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1. Tasarımınızın genel tanımını yapınız. 

Pratik bir uçan araba, hem kamusal alanlarda hem de havada güvenli ve çevre dostu çalışa-

bilmelidir. Yaygın olarak benimsenmesi için, kontrolcü olarak bildiğimiz anlamda kalifiye 

bir pilot olmadan uçabilmeli ve uygun satın alma ve çalıştırma maliyetlerine sahip olmalıdır. 

Hem nitelikli bir otomobil sürücüsü olmak hem de sertifikasyon süreçlerinin son derece zor 

olduğu pilot lisanına sahip olmak uçan araba konseptinin benimsenme ve yaygınlaşma süreci 

önünde önemli bir engeldir. Tasarlayacağımız uçan araba için birçok farklı ülkenin sertifikas-

yon süreçleri incelenmiştir. Bu süreçlerin incelenmesi birçok konu ile ilgili detaylı verilerin 

oluşturulmasında yol gösterici olmuştur. Ve bu bağlamda talep edilen yetkinliklerin ortak bir 

paydada karşılanabilmesine özen gösterilmiştir. Bu prosedürlerin aşılması için istikrarlı bir 

uçuş dinamiğinin yanı sıra içerdiği alt sistemler sayesinde otonomisi yüksek bir VTOL platform 

tasarlanacaktır. 

2. Tasarımınızı alt sistemleri ile birlikte açıklayınız.  

 

Ön tasarım raporunda tam puan alan bu bölümde değişiklik yapılmamıştır. Bunun 

yerine alt sistemler başlığı altında bahsedilen bütün bileşenler ilgili bölümlerde bütün de-

tayları göz önünde bulundurularak açıklanmaya çalışılmıştır.  

Aerodinamik ve Mekanik Sistemler: Uçan arabaların tasarım aşamasında aerodinaminin ve 

mekanik aksamların belirlenen ihtiyaca ve şartlara göre değerlendirilmesi ve seçimlerin alternatifler göz 

önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir. Bu koşulun sağlanması uçan arabaların karakteristik 

özelliklerini belirleyecek olup bir sonraki aşamada planlanacak olan yazılımsal ve donanımsal sistem-

lerin tasarımıyla birebir ilişkilidir. Bu temelden hareketle mekanik komponentler ve aerodinamik hesap-

lamalar üç temel başlıkta değerlendirilebilir; Gövde/Kanat, Motor/Pervane Hava Aracı-Kara Aracı 

Konfigürasyonu. Bu komponentlerin seçiminden önce göz önünde bulundurulması gereken aerodina-

mik kuvvetler; Lift(Kaldırma kuvveti), Thrust( İtme kuvveti) , Gravity(Yer çekimi kuvveti) ve 

Drag( Direnç - Sürükleme kuvveti)’dir. Ve bu hesaplamalar yüzlerce kanat şekli üzerinde uzun seneler 

boyunca rüzgar tüneli testleri yapılarak elde edilen “Matematiksel Aerodinamik Açıklama” ile yapıla-

caktır. Bununla beraber yüksek hızla hareket eden kara ulaşım araçları da uçak ve benzeri vasıtalar gibi 

hava yüklerine maruz kaldıklarından, aerodinamik incelemeye tabi tutulmaktadırlar. Bu vasıtalar için 

en önemli iki sorun direnç nedeniyle enerji tüketiminin artması ve kararsızlıktır. Kararsızlık daha ziyade 

bu tip vasıtaların aerodinamik taşıma nedeniyle yeri iyi kavrayamamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 

yüzeylerdeki ayrılmalarla oluşan girdaplar titreşim yaratarak kara vasıtalarının kontrolünü zorlaştırdığı 

gibi konforunu da olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm bu veriler göz önünde bulundurularak aerodina-

mik ve mekanik sistemlerin tasarımı iyileştirilecektir. 

Aviyonik Sistemler: Uçuş kontrolü için kullanılacak ve sistemin en temel bileşeni olan kompo-

nent  Pixhawk Cube 2’dir.  Anlaşılabilir ve detaylı bir ara yüze sahip olması, yazılımsal olarak prog-

ramlanabilir olması, otonom sürüşe elverişli olması bize sağladığı avantajlardandır. Hem hava hem kara 

araçlarını destekliyor olması bu kontrolcünün seçilmesinde en önemli faktörlerden biridir.  Kullandığı 

iletişim protokolü (MavLink), ara katman veri iletimini sağlayan uORB ve CAN veri yolunu kullanarak, 

havacılık ve robotik uygulamalarda güvenilir intraveiküler iletişim için tasarlanmış protokol olan UAV-

CAN sisteminin kullanılmasına ve geliştirilmesine/uyarlanabilmesine olanak veriyor olması ciddi bir 

avantajdır. Yeni nesil akıllı araçların sistemleri ve bileşenleri arasındaki yerleşik veri alışverişinin zor-

luğunu gidermek için yaratılmış olan bu protokollerin yanı sıra desteklediği sensör yelpazesinin geniş-

liği ve farklı kontrolcülerle haberleşebiliyor olması (Raspberry, Arduino, Jetson TX serisi) sürecin daha 

güvenli ve sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. Kullanılacak olan yardımcı kontrolcü ve 

sensörler raporun ilerleyen bölümlerinde kullanım amacı ile birlikte detaylandırılarak anlatılacaktır. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_pilot
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Raporun sayfa sınırına takılmamak adına -talep edilmesi durumunda- kod blokları ve algoritmalar bir 

sonraki raporda detaylandırılacaktır. 

Güç ve İtki Sistemleri: Uçan araba tasarımında itki sisteminin konfigürasyou iki 

aşamalıdır. Hava aracı olarak kullanımı sırasında taşıyıcı 4 DC motor ile ilgili matematiksel 

model aerodinamik kısmında belirtilmiştir. Buna ek olarak pervane tasarımlarını taşıyıcı 

kuvvetler üzerinde ciddi farklar yarattığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda özgün bir pervane 

tasarımı ve araca özel bir boyutlandırma sistemi yapılması planlanmaktadır. Kara aracı duru-

mundayken kullanılacak olan motor seçimi yapılan araştırmalar sonucunda Hub motor olarak 

belirlenmiştir. HUB motorlar elektrikli araçların tekerkerine doğrudan yol vermek amacıyla 

oldukça idealdir. Ayrıca, fırçasız olması nedeniyle uzun ömürlüdür. Fırçasız HUB motorlarda 

elektrik enerjisinin motora iletiminde bir bağlantı olmadığından sürtünme ile aşınan kısımlar 

bulunmamaktadır. Enerji bakımından düşünüldüğünde, doğru akım ile çalıştığından, araçlara 

yerleştirilecek batarya ünitelerinden herhangi bir dönüşüme gerek kalmadan faydalanıla-

bilmektedir. Araç gücünü ve itkisini etkileyen en büyük kuvvetlerden biri olan tekerlek, farklı 

tasarımlarda motor gücünün %20'sini tek başına harcamaktadır. Aracımızın hızı, hızlanma 

ivmelenme, durma mesafesi vs. gibi faktörler büyük ölçüde teker parametrelerine bağlıdır. Tü-

rkiye’de karayollarında kullanılan karayolu sürtünme katsayısı 0,035 olarak kabul edilmişitir. 

Bu veriler göz önünde bulundurularak tekerlek seçimi için bazı seçimler yapılmıştır. Çapı 

20,86” olarak alınmıştır.  Bu hesaplar göz önünde alınarak seçilecek olan bataryanın tipi 

başlangıç aşamasında li-ion olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte iki farklı batarya tipinin 

kullanıldığı bir batarya-batarya hibrit sistemleriyle ilgili araştırmalar devam etmektedir. 

Araştırılmaları yapılan; her bir seviyesinde bir LTO batarya bir DC/DC dönüştürücü ve bir 

NMC batarya bulunan bu ve benzeri hibrit batarya modellerinin verimliliği hesaplanmaktadır.  

Güvenlik Sistemleri:  

 “Güvenilirlik” (reliability) bir sistemin/aracın/ekipmanın belirlenmiş şartlar altında ve belir-

lenmiş bir süre için, kendisinden beklenen fonksiyonu gerçekleştirme ve sürdürme yeteneği 

veya olasılığıdır. Güvenilirlik, belirlenmiş bir süre boyunca arıza yapmadan çalışabilme 

olasılığı olarak, sayısal yüzdeyle ifade edilir. Uçan arabaların mevcut durumda en hassas nok-

talarından birisi, olumsuz meteorolojik şartlardan ciddi bir şekilde etkilenmesidir. Kuvvetli 

rüzgar, yağış ve beklenmedik engeller platformun görev performansı oldukça azalmakta, hatta 

bazı şartlarda birçok uçan arabalar uçuş bile yapamamaktadır. Bu bağlamda; tasarım 

aşamasında bütün aksamların belirlenen ihtiyaca ve şartlara göre değerlendirilmesi ve seçim-

lerin alternatifler göz önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir.  Güçlü hava akımlarının 

doğru bir şekilde ölçülebilmesi için “Drotek Dijital Hava Hızı Sensörü”  kullanılacaktır.  Dijital 

olmasının en büyük avantajı analog sensör verilerine göre daha güvenilir ve nitelikli ölçüm 

yapabilmesidir. Bunun yanı sıra saniyede işlediği veri sayısı açısından yüksek hassasiyete sa-

hiptir. İçerisinde bulunan statik basınç sensörü sayesinde hava sıcaklığının ölçümünü de yapa-

rak veri kalitesini arttırmaktadır.  Temel güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak adına kullanılacak 

bir diğer sistem ise “optical flow” olacaktır. Optical Flow, konum tahmini için platform 

üzerinde geniş bir görüş açısına sahip bir kamera ve bir mesafe sensörü(yüksek hassasiyet için 

lidar)  kullanır. Optik Akış tabanlı navigasyon ve “algıla sakın” sistemi MAVLink, I2C veya 

çevre birimini destekleyen herhangi bir veri yolu üzerinden bağlanabilmektedir. Sistem ente-

grasyonu ve parametre düzenlemeleri Optical_Flow_Road ve Distance_Sensor seçenekleri 

üzerinden yapılabilmektedir. Optical Flow ile ilgili incelenmesi gereken diğer konular ise EKF 
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ve LPE’dir. Rotasyonlar ve tahminlemede bulunmak için belirlenen parametreleri incelemek 

ve stabilizasyonu bu şekilde yapmak yeterince sağlıklı olmakla birlikte konunun özüne inmek 

için EKF(Extended Kalman Filter) ile ilgili literatür taraması yapılarak konunun aktarıldığı ma-

tematiksel modeller ve tahminleme yöntemleri de incelenmektedir. Bu temel iki güvenlik 

konularının yanı sıra motor gücü, batarya durumu, konum, yön ve açı ile ilgili sensör verilenin 

çalışma aralıklarının sağlıklı bir şekilde belirlenmesi için pixhawk geliştirici rehberinde(devel-

oper guide) bulunan parametre referansları ve bunların çalışma aralıkları detaylıca 

incelenmiştir.Alt sistemler oluşturulurken seçilen metotlarla ilgili yapılacak olan geliştirmeler 

iki farklı yöntem izlenerek yapılacaktır. 1. Yöntem Pixhawk ve Linux tabanlı simülasyon or-

tamı Gazeboo, 2. Olarak ise pixhawk kullanan bütün kullanıcıların uçuş/sürüş günlüklerini 

(log) paylaşabildiği pixhawk review platformundaki benzer platformların verileri incelenmiş 

ve incelenmeye devam edilecektir. Bu log’lar bize birçok farklı sensörün ve aerodinamik 

yapının birbirinden farklı binlerce koşulda verdiği tepkiler ile ilgili ayrıntılı yorum yapma im-

kânı vermektedir.  

3. Tasarımınızın kullanıcıya sağlayacağı faydaları yazınız. 

Uçan araba sistemleri trafik yoğunluğu çözümü için konfigüre edilebilecek bir yapıdadır. 

Bunula beraber, tasarlanacak olan kontrol istasyonu yazılımında kayıtlı adresler, sınırsız range 

imkanı, ve yapılması planlanan çeşitli konum ve harita servislerine dair özelleştirmeler 

(Whatsapp API Entegrasyonu) kullanıcı konforunu arttıracak düzeydedir. Bununla beraber 

aracın özgün yönlerinde belirtilen özellikler, güvenlik sistemleri kısmında anlatılan kamera ve 

engelden kaçınma sistemlerinin kullanıcıya sunacağı katkılar detaylıca anlatılmıştır. Seyrüsefer 

kısmında aktarılan bilgiler sürüşün konforu açısından çok ciddi bir önem taşımaktadır. 

Kullanıcı açısından aracın yazılımsal ve donanımsal konforunun son derece önemli olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Bu yüzden kullanıcılara bu konforu sunmak adına tasarlanan ve 

seçilen bütün komponentler bu amaca hizmet etmek üzere seçilmiştir. Raporda tekrara 

düşmemek adına bu faydalar bu net bir şekilde aktarılmış detayları ilgili bölümlerde verilmiştir.  

 

4. Tasarımın özgün yönlerini tanımlayınız. 

Tasarımını yapmış olduğumuz uçan arabanın her yönüyle kullanıcısına hitap eden, 

kullanıcısının ve çevredeki diğer canlıların can güvenliğini hiçbir koşulda riske etmeyecek 

şekilde tasarlanmış, her detayı güvenlik ihlallerine neden olan çeşitli durum senaryoları göz 

önüne alınarak belirli planlamalar yapılmış ve bu doğrultuda komponent seçimleri yapılmıştır. 

Seçilen bütün parçalar öncelikli olarak nitelikleri göz önünde bulundurulmuş ve ikincil olarak 

da piyasada mali olarak rekabet edebilecek düzeyde olması hedeflenmiştir. 

4.1 Tasarımınızın benzerlerinden hangi yönleriyle ayrıştığı hususunda bilgi veriniz. 

 Dünya üzerinde bu alanda yapılan ilk çalışmalardan günümüze kadar olan bu uzun periyotta 

yapılan çalışmaları detaylı olarak inceleyerek bu alanda yapılması düşünülmüş veya yapılmak için 

altyapısı oluşturulmuş diğer bütün uçan araba tasarımlarındaki gerek donanımsal gerek yazılımsal 

eksikliklerin ve güvenlik ihlaline sebep olabilecek daha öncesinde öngörülememiş veya farklı man-

tıklar çerçevesinde yapılmış her türlü tasarım göz önünde bulundurularak ekip olarak eşsiz bir tasa-

rım ortaya koymayı hedefledik. 4G telemetri sistemi, kullanıcı dostu kontrol yazılımı, özgün per-

vane yapısı ve hibrit batarya denemeleri örnek olarak gösterilebilir. Piyasada incelenen hiçbir araçta 

360 derece görüş açısına sahip bir görünütleme sistemi kullanılmadığı tespit edilmiştir. 



6 

Tasarımımızda seçtiğimiz yüksek çözünürlüklü ve 360 derece çekim yapabilen görüntüleme sistemi 

görüntülemenin yanı sıra hem kullanıcı isteklerini karşılamak hem de güvenlik seviyesini arttırmak 

amacıyla görüntü işleme kabiliyetine sahip yazılımla desteklenmiştir. 4G /5G telemetri sistemleri 

İHA’lar üzerinde kullanılmaktadır. Kullanılan bu sistemlerin en büyük sorunun 4G alt yapısının 

dinamik olması nedeniyle stabil bir bağlantı sunamamaktadır. Bu problemin çözümü için Statik IP 

yöntemi kullanılmıştır. Maliyet açısından Dinamik IP’ göre bir miktar fazla olsa da iletişimin per-

formansı açısından ciddi bir fark yaratmakta ve söz konusu güvenlik olunca bu mali yük göz ardı 

edilebilmektedir. Yapılması planlanan bir diğer çalışma ise aracın internet erişimini sağlaması için 

kullanılacak olan simkart yerine son dönemlerde yaygınlaşmaya başlayan e-simkart uygulamasına 

geçmek olacaktır. Aracın internete bağlı olması sayesinde aracın sensörlerinden gelen bilgiler bir 

veri tabanında toplanacaktır. Bu sensör verileri sayesinde kullanıcı aracın peroformansına dair bil-

gilere ulaşabilecek ve bu yöntemle aracın ömrü daha uzun olacaktır. Daha önce veri tabanına kayıtlı 

rotalar incelenebilecek ve gerektiği durumda 5adet rotayı sık kullanılan rotalara ekleyeilecektir. 

Rota oluşturulması ile ilgili bir diğer konu ise Dinamik Yol Hesaplama sistemidir. Günümüzde cep 

telefonlarında veya araçların içinde kullanılan navigasyon sistemlerinde her ne kadar alternatifler 

oluşturulsa dahi bu rotaların özellikle uzun yollarda hata payı biraz daha yüksektir. Aracın harita 

servisine eklenecek olan yol analiz sistem sayesinde güvenlik koşullarını ihmal etmeden süre ve 

yakıt tüketimine göre bir seçim yapılabilecektir. Bununla beraber gidilen rotada olağandışı bir trafik 

oluşuyorsa veya hava koşullarında bir değişiklik oluyorsa uyarı vererek rotayı anlık olarak güncel-

leyebilecektir. Bu bölümde belirtilen özelliklerin hiçbiri uçan araba tasarımları için yapılan literatür 

taramasında da şu an hali hazırda üretimde olan araçlarda karşılaşılmamıştır. 

5. Üretilebilirlik konusunda bilgi veriniz.  

Her mekanik tasarımda olduğu gibi uçan araba sistemleri için yapılan tasarımların belli testlerden 

geçtikten ve güvenlik kriterleri sağlandıktan sonra üretime alınabilmeleri için ihtiyaç duyulan finan-

sal kaynağın üretim bütçelerine uygun bir kapsamda değerlendirilebilir olması gerekmektedir. Eki-

bimizle yoğun araştırmalar sonucu ortaya koyduğumuz  uçan araba tasarımımızın en başta kullanıcı 

ve çevre güvenliği açısından herhangi bir tehdit oluşturmayacak şekilde birçok planlama yaparak, 

kullanılmasına karar verilen sistemler içinde üretim maliyetlerinin ve sürelerinin hesabı yapılarak 

havacılık alanında benzer teknoloji ve sistemlerin üretim maliyetleri ile yaptığımız kıyaslamalar 

sonucunda üretim maliyetinin minimuma endekslenmesi hedeflenmiş ve tasarım üzerinde bu doğ-

rultuda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.  Ürünün tasarımı ve geliştirilmesi sürecinde üretim ile 
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ilgili konuların ürün bileşenlerinin imalat ve montajını kolaylaştıracak şekilde sistematik olarak dik-

kate alınması, üretimi kolaylaştırıcı tasarımlar üzerinde durulmuş ve malzeme seçimleri de buna 

göre yapılmıştır. Üretim ve tasarım aşamaları için izlenen yol aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

Bununla beraber üretim aşamaları ve tasarlanan sistemin gireceği pazarda fark yaratabilecek nite-

likte ve rekabet gücü yüksek olabilmesi için aşağıdaki şekilde belirtilen kavramlar üzerinden gerekli 

tanımlamalar yapılarak bir yol haritası çıkarılmıştır. Bu yol haritası konsept üretim aşamasına gel-

diğinde  en optimum düzeyde olması için önemli adımlardan oluşmaktadır. Fikir geliştirme ve doğ-

rulama aşamalarında hem elektrikli otomobil kullanıcılarının hem de İHA kullanıcılarının görüşleri 

ve önerileri alınmıştır. 

 

 

6. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliğinin nasıl sağlandığını açıklayınız. 

Günümüzdeki hava araçlarında birçok farklı güç ve itki sistemi kullanılmaktadır. Her mekanik 

sistemde olduğu gibi uçan araba tasarımında da kullanılacak her sistemin en başta güvenilirliği 

göz önünde bulundurulmalı, bu doğrultuda insan hayatını tehlikeye atmayacak en uygun sistem 

tasarlanmalıdır. Bu ilkeden hareketle yaptığımız araştırmalarda uçan araba tasarım 

çalışmamızda insan hayatı için risk oluşturabilecek en temel unsurun güç ve itki sistemlerinde 

kullandığımız komponentlerin belirli arızalar sonucu araçtan kopma ve fırlama gibi durumlarda 

dış çevredeki canlı hayatını tehdit etmesi veya arıza sonucu yanması olacağını öngördük. Bu 

tarz olumsuz durumların yaşanmaması adına tasarımda kullanılan motorlara bağlı, pervanelerin 

ve buna benzer diğer keskin uçlu bölümlerin etrafına herhangi bir kopmada dış ortama fırla-

masını engelleyecek aynı zamanda araçta aerodinamik yapının bozulup verim kaybına sebep 

olmayacak şekilde birer koruma platformu yerleştirilecektir. Bu platformun iç yapısı tamamen 

yanmaz malzeme ile kaplanarak olası bir yangınında önüne geçilecektir. Ayrıca uçan araba 

tasarımımızın kontrol istasyonu yazılımında sorunlu bölümü kademeli olarak devre dışı 

bırakarak uygun olan en yakın konuma (eğer havadaysa) iniş için kabinde bulunan kontrol 

panelleri aracılığı ile kullanıcıya gerekli uyarı ve talimatları verecektir.  
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7. Gürültü azaltma ile ilgili çözümlerinizi açıklayınız. 

 

7.1.Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

Uçan araba kabininde bulunan kişilerin gürültüye maruz kalmaması için araç kabinini tamamen 

çevreleyecek şekilde bir izolasyon tasarımı düşünülmektedir. Bu tasarım için kullanılması planlanan 

izolasyon malzemeleri; cam yünü, melamin köpüğü ve kauçuk köpüğüdür. Cam yünü, ergitilmiş 

camdan elde edilen ısı ve ses izolasyonunda kullanılan, bükülebilir, ateşe dayanıklı cam lifleridir. 

Isıya dayanıklı bir malzeme olduğundan burada ses izolasyonunun dışında yanmaya karşı gösterdiği 

direnç sayesinde güvenli bir malzemedir. Melamin köpüğü ve kauçuk köpüğü ise yüksek miktarda 

ses sönümleme özelliğine sahip komponentler olduğu için bu tasarımda kullanılmaları planlanmak-

tadır. Ayrıca kabinin cam yüzeylerinde de izolasyonun bozulmaması ve kabin içini tamamen çev-

releyen bir ses yalıtımı sağlanması için polikarbon malzemeden üretilen şeffaf ses bariyerleri kulla-

nılacaktır.  Kullanılması planlanan bu komponentler ağır olmadıklarından araçta herhangi bir verim 

kaybına da sebep olmayacaklardır. Şeffaf ses bariyerleri uçan araba kabininin cam yüzeylerinde 

kullanılacak olup net bir görüş imkanı sağlayacaktır. Diğer izolasyon komponentleri olan cam yünü, 

melamin köpüğü ve kauçuk köpüğü de kabinin tabanıda dahil olmak üzere yolcu kabininin cam 

yüzeyleri dışında kalan kısımlarında kullanılacaktır. Her noktayı çevreleyecek şekilde yapılması 

planlanan bu izolasyon sayesinde hem kabin içi gürültü önlenecek, hem de kabin içi ses akustiği 

düzenlenerek Uçan araba operatörünün dikkatini dağıtabilecek herhangi bir dış sesin engellenmesi 

sağlanacak olup bununla beraber kullanılan komponentler herhangi bir şekilde tutuşmayan bir ya-

pıda olduğundan kabin içi güvenlik tedbiri olarak da kullanılacaktır. Kullanılması planlanan tüm bu 

izolasyon komponentlerinin entegre edilecekleri yüzeylerde işlevini tam anlamıyla yerine getirecek 

şekilde olması adına bulundukları yüzeylerde yeterli kalınlıkta olacak şekilde dizayn edilecektir. 

7.2.Çevresel Gürültü 

 

Mekanik sistemlerin çalışması sırasında sisteme verilen enerjinin bir bölümü salınım, sürtünme 

gibi nedenlerle kayba uğrayarak titreşim hareketine dönüşür. Cihaz ve yapılarda fiziksel hasara ka-

dar ulaşabilen olumsuz etkilerin yanı sıra, gürültü ve istenmeyen ses kaynağı olarak yaşam koşulla-

rının kötüleşmesinden, insanın ruhsal ve bedensel sağlığında kalıcı bozulmalara kadar bir dizi 

önemli soruna yol açar. Açığa çıkan bu sesin çevreye olumsuz etkilerini önlemek adına bazı ses 

sönümleme ve gürültü kontrol teknikleri mevcuttur. Tasarımımızda bu teknikler dikkate alınarak 

sistemin minimum ses ile çalışmasını sağlamak için motor ve pervanelerin entegre edildiği platform 

yüzeyleri granül kauçuk şilte ve mantar şiltelerle kaplanarak titreşim kaynaklı gürültüler önlenecek 

olup, motor iç aksamı da aynı şekilde izole edilecektir. Bu izolasyon tasarımında kullanılan kompo-

nentler sayesinde titreşim kaynaklı sesler sönümlenerek çevreye yayılan gürültü oranı büyük ölçüde 

düşürülmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte bu izolasyon titreşimi de sönümleyecek olup aynı 

zamanda kabin içi izolasyonuna da katkı sağlamakta, daha konforlu bir kullanıma imkan sağlamak-

tadır. Uçan arabanın özellikle kapalı bölümlerinde yer alan mekanik akşamların titreşiminden kay-

naklı gürültüyü minimuma indirmek için sistemin hava geçirgenliği ve aerodinamik yapısını boz-

mayacak şekilde 360 derece ses ve titreşim izolasyonu yapılarak minimum ses salınımı sağlanacak-

tır. Bu yapının sağladığı ses izolasyonu test edilerek Uçan Araba Sisteminin herhangi bir bölümüne 

zararlı bir etkisi olup olmadığı gözlemlenerek bu test sonuçlarına göre gerekli iyileştirmeler yapıla-

rak sistemlerde izolasyon kaynaklı bir arızanın (Metal yüzeylerde ısınma vb.) yaşanması önlene-

cektir. 
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8. Aracın kullanacağı Seyrüsefer Sistemi’ni, o sistemin seçilme nedenleri ile açıklayınız. 

8.1.Yer İstasyon Temelli 

Günümüzün modern hava trafik hizmetlerinde dört temel unsur emniyet, güvenlik, 

doğruluk, ekonomi şeklinde sıralanabilir. Can ve mal emniyeti ile doğrudan ilgili olan bu hu-

susların sağlanabilmesi için, bir takım ekipmanlardan faydalanılır. Bu ekipmanlar, yerde 

ve/veya araç içinde muhtelif biçimlerde konumlandırılırlar. Bu ekipmanlar sayesinde de, 

güvenli bir uçuşun ilk safhasına hizmet verilir. Bu temelden yola çıkarak uçan araba kon-

septlerinde yolcunun güvenli ve konforlu bir sürüş yaşayabilmesi kontrol panelinin kullanıcı 

deneyimi ve işlevsellik performansına bağlıdır. İşlevsellik ile ilgili planlanan düzenleme 

sınırsız bir range sağlamak için 4G Telemetri sistemini kullanmak olacaktır. Uzaklık ile ilgili 

sınırları kaldırmanın yanı sıra haberleşme sistemleri için girişim oldukça önemli bir problemdir. 

Kısıtlı spektrum nedeniyle frekans bandının paylaşımı neticesinde kaçınılmaz olarak isten-

meyen parazit güç ortaya çıkmaktadır. Sistemlerin bu problemi aşarak, haberleşmeyi başarılı 

olarak sürdürebilmesi için girişimin oldukça düşük seviyelerde tutulması gerekmektedir. Bu 

nedenle teorik ve deneysel çalışmalar yapılarak çeşitli yöntemler geliştirilmektedir.  Özellikle 

savunma sanayisinde ve havayolu şirketleri tarafından geliştirilmeye çalışılan bu sistemler uydu 

tabanlıdır(LOS-BLOS). Kişisel kullanım için bu ve benzeri sistemler hem maliyeti hem de 

işgücünü oldukça arttırmaktadır. Bununla beraber yukarıda bahsedilen parazit güç ve frekans 

bandlarının karışması 4G telemetri sistemi sayesinde uçtan uca şifrelenerek engellenecektir. Bu 

sistemin temel elektronik bileşenleri Pixhawk-Raspberry ve GSM modülüdür. Bu sayede araç 

içi iletişim ve verilen komutlar MySQL aracılığı ile veri tabanına aktarılıp web sunucu üzerin-

den kullanıcıya gösterilecektir. Kod yorumlama ortamı ve arayüz geliştirme işlemleri QT ile 

yapılacaktır. Yorumlama işlemleri QT Creator modülü ile ara yüz geliştirme için ise QT Design 

ve QT QML kullanılacaktır. Açık kaynak kodlu QGroundControl yer istasyonu yazılımı refer-

ans alınarak tasarımda kişiselleştirmeler yapılacaktır. QGroundControl çok işlevsel olmakla 

birlikte kullanıcı ara yüzü açısından standart bir sürücü için çok karmaşık bir sistemdir. Web 

tabanlı olarak tasarlayacağımız sistem kiosk modda çalışacak olup QGC’deki karmaşık ara yüz 

giderilerek temel ayarlar ve veriler açılış ekranında, orta düzeydeki ayarlar ayrı bir butonla 

geçilebilecek bir sekmede açılabilecek olup ileri düzey ayarlar/ parametreler (kullanıcının 

değiştirmeye ihtiyaç duymayacağı)  için erişim olmayacaktır.  

Ardupilot tabanlı Pixhawk Cube 2 kontrolcüsünün yardımcı bilgisayarlar ile entegre bir şekilde 

çalışabilmesi için APSync modülü kullanılacaktır. APSync’in temel görevi tamamlayıcı bilgi-

sayarların kurulumunu basitleştirmek ve altyapısını PX Cube 2’ye uygun hale getirmektir. 

APSync işlevsellik sağlamakla beraber ve aracın internet hizmetleriyle entegrasyonu ko-

laylaştırmak için kullanılabilir. APSync başlangıçta otomatik olarak bir Wifi Erişim Noktası 

oluşturur, yardımcı bilgisayara telemetri verilerini (DataFlash günlüğü) ve araç üzerindeki bir kame-

radan yer istasyonuna gerçek zamanlı video akışını sağlamaktadır. 

Kurulumun ilk aşaması olarak başlangıçta “ardupilot” adıyla bir erişim noktası oluşturulur. Varsayılan 

şifre “ardupilot” olarak sistem tarafından atanmaktadır. APSync imajı üzerinden oluşturulan erişim nok-

tasına bağlanarak ve daha sonra otopilot üzerinde çalışan ArduPilot'a yer istasyonlarını 14550 numaralı 

bağlantı noktasını kullanarak bağlanacak şekilde ayarlayarak bağlanabilmektedir. WiFi ağına 

http://www.mynet.com/cevaplar/sorular-cevaplar/hava-seyrusefer-sistemlerigunumuzun-modern-hava-trafik-hizmetlerinde-dort-temel-unsur-emniyet-guvenlik-dogruluk-ekonomi-seklinde-siralanabilir-can-ve-mal-emniyeti-ile-dogrudan-ilgili-olan-bu-hususlar/6507124
http://www.mynet.com/cevaplar/sorular-cevaplar/hava-seyrusefer-sistemlerigunumuzun-modern-hava-trafik-hizmetlerinde-dort-temel-unsur-emniyet-guvenlik-dogruluk-ekonomi-seklinde-siralanabilir-can-ve-mal-emniyeti-ile-dogrudan-ilgili-olan-bu-hususlar/6507124
http://www.mynet.com/cevaplar/sorular-cevaplar/hava-seyrusefer-sistemlerigunumuzun-modern-hava-trafik-hizmetlerinde-dort-temel-unsur-emniyet-guvenlik-dogruluk-ekonomi-seklinde-siralanabilir-can-ve-mal-emniyeti-ile-dogrudan-ilgili-olan-bu-hususlar/6507124
http://www.mynet.com/cevaplar/sorular-cevaplar/hava-seyrusefer-sistemlerigunumuzun-modern-hava-trafik-hizmetlerinde-dort-temel-unsur-emniyet-guvenlik-dogruluk-ekonomi-seklinde-siralanabilir-can-ve-mal-emniyeti-ile-dogrudan-ilgili-olan-bu-hususlar/6507124
http://www.mynet.com/cevaplar/sorular-cevaplar/hava-seyrusefer-sistemlerigunumuzun-modern-hava-trafik-hizmetlerinde-dort-temel-unsur-emniyet-guvenlik-dogruluk-ekonomi-seklinde-siralanabilir-can-ve-mal-emniyeti-ile-dogrudan-ilgili-olan-bu-hususlar/6507124
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bağlandıktan sonra aşağıda tanımlanan bu iki URL'ye bağlanarak sistem tarafından oluşturulan arayüze 

ulaşmak mümkündür. 

 

http://10.0.1.128        Konfigurasyon sayfası 

http://10.0.1.128:8000   Video akışı ayarları 

Telemetri verileri MAVLink aracılığıyla tamamlayıcı bilgisayara aktarılır. Web üzerinde anlık 

görüntülenin yanı sıra bu veriler tamamlayıcı bilgisayarın dosya sistemiyle birlikte Pixhawk’ta da sak-

lanır. Daha sonra bu günlük dosyaları bir komut dosyası kullanılarak wifi üzerinden indirilebilir (ana-

liz yapılabilmesi için).  İndirme işlemi Windows işletim sistemi için apsync-download-logs modülü 

kullanılarak yapılmaktadır. Bir diğer alternatif ise SD kartı tamamlayıcı bilgisayardan çıkarılarak kart 

üzerine yazılan veriler indirilmektedir. 

Web Sayfası Ayarları 

Hafif bir web sunucusu, yardımcı bilgisayarda çalışarak kullanıcının bilinen bir URL 

( http://10.0.1.128veya http://10.0.1.128:8000) kullanarak uçan araba kontrolcülerine bağlanıldığı be-

lirtilmişti. Yapılan bu bağlantı sonrasında erişilebilen işlevler şu şekilde sıralanabilir: v 

• Parametreleri görüntüleme ve değiştirme 

• Sensör bilgilerini görüntüleme ve bazı kalibrasyonları konfigure etme 

• Kablosuz erişim noktası adını ve şifresini değiştirme 

• Tamamlayıcı bilgisayarda depolanmışlarsa günlük dosyalarını görüntüleme ve indirme 

 

Telemetri verisi isteyen  yer istasyonunun IP adresine  bu bilgilerin gönderilmesi için . 

Uçan araba tasarımımızda kullandığımız Pixhawk Cube 2’de dahil olmak üzere bütün Ardupilot 

tabanlı uçuş kontrolörleri için , aşağıdaki parametreler ayarlanıp yardımcı(tamamlayıcı) bilgisayarı 

kullanarak iletişim kuracak şekilde yapılandırılmalıdır: 

• SERIAL2_BAUD 921  (RPi3, TX1 ve Intel Edison )  

• SERIAL2_BAUD 1500 (TX2) 

• SERIAL2_PROTOCOL 1 

• LOG_BACKEND_TYPE 3 

SSH ile Bağlantı 

Sistemimizde kullanmayı planladığımız Raspberry tamamlayıcı bilgisayarın wifi erişim noktasına 

Putty ile  10.0.1.128 üzerinden  kullanıcı adı: apsync, parola: apsync bilgileri girilerek ilk bağlanma 

işlemi yapılmıştır. 

Uçuş kontrolörü verilerinin çeşitli programlara nasıl yönlendirildiğine gelecek olursak; APsync var-

sayılan olarak, tamamlayıcı bilgisayarda çalışan birden fazla programın uçuş denetleyicisiyle ko-

nuşmasına izin vermek için “mavlink-yönlendirici” kullanır. Bu program yapılandırması ~ / 

https://ardupilot.org/copter/docs/parameters.html#serial2-baud
https://ardupilot.org/copter/docs/parameters.html#serial2-baud
https://ardupilot.org/copter/docs/parameters.html#serial2-protocol
https://ardupilot.org/copter/docs/parameters.html#log-backend-type
https://www.putty.org/
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start_mavlink-router / mavlink-router.conf içinde tutulabilir ve aşağıdaki 1500000'de / dev / ttyTHS1, 

uçuş denetleyicisiyle iletişim kurmak için (TX1 / TX2'de) 

• Refakatçi bilgisayarda çalışan Mavlink için UDP 127.0.0.1:14655 

• Dflogger için UDP 127.0.0.1:14556 (dataflash günlüklerini yardımcı bilgisayara yazar) 

• APweb için UDP 127.0.0.1:14755 (küçük yapılandırma web hizmeti) 

• OpenKai için UDP 127.0.0.1:14765 (görme işleme programı, ROS'a benzer) 

• Wifi üzerinden Yer İstasyonuna telemetri için UDP 10.0.1.255:14765 

Uçuş denetleyicisinden de veriye ihtiyaç duyan yardımcı bilgisayarda ek programlar çalıştırılırsa, ~ / 

start_mavlink-router / mavlink-router.conf dosyasının altına yeni satırlar eklenerek yeni bağlantı nok-

taları açılabilir ve ardından kart yeniden başlatılabilir. Bu kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra QT 

kullanılarak tasarlanacak olan arayüzün detayları şu şekilde özetlenebilir. 

Dosya Tipleri 

 

Başlık (.H) Dosyaları 

 

kaynak dosyalarında kullanılacak veri yapıları ve fonksiyonlar bu dosya içerisinde bild-

irilirler. Kullanılacak QT modülleri ve C++ sınıfları “header” dosyasına #include <……> 

komutuyla eklenir. 

 

Kaynak (.cpp) Dosyaları 

 

Başlık dosyalarında bildirilen fonksiyonlar bu dosyaların içerisinde tanımlanırlar. Veri 

yapılarına değerler atanır. Ve gerekli işlemler için kullanılırlar. 

 

Proje Dosyası(.pro)  

 

Projedeki diğer dosyaları bir arada tutan, projenin temelini oluşturan dosyadır.  

“Sources += ………………………..” 

 

Headers+ = ………………………. 

Forms += ………………………… 

Target +=  ………………………..                 formatlarında atamalar yapılır.  
 

 

QT kullanılmasının en büyük etkenlerinden biri olan ve QT altyapısının diğer geliştirme ortamların-

dan farkını ortaya koyan Signal-Slot yapısından da bahsetmekte fayda vardır. 

 

Signal-Slot yapısı istenilen sinyal geldiğinde belirtilmiş slot fonksiyonunu çağırır. “connect” fonksi-

yonu ile tanımlanır. Bu fonksiyon dört parametre alır.  

 

1- Sinyalin geldiği obje 2- Sinyal 3- Slotun üzerinde bulunduğu obje 4- Slot  

 

Yapısı ise aşağıdaki gibi kurgulanmaktadır; 
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connect(server, SIGNAL(newconnection()), this, SLOT (connectTo()); 

 

QT üzerinden yapılacak işlemlerin altyapısını yukarıda anlatıldığı şekli ile kurduktan sonraki aşama 

QT Designer ve QML modülleri üzerinden yapılacak işlemlerden oluşmaktadır. İlk adım açılan Qt 

Designer ekranından "Widget" - template form tipi seçilip, Embeded Design bölümünden 

"Screen Size"ı kullanıcak ekran çözünürlüğüne göre seçilerek "Create" butonuna tıklanarak 

widget formumuzu oluşturmaktır. Oluşturulan form ile ilgili düzenlemeler Box kısmından 

yapılabilmektedir.  

Layouts Ayarları 

 
• Vertical Layout: İçerisine tanımlanacak widget'lara dikey bir şekilde görünüm kazandırmak 

için kullanılır. 

• Horizontal Layout: İçerisine tanımlancak widget'lara yatay sırada bir görünüm kazandırarak 

düzenlenmesini sağlar. 

Form Layout: İçerisine eklenecek widget'lara form tipinde bir grid görünüm kazandırarak dü-

zenler. 

• Grid Layout: İçerisine eklenecek widget'lara grafiksel olarak boyutlarının değiştirilebilmesi 

için esnek bir yapı sağlar ve vektörel bir görünüm kazandırarak oransal dengeyi korur. Spa-

cers modülü ile entegre çalışır. 

 

Spacers Bölümü 

 

Grid layout düzeninde oluşturulmuş widget'ları dört bir tarafından eklenerek ekran 

çalıştırılıp boyutu küçültülüp büyütüldüğünde çözünürlük kaybına uğramamasını sağlar ve 

her boyut ekrana göre oluşturulan grafiksel ara yüzün ayarlanabilmesine imkan tanır. 

  

• Vertical Spacer: Grafiksel ara yüzü dikey olarak alttan ve üstten sıkıştırmaya yarar. (Property 
Editor'den sizeType'ı tasarımcının istediği şekilde düzenlenebilir.) 

• Horizontal Spacer: Grafiksel ara yüzü Yatay olarak sağdan ve soldan sıkıştırmaya yarar. (Pro-
perty Editor'den sizeType'ı tasarımcının istediği şekilde düzenlenebilir.) 

(QT Designer’da açılan projelerde default olarak yer alan "Object Inspector" ve "Property 

Editor" alanları ve özellikleri yer almaktadır.) 

 

Buttons Bölümü 

• Push Button: Bir tıklama butonu eklenmesi için kurgulanmıştır. (QT özelliklerine giriş yapılır-
ken bahsedilen signal-slot yapısı butonların çalışmasında sık kullanılmaktadır) 

• Tool Button: "..." araçlar butonu eklenebilmektedir. 

• Check-Box: Bir kontrol butonu eklemeye yarar. 

• Command Link Button: Bir komut-link butonu eklenmesi için kullanılabilmektedir. 

Containers Bölümü 
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• Group Box: Eklenecek birkaç bölümden oluşan senaryolardaki GUI bileşenlerini birbirinden 
ayıramaya yarayan ve de kodlamada da daha düzenli ve kolay işlem yapabilmeyi sağlayan 
container çeşididir.  

• Tab Widget: Sekmeleri olan ve her bir sekmesinde de kendi içinde ayrı ayrı işlem ve tasarım 
eklemeye olanak tanıyan bir container çeşididir. 

• Dock Widget: İçerisinde yapışık gizli bir mini ekran bulunduran ve üzerine tıklayınca açılma-
sını sağlayan bir birleşik container çeşididir. 

Input Widgets Bölümü 
• Combo Box: Senaryoya göre içerisine değişik veriler eklemeye yarayan tıklayınca açılan birle-

şik iletişim kutusudur. 

• Line Edit: Düzenlenebilir tek satırlı görünümde girdi GUI bileşenidir. 

• Text Edit: Düzenlenebilir çoklu satırlı görünümde girdi GUI bileşenidir. 

• Plain Text Edit: Düzenlenebilir çoklu satırlı içine HTML görünümünde yazı eklenebilen ve de 
HTML script'leri ile düzenlenebilen girdi - GUI bileşenidir. 

• Time Edit: Saat, dakika ve saniye bilgisi gösteren ve de ayarlanabilen zaman satırı GUI wid-
get'ıdır.  

• Date Edit:  Gün, ay ve yıl bilgisinin sayısal olarak düzenlenebildiği tarih satırı GUI'ıdır. 

• Date/Time Edit: Gün, ay, yıl, saat, dakika ve saniye bilgisinin sayısal olarak düzenlenebildiği 
tarih ve zaman satırı GUI'sidir. 

Display Widgets Bölümü 

• Label: Genellikle text düzenleme amaçlı widgetlar olmak üzere diğer widget'lar ile birlikte de 
kullanılabilen ve de odaklanılabilir widget'lar ile birlikte buddy olarak kısayol da atanabilen 
değiştirilemeyen görünen başlık - etiket display widget'ıdır. 

• Calendar: Aylık olarak görünen dinamik takvim display widget'ıdır. 

• LCD Number: Dijital görünümlü LCD rakam display widget'ıdır. 

 

 

Object Inspector Bölümü 

"Object Inspector" alanından yaratılan her widget nesnesinin nesne adı (objectName) ve 

hangi Class'tan yaratıldığı bilgisi hiyerarşik olarak sıra sıra hangi widget nesnesine bağlı ya da 

ayrı olduğunu da ayırt edebileceğiniz şekilde izlenebilir. 

 

Property Editor Bölümü 

objectName: Widget nesnesinin kodlamada kullanılacak adının "widget adının mantıklı üç 

harfli kısaltması. Verilecek üç harfli modül adı" formatında camelCase olarak belirlene-

bileceği alandır. 

Sık kullanılan widget ve standart nesne adları: 
tarih = dat_123 

numeric = num_123 

button = btn_123 

combo-box = cmb_123 

saat = tim_123 
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lookup = lup_123 

multi-combo = cmt_123 

multilookup = lum_123 

label = lbl_123 

text edit  ve line edit (lqLineEdit tipinde) = txt_123 

 
• geometry: Widget nesnesinin widget form çalıştırıldığında görünecek alanının sırasıyla X ve Y 

koordinatları ile en ve boy değerlerinin ayarlandığı özellik editörüdür.   

• sizePolicy: Horizontal ve Vertical olarak ik ayrı bölümden oluşur. Horizontal Policy'de yatay, 

Vertical Policy'de dikey olmak üzere eklenen widget'ın görünüm boyutunun ayarlanabilme-

sine "Fixed (sabit) - Minimum - Maximum - Preferred (tercih edilen) - MinimumExpanding 

(minimum genişleyen) - Expanding (genişleyen) - Ignore (gözardı edilen)" şeklinde olanak ta-

nır. 

• focusPolicy: Odaklanabilen widget nesnelerinin ne şekilde focus edilebileceğini "NoFocus", 

"TabFocus", "ClickFocus", "StrongFocus", "WheelFocus" ayarlayan özellik editörüdür. 

• layoutDirection: Widget nesnelerinin LeftToRight (soldan sağa dayalı düzenleme), RightTo-

Left (sağdan sola dayalı düzenleme) ve LayoutDiretionAuto (otomatik düzenleme) şeklinde 

görünümlerini ayarlayabilen özellik editörüdür. 

• styleSheet: Widget nesnesinin stilini tasarlamaya ve de ayarlamaya yarayan GUI özellik editö-

rüdür. 

• QAbstractButton - text: Button widget nesnesinin görünümünde belirlenecek adını oluştu-

rur. 

• currentTabText: Tab widget nesnesinin bulunduğu tabının adını belirleyen özellik editörüdür. 

• currentTabName: Tab widget nesnesinin bulunduğu tabının kodlamadaki adını belirlemeye 

ve ayarlamaya yarayan özellik editörüdür. 

• readOnly: Widget nesnesinin editable değil de sadece görünebilir - "Salt-okunur" şeklinde 

ayarlanabilmesi için seçilebilen özellik editörüdür.  

 

Bu bilgiler ışığında tasarımına başlanan kontrol istasyonu yazılımı, bir sonraki aşamada eğer 

ekip final sunumuna geçmeye hak kazanırsa büyük oranda tamamlanmış olacaktır. Daha 

sonra geri bildirimler göz önünde bulundurularak kullanıcı deneyimi açısından optimizasyonu 

yapılmaya devam edecektir. Yukarıda bahsedilen bütün özellikler bir arayüz tasarlanması için 

bilinmesi gereken bileşenlerdir. 

9. Aracın Güvenlik – Emniyet ile alakalı çözümlerini açıklayınız. 

9.1.Uçuş Güvenliği 

Uçuş güvenliği faktörü iki ana başlıkta incelenebilir. Birincil faktör tasarlanan platformun gü-

venlik açısından yetkinliği ikincil faktör ise kentsel hava sahasındaki uçuş operasyonlarının yöne-

tilmesi. Tasarlanan platformun yetkinliğinden madde 2’de “Güvenlik Sistemleri” başlığında bahse-

dilmiştir. Bununla birlikte tasarlanan diğer alt sistemlerin fizibilitesinin nitelikli bir şekilde yapıl-

ması ve entegrasyon veriminin yüksek seviyede olması gerekmektedir. Bu da gövde yapısının mu-

kavametinden kullanılacak her bir sensöre ait bütün datasheetlerin ayrıntılı bir biçimde 
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incelenmesini gerektirmektedir. Tasarladığımız sisteme ait sensörlerin ve kontrolcülerin büyük bir 

çoğunluğuna karar verilmiş ve ilgili kısımlarda bahsedilmiştir. İkincil faktör olan kentsel hava sa-

hasındaki uçuş operasyonlarının yönetimi konusu sadece uçan araba tasarımı yapanların karar ve-

rebileceği bir süreç olmamakla birlikte tartışılması gereken en önemli konulardan biridir. Hava aracı 

işletme kurumlarının, düzenleyicilerin ve konuyla ilgilenen herkesin, hava trafik yoğunluğundaki 

bu çarpıcı artışı karşılamak için güvenli, verimli ve yüksek kapasiteli operasyonel kentsel ortamlar 

sağlamak için alternatif çözümler geliştirmesi kritik önem taşımaktadır. Bu bağlamda mevcut uçak 

trafik yönetimi ve ADS-B teknolojisi gibi çelişkili gelişmeler, ilk düşük yoğunluklu operasyonlar 

için harika bir başlangıç noktasıdır, ancak uzun vadeli VTOL operasyonel kapasitelerini karşılamak 

için daha kapsamlı düşük irtifa hava sahası çözümlerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu konuda yapılan 

çalışmalar incelendiğinde NASA’nın tasarladığı İnsansız Uçak Sistemi Trafik Yönetimi (UTM) gi-

rişimi gibi yeni konseptler, gelecekteki işletim ortamı için gerekli otonom yörünge yönetim sistem-

lerini mümkün kılacak bir hava sahası oluşmasında bir yol gösterici olacaktır. Bu sistemlere ek 

olarak Uçan araba sistemlerinde maksimum uçuş güvenliğinin sağlanması için tasarıma Tehlike 

Uyarı Sistemi adında bir güvenlik sistemi de eklenecektir. Bu sistem uçuş esnasında uçan araba 

sürücüsünün yaşanabilecek herhangi bir arıza veya sorunda panik yapmasını önlemek ve durumsal 

farkındalığını arttırmak adına kullanılacaktır. Tehlike Uyarı Sistemi genel olarak hava araçlarının 

neredeyse tümünde kullanılan bir sistemdir. Bu sistem hava aracında herhangi bir arıza meydana 

geldiğinde sorunun kaynağını sesli ve görsel olarak Hava aracı operatörüne iletmekte, bununla be-

raber sorunun giderilebilmesi için alternatif çözümleri de yine sesli ve görsel olarak iletmektedir. 

Uçan araba ‘nın dış etkenler tarafından (Kuş çarpmaları, hava muhalefeti vb.) herhangi bir şekilde 

bir hasar alması veya arızalanması gibi durumlarda bahsi geçen Tehlike Uyarı Sistemi insan ha-

yatı’nın güvende tutulması açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle bu sistemide 

tasarımımıza dahil etmekteyiz. Ayrıca bu sisteme çeşitli arıza durumlarında uygun olan en yakın 

güvenli bölgeye inişi sağlayacak olan kendi oluşturduğumuz acil durum algoritmamızı da maksi-

mum güvenliğin sağlanması adına Uçan Araba Sisteminin bu bölümüne dahil etmekteyiz. Uçan 

Araba Sisteminde elektronik bir arızadan dolayı herhangi bir bölümde yanma veya tutuşma gibi bir 

durumun yaşanmaması için kritik noktalara yüzey sıcaklığını ölçen sıcaklık sensörleri entegre edi-

lerek, bu sensörlerden alınan veriler Tehlike Uyarı Sisteminin yazılımı aracılığıyla kontrol edile-

cektir. Bu kontrolde herhangi bir sensörden gelen verilerin kritik sıcaklık düzeyine yaklaşıldığını 

göstermesi durumunda önceden oluşturduğumuz yazılım algoritmalarımız aracılığıyla Uçan Araba 

Operatörüne gerekli sesli ve görsel uyarıları vererek uygun olan en yakın bölgeye acilen iniş yap-

ması sağlanacaktır. Belirlenen bu acil iniş noktası dışında başka bir bölgeye yönelim yine yazılımı-

mız aracılığıyla önlenecek olup bu sayede Uçan araba operatörünün ve çevredeki diğer canlı varlık-

ların hayatlarını tehdit altına alacak bir unsura yer verilmeyecektir. Uçuş güvenliği açısından risk 

oluşturabilecek olası bütün unsurların önüne geçebilmek ve hataları en aza indirgemek adına kulla-

nılan sensörler seyrüsefer sistemleri kısmında anlatılmıştır. 

 

9.2.Siber Güvenlik  

Sistemlerin pilotun/sürücünün kontrolünden çıkıp bilgisayar başında herhangi birinin kont-

rol mekanizması haline gelmesinin sonuçları oldukça ağır olabilir. Sivil (hobi ve ticari) ve 

bilimsel amaçlı profesyonel kullanımları, hem ülkemizde hem de dünyada, hızla artan in-

sansız araçlarının siber güvenlik açısından risklerinin olduğunun iddia edilmesi dikkate 

alınması gereken bir konudur. İnsansız araçların yakın bir tarihte yaygın kullanım göster-

mesi ile beraber hava trafiğinde internet bazlı hava trafik kontrolünün yapılması siber saldırı 

olasılığını arttırabilir. İnsansız hava araçlarında kullanılan, Otomatik Bağımlı İzleme (ADS 
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Automatic Dependant Surveillance) sisteminin siber güvenlik açısından saldırıya açık ol-

duğu iddia edilmektedir. Konuya ilişkin hazırlanan raporlarda uçaklarda uydu bağlantıları 

ile ilgili iletişim sağlayan donanımları test ettiklerini ve çoğunda güvenlik açıkları bulun-

duğu açıklanmıştır. Bu ve benzeri raporlar incelendiğinde siber saldırılara dair üretilecek 

korunma senaryolarında uçtan uca şifreleme yöntemi ön plana çıkmaktadır. İnternet sağla-

yıcıları, ağ yöneticileri gibi aradaki potansiyel gizli dinleyicilerin, konuşmanın şifresini çöz-

mek için gereken şifreleme anahtarlarına erişmesini engelleyerek güvenlik katsayısını art-

tıran bu sistemin de riskleri bulunmakla beraber çok ciddi avantajları vardır. Uçtan uca şif-

releme, gerçek gönderen ve alıcılar dışında verilerin okunmasını veya gizlice değiştirilme-

sini önlemeyi amaçlar. Üçüncü partiler, transfer edilen veya saklanan bu şifreli veriyi çöze-

meyeceği için, araç içi kontrol sistemlerinde ve hava trafiği denetiminde kullanılması müm-

kündür. Uçtan uca şifreleme, gerçek gönderen ve alıcılar dışında verilerin okunmasını veya 

gizlice değiştirilmesini önlemeyi amaçlar. Mesajlar gönderen tarafından sadece alıcıya şif-

relenir, bu yüzden üçüncü tarafın bu şifreyi çözmek için bir yolu yoktur ve şifreli olarak 

saklar. Alıcı şifreli veriyi alır ve şifresini çözer. Uçtan uca şifreleme (E2EE) sisteminde 

dikkat edilmesi gereken en önemli husus Ortadaki adam saldırısı (Man in the Middle At-

tack) ‘dır. Uçtan uca şifreleme, verilerin alıcı ve gönderici noktalar arasında güvenli bir 

şekilde aktarılmasını sağlar. Ancak, şifrelemeyi kırmak yerine, gizli bir dinleyici, mesajın 

alıcısını taklit edebilir (anahtar değişimi sırasında veya alıcının açık anahtarını değiştire-

rek), böylece mesajlar saldırganın anahtarıyla şifrelenir. Mesajın şifresini çözdükten sonra, 

saldırgan tespit edilmemek amacıyla daha sonra mesajı diğer tarafın anahtarı (asimetrik sis-

temlerde paylaşılan anahtar) ile şifreler ve tekrar gönderir. Bu, “Man in the Middle Attack” 

(ortadaki adam saldırısı) olarak bilinir. Çoğu uçtan uca şifreleme protokolü, özellikle 

MITM saldırılarını önlemek için bir çeşit "uç nokta kimlik doğrulama" sistemi içerir. Ör-

neğin, sertifika yetkililerine veya bir güven ağına güvenebilir. Alternatif bir teknik, iletişim 

kuran kullanıcıların açık anahtarlarına (asimetrik şifreleme) veya paylaşılan gizli anahtar-

larına dayalı olarak bir parmak izi oluşturmaktır. Taraflar, anahtar parmak izlerini, konuş-

maya başlamadan önce iletişimin bütünlüğünü ve doğrulanmışlığını garanti etmek için bir 

başka iletişim kanalı kullanarak karşılaştırır. Parmak izleri uyuşuyorsa, teoride, MITM sal-

dırısı yok demektir. Okunabilir görünümde, parmak izleri genellikle onaltılık olarak kodla-

nır. Bu dizeler daha sonra okunabilirlik için karakter grupları halinde biçimlendirilir. Yine 

de uçtan uca şifrelemenin veri iletiminde ve depolamada kullanılan sunucular adına tehdit 

oluşturabilecek durumları önlemede yetersizdir. Sunuculara dışarıdan bir müdahaleyi önle-

mek için oluşturulan sistemin bağlı olduğu sunuculara erişim kanalları kriptografi teknikleri 

ile şifrelenerek belirli sürelerde (Örneğin her saat başı) verilerin yedekleri alınacak ve bir 

önceki verilerle karşılaştırılacaktır. Karşılaştırılan verilerde herhangi bir farklılık olması du-

rumunda sunucu ve bağlı sistemler kendini korumaya alarak veri aktarımını önceden belir-

lenen yedek sunucuya devredecek bu sayede eğer sisteme erişmeye çalışan tanımsız her-

hangi bir cihaz varsa sisteme erişimi engellenecektir.  

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C4%B1k_anahtarl%C4%B1_%C5%9Fifreleme
https://tr.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle_sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle_sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87erez_(%C4%B0nternet)
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Certificate_Authority_Security_Council&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_of_trust&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C4%B1k_anahtarl%C4%B1_%C5%9Fifreleme
https://tr.wikipedia.org/wiki/On_alt%C4%B1l%C4%B1_say%C4%B1_sistemi
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10. Sistemin seyrüsefer, iniş ve kalkış için kullanacağı yöntemleri açıklayınız. 

Uçan araba sistemleri günümüzde kullanılan hava araçları ile çok ortak yöne sahip araçlar 

olmalarından dolayı bu tasarımı tıpkı diğer hava araçlarında ihtiyaç duyulan sistemler ve güven-

lik tedbirleriyle aynı kapsamda düşünmemiz gerekmektedir. Bu nedenle çeşitli durum senaryol-

arı üzerine düşünerek birtakım planlamalar doğrultusunda tasarımımızı yapmaktayız.Bu 

doğrultuda uçan arabalar için en uygun seyrüsefer sisteminin günümüz havacılığına entegre 

seyrüsefer sistemleri altyapısı kullanılarak oluşturulacak bir harita görseli üzerinde, kabindeki 

kullanıcı tarafından seçilecek hedef nokta ile bulunulan konum arasında yer şekilleri, bina ve 

diğer yapılarda göz önünde bulundurularak belirli yetkilendirmelerle waypointler oluşturularak 

bu rota üzerinden hedef noktaya ulaşımı sağlamak olacaktır. Başka hava araçları ile rota 

çakışması sonucu kaza ve kırımların yaşanmaması için uçan araç yazılım ve donanımlarına 

seyrüsefer sırasında gerekli irtibatların sağlanması için güvenli bir ATC sistemine ihtiyaç duy-

ulmaktadır. İniş ve kalkış sistemleri tam otonom ve yarı otonom olarak kullanıcıya sunulacaktır. 

Otonom hareket sistemleri; dış dünyayı sisteme dâhil etmeyi sağlayan algılayıcılar, edinilen 

veriler doğrultusunda eyleme karar veren bir mikro denetleyici devresi ve otonom hareket 

eylemini yönlendiren kontrol yazılımından oluşmaktadır. İnsansız araç sistemi; seyrüsefer sis-

temi, engel algılama sistemi, görme sistemi, hakem sistemi ve araç kontrol sistemi gibi sistem-

lerden oluşabilmektedir. Tasarlanacak aracın özelliklerine göre kullanılacak teknolojiler 

değişmektedir. İlgili ihtiyacı yerine getirmek için birçok ürün imal edilmiştir. Aracın görev ve 

kabiliyetine uygun donanımlar seçilerek tasarımın gerçekleştirilmesi gerekir. Tasarladığımız 

sistemde kullanacağımız Pixhawk Cube 2 otokontrolcüsü içerisinde yer alan bileşenler her ne 

kadar defalarca test edildikten sonra son kullanıcıya ulaştırılsa da içerisindeki bileşenleri teknik 

altyapısını ve teorik olarak nasıl çalıştığını bilmekte yarar vardır. Bu çerçevede PX Cube içer-

isinde de kullanılan ivmeölçer, jiroskop ve manyetik algılayıcının çalışma prensipleri 

incelenmiştir. Bu bileşenler otonomi seviyesinin niteliği açısından ve dolayısıyla da seyrüse-

ferin kalitesi açısından son derece önemlidir. Bölümün ikinci kısmına ise güvenli bir uçuşun da 

parçası olan ve uçan araba tasarımında kullanılması planlanan nesne tanıma mekanizmaları ve 

engel algılayıcılar anlatılmıştır. 

İvmeölçer 

Akselerometre ya da ivmeölçer algılayıcılar ivmeyi, ivmelenmeyi ölçen algılayıcılardır. 

İvmeölçerler tek eksen, iki eksen ve üç eksen olmak üzere üç farklı şekilde ihtiyaca göre 

üretilmektedir. Statik ve dinamik olmak üzere iki ivme ölçme durumu vardır. Hareketsiz ko-

numlarda yerçekimi ivmesini ölçmesinden dolayı yere göre açı hesabında kullanılabilmektedir, 

hareketli dinamik durumlarda ise yerçekiminin yanında hareketin de ivmesi hesaba gireceğin-

den hesaplamalar statik duruma göre daha zor olmaktadır. Deniz seviyesinde 1g'lik yerçekimi 

ivmesi vardır, deniz seviyesinde ivmeölçerin gösterdiği değer 9.81 m/s2 olurken, yerçekimin 
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sıfır olduğu uzayda ya da serbest düşen bir cisim üzerinde göstereceği değer 0 m/s 2 olacaktır. 

Pixhawk’ta da kullanılan MEMS ivmeölçerler genellikle tek bir eksen üzerinde ivmelenme 

ölçecek şekilde üretilirler. Birden fazla eksende ölçüm yapılmak istenirse bu ivmeölçerler 

birbirlerine dik eksenlerde bağlanılarak ölçümler yapılır. MEMS ivmeölçerlerin bir diğer özel-

liği çok büyük bir ölçüm aralığına sahip olmalarıdır. Binlerce G ölçebilecek yapıda 

ivmeölçerler mevcuttur. Bunun karşılığında düşük G durumlarında hassasiyet azalmaktadır. Bu 

yüzden ivmeölçer uygulamada ölçülecek maksimum G ye göre seçilmelidir bu şeklide hassas-

iyet yüksek tutulmuş olacaktır. İvmeölçerler hareket etmedikleri durumda yüksek doğruluk ile 

çalışırlar, yalnız titreşimden ve gürültüden etkilenmektedirler. Dünya üzerindeki bir noktada 

sabit durumda bulunan bir ivmeölçerin ölçeceği değer yaklaşık olarak 1 G ve aşağı yönlüdür, 

çünkü Dünya üzerindeki herhangi bir nokta yerel eksen takımına göre (yere doğru serbest düşüş 

yapmakta olan bir cisme yerleştirilmiş eksen takımı) aşağı yönde ivmelenmektedir. Harekete 

bağlı ivmelenme ölçülmek isteniyorsa, bu yerçekimi ofseti toplam ivmeden çıkarılmalıdır. Bu 

yüzden harekete bağlı ivmelenme ölçülecek ortamın yerçekimi ivmesinin bilinmesi gerek-

mektedir. 

Jiroskop 

Jiroskop (Gyroscope, Gyro) açısal hızın ölçümünde kullanılan, açısal dengenin korunması il-

kesiyle çalışan bir alettir. Jiroskopik hareketin temeli fizik kurallarına ve açısal momentumun 

korunumu ilkesine dayalıdır. Jiroskop basitçe bir tekerleğin ekseni etrafında hızlıca dö-

ndürülmesi sonucu ortaya çıkar. Tekerleğin etrafındaki çembere dik açıyla kenetlenmiş başka 

bir çember ve bu çemberlere dik açıyla tutturulmuş başka bir çember Jiroskopu modeller. Ji-

roskopun öne çıkan iki özelliği vardır. Yatay eksende dönmekte olan bir jiroskopa yatay eksen 

doğrultusunda bir kuvvet uyguladığımızda yatay eksen etrafında dönmek yerine eksen etrafında 

dönmeye başlar. Diğer bir özelliği ise jiroskopun dönmeye başladığı eksenin jiroskopun dur-

duğu yüzey ne açıyla oynatılırsa oynatılsın jiroskopun dönüş ekseni sabit kalır. Bu özelliğinden 

dolayı uyduların sürekli olarak dünyaya dönük kalması, uçaklarda ve çeşitli araçlarda yapay 

ufuk oluşturulması ve otopilot gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Algılayıcı hareketsiz ko-

numda iken X, Y, Z eksen çıkışlarında sıfır değeri okunmalıdır, algılayıcı üretim aşamasında 

kalibre edilerek üretilmektedir, kullanım amacına göre tekrar kalibre ihtiyacı duyulabilmekte-

dir, hareket esnasında hareket yönüne bağlı olarak yukarıda verilen değerler doğrultusunda 

ilgili eksenlerde açısal değerler okunur. Algılayıcının çıkışlarında yalnızca hareket esnasında 

bilgi okunur, hareketsiz konumda iken eksenlerde herhangi bir değer varsa algılayıcı kalibre 

edilmesi gerekir. Açı bilgisi için yalnızca jiroskop kullanmak kalibreniz ne kadar iyi olursa 

olsun uzun vadede hatalara neden olacaktır, bu yüzden ivmeölçer ile beraber kullanılması 

tavsiye edilmektedir 

 

Manyetik Algılayıcılar 
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Manyetik algılayıcılar bulundukları alanın manyetik değerlerini ölçebilen algılayıcılardır. Bu 

özelliklerinden dolayı mekanik pusulalar yerine kullanılarak yön bilgisi elde edilebilmektedir. 

Manyetik algılayıcılar; manyetik alanın varlığını, şiddetini, yönünü hissetmek için 

kullanılmaktadır. 

Bir mıknatıs manyetik alan oluşturabildiği gibi, bir iletkenin içerisinden geçen akım da 

manyetik alan oluşturabilmektedir. İletken içerisinden geçen manyetik alanın yönü fizik ve el-

ektromanyetik teorisi derslerinde de anlatıldığı üzere sağ el kuralı ile belirlenebilir. Al-

gılayıcıların kullanım alanlarına göre farklı hassasiyette çeşitlerini bulmak mümkündür. 

Manyetik alanı ölçmek için farklı yapılarda algılayıcılar dizayn edilmiştir.  Manyetik al-

gılayıcılar manyetik alanda direnci değişen AMR (Anisotropic Magnetoresistance) 

malzemeleri barındırırlar. Manyetik alanın yönüne bağlı olarak akımın yönü değişmektedir. 

Manyetik alanın yönü akımın yönüne göre tayin edilir ve akımın şiddeti de manyetik alanın 

şiddeti oranında değişir. Dünyanın manyetik alanı 0,6 gauss civarındadır, dünya yüzeyinde 

farklı değerler almaktadır. Dünyanın dönüş ekseni kullanılacak harita referansı için coğrafi 

kuzey ve güney kutuplarını belirler. Manyetik algılayıcılar ile yön açısını hesaplamak için al-

gılayıcı dünya yüzeyine paralel konumlandırılmalıdır, çevrede dünyanın manyetik alanını etki-

leyecek herhangi bir madde bulunmamalı ve bulunulan konumun manyetik sapması 

bilinmelidir. Algılayıcı elemanlar wheatstone köprüsü şeklinde birleştirilir, bu bağlantı yöntemi 

ile manyetik alanın şiddeti ve yönü hesaplanabilmektedir. Bir iletkenden akım geçtiği anda et-

rafında manyetik alan oluştur. Benzer şekilde manyetik alana maruz kalan bir iletken üzerinde 

akım meydana gelmektedir. Algılayıcı bünyesinde eksen sayısına göre değişen manyetik alanı 

hissedecek yapılar mevcuttur. Bu yapılar manyetik alana maruz kaldığı durumda üzerinde 

oluşan akım değerine göre manyetik alanın değerini belirler 

İvmeölçer ile Jiroskop çeşitli yöntemlerle birleştirilebilmektedir. En iyi yöntem olarak 

kalman filtresi bilinmektedir. Kalman filtresi dışında oransal birleştirme yöntemleri de mevcut-

tur. Bu tezde İvmeölçer ile Jiroskop birlikte kullanılarak pitch ve roll denilen X ve Y eksen-

lerinde oluşan açılar oransal birleştirme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen açılar 

ile manyetik algılayıcı çıkışlarında oluşan istenmeyen durum değerleri normalleştirilmiştir. 

Öncelikle Şekil 3-26 de gösterilen pitch() ve roll() açılarının hesaplanması gerekir. Bu 

hesaplama İvmeölçer ve Jiroskop ile hesaplanan açıların oransal birleştirilmesi ile yapılmak-

tadır. İvmeölçer ve Jiroskop algılayıcıların anlatıldığı bölümlerde bu algılayıcılar ile açıların 

nasıl hesaplandığı anlatılmıştır. İvmeölçer ve jiroskop açılarının birleştirilmesi aşağıdaki 

denklemlere göre yapılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Gyropitch ve Gyroroll   jiroskop ile hesaplanan açıları ve ivmeölçer ile hesaplanan açıları ifade et-

mektedir. Formülde katsayı olarak verilen "oran" hangi algılayıcıya ne kadar güvenileceğini 

belirten katsayıdır. bu oran yapılan uygulamaya göre farklılık gösterip gerekli sapmaların 

( *( ) ((1 )* )

( *( ) ((1 )* )

Pitch Pitch

Roll Roll

Pitch oran Pitch Gyro oran Acc

Roll oran Roll Gyro oran Acc

= + + −

= + + −
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hesaplanabilmesi için ideal değer belirlenerek saptanmaktadır.  Pitch() ve roll() açıları 

hesaplandıktan sonra bu açılar kullanılarak manyetik algılayıcıdan alınan X ve Y değerlerinin 

yeni değerleri aşağıdaki denklem üzerinden belirlenebilmektedir.  

 

 

 

 

 

Elde edilen X ve Y manyetik algılayıcı değerleri ile baş açısı hesabı aşağıdaki denklem ile 

bulunmaktadır. 

 

 

𝐵𝑎ş 𝑎ç𝚤𝑠𝚤 =  tan−1
𝑌𝐸𝑀𝑚𝑎𝑔

𝑋𝐸𝑀𝑚𝑎𝑔
 

 

Manyetik algılayıcı, jiroskop ve ivmeölçerin birleştirilme işleminden önce algılayıcı 

modülü yeryüzüne paralel konumlandırılır ve baş açısı 270° olacak şekilde sabit tutularak test 

edilebilmektedir. Ardından algılayıcı modüldeki sapmaları ölçebilmek için belirli açılarda 

eğimler verilir.  Bu durumda algılayıcı modül sırasıyla yere göre X ve Y eksenlerinde eğim 

verilir ve baş açısındaki sapmalar izlenir. Yalnızca kalibresi yapılmış manyetik algılayıcı ile 

hesaplanan açı örnekleri birleşimden sonra algılayıcı modülü yeryüzüne paralel ko-

numlandırılır ve baş açısı tekrardan 270° olacak şekilde sabit tutulur. Bu durumda algılayıcı 

modül tekrardan sırasıyla yere göre X ve Y eksenlerinde belirli açılarda eğim verilir ve baş 

açısındaki sapmalar izlenir. Manyetik algılayıcı, jiroskop ve ivmeölçer birleştirilmesi sonu-

cunda yaklaşık belirlenen açılardaki sapmalar bulunarak gerekli iyileştirmeler yapılır.  

 

Mesafe Ölçer ve Çarpışma Önleyici Sistemler 

Mesafe sensörleri, arazi takibi , hassas gezinme, iyileştirilmiş iniş davranışı ( menzil 

yardımı ), yükseklik  sınırlarının uyarılması, çarpışma önleme işlemleri için kullanılmaktadır. 

Bu bölümde, PX tarafından desteklenen mesafe sensörleri, tüm telemetri verileri, test ve simü      

lasyon bilgileri için gereken genel yapılandırmalanmalar anlatılacak ve seçilen ürünler belir-

tilecektir.  

Ortak telemetre yapılandırması  EKF2_RNG_ * parametreleri kullanılarak belirtilir . Bu para-

metre etkinleştirilirse, tahmin sensörü, mesafe sensörü birincil yükseklik kaynağı olmasa bile 

yüksekliğini tahmin etmek için telemetre ölçümlerini kullanır. Bunu yalnızca aralık ölçüm 

koşulları karşılandığında yapmktadır. Bu, telemetrenin, rotor ayarlarından kaynaklanan 

parazitinin aşırı olduğu ve EKF durum tahminlerini bozabileceği kalkış ve iniş gibi düşük hız 

ve düşük irtifa işlemleri sırasında kullanılmasını sağlar. Dikey kalkış ve iniş yapılan yerlerde 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve  EKF2_RNG_A_HMAX değerine ulaşıncaya kadar yatay 

uçuş gerçekleşmez. Araç hareketi birincil yükseklik sensörü ile telemetri arasında tekrar 

tekrar geçişe neden oluyorsa, yerel konum başlangıç noktasında bir ofset birikebilir. Ayrıca 

telemetri ölçümleri daha az güvenilirdir ve beklenmedik hatalarla karşılaşabilir. Bu neden-

lerden dolayı değer 1 olarak düzenlenerek temel yapılandırma işlemleri için ilk adım atılmış 

olur, 

Değerler: 

*cos *sin *sin *cos *sin

*cos *sin

mag mag mag mag

mag mag mag

XEM XM YM ZM

YEM YM ZM

 

 

=  + − 

= +

https://docs.px4.io/v1.9.0/en/flying/terrain_following_holding.html#terrain_following
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/flying/terrain_following_holding.html#range_aid
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/flying/terrain_following_holding.html#range_aid
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/sensor/rangefinders.html#testing
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/sensor/rangefinders.html#simulation
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/sensor/rangefinders.html#simulation
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/sensor/rangefinders.html#configuration
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_RNG_AID
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0: Mesafe yardımı devre dışı 1: Aralık yardımı etkin 

Bununla beraber diğer parameter yapılandırmaları aşağıdaki gibidir 

• EKF2_RNG_POS_X , EKF2_RNG_POS_Y , EKF2_RNG_POS_Z - X, Y, Z yönlerinde araç 

ağırlık merkezinden uzaklıkta telemetrenin ofseti için. 

• EKF2_RNG_PITCH - 0 derecelik (varsayılan) bir değer, sensörün aracın dikey ekseni ile tam 

olarak hizalı olduğu anlamına gelir (yani düz aşağı), 90 derece ise telemetrenin ileri baktığını 

gösterir. Sıfır olmayan değer kullanılıyorsa, yere göre olan mesafeyi hesaplamak için basit 

trigonometri kullanılır. 

• EKF2_RNG_DELAY - tahmin edici sensörden ulaşan verilerin yaklaşık gecikmesi. 

• EKF2_RNG_SFE – Telemetri sistemine bağlı gürültü ölçekleyici. 

• EKF2_RNG_NOISE - Telemetri için ölçüm gürültüsü. 

 

Arazi takibi, bir aracın alçak irtifalarda seyahat ederken otomatik olarak yer seviyesinin 

üzerinde sabit bir yüksekliği korumasını sağlar. Bu, engellerden kaçınmak ve çeşitli arazilerde 

uçarken sabit yüksekliği korumak için gerekmektedir.  PX yükseklik tahminini yapmak için 

EKF tahmin cihazının çıktısı kullanır. Yere olan mesafe değiştikçe, yükseklik ayar noktası 

yerden yüksekliği sabit tutmak için ayarlanır.Çok daha yüksek irtifalarda güvenlik riski 

oluşması durumlarına karşın, tahminci mesafe sensörü verilerinin geçersiz olduğunu bild-

irdiğinde, araç daha düşük bir irtifaya geçer ve yükseklik verileri için barometreyi de kulla-

narak neredeyse sabit bir yükseklikte uçar.Daha kesin olarak, 

araç EKF2_HGT_MODE'de tanımlandığı gibi birincil yükseklik verileri kaynağını kullana-

caktır . Bu, varsayılan olarak barometredir.Arazi takibi, MPC_ALT_MODE olarak ayar-

lanarak etkinleştirilir. 

 

 Arazi tutuşu , bir alçak irtifada yatay olarak dururken irtifa kontrol modlarında bir aracın 

yerden yüksek bir mesafeyi daha iyi korumasına yardımcı olmak için bir mesafe sensörü 

kullanır. Bu, bir aracın barometre sapması veya rotor undan oluşan aşırı barometre paraziti 

nedeniyle yükseklik değişikliklerinden kaçınmasına izin verir. Arazi tutuşu da 

MPC_ALT_MODE olarak ayarlanarak etkinleştirilir. 

Arazi tutuşu, yükseklik tahminini sağlamak için EKF tahmincisinin çıktısını ve yükseklik ayar 

noktasını sağlamak için tahmini arazi yüksekliğini (ayrı, tek durumlu arazi tahmincisi kulla-

narak mesafe sensörü ölçümlerinden hesaplanır) kullanır. Dış kuvvetler nedeniyle toprağa olan 

mesafe değişirse, yükseklik ayar noktası, yerdeki yüksekliği sabit tutacak şekilde ayarlanır 

Aracın engellerin üzerinden uçması veya engelle karşılaştığında refleks göstermesi, tahmin 

edicinin dahili veri tutarlılığı kontrolleri nedeniyle telemetri verilerini reddetmesine yol 

açabilir, bu da tahminci yalnızca ivmeölçer tahminlerine güvenirken yüksek irtifa tutma ile 

sonuçlanabilir. 

Bu tür bir senaryo, bir araç zeminden neredeyse sabit bir yükseklikten bir eğime 

yükseldiğinde meydana gelebilir, çünkü ivmeölçerden tahmin edilen mesafeli telemetri 

yüksekliği değişmez. 

ECL, ölçüm ve mevcut durum arasındaki hatayı, ayrıca bulunduğu bölgedeki resmi regüla-

syonlar sonucu belirlenen değerler ölçüsünde tahmini varyansını ve ölçümün varyansını dik-

kate alarak tutarlılık kontrolleri yapar. Kontroller başarısız olursa telemetri verileri red-

dedilecek ve ivmeölçerden yükseklik tahmin edilecektir. 5 saniyelik tutarsız verilerden sonra, 

https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_RNG_POS_X
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_RNG_POS_Y
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_RNG_POS_Z
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_RNG_PITCH
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_RNG_DELAY
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_RNG_DELAY
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_RNG_SFE
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_RNG_NOISE
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_HGT_MODE
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_HGT_MODE
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_HGT_MODE
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#MPC_ALT_MODE
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#MPC_ALT_MODE
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tahminci mevcut mesafe sensörü verileriyle eşleşecek şekilde durumu (bu durumda yükseklik) 

sıfırlar. Ölçümler, örneğin araç inerse veya tahmini yükseklik ölçülen telemetre yüksekliğine 

uyacak şekilde sürüklenirse tekrar tutarlı hale gelebilir. Pürüzlü yüzeylerde örn. Ağaçların sık 

olduğu bir alanda telemetri performansı nispeten düşük olabilir, bu da gürültülü ve tutarsız ve-

rilere neden olabilir. Bu  durum yine kötü irtifa tutuşuna yol açar. Tüm bu olası tutarsızlıkla-

rın önüne geçmek için EKF2_HGT_MODE = 2 değerinde etkinleştiştirilebilmektedir. 

Range Aid yani mesafe durumu ile ilgili yapılandırmalar için, düşük hız / düşük irtifa işlemi 

sırasında yükseklik tahmininin birincil kaynağı olarak bir mesafe sensörü kullanır, ancak aksi 

takdirde EKF2_HGT_MODE'de tanımlanan birincil yükseklik verisi kaynağını 

kullanır . Barometre kurulumu ve rotordan kaynaklanan parazitin aşırı olması ve EKF durum 

tahminlerini bozabileceği durumlarda öncelikle kalkış ve iniş için tasarlanmıştır . 

Mesafe(menzil) yardımı, araç dururken irtifa tutuşunu iyileştirmek için de kullanılabilir. 

Menzil Yardımı , EKF2_RNG_AID = 1 ayarlanarak etkinleştirilir. 

Menzil yardımı ayrıca şu EKF2_RNG_A_parametreler kullanılarak yapılandırılır : 

• EKF2_RNG_A_VMAX : Menzil yardımının devre dışı bırakıldığı maksimum yatay hız. 

• EKF2_RNG_A_HMAX : Aralık menzilinin devre dışı bırakıldığı maksimum yükseklik. 

• EKF2_RNG_A_IGATE : Menzil yardımı tutarlılığını kontrol eder (menzil yardımı devre dışı 

bırakılmadan önceki hatanın ölçüsü) 

Belirtilen parameter yapılandırmaları Pixhawk ve birçok otokontrolcü ile  ile uyumlu çalışan 

LightWare firmasının üretmiş olduğu SF10/B ve SF10/C lidar modelleri üzerinden yapılacaktır. 

B modelinin ölçüm aralığı 50 metre C modeli ise 120 metredir. Aracın üzerine ko-

numlandırılacak 1 adet C modeli 2 adet b modeline ek olarak  iç mekanlarda ve düşük dış mekan 

ışık koşullarında, bir aydınlatma bileşenine ihtiyaç duymadan da çalışan birlikte temel, verimli 

düşük seviyeli bilgisayar görme görevlerini yerine getirmek için serbestçe yeniden program-

lanabilecek PXFlow ürünü ile entegre çalışacak bir çarpışma önleyici sistem yapısı sayesinde 

seyrüseferin kalitesi arttırılmış, otonomi seviyesi daha yükseğe çıkarılmış, uçuş güvenliği 

açısından çok daha emniyetli bir yöntem elde edilmiş olacaktır. Tüm bunlara ek olarak Thete 

firmasının üretmiş olduğu 360 derece çekim yapabilen yüksek çözünürlüklü 1 adet Theta V 

modeli ile ilgili entegrasyon çalışmaları yapılmaya başlanmış olup. İlk kez bir uçan araba kon-

septinde 360 derece çekim kabiliyetine sahip kamera üzerinden hem görünütüleme hem de 

güvenlik amacıyla kullanılan çarpışma önleyici sistemleri destekleyici bir bileşen kullanılmış 

olacaktır. Theta V modeli incelendiğinde veri yolları ve bağlantı işlemlerinin sisteme uyum 

sağladığı görülecektir. Burada önemli olan unsur alınan görüntünün anlamlı veriye dö-

nüştürülebilmesi için ekibimiz tarafından yapılan çalışmalardır. 

 

Bu çalışmaların temel yapısı şu şekildedir;  

Derin öğrenme yaklaşımları ile nesne takibi ve/veya nesneden kaçınma yapılabilmesi için çok 

sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda literatürde bulunan 7 farklı nesne takip yönt-

emi ile derin öğrenme tabanlı nesne takip yöntemini karşılaştırmışlardır. Yürütülen 

karşılaştırmalı test çalışmalarında gerçek zamanlı nesne takibi ve engelden kaçınma işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. Kullanılan veri setleri ani nesne kayıpları, dinamik arka plan ve değişen 

ışık ortamı gibi karmaşık ve zor arka planlar içermektedir. Karşılaştırılan yöntemler genel 

olarak piksel yoğunluk değerleri, Haar özellikleri ve histogram gibi özniteliklerden fayda-

lanmaktadırlar. Hareketli kameradan hareketli nesneden kaçınma işlemi yapılırken yazılım 

https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_HGT_MODE
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_HGT_MODE
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_RNG_AID
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_RNG_A_VMAX
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_RNG_A_HMAX
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/advanced_config/parameter_reference.html#EKF2_RNG_A_IGATE
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bileşenleri (QT ortamında OpenCV bileşenleri kullanılacaktır) açısından en temelde yapılan 

dört işlem sırasıyla şu şekildedir;  

o İşlenecek Her görüntü için öznitelik çıkarılıyor (Feature Detector )  

o Önceki görüntüdeki özniteliğin Bir sonrakindeki özniteliklerle eşleştirilmesi 

(Matching) gerçekleştiriliyor.  

o Eşleştirme sonunda elde edilen noktalar ile homography matrsi hesaplanıyor 

(findhomography ) . Bu matris ile Önceki görüntü sonraki üzerine dö-

nüştürülüyor. (warpPerspective)  

o Son aşama da ise arka plan silme olan, görüntüler arası farkı almak. 

Seyrüsefer sisteminin bir diğer önemli bileşeni güzergah belirleme yöntemi ve sistematiğidir. 

Uçan araba konseptlerinin otonomluk alanındaki çalışmaları hiyerarşik olarak birbirinden 

ayrılabilir Bu çalışmalar, insansız hava araçlarında yer alan Akıllı Karar Verme Mimarisi (UAS 

Intelligence Decision Making Architecture) ile gruplanabilir. Belirtilen mimari yapı, temel 

olarak 4 ana katmana ayrılmaktadır. İlk katmanda yer alan çalışmalar uçuş sırasında 

oluşabilecek hataların en aza indirilmesini ve giderilmesini hedeflemektedir. İkinci katmandaki 

çalışmalar ise aviyonik alanındadır. Bu çalışmaların ana hedefi uçağın 3 boyutlu uzayda anlık 

hareketlerini planlamaktır. Üçüncü katmanda yer alan çalışmalar ise otonom güzergâh plan-

lama üzerinedir. Bu katmandaki çalışmaların amacı başlangıç ve varış noktaları arasında plat-

formu etkin şekilde yönlendirmektir. Son katmandaki çalışmalar ise araçlarınn görev amaçları 

ve kısıtları, diğer unsurların hareketleri ve durumsal farkındalık bilgilerine istinaden daha üst 

seviyede yapılan planlamalara yöneliktir. çalışma ise üçüncü katmanda bulunan otonom 

güzergâh planlama (Autonomous Path Planning) alanındaki hususlara odaklanmaktadır. Ancak, 

geliştirdiğimiz model, dördüncü katmanda yer alan daha üst seviyedeki bazı uygulamalarla 

(görev planlaması gibi) kullanılmaktadır. Uçan arabalarda güzergâh planlama, uçuş başlangıç 

noktasından varış noktasına erişene dek çeşitli kısıtlar altında üzerinden geçilecek noktaların 

belirlenmesi olarak nitelendirilebilir. Otonom güzergâh planlama alanındaki yapılan çalışma-

larda aracının performans kabiliyetleri, operasyonel ortam şartları, temel uçuş kuralları ve görev 

nitelikleri gibi kriterleri dikkate almak, uçan arabaların kendilerine verilen görevleri etkinlikle 

icra etmelerine katkı sağlayacaktır. Gerçeğe yakın faktörlerin güzergâh planlamalarına dahil 

edilmesiyle İHA’larının daha emniyetli ve daha güvenilir otonom uçuşlar gerçekleştire-

bilecekleri öngörülmektedir. Ayrıca bu faktörlerin dikkate alınması, uçuş öncesinde daha 

gerçekçi planlamaların yapılmasını sağlayacağı değerlendirilmektedir. Uçuş öncesi planlama 

safhasında ve gerçek zamanlı uçuş esnasında güzergâh, A* sezgisel arama algoritması ile 

hesaplanmıştır. Sezgisel arama algoritmaları birçok alanda kolay uygulanabilirliği nedeniyle 

güzergâh planlamada sıklıkla kullanılmaktadır. A* arama algoritmasına ait amaç fonksiyonunu 

f(x) belirtilmektedir. g(x) başlangıç düğümünden o anki düğüme x, geliş maliyetini gösterirken 

h(x) varışa olan sezgisel maliyeti ifade etmektedir.    

f(x) = g(x)+ h(x) (5)  

 A* algoritması, sezgisel arama algoritmaları arasında en yaygın kullanılan algoritmalar 

arasında yer almaktadır. A* algoritması kabul edilebilir sezgisellerle çalıştırıldıklarında opti-

mal sonuçlar bulmaktadır.  Uçuş sistemi tasarlanırken, geniş bir kitle tarafından kullanılmış 

olması ve aramayı başlangıçtan varışa doğru (forward) yapmasından dolayı A* arama algorit-

ması tercih edilmiştir. A* algoritması haricinde gerçek zamanlı planlamagerektiren or-

tamlarda kullanılabilen çeşitli sezgisel arama algoritmaları da bulunmaktadır. 
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11. Tasarlanan araç ile ilgili sıralanan performans değerleri ve doğrulamasını 

açıklayınız. 
 

11.1.   Yolcu kapasitesi 

2 kişik olarak planlanmıştır. Ortalama yolcu ağırlığı ise 200 kg olarak belirlenmiş-

tir. 

11.2.   Yakıt tipi ve kapasitesi(elektrik, benzin, vb.) 

Kullanılacak olan yakıt tipi elektrik olarak seçilmiştir. Madde 10.2 ve Madde 10.3 birbirleriyle 

ilişkilendirilerek cevaplandırılmıştır.  SoC, bataryada geri kalan enerjiyi tanımlamak için 

kullanılır ve genellikle yüzde cinsinden ifade edilen bir terimdir. (SOC) yüzde olarak 

hesaplanır ve kullanıcıya gösterilir. Yeni bir batarya tamamen şarj edildiğinde SoC nominal ka-

pasitesinin %100'ü olarak kabul edilir. Öte yandan tamamen boşaltıldığında, SoC %0 olarak 

kabul edilir. Bir bataryanın SoC'sini belirlemek için kullanılan birçok yöntem vardır.  Bizim 

kullanacağımız Coulomb sayma yöntemiyle SoC belirlemedir. Bu yöntem bataryanın kalan ka-

pasitesini belirlemek için bataryaya giren ve çıkan akımları ölçer ve bu akımların toplamsal 

olarak hesaplanmasıyla göreceli SoC bilgisi verir. Bataryanın kapasitesi, batarya kullanıldıkça 

(yaşlandıkça) kademeli olarak azalmaktadır. Bu nedenle uzun süre kullanılan batarya tam dol-

durulduğunda şarj durumu %100 göstermesine rağmen yeni alındığındaki tam kapasitede de-

poladığı enerjinin yaklaşık %75-%80 değerleri kadar enerji depolayabilmektedir. Batarya 

tasarımına dair veriler bir TI yazılımı olan Battery Management Studio (bqStudio) aracılığıyla 

denenmektedir. Batarya kapasitesi için seçimi yapılacak olan pil gruplarının ve toplam ağırlık 

faktörüyle ilgili denemeler devam etmektedir. Bununla birlikte NCR18650GA ile ilgili hesapla-

malar yapılmış olup temel hesaplamalar datasheette verilen bilgiler baz alınarak yapılmıştır. 

Lityum tabanlı bataryalar, hücre elektrokimyasal özellikleri sebebiyle bir takım tasarım sınırla-

malarına sahiptir. Bunlar aşırı şarj, aşırı deşarj ve aşırı sıcaklık sınırlamalarıdır. Lityum tabanlı 

hücreler bu kısıtlar gözetilmeden kullanıldığında yanma, ergime, patlama gibi geri dönüşü 

mümkün olmayan kazaların meydana gelmesine neden olabilmektedir. Bu sebeple lityum 

tabanlı enerji depolama ünitelerinde batarya güvenliğini sağlamak, servis ömrünü arttırmak, 

şarj ve sağlık durumlarını kontrol ederek batarya performansının iyileştirilmesi için batarya 

yönetim sistemlerine (BMS) ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılacak olan yöntem olarak pasif 

dengeleme belirlenmiştir. NCR18650GA modeli referans alınarak 15 serilik modüller 18lik 

parallel modül olarak bağlanacaktır. Bu şekilde 56V 63Ah elde edilecek olup toplamda 

34,965kWlık bir güce sahip olacaktır. Menzil için tüketim miktarı 300 Wh/km ortalama değer 

olarak alınırsa (hava ve kara) menzili kayıplarla beraber 107 km civarında olacaktır. 

 
 

11.3.   Kalkış ve uçuş için gerekli güç 

 

Fırçasız motorlar gelişen teknolojiyle beraber birçok alanda kullanılmakta olup, ro-

botik alanda da kullanılmaya başlanmıştır. Bu motorlar radyo kontrollü sıklıkla kullanılmak-

tadırlar. Bu alanda kullanılmalarının ana sebeplerinden biri diğer motorlara göre yüksek perfor-

mans sergilemeleridir. Fırçasız motorların diğer motorlara göre daha sessiz çalışma, elektriksel 

gürültü oluşturmama, daha kolay bakım, daha uzun ömür, daha hızlı çalışma ve daha güçlü 
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torklara sahip olma gibi avantajları seçimizi etkiyen kriterler olmuştur. Fırçasız motorlar iç 

yapılarına göre inline fırçasız motorlar ve outline fırçasız motorlar olmak üzere ikiye ayrılırlar: 

Outline fırçasız motorların rotor kısmı dış tarafta, stator kısmı iç taraftadır. Stator kısmı sabit, 

rotor kısmı ise sabittir. Outline motorların özellikleri Inline motorların özelliklerinin tam ter-

sidir. Hızları düşük fakat voltaj başına torkları daha yüksektir. Bu sebeple hava araçlarında bu 

motorlar kullanılmaktadır. Motor, uçan arabanın ileri gidişini sağlayan, taşıma üretip 

havalanmasını sağlayan kuvveti ve karada sürüş için gerekli olan üretir. Yüksek devir, verim-

lilik ve tork amacıyla, voltaj başına yüksek tork oluşturan Outrunner Brushless Motor boyutları 

motorun gücünü belirlemektedir. Motor büyüdükçe verimlilik artarken boşta çektiği akım da 

artacağından optimum değeri seçilmelidir. ESC devrelerinin çalışma prensibi motorların 

sargılarına sırayla PWM dalgası göndermektir. Fırçalı motorlar DC motorlar olup ESC ile 2 

uçtan sürülürler. Fakat fırçasız motorlar trifaze motorlardır ve 3 uçtan sürülürler. Bu motorlarda 

kullanılan ESC’ler, DC motorlarda kullanılan ESC’lere göre daha karmaşık bir yapıya sa-

hiptirler. Pilin 2 ucundan almış oldukları DC gerilimi, 3 kablo ile AC olarak motora 

gönderirler. Fırçasız motorlar için kullanılan ESC’ler bir frekans konvertörü gibi çalışmaktadır-

lar. Gerilime bağlı olarak değil, frekansa bağlı olarak devir sayısını değiştirmektedirler. Esc, 

motora gerekli akımı sağlayabilecek güçte seçilmiştir. Yapılan hesaplamalara göre maksimum 

gazda çekilen amper miktarına göre ESC seçimi yapılmıştır.  

 

𝐹: İ𝑡𝑘𝑖 𝑁 , 𝑑: 𝑃𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑒 ç𝑎𝑝𝚤 𝑖𝑛𝑐ℎ , 𝑅𝑃𝑀: 𝑝𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑢 𝑑𝑎𝑘,  p𝑖𝑡𝑐ℎ: 𝑝𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑏𝑖𝑟 

𝑡𝑢𝑟𝑑𝑎 𝑘𝑎𝑡 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑙 𝑖𝑛𝑐ℎ , 𝑉0: 𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑦ö𝑛𝑙ü 𝑝𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑒 ℎ𝚤𝑧𝚤(𝑚/𝑠) 

  Yukarıda verilen denklem Tübitak İHA dökümanları içerisinde olup ekibimiz tarafın-

dan ihalarda denenmiş ve bir İHA için optimum değerler bulunurken dikkat edilmesi gereken 

aşamalar deneyimlenmiştir. Aynı yöntem ile uçan araba konseptinin itki gücü de 

hesaplanmaktadır. Altair FluxMotor program üzerinden motor parametrelerini karşılaştırmak 

ve bir yandan da yukarıda verilen denklem ile uyumunu sağlamak için çalışmalara devam 

edilmektedir.  
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11.4. Araç ağırlık kırılımı ve bu ağırlığı taşıyabilecek pervane, kanat vb. 

Boyutlandırması. 

Pervane, itki sistemi tasarımının birinci etabını oluşturmaktadır. Sağlanılan verimin daha 

yüksek olması amacıyla pervaneler pürüzsüz bir yüzeysel yapıya sahip olanlar arasından seçilmiştir. 

Böylelikle, pervaneler üzerindeki hava akışının düzgün bir yapıda olması ve üzerinde kopmalar 

yaşanmaması hedeflenmiştir. Pervanemiz, pürüzsüz yüzeyi ve dayanıklı malzemesi sayesinde uçan 

arabaya olağanüstü manevra kabiliyeti ve güvenilir dayanıklılık sağlar. Herhangi bir kaza halinde 

bütün kuvveti motora veya kasaya ileteceği için daha fazla kırıma neden olabilecek dayanıksız malze-

meden kaçınarak, dayanıklı malzeme tipi seçilmiştir. Hafif, esnek ve sağlam yapısıyla malzememiz; 

etkin bir biçimde kontrol edilebilir ve hızlı uçuşa uygundur Pervane boyu küçüldükçe cihazın ma-

nevra kabiliyeti artacağından ve daha seri sergileyeceğinden dolayı pervanemiz gerekli kalkışı 

karşılayabilecek değerlerin yanı sıra bu özellkikleri de dikkate alınmıştır. Pervane hatvesi: Pervanenin 

dönüş açısıdır. Pervanenin ittiği havanın hızını etkiler tasarımımızın ihtiyacı olan özelliklere göre orta 

değerlerde hatve seviyesine sahip pervane kullanılmıştır.  Kanat boyutu ve profili çizimde belir-

tilmiştir. 

11. Maliyet hesaplamanızı yazınız. 

11.1. Sabit Maliyet (Araç Birim Maliyeti vb.) 

Yapılan piyasa araştırmalarına dayanarak, bütün alt sistemlerin tek bir prototip için 

maaliyeti 198.871 TL olarak belirlenmiştir. Seri üretim aşamasında 105 bin TL’ye 

kadar düşmektedir. ( Bütün firmalar ile telefon veya mail yoluyla iletişime geçilip 

araç gövdesi için gerekli olan kalıptan, ihtiyaç duyulacak vidalara kadar hepsi ile 

ilgili fiyat bilgisi alınarak belirlenmiştir) 

 

 

Bileşen Fiyat 

Cube Otopilot Pixhawk 2.1 + Here GNSS 
Combo Paket 

 

3566 TL  

Sensörler ve Kameralar 5215 TL 

Elektronik Komponentler  

(Tamamlayıcı PC, Tablet, Joystick) 

5.300 TL 

Kabuk ve Şase 14.440 TL 

Araç Alt Takım Malzemeleri  6800 TL  

Batarya 26.300 TL 

Motorlar 38.350 TL 

ESC 4200 TL 
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İzolasyon Malzemeleri 5.600 TL  

Montaj Malzemeleri (Kullanılacak Aletler Da-

hil) 

 4800 TL 

Prototip Hata Payı  24.300 TL 

Ar- Ge İnsan Kaynağı  60.000 TL 

Genel Toplam 198.871 TL 

 

11.2. Değişken Maliyet (Kullanım Maliyeti, bakım maliyeti) 

Kullanım ve bakım maliyetleri kullanıcının tercihine bağlı olup. Sunucular üzerinden yapılabi-

lecek veri akışı/ ve işlem kabiliyetine bağlı olarak opsiyonlar oluşturulacaktır. Örneğin; Web 

sunucular üzerinden tasarlanacak olan sistemde araç kullanılırken çekilen görüntülerin veya 

işlenmek istenen görüntülerin opsiyonel olarak sunulması planlanmaktadır. Bununla beraber 

üretim aşamasında kurulacak olan tesis, kamu kurumları tarafından serfitikalandırma süreçleri 

için ortaya çıkan maliyet konusunda SHGM ve ilgili kurumların yayınladıkları genelgeler ve 

kanun maddeleri incelenmiş olsa da regülasyonlar konusunda net bir mali bilgiye ulaşılama-

mıştır. Bu yüzden bu maddeler şu an için değişken maliyet kategorisine alınmıştır. 

 

12. Gereksinim Doğrulama Metotlarınızı Yazınız. 

Uçan araba tasarımımızda öncelikli olarak güvenli komponentler kullanılması için yapılan 

birçok araştırma sonucu en uygun sistemler belirlenmiştir. Bu sistemlerin üretim maliyetleri 

incelenmiş olup ekibimizin yaptığı detaylı fizibilite çalışmaları sonucunda tasarımın güvenlik 

ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak ve kullanıcısına konforlu bir kullanım sunarak verimli bir 

taşıt sistemi oluşturmak amaçlanmıştır. Kullanmaya karar verdiğimiz komponentler minimum 

ihtiyaçlar kapsamında belirlenecek olup bu sistemde kullanılabilecek en doğru gereksinimleri 

ekibimizle yaptığımız sayısal hesaplamalar ve detaylı araştırmalarla beraber, bu ekipmanların 

birbirleriyle çalışma uyumları incelenerek en doğru seçimler yapılacaktır. Kullanılacak ekip-

manların seçimi belirli öncelik sıralamasına göre yapılır. Bu sıralama; Zorunlu gereksinimler 

(Güvenlik sistemi ekipmanları), tasarımın temel ihtiyaçları olan komponentler, yazılım sistem-

leri, yedek sistemler-(Kullanıcı ve Sistem Gereksinimleri, Fonksiyonel ve Fonksiyonel Olma-

yan Gereksninimler) şeklindedir. Gereksinim mühendisliğine dair metodolojik kavramlar 

incelenmiş ve birçok farklı kaynakta yaptığımız araştırmalar sonucu tasarım ve girişimcilik 

çalışmalarında en iyi gereksinim doğruluk metotlarının ve önem sıralaması bu şekilde olduğu 

görülerek bu doğrultuda çalışmalar sürdürülmesi ekibimizce uygun görülmüştür.  

 

 

İster  Gereksinim  Doğrulama 

Kullanıcı araç içerisinde 

oluşabilecek herhangi ters 

bir durumda araçtan hızlı 

şekilde çıkabilmelidir. 

Araç kapılarında kullanıcının 

ulaşabileceği ve kolay 

kullanılabilecek olan kapı 

açma kolu olmalıdır. 

Kullanılan kapı açma kolu 

her yaşta ve güçte insanın 

kullanabileceği kolaylıkta 

olmalıdır. 
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Kullanıcı hem araç 

yerdeyken hem havadayken 

aracın hareketlerinden fazla 

etkilenmemelidir. Aynı za-

manda bulunduğu konumu 

koruyabilmelidir. 

Araç kabininde kullanıcıyı 

koruyacak bir emniyet kemeri 

bulunmalıdır. 

Kullanılacak emniyet kemeri 

araç hem yerdeyken hem de 

havadayken yaş ve kilo fark 

etmeksizin korumalıdır. 

Araç seyir halinde iken 

(hava veya yer) kullanıcı 

aracın arkasını ve yanlarını 

geniş açıda görebilmelidir. 

 Aracın yanlarında açı oranı 

ayarlanabilir ve yere iniş 

yapacağı sırada ineceği yeri 

görebilecek kamera ve sensör 

sistemi sayesinde elde edilen 

veriler araç içerisindeki mul-

timedya ekranına 

yansıtılmalıdır. 

 Araç içerisindeki multi-

medya ekranına verileri 

aktarabilecek kamera sistem-

leri ve sensörler 

kullanılmalıdır. 

Kullanıcı aracın 

yüksekliğinden dolayı çevre 

etkenlerden haberdar olma-

lıdır. 

Aracın dört bir tarafında 

ilgili yakınlık sensörleri 

bulunmalı ve gerekli du-

rumlarda sesli uyarıcılar ile 

desteklenmelidir. 

Kullanılacak olan bu sensör-

ler etkili bir biçimde 

çalışmalıdır. Uyarıcı ses 

kullanıcı tarafından tam 

olarak algılanmalıdır. 

Aracın bütün telemeteri ver-

ilerinden kullanıcı haberdar 

olmalıdır. 

Araç içerisinde anlık bilg-

ilerin görünebileceği bir mul-

timedya ekranı olmalıdır. 

Kullanılan multimedya 

ekranı sesli ve dokunmatik 

olarak kontrol edilmeli ve 

seyir halinde iken gerekli du-

rumlarda kullanıcıyı uyarma-

lıdır. 

Aracın iniş ve kalkış du-

rumlarında kullanıcı 

sarsıntıdan etkilen-

memelidir. 

Araçta kullanılacak 

tekerleklerin ve amortisör-

lerin aracı sarsmayacak 

şekilde seçilmesi gerekmekte-

dir.  

Aracın mekanik ve aero-

dinamik yapısına uygun 

tekerlek ve amortisör sistemi 

seçilmelidir. 

Oluşabilecek olumsuz hava 

koşullarında kullanıcının 

yol ve mesafe görüşü engel-

lenmemelidir. 

Aracın ön cam bölümünde 

camın temizliği ve ay-

dınlatma sistemi bulun-

malıdır. 

Kullanılacak olan kompo-

nentler aracın içindeki multi-

medya ekranından kontrol 

edilmeli ve olumsuz hava 

koşullarının durumuna göre 

bir otonomiye sahip olma-

lıdır. Görüş seyir 

halindeyken güvenlik açısın-

dan son derece önemlidir. 

Olası bir kaza durumunda 

araç içindekiler minimum 

düzeyde zarara uğramalıdır. 

Kullanılan yapı malzemesi 

sağlam, dayanıklı ve olası 

çarpmalara karşı korunaklı 

olmalıdır. 

Kullanılacak malzemeler 

ekstrem durumlarda bile 

araç içerisine etkiyi minimum 

düzeyde aktarmalıdır. 

Aracın bütün aksamları ve 

kullanıcılar dahil 

olmaküzere maksimum 

Gerekli hesaplamalar yapılıp 

motor gücü bu ağırlığı 

kaldıracak düzeyde olmalı. 

Motor-pervane-güç sistem-

leri daha önce denenmiş ve 

bilimsel olarak doğrulanmış 
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ağırlık belirlenmeli buna 

ilişikin motor-güç-pervane 

seçimi yapılmalıdır. 

Güç sistemi motor-pervane 

ikilisinin istediği değerleri 

karşılayabilmeli. 

yöntemler izlenerek oluştu-

rulmalıdır. 

Aracın kontrolcüsünün has-

sasiyeti ve otonomi seviyesi 

yüksek olmalıdır. 

İşlemci altyapısı güçlü, çevre 

birimleri açısından çeşitli 

sensörlerle uyumluluk 

sağlayabilen bir kontrolcü 

seçilmelidir. 

Herbir modülü ile ilgili bütün 

bilgilerin açık olduğu, test ve 

geliştirme süreçleri esnek 

olan bir kontrolcü 

kullanılmalıdır. 

 

13. Tasarım görselinizi ekleyiniz. 

Tasarımı yapılan taşıt toplam 2 yolcu taşıması planlanmıştır. Yolcu ile birlikte toplam 

ağırlığımızın 500 kg olması beklenmektedir. GOE 387 kanat profilimi kullanılmış olup kanat 

açıklığı 190 cm dir. Taşıt kanatlar üzerinde bulunan edf motorları aktif olarak kullanılmaksızın 

250 km ulaştığında uçuş moduna geçebilmektedir. Bu hızın altında araba modunda hareket 

edebilmektedir. Kanatlar üzerinde bulunan EDF motorlarını kullanarak piste ihtiyaç duymadan 

kendi ağırlığını taşıyarak uçuş moduna geçecek gücü sağlamaktadır. 
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14. Kaynakça  

İnsansız Hava Aracı: Ne Kadar Güvenilir? - Yüksel KENAROĞLU 

İnsansız Hava Araçları için Çok Kriterli Güzergâh Planlama Modeli -Nafiz ARICA Halil 

CİCİBAŞ Kadir ALPASLAN DEMİR 

İnsansız Hava Araçları İçin Modüler Bir Simülasyon Tasarım Örneği -Kadir Alpaslan 

DEMİR, Halil CİCİBAŞ, Nafiz ARICA 

İnsansız Bir Hava Aracı Modelinin Üç Boyutlu Tasarımı, Analizi ve Simülasyonu-

İsmet ÇUHADAR- Mahir DURSUN-Ahmet AKSÖZ 

İnsansız Hava Araçları İçin Otonom İniş Sistemi Simülatörü Tasarımı- Oğuzhan Bay-

raktar,Faruk Özdemir,Ömer Çetin,Güray Yılmaz 

Autonomous UAV System Development for Payload Dropping Mission Ghozali S. Hadi-Ri-

valdy Varianto-Bambang Riyanto T-Agus Budiyono 

Elektronik Uçuş Kontrol Sistemleri  Aytekin BAĞIŞ , Mehmet KONAR 

Havacılık Alanında Teknolojik Malzeme Kullanımı- Alper UYSAL, Ayşegül AKDOĞAN 

EKER 

İnsansız Hava Aracı Kazalarının Önlenmesi  İçin Risk Ölçümü ve Yönetimi Modeli-

Hüdayim BAŞAK- Murat GÜLEN 

 İnsansız Hava Araçları için Donanımlı Döngü Tabanlı Otomatik Pilot Yaklaşımları 

Geliştirilmesi- Halim KORKMAZ, Onur Baki ERTİN, Övünç ELBİR 

Tam Elektrikli Araçlar İçin Özgün Bir Enerji Yönetim Sistemi Uygulaması- Türev Sarıkurt , 

Abdulkadir Balıkçı 

İnsansız Hava Araçları İçin Otopilot Sistemi Geliştirme Projesi Ar-ge Çalışmaları- 

Dilek BAŞARAN BİL 

https://www.uber.com/elevate.pdf - Kentsel Hava Taşımacığına Dair Öngörüler 

 

Elektrikli Taşıt Tasarımı- İsmet KARAKAŞ,  Mustafa PEKCAN 

 

GNSS Destekli Prototip Otonom Araç Tasarımı- Mustafa Kemal Yumruktay 

 

İnsansız Hava Araçlarının Güvenli Kullanımı İçin Spektrum İhtiyaçlarının Belirlenmesi İle 

İlgili Öneriler- Tamer Kök- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

 

https://docs.px4.io/v1.9.0/en/ 
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