
   

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

UÇAN ARABA TASARIM YARIŞMASI 

FİNAL TASARIM RAPORU 

                                    SERBEST KATEGORİ                   

   

TAKIM ADI: DrDır10 

TAKIM ID: T3-24834-143 

TAKIM ÜYELERİ: Ali Eren Kılınç, Alp Deniz Çabuk, Batı 

Dakkur, Berke Erbaş, Girayhan Özyüksel, Gökhan Vural, Hakan 

Kayra Doğan, Meriç Yaşar, Mert Musubeyli, Tolga Bahadır 

DANIŞMAN ADI: Sibel Güney Özbayraktar 

 

 



İçindekiler 

1.Tasarımın Genel Tanımı 

1.1. Uçuş ve Sürüş Güvenliği 

1.1.1. Güvenlik Açısından Kabin Tasarımı 

1.1.2. Güvenlik Açısından Parça Tasarımı 

1.2. Etkili Performans 

1.2.1. Güç Ünitesi 

1.2.2. Aerodinamik Özellikler 

1.3. Konforlu Uçuş ve Sürüş Deneyimi 

2. Tasarımın Alt Sistemleri 

2.1. Güç-İtki-Tahrik Sistemleri 

2.1.1. Elektrik Motorları, Batarya ve İtki-Tahrik Sistemleri 

2.1.2. İçten Yanmalı Boksör Motor ve İtki-Tahrik Sistemleri 

2.1.2.1. Boksör Motorun Özellikleri 

 2.2. Aviyonik Sistemler 

2.2.1. Radar Sistemleri 

2.2.1.1. Meteoroloji Hava Radarı (Airborne Weather Radar) 

2.2.1.2. Radyo Altimetresi 

2.2.1.3. Yüzey Hareket Radar (SMR-Surface Movement Radar) 

Kontrolü 

2.2.2. EGPWS (Enhanced ground proximity warning system-Yer yaklaşım 

ikaz sistemi) 

2.2.3. Şimşek Tespit Ağı (LDN- Lightning Detection Network) 

2.2.4. İletişim Sistemleri 

2.2.5. Uçuş Kontrol Kumanda Sistemleri 

2.3. Yarı Otonom Uçuş ve Sürüş Sistemleri 

3. Tasarımın Kullanıcıya Sağlayacağı Faydalar 

3.1. Kara Ulaşımı Alanındaki Ek Faydalar 



3.2. Hava Ulaşımı Alanındaki Ek Faydalar 

3.3. Ek Faydalar 

4. Tasarımın Özgün Yönleri 

5. Üretilebilirlik 

5.1. Plastik Parça İmalatı 

5.2. Kompozit Parça İmalatı 

5.3. Metal Parça İmalatı 

5.3.1. Katmanlı İmalat 

5.3.2. Geleneksel İmalat Yöntemleri 

6. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği ve Nasıl Sağlandığı 

7. Kabin içi ve Çevresel Gürültü Önleme 

7.1. Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

7.2. Çevresel Gürültü 

8. Araç Güvenliği 

8.1. Uçuş Güvenliği 

8.2. Kara Güvenliği 

8.3. Siber Güvenlik 

8.4 Acil İniş Prosedürleri 

8.4.1. İçten Yanmalı Arıza Vermesi Durumunda 

8.4.2. Elektrik Motorlarının Arıza Vermesi Durumunda 

8.4.3. Diğer Durumlar 

8.5. Diğer Güvenlik Önlemleri 

9. Tasarım Görselleri 

10. Kaynakça 

 

 

 



1.Tasarımın Genel Tanımı 

Hazırlanan uçan araba tasarımı; belirli ve özelleşmiş amaçlara en uygun şekilde, öngörülen 

gereksinimleri karşılamak ve kendisinden senaryo kapsamında beklenilen görevleri yerine 

getirmek için tasarlanmıştır.  

 

Şekil 1-2. Tasarımın Önden ve Yandan Görünümü  

Bu hedefleri gerçekleştirmek amacı ile tasarım üzerinde odaklanılan 3 farklı ana başlık 

bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 3. Tasarımın Üstten Görünümü 

 

 



1.1. Uçuş ve Sürüş Güvenliği 

Uçuş ve sürüş güvenliği; araç kullanıcısının ve yolcuların can ve mal güvenliğini mümkün 

mertebe en yüksek seviyede tutmak için çok mühim bir konumdadır. Uçuş ve sürüş güvenliği 

üzerine aracın mekanik tasarımında detaylar eklenmiştir. 

1.1.1.  Güvenlik Açısından Kabin Tasarımı 

Kabin tasarımı yapılırken farklı birçok kriter (aerodinamik, performans verimliliği, iç hacim, 

güvenlik vb.) bir arada düşünülüp, bu kriterler ışığında bir gövde açığa çıkmıştır. Kabinin ön 

tarafında yer alan bombeli çizgilerin kullanım amacı; yolcuların herhangi bir kaza durumunda 

dış gövdenin iç iskelete katlanması için alan bırakılarak yolculara uygun bir yaşam boşluğu 

bırakılmak istenilmesidir. Bunun yanı sıra gövdede kullanılan kompozit materyaller de 

mukavemeti artırılması ve ağırlıktan tasarruf için tasarımda yer almaktadır. 

1.1.2.  Güvenlik Açısından Parça Tasarımı 

Uçan arabalar, gövdeye entegre birçok sistem barındırırlar. Bu sistemlerin tasarımı ve araç içi 

konumlandırılması tasarım yapılırken ele alınan ana hususlardandır. Aracın arka bölgesinde 

kullanılan itki sistemleri yerden yüksekte konumlandırılmıştır. Bunun nedeni, arka tarafta ileri 

doğru itki sağlaması içi kullanılacak içten yanmalı motor bulunmasıdır. Tasarımda kullanılan 

parçalar da genel olarak mukavemeti yüksek malzemelerden seçilmesi öngörülmüştür.  

1.2. Etkili Performans 

Tasarlanan uçan araba, hibrit bir araçtır. İçten yanmalı bir motor ve elektrik motoru birlikte 

kullanılmaktadır. Bu nedenle kullanılan sistemlerden verim almak çok önemlidir, dolayısıyla 

hibrit araçların optimizasyonu ve sistemlerinin uyumlu çalışması, verimlilik açısından 

önemlidir. 

1.2.1. Güç Ünitesi 

Tasarlanan araçta iki adet karada sürüş için tekerlerde; dört adet tilt rotor, önde iki, arkada iki 

adet olmak üzere; son olarak da arkada içten yanmalı bir itki motoru tercih edilmiştir. Karada 

kullanılacak iki motor ve dört adet tilt rotor, elektrik beslemeli olup aracın tabanındaki 

bataryadan güç alacaktırlar. Bataryalar; yatay ağırlık merkezi dengesini uçuş esnasında stabil 

tutmak ve kara kullanımında dikey ağırlık merkezini yere yakın tutarak aracın yol tutuş 



kabiliyetini arttırmak amacı ile aracın şasisi üzerinde konumlandırılmıştır. Arkaya 

konumlandırılmış içten yanmalı motor boksör tipi olarak seçilmiştir. Araç içindeki 

entegrasyonu ve ağırlık/performans açısından verimliliği göze alınarak bu seçim yapılmıştır. 

Yakıt deposu; araç içi komponentlerin ergonomisi göz önünde bulundurularak aracın kuyruk 

kısmında yer almaktadır. Hibrit sistemlerin kullanılması ile çevre kirliliğini azaltmak, egzoz 

emisyonunu düşürmek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak ve 

verimliliği arttırmak amaçlanmıştır. 

1.2.2. Aerodinamik Özellikler 

Uçan arabanın gövdesi hava akımını aracın ilk temas yüzeyinden en son temas yüzeyine kadar 

mümkün olduğunca rahatsız etmeden, akışını türbülansa sokmadan ve ‘temiz hava’ olarak 

aktarmak üzere tasarlanmıştır. Aracın kuyruğunda V-kuyruk tipi stabilize ve kontrol yüzeyleri 

kullanılmıştır. Bu sayede arkada konumlandırılmış motora hava akışında temiz hava akımını 

iletebilmektir. Rotorların bağlantı noktaları da NACA 4412 kanat profili kullanılarak 

tasarlanmış ve kullanılan profil ile rotorlara giden hava akımının laminer olarak kalması 

hedeflenmiştir. 

1.3. Konforlu Uçuş ve Sürüş Deneyimi 

Araçta iç hacim ergonomisi seyahat sırasında ferah bir deneyim hedeflenmiş ve standart eğlence 

sistemleri ile desteklendirilmiştir. Yolculuk hem karada hem de havada geçeceğinden koltuk ve 

vibrasyon önleyici sistemlere önem verilmiştir. İç kabinde mümkün olduğunca sade ancak 

işlevsel ve konforlu bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Koltukların konumlandırılması 

yapılırken yolcunun ve sürücünün görüş açısının geniş kalabilmesi için geniş ve aracı saran bir 

cam bölümü bulunmaktadır. Koltuklar araklı önlü yerleştirilerek geniş bir diz mesafesi 

bırakılması hedeflenmiştir. 

2. Tasarımın Alt Sistemleri 

2.1 Güç-İtki-Tahrik Sistemleri 

Tasarlanmış olan uçan arabada altı adet elektrik, bir adet içten yanmalı boksör motor olmak 

üzere toplam yedi adet ana motor bulunmaktadır.  Bu motorların yanı sıra pan tilt motorları ile 

pervanelerin farklı yönlere döndürülmesi sağlanmıştır. Altı adet elektrik motorunun dördü 

pervanelerde, ikisi tekerleklerde konumlandırılmıştır. 

 



2.1.1. Elektrik Motorları, Batarya ve İtki-Tahrik Sistemleri  

Elektrik motorlarının 4 adeti pervanelerde itki ve tahrik amaçlı kullanılacaktır. Pervanedeki 

motorların 200 kW'lık bir güçte olması hedeflenmektedir. Karada giderken kullanılacak olan 

iki adet elektrik motorunun 100 kW güce sahip olması düşünülmüştür. Güç kaynağı olarak 100 

kWh kapasiteli bir batarya kullanılması düşünülmüştür. Elektrik motorları kalkış, iniş ve kara 

üzerinde ilerlemede kullanılacaktır ve aracın havada ilerlemesinde içten yanmalı motora 

yardımcı olacaktır. Batarya yeterli seviyede güç sağlayamadığı takdirde içten yanmalı motor 

gerekli enerjinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Güç ünitesinde elektrik motorlarının yoğun 

bir şekilde kullanımı çevreci bir araç tasarımı açısından tercih edilmiştir. Ayrıca motorların itki 

ve tahrik sistemine entegrasyonu da elektrik motorları ile daha sade ve ergonomik bir yapıdadır. 

Aktarım sistemlerinin elektrik motorunda daha az parça ve mekanik bağlantı gerektirdiğinden 

dolayı maliyet bakımından ve ağırlık bakımından da daha uygundur. Motorların akustik ayak 

izini düşürmek adına devir sayısı 900-950 rpm olacaktır. Bu dört adet elektrik motorunun güç 

verdiği tilt pervanelerin her birinin çapı 1,6 metre olarak tasarlanmıştır. Pervanelerin akustik 

ayak izinin düşürülmesi amacıyla etrafında duct bulunmakta ve her motor; ters yöne dönerek 

ses yalıtımı sağlayan 2 pervaneye güç vermektedir. 

Kullanılması Öngörülen Tilt Rotorların Genel Özellikleri: 

Motor devir Sayısı: 900-950 rpm aralığı 

Motor Gücü: 4x 200 kW BLDC elektrik motoru 

Pervane: 8x 1,6 metre çap  

Duct: 4x 1,7 metre çap 

Kullanılması Öngörülen Bataryanın Genel Özellikleri: 

Batarya Kapasitesi: 100 kWh 

Batarya Ağırlığı: ~610 kg 

 

2.1.2. İçten Yanmalı Boksör Motor ve İtki-Tahrik Sistemleri 

Aracın itki-sinin büyük bir bölümünü içten yanmalı motor sağlamaktadır.  Bu motor aracın 

arkasında yer alan bir pervaneye güç vermektedir. İçten yanmalı motor, uçan arabanın kuyruk 

kısmında konumlandırılmasının nedeni hem kabinden en uzak konumda olması sayesinde daha 

güvenli hem aerodinamik yapının uygunluğundan hem de aktarım sistemlerinin kısa 

tutulabilmesidir. Kullanacağımız motor boksör tipi dizel bir içten yanmalı motordur. Motorun 

güç verdiği pervane 3 metre çapında olup iki pervane ses yalıtımı için zıt yöne dönmektedir. 

Etrafında akustik ayak izini düşürmek amaçlı 3,2 metrelik bir duct bulunmaktadır. Aracın 

kuyruk kısmında üst yüzeyde bir hava girişi bulunmaktadır. Bu hava girişinin amacı motoru 



temiz hava ile besleyerek daha verimli bir performans elde etmektir. Hava girişi eliptik şekli ve 

aerodinamik yapısı ile hava akışını mümkün mertebe az rahatsız edecek şekilde aracın üzerine 

entegre edilerek sürüklenmenin (drag) de azaltılması hedeflenmiştir. 

 

2.1.2.1.Boksör Motorun Özellikleri 

Boksör motor bilindiği üzere 180 derece açıya sahip V motor mantığı ile tasarlanmıştır. Bu da 

silindirlerin yatık ve düz bir motor olmasına olanak tanır. Pistonlar birbirlerinin yatay olarak 

karşısına yerleştirilmiştir. Bu tasarım, karşılıklı olarak yerleştirilmiş silindirlerin tam ortasında 

daha kısa ve daha hafif bir krank milinin kullanılmasına izin verir. Silindirlerin zemine paralel 

(yatay olarak) yerleştirilmesi ise motorun daha aşağıya yerleştirilmesini ve ağırlık merkezinin 

(center of gravity) aşağıya çekilmesini sağlamaktadır. Boksör motorlarda hareketli parçaların 

yağa kavuşması için ihtiyaç duyulan süre motor tasarımı nedeniyle daha kısadır bu da yağlama 

sürecini daha etkin kılar. Motorun pistonlarının yatay yerleşimi pistonların hareketinden açığa 

çıkan hareket doğrultusuna dik, tepki kuvvetinin oluşturduğu vibrasyon çok düşüktür. Kısacası 

pistonlar birbirlerinin açığa çıkardıkları kuvvetleri nötrlemektedirler. Vibrasyonun düşük 

olması da bir havada seyir yapacak bir aracın kontrolünün kolaylığı ve yolcuların konforu için 

çok mühimdir. Bu motor tipi ağırlık bakımından daha avantajlıdır. Buna karşın bakım ve 

onarım süreci iç aksamının karışık tasarımı nedeni ile daha zor ve maliyetlidir. Geniş bir 

perspektiften bakıldığında boksör motorun avantajları nedeni ile uçan araba için ergonomik bir 

tasarım ve işlevsel bir kabiliyete sahiptir. 

Kullanılması Öngörülen İtki Sisteminin Genel Özellikleri: 

Motor Tipi: Yatay Boksör, 4 silindirli, Turbo dizel motor  

Motor Hacmi: 1900-1999 cc 

Motor Maksimum Güç: 40-48 PS 

Motor Maksimum Tork: 300-350 Nm 

Pervane: 2x 3 metre çap 

Duct: 3,2 metre çap 

Hava Giriş: 45 cm genişlik ve 18 cm yükseklik 

 

2.2. Aviyonik Sistemler 

2.2.1. Radar Sistemleri 

Tasarlanan uçan arabada seyrüsefer sırasında ve uçağın kalkış-iniş esnasında verimli ve güvenli 

bir şekilde diğer dış etkenleri algılayarak ve iletişim halinde olarak konumlandırma, manevra 

ve iniş- kalkış yeteneklerini arttıran radar sistemleri kullanılması düşünülmüştür. 



2.2.1.1. Meteoroloji Hava Radarı (Airborne Weather Radar) 

Hava radarı, pilota konvektif hava yoğunluğunu bildiren bir sistemdir. Modern hava radarları 

hava aracına yağmur damlalarının hareketi ve yağış yoğunluğu hakkında bilgi 

sağlayabilmektedir. Hava aracının burun kısmına yerleştirilen bir anten sayesinde veriler 

bilgisayar tarafından işlenip pilot tarafından ekranda görüntülenebilecektir. Ekranda renk 

kodlamalı yağış ve bulut yoğunluğu haritaları ile de pilotların verileri ekrandan kolayca 

ulaşabilmeleri sağlanacaktır. Hava radarından elde edilen veriler aracın ani hava akımı 

değişikliklerinden kaçınmak, fırtına ve dolu tehlikelerinden korunmak için çok mühimdir. 

 

2.2.1.2.Radyo Altimetresi 

Araçta kullanılacak radyo altimetresi iletilen ve yansıyan sinyalin faz değişiminin ölçülmesi ile 

elde edilen veriler aracılığıyla irtifayı hesaplamaktadır. Radyo altimetresinin kullanımı araç için 

çok mühimdir. Aracın CFIT (Controlled Flight Into Terrain- Kontrollü uçuşta yere çarpma) 

riskini minimize etmek için etkilidir. 

 

2.2.1.3.Yüzey Hareket Radar (SMR-Surface Movement Radar) Kontrolü 

Havaalanları gibi Hava trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bir pist yüzeyindeki hava araçları, 

araç yoğunluğu gibi tüm prensipteki özellikleri saptayabilen bir yere konumlu bir radar 

sistemidir. Uçan araba şehir içinde kullanılacak olmasına karşın bir önlem mekanizması olarak 

etrafındaki pistlere iniş-kalkış yapma durumu olduğunda referans olarak kullanabileceği bir 

kontrol mekanizmasıdır. Düşük görüş mesafesinde yahut kalıcı görüş kaybının yaşandığı bir 

durumda iniş sırasında tasarlanan uçan arabanın GMS gibi sistemlerin desteği ile etrafındaki 

hava trafiğini ve araçların konumunu görüntüleyerek aracın yönünü belirlemesine ve manevra 

yapmasına yardımcı olur. Bir nevi iniş desteği sağlar. 

 

2.2.2. EGPWS (Enhanced ground proximity warning system-Yer yaklaşım ikaz sistemi) 

Honeywell şirketi tarafından geliştirilen GPWS kontrol sisteminin daha donanımlı versiyonu 

olan EGPWS’nin en yeni sürümü olan “Mark V-A EGPWS” in kullanılması hedeflenmiştir. 

CFIT’ e ve Rüzgâr Makasına (Windshear) karşı bir koruma sağlayan ikaz sistemi aracın sensör, 

radar, GPS (Global Positioning System), kayıtlı topografik haritalardan aldığı verileri tescilli 

algoritmalarından işleyerek sürücüye; görsel ve işitsel alarm verir. Bunun yanı sıra arazinin 

modellemelerini de sürücüye ekran aracılığı ile iletir. EGPWS kendi içerisinde sürümden 

sürüme farklılık gösteren modlara sahiptir temel olarak kalkışta ani irtifa kaybı, engebe, rüzgâr 

makası bunların örnekleridir. 



Uçan araba tasarımının dar alanlarda manevra ve iniş-kalkış kabiliyetine sahip olması 

gerektiğinden EGPWS gibi bir kontrol mekanizmasının şehir içindeki ve kırsal alandaki 

uçuşlarda yaptığı denetleme ve uyarılar hayati önem taşımaktadır. Sistemin uçan araba için 

başlıca avantajları şunlardır: 

 

1. Duyarlı rüzgâr makas uyarı sistemi yaklaşan ani hava akımı değişikliklerine karşı görsel 

ve işitsel uyarı sağlar. 

2. ‘Geometrik İrtifa Sistemi’ soğuk hava operasyonları gibi barometrik altimetre 

kısıtlamalarının üstesinden gelir. 

3. Sistem herhangi bir irtifa düzeyinde, görüntüleme menzili içerisinde en yüksek ve en 

alçak yükseltileri algılayabiliyor ki bu birçok TAWS sisteminde gösterilemiyor. Bu 

sayede ani irtifa kaybına karşı bir önlem alınmış oluyor.  

4. The runway field clearance floor- (RFCF) özelliği etrafındaki alana nazaran daha 

yüksekte olan iniş sahalarında hava aracının istemsizce pist seviyesinin altında kalması 

durumunu engelliyor. 

5. Dikey Durum Göstergesi (VSD) zemin ve araç bağlamında irtifa farkındalığı kazandırır.  

6. Akıllı Pist ve Akıllı İniş fonksiyonları, olası pist ihlali ve pist dışına çıkmayı (runway 

incursion and excursion) önlemek için koruma sistemidir. 

7.  

2.2.3. Şimşek Tespit Ağı (LDN- Lightning Detection Network)  

Uçan araba genel itibari ile şehir içinde de yoğun bir şekilde çalıştığı için LDN ile veri alıp 

tehlikeli hava durumuna karşı hazırlıklı olması çok önemlidir. LDN’lerin kıta bazlı ağları 

bulunmaktadır. Uçan arabanın da EUCLID (European Cooperation for Lightning Detection) 

vasıtası ile olası fırtına, yoğun hava hareketliliği ve geçişi hakkında uyarı ve bilgilendirme 

alması öngörülmüştür.  

 

2.2.4. İletişim Sistemleri 

Aracın iletişim sistem gereksinimini karşılamak amacıyla Uçak İletişim Adresleme ve 

Raporlama Sistemi’nden (ACARS-Aircraft Communications Addressing and Reporting 

System) yararlanılacaktır. Dijital bir veri bağlantı sistemi olan ACARS uçan araba ile yer 

istasyonları arasında mesaj iletimini sağlayacaktır. Bakıldığında ACARS çok donanımlı ve 

kapsamlı bir iletişim sistemi olarak geliştirilmiştir. ASCAR işlemleri, İletişim Yönetim Ünitesi 

(CMU-Communication Management Unit) diye adlandırılan mesajlarının iletimi, alımı ve 

işlenmesinden sorumlu olan bir bilgisayar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra Kontrol 



Gösterim Ünitesi (CDU) aracılığı ile de pilotun veri girdi ve çıktılarını gösterir. ACARS 

üzerinden mesajların radyo bağlantı aracılığı ile hareketinden sorumlu bir Veri Servis 

Sağlayıcısı (DSP-Data Service Provider) sayesinde mesaj içeriğine göre üç farklı mesaj iletim 

metodu kullanılmaktadır: 

1.Çok Yüksek Frekans (VHF-Very High Frequency): Haberleşme sisteminde 118,0 

MHz ile 136,975 MHz arasında işlem yapar ve iyonosfer tabakasından yansımayacak 

bir frekansta olduğu için menzili sınırlıdır. 

2.SATCOM: Atmosferde konumlu uydu bazlı iletişim metodudur. 

3.Yüksek Frekans (HF-High Frequency): İyonosferden Yansıyan dalgalar gönderir 

ve VHF’nin aksine menzili daha uzundur. 

2.2.5. Uçuş Kontrol Kumanda Sistemleri 

Aracın uçuş esnasında yunuslama, yatış ve sapma hareketlerini kullanıcıya konforlu bir şekilde 

sunmak için uçuş kontrol kumanda sistemleri sürüş esnasında kullanılan kısımların 

hareketlerinin değiştirilmesi şekilde oluşturulmuştur. Hareket değişimleri direksiyonun ileri -

geri gitmesi, gaz ve fren pedallarının istikamet dümeninin hareketlerini sağlaması ve sürüş 

esnasındaki vites kolunun uçuş esnasında gaz pedalına çevrilmesi şeklindedir. Bu değişimlerin 

hepsi uçuşa geçmeden önce bilgisayar tarafından otomatik yapılmaktadır. Kontrol kumanda 

sistemlerinin hareketlerinin her biri kolay anlaşılır bir şekilde aracın havadaki hareketlerini 

sağlamaktadır. Belirtilen Hareketler; direksiyonun sağ ve sola çevrilmesi dahilinde aracın sağ 

ve sola yatması, direksiyonun itilmesi veya çekilmesi dahilinde yunuslama hareketi yapması, 

fren ve gaz pedallarına basılması durumunda ise aracın sağa veya sola sapması, vites kolunun 

ileri veya geri itilmesi durumunda da aracın havadaki hızının artıp azalmasını kontrol etmektir. 

Uçuş kontrol kumanda sistemlerinin ani hareketler sırasında kullanıcının canını tehlikeye 

atabilecek şekilde çalışabileceği öngörülmüştür. Bu istenmeyen durum için de yarı otonom uçuş 

sistemi sürücünün uçuş kontrol kumanda sistemlerini tehlikeli bir şekilde hareket etmesini 

engelleyecek ve destek olacak şekilde oluşturulmuştur. Ani yavaşlama, aracın burnunun fazla 

yükselmesi durumunda irtifa kaybı ve kaza olasılığı, ters dönme gibi durumları yaşamamak için 

yarı otonom sistem bu hareketleri güvenli hale getirebilmektedir. 

Uçuş kontrol kumanda sistemlerini hem daha güvenli hem de daha pratik olmasından dolayı 

elektronik kontrollü uçuş yöntemi kullanılmıştır. Bu sayede verilen hareket bilgilerinin aktarımı 



arıza olasılığı yüksek mekanik sistem yerine hareketlerin daha hızlı algılandığı, bilgisayarın 

destek vermesi gibi yararlar kullanılabilmiştir. 

2.3. Yarı Otonom Uçuş ve Sürüş Sistemleri  

Doğru seçilmiş sensörler, güçlü bilgisayımsal donanım, ağ ve yazılım altyapısı, başarılı, hassas 

ve güçlü bir yarı otonom uçuş ve sürüş sistemi için ana parçalardır. Araçtaki bu donanımsal ve 

yazılımsal parçalar, sürücüye daha güvenli ve daha rahat uçuş ve sürüş deneyimi yaşaması için 

yardımcı olan yapay derin öğrenme algoritmalarına temel verileri sağlayacaktır. Şerit takibi, 

mesafe koruma, güvenli iniş-kalkış, kaza öncesi uyarı sistemleri gibi sistemler güvenli ve rahat 

yolculuk için yardımcı olması için araca eklenmiştir. 

Yarı otonom sürüş; kullanılan aracın sollarken, yol verirken, şerit değiştirirken, sola veya sağa 

dönerken diğer araçları ve engebeli bir yol üzerindeyken üst düzey iştira yeteneklerine sahip 

olması gereken çok etmenli bir ortamdır. Birden fazla olası senaryolar olduğundan ötürü, bütün 

bu senaryoları teker teker ele almak randımanı çok basite indirgenmiş bir tutum olacaktır. 

Ayrıca diğer sürücülerin/yayaların öngörülmeyen hareketleri ve normal trafik akışını 

engelleyecek kadar korumacılık arasında bir denge kurması zorunludur. Ayrıca yarı otonom 

uçuş için de hava trafiği, diğer hava araçları ile arasındaki mesafe, havadaki canlılar, güvenli 

hava hareketleri de bu üst düzey iştira yeteneklerine sahip bir yarı otonom yapay derin öğrenme 

algoritması gerektiren zorlu bir görevdir. Bütün bu zorunluluklar, şartlar karşısında 

kullanacağımız yarı otonom sürüş ve uçuş yapay derin öğrenme algoritması, güvenilirlik ve 

öngörülebilirlik bakımından diğer robotik görevlerinde kullanılan sensörler, donanımsal ve 

yazılımsal parçalar arasında farklılıkları bulunuyor. 

Yukarıda bahsedilmiş yapay derin öğrenme algoritmaları görüntü işleme ve bilgisayar görüsü 

amacıyla eğitilmiştir. Bu algoritma aracın önünde, arkasında, sağında, solunda, üstünde ve 

altında olan ve her tarafta ikişer adet bulunan RGB-D kameralarından elde edilen verilerle 

birlikte birleştirilerek yarı otonom, sürücüye güvenlik ve konfor açısından yardımcı olan bir 

sistem ortaya çıkmıştır. Kullanılan RGB-D kameraları sayesinde hem LIDAR sensörleriyle de 

alınan konum ve derinlik bilgisiyle de çapraz doğrulamayla doğrulanarak en doğru ve güvenilir 

veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca aracın kendi konumunu da bu kameralar ile 3 boyutlu 

haritalandırma yöntemiyle yaklaşık üç eksende dört yüz metrekarelik (izdüşümsel) bir alanı 

haritalandırma yetisine sahiptir. Bunların yanı sıra RGB-D kameralarının renkli görüntü elde 

edebilme yetisi sayesinde aracın çevresinde bulunan nesneleri ayırt edebilmektedir. Nesne 

tanımlama ile birlikte tanımlama menziline aracı tanımlayıp ona göre aksiyonlar alabilmektedir. 



Yüksek çözünürlüğü ve saniyede 30 kare çekmesi sayesinde de kullanıcıya araç içerisinde 

göremediği noktaları panellerden net ve akıcı bir şekilde gösterebilmektedir. Bu yarı otonom 

sürüş özelliklerinin yanı sıra uçuş öncesi, esnası ve sonrasında da kullanıcıya destek 

vermektedir. Bu özelliklerden bazıları; yakınlarında kalkışı veya inişi engelleyebilecek bir 

nesnenin olup olmaması, uçuş esnasında karşısına bir cismin çıkması esnasında algılama ve 

tanımlamadır. 

Bilgisayarlı görü, görüntü işleme ve nesne tanımlamanın yanında bu yarı otonom destek 

sisteminin güvenli, hassas, kararlı ve güçlü çalışması için gerekli olan konum ve mesafe bilgisi 

sensörleri de kullanılmıştır. Bu sensörler başlıca ışık algılama ve mesafelendirme (Light 

detection and ranging (LIDAR)) ve radar sensörü olmak üzere iki adettir. Hata oranı düşük yarı 

otonom sürüş ve uçuş deneyimi için kullanılan bu sensörler birbirlerini çapraz doğrulamaktadır. 

Bunun yanında LIDAR sensörü, trafikte çarpışma önlemek için ani sürücü hareketlerini 

öngörerek olası kazaları önlemektedir. Ayrıca yine trafikte şerit takibini yarı otonom olarak 

yaparak kullanıcıya destek olmaktadır. Uzaklık ölçme ile ise önündeki, arkasındaki, sağındaki 

ve solundaki araçlara olan mesafesini koruyarak daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlamaktadır. 

Yarı otonom uçuş içerisinde de otomatik kalkış ve iniş için gerekli olan uzaklık ve konum 

bilgilerini sağlamaktadır. Bu sayede kalkış ve iniş yaparken etrafındaki objeleri tanımlamakla 

kalmayıp mesafeyi de ölçerek en güvenli kalkış ve iniş senaryosunu hazırlamaktadır. Uçuş 

esnasında da radar sensörü ile uzun mesafedeki büyük nesneleri, LIDAR sensörü ile ise yakın 

mesafedeki küçük nesneleri tanımlayarak uçuş esnasında olası kazaları düşürmek 

amaçlanmıştır. 

3. Tasarımın Kullanıcıya Sağlayacağı Faydalar 

3.1. Kara Ulaşımı Alanındaki Ek Faydalar 

Tasarlanmış olan araç, üzerinde bulunan elektrikli motorlar aracılığı kara yolu üzerinde yol 

alabilmektedir. Üzerinde yer alan güçlü süspansiyon sistemi ile engebeli arazilerde de yola 

alabilmektedir. Tasarlanan araç aktif aerodinamiğe sahiptir, bu özelliğinden yararlanarak 

karada yol alırken kanatlarını boyunu yarısına indirerek aracın sürüklenme katsayısını azaltır. 

Buna ek olarak uçuş kontrol yüzeylerini kullanarak aracın yol kavraması manevra kabiliyeti 

arttırılmaktadır. Duct sistemlerini pervane ile birlikte ilerleme yönüne çevrilip pervanelerin 

döndürülmesi sağlanarak hem ek itki kuvveti sağlamakta hem manevra kabiliyetini arttırmakta 

hem de aracın aerodinamik yapısına pozitif bir yönde etki etmektedir. Ayrıca ductlar gerekli 

durumlarda yukarı ve aşağı döndürülerek aracın savrulmasının önüne geçilmektedir. 



3.2. Hava Ulaşımı Alanındaki Ek Faydalar 

Tasarlanmış olan araç, yapısı sayesinde hem dikey kalkış ve iniş hem de bir pist üzerinde kalkış 

ve iniş yapabilmektedir. Dikey kalkış öncesinde aracın etrafında yer alan ductlar yukarıya 

dönüktür ve kanatlar yarı uzunluğundadır. 

Dikey kalkış esnasında ductların uyguladığı itki kuvveti ile belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra 

kanatlar tam uzunluğuna eriştirilir ve arkasında yer alan sabit pervane ile ileri doğru hız kazanır, 

yeterli hıza ulaşıp kanatlar yeterli bir kaldırma kuvveti uygulamaya başladıktan sonra ductlar 

gidiş yönüne çevrilerek ek itki sağlanır. 

Dikey iniş öncesinde ductlar ileri dönüktür ve kanatlar tam uzunluğundadır. Dikey iniş 

esnasında ductlar kontrollü bir biçimde yukarı doğru döner ve araç hava f reni aracılığı ile 

yavaşlatılır, araç yavaşladığında kanatların uyguladığı kaldırma kuvveti yeterli 

gelmeyeceğinden dolayı ductlar kaldırma kuvvetini üstlenir, araç yeterince yavaşladıktan sonra 

kanatlar yarı uzunluğa indirilir ve ductlarını kullanarak iniş yapar. 

Pist üzerinde yapılan kalkış ve inişler, geleneksel bir yolcu uçağı ile aynıdır. Bütün bunların 

sayesinde bir helikopter kadar manevra kabiliyetine sahiptir lakin bir uçağın ulaşabileceği 

hızlara ulaşabilmektedir. 

3.3. Ek Faydalar 

Tasarlanmış olan araç, birincil itki motoru içten yanmalı bir motor iken tekerleklerde ve 

dönebilen ductlarda elektrik motoru kullanıldığından dolayı hibrit bir araçtır. 

Araçta yer alan bataryalar, aracın alt tarafında konumlandırıldığından dolayı aracın ağırlık 

merkezi daha aşağıdadır. Bunun sayesinde aracın kara yolunda savrulması azaltılmıştır ve 

sonucunda daha güvenli bir ulaşım sağlanmıştır. 

Bütün bunlara ek olarak tasarlanmış olan araç, park halinde iken pervaneler otomatik bir şekilde 

rüzgârın yönüne dönerek kabin içinde yer alan bataryayı şarj edebilmektedir. Bu da araç için 

gerekli olan şarj olma süresinin azaltılmasına katkı sağlar. 

 

 

 

 



4. Tasarımın Özgün Yönleri 

 

Tasarlanmış olan araç, alışılagelmişin dışındaki yapısı ve tasarımının getirdiği gereksinimlerin 

karşılanması amacıyla bazı özgün sistemler ve çözümlerle donatılmıştır. Bu sistemler ve 

çözümler aşağıda belirtildiği gibidir: 

Aracın günlük kişisel kullanıma uygun olması ve mevcut trafiğe uyum sağlayabilmesi adına 

olası güçlükler göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Hem sürücünün kolay kullanımı hem yüksek 

manevra kabiliyeti hem de araç güvenliği sebebiyle eklenen özgün bir VTOL tasarımı 

bulunmaktadır. Tipik bir VTOL tasarımı küçük alanlarda rahatça iniş ve kalkış sağlamaktadır. 

Eklenen özgün tasarımda dikey ve yatay eksende efektif biçimde kullanılabilecek döner duct 

sisteminin yanında sabit bir itki sistemi kullanılarak, VTOL tipi hava araçlarının sıkça yaşadığı-

kalkış sırasında kullanılan itki sistemlerinin yönünü değiştirirken yaşanan-kazalardan 

kaçınılması hedeflenmiştir. Misal verecek olursak Airbus’ın hava taksi konsepti ile geliştirdiği 

aracın itiş mekanizmasına kıyasla gyrokopter yapısı ile daha yüksek bir manevra kabiliyetine 

sahip olmasının yanı sıra karada sürüş modu da bulunmaktadır. 

Araçta kullanılan EGWPS Mark V-A sistemi sayesinde smartlanding özelliği aracılığı ile iniş 

alanına daha kesin ve yumuşak inişler yapılabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca aracın gelişmiş 

güvenlik ve aviyonik sistemleri sayesinde olası bir arıza durumunda iniş senaryoları sayesinde 

güvenli bir iniş alanına yarı otonom sürüş yetisi ile inebilmektedir. Ayrıca sürücü ani bir 

rahatsızlık geçirdiğinde yahut uyuyakalma gibi sürüş yetisini kaybettiği durumlarda araç belli 

bir süre girdi almaz ise yarı otonom sürüş yetisi ile otonom olarak güvenli bir bölgeye iniş 

yapacaktır. 

Bunların dışında mevcut ulaşım yollarına kolay adapte olması açısından iç içe girebilen bir 

kanat mekanizması tasarlanmıştır. Kanat boyutunu yarıya kadar indirebilen bu mekanizma 

sadece kara üzerinde hareket ederken değil kısa mesafe uçuşlarda yakıt tasarrufu sağlamak 

adına da elverişli bir tasarımdır. Aynı zamanda önde bulunan ductlar diğerlerine göre yere biraz 

daha yakın olduğundan araç ömrünü ve güvenliğini artırmak adına karada seyir halindeyken 

yukarı doğru katlanabilme özelliği eklenmiştir. Geliştirilen bu özellikler Boeing, Airbus, 

Opener gibi şirketlerin üzerine çalıştığı uçan araba prototiplerinin -kara ulaşımına uygun 

olmayan aksam kullanımı yüzünden mevcut ulaşım ağına adapte olma güçlüğü- aksine kara 

üzerinde manevra kabiliyetini kısıtlamadan insan hayatına girmesini kolaylaştırmaktadır. 

Bahsedilen özelliklerden ayrı olarak araç performansı, kullanım ömrü ve kullanım sırasındaki 

giderler de göz önüne alınmış ve tasarlanan aracı benzerlerinden farklı bir noktaya taşımak 



amaçlanmıştır. İtki motorunun performansını ve kullanım ömrünü artırmak adına “Ram-air 

intake” -aracın hareketinden dolayı oluşan dinamik hava basıncını kullanarak motor içindeki 

statik hava basıncını artıran bir çeşit hava ağzı- kullanılmaktadır. Bu ağız motorun 

performansını artırırken istenirse soğutma sistemine destek olabilecek yapıdadır. Ayrıca 

tasarlanan araçta, ana itki motoru göz önünde bulundurularak özelleştirilen “V-tail” isimli irtifa 

ve istikamet dümeni işlevlerini birleştiren bir kontrol yüzeyi bulunmaktadır. Bu kontrol yüzeyi 

kullanılırken itki motoruna ve pervaneye giden akışın engellenmemesi amaçlanmıştır. 

Dolayısıyla süreç içinde itki sistemine zarar verebilen bu sorunun da önüne geçilmiştir. 

Araç, kara ulaşımında kullanılması amaçlanan tekerleklerinde elektrik motorları barındırması 

sayesinde enerji geri kazanım sistemine sahiptir. Bu sistem elektrik motorlarını bir dinamo 

görevi görecek şekilde kullanarak aracın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek 

aracın yavaşlamasını sağlar ve buna ek olarak hem verimlilik arttırılır hem de fren balataları 

gibi parçaların ömrü uzatılmış olur. Bu sistem kara üzerinde ilerlerken yavaşlama ve yokuş 

aşağı hızlanmayı önleme gibi amaçların yanı sıra pist üzerine yapılan inişlerde aracın 

yavaşlamasına yardımcı olacak bir biçimde kullanılır. Böylece fren balatalarına binecek yük 

azaltılmış olur ve enerji kazanımı sağlanmış olur. 

Kuşlar, uçuş esnasında araçlara çarpabileceği hatta bu yüzden araçların düşmelerine sebebiyet 

verebileceği için havacılık için bir tehlike oluşturmaktadır. Tasarlanmış olan araç, bu sebepten 

ötürü kuş engelleme sistemine sahiptir. Bu sistem gerekli bulduğu takdirde kuşların 

duyabileceği fakat insan kulağının algılamayacağı bir ses çıkaracaktır. Bu sayede kuş kaynaklı 

gerçekleşen kazaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Eklenen bunca özgün tasarımın hepsinin genel misyonu (aracın) insan hayatına çabuk adapte 

olması, kullanım kolaylığı, aracın güvenliği ve maliyeti gibi faktörleri kullanıcı açısından en 

iyi sonuçları doğuracak hale getirmektir. 

5. Üretilebilirlik 

Aracımızın üretim aşamasında üretilen parçaların mukavemetinin yüksek, maliyetinin düşük ve 

üretimin olabildiğince hızlı olması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda yenilikçi ve geleneksel 

yöntemler beraber kullanılarak etkili bir üretim elde edilmesi hedeflenmiştir. 

 

 

 

 



5.1. Plastik Parça İmalatı 

Plastik parça sıkıntıları: Bir süre sonra renk solması, bir süre kullanımdan sonra kolayca 

çizilebilmesi, onarma / boyama işlemlerinin zor olması (Tamir esnasında plastik parça önce 

herhangi bir pürüzden, vernikten, astardan arındırılmış olmalıdır.) 

Plastik parça kullanım nedenleri: Kaplama işleminin plastik yüzeylere daha kolay 

uygulanabilmesi, hafif olması, üretim kolaylığı, parça fiyatına oranlar güçlü olması 

Aracın kabin bölgesinde çok sayıda plastik parçanın kullanılması hedeflenmiştir. Bunun nedeni 

ise aracın içinde metal parçalar kadar dayanıklılık gerektirecek koşullar olmamasıdır. Ayrıca 

plastik parçaların üretiminin kolay ve ucuz olması da bu tür bir malzemenin seçilmesine neden 

olmuştur.  

Konsol bölümünün üretimi için ise “Plastik Enjeksiyon” tercih edilmiştir. Bunun nedeni ise 

diğer plastik üretim yöntemlerine göre daha az atık çıkarması ve daha hızlı üretilebilmesidir. 

 

Plastik Enjeksiyon 

Bir plastik enjeksiyon makinesi 3 ana parçadan oluşur:  

1. Kapama Ünitesi (Mengene) 

2. Enjeksiyon Ünitesi 

3. Kalıp 

Kapama ünitesi enjeksiyon ve soğuma esnasında kalıbı basınç altında tutarak kalıbın dişi ve 

erkek taraflarını birbirine bastırır. Bu sayede kalıptan dışarıya plastik sızıntısı engellenir. 

Enjeksiyon ünitesi bir adet iç kısmı ısı üretici aksamlar kaplı boru ve vidadan oluşur. Granül 

haldeki hammadde borunun içine yerçekimi kullanılarak doldurulur ve ısıtıcı aksamlar 

çalıştırılır. Isıtıcılar açıldığı andan itibaren vida erimeye başlayan hammaddeyi ileri ittirerek bir 

basınç ortamı yaratır ve bu nedenle plastik daha hızlı erimeye başlar. Vida borunun sonuna 

ulaştığında plastik tamamen erimiş haldedir ve kalıba akmaya başlar. Kalıp tamamen 

dolduğunda vida daha fazla ilerleyemez ve geri çekilmeye başlar. Ancak vida geri çekilirken 

kalıptaki plastik soğuduğundan kalıp içine doldurulan plastik ısıtıcı boruya geri akamaz. Daha 

sonra plastik parçanın soğuduğundan emin olunduğunda plastik parça kalıptan çıkarılır, artık 

parçalardan temizlenir ve araç gövdesine montajı yapılır. 

 

5.2. Kompozit Parça İmalatı 

Tasarladığımız uçan araba modelinin gövde, kontrol yüzeyleri, egzoz giriş ve çıkışları, kanat, 

pervane ve duct sistemlerinde kompozit parça kullanılmıştır. Günümüzde üretilen araçlarda da 

sık sık kullanılan karbon-fiber; egzoz giriş ve çıkışlarında, pervane ve ductlarda kullanılmıştır. 



Karbon-fiberin kullanılmasının nedenleri hem çelik kadar güçlü olması ve çelikten 4 kat daha 

hafif olmasıdır. Kanat ve gövde yapılarında ise petek yapılı alüminyum kompozit materyal 

kullanılması gerek sıcaklığa dayanıklı olmasından gerek hafif olmasından gerek ise düşük 

maliyetli olmasından dolayı uygun görülmüştür. Kullanılan kompozit materyallerin frezleme, 

elyaf sarma ve sıcak presleme yöntemleri vasıtasıyla imal edilmesi düşünülmüştür. Bu 

yöntemlerin kullanılmasının sebebi hızlı ve efektif malzeme üretiminin 

gerçekleştirilebilmesidir. 

 

5.3. Metal Parça İmalatı 

Uçan arabanın güç, itki-tahrik sisteminden, aracın şasesine ve gövde komponentlerine kadar 

birçok alanda metal parça kullanılacaktır. Kullanılacak olan metal parçaların imalatı için hem 

yenilikçi “katmanlı üretim” hem de geleneksel yöntemler kullanılacaktır. Bu sayede hem farklı 

ve üretimi zor olan tasarımlar hem de mukavemeti yüksek parçalar üretilebilecektir. 

 

5.3.1. Katmanlı İmalat 

Katmanlı imalat yöntemleri, geleneksel yöntemler ile oldukça zor imal edilebilecek 

geometrileri işleme imkânı tanımaktadır. Bilgisayar ortamında modellenen hemen her türlü 

şekil, katmanlar halinde dökülerek/işlenerek üretilebilmektedir. Tasarladığımız uçan araba da 

bakıldığında aerodinamik yapısından ötürü kendine özgü bir şase ve gövde yapısına sahip 

olduğundan katmanlı imalat yenilikçi ve inovatif bir üretim opsiyondur. Katmanlı imalatta 

üç farklı metot üretim için uçan kullanılacaktır:  

1. Toz Yataklı Lazer Eritmeli Sistemler (Powder Bed Laser Melting/Sintering): 

Bu sistemlerde; toz içerisinde tasarımın bir kesiti lazer ile eritilir ve üzerine yeni bir katman toz 

ilave edilerek sıradaki katman eritilerek eklenir. Katmanların kalınlığı 20-100 µm(mikron) 

kadardır.    

2. Toz Beslemeli Lazer Eritmeli Sistemler (Powder Fed Laser Melting): 

Bu sistem daha çok parça tamiri ve kaplaması için kullanılır motor parçalarının mukavemetini 

artırmak için kullanılması öngörülmüştür. Bu sistemde, toz halindeki ham metalin istenilen 

noktalara lazer veya elektron ışını gibi enerji kaynakları ile ısıtılıp eritilerek püskürtme yapılır. 

Toz Yataklı Lazer Eritmeli Sistemlerin aksine, bu yöntemde metal biriktirilen yüzey/yapı çok 

fazla ısıtılmaz.  

3.  Elektron Kaynağı 

Daha çok hassas olmayan parçaların üretimi için kullanılan bir yöntemdir. Nispeten lazer eritme 

sistemlerine benzeyen bu yöntemde, ısı kaynağı olarak elektron tabancası kullanılmaktadır. 



Gövde de kullanılacak farklı şekillerdeki parçaların üretimi yapılabilir. Katmanlı üretim sonrası 

çapak alma ve taşlama gibi geleneksel yöntemler ile tasarım istenilen şekle sokulur. 

 

5.3.2. Geleneksel İmalat Yöntemleri 

Motor ve motor aktarım aksamları, gövde destek birimleri, bağlantı parçaları ve şasede metal 

parçaların üretimi için geleneksel yöntemlerden yararlanılacaktır.  Bu parçaların üretimi için 

Tornalama, frezleme, talaşlama, ergitme, çapak alma gibi yöntemler kullanılacaktır. 

 

6. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği ve Nasıl Sağlandığı 

Güç-itki-tahrik sistemleri arasından uçuş güvenliği açısından en kritik sistem olan pervaneler, 

uçuş esnasında arıza durumunda tehlike yaratabilir. Bu tehlike olasılığını azaltmak için 

kullanılan motorlar, içten yanmalı ve elektrik motorlarını bünyesinde barındıran bir 

kombinasyon olarak belirlenmiştir. Elektrik motorlarının büyük bir oranda kullanılmasının 

sebebi, içten yanmalı motorlardan daha verimli olmasının yanı sıra daha az hareketli parça 

içermesinden dolayı arıza oluşma olasılığının da daha düşük olmasıdır. Fakat batarya kaynaklı 

ya da elektrik motorlarının çalışmamasından dolayı oluşabilecek bir sorun ile karşılaşılması 

durumunda araç içten yanmalı motorun sağlayacağı itki ile havada kalabilecek ve bir piste iniş 

yapabilecektir. Benzer bir biçimde içten yanmalı motorun bozulması gibi bir durumda ise 

elektrik motorları kullanılarak dikey ya da bir pist üzerine iniş yapabilecektir. 

Birincil itki motoru olarak kullandığımız içten yanmalı boksör tipi motor, uçuş esnasında aracın 

ihtiyaç duyduğu itkinin büyük bir bölümünü sağlayacaktır. Fakat uçuş esnasında 

karşılaşılabilecek bir arıza sürücüye ve etraftakilere büyük bir tehlike arz etmektedir. Lakin bu 

ve benzeri durumlarda halen çalışmakta olan sistemler 8. öncülde de belirtildiği üzere 

sürücünün güvenliği asıl öncelik olacak bir biçimde acil iniş protokolünü devreye sokup 

duruma bağlı olmak üzere sürücü eşliğinde ya da otomatik olarak iniş yapacaktır. Bu sayede 

uçuş esnasında karşılaşılabilecek motor bozulması veya yakıt azlığı gibi durumlarda dahi 

sürücünün ve etraftakilerin güvenliği sağlanacaktır. 

7. Kabin içi ve Çevresel Gürültü Önleme 

7.1. Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

Yolcu ve kabin iç gürültüsünün azaltılması kabinin dış yüzeyinin ses azaltma etkisi yaratan 

malzemeler ve camlar üzerinde kullanılacak belli tip spreyler ile sağlanacaktır ancak bunun 

yanı sıra kabin içine belli aralıklarla yerleştirilen mikrofonlar yardımı ile bir ses frekansı ve 



düzeyinin analizinin yapılması sağlanacak ve buradan elde edilen veriler ile araçta bulunan ses 

sisteminde zıt bir ses oluşturulması sağlanacaktır. Hali hazırda ciddi miktarda sesi düşürmek 

için kullanılan bu yöntem (active noise cancelling-ANC) kullanıcı tarafından istenildiğinde 

aktif hale getirilebilecek ve ses sisteminin başka bir şey için kullanılması durumunda bile arka 

plandan zıt bir ses verilerek kabin içi ses düşürülecektir. Bu yöntem ile daha konforlu ve sağlıklı 

bir sürüş sağlanmasının yanı sıra sürücü ve yolcu arasında olacak iletişim daha rahat 

sağlanabilecektir. 

Seslerin azaltılması için yukarıda bahsedilen ANC sisteminin kullanımı esastır ancak bunun 

dışında aracın bedeni ile iç kaplaması arasına yerleştirilecek belli tip malzemeler ile 

sağlanacaktır. Bu malzemeler titreşim engelleyen malzemeler aksine yüksek sıcaklığa maruz 

kalmayacağından maliyeti azaltmak amacı ile dış yüzeyde kompozit malzemeler yerine kauçuk 

içerikli ve polimer tabanlı bir kompozit malzeme kullanılacaktır. Polimer malzemeler bu 

kaplamaya esneklik kazandıracağı için hem aracın şekline uygun bir hale getirmek kolay olacak 

hem de bu esneklik sayesinde malzemenin ses emme gücü daha yüksek olacaktır. 

7.2. Çevresel Gürültü 

Motorlar sebebiyle açığa çıkan ses ve aynı zamanda hem karadan hem de havadan yapılacak 

yolculuk esnasında hava akışı ciddi bir ses oluşturacaktır. Motorlu araçlarda kabin gürültüsü 

genel iki başlık altında incelenebilir. Bunlar motorun oluşturduğu titreşimin yarattığı ses ve 

sesin kendisidir. Motorun oluşturduğu titreşimi azaltmak için kullanılabilecek en hızlı ve 

maliyeti düşük yöntem motorun bulunduğu bölmeyi titreşim emici malzemeler ile kaplamak ve 

etrafına duct sistemleri yerleştirmek olacaktır. Bu tür işlerde en yaygın kullanılan 

malzemelerden biri kauçuktur ancak bu ve benzeri malzemelerin yüksek sıcaklıklar altında 

veriminin ciddi anlamda düştüğü gözlenmiştir. Bu veriden yola çıkarak katmanlardan oluşan 

ve yapısında ince bir karbon fiber katmanı bulunduran polimer yapılı titreşim azaltıcı kompozit 

malzemelerin kullanımın daha verimli olduğu saptanmıştır. Titreşim aynı zamanda parçaların 

daha hızlı yıpranmasına sebep olan bir faktör olduğundan bu tür bir izolasyonun sağlanması 

ciddi bir önem teşkil etmektedir. Pervaneler üzerinde yapılan araştırmalara göre ses gürültüsünü 

en az ve optimum olması amacıyla duct sisteminin çapının, pervanenin çapından %0,2 daha 

büyük olması gerektiği hesaplandı. Bunlara ek olarak kullandığımız pervane kanat profiline en 

uygun görmüş olduğumuz duct kanat profilini kullanarak pervanelerin oluşturmuş olduğu 

gürültü minimuma indirilmiştir. Tasarlamış olduğumuz duct yapıları hem birincil itki motoru 

için hem de uçan arabanın sağ ve sol taraflarında ikişer tane bulunan elektrikli çok işlevsel 

motorlar için ayrıca hesaplanmıştır. Tasarlanmış olan aracın kanatları üzerine yerleştirilmiş 



olan küçük çıkıntılar sayesinde ise hem türbülans hem de türbülansın oluşturduğu gürültü 

minimuma azaltılmıştır. İki eksenli kısıtlı derecelerde dönebilir tasarlanmış ductlar farklı koşul 

ve durumlarda oluşabilecek türbülans ve gürültüleri azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. 

8. Araç Güvenliği 

8.1. Uçuş Güvenliği 

Aracın uçuş esnasındaki güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla aracın her tarafına birer adet 

olmak üzere toplam altışar adet LIDAR ve RADAR sistemleri koyulacaktır. LIDAR 

sensörlerinin seçilmesinin sebebi RADAR sensörlerine göre daha uzun menzilli ölçümler 

yapabilmesidir. Ancak LIDAR sistemleri kısa mesafelerde sorunlar çıkarabildiğinden kısa 

menzilli ölçümler için RADAR sistemleri koyulacaktır. RADAR ve LIDAR sistemlerinin 

tarama yaptığı alan 120° olacak şekilde kısıtlanarak yapılan ölçümler bilgisayar aracılığıyla 

birleştirilerek bir adet görüntü oluşturulacaktır. 

RADAR ve LIDAR sistemlerinin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla da aracın her tarafına 2 

adet olmak üzere toplam 12 adet de kamera koyulacaktır. Bu kameralar aracın bir tarafından 

görülebilecek alanların görüntüsünü alacaktır. 2 adet kameradan gelen görüntüler bilgisayar 

vasıtasıyla stereo görüntü elde etmek amacıyla birleştirilerek bir adet görüntü oluşturulacaktır. 

Elde edilen görüntü daha sonrasında OpenCV görüntü işleme tekniği kullanılarak görüntüden 

derinlik bilgileri alınarak RADAR ve LIDAR sistemlerinden gelen bilgilerle karşılaştırılacaktır. 

Araç bilgisayarı bu işlemleri her 250ms’de bir yapacaktır. 

Ayrıca aracın herhangi bir kayıp veya kaza sonucu bulunabilmesi amacıyla ya da gerektiğinde 

otonom sürüş elde edilebilmesi amacıyla 2 adet GPS modülü konulacaktır. 2 adet GPS 

konulmasının sebebi ise araçta çıkabilecek herhangi bir sıkıntı durumunda veya sinyal kaybı 

durumunda diğer GPS modülünün kullanabilmesidir. Ayrıca 2 GPS modülü de eş zamanlı 

olarak uydular vasıtasıyla konumlarını belirleyerek ve birbirleriyle kıyaslayarak konum 

bilgisini bilgisayara aktarılacaktır. 

Bunun yanında araçlar her zaman birbirleriyle iletişim içinde olacaktır. Bu sayede bir araç diğer 

araçların konumlarını her zaman bilebilecektir ancak araç konumlarını aracın 5 km menziline 

girildiği zaman tutacaktır. Eğer bir araç başka bir aracın 2 km menzilden daha yakın bir 

mesafesine girerse araçlar her iki sürücüyü de uyaracaktır ve otomatik olarak 4 km menzile 

kadar uzaklaşacaklardır. 

Eğer araç alabileceği bütün sinyalleri kaybettiyse, herhangi bir sensörde önemli hatalar ortaya 

çıktıysa veya hesaplamalar ölçümlerle örtüşmüyorsa sürücüye uyarı vererek kontrolü sürücüye 

verecektir ve en uygun iniş konumunu göstermeye çalışacaktır. 



Ayrıca aracın yangın ihtimallerini engellemek amacıyla motorlara ve bataryalara birer adet 

sıcaklık sensörü, aracın motor hızını ölçmesi için de her motora birer adet motor hız kontrolcüsü 

konulacaktır. Eğer bilgisayar motorun zorlandığı veya herhangi bir aksamın normalden fazla 

ısındığı bilgisini alırsa aracı en yakındaki güvenli bir noktaya indirecektir.  

 

8.2. Kara Güvenliği 

Araç, kara üzerindeki yolculuğu esnasındaki güvenliğinin sağlanabilmesi için bir önceki 

maddede belirtilen sensörleri kullanarak sürüşü kolaylaştıran, bir yandan da yolculuğun 

güvenliğini arttıran sistemlere sahiptir. Bu sistemlerin bir bölümü modern otomobillerde de yer 

alan adaptif hız sabitleyici, şerit takip yardımcısı, otomatik fren sistemi, kör nokta yardımcısı 

ve benzeri sistemlerdir. Fakat alışılmışın dışındaki yapısı ve itki sistemlerinin normal bir 

otomobile göre farklılık göstermesinin gerektirdiği üzere birtakım sistemlere daha ihtiyaç 

duyulmuştur. 

 

Tekerleklerinde elektrik motorları kullanılmasından dolayı bir elektrikli araçta da 

bulunabileceği üzere araç; dijital diferansiyel, dijital ABS, fren geri kazanım sistemi, yokuş 

aşağı enerji kazanım sistemi ve benzeri sistemlere sahiptir ve bunların yanı sıra pist üzerine 

inişlerde enerji kazanım sistemi; park halinde iken rüzgâr enerjisi kazanım sistemi; otonom 

sürüş, uçuş, kalkış, iniş ve acil durum sistemlerine sahiptir. Bütün bu enerji kazanım sistemleri 

sayesinde hem fren balataları gibi parçaların ömrü uzatılmıştır hem de aracın verimliliği 

arttırılmıştır. 

 

Aracın dört bir tarafında yer alan pervaneler kara üzerinde sürüş esnasında aracın manevralarına 

yardımcı olacak ve aracın savrulmasını hatta yuvarlanmasını engelleyerek daha güvenli bir 

yolculuk sunacaktır. Açıkta kalan kontrol yüzeyleri gerekli bir biçimde hareket ederek aktif 

aerodinami sağlayacaktır. Bunun sayesinde aracın sürüklenme katsayısı azaltılmış olur ve yol 

tutuşu arttırılır. 

 

Araçta yapısından dolayı dikiz aynası ve yan aynalar bulunmamaktadır. Bu sebepten ötürü 

aracın kara üzerinde yol aldığı vakitlerde uçuş esnasında araç ile ilgili bilgilerin yer aldığı 

ekranlarda arkaya bakan kameralardaki görüntü yayınlanacaktır ve böylece ayna görevi 

görmeleri sağlanacaktır. 

 

 



8.3. Siber Güvenlik 

Araç herhangi bir acil durum olmadığı sürece bilgisayarını dışarıdan müdahalelere kapatacaktır 

ancak herhangi bir acil durum olduğunda en yakın acil durum kuruluşuna haber verip en son 

alınan verileri o kuruma göndererek aracın nerede olduğunu ve durumun aciliyetinin 

öğrenilmesini sağlayacaktır. Bu sayede doğru acil durum kuruluşları olay yerine bir an önce 

ulaşabilecektir. 

 

Aracın hiçbir şekilde herhangi bir veri sızdırmadığından emin olabilmek için araçlar kendi 

aralarında özel bir internet ağı kullanacaktır. Bu özel internet ağı dışarıdan bağlantılara kapalı 

olacaktır, sadece araçların ve merkezi bir sunucunun bağlanabilmesi sağlanacaktır. 

 

Merkezi sunucunun amacı ise bir araçta 3 dakikadan daha uzun bir süre sinyal kesintisi 

yaşanırsa aracın son konum bilgisine en yakın konumdaki acil durum kuruluşuna bilgilerin 

iletilmesini sağlamaktır. Bu merkezi sunucu aynı zamanda araçların 90 gün duracak günlük 

geçmişleri tutmaktır. Bu sayede aracın en son ne yaptığı hakkında bilgi almak mümkün 

olacaktır. Merkezi sunucu dışarıdan herhangi bir şekilde internete bağlı olmayacak, sadece 

araçlar için ayrılmış özel internet ağına bağlı olacaktır. Bu sayede sunucuya dışarıdan 

müdahaleler de engellenmiş olacaktır. 

 

Ayrıca araç bilgisayarına sızıntıları engelleme amacıyla da bu araca özel bir Linux işletim 

sistemi geliştirilecektir. Bu işletim sistemi çoğu Linux dağıtımı gibi açık kaynak kodlu 

olmayacaktır. Bu sayede sızmak isteyen kişiler işletim sisteminin kodlarına erişemeyecek ve 

daha güvenli bir bilgisayar sağlanacaktır.  

 

Eğer araç bilgisayarı acil durumlar dışında dışarıdan bir müdahale tespit ederse aracı bir an önce 

en güvenli noktaya indirecektir ve son güvenlik olarak bilgisayarı sıfırlayacaktır. 

 

8.4. Acil İniş Prosedürleri 

Araç, birincil itkiyi oluşturan bir içten yanmalı motor ve elektrik motorlarından oluşan bir itki 

sistemine sahiptir ve bozulmaları durumunda devreye geçecek acil durum prosedürlerine 

sahiptir. Bu prosedürler duruma bağlı olarak sürücü eşliğinde ya da otomatik bir biçimde 

gerçekleştirilebilir ve aşağıda belirtildiği gibidir: 

 

8.4.1. İçten Yanmalı Motorun Arıza Vermesi Durumunda 



İçten yanmalı motorun arıza vermesi veya yakıtın azalması durumunda gerçekleştirilebilecek 

dikey iniş ve pist üzerine iniş olmak üzere iki farklı acil iniş prosedürü vardır: 

a. Dikey İniş 

Elektrik motorları dikey bir konuma döndürülüp çalıştırılarak aracın ağırlığını 

dengeleyebilecek miktarda kaldırma kuvveti oluşturulur. Hava frenleri kullanılarak aracın 

hareketsiz bir halde havada süzülür konuma gelmesi sağlanır. Araç, iniş için uygun koşuldaki 

bir araziye kontrollü bir biçimde alçaltılarak dikey iniş gerçekleştirilir. 

b. Pist Üzerine İniş  

Elektrik motorları aracılığı ile ileri yönlü itki kuvveti sağlanarak aracın bir piste ya da uygun 

koşuldaki bir araziye iniş yapması sağlanır. 

 

8.4.2. Elektrik Motorlarının Arıza Vermesi Durumunda 

Elektrik motorlarının birinin ya da birden fazlasının arıza vermesi veya batarya kaynaklı bir 

arıza oluşması durumunda araç aşağıda yer alan acil iniş prosedürünü uygulanır: 

İçten yanmalı motor aracılığı ile ileri yönlü itki kuvveti sağlanarak aracın bir piste ya d a uygun 

koşuldaki bir araziye iniş yapması sağlanır. 

 

8.4.3. Diğer Durumlar 

Pilotun Aracı Kullanamayacak Duruma Gelmesi 

Pilotun aracı kullanabilme yetisini kaybetmesi gibi bir durumda araç, otomatik olarak en 

uygun iniş prosedürüne karar verir ve bu prosedürü uygular. 

Aracın Uçamayacak Hale Gelme Durumu 

Araç, itki sistemlerinin birkaçının ya da hepsinin arıza verme durumunda kontrollü düşüş 

yapması sağlanır. Bu esnada eğer çalışan bir motor var ise bunlar düşüşü yumuşatmak için 

kullanılır. 

 

8.5. Diğer Güvenlik Önlemleri 

Araç, üzerinde yer alan sensörlerden gelen verileri işleyerek havada ya da karada 

gerçekleşebilecek olası kazalara karşı sürücüyü uyarabilmekte ve gerekli durumlarda otomatik 

bir şekilde önlemler alabilmektedir. Bu uyarı ve önlemler aşağıda belirtildiği gibidir: 

a. Çarpışma ve Kaza Önleme 

Araçta çarpışma ve kaza önleme sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemler araçtaki sensörlerden 

gelen verileri işleyerek etrafındaki hareketsiz cisimler için cisimlerin konumlarına ve çarpışma 

olasılığına göre; hareketli cisimler için ise cisimlerin hareket yönleri, bir süre sonra 



olabilecekleri muhtemel konumlara ve çarpışma olasılığına göre sürücüyü uyarır ve eğer gerekli 

ise otomatik bir şekilde manevralar yaparak kazanın gerçekleşmesini engeller. 

b. Sürüş Desteği  

Araç, sürücüden de kaynaklanabilecek herhangi bir hatanın yaşanma ihtimalini en aza indirmek 

amacıyla tehlike arz edebilecek ani hareketleri engeller ve böylece aracın kazara stall hızının 

altına düşülmesinin veya çakılma ile sonuçlanacak bir manevra yapılmasının önüne geçilmiş 

olur. 

c. Kuş Engelleme Sistemi 

Araç, çarpışma ihtimali olan bir kuş ile karşılaştığı takdirde insan kulağının algılayamayacağı 

bir frekansta ses çıkartarak kuş ile çarpışma ihtimalini azaltabilmektedir. 

9. Tasarım Görselleri 

 

Şekil 4-5. Ruddervator’un hareketi 

 

Şekil 6-7. Aileron (Kanatçık) Hareketi 

 



Şekil 8-9. Elevator (İrtifa Dümeni) Hareketi 

 

Şekil 10-11. Kanat Açık / Kanat Kapalı 

 

Şekil 12-13. Kabinin Dışarıdan Görünümü 

 

Şekil 14. Kabin İçi Görünüm 



 

 

Şekil 15-16-17-18. Aracın Yol Üzerinde Önden ve Arkadan Görüntüsü 

 

Şekil 19. Araç Havadayken 
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