
 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EYLÜL 2019  www.mmo.org.tr

20 TEKNOLOJİ DÜNYASI

1 Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Ağustos 2019 tarihli sayısında yayımlanan yazı, Bizim Ada Tecrüme tarafından dilimize çevrilmiştir.  
2 Proje Yöneticisi, ASME

Carlos M. Gonzalez2

Aynı Saatte Teslimat
Same-Hour Air Delivery1 

Matternet

Raleigh, N.C.’ deki WakeMed’ in amiral gemisi hastane ve 
kampüsü dronların ilaç taşıma ve insani yardım amaçları 

geliştirilmesinde bir başlangıç niteliğinde olan UPS ve Mat-
ternet Inc., ortaklığı sayesinde ilaç numunesi teslimatında 
dronları düzenli şekilde kullanan ilk A.B.D. tesisi haline gel-
miştir.

Bu, Federal Havacılık Kurumunun bir drona sözleşmeye bağ-
lı teslimat sözleşmesi kapsamında rutin ticari teslimat izni 
verdiği ilk örnektir. 

FAA buy-in ise Matternet İsviçre’de tıbbi malzeme teslimatı 
için Swiss Post ile ekip oluşturduktan bir buçuk yıl sonra ha-
yata geçmiştir.
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Matternet, haftada beş gün günde en 

az beş ila altı sefer olmak üzere labo-

ratuvar testi için medikal park ve ana 

hastane arasında kan numunelerini 

teslim etmek üzere M2 dronunu kul-

lanacaktır. 

M2 dronu, rüzgarsız koşullarda tek 

şarjla 30 dakika ve 12.5 mile kadar 5-lb 

faydalı yük taşıyabilmektedir. Dört 

elektrikli fırçasız motor drona güç 

üretmekte ve azami hızını 31q mph’a 

kadar çıkartabilmektedir. 18.6 mph 

uçuş seyir hızına ve azami 1.3 mil uçuş 

yüksekliğine sahiptir. 

Şirket, WakeMed kampüsü çevresine 

dronların parkı, şarj, otomatik paket 

alıp verme işlemleri için birkaç istas-

yon kurmuştur.     

Nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehir-

lerde dronların kullanımı hava sahası 

yönetmeliklerinden dolayı birçok zor-

luğu da beraberinde getirmektedir. 

Matternet FAA dron inisiyatifi ile yasal 

onayını da almıştır – Dron uçuşları için 

yeni bir yasal hava sahası seviyesi or-

taya koyan – İnsansız Uçak Sistemlerin 

Entegrasyon Pilot Programı.   

FAA onayını almadan önce, firma 2017 

yılında posta sistemini yöneten kamu 

teşekkülü Swiss Federal Office for Civil 

Aviation and Swiss Post ile ortaklık 

kurmuştur. 

Kuruluşlar dronların yakındaki havaa-

lanı trafiği ve helikopter pistleri ile ça-

kışmamasını güvence altına almak için 

ortak çalışma yürütmüşlerdir.   

Lugano’ daki iki hastane arasında 

teslimat sürelerini 35 dakikadan beş 

dakikaya indiren Matternet’ i labora-

tuvar numunelerini teslim konusunda 

belgelendirdiler. Swiss Post 2018’ de 

hizmetlerini Bern ve Zürih’e kadar ge-

nişletti. 

Bu uçuşlar Swiss Post’un (ve Boeing’ in) 

Matternet’e yatırım yapmasını sağladı. 

Şirketin platform ve uçuş güvenliği 

başkanı Paolo Resmini yapmış olduğu 

açıklamada Matternet’e aynı zamanda 

FAA ile ortaklık için ihtiyaç duyacakları 

verileri de ilettiklerini kaydetti. 

Resmini: “İsviçre çok önceden dron 

yenilikleri konusunda lider ülke olmak 

istediklerini beyan etmiş bir ülkedir”. 

“Güvenlik konsepti oluşturma, fonk-

siyonel süreçler ve bu süreçleri uygu-

layabilecek bir organizasyon oluştu-

rabilmek için bu fırsatı değerlendirip 

düzenleyicilerle (İsviçreli) çalışmak is-

tiyoruz.   

Resmini sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz 

sonrasında bu çerçeveyi Birleşik Dev-

letlere taşıyıp ve A.B.D. Düzenleyicilere 

dron alanında ne yapılması gerektiğini 

bildiğimizi gösterebiliriz.

CEO Andreas Raptopoulos Singularity 

Üniversitesinde öğrenci iken 2011 

yılında Matternet’ in temellerini 

attı. Raptopoulos dronların, tıbbi 

tesislerin birbirinden uzak, ulaştırma 

altyapısının sıklıkla zayıf ve saatinde 

sürekli ve hızlı şekilde işlediği 

gelişmekte olan ülkelerde tıbbi bir 

kolaylık sağlayabileceğine inanmıştı.   

Otomatik malzeme teslimat sistemi 

olarak Matternet’ in M1 dorunun ge-

liştirdi. 

İlk test uçuşu 2014 yılında Papua Yeni 

Gine’ de gerçekleştirildi. Sınır Tanıma-

yan Doktorlarla çalışan Matternet altı 

prototip drondan oluşan filosunu hiz-

mete aldı.   

O tarihten beri, Matternet dronları 

Haiti, Butan, Dominik Cumhuriyeti ve 

Malawi’de tıbbi malzeme teslimatları 

gerçekleştirdi.

Resmini, Matternet’ in ana odağının en 

fazla başarıyı yakaladığı ve topluma 

en çok faydayı sağlayabildiği medikal 

alan olduğunu söylemektedir. 

Resmini: “Şu anda tüm dikkatimizi me-

dikal alan kullanımı üzerine yoğunlaş-

tırdık”. “Dışarıdan bakarsanız, herhan-

gi bir yere çeşitli ebatlardaki fiziksel 

eşyaları taşıyabileceğimiz bir sistem 

oluşturmaya çalışıyoruz”.    

Statista.com’a göre 2025 yılı itibarı ile, 

ticari dron uygulamalarında dünya ça-

pında elde edilecek gelir 12 Milyar $’ a 

ulaşacak. Bu durum havacılık mühen-

disleri ve dron şirketlerine talebi yük-

seltecektir.  

Resmini: “Daha fazla faydalı yük taşıya-

bilmeleri için dronlarımızın boyutlarını 

artırmak kolaydır.” 

“Çözülmesi daha karışık olan problem-

ler ise bizim uçuş güvenliğini nasıl ko-

ordine edeceğimiz, federal yetkililerle 

nasıl çalışacağımız ve dronların hava-

da güvenli şekilde uçmasını nasıl gü-

vence altına alacağımızdır”.


