedir. Konforu yüksek 

bir süspansiyon türüdür. 

Aracın yal kolları kara seyrinde kolaylık sağlaması için katlanır yapıdadır. Model olarak 

otomobillerin kapı mekanizması temel alınmış ve kanat katlı konumdayken servo aktüatörlerle 

sıkıştırma mekanizması eklenmiştir. Detaylı görselleri 4.1. Tasarım Görselleri başlığı altında 

bulunmaktadır. 
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1.4.7. Acil Durum Sistemleri 

 

Herhangi bir sebepten motorların çalışmaması veya gerektiği gibi çalışmaması duru-

munda sistemin feedback kontrol mekanizması bunu algılar. Sistem paraşüt mekanizmasını aç-

malıdır ancak açılan paraşütün hava ve yer trafiğini olumsuz etkilemesi muhtemeldir. Bu ne-

denle aracın öncelikle yer istasyonuna ve kendi çevresindeki araçlara sorunu bildirir. Bu sinyali 

alan diğer araçlar sorunlu araca yaklaşmaz. Yer istasyonu trafikteki diğer araçlar için hava trafik 

yönetim sistemine uygun yeni seyahat rotası oluşturur. Tüm bunlar sorunlu aracın paraşüt aç-

mada vakit kaybetmemesi ve trafiğin aksamaması için çok kısa süre içinde gerçekleşmelidir. 

Açılacak olan paraşüt sistemi 3 paraşütten oluşmaktadır. Bir adet paraşütün içine tam hava ile 

dolması için gereken süre, 3 daha küçük paraşütün tam hava ile dolması için gereken süreden 

daha fazladır.  

Paraşüt  mekanizmasının araçtaki konumu 

 

3 paraşütlü iniş sistemi 
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 Paraşütle inişte araç yaklaşık 6m/s hızla yere çarpar. Araç yere paralel ve tekerlekleri 

üzerine iniş yapsa da bu hızla yere çarpması süspansiyonlar için fazla bir kuvvet oluşturur (Süs-

pansiyon başına 5,85 kJ sönümlenmesi gereken enerji). Ayrıca şasiye ve araç tabanında bulunan 

batarya sistemine zarar vermesi olağandır. Bu nedenlerle ekstra şok emici sistemlere ihtiyaç 

vardır. Araç tabanında günümüzdeki otomobillerde de kullanılan hava yastığına benzer bir sis-

tem mevcuttur.  

Kabin içinde ise hava yastığı sistemi bulunmaktadır. 

 

1.4.8. Akıllı Sistemler 

 

Araçta 4.seviye otonom sürüş bulunmaktadır. Bu nedenle hem kara hem de hava sey-

rinde hareketini idame ettirebilmesi için çeşitli sensörlere ve kameralara ihtiyaç duyar. Aracın 

4 köşesinde ve 4 kenarının orta noktalarında yüksek hızda tepkili doğrusal lazer yakınlık sen-

sörleri bulunmaktadır. 4 köşe, taban ve tavanda (katlı hava otobanı sistemine uygun olarak) 

birer adet ultrasonik radar, önünde geniş açılı stereo kamera (Intel RealSense D435), arka ve 

yanlarda mono kameralar bulunmaktadır. Tüm bu çevre algılama mekanizmalarına ek olarak 

araçlar arası haberleşme de bulunmaktadır. Her araç komşu olduğu araçlarla konum bilgisini 

paylaşır.  

 

 

1.5. Uçuş Zarfı 

 

1.5.1. Rüzgar Limitleri 

 

Hava araçlarının seyrüsefer, iniş ve kalkıştaki en büyük problemlerden biri de rüzgardır. 

Rüzgar herhangi bir açıdan eserek araca hem fazladan motor gücü kullanımı hem de araçta 

savrulma meydana getirebilir. Rüzgarın hava araçları için tehlikeli olmasını sağlayan asıl unsur 

yan rüzgar(crosswind)dır. Her hava aracının bir yan rüzgar limiti vardır. Özellikle iniş esna-

sında yan rüzgar limitlerinin aşıldığı anlarda inişin gerçekleştirilmesi tavsiye edilmez.  

Yan rüzgar aracın sağından veya solundan dik bir şekilde etki eden rüzgardır. Rüzgar araca tam 

dik olarak etki etmiyorsa yan rüzgar bileşeninin hesaplanması gerekir. Yüzey rüzgarının araca 

paralel olan bileşeni ise önden estiği durumlarda sürtünmeye ve güç kaybına neden olsa da artan 

hava akış hızı sebebiyle pervanelerden üretilen kaldırma kuvvetini arttıracaktır. Bu durum sür-

tünmeden elde edilen güç kaybının bir telafisi olarak görülebilir. 
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Bazı hava araçlarının yan rüzgar limitleri: 

 

Aracımızın ağırlığı ve boyutunu hesaba katılarak kalkış ve iniş için rüzgar limitimiz 20 

knot olarak belirlenmiştir. İniş ve kalkış limitleri seyrüsefer limitlerine kıyasla daha hassas ol-

malıdır bu sebeple seyrüsefer yan rüzgar limiti de 25 knot olarak belirlenmiştir. Aracımızda 

iniş ve kalkış dikey olarak gerçekleşeceği için iniş ve kalkış rüzgar limitlerinin arasındaki fark 

çok fazla değildir. 

Aracımız iniş esnasında METAR’dan aldığı bilgiler ve kendi sensörleri sayesinde net 

yan rüzgar kuvvetini hesaplayabilecektir. Seyrüsefer sırasında yüksek irtifalardaki rüzgar hız-

ları alçak irtifalara göre daha fazla olma ihtimalini taşır. Bu nedenle aracımız hava seyrüsefe-

rindeyken kuvvetli yan rüzgar ile karşılaştığında en yakın merkezi durağa acil iniş yapması 

planlanmıştır. 

Alçak irtifalarda ve 20 knotun üzerindeki rüzgar hızlarında iniş ve kalkış yapılması tav-

siye edilmez. 
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1.5.2. Aracın Ağırlık Dağılımı 

 
Şasi + karoser 120kg 

Koltuk + Cam 30kg 

Pervaneler 35kg 

Hava itki motorları + soğutma sistemi 65kg 

Tekerlekler 10kg 

Kara itki motorları + soğutma sistemi 20kg 

Batarya + soğutma sistemi 720kg 

Paraşüt ve hava yastığı sistemleri 60kg 

Elektronik sistemler + bağlantı elemanları 30kg 

Diğer 10kg 

Yolcular 200kg 

Toplam 1300kg 

 

1.5.3. Havada Uçuş Süresi Hesabı 

 

Havada kalma süresini hesaplamamız için öncellikle seyrüsefer esnasında harcanan 

gücü bulmamız gerekir. 

 

 

 

100 km/h ile hava seyrüsefer için harcanan ortalama net motor gücü 363 kW bulunmuş-

tur. Motorlar haricinde seyrüsefer esnasında harcanan toplam gücü bulabilmek için elektronik 

sistemlerinde harcadığı hesaba katılmalıdır. %92 (min.) verimle çalışan itki sistemimizin ve 
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haricinde kalan sistemlerin (aktüatörler, pompalar, aviyonik sistemler vb.) harcayacağı toplam 

güç 400 kW olarak hesaplanmıştır. 

 

Toplamda 200 kW/h lık batarya ile havada uçuş süresi 30 dakika bulunmuştur. 

 

 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ 

 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği 

 

Motorların gerekli gücü sağlayamaması durumu:  

1.5. Uçuş Zarfı başlığı altında yapılan hesaplamalara göre bu sorun ortadan kaldırılmış-

tır. Ayrıca motorlar gereken gücün üzerinde seçilerek hata payı eklenmiştir. 

 

Motorların aşırı ısınması (yüksek akıma bağlı, soğutma sisteminde arızaya bağlı) 

durumu:  

Aynı kesit alanına sahip kablolarda üzerinden çok akım geçen kablo daha çok ısınır. Bu 

kural kullanılan elektrik motorlarının sargılarında kullanılan bobin telleri için de geçerlidir. 

Motorlar gereken minimum akımda çalıştırılmak için motor veri bilgisinde belirtilen motorun 

çalışabileceği maksimum gerilimde çalıştırılmaktadır. Motorların sıcaklıklarını düşürmek için 

aktif sıvı soğutma sistemi kullanılmaktadır. Kullanılan bu soğutma sistemden kaynaklı bir so-

run oluşursa araç güç kaybına uğrayacaktır. Hava sıcaklığı yüksekse araç derhal iniş yapar, 

hava sıcaklığı düşükse araç bir müddet daha hareket edebilir. 

 

 Hava itki motorlarında  soğutma  akışkanları  (hava+sıvı)   
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Motor bağlantı kablolarının hasarlanması durumu:  

Motorlara giden güç ve sinyal kabloları XLPE (Çapraz bağlı polietilen) ile yalıtılmıştır. 

Bu malzeme hem yüksek fiziksel dayanıma (esnek) hem de termal dayanıma (-40 - 105 C) 

sahiptir. Emrax 228CC motor veri bilgisine göre motor yüksek gerilimde (680V) çalıştığında 

güç kablolarından maksimum 240A çekilir. IEC 60364-5-52 uluslararası standardına uygun 

olarak yapılan hesaplamalar sonucunda tercih edilen kablo modeli çevreciliği ve yanmaz özel-

likleriyle de öne çıkan H07Z-K’nin 50mm2 iletkenli modelidir. Aynı hesaplamalar doğrultu-

sunda Emrax 188CC ler için H07Z-K’nin 35mm2 iletkenli modeli tercih edilmiştir. Ayrıca tüm 

kablolar olası parazitlenmelere karşı shieldinglidir ve topraklanmıştır. Kablolar mümkün oldu-

ğunca aracın kenarlarından uzak tutulmuş ve doğrusal şekilde bağlanmıştır. Bu sayede kablolar 

dışardan gelen fiziksel kuvvetlere karşı korunmuş ve kablo ağırlığı minimum düzeyde tutul-

muştur. Bu problem kontrollü seyri imkânsız kılarsa 1.4.7. Acil Durum Sistemleri devreye girer 

Kullanılan BLDC motorların  arkadan görünüşü   

Motorun şasiden veya pervaneden ayrılması:  

Sağlanan veri doğrultusunda motor ve pervane sabitleme vidaları aşağıdaki tabloda be-

lirtilmiştir. Belirtilen cıvatalarla montaj yapıldığı takdirde olumsuz durumlar yaşanmayacaktır. 

 

 Gövdeye 

Sabitle-

mede Kul-

lanılan 

Vida Adedi 

Gövdeye Sa-

bitlemede 

Kullanılan 

Vida Çapı 

Gövdeye 

Sabitle-

mede Kul-

lanılan 

Vida Uzun-

luğu (mm) 

Pervane 

Sabitle-

mede Kul-

lanılan 

Vida 

Adedi 

Pervane Sa-

bitlemede 

Kullanılan 

Vida Çapı 

Pervane Sa-

bitlemede 

Kullanılan 

Vida Uzun-

luğu (mm) 

Emrax 188 8 M8 21 6 M6 13,8 

Emrax 228 8 M8 25 6 M8 16,8 

 

Batarya sisteminin gerekli gücü sağlayamaması: 

1.5. Uçuş Zarfı başlığı altında yapılan hesaplamalara göre bu sorun ortadan kaldırılmış-

tır. Ayrıca batarya sistemi gereken gücün üzerinde seçilerek hata payı eklenmiştir.  

 

Batarya sisteminin aşırı ısınması: 

 1.4.4. ve 1.4.5. bölümlerine ek olarak; batarya sisteminin sıcaklığı direkt temaslı aktif 

sıvı soğutma sistemiyle istenilen değerler arasında tutulmaktadır. Bu sistemde ısıyı daha iyi 

transfer edebilmek ve olası yangınları önlemek için batarya hücreleri özel bir sıvı içindedir. 
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Ancak bu sıvının özellikleri oldukça önemlidir. İhtiyaç duyulan özellikler göz önünde bulun-

durulduğunda 3M firmasının ürettiği Fluorinert FC770 sıvı modeli tercih edilmiştir. Bu sıvı için 

dielektrik sabiti (1.9), kaynama noktası (95°C), yoğunluk (1793kg/m3) ve viskozite (0.79cSt-

1.4cP) değerleri uygun görülmüştür. Bu sistemin şeması aşağıda verilmiştir. 

Aktif direkt temaslı  sıvı soğutmalı sistem 

  

Bataryanın fiziksel etkiye maruz kalması: 

 Batarya sistemi kevlar kompozit muhafaza ile kaplıdır. Sıkı dokunmuş kevlar iplikler 

hem yanmaz özellikte hem de aracın altına gelecek sivri cisimlerin bataryaya ulaşmasını engel-

leyecek özelliktedir. Fiziksel etkilere karşı dayanıklıdır ve oluşacak yüksek ısı ve alevi yolcu 

kabinine taşımayacaktır. Ayrıca batarya muhafazası kötü yol şartlarından mümkün olduğunca 

etkilenmemelidir. Süspansiyon sistemi genel olarak titreşimleri emse de ekstra koruma için ba-

tarya muhafazası kauçuk damperli vidalar kullanılarak şasiye sabitlenmiştir. 

 

Kauçuk damperli vida 
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2.2.Gürültü Azaltma 

 

ÖTR’de de belirtildiği gibi araç içinde konforu sağlamak için gürültünün engellenmesi 

gerekir. Araç kabinnde yüksek duyum indisi elde edebilmek için aracın her bir bileşeninin 

mümkün olduğunca sessiz seçilmesi ve sesli parçaların kabin içine ses ulaştırmaları engellen-

melidir. 

Araçtaki hareketsiz parçaların ürettiği seslerin çoğu insan kulağının duyamayacağı fre-

kanslardadır. Bu nedenle gürültü önlemek için hareketli parçalara odaklanılmalıdır. Aracın tüm 

motorları elektrikle çalışan yüksek verimli motorlardır. Dolayısıyla içten yanmalı motorlar gibi 

yüksek sesler çıkarmazlar. Ancak kara modunda tekerleklerin, hava modunda pervanelerin çı-

karacağı seslerin engellenmesi gereklidir. Kabin duvarları için melamin köpük adlı özel ses 

yalıtım malzemesi kullanılmıştır. Bu malzeme stüdyo, sinema salonları ve ses kayıt odaları gibi 

yüksek ses izolasyonu gerektiren ortamlarda tercih edilir. Ek olarak oldukça hafif ve yanmaya 

karşı dirençli olduğundan BÖRTÜ için de oldukça uygun bir tercihtir. Ayrıca araçta aktif gü-

rültü kontrolü (ANC) bulunmaktadır. Bu sistem uygun bir ikincil kaynak aracılığıyla sönümle-

yici bir anti-ses dalgası üretilmesidir (Kuo & Morgan, 1999).  

Melamin köpük 

Araç elektrikli olduğu için kara modunda çevreye yaydığı gürültü hissedilmeyecek öl-

çülerdedir. Araçta uçuş için hem verimi artırması hem de gürültü azaltması için kanallı perva-

neler kullanılmıştır (ducted fan). Ayrıca pervane dönme hızı ve pervane bıçak sayısı verim ve 

gürültü bakımından optimum seviyededir. 

 

2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti  

 

Güç-İtki-Tahrik sistemleri bölümünde bahsedilen problemler dışında aracın elektronik 

sistemine bağlı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar 1.3. Nihai Sistem Mimarisi başlığı altında 

belirtilen donanım yedekliliği metoduyla çözülmüştür. Aviyonik sistemlerin ve haberleşme hat-

larının yedekleri bulunmaktadır. Aviyoniklerin yedek sayısı araçtaki görevlerine ve önemlerine 

göre belirlenmiştir. Detaylı miktarlar 1.3. bölümünde detaylı belirtilmiştir.   

 Araçta acil durumlar için paraşüt ve iç-dış hava yastığı sistemleri bulunmaktadır. 1.4.7. 

Acil Durum Sistemleri başlığı altında bu sistemlerin açıklamaları detaylandırılmıştır. 
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3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ 

 

3.1.Şehir Senaryosu Çıkarımları 

Bu senaryomuzda 2 arkadaş tren ile A şehrine geliyor. Tren istasyonundaki merkezi 

durağı kullanarak havalimanına ulaştıktan sonra biri iniyor ve kalan kişi batı tarafında kalan 

yerleşim bölgesine gidiyor. Batı yerleşim bölgesine doğrudan uçuş yapılamadığı için sanayi 

bölgesinden sonra kara yoluyla devam ediliyor. 

Öncelikle uçuş için gerekli olan dik uzaklıklar belirlenmelidir. Havalimanı ile tren is-

tasyonunun arasındaki dik uzaklık 30 kilometredir. Havalimanı ile sanayi bölgesi arası 25 ki-

lometre ve sanayi bölgesi ile batı yerleşim bölgesi arası 10 kilometredir. 

 

Tren istasyonundaki merkezi duraktan kalkışını yaptıktan sonra havalimanı ve sanayi 

bölgesi arasındaki şehirden uçarak geçecek olan aracımız önceden belirlenmiş olan irtifa sevi-

yelerine uymak zorundadır. Bu bölge için 600-3000 metre arası olan seviye toplamda 15 hava 

şeridine sahiptir. Bu şeritler aracılığıyla hava seyrüseferine başlayan aracımızın başlangıçta 

şarj seviyesi %100 dür. 30 kilometrelik ilk yolu 100 km/h ortalama seyir hızıyla 18 dakikada 

alır ve toplam şarjının % 60 ını bitirmiş bir şekilde havalimanına ulaşır. 

Havalimanındaki şarj istasyonlarında şarjını doldurup 1 kişiyi bıraktıktan sonra tekrar 

kalkışını gerçekleştiren araç 15 şeritlik 600-3000 metre irtifalarında uçuşuna başlar.25 kilo-

metrelik bu mesafeyi 100km/h ortalama seyir hızı ile 15 dakikada alır ve toplam şarjının %50 

lik kısmını harcayıp sanayi bölgesine iniş yapar.  

Aracımız sanayi bölgesindeki merkezi duraktan %50 lik şarjıyla karayolundan seyrine 

başlar. Ortalama 110 km/h süratle 10 kilometrelik kara yolunu 5,45 dakikada, kalan %50 lik 

şarjın %5 ini harcayarak batı yerleşim alanına ulaşır.  

 

3.2.Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

3.2.1. Araçların Havada Hareket Kuralları 
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Aracımız 4.seviye otonom sürüş aşamasına sahiptir. Bu yüzden otomatik sürüş içeri-

sinde hava trafiğine uyum içerdiği aviyonik sistemlerle oldukça kolaydır. Ancak bireysel kul-

lanım ve hava trafiğinin düzgün çalışması için havada hareket kuralları belirlenmelidir. 

Ayırma değerleri: Uçaklar için ülkemizdeki asgari yatay ayırma değeri yaklaşık olarak 5.556 

kilometredir. Bu sebeple hava trafiğindeki yatay ayırma değeri 4 kilometre olarak belirlenmiş-

tir. Uçaklar için asgari dikey ayırma değeri ise 1000 feet (304.8 metre) dir. Yine aracımızın 

boyutu ve hızı hesaba katıldığında araçlar arası dikey ayırma değeri 500 feet (152.4 metre) 

olarak belirlenmiştir.  

 

Her bölge için irtifa seviyesi aralığı:  

Batı Yerleşim Bölgesi = 200 metre - 3000 metre olarak belirlenmiştir. Dikey ayırma 

değerini de 152.4 metre olduğu için aynı yatay doğrultuda 18 tane potansiyel şerit vardır. 

Sanayi Bölgesi ve havalimanı arasındaki şehir:   

600 metre – 3000 metre olarak belirlenmiştir. Belirlenen dikey ayırma değerine göre ise toplam 

15 potansiyel şerit vardır. 

Kalan yerler:  

300 metre – 3000 metre olarak belirlenmiştir. Toplam 17 tane potansiyel şerit vardır. 

Bu potansiyel rotalarla birlikte hava trafiğini kontrol edebilmemiz için hava şeritleri olarak ad-

landırdığımız bir sistem kullanacağız. Her irtifa bölgesinde farklı sayıda olan hava şeritleri hava 

trafiğini kontrol edilmesi kolay ve sistematik bir hale gelecektir. 

 

Araçların bu kurallara uyabilmesi için sahip olması gerek özellikler: 

Aracımız bu kurallara uyabilmesi için ataletsel navigasyon sistemi, radyo seyrüsefer 

sistemleri, merkezi birimle ve diğer araçlarla iletişimi sağlayan dahili haberleşme sistemlerine 

sahip olacaktır. 

Bireysel kullanım içerisinde kurallara uymayanlara kural ihlali yapma sayısına bağlı 

olarak artacak şekilde bir para cezası yaptırımı uygulanacaktır. Örnek olarak ayırma değeri ih-

lali için 1000 TL den 5000 TL ye kadar 5 kere artan para cezası akabinde tekrar yapılırsa yapan 

kişinin ehliyetine el konacaktır. 
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3.2.2. Araca İniş ve Binişin Nasıl Olacağı 

 

Sistemimizde Merkezi duraklar ve bireysel kullanım beraber kullanılacaktır. Merkezi 

duraklar sanayi bölgesi, tren istasyonu, hastane, üniversite, havalimanı, batı yerleşim alanı ve 

sanayi bölgesi-havalimanı arasında kalan şehirde bulunur. Merkezi durakların içerisinde şarj 

dolum üniteleri, iniş alanı ve park alanı gibi bölümleri vardır. Merkezi durakların sisteme sağ-

layacağı en önemli avantajlar halka açık bir şekilde kullanıma açık olması, kara trafiğinin azal-

tılması ve var olan trafikten en az seviyede etkilenmesidir. 

 

Yukarıdaki krokide olduğu gibi merkezi duraklar toplamda 8 iniş 8 kalkış ve 25 park 

alanı olacak şekilde tasarlanmıştır. Her park alanında batarya şarj istasyonları bulunmaktadır. 

Merkezi duraklar araçların belli aralıklarla şarj dolumu yapabilmesi ve içerisinde park edebil-

mesi mümkündür. Bu durum hem hava trafiğinin akışını kolaylaştıracak hem de özellikle uzun 

yolculuklarda yolculara durabilecekleri bir aralık sağlanmış olacaktır.  

Araçların bireysel kullanımı merkezi durak sistemine göre kişiye özel kullanımı daha 

avantajlı olacaktır çünkü herkes kendi aracını varmak istediği durağa veya yol kenarlarındaki 

iniş alanlarına götürebilir. Bu sayede merkezi duraklardaki şarj dolum ve park imkânı da kul-

lanılabilir hale gelecektir. Ancak bireysel kullanım başa çıkması daha zor bir hava trafiği prob-

lemini beraberinde getirir. Bireysel kullanımın hava trafiğini olan etkisini düşürmek için havada 

hareket kurallarının yaptırımları belirlenmiştir. 

Araçların inişleri ise yardımcı seyrüsefer sistemlerinin yardımıyla dikey bir biçimde 

olacaktır. İnişi yaparken kritik nokta itki kuvvetini sağlayan motorların durdurulması veya 90 

derece eğilmesidir. 

 

3.2.3. Rota Planlamanın Nasıl Yapılacağı 
 

3.2.3.1.Gidilecek Yerin Seçimi 

 

Rota planlaması kullanıcı tarafından gidilmek istenen yer seçildikten sonra en kısa me-

safe hesaplanarak belirlenecektir. En uygun rotanın belirlenebilmesi için mümkün olunabilecek 

en hızlı şekilde istenilen yere ulaşılmasını sağlayacak bilgilere ihtiyacımız olacaktır. Bu sebeple 

yolculuk başlamadan önce mevcut kara yolu trafik bilgisi oldukça önemli olacaktır.  
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Örnek bir rota planlaması:   

Kırmızı çemberler: mevcut duraklar 

Mavi çizgiler: hava rotası 

Kahverengi çizgiler: kara rotası 

 
 

Bu planda Batı yerleşim yerinden üniversiteye gitmek istenmektedir. Kullanıcının se-

çimi sonrasında en uygun rotanın hesaplanması belli parametrelere bağlıdır. Örneğin en kısa 

mesafe doğrudan sanayi bölgesine karadan ulaşıp üniversiteye ulaşmak olsa bile sistem mevcut 

şarj durumunu göze alarak farklı bir durak olan şehirde mola verir ve ondan sonra üniversiteye 

ulaşır. Mevcut şarjın ne kadar az ne kadar çok olduğuna göre ise hangi durakta mola verileceği 

hesaplanır. Şarj seviyesi %60 dan düşük seviyelerde uçuş mümkün olmayacağı için bu durum-

larda kara yolu tercih edilmelidir. Kara ulaşımında ise mevcut trafik ve hava durumu oldukça 

önem arz eder. Eğer hava şartları uçuş için müsaade edebilecek durumda değilse sadece kara 

yolu veya kara yolu + başka bir duraktan hava yolu kullanılabilir. 

 

3.2.3.2. Daha uygun bir rota çıkması durumu 

 

Aynı örnek için havalimanının solundaki şehirden gidildiği rotada daha uygun bir rota 

çıkması acil durumlar haricinde ancak hava trafik şeritlerinin dolu olmasıyla veya açılmasıyla 

mümkün olabilir. Aracın kara yoluyla sanayi bölgesine ulaştıktan sonra hava trafiğinin yoğun 

ve gidilmesi beklenen süreden oldukça fazla olduğu durumlarda üniversiteye ulaşabilmek için 

birçok seçeneği mevcuttur. Sistem en uygun seçeneği belirledikten sonra kullanıcının kendi 

isteğiyle varılacak yere ulaşma isteğini değiştirmesine benzer bir durum ortaya çıkacaktır. 

Siyah çember: Daha uygun bir rotanın çıktığı yer 
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Mor çizgi: Yeni rota 

 

3.2.3.3. Kullanıcı Tarafından Konumun Değiştirilmesi  

Bu örneğimizde Batı yerleşim yerinden Sanayi bölgesine kara seyrüseferi ardından Üni-

versiteye hava seyrüseferi sırasında durak değişimi olarak Tren İstasyonu belirlensin. Sistem 

mevcut konumu başlangıç konumu olarak tekrar değerlendirecek ve yeniden bir rota hesapla-

yacaktır. Bu rotanın hesaplanmasında üstte belirtilen parametrelere ek olarak mevcut seyrüsefer 

tipi de önem taşıyacaktır. Örneğin eğer hava seyrüseferi içinde rota değişimi meydana gelirse 

karadan devam etmek için tekrardan bir merkezi durağa gitmek zorunda kalabilecektir. 

Siyah çember = rota planlamasının değiştiği nokta 

Turuncu çizgiler= rota planlaması değiştikten sonra potansiyel hava rotaları 

Mor çizgiler = rota planlaması değiştikten sonra potansiyel kara rotaları 
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Batı yerleşim bölgesinden sanayi bölgesine kara seyrüseferi ardından da üniversiteye 

kadar gidebilmek için sanayi bölgesinin yanındaki şehirde olan durağı geçtikten sonra havali-

manının yanındaki şehirde olan durağa ilerlerken aracımız siyah çemberin olduğu bölgede 

farklı bir varış noktası girdisi almıştır. Bu yüzden muhtemel birkaç rotayı derhal değerlendir-

meye alacaktır. Doğrudan Tren istasyonuna uçuş veya Hastaneye uçuş yaptıktan sonra tren is-

tasyonun kara yoluyla ulaşmak bu potansiyel rotalardan 2 tanesidir. Doğrudan tren istasyonuna 

uçuş için gerekli koşullar mevcut şarj durumunun yeterli olması, hava durumunun elverişli ol-

ması ve hava trafik şeritlerinin doluluğudur. Karayolu içinse gerekli koşullar trafiğin yoğunlu-

ğudur.  

 

3.2.4. İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki 

 

Aracımızın seyrüsefer anında beklenmedik durumlara karşı tepkisi de sistemimiz için 

oldukça önemlidir. Aracımız hava seyrüseferine çıkmadan önce meteorolojinin hava tahminle-

rine bakarak uçuşu ertelemeye veya kara yoluyla seyrüsefere devam edebilir. Rota planlamanın 

da bir parçası olan bu durum için potansiyel başka bir rota veya erteleme gibi tercihlerden en 

uygunu yani varış noktasına en kısa sürede ulaştıran tercih edilir. Hava seyrüseferi sırasında 

şiddetli yağış ve fırtına gibi durumlarda sistem hemen en yakın durağa yönlenecektir. 

Beklenmedik trafik yoğunluğu halihazırda günümüz dünyasının büyük bir problemidir. 

Bu sorunun çözümüne 2 farklı seyrüsefer tipi için sistemimizin çözümü rota planlamasına uy-

gun olarak gerçekleştirilecektir. Kara trafiğindeki beklenmedik yoğunluk bizi farklı kara rotası 

veya hava seyrüseferi gibi 2 farklı seçeneğe itecektir. Bunlardan hangisinin en mantıklı olduğu 

gene rota planlamanın bir parçasıdır. Hava seyrüseferindeki beklenmedik trafik şeritlerinin do-
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luluğu ise aynı doğrultudaki rotalarda meydana gelebilir. Rota planlama bölümünde de anlatıl-

dığı gibi bu durumda bizi havadaki farklı bir rotayı kullanma veya en yakın istasyondan kara 

yoluyla devam etmek gibi tercihlere itecektir. Trafik kara yolu için daha büyük bir problem 

olduğundan dolayı genel olarak hava seyrüseferindeki potansiyel rotaları kullanmak daha man-

tıklı olacaktır. 

Acil teknik sıkıntılar için var olan paraşüt sistemimiz yol kenarındaki alanlara hafif iniş 

sağlayarak bu tarz durumlardan güvenli bir şekilde kurtulmamızı sağlayacaktır. 

Acil sağlık durumlarda aracımız rotasını derhal hastane olarak güncelleyecektir ve hava 

trafiğinde öncelikli geçiş hakkına sahip olacaktır. Ayrıca gene acil durumlar için araç içerisinde 

ilk yardım malzemeleri bulunmaktadır. 

 

3.2.5. Yakıt/Batarya Durumu 

 

Batarya yakıt kapasitesinin yönetimi:  

Aracımızda batarya paketlerinin şarjı, deşarjı ve acil durumlar için bataryaların kontro-

lünü sağlayacak olan yüksek akım, kısa devre koruması ve soğutma sistemi kontolörü içeren 

BMS (Battery Management System) kullanılacaktır. BMS batarya paketlerine akım, gerilim ve 

sıcaklık gibi değerlerin ölçümünü yapıp geri bildirim verip direkt müdahale edebilir. Bataryanın 

sağlığı ve güvenliği açısından önemli olan bu müdahaleler, yüksek ve düşük sıcaklık, şarj sü-

resinde yüksek gerilim, kaçak akım, deşarj boyunca düşük gerilim gibi durumları önler. 

Bataryanın güvenliği kadar seyrüsefer anında şarj yönetiminin yapılması da önemlidir. 

Bu sebeple BMS tarafından belirlenmiş olan güvenlik değerlerinden daha düşük şarj seviyele-

rinde daha önceden yapılan acil durum planlamaları devreye girecektir. Hava seyrüseferi sıra-

sında %10 şarj seviyesi ve altı şarj seviyelerine inilmesi durumunda en yakın merkezi durağa 

veya yol kenarı iniş bölgelerine acil iniş gerçekleştirilecektir. Hava seyrüseferi için %60 şarj 

seviyesinin altında uçuşa izin verilmeyecektir. Kara seyrüseferinde ise acil duruş %5 şarj sevi-

yesine kadar müsaade edilmektedir.   

Şarj dolumun hangi aralıklarla yapılacağı:  

Havada uçuş süremiz 30 dakika olarak belirlenmiştir. Bu yüzden şarj dolumun %5 se-

viyesinin altına inmeden yapılması gerekmektedir. Bu şartlar altında ideal şarj dolum aralığı 27 

dakikada bir olarak belirlenmiştir. 

Şarj dolumun nerelerde yapılacağı:  

Şarj dolumu daha önce belirlediğimiz merkezi duraklarda ve yol kenarlarında bulunan 

şarj istasyonlarıyla yapılacaktır. 
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4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL 

 

4.1.Tasarım Görselleri  
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4.2.Ölçeklendirilmiş Model 

 

Henüz ölçeklendirilmiş modelin yapımına başlanmadığı için maalesef görsel bulunma-

maktadır. 3 boyutlu çizimi yapılan modelin gövde parçaları eklemeli imalat metoduyla üretile-

cektir. Çoğu parça FDM tipi 3 boyutlu yazıcı ve PLA filament kullanılarak üretilecektir. Hare-

ketli mekanizmalarda metal parçaların bulunması muhtemeldir. 

Model, yapılan araç tasarımının kenarlara göre 16’da 1’i oranında olacaktır. 

 

4.3.Simülasyon 

 
 

Yan kolların katlanma simülasyonu: 

https://www.dropbox.com/s/bo1ag5fays4tiah/bb.mp4?dl=0 
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