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1. Tasarımın Genel Tanımı 

 Bir uçan araba projesi olan “Gurur”, havada ve karada sürüşün yanı sıra, su üzerine 

acil iniş yapabilir ve opsiyonel olarak eklenebilecek bir su motoru ile suda da seyahat 

edebilecektir. Dikey iniş ve kalkış yeteneği sayesinde özel bir piste ihtiyaç duymayan 

aracımız, gelişmiş otonom teknolojisi sayesinde hiçbir uçuş bilgisi gerektirmeden seyahat 

imkanı sunar. Karadaki sürüş sırasında sürücü dilediğinde kontrolü ele alabileceği gibi, bu 

işlemi isterse aracımıza da bırakabilecektir. Stabil koltuk teknolojisi, retina tarama sistemi, 

sesli komutlandırma, yapay zeka ve otonom sürüş, kullanıcının genel sağlık durumunun çeşitli 

sensörlerle takip edilmesi gibi pek çok özelliği ile eşsiz bir deneyim sunar. 

 Kara tahrik sistemi için arka tekerler içerisine yerleştirilmiş, toplamda 2 adet, merkezi 

elektrikli motor bulunurken; uçuş sistemi için 6 adet elektrikli motorla tahrik edilen pervane 

bulunmaktadır. Pervanelerden 4’ü kapı iç haznelerinden çıkarak görev yaparken; diğer 2 

pervane ise araç arkasında bulunur ve dikey kalkış desteği verirken aynı zamanda yatayda 

ivmelenmeyi sağlar. 

2. Alt Sistemler 

2.1. Güç-İtki-Tahrik Sistemleri 

 Aracımızda bulunan güç, itki ve tahrik sistemlerimizi, Uçuş Güç ve İtki Sistemleri ve 

Kara Tahrik Sistemleri olarak 2 ana başlık içerisinde topladık. Uçuş Güç ve İtki Sistemleri 

içerisinde uçuş motorları, batarya, uçuş kontrol bilgisayarı, batarya yönetim sistemi, 

elektronik hız kontrolcüleri, görev planlama bilgisayarı ve sensör füzyonu gibi elemanların 

incelemesi yapılacaktır. Kara Tahrik Sistemleri’nde ise yine sistemin kontrolcü elektronik 

donanımları ve bunun yanında kara tahrik motoru, tekerlekler, batarya, batarya yönetim 

sistemi gibi elemanların incelenmesi yapılacaktır. 

 Öncelikle bir itki sistemi tasarlanırken açısal momentumun korunduğuna dikkat etmek 

gereklidir. Yani basitçe açıklanacak olursa, Araç içerisinde birbirini dengeleyerek çalışan, 

yani toplamda birbirine zıt yönlü iki eş büyüklükte açısal momentum değeri var ise araç 

dengeli bir şekilde hareket edecektir. Açısal momentum dengesizliği, helikopter ve insansız 

hava araçları gibi çeşitli hava araçlarında basitçe gözlemlenebilecek bir etki yaratır. Rotor saat 

yönünde dönerken aracın gövdesi, açısal momentumu dengelemek adına saatin tersi yönüne 

dönme eğilimi gösterir. Bu da anlaşılacağı üzere araç kontrolü adına istenmeyen bir 

durumdur. Bu problem, aynı düzlemde, aynı ebatlarda ve aynı hızda ancak ters yönde dönen 

bir rotor ile çözülebileceği gibi; aynı zamanda ana rotorun eksenine dikey olarak yerleştirilen 

bir başka rotor ile aracın gövdesinin dönme eğiliminin olduğu yöne ters olarak kuvvet 

uygulayarak bu etkiyi nötrleyebilecek bir yöntem ile de çözülebilir. 

 Bu projemizde itki sistemleri için kullandığımız tüm rotorların yarattığı açısal 

momentum etkisini dengelemek adına, aracın bir tarafındaki rotorların simetrik olarak aynı 

noktada bulunan diğer rotora göre ters yönde ve eş devirde dönmesi planlanmıştır. 

Aracımızın seyrüsefer sisteminde görev alacak 6 motorumuzdan 4’ü sadece dikey eksende 

güç sağlarken, aracımızın arka kısmında bulunan 2 motorumuz hem iniş-kalkış desteği 
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sağlarken hem de uçuş süresince aracımızın yatay eksende ihtiyacı olduğu itki gücünü 

sağlayacak ve senaryoda belirtilen sürenin altına düşmemek adına aracımıza yatay eksende 

gereken hızı verecektir. Yatay eksene paralel halde duran arka motorlar, uçuş moduna 

geçildiğinde 90 derecelik dönme özelliği sayesinde yere dik konuma gelerek çalışmaya 

başlayacaktır. Kapı yanlarında bulunan ana uçuş motorlarının hazır hale gelip çalışması ile de 

stabil bir kalkış gerçekleşecektir. Aynı işlemler iniş sırasında da gerçekleşecektir. Araç, hızını 

git gide azaltarak iniş yapması gereken konuma ulaştığında dik konuma gelmiş olan arka 

motorlar, seyrüsefer sistemindeki diğer motorlar ile güç azaltarak irtifanın düşmesini 

sağlayacak ve güvenli bir iniş yapılmış olacaktır. 

2.1.1. Uçuş Güç ve İtki Sistemleri 

 Uçuş Güç Ve İtki Sistemleri, aracın güvenli bir şekilde kalkış, seyir ve inişini 

tamamlayan sistemin genel adıdır. Sistemin ana görevi, araca uygulanan yerçekimi kuvvetini 

yenerek güvenli bir irtifada süre ve trafik bakımından optimum rotada seyretmesini 

sağlamaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Uçuş Sistemi Blok Diyagramı 
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2.1.1.1. Uçuş Motoru 

 Aracımızda kullanılan tüm uçuş motorları elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Kapı 

yanlarında bulunan motorlar dikey eksende itki sağlayarak iniş, kalkış ve irtifa 

düzenlemesinde görevliyken; aracın arka sırtında bulunan uçuş motorlarının ana görevi yatay 

eksende hızlanmayı sağlamaktır. Arka motorlar aynı zamanda kalkış ve inişin stabil 

gerçekleşebilmesi adına, 90 derecelik hareket açısı özelliklerini kullanarak dikey eksende 

görev yapar ve kapı yanlarında bulunan uçuş motorlarına iniş ve kalkış desteği sağlarlar. 

 

Fırçalı Motor Fırçasız Motor 

Sık bakım gereksinimi Düşük bakım gereksinimi 

%75-80 verimlilik %85-90 verimlilik 

Kolay DC voltaj kontrolü Kompleks DC-AC kontrolü 

Ömrü daha kısa Ömrü daha uzun 

2 faz 3 faz 

Mekanik akım düzenleme Elektronik akım düzenleme 

Doğrusal olmayan moment-hız ilişkisi Doğrusal moment-hız ilişkisi 

Daha düşük moment-hacim oranı Yüksek moment-hacim oranı 

Daha sesli çalışma Daha sessiz çalışma 

Sensöre ihtiyaç duymaz Hall-etkili sensörler gereklidir 

  

 

Tablo 1. Fırçalı ve Fırçasız Motor Karşılaştırması 

  

 Bakım gereksinim sıklığı, verimlilik yüzdesi ve ömür gibi birçok yönden daha üstün 

ve uygun olduğu için aracımızda fırçasız motorların kullanılmasına karar verilmiştir. Fırçasız 

motorları, inrunner ve outrunner olarak iki alt başlık içerisinde inceleyebiliriz. Inrunner 

fırçasız motorlarda, motorun dönen kısmı -rotoru- motorun iç kısmındadır. Gövde (stator) 

sabitir. Outrunner fırçasız motolarda ise motorun rotoru dış kısımdadır. Outrunner motorların 

torklarının yüksek olması sebebi ile helikopter, quadrotor ya da uçak projelerinde kullanılırlar. 

Inrunnerlar ise daha çok kara araçlarında ve tekne modellerinde kullanılır. 

 Uçan araba projemizde ise outrunner motorların, Uçuş Güç ve İtki Sistemimizde, 

inrunner motorlara kıyasla daha uygun olduğundan kullanılmasına karar verilmiştir. 

 Uçuş motorlarının güvenilirliği için aracımızda birbirinden bağımsız olarak motoru 

besleyebilen 2’şer adet 3 faz girişi bulunmaktadır. Yedek olarak motorda bulunan 3 faz girişi, 

ana faz besleyicileri devre dışı kaldığında devreye girmektedir. 
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 Takımımız tarafından, aracımızda kullanılacak uçuş motorlarının fırçasız outrunner 

DC akım beslemeli bir motor olacağına karar verildikten sonraki aşama, motorun teknik 

özelliklerini belirlemek olacaktır. Bu aşamada göz önünde bulundurulması gereken 

parametreler; 

 Motor gücü 

 Çalıştığı devir aralığı 

 Ses ve gürültü durumu 

 Verimi 

 Ömrü 

 Bakım gereksinim sıklığı 

 Isınma durumu ve soğutma sisteminin entegresinin kolaylığı 

Araçta kullanılacak uçuş motorlarının belirlenmesinde öncelikle aracın havalanması 

için gereken minimum ister belirlenmelidir. Aracımızın uçuş sisteminin, maksimum 

olarak, -1 yolcuyu 80 kilogram olarak varsayarsak- 2 yolcu ve 500 kilogram araç ağırlığı 

ile birlikte 660 kilogramlık bir ağırlığı kaldırması gereklidir. Yer çekimi ivmesini        

9,81 𝑚/𝑠2 alırsak; 

660𝑘𝑔 × 9,81𝑚/𝑠2 = 6474,6 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 

olarak aracımızın dikeyde yenmesi gereken kuvveti buluruz. 

Uçuş Motorları Özellikleri; 

 12 kW (16.1 hp) güç 

 Maks. 10.000 rpm (Optimal çalışma seviyesi 5.000-6.000 rpm) 

 %92 maksimum verim (ortalama %85-90) 

 Sessiz çalışma  

 Hafiflik, motor başına 3 kg ağırlık 

 

Şekil 2.  Motor değerler grafiği (Verim, Watt, Volt ve Amper – Tork) 

Tork 
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2.1.1.2. Pervaneler 

 Uçuş motorlarının performansına etkiyen önemli unsurlar; 

 Devir (kanat üzerinde havanın akış hızını belirler), 

 Pervanede bulunan kanatların boyutu, 

 Pervanede bulunan kanatların sayısı, 

 Pervane çapı, 

 Hücum açısıdır. 

Üzerine birçok deneysel ve simülasyon araştırmaları bulunan, pervaneli sistemlerde de 

kullanılan NACA 2412 kanat profili aracımızın pervanelerinde kullanılmak için tercih 

edilmiştir. Aşağıda verilen tabloda farklı hücum açılarında NACA 2412 profilinin kaldırma 

kuvveti katsayıları verilmiştir. 

 

Hücum Açısı Kaldırma Kuvveti Katsayısı 

(𝐶𝐿) Simülasyon Değerleri  

Kaldırma Kuvveti Katsayısı 

(𝐶𝐿) Deneysel Değerleri 

0 0.204 0.205 

2 0.416 0.43 

4 0.625 0.755 

6 0.824 0.839 

8 1 0.972 

10 1.158 1.157 

12 1.253 1.201 

14 1.255 1.29 

16 0.884 1.191 

 

Tablo 2. NACA 2412 Kanat Profili Kaldırma Kuvveti Katsayısı Deneysel ve Simülasyon 

Değerleri 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere 14 derecelik hücum açısından sonra NACA 2412 kanat 

profilinin kaldırma kuvveti katsayısı değeri azalmaktadır. Ancak göz önünde 

bulundurulmalıdır ki hücum açısı arttıkça direnç katsayısı da artacaktır. Kanadın optimum 

hücum açılarının belirlenmesi için pervanelerde kullanılacak kanat profiline farklı hücum 

açılarında etkiyen direnç katsayısı aşağıdaki tabloda incelenmiştir. 

Hücum Açısı Direnç Kuvveti Katsayısı 

(𝐶𝐷) Değerleri  

0 0.011 

4 0.014 

8 0.024 

12 0.094 

 

Tablo 3. NACA 2412 Kanat Profilinin Direnç Kuvveti Katsayısı Değerleri 
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 Tablo 3’de görüldüğü üzere 0-8 derece hücum açıları arasında kanada etkiyen direnç 

kuvveti katsayısı, 12 dereceye etkiyen kaldırma kuvveti katsayısına kıyasla 4 kat daha azdır. 

Bu verilere referansla pervanemizdeki hücum açısı aralığını minimum 0 ve maksimum 8 

derece olarak belirleyebiliriz. 

 Aşağıda verilen örnek görselde bir pervanenin üzerinde belirli noktalarda kesit alanı 

alınarak kanadın normale olan konumu görselleştirilmiştir. Bir önceki paragrafta belirtilen 

optimum kaldırma kuvvetini elde edebileceğimiz maksimum ve minimum açılar burada 

pervaneye uygulanacaktır. 

 

 

Şekil 3. Pervane 

 

 

 Aşağıdaki görselde (Şekil 4) NACA 2412 kanat profilinin Ansys Fluent ile basınç 

dağılım analizi yapılmıştır. 

 

Şekil 4. NACA 2412 Basınç Dağılımı (0° Hücum Açısı) 
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İdeal olarak araç en az yarı güçte hover durumunda kalabilmelidir. Diğer bir deyişle 

stabil bir sürüş sağlanabilmesi için en az yaklaşık %50 itki oranı ile aracı havada sabit 

tutabilmemiz ve gerektiğinde irtifa kazandırabilmemiz gereklidir. İtki/ağırlık oranı hover 

durumunda 1:1 olacaktır. Şayet bu durumda maksimum itkinin %50’sinin kullanıldığını 

varsayarsak, araca etkiyen ve aracı havada sabit tutmak için gereken değerden (6474,6 

Newton) yola çıkarak aracın toplamda üretmesi gereken itki için 12949,2 Newtonun yeterli 

bir itki değeri olduğu bilgisine ulaşırız. 

 İdeal itki değeri için çeşitli parametreler doğrultusunda pervanede bulunan kanat 

sayısı, pervane devri ve çapını belirlemeliyiz. Pervanenin hızı arttıkça gürültü düzeyi 

artacaktır. Ancak pervanede bulunan kanat sayısını arttırarak gerekli itki değerinde kalınıp 

çapı küçültebilir ya da devri azaltabilir. 

Aracımızda Kullanılan Pervanelerin Özellikleri; 

Çap: 1,5 metre 

Maksimum devir: 10.000 rpm 

Optimum çalışacağı devir aralığı: 5.000 – 6.000 rpm 

Toplam pervane sayısı: 6 

Her bir pervanede bulunan kanat sayısı: 4 

Bir pervanedeki kanat izdüşüm alanı: 0,75 m² 

Toplam kanat izdüşüm alanı: 4,5 m² 

Kanat boyutları: 0.75 m x 0.25 m 

 

 2 veya 3 kanatlı pervanelerin tercih edilmemesinin sebepleri; 

 Titreşim 

 Yüksek devirlerde oluşan gürültü artışı 

 Toplam kanat alanı değeri 4 kanatlı pervanelere göre daha az 

 Aynı devirde 4 kanatlı pervaneye nazaran daha düşük itki üretimi 

 

5 kanatlı pervanelerin tercih edilmemesinin en önemli sebebi ise yüksek devirlerde 

kanatların birbirine ek türbülanslar oluşturarak verimi düşürebilecek olmasıdır. Daha az 

çaplarda bu problem daha net gözlenecektir. Çap arttıkça ek türbülanslar oluşumların 

yaratacağı negatif etkinin verime yaptığı yüzdelik etkisi azalacaktır. 
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2.1.1.3. Elektronik Hız Kontrolcüsü 

Elektronik Hız Kontrolcüleri, motora hangi yöne ve hangi hızda döneceğini bilgisini 

ileten devrelerdir. Araç üzerindeki Uçuş Kontrol Bilgisayarı’ndan aldığı sinyale göre güç 

kaynağından gelen akımı ayarlayarak, motorun üzerinde kontrol sağlar. Elektronik Hız 

Kontrolcüsünün bir ucu motora, diğer ucu da uçuş kontrolcüsüne bağlanır. Aracımızda her bir 

motor için bir Elektronik Hız Kontrolcüsü bulunur. 

 

2.1.1.4. Görev Planlama Bilgisayarı 

 Sensör Füzyonundan, diğer araçlarla olan iletişimden ve mekansal veri altyapısından 

aldığı trafik bilgilerini yorumlayarak aracın en az sürede yolculuğunu gerçekleştirebileceği 

rotayı belirler. Belirlenen rota bilgisi Uçuş Kontrol Bilgisayarı’na iletilerek bu bilgiler 

dahilinde motorların tahrik edilme işlemi gerçekleşir. 

 

1. Gözlem  2. Oryantasyon   3. Karar         4. Eylem 
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Sensör Verileri 

Trafik Bilgisi 

Yer İstasyonu 

Uçuş Planı 

Başlatılması 

Hareket Planı 

Başlatılması 

Anlık GPS Verisi 

Hedef Konum  

Değerlendirmesi 

Hedef Takibini 

Başlat 

Evet 

Hedef 

Belirlendi 

mi? 

Hayır 

Araç hedefin 

X kadar 

üzerinde mi? 

Son ara 

noktaya 

erişildi mi? 

Hedef Noktaya 

Gitme 

Görüntü Alma 

İrtifa Alçaltma 

Hedef 

Üzerinde Asılı 

Kal 

Görevi Bitir ve 

İniş Yap 

Hayır 

Evet 

Evet 

Hayır 

Şekil 5. Gözlem, Oryantasyon, Karar ve Eylem Mekanizmaları 
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2.1.1.5. Uçuş Kontrol Bilgisayarı 

 Adından da anlaşılacağı üzere bu bilgisayar, aracın uçuş karakteristiklerini algılamak 

ve stabilite, yön, güç gibi parametrelerin gerekli düzeylerde olmasını sağlar. Sensörlerden 

aldığı ataletsel ölçüm verileri ve küresel konumlama verisini referans alarak ani ve planlı 

olarak 2 çeşit tepki mekanizmasına sahiptir. Karşısına çıkan engellerden sakınmada ani 

refleks mekanizması; planlı olarak kararlaştırılan rotadan ise Görev Planlama Bilgisayar 

sorumludur. 

 Uçuş Kontrol Bilgisayarı, sahip olduğu yazılımsal ve donanımsal özellikleri sayesinde 

aracımıza otonom özellik kazandıracaktır. 

 

2.1.2. Batarya 

Batarya teknolojisi halen günümüzde geliştirilmeye muhtaç bir araştırma konusudur. 

Bilindiği üzere elektrikli araç bataryalarından belirli parametrelerin istenilen düzeyde olması 

gerekmektedir. Araç bataryalarından; batarya yoğunluğu, yüksek menzil, hızlı şarj 

edilebilmesi, düzenli şarj deşarj karakteristiği, uzun ömürlük, ekonomik fiyat skalası ve 

yüksek güvenilirlik gibi parametreler istenilmektedir. Maalesef günümüz teknolojisi bütün bu 

parametreleri kapsayacak bir batarya elde edememiştir.  Takımız aracımızın batarya seçimini 

yaparken istenilen değerlere en yakın pil yapısını seçmeye çalışmıştır. Hızlı şarj edebilme 

özelliği, istenilen görev parkuru boyunca havadan ve karadan istenilen gücü sağlaması, 

yüksek verimliliği ve uzun ömürlü olması gibi özellikleri bakımından lityum-iyon pil yapısını 

tercih ettik. Aşağıda bataryamız için gereken güç hesaplaması verilmiştir.  

Batarya Hesabı; 

Pil hücrelerinin birim başına kapasitesi: 2600 mA/h 3.75 V  

Her bir grubun 60 adet pilden oluştuğu 16 modüllü bir sistem tasarladık. 

Her bir grubu şu şekilde oluşturuyoruz; 

60 pil x 2.6 kW =156 Ah 3.75 V 

6 grubu seri şekilde bağlayarak modül oluşturuyoruz. Bu şekilde voltaj artışı sağlamış 

oluyoruz.  

3.75 x 6 =22.5V 156 Ah 

1 modül: 22.5 x 156 = 3.5 kW/h 

Sistemimiz için toplamda 16 modül kullanıyoruz. 

 16 x 22.5V = 360V 

360 V x 156Ah = 56 kW/h 
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Batarya Özellikleri 

Kapasite 156 Ah 

Nominal Voltaj 360 V 

Voltaj Aralığı 240 - 400 V 

Toplam Enerji 56 kW/h 

Önerilen Enerji Kullanımı %80 - %90 

Optimum Çalışma Sıcaklığı 25 - 35 °C 

Soğutma Sistemi Aktif Sıvı Soğutma 

 

Tablo 4. Batarya Özellikleri 

 

Günümüz teknolojisinde istenilen bütün değerleri veren bir batarya bulunmamaktadır. 

bu sebeple bataryamızı seçerken istenilen parkura uygun güvenilir ve yüksek verimli bit 

batarya yapısı seçmeye çalıştık. Halihazırda otomotiv sektöründe çok sayıda batarya çeşidi 

kullanılmaktadır. Yaptığımız literatür araştırmalarında aracımıza uygun iki tip batarya tespit 

etmiş bulunmaktayız. Bu bataryalar; 

 Süper kapasitör 

 Lityum-İyon piller  

 

Bu iki tip pil çeşidi de günümüzde araştırıp geliştirilmekte ve halihazırdaki araçlarda 

kullanılmaktadır. Lityum-iyon pilleri kapasitörlere tercih etmemizdeki en büyük etken 

depolanan enerji farkının yüksek olması ve fiyat skalası bakımından kapasitörlerin çok 

maliyetli olması büyük rol oynamıştır. Süper kapasitörlerin enerji yoğunluğunun yüksek olup 

çok kısa sürede şarj olmasına karşın depolanan enerji miktarı Lityum-iyona bataryalara oranla 

10:1 oranındadır. kapasitörler henüz gelişmekte olan bir pil sistemi olması sebebiyle 

maliyetleri oldukça yüksektir.  

 

Lityum – İyon Piller 

Avantajları Dezavantajları 

Kapalı hücre, bakım gerektirmemesi Maliyeti 

Uzun ömürlü Yüksek sıcaklıklarda bozunması 

Geniş çalışma sıcaklık aralığı Koruyucu devre ihtiyacının oluşu 

Çabuk şarj olabilme kabiliyeti  

Aşırı şarj sonucunda kapasite kaybı veya 

termal bozunma 
Yüksek güçlü deşarj kapasitesi 

Yüksek enerji verimi 

Yüksek spesifik enerji ve enerji yoğunluğu 

 

Tablo 5. Lityum – İyon Pillerin Avantaj ve Dezavantajları 
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Batarya Tipi Azami Enerji 

Yoğunluğu 

(Wh/kg) 

Azami Güç 

Yoğunluğu 

(W/kg) 

Çalışma 

Sıcaklığı 

(°C) 

%80 Deşarj 

Durumunda 

Çevrim 

Sayısı 

Maliyet 

Lityum-İyon 120-150 120-150 25-35 1000+ 150 

Lityum-Katı 

Polimer 

200 350 80-120 1000 150 

Nikel-Metal 

Hidrür 

70 200 25-45 2000+ 250 

Nikel-

Kadmiyum 

50 200 25-45 2000 300 

Kurşun-Asit 35 150 25-45 1000 60 

 

Tablo 6. Batarya Çeşitleri Karşılaştırması 

 

2.1.2.1. Batarya Yönetim Sistemi (BMS) 

 BMS'ler (Battery Management System), şarj edilebilir bataryaların kontrol ve 

denetimini yapan elektronik sistemlerdir. Aracımızın bataryası 6 guruptan oluşmaktadır. Her 

bir grup 60 adet pilden oluşur ve 16 modüllü yapıya sahiptir. Bilindiği üzere batarya yönetim 

sistemi (BMS) bir veya daha çok hücreden oluşan batarya paketlerinin şarj ve deşarj sırasında 

denetimini ve yönetimini yapan sistemlerdir. BMS batarya paketleri içerisindeki akım, 

gerilim, sıcaklık gibi değerlerin ölçümünü yapan sistemdir. Ölçüm esnasında herhangi bir 

parametrenin optimum değerin altında yada üstünde değer vermesi durumunda müdahale 

eder. 

Batarya yönetim sistemin ölçüp müdahale ettiği ölçüm değerleri; 

 

Sıcaklık:  

Sıcaklık faktörü araç verimliliğini etkileyen önemli faktörlerden biridir. İstenilen optimum 

sıcaklığın altında veya üstünde çalışması durumunda araç verimliği düştüğü gibi sürücü 

güveliği tehdit edebilmektedir. Bu sebepten ötürü her bir batarya hücresi denetim altına 

alınmalı ve yanlış parametrelerin düzeltilmesi gerekmektedir bu yolla enerji tasarrufu 

yapılırken güvenlikte sağlanmış olur. 
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Şarj durumu ya da deşarj yoğunluğu: 

Araç hareket halinde iken bazı pillerin istenilen durumdan daha hızlı deşarj olası ve menzili 

kısalması durumunda sürücüye uyarı vermesi ve hatayı düzelmesi gerekmektedir aksi 

durumda menzil kısalır ve araç varış noktasına ulaşamadan hareketsiz kalır. Enerji en verimli 

kullanılması ve istenilen A noktasından B noktasına sorunsuz bir şekilde ulaşmak açısından 

BMS hayati önem taşımaktadır. 

 

Batarya sağlamlık durumu: 

Araç bataryaları uzun ömür ve minimum bakım gereksinimi sağlamalıdır. Batarya 

arızalanması durumunda enerji verimliliği azalır hatta batarya işlevsizleşir. Güvenlik ve 

menzil açısından olabildiğince kısa sürede tespit edilmesi ve gereken değişiklerin yapılması 

gerekir. Bu tespitin yapılmasında BMS büyük öneme sahiptir.  

 

Voltaj: 

Paketteki toplam gerilimin ölçülmesini sağlar, tek bir hücrenin voltajı düşüklüğünü tespit edip 

gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Optimum düzeyin altında değer veren piller verimi 

düşürürken optimum düzeyin üstündeki değerler araç güvenliğini tehdit eder. 

 

Akım:  

Bataryaların şarj/deşarj süresince giriş ve çıkış akımlarını ölçüp gerekli durumlarda 

düzenlemeleri sağlar. 

 

2.1.2.2. Batarya Soğutma ve Sıcaklık Kontrol Sistemi 

 Batarya modülüyle direkt temas halinde olan sıvı soğutmalı sistemde batarya modülü 

mineral yağa batırılarak, dolaylı yoldan temas halinde olan sıvı soğutmalı sistemde ise 

soğutma-ısıtma plakaları arasına batarya modülleri yerleştirilerek veya batarya modülü 

çevresine borulama yapılarak soğutma sistemi uygulanır. Bunlarla dolaylı yoldan temas eden 

sıvı soğutuculu sistem, pil modülü ve çevresi arasında daha iyi izolasyon ve performans 

sağladığı için sıvı soğutma sistemi tercih edilmiştir. 
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Sıvı soğutmalı sistem kendi arasında aktif ve pasif soğutma sistemi olarak 2’ye ayrılır. 

Biz aktif soğutma sistemini tercih ettik. Çünkü pasif soğutma sisteminde ısıtma kabiliyeti 

yoktur. Bu da kışın, aracın istenilen sıcaklığa çıkmasına yardımcı olamayacağı için hem 

ısıtma hem soğutma sistemini birlikte barındıran aktif soğutma sistemi aracımızda 

kullanılmak üzere tercih edildi. 

 

 

Şekil 6. Aktif Sıvı Soğutma Sistemi 

 

 Yukarıdaki şekilde aktif sıvı soğutma sistemi görülmektedir. Bu şekilde iki 

çevrim vardır. Birincil çevrim soğutucu akışkan pompa ile sirküle edilir, ikincil çevrim ise 

klima çevrimidir. Üstteki ısı eşanjörü soğutma operasyonu için radyatör yerine evaporatör 

görevi görür ve çevrimleri birbirine bağlar. Isıtma operasyonu sırasında 4 yollu valf açılır. 

Üstteki ısı eşanjörü kondenser, alttaki ısı eşanjörü ise evaporatör görevi görür. Direkt temaslı 

sıvı soğutmalı sistem aktif sıvı soğutmalı sistemle benzerlik göstermektedir. Ama direkt sıvı 

soğutmalı sistemde kullanılan soğutucu akışkan direkt olarak batarya paketi içerisinde 

dolaştırılır.  

 

 

 Batarya Kutusu 

Pompa 

Kondenser 
Genleşme 

Valfi 

Kompresör 
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2.1.3. Kara Tahrik Sistemi 

 Kara Tahrik Sistemi, arka tekerlerin içerisinde motorlar bulunan, Uçuş Güç ve İtki 

Sistemi ile ortak bataryayı ve sensör yapısını kullanan ancak ana bilgisayarı ondan farklı olan, 

şerit takip, çevreyi 3 boyutlu haritalama, fren kontrol sistemi, motor sürücüsü gibi çeşitli 

komponentlere sahip bir sistemdir. Kara sürüş modunda otonom olarak görev yapacak sistem, 

kullanıcı isteği ile Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) gibi görev yapabilmektedir. 

Aracımızın karadaki menzili 375 km olarak belirlenmiştir. 2 adet 8 kW elektrikli Hub motor 

kullanılarak karada seyrini sürdürecek aracımızın motorları %90 verimle çalışmaktadır. 

 

 

Şekil 7. Kara Tahrik Sistemi 

 

2.1.3.1 Elektronik Kontrol Ünitesi 

 Sürücüsüz araçların kullanımında tabii ki en önemli unsur, sistemin kontrolünde 

kullanılan bilgisayar ve yazılımlardır. GPS sinyalleri, veri aktarımları, trafik levhaları ve diğer 

taşıtlarla etkileşim ve iletişim, kontrolü sağlayan bir bilgisayar ve yazılımıyla gerçekleşir. 

Yapay zeka destekli sistemin giriş ünitelerinden gelen bilgileri değerlendirip, olması gereken 

duruma göre çıktı vererek, aracın hareketi belirlenir. Bu bilgiyi daha da açacak olursak, 

sensörlerden gelen bilgiler, kontrol merkezine iletilir. Sensör bilgileri, yer belirleme ve harita 

bilgileri ile birleştirilen veri, planlama ve kontrol ünitesine aktarılır. Burada aracın yerine 

getirmesi gereken görev (yol ve hareket planlaması, taşıtın hız değerleri, frenleme ve yönetim 

şekli) belirlenir ve uygulanır. Anlık durumlarla ilgili olarak da gerekiyorsa görüntüleme ve 

uyarılar geribildirim olarak ekrana aktarılır. 

Elektronik Kontrol 

Ünitesi 

Batarya 

 

Hub Motor 
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3. Aracımızın Kullanıcıya Sağlayacağı Faydalar 

 Gelişmiş süspansiyon ve iniş takımı sistemi ile iniş yapmak için özel bir alana ihtiyaç 

duymaz. 

 Trafik sıkışıklığı problemini ortadan kaldırır. 

 Otomatik pilot ile uçuş kolaylığı sağlar.  

 Otonom sürüş özelliği sayesinde, sürücüler özel bir eğitime ve ehliyete ihtiyaç 

duymadan ek masrafsız seyahat ederler. 

 Yolculuk sürelerini büyük oranda azaltır. 

 Çevre dostudur. Sıfır emisyon değerine sahiptir. 

 Stabil koltuk teknolojisi sayesinde araç manevra yapsa da koltuğun yere olan açısı 

değişmez ve yolcu konforlu bir seyahat gerçekleştirir. 

 Aerodinamik yapısı sayesinde düşük seviyedeki sürüklenme direnci ile yakıt tüketimi 

minimum düzeye indirilmiştir. 

 Hava ulaşım seçeneği ile alternatif yolları arttırarak kullanıcıya eşsiz bir kazanım 

sağlar. 

 Dikey kalkış özelliği sayesinde bir piste ihtiyaç duymaz ve her an uçuşa hazırdır. 

 Sesli komut sistemi ile hızlı bir şekilde kullanıcı aracı harekete geçirebilir. 

 Araç kullanıcının bulunduğu konuma gelip onu alır ve istediğini konuma götürebilir. 

 Gelişmiş koltuk ve emniyet kemeri tasarımı ile kullanıcının kalp atışları gibi sağlık 

verileri kaydedilir. İdeal değerlerle karşılaştırılır; sorun tespit edilmişse hemen ilgili 

sağlık birimine veriler iletilir. 

 IOT teknolojisi sayesinde internete bağlı olan tüm nesnelere erişim imkanı sunar. 

Kullanıcı, evinin iklimlendirme fonksiyonlarına kadar kontrol eder. 

 Önlenemeyecek kaza anları sezildiğinde açılan araç iç ve dış hava yastıkları sayesinde 

yolcunun ve aracın alacağı hasar minumuma indirilmiştir. 

 

4. Aracımızın Özgün Yönleri 

 Bugüne kadar tasarım ve prototip çalışması yapılmış hiçbir uçan araba, amfibik 

özelliğe sahip değildir. Aracımız, suya iniş ve kalkış yeteneğine sahip olmasından 

dolayı rakiplerinden ayrışmaktadır. Bu özellik aynı zamanda acil durumlarda da 

kullanılır. 

 Opsiyonel olarak eklenebilecek bir deniz motoru pervanesiyle kullanıcıya su üzerinde 

de seyahat imkanı sağlar. 

 Sesli komut sistemi özelliği ve beraberinde aracımıza tanımladığımız yapay zeka Oto-

asistanımız, herhangi bir komutu fiziksel bir eylemle vermenin yanı sıra, sesli olarak 

da algılayabilir. 

 Gelişmiş koltuk ve emniyet kemeri tasarımı ile yolcuların kalp atışları gibi sağlık 

verileri kaydedilir. İdeal değerlerle karşılaştırılır; sorun tespit edilmişse hemen ilgili 

sağlık birimine veriler iletilir. 

 Retina tarama sistemi ile güvenlik prosedürü geliştirilmiştir. 
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 Araç ana ekranından, uçuş sırasında istenilen kameraya bağlanılarak üzerinden geçilen 

bölge seyredilebilir ve kayıt altına alınabilir. 

 L-Q-R/L-Q-G denge kontrol destek algoritması ile gelişmiş stabil koltuk teknolojisi 

sayesinde, araç manevra yapsa da koltuğun yere olan açısı değişmez ve yolcu konforlu 

bir seyahat gerçekleştirir. 

 Araç dışı hava yastıkları ile önlenemeyecek kaza anlarında araç, yolcular, diğer 

araçlar, yayalar ya da çarpışmanın gerçekleştiği nesnedeki hasar minimuma indirilmiş 

olunur. Diğer uçan arabalarda araç dışı yastıkları ile ilgili bir çalışma 

bulunmamaktadır. 

 

5. Üretilebilirlik 

5.1. Karbon Fiber Gövde ve Şasi İmalatı 

 Yüksek basınca ve ısıl işleme dayanıklı kalıp üretimi yapıldı. Kalıp için poliester 

maddesi kullanıldı. Kalıp içerisine karbon fiber yatırma işlemi için vakum infüzyon tekniğini 

kullanmayı tercih ettik. Reçinenin geçeceği spiral hortumların konumlandırması kalıbın 

ortasına yapılırken hava kanalları olacak spiral hortumlar şeritler şeklinde kalıbın yanlarına 

yapıştırılır. Vakum naylonu üst yüzeye hava çıkışı olmayacak şekilde monte edilir. Reçine bir 

hortumdan verilirken diğer hava kanalı görevi gören hortumlardan vakum kuvveti 

oluşturularak reçinenin her bölgeye homojen dağılımı sağlanır. 

Bu yöntemin tercih edilme sebebi; Yöntem uygulayıcının beceri ve yeteneğine bağımlı 

olmadan daha yüksek kalitede ürün üretimini amaçlamamızdır. Hava boşluğu bırakmadan 

yapılan bir işlem olması sebebiyle sıkı sağlam ve kalınlık tüm bölgelerde aynı seviyededir. El 

yatırma yöntemi ve Elyaf püskürtme yöntemine kıyasla daha az reçine kullanılarak elde edilir. 

5.2. Dış Kabuk Üretim Aşamaları 

 Aracımızın dış kabuğunu kenevir ile güçlendirilmiş karbon fiber kullanarak yapmayı 

planlamaktayız. Bu süreci aşamalarla tanımlamak gerekirse dört adımdan oluşan bir proses 

olduğunu ifade edebiliriz. Bunlar sırasıyla oksidasyon, karbonizasyon, yüzey iyileştirme, 

kaplama şeklinde olacaktır. 

İlk aşama olan Oksidasyon; 

Elyaflar 300’C hava ortamında ısıtılır. Bu işlemle elyaftan hidrojen ayrılması daha uçucu olan 

oksijenin eklenmesini sağlar. Ardından karbonizasyon aşaması için elyaflar kesilerek graphite 

teknelerine konur. Polimer merdiven yapısından kararlı bir halka yapısına dönüşür. 

Ardından karbonizasyon;  

Elyafların yanıcı olmayan atmosferde 3000’C ye kadar ısıtılmasıyla liflerin %100 

karbonlaşması sağlanır. Bu aşama bu şekilde tamamlanmış olur ve Yüzey iyileştirme işlemi 

başlar. 
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Yüzey iyileştirme işlemi, karbonun yüzeyinin temizlenmesi ve elyafın kompozit malzemenin 

reçinesine daha iyi yapışabilmesi için elektrolit banyoya yatırılır ve işlem tamamlanır. Son 

olarak reçine kaplama işlemi yapılarak uygun malzeme elde edinilmiş olur. 

Elde edilen malzemeye enjeksiyon kalıplama yöntemleri uygulanarak şekil verme işlemi 

sonlandırılır. 

 

5.3. Batarya Sistemi Oluşturma 

Batarya Hesabı; 

Pil hücrelerinin birim başına kapasitesi: 2600 mA/h 3.75 V  

Her bir grubun 60 adet pilden oluştuğu 16 modüllü bir sistem tasarladık. 

Her bir grubu şu şekilde oluşturuyoruz; 

60 pil x 2.6 kW =156 Ah 3.75 V 

6 grubu seri şekilde bağlayarak modül oluşturuyoruz. Bu şekilde voltaj artışı sağlamış 

oluyoruz.  

3.75 x 6 =22.5V 156 Ah 

1 modül: 22.5 x 156 = 3.5 kW/h 

Sistemimiz için toplamda 16 modül kullanıyoruz. 

 16 x 22.5V = 360V 

360 V x 156Ah = 56 kW/h 

Toplamda 5760 adet pil kullanarak 56kW/h gücündeki batarya sistemimizi oluşturmuş 

oluyoruz. 

 

5.4. Elektrik Motorları Üretim Aşamaları 

Aracımızın kullanılan yakıt tipi elektrik olması sebebiyle görev icra etmesi için 

elektrik motoruna ihtiyaç duyar. Elektrik motorları; elektrik enerjisini hareket enerjisine 

çeviren makinalardır. 

Yüksek hassasiyete sahip yüzlerce CNC işleme tezgahının ve robot otomasyon 

hatlarının bulunduğu Mekanik İşleme bölümünde mil, kapak, flanş ve gövde gibi parçalar 

işlenmektedir. Temel prensibimiz makineye bağlanan parçanın tek bağlamada her tarafının 

işlenmesidir. Bu suretle, parçaların montajı yapıldığında hiçbir şekilde eksen kaçıklıkları 

meydana gelmemektedir. Motor gövdesi montaja hazır hale getirilirken yapılan işlemlerin 

tamamı gövde yerinden kıpırdatılmadan tek bağlamada gerçekleştirilir. Flanşlar ve motor 
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kapakları da yine aynı tek bağlama prensibiyle işlenmektedir. Alüminyum kapak ve flanşlar 

tamamen otomatik bant sistemli CNC tezgahlarda çok seri olarak işlenmektedir. 

Sargı hatlarında sırasıyla stator paketlerine izolasyon malzemelerinin yerleştirilmesi, 

bobinlerin hazırlanması, bobinlerin stator paketlerine yerleştirilmesi ve sonrasında tel 

bağlantıları ve kablolar takılır, bağlantı yerlerine makaronlar geçirilir. Sargı başları dikildikten 

sonra statorların tamamı test edilir. Son olarak H veya F sınıfı verniğe daldırılan statorlar 

kurumaları ve sertleşmeleri için fırınlanır. 

Montajı tamamlanan bütün motorların dirençleri ölçülür, izolasyon testi yapılır ve 

boşta çalıştırılarak akım değerleri ölçülür ve kaydedilir. Sargılı statorun alüminyum gövdeye 

çakılmasından sonra CNC torna tezgahında kapak faturaları açılır. Balansı alınmış milli rotor 

monte edildikten sonra kapaklar takılır ve son olarak da klemens bağlantıları yapılıp klemens 

kutusu takılır. Fanları ve muhafaza tasları takılan motorların etiketleri hazırlanır. Etiket 

bilgileri üzerinden, üretilen her motorun test bilgileri, üretim tarihi, kullanılan malzeme 

bilgileri gibi değerler izlenebilmektedir. 

 

6. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği 

 

 Bataryalar, belirli sıcaklık seviyelerinde optimal verimde çalışırlar. Bataryaların 

sıcaklık seviyesi, batarya ömrünü de doğrudan etkilemektedir. Likid soğutma ile, tab cooling 

ve çeşitli elektrikli araçlarda kullanılan hücre soğutma sistemlerinin kullanılması uzun ömür 

ve maksimum verim açısından en uygun sistem olarak değerlendirilmiş ve kullanılması uygun 

görülmüştür. Araştırmalar sonucunda su-glikol karışımı sıvının soğutma sistemleri için 

istenen verimi karşıladığı görülmüştür. Aynı zamanda maliyeti oldukça uygun düzeydedir. 

Batarya ve motorlar, verimlilik ve uzun ömürlülük faktörü dikkate alınarak maksimum 

kapasitelerinin %10-20 aşağısında çalıştırılması planlanmaktadır. 

Motorlar ve bataryalar, çevreden gelebilecek darbeleri sönümlemek adına hazne 

içerisinde bulunacaktır. 

Pervaneler, hem çevredeki sivillere zarar vermemek, hem de çevreden gelebilecek 

zararları önlemek amacıyla silindirik bir yapı ile çevrelenmiştir. 

Havada seyrederken motorların 3’ünde arıza gerçekleşirse kalan 3 motor tam 

verimlilikle çalışarak acil iniş yapar. Üçten fazla motorda arıza olduğu durumda paraşüt 

sistemi açılır. Karada hareketimiz devam ederken bir motor arıza yaparsa tek motor ile 

yolculuğa devam edilebilir. 
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7. Gürültü Azaltma Yöntemleri 

 

7.1. Kabin İçi Gürültü 

 Araç içerisinde gürültü istenmeyen bir durumdur. Gürültü kalp rahatsızlıklarını tetikler 

stresi arttırır yorulmaya neden olur. Kullanıcının böyle durumlarla karşılaşmasını önlemek 

amacıyla ses yalıtımı yaparak kabin için gürültüye neden olan unsurları ortadan kaldırmayı 

hedeflemekteyiz. Aracımızda kabin içine belirli yalıtım malzemeleri kaplayarak sesi absorbe 

etmelerini sağlayabiliriz. Bu malzemelerden biri olan poliüretan maddesinden imal edilen 

akustik süngerleri dış cepheye, tavan e taban içine monte ederek sesin kabin içerisine 

ulaşmasını engelleyebiliriz. Aracımızda kaplama yapamayacağımız cam gibi kısımlarda ise 

içerisinden havası alınmış 2 katlı camlardan oluşan sistemler kullanarak sesin yayılmasını 

önlememiz mümkündür. Rüzgardan kaynaklı oluşacak sesleri en aza indirgemek için araç 

tasarımımızı rüzgar tünelleriyle destekleyerek gürültü yaratmasını önlemeyi hedefliyoruz. 

 

7.2. Çevresel Gürültü 

 Ses, maddeyi oluşturan taneciklerin titreşimi sonucunda oluşur. Dalgalar halinde ve 

her yöne yayılır. Dalgalar halinde yayılan ses boşlukta yayılmaz. Sesin oluşabilmesi için 

maddeyi oluşturan taneciklerin titreşmesi gerekir. 

 Motor titreşiminden kaynaklı gürültünün önlenmesi için titreşimin sönümlenmesi 

gerekmektedir. Motorun etrafına yapılacak sistemler ile oluşan titreşimlerin emilim frekansı 

düşürülmesiyle sesin azaltılması mümkündür. Ülkemizin yeraltı kaynağı olarak zengin olduğu 

‘’Bor’’ elementinden elde edilen titreşim sönümleyici malzemeler kullanarak çözüme 

kavuşmamız mümkündür. Aynı zamanda havası alınmış bir ortam yaratıldığında sesin 

taşınması için uygun ortam olmayacağından yapılacak motorların etrafına oluşturulacak 

kabinlerin çift katlı havası alınmış tasarımlarla desteklenmesi motordan çıkacak olan 

gürültüyü önlememizde yardımcı olacaktır. 

 Rotorların ve pervanenin dönüş hızından kaynaklı olarak aerodinamik gürültü 

oluşması mümkündür. Rüzgarın pervaneler üzerinde oluşturduğu kuvvetler belirli oranda 

gürültüye sebebiyet verir. Bu gürültüyü azaltmanın yolu rotorun dönüş hızını azaltmak 

olabilir. Daha düşük hızlarla dönen rotorlara bağla olan pervanelerin rüzgarın aerodinamik 

kuvvetlerinden dolayı gürültü oluşturması daha düşük şiddette olmaktadır. Bunun yanı sıra 

pervanelerin devri dışında pervanelere takılan kanat boyunun uzunluğu ve kanatlar arasındaki 

açının büyüklüğü oluşan gürültüyü doğrudan etkilemektedir. Pervanelerimizi her kanat 

arasında 120 derecelik açı olan 3 kanatlı değil her kanat arasındaki açının 90 derece olduğu 4 

kanatlı tercih edilmesi gürültüye sebep olan aerodinamik kuvvetlerin azalmasını 

sağlamaktadır. 
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8. T-AERO Yer İstasyonu Temelli Seyrüsefer Sistemi 

 Yer istasyonu; yer temelli bilgisayarda çalışan yazılım ile aracımız arasında iletişim 

kurabilen kablosuz haberleşme sistemidir. Yer istasyonumuz aracımızın uçuş esnasında 

konumu, durumu, performansı ve uçuş planlaması gibi parametreler hakkında analiz yapar ve 

bilgiler verir. 

 Yer istasyonumuz görüntü alıcı, radyo kumanda, uçuş komuta kontrol, görüntü ve 

telemetri verilerinin ayarlanarak izlenebildiği bilgisayar sistemlerinden oluşur. 

 Kumanda sistemimizde dijital spektrum modülasyonunu kullanacağız. Bu sistem 

iletişim güvenliğini ön planda tutarak aynı frekans bölgesinde çalışan birden fazla araç olması 

durumunda frekans bantları arasında geçişler yapılması böylelikle sinyallerin birbirlerini 

minimum oranda etkilemesini sağlamaktadır. 

 Frekans atlamalı dağınık spektrum yöntemi ile dar bantlı bir sinyal mili saniyeler 

seviyesinde frekans değiştirerek iki aracın frekansının çakışma ihtimali düşürülmektedir. 

 Doğrudan sıralı dağınık spektrum yöntemi ile tek bir frekans değerinde geniş bantlı bir 

sinyal gönderilmekte ve mesaj paketi geniş bant aralığında sıralı olarak hareket etmekte ve 

mesafe artmaktadır. 

Uçuş Kontrol Bilgisayarı aracılığı ile sensörler tarafından sağlanan aşağıda listelenen 

türdeki veriler elde edilebilir ve yer istasyonu tarafında izlenebilir. 

Aracın durumu ile ilgili bilgiler Aracın bulunduğu ortam ile ilgili bilgiler 

Yükseklik GPS koordinatları 

Eksenler Rüzgar 

Batarya durumu Basınç 

Dikey ve yatay hız Aracın çevresindeki nesneler 

Radyo sinyal gücü Sıcaklık 

Arıza uyarıları Aracın görevi ile ilgili durum 

Tablo 7. Yer İstasyonundan İzlenebilir Veriler 

Kullanacağımız yer istasyonu yazılımı UgCS’dir. 3 boyutlu arayüzü ile evrensel ve 

kullanımı kolay bir yer kontrol istasyonudur. Profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Aynı 

anda birden fazla araç ile iletişim kurabilir ve kontrol edebilir. UgCS, farklı harita 

sağlayıcılarının yanı sıra çoklu harita katmanlarını da destekler. UgCS'de ADS-B(Otomatik 

Bağımlı Gözetim-Yayını) transponder ve alıcı desteği, Click & Go modu, Joystick modu, 

resim coğrafi etiketleme ve video kaydı bulunmaktadır. UgCS’de ayrıca tüm uçuşların tekrar 

oynatılmasını sağlayan bir telemetri izleyicisi bulunmaktadır. UgCS, tüm büyük 

havaalanlarının etrafında yerleşik uçuş olmayan bölgelerin yanı sıra özel uçuşa izin 

verilmeyen bölgeler oluşturma yeteneği de bulunmaktadır. UgCS dizüstü bilgisayarlarla 

birden fazla pilotun bir merkezi yer kontrol sunucusuna bağlanmasını desteklemektedir. 
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9. Araç Güvenlik ve Emniyeti 

9.1. Uçuş Güvenliği 

 Aracın uçuş sırasında kullanıcı kaynaklı hata yaşanmaması için havadaki tüm seyrini 

otonom tamamlanması planlanarak tasarlanmıştır. Bununla beraber kullanıcıya herhangi bir 

uçuş bilgi becerisine ihtiyaç duymadan, kendi aracıyla havayolu seyahati yapmasına fırsat 

sunmaktadır. Aracımızın yazılımında kullandığımız yapay zeka algoritmalarının yardımı ile 

uçuş güvenliği üst sınırlara taşınmaktadır. 

 Sistemimizin dinamik modelinde L-Q-R ve L-Q-G algoritmaları kullanarak tanımlı 

hatalara en uygun çözümler üretilir. Aracımızın altı serbestlik derecesi cinsinden belirli 

sensörler vasıtasıyla aldığı komutlara, kontrol ünitesinden stabilizasyon için gerekli 

parametrelerce verdiği cevaplar neticesinde aracımızın havadaki hareketi sırasında hatasız 

seyret planlanmıştır. 

 Sistemde yaşanabilecek herhangi bir aksaklık sırasında konsolda bulunan güvenli iniş 

komutu sayesinde kullanıcı aracın güvenli bir şekilde karaya indirebilmektedir. Araç 

içerisinde batarya ve kritik noktalar çevresine konumlandırılmış karbondioksit tüpleri 

bulunmaktadır. Bu tüplerin amacı istenmeyen durumlarda fazla ısı ve basınç kaynaklı 

alevlenmelere karşı tedbir almak maksadıyladır. Sistem arızası sırasında oluşabilecek 

yangınlara otomatik müdahale edilmesinin yanı sıra konsoldaki acil durum butonuyla manuel 

olarak sistem aktifleştirilip yangına müdahale edilmesi amaçlanmıştır. 

 

9.2. Siber Güvenlik 

Bir bilgisayara bağlı olan varlıkların hemen hemen hepsi saldırılardan korunmaya 

ihtiyaç duyar. Aksi takdirde korunmayan sistemlere saldırılar yapılması halinde veri kaybına 

sebebiyetle verebilir.  Sistemimize sızarak aracımızın otonom kontrolünü ele geçirmeleri 

sonucunda büyük kazalara neden olabilir.  Bizde sistemlerimize siber güvenlik sağlayıp 

saldırılardan korumak için çeşitli önlemler alacağız. Bu sayede otonom olarak güvenli bir 

seyahat gerçekleştirmiş olacağız. 

Bunları yapabilmek için öncelikle sistemimizin zafiyet analizini yapmalı ve sistem 

güvenlik açıklarını bulup çözüm üretmeliyiz. Zafiyetleri bulmak için sızma testi yapmalı ve 

raporlamalıyız. 

Bu süreç pasif bilgi toplama evresiyle başlıyor.  Sistemimize ait DNS, IP gibi verilerin 

dışarıdan edinilmesi sonrasında “NMAP” isimli yazılım kullanarak aktif bilgi toplamaya 

geçilmekte ağ haritası oluşturulmaktadır.  Takibinde “NESSUS” isimli yazılımla risk taşıyan 

açıkların bulunması sızma işleminin gerçekleştirilip raporlanmasıyla tamamlanır. İşlem 

sonunda sistemimizin zafiyetlerine çözümler üretilerek güvenlik sağlanmış olur. Aktif olarak 

firewall, ips, ids gibi güvenlik ürünleri kurmak sistemi korumak hedeflenmektedir. 
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Veri hırsızlığına karşı kontrol mekanizmaları geliştirerek, log sistemleri tutmak ve ağ 

güvenliğini bu şekilde sağlamak güvenliği arttırır. 

Sistem içerisinde veri taşınması güçlü şifreleme algoritmaları ile korunmaktadır. 

Dünyaca kabul gören bazı standartlar vardır bunlardan biri ‘’ISO 27001’’ standardıdır. 

Standartlara uygun sistemler tasarlayarak daha güvenli araçlar yapmayı hedefliyoruz. 

 

10. Seyrüsefer, İniş ve Kalkış Yöntemleri 

 Aracımızın konumlama sistemi, sensör füzyonundan gelen ataletsel ölçüm verisi ve 

küresel konumlama sisteminden oluşmaktadır. Seyrüsefer sistemi, aracın belirli bir referans 

noktasına göre konumu, hızı ve yöneliminin bilinmesidir. 

Küresel konumlama sisteminin (GPS) çalışmadığı, zayıf sinyaller aldığı ya da 

sinyalinin karıştırıldığı durumlarda dahi hassas konumlama bilgisi çıktısı için ataletsel ölçüm 

verileri ile birlikte farklı destekleyici unsurlar kullanılması gerekmektedir. Belirli bir noktaya 

referansla, aracın bağıl yer değiştirmesinin bulunması adına kamera, LIDAR ve eş zamanlı 

haritalama gibi algoritmalar kullanılır. 

Bu sistemlerin her birinin yedekli olması güvenlik için şarttır. Birbiri olmadan da 

çalışabilecek sistemler olsa dahi sensör füzyonu ile yüksek hassasiyette ölçüm yaparlar. 

 

Sensör Füzyonu içerisinde bulunan, otonom sistemi destekleyici sensörler; 

 Altimetre: Aracımızda havacılık sektöründe sık tercihen edilen radar altimetreler 

kullanılacaktır. Yükseklik ölçüsünde alınan hassasiyet değerini arttırmak için 

barometrik altimetre ile sistem desteklenecek ve Kalman Filtresi yardımı ile daha 

sağlıklı bir yükseklik verisi elde edilecektir. 

 

 İvmeölçer: Ataletsel Ölçüm Ünitesi’nin bir parçasıdır. 3 eksen için de ayrı olarak ivme 

değerleri üretir. Zamanla artan sensör sapması (bias) sebebiyle kalibre işleminin 

sıklığı, verinin güvenilirliğini arttıracaktır. Aynı zamanda sensörün kalitesi sapmanın 

ne kadar fazla gerçekleştiğine ve maliyetine etki eder. İvme değerinin integre işlemi 

bize o aracın o andaki hızını da verir. Konumlama sistemi için destekleyici 

unsurlardan biridir. 

 

 Jiroskop: Ataletsel Ölçüm Ünitesi’nin bir diğer üyesidir. Açısal hız ve dönüş  açılarını 

ölçer. Aracımıza manevra sırasındaki etkiyen kuvvet ile ölçümünü hesaplar. Jiroskop 

sensörünün ürettiği veriye göre aracın yere göre olan açısı ayarlanır. Otonom uçuşun 

olmazsa olmaz bir parçasıdır. Sektörde sıkça mikro elektro-mekanik sistemler olarak 

karşımıza çıkar. Çeşitli hata minimize etme metodları ile hassasiyet değerleri arttırılır. 
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 Ultrasonik Sensörler: Ultrasonik sensörler, basitçe ses dalgalarını kullanarak mesafe 

ölçümü yapabilmektedir. İnsan kulağının duyamayacağı bir frekans aralığında çalışan 

ultrasonik sensörler, aracın yakın çevresinde bulunan nesneleri saptamada kullanılır. 

Herhangi bir dış nesne ile temas sağlanmaması adına ana bilgisayarı uyarır. 

 

 Manyetometre: Ataletsel Ölçüm Ünitemizin son üyesidir. Bu sensör aracın yön 

bilgisini ana bilgisayara iletir. Hem kara hem de hava seyahatinde önemli bir 

elemandır. Ancak Dünyamızın coğrafi kutup ekseni ve maneyetik kutup ekseni 

farklıdır ve aralarında bir açı bulunur. Bu fark ölçüm değerinden çeşitli matematiksel 

hesaplamaları ile giderilerejk daha hassas bir ölçüm elde edilebilir. Özellikle savaş 

uçakları gibi yüksek hızda seyreden ve hassas yön bilgisine ihtiyaç duyan araçlarda bu 

durum yüksek önem arz etmektedir. Bu sensörün ölçüm değeri, araç içindeki ağır 

metal yapılardan ve elektrik akımından etkilenir. Bu olumsuz etkiler sensör çıktısından 

çıkarılmalıdır. Konumlama sistemine yardımcı olarak çalışan bir elemandır. 

 

 Kameralar: Araç çevresinin görüntüleri, araç etrafına yerleştirilmiş kameralar 

sayesinde ana bilgisayara iletilir. Yapay zeka uygulaması sayesinde kameradan alınan 

görüntüler işlenerek sınıflandırılır. Sınıflandırılan hareketli nesnelerin her birinin rota 

tahmini yapılarak, aracımız anlık eylemine karar verir ve buna göre hareketini 

sürdürür, yavaşlatır ya da durdurur. 

 LIDAR: Araç çevresine ışınlar göndererek etrafta bulunan nesnelere olan mesafe 

ölçümü yapılır. Yayılan ışının sensöre ne kadar zamanda geri döndüğü hesaplanır ve 

mesafe ölçümü yapılmış olunur. Çevrenin 3 boyutlu görüntüsü elde edilir. Mekan 

konumlandırmasında önemli bir elemandır. 

 

 GPS: Dünyamızın yörüngesinde bulunan uydular ile iletişime geçen aracın konum 

bilgileri çeşitli cebir işlemlerinden sonra 5 metrelik hassasiyete kadar belirlenir. 

Ataletsel ölçüm sensörleri ile birlikte çalışarak daha yüksek hassasiyette bir veri 

üretilir. GPS sistemi, elektromanyetik sinyallerin alışverişine dayandığını için 

karıştırılması kolaydır. 

Atalet ölçüm sensörlerinin avantajları; 

 Yönelim ve bir referansa göre konum hesaplanır.  

 Konum ve yönelim hesaplama adına dışarıdan herhangi bir sinyal almadığından 

karıştırılması mümkün değildir. 

Atalet ölçüm sensörlerinin dezavanajları; 

 Sensör sapması (bias) zamanla artar. 

 Hassasiyet değeri yüksek ve zamana bağlı sapma artışı değeri düşük olan sensörlerin 

maliyeti yüksektir. 
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GPS sisteminin avantajları; 

 Havada ya da karada sürekli veri akışı ile yüksek kesinlikte konum tespiti 

 Uygulama kolaylığı 

 Yörüngedeki veri alınabilecek GPS uyduları sayısının fazlalığı 

 Maliyetin zaman içinde düşmüş olması 

GPS sisteminin dezavantajları; 

 Kapalı alanlarda sinyal alımının zorlaşması ve verimin düşmesi 

 Olumsuz hava koşulları 

 Sinyal bozmanın kolay olması 

GPS sisteminde hatalar; 

 Uydu ve alıcı sinyal gürültüsü 

 Uydu ve alıcı zaman hataları 

 Uydu yörünge hataları 

 Atmosferik gecikme 

 Uydu eğim açısı 

 Başlangıç faz belirsizlikleri 

10.1 Diferansiyel GPS (DGPS) 

 DGPS, bilinen bir noktadaki konumlama hatalarının belirlenip, aynı bölgedeki başka 

alıcıların konum hesaplarının düzeltilerek doğruluğun arttırıldığı bir tekniktir. Bu sistemde 

konumu belirli referans noktası üzerinde ölçme yapılmakta ve temel olarak ölçülerin olması 

gereken değerleri ölçülerle karşılaştırılmaktadır.  

 T-AERO yer istasyonundan alınan referans veriler ile konum bilgisinde düzeltmeler 

yapan aracımız, rotasına daha güvenilir bir şekilde devam edecektir. 10 santimetre ila 1 

metrelik hassas bir değerde ölçüm yapar. 

Araç takibi ve konumlama sistemimiz için ekibimiz, yüksek kesinlik sonucu veren 

DGPS sistemi yöntemini seçmiştir. 

10.2 DGPS – Ataletsel Ölçüm Ünitesi Füzyonu 

 Raporumuzun önceki bölümlerinde bahsettiğimiz üzere küresel konumlama sistemi, 

konum bulmada etkin ve yüksek kesinlikli rol oynasa da sinyal karıştırıcılar ile kolayca devre 

dışı bırakılabilir. Yüksek binaların bulunduğu dar mekanlarda ya da kapalı alanlarda verimi 

oldukça düşer. Bu da otonom görev yapan bir araç için büyük bir dezavantaj demektir. 

 Konumlama sistemimizde görev alan Ataletsel Ölçüm Ünitemiz içerisinde bulunan 

ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre sensörlerimiz ile aracımızın konumunu, hızını ve 

yönelimini dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan, belirli bir referans noktasına göre 

bulabiliriz. Ancak zaman içinde bu sensörlerin sonuca etkiyen hata değerleri artmaktadır. 
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İki sistemin birlikte kullanılması konumlama bilgisinde elde edilen kesinliği büyük 

oranda arttıracaktır. Elde edilen çıktılar Kalman Filtresi yardımı ile optimum düzeye çıkarılır. 

Elde edilen yüksek kesinlikteki konum bilgisi ile aracımız güvenle rotasını belirler ve 

harekete geçer. 

 

11. Araç Performans Değerleri ve Doğrulaması 

 

11.1. Yolcu Kapasitesi 

 Aracımız iki kişiliktir. Yan yana yerleştirilen iki adet koltukla araçta yolculuk yapacak 

kişi sayısı iki ile sınırlandırılmıştır. 

 

11.2. Yakıt Tipi ve Kapasitesi 

 Yakıt olarak elektrik enerjisini kullanır. Bir kaynaktan alınan elektrik enerjisinin 

depolanacağı batarya sistemi oluşturularak sistemin çalışması sağlanmıştır. 

 Batarya kapasitesi 56kW/h olarak tasarlanmıştır. Toplam 5760 lityum iyon pil 

kullanılarak oluşturulan bir batarya paketidir. 

 

11.3. Kalkış ve Uçuş İçin Gerekli Güç 

 660 x 9,81 m/s² denklemi ile aracın yerçekimini yenmesi için gereken minimum 

kuvvet bulunur. Kalkış için gerekli güç en az 6474.7 Newton olmalıdır. İki yolcu, toplamda 

160 kilogram olarak hesaplanmıştır. İniş için güç en çok 6474.5 Newton olmalıdır. Bu 

kuvvetin altında bir kuvvet oluşturduğumuz takdirde araç irtifa kaybederek iniş yapar. 

 Uçuş motorlarımız maksimum 10.000 rpm ile dönmektedir. Optimum 5000-6000 rpm 

aralığında çalışmaktadır. 

 Aracın havada kalma süresi 40 dakika ile sınırlandırılmıştır. 56kW/h kapasitesindeki 

bataryadan 12 kW gücündeki 6 motoru çalıştırmak için çekilmesi gereken güç %100 verimde 

72 kW/h olmaktayken %85 verimlilikte çektiği güç 84.7 kW/h olarak hesaplanmaktadır. Ve 

aracın havada kalma süresi yaklaşık 40 dakikadır. Araç içerisindeki diğer sistemlerin çektiği 

güç ihmal edilmiştir. Motorların %85 verimlilikle çalışması üzerine hesaplama yapılmıştır. 
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Aracımızın karadaki menzili 375 km olarak belirlenmiştir. 2 adet 8 kW HUB MOTOR 

kullanılarak karada seyrini sürdüren aracımızın motorları %90 verimle çalışmaktadır. 

Bataryadan çekeceği güç 17.8 kW olacaktır. Tam şarjda 120 km/h hızla gideceği varsayılarak 

bu değerlere ulaşılmıştır. 

 

11.4 Araç Ağırlık Kırılımı ve Pervane Boyutlandırması 

 

 Pervane çapı 1.5 metre olarak tasarlanmıştır. Merkez noktasından 90 derecelik açılarla 

yerleştirilen 4 adet 0.75 metre uzunluğunda kanatlar kullanılarak tasarlanmıştır. Toplam 

pervane sayısı 6 adettir. Verimli ve güvenli bir uçuş için sağda solda ve arkada ikişer adet 

olmak üzere toplam 6 adet pervane kullanılmıştır. 

 

PARÇA BİRİM AĞIRLIĞI TOPLAM AĞIRLIK 

BATARYA PAKETİ 30 GR X 5760 PİL 172.8 KG 

HUB MOTOR 2 X 6 KG 12 KG 

OUTRUNNER MOTOR 6 X 3 KG 18 KG 

PERVANELER 6  X 0.5 KG 3 KG 

ŞASE VE DIŞ KABUK 1.85 GR/CM3 X 9.81 CM3 + 

2X(7.5 X 1.85) +2 (4.5 X 

1.85) 

61.2 KG 

TEKERLER 4 X 15 KG 60 KG 

BATARYA SOĞUTMA 

SİSTEMİ+ ISI KONTROL 

ÜNİTESİ 

30 KG 30 KG 

ACİL İNİŞ SİSTEMLERİ 25 KG 25 KG 

KATLANABİLİR SİSTEMLER 25 KG 25 KG 

KOLTUK 2 X 20 KG 40 KG 

BİLGİSAYAR VE 

MULTİMEDYA SİSTEMLERİ 

5 KG 5 KG 

SENSÖRLER VE KAMERALAR 5 KG 5 KG 

EK SİSTEMLER 43 KG 43 KG 

TOPLAM AĞIRLIK * 500 KG 

Tablo 8. Ağırlık Dağılımı Tablosu 
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12. Maliyet Analizi 

  

 Aracımızın maliyet analizi tablosu aşağıda verilmiştir. Sabit ve değişken maliyet 

değerleri tek bir tabloda toplanmıştır. 

 

PARÇALAR UYGULANAN 
İŞLEM 

SABİT MALİYET UYGULANAN 
İŞLEM 

DEĞİŞKEN 
MALİYET 

6 OUTRUNNER 
MOTOR 

ÜRETİM 15.000 ₺ MOTOR 
RESTORASYONU 

500 ₺ 

2 HUB MOTOR ÜRETİM 9.000 ₺ BAKIM 200 ₺ 

ŞASE VE DIŞ 
KABUK 

ÜRETİM 65.000 ₺ GÖVDE BAKIMI 3.000 ₺ 

PERVANELER ÜRETİM 3.000 ₺ PERİYODİK 

BAKIM VE 

DEĞİŞİM 

3.000 ₺ 

TEKERLER ÜRETİM 10.000 ₺ PERİYODİK 
DEĞİŞİM 

3.000 ₺ 

BATARYA 
SİSTEMLERİ 

ÜRETİM 51.600 ₺ BAKIM 3.000 ₺ 

ACİL İNİŞ 
SİSTEMLERİ 

ÜRETİM 20.000 ₺ PERİYODİK 
KONTROL BAKIM 

250 ₺ 

YAZILIM VE 
SENSÖRLER 

ÜRETİM VE 
ENTEGRASYON 

20.000 ₺ AVİYONİK 
GÜNCELLEMELER 

4.000 ₺ 

KATLANABİLİR 
SİSTEMLER 

ÜRETİM 5.000 ₺ BAKIM 250 ₺ 

KOKPİT ÜRETİM 10.000 ₺ BAKIM - 

UÇUŞ 

BİLGİSAYARI VE 

MULTİMEDYA 

DONANIM 5.000 ₺ BAKIM - 

KOLTUKLAR ÜRETİM 6.000 ₺ STABİLİZASYON 
BAKIMI 

500 ₺ 

*OPSİYONEL* 
DENİZ MOTORU 

*ÜRETİM* 20.000 ₺ *BAKIM* 500 ₺ 

AMFİBİK ÖZELLİK 
ELEMANLARI 

ÜRETİM 3.000 ₺ PERİYODİK 
DEĞİŞİM 

3.000 ₺ 

TOPLAM 
MALİYET 

ÜRETİM*** 242.600 ₺ BAKIM*** 21.200 ₺ 

 

Tablo 9. Sabit ve Değişken Maliyet Tablosu 
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13. Gereksinim Doğrulama Metodları 

 

İSTER GEREKSİNİM DOĞRULAMA 

Sürücünün sağlık kontrolü Sürücüye direkt temas eden 
yüzeylere yerleştirilecek 

sensörlerle sağllık durumunu 
izleme 

Emniyet kemerinde kalbin 
üzerine gelecek şekilde nabız 

ölçer, sürücünün gözlerine ışın 
yollayıp yorgunluk algılayacak 

şekilde konumlandırılan 
kızılötesi sistemler 

kullanılacaktır. 

 
Sürücünün araç 

hareketlerinden 

etkilenmemesi 

Stabil koltuk teknolojisi ile 
hareketin aksi yönüne  bir 
hareket sağlayarak denge 

korunmalıdır. 
 

L-Q-R & L-Q-G Algoritmaları 
kullanılarak stabil koltuk 

teknolojisini verimli kullanırız. 

 
 

Araç kabin içi gürültü 

azaltılması 

 
 

Sesi absorbe edecek 

metaryellerle kullanımı 

Poliüretan maddesinden imal 
edilen akustik süngerler 

sayesinde ses yalıtımlı dış 
cepheye, tavan ve taban içinde 

bitüm esaslı yanmaz titreşim 
sönümleyici süngerler 

kullanılacak sorun ortadan 
kaldırılacaktır 

 
Acil durumda kullanıcı 

güvenliği 

Aracın olası bir kaza 
senaryosunda , kullanıcının 

araçtan çıkmasını sağlayacak 
fırlatma sistemi 

Geliştirdiğimiz koltuğu bir kabin 
olarak  fırlatma sistemi 

sayesinde paraşütle güvenle iniş 
sağlanacaktır. 

Su üzerine iniş kalkış 
yapabilme yeteneği 

Aracın su geçirmez ve 
batmayan sistem kullanılabilir. 

Aracın alt tarafına yerleştirilecek 
bot sayesinde suya iniş ve sudan 

kalkış yapılabilmektedir. 

Karada performans 
gösterebilmelidir 

 
Tekerlere ve motora ihtiyaç 

duyar 

12 kW  iki hub motoru ve 4 adet 

tekeri  ile karada 

seyredebilmektedir. 

Uçuş sırasında arıza 

durumunda güvenli iniş 

 
Arızalanan parça yükünü 

taşıyacak bir eleman olmalıdır. 

Her kritik sistemin yedeği vardır. 
Motor arızası olması 

durumunda kaybedilen 
motorun iş yükü sistem arasında 

paylaştırılır. 

 

Tablo 10. Gereksinim Doğrulama Tablosu 
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14. Tasarım Görselleri 

 

Şekil 8. Kara Sürüş Modu 

 
Şekil 9. Kapılar Açık Binişe Hazır 

 

Şekil 10. Uçuş Modu 
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