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1. Tasarımınızın genel tanımını yapınız. 

 

Nüfusun günden güne arttığı, metropollerin her geçen gün daha kalabalıklaştığı, trafik 

sıkışıklığının katlanılmaz bir hale geldiği günümüz dünyasında insanların yeni teknoloji alternatif 

ulaşım araçlarına olan ihtiyaçları her geçen gün giderek artmaktadır. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla 

tasarladığımız Çekirge 576’nin tanıtımına ismini açıklayarak başlamak istiyorum. Tahmin 

edebileceğimiz üzere Anadolu’nun her köşesinde sıkça görebileceğimiz düz kanatlılar sınıfında yer 

alan bir böcek olan çekirgeden almaktadır. Çekirgeden ilham alınarak tasarlayacağımız bir uçan 

arabanın başarılı olabileceğini düşündüğümüz için bu ismi verdik. Yüzyılı aşkın bir süredir insanlar 

uçan araba yapmayı denemektedirler günümüzde hala tam anlamıyla başarılı olan bir modele 

rastlamak zor her ne kadar bazı modeller hem karada hem de havada stabil, güvenli bir uçuş 

gerçekleştirebiliyor olsa bile  kullanıcıya hitap etmekte zorlanmaktadır. Kısmen başarılı 

modellerden biri sayabileceğimiz Aeromobil 3.0 20 yılı aşkın bir çalışmanın sonunda ortaya 

çıkmıştır. Her ne kadar Karada ve havada güvenli bir şekilde gidebiliyor olsa da bazı senaryolarda 

başarısız kalmakta örneğin havalanmak için piste olan ihtiyacı sebebiyle trafikte uçuş moduna 

geçmesi imkânsız ve bu sebepten dolayı da kullanılabilirliği kısıtlanmaktadır.Bu bağlamda daha 

kullanılabilir olması ve bir çok senaryoya ayak uydurabileceğine inandığımız ve tercih ettiğimiz 

uçuş yüzey1eri, Aeromobil tarzında sabit kanatlı modellerin yanı sıra PAL-V,  VTOL (vertical take 

off and landing-dikey iniş kalkış ) modelleridir . Geçmişten günümüze gözlemlediğimiz kadarıyla 

uçan araç  modellerin zayıf yanları ani güç sağlayabilecek hafif güç kaynağının olmamış ya da 

araçlarda kullanılmamış olmasının yanı sıra verimlilik ve stabilite sorunları yer almaktadır. Bu 

araçlardan bahsetmemizin sebebi tarihte daha önce yapılmış dizaynları inceleyip anlamak ve 

hataları tekrar etmemektir.  Amacımız ise Çekirge 576’nin tasarım ve teknik anlamda kendimize 

özgü bir proje ortaya koyarak  güvenilirliğini tatmin edici seviyelere çıkarmak ve anlaşılır  olmasını 

sağlamak olacaktır. Çekirge 576’nin tasarımında çok eksenli simetrik tasarım anlayışı 

benimsenmiştir. Gövdenin iki kenarında gövdeden daha büyük iki devasa kauçuk teker yer 



 
 

almaktadır. Tekerler kara hareketini sağlamanın yanı sıra aracın güvenliğinde de önemli bir rol 

almakta adeta aracı kafes gibi sarıp olası bir kazada yolcuların güvenliğini sağlayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Aracın Gövdesi olabildiğince küreye benzer şekilde olacak eliptik demek daha doru 

olacaktır. Yolcuların bulunacağı bölme aracın tam ortasına olması planlanmaktadır. Uçan arabanın 

VTOL olması gerektiğini düşündüğümüz için her bir tekerlekle eş merkezli çapı daha küçük olan 

iki adet yönlendirilebilir pervane koyduk. Pervaneler kara modunda tekerin içinde adeta bir Jant 

gibi sabit duracak uçuş moduna geçtiği sırada tekerin radyal(dikey) eksininden yere paralel 

eksene(yatay) doğru hareket etmesi planlamaktadır. Bu esnada Çekirge 576 karadaki hareket 

kabiliyetinden hiçbir şey kaybetmeyecek. Aynı zamanda aracımız zıplama kabiliyetine sahip 

karadan havaya geçiş ve inişte kullanılacak iki noktalı yay siteminden gücünü almakta. Aracın bu 

yay sistemlerinin tekerleklerin gövdeye bağlandığı noktalara konumlandırarak güçlü bir kuvvet 

yardımıyla sıçramasını planlıyoruz. Bu sistem tarihte daha önce hiçbir modelde kullanılmamış 

olması ve aracımızın ismini aldığı çekirgelerden esinlenmemiz sebebiyle önem arz etmektedir [4]. 

İki kişilik yolcu kapasitesinin olmasını planladığımız aracımız olabildiğince hafif ve sağlam 

olması sebebiyle olabildiğince karbon fiber kompozit malzemeden üretilecektir. Tokluk ve 

elastisite modlünun yüksek olması sebebiyle bazı gerekeli bölgeler yay sistemi bağlantı noktaları 

gibi yerlerde süper alaşım,titanyum ve  çelik kullanılması planlamaktayız. Aracımızda hem 

geleceğin aracı olması hem de çevre dostu olası sebebiyle hidrojen yakıt hücreleri kullanmayı 

düşünmekteyiz. Hidrojen yakıt hücreleri hidrojeni kullanarak elektriğe çevirerek güç üretir[5]. 

Ancak fazla enerjinin gerekli olduğu kalkış modunda günümüzün teknolojisi yetersiz 

olabileceğinde destek amaçlı bataryalar bulundurulacaktır. Çekirge 576 ayarlanabilir paller ve 

araba motoru için olmak üzere toplamda 5 adet elektrik motorundan gücünü alacak yani aracımızın 

tam elektrikli çevre dostu bir araç olmasını planlamaktayız. 

Özetlemek gerekirse Çekirge 576 inovatif, çevre dostu tüm insanlık için tasarlanmış devrimsel bir 

araç olacaktır [2]. 



 
 

2. Tasarımınızı alt sistemleri ile birlikte detaylı olarak açıklayınız.  

 

Tasarımımızı yapı, mekanik, aviyonik ve itki sistemleri olmak üzere dört temel alt sisteme ayırabiliriz. Bazı 

sitemleri kendi içinde kara ve hava bir alt sisteme daha ayırmakta fayda olacaktır. Yapı genel olarak aracın 

iskeleti diyebiliriz. 

Aracın iki tarafında büyük tekerler ortasında bu tekerler birbirine bağlayan eliptik 2,3-2,5 metre 

uzunluğunda gövde gövdenin tam ortasına yerleşmiş kokpit ve kokpitin içerisinde iki kişilik jiroskopik koltuk 

sistemi bulunmaktadır Jiroskop; yalnız kütle merkezi sabit olan ve her yöne dönebilen bir kütle veya 

tekerlektir. Jiroskop dış etkenlerden, yer çekiminden ve merkezkaç kuvvetinden etkilenmeyen bir referans 

etkeni sağlar.        

 

 

Şekil 2. 

 Yakıt Sistemi temelde;  hidrojen  tankı, yakıt   pili   sistemi,   AC/DC   dönüştürücü,   elektrik   motorundan 

oluşmaktadır.   Gövdenin dışını saran hidrojen yakıt tankları extrem koşullara uygun ısı yalıtımlı olarak imal 

edilecektir. 



 
 

 

Şekil 3. 

Kara hareketini gerçekleştirecek tekerlere tahrik edecek olan bir adet elektirik motoru ve her bir 

yönlendirilebilir pervaneye güç  sağlamak için kullanılacak dört adet elektirik motoru toplamda 5 adet elektirik 

motoru bulunmaktadır. 

 

Şekil 4. 

Tekerlere güç verecek olan elektrik motorunun ise olabildiğince arabanın ağırlık merkezinde olmasını 

düşünmekteyiz.   

Hidrojen yakıt piline gönderilir. Aynı anda kompresör tarafından hava yakıt piline gönderilerek yakıt 

pilinde bir elektrokimyasal tepkime meydana getirilir.  Bu tepkime sonucunda elektrik oluşur. Elektrik bir 

dönüştürücü vasıtasıyla elektrik motoruna gönderilerek araç hareketi sağlanır.  

 

Şekil 5. yakıt pili 



 
 

AC/DC   ÇEVİRİCİLER   (BOOST   CONVERTER);   yakıt pilinde üretilen elektrik doğru akımdır. 

AC/DC çeviriciler doğru akımı alternative akıma çavirerek elektrik motorunun çalışmasını sağlarlar. 

 

Şekil 6. AC/DC çevirici 

Gövdesinin tamamı karbon fiber kompozit malzemeden imal edilecek olan Çekirge 576’nın tekerleri 

kauçuk olarak imal edilecektir. Zıplaması için iki tekerde bulunan yay sistemi uygun bir hidrolik silindir 

yardımıyla sıkıştırılarak enerji depolanması olayı gerçekleştirilir ani bir enerji boşalmasıyla zıplaması için 

gerekli kuvvet oluşur. Arabanın güç aktarma organlarında kullanılacak olan mekanik dişliler çelikten olacaktır.  

Kara aracı modundaki mekanik sistemler büyük ölçüde normal bir arabanın mekanik aksanlarıyla benzerlik 

gösterecektir.  Elektrik motorundan aldığımız hareket mafsal ve  diferansiyel yardımıyla tekerlere  aktarılır. 

Direksiyon sistemi otomobillerde kullanılan hidrolik direksiyon sistemi ile aynıdır. Hava aracının mekanik 

sistemlerinden bahsetmek gerekirse pervaneler hareketini kendi elektirik motorundan alacak ve pervane pal’ 

inin açısını değiştirmek için hidrolik bir sistem kullanılacaktır. Hava araçlarında bulunması gerekli olan kontrol 

yüzeylerinin kontrolü yine bilgisayar kontrollü dişliler sayesinde olacak. Hava sürüşünde aracın büyük oranda 

kontrolü yönlendirilebilir pervaneler sayesinde sağlanacak.  Aracın itki siteminden bahsetmek gerekirse alttaki 

şemadan anlaşılacağı üzere Çekirge 576’nın yakıtının kaynağı geleceğin yakıtı olarak görülen hidrojen olması 

planlanmaktadır. Hidrojen aracın etrafını saran yakıt depolarında optimum şartlarda araçta depo edildikten 

sonra yakıt hücreleri yardımıyla elektrik enerjisine dönüşecektir. Buna ek olarak çok fazla gücün 

gerekebileceği durumlarda havalanma gibi hidrojen yakıt hücrelerinin sağlayacağı güç yetersiz olması 

durumunda araçta ek batarya bulundurulacaktır. Hidrojenden üretilen elektrik enerjisi önce aracın motoruna 

daha sonra mekanik aksanlar yardımıyla tekerlere ulaşacak ve Çekirge 576’nın kara hareketi sağlanmış olacak. 

Hava hareketi kısmında ise aynı şekilde hidrojen yakıt hücresinden temin ettiğimiz elektrik enerjisi BLDC 

(Brussless direct current ) motorlar sayesinde pervanelere aktarılacak. Pervanelerde kaldırma kuvvetini 



 
 

üretilmesini sağlayacak. Elektrik motorları verimi yüksek olmasıyla bilinmektedir BLDC motor ise en yüksek 

verime sahip olan elektrik motor olduğundan dolayı aracımızda kullanacağız[6]. 

Şekil 7. Aviyonik sistem tablosu 

Son olarak aviyonik   sistemleri şemadan faydalanarak açıklamak istiyorum. Aracımızda ARINC 664 part 7 

havacılık bilgisayarını kullanmayı düşünmekteyiz. Bu bilgisayar günümüzün Boeing 787, Airbus A350 gibi 

son teknoloji uçaklarda kullanılmasının yanı sıra kullanıcı tarafından programlanabilmektedir bu sebepten 

dolayı aracımız için özelleştireceğiz[7].  Kara aracından hava aracına dönüşümü tam otomatik olarak bilgisayar 

tarından yapılması planlanmaktadır ayrıca kullanıcıya verilecek feedbackler sensörler yardımıyla bilgisayar 

komutlarıyla yapılacaktır. Kokpitin tam otomatik olması planlandığından kullanıcının verdiği her komut önce 

ana bilgisayar daha sonra eelektronik sistemler üzerinden mekanik sistemlere aktarılacaktır. 

 

Şekil 8. 



 
 

3. Tasarım görsellerini ekleyiniz.  

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

4. Tasarım tanıtım videosunu ekleyiniz.  

 

Tanıtım videosu linki: https://www.youtube.com/watch?v=cv24OagSteA&feature=youtu.be 

5. Tasarımın kullanıcıya sağlayacağı faydaları yazınız.  

 

Trafik sıkışıklığın günden güne arttığı günümüz dünyasında insanlar trafikte çok fazla vakit 

kaybetmektedir. Tasarımımız sayesinde insanların trafikte yolculukta kaybettiği vakit önemli ölçüde 

azalacaktır. Bunun yanı sıra Kara yolculuğu için yollara ihtiyaç vardır buda demek oluyor ki yolları 

inşa etmek için bazı şeyleri feda etmek zorundayız ağaçlar, ormanlık alanlar, park alanları gibi 

aracımız sayesinde artık bu fedakârlıkları yapmak zorunda olmayacağız.  

Çekirge 576 hidrojen yakıtlı tam elektrikli araç olduğundan dolayı tamamıyla çevre dostudur[5]. 

Bu sayede günümüz problemlerinden küresel ısınmanın büyük ölçüde önüne geçilmesi 

hedeflenmektedir.  

Buna ek olarak çekirge 576 sayesinde bina girişlerindeki park alanlarından ziyade binaların 

teraslarına da aracımızın ineceği şekilde park alanları yapılarak park sorununu ve park alanı 

oluşturulması için zayi edilen alanların daha verimli değerlendirilmesi sağlanmasını hedeflemekteyiz. 

Ayrıca uçan aracımız sayesinde ulaşımın daha hızlı, verimli ve güvenilir hale getirerek kapıdan 

kapıya taşımada olanak sağlamaktadır. 

Günümüzde motorlu taşıtlarda ki en büyük sorunlardan biriside aracın bir kaza durumunda  

kullanılmaz hale gelmesi veyahut bazı malzemelerin yaşlanması ya da kaza sonrası tamirin eski yerini 

tutmamasına karşın aracımızı kompozit modüler yapılar şeklinde tasarlayarak kullanıcı isteğine bağlı 

olarak hasarlı bölgenin tamirini veya modüler yapıdan faydalanarak o bölümün değiştirilmesini talep 

edebilecek. 

https://www.youtube.com/watch?v=cv24OagSteA&feature=youtu.be


 
 

Kısaca özetlemek gerekirse Kullanıcımız ulaşmak istediği yere trafikte daha az vakit kaybederek hızlı ve 

konforlu bir şekilde ulaşırken aynı zamanda gelecek nesiller için daha temiz daha yaşanılabilir bir çevre 

bırakıyor olmanın gönül rahatlığında olacak. 

6. Tasarımın özgün yönlerini tanımlayınız.  

 

Çekirge 576’nın genel olarak özgün bir tasarım olduğuna inanıyoruz tarihte yapılmış bazı yönleri benzer 

olan modeller olsa da genellikle çok benzer diyebileceğimiz bir model bulunmamaktadır. Her ne kadar bazı 

küçük uçaklarda ve arabalarda kullanılmış olsa da daha önce hiçbir uçan araba hidrojen yakıt olarak 

kullanılmamıştır. Tasarım olarak katlanabilir kanatlı modellerden örneğin Areomobil, Terrafuge Transition 

gibi, VTOL kabiliyeti ve görüntüsü itibariyle ayrılmaktadır. VTOL kabiliyeti olan yönlendirilebilir fanlar 

bulunan Skyrider 400 gibi araçlardan fan sayısı konumu genel görünüm zıplama kabiliyeti gibi konularda 

ayrılmaktadır[3]. Araştırmalarımızda bulabildiğimiz tasarım olarak aracımıza en benzer model olan geçmişte 

Amerikan ordusu için üretilmesi planlanan The Piasecki VZ-8 Flying Jeep modeli gözümüze çarpmaktadır[6]. 

Bu modelden ise fanların yanda olması yakıt ve it ki mekanizması zıplama mekanizması ve genel tasarım gibi 

konularda ayrılmaktadır. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere en benzer model bile yeterince benzerlik 

göstermemektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 Şekil 7. The Piasecki VZ-8 Flying Jeep modeli 

 

Aracımıza ARINC 664 part 7 havacılık bilgisayarını entegre edeceğiz . Bu bilgisayar günümüzün 

Boeing 787, Airbus A350 gibi son teknoloji uçaklarda kullanılmasının yanı sıra kullanıcı tarafından 

programlanabilmektedir bu sebepten dolayı aracımız için özelleştireceğiz[7]. Kara aracından hava aracına 



 
 

dönüşümü tam otomatik olarak bilgisayar tarından yapılacaktır ayrıca kullanıcıya verilecek feedbackler  

sensörler  yardımıyla  bilgisayar  komutlarıyla  yapılacaktır. Kokpitin tam otomatik olması planlandığından 

kullanıcının verdiği her komut önce ana bilgisayar daha sonra elektronik sistemler üzerinden mekanik 

sistemlere aktarılacaktır. 

Aracımızın hidrojen enerjisi ile çalışması planlanmaktadır. Bu hidrojen yakıt hücreleri hidrojeni 

yakarak elektrik enerjisine sonrasında ise eletrik mororları yardımıyla haraket enerjisine 

dönüşmektedir.Tasarımımızda kalkış veiniş esnasında kullanılan iki noktalı yasitemi bulunmaktadır.Sistem 

basitçe açkıklamak gerekir hidrolik bir silindir yardımıyla sıkıştırlan iki yaydan tahrik kuvvetini sağlayacaktır. 

Aracımızın bir diğer özgün yönü ise Gövdeyi sarıp kafes vazifesi goren titanyum jantlardır.Her ne 

kadar benzer tasarımı bazı araçlarda görebiliyor olsak bile systemin ama cı itabariyle özgün olduğunu 

düşünmekteyiz. 

7. Üretilebilirlik konusunda bilgi veriniz.  

 

Havacılık alanında uzun yollardır kullanılmakta olan kompozit malzemeler, Uçan araba üretiminde bize 

geniş bir bilgi birikimi ve deneyim sunmaktadır. Her geçen gün gelişmekte olan teknoloji sayesinde üretim 

alanındaki kısıtlamaların ve sorunların üstesinden gelinmiş olunmaktadır[7]. 

Aracımızın yapısının büyük ölçüde kompozit malzemeden yapılması planlanmaktadır. Kompozit 

malzemeler günümüz havacılık sektöründe günden güne kullanımının arttığı bariz olarak göze çarpmaktadır. 

Bunun başlıca nedenleri arasında kompozit malzemelerin sahip olduğu özgül mukavemeti, yorulma direnci 

ve düşük yoğunluklu olması gelmektedir. Havacılık sektöründe en büyük problemlerin başında ağırlık 

geliyor. Bu problemin tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmamakla birlikte bunu azaltmak için en uygun 

malzeme kompozit malzemelerdir. Ayrıca özgül mukavemet ve özgül rijitlik değerleri esas alındığında düşük 

yoğunluklarından dolayı kompozit malzemeler de bu değerler konvensiyonel malzemelere üstünlük 

sağlamaktadır.  



 
 

Aracımızın gövde kısmının eliptik bir şekle sahip olmasından dolayı üretiminin günümüz teknolojosi ile 

mümkün olmaktadır. Tasarımımızın içerdiği parçalarda genel olarak karbon fiber malzemeler tercih 

edilmektedir. Karbon fiber malzemeler yapısal parçalarda üstün mekanik özellikler sergilemektedir ve bu 

sayede İnsansız hava araçlardın uçaklara kadar bir çok hava araçlarının gövde ve diğer parçalarında tercih 

edilmektedir. Buna ek olarak GPS ve haritalama sistemleri için sinyal geçişinin olacağı kısımlarda Cam elyaf 

malzeme tercih edilmektedir. Ayrıca cam elyaflar ısı iletim değerleri düşük olduğu için yalıtım malzemesi 

olarak da kullanılabilmektedirler. 

Tasarımımızın içerdiği karbon ve cam elyaf malzemeden meydana geldiği bölüm ve parçalarının üretim 

yöntemi olarak günümüz kompozit malzeme üretim yöntemlerinin en gelişmişlerinden olan Prepreg, Otoklav 

ve Resin transfer kalıplama (RTM) gibi yöntemler tercih edilmektedir. Bu yöntemlerin en belirgin özellikleri 

arasında üretilen parçaların yüzeylerinin pürüzsüz olması ve her iki yüzeyinde de istenilen kaliteye sahip 

olması ve parçaların Elyaf/Reçine oranının mümkün olan en büyük değerlere sahip olan parçaların üretimi 

söylenebilir. 

Aracımızın tekerlerinde ise yüksek enerji absoprsiyonuna sahip kauçuk malzemelerden üretilmiş tekerler 

kullanılması planlanmaktadır. Aracımızın dişli, hareket aktarıcı mekanizmalar ve jantlarında ise çelik ve 

titanyum alaşımları tercih edilmektedir. 



 
 

8. Kullanıcı güvenliğini nasıl sağlayacağınızı açıklayınız. 

 

Günümüz şartlarında tüketicinin dikkat ettiği ve çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi 

de güvenlik ve bu doğrultuda da biz de proje kapsamında tasarladığımız çekirge 576 da 

güvenlik konusunu en iyi şekilde işledik. 

 

Aracımızda çok eksenli simetrik bir tasarım kullanmayı ön gördük bu kapsamda ele alacak 

olursak aracın her iki köşesinde araçtan daha büyük aracı sararcasına iki adet cant etrafında 

kauçuk tekerlek bulunuyor ve bu tekerlekler eksen değiştirerek ( yere paralel) tekerleğin 

çapına müdahale etmeyecek şekilde konumlandırılmış bir çember içinde ki  iki adet pervane 

sayesinde aracımızın uçmasına da yarıyor fakat biz yer modundayken yani aracımızın 

tekerlekleri yere dik bir konumdayken amaçladığımız hadiselerden bir tanesi de yandan 

gelecek darbelerin kokpiti sarar nitelikteki tekerlekler sayesinde absorbe edilmesidir. 

 

Kokpit çerçevesinde ve aracın ön konsolunda da sürücü ve yolcular için her hangi bir kazada 

momentumu azaltmak için hava yastıkları bulunmakta ve bu hava yastıkları aracın etrafındaki 

sensorlar sayesinde airbag control modüle bilgiyi veriyor ve bu sistem araç yerdeyken aktif 

halde olmakla birlikte , uçma modundayken yere yakın uçulduğunda aktif halde kalıyor bunun 

sebebi yüksek irtifada herhangi bir kuş çarpmasında olası hava yastığının patlaması büyük bir 

sorun yaratığından ötürüdür[8]. 



 
 

 

Araçta, günümüz yolcu uçaklarının motorlarında da bulunan spinner dediğimiz dönen bir 

huniyi aracımızın önüne konumlandırdık ve bu huni (spinner) kuşların gözünü alacağından 

olası kuş 

  

çarpmalarından aracı koruyacaktır. 

Aracımız bulutların üzerine çıkacak tagat de olmadığı için yağmurlu havalarda olası yıldırım 

hasarlarından korumak için aracımızın iskeleti faraday kafesine uygun tasarlandığından 

dolayı araca herhangi bir yıldırımın teması durumunda yıldırımı karşılayarak yükü aracın 

farklı yerlerine konumlandırdığımız deşarj püskülleri sayesinde toprağa gönderiyor[9]. 

       Aracımızın adından da anlaşılacağı üzere çekirge 576 karadan havaya geçiş ve havadan 

karaya geçiş hususunda iki noktalı yay sisteminden gücünü almakta, karadan havaya geçiş ve 

havadan karaya geçiş anlarında momentumun ve g kuvvetinin artacağından dolayı araçtaki 

koltuklarda ani gelişen momentumu yenebilmek için efektivitesi yüksek yay sistemi 

kullanmayı ön gürdük. 

         En büyük güvenlik ekipmanlarından biri olan emniyet kemerini kokpitteki her koltukta 

konumlandırdık. 



 
 

Olası motor yangını ya da bataryada ki bir sorun sebebiyle çıkabilecek yangında kokpit 

bagajında bulunan iki adet tüp içinde sıkıştırdığımız halon1112 ’yi direkt olarak sisteme, 

motora ve bataryalara boşaltacak sonrasında motor ve bataryalar kullanılabilirliğini 

kaybedeceğinden dolayı araç düşüşe geçecektir bunun önüne geçmek için aracımızın 

tekerleğinin içinde konumlandırmış olduğumuz pallerin bağlı olduğu kubbeye 

yerleştirdiğimiz paraşütler açılacaktır[10]. 

Aksilikler her yerde baş göstereceği gibi bizi denizin üstünde de yakalayabilir . Aracımızın 

altına konumlandırdığımız şişme botlar aracımızı denizin üzerinde tutmak için yeterli 

olacaktır. 

Bazı aksilikler hızlı gelişir ve düşünmeye bile fırsat bırakmaz, eklediğimiz bir eklentide 

koltukların altına yerleştirdiğimiz fırlatma mekanizmasıdır çalışma sistemi ise herhangi bir 

acil durumda bir switch yardımıyla koltukların altında bulunan gergin yaylara bağlı servoya 

bilgi gider ve servo da yayı harekete geçirir buna eş zamanlı olarak kokpitin üst kısmı da 

araçtan ayrılacaktır ve sonrasında kullanıcı güvenli bir şekilde araçtan çıkışını 

gerçekleştirecektir. Fakat fırlatma sırasında kullanıcının boyun kısmı ani bir momentuma 

maruz kalma ihtimaline karşı koltuğa eklediğimiz boyunluk boyun kırılmalarının önüne 

geçecektir. 

Her aksi durum düşünüldüğü gibi pallerin parçalanmasında söz konusu, böyle bir durumda 

kullanıcı herhangi bir zarar almayacaktır çünkü tasarladığımız camın mukavemeti pallerin 

mukavemetinden fazla olacaktır. 

Çekirge 576 de güvenliği ön planda tutmakta olup olası eklentiler için modifikasyona açık bir 

tasarımı savunuyoruz.  



 
 

9. Şartnamede tanımlı senaryoyu uygulama metodunuzu aşağıdaki maddeleri dikkate 

alarak açıklayınız. Her bir adım için irtifa, süre ve hız bilgilerini de içerecek şekilde 

senaryoyu uygulama metodunuzu görselleştirerek pdf formatında ekleyiniz.  

 

Senaryoyu iki farklı şekilde uygulamayı uygun gördük bu metotları resimler üzerinden 

açıklamaya çalışacağız. 

 

Şekil 8. Uçuş Senaryosu 

Birinci yöntem üsteki resimde gördüğümüz yeşil oklar kara yolundan seyiri turuncu oklar 

is hava yolundan seyiri temsil etmektedir. Kullanıcımız öncelikle aracı çalıştırıp 150 metre 

uzunluğundaki yol geçip ana caddeye ulaşması üç dakika zaman alacaktır. Ana caddeden nehir 

kenarına saatte 30 km hızla 5 km’lik yolu 10 dakikada gidecektir. Vakit kayıplarıyla birlikte bu 

sürenin 15 dakika olmasını öngörmekteyiz. Nehir kenarından yol ayrımına olan mesafe 3-3,5 km 

arasındadır. Bu mesafeyi aracımız havada kat edecektir. İrtifanın 50-60 metre olması 

planlanmaktadır. Mesafe kısa olduğundan aracın ortalama saate 50 km hızla gitmesi 

öngörülmektedir.4,2 dakikada gidecektir. İniş ve kalkışlarla birlikte bu süre 7-8 dakikaya 

uzayacaktır. Sonrasında aracımız saate 60 km hızla dinlenme tesisine doğru 30 km’lik bir yolu 

seyredecektir.30 dakika sonunda dinleme tesisine varmış olacağız. Akabinde buradaki park 

alanında uçuşa başlayıp saatte 90 km hızla kuş uçuşu 15 km’lik yolu kat edeceğiz, iniş ve 

kalkışlarda kaybedilen süreyle birlikte toplam sürenin 12 dakika olmasını öngörmekteyiz. İrtifa 

yine aynı şekilde 50-60 metre civarında olacaktır. Sonraki aşama ise varış noktasına 1 km 



 
 

mesafedeki park alanından varış noktasına gitmek olacaktır bu sürenin park süresi ve kullanıcının 

toplantıya geçiş süresi ile birlikte 15 dakika civarında olması öngörülmektedir. 

Yani toplam süre 15+8+30+15+15=83 dakika olacaktır kullanıcı saat 10:30 da olan 

toplantıya 10:23’te varmış olacak. (süreye fazlaca kayıp süre ekledik normalde daha önce 

varacaktır.) 

 

Şekil 9. Uçuş Senaryosu 

Alternatif olarak daha hızlı ve daha kolay bir rota kullandık yalnızca bazı mesafeler 

senaryoda belirtilmediği için bazı varsayımlar yapmak zorunda kaldık. Aynı şekilde yeşil oklar 

kara turuncu oklar hava yolunu sembolize etmektedir. Uçuş irtifası 50-60 metre civarındadır. 

Birinci adım birinci senaryoda belirtiğimiz gibi 5dk civarında bir süre alacaktır. İkinci, adımdaki 

mesafeyi kuş uçuşu 35 km aldık. Saatte 100 km hızla 35 km’lik yolu uçarak kat edeceğiz tahmini 

21 dakika yolculuk süresine kayıpları da eklersek 25 dakikada park alanına varmış oluruz. Birinci 

senaryoda belirttiğimiz gibi buradan sonra toplantıya gitmek maksimum 15 dakika alacaktır. 

Sonuç olarak 5+25+15= 45 dakika sonunda saat 9:15’te kullanıcımız varış noktasına varmış 

olacaktır. 



 
 

 

10. Karada seyir için aşağıda sıralanan performans değerlerini yazınız. 

 

Azami seyir hızı : 280 km/s 

Azami menzil : 650 km 

Yakıt tipi ve Kapasitesi : 10 kg 70 MPa basınçlı hidrojen yakıtı 

*Detaylı açıklamalar ekler kısmında görsellerle belirtilmiştir. 

11. Uçuş için aşağıda sıralanan performans değerlerini yazınız.  

 

Boş ağırlık : 855 kg (Bagaj ve Yolcu ağırlıkları dahil değildir) 

Azami kalkış ağırlığı : 1095 

Yolcu kapasitesi : 2 

akıt tipi ve kapasitesi : 10 kg 70 MPa basınçlı hidrojen yakıtı 

*Detaylı açıklamalar ekler kısmında görsellerle belirtilmiştir. 

12. Tasarım hangi çevre koşullarında görev yapabilecektir?  

 

Tasarımın çevre koşulları aracın kokbiti 1 cm kalınlığında karbon fiber ve 2 cm kalınlığında ısı 

yalıtımı için cam elyafı ve iç kısımda 0,5 cm’lik bir plastik kaplamadan oluşmaktadır. Kokbitin ısı 

iletimi -60 dereceye dış koşul ve 30 derece iç koşullarda altta hesapladığımız gibi 14,591 kcal/h’dir. 



 
 

 

Hesaplamalarımıza göre araç extrem koşullarda hareketini gerçekleştirebilecektir. Bunun yanında 

yağmurlu ve şimşekli havalarda yıldırım tehdidine karşı uçaklarda kullanılan faraday kafesini 

aracımıza entegre etmiş bulunmaktayız. Pervane ve camların donmasına karşın ısıtıcı bantlar ile bir 

önlem aldık. 

 



 
 

13. Çok sayıda uçan arabanın aynı bölge üzerinde eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde 

görev yapabilirliğine ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. 

 

Çok sayıda uçan Araba’nın aynı bölgede güvenli bir şekilde görev yapabilmesi için tasarımımızda bir kaç 

farklı sistemlere değindik. Bunlardan ilki uçak ve gemilerde kullanılan radar sistemidir.  

Buna ek olarak aracın dört farklı tarafında renkli ışıklar konumlandırdık, konumlandırılan bu ışıklar aracın 

seyir halindeyken hangi yöne doğru hareket ettiğini, dış gözlemcilere bildirmektedir. 

Bir diğeri ise uçan araçlarda kullanılan sensörler sayesinde mesafe, renk, irtifa ve konum bilgileri ile araca 

güvenlik ve diğer araçlarla senkronizasyon sağlamaktadır.  

14. Sistemin seyrüsefer, iniş ve kalkış için kullanacağı yöntemleri açıklayınız.   

 

Yapacak olduğumuz çekirge 576 hem kara hem de hava aracı olduğundan karadaki sefer 

koşulları günümüz otomobilleri gibi çalışmaktadır. Kara koşullarındaki seferi için tekerlekleri tahrik 

eden bir adet ana motorumuz mevcuttur ve güç aktarma organları ile ana motordan aldığımız bu 

hareketi tekerlere aktarmaktadır. İsminden de anlaşılacağı gibi aracımızın kalkışı için Çekirgeden 

ilham aldık. Tasarımımızın tekerleklerine bağlı bulunmakta olan 2 adet yay hidrolik bir silindir 

yardımıyla sıkıştırılarak bir enerji biriktirme olayı gerçekleştirilir ve aniden bu enerjiyi boşaltarak 

gökyüzüne doğru mekanik bir hareket meydana getirmektedir. Elde ettiğimiz bu hareket aracımızı 

yaklaşık olarak 9 metre yüksekliğe çıkarmaktadır. Akabinde pervaneler ile verdiğimiz güç sayesinde 

hava seferi için yeterli bir yüksekliğe aracımız taşınacak ve sonrasında seyrüseferimiz başlayacaktır. 

Havadaki seyrüseferimiz tekerlekler içerine yerleştirilmiş bulunan 4 adet pervaneler ile 

gerçekleştirilecektir. Yönlendirme ise günümüz sabit kanat hava araçlarındaki sistem ile aynı şekilde 

pervane pallerinin açılarını değiştirerek ve pervanelerin devirlerini değiştirerek istenilen yönde 

hareket sağlanacaktır. 



 
 

İniş için yine pervanelerimiz dikey iniş koşulların sağlamaktadır bunun yanında tekerlerde 

bulunan yay iniş şartlarında hareketi absorbe edebilen hidrolik amortisörler ile desteklenmiştir ve 

kullandığımız titanyum jant üstüne kauçuk teker iniş koşullarını mümkün olduğunca 

kolaylaştırmaktadır. 

 

15. Ön tasarım raporunuzu baz alarak tasarımınıza ilişkin yapmış olduğunuz revizyonlar 

veya ortaya koyduğunuz yeni fikirler varsa açıklayınız.  

Aracımızda boyut sorunlarına yol açması sebebiyle pervane sayısını ve boyıutlarını değiştirdik. Ön 

tasarım raporunda belirttiğimiz tarasım çercevesinde 2 büyük pervaneyi biraz daha küçülterek 4 adet 

pervaneye çıkarttık. 

 Aracımızda uçus için gerekli motor sayısını 2’den 4’de yükselttik ve bu sayede havada hareket 

kabiliyetini artırmayı planladık. 

Güvenlik ve kullanıcı arayüzünü dahada geliştirerek aracımızı revize etmeye çalıştık. Aracımız hava 

modunda iken kullanıcı güvenliği için sensörler ekledik. 

Yakıt tankını ve yakıt pillerinin konumu aracın üst bölümünde  konumlandırarak bu sayede olası bir 

kaza durumunda yolcuların güvenliği düşünülmüştür. 

 Aracımızın bakım ve onarım avantajı sağlaması için modüler yapıda tasarıma özen gösterdik. 

Binaların çatılarındaki park ve duraklama alanları oluşturularak yenilikçi trafik anlayışını                

oluşturmak amaçlanmıştır. 

 

 



 
 

16. EKLER 

**Tasarıma ait hesaplamalar ve analizler bu bölümde detaylıca belirtilmiştir. 

Airfoil Analizi ve Seçimi 

Airfoili basitçe kanadın enine kesidi olarak tanımlayabiliriz  Çekirge 576’da pervanelerin 

palleri için şeçılmesi gerekmektedirUçan araçın uçuş performansını doğrudan etkilediği için 

aracımıza en uygun olanı şeçmek büyğük önem arz etmektedir. 

Bu çalışmamızda 5 farklı airfoili  aerodimanik özelliklerine göre analiz edip çekirge 576 nın 

operasyon performansı için en uygun olanı seçmeye çalıştık.Önce kısa kısa hepsinin özelliklerine 

değinilecek olup ardında genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

 

 Öncelikle airfoilin konfigürasyonunu seçeceğiz bir çok dizaynda tercih edilmesi  sebebiyle 

aracımızdaki pervaneleri 4 palli olarak tasarladık.Alttaki tablodaki 5 numaralı konfigurasyonu 

aracımıza uygun gördük.Aracımızda üretim kolaylığını önemsediğimiz için 5 numaralı 

konfigürasyonu ugun gördük böylelikle hem daha verimli kaldırma üretilmiş olup hemde kısmen 

üretimi kolay olacak. 

 

Tablo.2 

Burulma dağılımı üretim kolaylığı ilişkisi  [10] 

 



 
 

  

 

 

 

 

Aday Airfoiller 

NACA 0009 

NACA 0012 

NACA 2412 

EPPLER E168 

EPPLER E1200 

Naca 0009 



 
 

Airfoil kısmen kalan maksimum kalınlık %30 chord’un %30,9 da ince olduğundan dolayı 

yüksek hızlarda daha verimli performans fakat aşagıdaki grafiktende gördüğümüz üzere yunuslama 

moment sabitinin hücum açısına bağlı değişimi ani olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca kaldırma ve geri 

sürükleme sabiti ve bunların hucum açısına bağlı değişimi isteninilir seviyelerdedir. 

 

Airfoil is symmetric relatively thin airfoil maximum thickness is %30 percent at 30.9[11] 

chord due to it is thin good for high-speed flight but as we can see the graphs below it has not 

consistent moment coefficient angle of attack trend which is one of the important factors for airfoil 

selection of the propeller. Other than that lif coefficient and the drag coefficient and theirs changing 

with respect to the angle of attack is desirable.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. 

NACA 0009  

[11] 



 
 



 
 

 

Figure 17. 

Naca 0009 Cl-Cd-Cm/α Graphs 

Z< 

NACA 0012 

NACA 0009’a oldukça benzer farkları sadece maksimum kalınlık %12 değerinde ve kord 

değer, %30 olması[11].Bu farklardan dolayı bazı performans karakteristikleri değişmektedir. Örneğin 

düşük hızlarda daha iyi ve daha fazla kaldırma üretebilmektedir. NACA 0009 ‘a benzer şekilde 



 
 

simetrik olduğu için ürimi daha kolay olmaktadır ek olarak daha pürüzsüz yunuslama momenti hucum 

açısı grafiği sunmaktadır. 

 

 

Pretty much similar airfoil only difference is  maximum thickness is %12 at %30 of the 

airfoil[11]  this difference change some performance characteristics such as it is better for low speed 

and produces more lift at low-speed conditions similarly because of symmetric easy to manufacture 

moment coefficient angle of attack graph is  smoother than the NACA 0009 

 

 

 

 

 

 

Figure 18.  

NACA 0012[11] 

 



 
 

 

 

Figure 19. 

Naca 0012 Cl-Cd/α Graphs [11] 



 
 

 

Figure 20. 

NACA 0012 Cm/α graph[11] 

 

NACA 2412 

 Bu airfoilimiz kambur airfoil olduğundan dolayı daha önceki iki tanesinde olmayamn zor 

üretim gibi bir dez avantaja sahip.Öte yanda bazı avantajlarıda beraberinde getirmektedir.Daha fazla 

lift(kaldırma ) üretimi ve daha verimli olması gibi.Aerodinamik karakteristikleri diğer airfoiller ile 

oldukça benzer olmakla beraber yunuslama momet sabiti lineerden diğerlerine oranla daha fazla 

olması istenmeyen bir özelliktir. 

It is cambered airfoil unlike the first two airfoil.becouse of the camber it will be harder to 

manufacture simultaneously it will bring some advantages such creating more lift and more 

efficient[10]. the characteristics of the airfoil are similar to the other two it is stable similarly moment 

coefficient is not desirable as the others.  

 



 
 

 

 

 

 

 

Figure 21. 

NACA 2412 [11] 

 



 
 

     

Figure 22. 

NACA 2412 Cl-Cd-Cm/α Graphs[11] 

 

 

EPPLER e168 

Eppler e 168 simetrik olduğundan dolayı  üretim kolaylığı sğlamaktadır.Aşağıdaki 

grafiklerden gördüğümüz gibi tüm aerodinamik parametreler yerince pürüzsüz yunuslama 

momentnin hucum açısınabaağlı değişimin, gösteren grafik diğerlerine nazaran çok daha iyi 

gözükmektedir . Bu özellikler bu airfoili tasarımımız için güçlü bir aday yapmaktadır. 

 

This is also symmetrical airfoil easy to manufacture when we look the graphs below we can 

see the all the parameters are smooth and moment coefficient angle of attack is way better than the 

others at low Reynolds numbers. which makes this airfoil strong candidate for our design. 

 



 
 

 

Figure 23. 

Eppler e 168 [11] 

 

Figure 24. 



 
 

Cl-Cd/α Graphs for Eppler e168 

[11] 

 

Figure 25. 

Cm/α Graph for Eppler e168 

[11] 

 

EPPLER e1200 

Maximum thickness at %16.9 at %36.1 of the airfoil maximum camber %3.5 at 50.2 chord 

due to is is cambered airfoil it will create more lift than non-cambered airfoils in a similar angle of 

attacks[10]. As we can see the graphs below this airfoil is not consistent the characters of the airfoil 

is changing drastically with respect to the angle of attack also is it low-speed airfoil and due to it is 

cambered hard to manufacture when we gather all the reasons we can eliminate easily this airfoil. 

 



 
 

Maksimum kalınlık %16.9 kordun %36.1 inde konumlanmıştır.Maksimum kamburluk ise 

%3.5 olup kordun % 50.2 sindedir.Airrfoil kamburluğa sahip olduğundan dolayı simetrik  aynı hucum 

açısında airfoillerden daha fazla kaldırma üretecektir.Aşağıdaki grafiklerden gördüğümüz gibi 

aerodinamik parametereler hucum açısındaki değişimle hızlıca değişmesi dizaynımız için istenmeyen 

bir özelliktir.Ayrıca airfoil düşük hızlrda daha verimli olması yüksek hızlarda verimsiz olması ve 

üretim zorluğu sebebiyle bu airfoili elemekte bir sıkıntı görmemekteyiz. 

 

Figure 26. 

Eppler e12000 [11] 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figure 27. 

Cm/α Graph for Eppler e12000 [11] 



 
 

 

Figure 28. 

Cl-Cd/α Graphs for Eppler e1200 [11] 

  

8.1 Conclusion of Airfoil Selection 

Sonuç 

Eppler e168 hem  üretim kolaylığı sağlaması daha da önemlisi lineere yakın  yunuslamam 

momenti sağlaması sebebiyle aracımıza kullanacağız.Airfoilin pervenede kullnılacak olduğu için 



 
 

simetrik olması ayrıca bir avantj sağlıyor.Her ne kadar aracın görevi ve çalışma koşullarıyla doğrudan 

ilgili olsa da Havada asılı kalma kabiliyeti (hovering) Aracımız için önemli bir kıstastır.Kamburluğa 

sahip airfoiller Kaldırma(lift) kuvvetini simetrik olanlara nazaran daha dengesiz yaydığı için Havada 

sabit durma sırasında denge prblemleri yaşanmaktadır.En nihayetinde hem simetrik olması hemde 

daha arzulanır aerodinamik parametrelere sahipolması sebebiyle Eppler e168 Çekirge 576’nın palleri 

için uygun görülmüştür. 

Daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki tablolardan faydalanarak açıklamak istiyorum. 

  

Table 3.Lift coefficient-angle of attack values for given airfoils re=20*10^3 

Airfoil/Angle 

of attack 

0 1 3 5 7 10 

NACA 0009 0 0,1 0,42 0,6 0,65 0,9 

NACA 0012 0 0,17 0,5 0,6 0,65 0,9 

NACA 2412 0,35 0,45 0,6 0,8 1 1,2 

EPPLER 

E168 

0 0,15 0,35 0,6 0,75 1 

EPPLER 

E1200 

0,39 0,42 0,65 0,96 1,06 1,21 

 

Table 4.Drag coefficient-angle of attack values for given airfoils re=20*10^3 

Airfoil/Angle 

of attack 

0 1 3 5 7 10 

NACA 0009 0,01 0,01 0,01 0,015 0,02 0,042 



 
 

NACA 0012 0,01 0,01 0,01 0,015 0,02 0,042 

NACA 2412 0,01 0,01 0,01 0,012 0,015 0,027 

EPPLER 

E168 

0,01 0,01 0,01 0,012 0,015 0,025 

EPPLER 

E1200 

0,021 0,02 0,02 0,018 0,016 0,025 

 

Table 5.Pitching moment coefficient-angle of attack values for given airfoils re=20*10^3 

Airfoil/Angle 

of attack 

0 1 3 5 7 10 

NACA 0009 0 -0,01 -0,028 -0,09 0 0,03 

NACA 0012 0 -0,03 -0,025 -0,09 0 0,03 

NACA 2412 -0,069 -0,065 -0,058 -0,05 -0,048 -0,02 

EPPLER 

E168 

0 0,001 0 -0,08 0,001 0,02 

EPPLER 

E1200 

-0,08 -0,082 -0,084 -0,083 0,078 -0,055 

 

Kaldırma sabiti airfoilin iki boyutlu dinamik kaldırma karakteristiği hakkında bilgi verir. 

Sabit bir hucum açısıda lift sbiti olabildiğince yüksek olmalıdır.Drag yani geri sürükleme 

sabiti ise olabildiğinde düşük olmalı.VE hucum açısna bağlı ani değişimler olmammalı.Geçişler 

olabildiğinde pürüzsüz olmalı.En azında bizim için uygul olan bu şekilde. 

Tablolarda görebildiğimiz gibi NACA 2412 ve Eppler e1200  diğerlerinden daha yüksek 

kaldırma değerlerine sahip aynı hucum açısı için fakat bu airfoiller kamburlua sahip oldukları için 



 
 

daha önce değindiğimiz gibi unbaklanced lift dağılımı veerecekler.dahası üretimi  diğerlerinde daha 

zor.kolayıkla bu iki airfoillii eleyebiliriz. 

 Eppler e168 ,NACA 0009 ve NACA 0012 simetrik airfoil olması sebebiyle Kullanım 

senaryomuz için daha uygundur.NACA 0009 ve NACA 0012 biraz daha yuksek kaldırma değerleri 

summuş olsa bile Eppler e 168’in sürüklemem sabiti diğerlerinden daha azdır.Bu iki fenomen 

birbirini dengeliyor olsa bile daha pürüzsüz bir yunuslama moment grafiğine sahip olan Eppler e 168 

‘in aracımız için en uygun airfoil olduğuna karar kıldık.  

Lift coefficient refers to dynamic lift characteristic s of a two dimensional with the reference 

area replaced by the foil chord. For a certain angle of attack lift coefficient must be high and stable 

on the other hand drag coefficient should be as low as possible and should not chance drastically both 

lift and drag coefficients. Desirable characteristics with the moment coefficient are being close to 

zero and as linear as possible at least for our use-case.  

We can see from the tables cambered airfoils NACA 2412 and EPPLER E1200 has higher lift 

coefficient values than the others which are desirable however since they are cambered manufacturing 

will be harder and it can cause some stability problems while device in hovering in the air. 

Furthermore, they have bigger drag coefficients for the same angle of attacks. 

  Due to EPPLER E168, NACA 0009 and  NACA 0012, symmetric airfoil overall they are 

better for the propeller. Despite the fact that NACA  0009 and NACA 0012 slightly higher lift 

coefficient  EPPLER E168 has less drag coefficient for a given angle of attacks. More importantly, ıt 

has a more stable pitching moment coefficient which means it changes less than the others with 

respect to the angle of attack. When we consider all these results we can clearly see EPPLER E168 

will be the choice for Grasshopper-95. 
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