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Final Tasarım Raporu 

 

1. Tasarımınızın genel tanımını yapınız. 

 

Tasarım, çevreye zararlı fosil yakıtların kullanımını azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji 

kaynakları ile şarj olabilen elektrik enerjisi ile beslenmektedir. Aracın çeşitli ortam şartlarında 

hareket etmesini sağlayacak mekanizma, tasarım görüsü ve alt sistemler bulunmaktadır. 

Otomobil, D sınıfı bir 4x4’ün minimum ölçülerinde, yolcuların gerekli durumlarda uçmasına 

imkân tanıyacak, gerekli durumlarda arazi şartlarında hareket etmesini sağlayacak şekilde 3 

temel sürüş dinamiğini barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Araçlara haricen ulaşabilen uçuş 

modülü ile şehir içindeki en yakın bir uçuş modülü çağrılarak aracın uçuşa hazır olması 

sağlanabilmektedir. Seviye 2 otonom sürüş sistemleri ile daha konforlu ve emniyetli bir sürüş 

sağlanmaktadır. Araç karada 416 km, havada ise 75 km menzile sahip olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Uydu temelli seyrüsefer sistemleri kullanılarak, karasal sistemlerin beklentileri 

karşılayamayacağı her tür coğrafya üzerinde hareket imkânı sağlanabilmiştir. Uçuş esnasında, 

siber saldırılara karşı koyabilmek ve mevcut sürüşü emniyete alabilecek emniyet sistemleri 

bulunmaktadır. Tasarım aşamasındaki bu araç, bir uçan araba konsepti içinde üst düzey 

konfor özelliklerini bir arada barındırması, karayolu ve arazi üzerinde seyir edebilmesi ve 

uçabilmesi sayesinde alternatif yöntemlerden ayrışması sonucunda, ticari olarak tercih 

edilebilirliğin artması hedeflenmiştir. Tasarımı alternatif fikirlerden ayıran en önemli özelliği 

ise, tek başına bir uçan araba konsepti ile sınırlı olmayıp geniş bir ekosistemin oluşmasına 

imkân sağlayacak olmasıdır. Her araç için özel bir uçuş modülü gereksinimi olmayacağından, 

tüketicilerin maddi olarak kolay erişebilmesi de sağlanmış olacaktır. Tüm bunların yanında, 

askeri amaçlarla kullanılabilir bir ürün ortaya koymak da hedeflenmiştir. Zor doğa şartlarında 

ve güvenlik endişelerinin bulunduğu bölgelerde, askeri personelin taşınması amacıyla tercih 

edilebilecek bir ulaşım aracı olabilecektir.  

 

2. Tasarımınızı alt sistemleri ile birlikte açıklayınız. 

 

Araç havada ihtiyaca bağlı olarak çeşitli irtifalarda hafif rüzgârda uçuş 

gerçekleştirebilmektedir. Bunun yanında, asfalt zeminde ve arazide ilerleyebilmektedir. Dört 

tekerden tahrik edilen (4x4) bir sistem bulunmaktadır. Karada seyir sürecinde, tekerler üzerine 

montajlanmış halde 4 adet HUB motordan güç alınmaktadır. Motorlar birbirinden bağımsız 
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olarak çalışabilmesi sayesinde gereken durumlarda yalnızca önden çeşitli veya arkadan itişli 

olarak farklı sürüş modlarında da çalışabilmektedir. Bunun yanında, arazi şartlarında gereken 

durumlarda motorlarda bulunan güç dağılımı değiştirilerek, lastiklerin saplanması gibi zorlu 

durumlardan kurtulabilmek mümkün olabilecektir.  

Uçma işlemi dikey iniş-kalkışlara müsaade edecek şekilde 4 pervaneden beslenen uçuş 

modülü yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Pervanelerin farklı güç ve devirlerde çalışması 

sayesinde, aracın havadaki hareketleri sağlanmaktadır. Rüzgar nedeniyle savrulmaların önüne 

geçebilmek amacıyla, sensörlerden alınan geri bildirimler anlık olarak dikkate alınarak motor 

güçleri veya devirleri değiştirilebilmektedir. Araç üzerine yerleşebilen uçuş modülü yalnızca 

gerektiğinde araca ulaşmaktadır. Böylelikle yalnızca ihtiyaç anında araca monte olarak 

gereksiz bir yük teşkil etmemektedir. Uçuş modülünün araca monte edilmesinden sonra, 

pervanelerin elektriksel beslemesi, otomobil üzerindeki batarya grubundan sağlanmaktadır. 

Pervaneler otonom olarak jiroskop, ivmeölçer, altimetre, GPS, ultrasonik mesafe sensörleri ve 

görüntü işleme yazılımları ile desteklenmiş kameralar yardımıyla uçuş gerçekleştirmektedir. 

Altimetre yardımıyla, aracın bulunduğu konumun basınç değerine göre deniz seviyesinden 

yüksekliğinin ölçülmesi sağlanacaktır. Jiroskop yardımı ile aracın ufuk çizgisine göre açısal 

olarak kaçıklığının tespit edilerek motorlara geri bildirimlerin anlık olarak iletilmesini 

sağlanacaktır. İvmeölçer yardımı ile aracın eksenel olarak ani hızlanma ve yavaşlama 

durumlarında tespit edilerek düzgün ve kontrollü bir uçuş gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Hem otomobil (araç) hem de uçuş modülü temaslı olarak şarj edilebilmesinin yanı sıra 

temassız şarj ünitesi sayesinde yakındaki bir şarj istasyonuna otonom olarak giderek şarj 

olabilmektedir. Böylelikle aracın yalnızca şarj istasyonlarının uygun konumlarında bulunması 

ile bataryalar doldurulabilecektir. Uçuş modülü ise tamamen otonom bir sistem olması 

sayesinde insana ihtiyaç duyulmaksızın şarj olabilmektedir. Bu ekosistemin alt 

bileşenlerinden olan temassız şarj istasyonları ile uçuş modüllerinin bataryaları 

doldurulabilmektedir. Bu amaçla mevcut benzin istasyonlarının çatılarına bu uçuş 

modüllerinin park halinde konumlanarak şarj olabilmesi planlanmıştır. Böylece, ilave bir alan 

veya büyük bir yatırım maliyeti gereksinimi olmayacaktır. Bunun yanında, fosil yakıtların 

kullanımının azalması durumunda ihtiyaç duyulmayacak olan kurulu benzin istasyonları 

tekrar aktif olarak kullanılabilir hale gelmiş olacaktır. 

Araç üzerinde seviye 2 kısmi otomasyon sistemi bulunarak sıcaklık, rüzgâr hızı, ultrasonik 

mesafe sensörleri, kameralar ve ilave sefer sistemleri yardımı ile daha emniyetli ve konforlu 

bir sürüş sağlanması düşünülmüştür. Bu sensörler yardımı ile aracın otomatik frenleme 
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yapması mümkün kılınmıştır. Öndeki ve arkadaki aracın seyir hızlarına ve mesafelerine 

bakılarak hız ayarlaması yapılabilecektir. Otomatik park edilebilmesinin sağlanabilmesi 

amacıyla, ultrasonik mesafe sensörleri kullanılarak programlanacaktır. Ön, arka ve aracın 

altında yer alan kameralar yardımı ile aracın otoyolda şerit takibi (çizgi izleme) yaparak yarı 

otonom ilerleyebilmesi sağlanacaktır. Otonom sürüş sitemlerinin yanı sıra otonom iniş ve 

kalkış da uçan arabanın bileşenleri arasındadır.  

Araç içerisinde, yolcuların keyifli seyahat etmesini sağlayacak akıllı ekranlar yer alacaktır. 

Akıllı telefonlar ile senkronize olarak sürüş esnasında, ihtiyaç duyulan her tür iletişim ve 

eğlence ihtiyacının bu şekilde sağlanabilmesi hedeflenmiştir. Seyahat esnasında, araç ve dış 

ortam bilgilerine yönelik olarak bilgiler de bu ekranlar vasıtasıyla yolculara iletilebilecektir.  

 

3. Tasarımınızın kullanıcıya sağlayacağı faydaları yazınız. 

 

Tekil kullanıcılar, bu aracı satın alarak şehir içi, arazi ve hava araçlarının sağlayacağı imkânı 

elde edebilecektir. 3 farklı araca ait performans tek bir araç ile sağlanabilmiş olacaktır. 

Karayolu ulaşımının en etkili yol olmadığı durumlarda, araç arazi üzerinde seyir ederek 

hedefe ulaşabilecektir. Şayet doğa şartlarının arazi zerinde ilerlenmesini engeller bir etkisi 

olursa araç uçuş modülü yardımı ile hedefe ulaşabilecektir. Araç görsel tasarım olarak mevcut 

uçan araba tasarımlarından da ayrışmaktadır. Uçuş ekipmanları ve sistemlerinin araç üzerinde 

katlanmış halde bulunmaması sayesinde çok daha şık ve estetik bir görünüm sunmaktadır. 

Böylelikle kullanıcıların aracı keyifle kullanabilmeleri sağlanabilmiş olacaktır. 

Aracın otonom özellikleri sayesinde, şehir içinde ve uçuş anında daha konforlu ve emniyetli 

olarak seyir etmesi sağlanmıştır. Pervane sisteminin harici bir batarya ile uçabilmesi 

sayesinde kullanılması gerekmeyen durumlarda araçtan bağımsız olarak park halinde 

bekletilmesi sağlanmıştır. Böylelikle, araç hafiflemiş ve enerji tasarrufu elde edilmiştir. Park 

halinde gereksiz bir yer kaplaması ve otomobilin park edilmesini zorlaştıran alan kaybı 

giderilmiştir. En yakın konumdaki herhangi bir uçuş modülü çağırılarak otomobile monte 

olmaktadır. Böylece, her uçan araba kullanıcısına ait bir uçuş modülü alınması zorunlu 

değildir. 7 adet uçan otomobil kullanıcısına 1 adet uçuş modülü bulunması yeterlidir. Aracın 

arazi şartlarına da uygun olması ve 4 tekerden tahrik edilmesi sayesinde her türlü zorlu şartta 

otomobilin yoluna devam edebilmesi ve bu esnada verimli bir batarya tüketimi sağlanacaktır. 

Böylece maliyetlerde oldukça azalmış olacaktır. Bu uçan araba konseptinin araç modelinden 
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bağımsız olarak birçok marka/model araç için kullanılması da mümkündür. Böylece yeni bir 

taşıt ekosistemi kurulmasının önü açılabilecektir. 

Aracın uçuşu esnasında, yolcuların seyir zevkinin de artırılması özellikle hedeflenmiştir. Bu 

amaçla araç kapıları üzerinde bel mesafesinde yer alan camlar ile yer manzarasının 

izlenebilmesi hedeflenmiştir. Aynı amaçla, araç tabanına konumlandırılan seyir camları 

yardımıyla da üzerinden geçilen bölgeler takip edilebilmektedir. Yolcu konforunun seyahat 

anında aşağıya ve yanlara bakma durumunda bozulması ihtimali üzerine ise çeşitli yüksek 

çözünürlüklü gözlem kameraları ile de manzara takip edilebilmektedir. Bu yönüyle, uçan 

arabanın eğlence ve turizm amacıyla kullanılabilmesi de düşünülmüştür.  

 

4. Tasarımın özgün yönlerini tanımlayınız. 

 

Tasarım, mobil uçuş modülüne sahip olması sayesinde diğer birçok benzerinden 

ayrışmaktadır. Benzerlerinde uçuş sistemi genel anlamda kanat mekanizmaları ile 

sağlanmaktadır. Bu yöntemde ise 4 pervaneli bir sistem yardımı ile helikopterlerden de 

ayrışılmıştır. Konsept tasarımı diğerlerinden ayıran bir diğer özellik de arazi aracı konseptine 

de uygun bir yaklaşım geliştirilmiş olmasıdır. Bu sayede her türlü arazi şartında karadan ve 

havadan (deniz hariç) yol almak mümkündür. Mevcut araçlar genellikle 1 ve 2 kişinin seyahat 

etmesini mümkün kılmaktadır. Bu tasarımda ise, 5 yolcunun seyahat etmesine olanak 

sağlanmıştır. 

Bu tasarıma en çok benzeyen 2 araç, “Audi-airbus drone taxi” ve “Uber VTOL” olarak tespit 

edilmiştir. Audi ortaklı geliştirilen tasarımda, aracın mobil bir drone yardımıyla hareket 

etmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda, araç ve uçuş modülünün 2 farklı sistem olması 

düşünülmüştür. Bu yönüyle mevut tasarıma benzemektedir. Ancak aracın kullanım amacı 

yetenekleri incelendiğinde, şehir içi ulaşımda trafik sıkışıklığında taksi olarak görev yapacağı 

anlaşılmıştır. Bizim tasarımımızda ise aracın her türlü koşulda kullanılması hedeflenmiştir. 

Uber VTOL ise tümleşik bir drone-otomobil sistemini barındırmaktadır. Bu yönüyle bizim 

tasarımımızdan ayrışmaktadır. Arıca Uber aracının kullanım amacı, sürücüsüz yolcu ulaşımı 

yapmaktır. 

Bunların yanında, uçan arabanın benzerlerinden en belirgin ayrıştığı nokta bir ekosistemin alt 

bileşeni olabilmesidir. Tasarım kapsamında, bir sürü uçan otomobil mantığı benimsenmiştir. 

Uçan otomobillerin tamamı birlikte bir mekanizma olarak algılanmaktadır. Her araca ait bir 

uçuş modülü sisteminin olmaması ve uçuş modüllerinin ihtiyaç duyulması durumunda araç 
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üzerine gelerek kullanılması sayesinde tüm araçlar birbiri ile etkin biçimde tek bir merkezden 

kontrol edilebilmiş olacaktır. Uçuş modüllerinin bir arada, belli bölgelerde bulunması ile 

sistemin denetlenmesi ve bakımı etkin ve kolay biçimde yapılabilecektir.  

 

5. Üretilebilirlik konusunda bilgi veriniz.  

 

Günümüzde, piyasa şartlarının olgunlaşması durumunda her türlü elektrikli otomobil 

üretilebilmektedir. Otomobil üzerinde üretimine sorun teşkil edecek bir sistem 

bulunmamaktadır. Uçuş modülünde, motorların tedarik veya üretimi konusunda çalışmalar 

yapılmalıdır. Motorların üretimi konusunda bir engel yoktur ancak Ar-Ge faaliyetleri ile 

motorun hafifletilmesi tasarıma avantaj sağlayacaktır. Projenin bir ekosistem olarak hayata 

geçirilebilmesi için Isparta örnekleminde (240.000 nüfuslu) en az 7 adet satış rakamına 

ulaşılması yeterlidir.  

Şase ve mekanik olarak fonksiyonellikler barındıran aksamlar paslanmaz çelik alaşımlar ile 

imal edilecektir. Mekanik yüklerin daha az olduğu bölgelerde ısıl işlem görmüş alüminyum 

alaşımlar kullanılabilecektir. Araç kaportası (kabuk) ve bazı iç döşemeler gibi yerlerde vakum 

infüzyon yöntemi ile imal edilecek karbon elyaf takviyeli kompozitler kullanılacaktır. Kalite 

hissiyatının artırılması amacıyla iç döşemeler yumuşak plastiklerden üretilecektir. 

Araç üzerinde yer alan 4 adet karasal itki sistemine ait HUB motorlar ve uçuş modülünde yer 

alan 4 adet BLDC motor beklentiler doğrultusunda rotor ve stator tasarımları yapılarak özel 

olarak sarılacaktır. Uçuşu sağlayacak olan pervaneler ise helikopter pervanelerinin imal 

edildiği polimer kompozit malzemeler kullanılarak imal edilebilecektir. Bataryalar standart 

olarak bulunan Lityum –ion pillerin seri ve paralel biçimde bağlanarak paketlenmesi ile elde 

edilecektir. 

Araç güvenlik sitemleri ve sensörler tedarikçi firmalardan satın alınacaktır. Ardından, birbiri 

ile iletişim halinde çalışarak geri bildirim verilebilmesi amacıyla programlanacaktır. 

Programların bir kısmı gömülü devreler ile gerçekleştirilecektir. Tüm sistem ise hem araç 

içinde hem dâhili hem de uzaktan bir harici depolama birimine yedeklenerek emniyetli bir 

biçimde aracın seyir sürecinde hatasız ve sorunsuz olarak yol almasını tesis etmiş olacaktır. 

 

6. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliğinin nasıl sağlandığını açıklayınız. 
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Sistemde, herhangi bir güç aktarım sistemi kullanılmaksızın doğrudan güç iletimi 

sağlanmaktadır. Uçuş modülünde yer alan tüm motorlara x, y ve z eksenlerinden bağlanmış 

olan üçer adet titreşim (ivmemetre) sensörü sayesinde motorların çalışması esnasında, motor 

titreşimleri anlık olarak kayıt altında alınacaktır. Titreşim grafikleri, sağlam motora ait 

titreşim grafikleriyle, veri işleme yazılımları yardımıyla sürekli olarak kontrol edilerek 

motorlardaki bir sorun “kestirimci bakım” teknikleriyle ciddi bir probleme dönüşmeden 

anlaşılabilecektir. Ayrıca uçuş sırasında motorlarda bir arıza olması durumunda sistem uyarı 

moduna geçerek, en yakındaki uygun konuma iniş yapmaya otomatik olarak yönelecektir. 

Aracın uygun bir iniş yapmasına imkân tanınmayacak bir arıza olması durumunda ise uçuş 

modülü üzerinde bulunan paraşüt sistemi ile kontrollü bir şekilde iniş yapılabilmesi 

hedeflenmiştir. 

Araçlarda bulunan elektronik sistemlerde herhangi bir sorun oluşması durumunda ise, araç 

üzerinde ve uzak depolama sisteminde yer alan harici iki yedek sistem ile yeniden başlatma 

işlemi yapılabilecektir. Yeniden başlama süreci tamamlana kadar mevcut yazılım devrede 

kalmaya devam edecektir. Yedekler üzerindeki veri tekrar aktif hale gelinceye kadar 

kontrollerde bir aksama olmaması sağlanacaktır. Araç üzerinde yer alan yedekler, dış 

müdahalelerden izole bir biçimde herhangi bir ağa bağlı değil, yalnızca araç üzerindeki ana 

sistemle ilişkilidir. Uzak yedek sistemi ise sürekli olarak yedeklemelerin yapıldığı ağ 

bağlantısı üzerinden görev yapan bir aygıttır. Uzak yedek sistemi tüm elektrikli araçlar için 

tek bir sunucu üzerinden gerçekleştirilecektir. Böylece, yedeklerin güvenliği tek bir noktadan 

profesyonel biçimde gerçekleştirilmiş olacaktır. 

 

7. Gürültü azaltma ile ilgili çözümlerinizi açıklayınız. 

a. Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

Uçuş esnasında karşılaşılan en önemli gürültü kaynakları motorlar, pervaneler ve rüzgâr sesi 

olarak bilinmektedir. Bu gürültülerin giderilebilmesi amacıyla çeşitli önlemler ve teknik 

tasarım değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, pervane sayısı 4 adet ile kısıtlanmış ve 

pervane çapları mümkün oldukça geniş tutulmaya çalışılmıştır. Böylece gereken motor gücü 

daha düşük devirlerde sağlanabilmiş ve uçuş için ihtiyaç duyulan itme kuvvetleri elde 

edilebilmiş olacaktır. Motorların elektrikle çalışması ve fırçasız motor olması sayesinde, en 

düşük seviyede gürültü oluşturacağı bilinmektedir. Rüzgâr sesinin azaltılabilmesi amacıyla da 

araç aerodinamik özelliklerine ve araç dış yüzeyinde kullanılan ekipmanların yüzey 

pürüzlülüğünün azaltılmasına odaklanılmıştır. Tasarımsal olarak uçuş yönünde, rüzgâra karşı 
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koyacak dik yüzeyler, olabildiğince azaltılarak direnç kuvvetlerinin azaltılması 

hedeflenmiştir.  

 

Bunların yanında, kabinin iç bölgesi ses yalıtım bandı ile kaplanarak kabin içindeki 

gürültünün azaltılması amaçlanmaktadır. Ses yalıtım bantları ile titreşim nedeni ile oluşan 

gürültüler haricindeki her tür gürültü izole edilebilecektir. Titreşim kaynaklı gürültülerin 

giderilebilmesi amacıyla ise titreşimli çalışan makinelerde sıklıkla kullanılan titreşim takozları 

kullanılacaktır. Pervanelerin araç ile bağlantılı olduğu bölgede ihtiyaca yönelik olarak gerekli 

ölçülerde imal edilen titreşim takozları kullanılarak titreşimler sönümlenmiş olacaktır. Ayrıca 

uçuş sırasında gürültünün daha fazla olacağı bilindiği için uçuş anında yolcuların gürültüden 

rahatsız olmaması için ve birbirleri ile iletişimi kolaylaştırmak için genellikle helikopterlerde 

kullanılan kulaklıklar bu sisteme entegre edilecektir.  

 

b. Çevresel Gürültü 

Kabin içinde gürültüye sebep olan faktörlerin büyük bir bölümü çevresel gürültülere de neden 

olabilmektedir. Bu nedenle öncellikle pervanelerin tasarımlarına ve malzemelerine 

odaklanılmıştır. Gürültü azaltma yöntemlerinden yaygın olarak kullanılan ve etkili sonuçların 

elde edildiği ve ilave maliyetler getirmeyen bir yöntem olan pervane kanadının (pala) uç 

geometrisinin modifikasyonu tercih edilmiştir. Kullanılan bu yöntem sayesinde çevreye 

verilen gürültüsü azaltılacaktır. Ayrıca pervane çapı ile gürültü arasında ters bir orantı olduğu 

da bilinmektedir. Bu sebeple pervane çapını arttırarak oluşacak gürültünün azaltılması 

amaçlanmaktadır. Bunların yanında, pervane çevresine yerleştirilen koruma çemberleri de 

pervaneleri korumakla kalmayıp gürültü yayılımını da engelleyecek şekilde görev 

yapacaklardır. Şekil 1’de modifiye edilmiş pervane ucu tasarımı görülmektedir. 

 

 

Şekil 1. Pervane ucu modifikasyonu 
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8. Aracın kullanacağı Seyrüsefer Sistemi’ni, o sistemin seçilme nedenleri ile 

açıklayınız. 

a. Uydu Temelli 

 

Bu sistem de uydu temelli GNSS sistem kullanılacaktır. Küresel navigasyon uydu sistemi 

olarak bilinen GNSS dünyadaki coğrafi konumu belirlemek için küçük uyduları kullanan bir 

uydu navigasyonu sistemidir. Çoğu GNSS alıcısının iki bileşeni vardır; anten ve işlem birimi. 

Anten uydu sinyallerini alırken, işlem birimi alınan sinyalleri algılar. Günümüzde uzaya 

gönderilen uyduların teknolojik altyapısı ve gönderilen uydu sayısı hızla artmaktadır. Buda 

konum doğruluğunu aynı oranda arttırmaktadır. Hızlı gelişmesi ve doğruluk oranının yüksek 

olması nedeniyle GNSS sistemi bu araçta tercih edilmiştir.  

 

9. Aracın Güvenlik – Emniyet ile alakalı çözümlerini açıklayınız. 

a. Uçuş Güvenliği 

Uçuş sırasında internet bağlantısı üzerinden rota üzerindeki hava durumu ve rüzgar şiddeti 

incelenir. Sistem rota üzerindeki tehditleri önceden belirleyerek alternatif rota veya acil iniş 

sistemini devreye alır. Hava durumunda gözükmeyip bulunduğu ortamda ani olarak artan 

rüzgâr hızının uçuşu olumsuz etkileyecek değerlere ulaşması durumunda, acil iniş 

protokolünün devreye alınacaktır. Uçuş esnasında camların ve kapıların açılması durumunda 

oluşabilecek istenmeyen durumların önüne geçebilmek amacı ile uçuşa geçtiği andan itibaren 

kapılar acil durumlar dışında kilitli kalacak ve camlar sadece 5cm açılarak sadece hava 

girişine olanak tanıyacaktır. Herhangi bir elektriksel arıza anında, uçuş modülünde bulunan 

batarya grubunun devreye alınır. Aracın düşmesi durumunda uçuş modülünün üst kısmında 

bulunan paraşüt açılır. Koltuk altında yer alan kask takılır. Ardından hava yastıkları patlar ve 

elektrik sistemi devreden çıkar. Tüm kapı vb. açılır elemanlar açık konuma gelir. Yangın 

anında, yangın söndürücü tüp ile acil müdahale edilebilir. Araç içindeki gürültünün rahatsız 

edici olması durumunda, uçuş kulaklıkları ve yolcu iletişim protokolü kullanılır. Arıza veya 

sağlık sorunu anında, otomatik olarak SOS mesajı ile 112 servislerine haber gönderilir. 

Yazılım kaynaklı bir problem oluşması durumunda sürücü manuel olarak ilgili firmaya uyarı 

göndererek yetkili kişiler tarafından araca uzaktan erişim isteği gönderilir bu istek sadece araç 
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içerisinden sürücü tarafından kabul edilebilir. Bu erişim isteği kabul edildikten sonra yetkili 

kişi veya kişiler sisteme uzaktan erişerek problem kaynağını tespit edip çözümünü hızlı bir 

şekilde gerçekleştirirler. Uçuş esnasında oluşabilecek herhangi bir mekanik problem 

durumunda araç acil iniş durumuna geçecektir. Mekanik problem sistemin diğer kontrol 

mekanizmalarını etkileyecek durumda ise pervaneler için acil durdurma sistemi manuel olarak 

devreye alınır. Ve koltuk altlarında bulunan kasklar takılır ve yine koltuk altlarında bulunan 

paraşütler ile araçtan tahliye olunur. 

 

b. Siber Güvenlik  

Anlık değişen şifreleme sistemi ve araç içi parmak izi okuyucu ile sisteme harici erişimler 

iptal edilir. Ancak bu önlemlerin yeterli olmaması durumunda ve sistemin hata vermesi 

durumunda bazı adımlar atılır. İlki, sistem internet bağlantısı kısa süreliğine kesilir, sürücü 

aracı kontrol etmeye başlar, sistem yazılımı yeniden başlatılır. İlk uygulama işe yaramazsa, 

bulut üzerindeki en yakın tarihli yedekleme verileri sisteme aktarılarak, siber sorunlar 

giderilmeye çalışılır. Son durumda ise, sistem offline konuma alınır, araç içindeki yedekleme 

diskinden sistem verileri fabrika ayarlarına getirilir ve acil iniş yapılır. 

Günümüzde internetin gelişmesi ile birlikte uydu üzerinden vb. yöntemlerle yapılan siber 

saldırılar artmaktadır. Araç havada hareket halinde iken kullanılan en önemli alt sistemler 

sensörlerdir. Bundan dolayı harici bir kaynaktan sensörlere yapılan siber saldırılar kazalara 

sebebiyet verebilir. Sisteme yapılacak sinyal karıştırma vb. jamming saldırılarına karşı 

kullanılabilecek belli başlı savunma sistemleri mevcuttur. Bu sistem için anti-jamming sistemi 

kullanılacaktır. Anti-jamming sisteminin en önemli avantajları hafif olmaları, aynı anda 

birden fazla karıştırıcıya karşı savunma işlemi yapabilmesi, düşük güç ihtiyacı ve geniş 

frekans aralığında çalışabilmesidir. Bu sistemler hâlihazırda İHA, SİHA vb. insansız hava 

araçlarında kullanılmaktadır. Ayrıca uçuş modüllerinin bulunduğu istasyonların yakınından 

geçerken uçuş verileri otomatik olarak sisteme geçilecek ve 2 istasyon arasında veri 

uyuşmazlığı olduğu durumda araca uyarı sinyalleri verilerek acil imiş yaparak sistem 

kontrolleri yapılması önerisinde bulunulur.  

 

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

Uydu temelli seyrüsefer sistemi kullanılacağı için uygun rota ve iniş- kalkış konumları uydu 

üzerinden manuel olarak seçilecektir. Bu rota seçildikten sonra uçuş için tasarlanmış 
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navigasyon sistemine işlenecektir. İşlenen navigasyon doğrultusunda uygun kalkış konumuna 

aracın ulaşması ile eş zamanlı olarak uçuş modülü de intikal ederek araca engetre olacaktır. 

Uçuş modülünün eklenmesi ile uçuşa hazır olan araç mesafe sensörleri ile uçuş için gerekli 

alanda bir engel olmaması durumunda harekete geçecektir. Uçuş esnasında ACAS yardımcı 

radar sistemi, ultrasonik mesafe ölçüm sensörü, altimetre irtifa sistemi, görüntü işlemeli 

kamera sistemi ve rüzgar hızı ölçüm sistemlerinden yararlanılacaktır. ACAS sistemi ile hava 

taşıtları ve kuş hareketleri tanımlanarak, kaçınma manevraları yapılacaktır. Ultrasonik mesafe 

sensörü ile iniş ve kalkış esnasındaki mesafeler 30 metre uzaklıktan algılanacaktır. Görüntü 

işlemeli kamera, aracın altındaki cisimlerin gözlenmesini sağlamaktadır. GNSS temelli uydu 

sisteminden alınan uygun iniş konumuna görüntü işleme sistemi yardımı ile dokunmatik 

ekrandan üzerinden otonom olarak iniş yapılabilecektir. Anemometreler yardımı ile rüzgar 

hızı ölçülerek pervaneler arasındaki güç dengesi ayarlanacak PID kontrollü olarak uçuç 

düzgünlüğü sağlanabilecektir. Kritik rüzgar hızlarında uçuş iptal edilerek acil iniş 

sağlanacaktır. Ayrıca internet bağlantısı vasıtası rota üzerindeki güncel hava durumlarını ve 

rüzgar şiddetlerini de inceleyerek rota değiştirme önerileri veya acil iniş önerisinde 

bulunabilecektir. Altimetre irtifa ölçüm sistemi ile uçuş esnasında istenilen irtifada kalınarak 

istenmeyen irtifa düşüş ve çıkışlarının önüne geçilecektir. 

 

11. Tasarlanan araç ile ilgili sıralanan performans değerleri ve doğrulamasını 

açıklayınız. 

a.  Yolcu kapasitesi 

Araç, uçuş esnasında kendi ağırlığına ilave olarak 260 kg ağırlığında 3 yetişkin ve 1 çocuk 

bireyin seyahat etmesine olanak sağlayacaktır. İlave başka bir yük bulunmaması önemlidir. 

Aracın yalın ağırlığı 550kg, batarya ağırlığı 900kg, uçul modülü ağılığı ise 350kg dır. Toplam 

araç ağırlığı 1800kg olup hesaplamalarda 2100kg kullanılarak artan kg hakkı yolcu ve bagaj 

için ayırılmıştır. Yolcu ve bagaj için 300kg olan yük hakkı ortalama 80kg olan yetişkin 3 

birey, 40kg 1 çocuk ve 20kg bagaj için ayarlanmıştır. Bunun üzerinde bulunacak yüklerin 

sistemin çalışmamasına veya hatalı çalışmasına sebebiyet vermesi muhtemeldir. 

 

b.  Yakıt tipi ve kapasitesi(elektrik, benzin, vb.) 

Elektrik enerjisi ile çalışan uçuş modülü vasıtasıyla (motorlar) 60dk (75km menzil) uçuş 

yapılabilmesi için 730Ah batarya kapasitesi gerekmektedir. Batarya, 3.7V gerilim, 5Ah 

kapasitesine sahip Li-Ion piller seri-paralel bağlanarak elde edilmiştir. Toplam 135 seri bağlı 



13 

 

pil, 146 paralel bağlantı ile toplamda 19710 pil kullanılarak elde edilecektir. Uçuş modülünün 

yalnız başına hareket edebilmesi için uçuş modülünün içerisine de bir batarya eklenmesi 

gerekmektedir. Bu batarya grubu ile araçtan bağımsız olarak yaklaşık 20 dakika uçuş 

yapabilecek, otomobil batarya grubunun arıza yapması durumunda 4 dakika acil uçuş 

yapmasına olanak sağlayacaktır. 

 

 

c.  Kalkış ve uçuş için gerekli güç 

Uçan arabanın 2100 kg azami ağırlığı kaldıracak şekilde motor ve pervane tasarımına sahip 

olması gerekmektedir. Yapılan hesaplamalara göre: elektrik enerjisi ile çalışan uçuş modülü 

vasıtasıyla (motorlar) 60dk (75km menzil) uçuş yapılabilmesi için 730Ah batarya kapasitesi 

gerekmektedir. Aracın bataryalar hariç yalın ağırlığı toplam 550 kg, bataryaların ağırlığı 1350 

kg olarak tasarlanmıştır. Uçuş modülünün bataryalar dâhil tüm ağırlığı 350 kg olarak 

hesaplanmıştır. Uçuş anında en fazla 2500kg yükün havada taşınması gerekecektir. Uçuş 

modülü motorlarının yüksek güçte olması nedeniyle bir soğutma sistem ihtiyacı oluşacaktır. 

Bu nedenle sistem ağırlığına ilave edilmiştir. Araçta 4 adet 130 kW güce sahip BLDC motor 

kullanılacaktır. Tüm motorlar 500V gerilim ve maksimum (anlık) toplam 1040 amper akım 

çekmektedir [2,3]. Bu motorların 60dk (75km menzil) uçuş süresine sahip olabilmesi için 

(ortalama %70 güçte) 730Ah (365kWh) batarya boyutuna ihtiyaç duyulmuştur. Bu veriler 

standart bir helikopterin uçması esnasında ihtiyaç duyulan güç ve ağırlık verileriyle benzerlik 

göstermektedir [4]. Batarya, 3.7V gerilim, 5Ah kapasiteye sahip Li-Ion piller seri-paralel 

bağlanarak elde edilmiştir. Toplam 135 seri bağlı pil, 146 paralel bağlantı ile toplamda 19710 

pil kullanılarak elde edilecektir. Uçuş modülünün yalnız başına da hareket edebilmesi için bir 

batarya grubu da uçuş modülünde bulunmaktadır. Bu batarya grubu ile, araçtan bağımsız 

olarak yaklaşık 20 dakika uçuş yapabilecek, otomobil batarya grubunun arıza yapması 

durumunda 4 dakika acil uçuş yapmasını sağlayacaktır. Bu nedenle batarya grubu 50Ah 

kapasiteye sahip olmalıdır.  

 

 

 

d. Araç ağırlık kırılımı ve bu ağırlığı taşıyabilecek pervane, kanat vb. 

boyutlandırması 



14 

 

Pervane özelliklerini hesaplamak için mevcut bir helikopter üzerinden karşılaştırma 

yapılmıştır. Helikopterin ağırlığı 2500kg, pervane çapı ise 10.46m dir. Pervanenin sağlayacağı 

kaldırma kuvveti F=(1/2).Cf.ρ.V
2.A olarak bilinmektedir ve bu denklemde tek değişken A 

yani pervane alanıdır. Tasarlanan araç toplam ağırlığı, uçuş modülü ve yolcular da dâhil 

edildiğine 2100kg olarak hesaplanmıştır ve bu ağırlığın kaldırılabilmesi amacıyla 4 adet 

pervane kullanılacaktır. Araştırma sonucunda helikopter üzerindeki pervanenin daha ağır bir 

aracın kaldırılmasını sağladığı bilinmektedir. Tasarlanan araçta kullanılacak pervanelerin 

çapının ise hesaplamalar sonucunda 4.8m olması gerektiği anlaşılmıştır. Pervane sayının 

artması durumunda pervane çapı büyüyerek, uçuş modülünün kapladığı alanın artmasına 

neden olacaktır. Bu nedenle, çok pervaneli tasarımlarda olabilecek en az sayıdaki pervane 

sayısı tercih edilmiştir. Pervaneler, daha verimli olması bakımından 2 kanatçığa sahip olacak 

şekilde tasarlanmıştır. 

 

12. Maliyet hesaplamanızı yazınız. 

a. Sabit Maliyet (Araç Birim Maliyeti vb.) 

Otomobilin maliyeti hesaplanırken, motorlar, bataryalar, yürüyen aksam, şase, elektronik 

seyir ve güvenlik elemanları, iç aksam ve dijital elemanlar ele alınmıştır. Yılda 2.000 adet 

üretim yapılacağı düşünülerek bu hesaplama yapılmıştır. Hesaplamalar mevcut internet 

fiyatları üzerine %40 toptan üretim avantajı katılarak KDV hariç yapılmış, en son vergiler 

ilave edilmiştir. Bu durumda motorların maliyeti 50.000TL, batarya maliyeti yaklaşık 

350.000TL, şase/iç aksam vb. mekanik ve görsel diğer otomobil aksamları 40.000TL ve 

elektrik/elektronik tüm sistemler 70.000’ye mal olacaktır. Toplam araç maliyeti 

510.000TL’dir. Uçuş modülü maliyeti ise her 7 araçta 1 uçuş modülü bulunma düşüncesine 

göre hesaplanmıştır. Bu durumda maliyetler 7 araca paylaştırılacaktır. 1 uçuş modülündeki 

motorların toplam maliyeti 125.000TL, Batarya maliyeti 24.000TL, soğutma sistemi maliyeti 

9000TL, şase/ uçuş modülü ve diğer aksamlar 25.000TL, elektronik vb. aksamlar 25.000TL 

olarak hesaplanmıştır. Uçuş modülü toplam maliyeti ise 185.500TL olarak elde dilmiştir. Bu 

maliyet 7’ye bölününce araç başına 30.000TL düşmektedir. Vergiler dâhil toplam maliyet 

637.000TL’dir.  

 

b. Değişken Maliyet (Kullanım Maliyeti, bakım maliyeti) 

Karayolunda ortalama 0.27-0.18TL/km, uçuş esnasında ise 0.9-0.6TL/km olarak 

hesaplanmıştır.  Yıllık bakım giderleri toplam 2000 TL, 8 yılın sonunda batarya bakımı 
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yapılarak sorunlu pil hücreleri yenilenecek ve değişken bir maliyete neden olacaktır. Uçuş 

modülünün yıllık kullanım, bakım ve elektronik güncelleme bedeli toplam 300TL olacaktır. 

Araç için yıllık motor bakım maliyeti yaklaşık 500 tl dir. Pervanelerin 6aylık periyotlar 

halinde bakıma girmesi gerekmektedir. 6 aylık bakım maliyeti yaklaşık 500 tl dir. Ayrıca 

pervanelerin ömürleri yaklaşık olarak 10 yıl olup bu süre sonunda değişmesi gerekmektedir. 

Uçan aracın en önemli elemanlarından bir tanesi de yazılım sistemidir. Yazılım için yıllık 

olarak güncelleme alınması ve sistemin geliştirilmesi gerekmektedir. Yazılımın yıllık maliyeti 

yaklaşık olarak 200 tl dir. [5]. 

 

13. Gereksinim Doğrulama Metotlarınızı Yazınız. 

Tasarlayacağınız aracın yukarıda belirteceğiniz özelliklerine yönelik, 

gereksinimlerini çıkarınız ve bu gereksinimleri doğrulayacak yöntemleri belirtiniz. 

 

Aracın üretilebilmesi için temel gereksinimler, motorların, batarya gruplarının, sensör ve 

seyrüsefer sistemlerinin, pervanelerin, araç şasesinin, dijital elemanların ve şarj elemanlarının 

imal edilmesi veya satın alınmasıdır. Bunların tamamı, tedarik edilmesi mümkün mevcut 

ürünler incelenerek belirlenmiştir. Gerekli durumlarda araca özel çözümler üretilmesi 

gerekebilir. Bu durumda özel ürünün üretiminde hizmet alımı veya Ar-Ge faaliyetinde 

bulunarak ürünlerin geliştirilmesi gerekir. Sistem için en önemli gereksinim özgün bir 

yazılımın hazırlanmasıdır. Yazılımın, mobil platformlar üzerinden, aracın akıllı sistemlerle 

entegre edilmesi sağlanacaktır. Ülkemizde, bu yazılımı hazırlayacak yetkin kişiler ve firmalar 

bulunmaktadır.  

İSTER GEREKSİNİM DOĞRULAMA 

Yolcuların ani hareketler 

nedeniyle mide bulantısı 

yaşamaması 

istenmektedir. 

Aracın uçuş 

esnasında ufuk 

çizgisine paralel 

biçimde seyir 

etmesinin 

sağlanması 

Jiroskop gibi denge sensörleri kullanılarak 

aracın düzgün bir uçuş sağlayabilmesi 

Geceleri uçar konumda 

iken aracın fark edilmesi 

Pervanenin sağ 

ucunda yeşil sol 

Uçaklarda kullanılan sistemin aynısı 

kullanılarak aracın görünürlüğünün sağlanması 
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ve hareket yönünün 

anlaşılabilmesi 

ucunda kırmızı 

ışık yanıp 

sönmesi  

Yolcuların seyahat 

boyunca manzarayı etkin 

şekilde seyredebilmesi 

Çevresel 

görüntülerin 

alınması için 

gerekli tasarım 

veya sistemin 

sağlanması 

Aracın kapılarında bel altı mesafede ve araç 

tabanında yer alan seyir camları ile gözlem 

yapılması, kameralar yardımı ile  

Olası kaza durumlarında 

oluşabilecek hasarın 

azaltılması 

Araç şasesinin 

güçlendirilmesi. 

Araç iskeletinin sağlamlaştırılması için araç 

destekleri kafes yapı sistemi ile imal 

edilecektir. Bu sayede gelen kuvvet dağıtılarak 

hasar minimuma indirilecektir. 

İniş ve kalkış esnasında 

tedirgin edici 

hareketlerin önlenmesi 

Yazılımsal ve 

donanımsal 

elemanların 

uygun biçimde 

kullanılması 

PID kontrolcüler yardımıyla ve sensörleri ile 

yazılıma anlık olarak geri bildirimlerin 

iletilerek aracın kontrollü ve kararlı biçimde 

iniş ve kalkış hareketlerinin sağlanması 

En kısa yolun araç 

tarafından otomatik 

olarak hesaplanabilmesi 

Araç 

donanımının 

ölçümlerinin 

yazılım 

tarafından 

değerlendirilerek 

rota 

hazırlanması 

GPS ve GNSS sistemlerinin bir arada 

kullanılması ile en kısa güzergâhın uygun 

koşullar ve araç batarya durumu göz önünde 

bulundurularak belirlenebilmesi 
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14. Tasarım görselinizi ekleyiniz. 

 

Şekil 2’de perspektif görünüşler yer almaktadır. 

 

Şekil 2. Perspektif görünüşler 

 

Şekil 3’te uçuş modülünün üstten görünümü yer almaktadır. 
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Şekil 3. Uçuş modülü üstten görünüşü 

 

Şekil 4’te aracın arkadan görünüşü bulunmaktadır. 

 

Şekil 4. Araç arkadan görünümü 
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Şekil 5’te sensörlerin araç tabanındaki konumlandırması şematize edilmiştir. 

 

Şekil 5. Sensörlerin konumlandırılması 

 

Tasarımda yer alan tüm alt sistemler şekil 6’da sistematik olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 6. Uçan araba alt sistemleri 
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