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1. Tasarımınızın genel tanımını yapınız. (10 puan) 

- Yaşam kabini içerisinde yer alan pilot ağırlık merkezleri göz önünde bulundurularak 

tasarım o doğrultuda şekillendirilmiştir.  Havadaki kullanıma yönelik hedefimiz stabil 

hareket edebilmesidir. Bu bağlamda tasarımda pilot merkeze alınarak denge merkezi 

pervanelerin ortasında yer alan büyük şase bağlantısı olarak tasarlanmıştır.  Karadaki 

kullanımına yönelik en önemli hedefimiz ise esnek olması, manevra kabiliyetinin yüksek 

olmasıdır. Buna yönelik olarak da tasarladığımız uçan araba, üç tekerlekli(önde bir ve 

arkada iki olmak üzere) ve aynı zamanda motoru, arka iki teker arasında yer alacak şekilde 

tasarlanmıştır. Ön tek teker karada giderken dönüşü sağlama amacıyla direksiyondan 

kumanda edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bir diğer önemli nokta ise pilotun havada hem 

karada görüş açısının fazla olması için kabinin oturma seviyesinin üzeri komple şeffaf 

olarak tasarlanmıştır. Pervanelerin olduğu sistemlerin etrafı kapalı olarak tasarlanarak 

güvenliğin arttırılması hedeflenmiştir. Uçan araçlar online yönetilerek otonom olarak da 

kullanılabilmektedir (Al-Fuqaha vd., 2015). Bu bağlamda aracımızın aynı zamanda otonom 

hareket edebilecek IoT(Internet Of Things) özellikleri de barındırması hedeflenmektedir. 

Tasarımımızda kilit nokta dengedir. Kullanıcıya olabildiğince dengeli bir araç sunmak 

amaçlanmıştır. Uçan arabamızda dengeyi sağlamak için gyroskop kullanılacak ve 

gyroskoptan gelen veriler doğrultusunda motorlara verilen güç miktarı ayarlanarak denge 

korunacaktır. Böylece rüzgarlı havalarda, hava akımı durumlarında da denge korunacaktır. 

Buna ek olarak bir mil üzerine konulacak kayar ağırlık sayesinde de denge sağlayıcı ek 

önlemler alınabilir. 
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2. Tasarım görsellerini ekleyiniz. (10 puan)   
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3. Tasarımın kullanıcıya sağlayacağı faydaları yazınız. (10 Puan) 

Tasarımımızda kilit nokta dengedir. Kullanıcıya olabildiğince dengeli bir araç sunmak 

amaçlanmıştır. Çünkü uçan araçlarda en büyük problem inişlerde, kalkışlarda ve 

uçuşlarda dengenin sağlanmasıdır(Xinru, 2016). Bu bağlamda tasarım yapılırken ağırlık 

merkezi, tahrik sistemlerinin yerleştirilmesi hep orantılı olarak hesaplanarak yapılmıştır.  

Yakıt sistemi olarak elektrikli bir motor ile çevreci olması ve güvenliğin yüksek olması 

hedeflenmektedir(Jazcilevich vd., 2011). Bir diğer önemli nokta ise pilotun havada hem 

karada görüş açısının fazla olması için kabinin oturma seviyesinin üzeri komple şeffaf 

olarak tasarlanmıştır. Pervanelerin olduğu sistemlerin etrafı kapalı olarak tasarlanarak 

güvenliğin arttırılması hedeflenmiştir. Uçan araca yere ve geriye bakan kameralar 

yerleştirilip pilot monitörüne gerektiğinde görüntü sağlanarak kullanıcıya fayda 

sağlayabilir. 

 

4. Tasarımın  yapısını ve özgün yönlerini tanımlayınız. (20 puan) 

      Tasarladığımız uçan araba, üç tekerlekli (önde bir ve arkada iki olmak üzere) ve aynı 

zamanda motoru, arka iki teker arasındadır. Kokpitin üzeri görüş açısının fazla olması 

için komple şeffaf olarak tasarlanmıştır. Pervanelerin olduğu sistemlerin etrafı kapalı 

olarak tasarlanarak güvenliğin arttırılması hedeflenmiştir. Ön teker karada giderken 

dönüşü sağlama amacıyla direksiyondan kumanda edilecek şekilde tasarlanmıştır. Uçuş 

modundayken aracımızın direksiyonu gizlenir ve dokunmatik panelin devamı ortaya 

çıkar. Uçan araçlar online yönetilerek otonom olarak da kullanılabilmektedir (Al-Fuqaha 

vd., 2015).  Bu bağlamda aracımızın aynı zamanda otonom olarak hareket edebilecek 

IoT(Internet of Things) özellikleri de barındırması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda IoT 

uyumlu GPRS sistemi  ve python dilinde kodlanmış raspberry pi donanımlarını da içeren 

bir yazılım modülü eklenebilir. Yine bu donanım ve yazılımlar ile aynı anda havada olan 

uçan araçlara küme halinde uçma özelliği entegre edilerek olası kazaları minimize etmek 

de özgün bir çözüm sunabilir. Arka kısma propeller engine yada bursting engine takılırsa 

karada tekerlere itme kuvveti hava da ise ileriye gitme kuvveti verebilir. Burada uyduları 

yörüngeye yerleştirme de kullanılan Mini Bursting engine gibi bir makine de 

kullanılabilir. O zaman araç hibrit olur. 
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5.Kullanıcı güvenliğini nasıl sağlayacağınızı açıklayınız. (10 puan) 

Kullanıcı güvenliği açısından yaşam kabini dediğimiz kokpit, formula 1 yarışlarında 

kullanılan gibi, su yarış motorlarında kullanılan gibi yüksek güvenlikli, kompozit 

alaşımlardan oluşan darbe emicilerle güçlendirilmiş bir tasarım olması planlanmaktadır.  

Tehlike anında kokpitin ana gövdeden ayrılmasını yapabilecek mekanizmaların yer 

alması hedeflenmektedir.  Kokpit ana gövdeden ayrıldığında hava yastığı mantığıyla 

etrafını saracak bir kurtarma balonu/paraşütü sayesinde güvenli şekilde iniş 

gerçekleştirebilir. 

Aracımız herhangi bir tehlike anında veri merkezinde toplanılan veriler sayesinde iniş 

alanının boş olduğunu doğrular ve önceden belirlenmiş noktalara otomatik olarak iniş 

yapabilir. İniş yaptığında veri merkezine geri bildirim yapar. Böylelikle diğer araçlarla 

iletişim kopukluğu yaşanmaz. 

  

-  
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6. 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. (20 Puan) 

(Tek pdf dosyası yüklenebildiğinden bu pdf’in içerisinde yer verilecektir.) 

 

 

 

 Gidilen Güzergah Ulaşım 

Şekli 

İrtifa Başlama 

Saati 

Hız 

(km/h) 

Geçen 

Süre 

Varış 

1 Evin Önündeki Yol 

Ayrımından Nehir 

Kıyısına Varış 

Karadan 0 

metre 

08:30 30 10 dk 08:40 

2 30 Metre İrtifaya 

Yükselme 

Karadan 

Havaya 

0-30 

metre 

08:40 3 36sn 08:40.36 

3 60 metre Nehir Geçişi Havadan 30 

metre 

08:40.36 12 18 sn 08:40.54 

4 1 km Orman Geçişi Havadan 30 

metre 

08:40:54 12 5 dk 08:45:54 

5 30 Metre Alçalma Havadan 

Karaya 

30-0 

metre 

08:45:54 3 36sn 08:46:30 

6 15 km yol ayrımına Karadan 0 

metre 

08:46:30 70 4,67 08:51:47 

7 Çevre yolundan hedefe 

ulaşım 

Karadan 0 

metre 

08:51:47 70 60 dk 09:51:47 
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7. Çok sayıda uçan arabanın aynı bölge üzerinde eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde 

görev yapabilirliğine ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. (15 puan)  

Tasarladığımız uçan araba konseptinin yoğun olarak kullanılacağı bölgelerde kullanımına 

ilişkin projemiz şu şekildedir. Araçlar pilotun kullanımının yanı sıra otonom özellikler 

içermesi gerekir. Verilen güzergahlarda tüm araçlardan gelen navigasyon ve koordinat 

verilerinden yararlanarak otonom sistem uçuş veya karada ilerleme gerçekleştirmelidir. 

Pilotun kullanımı karada aktif olmalıdır. Havada tamamen otonom çalışması , acil veya 

beklenmeyen durumlarda pilot müdahalesine açık olması planlanmıştır.  Kaza ihtimalini 

azaltmanın bir başka önlemi de farklı irtifalar belirleyip o yüksekliklerde uçuş izni alınıp 

stabil seyretmektir. Bunun gerçekleştirilmesinde de yine otonom sistemin uçuş 

merkezinden alacağı veriler işlenerek rota/güzergah tanımlaması yapılması gerekir. 

Güzergâh irtifa ve rota belirlendikten sonra yine uçuş merkezine gönderilip sistemsel 

onay alınması ve onaya müteakip uçuşun gerçekleşmesi öngörülmüştür. Ayrıca olası 

kazaları engellemek ve hava trafiğinde standardizasyon sağlayabilmek amacıyla IoT 

donanım ve yazılım bileşenleri kullanılarak uçuş izni alan uçan arabaların küme halinde 

eş zamanlı olarak görev gerçekleştirilebilir.  

 

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

veya ortaya koyduğunuz yeni fikirler varsa açıklayınız. ( 5 Puan) 

ÖTR hazırlığından sonra projenin prototipini geliştirme çalışması yaptık. 3d 

modellememizi geliştirerek bağlantı noktaları ekleyerek 3d yazıcıda parçaları ayrı ayrı 

çalışarak prototipimizi hazırladık. Eğer FTR kabul edilirse motorları entegre ederek en 

azından havalanabilecek şekilde prototipi geliştirerek sunuma gelmeyi hedefliyoruz.  

Yeni fikirlerimizden birisi de arka kısma etrafı korunaklı olacak şekilde bir pervane 

ekleyerek havadaki manevra kabiliyetini arttırmaktır.  
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Bunun yanısıra uçan araca yere ve geriye bakan kameralar yerleştirilip pilot monitörüne 

gerektiğinde görüntü sağlanabilir. 

Prototip çalışmasına ait resimler aşağıdadır. Finale kalması halinde daha büyük ölçekli 

halini geliştirip sunmayı hedefliyoruz. 
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