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ÖNSÖZ 
 

Günümüzde insanların günlük yaşantılarının büyük bir kısmı, kısa veya uzun mesafeli 

seyahat ederek geçmektedir. Bu da beraberinde yoğun araç trafiği, ulaşım sorunları, vakit kaybı, 

kazalar ve çevre kirliliği gibi birçok olumsuzluğa neden olmaktadır. İşte tam bu noktada 

teknoloji, insanlığın sorunlarına bir nebze olsun merhem olmak, yaşamlarını kolaylaştırmak 

üzere devreye girmektedir.  

Biz Anatolia takımı olarak bu yolculukta ülkemize katkıda bulunmak, insanımızın en 

güvenli, en ekonomik bir şekilde ulaşım problemlerine çözüm üretmeyi hedeflerken bir yandan 

da doğayı daha temiz ve yaşanılabilir tutmayı sağlayacak teknolojiler kullanmaya çalıştık. 

Elbette bir zamanlar en önlerde koştuğumuz ilim ve fen alanında bu günlerde bir hayli 

geride kalmış olduğumuzun farkındayız. Bu nedenledir ki aracımızı tasarlarken günümüz 

teknolojisine sahip olmayı değil geleceğin teknolojilerini üretmeyi amaç edindik. 

Tüm bunları gerçekleştirmek için muhtaç olduğumuz kudretin gönlümüzdeki sevda, 

göğsümüzdeki iman ve damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu biliyoruz, kendimize 

güveniyoruz. 

ANATOLIA TAKIMI 
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1. Tasarımımızın Genel Tanımı 
Aracın genel tasarımı 3x3x3 metre ölçülerinde eşkenar üçgen yapıda iskelet yapısı, uç 

noktalarına konumlandırılmış 3 adet asıl, 3 adet yedek olmak üzere 6 adet 90 derece 

konumlandırılabilen hareketli BLDC motordan oluşmaktadır. Ayrıca kolay hızlanmayı 

sağlayan bir adet kuyruk itki motoru bulunmaktadır. Motor pervaneleri karbon fiber yapısal 

malzemesi ile hafifliği ve dayanıklılığı arttırılmış olmakla birlikte hem sessiz çalışması hem de 

%20 performans artışı sağlayan özel bir tasarıma sahiptir. Bu tasarım kendi geliştirmemiz olup 

ilk defa bir uçan araba dronunda kullanılmaktadır. Bu dronlar karada seyahat ederken aynı 

zamanda tekerleğe dönüşmektedir. Bunun yanı sıra aracın ana gövdesi hem dayanıklı hem de 

hafif olan karbon fiberden oluşmaktadır. Uçan arabanın burun kısmı karbon fiber ve 

duralümin  kompozit yapısalıdır. Yakıt olarak büyük oranda yenilenebilir olan Hidrojen 

enerjisi kullanılmıştır. İhtiyaç halinde ise Lityum Ion pillerle uyum halinde çalışabilen araç 

güçlü bir yapay zekâ programı ve yedekli otonom uçuş sistemi barındırmaktadır. Ayrıca 

kullanıcı dostu bir araç asistanı olan “Hızır” uçuş öncesi ve uçuş esnasında sürücüyü sesli olarak 

bilgilendirmekle birlikte birtakım temel sesli komutlar ile etkileşimli olarak keyifli ve konforlu 

bir uçuş sağlamaktadır. Örneğin “Hızır, hava durumu nasıl?” gibi komutlar 

kullanılabilmektedir. Araç ağırlığı boş 110kg olmakla beraber azami 2 yolcu kapasitesi ve 30 

kg yük taşıma kapasitelidir. Uçuş güvenliğini güçlü tedbirlerle arttıran ve kabin iç 

gürültüsünü kenevir ile önemli ölçüde azaltan aracın azami uçuş irtifası 1000 metre (3280 fit) 

olup havadaki azami hızı 120km/h, yerdeki azami hızı 70km/h’dir. 

2. Tasarımımızın Alt Sistemleri 

2.1 Yapısal 

2.1.1 Şase Yapısalı 

Aracın iskeletini oluşturan uzay kafes 

tipi şasemiz; araca gelen eğimi karşılayarak 

toplamda kafesin taşıdığı eğim kuvvetini 

azaltarak dayanıklılığını arttırmıştır. Şasenin 

temelinde karbon fiber, kevlar, fiberglass 

kompozit (Kompozit oranları : %60 karbon 

fiber %14 fiberglass %7 kevlar)  kullanılarak 

aracın hafifliği ve dayanıklılığı sağlanmıştır.  

 

60%14%

7%

19%

ŞASE YAPISALI MALZEME 
ORANLARI

Karbon Fiber Fiberglass Kevlar Diğer
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Araçta darbe emiciliği yüksek olan, kaza anında hasarı azaltan karbon kökenli kevların 

yoğunluğunun düşük olması ve liflerinin sağlamlığı bir yana, şaseye katmış olduğu hafiflik onu 

diğer maddelerden ayırmaktadır. Aynı ağırlıktaki çelikten 5 kat sağlam olan kevların; esnekliği 

ve yorulma mukavemeti çok yüksektir. Aracın kaza kırıma uğraması durumunda bu malzeme 

darbeleri yayarak hasarı azaltmakta ve koruyucu bir rol oynamaktadır. 

Ayrıca karbon fiberi ele alacak olursak en önemli özelliği hafif olmasıdır. Daha hafif 

donanımı ile yüksek verim elde edilen karbon fiber oksitlenmemesi ile uzun ömürlü olması 

sağlanmıştır. Üstelik düşük yoğunluğa sahip olması onu yüksek ağırlıklı araçlarda daha da 

sağlam ve önemli kılmaktadır. Ayını zamanda araçta birer polimer olan kevlar ve karbon fiber 

ile birlikte takviye edici olarak fiberglass kullanılmış ve dayanıklılık daha da artmıştır. 

Çekmeye mukavemeti ve ucuzluğu ile fiberglass alanında kullanılan kaliteli malzemelerden 

biridir. 

2.1.2 Gövde Yapısalı 

Araç 3x3x1.70 ölçülerinde olup (en×boy×yükseklik) burun kısmında oluşan sürtünme

den dolayı aşınmayı azaltmak, mukavemet direncini arttırmak amacıyla duralümin-karbon 

fiber kompozit kullanılmıştır. Burun kısım dışında kalan ana gövde de ise karbon 

fiber kullanarak korozyon, aşınma gibi etkenler azaltılmıştır. Sağlamlığının yanında hafifliği 

sayesinde uçarken daha fazla yük taşıyabilmesi sağlanmış, yakıt tasarrufu yaparak uçuş süresi 

ve dolayısıyla uçuş menzili arttırılmıştır. 

2.1.3 Drone Ve Pervane Yapısalı 

Araçta kullanılan pervaneler ve arkadaki itki pervanesi karbon fiberden yapılarak, 

korozyon direnci arttırılmıştır. (Bu alanda hafiflik ve sağlamlık daha çok göz 

önünde bulundurulduğundan dolayı karbon fiberin yüksek maliyeti göz ardı edilmiştir.) 

Winglet benzeri yapı drone pervanelerimizde de kullanılarak özgün bir pervane şekli 

tasarlanmıştır. Bu tasarım sayesinde pervanelerin ucunda oluşan girdaplar engellenerek daha 

konforlu bir uçuş sağlanmıştır. Pervanelerde oluşan sürtünme %20 azaltılmış, aracın uçuş 

menzili %6,5 arttırılmış, %5e kadar yakıt tasarrufu sağlamıştır. Araç karada seyrederken 

dronlar tekerlek olarak  kullanılmaktadır. Nitrojenle şişirilmiş tekerler ısı değişiminden 

oluşacak basınç farklarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmıştır. 

2.1.4 İniş Takımı Yapısalı 

Aracın alt tarafında 2 yanda duralümin ayak bulunmaktadır. Bu sayede dikey iniş 

esnasında yerle teması, sürtünme gibi faktörlerden etkilenmeden, iniş takımının daha sağlam 

olması sağlanmıştır.  
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2.1.5 Kabin İçi Yapısalı 

Kabin içerisinde bulunan iç panel kaplaması kenevirden yapılmıştır. Kenevir liflerinin 

kullanıldığı bu paneller ısı ve ses izolasyonu sağlamaktadır. Döşeme malzemesi 

olarak konforlu ve doğal olduğundan kenevir tercih edilmiştir. Ön tarafta LCD ekran ile araç 

göstergeleri bulunan dokunmatik kumanda ve bilgilendirme paneli bulunmaktadır. 

Aynı zamanda korozyona, kirlenmeye karşı etkili olan; kimyasallardan ve UV 

ışınlarından zarar görmeyen hidrofobik araç camları, bu alanda yaygın olarak kullanılan ve 

maliyeti az olan Silika jel/Silika nano kaplama ile imal edilmiştir.. ısıtmalı olup buzlanma 

yapmamakta ve neredeyse hiç su tutmamaktadır. Son zamanlarda artan asit yağmurlarının 

camlara olan etkisi bu yöntemle daha da azalmaktadır. Böylelikle hidrofobik camlar 

sayesinde:  araçta görüş açısı genişlemekte, kullanıcısına daha güzel bir manzara sunmaktadır. 

 

2.2 İtki Elemanları 

2.2.1 Motor 

Araçta içten yanmalı motorlar yerine elektrik motoru kullanılmaktadır. Araca düşük 

hızlarda yüksek verimlilik ve yüksek güç yoğunluğu özellikleri sağlamasının yanı sıra içten 

yanmalı motorlar ile kıyaslandığında çok daha az ısınmaları, sessiz ve uzun ömürlü olup ark 

yapmamaları da elektrik motoru tercih edilmesinde rol oynamıştır.  

Aşağıda tablodaki verilerde de görüldüğü üzere elektrik motorları içten yanmalı 

motorlara kıyasla çok daha hafif ve verimi yüksektir. Bunun yanı sıra sıfır emisyon sağlayarak 

çevreye de zarar vermemektedir.  

 Elektrik motoru İçten yanmalı motor 

Yük  136 kg 363 kg 

Sistem verimi %95 %32 

Teknik özellikler: 

Motor sayısı: 7 (3 adet ana motor, 3 adet yedek motor, 1 adet kuyruk motoru) 

Voltaj: 48V/72V (her bir motor) 

Tork: 7,16J 

Anma akımı: 85A 

Anma gücü: 2kw/7kw (her biri için) 

Verim: > %90 

Hız: 3000-6000 rpm 

Toplam güç: 65.905 hp 

Ağırlık: 56 kg (7 adet x 8kg) 
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Boyut (yükseklik): 144/182mm 

Çap: 182/206mm 

Kaplama: Alüminyum 

Koruma-dayanıklılık: IPS4 

2.2.2 ESC (Elektronik Hız Kontrol Ünitesi) 

Bataryadan aldığı elektrik enerjisini motorlara ileterek, motor devrini kontrol eden hız 

kontrol cihazlarıdır. Motora hangi hızla dönmesi gerektiğini söylemektedir. Motor fazla akım 

çektiğinde ise zarar görmemesi için sisteme uyarı göndermektedir. 

Araçta kullanılan ESC; motorların çekebileceği maksimum akımı vermekle birlikte 

kullanıcıya doğru gerilim değerini de vermektedir. 

2.2.3 Hidrojen Yakıt Pili 

Araçta tamamen yenilikçi ve çevreci bir yaklaşımla hidrojen enerjisi kullanılmıştır. %95 

geri dönüştürülebilir özelliği ve atık olarak sadece su çıkarması, bu sayede çevreye zarar 

vermemesi tercih ediliş sebeplerindendir. Araçta kullanılan Hidrojen yakıt pili 7kg 

ağılığındadır. 80 litre sıvı hidrojen deposuna sahiptir. Bir depo yakıt ile 220km yol 

gidebilmektedir. 

2.2.4 Lityum İyon Piller 

Araçta bir adet 5200Ah enerjiye sahip Li-ion yedek pil ve bir adet 110Ah acil durum 

pili bulunmaktadır. 

Araç temel enerji kaynağı olarak hidrojen pili kullanmasının yanı sıra Li-ion piller ile 

de çalışabilmektedir. Hidrojen enerjisinin kullanılamadığı durumlarda yedek sistem olarak Li-

ion piller devreye girmektedir. Diğer bataryalarla karşılaştırıldığında şarj verimliliğinin yüksek 

olup parçalarının geri dönüştürülebilir olması Li-ion pilinin seçilme nedenlerindir. Ayrıca 

ortalama batarya enerji yoğunlukları; 120wh/kg olması sebebi ile yüksek enerji yoğunluğu ve 

yüksek verim sağlamaktadır. 

 Lityum-iyon 
Sodyum-nikel 

klorür 
Sodyum-sülfür 

Nikel-

kadmiyum 

Enerji 

yoğunluğu 
120wh/kg 100wh/kg 110wh/kg 50wh/kg 

Tablodaki verilerde de görüldüğü gibi Li-ion piller diğer pillerle karşılaştırıldığında yüksek 

enerji yoğunlukları ile elektrikli araç uygulamaları için en uygun pil tercihidir. 

2.2.5 Dronlar 

Araç her birinin çapı 1m olan 3 adet drone bulundurmaktadır. 
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Araç karada seyrederken yan tekerlekler tahrik sistemi olarak aracın hareket etmesini 

sağlarken ön tekerlek ise direksiyona bağlı olarak aracın yönlendirilmesini sağlamaktadır.  

Sonuç olarak karada sadece 2 motor itki için kullanıldığından dolayı araç daha az enerji 

tüketerek pillerin daha uzun süre kullanılması sağlanmıştır.  

Aracın ön tekerinde alüminyumdan yapılmış aks başı ve tekerleğin üzerine bağlandığı 

parya yapısalı da tekerleğin sorun çıkarmadan dönmesini sağlamaktadır.  

2.3 Kabin Elemanları 

2.3.1 Kanopi 

Kanopide  kullanılan camlar optik, mekanik ve yapısal gereklilikleri sağlaması 

bakımında farklı üretim teknikleri ve bazı özel ısıl işlemlerden geçerler. Ayrıca saydam ve 

basınç farkı gibi etkenlerden dolayı gerilmelere karşı dayanıklı olmak, sıcaklık değişimi 

kaynaklı oluşan ısıl gerilimleri kaldırmak zorundadır. Bu sebeple araçta kullanılan kanopi 

yolcuları dış ortam etkilerinden koruyup görüşü engellemeyen saydam, polimer esaslı (akrilik) 

malzeme kullanılarak yapılan camdan üretilmiştir. Kanopinin akrilik ile üretiminde ise vakum 

şekillendirme yöntemi kullanılmıştır. 

2.3.2 Koltuklar 

Dayanıklı ve terletmeyen kenevir kılıflı araç koltuklarımız, hafifliği ve ağırlıktan kazanç 

sağladığından yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca diğer kumaşlara kıyasla organik olup çevre 

ve sağlık açısından da faydalıdır. 

2.3.3 Paneller 

Kabin içindeki panellerde tamamen yenilikçi ve çevreci bir yaklaşımla kenevir 

kullanılmıştır. Böylece organik bir malzeme kullanılarak hem hafiflik ve dayanıklılık hem de 

ses izolasyonu sağlanmıştır. Ayrıca kenevir tutuşmaya karşı dayanıklı olmakla beraber kolay 

temizlenebilir olduğundan döşemelerde de kullanılmıştır. 

2.3.4 Araç Kontrol Sistemi (Kontrol Paneli) 

Yüksek teknolojiler ile donatılmış karbon fiber yapısal kontrol paneli minimum teknik 

bilgi ile kontrol edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Start/Stop butonu ile çalışan araçta klasik 

kontak anahtarı bulunmamaktadır. Üzerinde dokunmatik komuta ekranı, ABS krom 

kaplamadan yapılmış araç kumanda ve irtifa kontrol kolu, AKS(ağırlık kontrol sistemi), sürücü 

ve yolcu ekranı gibi akıllı sistem kontrol elemanları bulunmaktadır. Ayrıca yapay zekâ 

içerisinde yer alan APU işlemci de araç akıllı sistemlerinin performanslarını arttırmaktadır.   
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2.4 Tahrik Sistemleri 

Araç hareketi için gerekli gücü yapısında bulunan elektrik motorlarından almaktadır. 

Bataryalar elektrik motorunu beslemekte, elektrik motoru üretmiş olduğu dönme hareketini 

tekerleklere mekanik yolla ulaştırmakta ve aracın hareketi sağlanmaktadır. 

Aracın tahrik sistemi motorların yanı sıra, yarı iletken güç anahtarlama elemanlarından 

oluşan çevirici devresi, enerji depolama elemanı olarak batarya grubu, mekanik güç iletim 

sistemi ve tekerleklerden oluşmaktadır. 

2.4.1 Motor 

Tasarımımızın tahrik gücü kullandığımız elektrik motorları tarafından sağlanmaktadır. 

Araçta elektrik motorları 4 adet esas kullanım ve 3 adet yedek kullanım amaçlı olmak üzere 7 

adet olup her bir motor için ayrı çevirici devre bulunmaktadır. 

2.4.2 Pil 

Araçta yer tahrik sistemi için hidrojen pili kullanılmaktadır. Araçta hızlanma ya da sabit 

hızda yol alma sırasında kullanılan elektrik motorları enerjilerini pillerden almaktadır. Araçta 

elektrik motoru ve çevirici devre, sürüş koşullarına bağlı olarak faydalı fren modunda çalışarak 

batarya grubunu beslemektedir. 

2.4.3 Mekanik Güç İletim Sistemi 

Mekanik güç iletim sisteminin başlıca görevleri arasında; aracın tork ve hız 

dönüşümlerini gerçekleştirmek, ileri geri hareketini sağlamak, dönüşlerde tekerlek arasındaki 

hız farklılıklarını düzenlemek bulunmaktadır. 

Diferansiyeller gerekli hallerde farklı devirlerde dönmesi, hareket yönünün 

değiştirilmesi ve moment artışı gibi önemli görevler üstlenirler. Diferansiyeller aracın virajlarda 

hareketi esnasında iç ve dış tekerleklerin farkını giderirken;  bununla beraber motordan gelen 

hareketi 90 derece kırarak motor dönüş yönünü aracın hareket yönüne çevirmektedirler. 

Motorların dönüş hareketini diğer sistem elemanlarına iletmek, elemanlardan gelen ter 

hareket geçişlerini motora iletmek veya engellemek için güç iletim sistemi kavrama elemanları 

kullanılmıştır. İniş takımları ve tekerlek olan dronların eksenel hareketleri hidrolik sistemler ile 

sağlanmaktadır. 

2.4.4 Parya 

Aracın ön tekerleğinde bulunan alüminyum aks başı ve parya yapısalı tekerleğin rahatça 

dönebilmesini sağlamakta ve içerisindeki bilye sayesinde sessiz bir şekilde çalışmaktadır. 
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2.4.5 Çevirici Devreler  

Bu devreler regüle edilmemiş DC gerilim kaynağının, kontrollü bir biçimde sabit DC 

gerilime dönüştürülmesi için tasarımımızda kullandık. Belirli bir periyot içerisinde yarı iletken 

anahtarın iletime ve kesime geçmesi sonucunda da ortalaması giriş geriliminden farklı bir çıkış 

geriliminin sağlanması prensibiyle çalışmaktadır. 

2.5 Uçuş Kontrol Sistemi 

Aracın elektronik asistanı olan Hızır uçuşa geçmeden önce kontrol sisteminden gelen 

kokpit, araç güzergahı, dronların eğimi, dronların hareketini sağlayan hidroliklerin durumu gibi 

bilgileri alır ve uçuş için güvenli bir şekilde ayarlar. Bu sayede güvenli bir uçuş sağlanmış olur.  

3. Tasarımımızın Kullanıcıya Sağlayacağı Faydalar 
 Aracın yapay zekâ destekli uçuş sistemi sayesinde araç kalkış yapmadan önce; gerekli 

kontroller (Yakıt miktarı, öngörülen hava durumu, aracın ağırlığının kalkışa uygunluğu, 

gidilecek yerin bilgileri) otomatik olarak yapılarak araç asistanı “Hızır” tarafından 

sürücü bilgilendirilmektedir. Ayrıca kritik olmayan “Hızır, radyoyu aç. Hızır, hava 

durumu. Hızır, pil durumu” gibi temel birçok komutu sesli olarak algılayıp sürücü 

dikkat dağınıklığını önlemektedir. Böylece yolculuğu keyifli hale getirmektedir. 

 Araçta yalıtım için kullanılan kenevir hem organik hem de üretimi ülkemizde yapılan 

yerli bir ham maddedir. 

 Yakıt için kullanılan Hidrojen pili çevreye zarar veren sera gazı salınımı 

yapmamaktadır. Böylelikle araç çevreci olup; kara, hava kirliliğini büyük oranda 

ortadan kaldırmaktadır. 

 Araç, dikey iniş-kalkış (VTOL) yapabilmekte; bu sayede piste gerek duymadan 

havalanabilmektedir.  

 Araç 90 derece geri park yapabilmektedir. 

 Araçtaki 3 drone aynı zamanda tekerlek olarak kullanılmaktadır. Böylelikle uçan araba 

kara seyahati de gerçekleştirebilmekte ve droneler ile tekerleğin aynı yerde kullanımı 

sonucu ağırlıktan kazanç sağlanmaktadır. 

 Araçta bulunan radar sistemi aracın önündeki engelleri önceden tanıyıp aracın ekranına 

yansıtmasını sağlamaktadır. Böylelikle olası bir engelle çarpışma durumu önceden 

haber alınarak kaza yapma riski büyük oranda azaltılmıştır. 

 Uçan arabanın hem kara hem de hava seyahatine uygun olması şehir içi ulaşımda trafik 

sıkışıklığını azaltabilir. Dolayısıyla trafik kazaları azalabilir, trafikte geçen süre büyük 

oranda azalarak zamandan tasarruf sağlanabilir. 
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 Araç akıllı farlara sahip olup kara yolculuğunda virajlarda görüş alanını 

genişletmektedir. 

 Isıtmalı camlar buzlanmayı engelleyerek, daha net bir görüş alanı oluşturmaktadır. 

 Aracın iç döşemeleri kolay tutuşmayan, leke tutmayan ve terletmeyen, ergonomik 

kenevir kaplama koltuklara sahiptir. 

 Araçta konforu sağlamak için; müzik dinlemeye, film izlemeye yönelik, güncel 

haberleri vb. aktaran bir ekran bulunmaktadır. Bu ekran; araç alt kamerasındaki 

görüntülerin, kalkış öncesi bilgilerin, navigasyonun vb. verildiği ekrandır. 

4. Tasarımın Özgün Yönleri 
 Araç muadillerinin aksine tek tip enerji kaynağına bağımlı olmayıp, hidrojen enerjisinin 

yanı sıra Li-ion piller ile birlikte çalışmaktadır. Hidrojen enerjisinin araca %95 geri 

dönüştürüle bilirlik, çevrecilik, yenilikçilik, ağırlıktan kazanç gibi birçok getirisi vardır. 

 Diğer tasarımlarda genellikle çelik, duralümin, titanyum gibi ana bileşenlerle 

oluşturulan şase, acımızda karbon fiber kompozit malzemeden yapılmış, bu sayede 

ağırlıktan kazanç sağlanmıştır.(80 kg kazanç sağlanmıştır) 

 Tasarımımızın ses yalıtımında tamamen yenilikçi ve çevreci bir yaklaşımla kenevir 

kullanılmıştır. Böylelikle dışarıdan gelen sesler absorbe edilerek kabin içi gürültüsü 

minimum düzeye indirilmiştir. 

 Tasarımımızda kullanılan drone pervaneleri kendi tasarımımız olup, bu tasarım 

sayesinde gürültü seviyesi düşürülmüş, sürtünme %20 azaltılarak uçuş menzili 

(performans) arttırılmış, yakıt tasarrufu sağlanmış ve yolcularımıza daha konforlu bir 

uçuş sağlanmıştır. 

 Araçtara bulunan Ağırlık Kontrol Sistemi (AKS) ile kalkıştan önce belirlenen yük sınırı 

aşıldığında kalkış izini verilmemektedir. 

 Akıllı asistan yazılımımız olan HIZIR, harekete geçmeden önce hava koşullarını analiz 

ederek sürücüyü yol şartları hakkında bilgilendirilmektedir.  

 Akıllı far sistemi kara yolculuğunda HIZIR tarafından otomatik olarak aktifleştirilerek 

virajlı yollarda sürüş güvenliği ve konforu sağlamaktadır.  

 Sis ve park lambalarına ek olarak lazer ışık yansıtarak çarpışmayı engelleyen sis farları 

bulunmaktadır. 

 Araç Hasar Saptama özelliği ile bataryada ve motorda verim kaybı, elektrik kaçağı tespit 

sitemi(şase), jiroskop stabilizasyonundaki problemeler, uçuş (seyrüsefer) yönetim 
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sistemleri gibi uçuş güvenliğini tehlikeye atabilecek tüm sistemler test edilerek uçuş 

öncesinde olası problemlerin önüne geçilmesi sağlanmıştır. 

 Araç içi AIR-REFRESHING, içerideki oksijeni yenilemekte, yolculara uçuş konforu 

sağlamakta, aynı zamanda sürücü dikkat dağınıklığını da engelleyerek sürüş güvenliği 

sağlamaktadır.   

 İklimlendirmeli cam sayesinde soğuk havalarda camdaki buzlanma engellenmektedir. 

(lamine cam içindeki ince iletken tabaka ısıyı hapsederek camda buzlanmaya izin 

vermez)  

 Araç dışı ses ve ışık sistemi acil inişlerde sesli ve ışıklı bir şekilde uyarı vermektedir. 

 Araç bataryası hedef menzile giderken bataryanın %30 ve altına düştüğünde sürüş için 

kritik öneme sahip olmayan ancak enerji tüketen(radyo, klima, eğlence sistemleri, 

iklimlendirme sistemleri) HIZIR tarafından kapatılarak araç enerji tasarruf moduna 

geçmektedir. 

 Logo olarak kullanılmak üzere aracın üstten görünüşünü yansıtan aynı zamanda aracın 

ismi olan HUMA ve temel yakıt kaynağı Hidrojenin ilk harfini simgeleyen özgün bir 

tasarım yapılmıştır. Bu tasarımda altın oran denilen 1,618 ölçeği uygulanarak görsel 

denge sağlanmaya çalışılmıştır.   

 Araç altı kamera sistemi sayesinde araç aynı zamanda alttaki görüş alanını da tarayarak 

verilerini hem ana ekrana hem de kaza veya yangın durumlarında 112 acil telefonu ile 

paylaşmaktadır. 

5. Üretilebilirlik 
 Aracın temel iskelet yapısında (şasede) meydana gelebilecek herhangi bir aksaklık 

aracın aerodinamik yapısını değiştirecektir. Bu sebeple şasede hem oldukça dayanıklı 

hem de hafif olması açısından yapısında karbon fiber-kevlar-fiberglass kompozit 

kullanılmıştır. Böylece herhangi bir kaza veya kırıma uğranılması durumunda 

yolcuların güvenliği sağlanmış olacaktır. Karbon fiber üretimi dünya üzerinde gittikçe 

artmaktadır. Ülkemiz, karbon fiber üretimini kendisi yapabilen 3. ülkedir ve karbon 

fiber üretim miktarında dünya 8.si konumundadır.  

 İç döşeme ve gövde panelleri kaplamalarında üretimi ve işlenmesi kolay, yanmaya karşı 

dayanıklı, aynı zamanda biyo kaynaklı olduğu için geri dönüştürülebilir hafif 

Kenevirden üretilen malzemeler kullanılmıştır. Kenevirin, hali hazırda hava araçlarının 

iç döşemesinde kullanılan cam fiberden sıyrılan özellikleri; üretmek için daha az 

enerjiye ihtiyaç duyulması, gürültüyü azaltmada daha etkili olması, üretim esnasında 
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insanlara ve doğaya zarar vermemesi gibi özellikleri ön plana çıkmaktadır. Bu şekilde 

hafiflik ve çevrecilik ön planda tutulmuş aynı zamanda kabin içi ses izolasyonu da 

sağlanmıştır. Ülkemizde doğal elyaf takviyeli panellerin tasarlanması ve üretilmesi B-

PREG gibi firmalar tarafından yapılmaktadır. 

 Aracın gövde kısmında karbon fiber kompozit kullanılarak hafiflik ve korozyon direnci 

ön planda tutulmuştur. Burun kısmı daha dayanıklı olması açısından duralümin +karbon 

fiber kompozit olarak tasarlanmıştır. İtkiyi sağlayan arka pervanenin bulunduğu sistem 

cam kompozit yapıdadır. Ülkemizde kompozit malzemelerin üretimi (ETAP 

COMPOSITE, HENKSHI, KORDSA, KOSSE KOMPOZİT vb.) pek çok firma 

tarafından sağlanmaktadır. 

 Kanopide  kullanılan camlar optik, mekanik ve yapısal gereklilikleri sağlaması 

bakımında farklı üretim teknikleri ve bazı özel ısıl işlemlerden geçerler. Ayrıca saydam 

ve basınç farkı gibi etkenlerden dolayı gerilmelere karşı dayanıklı olmak, sıcaklık 

değişimi kaynaklı oluşan ısıl gerilimleri kaldırmak zorundadır. Bu sebeple araçta 

kullanılan kanopi yolcuları dış ortam etkilerinden koruyup görüşü engellemeyen 

saydam, polimer esaslı (akrilik) malzeme kullanılarak yapılan camdan üretilmiştir. 

Kanopinin akrilik ile üretiminde ise vakum şekillendirme yöntemi kullanılmıştır. 

 Dronlarda ve arka pervanede hafif ve sağlam olan karbon fiber kompozit malzeme 

kullanılmıştır. Drone tekerlek kısımları aşınmayı en az da indirecek, dayanıklı, tekerlek 

ömrünü uzatması anlamında nitrojen ile şişirilmiş lastiklerden oluşmaktadır.  

 Aracın iniş takımı için bulunan iki adet ayakta aşınmayı engellemek amacıyla duralümin 

kullanılmıştır. 

 Aracın nihai yakıt sistemi hidrojen pildir. Bunun yanında Lityum İyon Piller ile de 

uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir. Otomotiv sektöründe elektrikli araçların 

kullanılması oldukça önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde elektrik üretimi Mayıs 2020 

verilerine göre %18,14 yenilenebilir kaynaklardan, %28,01 doğal 

gazdan,   %31,35  HES ve  %20 kömürden üretilmektedir. Bunların bazıları sınırlı ve 

bazıları da riskli üretim yöntemleridir. Fakat hidrojen güvenli bir enerji kaynağıdır. 

Fosil enerji kaynaklarının (kömür, petrol, doğal gaz) hızla tükenmesi nedeniyle 

Hidrojen enerjisi,  “geleceğin enerjisi”  olarak anılmaktadır. Kolayca ve güvenli olarak 

her yere taşınabilen, taşınmasında çok az enerji kaybı olan, her yerde (sanayide, evlerde 

ve taşıtlarda) kullanılabilen, tükenmez, temiz, kolaylıkla ısı, elektrik ve mekanik 

enerjiye dönüşebilen, karbon içermeyen, ekonomik ve hafif olan ve en önemlisi çevreye 
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zarar vermeyen bir enerji sistemi olması sebebiyle tercih edilmiştir. Bunun yanında 

dolum süresinin oldukça kısa olması, havada kalma süresini 3 kata kadar uzatabilmesi, 

tamamen sessiz çalışması, normal bataryalardan %80 daha hafif olması ve %50 verim 

ile elektrik üretimi sağlaması, enerji üretimi lityum iyon pilden 10 kat daha fazla olması 

da tercih edilme sebeplerindendir. Buna karşın hidrojen pili kullanımı henüz çok yeni 

bir teknoloji olması sebebiyle ön görülemeyen teknik problemlerin çıkma olasılığı ve 

bu teknolojinin maliyetinin yüksek olması nedeni ile araçta kullanılacak yedek pil ve 

acil durum pili lityum iyon pil olarak tercih edilmiştir. 15 yıldır çalışmaları ve 

geliştirmeleri devam edilen hidrojen pilinin yerli üretimi de TEMENAR (Temiz Enerji 

Araştırma Ve Uygulama Merkezi ) ve Vestel Savunma Sanayi’nin işbirliğinde 

yapılmaktadır. 

 

6. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliğinin Sağlanması 

 Aracın güç sistemini hidrojen ve lityum iyon piller oluşturmaktadır.  

 Hidrojen yakıt pilleri çalışma süresini artırırken aşırı ısınma sonucu oluşabilecek 

yangın, arıza vb. riskleri ortadan kaldırarak güvenli bir uçuş sağlamaktadır. 

 Aracın hidrojen pilinde meydana gelebilecek herhangi bir problem durumunda yedek 

pile gereksinim duyulduğunda lityum iyon piller devreye girerek aracın uçuşunun 

güvenli bir şekilde tamamlamasını sağlar. 

 Ayrıca araçta bir de de acil durum pili bulunmaktadır. Hidrojen ve yedek pilin 

beklenmeyen bir şekilde bitmesi veya devre dışı kalması durumunda bu pil sadece aracı 

güvenli bir şekilde yere indirilmesini sağlamaktadır. 

 Araç seyrüsefer sitemi aracın toplam gidebileceği mesafeyi hesaplayarak sürücü HIZIR 

tarafından bilgilendirilmektedir. 

 Aracın alt kısmında bulunan hidrojen pili herhangi bir düşüş anında dış hava yastığı 

sayesinde emniyete alınmıştır. 

 Araç drone pervaneleri yapısalında karbon fiber kompozit maddesi kullanılarak, 

yüksek devir ve yüksek sıcaklıklardan etkilenmemesi sağlanmıştır. Bu sayede uzun süre 

güvenli bir şekilde çalışmaya devam edecektir. 

 Tasarımımızda kullandığımız karbon fiber kompozit yapısalı, pervanelerdeki 

titreşimleri ve fırlamaları absorbe ederek, motor yataklarına gelecek olan zarar ve 
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aşınmayı engeller. Ayrıca motoru korur ve ömrünü uzatır. Bu sayade güvenli ve 

konforlu bir uçuş sağlar. 

 Araç dronlarında kullanılan pervaneler kendi tasarımımızdır. Bu tasarım sayesinde 

pervaneler ve hava akımı arasında oluşan sürtünme en aza indirilerek aracın performansı 

%20 arttırılmıştır. Ayrıca aracın  standart dronların kullandığı ileri hareketi 

sağlayabileceği gibi kuyruk kısmında bulunan pervaneyle ikinci bir itki sistemine 

sahiptir. Bu pervane aracın seri hareketini kolaylaştırmıştır. 

 Araç drone pervanelerinden birinin arızalanması durumunda ağırlık merkezi, seyrüsefer 

sistemi ile tekrar hesaplanarak, pervanelerin hızı yeni ağırlık merkezine göre tekrardan 

ayarlanmaktadır. 

 Araçta fırçasız doğru akım(BLDC) motorları tercih edilmiştir. Kullanılan BLDC 

motorlar karbon fiber kompozit yapısalından imal edildiğinden aynı güç değeri için 

toplam boyutu ve ağırlıkları diğer motorlara göre daha azdır. Bu araç ağırlığını azaltarak 

yük taşıma kapasitesinin arttırılması sağlanmıştır. 

 Araç 4 motor ile çalışabilecek düzeyde olmasına rağmen bünyesinde 7 motor 

bulundurmaktadır. 3 motor dahi arızalandığında kalan 3 motorla devam etme seçeneği 

sağlamıştır. Arkada bulunan itki pervanesi ek bir itki sağlamakta aracın uçmasını 

engellememektedir. 

7. Gürültü Azaltma İle İlgili Çözümler 

7.1 Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

Kabin gürültüsü için aracın tavan sacında, zemininde, kapılarında, bagaj kapağı ve arka 

kısmında ses izolasyonu sağlanmıştır. Bu yalıtımı sağlarken hem doğa dostu olan hem 

de yalıtım konusunda oldukça etkili olan kenevir lifleri kullanılmıştır. Liflerindeki boşluklar ve 

esnekliği onu daha da iyi bir yalıtım malzemesi yapmaktadır. Bütün bu özellikler ile 

beraber kenevir, araç içi ses yalıtımını en üst seviyeye çıkarmış ve yolculara sessiz 

bir sürüş imkânı sağlamıştır. 

Bunun yanında Li-ion ve hidrojen pilinin sessiz çalışması, kullanılan BLDC motorların 

da yine tamamen sessiz çalışması kabin içi gürültüsünü 60 desibelin altına indirilmiştir. 

7.2 Çevresel Gürültü 

Dronlarda en çok gürültü motor pervanelerinin yüksek hızlarda dönmesi neticesinde 

oluşan gürültülerdir. Araçta kullanılan pervaneler özel bir tasarım ile daha düşük ses çıkarması 

sağlanmıştır. Ayrıca pervane uçlarına uygulanan özel geliştirdiğimiz winglet tasarımız 
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sayesinde pervane ucu girdapları giderilmiş olup bu sayede rüzgâra karşı direnç azaltılarak hem 

performans artışı sağlanmış hem de gürültü azaltılmıştır. 

 

Ayrıca araçta kullanılan BLDC motorlar düşük seslerde çalışmaktadır. Bu nedenle fosil 

yakıt motorlarına nispeten sessiz çalıştıkları söylenebilir. 

Drone bıçaklarının sayısını arttırılarak gürültü frekansının atmosfer tarafından 

dağıtılması sağlanmıştır. 

8. Aracın Güvenlik – Emniyet İle Alakalı Çözümleri 

8.1 Uçuş Güvenliği 

8.1.1 Ağırlık Kontrol Sistemi(AKS) 

Kalkış öncesinde kabin içi yolcu ve bagaj ağırlığı hesaplanarak uçuş güvenliğini 

tehlikeye atmayacak şekilde maksimum yük taşıma kapasitesinin üzerine çıkılmadı durumunda 

sürücü uyarılarak aracın kalkışına izin verilmemektedir. Ağırlık kontrol sistemi kabin ağırlığını 

tartarak bu ağırlıktan standart kabin ağırlığını çıkarıp toplam yük ağırlığının bulunması esasıyla 

çalışmaktadır. Ağırlık sensörü (tartı) kabin içerisinde yolcu koltuğu ve bagajı taşıyıcı 

elemanların merkezinde bulunmaktadır. Ayrıca toplam yük ağırlığı ile batarya şarj seviyesi 

birlikte hesaplanarak tahmini uçuş süresi hakkında sürücü bilgilendirilmektedir. Bu sayede 

aracın aşırı yük miktarından dolayı düşmesi engellenmiş olmaktadır. 

8.1.2 Araç Altı Kamera Sistemi 

Araçtaki altı kamera sistemi, hem uçuş esnasında sürücüyü görsel olarak bilgilendirmek 

hem de; hem de ihtiyaç halinde (Yangın, trafik kazası vb.) görüntüleri yetkililere aktarma 

görevini de yapmaktadır. 

Özel Pervane Ucu Prototip Tasarımı 
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8.1.3 Yedek Batarya 

Araçta iki adet li-ion batarya bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi hidrojen pilinin 

bitmesi veya devre dışı kalması durumunda devreye girerek aracın enerjisini sağlamaktadır. 

Diğer li-ion pil ise asıl hidrojen pili ve yedek pilin devre dışı kalması gibi acil durumlarda aracı 

güvenli bir şekilde yere indirmek için devreye girmektedir. Yani araçta batarya çift yedekli 

olarak bulunmaktadır. 

8.1.4 Çift Paraşüt Sistemi 

Aracın düşmesi veya acil inişi durumunda kullanılmak üzere iki farklı paraşüt sistemi 

bulunmaktadır. Birini paraşüt sistemi kabin üzerinde olup tek başına aracı indirebilecek 

büyüklüktedir. Bu paraşüt sistemini yedeklemek üzere, aracın köşe noktalarında (drone 

pervanelerinin üst kısmında) 3 adet mini paraşüt bulunmaktadır. Bunlar eş zamanlı olarak 

açılmakta ve aracın serbest düşüş durumunda dengesini korumasını sağlayacak şekilde 

konumlandırılmıştır.  

8.1.5 İç Hava Yastığı 

Araç içerisinde önde ve yanlarda 3 adet hava yastığı bulunmaktadır. Kaza anında bu 

hava yastıkları açılarak sürücü ve yolcuyu korumaktadır. 

8.1.6 Dış Hava Yastığı 

Aracın düşmesi durumunda devreye giren, araç altında bulunan mesafe sensörleri ile 

tetiklenen araç dışı hava yastığı aracın ve yolcuların korunmasına yardım etmektedir. 

8.1.7 Statik Elektrik Portları  

Uçuş esnasında yıldırım düşmesi veya araç üzerinde sürtünmeden kaynaklı oluşan statik 

elektriğin araca ve yolculara zarar vermesini önlemek için itki pervanesinin uç kısmında statik 

elektrik portu bulunmaktadır.  

8.1.8 Kapalı Hava Kesecikleri 

Kabin altı kapalı hava kesecikleri (bal peteği) şeklinde imal edilmiştir. Bu sayede hem 

mukavemet arttırılmış hem de aracı suya iniş yapması halinde aracın batmayarak su yüzeyinde 

kalması sağlanmıştır. 

8.1.9 Engel Tanıma Sistemi 

Kızıl ötesi kameralar sayesinde uçuş esnasında karşılaşılan engeller anında tespit 

edilerek HIZIR tarafından sürücü sesli olarak bilgilendirilir. Bu sayede kazaların önüne 

geçilmiş olur.  

8.1.10 Otomatik Pilot 

Önceden belirlenmiş rotalarda uçuş yapıldığında otomatik pilot devreye alınarak uçuşun 

otonom bir şekilde yapılması sağlanabilir.  Ya da sürücüden belirli bir süre tepki alınamadığında 
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sürücü HIZIR tarafından uyarılır. Hala tepki alınamıyor ise otomatik pilot devreye sokularak 

aracın güvenli bir şekilde yere inmesi sağlanmaktadır. 

8.1.11 Akıllı Far Sistemi 

Karada seyrederken virajlarda far açıları direksiyon hareketiyle otomatik olarak 

değişerek yolun daha iyi bir şekilde aydınlatılmasını sağlamaktadır. 

8.1.12 Acil Durum Çağrı Sistemi 

Araç İnternet ortamında bulunan merkezi bir sunucuya sürekli olarak veri 

göndermektedir. Bu veriler aracın konum bilgileri, arıza raporları, yakıt durumu ve buna benzer 

kritik bilgilerdir. bunlar veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması kanununa uygun bir 

şekilde saklanmaktadır. Aracın herhangi bir kaza/kırıma uğraması durumunda otomatik olarak 

bu sisteme gönderilecek acil durum çağırısı komutu ile aracın konum ve sürücü iletişim bilgileri 

(112,155 gibi) acil durum ekiplerine bildirilecektir.  

 

8.1.13 Ultrasonik Kuş Kovucu 

Aracın pervaneleri açık olduğu için ve alçaktan seyrettiği için kuşların motor kanatlarına 

çarpmasını engellemek için araçta ultrasonik kuş kovucu sistem bulunmaktadır. Kullanılan bu 

sistem 250m çapındaki kuşların uyarılarak araçtan uzak kalmalarını sağlamaktadır.  

8.1.14 Alkol Test Probu 

Araç sürücü bölümünde bulunan alkol metre üfleme ile çalışmakta ve sürücünün alkol 

oranını test etmektedir. Sürücü başarılı bir test gerçekleştirmediği taktirde uçuş 

gerçekleşmemekte ve sürücü sesli olarak uyarılmaktadır. 

8.2 Siber Güvenlik  

Araçta kullanılacak bilgisayarlar özel üretim kapalı sistem bilgisayarlar olup araç için 

daha güvenli ve stabil bir kontrol alanı oluşturmaktadır. Ayrıca bu bilgisayarlarda kullanılan 

gömülü sistemler içerisinde güvenlik duvarı mevcuttur. 

Aracın iniş-kalkış ve otomatik pilot işlemlerini yapan bilgisayara (Güdüm Sistemi) 

(internet vb.) uzaktan erişim bulunmamaktadır. Bu sayede uzaktan yapılabilecek siber 

saldırılara maruz kalması mümkün değildir.  

Güdüm sistemi dışındaki asistan (Hızır), navigasyon, yol bilgisayarı, çeşitli sensörler 

gibi sistemleri kablosuz, bluetooth, wi-fi, GSM Data veya uydu tabanlı uzaktan erişimler ile 

kontrol edilmektedir. 

Aracın yazılım güncellemeleri yetkili servis aracılığı ile ya da imzalı güncelleme 

paketlerinin hafıza kartları ile sisteme yüklenmesi ile sağlanacaktır. İmzasız güncelleme 

dosyaları ve kodların sistemde çalışmaları engellenmiştir. 
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İnternet erişimi bulunan asistan bilgisayar gömülü güvenlik duvarı ile http ve https 

internet protokolleri dışında kalan portlar kapatılmıştır. 
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Araç Görselleri 
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