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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan Pegasus havayolları uçağının pistte yaşadığı 

kazadan esinlenerek yaptığım projedir. Okuldaki derste bu kazanın nedenlerini 

değerlendirdiğimizde, kaza yağmurlu havada gerçekleştiği için kaza nedenlerinden 

birisinin Hydroplanning olabileceğini değerlendirmiştik.Tüm bu değerlendirmeler ışığında 

aklıma bu fikir gelmesiyle sorunu çözmek için bu projeyi gerçekleştirdim. Hydroplanning, 

Yağışlı havalarda ve yağıştan hemen sonra (yağış durumuna bağlı) pist üzerinde biriken 

yağmur suları nedeniyle iniş esnasında karşılaşılan tehlikelerden önemli bir tanesidir. 

Hydroplanning oluşması için pist üzerinde 5 mm’lik su tabakası yeterlidir. Lastiğin dönüşü 

ile lastik yüzeyinden ayrılan ve sıçrayan sular lastik için ilave sürtünme gücü meydana 

getirecektir.Sürat arttıkça, lastiğin yüzeyle temas noktasına basınç yaparak ve kalıplaşan 

suyun ince sivri ucu, lastiğin yüzeyle temas noktasına basınç yaparak hidrodinamik 

kaldırma kuvveti meydana getirmeye başlar. Buna kısmi su yastığı(hydroplaning) denir. 

Sürat daha da arttıkça, belli bir yüksek sürate erişince, hidrodinamik kaldırma kuvveti 

lastiğin taşıdığı dikey kuvvete eşit olur ki, bu noktada lastik yüzey teması tam olarak 

kesilmiş olur. Buna dinamik Hydroplanning (su yastığı) denir.Yani su katmanı, lastik ile 

pistin temasını önler. Bu durumda:  

 

-Sürtünme sıfıra düşer  

-Tekerlek dönüşü durur  

-Frenler kullanılamaz  

-İstikamet muhafaza edilemez 

 

Bende Hydroplanning (su yastığı) önüne geçmek ve iş yükünü hafifletmek için 

motorlardan güç kaynağı alan Pnömatik bir sistemle uçağın iniş takımı merkezinden piste 

doğru basınçlı bir hava verilerek Hydroplanning olayını engellemeyi hedefledim ve bunun 

bir prototipini yaptım.Sistem çalıştı ve etkili oldu.Ayrıca yağmurlu havalarda bu sistem işe 

yarar iken sıcak havalarda da fren balatalarının ısınmasını engelleyerek fren ünitesini 

soğutma görevini görecektir. 
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Proje içeriği (tasarım, yazılım, montaj) konularına ayrıntılı olarak devam eden bölümlerde 

anlatılmıştır. 

      
 

 
 

2. Problem/Sorun: 

Uçakların yağmurlu hava koşullarında iniş esnasında muhtemel Hydroplaning oluşumu ile 

karşılaşabilirler.Uçağın iniş esnasında Hydroplaning olmaması için, pilotlar yağmurlu 

havallarda piste sert iniş yaparlar.Bu sert inişlerde yolcuların yaşadığı panik ve stresin 

artması başlıca problemlerdir.Uçağın inişte sert inmesinin hem uçağa verdiği zarar hem de 

piste verdiği zararlar göz önündedir.Bu sert inişler yaşanırken yolcuların konfor ve 

güvenliği de neredeyse tehdit altındadır.Ayrıca alışkanlık nedeniyle sert değilde normal 

iniş yapıldığında uçağın pist üzerinde kızak gibi kaymasına neden olarak pist sonundan 

veya pist yan taraflarından pistin dışına çıkmasına neden olabilir. 

 

Aşağıdaki fotoğraflarda pistin dışına bir uçak çıktığında nasıl kaza kırıma uğradığını 

görebilirsiniz. 
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3. Çözüm  

Pnömatik hattan, Ana İniş takımlarında bulunan mekanizmaya gelen basınçlı hava piste 

doğru boşaltılır.Basınçlı hava pistteki suyu yayarak lastiğin pist ile temas etmesi 

sağlanır.Bu sayede kızaklama (pist üzerinde kayma) engellenir.Ayrıca pilotlar sert iniş 

yapmak zorunda kalmaz.Bu sayede uçaktaki oluşabilecek kayma,kızaklama,hasar,kazalar, 

yolcu paniği ve can kaybı sıfıra inmiş olucaktır.  

 

Bizim elimizde gerçek uçak olmadığı için biz bu sistemi arduino ile yapacağız.RC model 

Yolcu uçağına, kendi kurduğum arduino sistemini monte ettim.Aşağıda bu sistemi monte 

ettiğim prototip görülmektedir. Ayrıca RC uçağımın bütün kumanda yüzeyleri,iniş 

takımları ve motorları çalışmaktadır.   

 

 
 

Yöntemimi  Ardunio elektronik devresi üzerinden bir prototip olmak üzere kurdum.Bu 

prototipte ultrasonik mesafe sensörü ile belirli bir yakınlığa(45 cm) yani uçağın palye(piste 

inmeden hemen önce) seviyesine gelince hava dolu tüpten veya kompressören aldığım 

havayı,Ardiuno dan aldığı bilgiyi Yön Kontrol Valfine ileterek zemine doğru güçlü hava 

akışı olur.Böylece pist üzerindeki su yarılır.Lastik pist ile temas eder. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hava Depolama 

Tüpü 
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Ykuarıda kurduğum sistemin teknik resmi gösterilmiştir. 

 

RC model uçağın içine montelediğim bu sistem, basınçlı havayı piste gönderen pnömatik 

sistem çalışıyor ve pistteki su birikintisini yararak lastik ile pistin teması 

sağlanıyor.Böylece Hydroplaninig engellenmiş olur. 

 

 

4. Yöntem 

 

Pnömatik sistemlerin hava kaynağı Motor,APU, Ground Card tır. Havayı motor kompresör 

kademelerinden alıp gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra dağıtım hatlarına gönderir. 

Sistem yüksek kademe valfi (high stage valf), basınç regülatörü ve kesme valfi (pressure 

regulator and shutoffvalf) ve ön soğutucudan (precooler) oluşur. Motor bleed havasının 

normal kaynağı precoolerdan geçtikten sonra Wing Anti-Ice,Pack1,Pack2,Hidrolik 

deponun basıçlandırması ve Su tankının basınçlandırılmasına gönderilir.Bizi ilgilendiren kısmı 

Pack1 ve Pack2 dir.Buraya gelen hava neminden ayrıştırılarak Mix monifold sayesinde kokpit ve 

yolcu kabinine klima ve iklimlendirme için yollanır.Mix manifold aşağıda kırmızı renkli gösterilen 

parçasından ekstra iki hava çıkış daha elde edilerek uçağın Ana İniş takımlarına neminden 

ayrıştırılmış basınçlı hava uçak palye yaparken gönderilir.Basınçlı hava pist üzerindeki suyu 

yararak lastiklerin pist ile temas etmesi sağlanır. Böylece Hydroplaning oluşumu engellenmiş 

olur. 
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Prototip ile yaptığım deneyin sonucunu aşağıdaki linke tıklayarak bakabilirsiniz. 
https://www.youtube.com/watch?v=YTLZTOkpZQ8 
 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projem piyasada şuan bulunmamaktadır. Bence havacılığın bir açığıdır.Bu açığıda 

havacılıkta harika bir ivme kazanan ülkemiz adına ilk ve tek olacağız.Diğer takımlardan 

ayıran yönü ise oldukça inovatif ve insan canını düşünmesidir. 

Projemin donanım parçaları Arduino Uno,Breadboard,Jumper kablo,Ultrasonik 

sensör,Buzzer,Kırmızı LED,2x 330 ohm direnç,Bağlantı kablosu,Güç kaynağı,24V u 10V 

çevirici,2/2 lik yön kontrol valfi ve röleden oluşur. 

 
Devreyi kurarken önce Park sensörü devresini kurudum.Daha sonra bu devreye Yön 

kontrol Vafi ekledim.Yazılımını C+ da yazdım.Yazılıma Valfin çalışması için kodlar ve 

zamanlayıcılar ekledim.Uçaklardaki radar altimetresi uçağın irtifasını bildirir.Ultrasonik 

sensörde uçağın inişten hemen önceki yüksekliğini hissederek AruinoUno Karta bilgi 

gönderir.Kartta Yön Kontrol Valfine bilgi göndererek basınçlı havayı iniş takımlarına 

gönderir. 

Devre kurulumunu, kendi çektiğim videosunu aşağıdaki linklere tıklayarak bakabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=K_Gm5Sys8kk 

https://www.youtube.com/watch?v=GV75agCLdEk 

 

6. Uygulanabilirlik  

Ülkemizde birçok uçak parçası üreten firma var. Bir uçak üretici firma veya uçak parçası 

üreten firmalar vasıtasıyla projenin taraflarına sunulması ve onlarında uygun görüp 

parçanın üretimine başlanması ve akabinde testlere tabi tutulup güvenilirliği saptandıktan 

sonra uçaklarda kullanılmasıdır.Böyle bir sistem olmadığı için birçok uçağa entegre 

edilebilecektir.Ticari olarak üretilebilip birçok uçağa takılabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Mix monifold parçasının ekstra iki hava yolu daha olacak şekilde üretilmesi, uçağın iniş 

takım yuvasına ekstra bir pnömatik sistem çekilmesi gerekmektedir. Eğer projeye destek 

https://www.youtube.com/watch?v=YTLZTOkpZQ8
https://www.youtube.com/watch?v=K_Gm5Sys8kk
https://www.youtube.com/watch?v=GV75agCLdEk
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çıkan olursa tasarım hazırlanır.Ardından destekçi sayesinde uçak üretici firma veya uçak 

parçası üreten firmayla parça üretimi ve testlere tabi tutularak (rüzgar türbini,mühendislik 

hesaplamalar) uygun hale gelincede gerekli olan malzemeler temin edilir ve seri üretim 

bandına parça geçer. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Uçak üreticileri,askeri hava kuvvetleri ve havayolu şirketleri. 

 

9. Riskler 

      Normalde Pnömatik hava çok sıcaktır.Pack1 ve Pack 2 de bu hava soğutulur ve neminden 

ayrıştırılır.Mix monifoldan iniş takımlarına uygun sıcaklıkta hava gönderilecektir.Soğuk 

havalarda donmaması gerekmektedir.Sıcak havalarda da sıcak hava göndererek fren 

baltalarnın daha da ısınmaması engellenmelidir.Bu hava sıcaklığını ayarlayan parça 

bozulursa sadece sıcak havalarda sıcak hava gönderirse balatalar daha çok ısınır.Ama  

böyle bir durum çok düşük bir ihtimaldir.Ayrıca basit bir siviçlede çözülebilir.Sivici OFF 

alırsak sistem çalışmaz. 

 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Hasan Yılmaz Tasarım ve fikir sahibi. Özel Kartal Yesevi Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 

Prototip yapımında 

    

 

11. Kaynaklar  

o Hydroplaning(Aquaplaning) araştırması için 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aquaplaning 

o Pnomatik sistem araştırması için MEGEP Ders kitabı Uçak Bakım Bölümü 

(GazTürbinli  Motor Sistemleri,Uçak Sistemleri) 

o Ardunio araştırması için Udemy 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aquaplaning
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