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1.Aracın Genel Tanımı 

Araç kara ve hava olmak üzere iki seyir seçeneğine sahiptir. Hava seyir modu için 8 adet, maksimum 52 

kW güce sahip elektrik motoru ve 4 m çapında katlanabilir pervaneleri bulunmaktadır. Pervane ve motor 

yerleşimi bir bağlantı kolunda iki adet olacak şekilde koaksiyel yapıdadır. Böylece 4 adet bağlantı kolu 

bulunmaktadır. Bu rotor kolları katlanabilmektedir. Böylelikle kara seyir modunda daha az yer kaplar. Kara 

seyri için 2 adet maksimum 68 kW gücünde elektrik motoru bulunmaktadır. Kara seyir modunda araç ölçüleri 

4 x 2 x 2 m, uçuş modunda araç ölçüleri 8 x 10 x 2 m’ dir. Aracın boş ağırlığı 1400 kg, maksimum kalkış 

ağırlığı 1600 kg olarak hedeflenmiştir. 75 kg ağırlığında iki yolcu ve yanlarında 50 kg yük taşıyabilmektedir 

yani faydalı yük kapasitesi 200 kg’ dir. Araç azami 40 dk uçuş süresine sahiptir. Havada azami 80 km, karada 

300 km menzile sahiptir. 

2. Tasarım Alt Sistemleri 

 

2.1 Güç İtki Tahrik Sistemi (Hava Koşulu) 

Araçta 8 adet Emrax 188 model elektrik motoru kullanılmaktadır. Motorlar 4 kolda ikişer tane olacak 

şekilde yerleştirilmiştir, bu şekilde koaksiyel bir yapı oluşturulmuştur. Koaksiyel yapının amacı döner kanat 

açıklığını azaltmaktır. Emrax 188 motorlar nominal 30 kW güç, 50 Nm tork; maksimum 52 kW güç, 90 Nm 

torka sahiptir. Motorda sıvı soğutma kullanılacaktır. Motorların bir tanesi 7.3 kg kütleye sahiptir. Motorlar 

110V ile 430V arasındaki gerilimde çalışmaya uygundur. 

Şekil 1. Emrax 188 Performans Grafiği 
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Araçta kullanılan pervane katlanabilir özelliğe sahiptir. Pervane NACA 8H12 profilindedir. Azami 

performansını 7° açıda göstermektedir. Pervanenin veter uzunluğu 200 mm, toplam rotor uzunluğu 3900 mm’ 

dir. Bir pal 1700 mm uzunluktadır ve bir rotorda iki pervane vardır. Pervaneler CFRP temelli kompozit 

malzemeden üretilmektedir. Katlanır mekanizmanın 2014 alüminyum alaşımdan üretilmesi planlanmaktadır. 

Bu şekilde toplam rotor kütlesi 20 kg olmaktadır ve araçta 8 rotor vardır. İtki sisteminde toplam itkinin araç 

ağırlığının iki katı kuvvet oluşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Motor maksimum güç koşulu baz 

alınarak Ansys Academic 2020 R1 yazılımı Fluent aracı kullanılarak ve referans makaleler dikkate alınarak 

simülasyon yapılmıştır [1] [2]. Analiz sonucunda hedeflenen bir rotor için 7711 N kuvvet yakalanmıştır. 

Yapılan araştırmalar, artan pervane çapı için koaksiyel yapıda %30 a kadar verim kaybı olabildiğini 

göstermektedir. Aracın toplam oluşturduğu itki maksimum durumda 43361 N’dur. Öğrenci sürümü olduğu 

için mesh sayısı 512000’ den azdır. Çözüm(türbülans) modeli olarak, “K-Epsilon(Ɛ) Model” kullanılmıştır. 

Yakınsama kriteri 0.000001’ dir. Time step size(s): 0.00015, Time step:1000, Max iteration/time step:15. 

Sıcaklık, basınç ve hava yoğunluğu deniz seviyesi için kabul edilmiştir. 28 m/s ileri uçuş için test yapılmıştır. 

Mesh sayısının az olması analizi olumsuz etkilemiştir. Referans makalede [2] görüldüğü gibi düşük sayılı 

mesh ile orta sayıda mesh arasında iki kat fark bulunmaktadır. Yükseğe çıkıldığında orta ile çok fark 

görülmemiştir. Bu da diğer kriterler iyi optimize edilmiş olsa da mesh sayısının önemini göstermektedir. 

Öğrenci sürümünden dolayı değer 16254 N olarak yüksek çıkmıştır. Mesh yapısı ve hedef 7711 N göz önüne 

alındığında kabul edilebilir bir sonuçtur. 

Şekil 2. Analiz basınç ve hız profili gösterimi 

2.2 Güç –Aktarma Sistemi (Kara Koşulu) 

Araçta ön tekerleklere şaft ile bağlı iki adet Emrax 228 model elektrik motoru kullanılacaktır. Bu motorlar 

nominal 62 Kw güç 80 Nm tork; maksimum 109 Kw güç, 140 Nm tork üretmektedir. Motorda üretilen güç 

tek oranlı dişli kutusuna iletilmektedir. Dişli kutusundan tekerleklere şaft yardımı ile iletilmektedir. Mekanik 

diferansiyel kullanılmadığından dolayı elektronik diferansiyel bulunmaktadır.  Araç ön iki tekerlekten çekişe 

sahiptir. Araç ağırlığında artış olduğu için Emrax 208 yerine 228 model motorlara geçiş yapılmıştır. 
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2.3 Araç Yönlendirme Sistemi Hava Koşulu 

Şekil 3. Emrax 228 motoru teknik resmi 

Araçta rotorların bulunduğu kollar aracın ön ve arka bölgesine çapraz olarak yerleştirilmiştir. Rotorların 

hem yanal hem de uzunlamasına bir konumda bulunması istenen bir toplam tork veya dönme kuvveti elde 

edilmesini sağlar [3]. Her rotor, dönme merkezi etrafında hem bir itki hem de tork ve ayrıca aracın uçuş 

yönünün tersine bir çekme kuvveti üretir. Sol ön ve sağ arka üst rotorları saat yönünde, sağ ön ve sol arka üst 

rotorları saat yönünün tersinde aynı açısal hızda döner. Bu sayede, net aerodinamik tork ve dolayısıyla sapma 

ekseni etrafındaki açısal ivme tam olarak sıfırdır yani araç dengededir. Rotorlar arasında hız farkı 

oluşturulmasıyla denge bozulur ve istenen yönde aracın hareketi sağlanır. 

 

2.4 Araç Yönlendirme Sistemi Kara Koşulu 

Araçta güç yardımlı direksiyon sistemi (power assisted steering) kullanılacaktır [4]. Fakat bu sistem 

günümüzdeki araçlardaki uygulamalardan farklı olacaktır. Günümüzde girdi sürücü tarafından direksiyon 

vasıtasıyla yapılmaktadır. Araç otonom olarak seyir edeceği için direksiyon bulunmamaktadır. Bu girdi 

otonom araç kontrol sisteminden verilmektedir. Bu veri neticesinde elektrik motoru tahriki ile araç 

yönlendirilir. 

 

2.5 Süspansiyon Sistemi 

Aracın ön kısmında Mac Pherson tipi, arka kısmında çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon tipi 

kullanılması planlanmaktadır. Bu sayede aracın sürüş dinamiklerinin arttırılması amaçlanmaktadır.   

 

2.6 Fren ve Enerji Geri Kazanım sistemi 

Araçta 4 disk fren kullanılması planlanmaktadır. Fren merkezine girdi sürücü tarafından yapılamayacağı 

için merkeze bu güç elektrik motoru vasıtasıyla verilecektir ve hidrolik sıvı vasıtasıyla fren kaliperlerine 

iletilecektir. Frenleme esnasında enerji geri kazanımı amacıyla öndeki elektrik motorları jeneratör gibi çalışıp 



5 
 

bataryayı şarj edecektir. Bu sayede araç verimliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda fren 

balataları ve diskinin kullanımı azalacak, ömrü uzayacaktır. Bu da metal toz emisyonunu azaltmaktadır. 

 

2.7 Katlanır Rotor Kolu Sistemi 

Aracın gövdesi 2 m x 4 m, toplam araç ölçüleri rotor kolları ve pervaneler ile 8 m x10 m’ dir. Rotor kolunun 

serbestlik derecesi 1’ dir. Bağlantı bölgesinde bulunan servo motor, rotorun katlanıp açılması için hareket 

sağlar. Rotor kolu 2 m uzunluğundadır. Rotor gövdeye doğru katlandığında araç ölçüleri 2 m x 4 m’ dir 

(pervaneler kapalı konumda). Rotor kolu gelen yükleri taşıyacak şekilde yarı-monokok yapıda tasarlanmıştır. 

Araç uçaklar kadar yüksek hızlara çıkmadığı için sade bir tasarım tercih edilmiştir. Rotor koluna dış hava 

akışına uygun şeklini vermek ve bu akımın oluşturduğu basınca, kuvvetlere direnç göstermek için 2 cm 

kalınlıktaki alüminyum profiller 13.1 cm aralıklarla toplam 18 adet olacak şekilde yerleştirilmiştir. Rotor 

kolunun ağırlığını azaltmak için profillerde delikler açılmıştır. Ortada bulunan büyük delik motorlara giden 

kabloların geçebileceği şekilde tasarlanmıştır. Profillerdeki diğer boşluklar rotor kolunun güvenlik katsayısını 

1.5’ in üzerine çıkarmak için desteklerle doldurulmuştur. İç destekler sayesinde rotor kolu burulma, burkulma 

ve eğilmeye karşı mukavim olmuştur. Biraz daha detay vermek gerekirse, profiller (rib), kolu burkulma ve 

eğilmeye karşı, iç destekler (stringer ve spar), kolu burulma ve eğilmeye karşı mukavim kılar. Yapılan 

mukavemet analizleri aracın performans kriterleri maddesinde gösterilmiştir. Profillerin ve iç desteklerin 

karbon fiber destekli kompozit olması planlanmıştır. Bu sayede hem hafiflik hem de yüksek mukavemet 

sağlanacaktır fakat bu geometrileri kompozit imalat yöntemleri ile üretmek zordur. Bu planlama ilerleyen 

imalat yöntemleri teknolojisine göre yapılmıştır. Günümüz teknolojisi ile bu geometrilerin malzemesi ve 

üretim yöntemi şu şekildedir: Profiller ve iç destekler alüminyum olacaktır. Profiller, pres makinesinde 

zımbalanarak üretilecektir. İç destekler, ekstrüzyon yöntemi ile imal edilecektir. Dış kabuk ise karbon fiber 

takviyeli kompozittir ve vakum infüzyon metodu ile üretilecektir. 

Şekil 4. Rotor kolu yapısalı CAD kesit görüntüsü 

2.8 Acil Durum Paraşüt Sistemi 

Araçta acil durumlara karşı çeşitli önlemler alınmıştır. Alınan mekanik ve elektronik önlemler yetersiz 

kaldığında son seçenek olarak paraşüt sistemi bulunmaktadır. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında paraşüt 
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açılır ve aracın yere sakin bir şekilde inmesi sağlanır. Paraşüt sistemi yaklaşık olarak 90 kg ağırlığındadır. 

“Cirrus Airframe Parachute System” e benzerlik göstermektedir [5]. 

 

2.9 Otonom Araç Kontrol Sistemi 

Aracın karadaki seyrinde trafik işaretlerinin ve ışıklarının algılanmasında doğruluk, hız, FPS özellikleri 

göz önünde bulundurularak YoloV3 seçilmiştir. YoloV3 birçok alternatif gerçek zamanlı nesne algılama 

yöntemine göre çok daha yüksek FPS değerlerine sahiptir. RetinaNet daha yüksek FPS değerine sahiptir fakat 

aracın tepki hızını arttırmak için 3 kat daha kısa sürede nesne algılayan YOLOv3 tercih edilmiştir [6]. 

Doğruluk değerini arttırmak adına başta German Traffic Sign, Linköpings Traffic Signs olmak üzere mevcut 

datasetlerin veri sayısından daha fazla veri içeren ve bu verisetlerini kapsayan yeni bir model eğitilecektir. 

Kameradan alınan görüntüler kullanılarak eğitilmiş verisetlerine göre araç trafik işaret ve ışıklarına tepki 

verecek, şerit takibi ve yola göre hizalama yapacaktır. Ayrıca nesne algılanması durumunda uygun manevra 

yapması sağlanacaktır. Işık, duman, sis, toz gibi etkenlerden genellikle etkilenmeyen [7] ultrasonik sensörler 

ile kısa menzilde, RADAR ile uzun menzilde araca yaklaşan objeler tespit edilecektir. Araca entegre olan 

LIDAR sensör ile ortamın haritası alınacak ve yine etrafta bulunan nesneler belirlenecektir. Bu sensörlerden 

herhangi birinin bir nesneyi tespit etmesi durumunda daha önce oluşturulan senaryolar üzerine hazırlanmış 

otonom yazılımına göre manevra yapılacaktır. Seyir halindeki araçlarla çarpışmaları önlemek adına DSRC 

sistemi araca eklenecek ve (vehicle to vehicle) V2V haberleşmesi yapılacaktır. Böylece etraftaki araçların 

verilerine göre hız ve konum ayarlaması yapılacaktır. Ayrıca araçlara atanmış ve değiştirilemeyen ID’ler ile 

araçlara geçiş üstünlüğü ataması yapılacak; birbirine yaklaşan ve haberleşen cihazlar arasında koordinasyon 

sensörlerin yanı sıra ID’ler ile sağlanacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgi Uçuş Güvenliği başlığında 

verilmiştir.  

Aracın güzergahtaki hareketinde, etrafında bulunan nesnelerin tanınmasında, şerit takibi ve trafik 

işaretlerinin algılanmasında ve araçlar arası koordinasyonda LIDAR, RADAR, Ultrasonik sensör, kamera 

teknolojilerinin yanı sıra V2V üzerinden ID bilgisi kullanılacak ve tüm bu işlemler otonom olarak yapılacaktır. 

 

2.10 Enerji Depolama Sistemi 

Batarya modellerinden çok fazla değişkene sahip iç kimyasal hesaplar gerektiren fiziksel modeller, fiziksel 

değil istatistiksel sonuçlara dayalı olan istatistiksel model ve bu iki metodu bir araya getiren analitik model 

hesapları uzun ve zaman aldığı için tercih edilmemiştir [8,9]. Bataryaların elektriksel eşdeğer devreler olarak 

modellenmesi genellikle iyi sonuçlar vermektedir. Bu tip modellerde matematiksel hesaplamalar devre analizi 

yardımıyla yapılabilmektedir ve özellikle elektrik araçları uygulamalarında başarılı sonuçlar vermektedirler 

[10]. EA endüstrisinde çok çeşitli şarj edilebilir piller geliştirilmiştir, ancak mevcut tüm tipler arasında 

özellikleri ve performansları nedeniyle lityum-iyon pillerin en iyi olduğu düşünülmektedir [11]. Bu sebepler 
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göz önünde bulundurularak araç için bakım gerektirmeyen, yüksek enerji verimli, çabuk şarj olabilen lityum 

iyon pillerle elektriksel eşdeğer devre modeli üzerine çalışılacaktır.  

Ön tasarım raporunda kullanılması planlanan pilin temin edilememesi sebebiyle alternatif bir pil arayışına 

gidilmiştir. Bunun için farklı tür ve farklı kimyasal özelliklerdeki piller incelenmiş ve tablo …’da bu pillerin 

özellikleri gösterilmiştir.  

Tablo 1. Bataryalar ve fiyatları 

Model Gerilim mAh Sürekli Akım (A) Adet Ağırlık(kg) Fiyat($) 

16340 3,7 700 10 91060 1566,232 318710 

18350 3,7 850 10,5 75052 1658,649 337734 

18650 3,7 3500 20 18212 855,964 127484 

20700 3,7 4250 15 14964 942,732 72575,4 

21700 3,7 4800 30 13224 893,2812 99180 

21700 3,7 5000 9,8 12760 852,612 66990 

26650(LiFePO4) 3,7 2500 120 25520 1928,802 172260 

26650(LiFePO4) 3,7 4300 40 14732 1364,183 117856 

LiS (Oxis) 2,1 19000 6 5712 805,392 ??? 

 

Aynı voltaj ve aynı uçuş süresi için toplam ağırlık ve toplam maliyet hesabı yapılmıştır en avantajlı gözüken 

Lityum Sülfür batarya olmasına rağmen batarya türü aracın motorlarının anlık olarak çekici amper değerini 

sağlayamamaktadır. Sakarya Üniversitesi bünyesinde de geliştirilmekte olan bu pilin araç için uygun deşarj 

değerli versiyonu üretildiğinde kullanılması planlanmaktadır. Fakat bu geliştirmeye kadar sistem için anlık 

deşarj, mAh, voltaj, ağırlık ve maliyet kriterleri göz önünde bulundurularak silindirik özellikteki Samsung 

marka 21700 model nolu 3.7 V, 5000 mAh, 9,8 A sürekli deşarj, 14,7 anlık deşarj değerindeki pilin 

kullanılması planlanmaktadır. 

 116 adet pil seri bağlanarak araç için gerekli voltaj değeri elde 

edilecektir. Bu şekilde elde edilen 110 adet pil grubu birbirlerine 

paralel bağlanarak motorların ihtiyaç duyacağı anlık ve 

maksimum akım değerleri sağlanacak; pillerin mAh değeri 

arttırılarak aracın daha uzun uçuş yapmasını sağlayacak bir 

sistem kurulacaktır ve yüksek sıcaklıktan etkilenebilen bu pillerin 

etrafı soğutucu sıvı içeren kılıfla kaplanacaktır. Sisteme dahil edilen BMS ile batarya tasarımı tamamlanması 

planlanmaktadır. 

 

2.11 Batarya Yönetim Sistemi (BMS) 

Pillerden oluşan batarya sisteminin kontrol ve denetimlerini yapacak olan BMS; gerilim, akım, sıcaklık, 

şarj-deşarj durumları gibi bilgileri anlık takip ederek kullanıcıya bir ara yüz sunmanın yanı sıra tüm bu verilere 

göre bataryaya müdahale eden, yük dengesini sağlamak için hücreler arası enerji aktarımı yapabilen sistemdir. 
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Ayrıca aşırı ısınma, yüksek akım çekilmesi, kaçak akım ya da dengesiz yük durumu gibi anormallikler tespit 

edilmesini sağlayacaktır. Hücrelerin minimum gerilim değerinin 3.8 volt; şarj esnasında maksimum 

geriliminin 4.1 V’de tutulması da BMS’nin denetiminde olacaktır.  Batarya ömrünü uzatmanın yanı sıra 

BMS’nin olmadığı ya da düzgün çalışmadığı durumlarda hücreler dengesiz yüklenerek bir hücre nominal 

değere ulaşmadan başka bir hücre 4.2 V’a ulaşabilir. Kullanılan piller patlamaya elverişlidir; tek bir hücrenin 

patlaması bir zincirleme reaksiyonu tetikleyecektir. Tüm bu sebepler göz önünde bulundurularak Li-on pil 

desteğine sahip batarya tasarımına uygun Orion BMS’ler sisteme dahil edilecektir. Canbus çıkışları üzerinden 

120 ohm’luk dirençle birden fazla BMS’in bağlantısı yapılarak birlikte çalıştırılabilmektedir. Nvidia karta 

CANBUS bağlantısı yapıldıktan sonra Orion arayüzünden başta minimum, maksimum ve şarj anında 

maksimum akım değerleri, sıcaklık işlemleri gibi kurulum ayarlarının yapılması gerekmektedir. Seçilen pil 

değerine göre veriler girilebilir ya da Kurulum sihirbazından direkt BMS’ye bağlanarak ilerlenebilir. Ayrıca 

arayüzden her bir hücre için bilgiler görülebilmekte ve BMS’nin ayarlar değiştirilebilmektedir. 

 

2.12 Elektronik Hız Kontrol Sistemi (ESC) 

Uçuşta ve karada kullanılacak olan PMSM motorlar AC motorlardır. Bu doğrultuda hem bataryadan elde 

edilen DC gerilimi 3 faz AC’ye çeviren hem de motorların hızlarını kontrol ederken kısa devre, yüksek 

akımdan koruma, motorlara uygulanan gerilimi kontrol altında tutmak özelliklerine de sahip olan Drivetrain 

Innovation DTI HV-500 kontrolörünün kullanılması planlanmaktadır. Hız kontrolü sağlamasının yanı sıra 

bataryadan elde edilen gerilim için uygundur ve motorun çekeceği maksimum akım değerinde 

çalışabilmektedir. Böylece aracın havalanırken ya da yerde seyir halindeyken çekeceği yüksek akımda sistem 

zarar görmeden akımı sınırlayarak kontrol altında tutabilecektir. Her iki motor çeşidi için de motor sürücünün 

arayüzünden sıcaklık, RPM, akım değerleri alınabilir, PID katsayıları atanabilir ve konfigürasyonlar 

yapılabilir. Tüm ayarlamalar .xml dosyası olarak kaydedilip sonraki motorlara direkt yüklenebilmektedir.   

 

2.13 Termal Batarya Yönetim Sistemi 

Bataryanın doğru sıcaklık aralığında çalışması için termal batarya yönetim sistemi bulunmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda sıvı soğutma sistemi kullanılmaktadır. Düşük sıcaklıklarda ısıtma, yüksek sıcaklıklarda 

soğutma yapılmaktadır. 

2.14 Araç Yapısalı Sistemi 
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   Aracın aerodinamik yapısı, malzeme özellikleri dikkate alınarak aracın hareketi sırasında oluşacak yükler 

ve olası bir kaza durumunda oluşabilecek yüklemeye karşı araç için şasi çizilmiştir. Şasi aynı zamanda araçtaki 

bileşenleri de taşımaktadır. Şasinin CFRP malzemeden üretilmesi düşünülmektedir. Bu şekilde yüksek 

dayanım ve hafiflik amaçlanmaktadır. Aracın gövde panelleri de CFRP kompozit malzemeden üretilecektir. 

Yüksek dayanımı sayesinde aracın rijitliğini arttırmaktadır. Üretim metodu olarak otoklav-vakum infüzyon 

yöntemi düşünülmektedir. Aracın altındaki ekstra destekler ile bataryanın ekstradan güvence altına alınması 

amaçlanmıştır. Aracın üstünde ve yanındaki camlar ile ferah bir kabin oluşturulması amaçlanmıştır. 

Şekil 5. Araç şasisi CAD görüntüsü 

3. Tasarımın Kullanıcıya Sağladığı Faydalar 

Araç, dört rotorlu olup döner kanat yapısına sahiptir. Bu sayede, dengeli ve stabil bir uçuş imkânı sağlar. 

Ayrıca, araç dikey iniş, kalkış ve havada asılı kalma kabiliyetine sahiptir dolayısıyla herhangi bir piste ihtiyaç 

duymadan kolaylıkla uçuşa geçebilir. Rotorlar tarafından üretilen torklar farklı açısal ivmelere yok açar. Bu 

sayede, araç sabit kanatlı hava araçlarına göre daha üstün manevra kabiliyetine sahiptir [12]. Bu sayede, daha 

küçük çapta pervaneler kullanılabilir çünkü her rotor kaldırma kuvveti için katkı sağlar. Sonuç olarak aracın 

hacmi küçülür ve trafikte daha çok aracın yer alması sağlanır. Araç kara seyir modunda iken, rotorların 

bulunduğu kollar gövdeye doğru katlanır ve sürüklenme katsayısı düşürülerek aerodinamik yapı iyileştirilir. 

Ek olarak, rotor kolları damla kanat profili yapısında tasarlanmıştır dolayısıyla uçuş esnasında sürüklenme 

katsayısı düşürülür ve daha verimli bir uçuş gerçekleşir. Elektrik motorları aracın karbon ayak izini azaltır. 

Otonom sistemin arayüzü kullanıcı dostudur, kullanım kolaylığı sağlar. Araçta bulunan üç adet panelin ortada 

bulunanı yolcuların, aracın konumunu, hızını, irtifasını ve gideceği konuma olan mesafelerini görmesini 

sağlar. Yolcuların önünde bulunan birer adet panel ise, yolcuların seyahat esnasında film izlemek, müzik 

dinlemek gibi aktiviteleri yapmasını sağlar. Ek olarak, aracın tasarımı sayesinde yolcular bulundukları 

konumdan, dışarıyı rahatlıkla izleyebilir. Tüm bu imkanlar, yolculara konforlu bir seyahat hizmeti sunar. 

Araç, 200 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Araçta öngörülen yolcu sayısı iki olarak 

belirlenmiştir. Aracın faydalı yük kapasitesi, yolcuları ve onların taşıyacağı ekstra yükler için yeterli bir imkân 

sağlar. Araç, sahip olduğu teknik kabiliyetler sayesinde özel uygulama alanlarında kullanılabilir. Örneğin, 

sivil uygulama olarak, yangın kontrolü, arama kurtarma operasyonları, hassas tarım, gübreleme ve bitki 
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kontrolü, yapıların bakımı, afet yönetimi, paket teslimatı, rüzgâr tahmini, hava ambulansı hizmeti, hava 

kirliliği ve CO2 emisyonu denetimi gibi görevlerde yer alabilir. Askeri alanlarda ise, trafik kontrolü, sınır 

gözetimi, araç takibi alanlarında hizmet verebilir. Günümüzde bu uygulamaların bazılarını yapan dronlar da 

vardır fakat aracımız gerektiğinde karadan, gerektiğinde ise havadan seyir ile görevlere daha iyi adapte olur. 

Ayrıca, aracın otonom olması sayesinde içindeki uzmanlar görevlerini rahatlıkla yerine getirebilir. 

Görevlilerin aracın içinde olup, uygulamaları birebir incelemeleri ve gerçekleştirmeleri çoğu uygulamada 

verimi artıracaktır. 

Örneğin, Araç ile gerçek zamanlı trafik izleme ve analizi yapılarak şehirlerdeki artan trafik hacminden 

dolayı trafik sıkışıklığını azaltmak ve trafik kazalarını engellemek için doğru bilgiler sağlanabilir. Bu yöntem, 

günümüzde dronlar ve geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir fakat aracımız sayesinde istenildiğinde 

karadan ve havadan gözlem yapılarak bilgi alınacak ve herhangi bir soruna hemen müdahale edilebilecektir. 

 Aracımız hayat kurtarma operasyonlarında önemli bir rol oynayabilir. 200 kg faydalı yük taşıma kapasitesi 

sayesinde ambulans, itfaiye veya afet kontrol ve izleme aracı olarak modifiye edilebilir. Uygulama alanına 

göre, su tankeri, ilk yardım üniteleri gibi farklı eklentiler yapılarak çeşitli konfigürasyonlar oluşturulabilir. 

Araç, yüksek manevra kabiliyeti, dikey iniş kalkış özelliği, otonom sistemi sayesinde bu görevleri rahatlıkla 

yerine getirebilir. Bu uygulamalarda faaliyet gösteren helikopterler de bulunmaktadır fakat helikopterlerin 

yüksek birim maliyeti, yakıt maliyeti, pilotaj hatası gibi olumsuzlukları, uçan araba tasarımımız sayesinde 

ortadan kaldırılıp uygulanabilirlik artırılacaktır. 

Günümüzde artan trafik nedeniyle, kargo taşımacılığı, ürün teslimi, lojistik gibi alanlarda sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Araç, şehir içi paket, kargo taşıma işlerini otonom sistemi sayesinde hızlı bir şekilde 

gerçekleştirebilir. Bu sayede, kargo şirketleri aracın satışı için yeni bir pazar alanı oluşturabilir. Şu anki batarya 

teknolojisinin yetersizliğinden dolayı şehirler arası ürün taşımacılığı pek mümkün değildir fakat gelecekte 

lityum sülfür gibi yüksek verimli bataryaların gelişimi ile aracımız lojistik sektöründe ciddi şekilde yer 

edinebilir. 

4. Tasarımın Özgün Yönleri 

Piyasada, Ehang 184 gibi koaksiyel yapıda sekiz rotorlu araçlar vardır fakat bu araçlar sadece uçuş 

özelliğine sahiptir. Aracımız teknik kabiliyetleri sayesinde karada da seyir alabilir. Koaksiyel yapısı sayesinde 

rotor çapı küçülüp aracın kapladığı alan azalır. Bu sayede, hava trafiğine daha fazla uçan aracın girmesi 

sağlanır Ayrıca, kara seyir modunda, rotorların bulunduğu kollar servo motorlar yardımıyla gövdeye doğru 

katlanır ve verimli bir sürüş gerçekleşir. Katlanabilir kollar sayesinde, aracın boyutu azaltılır ve kara trafiğinde 

olumsuzluğa neden olmaz. Dolayısıyla, araç hem tam bir kara aracı hem de tam bir hava aracı gibi davranarak 

benzerlerinden ayrılır. Kolların tasarımı damla kanat profilinde yapılmıştır. Bu sayede, Volocopter, Ehang 

184 araçlarındaki gibi dairesel kol profilinden farklı ve daha verimlidir. Aracın gövde yapısı damla profilinde 

tasarlanmış olup sürüklenme katsayısı azaltılmıştır. Aracın faydalı yük kapasitesi sayesinde iki yolucuya 
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seyahat imkanı tanıması aracı, tek kişilik uçan araçlardan avantajlı ve özgün kılmıştır. Araçta kullanılan 

paraşüt kurtarma sistemi, güvenliğin yanı sıra araca özgün bir yön katmıştır. Aracın kullanıcıya sağlayacağı 

faydalar kısmında anlatılan özel uygulama alanlarındaki kullanım imkanları hem bu alanlara hem de uçan 

araba piyasasına bir özgünlük getirecektir. 

Ek olarak, Mevcut verisetlerinin birleştirilmiş ve geliştirilmiş hali olarak oluşturulacak verisetlerinin 

tanınmasında kullanılan YoloV3, çok kullanılmayan bir sistem olup araca faydasının yanında özgünlük 

katacaktır. 

Standart seyrüsefer yöntemi olan yer istasyonu temelli seyrüsefer yerine uydu temelli seyrüsefer seçilmiş 

ve Kalman Filtresinden kullanılmıştır. Araçların koordinasyonu için herhangi bir yer istasyonu ya da bireye 

bağlı olmaksızın sensör teknolojileri, V2V sistem ve araç ID’lerine göre belirlenen geçiş önceliği algoritmaları 

kullanılması araca özgünlük katmıştır. 

Çok sayıda uçan arabanın hayatımıza girebilmesi için yeni ve özgün bir uçuş düzeni tasarlanmıştır. Uçuş 

sistemi şu şekildedir: Araçlar 1000 m yükseklikte ilk konumunda bulunur. 0° ile 180° ye kadar olacak şekilde 

18 gidiş ve 18 ters yön halindeki katmanlarda uçuşunu yaparlar. Her katman arası açı farkı 10° dir. Bu 

katmanlar elektronların s orbitalleri gibi düşünülebilir. Her katman arası 50 m mesafe bulunmaktadır. Katman 

içinde araçlar yan yana ve arka arkaya gidebilir bunun için aralarında minimum 30m maksimum 50 m 

aralığında mesafe ile ilerlerler. Bu mesafe otonom uçuş sistemi tarafından düzenlenir. Araç başlangıç konumu 

ile varış konumu arasında kullanacağı katmanları ve katman geçişlerini otonom sistem üzerinden kontrol 

ederek hesaplar ve düzenler. 

5. Üretilebilirlik 

Araçta kullanılacak bağlantı elemanları, rulman vs gibi standart parçalar piyasadan bulunan parçalar 

arasından seçilecektir. İç trimde kullanılan plastik parçaların ve tekstil ürünlerinin, multimedya sisteminde 

bulunan elektronik parçaların Türkiye’ de ve yurt dışında tedarikçileri bulunmaktadır. Keza dış trim ve alt 

sistem bileşenlerinin de aynı şekilde tedarikçileri bulunmaktadır. Bu alt sistem bileşenlerine motorlar, pil 

hücreleri, fren diski gibi çeşitli parçalar örnek verilebilir.   

   Aracın başta şasi ve gövdesinde kullanılacak karbon fiber takviyeli plastik kompozitlerin (CFRP) vakum 

infüzyon ya da reçine transfer kalıbı yöntemleri ile üretilmesi planlanmaktadır. Kompozit malzemelerin uygun 

olmadığı, aktarma organı bileşenleri gibi çevrimli yüke ya da 120 °C üstü sıcaklığa maruz kalan parçalarda 

kullanılacak 2014, 7075, 6061 gibi alüminyum alaşımların (metal) malzemelerin [13] cnc torna, cnc freze 

takım tezgahlarında işlenmesi planlanmaktadır.  Kanat yapısalındaki profillerin ve iç desteklerin karbon fiber 

destekli kompozit olması planlanmıştır fakat bu geometrileri kompozit imalat yöntemleri ile üretmek zordur. 

Bu planlama ilerleyen imalat yöntemleri teknolojisine göre yapılmıştır. Günümüz teknolojisi ile bu 

geometrilerin malzemesi ve üretim yöntemi şu şekildedir: Profiller ve iç destekler alüminyum olacaktır. 

Profiller, pres makinesinde zımbalanarak üretilecektir. İç destekler, ekstrüzyon yöntemi ile imal edilecektir. 
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Dış kabuk ise karbon fiber takviyeli kompozittir ve vakum infüzyon metodu ile üretilecektir. Araçta kullanılan 

pervanelerin yurtdışında üreticisi vardır ve kendi imkanlarımızla üretmekten daha ucuza temin edilebilir. 

Üretilen her üründe olduğu gibi pervanelerin üretiminde de tezgah, işçilik, malzeme maliyeti seri üretimi 

yapılmayan ürünler için hazır almaktan daha fazla maliyet oluşturur. Pervanelerin üretimi şu şekilde 

gerçekleştirilebilir: Pervanenin dış kabuğunda cam ve karbon fiberler destek malzemesi olarak beraber 

kullanılacaktır. İç kısımdaki destek yapısında bal peteği yapısına sahip aramid veya köpük kullanılarak 

sandviç yapı oluşturulabilir. Profilin burun kısmında cam fiberden, dengeleme veya tork tüpü denilen 

destekleme elemanı konumlandırılacaktır. Cam ve karbon fiberden oluşan hibrit destek yapısının üzerine 

paslanmaz çelik veya titanyumdan oluşan aşınma engelleyici kaplama uygulanacaktır. 

6. Güç İtki Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği 

Araç, koaksiyel rotor sistemi sayesinde herhangi bir motor arızasında uçuşa devam edebilir. 4 motor 

arızalansa bile diğer motorlar güvenli inişe imkân sağlar. Araç, ‘‘X’’ konfigürasyonu sayesinde dengeli ve 

güvenli bir şekilde uçuşunu gerçekleştirir. Aracın gövde, şasi ve rotorları taşıyan kolları karbon fiber takviyeli 

kompozit malzemeden üretilecektir. Bu sayede araç, hafif ve darbeye karşı mukavim olacaktır. Aracın 

kompozit yapısıyla ilgili gerekli mukavemet hesaplamaları aracın performans kriterleri bölümünde 

belirtilmiştir. Aracın rotor kolları, sabit kanatlı hava araçlarının kanat yapısalı şeklinde iç ve dış destekler 

kullanılarak tasarlanmıştır. Bu sayede hem hafif hem de burulmaya, eğilmeye, kaymaya karşı mukavim bir 

yapı elde edilmiştir. Aracın karbon fiber takviyeli kompozit şasisinin tasarımı herhangi bir kaza anında 

yolcuları ve bataryaları koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca araçta acil durumlarda kullanılmak üzere 

paraşüt kurtarma sistemi bulundurulması planlanmaktadır. Araçta kullanılacak olan motor sürücü, motorun 

çekeceği akım değerini sınırlayarak motorların ve bataryanın güvenliğini sağlayacaktır. Ek olarak, 9. Maddede 

belirtilen uçuş güvenliği ile ilgili açıklamalar güç, itki ve tahrik sistemlerine de katkı sağlar. 

7. Gürültü Azaltma 

Melamin, reçineden üretilen, düşük yoğunlukta, sıcaklığa dayanıklı, aynı zamanda ses yutma kabiliyeti 

nedeniyle ses yalıtımında da kullanılabilen, daha yumuşak ve daha hafif bir malzemedir [14]. Bu 

özelliklerinden dolayı araçta yalıtım malzemesi olarak kullanılacaktır. Köpüğün kalınlığı ve yüzey alanı ne 

kadar büyük olursa, köpüğün o kadar fazla ses emilimi sunar. Yapılan literatür araştırmalarına göre, 2500 Hz 

frekansında, yüksek gürültüyü engellemek için 10 mm kalınlığında melamin köpüğü etkili sonuç verir [15]. 

Bu frekans düzeyi pervanenin yaydığı ses ile benzer aralıktadır. Araçta ses yalıtımını arttırmak için çift katlı 

lamine cam kullanılmaktadır [16]. Bu camlar PVB reçine ile üretilmiş ve S-LEC cam filmi ile kaplanmıştır. 

PVB reçine sayesinde camdaki titreşimler ve rüzgâr gürültüsü azaltılmaktadır, S-LEC sayesinde araçtaki 

düşük frekanslı titreşimlerin gürültüsü azaltılmaktadır. Ayrıca koltuk yapısında kullanılan kauçuk, naylon, 

polyester, polipropilen ve bazı doğal lifler ses yalıtımını arttırır. Kabindeki koltuk döşemeleri için hammadde 

olarak naylon, polyester, polipropilen ve bazı doğal lifler kullanılacaktır. Bu sayede, koltuklar az da olsa 
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titreşim sönümleme sağlar. Ek olarak, Araçta oluşan titreşimi azaltmak için, motorlar ile gövde arasındaki 

bağlantı noktalarına sönümleyici elemanlar eklenecektir. 

Rotor çapının arttırılması ve dönüş hızının azaltılması gürültü (db) düzeyini azaltmaktadır fakat rotor 

çapının azaltılıp dönüş hızının arttırılması koaksiyel yapı için daha verimli performans sağlamaktadır. 

Dolayısıyla pervane boyu ve dönüş hızının optimize edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Ansys programı 

üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Pervanenin oluşturduğu çevre gürültüsünü azaltmak amacıyla hava 

trafiği yükseğe çekilip uçuş sırasında oluşan gürültünün çevre tarafından daha az hissedilmesi 

amaçlanmaktadır. Aşağıda yapılan akustik analizi ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

Şekil 6. Akustik analizi görseli 

Cells 407699 

Fluid cells 407699 

Irregular cells 0 

Trimmed cells 0 

Çizelge 1. Akustik analizi için mesh sayısı 

Name Minimum Maximum 

Density (Fluid) [kg/m^3] 0.87 1.34 

Pressure [Pa] 76676.10 121213.54 

Temperature [K] 272.23 324.97 

Temperature (Fluid) [K] 272.23 324.97 

Velocity [m/s] 2.041e-04 252.011 

Velocity (X) [m/s] -250.149 247.236 

Velocity (Y) [m/s] -59.120 69.046 

Velocity (Z) [m/s] -53.627 55.178 

Mach Number [ ] 5.95e-07 0.70 

Mach Number RRF [ ] 0 0.84 

Velocity RRF [m/s] 0 286.304 

Velocity RRF (X) [m/s] -286.128 283.793 

Velocity RRF (Y) [m/s] -59.120 69.046 

Velocity RRF (Z) [m/s] -249.112 246.184 

Vorticity [1/s] 4.00e-07 37196.45 
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Relative Pressure [Pa] -24648.90 19888.54 

Shear Stress [Pa] 0 228.83 

Bottleneck Number [ ] 1.4451932e-29 1.0000000 

Heat Transfer Coefficient 

[W/m^2/K] 

0 0 

ShortCut Number [ ] 3.6147985e-29 1.0000000 

Surface Heat Flux [W/m^2] -0 -0 

Surface Heat Flux 

(Convective) [W/m^2] 

-0 -0 

Acoustic Power [W/m^3] 7.884e-47 289.455 

Acoustic Power Level [dB] 0 144.62 

Çizelge 2. Akustik analizi sonuçları 

Akustik analizi sonuçları Solidworks programından elde edilmiştir. Analiz sonucuna göre pervanelerin 

oluşturduğu gürültü düzeyi 144.62 dB’ dir. Analizde mesh sayısını artırarak daha doğru bir sonuç elde 

edilebilir. Analiz optimize edildiğinde elde edilen gürültü düzeyinde azalma olabilir fakat bu miktar yine de 

yüksek olacaktır. Araç içinde, gürültünün kabin içine girmesini engellemek için alınan tedbirler sayesinde 

gürültü düzeyi insan sağlığına zararlı olan 90 dB seviyesinin altına indirilecektir. Çevresel gürültüyü 

engellemek için ise uçan araba trafiği için geliştirilen sistem uygulanacaktır. Deneysel testlerden sonra bu 

sistem için optimizasyon çalışmaları yapılacaktır. 

8.Aracın kullanacağı Seyrüsefer Sistemi 

8.1 Yer İstasyon Temelli 

Aracın yön, pozisyon, uzaklık gibi verilerinin kontrol edilmesinde kullanılabilecek sistemlerden biri yer 

istasyonu temelli seyrüseferdir. Bunun için yerde konumlandırılmış ekipmanlarla araç üzerinde bulunan 

alıcı/vericilerden oluşan sistemler kullanılmaktadır. Aracın yön bilgisinin kullanılmasında kullanılan VOR 

(VHF omnirange radio) 108.000 – 117.975 MHz aralığında çok yönlü radyo yayını yapmaktadır. NVOR 

ağırlıklı olarak düz uçuşlarda TVOR ise iniş esnasında piste yaklaşmakta kullanılır. Bu her iki sistemden daha 

hassas olan DVOR olası yansımalardan daha az etkilenir aynı zamanda ormanlık, dağlık arazilerde ve yüksek 

gerilim hatlarının bulunduğu bölgelerde kullanılmaya daha uygundur [17]. UHF bandında yayın yapan DME 

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

birlikte kullanılır. Bu tür bir sistemde pilotun VOR frekansını seçmesi otomatik olarak ona bağlı DME 

frekansını da seçmesini sağlar (V0R/DME). Sistem yaklaşmalarda kullanılıyorsa iki istasyon arasındaki 

uzaklık 100 ft. ’ten fazla, seyrüsefer için kullanılıyorsa 2000 ft. ’ten fazla olmamalıdır [18]. Bu sistemlerin 

yanı sıra Frekans band 108.10-111.95 Mhz bandında çalışan Localizer ile pistin yaklaşma doğrultusu, Marker 

ile pist başına olan mesafe, Glide Path ile sabit kanatlı araçlar için süzülme açısı ayarlanabilmektedir. 

Yer istasyonu temelli seyrüsefer için belirli aralıklarla alıcı/verici inşa edilmesi gerekmektedir. Bu durum 

batarya teknolojilerinin gelişmesi ya da aracın güneş paneli eklenmiş versiyonlarında artacak olan uçuş 

süresinde deniz aşırı rotalar için yön ve mesafe bilgileri açısından sorun oluşturacaktır. Bunun yanı sıra yer 

istasyonlarının inşa edilmesi ve bakım ücretleri de dezavantajdır. 2018 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları 
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verilerine göre İstanbul’da trafiğe kayıtlı 4 milyon 170 bini aşkın araç bulunmaktadır [19]. Üretime 

başlanması, gelişmekte olan teknolojiler göz önünde bulundurulduğunda aracın maliyetinin zamanla düşmesi 

ve tercih edilebilirliğinin artmasıyla beklenmektedir. Bu durumda şehir içinde araç sayısıyla orantılı olarak 

yer istasyonundaki veri trafiği artacak ve donanımlar yeterli gelmeyecektir. Ön tasarım raporunda seçilmiş 

olmasına rağmen tüm bu dezavantajlar göz önünde bulundurularak GNSS hatalarını minimize edecek bir 

sisteme geçilmiş ve yer istasyonu temelli seyrüsefer tercih edilmemiştir. 

8.2.Uydu Temelli 

Uydu temelli sistemlerin en önemli avantajları, kullanımlarının kolay olması, başarılı bir şekilde 

uygulanabilmeleri ve küresel olarak hizmet verebilmeleridir [17]. İçerisinde 3 eksenli ivmeölçer, jiroskop, 

odometri bulunduran otonom bir navigasyon sistemi olan Ataletsel Navigasyon Sistemi (INS), GNSS 

sistemleri ile kullanıldığında zamana bağlı hataları ciddi oranda azaldığı ve GNSS sistemlerin doğruluğunu 

arttırdığı için sisteme dahil edilecektir. Konum belirlemede, Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK), Sonradan 

İşlenen Kinematik (PPK), Diferansiyel Küresel Konumlandırma Sistemi (DGPS), Hareket Eden Taban Çizgisi 

gibi farklı teknikler kullanılmaktadır. RTK metodu ölçüm prensibi olarak tıpkı DGPS’ e benzer. Fakat bu 

yöntem kod ölçüsünden farklı olarak taşıyıcı dalga faz gözlemlerini kullanır. Taşıyıcı dalga faz ölçülerinin 

kod ölçülerine göre daha hassas olması sebebiyle RTK yöntemi DGPS’ e nazaran çok daha hassas sonuç verir 

[20]. Bu sistemlere alternatif olarak PPK sistemi mevcuttur. PPK’da yapılan ölçümler 1 cm doğruluğa kadar 

düşmektedir. Fakat konum bilgileri uçuş sonrası işlendiği ve düzeltildiği için haritalandırma uygulamaların 

için daha kullanışlıdır. RTK ile INS’in birlikte kullanılmasıyla ise hassasiyet 1.5 cm’ye kadar düşmektedir 

[21]. GPS seçiminde sinyalleri 2 farklı frekans üzerinden algılayarak daha hassas ölçümler yapabilen Çift 

Frekans Alıcılı (Dual Frequency Receivers) GPS kullanılacaktır. Buna alternatif Coarse Acquisition Code ve 

Carrier Phase Alıcıları çok daha düşük doğrulukta çalışmaktadır. Dikey iniş kalkış yapacak araçta yönelme 

hareketi için yeterli yükseklik sınırında yansıma yapacak nesne bulunmaması beklenmektedir. Yine de olası 

yansımaların, bozulmaların, sinyal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla GNSS sisteminin Kalman 

Filtresiyle kullanılması konum verilerinin güvenilirliği açısından önem arz etmektedir. Kalman Filtreleme 

yöntemi ölçü dinamikleri, verideki gürültü ve sisteme ait başlangıç değerlerini kullanarak elde edilen verileri 

işleyen ve minimum hatayla sisteme ait durum kestirimlerini gerçekleştiren bir algoritmadır [22]. “Kalman 

Filtresi, geleneksel tahmin edicilerde olduğu gibi filtreleme özelliğine rağmen, sistemin ölçülemeyen 

durumlarını tahmin etmek için çok güçlü ve yeteneklidir. Algoritma, gürültülü veriler üzerinde özyinelemeli 

gerçek zamanlı çalışarak hataları, enaz-kareler eğriye sığdırma yöntemi ile filtre eder ve sistemin fiziksel 

karakteristiklerinin modellenmesi ile üretilen gelecek durumun matematiksel tahminine göre optimize eder 

[23].” Jammerların ataklarına karşı da Kalman Filtresi kullanılacaktır. Sensörlerden alınan son veriler ile hız, 

doğrultu kontrolü yapılacak ve hedef güzergaha göre GNSS’den alınan verilerin tutarlılığı kontrol edilerek 

hata tespit edildiğinde kalman verileri referans alınacaktır. Proje kapsamında MPU6050 sensörü ile basit bir 

Kalman Filtresi uygulaması yapılmıştır. Şekil …’de sensörden alınan ve gürültü eklenmiş sinyal mavi, 



16 
 

gürültülü sinyale uygulanmış Kalman Filtresi kırmızı çizgiyle gösterilmiştir. Düzenli salınım hareketi yapan 

sensörde verilerin kalman filtresiyle daha stabil alındığı; gürültü ve bozulmaların önceki verilere bağlı olarak 

değiştiği için çok daha tutarlı sonuçlar verdiği görülmüştür. 

 

Şekil 7. Sensör verilerinin Kalman filtesinden geçirilmesi 

Tüm bu etmenler göz önünde bulundurularak INS ile RTK GPS ve GLONASS sistemleri birlikte kullanılacak 

ve veriler Kalman filtresinden geçirilecektir. 

9. Güvenlik-Emniyet 

9.1 Uçuş Güvenliği 

Camlarda kullanılan PVB (polivinil bütral) tabaka cam katmanlarını kırıldığında bile bağlı tutar ve yüksek 

mukavemeti camın büyük keskin parçalara ayrılmasını önler. Ayrıca, Madde 6’ da anlatılan güç itki tahrik 

sistemlerinin güvenilirliği kısmındaki güvenlik önlemleri uçuş emniyetine de katkı sağlar. 

2009 yılında Amsterdam’da hatalı altimetre verilerini referans alan otopilot sebebiyle kazayla sonuçlanan 

1951 sefer nolu uçuşta sensör verilerinin doğruluğunun ne kadar önemli 

olduğu bir kez daha görülmüştür [24]. Tüm sensörler ortam şartlarından 

etkilenme ihtimalleri sebebiyle yüksek doğruluk değerlerine sahip, 

endüstriyel ve dış mekanlarda kullanıma uygun olacak şekilde seçilmiştir. 

Bu sensörlerin yanı sıra araca ait sıcaklık, ivme, hız gibi veriler kritik 

öneme sahip olduğu için kullanılacak olan sensörlerle birlikte bu 

değerlerin tümünün ölçülebileceği çoklu sensör kartı (IMU) dahil 

edilmiştir. Ana sensör verileri ile IMU sensör verileri sürekli kıyaslanacak 

ve farklı değerler tespit edildiğinde soldaki şekilde görüldüğü üzere IMU 

ile başka bir sensör verisi kıyaslanarak arızanın kaynağını belirlenecek böylece sensörlerin arıza yapması ya 

da dış faktörlerden etkilenmesi durumunda araç güvenle iniş yapacaktır. Araca dahil edilen RADAR uzun, 

LIDAR orta, ultrasonik mesafe sensörleri ise yakın menzilde yaklaşmakta olan öteki araçların ve kazaya sebep 

olabilecek nesnelerin tespit edilmesinde kullanılacaktır. Trafik işaretlerini algılamakta kullanılacak olan 

kamera ile aynı zamanda etraftaki yapıların görüntüsü alınarak nesne tespiti yapılacaktır. Böylece aracın seyri 

esnasında RADAR, LIDAR ve ultrasonik sensörlerin verileri hem birbirleriyle hem de kamera ile tekrar 
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denetlenerek veriler güçlendirecek; 4 farklı tür sensörün desteğiyle uzun, orta ve yakın menzilde engellerin ve 

araçların tespit edilmesi sağlanarak olası kazaların önüne geçilecektir.  

Bunların yanı sıra her aracın bir ID’si olacak; uçuş sırasında V2V sistem 

güzergahta başka araçlar algılarsa soldaki şekilde gösterildiği üzere en 

küçük ID’li araca geçiş önceliği verilecektir. Önce ileri yönde hareket 

kontrol edilecek; hiçbir araç ileri gidemezse geri yön için tekrar tüm 

araçlar kontrol edilecektir.  Böylece uçuş esnasında engeller sensörler ile 

tespit edilecek araç senkronizasyonu V2V sistem ve ID’lerle 

sağlanacaktır. 

 

 

9.2 Siber Güvenlik 

Sensörlerden alınan verilerinin değiştirilmesi, trafik işaret ve ışıklarının tanınmasında kullanılan 

datasetlerin sabote edilmesi, batarya yüzdesinin değiştirilmesi, spoofing-sahte sinyal saldırıları kaza gibi ciddi 

sorunlar doğurabilecekken özellikle uçuş esnasında kameralardan alınan görüntüler ya da aracın konumu, 

güzergahı gibi özel hayatın gizliliği, bireysel hak ve özgürlüklerin ihlaline sebebiyet verebilmektedir.  

Güncellemeler düzenli olarak sadece güvenilir kaynaklardan yapılarak araca zararlı yazılımlar yüklenmesi 

ya da backdoorlar oluşturulması engellenmelidir. Olası bir siber saldırıda aracın loglarının ve diğer verilerin 

kayıt edildiği dizin ilk hedef olacağı için varsayılanda bırakılmamalı ve erişim için kimlik denetimi 

yapılmalıdır. Belli aralıklarla güncellenen araca ait sertifika aracın her uçuşundan önce Sertifika Server 

tarafından doğrulanmalıdır. Araca dahil edilen multimedya sistemleri için bir blacklist bir de whitelist 

oluşturulmalıdır. Sadece yönetici yetkili kullanıcı kompleks şifreler içeren çok faktörlü kimlik doğrulama 

sistemi kullanarak bu listelere; aracın günlükleri, konum ve diğer verilerin dizinlerine erişim 

sağlayabilmelidir. Group Policy (GP) oluşturulmalı, Root kullanıcısı dışındaki kullanıcılara minimum haklar 

verilmelidir. Araç içi network kriptolu ve numara, sembol, büyük harf ve küçük harf içeren kompleks şekilde 

şifrelenmiş bir sanal ağda olmalıdır. Aracın kodlarına her erişimde kod parçacıklarına rastgele sayılar atanarak 

bu sayılar serverlara kaydedilmeli; araç hareket etmeden önce bu sayının kontrolü sağlanarak güncelleme 

dışında kodlara erişim sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir. Böylece housekeeping yapılmış olsa da 

atanan numara saldırgan tarafından bilinemeyecek ve düzeltilemeyecektir. Tüm serverların farklı kripto 

metodları ve kompleks çok aşamalı şifrelerle bağlı olduğu bir güvenlik server oluşturulmalıdır. 

Kullanılmayacak tüm portlar kapalı hale getirilmeli ve tüm veri alışverişleri uçtan uca şifreli şekilde 

yapılmalıdır. CPU kullanımındaki artışlar, olağandışı işlemler takip edilerek sisteme sızmaların tespit edilmesi 

ve aracın acil iniş yapması sağlanmalıdır. Tüm bunların yanı sıra kimlik denetimi, araç ID’si denetimi, 

whitelist, güvenli ve düzenli güncelleme ve kriptoloji konularına aracın şarj istasyonunda da dikkat 

edilmelidir. Araca kablolu ya da kablosuz yapılabilecek tüm bağlantılar risk oluşturabilir. 
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10. Aracın Kullanacağı Seyrüsefer, İniş Kalkış Sistemleri 

Kullanıcıdan alınan hedef bilgisinin ardından araç otonom olarak dikey kalkış yapacaktır. Kalkış süresi 

boyunca konum bilgisi verileri sürekli alınıp Kalman filtresinden geçirilerek optimum konum bilgisi ile hedefe 

en uygun rota tespit edilecek, kullanıcı arayüzünde uçuş süresi ve rota bilgilendirmesi yapılacaktır. Aracın 

anlık konumu GNSS+INS+Kalman üçlüsünden yüksek doğrulukla alınarak yol boyu güzergâh takibinde 

kullanılacaktır. Altimetre verileri alınarak araç daha önce belirlenmiş uçuş yüksekliğine kadar havalanacaktır. 

Aracın üzerindeki sensörlerle takip mesafeleri korunacak ve çarpışmalar engellenecektir. Hedef konuma 

yaklaşıldığında hız azaltılacaktır. Hedefe noktasında ise yine altimetre verileri kullanılarak araç hassas alçalma 

ile dikey iniş yapacaktır. 

11. Aracın Performans Değerleri 

11.1 Yolcu Kapasitesi 

   Araç 2 yolcu ve beraberinde 40 kg yük ile toplam 200 kg faydalı yük kapasitesine sahiptir. Bu kapasite 

farklı şekillerde kullanılabilir. 

11.2 Yakıt Tipi ve Kapasitesi 

Araç 2 çeşit toplam 10 adet elektrik motoruna sahiptir ve gücünü lion bataryadan almaktadır. Bu bataryanın 

toplam kapasitesi 236,5 kW/h’ dır. Sadece havadan gidildiğinde 36 dk uçuş süresi sunmaktadır. Sadece 

karadan gidildiğinde 400 km mesafe sunmaktadır. 

11.3 Kalkış ve Uçuş İçin Gerekli Güç 

 

 

Maksimum Dikey Uçuş Hızı 

𝜈𝑑𝑖𝑘𝑒𝑦 = √2
𝑇 − 𝑚𝑔

𝜌𝑐𝐷𝐴
 

𝐴 = Quadcopterin üst alanı (m2) (56,4853 m2) 

𝑇 = toplam motor itki (N) (43164N) 

𝜌= Havanın yoğunluğu (kg/m3) (1,225) 

𝑐𝐷= Sürüklenme katsayısı (0,4720) 

𝑚= Quadcopterin kütlesi (kg) (2200 KG) 

𝑔= Yerçekimi ivmesi (9.81 N) 
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𝜈𝑑𝑖𝑘𝑒𝑦 = √
2𝑚𝑔0

𝜌𝑐𝐷𝐴
 . √(𝑇𝑅 − 1) 

𝑇𝑅 = 𝑇/(𝑚𝑔0) itki oranı (2) 

Maksimum Yatay Uçuş Hızı 

𝜈𝑦𝑎𝑡𝑎𝑦 =
√

2√1 − (
𝑚𝑔0

𝑇
)

2
. 𝑇

𝜌𝑐𝐷𝐴𝑒𝑓𝑓
 

 

𝜈𝑦𝑎𝑡𝑎𝑦 = √1 − 1/𝑇𝑅24
√

2𝑚𝑔0

𝜌𝑐𝐷𝐴𝑒𝑓𝑓
√𝑇𝑅 

 

𝐴𝑒𝑓𝑓= Quadcopterin etkin alanı (m2) (13,6295 m2) 

𝑐𝐷= Sürüklenme katsayısı (0,3154) 

𝐴 = Quadcopterin ön alanı (m2) (3,88 m2)  [25] 

Belirtilen formüller kullanıldığında aracın azami ilerleme hızı 90,5352 m/s (325 km/h), azami tırmanma 

hızı 36,3541 m/s (130km/h) olarak hesaplanmıştır. 

Performans hesapları için gereken itki ve sürüklenme katsayısı analizleri Ansys fluent ve Solidworks Flow 

Simulation programları kullanılarak yapılmıştır. İtki hesabı için yapılan analiz detayları alt sistemlerde güç 

itki tahrik sistemi başlığı altında verilmiştir. Aracın toplam azami itkisi 43164N’ dur. 

Şekil 8 Pervane itki analizi hız ve basınç görselleri 
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Şekildeki grafikte NACA 8H12 profilinin hücum açısına göre itki/sürtünme katsayısı oranı verilmiştir. 

Uçuş sırasında pallerin açısı kaldırma kuvvetini etkilemektedir. Aynı zamanda motor gücüne bağlı olarak 

değişen pervane devri de oluşan itkiyi etkileyen önemli faktörlerdir. 

Araç gövdesinin analizi “External aerodynamics over Ahmed’s body with ANSYS Fluent” adlı makale 

referans alınarak yapılmıştır [26]. Gövdenin kara seyri için ilerleme durumunda ve uçuş için ilerleme ve 

tırmanma durumu için sürüklenme katsayısı hesabı yapılmıştır. Ansys Academic sürümündeki kısıtlamalardan 

dolayı hem Ansys Fluent ve Solidworks Flow Simulation programları kullanılmıştır. 

Şekil 9. Uçuş için sürüklenme katsayısı(cd) analiz görseli 

 Şekil 10. Dikey uçuş için gövde sürüklenme katsayısı (Cd) Analizi  
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11.4 Araç Ağırlık Kırılımı ve Bu Ağırlığı Taşıyabilecek Pervane, Kanat Vb. Boyutlandırması 

Araç toplam 2200 kg ağırlığa sahiptir. Bu ağırlığı taşıması amacıyla maksimum güçte 43164 N itki 

oluşturması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 52 kW azami güce sahip elektrik motoru ve NACA 8H12 profilinde 

200mm veter uzunluğu, 1700mm boyunda pervane paller seçilmiştir. Bir rotorda iki pal bulunmaktadır. 

Pervanenin çalışma aralığındaki hızı baz alındığında çıkan Reynolds katsayısı dikkate alındığında en verimli 

hücum açısı 7 derecedir. 

Tablo 3. Araç Ağırlık Tablosu 

Parça Kütle (kg) Adet Toplam 

Gövde (3mm cfrp + cam) 147 1 147 

Şasi 110 1 110 

Rotor Kolu 48 4 192 

Rotor 20 8 160 

Motor (Rotordaki) 7,30 8 58,4 

Motor (kara) (Emrax 
228) 12,5 2 25 

Batarya (Tümü) 850 1 850 

Tekerler 20 4 80 

Teker bağlantı 20 4 80 

Kabin iç trim 47,6 1 47,6 

Koltuk 10 2 20 

Kapı 15 1 15 

İklimlendirme 20 1 20 

Diğer Mekanik parçalar 30 1 30 

Paraşüt sistemi 90 1 90 

Elektronik ve sensörler 75 1 75 

Yolcu+ bagaj 100 2 200 

Toplam   2200 

 

11.5 Uçuş Performansı 

 Araç 2 yolcu ve 40 kg bagaj ile havada azami 325 km/h ilerleme, 130 km/h (36m/s) tırmanma kabiliyetine 

sahiptir. 236,5 kWh kapasiteye sahip batarya ile 36 dk uçuş süresi sunmaktadır. 430 V gerilim elde etmek için 

117 tane 5000 mAh 4.2V pil seri bağlanacak, gerekli akımı sağlamak için 110 seri pil paketi birbirine paralel 

bağlanacaktır. Bu şekilde 236,5 kWh pil kapasitesi elde edilir.      

Aracın performans kriterlerini yerine getirebilmesi için öncelikle motorların bağlandığı rotor kolunun 

güvenli olması gerekmektedir. Bu yüzden, rotor kolunun mukavemet analizi yapılmıştır. 

Malzeme olarak havacılık sektöründe sık kullanılan Toray markası tarafından üretilen T300 3K(3000 

filament)/934 düz örgü kumaş karbon fiber elyaf seçilmiş ve epoksi ile prepreg olarak yükseltilmiş sıcaklıkta 

dikey olarak lamine edilmiştir [27]. Bu tek yönlü T300 prepreglerin kalınlığı 0.1 mm’dir. Karbon fiber 

takviyeli kompozit lif hacmi fraksiyonu %70’ dir. 1 mm kalınlığında monolitik çapraz katlı karbon fiber 
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takviyeli kompozit laminatları [0/90]s elde etmek için toplamda 10 katman kullanılmıştır. Çizelge 1’de CES 

EduPack programından alınan malzeme verileri gösterilmiştir. 

Malzemenin Adı Yoğunluk ρ 

(g/cm3) 

Elastik Modülü 

E(GPa) 

Poisson Oranı  

v 

Kayma 

Modülü 

G(GPa) 

Karbon Fiber 1.76-1.85 Ef= 220 0.25 91.7 

Epoksi 1.10-1.15 Em= 3.6 0.350 1.33 

T300/934 Karbon 

Fiber/Epoksi 

1.6 E11= 148 

E22= 9.65 

v12=0.3 

v21=0.0195 

G12=4.55 

Çizelge 4: Malzeme Özellikleri 

Kol yapısının analizi Abaqus sürüm 6.14 kullanılarak yapılmıştır. 

  

 

 

Çizelge 5: Analiz Tanıtımı 

Şekil 11: Kat yığını çizimi 

Rotor kolunun kabuğunun katman kalınlığı 0.1 mm ve fiberlerin yönlendirmesi [0/90]s şeklindedir.  

Malzeme özellikleri atamaları tamamlandıktan sonra, parçalar ayrı ayrı mesh edilmiştir. Kabuk altıgen 

elementler ve katı kısımlara ikinci dereceden elementler verilmiştir. Mesh 40 yapısı kullanılmıştır. Doğru bir 

Analiz Sistemi Statik Analiz 

Genel Malzeme Karbon fiber takviyeli kompozit 

Sınır koşulları Create Boundary Condition and Create Load 

Mesh Assign Mesh Controls 

Kuvvet 9535.835 N 

Değerlendirme Kriteri Mises ve Magnitude 
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analiz sonucu elde etmek için gerilmelerin daha yüksek olduğu yerlerde elementler arasındaki boşluk 

azalmıştır. Analiz için doğru mesh elde edilene kadar iterasyonlar tekrarlanmıştır. 

Şekil 12: Kuvvet için görünümü 

Rotor kolunun gövdeye bağlantı noktası ankastre şeklinde sabitlenmiştir. Gerilmeyi oluşturan kuvvetin 

büyük kısmı motorların konumlandığı yerde oluşur. Analizin kolaylaştırılması için rotor kolunun ağırlık 

merkezi de motorların konumlandığı eksende kabul edilmiştir. Yapılan hesaplamalardan sonra 9353.835 N 

değerinde yukarıya doğru toplam kuvvet hesaplanmıştır. Bu kuvvet değerinin ana etkeni yukarıya doğru olan 

itkidir. Sınır koşulu atamaları Şekil 3’ de gösterilmiştir. 

Şekil 13: Von Mises Sonuçları 

Sonuç olarak, Von-Mises kriterine göre maksimum gerilme 396.2 MPa elde edilmiştir. Von-Mises kriteri 

parçada oluşan kayma ve eğilme gerilmelerinin ortak bir sonucudur. Araç sabit kanatlı hava araçları kadar 

yüksek hızlara çıkmadığı için burulma ve burkulma gerilmeleri sıkıntı oluşturacak kadar yüksek değildir. 

Ayrıca, kullanılan yapılar burulma ve burkulma gerilmelerini de önlemek için yeterlidir. Burada kritik olan 

gerilme çeşidi eğilmedir çünkü kolun uzak kısmındaki motorlar yüksek itki oluşturarak kolu yukarıya doğru 

eğer. Malzemenin akma dayanımı ise 670 MPa’ dır. Güvenlik katsayısı incelendiğinde (670/396.2)=1.69 
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değeri elde edilir. Bu değer, havacılıkta sıklıkla kullanılan 1.5 güvenlik katsayısından büyüktür dolayısıyla bu 

analiz sonucunda rotor kolunun güvenli olduğu kanıtlanmıştır. 

11.6 Kara Seyir Performansı 

 Araç Kara seyri sırasında 2 elektrik motoru ile azami 120 km/h hız yapmaktadır. Araç 146 km/h hızı yola 

aktarabilme kapasitesine sahiptir fakat hız elektronik olarak 120 km/h ile sınırlandırılmıştır. Elektrik 

motorların gücü de buna göre seçilmiştir. 236,5 kWh batarya kapasitesi ile sadece karadan gidildiğinde 400 

km azami yol kat edebilir. Yapılan Sürüklenme katsayısı için olan analiz ve hesaplamalar: 

 

 

Şekil 14. Kara seyir için sürüklenme katsayısı (Cd) analizi 

(μ) x (N)= (1/2) x (Ro) x (Cd) x A x V² + Rr 

μ = yol ilen tekerlek arası sürüklenme katsayısı (0.85)  

N = Aracın yere uyguladığı kuvvet (9.81 x 2200 = 21582 Newton) 

Ro = Hava yoğunluğu (1.225 kg/m3) 

Cd = aracın sürüklenme katsayısı (0.4625) 

A = Aracın ön projeksion alanı (3,54 m2) 

V² = Aracın azami hızının karesi 

Rr = yol ile araç arasındaki direnç [(f) x (N)] (f lastiğin yuvarlanma direnci = 0.015) [27] 

 

12. Maliyet 

12.1 Sabit Maliyet 

Tablo 6. Araç Birim Maliyeti 

Alt Sistem Üretim Metodu-Tedarik Durumu (Temel)Malzeme Maliyet 

Güç- İtki Sistemi Tedarik CFRP, Al, vb 400000 

Kara Seyir Güç Sistemi  Tedarik Al,vb 45000 

Araç Yönlendirme Sistemi (Kara) Tedarik Al,kauçuk 2000 

Süspansiyon Sistemi Tedarik Al,Çelik 28000 
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Fren ve Enerji Geri Kazanım Sistemi Tedarik Çelik 5000 

Katlanır Rotor Sistemi Eklemeli imalat- Vakum İnfüzyon CFRP, Al, Çelik 48000 

Acil Durum Paraşüt Sistemi Tedarik Polimer 50000 

Otonom Araç Kontrol Sistemi ve 
Sensörler Tedarik Yarı İletken 115000 

Batarya- Enerji depolama Sistemi Tedarik Li-on 459000 

Batarya Yönetim Sistemi Tedarik Yarı İletken 80000 

Elektronik Hız Kontrol Sistemi Tedarik Yarı İletken 169000 

Termal Batarya Yönetim- İklimlendirme S. Tedarik Al,Bakır 21000 

Araç Yapısalı Eklemeli imalat- Vakum İnfüzyon CFRP 250000 

Yolcu Kabini Tedarik-Plastik Enjeksiyon Kumaş-Plastik 20000 

Toplam Tutar   1692000 

Araç parçalarını(sistemlerin) maliyeti belirlenirken piyasa fiyatlarına bakılmıştır. Seri üretimde fiyatın 

düşmesi öngörülmektedir. 

12.2 Değişken Maliyet 

Tablo 7. Araç Değişken Maliyet Tablosu 

İşlem (kısa dönem) Tutar (TL) 

Şarj (Ev) 168 

İşlem (Orta-Uzun dönem) 

Fren bakım 800 

Havalandırma Filtre 100 

Lastikler 3000 

Periyodik bakım 2000 

Toplam 5900 

Araç elektrikli olması nedeniyle fazla miktarda bakıma ihtiyaç duymamaktadır. Fren bakımları bile enerji 

geri kazanım sistemi sayesinde içten yanmalı motora sahip araçlardan azdır. 

14. Gereksinim Doğrulama Metotları 

Gereksinimler kullanıcı ve sistem gereksinimleri olmak üzere iki farklı kategoride incelenecektir. Kullanıcı 

gereksinimleri, kullanıcının isterlerine göre aracın sağlaması gereken kabiliyetlerdir. Sistem gereksinimleri, 

aracın teknik görevleri yerine getirmek için sahip olması gereken donanımlardır. Gereksinimlerin, tutarlı, 

gerçekleştirilebilir, test edilebilir, izlenebilir ve doğrulanabilir olmasına özen gösterilecektir. Nitekim, tablo 

1.1 ve 1.2 de gereksinimler doğrulama metotları ile birlikte gösterilmiştir. 

Tablo 8. Kullanıcı gereksinimleri ve doğrulama metotları 

İSTER GEREKSİNİM DOĞRULAMA 

Kullanıcı gideceği konumu 

panele işaretledikten sonra en 

fazla iki dakika bekleyecektir. 

 

Aracın uçuş için tüm hazırlıkları 

iki dakika içinde 

tamamlanacaktır. 

Otonom sistemin hızı ve motor 

pervane çiftinin ürettiği itki, 

aracın iki dakikadan önce 

kalkmasına yeterli olacaktır. 
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Araçta aynı anda 90 kg iki 

yolcu, 10 kg bavullarıyla 

birlikte seyahat edebilecektir. 

Aracın faydalı yük kapasitesi iki 

yolcuyu ve bavulları 

taşıyabilecek kapasitede 

olacaktır. 

Araç 200 kg faydalı yük taşıma 

kapasitesine sahip olacaktır. 

Yolcular seyahat esnasında 

dışarıyı görebilecektir. 

 

Araç tasarımı, araç içinden 

dışarının izlenmesine imkan 

sağlayacaktır. 

Aracın ön ve üst kısmındaki 

camlardan dışarısı görülecektir. 

Yolcular uçuş esnasında, insan 

sağlığına zararlı olan 90 dB’ 

den fazla gürültüye maruz 

kalmayacaktır. 

Uçuş esnasında gürültünün 

kabine etkisini azaltacak 

tedbirler alınacaktır. 

Araçtaki teknik tedbirlerle 

pervanenin oluşturduğu 

gürültünün kabin içinde 90 dB 

den az olması sağlanacaktır. 

Yolcular seyahat esnasında 

müzik dinleyecek, film 

izleyebilecektir. 

Koltukların önlerinde 

kullanıcılara özel multimedya 

ekranlar bulunacaktır. 

Kullanıcılar telefonlarından 

Bluetooth bağlantısı yaparak 

multimedya ekranlara 

erişebilecektir. 

 

Tablo 9. Sistem gereksinimleri ve doğrulama metotları 

İSTER GEREKSİNİM DOĞRULAMA 

Araç güvenli bir şekilde 

uçuşunu gerçekleştirecektir 

Pervane motor çifti aracı 

uçuracak itkiyi sağlayacaktır. 

Toplam itki miktarı araç 

ağırlığının en az iki katı 

olacaktır. 

Araç senaryo şartlarına göre 

toplamda 24 dakika havada, 12 

dakika 20 saniye karada seyahat 

edebilecektir.  

Uygun batarya ve motor çifti 

seçimi yapılacaktır. 

Bataryanın sağladığı toplam 

uçuş süresi 36 dakika olacaktır. 

Araç kara modundayken 

aerodinamik yapı 

artırılacaktır. 

Araç kara modundayken rotor 

kolları ve pervaneler 

katlanacaktır. 

Katlama sistemi motorlar ile 

çalışacak, rotor kolları araçtaki 

boş kısımlara yerleşecektir. 
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