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1. Tasarımımızın Genel Tanımı 

 

Çizim 1.0 – Aracımızın Üç Boyutlu Modeli 

Uçan arabamız, neredeyse sıfır enerji tüketimi ile Kuantum Havada Süzülmesine (Quantum 

Levitation) göre hareket eden, güneş ve rüzgardan elde edilen doğa ile dost enerji 

kaynaklarını kullanan bireysel ve toplu taşıma yapılabilen, dezavantajlı bireylerin kullanımına 

açık, estetik görünüşlü, aerodinamik yapılı ve günlük kullanıma uygun bir tasarımdır. 

1.1.Uçan Arabamız Havada, Karada ve Suda Nasıl Hareket Eder? 

- Kuantum havada süzülmesi (Quantum Levitation) geliştirilebilir bir sistem olarak 

benimsendi. Hem araç hem aracın sürüleceği yollar Quantum Levitation prensibine göre 

yapılırsa neredeyse sıfır enerji kullanarak (sürtünmeden kaynaklanan enerji kaybını telafi 

etmek için doğa ile dost enerji kaynaklarından yani güneş ve rüzgârdan yararlanılır) aracın 

yol alması sağlanır. 

- Aracın çalışma (havaya nasıl kalkacağı vb.) şekli için ince magnezyum diborür filmi 

üzerindeki çalışmalardan esinlenildi. Quantum Levitation yöntemine göre süper iletken 

malzemeden yapılan bir diskin üzerine sıvı nitrojen koyarak yollara döşenmiş olan 
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neodyum mıknatısları ile bir itim kuvveti oluşturulur. Araç manyetik itim kuvveti olduğu 

sürece havada kalabilir. Bu şekilde uçuş için araç herhangi bir ek enerji kaynağına ihtiyaç 

duymaz. 

- Sürtünmeden kaybolabilecek enerji ve diğer kullanımlar için gerekli enerjinin doğa ile 

dost olması gerektiği düşünüldü. Ana enerji kaynağı olarak güneş panelleri tercih edildi. 

(Güneş almayan yerlerde veya park halinde rüzgâr tribünleri de kullanılacaktır.) Aracın 

muhtelif yerleri solar panel ile kaplandı. Bu güneş panelleri ile enerji üreterek arabanın az 

enerji isteyen kısımları için enerji kaynağı sağlandı. LED ve tasarruflu far sistemleri ile 

hem görüş mesafesini hem de aydınlatma için harcanan enerji en iyi düzeye getirildi. 

- Aracın (arabanın) arka tarafında yer alan ve hareket halinde kendini doldurabilen hava 

püskürten itki motorlarıyla aracın havada ileri/geri gitmesi ve çeşitli manevralar yapması 

mümkün hale getirildi. 

- Aracın karada ise, yani kendi yolundan çıkmış ve mevcut kullanılan asfalt yoldayken, 

tamamen elektrikli bir araba motorundan güç alması sağlandı. Araç karadayken gitmesine 

yardım eden tekerlekler havadayken içe doğru katlanarak daha aerodinamik bir yapı 

olmasına yardımcı oldu. Aynı zamanda yollarda bulunan neodyum mıknatıslar, arabaların 

tavanlarına da konuldu ve bu sayede arabaların birbirlerinin üstünde gidebilmesi ile daha 

fazla özgürlüğün ortaya çıkması sağlandı. 

- Araç suyun üstünde ise aracın altında gizlenen, üstünde yollarda da kullanılan neodyum 

mıknatıslar bulunan bir şişme bot sayesinde batmadan ve yine uçarak yol alabilecek hale 

getirildi. Bu bot, kurulumu son derece kolay, hızlı (10 saniye) ve zahmetsiz olacak şekilde 

tasarlandı. Bot açıldıktan sonra yine hava iticiler (ve istenilirse basit bir su motoru) ile 

suda hareket edilebilir. Botun kaldırılması ise nispeten daha uzun sürmektedir. İçindeki 

havanın boşaltılması doldurma hızına göre yavaştır. 
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Sonuç olarak, uçan aracımız kuantum havada süzülmesi ile havada, kendi yolunun dışında 

karada giderken elektrikli arabalar gibi ve suyun üzerinde hovercraft misali yol alarak 

hareket edecektir. 

1.2.Uçan Arabamızın Toplu Taşıma Aracı Olarak Nasıl Kullanılır? 

- Trenlerden esinlenerek uçan arabaların birbirine bağlanması ve toplu taşıma için 

kullanılması gerçekleştirilebilir bir fikir olarak ortaya çıktı. Her bir uçan arabanın 

lokomotif gibi olması ise bu fikrin ekonomik olarak dezavantajı olarak görüldü. 

- Arkasına tekne veya karavan bağlanabilen araçlardan yola çıkarak ekonomik olarak 

dezavantaj olarak görülen kısmın avantaja çevrilmesi sağlandı. 

- Başka bir değişle, uçan arabalarımız trenlerin lokomotifi gibi bir veya iki tanesi öne ve bir 

veya iki tanesi arkaya bağlanıp araya istenilen sayıda uçan katar konularak toplu taşıma 

aracı olarak kullanılabilir. 

- Uçan katar ise uçan arabamıza benzer, motorsuz; ama yolcular veya yükler için gereken 

konfora sahip PASİF uçan arabalardır. 

- Uçan arabalarımıza uçan katarlar bağlanarak istenilen uzunlukta, istenilen yükü veya 

yolcu sayısını taşıyabilecek kapasitede toplu taşıma sağlayabileceğimizi düşündük. 

1.3.Uçan Arabamızı Dezavantajlı Bireyler Nasıl Kullanır? 

- Toplum bir bütündür ve tüm bireyler bu uçan arabayı kullanabilir bakış açısı ile 

dezavantajlı bireyler (görme, duyma veya yürüme engelliler, zeka geriliği olan bireyler, 

down sendromlular hatta akıl hastaları) dikkate alındı. 

- Dezavantajlı bireyler için iki kullanım şekli düşünüldü birincisi şoför ikincisi yolcu olarak 

kullanım. 

1.3.1. Dezavantajlı Bireyin Şoför Olarak Aracı Kullanımı? 

- Uçan aracın yapay zekâsı sayesinde uçan araba şoförü tanıyabilmektedir. Bununla birlikte 

şeffaf transistor kullanılan ön cam sayesinde ön camda bulunan göstergeler şoföre özel 
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kişiselleştirilebilmektedir. Ses sisteminin de yapay zekâya bağlı olması bütüncül bir 

çözüm bulunmasında yardımcı olacaktır. 

- Şoför bir kereye mahsus UÇAN ARABA SERVİSİNDE kişiselleştirmeleri teknisyenler 

yardımıyla yapacaktır. Uçan arabayı sürmek için araca girdiğinde uçan araba kamerası ile 

görüntü işleme yaparak veya parmak okuyucu yardımı ile şoförü tanıyacak ve gerekli 

gösterge panelleri açacak ve kullanım izinlerini verecektir. Örneğin, işitme engelli bir 

şoför için normal göstergelere ek olarak işitme engelinden ötürü sürüşünü etkileyebilecek 

durumlarla ilgili ışıklı ikazlar da ekranda yer alacaktır. Ya da görme engelli bir şoför aracı 

kullanacaksa kullanım izinleri sınırlı modda açılacak ve sadece otomatik modda yani 

aracın kendi kendini kullandığı modda görme engelli şoföre araç sorular sorarak hedef 

konum (varılacak yer) bilgisi öğrenilecek ve alternatif güzergahlardan birini şoförün 

seçmesinin ardından yolculuk başlayacaktır. Görme engelli şoföre güzergah anlatılacak ve 

“2 kilometre sonra Trabzon’un en güzel hamsi tava yapan yeri sağımızda kalacak, 

uğrayalım mı” gibi sorular sorarak görme engelli bireye hem karar verme şansı tanınacak 

hem de güzel bir sürüş keyfi yaşatacaktır. Bu iki durumda olduğu gibi tüm dezavantajlı 

bireylere bir kereye mahsus UÇAN ARABA SERVİSİNDE kişiselleştirme yapıldıktan 

sonra güvenli, konforlu ve kendi kendine yetebilme hissi ile sürüş keyfi yaşatılacaktır. 

1.3.2. Dezavantajlı Bireyin Yolcu Olarak Aracı Kullanımı? 

- Uçan aracın modüler yapısı sayesinde dezavantajlı bireylerin yolcu olarak aracı 

kullanabilmesi için katlanabilir koltuklar olacak ve bu sayede tekerlekli sandalye ile araca 

giriş yapılabilecek veya koltuklarda çocuk emniyet kemeri, bebek koltuğu takılabilir 

koltuk yapısı gibi dezavantajlı bireye mahsus standart donanım mevcut olacaktır. Bu 

standart donanım dışında istenilen farklı bir uygulama olursa UÇAN ARABA 

SERVİSİNDE mühendisler ve teknisyenler aracın kinematiğini, aerodinamik yapısını, 

statiğini değiştirmeden kabin içinde gerekli değişiklikler yapabilmektedirler. 



7 
 

1.4. Uçan Arabamızın Ölçüleri? 

- Tekerlekleri dikey hizada ve radarı dışarıda olmak koşulu ile yani dikeydeki en uzun 

halinde 2,25 metre yüksekliğinde olacaktır. 

- Tekerlekleri yatay hizada ve botu dışarıda olmak koşulu ile yani yatayda en geniş halinde 

2 metre uzunluğunda olacaktır. 

- Ön görülen derinlik ise 4,5 metredir. 

1.5. Uçan Arabamızın Teknolojisi Nasıl Olacaktır? 

- İçinde şoförün ve yolcuların yolculuğunu kolaylaştırmaya ve onlara mümkün olan en 

konforlu ulaşımı yaşatmak için araçta yüksek teknoloji kullanılmaktadır. Bu teknolojinin 

merkezi tabana yayılan ama kazalarda en az hasarı alacak kadar küçük olan çok çekirdekli 

bir işlemciye sahip bilgisayar sistemidir. Tüm diğer donanım yapay zeka çalıştıran bu 

bilgisayara bağlıdır. 

- Aracın içinde ve dışında birçok ileri teknolojilerden yararlanarak hem aracın kullanımını 

kolaylaştırıldı hem de aracın içindekilere daha güvenli bir yolculuk yaşatmak hedeflendi. 

Bu teknolojilere raporumuzun diğer bölümlerinde detaylı olarak yer vereceğiz. Şimdi 

başlık başlık inceleyecek olursak: 

o Aracın ön camında şeffaf transistörler kullanılarak bilgilerin dijital ekranda 

görüntülenmesi sağlanır. 

o Birçok uçan arabanın havada olmasından dolayı uçan arabaların üstünde bir radar 

sistemi yer alır ve ilgili yazılım ile çarpışma / yakınlık kontrolü yapılır. 

o Aracın içindeki tüm bölümler (klima ve havalandırmalar, iç ve dış aydınlatma, 

eğlence sistemleri) yapay zekâ sisteminin kontrolündedir. Yapay zeka bu 

sistemleri çalıştırırken bir yandan da güç tasarrufu için optimizasyon da yapar. 
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o Şoför bir rahatsızlık geçirdiğinde (kalp krizi vb.) yapay zekâ bunu sensörler 

aracılığı ile tespit edip daha önceden hazırlanan acil durum protokollerini devreye 

alır. 

o Yüz tanıma teknolojisi ile kişiselleştirilmiş sürüş keyfi için bir kereliğine UÇAN 

ARABA SERVİSİ’ne gitmeniz yeterlidir. 

1.6. Uçan Arabamızın Diğer Tasarım Özellikleri Nelerdir? 

- Bununla birlikte aracın estetik, aerodinamik ve günlük hayatta kullanılabilir olması göz 

önünde tutuldu. 

- Back to the Future filmindeki Delorean aracının kaportası üzerinde tasarımlar başlasa da 

esinlendiğimiz aracın sadece kapılarının yukarı doğru açılması dışında her şeyini 

değiştirdik. (Bakınız Çizim 1.0) 

- Aracımızda radar ve uydu telefonu standart özellik olarak sunulmaktadır. 

2. Tasarımımızın Görselleri 

 

Çizim 2.0 – Dezavantajlı Bireyler Uçan Arabayı Kullanabilir 
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Çizim 3.0 – Uçan Katarlar ile Uçan Arabamız Toplu Taşım Aracı Olarak da Kullanılabilir. 

 

Çizim 4.0 – Uçan Katarlar 

 

Çizim 5.0 – Toplu Uçan Arabanın Başında ve Sonunda Mutlaka Birer Adet Uçan Araba Olmalıdır 

 

Çizim 6.0 – Uçan Arabamız Şişme Botu ile Suda da Gidebilmektedir 
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Çizim 7.0 – Uçan Arabamızın Hava İtki Motorları ve Arkadan Görünüşü 

 

Çizim 8.0 – Uçan Arabamızın Üstü Kapanabilir 
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3. Tasarımımızın Kullanıcılara Sağlayacağı Faydalar 

- Uçan arabamızın sağladığı en önemli faydanın Quantum Levitation ile neredeyse sıfır 

enerji tüketimi yaparak bir noktadan başka bir noktaya ulaşması olduğunu söyleyebiliriz. 

Enerji tüketimi neredeyse yok denecek kadar az ve iyi hesaplanmış tahrik sistemi enerji 

verimliliği açısından yüksek olduğu için kullanıcının enerji maliyeti çok düşüktür. 

Aydınlatma, eğlence, radar vb. sistemlerinin ulaşım esnasında kullanacağı enerji de 

doğaya dost enerji kaynakları (güneş, rüzgâr vb.) ile sağlanacaktır. Uçan arabamızın 

muhtelif yerlerine döşediğimiz güneş panelleri ve mini rüzgâr tribünleri uçan arabamız 

hem seyir hem de park halindeyken uçan arabamızın akülerini şarj edecektir. UÇAN 

ARABA ENERJİ İSTASYONU’na uğrayarak da akülerinizi şarj ettirebilir veya 

bakımlarını yaptırabilirsiniz. 

- Bir diğer fayda ise büyük şehirlerdeki araç trafiğini rahatlatmasıdır. Özellikle araç 

yoğunluğundan dolayı yollarımız tıkanmakta bu da gereksiz enerji ve zaman sarfiyatına 

yol açmaktadır. Şoförün üzerindeki trafik kaynaklı stres de yine istenmeyen bir durumdur. 

Uçan arabamız ise bunlara kökünden çözüm getirmektedir. Tasarım kısmında da 

belirttiğimiz gibi araçlarımız birbirinin üzerinde gidebilmektedir yani yol yatayda kaç şerit 

olursa olsun dikeyde istediğimiz kadar şerit oluşturabildiğimizden ötürü bir uçan araba 

yavaşlasa bile diğeri üzerinden geçerek hızını düşürmeyecek bu da trafikte daima bir akış 

olmasını sağlayacaktır. Trafikte akış olduğu için zaman ve enerji kaybı olmayacak trafik 

açık olduğu için de şoförler stres yapmayacaktır. 

- Ulaşım aracı kullanmanın dolaylı zararlarını da bertaraf edeceğiz. Başka bir değişle, 

mevcut sistemde araçlardan kaynaklanan gürültü ve çevre kirliliğini yok edeceğiz. Raylı 

sisteme benzer uçan araba yolunda maksimum hızda ses çıkarmadan ve çevreye karbon 

salınımı yapmadan ilerleyen uçan arabamız kendi yolu dışında da elektrikli motoru ile 

hem karada hem suda yine neredeyse ses çıkarmadan ve çevreye karbon salınımı 
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yapmadan hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Böylelikle ne ses ne çevre kirliliği problemi 

kalacaktır. 

- Uçan arabamızın ulaşım esnasında şoför ve yolcularına sağladığı faydalardan da söz 

edecek olursak otomatik modu ile sürücüye yolculuk yaparken eğlenceden çalışmaya 

kadar farklı faaliyetlerle ilgilenme fırsatı sağlar. Yapay zekası sayesinde kendisine verilen 

güzergahta hedefe varana kadar otonom seyredebilen uçan arabamız kullanıcılarına ister 

eğlence isterse de çalışma yapabilmeleri için gerekli ortamı sağlar. İç mekanda koltukların 

yönleri değiştirilerek ve camlar karartılarak ister film izleyebilir ister kitap okuyabilir ister 

uyuyabilir isterseniz de çalışmanızı yapabilirsiniz. 

- Uçan arabamızın kullanıcıya sağladığı faydaları sayarken yapay zekânın bir diğer 

faydasından da söz etmemiz gerekir. Aracın onarım, bakım ve temizlik durumları yazılımı 

ile takip edildiği için kullanıcı sürekli bilgilendirilerek yapılması gereken işlem için 

çözüm önerileri sunulur. Ayrıca UÇAN ARABA SERVİSİ’nde teknisyene varsa 

problemin nereden kaynaklandığı ve nasıl çözülebileceği bilgisini de sunar. Bu da servis 

maliyetini ve harcanan emek/zamanı azaltır. 

- Belki son sıralarda yazıyoruz ama can ve mal güvenliği açısından uçan arabamızın 

kullanıcısına sağladığı en önemli faydalardan biri de acil durumlarda yapay zekamızın 

radar/uydu telefonu ile araç konumunu hem polise hem servise hem de daha önceden 

belirlenen bir telefona bildirebilir olmasıdır. 

- Yine ani fren, irtifa kaybı, yangın ve patlama gibi durumlarda uçan arabamızın yapay 

zekâsı ile muhtelif yerlerdeki sensörlerden aldığı bilgilere göre muhtelif sistemleri 

çalıştıracaktır. Örneğin yangın anında yangının olduğu yerdeki sensörlerden veri alacak 

yangını tespit ettiğinde o bölgedeki yangın söndürme sistemini çalıştıracaktır. Ani frende 

hava yastığı açılması veya irtifa kaybında dengeleyici motorların çalıştırılması yapay 

zekanın sayesinde olacaktır. Bununla birlikte patlama olmadan önce basınç sensörleri ile 
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yapılan ölçümlerle patlamanın tahmin edilip patlamaya neden olabilecek sistemin 

kapatılması ve sürücüye ikaz verilmesi önemli bir faydadır. Veyahut patlama 

gerçekleştiyse ve karakutu tahrip olmadıysa patlama ile ilgili verilerin en yakın 

cankurtarana gönderilmesi ve karakutunun konum bilgisinin 5 km yakındaki tüm 

istasyonlara fm bandından verilmesi uçan arabamızın sağladığı diğer faydalar arasında 

sayılabilir. 

4. Tasarımımızın Yapısı ve Özgün Yönleri 

- Uçan arabamız, neredeyse sıfır enerji tüketimi ile Kuantum Havada Süzülmesine 

(Quantum Levitation) göre hareket eden, güneş ve rüzgârdan elde edilen doğa ile dost 

enerji kaynaklarını kullanan bireysel ve toplu taşıma yapılabilen, dezavantajlı bireylerin 

kullanımına açık, estetik görünüşlü, aerodinamik yapılı ve günlük kullanıma uygun bir 

tasarımdır. Bu tasarım çok çekirdekli bir işlemciye sahip bilgisayarda çalıştırılan Yapay 

Zekâ ile kontrol edilmektedir. 

- S. Kucheyev’in “Developing Quantum Levitation of ICF Capsules Coated with MgB2 

Thin Films” başlıklı makalesi Office of Scientific and Technical Information (OSTI)’da 

2018 yılında yayımlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı da bu makaleyi 

ve ilgili bilimsel çalışmaları desteklemektedir. Bizim Uçan Arabamızın Tasarımı bu 

çalışmaları baz almaktadır. Karbon tabanlı enerji kaynaklarının yenilenme hızı ile tüketim 

hızı karşılaştırıldığında ibre tükenme yönünü göstermektedir. Bizim öyle bir çalışma 

yapmamız gerekmektedir ki neredeyse hiç enerji tüketmeden uçan arabamız hareket etsin. 

Bunun için Quantum Levitation kullanmak bize akıllıca geldi. Kullanım alanındaki 

sıcaklık şimdilik istenilen seviyede olmasa da malzeme mühendisliğindeki çalışmalar ile 

Quantum Levitation günlük hayatta kullanılabilecektir. Rusconi, Pöchhacker, Cirac ve 

Romero-Isart’ın 2017’deki “Linear stability analysis of a levitated nanomagnet in a static 

magnetic field: Quantum spin stabilized magnetic levitation” başlıklı çalışmaları bizim 
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uçan arabamızın ivmesiz bir şekilde doğrusal düzlemde havadaki sürtünme dışında enerji 

harcamadan hareket edebileceğini göstermektedir. Bu bilimsel bilgilerin ışığında ince 

magnezyum diborür filmi üzerindeki çalışmalardan esinlenilerek Quantum Levitation 

yöntemine göre süper iletken malzemeden yapılan bir diskin üzerine sıvı nitrojen koyarak 

yollara döşenmiş olan neodyum mıknatısları ile bir itim kuvveti oluşturulur. Uçan 

arabamız manyetik itim kuvveti olduğu sürece havada kalabilir. Bu şekilde uçuş için araç 

herhangi bir ek enerji kaynağına ihtiyaç duymaz dedik. 

- Uçan Arabamız için yollar yapılıp uçan arabamızın iskeleti de Quantum Levitation 

yöntemine göre üretildiğinde yolda havada durağan ve dengede kalacaktır. Burada 

aklımıza bu aracı nasıl hareket ettireceğiz sorusu geldi ve aracın arkasına ve muhtelif 

yerlerine hava püskürterek itim sağlayan ve çalışma gücünü elektrikli bir motordan alan 

hava motorları geldi. Uçan arabamızı Finkelstein ve Organ’ın 2009’da Air Engines 

kitabında bahsettikleri motorlarla yapma fikri akıllıca olsa da yeni bir soruya bizi götürdü. 

Elektrik enerjisini nasıl sağlayacağız? 

- Hem park halinde hem seyir halinde hem gece hem de gündüz aracımızın güneş ve 

rüzgârdan elde edebileceği enerjiyi elektrik enerjisine çevirip akülerde depo etmek fikri 

enerji ile ilgili uçan arabamızda gerekli olan tüm ihtiyacı karşılayabileceğimizi bizlere 

düşündürdü. Yine literatür taraması yaptık. Khan ve Arsalan’ın 2016’daki Solar power 

technologies for sustainable electricity generation – A review. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews çalışmaları ile 2017’deki Sampaio ve González’in Photovoltaic solar 

energy: Conceptual framework. Renewable and Sustainable Energy Reviews çalışmaları 

bizlere ilham kaynağı oldu. Uçan arabamızın muhtelif yerlerine güneş panelleri 

yerleştirirsek istediğimiz enerjiyi toplayabilecektik. Lakin güneş olmadığı zaman için de 

rüzgârı kullanmamız gerekiyordu. Boyle’nin 2004’teki yenilenebilir enerji (Renewable 

Energy, ISBN-10: 0199261784, ISBN-13: 9780199261789) ile ilgili çalışmasında güneş 



15 
 

enerjisi, termal enerji, biyoenerji, hidroenerji gibi birçok yenilenebilir enerji kaynağını 

inceleyip bizim için en uygununun güneş enerjisini alamadığımız zamanlarda rüzgâr 

enerjisi olduğunu anladık. Yine uçan arabamızın muhtelif yerlerine rüzgâr tribünleri 

yerleştirdik. 

- Uçan arabamızın güneş panelleri ve rüzgâr tribünlerinden en az şekilde etkilenmesi için 

kinematik hesaplamalar ve aerodinamik çalışmalar bize yön gösterdi. Elsevier’in 

1987’deki araçların aerodinamiği ile ilgili çalışmalarından başlayıp Vijayan’ın 2015’teki 

şasi çalışmalarına kadar inceleme yapıp panelleri ve tribünleri hareket halindeyken 

aerodinamiğe ve aracın kinematiğine etkisinin en az olacağı yerlere yerleştirdik. 

Gizleyemediğimiz tribünün önüne de açılıp kapanabilen rüzgârlık koyduk. 

- Aracımızın ağırlığının ve büyüklüğünün dengeli olabilmesi için yeni parça eklemek yerine 

mevcut parçaları çok işlevsel kullanmak istedik. Kaynakçamızda da belirttiğimiz 

transistörler ile ilgili literatür taramamızın sonucunda tüm elektronik göstergeleri kaldırıp 

aracın ön camını şeffaf transistörlerle kaplayıp hem bir bilgisayar ekranı hem de arabanın 

ön camı olarak kullandık. 

- Zhu ve Guo’nun 2016 yılındaki engel tanıma yöntemlerini inceleyerek aracımıza radar 

takmak istedik. Uçan arabamızı üzerinde yer alan radarı ile otonom kullanıma uygun hale 

getirdik.  

- Uydu telefonu da koyarak kaza anında ilgili yerlere haber verebilme özelliği katmış olduk. 

- Bu donanımları bir yazılımın kontrol etmesi gerektiğine kanaat getirerek bir yapay zeka 

çalıştıran çok işlemcili bilgisayarı kazalardan etkilenmeyecek şekilde aracın taban 

bölümüne yerleştirdik. Aydınlatma, eğlence, radar, uydu telefonu, iklimlendirme, yüz 

tanıma ve benzeri tüm sistemleri bu yapay zekâ ile birleştirdik. Şoför tanındıktan sonra ön 

camda kişiselleştirilmiş ekranı ile sürüşe başlayıp akıllı ev sistemlerinde ve akıllı 

telefonlarda olduğu gibi tüm aracı kontrol edebilecektir. 
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- Biraz yapay zekânın detaylarını verecek olursak: 

o Kaza uyarı ve kaza kontrol sistemimiz sayesinde uçan arabamız hem kendisine 

yakın trafik kazalarını radarı ile fark edip hızını düşürerek sürücüyü 

bilgilendirecek hem de mevcut durum incelemesi yapıp bir kaza gerçekleşmeden o 

kazayı tahmin edip önlem alacaktır. Mesela önünüzdeki araç ani fren yaptıysa 

şoförden önce bunu fark edip hızlı bir tepki süresinde uçan arabayı durduracaktır. 

Bu özellikte Yan, Richards ve Su’nun 2010 yılındaki tren ve araç çarpışmalarını 

tahmin sisteminden esinlenilmiştir. 

o Şoför kaynaklı kaza önleme sistemimiz sayesinde şoför koltuğuna bir çocuk veya 

içkili biri oturduğunda uçan araba çalışmayacaktır ya da şoför cep telefonu ile 

konuşmaya başlarsa otonom sürüş seçeneğini seçmesi veya aracın yavaşlayarak 

kendini park etmesi sağlanacaktır. Bu fikri de Abouelnaga, Eraqi ve Moustafa’nın 

2017’deki gerçek zamanlı sürücü çalışmalarından esinlenerek oluşturduk. 

o Kişiselleştirilmiş kullanım sistemi ile UÇAN ARABA SERVİSİ’nde bir kereye 

mahsus mühendis ve teknisyenlerle çalışarak dezavantajlı bireylerin aracı 

kullanabilmeleri için gerekli izinler ve kişiselleştirmeler yapılabilecektir. Bununla 

birlikte sürücü isterse farklı göstergeleri ön cam ekranına ekletebilir veya otonom 

özelliklerinde değişiklik yaptırabilir. Bunlar sadece serviste yapılabilen ve yapay 

zekânın öğrenerek yapmasının tehlike oluşturabileceği durumlar için geçerli 

olacaktır. Diğer tüm ayarlar sürüş esnasında yapılabilecektir. 

o Birden fazla uçan araba ve UÇAN KATAR birleştirilerek toplu taşıma 

yapılabileceği için yapay zekâmız hangi uçan arabanın lokomotif olduğunu 

hangilerinin UÇAN KATAR veya destekleyici Uçan Araba olduğunu tespit etme 

görevini de yapacaktır. Böylelikle tek merkezden tüm UÇAN ARABALAR İLE 

TOPLU TAŞIMA gerçekleştirilecektir. 
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o Savrulma sistemimiz sayesinde orta ve yüksek irtifada seyrederken yandan gelen 

rüzgâra göre itki motorlarımız uçan arabamızı yolundan savrulmaması için 

destekleyecektir. Aynı durum virajlardaki savrulma için de geçerli olacaktır. 

o Otomatik sürüş sistemimiz yapay zekâ ile çalışmakta olup bizim sürüşümüzü kayıt 

altına almakta, optimize ederek kendi oto-modunda kullanmaktadır. 

o Araçlar arası iletişim için şifreli haberleşme kullanılmaktadır. 

o Araç şoförünü tanıma sistemimiz hem kamera hem parmak izi okuyucu ile çalışan 

işletim sistemimize gömülü melez bir yapıya sahiptir. Bu yapı sayesinde hırsızlık 

ihtimali sıfırdır. 

5. Kullanıcılarımızın Güvenliği 

- Uçan arabamızın binek arabaların uyduğu trafik kurallarına ve yasalara uyması gerektiği 

için standart bir binek arabada olması gereken tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bunlarla 

birlikte aracın havada ve suda seyredeceği öngörüldüğü için ek güvenlik tedbirlerimiz 

vardır. Evans’ın 2004 yılında yazdığı Trafik Güvenliği kitabını başucu kitabı yapıp uçan 

arabamızdaki kullanıcı güvenliği ile ilgili unsurları şöyle sıraladık. 

o Kullanıcı tanıma sistemi ile şoförümüzü tespit etmeye çalışıyoruz. Şoförlük 

yapması sakıncalı bir bireyin uçan arabayı çalıştırmasını bu şekilde engelliyoruz. 

Parmak izi tanıma ve yapay zekâmıza bağlı görüntü işleme sistemimiz ile bir 

çocuğun veya sarhoş bir bireyin uçan arabayı çalıştıramamasını sağladık. Bu 

fikrimize esin kaynağı ise kaynakçamızda detaylarını yazdığımız “The design of 

an automotive anti-drunk driving system to guarantee the uniqueness of driver” 

isimli makaledir. Kullanıcı tanıma sistemimiz seyir halindeyken de çalışmaktadır. 

Sürücü cep telefonu konuşması yapmak isterse sürücünün uçan arabayı otonom 

moda alması veya park etmesi istenecektir. Bu fikri de Abouelnaga, Eraqi ve 
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Moustafa’nın 2017’deki gerçek zamanlı sürücü çalışmalarından esinlenerek 

oluşturduk. 

o Uçan arabanın çalıştırılmadan önceki bir diğer kullanıcı güvenliği ise yapay 

zekâmızın uçan arabamızın tüm birimlerinin uçuş/sürüş için hazır olduğunu 

denetleme kısmıdır. Tekerin patlat olmasından akülerdeki kısa devrelere kadar 

sensörlerden alınan veriler doğrultusunda uçan arabamızın seyir halinde kaza ile 

sonuçlanabilecek herhangi bir durumunu yapay zekâ tespit ederse bu durum 

giderilene kadar kesinlikle aracı şoföre çalıştırtmayacaktır. 

o Güvenlik ile ilgili bir diğer önlem ise uçan arabamızın yangın çıkma olasılığı 

yüksek olan tüm birimlerinde yanmaz malzeme kullanılmasıdır. 

o Uçan arabalarımız birbirlerini sollamak yerine birbirlerinin üzerinden 

geçebilmektedirler. Bu nedenle uçan araba iskeletimizde çelik yapı kullanılmıştır. 

Bu aynı zamanda yüksek irtifadan düşerken de aracın ezilip içindekileri 

yaralamasını da engelleyecektir. 

o Kaza uyarı ve kaza kontrol sistemimiz sayesinde uçan arabamız hem kendisine 

yakın trafik kazalarını radarı ile fark edip hızını düşürerek sürücüyü 

bilgilendirecek hem de mevcut durum incelemesi yapıp bir kaza gerçekleşmeden o 

kazayı tahmin edip önlem alacaktır. Mesela önünüzdeki araç ani fren yaptıysa 

şoförden önce bunu fark edip hızlı bir tepki süresinde uçan arabayı durduracaktır. 

Bu özellikte Yan, Richards ve Su’nun 2010 yılındaki tren ve araç çarpışmalarını 

tahmin sisteminden esinlenilmiştir. 

o Uçan arabamız seyir halindeyken yaşanabilecek durumlarla ilgili senaryoları 

gözden geçirdiğimizde ise ilk önce şoförün kalp krizi geçirmesi aklımıza geldi ve 

çözüm olarak yine kullanıcı tanıma sistemimiz devreye girdi. Kullanıcı Tanıma 

Sistemimiz kalp krizi geçiren veya gözleri uykusuzluktan kapanan bir şoför 
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tanıdığı an uçan arabayı otonom moda alıp önce aracı park etmekte ardından en 

yakın cankurtarana uçan arabanın mevcut konum ve sürücü bilgileri 

gönderilmektedir. Yapay zekânın uykuya dalan sürücü ile kalp krizi geçiren 

sürücüyü birbirinden ayıt edebilmesi için emniyet kemerine veya direksiyona basit 

bir sensör takılması yeterli olacaktır. 

o Seyir halindeyken yapay zekâmızın şerit takip sistemi de başka bir güvenlik 

önlemidir. 

o Seyir halinde yaşanabilecek çarpışmalarda kullanıcıların etkilenmemesi için yine 

yapay zekâmız devrede olacaktır. Yapay zekâya veri sağlayan radarın çevreyi 

sürekli taraması sayesinde yapay zekâ çarpışma olacağını fark ettiği an aracın 

irtifasını veya şeridini değiştirerek çarpışmadan kaçacaktır. 

o Seyir halinde hava durumu ve doğal afet gibi tehlike oluşturabilecek durumlarda 

da şoföre “Sağanak yağmur ve şiddetli rüzgâr bu irtifada güvenli sürüşü etkiler, 

aracınızı park ediniz” ya da “Sağanak yağmur ve şiddetli rüzgâr bu irtifada güvenli 

sürüşü etkiler, kara sürüşüne geçiniz” gibi bildirimlerde bulunacaktır. 

o Uçuş esnasında aracın dengesinin korunması için aracın tabanına denge sensörleri 

yerleştirildi. Bu sensörler ile alınan verileri yapay zeka Proportional–integral–

derivative (PID) controllers (Visioli, 2006) mantığı ile işleyecek ve itki 

motorlarının hangilerinin hangi şiddette çalışması gerektiğini belirleyerek aracın 

dengeli bir şekilde seyretmesini sağlayacaktır. 

o Uçan araba kabininin içerisinde kaza anında çarpma olasılığı bulunan konsollarda 

hava yastıkları bulunacaktır. Tüm koltuklarda emniyet kemeri olacaktır. Ayrıca 

uçan arabamızın kaportası kaza anında şiddeti absorbe edecek şekilde tasarlandı. 

(Uenishi, Yoshida, Kuriyama, ve Takahashi, 2003) 
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o Uçan arabanın acil inişi için Meuleau, Plaunt, Smith ve Smith’in “An emergency 

landing planner for damaged aircraft” isimli makalesinden yola çıkarak Humbard 

ve Putman’ın patentli “Flight management system and method for providing 

navigational reference to emergency landing locations” fikirlerine odaklanarak 

uçan arabalarımızın belirli bölgelere acil iniş yapabilmeleri fikrinde karar kıldık. 

İstediği zaman istediği yere iniş yapabilme kabiliyetinde olan uçan arabanın 

havada zarar görmesi ve iniş esnasında içindekileri tehlikeye sokabileceğini fark 

ederek. Humbard ve Putman’ın fikrinden esinlenerek UÇAN ARABA ACİL İNİŞ 

VE MÜDEHALE İSTASYONLARI oluşturup bu noktalara uçan arabaların 

inmelerini ön gördük. Bu istasyonların dışındaki inişler için ise suya iniş ve karaya 

iniş diye iki ayrı senaryo geliştirdik. Uçan arabamızın suda gidebilmesi için 

tasarladığımız 10 saniyede açılan botu düşünerek suya acil iniş için uçan arabanın 

önce iniş hızını itki motorları ile azaltıp ardından botu açıp suya güvenli 

inebilmesini istedik. İniş tamamlandıktan sonra da yine uydu telefonundan en 

yakın polis karakoluna kaza bilgisini (konum, sürücü, araç) göndereceğiz. Karaya 

acil inişte ise mevcut yoldan çıkılacak, tekerler yatay konumdan dikey konuma 

alınacak, tüm koltuklar olası çarpışma yönüne çevrilecek, bagaj bölümü araçtan 

atılacak, paneller araçtan atılacak ve itki motorları ile acil iniş yapılacaktır. Bu 

şekilde acil iniş yapılmışsa araç UÇAN ARABA SERVİSİNE gitmeden tekrar 

kullanılamayacaktır. 

o Kullanıcı güvenliği açısından ele aldığımız son konu ise kaza sonrası durumlardır. 

Kaza gerçekleştiği anda aracımız sahip oldu iletişim sistemiyle polis, itfaiye ve 

ambulans gibi gerekli yerlere yapay zekâsı ile bilgi verecektir. Buna acil iniş de 

dahildir. Uçan arabamızda ilkyardım çantası ve yangın söndürücüler standart 

olarak yer alacaktır. 
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6. Senaryoyu Uygulama Metodumuz 

 

Çizim 9 – Senaryonun Uygulamasında Kullanılabilecek Muhtemel 6 Rota (Biz 6. Rotayı Seçtik) 

Öncelikle 6 farklı rota düşündük. Bu rotaları aşağıdaki gibi tek tek inceledik ve 6. Rotanın 

bizim uçan arabamız PANDORA KYC – 01’in rotası olmasına karar verdik. 

Düşünülen ama Seçilmeyen 1. Rota 

Hareket Süre ve hız Alınan yol 

Aracın çalışması ve caddeye çıkması (Karadan) 
3 dakika 

10km/sa 

Otoparktan çıkış ve 

150 m 

Nehir kıyısına varış (Anlık trafiğe bağlı olarak 

karadan veya havadan) 

10 dakika 

30km/sa 
5 km 

Köprüye varış (Anlık trafiğe bağlı olarak karadan 

veya havadan) 

30 dakika 

30km/sa 
15 km 

Köprüde ilerleme (Karadan) 
7 saniye 

30km/sa 
60m 

Köprüden çevre yoluna varış 
 5 dk 

70km/sa  
6 km 

Çevre yoluna girişten yol ayrımına varış  13dk 15 km 

Yol ayrımından şehir merkezine giden yolun ilk 

10 kilometresi 

          8dk 

70km/sa 
10km 
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Yol ayrımından şehir merkezine giden yolun son 

10 kilometresi (trafik var) 
2 saat 10km 

Neden Bu Rota Seçilmedi? 

Bu rotaya bakıldığında hem karayolunda toplantıya yetişmek için yetersiz bir hız sınırı olduğu 

hem de çevre yolu – şehir merkezi ayrımında 09.00’dan sonra geçileceği için ciddi bir araç 

trafiği bulunduğu görülmüştür. Ortaya büyük bir zaman kaybı çıkmıştır. Bu zaman kaybından 

dolayı rota yeterli bulunmamıştır 

 

Düşünülen ama Seçilmeyen 2. Rota 

Hareket Süre ve hız Alınan Yol 

Tek adımda helikopter misali kuş uçuşu Evden Şehir 

Merkezine varış. 

150 dakika 

20km/sa 
Yaklaşık 50 km 

Neden Bu Rota Seçilmedi? 

Mevzubahis rota, kuş uçuşu mesafe olarak gidildiği için alınan yol olarak diğerlerine kıyasla 

çok daha kısadır ancak aracın ormanda bulunan ağaçların üstünden uçabilmesi için normal 

irtifasının üstüne çıkması gerekmektedir. Araç hava itki motorlarını irtifayı arttırma amacıyla 

da kullanacağından hızlanma için kullanılabilecek güçte büyük bir kayıp oluşacaktır. Bu durum 

hem aracın hızını ciddi anlamda düşürecek hem de itki motorlarının çok fazla kullanılması 

yüzünden ortaya enerji verimsizliği çıkaracaktır. 

 

Düşünülen ama Seçilmeyen 3. Rota 

Hareket Süre ve hız Alınan Yol 

Aracın çalışması ve caddeye çıkması  
3 dakika 

10km/sa 

Otoparktan çıkış ve 

150 m 

Nehir kıyısına varış 
10 dakika 

30km/sa 
5 km 

Nehirde hareket 
2,5 dakika 

120km/sa 
Yaklaşık 5 km 

Orman köşesinden yol ayrımına kadar hareket 
17 dakika 

70km/sa 
Yaklaşık 20 km 

Yol ayrımından trafikli yola kadar hareket 
8 dk 

70km/sa 
10 km 
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Trafikli yolda şehir merkezine 09.00’dan sonra 
2 saat 

5km/sa 
10 km 

Neden Bu Rota Seçilmedi? 

3. Rotaya bakıldığında bunun oluşturulan önceki rotalara kıyasla biraz daha verimli ancak 

sonraki rotalara kıyasla çok daha uzun süreceği belirlendi. 

 

Düşünülen ama Seçilmeyen 4. Rota 

Hareket Süre ve hız Alınan Yol 

Aracın çalışması ve caddeye çıkması  
3 dakika 

10km/sa 

Otoparktan çıkış ve 

150 m 

Nehir kıyısına varış 
10 dakika 

30km/sa 
5 km 

Nehirde hareket 
2,5 dakika 

120km/sa 
Yaklaşık 5 km 

Nehirden çıkış ve ormanın köşesine kadar yoldan 

hareket 

10 dakika 

70km/sa 
12 km 

Orman kenarından kuş uçuşu hedefe gidiş 
13 dakika 

90km/sa 
Yaklaşık 20 km 

Neden Bu Rota Seçilmedi? 

Hız konusunda çok daha ileride olacağı aşikâr olsa da orman kenarından kuş uçuşu hedefe 

gidiş kısmı çok enerji harcayacaktır ve aynı zamanda sürüş konforu adına tehlikeli olacaktır. 

 

Düşünülen ama Seçilmeyen 5. Rota 

Hareket Süre ve hız Alınan Yol 

Aracın çalışması ve caddeye çıkması  
3 dakika 

10km/sa 

Otoparktan çıkış ve 

150 m 

Nehir kıyısına varış 
10 dakika 

30km/sa 
5 km 

Nehrin ve ormanın üstünden geçerek yol ayrımına 

varış 

9 dakika 

20km/sa 
3km ve 60m 

Yol ayrımından trafikli bölgeye gidiş 8 dakika 10km 
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70km/sa 

Trafikli yoldan şehir merkezine gidiş 
2 saat 

5km/sa 
10 km 

Neden Bu Rota Seçilmedi? 

 Bu rota trafik oluşana kadar gayet avantajlı olsa da trafikte fazla yavaş gidildiği için tercih dışı 

bırakılmıştır. Ayrıca diğer rotalara göre daha uzun bir sürüş süresine sahip bu yüzden 

seçmedik. 

 

Düşünülen ve Seçilen 6. Rota 

Hareket Süre ve hız Alınan Yol 

Aracın çalışması ve caddeye çıkması  
3 dakika 

10km/sa 

Otoparktan çıkış ve 

150 metre 

Nehir kıyısına varış 
10 dakika 

 
5 km 

Nehirde hareket 10 dakika Yaklaşık 20 km 

Nehirden çıkış ve çevre yolu ile doğrudan hedef 

noktaya varış 

35 dakika 

 
Yaklaşık 40 km 

Neden Bu Rota Seçildi? 

5. Rotaya bakıldığında bu rotanın diğer rotalara kıyasla alınan yol açısından daha uzun olduğu, 

ancak aracın şehir trafiğine girmemesi sayesinde saatteki hızı yüksek olabildiği için bu rotanın 

diğer rotalardan daha avantajlı olduğu görüldü.  Bununla birlikte araçta bulunan ve suyun 

üstünde gitmek için gerekli olan botun kurulumunun zaman alacağı ancak başka bir rota 

seçmeye gerek bırakmayacak kadar kısa bir sürede tamamlanabileceği hesaplandı. Karayolu 

yerine suyolunun tercih edilmesi sayesinde araç suyun üzerinde saatte 120 kilometre gibi 

yüksek hızlara çıkabildi, bu durum da hız sınırı olan yollara kıyasla bu rotaya ciddi bir avantaj 

sağladı. Harcanan zaman ve güvenlik konusunda oldukça az sıkıntı olması bu rotayı belirlenen 

5 rota arasından en mantıklısı yaptı. Rotanın nasıl kullanıldığı daha detaylı bir şekilde 6.1., 

6.2., 6.3. ve 6.4 numaralı maddelerde açıklanmıştır. 
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Çizim 10 – Seçilen Rota 

 

Hareket Yöntem Kullanılan Enerji Süre Alınan Yol 

Aracın çalışması 

ve caddeye 

çıkması  

Quantum 

Levitasyon 

ile uçarak 

Sadece ilk başlangıçta itki ve 

havadan kaynaklanan 

sürtünmeye karşı düşük devirde 

elektrik motoru 

3 dakika 

Otoparktan 

çıkış ve 150 

m 

Nehir kıyısına 

varış 

Quantum 

Levitasyon 

ile uçarak 

Sadece ilk başlangıçta itki ve 

havadan kaynaklanan 

sürtünmeye karşı düşük devirde 

elektrik motoru 

10 dakika 5 km 

Nehirde hareket 
Uçarak (Bot 

üzerinde) 

Nehir akışına ve sürtünmeye 

göre enerji sarfiyatı olacak ve 

itki motoru kullanılacaktır. 

Yaklaşık 120 km/saat hızla 

gidecektir. 

15 dakika 
Yaklaşık 30 

km 

Nehirden çıkış 

ve çevre yolu ile 

doğrudan hedef 

noktaya varış 

Quantum 

Levitasyon 

ile uçarak 

Yaklaşık 70 km/saat hızla 

gidilecektir. Sadece ilk 

başlangıçta itki ve havadan 

kaynaklanan sürtünmeye karşı 

düşük devirde elektrik motoru 

Yaklaşık 

35 dakika 

Yaklaşık 40 

km 
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6.1 Seçilen Rota 

Faaliyet Süre Alınan Yol 

Aracın çalışması ve caddeye çıkması  ~3 dakika 
Otoparktan çıkış ve 

150 m 

Nehir kıyısına varış 10 dakika 5 km 

Nehirde hareket 10 dakika Yaklaşık 20 km 

Nehirden çıkış ve çevre yolu ile doğrudan hedef 

noktaya varış 

Yaklaşık 35 

dakika 
Yaklaşık 40 km 

 

TÜM ROTALAR 
1. Yol (SEÇİLMEDİ) 

Caddeye çıkış karadan 3dk 150m  

Nehir kıyısına varış karadan/havadan 10dk 5km 30km/sa 

Köprüye çıkış karadan/havadan 30dk 15km 30km/sa 

Köprüde karadan 7 saniye 60m 30km/sa 

Köprü çıkışından çevreyoluna karadan/havadan 5 dakika 6km (hız sınırını 70km/s 

belirledik) 

Çevreyoluna girişten yol ayrımına karadan/havadan 13 dakika 15km 70km/sa 

Ayrımdan şehir merkezine  

Trafiksiz yer karadan/havadan 8-9dk 10km 70km/sa 

Trafikli yer karadan/havadan 2 saat 10km 5km/sa 

Yaklaşık 3 saat 

2. Yol (SEÇİLMEDİ) 

Direk olarak hiç karada yol almadan hedef noktaya uçuş havadan yaklaşık 50km  

30metrenin üstünde irtifa gerekli 
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Hava itiş motorları irtifayı arttırmak için de kullanıldığından mümkün olan maksimum hız 

20km/sa 

Yaklaşık 2 saat 30dk 

3. Yol (SEÇİLMEDİ) 

Caddeye çıkış karadan 3dk 150m 

Nehir kıyısına varış karadan/havadan 10dk 5km 30km/sa 

Nehir havadan 2dk 30 saniye yaklaşık 5km 120km/sa 

Yol ayrımına karadan/havadan 17dk yaklaşık 20km 70km/sa 

Ayrımdan şehir merkezine  

Trafiksiz yer karadan/havadan 10km 8-9dk 10km 70km/sa 

Trafikli yer karadan/havadan 10km 2 saat 10km 5km/sa 

 

Yaklaşık 2 saat 40 dakika 

4. Yol (SEÇİLMEDİ) 

Caddeye çıkış karadan 3dk 150m  

Nehir kıyısına varış karadan/havadan 10dk 5km 30km/sa 

Nehir havadan 2dk 30 saniye Yaklaşık 5km 120km/sa 

Çevre yolundan çıkmadan önce karadan/havadan 10dk Yaklaşık 12km 70km/sa 

Çevre yolundan varış noktasına karadan/havadan 13dk Yaklaşık 20km şehir içi güvenliği 

için ortalama 90km/s hızla 

Yaklaşık 40 dakika 

5. Yol (SEÇİLMEDİ) 

Caddeye çıkış karadan 3dk 150m  

Nehir kıyısına varış karadan/havadan 10dk 5km 30km/sa 
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Nehir üzerinden ormana varış havadan 1saniye 60m 120km/sa 

Orman üzerinden yol ayrımına varış havadan 9 dakika 3km 20km/sa 

Ayrımdan şehir merkezine  

Trafiksiz yer karadan/havadan 10km 8-9dk 10km 70km/sa 

Trafikli yer karadan/havadan 10km 2 saat 10km 5km/sa 

Yaklaşık 2 saat 30dk 

6. Yol (SEÇİLDİ) 

Caddeye çıkış karadan 3dk 150m 

Nehir kıyısına varış karadan/havadan 10dk 5km 30km/sa 

Nehir üzerinde havadan 15dk Yaklaşık 30km 120km/sa 

Çevre yolu üzerinde karadan/havadan 35dk Yaklaşık 40km 70km/sa 

Yaklaşık 1 saat 3dk 

 

6.2 Hareket, Yöntem ve Hız 

Hareket Yöntem Hız Süre 
Alınan 

Yol 

Aracın çalışması ve caddeye 

çıkması  

Quantum Levitasyon 

ile uçarak 

10 

km/s 
~3 dakika 

Otoparktan 

çıkış ve 

150 metre 

Nehir kıyısına varış 
Quantum Levitasyon 

ile uçarak 

30 

km/s 
10 dakika 5 km 

Nehirde hareket 
Uçarak (Bot 

üzerinde) 

120 

km/s 

Yaklaşık 

10 dakika 

Yaklaşık 

20 km 

Nehirden çıkış ve çevre yolu ile 

doğrudan hedef noktaya varış 

Quantum Levitasyon 

ile uçarak 

70 

km/s 

Yaklaşık 

35 dakika 

Yaklaşık 

40 km 
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6.3 Uçuş Modu, Hareket, Yöntem, İrtifa, Hız ve Süre 

Hareket Yöntem İrtifa Hız Süre Alınan Yol 

Aracın çalışması 

ve caddeye 

çıkması  

Quantum 

Levitasyon ile 

uçarak 

30 cm 10 km/s 3 dakika 

Otoparktan 

çıkış ve 150 

m 

Nehir kıyısına 

varış 

Quantum 

Levitasyon ile 

uçarak 

30 cm 30 km/s 10 dakika 5 km 

Nehirde hareket 
Uçarak (Bot 

üzerinde) 

Suya bot ile 

değecektir 
120 km/s 10 dakika 

Yaklaşık 20 

km 

Nehirden çıkış ve 

çevre yolu ile 

doğrudan hedef 

noktaya varış 

Quantum 

Levitasyon ile 

uçarak 

30 cm 70 km/s 
Yaklaşık 35 

dakika 

Yaklaşık 40 

km 

 

6.4 Süreler  

Hareket Yöntem İrtifa Hız Süre Alınan Yol 

Aracın çalışması ve 

caddeye çıkması  

Quantum 

Levitasyon ile 

uçarak 

30 cm 10 km/s 3 dakika 

Otoparktan 

çıkış ve 150 

m 

Nehir kıyısına varış 

Quantum 

Levitasyon ile 

uçarak 

30 cm 30 km/s 10 dakika 5 km 

Nehirde hareket 
Uçarak (Bot 

üzerinde) 

Suya bot 

ile 

değecektir 

120 km/s 15 dakika 
Yaklaşık 30 

km 

Nehirden çıkış ve 

çevre yolu ile 

doğrudan hedef 

noktaya varış 

Quantum 

Levitasyon ile 

uçarak 

30 cm 70 km / s 
Yaklaşık 

35 dakika 

Yaklaşık 40 

km 

Toplam    
Yaklaşık 

63 dk 

Yaklaşık 75 

km 
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7. Çok Sayıda Uçan Arabanın Aynı Bölge Üzerinde Eş Zamanlı Olarak Güvenli Bir 

Şekilde Görev Yapabilirliğine İlişkin Görüşlerimiz  

- Çok sayıda uçan arabanın aynı anda trafikte seyretmesi herhangi bir sorun teşkil 

etmeyecektir. Yollarda bulunan ve Kuantum Havada Süzülmesi için gerekli olan 

mıknatısların uçan arabamızın tavanında da bulunması sayesinde uçan arabalar 

birbirlerinin üstünden geçebilecektir. Bugün sollama olarak adlandırdığımız hareket 

gelecekte zıplama olacaktır. Başka bir değişle uçan arabalar birbirlerinin üzerinden 

zıplayarak birbirlerini geçebileceklerdir. 

- Trafikte değil de okul önünde çocuğunu okuldan almak için uçan arabaların biriktiği 

durumu düşünürsek bu durumu düzenli birikim diye isimlendirebiliriz. Düzenli birikimde 

uçan arabalar yine birbirlerinin üzerinde birikerek ilk gelen ilk gider mantığı ile yer 

değiştirerek dağılacaklardır. Başka bir değişle, birinci veli çocuğunu beklerken ikinci veli 

birincinin üstüne üçüncü veli de ikincinin üstüne gelecektir. Birinci veli çocuğunu 

aldığında ikinci ve üçüncü veli bir seviye alçalacak ve ikinci veli çocuğunu aldığında sıra 

üçüncü veliye gelecektir. Yani aşağıdan yukarıya doğru tek tek çocuğunu alan birikimden 

çıkarak ve güvenli bir şekilde seyrine devam edebilecektir. 

- Düzensiz birikim durumları için ise mesela geniş bir piknik alanına bir çok aile uçan 

arabası ile gelmişse uçan arabamızın sahip olduğu teknoloji ve yapay zekâ sayesinde 

ortamda ne kadar uçan araç bulunursa bulunsun herhangi bir problem yaşanmayacaktır. 

Uçan arabaların içindeki yapay zekâ araçların birbirine tehlikeli bir şekilde 

yakınlaşmalarını önleyecektir. Yapay zekâya rağmen zorla araçlar birbirine yaklaştırılırsa 

kaza kaçınılmazdır. Bu durumu köprü üzerindeki inatçı keçi problemi ile açıklayacak 

olursak yapay zeka öncelik sırası vererek keçilere geçiş üstünlüğü sağlayacaktır lakin 

keçiler illa aynı anda karşıdan karşıya geçmek isterlerse kafa kafaya çarpışıp köprüden 

aşağı düşeceklerdir. 
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- Bununların dışında tasarımımız için kullanılacak yolların üzerlerinde hız detektörleri 

bulunacaktır, bu detektörler hızlı giden araçlara yakınlarında o araçtan yavaş giden bir 

araç olduğunda aracın yavaşlaması gerektiği hakkında bir bildirim gönderecek ve 

sürücünün yavaşlamasına olanak sağlayacaktır. Sürücü yavaşlamayıp hızlı bir şekilde 

önündeki araca yaklaştığında aracın yapay zekâsı otomatik olarak aracın üste çıkması yani 

zıplaması için itici motorları çalıştıracaktır.  

- İticilerin olası çalışmaması durumunda arka ve ön tamponlarda bulunan mıknatıslar 

araçların yakın temasını önleyecektir, aracın yapay zekâsı itici motorlardan yanıt 

alamadığında bunu sürücüye bildirerek sürücünün ani bir fren anında hazırlıklı olmasını 

sağlar. 

8. ÖTR Sonrası Revizyonlarımız ve Yeni Fikirlerimiz 

Çizim 11 – Uçan Arabamızın ÖTR’deki Hali 

 

 

Çizim 12 – Uçan Arabamızın FTR’deki Hali 

 

- Dezavantajlı bireylerin uçan arabamızı kullanabilmeleri için çalışmalar yaptık. 

- Uçan arabamızın toplu ulaşımda kullanılması için çalışmalar yaptık. (Uçan Araba 

Servisi ve Uçan Katar kavramları) 

- Güvenlik tedbirleri ve acil iniş ile ilgili fikirlerimizi değiştirdik. (Uçan Araba 

İstasyonu Kavramı) 
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- Tasarımlarımızın bilimsel dayanaklarını açıkladık. Bilim alanındaki güncel gelişmeleri 

nasıl aracımıza uyarladığımızı yine ilgili makalelere atıfta bulunarak açıkladık. 

- Alternatif enerji kaynakları ve yapay zekâ konusunda öğrendiğimiz yeni bilgiler 

ışığında mevcut düşüncelerimizde değişiklikler yaptık. 

- Malzeme mühendisliği ve matematiksel modelleme alanındaki güncel makalelerden 

esinlendiğimiz yerleri atıflarda bulunarak belirttik. 

- Uçan arabalara özel trafik kurallarını düşündük (Sollama yerine zıplama) 
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