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Final Tasarım Raporu 

1- Tasarımınızın genel tanımını yapınız. 

 

Aracımız arkada kalın tek teker önde ise arkadakine nazaran ince iki teker olmak üzere 

toplam 3 tekerleklidir.Arka teker diğer araçlardan farklı olarak 90 derece dönebilmektedir. Bu 

da aracı park ederken veya park yerinden çıkarken çok kolaylık sağlamaktadır. Araçta 3 çift 

motor(pervane ) bulunmaktadır yani 3 sağda 3 solda olmak üzere toplamda 6 pervane 

bulunmaktadır. Bu pervaneler aracın bir parçasıymış gibi araç kaportasına gizlenmiştir. 

Dışarıdan bakılınca normal bir araca benzer ve helikopter ve dronlar gibi pervaneleri dışarıda 

olmadığı için tehlikeli de değildir ayrıca araca spor bir görüntü sağlar. Hibrit yakıt sistemine 

sahip olan aracımızda benzinli ve elektrikli motor olmak üzere iki farklı enerji kaynağı 

birlikte kullanılır.Aracımızda LiFePO 4 (lityum-demir-fosfat)piller kullanılacaktır. Ayrıca araç 

her frene basıldığında, yokuş aşağı giderken vs. boşa harcanan enerji aracın pilini şarj etmek 

için kullanılacak. Bu sayede karbon salınımı düşük, çevreci ve yakıt maliyeti az, ekonomik bir 

araç olacak. Araçta oturma yerinin arkasında havalandırma delikleri bulunmaktadır bu 

delikler ile ısınan motor parçalarının soğutulması yapılacaktır. Araç karbonfiber malzemeden 

yapılacak böylece hafif ve sağlam olacaktır. 

 

2-Tasarımınızı alt sistemleri ile birlikte açıklayınız. 

 

1- İtki Sistemleri: 

a. Motor: Araçta benzinli ve elektrikli olmak üzere iki motor(hibrit motor) 

bulunacaktır. Benzinli motorumuz klasik araçlardaki gibi güçlü ve ağır değildir 

nedeni elektrikli motorun benzinli motora güç desteği yapıyor olması.  

b. Pervane: Aracın uçması için motorlarda bulunan döner bir milin üzerine 

yerleştirilmiş, uygun bir aerodinamik biçim verilmiş palalardan oluşan itme 

gücü sağlayan alet. Kısaca motorlardan aldığı güç ile aracın havalanmasını 

sağlayan parça. 

c. Batarya: Hibrit araçlarda bulunan elektrikli motor için gerekli enerji 

bataryalardan sağlanır. Bu bataryalar aracın benzinli motoru sayesinde şarj 

olabildiği gibi ayrıca şebeke elektrik hatlarından da şarj olabiliyorlar. Batarya 

da LiFePO 4 (lityum-demir-fosfat)piller kullanılacaktır 
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2- Kabin Elemanları: 

a. Koltuk: Sürücünün oturması için kullanılmıştır 

b. Direksiyon: Direksiyon, aracın karadayken yön değiştirmesini sağlayan bir 

alettir.Yani tekerlekleri kontrol eder.  

c. Lövye: Aracın havada yön değiştirmesini sağlayan alettir. Yani pervaneleri 

kontrol eder 

d. Multimedia: Sürücünün müzik dinlemesi, film izlemesi, kitap okuması, oyun 

oynaması için kullanılmıştır 

e. Oto pilot Butonu: bu buton sayesinde araç sürücünün belirlediği güzergaha 

otomatik bir şekilde gider. Ancak oto pilot kullanımı günümüzde %100 

güvenli olmadığı için her ihtimale karşı oto pilot kullanımı tamamen otomatik 

değildir. Sürücü’nün yolda uyumaması için en az 1 dakikada bir lövye ye 

dokunmak zorundadır. Eğer sürücü lövye ile temasını keserse 1 dakika sonra 

sürücü ikaz edilir ve lövyeye dokunması sağlanır. 

f. Go Home Butonu:  Bu buton sayesinde sürücü aracı kullanamayacak bir 

durumdaysa ve ya hava şartları aracı yere indirmeye müsaade etmiyorsa 

(rüzgar,sis vs) araç en yakın ILS (Aletli İniş Sistemi) olan alana iniş yapar. Oto 

pilottan farkı inişi de otomatik olarak yapabilmesi. 

g. Balistik Paraşüt Butonu: Araç herhangi bir sebeple yere çakılırken 

kullanılırsa aracın ve yolcunun yere yumuşak iniş sağlamasını sağlar.  

h. Yolcu Paraşütü: Aracı değil sadece yolcuyu kurtaran paraşüttür. 

i. Göstergeler: Araç da ki pervanelerin dönüş hızları herhangi bir aksaklık olup 

olmadığını, motor bilgisi, sıcaklığı, hız, devir vs nin göründüğü ekrandır. 

 

3- Yer Tahrik Sistemleri: 

a. Tekerlek: Yaptığı dönme hareketi sayesinde sürtünme kuvvetini yenerek 

aracın karada kolayca hareket etmesini sağlar. 

b. Hibrit Motor: Araçtaki enerji formu olan benzin ve elektirk enerjisini mekanik 

enerjiye çeviren makinedir 

c. Direksiyon: ;Aracın yön tayini için kullanılır 

 

4- Araç Yapısalı 

a. Motor Yapısalı: Araç hibrit motora sahiptir 

b. Kabin Yapısalı: Kabin tek kişiliktir  
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c. Kaporta Yapısalı: Araç karbonfiberden yapılmıştır  

 

5- Uçuş kontrol Sistemleri: Hava aracının uçuşunu sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için 

kullanılır 

 

 

3-Tasarımınızın kullanıcıya sağlayacağı faydaları yazınız. 

 

• Kokpit içerisinde bulunan multimedia özelliği sayesinde müzik dinleyebilir, film 

izleyebilir, haber okuyabilir. Bu sayede zamandan tasarruf ederek eğlenceli bir biçimde 

seyahat etmeyi sağlar. 

• Ayrıca multimedia da ki sesli haber okuma özelliği ile multimediadan okunan haberleri 

dinleyebilir. Böylece haberi okumak için gözünü yoldan ayırmaya gerek kalmadan 

haberi dinleyerek güvenli bir şekilde seyahat edebilir 

• Araç havada iken herhangi bir aksaklık yaşanırsa (görüş mesafesinin düşmesi, 

sürücünün aracı kullanma yetisini kaybetmesi vb.) veya kullanıcının isteği 

doğrultusunda oto pilot devreye sokulabilir. Böylece sürüş güvenliği sağlanmış olur. 

Ayrıca sürücü seyahat ederken bir yandan başka işlerle de meşgul olabilir yani 

zamandan tasarruf etmiş olur. 

• Aracın dört bir yanında bulunan mesafe sensörleri ile aracı park ederken güvenlik ve 

kolaylık sağlanır. 

• Aracımızdaki arka tekerlek 90 derece açı ile dönebilmektedir. Bu da kullanıcıya aracı 

park ederken ve ya park yerinden çıkarırken büyük kolaylık sağlar. 

• Uçan aracımıza dışarıdan bakıldığı zaman normal araba görünümündedir ve pervaneler 

aracın kaportasına gizlendiği için aracı kullanmak normal araç kullanmak kadar 

kolaydır.  

• Araç hibrit teknolojisi ile çalıştığı için yakıt masrafı çok azdır. Hibrit araçlar toplam 

sürüşün nerdeyse yarısını elektrik enerjisiyle gerçekleştirir. Böylece gidilen yolun 

yarısı bedavaya gidilmiş olur. Ayrıca hibrit aracların karbon salınımı diğer araçlara 

oranla çok daha azdır bu da doğaya yani insanlara daha az zarar demektir 
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• Hava araçlarında kompozit malzemeler, özellikle 

çok yüksek dayanım/ağırlık oranı, korozif 

ortamlarda iyi özelliklerinin olması ve uzun 

ömürlü olmaları nedeniyle tercih edilmektedir. 

Yandaki resimde kompozit malzemelerin metal 

malzemelere göre dayanıklıkları 

karşılaştırılmıştır. Aracımızın şasesi, kaporta 

parçaları ve diğer bazı parçalar karbonfiberden 

üretilecektir. Karbonfiber aracın kullanıcıya 

sağladığı bazı faydalar şunlardır:  

 

o Hafiflik: Aynı boyutta ve hacimdeki çeliğe göre 4-5 kata kadar daha hafif olan 

yapısı sayesinde ağırlığın önemli olduğu yerlerde büyük avantaj sağlar. Aracın 

daha hızlı gidebilmesi için ağırlık son derece önemlidir. 

o Yüksek Mukavemet: Mekanik uygulamalarda, dışarıdan gelecek herhangi bir 

darbeye karşı beklenmedik sonuçların ortaya çıkmaması için, malzemenin 

gerekli en uygun cevabı veya davranışı verebilmesi istenir. Buda yukarıdaki 

tablodan anlaşılacağı üzerine karbon fiber malzemede mevcuttur. 

o Kalıcı Renklendirme: Kompozit malzemelere, kalıplama esnasında reçineye 

ilave edilecek pigmentler sayesinde istenen renk verilebilir. Bu işlem ek bir 

masraf ve işçilik gerektirmez. Yani aracın boyasının çizilme derdi yoktur 

o Korozyona Ve Kimyasal Etkilere Karşı Mukavemet: Kompozit malzemeler, 

hava etkilerinden, korozyondan ve çoğu kimyasal etkilerden zarar görmezler. 

o Titreşim Sönümlendirme: Kompozit malzemelerde süneklik(esneyebilirlik) 

nedeniyle doğal bir titreşim sönümleme ve şok tutabilme  özelliği vardır. 

 

 

 

 



7 
 

4-Tasarımın özgün yönlerini tanımlayınız. 

 

Projeye geliştirirken incelediğimiz uçan araçların geneli dron seklindeydi. Yani normal bir 

aracın üstüne 4 pervane takılıp uçan araç yapılmıştı. Bu tasarımların bizce en büyük 

dezavantajı pervanelerin konumları ve kapladıkları yer. Gün geçtikçe artan dünya nüfüsüna 

uygun bir araç tasarımı olduğunu düşünmediğimiz için biz tasarımımızdaki pervaneleri aracın 

kaportasına gizledik. Böylece görsel olarak daha şık görünmesinin yanında pervanelerin 

konumu ve daha az yer kaplamasından da az riskli bir tasarım gerçekleştirmiş olduk.  

Aracımızda 6 tane pervane/motor kullandık ve bu pervane/motorları 3 çift halinde kullandık. 

Bunun nedeni aracın arka kısmına takılan 2 pervane/motor büyüklüğüyle aynı boyuttaki 

pervane/motorları ön kısma sığdıramadık. Biz de aynı boyda pervane koymak yerine 

arkadakilerden daha küçük2 çift pervane tasarlayıp ön kısma 4 tane pervane/motor 

yerleştirdik. Böylece hem görsel olarak uygun hem de aracı kaldırabilecek kadar güçlü/büyük 

pervaneler kullandık. 

Aracı tasarlarken birçok araçta olmayan balistik paraşüt, yolcu paraşütü, go home butounu 

gibi eklentiler ekledik. Bu sayede araç ve sürücü güvenliği maksimim seviyeye çıkarılmış 

oldu. 

Ayrıca incelediğimiz araçlar fosil yakıtla çalışan ve ya elektrik enerjisi(güneş paneli) ile 

çalışan olarak iki kategoride toplandı. Her iki enerji türünün de kendine göre avantaj ve 

dezavantajı bulunmaktaydı. Örneğin fosil yakıtın avantajı aracın daha hızlı hareketini saglar 

ve yakıt bitince hızlı bir şekilde doldurabilirsin dezavantajı ise doğayı kirletmesi ve pahalı 

olması. Elektrik enerjisinin dezavtajı ise enerji akülerde cok fazla depolanamaz ve biten 

aküyü doldurmak için fazla zaman gerekir, avantajı ise doğayı koruması ve maliyetidir. Biz 

tasarımımızda bu iki teknolojiyi birleştirdik yani hibrit teknoloji kullandık. Yeri geldiği 

zaman fosil yakıt yeri geldiği zaman elektrik enerjisi kullanarak kullanıcıya maksimum fayda 

sağlanmak amaçlandı.  

Normal araçlarda öndeki 2 tekerlek hareket yönünü tayin etmek için kullanılır. Bizim 

aracımızda buna ek olarak istendiği zaman arka tekerlekte 90 derecelik bir acıyla 

dönebilmekte. Park yeri bulma ve park yerinden çıkma konusunda sıkıntılar yaşayan 

kullanıcılar için çok faydalı olacagını düşündüğümüz bir tasarım. 
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Uçan araçlarda genelde lityum iyon piller kullanılır biz ise aracımızda Lifepo4 kullanacagız. 

Nedeni:LiFePO 4 pillere Lityum iyon pillerin daha gelişmiş versiyonu denilebilir. Yurtdışında 

kullanılmasına rağmen ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştır. 320volt.com adlı web 

sayfasındaki bilgilere göre LiFePO 4 piller soğuktan çok daha az etkilenir yüksek 

sıcaklıklarda tam akım verir, yüksek akım ile çok hızlı şarj olabilir. Yüksek güç gerektiren 

projelerde kullanılırlar. Lityum iyon pillere göre depolamada daha yavaş bir kapasite kaybı 

vardır, raf ömrü uzundur. Ayrıca Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği kısmında 

LiFePO 4 pillerin güvenilirliğini detaylıca anlattık. Bu bilgiler aracımızda kullanılmak için en 

doğru pilin LiFePO 4 olduğunu göstermektedir 

 

 

5-Üretilebilirlik konusunda bilgi veriniz.  

Aracımızın şase, kaporta ve diğer bir 

çok parçası kompozitten/ 

karbonfiberden üretilecektir. Üretim 

Yöntemi olarak Vakum infüzyon 

tekniğini kullanmayı hedefledik.      

Vakum infüzyon tekniği, kompozit 

yapıdaki matrisi oluşturan reçineyi, 

vakum basıncıyla kalıp içindeki 

lamine yapının içine aktaran sisteme 

verilen isimdir.  Bu teknik klasik el yatırma yöntemine göre daha iyi mekanik sonuçlar 

vermektedir.  Ayrıca el yatırması tekniğinde olduğu gibi üretim sürecinde, üretimi yapan 

kişinin yeteneğinden bağımsız olan bir üretim şeklidir.  Vakum infüzyon yönteminin 

avantajları şunlardır: 

• Üretilen ürün boşluk içermez. Reçine, her türlü boşluğu vakum yardımıyla doldurur. 

• Üretilecek parçanın boyutu ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. İnfüzyon işlemi ikinci bir 

yapıştırma/ bağlama olmadan gerçekleşebilir. 

• Üretim işlemi kaliteli bir şekilde gerçekleşir ancak El yatırması yönteminde, işlemin kalitesi 

büyük ölçüde çalışanlara bağlıdır. 

• İnfüzyonda stiren emisyonu neredeyse sıfırdır ve çok daha temiz bir çalışma ortamı sağlar. 
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• 65/35 cam/reçine oranı infüzyon işlemi için normaldir. %40’a kadar reçine tasarrufu 

sağlanabilir 

• Daha az insan gücüyle daha hafif ve kaliteli sonuç elde edilebilir. 

• Çok sağlam bir kalıba ihtiyaç yoktur. 

• El yatırma yönteminde kullanılan kalıplar bu yöntem için düzenlenerek kullanılabilir.  

Tüm bu avantajlara rağmen Vakum infüzyon yönteminin diğer polimer matrisli kompozit 

üretim yöntemlerine göre dezavantajları da mevcuttur. Bunlar:  

• İşlem basamakları kısmen karmaşıktır. 

• Düşük viskoziteli reçine kullanımı mekanik özellikleri olumsuz etkileyebilir. 

• Reçine ile ıslanmamış bölgeler kalabilir; bu da pahalı atık malzemeye neden olabilir. 

Ancak bu dezavantajlar gerekli çalışmalar yapıldığı ve önlemler alındığı sürece dezavantaj 

olmaktan çıkmaktadır. 

 

6-Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliğinin nasıl sağlandığını açıklayınız. 

Güvenlik projeyi tasarlarken öncelikli hedeflerimiz arasında gelmektedir. Pervaneler herhangi 

bir sebeple kırılıp diger canlılara zarar verebilir. Ayrıca araç havadayken pervaneye kuş, 

yabancı cisimlerin çarpması veya motorun arıza yapması aracın düşmesine sebep olabilir. Bu 

tür problemleri önlemek için güç-itki-tahrik sisteminin güvenliğinin sağlanması gerekir. 

Güvenilirliği sağlamak için aldığımız önlemler: 

• Araçta 6 tane pervane bulunmakta ve bu 

pervaneler aracın kaportasına gizlenerek araç 

karada giderken diğer araçların ve canlıların bu 

pervanelere temas edip zarar görmesi 

engellenecektir. Havada giderken de diğer 

araçlar ve havadaki canlıların bu pervanelere 

temas etmesi ve zarar görmeleri 

engellenecektir. Yandaki şekilde kaportanın 

içine gizlenmiş pervane görülmektedir 
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• Pervaneye çarpan kuşlar pervaneleri kırabilir veya motoru yakabilir. Ayrıca herhangi 

bir sebeple kırılan pervaneler diğer canlılara zarar verebilir. Bu yüzden pervanelerin 

üst ve alt kısımları pervanenin dönüş hızını etkilemeyen , pervaneye kuş vb. cisimlerin 

çarpmasını engelleyen kümes teline benzer 5x5 cm boşluklardan oluşan çelik tel ile 

kapatılacaktır.Böylece dışarıdan pervaneye herhangi bir cisim çarpması engellenecek 

ve herhangi bir sebeple kırılan/kopan pervanelerin diğer canlılara zarar vermesi 

engellenecektir. Sonuç olarak pervaneye 

gelen hava etkilenmemiş yani pervane 

hızı etkilenmemiş,  kuş gibi pervaneye 

zarar verebilecek canlılar engellenmiş, 

herhangi bir sebeple kırılan pervanelerin 

diğer canlılara zarar vermesi engellenmiş 

olacaktır. Yan taraftaki resimde aracın 

pervane korumalarına eklenmiş çelik tel 

ızgaralar görülmektedir.  

 

• Aracın tasarımında kullanılan 6 pervaneden/motordan herhangi birinin arızalanması 

durumunda geriye kalan 5 pervane/motor ile araç sorunsuz ilerleyebilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Yani herhangi 5 motor/pervane aracı sorunsuz bir şekilde hareket 

ettirebilir. Böylece havada 1 pervane/motorun arızalanması aracın performansı hiçbir 

şekilde etkilenmeyecek ve kullanıcıya sürüş güvenliği sağlayacaktır. 

 

 

Araç hibrit yapıya sahip olduğu için elektrikli motorun kullanması gereken enerji pillerde 

depolanması gerekmektedir. Piller kontrolsüz kullanıldıklarında tehlikeli olabilirler. 

Televizyonda cep telefonu patlayan/yanan insan haberleri görmüşüzdür. Basınca, sıcaklığa, 

tahrip edilmeye, düşmeye karşı tepki gösterip yanabilir veya patlayabilirler. Enerjiyi 

depolamak için kullanılan çeşitli türde piller mevcuttur. Bu pillerin bazı avantaj ve 

dezavantajları vardır. Biz projemizde LiFePO 4 (lityum-demir-fosfat) pil kullanarak 

bataryanın güvenilirliğini sağlamış olduk. LiFePO 4 Bataryanın güvenilir olma sebepleri 

şunlardır: 
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• LiFePO4 Bataryada lityum demir fosfat kullanımı, lityum kobaltat ve lityum 

manganatın güvenlik tehlikesini tamamen çözmektedir. Lityum kobaltat ve lityum 

manganat, sürücünün yaşam güvenliğini tehdit eden güçlü bir çarpışma altında 

patlayacaktır ve demir fosfat Lityum, zorlu güvenlik testlerine tabi tutulur ve en kötü 

trafik kazalarında bile patlamaz. 

• LifePO4 Batarya çok güvenli, emniyetli ve stabil bir kimyaya sahiptir. Kıvılcımlara 

dayanıklıdır ve yanıcı değildir.  

• LifePO4 Batarya aşırı şarj veya deşarjda parlama yapmaz. 500 dereceye kadar termal 

stabiliteye dayanır. 

• LifePO4 Yüksek çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir (-20 C/+70C ).  

• Zehirsizdir. Sürücüye ve doğaya karşı diğer pillere göre daha zararsızdır 

• Kısaca lityum iyon ya da lityum iyon polimer pillerden çok daha stabil, güvenli ve 

cevre dostudur 

• Aşağıdaki tabloda lityum-iyon batarya teknolojilerinin karşılaştırması görülmektedir. 
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7-Gürültü azaltma ile ilgili çözümlerinizi açıklayınız. 

7.1-Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

Çevresel gürültü azaltılınca dolayısıyla yolcu kabin iç gürültüsü de azalmış olacaktır. 

Çevresel gürültü önlemlerine ek olarak:  

• Yolcu kabininde cam kenarlarına ses yalıtım fitili yerleştirilecek . 

• Ayrıca aracın yolcu kabini cam kısımlar hariç ses yalıtım bariyeri (EPDM  kauçuk 

bariyer) ile kaplanacaktır. Bu bariyerin kalınlığı 2.8 mm olup 45 desibele kadar ses 

yalıtımı sağlayabilmektedir. 

7.2-Çevresel Gürültü 

İnsanların sesi algılaması, ses ölçüm cihazlarının sahip olduğu miktar değişimleri gibi 

değildir. 10  dB‟lik  ses  değişimleri  önceki  gürültünün  iki  katı  gürültü  duyuluyormuş  

etkisi  yaratabilir,  yani  insanların  gürültüyü  algılayışı  sıradan  bir  toplama  işlemiyle 

saptanamaz .  Ancak sesi ölçebilmek için ses basınç düzeyi kullanılmaktadır. Birçok 

kaynaktan  dolayı  olan  ses  basınç  düzeyleri  toplamı  aşağıdaki formül ile 

hesaplanabilmektedir  

 

 

Yani örnek olarak bir helikopteri ele alırsak: 

Standart bir helikopterin yaydığı gürültü  

seviyeleri 90-110 dB aralığındadır(Yandaki 

resimde bazı helikopterlerin gürültü seviyesi 

verilmiştir.)ve 10 dB‟lik bir gürültü düşümü 

%50 den fazla bir gürültü azalması olarak 

algılanacaktır. 
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Çevresel gürültüyü azaltmak için aldığımız önlemler şunlardır: 

• Özellikle sivil havacılıkta ve etkileşimli bir çevrenin olduğu alanlarda uçakların ve 

helikopterlerin uçuşlarına belli kurallar  altında  izin  verilmektedir. Bu  kontrol  ve  yönetim 

mekanizması uçan araçlarda da uygulanarak, iniş alanlarının ve uçuş yüksekliklerinin 

sınırlanması ile veya  uçuş  rotalarının  tren  raylarını,  otobanları  takip  etmesi  gibi  

zorunluluklar getirilerek gürültü kirliliğini azaltabiliriz  

• Helikopter, uçak vs araçlarda gürültü azaltma yöntemlerinin en yaygın kullanılanı ve en etkili 

sonuç vereni ve aynı zamanda  en ucuz olan yöntemi pala ucunu modifiye ederek ses azaltma 

yöntemidir. Genel olarak  palanın  ucundaki  geometriyi değiştirmek,  havanın  akışının ve  

girdaplarının  değişimini sağlar  ve  böylece gürültü karakteristikleri değişir.  Her pervane için 

2-4 dB arasındaki gürültü bu yöntemle azaltılabilir. Yan taraftaki resimde bazı pala ucu 

örnekleri verilmiştir. Bizde kendi araç 

tasarımızda en uygun palayı seçerek 

gürültü miktarını azaltmayı 

planlamaktayız.. Benzer pala uçlarını 

deneyerek en uygun palayı aracımız 

için kullanmayı hedeflemekteyiz.  

• Araç hibrit teknoloji ile 

tasarlandığından kullanırken çevreye 

verdiği gürültü miktarı minimuma indirilmektedir 

• Aracımız karbonfiber parçalar kullanılarak yapılacaktır. Tasarımda kullandığımız karbonfiber 

malzemelerin hafif, sağlam olmasının yanında titreşimi sönümleyici özelliği de vardır böylece 

titreşimle dağılan gürültü azalacaktır. Özellikle gürültünün en fazla geldiği yerlerden olan 

pervaneler karbonfiber kompozitten yapılacaktır.  MEB’in 2011 basımı Uçak Bakımı 

kitabında pervane yapısı hakkında şu ifadeler yer almaktadır : “Kompozit pervanelerin birkaç 

avantajı da şöyledir; hafiftir, aşırı derecede kuvvetlidir. Ayrıca kompozitler titreşimleri ve geri 

fırlamaları yutar, korozyonlara ve zararlara karşı koyacak şekilde yapılır.” 

• Uçan araçlardaki bir gürültü kaynağı da, aerodinamik gürültü yoluyla hava akımını delen 

parçalar tarafından meydana gelmektedir. Dron şeklinde tasarlanmış uçan araçların aksine 

tasarımımızda aracın yüzeyi mümkün olduğunca kaygan bir dış yüzeye sahip olması 

amaçlanmıştır. Böylelikle  hava akımına minimum direnç sağlayarak aerodinamik gürültüyü 

azaltılacaktır. 
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• Pervane nin kolları sayısındaki miktar arttıkça çıkan ses miktarı 

azalacağı için pervanemizin kollarını helikopter pervanesi gibi 4 

kol yapmayıp 20 kol yaptık böylece çıkan ses miktarında azalma 

olmasını amaçladık 

• Elastik ses sönümleyici bağlantı elemanları pervaneyle aracın 

kaportası arasına yerleştirilen ve titreşimlerin pervaneden 

havaya taşınmasını engellemeyi amaçlayan elastik 

kanal elemanlarıdır. Bu Malzemeyi aracın pervanesinin 

bulunduğu kısma monte edip pervaneden çıkan titreşimleri 

maksimum derecede sönümlemeyi hedefledik 

 

 

8-Aracın Güvenlik – Emniyet ile alakalı çözümlerini açıklayınız. 

8.1-Uçuş Güvenliği 

 

Uçan aracın kara yolunda da gitme özelliğine sahip olduğundan aracımızda normal 

otomobillerde olduğu gibi direksiyonda airbağ bulunmaktadır. Bu airbağ araç kara yolunda 

seyir halindeyken kaza yaparsa patlayarak sürücünün can güvenliğini sağlayacaktır. Ancak 

aracın havadaki güvenlik önlemleri karadaki önlemlerden daha önemlidir. Çünkü havada 

gerçekleşebilecek bir aksaklık veya kaza durumu çok ciddi sonuçlar doğurabilir. 

 

Hava araçları en güvenilir  araçlar olarak kabul edilmelerine rağmen yapılan kazaların ölümle 

sonuçlanma ihtimali yüksektir. Aviation Safety Network ün, 2019 yılı uçak kazası 

istatistiklerine göre. 2019 yılında Dünya genelinde yaklaşık 39 milyon uçuşun yapıldığı 

biliniyor. Bu yıl gerçekleşen ölümcül kaza oranı 2 milyon uçuşta 1 olarak açıklandı. Ayrıca 

2019 yılında toplam 20 havayolu uçak kazasında toplam 283 kişi yaşamını yitirdi. Yani 

yapılan uçuşlara göre gerçekleşen kaza oranları gayet düşük ancak yapılan kazalarda ölüm 

oranları gayet yüksek. 
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Aracımız tek kişilik tasarlanmıştır ve havada gerçekleşebilecek en kötü senaryolar 

düşünülerek aracımızın güvenlik elemanları tasarlanmıştır. Uçuş güvenliği için alınan 

önlemler şunlardır: 

• Aracımızda oto pilot sistemi olacaktır. Oto pilot sistemi kötü hava koşullarında, yoğun 

trafikte, sürücünün meşgul olması gereken bir işi olması durumunda(telefonla konuşmak vb.),  

sürücünün aracı kullanmak için kendini iyi hissetmediği durumlarda, acemi sürücünün aracı 

kullanmak için kendini yeterli görmediği durumlarda sürücü tarafından aktif edilerek seyahat 

güvenli bir hale getirilir. Bu sistemin çalışma mantığı şöyledir: 

o Sürücü, aracın olması gereken durumunu uçuş bilgisayarına ve/veya oto-pilot 

konsoluna girer. 

o Aracın çeşitli yerlerinde bulunan sensörler aracılığıyla aracın anlık durumunu 

sürekli olarak kontrol eden uçuş bilgisayarı, sürücünün bildirdiği veya daha 

önceden girilmiş olan koşullarla anlık durumu karşılaştırır. 

o Aradaki sapma miktarını hesaplayan uçuş bilgisayarı, bu sapma miktarını 

azaltacak yönde aktüatörlere (kontrol yüzeylerinin hareketini sağlayan hidrolik 

veya elektronik hareket unsurları) kumanda verir. 

o Kontrol yüzeyleri sayesinde aracın hareketi sağlanır. Araç hareketine devam 

ederken uçuş bilgisayarı hala anlık olarak aracın durumunu, istenilen durumu 

ve sapma miktarını gözlemler. 

o Sapma miktarı sıfıra yaklaşıp, istenilen durum ile aracın durumu eşitlenmeye 

yaklaşırken, uçuş bilgisayarı kumanda şiddetini yavaş yavaş azaltarak istenilen 

durum elde edildiğinde aracın da tamamen stabil olmasını sağlar. 

 

 

• Araçta balistik paraşüt bulunmaktadır. Bu paraşüt sayesinde aracın motorunun 

arızalanmasında, yakıtının bitmesinde veya herhangi bir sebeple araç yere çakılıyorken 

kokpitte bulunan balistik paraşüt butonuna basarak   tüm uçak( yolcusu ile birlikte) 

güvenli olarak yere indirilir. Ayrıca her ihtimale karşı sürücünün kendine ait paraşütü 

de bulunmaktadır. Balistik paraşüt arıza yaparsa sürücü kendi paraşütünü kullanarak 

güvenli bir şekilde yere inebilir. Ayrıca araç yere çakıldığında içindeki yakıttan dolayı 

patlamaması için araç yere çakılma esnasında araçtaki yakıt tahliye edilir böylece araç 

yere çakılınca araçta yakıt olmadığı için aracın patlama ihtimali de ortadan kalkar. 
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• Aracı kullanmak için özel sürücü belgesine ihtiyaç vardır. Bu belgeyi almak için 

verilen eğitimde aracı otonom hale nasıl getirecekleri, acil durum anında balistik 

paraşütü ve sürücü paraşütünü nasıl kullanacaklarını ve temel sürüş bilgilerini almaları 

gerekmektedir. Bu sayede uçuş güvenliği sağlanmış olur 

8.2-Siber Güvenlik  

 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği(ITU) siber güvenlik kavramının tanımını geniş bir 

şekilde siber ortamın ve kullanıcıların varlıklarının korunabilmesi için kullanılabilecek olan 

tüm uygulamalar, teçhizat, düzenleme ve sair vasıtayı dahil edecek şekilde yapmıştır. 

Maalesef siber ortam ise her gün çeşitli vesilelerle gördüğümüz üzere her zaman için çok 

güvenli değildir. 

Raporumuzun bu bölümünde GNSS, spoofing ve jamming konuları üzerinde durulacaktır. 

Konya Teknik Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Harita 

Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı Başkanı Prof. 

Dr. Muzaffer Kahveci  

“Uydularla Konum 

belirleme ve Navigasyon 

Sistemleri ve Türkiye 

Açısından Önemi” başlıklı sunumunda: “ABD’nin GPS ile yakalamış olduğu bilimsel ve 

askerî stratejik başarılar diğer gelişmiş ülkelerin de ilgisini çekmiş, bunun sonucunda farklı 

ülkelere (Rusya, AB, Çin, Japonya, Hindistan) ait yeni uydu sistemleri geliştirilerek kullanıma 

girmeye başlamıştır. Bu ülkelere ait uydu sisteminin farklı isimlerle (Glonass, Galileo, Beidou 

vb.) yaşantımıza girmesiyle bunlara genel olarak “GNSS” adı verilmiştir. GNSS artık yalnızca 

navigasyon ve askerî amaçlı değil günlük yaşantımızın hemen her aşamasında kullanılan, 

dünyanın her yerinde ve her zaman, gerçek zamanlı ve yüksek doğruluklu konum, hız ve 

zaman belirlenmesine olanak veren bir sistem hâline gelmiştir.” dedi. Sunumunun bir başka 

kısmında “Her ne kadar bazı düzenlemeler yapılmış ve söz konusu teknolojinin sahibi 

olan ülkelerden Rusya ve ABD ile ICAO arasındaki yazışmalarla da bazı taahhütlerde 

bulunulmuşsa da GNSS altyapısına sahip ülkelerin hak ve yükümlülüklerini detaylı 

olarak düzenleyen, teknolojiyi kullanan ülkelerin egemenlik hakları, bireylerin özel 
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hayatlarının gizliliği ve sair kaygılarına cevap veren bir uluslararası antlaşma halen 

yapılamamıştır” diye devam etti. 

GNSS’nin artık ülkelerin askerî, siyasi ve teknolojik projelerine ek olarak özellikle konumuz 

olan  uçan araç projelerinde de vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir, ancak söz konusu 

teknolojiye ilişkin mevzuatın gerek uluslararası gerek ulusal bazda hala yeterince 

düzenlenmemesi bu teknolojiyi kullanan ülkemiz için sorun oluşturmaktadır. 

Bu sorunu çözmek için ilk etapta dünya çapında olmasa da en azından bölgesel(Türkiye) ve 

millî bir konum belirleme sistemine sahip olunması gerekmektedir. GNSS’nin niçin yerli ve 

milli olması gerektiğini aşağıda belli bir kısmını vereceğimiz Havacılık ve Uzay Hukuku 

Komisyonu Başkanı Avukat Nazlı Can’ın  yazısından daha iyi anlayabileceğiz.  

Havacılık ve Uzay Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Nazlı Can  “Uydularla Konum 

Belirleme ve Navigasyon Sistemlerinin Siber Güvenliği” yazısında: ”GNSS ile ilgili önemli 

bir hususun, şifreleme olmayan ve kimlik doğrulama gerektirmeyen sivil sinyallerin bilhassa 

jamming (gerçek sinyali bastıracak kuvvette hatalı bir sinyal yaratma) ve spoofing 

(saldırganın kullanıcının sistemine veya bilgisine kullanıcının kendisiymiş gibi davranarak 

yetkisiz erişimde bulunması) tehditlerine açık olduğuna dikkat çekti.” 

Avukat Nazlı Can’ın bahsettiği bu riskler hata sonucu veya farkına varmadan 

gerçekleşebileceği gibi saldırı(terör saldırısı vs.)amaçlı da meydana gelebilir. 

Uydularla konum belirleme ve navigasyon sistemlerinin de özellikle “jamming-frekans 

bozma” ve “spoofing-sahte sinyal”saldırılarına maruz kalabilirler. Spoofing veya jamming in 

tanımını kısaca yapmak ve örnek vermek gerekirse:  

Jamming : Jamming saldırısı GNSS’e yönelik en belirgin tehditlerden biridir. Standford 

Üniversitesi’nden Sam Pullan’a göre radyo frekansına müdahale GNSS kullanıcıları için 

önemli bir endişe vesilesi olmuştur ve bundan böyle de devam edecektir. Şöyle ki; 

kullanıcının ekipmanına sinyaller erişene ve de işlenene kadar zayıflamaktadır. Zayıflayan 

sinyallere ise kötü niyetli ya da kazaen müdahale etme olanağı da bu nedenle mümkündür. 

Jamming’ e örnek verecek olursak:  

• Ocak 2007’de San Diego Kaliforniya’da aniden hava trafik kontrolörleri sistemlerinin 

arızalandığını fark etmiştir. Ayrıca doktorların çağrı cihazları ve San Diego 

limanındaki çeşitli techizat, ATM cihazları ve cep telefonları da durmuştur. Sorunun 
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kaynağı ise üç gün sonra anlaşılmıştır. Amerikan Donanması yeni bir telsiz 

karıştırması (radio jamming) teknolojisi denediğini açıklamıştır. 

• Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da üç traktör treyleri büyüklüğünde jammer 

Güney Kore’nin uydu navigasyonunun bloke edilmesi amacıyla çeşitli defalar 

kullanılmıştır. 2012 yılında ise en uzun GPS saldırısı Kuzey Kore tarafından Güney 

Kore’ye karşı düzenlenmiştir. Saldırı 16 gün sürmüş ve neticesinde 1106 uçak ve 254 

gemi etkilenmiştir. 

• 2013 yılında New Jersey’de Newark Liberty International Havaalanı’nda görüş 

mesafesinin sınırlı olduğu zamanlarda kullanılabilmesi amacıyla GPS uyumlu iniş 

sistemi kuruldu. Bilinmeyen bir nedenden ötürü günde iki kere sistemin kapanması 

dolayısıyla sorun yaşandı. Aylar süren araştırma sonunda sebebin New Jersey 

Turnpike’daki tek bir kamyon sürücüsünden kaynaklandığı görüldü. Otobanda ücret 

ödememek için jammer taktıran şöfor havaalanı sistemini de tıkadığı fark edildi. 1 

Nisan 2014’te de Rus GNSS sistemi GLONASS 200 km’ye kadar hatalı veriler 

sağlamıştır. Sistemdeki iki uydu bir saat içerisinde tamir edilmişse de sorun ertesi 

güne kadar devam etmiştir. Sorunun sebebi raporlara mühendislik hatası olarak 

geçmişse de siber saldırı neticesinde olmuş olabileceği de iddia edilmektedir. 

Spoofing: GNSS’e yönelik bir diğer siber saldırı da spoofing vasıtasıyla yapılabilir. Spoofing 

saldırısında saldırgan kullanıcının sistemine veya bilgisine kullanıcının kendisiymiş gibi 

erişebilmektedir. GNSS sinyallerinin de sahte taklitlerinin yapılabileceği iddia edilmektedir. 

Prof. Dr. Ir. E. Theunissen’a göre GNSS ile ilgili siber güvenliği sağlayabilmek için şifreleme 

ve kimlik doğrulama önemlidir. Sivil GPS sinyalleri ise bu iki özellikten yoksundur ve bu 

nedenle de spoofing saldırılarına açıktır. Hatta maalesef bu saldırılar çok düşük maliyetli basit 

ekipmanlarla dahi yapılabilmektedir. Örnek vermek gerekirse: 

• Teksas Üniversitesi 2013’te yaptığı bir deney ile sadece 1000 USD’lik bir masrafla 

hazırladıkları yazılım ve donanım ile hem 65 metrelik 80 milyon USD değerindeki 

yatı hem de bir insansız hava aracını bu yöntemle yanıltmıştır. 

Örneklerden de görülebileceği üzere sistemin siber güvenlik zaafiyetleri çok ciddi sonuçlar 

doğurabilmektedir. 
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9-Tasarım görselinizi ekleyiniz. 
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Ürün Agacı: 
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•Balistik Paraşüt Butonu

•Yolcu Paraşütü
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Uçuş kontrol Sistemleri
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