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1-Genel Tanım 

     Asuman’ın tasarımsal özellikleri bakımından ağırlıklı olarak kullanılan karbon fiber ile 

daha dayanıklı ve hafif olması , tekerlek yuvalarında bulunan şişme botlar sayesinde suya 

düşüş sonucu aracın zarar görmesi engellenmiş ve kısıtlı olarak suda hareket etmesi 

sağlanarak kullanıcının güvenliği ön planda tutulmuştur. Bunun yanında yüksek verimlilikle 

çalışan elektrikli motorlara sahip ve yakıt olarak elektrik enerjisi kullanılacak olan araçta 

çevre temizliğine ve geri dönüştürülemez enerjilerin kullanılmamasına önem verilmiştir. 

Tasarlanan araçta bulunan hareket organı döner kanatların ağırlık kırılımlarına uygun , 

boyutlarının yeterli ve doğru konumlandırılması ile bulunduğu yerden kolaylıkla dikey iniş-

kalkış yapabilecek ve normal bir yol şeridinde dahi  bu özelliğini gerçekleştirerek 170 km/s 

kara seyir hızı, 100 km/s hava seyir hızına ulaşabilecektir. Bu sayede ulaşım sektörünün 

rahatlaması ile trafik yoğunluğu azalacak , hedeflenen bölgeye hızlı ve güvenli seyir keyfinin 

tadı çıkarılabilecek. Araçta bulunan 200 kg faydalı yük taşıyabilme özelliği ile kullanıcı yeteri 

kadar ek bagaj oluşturabilecek ve araç hareket halinde iken oluşan gürültünün güvenli bir 

biçimde kokpit içine ve dışına ulaşmasını önlemek , ses kirliliğini hapsetmek adına cam yünü 

kullanılarak kullanıcı ve yolcuya daha konforlu ulaşım sunulabilecektir. Bunlar ve rapor 

içeriğinde bahsedilecek olan daha birçok özelliği sayesinde geleceğin gök ve yeryüzünde 

birleştiği nokta “Asuman” uçan araba tasarımın sektörde vazgeçilmez ürün haline geleceği 

öngörülmektedir. 

2-Alt Sistemler 

     Uçan araba tasarımının alt sistemleri ; otomatik pilot, aviyonik, haberleşme, görüntüleme, 

gösterge komuta , sürüş , konumlandırma ve  güvenlik  sistemlerinin bütününü 

kapsamaktadır.Tüm alt sistemler birbiriyle uyum içerisinde çalışacak ve herhangi bir aksaklık 

durumunda kullanıcıyı koruyacak nitelikte materyaller incelenerek seçilmiştir.  

     2.1 Otomatik Pilot Sistemi 

     Kullanıcının uçuş planına uygun hız ve yüksekliğinin belirlenmesinin ardından belirtilen 

rota boyunca ilerleme algoritmasını aracın hidrolik , mekanik ve elektronik sistemlerini 

kullanarak yüksek güvenlikte gerçekleştirmeye çalışan otomatik pilot algoritması , araçta 

konumlandırılmış 12 metre çapında 360 derecelik tarama yaparak üretilen iki boyutlu nokta 

bulut verileri , haritalama , yerelleştirme ve nesne /çevre modellemesi sonucu çevredeki canlı 

cansız varlıkların konumlarını yüksek hassasiyetle algılayabilen sensörlerden okunan 

değerlerin işlenerek sürücü müdahalesi aranmaksızın istenilen istikamete uygun seyir etmesini 

sağlarken tümleştirilmiş sensörler ve ileri konum bulma sensörü otonom modda tam otomatik 

iniş ve kalkış sağlamaktadır.Bu sayede uçan araç Asuman’ın şekilde gösterildiği üzere 

3.seviye yüksek otonom sürüç seviyesinde bulunduğu bilinmektedir. 
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      2.2 Aviyonik Sistemler 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Uçuş kontrol bilgisayarı hava araçlarının düzgün tahmin , seyrüsefer ve kontrolü ile 

otonom sürüş seviyesinde bir mekanizmadır. Tüm aviyonik sistemi sürekli olarak izleyerek 

muhtemel hataları anlık olarak izole edilmesini sağlar. İzole edemediği hataları gösterge 

panelinde belirterek sürücüye en uygun biçimde iniş kalkış sağlar. 

     2.2.1 Haberleşme sistemi 

Aviyonik 
sistemler

Tüm aviyonik sistemi 
sürekli olarak 

izleyerek muhtemel 
hataları anlık olarak 

izole edilmesini 
sağlayan sistemdir.

Haberleşme 
Sistemi

Kullanıcının 
diğer hava 

araçlarında ya 
da yer 

istasyonunda 
bulunan kişiler 

ile iletişim 
kurabilmesine 
olanak tanır

Sürüş Sistemi

Karada ve 
havada istenilen 
rotada otonom 

veya manuel 
aracın gitmesini 

sağlar

Görüntüleme 
Sistemi

Aracın çevresini 
, kontrol 

ekranında 
sürücünün canlı 

olarak 
görebilmesini 

sağlar

Navigasyon 
Sistemi

Araç karada 
veya havada 

giderken anlık 
konumunun 

kontrol 
ekranında 

gösteren ve 
seyir bilgilerini 

takip eder

Gösterge Komuta 

Sistemi

Sürücünün 
gönderdiği 
komutları 

algılayıp, hava 
aracının kontrol 
ve idaresindan 

sorumludur

Güvenlik 
Sistemi

Araçta 
oluşabilecek her 

türlü tehlikeyi  
sensörler ile 

algılayıp en aza 
indirgeme ile  

sürücü ve araç 
güvenliğini 

sağlar
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     Uçan araçlardaki haberleşme sistemi kullanıcının diğer hava araçlarında ya da yer 

istasyonunda bulunan kişiler ile iletişim kurabilmesine olanak tanır. Sayısal dahili haberleşme 

sistemi sayesinde telsiz ile iletişim güvenli ve efektif hale getirilecektir.  Araca entegre olarak 

takılı ve  mobil olmak üzere iki adet telsizden biri araçta diğeri ise sürücü koltuğunda 

bulunacaktır. Uydu temelli ataletsel hava takip sistemine sahip olacak olan araç ile  herhangi 

bir acil durum anında derhal iletişim sağlanabilecektir. 

 

 

 

 

Haberleşme sistem konfigürasyonu 

                   Şekil 3 

 

     2.2.2 Görüntüleme Sistemi 

     Hava platformu üzerinde aracın  kameraları görüntü verilerini yüksek hassasiyet ve 

doğruluk ile kaydedip çeşitli demodülasyon işlemlerinin ardından kontrol bilgisayarına 

yönlendirilerek sürücüye seyir anında canlı görüş açıları sunulabilecektir. Uçuş anında 

yeryüzünü gösterecek konuma göre otonom hareket edecek olan kameralı dikiz aynaları 

sayesinde aracın iniş yapacağı yer sürücü tarafından kolaylıkla tespit edilebilecekken herhangi 

bir olumsuz koşul oluşması halinde araçta bulunan  uyarıcı sensörler devreye girerek başta 

kullanıcı ve diğer canlılar olmak üzere aracın güvenliği sağlanacaktır . 

      2.2.3 Gösterge Komuta Sistemi 

     Araç Kontrolü içerisinde yer alan, hava aracının kontrol ve idaresinden sorumlu 

operatörlerin tuş paneli, gaz kolu veya joystick üzerinden gönderdiği komutları algılayıp 

yöneten birimdir. Aracın konsol kısmının ortasında yer alan ekrandan hava durumu , 

navigasyon  , aviyonik sistem gibi teknik özellikleri kontrol edecektir.Aynı zamanda acil 

durum bilgilendirme paneli  aracın ön camına yansıtılabilirken sesli ve ışıklı ikaz birimleri ile 

herhangi bir engeli bulunan kişinin kolaylıkla durumu idrak etmesi sağlanacaktır. 
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     2.2.4 Sürüş Sistemi 

     Karada ve havada aracı komuta eden  operatörlerin itki ve frenleme sistemine ait komutları 

yönettiği ,  algoritmaları gerçekleştirdiği ünite olan yönlendirme sistemi hem havaya hem 

karaya entegre bir şekilde çalışmaktadır. Motor kontrol alt birimi , PID kontrol algoritması , 

ivmeölçer gibi sensörler ve  modüller ile tümleşik çalışarak aracın stabil seyrini devam 

ettirmesi amaçlanmaktadır . 

 

 

 

 

 

 

Uçuş Bilgisayarı 

Motor Hız 

Sensörü 

Motor 

Sıcaklık 

Sensörleri 

Radar 

 

Navigasyon İvmeölçer 

Batarya 

Sensörleri 

Kamera 

Lidar 

Lastik Basınç 

Sensörleri 

Ataletsel Hava 

Takip Sistemi 

Sürücü Kontrol 

Kolları(Joystick 

ve Pedallar) 

Uçuş İçin 

Uygun mu 

EVET HAYIR 

Gösterge Panelinden 

Bildirim Verilmesi 
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Gidilecek konumun  

girilmesi 

Kara yoluyla mı? Hava 

yoluyla mı? gidilecek 
Sensörlerden 

alınan veriler 

Lidar Radar Motor 

Sensörler

i 

Navigasyon 

Kalkış için 

uygun mu? 

Kamera 

Kara yoluyla Hava yoluyla 

En kısa ve güvenli 
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belirlenmesi 

EVE

T 

Otonom sürüş HAYIR 

Kalkış için uygun 

yere gidilmesi 

Otonom sürüş 
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     2.2.5 Navigasyon Sistemi 

     Uçan aracın yeryüzündeki anlık konumunu yüksek hassasiyet ile belirlemek ataletsel 

seyrüsefer sistemleri , yer istasyonu bilgi ve haberleşme ağının eşgüdümlü çalışmasıyla 

sağlanır . Navigasyon sistemleri uçan aracın pozisyonunu otomatik olarak hesaplar ve uçuş 

görüntülerini sürücüye yönlendirir. Böylece uçuş konumundaki aracın çalışacak olan Radar 

sistemi havada olan araçların konumlarını ekranda göstererek araçların olası çarpışma 

durumunu engelleyecektir. Hava trafik kontrol sayesinde sağlanacak olan bilgi alışverişi , aynı 

hava sahasında seyir halinde olan uçan araçların güvenli bir biçimle konumlandırırken rota , 

irtifa , radar takip , hava durumu gibi bilgileri uçan araçlara iletilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.2.6 Güvenlik sistemi 

     “Asuman” önceliğin kullanıcı ve diğer canlıların korunmasını temel alan , araç içinde ve 

dışında hafif , korozyon , küf , gürültü , çürüme direnci ve ergime noktası yüksek  bir madde 

olan karbon fiberin özellikle izolasyon alanında kullanılacak cam yününü iç ve dış 

noktasından kaplayacak şekilde 3 katmanlı , oluşabilecek her türlü tehlikelere karşı araç ve 

canlılarda hasara sebep olmayacak tasarıma sahiptir. Aracın özellikle sürücü ve yolcu 

koltuğunun yanmaz maddeden yapılması ile olası yangın durumunda kullanıcılar 

korunacaktır. Akıllı araç otomasyon sistemi sayesinde sürücü veya araç ile ilgili acil durum 

olması anında sürücü koltuğu araçtan fırlayacak. Koltukta paraşüt tasarımı üzerinde bulunan 

atalet makara , kalçalarda emniyet kemeri tokaları ve omuz desteği de dahil olmak üzere. 

mevcut pilot emniyet sistemini içeren paraşüt sayesinde sürücünün güvenli bir şekilde iniş 
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yapması sağlanacaktır. Sürücü koltuğunun araç ile bağlantısının kesildiği anda önce yer 

istasyonuna oradan da ilgili acil durum birimlerine otomatik olarak konum ve durum bilgisi 

gönderilmesiyle müdahale ekiplerinin en kısa sürede bölgeye ulaşmasına faydalı olcakatır. 

Motor kutularında bulunan sensörler sayesinde ısınma , motor devir hızındaki değişiklikler 

gibi parametreler anlık olarak incelenirken verilerde oluşan tehlikeli artış ve azalmalar 

sonucunda gösterge panelinde uyarıcı materyaller ile sürücü bilgilendirilecek  . Uçuş için 

uygun hava koşulları olup olmadığı araç içindeki kullanıcı ara yüzünde gösterilecektir .  

Uçması için yeterli batarya kapasitesine sahip değil ceya yük durumu fazla ise araç uçuş 

konumuna geçmeyip uyarı verecektir.  Aracı sürekli kimliklendirme ve farklı katmansal 

korumalarla tam güvenlik sağlanacağı için uydudan anlık veri akışı , internet bağlantısı ve yer 

istasyonu ile olan bağlantıların siber saldırıya uğraması engellenerek kontrol sistemlerine 

erişim sadece kullanıcıya ait olacaktır. Siber güvenlik sistemi aracın kontrolünü ve konsolunu 

ele geçirme odaklı dış saldırıları tespit edebilme ve gerçek zamanlı kontrol kabiliyetini 

azaltmadan çok katmanlı koruma teknolojisi ile yerel ağda oluşabilecek hata ve normal bir 

komut gibi gösterilmek suretiyle düzenlenen siber saldırıları tespit edebilmekte ve buna 

önceden önlemler alabilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kullanıcıya Sağlayacağı Faydalar 

 Önceliğin kullanıcı ve çevre güvenliği olması nedeniyle uçan araba asumanda bulunan güçlü 

elektrik motorları ile kullanıcı istediği konuma hızlı ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecektir 

 

 Uçan araba Asuman’ın içindeki onlarca hayati öneme sahip sensör ve modüller kullanıcıya 

güvenli bir uçuş keyfi sunacaktır 

 

 Kontrol panelinde konumlandırışmış vücut değerlerini ölçen sensörler ile olası rahatsızlanma, 

baygınlık, uyku gibi problemlerde merkeze durumu bildirecektir . Aracı otonom olarak uygun 
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yere inişini gerçekleştirmektedir. Bu gibi kaotik olaylar sonucunda da sürücü ve araç 

güvenliğini her zaman olduğu gibi kendisine birincil öncelikli görev kabul etmektedir. 

  

 Dikey iniş- kalkış (VTOL) ile uçan araba Asuman kullanıcıya pratik ve güvenli uçuş deneyimi 

sağlamaktadır 

  

 Radyo frekanslı seyrüsefer sistemi ile yol harita güvenliği kullanıcıya huzurlu ve keyifli seyir 

sunmaktadır 

 

 Kompakt yapısı sayesinde kolayca park edilebilir  

 

 Döner kanat hareket organı bıçakları arası uzaklıkların kısa tutulması sonucunda standart 

boyutlara sahip motorlu taşıt yollarının bir şerit genişliğinde (3.5 metre) bulunan alanlarda 

dahi rahatça kalkış yapabilme kabiliyetine sahiptir 

 

 Kara ve Hava seyrinde kullanılan elektrik motorları sayesinde yakıt maliyeti oldukça düşük 

olması ile hem kullanıcı dostu hem de yakıt türü bakımından elektrik enerjisini kullanması 

bakımından çevre dostudur 

 

 Dış katmanda kullanılan karbonfiber ve alüminyum  alaşımlar ile sağlam ve  esnek oluşu kaza 

durumlarında kullanıcıyı güvende ve hayatta tutarken , çevrede oluşabilecek tahribatlar en aza 

indirgenmektedir 

 

 Asumanda bulunan sürücü  ve araç paraşütü ile havada olabilecek  herhangi bir kaotik olaya 

karşı kullanıcıya huzurlu uçuş yapabilme yetisi kazandırır. 

 

 Karada hareket organı olarak görev yapan tekerleklerin konumlandırdığı yuvalarda yer alan 

şişme botlar ile olası kazalarda deniz, akarsu, göl vb.  alanlara düşmesi durumlarında şişerek 

kullanıcıyı, araç motorlarını, bataryalarını ve diğer materyalleri güvende tutarak yanma 

patlama gibi durumların önüne geçerken kısıtlı olarak suda hareket kabiliyeti 

kazandırmaktadır.  

 

 Güçlü ve dayanıklı kara motoru ile asuman normal kara araçlarından farksız olarak  dinamik, 

seri ve konforlu bir kara sürüş deneyimi sağlar. 
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 Alüminyum şasisinin gürültü iletiminin en üst seviyelerde olacağı öngürlen noktalarında 

kullanılacak olan cam yünü sarma yalıtım teknolojisi ile kullanıcı için rahat ve sessiz sürüş 

deneyimi sağlanırken , aracın çevreye yaydığı gürültü en aza indirgenmektedir. 

 

 Tamamının Türkiye de üretilebilen ve geliştirilebilen parçalar kapsamında oluşturulmuş olan 

araca , herhangi parça değişimi söz konusu olduğunda en kısa sürede , en efektif ve en ucuz 

yollarla müdahale edilebilecektir. 

4.Özgün Yönler 

     Asuman günümüzde prototipi ve tasarımı bulunan diğer uçan araçlara kıyasla güvenlik, sürüş 

kabiliyetleri , konforu ve tasarım açısından üstün özelliklere sahiptir. Araç önceliğinin sürücü ve çevre 

güvenliği ilkesini göz önüne alan Asuman, içerisinde barındırdığı seyrüsefer sistemleri, siber güvenlik 

sistemleri, araç güvenliği sistemleri, modüller ve daha birçok sürücü için uçuş ve  kara sürüş 

konforunu sağlayan özellikleri ile ön plana çıkmaktadır.  

Tablo 4 : Uçan Araba Karşılaştırması , veriler yaklaşık verileri göstermektedir 

       Uçan araba asuman günlük yaşamdaki kara araçlarında dahi bulunmayan sensörleri içerisinde 

barındırmaktadır. Özellikle pilotun vücut değerlerini ölçerek kaotik olaylara rağmen aracı otonom 

modda merkeze durumu bildirebilen gsm modülü ile bu alanda rakiplerine karşı farkını koymaktadır. 

Ayrıca aracın köşelerinde bulunan çevreyi gözetleyip veri aktarımı yapan kameraların yanında alt 

tarafta da bulunan kamera ve ışıklandırma ile iniş sırasında aracın ve çevrenin güvenliğini 

sağlamaktadır. Aracın tepe noktasından konumlandırılan Lidar sensör sayesinde 2 ve 3 boyutlu 

eşzamanlı yerelleştirme ve haritalama , bir ortamda konum takibi sağlarken, bilinmeyen bir  da 

ortamın haritasının oluşturulması veya güncellenmesi için hesaplama analizleri kullanılmaktadır. 

        Kötü hava koşullarında haberleşmeyi sağlayacak uydu temelli ataletsel hava takip sistemi ile 

merkeze durum bildirilebilir ayrıca bu cihazın çeşitli nedenlerden dolayı deformasyona uğrayıp 

çalışmaması halinde sürücü koltuğuna entegre edilmiş 2 adet yerli üretim telsiz de bulunmaktadır.  

        Uçan araba Asuman’da aracın dünya üzerindeki anlık konumunu yüksek hassasiyetle belirlemek 

için uçaklarda kullanılan seyrüsefer sistemi kullanılmıştır. Böylelikle araçta konum kayıt 

sürdürülebilirliği sağlanmıştır. 

                               Araçlar 
Özellikler 

Cezeri 
 

Asuman 

Motor tipi BLDC BLDC 

Uçuş hızı(max) 100km/s 100 km/s 

Kara hızı(max) YOK 170 km/s 

Batarya  Lityum iyon Lityum iyon 

Yük kapasitesi 241 200kg (faydalı yük) + Araç 

Yapısı Karbonfiber Karbonfiber+Aluminyum 

Uçuş Menzili 70/80 km 100 km 

Havada kalma süresi 1 saat 1 saat 
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        Dış ve iç gürültüyü azaltarak araç içi huzuru sağlayan asumanda yanmaz , pas tutmaz , küf tutmaz 

, parçalanmaz ve çevreciliği ile ön plana çıkan cam yün kullanımı ile araç hem içeriye hem de dışarıya 

sesi minimum  düzeyde kullanıcıyı ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde aktarır . 

 

        Uçan araba asumanda bulunan 40 KW gücündeki kara motorun  ile 200 kg faydalı yük taşıyarak  

maksimum 170 km/saat hız yaparak karada istenilen performansı rahatlıkla sağlamaktadır. Uçuş için 

kullanılan 8 adet BLDC motor ile 1 saat havada kalıp saatte 100 km hıza çıkarak kullanıcı için rahat , 

huzurlu ve eğlenceli uçuş deneyimi sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5. Üretilebilirlik:  

 

     Uçan arabanın gövdesinin aerodinamik, yapısal ve çevresel şartlara yeterli dayanıklılığa 

sahip olması gerekmektedir. Asuman'ın yüzey pürüzsüzlükleri, basma, çekme ve burulma 

dayanımları yüksek olmasına ek olarak aracın uzun süre uçuşta gövde dışına taşan ve uçuşu 

bozabilecek elemanlardan kurtulmuş durumdadır. Gövde parçalarının uçuş sırasında hangi 

yüklere maruz kalacağı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve mukavemet analizleriyle 

bulunmuş olup, geometrisi bu yüklere karşı (≥ 1,5) güvenlik katsayısına sahiptir. 

     Uçan araba Asuman’ın geliştirilmesinde yer alacak sadece mühendisler değil , Türkiye’nin 

dört bir tarafındaki üniversitelerin farklı bölümlerinde yer alan ufku geniş gençlerimizin fikir 

ve destekleri büyük bir öneme sahip olmasıyla, aracın donanım , yazılım , üretim bakımından 

milli teknoloji ile üretilmesi ya da var olan yerli piyasadan temin edilip geliştirilmesi 

hususunda herhangi bir güçlük yaşanmaması öngörülerek geleceğe yön veren ve yenilikçi 

ulaşım aracı üretilebilecektir.   

 

               5.1 Aracın iskeleti   

     Aracın iskeletinde dünyada en çok bulunan elementlerden ve en hafif metallerden biri olan 

alüminyum kullanılacaktır.  
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  Alüminyum kolaylıkla dövülebilir, makinede işlenebilir ve şekillendirilebilir olmasının yanı 

sıra yüksek korozyon direnci, darbe dayanımı , son derece esnek olması ile aracın iskeletinde 

kesinlikle kullanılması gereken bir malzeme olduğunu kabul edilmiştir. Ayrıca alüminyum 

çevreci bir metal ve sonsuz defa geri dönüştürülebilir olması sebebiyle kendisine geçmişten 

günümüze araç üretimlerinde büyük yer edinmiştir.  

 

Özellikler Çelik-Demir Kurşun Magnezyum Alüminyum 

Mukavemet 4 3 5 5 

Aşınma direnci 3 4 3 4 

Korozyon direnci 5 4 4 4 

Isıl iletkenlik 3 2 3 4 

Sürdürülebilirlik 3 3 3 5 

Süneklik 2 2 3 5 

Maliyet 3 1 4 3 

Toplam 23 19 25 30 

  
Tablo 5.1.1: Aracın iskelet malzemeleri karşılaştırması 

  

     Çeşitli özelliklere sahip alüminyum elemanların üretiminde ekstrüzyon, silindirleme, 

döküm, sürekli döküm, levha üretim yöntemi, tel üretim yöntemi gibi metotlar 

uygulanmaktadır.   

     Alüminyum sürekli dökümde diğer üretim yöntemlerinden farklı olarak 3 eksenli yani 3 

boyutlu şekillendirme işlemlerinde kullanılabilmektedir. Bu işlemlerin gerektiği ve tek tek 

üretilecek parçaların yapımında çok sık kullanılan bir yöntemdir.  

     Sürekli döküm işlem ilk maliyeti fazla olmasına rağmen kısa sürede çok yüklü tonajlarda 

ürün alınabileceği için ilerleyen dönemlerde diğer üretim yöntemlerinden daha ekonomik 

olacaktır.  

      Sürekli döküm yöntemi haricindeki döküm yöntemlerinde, dökülmüş metal tamamen 

katılaştıktan sonra işlem biter fakat sürekli dökümde , dökümün kalıptan çıkarılması için 

metalin tamamen katılaşması beklenmediğinden , sürekli devam eden bir prosestir ve klasik 

döküm yöntemlerinden farklı olarak daha iyidir.  

Özellikler Sürekli döküm Ekstrüzyon Silindirleme Döküm 

Şekillendirme 5 3 2 3 

Üretim imkanı 4 3 3 4 

Mekanik özellikler 4 4 3 4 

Bozulma 5 3 4 4 

Randıman 5 4 3 4 

Yüzey düzgünlüğü 4 2 3 3 

Optimum yapı 5 3 3 4 

Zaman 5 4 4 4 

Maliyet 4 5 4 5 

Toplam 41 31 27 35 

  
Tablo 5.1.2: Alüminyum üretim yöntemleri karşılaştırması 

  

               5.2 Aracın dış kısımları   
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     Aracın dış kısımlarında iskeleti desteklemek amacıyla hafif ve çok sağlam olan karbon 

fiber kullanılacaktır.Karbon fiber ; düşük yoğunluk, hafiflik, korozyon direnci, yüksek 

mukavemet ve kolay üretimi ile aracın güvenliğini arttıracaktır.  

        Karbon Fiber, kullanılan hammadde ve üretim aşamalarına göre farklılık göstermektedir. 

Üretiminde; orlon, naylon, katran ve diğer kimyasallar kullanılmaktadır. Karbon fiberin 

yapılması için işlem kısmen kimyasal ve bir parça da mekaniktir. Karbon fiber oksidasyon, 

karbonizasyon, yüzey iyileştirme ve kaplama işlemleri sonucunda üretilmektedir.  

 

Özellikler Alüminyum Karbon fiber Demir-Çelik 

Yoğunluk 3 4 3 

Hafiflik 4 5 3 

Korozyon direnci 4 5 4 

Mukavemet 4 5 4 

Üretim kolaylığı 4 5 3 

Isıl iletkenlik 3 4 3 

Germe 3 4 3 

Sürtünme katsayısı 4 3 3 

Maliyet 4 3 3 

Toplam 33 38 29 

  
Tablo 5.2: Aracın dış kısmı malzeme karşılaştırması 

  

    Aracın  ön camları lamine cam, arka ve yan camlar ise temperli cam olarak yapılacaktır.  

Lamine cam, iki ince normal cam tabakası ve bu tabakaların arasına yerleştirilen şeffaf   

bir film (reçine) tabakasından oluşur. Camda herhangi bir hasar meydana geldiğinde kırılan   

cam parçacıkları büyüktür fakat hasar tüm cama yayılmaz. Dolayısıyla kaza sonrası aracın   

önünü görmek mümkündür.  

     Normal camlar kırılma sonrası keskin parçacıklara ayrılmakta fakat temperli camlar 

kırıldıklarında küçük ve keskin olmayan parçalara ayrılması sonucunda yaralanma riskini en 

aza indirerek güvenli bir yolculuk sağlar .Araç camları üretilirken ham levhadan kesme, pah 

kırma, yıkama, ısıtma, su verme gibi değişik işlemlerden geçerek montajlama hâline gelir. 

Lamine camlar ise ham levhadan orta film oluşturma, kesme, laminant yapma, önceden 

bastırarak yerleştirme ve basınçla yapıştırma gibi aşamalardan sonra montaj aşamasına gelir.  

     Temperleme işlemi, camların 600-650°C arasındaki sıcaklıklara getirilip ani olarak hava 

ile soğutulması sonucu sıcaklığın azalması ile yüzey sertleşir .Sonrasında dış ve iç  kısımların 

soğuması , camın yüzeylerinde basınç, camın iç kısmında da çekme gerilmeleri 

olur. Temperlenmiş cam 300°C ısıl şoka dayanabilirken diğer camlar  40°C ısıl şokta 

kırılması sebebiyle uçan araba da temperli camın kullanılması tercih edilmiştir.  

     Pervaneler  gücü uçuşa çeviren parçalardır ve uçan araçların pervaneleri genellikle plastik 

yapılmaktadır fakat sertliği ve dayanıklılığı düşük olduğundan büküldüğü için karbon fiber 

pervaneleri kullanarak daha güçlü, esnek,  az titreşimli ve az sesli bir uçan araba tasarımı 

ortaya çıkacaktır. Pervaneleri korumak için araca pervane koruyucu takılacaktır fakat bunlar 

güvenli uçuş sağlasa da fazladan ağırlık yaptıklarından dolayı hız ve uçuş süresine olumsuz 

etkilemektedir . Yine korumalıklarda hafifliği ile ön plana çıkan karbon fiber kullanılacaktır 

ancak dış kısımlarında herhangi bir kopma , parçalanma fırlama gibi durumlarda çevre ve 

yaşam popülasyonlarına zarar vermemesi adına doğal polimer sınıfında yer alan kauçuk 

kaplamalar kullanılacaktır.Bu sayede koruyucular fazla ağırlık yapmazken aracı 

yavaşlatmayaca ve kaotik olaylar sonucu oluşabilecek çevre tahribatı en aza indirgenecektir.  
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5.3: Aracın iç kısımları   

     Aracın iç kısımlarında yüksek mukavemet, elastisite modüllerine, iyi derecede yorulma ve 

sürünme özelliklerine sahip, ağırlıkların çok azaltılabilmesine imkan 

tanıyan kompozit malzemeler kullanılacaktır.   

 

Özellikler Seramik Çelik Polimer Kompozit 

Mukavemet  3 2 2 4 

Aşınma direnci  3 1 2 4 

Korozyon direnci  2 1 1 5 

Isıl iletkenlik  3 4 2 4 

Elektriksel iletkenlik  2 4 1 4 

Süneklik  1 5 5 3 

Maliyet  4 4 4 3 

Toplam  18 21 17 27 

 
Tablo 5.3.2: Araç iç kısımları malzeme karşılaştırması 

      Kompozit malzeme üretiminde birçok yöntem kullanılabilmekte fakat Asuman’ın 

üretiminde üretilecek parçanın özelliklerine göre; yoğun işçilik gerektiren durumlarda elle 

yatırma, özel biçimli ürünlerde elyaf sarma, karmaşık şekillerin üretilebilmesi ve metal 

parçaların bünye içine gömülmesi durumlarında hazır kalıplama yöntemleri kullanılacaktır.  
Özellikler Püskürtme Elle yatırma Elyaf sarma Hazır kalıplama Vakum infüzyon Vakum bonding 

Yapı ağırlığı  1 4 4 4 2 3 

Mekanik özellikler  2 4 4 4 1 3 

Viskozite  1 4 5 4 1 2 

Üretim kolaylığı  3 4 4 4 3 3 

Mukavemet  4 5 4 4 2 3 

Şekillendirme  3 4 4 5 3 2 

Zaman  4 4 4 4 3 3 

Maliyet  4 4 4 4 2 1 

Toplam  22 33 33 33 17 20 
Tablo 5.3.2: Kompozit üretim yöntemleri karşılaştırması 

      

 

6.Güç-İtki sistemleri Ve Güvenilirliği 

 

     Elektrik motoru depolanan elektrik enerjisini karada hareket organı olan tekerleklere çekiş 

gücü sağlamak amacıyla mekanik enerjiye dönüştürülerek hızlı ivmelenme ile beraber düşük 

hızlarda özellikle kalkış veya yokuş tırmanma durumunda tork ve devir noktasında yüksek 

güç sağlamasına yardımcı olurken kapalı bölgede bulunmasının dezavantajı olan motor 

ısınma problemini önlemek adına kullanılan hassas ölçüm yapan sıcaklık sensörleri ve 

modülleri  85 dereceden daha fazla olduğu durumda devreye girip sistemi soğutarak  güç 

sisteminin güvenliği sağlayacaktır.  

     DC motor  yüksek kalkış torkuna ve hız regülasyon kapasitesine sahip olması sebebiyle 

uçuş anında motorlara zarar gelmesini önlemek adına motorların döner kanatlarını çevreleyen 

kırılganlık , aşınma , küf tutma , çürüme , pas tutma ihtimali bulunmayan hafif ve dayanıklı 

korumalıklar kullanılacaktır.  

     Uçuş anında tüm motorların ve elektrik gücünün yitirilmesi durumunda gövde altında 

bulunan mekanizmayı kapalı tutan mekanik kilit, solenoid valfine bir elektrik sinyali ile 
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serbest kalması sonucunda yay yükü ile açılmaya hazır olan “Ram Air Turbine” tetiklenen bir 

lojik devre ile otomatik olarak açılacak ve gerekli durumlarda sürücü tarafından da manuel 

olarak açılabilecektir. “Ram Air Turbine” uygun pozisyonda pervanesine çarpan hava ile 

dönmeye başlayarak aracın sorunsuz bir şekilde en yakın yere iniş yapmasını sağlayacaktır.  

     Uçan arabada motor kompartımanları için alev algılama, görüntüleme ve kotnrol altına 

alma işlemlerini yapacak bir sistem kullanılacaktır. Aşırı sıcaklık ve alev sensörleri , motor 

yuvasında oluşabilecek anormal sıcaklıkları algılayacak ve halon gazı kullanılarak motor 

kompartımanlarında oluşabilecek yangınları söndürülecektir.  

     Uçan arabada kullanılacak buzlanma önleyici sistem konsoldaki bir şalterle 

çalıştırıldığında ısıl buzlanma önleyici valf açılır ve motor sıkıştırılmış hava ile çalışan 

mekanik sistemlere başka bir değişle “pnömatik” sisteminden elde edilen sıcak hava aktarım 

borusu ile valfe, oradan da motor hava giriş kaportasına doğru gelmesiyle kaportanın 

sıcaklığını arttıran hava kaporta altında bulunan bir menfezden geçerek dışarı doğru atılır ve 

böylece aracın güvenliği artar.  

     Kullanılan döner kanat hareket organlarında bulundurulacak olan kompakt ancak fark 

edilebilir, gece-gündüz fosforlu ışıklı ve yüksek şiddetli sesli uyarıcılar  sayesinde herhangi 

bir acil durumda kullanıcının , çevrede oluşabilecek olası bir tehlike durumunu önceden fark 

etmesi sağlanacaktır. Uçuş sırasında gerçekleşen acil durumlar sırasında Asuman’ın yere 

yumuşak iniş yapması için araçta kullanılacak olan paraşüt sistemine ek olarak tekerlekli 

hareket organlarının bulunduğu yuvada yer alan şişme botların serbest düşüş sırasında anlık 

hızlı irtifa kaybının araç otomasyonu tarafından algılanarak tıpkı kara araçlarında yer alan 

hava yastığı prensibi ile yani  Sodyum Azide’nin sıcaklık altında Nitrojen’gazına ayrışması 

sonucu botları şişirmesi ile yere ilk temas edecek noktaların esnek yapıda olurken gerektiği 

durumda suda kısıtlanmış hareket kabiliyeti  , aracın çevreye ve çevrenin araca olan hasarı en 

aza indirgenmesi amaçlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Gürültü Azaltma Yöntemleri  

     Uçan araba Asuman’ın kullanıcı ve doğaya duyarlılığını arttırmak ve zararını en aza 

indirgemek adına yapılan çalışmalar neticesinde , barınma alanlarında kullanılan ses ve 

izolasyon yöntemlerinden en yaygın , ucuz ve dayanıklı olan cam yünü kullanımı faydalarının 

büyük ölçüde olacağı , maddenin küf tutma , çürüme , paslanma , yanma dirençlerinin yüksek 

olmasından yola çıkılarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda aracın dış kaplaması karbon fiberden 

oluşurken orta katman cam yünü ve iç katman ise yine karbon fiberden oluşmaktadır . 

Dayanıklılığın önemli olmadığı bağlantı noktalarında polimer sınıfında yer alan doğal kauçuk 

malzemeler kullanılırken konsol ve kullanıcının temas içerisinde olacağı bölgelerde gliserin 

oranı artırılmış plastik üstüne deri kaplama sayesinde gürültü yalıtımı eldesiyle kullanıcının 

konforuna özen gösterilmektedir. Pasif gürültü azaltma yöntemi olarak döner kanat 

noktalarında ve genel olarak uçan aracın aerodinamik yapısındaki ufak oynamalar gürültüde 

Şişme bot 

Nitrojen Gazı 

Sodyum Azide 

Sensör 

Isıl İşlem 

Tekerlek 
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8-10 desibellik azaltmalar sağlayacağı ve insan kulağının algılamasında bu durumun eski 

haline göre %50’lik gürültüde azalmaya sebep olduğu bilim insanlarınca gözlemlenmiştir.   

 

     Aracın istenilen  askıda  uçuş  ve  ileri  uçuş  performansları  göz  önüne alınarak ağırlığı,  

maksimum uçuş hızı , pervane boyutu gibi  ana parametre ve karakteristik özellikler 

değerlendirilerek shore A değerinde bulunan polimer plaklarca çevrelenmesi 4-6 desibel 

aralığında kabin içi - 10-15 dB aralığında aracın çevreye verdiği gürültünün azaltılması 

amaçlanmaktadır . Uçuş rotasının yönetim ve kontrolünün doğru sağlanması sonucunda aracın 

azami 2000 metre irtifada seyir halinde olmasının güvenlik kapsamında gerekliliğinin yanı 

sıra rotor sistemlerinin oluşturduğu çevreye yayılan gürültünün yeryüzündeki yansımalarını 

yüksek ölçüde azaltacağı öngörülmektedir. 

8.Kullanılacak Seyrüsefer Sistemi 

     Uçan aracın kullanıcıya öncelik vererek güvenilirliğini yüksek noktalarda tutmak isteyen 

aracın , bir yer istasyonu ile araçta konumlandırılan alıcıdan oluşan çok yönlü radyo 

seyrüsefer sistemi olmasında karar kılınmıştır . Siber saldırıların engellenmesi ve 

müdahalenin kolay olduğu yer istasyonlu seyrüsefer siteminin özellikle Türkiye için yeni ve 

yerli üretim donanımlarla kendi çok yönlü radyo seyrüsefer sistemi oluşturması büyük önem 

arz etmektedir . Milli teknoloji ile halihazırda üretilmiş ataletsel sistemlerle beraber 

eşgüdümlü çalışması sonucunda aracın baş ve mesafe bilgisinin elde edilmesi 

kolaylaştırılmaktadır. Uçuş sırasında kullanıcıya doğru yön bilgisinin verilmesinde büyük 

katkısı olan yer istasyonu temelli çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet cihazı “DVOR” 

yeryüzünde bulunan metal malzemelerden yapılmış araç ve kaplamaların yansımalarını en aza 

indirgeyerek hatalı veri gönderimini ortadan kaldırmaktadır. Uydu temelli seyrüsefer 

sistemine göre daha erişilebilir , maliyeti düşük ve kurulumunun kolay olması sebebiyle , 

günümüz teknolojileriyle Türkiye de üretimi gerçekleştirilebilir. 

9.Güvenlik Ve Emniyet  

     9.1 Siber güvenlik 

Isıl iletkenlik  Gürültü Abzorbe Dayanıklılık  Üretim Kolaylığı

 Cam Yünü 4 4 3.8 4.5

 Elyaf 5 3 3.5 4.3
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     Yeni teknoloji her bir operasyonel durum için farklı tespit kuralları kullanmaktadır. 

Günümüzde özellikle siber saldırılar yönünde büyük bir artış söz konusuyken , şüpheli 

modelleri oluşturmak ve eşleşmeler için arama yapmak fazla zaman kaybettirmektedir. Ancak 

kontrol sistemlerinde normal komutlar sınırlıdır ve buna bağlı olarak kuralların da sınırlı 

olması, kullanılan siber donanımın eşleşmeler için aramaları daha hızlı yerine getirmesini ve 

kontrol sistemlerinin gerçek zamanlı operasyonunu muhafaza ederken saldırıları eşzamanlı 

olarak tespit etmesini mümkün kılmaktadır. Gerçek zamanlı kontrol kabiliyetini azaltmadan 

kritik altyapı hedeflenerek normal bir komut gibi gösterilmek suretiyle düzenlenen siber 

saldırıları tespit edebilme kabiliyetine sahip olan Asuman’ın siber güvenlik sistemi , bu yeni 

teknolojinin altyapı istikrarına büyük ölçüde katkı sağlayabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siber güvenlik hava trafik kontrol konfigürasyonu : https://www.globalsavunma.com.tr/siber-guvenlik-ve-havacilik.html 

 

     9.2 Uçuş Güvenliği 

     Kullanıcı ve yolcunun güvenliğini yüksek öncelik olarak değerlendiren “Asuman” , kara 

ve hava seyri sırasında yapıldığı malzemelerin dayanıklılığının yanı sıra herhangi bir yanma 

olayında , yıldırım çarpma durumunda enerjinin doğru yönlendirmesi ve materyallerin direnci 

sayesinde kullanıcının güvenliğini sağlamaktadır. Acil bir durum oluşması anında ani irtifa 

kaybı sebebiyle , kullanıcının panik butonuna basması halinde ya da araç içinde bulunan 

sensörler sayesinde kullanıcının herhangi bir nöbet , baygınlık , nabızda hızlanma veya 

yavaşlama durumu algılandığında aracın sahip olduğu aviyonik ve ataletsel sistemler yardımı 

ile önce yer istasyonu ardından da gerekli birimlerin durum hakkında haberdar olması ve anlık 

konum bilgileriyle beraber kullanıcı durumunun da aktarabilmektedir. Bu sırada uçan aracın 

deniz , okyanus , nehir vb. sulak araziye düşme ihtimali de göz önünde bulundurularak aracın 

dört köşesinde karada hareket organı olarak kullanılan tekerleklerin bulunduğu kısımlarda yer 

alacak olan botların şişmesi ile özellikle parlayarak yanma ihtimali olan bataryaların 

yerleştirildiği bölgenin kaplanması sonucu aracın , kullanıcının ve yeryüzünde yer alan diğer 

canlı cansız varlıkların korunmasıyla beraber , gerektiğinde sulu bölgelerde güvenli , stabil 

kalkış-iniş yapabilme imkanı sunmaktadır. Kaotik bir olay anında güç kaybı yaşandığında 

açılmaya hazır olan “Ram Air Turbine” tetiklenen bir lojik devre ile otomatik olarak açılacak 
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ve gerekli durumlarda sürücü tarafından da manuel olarak açılarak güvenli iniş için gerekli 

elektrik enerjisini , türbine çarpan rüzgar gücüyle üreterek ana hava motorlarını besleyecektir. 

Bu sayede araç tehlikeli derecede darbe almadan en yakın uygun bölgeye inişini 

gerçekleştirebilecektir. 

 

 

 

  

10.Sistemin Seyrüsefer , İniş Ve Kalkış Sistemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 10. Sistemin Seyrüsefer , İniş Ve Kalkış Sistemleri 

     Seyrüsefer, bir aracı pozisyon, yön, zaman ve mesafe çözümleri ile bir 

bölgeden başka bir bölgeye götürme işlemine verilen isimdir. Temelde iki çeşit 

seyrüsefer sistemi mevcuttur. Bunlar yer temelli ve uydu temelli seyrüsefer 

sistemleridir. Bu iki çeşit sistemin belirli özelliklerinde birbirlerine karşı üstün 

olduğu yönleri bulunmaktadır. Kullanıcıya öncelik vererek güvenilirliği yüksek 

noktada tutmak amacıyla uçan aracın seyrüsefer sistemi, bir yer istasyonu ile 

araçta konumlandırılan alıcıdan oluşan çok yönlü radyo seyrüsefer sistemi 

olmasında karar kılınmıştır. Radyo yani yer temelli seyrüsefer sistemi rakibi 

niteliğindeki uydu temelli seyrüsefere göre daha ucuz olmakla birlikte daha 

güvenilirdir. Örneğin çağımızda önemli miktarda artmış olan siber korsanlar ve 

türevleri belirli yazılımlar ile uydu temelli seyrüseferi kolay bir biçimde 

hackleyebilmektedir. Siber saldırıların engellenmesi ve müdahalenin kolay 

olduğu yer temelli seyrüsefer sisteminin özellikle Türkiye için yeni ve yerli 

üretim donanımlarla kendi çok yönlü radyo seyrüsefer sistemi oluşturması için 

büyük önem arz etmektedir. Milli teknoloji ile halihazırda üretilmiş ataletsel 

sistemlerle birlikte eşgüdümlü çalışmasıyla birlikte aracın baş ve mesafe 

bilgisinin elde edilmesi kolaylaştırmaktadır. Bu ataletsel sistemler ise DME, NDB 

ve DVOR olarak adlandırılır. Bunların her biri günümüzde etkin olarak kullanılsa 
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da birbirlerine göre eksik ve güçlü yönleri bulunmaktadır. Asumanda bu 

sistemlerin içinden DVOR sistemi kullanılmıştır. Çünkü bu sistem türevlerine 

göre kötü hava koşullarına daha elverişli, gelişime daha açık ve en önemlisi uçuş 

sırasında kullanıcıya doğru yön bilgisinin verilmesinde daha önde gelmektedir. 

DVOR sistemi yeryüzündeki metal malzemelerden yapılmış araç ve 

kaplamaların yansımalarına en aza indirgeyerek hatalı veri gönderimini 

azaltmaktadır. Ayrıca bu sistem 300km’ye kadar ulaşan menzile sahip olduğu 

için orta ve kısa mesafe menzile sahip DME ve NDB sistemlerine göre hava 

sahasında daha kullanışlı olmakla birlikte sinyal kopmalarından 

kaynaklanabilecek hataları en aza indirgemekte bir adım daha öne çıkmaktadır.      

Günümüz teknolojisine paralel olarak DVOR sistemi her geçen gün kendini 

yenilemekte yer personelinin bakım işlerini asgariye indirmekte, arıza oranı 

azalmakta ve olabilecek arızaların teşhisinde zamandan tasarruf sağlamaktadır. 

DVOR sistemi geniş tabanlı anten sistemi ile “Doopler” etkisini kullanılır. Çok 

yüksek frekansta 360 derecelik eş zamanlı-faz farklı sinyal yayını yapıyor. Buda 

sistemin engebeli arazi koşullarında dahi kullanılabilmesini sağlar. 

 

Max. Puan: 3  

                                     YER TEMELLİ          UYDU    
      TEMELLİ                                    NDB           DME          DVOR 

Uygulanabilirlik              3                                 3             3               3 

Maliyet              3               3             2               1 

Kullanım Kolaylığı              3              3             3               2 

Siber Güvenlik              2              2                                  2               1 

Menzil              2              1             3               3 

Gelişim              1              1             3               3 

Hava Şartlarından 
Etkilenmeme  

             3              3             3               1  

TOPLAM             17              16             19               14 
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DVOR görseli: 

 

 

 

 

SEYRÜSEFER, İNİŞ, KALKIŞ 

   Asuman’da uluslararası alanda kabul görmüş 300km’ye kadar veri alış-verişi 

yapabilen bir menzile sahip olan birbiri ile etkileşim içinde çalışan VOR/DVOR 

sistemi kullanılmıştır. VOR modülü, pilota manyetik kuzeye göre açı bilgisi 

vermektedir. VOR sistemi iki çeşit sinyal üretmektedir. Bunlardan ilki 360 

derecelik referans sinyali ikincisi ise süpürme yönlü bir sinyaldir. Bu iki sinyal 

araçta yakalanır ve yön tayini elde edilir. Buna ek olarak yerli ve milli teknoloji 
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ile üretilmiş ve kontrolüne tamamen Türkiye’nin sahip olduğu yüksek güvenlikli 

taktik seviye ataletsel navigasyon sistemi ile gelişmiş konum ve yön belirlemeyi 

içinde yer aldığı seyrüsefer sistemine sürekli, doğrusal ivme, doğrusal ve açısal 

hız, konum yönelim bilgilerini sağlamaktadır. VOR sistemi rakipleri olan diğer 

sistemlerden daha doğru bilgi verip hataya daha az meyilli olsa da çevre tel 

örgüsü, ağaç ve bina gibi yükseltilerden olumsuz etkilenmekte. Bu kısımda  

Asuman’da kullanılan ikinci sistem olan DVOR engebeli arazilerde ve olumsuz 

hava şartlarında mükemmele yakın çalışabilme potansiyeli ile tüm bu sorunu 

minimum düzeye indirmektedir.  

     Gelecek için önemli bir adım olan uçan araba Asuman kolay kullanımı ile de 

dikkat çekmektedir. İniş ve kalkış anında uygulanan basit metotlar ile hemen 

her yerde her koşulda iniş-kalkış uygulamalarına imkan tanımaktadır. Tavanında 

bulunan 8 adet geniş çaplı ve toplamda 500kg’a kadar yük kaldırabilen güçlü 

BLDC motorlara sahip pervaneleri ile halihazırda bulunduğu konumdan tıpkı bir 

helikopter gibi dikey iniş-kalkış yapabilmektedir. Bu kalkış ve inişler de doğal ve 

beşeri materyallere yakınlık olacağı için araç yarı otonom yarı kullanıcı 

kontrolüne bırakılmıştır. Kullanıcı kontrol kısmında araca yerleştiren kontrolcü 

ile kullanan kişiye geleneksel direksiyon sistemlerine oranla daha kolay ve ince 

manevra yapabilme kabiliyeti kazandırmak amaçlanmıştır. Otonom kısımda ise 

kullanılan 12 metre çap ve 360 derecelik tarama kapasitesine sahip lazer 

titreşimleri kullanarak etraftaki doğal ve beşeri materyallerin uzaklığını 

öğrenmeye yarayan  lidar cihazı, çevreye radyo dalgaları gönderip etraftaki 

materyallerden yansıyan dalgalarını bir alıcı ile ölçümleyerek nesnelerin 

uzaklığını ve açısını saptayan radar cihazı ve lidar ile entegre bir şekilde çalışan 

uydudan gelen radyo sinyallerini algılayan GPS ile araç istenilirse güvenli bir 

şekilde otomatik iniş ve kalkış yapabilmektedir.  

     Aracın alt kısımlarında bulunan diğer sürücülerin görüşüne zarar vermeyecek 

şekilde yerleştirilmiş özellikle iniş anında aracın yere yaklaştığını belirten insan 

gözünün ana renkler içinde mavi ve yeşil renge göre algıladığı anda uyarı 

oluşturduğu kırmızı renkli led aydınlatmalar ve yine araca entegre edilmiş 

sensörler ile aracın hem kalkış hem de iniş anında gürültü kirliliğine ve insan 

işitme sistemine rahatsızlık vermeyecek ancak uyartı oluşturabilecek 80dB 

düzeyinde verilen uyarı sesi sayesinde iniş-kalkış anında aracın çevre ve 

kullanıcı için sağladığı güvenlik düzeyinin artması öngörülmüştür. Asuman’da 

kullanılan malzemeler iniş ve kalkış anında hem kullanıcı hem de diğer insanlar 

için son derece kaliteli ve bozulmalara karşı dayanıklı  olarak kullanışlı olsa da 

doğabilecek bir sorun da aracın üst bölümüne eklenmiş paraşüt ile araç yavaş 
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ve güvenli bir biçimde otonom olarak yere inebilmektedir. Aracın dikiz 

aynalarına, arka farlarına, üst ve alt kısmına entegre edilmiş vaziyette altı adet 

kamera bulunmaktadır. Bu kameralar sürücülere 360 derecelik görüş açısı 

sağlamakta ve araç içindeki ekran ile entegreli çalışarak iniş-kalkış anında 

oluşabilecek kör noktaları sıfıra indirmektedir. 

 

 

Kontrolcü ileriye 

doğru itilirse.  

 

Araç inişe geçer. 

  

Kontrolcü geriye 

doğru çekilirse.  

  

 

Araç tırmanışa 

geçer. 

  

Kontrolcü sağa 

doğru çekilirse.  

  

Araç sağa doğru 

hareket eder. 

  
 

Kontrolcü sola 

doğru çekilirse.  

  

Araç sola doğru 

hareket eder.  
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11.Araç Performans Değerleri 

          11.1 Kara Performans Değerleri 

Asuman maximum 40 kw güç, 210 Nm tork ve 6000 devir/dk üretebilen elektrikli araçlar için 

en uygunu olan senkron(SM) motoru ile karada azami hızı , faydalı yük taşıma kapasitesi 200 

kilogram iken toplam 380 kilogram ağırlık için 170km/saattir. Yakıt olarak araçta 60V-20Ah-

2500W‘luk enerji sağlayan 12 adet lityum iyon batarya kullanılmıştır 

Motor Çeşitleri/ 
Motor Özellikleri 

DCM Asenkron Motor Senkron Motor Relüktans Motor 

Fiyat 0 ++ ++ ++ 

Tork - 0 ++ - 

Verimlilik - + + 0 

Üretilebilirlik ++ ++ ++ ++ 

ARAÇ 

Karar Verme 

Mekanizması 
Aktüatörler 

Veri İşleme 

Merkezi 
Sensörler 

Çevre 
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Tablo 1 : Elektrikli araçlarda kullanılan kullanılan motorlarin karşılaştırılması , Puanlama: Çok iyi:++   İyi:+   Orta:0   Kötü:- 

 

          11.2 Yolcu Kapasitesi 

     Tasarlanan uçan araba Dünya ve Türkiye standartlarının üstünde olacak şekilde kullanıcı       

ve yolcu kişi başı 90 kilogramlık yani 2 kişi toplamı 180 kilogram ve 20 kilogram da ek bagaj 

yükü olmak kaydıyla 200 kilogramlık faydalı yük taşıyabilme özelliğini barındırmaktadır. 

 

          11.3 Yakıt Tipi Ve Kapasitesi    

Tükenen enerji kaynağı sınıfına giren ve çevreye zararlı olduğu bilinen fosil yakıtların 

kullanıldığı araçlar nedeni ile karbon salınımı artmış, hava kirliliği ,doğal kaynakların tüketimi 

dünyadaki yaşamsal döngüye zarar verecek boyutlara ulaşmıştır. Gelişen endüstrileşme ve 

teknoloji çağının bir sonucu olarak yakıt tasarrufu yapan, fosil yakıt tüketmeyen, çevre dostu 

,sessiz, yüksek verimlilikle çalışan elektrikli motorlara sahip olan ve yakıt olarak elektrik 

enerjisini kullanan araç tercih edilmesi kararlaştırılmıştır. Tasarlanan araçta, elektrikli motorlar 

ve yakıt olarak elektrik enerjisi kullanılacaktır. Yapılan hesaplamalar sonucunda 60V 

gerilim,20Ah kapasite ve 2,5kW güce sahip 11 adet batarya ve 1 yedek olmak üzere  toplam 

14.4 kwh enerji ve 240Ah kapasite , Asuman’ın ihtiyacı olan yakıt enerjisini karşılayacaktır. 

Toplam yakıt kapasitesine ek olarak elektrikli araçlarda faydalı frenleme ile oluşan enerji 

depolanacaktır. Kabin içinde kullanılmak üzere 2,3kwh’lik ekstra enerji bulunmaktadır. Hava 

ve kara için başka motor türleri kullanılırsa batarya sayısında ve dolayısı ile araç ağırlığın da 

değişmeler meydana gelir. 

 MODEL AĞIRLIK KAÇ ADET GÜÇ VERİMLİLİK 

 

HAVA 

MOTORU 

RTD168 7,2kg 8 ADET 20kW >90% 

D110L71 4,2kg 11 ADET 15kW 89% 

D168L77-120 7,2kg 10 ADET 17kW >90% 

 

KARA 

MOTORU 

20kW PSMS 

MOTOR 

30kg 1 ADET 20kW IE 4 

30k W PSMS 

MOTOR 

39,4kg 1 ADET 30k W IE 4 

10k W PSMS 

MOTOR 

25kg 2 ADET 10k W IE 4 

Kontrol edilebilirlik ++ + + ++ 

Güvenilirlik - ++ ++ + 

Isınma 0 + ++ 0 

Aşırı yük kapasitesi - + ++ ++ 

Ömür - ++ ++ ++ 

TOPLAM -1 PUAN 12 PUAN 16 PUAN 9 PUAN 
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Hesaplama analizi: 

Bataryada Depolanan Enerji(kWh)=Gerilim(V)xKapasite(Ah) 

Toplam Kapasite=Toplam Batarya Sayısı x 1 Adet Batarya kapasitesi(Ah) 

Yukarıda ki formüllerde de belirtildiği gibi 60V gerilime,20Ah kapasiteye sahip 12 adet 

bataryanın enerjisi; 

1 Adet Bataryada Depolanan Enerji(kWh)=60V x20Ah=1200Wh=1,2kWh 

Tolam Bataryada Depolanan Enerji=1,2kWhx12=14,4kWh 

Toplam kapasite; 

Toplam Kapasite=12x20Ah=240Ah 

Olarak elde edilmiştir. 

Batarya Seçimi : 

      Lityum iyon (LiIon) , Sodyum Sülfür , Nikel Kadmiyum (NiCd) gibi bataryalar güç 

gereksinimi fazla olan, güç yoğunluğu gerektiren uygulama alanlarında fazlaca 

kullanılmaktadır. Bu batarya teknolojileri içerisinde Li-Ion’un gelişim ve kararlılığı 

bakımından ileriki zamanlarda büyük potansiyele sahip olacağı öngörülmektedir. Boyutlarının 

ve ağırlığının küçük olmasını destekler nitelikte olarak Li-Ion bataryalar %100’e yakın 

depolama kapasitesi ve yüksek enerji yoğunluğu sunmaktadır. Bu özellikleri itibari ile enerji 

depolama sistemleri için kullanımı avantaj sağlayacaktır. 

TEKNOLOJİ 
 

LiFePO4 LiCoO2 LiMn2O4 Li(NiCo)O2 Li2S Li Ion 

GÜVENLİK 
 

+++ 0 + 0 ++ +++ 

ÇEVREYE 
DUYARLILIK 

++ 0 + 0 0 ++ 

ÇEVRİM 
ÖMRÜ 

++ + + + + +++ 

GÜÇ/AĞIRLIK 
YAĞUNLUĞU 

+ ++ + ++ ++ +++ 

MALİYET ++ + + 0 0 ++ 

SICAKLIK 
ARALIĞI 

++ ++ + ++ ++ + 

TOPLAM 12 6 6 5 7 14 

        

11.4 Kalkış ve Seyir Gücü 

Kalkış,uçan bir aracın yer boyunca hareket etmesinden hava da uçmaya,genellikle bir pistte 

başlayarak geçtiği bir uçuş aşamasıdır ve balonlar,helikopterler,VTOL gibi uçaklar için hiçbir 
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pist gerekli değildir. Son dönemlerde dünya havacılık gündeminde dikey iniş-kalkış yapabilen 

teknolojik gelişmeler (Vertical TakeOff and Landing - VTOL) en çok konuşulan konular 

arasında yer alırken,uzun bir piste ihtiyaç duymadan dikey iniş ve kalkış yapabilen hava 

araçları üreticilerin ilgisini çekmektedir.Uçan araba Asuman’da VTOL teknolojisi 

uygulandığı için piste gerek duymadan bulunduğu yerden iniş-kalkış yapabilecek ve insanlar 

günlük yaşantısında kolayca kullanabilecektir. 

         Tasarlanan araçta kullanılan hava motorlarıve bataryalar kalkış ve uçuş için gereken 

gücü sağlayacaktır. 20kW güce sahip 8 adet hava motoru ve 2,5 kW güce,20Ah kapasiteye 

sahip 12 adet batarya kullanılacaktır.Hava motorlarından 180kW,bataryalardan 30kW toplam 

güç elde edilir ve oluşan bu toplam güç hem kalkış hem de uçuş için kullanılacaktır 

 

 

11.5 Araç Ağırlık Kırılımı ve Pervane Boyutlandırması 

 

Tasarlanan araçta kırılım hesaplamasına göre aşağı yönde ağırlık, yukarı yönde ise 

yükselme yani kaldırma kuvveti etki etmektedir. 

Ağırlık(W)=Kütle(m) x Yer çekimi kuvveti(g) 

Yer çekimi kuvveti(g)=9,8m/s2 olarak alınır. 

Yukarıda ki formül kullanılarak 200kg kütleye sahip aracımızın ağırlığını hesaplar isek; 

W=200kg x 9,8m/s2 =1960N  elde ederiz. 

 VTOL 

(DİKEY KALKIŞ-İNİŞ) 

CTOL 

(GELENEKSEL KALKIŞ-İNİŞ) 

STOL (KISA 

KALKIŞ-İNİŞ) 

STOVL (KISA 

KALKIŞ-DİKEY İNİŞ) 

MALİYET ++ ++ ++ + 
PİST GEREK 

DUYMAMA 
+++ + + + 

GÜVENLİK 

 
++ +++ ++ ++ 

KULLANILAN 

ALANLARIN 

GENİŞLİĞİ 

+++ + ++ + 

YÜK TAŞIMA 

MİKTARI 
+ ++ ++ +++ 

TOPLAM            11             9             9             8 
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        Elde ettiğimiz bu ağırlığı taşımak için kullanacağımız pervane ile hız oluşturarak 

yukarı yönde hareket ettireceğiz.Pervanenin dönme hızı “VR” pala boyunca yarıçap ile 

artış gösterir ve dönme hızı(W) bağıl rüzgar hızının pala yarıçapına oranıdır.(W=VR /r) 

VR=w x r olarak hesaplanır ve formüldeki “w” pervanenin açısal hızı olup pervane devir 

sayısı(n) ile orantılıdır. 

         Pervanelerde dönü hızı motor devir parametrelerine göre değişmektedir fakat 

gelişen pervane teknoloji ile beraber değişken motor devirlerinde,pervane dönme hızını 

sabitleyen sistemler bulunmaktadır. Pervanenin dönü hızı arttıkça elde edilen yukarı 

çekici kuvvet miktarı dönü hızının karesi kadar artmaktadır. 

         Tasarlanan araçta oluşan ağırlığı sorunsuz bir şekilde kaldırabilecek gerekli hıza 

ulaşması için kullanılan pervane 1.4m uzunluğunda dolayısı ile yarıçap 0,7 m uzunluğunda 

olacaktır. Aracın pervanesinin daha büyük seçmemiz kara ulaşımda zorluk çıkaracak,daha 

küçük seçmemiz ise aracı gerekli hıza ulaşmasını engelleyecektir.    

Hesaplama Analizi: 

Pervaneden sağlanan faydalı güç ;   Pf = T x U 

T=Çekme kuvveti       U=Hız 

Pervanenin çekme kuvveti; 

 

Buradan son hız; 

 

Pervane için harcanan güç;  Ph = 2π n x M 
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M=Moment 

Pervanenin verimi; 

 

 

 

          

 

 

 

          

Tasarlanan araçta  karbon fiber pervane kullanılacaktır.Bu durumun sebebi ise karbon fiber 

hafif,kolay işlenebilen,titreşimi sönümleyici,mukavemet olarak muazzam diye 

nitelendirebileceğimiz çok fazla güçlü yanı olan bir alaşım örneği olmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 2 BIÇAKLI        

PERVANE 

3 BIÇAKLI   

PERVANE 

ÜRETİLEN İTME ++ +++ 

VERİMLİLİK ++ +++ 

DENGE +++ + 

MALİYET +++ + 

AĞIRLIK ++ + 

HIZ ++ +++ 

TOPLAM 14 12 
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12.Maliyet Hesabı  

          12.1 Sabit Maliyet  

     Henüz gerçekleştirilmemiş ancak gerçekleştirilmesi planlanan uçan araba tasarımı 

Asuman’ın maliyet kısmından önce yüksek güvenlik ve istenilen verimin alınması ön planda 

tutulmuştur. Ancak tam bir fiyat performans aracı olması beklenen Asuman sadece şirketlere 

yönelik değil şehir içi trafik sıkışıklığında bulunurken fosil yakıt kullanımı ve karbon 

salınımını düşürmekten aciz olan ulaşım araçlarını kullanmak istemeyen herhangi bir engele 

sahip olan ya da olmayan tüm kullanıcılar için üretilecektir. Bakım sürecinin ayda 1 kere 

yapılması ve her 3 ayda 1 , 300 TL. değerindeki döner kanatların saklanmasında kullanılan 

servo motorlarının yenilenmesi gerekmektedir . Ayrıca güvenlik amacıyla yenilenmeyen 

servolar araç otomasyon sistemi tarafından algılanıp gerekli birimlere uyarı girdileri 

gönderilecektir. Aracın havada kalma süresi yaklaşık 1 saat olarak belirtilip uçuş seyir hızı 

ortalama 100 km/saat ve kara seyir hızı azami 80 km/saat’i aşmayacağı verileri ile 100 km’lik 

bir yolun 30 kilometresini uçarak 70 kilometresini karada seyir edeceği varsayıldığında 

totalde 100 km için yaklaşık 35 TL’lik elektrik tüketimi hesaplanmıştır. Şarj süresi 3 saati 

aşmayacak şekilde planlanan batarya kullanımı sayesinde her alanda gelecekteki yer ve 

gökyüzünün vazgeçilmez aracı olacaktır.   

     Henüz gerçekleştirilmemiş ancak gerçekleştirilmesi planlanan uçan araba tasarımı 

Asuman’ın maliyet kısmından önce yüksek güvenlik ve istenilen verimin alınması ön planda 

tutulmuştur. Ancak tam bir fiyat performans aracı olması beklenen Asuman sadece şirketlere 

yönelik değil şehir içi trafik sıkışıklığında bulunurken fosil yakıt kullanımı ve karbon 

salınımını düşürmekten aciz olan ulaşım araçlarını kullanmak istemeyen herhangi bir engele 

sahip olan ya da olmayan tüm kullanıcılar için üretilecektir.  

 

 KARBON FİBER ALÜMİNYUM 

SERTLİK ++ + 

AĞIRLIK ++ + 

MUKAVEMET ++ + 

İŞLEME/KESME ++ + 

TERMAL 

GENLEŞME 

+++ + 

ISI İLETİMİ + +++ 

SICAKLIĞA 

DAYANIKLILIK 

+ ++ 

UZUN DÖNEM 

PERFORMANS 

++ + 

TOPLAM 15 11 
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12.2 Değişken Maliyet 

     Bakım sürecinin ayda 1 kere yapılması ve her 3 ayda 1 , 300 TL. değerindeki döner 

kanatların saklanmasında kullanılan servo motorlarının yenilenmesi gerekmektedir . 

Ayrıca güvenlik amacıyla yenilenmeyen servolar araç otomasyon sistemi tarafından 

algılanıp gerekli birimlere uyarı girdileri gönderilecektir. Aracın havada kalma süresi 

yaklaşık 1 saat olarak belirtilip uçuş seyir hızı ortalama 100 km/saat ve kara seyir hızı 

azami 80 km/saat’i aşmayacağı verileri ile 100 km’lik bir yolun 30 kilometresini uçarak 

70 kilometresini karada seyir edeceği varsayıldığında totalde 100 km için yaklaşık 35 

TL’lik elektrik tüketimi hesaplanmıştır. Şarj süresi 3 saati aşmayacak şekilde planlanan 

batarya kullanımı sayesinde her alanda gelecekteki yer ve gökyüzünün vazgeçilmez aracı 

olacaktır.   

13. Tasarım Gereksinimleri 

     Yenilikçi uçan araba olması planlanan Asuman’ın kullanıcının karadan ve havadan seyri 

sırasında güvenlik , donanım , maliyet noktasında gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. 

Özellikle canlı güvenliğine önem veren Asuman’ın tasarımında iç ve dış kısımda karbon fiber 

katmanlı plakalara beraber büyük ölçüde ses ve ısı izolasyonu sağlayan cam yününün iki 

katman arasında kullanımına ek olarak barındırdığı sensörler ile tehlike arz eden durumlarda 

kullanıcı ve çevreyi uyaran sistemlerinin bulunmasının yanı sıra bilinmeyen bir ortamda seyir 

halindeyken eş zamanlı haritalama veya ortam güncellenmesi için hesaplama yapabilecektir. 

Elde edilen verilerin kullanıcı ve yer istasyonlarına gönderimi sonucunda çevreden gelecek 

tehdit durumlarından haberdar olunacak , bu sayede basit uçuş kabiliyetine sahip olan tüm 

kullanıcılar aracı kullanabilme potansiyeline sahip olacaktır. Aracın üstünde konumlandırılan 

8 adet motor ve 8 adet boyutu hesaplamalar ve diğer uçuş profilleri karşılaştırması sonucu 

stabil , güvenli ve hızlı uçuş sağlayacak olan yarı katlanabilir pervaneler araç boyutunun 

makul seviyelerde tutulmasını amaçlarken , düşük kullanım maliyeti ile döner kanat kullanım 

gereksinimlerini karşılayacaktır. Sahip olduğu siber güvenlik ağıyla araç otomasyon 

sistemlerini koruyabilecek olan Asuman , geleceğin gök ve yeryüzünün ufku olacaktır . 

       TABLO 3: Kanat Profilleri Karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZELLİKLER 

 

SABİT KANAT 

 

DÖNER KANAT 

 

Ardışık Rotor 

 

Kontrol ve Manevra 3 4 5 

Dikey ve Yatay Uçuş 

Kabiliyeti 

3 5 4 

Denge 3 5 4 

Boyut/Taşınabilirlik 3 4 4 

Çok Yönlü Hareket 2 5 4 

Maliyet 4 4 4 

Bakım 4 3 3 

TOPLAM 22 30 28 
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14. Taslak Tasarım Görselleri   
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