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1.Tasarımın Genel Tanımı 

    YOE geleceği yaşatmak için tasarlandı. Kullanıcıya oval hatları ile sıcak ve sevimli; kaslı yapısıyla, 

güçlü bir hissiyat oluşturmak için tasarlandı. Karada seyir için 3 adet 360 derece dönen yuvarlak (top 

formunda) teker üzerinde hareket etmektedir. Aracın önde bulunan tekeri içerisinde motor barındırır 

ve karada hareketi bu sağlar. Gövdesi alüminyum ve karbon fiber malzemelerle hem hafif hem de 

sağlamlığı hedeflemekte. Karada pervaneleri aracın sağına ve soluna yerleşen, havada aracın üs kıs-

mına yerleşerek  uçuş pozisyona geçen 4 adet elektrikli motorla çalışan uçabilen bir konsepttir.  

 

      a. Tasarımın Tarif Edilmesi 

Karada üç adet top teker üzerinde durur. Bu tekerler sayesinde ileri, geri, sağa ve sola  360 derece 

hareket kabiliyetine sahiptir. Uçuş pozisyonunu alırken yanlarda bulunan pervaneler yükselir ve aracı 

uçuş pozisyonuna taşır. 

 

                  b. Ebatlar  

En:160 cm yalnız gövde, 210 cm gövde+ pervaneler. 

Boy: 280 cm yalnız gövde 360 cm gövde+ pervaneler 

Yükseklik: 140 cm yalnız gövde  230 cm gövde+pervaneler 

Pervaneler: 280 cm pervane çapı 
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2. Tasarımınızı Alt Sistemleriyle Birlikte Açıklanması 

       Tamamen kolay kullanılabilirlik, her yere rahat taşınabilirlik hedefleyen YOE, 

• Tasarımın yere bağlantısı içerisinde  teker içi elektrikli motor bulunan 1 ve arkada motorsuz 2 

adet yuvarlak tekerle sağlar. 

• Yer ile teması ne kadar az olursa sürtünme o derece az olacak bu da enerji tasarrufu sağlayacaktır. 

• Kara pozisyonunda çapı 2.80 m olan pervaneler aracın yanına yerleşir olabildiğince az yer kaplar. 

• Aracın gövdesine bağlı, iç içe geçmeli uzayıp kısalabilen ve dengeyi kurabilen 4 adet kol elektrik 

motorlu pervaneleri yükselme anında yukarı taşır. 

• Aracın 4 adet kapısı yukarı yönlü açılır rahat bir biniş sağlar. 

• Araç kapı içleri, aracın gövde alt kısmı tamamen batarya için ayrılmış alanlardır. 
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3. Tasarım Görselleri 
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4. Tasarım Tanıtım Videosu 

 

https://youtu.be/Z8WKRIdyFZ4 

 

 

5. Tasarımınızın Kullanıcıya Sağlayacağı Faydalar. 

• Tasarımın kullanıcıya sağlayacağı en büyük fayda zaman tasarrufudur.  

• Bir uçak gibi yükselmek için hızlanmaya ihtiyaç duymaz veya bir helikopter gibi büyük bir 

gövde ve pervanelere sahip değildir.  

• Evinizin bahçesinde kuş uçuşu 50 kmlik bir mesafeyi yarım saat içinde gitmenizi sağlar oysa bu 

mesafe kara yoluyla 2 katına hatta 3 katına bile çıkabilir. 

• Trafiğe takılma gibi durumunuz olmaz. 

• Cep telefonunuzla senkronize olur, uygulama üzerinden koordinatlarını belirttiğiniz konuma ko-

laylıkla ulaşabilir. 

• Elektrikle şarj olabilir yakıt için elektrik bulunan herhangi bir yer yeterlidir. 

• Küçük ebatları ve 360 derece yön kabiliyeti sayesinde yatay ve dikey hareket ederek en dar araya 

bile girer park sorunu yaşatmaz. 

•  Uygulama ile sürücü olmasa bile belirtilen yere kendi gidebilir. Sizi bulunduğunuz yerden alabi-

lir. 

• Yukarı açılan kapıları dar alanda dahi biniş ve iniş kolaylığı sağlar. 

• YOE Özgün tasarımı ve gelecekçi yapısıyla sizi ayrı bir dünyanın içine çeker. Araçtan asla in-

mek istemezsiniz. Gökyüzünde olmak sizi hiç olmadığı kadar özgür hissettirir. 
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6. Tasarımın Özgün Yönleri 

• Kara ve uçuş pozisyonunda yer değiştiren pervaneler. Alan tasarrufu için düşünülmüştür. 

(Emsalleri sabit kanatlıdır) 

• 360 derece dönen tekerleri aracın yatay giderek park etme halinde en zor aralara bile rahatça 

girmesini sağlar. 

(Kara ve hava araçlarında top teker değil yuvarlak teker kullanılmaktadır) 

• Tekerler sayısının 3 tane olması ve yerle temasının az olması sebebiyle enerji tasarrufu sağ-

lar. 

(Birçok otomobil 4 teker üzerinde hareket eder.) 

• Aerodinamik  tasarımı havayla etkileşimini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. 

(Kare veya dikdörtgen köşeli tasarımdan kaçınılmıştır) 

• Aracın küçük olması kadar rahat ve geniş olması da düşünülmüştür.  

(Araç tasarlanırken kullanıcı rahatlığı da planlanmıştır) 

• 2 Kişi gayet rahat bir şekilde araca sığabilir. 

(Tek kişi için tasarlanan bir araca göre daha avantajlıdır) 

• Aracın tasarımı pillerin eklenmesi için bolca alan sağlayacak şekilde yapılmıştır bu nedenle 

rakiplerine oranla daha fazla menzile sahip olacaktır. 

(Aracın alt ön arka ve kısımlarında pil yerleştirilecek alanlar düşünülmüştür) 

• Kapılarının dikey açılması hem gelecekçidir hem de kullanıcıya her dar alanda kolaylık sağ-

lar. 

(Günümüz araçlarının birçoğunun kapısı yatay açılır bu nedenle dar alanda sorun yaşar) 

• Aracın akıllı telefonlarla senkronize çalışması araç hakkında her türlü kontrol ve bilgiyi ya-

nımızda taşımamızı sağlar. 

(Çağın en önemli araçlarından biri olan akıllı telefonlarla senkronize olması onun gelecekçi 

pratik ve geliştirilebilir olmasını sağlar) 

• Sürücüsüz mod ile GPS kullanarak bulunduğumuz yere gelerek bizi alabilir. 

(Havada sürücüsüz bir otomobil gelecekçi bir fikirdir.) 

• Biz içinde olmasak dahi belirttiğimiz konuma gidebilir. 

(GPS ile senkronize çalışan bir otomobildir.) 

• Araç pil bilgisini araç sağlık bakım durumunu uygulama üzerinden kontrol edebiliriz. 

(Yakıt ve bakım bilgisini telefon uygulaması üzerinden görmek pratiklik sağlar.) 

• Aracın gülümseyen yüz ifadesini andıran bir ön tasarımı vardır. Sizin mutlu hissetmenizi 

sağlar. 
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7. Üretilebilirlik Hakkında Bilgi      

 a.Elektriksel Aksam 
   Temel olarak mekanik ve elektriksel olarak 2’ ye ayrılan aracımızın tasarımı büyük bir dikkatle yapıl-
mıştır. Enerji verimliliği açışından büyük bir önem arz eden bu tasarımda en ufak ayrıntılar düşünülerek 
optimum verim sağlanması planlanmıştır. 
   Aracımızın temel çalışma prensibi şebeke (220 V) elektrik enerjisi ile depolanan enerjinin akülerde 
depolanarak motorda kullanılmasıdır ve motor sürücü devresi ile motorun kontrolü sağlanacaktır. 
 
   b. Bataryalar 
   Araçta genel olarak kurşun-asit veya lityum-polimer olmak üzere 2 tip akü kullanılabilir. Kurşun-asit 
aküler az maliyetli, bakımı kolay ancak ağır ve ilerleyen saatlerde gerilim düşümü yaşanan aküler iken, 
lityum-polimer aküler ise hafif ve bitinceye kadar sabit gerilim verebilen ama yüksek maliyetli ve ba-
kımı zor akülerdir. Ancak aracımız hem karada hem hava da çalışması planlandığından ötürü ağırlığı 
daha az olan lityum polimer akülerle tasarımı planlanmıştır. 
 
   c. Motor ve Sürücü Devresi 
   Motor, akülerden gelen elektrik enerjisinin sürücü yardımıyla kontrol edilip hareket enerjisine dönüş-
tüğü elektrik aksamıdır. Verim olarak daha iyi olduğu için fırçasız doğru akım motorları tercih edilme-
lidir.  
   Motor sürücü devresi ise kalkışlardaki fazla akım çekilmesini en aza indirir ve enerji verimliliğini 
sağlar. Ayrıca hız kontrolü de sürücü devresi ile sağlanacaktır. 
Bu 3 ana başlık halinde üretime sunulması planlanan aracımızın kargo taşımacılığı gibi bir çok alanda 
örnekleri olması ve kullanılacak olan malzemelerin belirli teknolojik seviyeyr erişmesinden ötürü üre-
timi ve kullanıma sunulması mümkündür. 

 

 

 

8. Kullanıcı Güvenliğini Nasıl Sağlayacağı 

{Herhangi bir tehlike anında acil iniş için hangi tedbirleri düşündünüz? Açıklayınız. } 

     YOE güvelik açısından iki önemli özellik barındırır. Karaya yakın konumda acil iniş gerekirse 

aracın alt kısmında olan dev balonlar aniden şişer ve aracın olabildiğince yumuşak iniş yapmasını 

sağlar.  

 

      Eğer 200 m ve daha yüksekten acil bir yükseklikte acil iniş gerekirse araç paraşüt açar. 

Buna ek olarak aracın alt kısmındaki balonlar şişer yere düştüğünde daha yumuşak bir iniş sağlar. 

dengeli bir şekilde yavaşça aşağı inmesi sağlar. 

 

     Aracın koltukları hafif olması gerekliliği sebebiyle sünger malzemeden düşünülmüştür. Koltuk 

içerisinde bir paraşüt barındırır acil iniş anında araç pervane kollarını olabildiğince araçtan uzağa 

açar üst kısmındaki cam tavan açılır, araç koltukla beraber sürücüyü fırlatır ve paraşütle inişi sağ-

lanır. 
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    Aracın 4  adet elektrikli motor ile havalanması öngörülmüştür eğer elektrikli motor sayısı 8 

adete aracın bir taşıyıcı kollarında bulunan elektrikli motor sayısı 2 olacaktır. Olası bir motor mo-

tor sorununda diğer motor arıza yapan motoru tolere edecek ve aracın sorunsuz bir şekilde inişini 

sağlayacaktır. 

    Ayrıca acil durumlar için, (aracın havadan en uygun konuma geri dönebilmesini sağlayacak) 

100 kW gücünde ek bir batarya yerleştirilecektir. 
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9. Şartnamede Tanımlı Senaryoyu Uygulanması 

Her bir adım için irtifa, süre ve hız bilgilerini de içerecek şekilde senaryoyu uygulama metodu-

nuzu görselleştirerek pdf formatında ekleyiniz. 

 

a.  Hangi Rotalar Kullanıldı? 

 

 

• Rota1:Evinin önünden  5 km yolu karadan,  

• Rota2: 60 m nehir ve 3 km ormanı havadan, 

• Rota3: 30 km çevre yolunu dinlenme tesisine kadar karadan, 

• Rota4: Dinlenme tesisinden B şehrine kadar olan 15km mesafeyi havadan   takip edildi. 

 

b. Nerede Karadan ve Hangi Hızda? 

• Rota1: Evinin önünden azami hız 30km/h ile 5 km caddeye çıkan yolu karadan, 

• Rota3: 30 km çevre yolunu dinlenme tesisine kadar karadan 70km/h hızla… 

c.  Nerede uçuş modunda, hangi irtifada ve hangi hızla seyrederek 

• Rota2: Nehir ve ormanı uçuş modunda 60km/h hızla 

• Rota4: Dinlenme tesisi ve B şehri arasındaki kuş uçuşu 15 km mesafeyi 60km/h hızla 
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d.  Ne Kadar Sürede? 

• Rota1: Evden Nehir kenarına 5km mesafeyi 30km/h azami hızla 10 dakikada karadan 

• Rota2: Nehir ve ormanı 3km mesafeyi havadan 60km/h hızla 5 dakikada havadan 

• Rota3: Çevre yolundan dinlenme tesisine giden 30 km yolu 70km/h  azami hızla 25 dakikada 

karadan 

• Rota4: Dinlenme tesisinden B şehrine 60km/h hızla 15 km mesafeyi 15 dakikada havadan 

• Park: Yatay park etme özelliği ile 1 dakikada park süresiyle rotayı tamamlar. 

            Evden çıkış, yükselme ve alçalma süreleri de dikkate alınarak maximum 56 dakikada rotayı 

tamamlar. 

 

10. Karada Seyir İçin Performans Değerleri 

 

Boş	Ağırlığı	 573	lb	 240	kg	

Dolu	Ağırlığı	(Maks)	 795	lb	 420	kg	

Taşınabilir	Ağırlık	Kapasitesi	 220	lb	 180	kg	

Maks.	Hızı	 54	kt	 160	km/h	

Tekerlek	Sayısı	 3	

Aktif	Tekerlek	Sayısı	(Çekiş)	 1	

Motor	Çıkış	Gücü	 2	x	200	hp	 2	x	300	kW	

Güç	Türü	 Elektrikli	Bataryalar	

Yolcu	Kapasitesi	 																		2	

Gidebileceği	Maximum	Menzil	 											250	km	

Batarya	Türü	 			Lityum	Polimer	

Kapasitesi	 									350	kw	
 

 
     Boş ağırlığı yaklaşık 240 kg olması beklenen aracımız hem karada hem havada gidebilme özelliğine 
sahip olacaktır. Havada haraket halinde 4 adet motorun 4 üde tam kapasite çalışırken karada hareket 
halinde iken sadece ön 2 motor çalışacaktır.  Böylelikle batarya tüketiminde artı bir verim elde edilebi-
lecektir.  
       Gidilebilecek Maksimum Menzil nominal şartlar üzerine hesaplanmıştır. Sabit 90 km/h hızı ile ha-
reket halinde toplam 250 km gidebilmesi beklenmektedir. 
       Bu şartlarda günümüz teknoloji lityum polimer bataryaların (350 kW) sarj süresi 2 saattir. 
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11. Uçuş İçin Performans Değerleri 

 

Boş	Ağırlığı	 573	lb	 240	kg	

Dolu	Ağırlığı	(Maks)	 795	lb	 420	kg	

Taşınabilir	Ağırlık	Kapasitesi	 220	lb	 180	kg	

Maks.	Hızı	 						120	km/h	

Pervane	Sayısı	 4x200	hp	

Motor	Çıkış	Gücü	 							2	x	200	hp	 4	x	300	kW	

Güç	Türü	 Elektrikli	Bataryalar	

Yolcu	Kapasitesi	 															2	

Çıkabileceği	Maximum	Yükseklik	 											500	mt	

Batarya	Türü	 				Lityum	Polimer	

Kapasitesi	 											350	kw	
 

       Aracımız havada hareket halinde iken 4 adet motorun 4’üde tam kapasite çalışacaktır. 1 adet 300 
kW gücünde olan motorlarımız 350 kW gücünde olan bataryalar ile yaklaşık 25 dakika havada kalma 
özelliği olacaktır. 
       Günümüz teknolojileri göz önünde tutularak bataryaların ağır olması dolayısıyla daha yüksek güçte 
batarya gücüne çıkmak çok mantıklı olmamakla beraber havada kalma süresine etki etmemektedir. 
Teknolojinin de ilerlemesi ile batarya gücü artırılarak havada kalma süresi de aynı oranda artırılabilmesi 
söz konusu olacaktır. 
      Ayrıca acil durumlar için, (aracın havadan en uygun konuma geri dönebilmesini sağlayacak) 100 
kW gücünde ek bir batarya yerleştirilecektir. 
      Havada gereken durumlarda ve insansız da kullanılabilmesi adına LTE teknolojisi de yer alacaktır. 
Haberleşme ve uzaktan kontrol lte ile de sağlanabilecektir. 

 

12. Tasarım Hangi Çevre Koşullarında Görev Yapabilecektir? 

    Araç hava pozisyonunda yoğun rüzgardan olumsuz etkilenecektir. Pervaneler denge sistemi 

üzerine kurulmuş olsa da, yağmur kar ve fırtınalı havalarda karadan sürüş tercih edilmelidir. Ka-

palı bir araç olduğu için aracın sürücüsü olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecektir. 

    Fiziki çevre ele alındığında, araç 36 metrekarelik herhangi bir düz alanda uçuş pozisyonuna 

geçmesi için yeterlidir, Bu sebeple şehir içi ulaşım, dağlık arazi (üzerinde düzlük alan bulunan), 

ormanlık arazi (üzerinde düzlük alan bulunan), gemi, gibi yerler aracın yükselmesi ve iniş yapması 

için müsaittir. 

    210 cm en, 360 cm boy, 230 cm yükseklik ebatları düşünüldüğünde günümüz karayollarında 

rahatlıkla ulaşım sağlar. YOE bir arazi aracı değildir bu nedenle stabilize yollar ulaşım için kulla-

nılmamalıdır. 
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13. Çok Sayıda Uçan Arabanın Aynı Bölge Üzerinde Eş Zamanlı Olarak Güvenli Bir Şe-

kilde Görev Yapabilirliğine İlişkin Görüşlerim 

    Aracın sağında, solunda, üstünde, altında, önünde ve arkasında kameralar ve sensörler 

bulunacaktır. 

     GPS Bağlantısı 

     Araç GPS sistemiyle uyduya bağlanacaktır. Bu sistem üzerinden diğer araçlarla iletişim ha-

linde olarak görev yapabilir 

    Hareket Sensörleri 

    Araç üzerinde bulunan sensörler sayesinde hareketleri algılar etrafındaki araçların hareketi ve 

yönü konusunda fikir sahibi olur. Sürücü istese dahi bir objeye çarpamaz, sensörler buna engel 

olur. 

    Isı Sensörleri 

    Isı sensörleri sayesinde etrafında bulunan canlı ve cansız varlıkları ayırt edebilir buna göre 

güvenli hareketler sağlar 

    Kameralar 

    Araç bulunduğu bölgenin üç boyutlu haritasını çıkarır. Tüm yüzeyleri tespit eder. Araç içeri-

sindeki ekrana görsel olarak bunu yansıtır. Sürücü istese dahi bir düz yüzeye çarpamaz, sensör-

ler buna engel olur. 

 

 

 

 

14. Sistemin Seyrüsefer, İniş ve Kalkış İçin Kullanacağı Yöntemler 

• Denge hızlanma ve yükselmeyi 4adet elektrikli motorlara bağlı pervaneler ve bunları denge-

leyen 4 adet kol ile sağlamaktadır. 

• Kara pozisyonundan uçuş pozisyonuna geçerken yanlarda bulunan 4 adet elektrikli motora 

bağlı pervane yükselerek aracı taşır hale gelir. 

•  Her bir pervanenin çapı 280 cm olarak düşünülmüştür. 

•  Aracın yükselmesi için 36 metrekare düz alana ihtiyaç vardır. 

• Seyrüsefer için pervanelerin hızları ve yönlerini kontrol edebilecek bir yazılım düşünülmüş-

tür. 

• İniş için 36 metrekare düz bir alana ihtiyaç vardır. 
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15. Ön Tasarım Raporumu Baz Alarak Tasarımıma İlişkin Yapmış Olduğum Revizyonlar 

Veya Ortaya Koyduğum Yeni Fikirler. 

• Aracın genel tanımı ve alt sistemleri daha anlaşılır biçimde tekrar yenilendi, 

• Üretilebilirlik konusu ‘Elektriksel aksam, Bataryalar, Motor ve Sürücü Devresi’ baş-

lıkları altında tekrar ele alındı, 

• Kullanıcı Güvenliğine koltuk içi paraşüt, kullanıcıyı fırlatma sistemi, ek motor ve 

bataryalarla dengeyi tolere etme sistemi eklendi, 

• Görsellere konsol ve koltuk tasarımı eklendi, 

• Senaryonun uygulaması daha anlaşılır şekilde yenilendi, 

• Kara ve uçuş performans ve ağırlık değerleri daha somut eklendi, 

• Aracın ebatları ile ilgili bilgiler eklendi, 

• Aracın kalkış için ihtiyaç duyduğu alan özellikleri bilgisi eklendi, 

• Aynı bölgede eşzamanlı uçan araçların güvenli sürüşü için ihtiyacı olan sistemler 

eklendi, 

 

 

  

 

 


