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Final Tasarım Raporu 

 

1. Genel Tanım : NOMAD 

 

Şekil 1Nomad Uçan Araba 

Günümüzde teknoloji büyük bir hızla gelişse de hizmet ettiği insan ihtiyaçları ilkellik 

düzeyini hep korumuştur. Modern dünyanın getirdiği mobilite problemlerinin çözümü için 

alternatif yaklaşımların  ele alındığı bu çalışmada tarihin bilinen çağlarından beri süregelen bu 

eşsiz kültürü yaşatmak ve ironiyi dillendirmek maksadıyla uçan arabaya “Göçebe” anlamına 

gelen “Nomad” ismi verilmiştir. 

Nomad, hem karada hem de havada gidebilen batarya elektrikli araç (BEV) ve çok rotorlu 

hava aracı hibriti bir taşıma aracıdır. Sürücü tarafından manuel kullanılabilen araç, otonom 

olarak ta hem havada hem karada seyredebilmektedir. 200 kg faydalı yük kapasitesi olan araç 

2 yolcu ve bagajlarını taşıyabilmektedir. Karada iken kalıcı mıknatıslı senkron elektrik 

motoru (KMSM), diferansiyel ve redüktörden oluşan güç paketi ile arka tekerlerden tahrik 

edilirken, direksiyon aracılığıyla ön tekerden yönlendirme yapılabilmektedir. Kokpit 

üzerindeki ikişer eş eksenli olarak yerleştirilmiş konfigürasyonda 12 adet fırçasız DC motor 

(BLDC) ile dikey iniş kalkış ve seyir uçuşu gerçekleştirebilmektedir. Motorlar, aktüatörler, 

sensör sistemleri, kontrol üniteleri elektrikle çalışmaktadır ve aracın alt kısmına yerleştirilmiş 

şarj edilebilir veya değiştirilebilir Li-ion bataryalardan güç almaktadır. 
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2. Sistem, Alt Sistemler ve Komponentler 

Nomad, temelde yolcu kabini, yer ünitesi, uçuş ünitesi ve elektronik aksam olmak üzere 4 

ana modülden oluşmaktadır. 

 

 

Şekil 2 Sistem, Alt Sistem ve Komponentler 

2.1.Yolcu Kabini 

Koltuklar, araç kontrolünü sağlayan ekipmanlar ve insan makine arayüzü bulunmaktadır. 

2 kişilik yolcu kabini havalanabilmesi için hafif, güvenle karada yol alabilmek için  ise 

sağlam bir kafes yapısında olmalıdır. Bu sebeple karbon fiber takviyeli plastik (CFRP) 

konstrüksiyon tercih edilmiştir. Kokpit boyutlandırılması yapılırken antropomorfik model 

olarak ANSUR %95 insan modeli kullanılmıştır. Uygun görüş açısı, uygun erişim mesafesi 

gibi ergonomik parametrelere göre dashboard ve HMI tasarımı yapılmış ve kontrol elemanları 

yerleştirilmiştir. Araç kontrolü için gaz ve fren pedalı, direksiyon ve direksiyon üzerinde de 

uçuş kontrol kumandası yer almaktadır. Dashboard üzerindeki HMI’da kamera görünütüleri, 

hız, irtifa, batarya durumu vs bilgisi veren kullanıcı  ekranı ile ADS-B ekranı bulunmaktadır.  

0,94 m x 0,35 m x 0,49 m boyutlarında kargo bölmesine sahiptir. 

 

 

Şekil 3 Kokpit Yerleşimi  / Kokpit Ergonomisi 
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2.2.Yer ünitesi 

Karayollarında kullanılabilmesi için uygun araç boyutlandırması yapılmış, gerekli 

teknolojiyi barındıran alt sistemdir. Temelde batarya elektrikli araç (BEV) yapısına sahiptir. 

Şasi, teker ve süspansiyon sistemleri, hidrolik fren, elektrik motoru, redüktör, diferansiyel, 

batarya şarj ünitesi, batarya, batarya soğutma modülünü içermektedir. 15” jant ve 175/60 R15 

lastiklere sahiptir. X düzeninde yataklaması yapılan porya ile ön tekerler serbest dönmekte ve 

direksiyon mafsalı ile yönlendirme yapılmaktadır. Arka tekerlerde ise yönlendirme yoktur, 

güç şaftı ile tahrik edilmektedir. Tahrik, ~30kW gücündeki Kalıcı Mıknatıslı Senkron Elektrik 

Motoru ile sağlanmakta, güç redüktörden geçirilerek uygun devire getirilmekte ve diferansyel 

aracılığı ile arka 2 tekere dağıtılmaktadır. Piyasada bulunan hazır redüktörlerden 

kullanılabileceği gibi performansa özel olarakta tasarlanabilir. Aşağıdaki tabloda Nomad 

KMSM Motor performans gereksinimi bulunmaktadır. Yanında ise Audi e-tron sisteminin 

dişli kutusu+ diferansiyeli örnek teşkil etmesi için gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 4 KMSM Motor ve Redüktör-Diferansiyel 

 Arka ve ön tekerlerde hidrolik disk fren bulunmaktadır. 4 tekerde bağımsız süspansiyona 

sahip araçta Double Wishbone olarak adlandırılan salıncak kollar kullanılmıştır. Aktif 

süspansiyon sisteminde aracın önünde bulunan çizgi lazer ve IR kamera ile yol engebesi 

kestirimi yapılır ve süspansiyon sistemindeki aktüatör ile yoldaki titreşim kompanse edilir.  
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Şekil 5 Yer Ünitesi / Aktif süspansiyon Sistemi 

Aracın alt kısmında boylu boyunca bulunan Li-ion batarya sistemi, aracın yer ve uçuş 

ünitesine, elektronik aksamlarına güç sağlamaktadır. Batarya sisteminde 36 x 3s3p 

konfigürasyonda 324 li-ion hücresi bulunmaktadır. 396 V gerilimde, 65kWh kapasitesindeki 

batarya grubu 180 Ah akım verebilmektedir. Değiştirilebilmekte ve yeniden şarj 

edilebilmektedir, aracın şarj ünitesi ön kısımda yer almaktadır. Şehir şebekesinden 

beslenebileceği gibi hızlı şarj istasyonundan da yararlanabilmektedir. 

 

 

Şekil 6 Araç Şarj Noktası 

  

2.3.Uçuş ünitesi 

Aracın havalanabilmesi ve seyir uçuşu yapabilmesi için gerekli komponentlerden 

oluşmaktadır. Çok rotorlu araç prenasibine göre tasarlanmıştır. İkişer eş eksenli olarak 

dizilmiş 12 adet 35kW gücünde BLDC elektrik motoru ve pervane, 12 adet DC motor 

sürücüsü ve acil durumlar için kullanılabilecek 2 adet paraşüt sisteminden oluşmaktadır. 

Uçuş/sürüş güvenliğini sağlamak ve aerodinamik performansı artırmak için pervaneler Duct 

içine alınmıştır.  
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Şekil 7 Uçuş Ünitesi 

 
Şekil 8 Masina Electric 35kW BLDC Motor  

  

2.4.Elektronik aksam 

 Nomad’ın yerde ve havada seyrüseferini sağlarken manuel modda sürücü destek sistemi 

(ADAS) olarak görev yapan, otonom modda ise aracın tüm kontrolünü ele alan sistemler 

bütünüdür.  Çarpışma radarı, GNSS, ataletsel ölçüm sistemi (INS), ADS-B, Görsel 

navigasyon sistemi, ön, arka, sağ, sol, arka kamera, ultrasonik park sensörleri gibi sensörler, 

batarya durumunu kontrol eden elektronik donanımlar, aktif süspansiyon sistemini denetleyen 

kontrolcü ve elektronik kontrol ünitesinden oluşmaktadır.  

Havada ve karada konumu doğru ve hassas olarak algılayabilmek için 4 uydu tipini (GPS, 

GLONASS, Galileo, Compass/Beidou) destekleyen ublox ZED-F9K GPS’i kullanılmıştır. 

Düzeltme sinyalleri alabildiği (RTK ) ve içerisinde entegre INS sistemi bulundurarak sensör 

füzyonuna izin verdiği için şerit değiştirme seviyesinde (0,2 m) konum hassasiyetine sahiptir. 

Antenleri karıştırma ve aldatma gibi siber saldırılara karşı dayanıklıdır. UART, USB, SPI gibi 

standart haberleşme arayüzlerini desteklemektedir. 

Yer istasyonu temelli navigasyon sistemi olarak ADS-B sistemi kullanılmıştır. Gösterge 

ekranı ve In /out antenleri ile beraber kit olarak satılan, Stratus markası tercih edilmiştir. Bu 

sistem sayesinde hem gelecekte çıkarılacak hava trafik regülasyonlarına uyum sağlanmış 

olacak hem de uydudan bağımsız da navigasyon sağlanmış olacaktır. 



8 

 

Aracın altında, önünde, arkasında, sağında ve solunda bulunan kameralar sayesinde hem 

sürücünün farkındalığı artırılmakta hem de otonom olarak aracın seyrüseferi sağlanırken 

uydudan ve yer istasyonundan bağımsız olarak görsel navigasyon sistemiyle konum tespiti 

yapılmaktadır.  

 

Şekil 9 GNSS ublox ZED-F9K    Şekil 10 Stratus ADS-B In/Out Kit Şekil 11 Basler Board Level Kamera  

Batarya yönetim sistemi sayesinde Li-on bataryanın şarj/deşarj durumu, sıcaklığı gibi 

önemli parametreleri izlenir ve yol optimizasyonu, araç yönetimi gibi fonksiyonlarda 

kullanılır.  

3. Kullanıcıya Sağlanacak Faydalar 

Nomad sayesinde kullanıcı, hem karada hem havada güvenle seyahat edebilecektir. 

Dikey iniş kalkış kabiliyetine sahip (VTOL) yapısı sayesinde; hava durumu, hava ve yol 

trafiğinin durumu, batarya durumu ve zaman kısıtlarına göre esnek olarak şartnamede verilen 

senaryoların tümünü gerçekleştirebilecek bir araçtır. Yukarıdaki tüm bu bilgileri kendi 

networkü ve donanımları sayesinde elde ettiği için belirlenen kısıtlara göre yol optimizasyonu 

şarj/deşarj rejimi gibi konularda sürücüye min. Problem yaşatması hedeflenmiştir. İniş ve 

kalkış için ekstra pist ihtiyacı duymadığı gibi karayollarına uyumlu geometrik yapısı ile geniş 

yollara da gereksinim kalmayacaktır. 

Senaryodaki gibi şehir hayatının getirdiği yoğun trafik, zaman kısıtı, park yeri sorunu gibi 

problemlere çözüm olarak bütün bu girdileri optimize eden araç kontrolcüsü, kullanıcısına 

minimum stres ve yük getirmektedir. 

Uçan bir araç, regülasyon gereği kara taşıtları ehliyeti haricinde PPL gibi lisans 

zorunlulukları getirebilir. Bu sebeple bu lisanslara ihtiyaç duymadan kullanımı sağlayacak 

hem karada hem de havada otonom olarak kullanılabilecektir. Nomad; yaş, psikoteknik 

yeterlilik, psikolojik sebepler, sağlık vb. Etkenleri elimine ederek insanlarıın güvenle her 

daim kullanabileceği bir taşıt haline gelmektedir. 

Araçta yeralan aktif süspansiyon sistemi sayesinde sadece asfalt yol ya da otoyolda değil 

stabilize olmayan yolda da konforlu bir yolculuk sağlanabilecektir. Trafikte seyrederken dur 

kalklarda, virajlarda, manevralı sürüşlerde güvenliği artıran süspansiyon sistemi iniş kalkışta 

yaşanabilecek problemlere adaptif bir çözüm getirmiştir.  
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4. NOMAD Özgün Yönleri 

Nomad Yapısı itibariyle hem BEV kara arçlarına hem de uçan araçlara benzemektedir. 

Ancak her ikisinin de fonksiyonlarını yerine getirerek kullanıcısına avantaj sağlamaktadır. 

BEV ve uçan araçlar için yapılan benchmark çalışması aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

4.1.Benchmark Çalışmaları 

 

Şekil 12 BEV Benchmark 

 
Şekil 13 Uçan Araba Benchmark 

4.2.Benzerlerinden Ayrılan Yönleri 

Nomad, hem dikey iniş kalkış yapabilmekte, hem havada seyiruçuşu yapabilmekte hem de 

karayolunda gidebilmektedir. İniş ve kalkış için ekstra piste ya da geniş alana ihtiyaç 

duyulmaz. 

Çoklu yedekli kontrol mimarisi sayesinde uçuş ve sürüş güvenilirliği artmaktadır, hata 

riskini minimuma indirmiştir. Çok rotorlu sistemi sayesinde arıza odaklı bir yaklaşım 

sergilenmiştir herhangi bir aksilikte yedekli pervaneler inişi yumuşatacak kabiliyettedir. 

Bunun yanında arıza anında açılan çift paraşüt sistemi ile araç güvenle iniş yapabilmektedir.   
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Araç içerisinde bulunan ADS-B sistemi ile güncel hava durumunu, hava ve kara trafik 

bilgisini elde ederek buna kendi batarya şarj durumunu ve sürücünün zaman kısıtını ekleyerek 

araç rotalarını optimize edebilir. Ayrıca ADS-B ile diğer araçlardan haberdar olduğu için 

çarpışma önleyici sistem olarak aracın güvenliği artırılmaktadır. Hava trafik kontrolü ve 

regülasyonları açısından şeffaf bir yaklaşım sergilenmiştir.  

Araç havada seyir halindeyken herhangi bir sebeple ADS-B yada uydu bağlantısı kesilirse 

görsel navigasyon sistemi sayesinde konumun kaybetmeyecek ve yolcuları tehlikeye 

atmayacaktır. Ayrıca yazılım hackleme, GPS jamming, GPS spoofing gibi yasadışı eylemlere 

karşı yolcu güvenliği de sağlanmış olacaktır.  

Ağa bağlı yapısı, büyük veriyi kullanabilmesi, ortaklaşa bilgi alışverişinde bulunabilmesi 

gibi kabiliyetleri sayesinde sadece bireysel kullanım için değil kamu hizmetleri kullanımı 

(filo), araç paylaşım uygulamaları gibi oluşumlara da müsait alt yapısı vardır. 

Karayolları yönetmeliğine göre geometrik boyutlandırması yapılmıştır umuma açık 

yollarda seyir ve park sorunu yaşamamaktadır. Bunun haricinde aktif süspansiyon sistemi 

sayesinde kullanıcısana lüks konfor sağlayacak ve sürüş keyfinin yanında güvenli bir yolculuk 

vaadetmektedir. 

Karbon fiber takviyeli kompozit (CFRP) yapısı hafiflik ve sağlamlık sağlar.  

Ses izolasyonu açısından alınan önlemler sayesinde yol ve araç gürültüsünü kabin içine 

taşımayacağı gibi aynı şekilde çevreye de yaymayacaktır. Bu sebeple çevreci bir yaklaşım 

göstermektedir. Motor-pervane çifti gürültüyü azaltacak ve min. Güç kullanacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

Piyasada tamamlanmak üzere olan veya hala geliştirilmekte olan çoğu araç hem karada 

hem havada seyretmesi için değil sadece uçmak için tasarlanmıştır. Pek çoğu yüksek 

maliyetle (280k Euro gibi bir maliyetle ) piyasaya girmeyi hedeflemiştir. Prototip maliyeti 

rakiplerine göre düşük olan Nomad, tüketiciye maliyet etkin bir şekilde daha fazla fonksiyon 

sunarak pazardan büyük bir almayı hedeflemiştir.  

 

5. Üretilebilirlik   

Nomad tasarlanırken sadece görsellik baz alınmamıştır, ticari bir ürün için elzem olan pek 

çok pazar araştırması ve pazar konumlandırması yapılmış, literatürdeki gerekli olan kullanıma 

hazır teknolojiler ve bir kaç yıl sonra olgunlaşması beklenen geliştirme çalıştırmalarının 

araştırıması yapılmış, yapılması gereken ticari ve teknik işler ortaya koyularak hesaplama ve 

analizler gerçekleştirilmiştir. Aracın içerdiği teknolojiler muadilleri ile karşılaştırılmış ve 
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mühendislik hesaplamaları itinayla yapılmıştır. Sonuç olarak üretilebilir, kaliteli ve maliyet 

etkin bir çözüm ortaya konulmuştur. 

BEV araçların ve uçan araçların, yolcu kapasitesi, ağırlıkları, menzil, batarya bilgileri, 

motor gücü gibi verileri incelenmiştir. Bu veriler ışığında şartnameyi de kapsayacak 

gereksinimler belirlenmiş, eldeki verilere göre istatistiki yüklü araç ağırlığı ve boş araç 

ağırlıkları kestrimi yapılmıştır. Eklenecek veya modifiye edilecek sistemlerin (uçuş ünitesi, 

otonomi sağlayan sensör ve ekipmanlar vb.) ağırlığa etkisi hesaba katılmıştır. Aracı havada 

tutabilecek güç hesaplamaları yapılmış, pervane boyutlandırması ve tasarım parametreleri 

bulunmuştur. Aerodinamik güç hesaplama için MATLAB kodları yazılmış [bkz.EK-B], 

aracın kara performansı için excel üzerinde analitik çözümler yapılmış, XLFR5 te yapılan 

aerodinamik analizler ile pervane airfoil seçimi gerçekleştirilmiştir. Prototip maliyeti 

düşünülerek BLDC motorlar hazır bulunmuş ancak ihtiyaç halinde sistemin yerlileştirilmesi 

için önemli tasarım parametreleri de araştırılmıştır.[1] Nomad’ın karadaki güç tüketim 

hesaplamaları seyir, yokuş ve ivmelenme için ayrı ayrı yapılmış ve senaryo gerekliliklerine 

göre batarya kapasiteleri belirlenmiştir. Güç hesaplarının yapıldığı güç paketi benzerleri ile 

kıyaslanmış ve tutarlı sonuçlar elde edildiği teyit edilmiştir.  

Sistem üzerindeki teknolojilerin hazırlık seviyesi değişkenlik göstermektedir. Araç 

üretimine odaklanıldığı takdirde varolan sistemlerin bazıları piyasada hazır bulunacak bazıları 

için ise seri üretim maliyeti düşürmek için geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Alt sistem ve 

teknoloji geliştirme konusunu ülkemiz bazında irdeleyecek olursak; 

Şasi ve Pervane: Otomotiv ve havacılık sektörlerinde CFRP kompozit üretimi 

yapılabilmektedir. Şasi ve pervane sistemleri üzerine yük gelen kritik sistemler olduğu için 

dayanıklı, hafif ve uniform olmaları gerekir. Parçalarda gereken mukavemet durumuna göre 

vakum infüzyon veya RTM yöntemleri kullanılır. Fonksiyonel olarak fazla yüke maruz 

kalmayan dashboard, kapılar, kapaklar, kapamalar gibi parçalarda el yatırma yöntemi ilk 

yatırım maliyeti düşük olduğu için kullanılabilir. Prototip üretimi ve düşük hacimli 

üretimlerde monokok şasi üretimi yapılabilir. Bu yapılacak işleri ve üretilecek parçaları 

azaltır, ilk yatırım maliyetini düşürür. Ancak üretim hacmini artırmak ve süresini kısaltmak 

gerekirse, farklı malzemelerin ve kompozitlerin yapıştırılması, perçinlenmesi gibi otomotivde 

sık kullanılan montaj yöntemleri  de kullanılabilir. Manuel yapılan bu işlere otomasyon, 

endüstriyel robotik hatlar eklenerek cycle time düşürülür ve ve verimliliğin artırılması 

sağlanabilir. Böylelikle adetli üretimden dolayı maliyetlerin düşmesi de sağlanır.  

Yürüyen aksam: Otomotiv üretim konusunda ülke olarak derin bir tecrübeye sahibiz. 

Araç tasarımında ortaya çıkan alt sistemler kara araçları için hali hazırda varolan standart 
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parçalarla eşdeğerdir. Salıncak kolları, porya, direksiyon mafsalı ilk aşamada çelik 

malzemeden talaşlı imalat ile üretilebilmektedir. Seri üretime geçilirse veya maliyet düşürme 

için çalışma yapılmak istenirse salıncak kolları mafsallar talaşsız imalat (sac kesim büküm ve 

kaynak) ile de kolayca üretilebilecektir. 

 Aviyonik: Sensörler ve işlemcilerin geliştirilmesi ayrı birikim, kaynak ve zaman 

gerektirmektedir. Bunlar ithal kullanılarak oluşturacağı komponent ve alt sistemler 

yerlileştirilebilir. Startup’tan kurumsala bu tarz PCB tasarlayıp üreten, komponent dizimi 

yapan, donanımları tasarlayıp üretebilen firmalarımız bulunmaktadır. Böyle bir ekosistem ile 

birlikte çalışılarak tedarikçi ağı da genişletilebilmektedir. Donanımlarda koşacak yazılımlar 

ise belki de katmadeğeri en yüksek olan iş parçalarıdır. Özellikle ADAS ve otonom 

sürüş/uçuş kabiliyeti için gerekli olan sensör füzyonu, Kalman filtresi algoritmaları, aktif 

süspansiyonda kullanılan görüntü işleme ve sistem modelleme algoritmaları, görsel 

navigasyonda kullanılan VSLAM algoritması, rota planlama algoritmaları, optimizasyon 

teknikleri gibi robotik teknolojilerin kazanılması çok kıymetlidir. Bu sistemlerin siber 

güvenliği için kurulacak dağıtık ağ mimarisi, block chain yapısı  ve uygulamaları kritik 

önemdedir. Sivil bir teknoloji için kazanılacak bu kabiliyetler “dual use” olması sebebiyle 

firmalara, ülkere görünenden daha fazla değer kazandıracaktır.  

Aktüatörler: Kalıcı mıknatıslı senkron motor kısa sürede yerlileştirebileceğimiz stratejik 

bir teknolojidir. Nadir elementler kullanılması dezavantaj gibi görünse de asenkron motora 

göre daha çabuk hayata geçirilebilicek ve sistemi basitleştirecek motor tipidir. Gövde için pik 

döküm yöntemi mil, rotor vs parçalar için talaşlı imalat kullanılabilir. Motorun sargıları 

manuel olarak sarım (bobinaj) tezgahlarında yapılabileceği gibi seri üretime geçilmesi 

durumunda sargı otomasyonları için lineer ve döner eksenli özel makineler tasarlanabilir. 

BLDC motorlar için raflarda hazır ürünler bulunmakla beraber maliyeti düşürmek için kendi 

tasarımlarımız da yapılabilir. Aktif süspansiyonda kullanılan lineer aktüatörler de motor 

firmaları ve otomasyon firmaları tarafından geliştirilebilmektedir. İstenirse sistem ve 

komponent bazında optimizasyon yapılabilir. Üretimlerinde klasik elektrik motoru üretim 

hatları ve talaşlı imalat yeterli olacaktır.  

6. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği 

Karayolu aracı olarak düşünüldüğünde sistemler varolan ve olgunlaşmış güvenlik 

standartlarına göre üretilebilir ve entegre edilebilir. Batarya yönetim sistemi (BMS) sistemi 

aşırı akım yüklenmesi, dengesiz voltaj, ısıl dengesizlikler gibi riskleri elimine edebilecek 

şekilde tasarlanmalıdır. Hem uzun yollarda kısa zamanlı ara şarj olarak kullanılabilecek 

yüksek güçlü hızlı şarj sistemine hem de evlerde şehir şebekesinden beslenecek şekilde 



13 

 

uyumlu 2 şarj tipi vardır. Aracın ön kısmında bulunan batarya soğutma sistemi sayesinde 

kullanım ya da şarj etme sırasında oluşabilecek riskler elimine edilmiştir.  

Araç kontrol ünitesi çoklu yedekli mimariye sahip olduğu için olası arızalarda sistemin 

görevinin yerine getirmeme, kazaya sebebiyet verme gibi riskler en aza indirilmiştir. Kaza ya 

da kırım gibi olumsuzluklardan minimum etkilenilecek şekilde tasarlanmıştır.  

BLDC motorların IP seviyesi yükseltilerek elverişsiz çevre ve operasyonel ortamlarda 

daha gürbüz bir sistem olarak güvenlik sağlanabilir. 

BLDC motorlar bir duct içerisine alınarak yabancı madde girme olasılığı düşürülmüş, 

dönen pervanelerin çarpması, koparak çevreye zarar vermesi engellenmiştir. Pervanelerde 

aerodinamik olarak belirsizliklerin yaşanmasını enaza indirmek için uç hızları sınırlandırılmış 

ve ses hızının altında tutulmuştur.Böylelikle kayıplar, şok dalgaları, gürültü engellenmiştir. 

Hem BLDC hem de KMSM Motor sürücüleri, gerekli akım değerleri göz önünde 

bulundurarak ve belli bir güvenlik payı bırakılarak tasarlancaktır. Böylelikle fazla akım 

çekme, ısınma, yangın gibi istenmeyen olaylar önlenecektir.   

Şasi havalanacağı için hafif tutulmuştur ancak karada da gideceği için trafikte diğer 

araçlarla herhangi bir çarpışma anında yolcuların güvenliğini riske atmamalıdır. Bu sebeple 

karada seyir hızı karayollarının belirttiği hızlar ile limitlenmiştir.  

Güç aktarma ve tahrik sistemleri hareket eden parçalardır ve arıza vermesi en olası 

sistemlerdir.  Bu sebeple yıllardır iyi bilinen,  kullanılan ve güvenilir yöntemlerle imal 

edilecek, olası kopma-deformasyon gibi olumsuzluklara izin verilmeyecektir. Sistemlerin  

tasarımı ve tedariğinde otomotiv endüstrisinin kalite, maliyet avantajlarından maks. 

Faydalanabilmek için olabildiğince standart çözümlere gidilmiştir.  

 

7. Gürültü Azaltma Çözümleri 

7.1.Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

Teker ile kokpit arasında kullanılan tekstil kumaşları ve mikrofiber kırpıklardan oluşan 

davlumbaz ile lastik sesinin kokpite geçişi azaltılmıştır. Yine aracın ön ve arka kısmında yer 

alan firewall izolasyonu, poliüretan köpük ve akustik sönümleme katmanlarından oluşmuştur 

ve motor-süspansiyon sesinin içeri ulaşmasını engellemektedir. Yol gürültüsünün seyahat 

konforunu bozmasını engellemektedir. Ayrıca şasi tabanındaki PU katman ve akustik 

sönümleme katmanı yol gürültüsünü ve rüzgar sesini içeri almamaktadır.  Elektrik motoru 

etrafındaki açık gözenekli poliüretan köpük ve izolatör kaplama aynı zamanda çevreye de 

gürültü salınımın azaltmaktadır. Tavanda bulunan kaplamalar da rüzgar gürültüsünün içeri 

alınmamasını sağlamaktadır. Elektrik motorları içten yanmalılara göre daha gürültüsüz ve 
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verimli olduğu için emisyonları azaltmaktadır. Tüm bunların yanında aktif süspansiyon 

sistemi adaptif olarak titreşim ve gürültüyü  sönümlediği için konforlu bir sürüş 

yaşatmaktadır. 

 

Şekil 14 Araç İçi İzolasyon 

7.2.Çevresel Gürültü 

BEV araçlarda lastik gürültüsü ve mekanik sistemler harici pek ses işitilmemektedir. 

Mekanik seslerin sebebi aracın maruz kaldığı titreşimlerdir. Nomad’ın 4 tekerinde bulunan 

aktif bağımsız süspansiyon ile araç şasisine iletilen titreşim ve etrafa yayılan gürültü minimize 

edilmektedir. 

Hava araçlarında gürültü genelde 3 kaynaktan oluşur. Tahrik sisteminden, gövde üzeri 

akıştan ve yapısaldaki titreşimlerden. Eş eksenli pervaneler hava aracının ileri uçuşta yaşadığı 

“retreating blade” problemini ve bunun sonucunda oluşan titreşimleri minimuma indirmiştir. 

Pervane tasarımı ve boyutlandırılması yapılırken pervane uç hızının ses hızını geçmesi 

önlenmiş böylelikle şok dalgalarının ve ekstra gürültü oluşumunun önüne geçilmiştir. 

Kullanılan BLDC motorlar, elektrik motorları içerisinden yüksek verimli olması sebebiyle 

seçilmiştir  Bu sebeple ısı, ses ve titreşim emisyonunu enaza indirmektedir. Gövde 

sürüklemesini azaltmak amaçlı yolcular kapalı bir ortam olan kokpite alınmış, bakım kapağı, 

şarj noktası, kargo bölmesi, kokpit erişimi açılabilir/kapanabilir kapı ve kapaklarla 

kapatılmıştır. Böylelikle hem uçuş esnasında olumsuz çevre ve operasyonel koşullardan 

etkilenmelerinin önüne geçilmiş hemde akışa maruz kalarak gürültü kaynağı olabilecek 

yüzeyler azaltılmıştır.  
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Şekil 15 Kapı ve Kapaklar 

  

8. Seyrüsefer Sistemi 

Nomad, konumunu, hızını, irtifasını bulabilmek için hem yer istasyon temelli, hem uydu 

temelli, hem de bunlardan bağımsız olarak görsel temelli seyrüsefer sistemini kullanmaktadır. 

Sistem güvenlirliğini artırmak ve tek sisteme bağımlı kalmama isteği ilk sebebidir. Ayrıca 

yüksek doğruluk ve istenen hassasiyette konumu daha az maliyetle bulabilmek için sensör 

füzyonu kullanılmıştır. İleride tüm araçlarda zorunluluk haline gelecek ADS-B gibi sistemleri 

dahil ederek oluşacak regülasyonlara kolay uyum sağlamayabilecek esnek bir mimariye sahip 

olmuştur.  

8.1.Uydu Temelli 

      Uydu tabanlı seyrüsefer sistemi için 4 adet alternatif (Navstar GPS (ABD), GLONASS 

(Rusya), Galileo (AB), Compass/Beidou (Çin)) mevcuttur. Birden fazla uydu sistemini 

destekleyen ve düzeltme sinyalleri alabilen bir donanım ile daha doğru ve esnek bir mimari 

kurmak mümkün olur. Tüm bunlara rağmen sadece GNSS sistemine güvenilemez çünkü 

karıştırılması ve aldatılması kolay sistemlerdir, tek başına kullanılması uygun değildir. Örnek 

vermek gerekirse, GPS konum hassasiyeti  %95 olasılıkla 6 metreden azdır görerek 

kullanılacak bir araç için yeterli hassasiyettir ancak otonom çalışacak sistem için daha yüksek 

hassasiyetli ölçüm yapabilmek gerekir. Bu sebeple GNSS, INS ve Görsel navigasyon 

sisteminden gelen data füzyon edilerek daha düşük maliyetle daha yüksek bir hassasiyet elde 

edilir. Bunun yanında GNSS sinyal düzeltmesi (RTK) alarak data doğruluğunu 

artırabilmektedir. GNSS sistemi için tüm bu özellikleri destekleyen ve dahili INS içeren   

ublox ZED-F9K modülü seçilmiştir. Ayrıca IMU/GNSS blokları, görsel navigasyon verileri 

ile desteklenerek Nomad’a uydudan bağımsız yön bulma kabiliyeti kazandırılmıştır.  
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Ataletsel sensörlerde fiziksel yapıları gereği deterministik ve olasılıksal olmak üzere 2 

ana hata kaynağı bulunmaktadır. Sabit kayma hatası, orantı katsayısı hatası ve eksenel 

kaçıklık hatası nispeten düzeltilmesi daha kolay olan deterministik hatalar iken sabit kayma 

kararsızlığı, orantı katsayı kararsızlığı ve rasgele sensör gürültüsü olasılıksal hatalardır. Bu 

hata türleri hem ivmeölçerde hem de dönüölçerde bulunurken, dönüölçerde ek olarak 

deterministik olan  ivmeye bağlı sabit kayma hatası da görülür. Eğer sensörlerden gelen 

datalar işlenir ve aşağıdaki gibi filtre edilerek tümleşik kullanılırsa bu hatalar kısmen giderilir 

ve daha doğru sonuçlar elde edilir.  

 

  

 

8.2.Yer İstasyon Temelli 

GNSS sisteminin doğruluğunu artırmak için RTK sinyalleri dışında ülkemizde 

altyapısı olan ve makul bir ücret karşılığı abone olunabilen TUSAGA-Aktif yer istasyonu 

temelli sinyal düzeltme sistemi kullanılarak GNSS güvenirliliği artırılmaktadır. 

 

Şekil 16 TUSAGA Aktif  Yer İstasyonları 

Nomad, üzerinde bulunan ADS-B In/out transponderi ile kendi pozisyon, hız, irtifa 

bilgilerini yer istasyonuna ve diğer araçlara iletebilir. Başka araçlardan ve yer istasyonundan  

gelen hava trafik verileri ve hava durumu gibi önemli verileri rota planlamasında aktif olarak 

kullanmaktadır. ADS-B sistemi önümüzdeki yıllarda uçan bütün araçlarda kademe kademe 
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yasal zorunluluk haline gelecektir. Trafik verimliliğini artırdığı gibi çarpışma engelleyici 

vazifesi de bulunmaktadır. Tasarlanan araçta Stratus’un ADS-B In/out kiti seçilmiştir.  

8.3.Diğer Seyrüsefer Sistemleri 

Nomad, kameralardan gelen görüntüyü VSLAM algoritmasında kullanarak hem 

havada hem de karada görsel navigasyon kabiliyeti kazanmıştır. Uydu ve yer temelli 

seyrüseferden bağımsız olarak bu kabileyete sahip olduğu için GPS jamming/spoofing gibi  

saldırılardan korunmuş olur. Kamera olarak Basler board level kameralar seçilmiştir hem 

endüstriyel olarak yaygın kütüphanelerinin bulunması hem de donanımsal olarak fazla yer 

kaplamaması bunda etkili olmuştur. Otonom-yarı otonom sürüş yapabilmeyi sağlayan 

çarpışma radarı, park sensörleri de bulunmaktadır. Bu sensörden gelen datalar füzyon edilerek 

güvenilir şekilde görev icra edilebilmektedir. 

ÖTR raporunda bahsedilen ve fiyatlana Aspen avionics ATX100g ADS-B + GPS ve 

Xsense Mti7 INS komponentleri, avantajlarından dolayı yukarıdaki alternatifleri ile 

değiştirilmiştir.  

9. Aracın Güvenlik – Emniyet Çözümleri 

9.1.Uçuş Güvenliği 

Araç içerisinde yolcular, 6 nokta emniyet kemeri ve hava yastıkları ile korumaya 

alınmıştır.  

ADS-B ile hava trafiği izlenmekte ve olası çarpışmaların önüne geçilmesi 

sağlanmaktadır. Kameralar ve çarpışma önleyici radar ile hem havada hem de karada kazalar 

önlenmek istenmiştir. Görsel navigasyon sistemi sayesinde GNSS yada ADS-B den veri 

alınamaması durumunda araç kendi konumunu saptayabilmektedir. Havadayken araç 

üstündeki ikaz ışıkları görsel olarak diğer sürücüleri uyarmaktadır.Yedekli kontrol sistemleri 

sayesinde arıza durumunda aracın güvenilirliği artırılmak istenmiştir. 

Çok rotorlu sistem sayesinde arıza odaklı bir yaklaşım sergilenmiştir. Arıza 

durumunda aracın yumuşak iniş yapmasını sağlamaktadır. Araç, üstündeki 2 adet paraşüt 

sistemi ile güvenle iniş yapabilecektir.   

9.2.Siber Güvenlik  

Uçuş güvenliği için çok katmanlı konum belirleme sistemleri kullanılmıştır. Uydu 

temelli GNSS, ADS-B, görsel navigasyon. Böylelikle GPS Jamming/Spoofing gibi yasadışı 

faaliyetlerden etkilenmemesi sağlanmıştır. Ayrıca tek uyduya bağımlı değildir seçilen sistem 

4 uydu sistemini (Navstar GPS (ABD), GLONASS (Rusya), Galileo (AB), Compass/Beidou 

(Çin)) desteklemektedir. Bunun yanında TUSAGA Aktif sistemi ve RTK sinyal düzeltmeleri 

GNSS konum verisini daha doğru hale getirmektedir. 
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Daha önceden de söylediğimiz gibi araçtan araca iletişimin olması ve aslında bir ağ 

üzerinden şeffaf haberleşebilmesi araçların olumlu bir özelliği. Ancak yazılım güncellemeleri 

ve yamaların tek sunucu üzerinden merkezi dağıtılması o sunucunun güvenlik açıklarını ödül 

haline getirmekte ve kötü niyetli yazılımcıların iştahını kabartmaktadır. Bu sebeple 

blockchain sistemlerde kullanılan dağıtık ağ sistemi ve mutabakat algoritmaları ile veri 

alışverişi gerçekleştirilecektir. Örneğin bir yama ya da güncelleme yapılacaksa bunun 

doğruluğu bütün araçlar tarafından onaylanırsa yama yapılacak ve yabancı bir yazılımın ağa 

sızması engellenebilecektir.  

10. Sistemin Seyrüsefer, İniş ve Kalkış 

Dikey iniş kalkış yapabilme, seyir uçuşu gerçekleştirme yeteneğine sahip araç kokpit 

içerisinden manuel ya da otonom olarak kontrol edilebilmektedir. Sahip olduğu GPS/INS, 

ADS-B, Görsel navigasyon, çarpışma radarı, ultrasonik park sensörleri ve elektronik kontrol 

ünitesi sayesinde havada iniş-kalkış ve seyir uçuşunu, karada da seyrini ister otonom 

gerçekleştirir isterse de manuel kontrol esnasında ADAS (Advanced Driver Asistant System) 

olarak görev yapabilir. Sensörlerden gelen verilerin EKF (Extended Kalmn Filter) den 

geçirilmesi ile füzyon edilir ve şerit değişimi mertebesinde hassasiyetle konum elde edilebilir. 

V2X fonksiyonu sayesinde diğer araçlarla haberleşme alt yapısına sahiptir. 

 

Karada yol alırken manuel kontrol esnasında sürücü hızlanıp yavaşlamak için gaz ve fren 

pedalını, ön tekerleri yönlendirmek için ise direksiyonu kullanmaktadır. Uçuş modunda 

direksiyon sabitlenmekte gaz ve fren operasyon dışı kalmaktadır. Uçuş modunda direksiyon 

üzerinde bulunan uçuş kumandası kullanılmaktadır. Bu kumanda üzerinde sağ ve sol ele denk 

gelecek şekilde 2 tane 2 eksen potansiyometre bulunmaktadır. Bu eksenlerin joystick gibi 

hareket ettirilmesiyle analog sinyaller DC motor sürücülere gönderilir ve pervane hızları 
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göreceli olarak kontrol edilir. Çok rotorlu araç prensibiyle araç, iniş kalkış gerçekleştirebilir 

ve havada yol alabilir.  

 

Şekil 17 Kontrol Ekipmanları 

Dikey kalkış ve iniş yapabildiği için herhangi bir piste ihtiyacı yoktur. Kalkış esnasında 

bütün pervanelere tahrik verilir ve BLDC motor devirleri arttıkça taşıma artar, araç yerden 

kesilir, dikey hızı artar. İnişte ise tam tersi geçerlidir, irtifaya göre motor devirleri kontrollü 

olarak azaltılır. Pervanelerin birbirlerine göre hızları ile taşıma kuvvetleri değişir ve araç 

havada yunuslama (pitch), sapma (yaw) ve roll (yatış) açıları kazanabilir. Bu yönelimleri 

GNSS board üzerindeki INS sistemi aracılığı ile algılayabilmektedir. İstenilen irtifaya 

çıkıldığında araç yönelimi ve irtifası korunarak seyir uçuşuna geçilir. Burada negatif pitch 

açısı ile ileri doğru hareket edilir, yavaşlamak için ise pozitif pitch açısı oluşturulur ve 

nihayetinde araç konumu ve yönelimi istenilen düzeye getirilir   

11. Performans Değerleri ve Doğrulaması 

11.1.  Yolcu Kapasitesi 

Yolcu kapasitesi 2 kişidir (200kg). Ergonomik boyutlandırma ve erişim analizi 

yapılırken ANSUR %95 insan modeli kullanılmıştır. Bir yolcu ortalama 80 kg  olarak 

düşünülmüş ve 20 kg bagaj hakkı verilmiştir.  

11.2.  Yakıt Tipi ve Kapasitesi (elektrik, benzin, vb.) 

Nomad, havada ve karada batarya grubundan sağlanan elektrik enerjisiyle 

çalışmaktadır. Batarya tekrar şarjedilebilir ve değiştirilebilir Li-ion hücrelerinden oluşmuş bir 

pakettir. Şarj noktası ve şarj ünitesi sayesinde yüksek güçlü hızlı şarj ve şehir şebekesinden 

normal şarj olmak üzere 2 yöntemle şarj edilebilir. Li-ion hücresi 60 Ah kapasitede 3.6 V 

gerilimdedir. Batarya paketi ise (36x3s3p) konfigürasyonunda 396 V gerilime sahiptir. 180Ah 

değerinde ve 65 kWh enerji kapasitesine sahiptir. Bu seçim ve hesaplamalar havada ve karada 

gerekli performans isterlerine göre şekillenmiştir. 
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11.3.  Kalkış ve Uçuş İçin Gerekli Güç 

 
Şekil 18 Nomad Performans Özellikleri 

Aracın güç gereksinimi, daha önceden kestirimi yapılan maksimum araç ağırlığı  ve 

performans isterlerine göre kara ve hava operasyonları için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Karada 

seyir, ivmelenme ve yokuş performanslarına göre güç ihtiyacı hesaplanmıştır. Seyirde 

aerodinamik kuvvet ve yuvarlanma direnci hesaplanmış gerekli güç ve tork bulunmuştur. 

Aracın karada güvenli bir şekilde yol alabilmesi ve diğer araçlarla temasında yolculara zarar 

gelmemesi maksadıyla karayollarındaki hız limitlerine uyulmuş ve 120 km/h ile max. Hız 

limitlenmişir. Seyir hızı ise 90 km/h olarak belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 19 Karada İvmelenme Güç Hesabı 

Karada ivmelenme güç hesabında, aracın karada 10 sn de 0-100 km/h ye çıkması 

hedeflenmiştir. 

 

Şekil 20 Karada Seyir Güç Hesabı 
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 Karada yokuş tırmanma güç hesabı yapılırken 5 m/s hız ile 20° yokuş tırmanması 

istenmiştir.Buna göre hesaplama metodu ve sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

 

 
Şekil 21 Karada Yokuş Güç Hesabı 

 Havadaki güç hesapları yapılırken öncelikle çevre şartlarına göre atmosfer özellikleri 

hesaplanmıştır (altitude.m dosyası). Sonrasında kabul edilen maksimum araç ağırlığına göre 

pervane boyutlandırmaları yapılmıştır (mainrot.m dosyası). Momentum teori analizi ile maks. 

Araç ağırlığı (MTOW), Disk Loading, Blade Loading, Max Tip Mach Sayısı, Blade sayısı 

değerleri input olarak kullanılarak rotor yarıçapı ve diğer rotor parametreleri belirlenmiştir. 

Pervane uç hız seçimi, aerodinamik olarak çok etkili bir parametredir ve airfoil seçiminden 

genel performans etkisine kadar geniş bir kapsamda değerlendirilmiştir. Yüksek uç hızları, 

daha düşük araç ağırlığına olanak verir ve stall gecikmesine yardımcı olur, öte yandan yüksek 

uç hızı uçuş gürültüsüne, şok dalgalarının ortaya çıkmasına ve sıkıştırılabilirlik kayıplarının 

artmasına sebebiyet verir. Genel trend 0.6 – 0.69 arasındadır. Bu çalışmada 0,65 olarak kabul 

edilmiştir. Bulunan rotor parametreleri ile askı uçuşu (hoverpower.m dosyası), tırmanma 

(climb.m dosyası) ve seyir uçuşu (forwardflight.m dosyası) bacakları  için güç tüketimleri ayrı 

ayrı hesaplanmıştır.  

Askı uçuşu esnasında indüklenmiş güç ve airfoilden kaynaklanan profil gücü 

hesaplanmıştır. Pervanelerin eş eksenli olması sebebiyle akış iz bölgelerinin birbirleri ile olan 

etkileşimleri yapılan hesaplamalarda göz önünde bulundurulmuş ve 1,28 katsayısı ile 

çarpılmıştır. [8]. Tırmanma sırasında askı uçuşundan farklı olarak dikey hızdan kaynaklı güç 

farkı vardır. 10ft/s tırmanma hızına göre bu ek güç hesaplanmıştır. [9] İleri uçuş hesaplaması 

yapılırken rotordan kaynaklı indüklenmiş güç, viskoz kayıpları temsilen profil gücü ve 

sürüklemeyi temsilen parazitik güç ayrı ayrı hesaplanarak toplanmıştır. [8] İndüklenmiş güç 

hesabı yapılırken ileri uçuş hızı belli bir mertebede kaldığı için Glauert’s High Speed 

Formula’ya göre yapılmıştır. Tüm bu parametre ve güç hesapları için MATLAB kodu 

yazılmıştır. [bkz. EK-B] İhtiyaç duyulan taşıma katsayısı (Cl) için uygun airfoil, taşıma ve 

sürükleme denklemleri sayesinde analitik hesaplama metodu ile bulunmuştur. (NACA0012) 

Bu kanat profili, uçuş koşulları için XFLR5 programında aerodinamik olarak analiz edilerek 

airfoil seçimi teyit edilmiştir.   
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11.4. Araç Ağırlık Kırılımı ve Bu Ağırlığı Taşıyabilecek Pervane, Kanat vb. 

Boyutlandırması 

21 adet elektrikli otomobil üzerinde yapılan benchmark çalışması neticesinde faydalı 

yük, araç ağırlığı, araç boş ağırlığı gibi önemli oranlar çıkarılmış ve istatistiki çalışma ile bir 

trend bulunmuştur. Buraya 200 kg’lık faydalı yük koyulduğunda gross ağırlık ve boş araç 

ağırlığı elde edilmektedir. Ancak literatürdeki araçların çoğunluğu metal BIW 

konstrüksüyona sahiptir. Bir aracın ortalama olarak BIW ağırlığı toplam ağırlığının 

çeyreğidir. Nomad tasarlanırken hafif ve dayanımlı olması için CFRP malzemeden yapılacağı 

öngörülmüştür. Yapılan araştırmalara göre aynı dayanım değerlerine sahip metal BIW araç 

eğer CFRP malzemeden tasarlanırsa BIW ağırlığının 0,3 katı kadar bir ağırlık azaltmanın 

mümkün olduğu bilinmektedir. [2] Bu değerlere göre CFRP malzemeden yapılan Nomad’ın 

gross ağırlığı bulunur ve üzerine uçuş ünitesinin ağırlığı eklenerek MTOW (Maks. Kalkış 

ağırlığı) kestrimi yapılmıştır. 

 
Şekil 22Araç Ağrılık Trendi 

 
Şekil 23 Nomad Araç Ağırlığı 

1340 kg MTOW’a sahip Nomad’ın önemli rotor parametreleri Bölüm 11.4 ‘teki gibi 

hesaplanmış ve boyutlandırmalar yapılmıştır. Pervaneler de tıpkı araç şasisi gibi CFRP 

malzemeden üretilecektir. 
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Şekil 24 Rotor Özellikleri 

Aracın şasi ve genel boyutlandırması ise min. Aerodinamik sürüklemeye sahip olacak 

şekilde ve karayollarında seyahat etmeye uygun olacak şekilde yapılmıştır. Kargo bölmesi 

0,94 m x 0,35 m x 0,49 m boyutlarında ve 161,21 litre hacmindedir. 

Aracın acil durumlarda yere çakılmaması için 2 adet paraşütle iniş gerçekleştirmesi 

düşünülmüştür. Yere değme hızı araca ve yolculara zarar vermemesi amacıyla 5 m/s olarak 

kabul edilmiştir tıpkı standart paraşütlerdeki gibi. Paraşüt tipi olarak düz dairesel paraşüt 

kullanılacak ve irtifa önemli olduğu için hızlı açılacak şekilde katlanarak yerleştirilecektir. 

Paraşüt boyutu ve hesaplaması aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 25 Paraşüt Hesabı 

12. Maliyet Hesaplamaları 

12.1. Sabit Maliyet (Araç Birim Maliyeti vb.) 
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12.2. Değişken Maliyet (Kullanım Maliyeti, Nakım maliyeti) 

Araç dolu batarya ile karada 200 km, havada ise 18 km piste ihtiyaç duymadan gidilebilmektedir. 

Kullanılan elektriğin lokasyonlardaki kWh fiyatına göre değişken maliyeti farklılık gösterecektir. 

Bunun yanında bakım planında en büyük kalemi yine bataryalar alacaktır çünkü Li-ion hücrelerin 

ömrü 3 yıl gibi bir süredir.  
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13. Gereksinim Doğrulama Metotları 
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14. Tasarım Görselleri 
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EK A : NOMAD Senaryo Uygulamaları 

 

 

Nomad dikine iniş kalkış kabiliyetine sahip olduğu için iniş ve kalkışta herhangi bir 

pist gerektirmemektedir. Aynı zamanda bataryalı elektrikli araç olduğı için karada da güvenle 

seyahat edebilmektedir. 

SENARYO 1 

1.Adım : Evden çıkan araç 35 m irtifaya 3,05 m/s (10ft) hızla tırmanır. 11 sn süren bu 

işlem inişle beraber toplam 0,5 dakika olarak alınmıştır. 

2.Adım: Ev ile B noktası arasındaki 8,06 km yol 35 m irtifada 25 m/s (90 km/h) hızla 

uçarak 5,37 dakikada alınır.   

 

SENARYO 2  

1.Adım: Evden çıkan araç nehre kadar olan 5 km yol 90 km/h hızla 3,33 dakikada alınır. 

2.Adım: Araç, nehir kenarında  35 m irtifaya 3,05 m/s (10ft) hızla tırmanır. 11 sn süren 

bu işlem inişle beraber 0,5 dakika toplam olarak alınmıştır. 

3.Adım: Nehrin yakın yakası ile B noktası arasındaki 3,06 km yol, 35m irtifadan 25m/s 

(90km/h) hızla 2,04 dakikada alınmıştır. 

Tablolardan görüldüğü gibi her 2 senaryoda da yaklaşık 6 dakika içerisinde evden B 

noktasına ulaşım mümkündür. Güç tüketiminde %100 fark vardır bu sebeple eğer evden 

nehre giden yolda karadan hızı kısıtlayacak trafik sıkışıklığı yoksa senaryo 2’ye göre hareket 

edilmesi önerilmektedir.     
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EK B : NOMAD Uçuş Güç Hesaplamaları ve Rotor Boyutlandırma Kodları 

Dene.m 
[R,sigma,Vtip,CT,AR,c,Cl] = mainrot(248); 

Wgross=248; 

[Preqhover] = hoverpower(R,sigma,CT,Vtip,Wgross); 

 

Altitude.m 

%altitude function 

%returns the density and speed of sound from the altitude 

function [ro, a] = altitude(h) 

ro_sea = 0.002378; %slugs/ft^3 

T_C = 15-0.001981*h; 

T = T_C + 273; 

ro = ro_sea*exp(-0.0297*h/1000); 

a=3.28*sqrt(1.4*287*T); 

end 

 

Mainrot.m 

function [R,sigma,Vtip,CT,AR,c,Cl] = mainrotor(Wgross) 

h=0;  %Set Altitude 

[ro a]=altitude(h); 

Mtip_max=0.65; 

Vtip_max = Mtip_max*a; 

DL = 19,74; 

R = (Wgross/(DL*pi))^0.5; %Rmax allowable HD1, DL HD-3 

A = pi*R^2; 

omega = Vtip_max/R; 

Vtip = omega*R; 

T=Wgross; 

CT=(T/(A*ro*Vtip^2)); 

Vfwd_max = 82; %ft/s 

mu=Vfwd_max/Vtip; %Vfwd HD-1 

fprintf('advance ratio is %d\n',mu); 

BL=input('Enter BL : '); 

sigma=CT/BL;  %BL HD-4 

b=2; 

c =((sigma*pi*R)/b); 

AR=R/c;   

Cl=((6*CT)/sigma); 

end 

 

Hoverpower.m 

%returns power required to hover 

function [Preqhover] = hoverpower(R,sigma,CT,Vtip,Wgross) 

h=0; 

Cd0=0.01; 

b=2; 

A = pi*R^2; 

B=1-((2*CT)^0.5/b); 

[ro a] = altitude(h); 
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Pi=(1/B)*((Wgross^1.5)/(2*ro*A)^0.5)*1.28; % Because of 

coaxial rotor Pi increase by coeff. Kint=1.28 

Po=(0.125*sigma*Cd0*ro*A*(Vtip)^3); 

Preqhover=(Pi+Po)/550; 

end 

 

ForwardPower.m 
%Forward Flight 

 

%induced Power 

k = 1.2; 

Wgross = 248; 

[ro a] = altitude(0); 

V_freestream = 82; %ft/s 

A=pi*R^2;  

P_i = (k*(Wgross^2)/(2*ro*A*V_freestream))/550; 

 

%Profile Power 

Cd0 = 0.013; 

sigma = 0.1294; 

K = 4.65; 

mu = 0.113; 

Vtip = 725.25; 

CPo = sigma*(Cd0/8)*(1+K*mu^2); 

P_o = (ro*A*Vtip^3*CPo)/550; 

 

% Parasitic Power 

f = 16; %(Leishman, page307, Figure:6.25, MTOW:3000lb) 

P_p = ((0.5*ro*V_freestream^3*f)/550)/12; 

 

%Total power for forward flight; 

P_c=0; 

P_forwardpermotor = (P_i + P_o + P_p + P_c); 

P_forwardtotal = P_forwardpermotor*12; 

fprintf('Forward Flight Power is %d  hp\n',P_forwardpermotor); 

 

 

 

 

 


