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1. TASARIMIN GENEL TANIMI 

Dünya genelinde artan enerji ihtiyaçları ve petrol gibi kaynakların yakın gelecekte 

tükenecek olması insanları farklı enerji kaynaklarını kullanmaya itmiştir. Bunlardan en basiti 

yenilenebilir enerji kaynaklarından olan elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisi ile çalışan araçlar 

hem çevre dostu olmakta hem de petrol bazlı araçlara göre daha ekonomik olmaktadır. 

Bunun yanında insanlar bir yerden bir yere seyahat ederken kara, deniz ve hava yolu 

taşımacılığını kullanmaktadır. İnsanoğlu seyahat etmeye başladığı ilk zamanlardan beri 

karayolu taşımacılığı en önemli seyahat şeklidir. Daha sonra deniz yolu taşımacılığı ortaya 

çıkmış en son ise Wright kardeşlerin keşfiyle birlikte havayolu taşımacılığı da ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde ise artık taşımacılıklar, seyahatler artık tekbir yolla veya araçla yapılmamaya 

başlanmıştır. Artık sadece karayolu ile seyahat eden araçların yerini kara+deniz, kara+hava, 

deniz+hava yollarıyla seyahat kabiliyeti olan araçlar karşımıza çıkmaya başlamıştır. 

Biz de LAGARİ takımı olarak Teknofest Uçan Araba Yarışması kapsamında hem enerji 

yönünden petrol kaynaklı araçların yerini alabilecek hem de kara+hava taşımacılığını tek bir 

platformda birleştirecek bir araç tasarladık. 

Tasarladığımız araç güç tahrik sistemi üretici olan motorları tamamen elektrikli olarak 

tasarladık. Tasarladığımız araç hem karada hem de havada hareket kabiliyeti olduğu için 

kullanıcının trafikte kalma süresini minimuma indirecek ve yakıt harcamalarında da büyük bir 

tasarruf sağlayacaktır. 

 

 

 

LAGARİe 3.0 
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LAGARİe 3.0 GENEL ÖZELLİKLERİ 

MENZİL 

300KM/200 KM 

ŞARJ SÜRESİ 

8 SAAT 

KAPASİTE 

2 KİŞİ 

AZAMİ 

SÜRAT 

100KM/S 

AZAMİ 

İRTİFA 

10000 FT 

BATARYA 

KAPASİTESİ 

150kWh 

 

Tasarımımız, tamamen yerli ve milli kaynaklarla inşa edilme hedefiyle başlanan, yan yana 

oturulan iki kişilik, gömme elektrikli üç motora ve pervaneye sahip, 1 ve 3 numaralı motorları X 

ve Y ekseni etrafında dönebilen, önde iki ve arkada bir adet olmak üzere toplam üç tekerleği karada 

giderken normal kara aracı tekerleği gibi kullanan, iniş ve kalkış esnasında ise iniş takımı olarak 

kullanabilen,  kalkış ve iniş için dikey iniş/kalkış kabiliyetinden dolayı daha önceden hazırlanmış 

bir yüzeye ihtiyaç duymayan, gövdesi uçan kanat şeklinde bir kanat profili olarak tasarlanan hem 

karada hem de havada hareket kabiliyeti olan kısa-orta menzilli bir binek bir araçtır. Aracımızın 

tahmini menzili kara modunda 300 km ve hava modunda ise yaklaşık 200 km’dir. Aracımızda 1 

adet 150 kWh lityum iyon pil kullanmayı planlıyoruz ve bu pil normal ev elektriği ile yaklaşık 8 

saatte şarj olacaktır. 

Öncelikle aracımızın ismini takımımızın da ismi olan LAGARİ olarak belirledik. 

Tasarımımız kadar aracın ismini bulurken de tarihimizden esinlendik. Roketçiliğin babası olarak 

bilinen Lagari Hasan Çelebi’nin1 ismini aracımızda yaşatmaya karar verdik. Bu özgün 

tasarımımızda itki sistemi olarak üç adet elektrikli motor kullandığımız için tasarımımıza ‘lagari e 

3.0’ ismini vermeye karar verdik ve logomuzu da LAGARİe 3.0 şeklinde tasarladık. 

Aracımızın motorları soldan sağa doğru sıra ile 1,2 ve 3 numara olarak 

numaralandırılmıştır. 1,2 ve 3 numaralı motorlarda, uçuş kararlılığını arttırmak için itki 

yönlendirme sistemi mevcuttur. 
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LAGARİe 3.0 MOTOR NUMARALANDIRMASI 

 

2. TASARIM ALT SİSTEMLERİ 

 

2.1. ENERJİ ÜRETEN FRENLEME SİSTEMİ (REGENERATIVE BRAKING 

SYSTEM) 

Rejeneratif frenleme, elektrikli bir aracı süren elektrik motorunun, esas olarak frenleme veya 
kayma sırasında geri elektrik üretmesini sağlayan bir sistemdir. Normal bir araç yavaşladığında, 
kinetik enerjisi fren balatalarındaki yavaşlamaya sebep olan sürtünme ısı olarak dağılır. Rejeneratif 
frenler ile donatılmış bir araçta, bu enerji aracın genel verimliliğini artırarak bir batarya veya 
kondansatörde depolanabilir. Biz de aracımızın batarya verimliliğini maksimuma çıkarmak için 
bu sistemi aracımızda kullanmaya karar verdik. Bu sistem sayesinde normalde ısı olarak 
kaybedilen kinetik enerji, tekrar elektrik enerjisine çevrilip depolanmaktadır. Bu da aracın 
menzilini bir miktar arttırmaktadır. 
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2.2. OTOPİLOT 

Aracımızın istenilen noktalara kullanıcının müdahalesine gerek olmadan ulaşmasını 

sağlayan sistemdir. Bu sistem sayesinde aracımız istenilen noktaya istenilen irtifa, sürat ve 

pozisyon ile gidebilecektir.  

Otopilot hem kara modunda hem de hava modunda çalışacaktır. Fakat özellikle kara modu 

için otopilot üzerinde farklı çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Buna karar verme sebebimiz ise 

haberlerde karşılaştığımız otopilotta giden araçların kaza yapma riskidir. Yine gördüğümüz bir 

görüntüde bazı sürücüler otopilot özellikli araçlarında otopilotu aktif edip kendileri 

uyumaktadır. Bu da kaza riskini arttırmaktadır. Biz bunu önlemek için sürücünün ellerinin 

sürekli direksiyonda olması veya otopilot kullanımında her 5 dakikada bir tuşa basması 

gereken bir yazılımla otopilotumuzu desteklemeyi düşünüyoruz. Bu şe kilde aracın otopilot 

modundayken özellikle kara modunda kaza riski kullanıcı aktif tutularak minimuma 

indirilecektir. 
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3. TASARIMIN KULLANICI FAYDALARI 

LAGARİe 3.0 kullanıcıya sağlayacağı faydaları üç başlık altında inceleyeceğiz. Bu başlıklar 

ekonomik getiriler, çevresel getiriler ve toplumsal faydalardır.  

 Öncelikle tasarımımızın genel tanımında aracımızın tamamen elektrik enerjisini 

kullanacağını bahsetmiştik. Günümüzde yenilenemez enerji kaynakları oldukça fazla 

kullanılmaktadır. Hepimizin de bildiği gibi bu enerji kaynakları ülkemizde etkin bir şekilde elde 

edilememekte ve ülkemizi dışa bağımlı hale getirmektedir. Dışa bağımlı olduğumuz zaman petrol 

fiyatlarındaki dalgalanmalardan hem de kur farklarından dolayı, enerji maliyetleri sürekli değişim 

göstermekte hem ülkemizin hem de bireysel olarak bizlerin ekonomisini oldukça derinden 

etkilemektedir.  

 LAGARİe 3.0 ile enerjide ülkemizin dışa bağımlılığını bir miktar azaltmayı planlıyoruz. 

Böylece hem ülkemizin ekonomisine hem de bireyler olarak bizlere ekonomik anlamda bir katkı 

sağlanacaktır. LAGARİe 3.0 kullanıcısı aracının bataryasına kendi evindeki elektrik ile yaklaşık 

8 saatte şarj edebilecektir. Petrol yerine elektrik enerjisinin kullanılması aracın kilometre başına 

maliyetini oldukça azalmaktadır.  

 Aracımızın elektrik enerjisini kullanması onu ekonomik yaptığı kadar aynı zamanda çevre 

dostu bir araç da yapmaktadır. Petrol kaynaklı ürünlerin kullanıldığı araçların çevreye verdiği 

zararlar hepimizin gözlerinin önündedir. Hava kirliliği, gürültü kirliliği, küresel çapta sıcaklıkların 

artmasında petrol kaynaklı ürünlerin etkisi oldukça fazladır. Aracımızda kullandığımız elektrikli 

motorlar sayesinde petrol ve türevleri ürünlerin kullanımı ilerleyen zamanlarda azalacağı için bu 

tasarımımızı tam bir çevre dostu araç yapmaktadır. Bunun yanında, aracımızın uçma kabiliyeti de 

olduğu için trafik sıkışıklıklarını oldukça azaltacaktır. Trafik sıkışıklığının azalması ile araçların 

trafikte bekleme süreleri azalacak bu da araçların karbon salınımını makro düzeyde azaltacaktır. 

Sera gazı olarak bilinen karbon gazı salınımı azaldığında, şu an gündemimizi oldukça dolduran 

hatta dünyayı bile terk edip başka gezegenlerde yaşama şansımızın olup olmadığını bize 

sorgulatan, küresel ısınma problemini de bir nebze yavaşlatabiliriz. 

 Aracımızın bireysel, çevresel faydalarının yanında bir de toplumsal olarak da sağlayacağı 

faydalar mevcuttur. Öncelikle bir yerden bir yere ulaşım hepimizin kafasında büyük bir soru 

işaretidir. Yani herkes sabah uyandığında işe nasıl gideceğini, otobüse yetişip yetişemeyeceğini 
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düşünerek güne başlamaktadır. Bu da insanların ve dolayısıyla toplumun psikolojisini oldukça 

etkilemektedir.  

 Fakat bir LAGARİe 3.0 kullanıcısı işe giderken trafiği veya zamanı dert etmeyecektir. 

Çünkü aracı ile belirli çaptaki her yere trafikte çok fazla vakit kaybetmeden rahatlıkla 

ulaşabilecektir. Bu durum da kişiyi daha enerjik ve daha verimli hale getireceğinden daha mutlu 

bir hayat yaşamasını sağlayacaktır. Bireylerin mutlu ve huzurlu olması daha geniş planda daha 

mutlu ve huzurlu bir toplum demektir. 

 

 ARAÇ KABİLİYETİ KULLANICIYA SAĞLADIĞI FAYDA 

1 ELEKTRİK  

MOTORLAR 

PETROL YAKITLI ARAÇLARA GÖRE DAHA 

EKONOMİK 

2 ELEKTRİK 

 MOTORLAR 

PETROL YAKITLI ARAÇLARA GÖRE ÇEVRE 

DOSTU 

3 GÜRÜLTÜ AZALTICI 

FIBERGLASS KOMPOZİT 

KAPLAMA 

ARAÇ İÇİ VE ARAÇ DIŞI GÜZÜLTÜ 

AZALMASINDAN DOLAYI DAHA 

KONFORLU SEYAHAT EDEBİLME 

4 AKTİF GÜRÜLTÜ 

ÖNLEME SİSTEMİ 

DAHA AZ YORGUNLUK ve DİKKAT 

DAĞINIKLIĞI, ARTTIRILMIŞ SÜRÜŞ KEYFİ 

5 OTOPİLOT  ARAÇ HAVA VE KARA MODUNDA 

KULLANIM KOLAYLIĞI VE GÜVENLİK 

6 DİKEY KALKIŞ/İNİŞ 

SAĞLAYAN 

HARETKERLİ 

PERVANELER 

DİKEY İNİŞ/KALKIŞ KABİLİYETİ 

SAYESİNDE İNİŞ VE KALKIŞ İÇİN  

7 TRAFİK ÇARPIŞMA 

ÖNLEME SİSTEMİ 

HAVADA FARKLI ARAÇLARIN KONUMLARI 

HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA DAHA 

EMNİYETLİ UÇUŞ 

8 AERODİNAMİK 

TASARIM 

MOTOR ARIZASI DURUMUNDA SÜZÜLME 

KABİLİYETİ SAYESİNDE DAHA EMNİYETLİ 

UÇUŞ 
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9 ÜÇ MOTORLU TASARIM DÖRT VE DAHA FAZLA MOTORLU 

TASARIMLARA GÖRE DAHA AZ GÜRÜLTÜ 

ÜRETİMİ 

10 GENİŞLETİLMİŞ BAŞ 

ÜSTÜ UÇUŞ BİLGİ 

EKRANI 

UÇUŞ KOLAYLIĞI VE FARKINDALIĞIN 

ARTMASI 
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OTOMATİK BAĞLI 

GÖZETİM YAYINI (ADS-

B) 

KULLANICI VE YER KONTROL ÜNİTESİ 

FARKINDALIK ARTIŞI, SİBER GÜVENLİK 

 

4. TASARIMIN ÖZGÜN YÖNLERİ 

Öncelikli olarak tasarımımız tamamen özgün bir tasarımdır. Hiçbir aracın tasarımını 

kendimize baz olarak almadık.  

Tasarımımız incelendiğinde ilk olarak göze çarpan, aracımızın üç motorlu olmasıdır. 

Genellikle uçan araba tasarımları dört ve üzerinde motora sahiptir. Fakat biz tasarım 

aşamasında aracımızın menzilini, taşıma kapasitesini düşürerek ve aynı zamanda aracımızın 

gövdesini kompozit malzemelerden yaparak ağırlığını düşürdüğümüz için aracımızın üç 

motorla verimli bir şekilde uçabileceğini hesapladık.  

Üç motorlu bir araç tasarladığımızda bunun negatif yönlerinin de olduğunu biliyoruz. 

Bunlar aracın azami süratinde sınırlama, azami kalkış ağırlığında sınırlama, maksimum menzil 

ve irtifasında sınırlamalardır. Bu tasarımın üretiminden sonra yapılacak geliştirmelerle daha 

süratli, daha fazla menzile ve kalkış ağırlığına sahip bir aracı elde ettiğimiz tecrübelerle 

üretmeyi planlıyoruz. 

 

 LAGARİe 3.0 DİĞERLERİNDEN AYIRAN YÖNLER 

1 ÜÇ MOTORLU TASARIM 

2 1,2,3 NUMARALI MOTORLARDA İTKİ YÖNLENDİRME 

3 AERODİNAMİK GÖVDE TASARIMI 

4 KOMPOZİT GÖVDE 
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5 ÜÇ TEKERLEKLİ TASARIM 

6 DİKEY İNİŞ KALKIŞ KABİLİYETİ 

7 

TAŞIYICI KANAT GEREKMEDİĞİ İÇİN HERHANGİ BİR MEKANİZMAYA 

İHTİYAÇ DUYMADAN KARADA NORMAL BİR ARAÇ GİBİ 

KULLANILABİLME 

8 
3D YAZICI İLE DAHA HIZLI, DAHA HAFİF VE DAHA AZ MALİYETLİ 

OLARAK ÜRETİLME 

 

 
ASKA UÇAN ARABA TASARIMI 

 
ASKA UÇAN ARABA TASARIMI 

Örneğin yukarıda resimlerini verdiğimiz İsrail/Amerikan NTF şirketinin tasarladığı ASKA 

uçan aracını incelediğimizde bu aracında da dikey iniş/kalkış yapabilme kabiliyetine rağmen 
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çok fazla yer kaplayan ve yine çok kompleks mekanizmalara ihtiyaç duyan açılır kapanır 

kanatları mevcuttur. Bu kanatların açılmasında veya kapanmasında problemler olabilir. Yine 

kanatların açılıp kapanması ayrı bir zaman ve güç gerektiren bir sistemdir. LAGARİe 3.0 ile 

ASKA’yı karşılaştırdığımızda bizim tasarımımızda büyük devasa kanatlara ve kompleks 

düzeneklere ihtiyaç yoktur. Bu devasa kanatların olmaması aracımızın uçuş süresini 

kısaltabilir fakat biz uçan araba tasarımımızda belirlediğimiz problem için çözümümüz trafikte 

daha az vakit geçirip kısa/orta mesafeleri uçarak kat edebilmeydi. Bu şekilde büyük kanatlar 

taşımak hem trafikte bize problem oluşturacak hem de kanatların kompleks mekanizmalarında 

dolayı arıza yapma riski artacaktır. 

 

5. ÜRETİLEBİLİRLİK 

Biz bu tasarımımızı yaparken ve aracımızın üretimi hakkında araştırmalar yaparken hep 

öncü teknoloji sahibi olmayı planladık. Öncü teknolojiyle kastettiğimiz ise birilerinin yaptığını 

takip eden değil bizim yaptıklarımızın birileri tarafından takip edilmesini amaçladık.  

Bu amaçla farklı üretim metodları üzerinde çalışmalarımızı yaptık. Bunlar klasik üretim 

metodları, ıslak karbon fiber yatırma, kuru karbon fiber kumaşların sonradan epoksi ile 

ıslatılması üretim moetodları yerine daha farklı bir üretim metodu kullanmayı tercih ettik. 

Hepimizin bildiği gibi artık insanların bir parça veya bir eşya üretmesi için devasa 

fabrikalara gerek yoktur. Bu kabiliyeti bize sağlayan ise 3D yazıcılardır. Günümüzde artık tam 

anlamıyla gerçek çalışan bir böbrek olmasa bile 3D yazıcı ile bir replika böbrek üretilerek 

doktorların eğimi için kullanıldı.  

Gelişen bu teknolojiye ayak uydurmak ve bizim de bu teknolojide söz sahibi olabilmemiz 

için aracımızın gövdesini 3D yazıcıdan üretmeyi planlıyoruz. 3D yazıcı ile normal bir araç 

tasarım üretim süreci 3 yıl civarında iken biz bu süreyi 12 ay gibi çok kısa bir zamana 

düşürmeyi planlıyoruz. Böylece çok daha kısa bir sürede aracımızı üretip testlerine 

başlayabiliriz.  

3D yazıcıların üretimde büyük zamanlar kazandırmasının yanı sıra ağırlık olarak da 

oldukça kazanç sağlamaktadır. Bu üretim tekniğinde hem daha sağlam hem de daha hafif bir 

araç yapabiliriz. Aracımızın hafif olması enerji tüketimini azalttığı için aynı pil kapasitesiyle 

daha uzun bir menzile sahip olmak mümkün oluyor. Hem de uçan araba konsepti gereği 
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aracımızın manevra kabiliyetine sahip olması ve rahat havalanıp havada kalabilmesi için aracın 

ağırlığı çok önemlidir. Daha hafif bir araç bizim uçmak için harcayacağımız enerjiyi azaltacağı 

için yine uçuş menzilimizde artacaktır.  

Bütün bu avantajlarının yanında 3D yazıcı ile üretim klasik üretim yöntemlerine göre yine 

maliyet açsından da oldukça karlıdır. Aracın daha ucuz maliyette üretilmesi onun daha ucuza 

satılabilmesini ve daha fazla kitleye satılabilme imkânı sağlayacaktır.  

Yaptığımız araştırmalar neticesinde filament olarak geliştirilmiş PLA ve TPU 

(thermoplastik polyurethane) kullanmayı planlıyoruz. Bu flamentler oldukça dayanıklı, esnek, 

sert ve darbelere karşı dayanıklıdır. Ürettiğimiz bu gövdeyi yine karbon çubuklarla 

destekleyeceğiz. Böylece aracımız hem daha dayanıklı hem de daha hafif olacaktır. 

Yukarıda saydığımız bütün bu artılardan dolayı biz LAGARİ takımı olarak aracımızı hem 

bu teknolojide öncülerden olabilmek hem de üretim maliyetlerinin azalması, üretim süresinin 

kısalması, araç ağırlığının azalması sebebi ile 3D Printer teknolojisi ile üretmeye karar verdik. 

Aracımızın camları, motoru ve lastiklerini normal üretim teknikleriyle üretmeye devam 

edeceğiz. 

 

6. GÜÇ-İTKİ-TAHRİK SİSTEMLERİ GÜVENİLİRLİĞİ 

Aracımızdaki güç tahrik sistemleri tamamen elektrik enerjisi ile sağlanacaktır. Elektrik 

enerjisini seçmemizin sebebi çevre dostu bir araç üretebilmektir. Böylelikle günümüzün en 

büyük sorunlarından olan çevre kirliliğini uzun vadede azaltmayı planlıyoruz. Bunun yanında 
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elektrik enerjisinin kullanılması kullanıcıya ekonomik anlamda büyük bir tasarruf 

sağlayacaktır.  Daha geniş düşünürsek ise, biz bu tasarımımız ile ülkemizin fosil yakıtlarda 

dışa bağımlılığını minimuma indirmeyi düşünüyoruz. Her yıl milyarlarca liramızı petrol ve 

türevlerini ithal ediyoruz. Eğer elektrik enerjisi ile bu tasarımımızı gerçekleştirebilirsek petrol 

ithalatına harcadığımız paralarımızı farklı alanlarda kullanmanın önünü açabiliriz.  

Aracımızda tahrik sistemi olarak 3 adet elektrikli motor kullanmayı planladık. 

Motorlarımızı soldan sağa olacak şekilde 1,2,3 diye numaralandırdık. 2 numaralı motorumuz 

kara modunda aracımızın hareketini bir şaft vasıtasıyla ön iki tekerleğe aktararak sağlarken 

uçuş modunda ise yine 2 numaralı motorumuz aracın ön kaputunda bulunan pervaneye bağlı 

olarak 1 ve 3 numaralı motorlarla birlikte uçuş stabilitesini arttırmaktadır. 1 ve 3 numaralı 

motorlarımızın yuvaları Y ekseni etrafında 160 derece ve X ekseni etrafında 270 derece 

dönebilecek şekilde tasarladık. Yine 2 numaralı motorumuz da Y kendi Y eksini etrafında 30 

derece hareket kabiliyetine sahip olacağı için kalkış ve iniş esnasında 1 ve 3 numaralı motorlara 

yardımcı olacaktır. Bu şekilde elde edilen itkiyi yönlendirebilmeyi amaçlıyoruz. İtkiyi 

planladığımız şekilde yönlendirebildiğimizde aracımızın kalkışını gerçekleştirebilmesi için bir 

piste ihtiyaç duymayacaktır. Bu da aracımızın erişebileceği bölgelerin altyapı gereksinimlerini 

azaltarak onu her bölge için kullanılabilir yapmaktadır. Böylece aracımızın manevra kabiliyeti 

oldukça arttırdık. Ön kaputta bulunan motor ve pervane (2 numara) yardımıyla aracımızın uçuş 

modunda stabilitesini arttırdık.  
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İTKİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ HAREKET KABİLİYETLERİ ŞEMASI 

Motorlarımızdan birinde bir arıza meydana gelir ve itki üretimi tamamen veya kısmi 

şekilde azalırsa diğer motorlar ve aracımızın kanat profili yapısı sayesinde aracımız emniyetli 

bir şekilde inişini gerçekleştirebilecektir. Bunu yanında aracımız da iki veya daha fazla motor 

arızası meydana gelirse aracımızın arka kısmında paraşüt konumlandırmayı planladığımız için 

aracımız yere emniyetli bir düşüş gerçekleştirebilecektir. 

 

6.1. ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR 

 

Anahtarlamalı relüktans motorları ile ilk kez 1838 yılında Dawidson tarafından İskoçya’da 

bir elektrikli lokomotifi hareket ettirmek için kullanılırken karşılaşılmıştır. Uzun yıllar 

kontrolünün zorluğundan dolayı çalışmalar yapılmamıştır. Ancak motor ve sürücü devre 

tekniğinin gelişimi bu motorlara olan ilginin tekrardan artmasına sebep olmuştur. 

 

Stator ve rotoru çıkık kutuptan oluşmuş ve rotorunda sargı olmayan basit yapılı bir elektrik 

motorudur. Anahtarlamalı Relüktans Motor relüktans kuvveti ile elektriksel enerjiyi mekanik 

enerjiye çevirir. Bu kuvvet dönme hareketini gerçekleştiren döndürme momentini 

oluşturmaktadır. Sürekli bir momentin üretilebilmesi, rotor kutbunun stator kutbuna göre 

konumu izlenip uygun faz sargılarının sırasıyla beslenmesine bağlıdır. Bunu sağlamak için de 

bir güç elektroniği devresi ve denetim mekanizmasına gereksinim vardır. Günümüzde artık, 

yazılım, tasarım ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak, bu motorun yapısının basit, 

güvenilir ve kararlı olması, çalışma ortamından hemen hemen bağımsız olması, düşük ve 

yüksek hızlarda çalıştırılabilmesi, üretim maliyetinin düşük ve bakım-onarım masrafının az 

olması sebebiyle biz bu motoru aracımızda kullanmaya karar verdik. 

Motorlarımızdan birinde bir arıza meydana gelir ve itki üretimi tamamen veya kısmi 

şekilde azalırsa diğer motorlar ve aracımızın kanat profili yapısı sayesinde aracımız emniyetli 

bir şekilde inişini gerçekleştirebilecektir. Bunu yanında aracımız da iki veya daha fazla motor 

arızası meydana gelirse aracımızın arka kısmında paraşüt konumlandırmayı planladığımız için 

aracımız yere emniyetli bir düşüş gerçekleştirebilecektir 
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6.2. BATARYA SEÇİMİ 

 

Yaptığımız araştırmalar neticesinde aracımızda güç kaynağı olarak lityum iyon pilleri veya 

lityum demir fosfat pillerden birisini kullanmayı planladık.  

Lityum iyon piller diğer kimyasallarla hazırlanan denklerine oranla genellikle çok daha 

hafiftirler. Bunun sebebi lityum iyon pillerin en üst seviyede doldurulabilme yoğunluklarıdır. 

Lityum iyon piller küçük ve taşınabilirdir. Lityum iyon piller için hafıza etkisi sorunu yoktur, 

dolayısıyla bu pilleri şarj etmek için tam olarak boşalmalarını beklemek gerekmez. Ayrıca yine 

aynı nedenden dolayı şarjı yarıda kesmek pil için olumsuz bir etki yaratmaz. 

Lityum Demir Fosfat pilleri kimyası diğer lityum-iyon yaklaşımlara daha uzun çevrim 

ömürlüdürler. LiFePO4 pilin boşaltma gerilimi diğer pillere göre daha sabittir. Hücre bitene 

kadar gerilim deşarjı esnasında yakın 3.2 V kalır. Bu boşalana kadar hücre neredeyse tam güç 

yayınlaması sağlar ve büyük ölçüde pili basitleştirmek ve voltaj regülasyon devresine olan 
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gereksinim ortadan kaldırılabilir. Bu pilin kapasitesiyle aracın menzili oldukça artmaktadır ve 

uzun ömürlü olması sebebiyle pil değişimine gerek kalmadan araç uzun yıllar boyunca 

kullanılabilir. Aynı zamanda Lityum İyon pillere göre daha az maliyetli ve daha çevreseldirler. 

Bu da aracımızın çevresel endişelerini minimuma indiren bir diğer etkendir. 

İki pili karşılaştırdığımızda Lityum Demir Fosfat pillerini Lityum İyon pillere nazaran daha 

avantajlı bulduk. Bu yüzden aracımızda Lityum Demir Fosfat pillerini kullanmaya kadar 

verdik. 

 
LİTYUM İYON BATARYA ÖRNEĞİ 

 

7. GÜRÜLTÜ AZALTMA YÖNTEMLERİ 

Aracımızda kabin içi gürültü azaltma yöntemlerini iki başlık altında topluyoruz. Bunlar 

kabin içi gürültü azaltma yöntemleri ve çevresel gürültü azaltma yöntemleridir. Aslında 

çevresel gürültü azaltma yöntemleri de bir nevi kabin içi gürültü azaltma yöntemi olarak da 

görülebilir. 
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7.1. YOLCU KABİNİÇİ GÜRÜLTÜ AZALTMA YÖNTEMLERİ 

Kabin içi gürültü azaltma teknikleri olarak aracımızın kabin bölümü fiberglass kompozit 

malzeme ile kaplanacaktır. Bu malzeme havacılık endüstrisinde gürültü yalıtımı sağlamak için 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu malzemeyi kullanmamızın sebebi hem çok hafif olması 

hem de çok verimli olmasıdır. Zaten aracımızın tamamen elektrikli olmasından dolayı yukarıda 

bahsettiğimiz gibi gürültü üretimi az olacaktır. Fiberglass kompozit malzeme kaplamasıyla 

birlikte kabin içi gürültü seviyesi çok düşük olacaktır. 

Bir diğer kabin içi gürültü azaltma yöntemi olarak da ANC (Active Noise Control) 

teknolojisini kullanmayı planlıyoruz. Bu teknoloji günümüzde bazı araçlarda ve uçaklarda 

kullanılmaktadır. Aşağıdaki resimde de gösterildiği gibi istenmeyen ses bir kaynaktan 

üretilmektedir. Bizim durumumuz için pervaneler ve motorlar diyebiliriz. Üretilen bu ses 

dalgaları bir mikrofon tarafından algılanmaktadır. Algılanan ses dalgalarının bir kontrol 

cihazında analizi yapılarak bir kaynaktan gürültüye karşı frekans yanını yapılır. Bu karşı 

frekansa beyaz gürültü de denmektedir. Bu şekilde istenmeyen gürültü kabin içerisinde beyaz 

gürültüyle sönümlenebilmektedir. Biz de bu teknolojiyi kullanarak kabin içerisindeki 

istenmeye gürültüleri minimuma indirmeyi planlıyoruz. 

 

 
AKTİF GÜRÜLTÜ ÖNLEME SİSTEMİ ÇALIŞMA PRENSİBİ 
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7.2. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ AZALTMA YÖNTEMLERİ 

Öncelikle LAGARİe 3.0 tasarımımız tamamen elektrikli bir araç olacağı için fosil yakıtlı 

araçlara oranla oldukça sessiz olacaktır. Kara modunda kullanıldığında maksimum gürültü 

seviyesi 80 desibel civarında olması beklenmekteyiz. Tipik bir dizel motorlu bir araçta bu 

değer yaklaşık olarak 105 desibeldir. Yani LAGARİe 3.0 hem üç tekerlekli hem de elektrik 

motorlu olduğu için tipik bir dizel araçtan 25 desibel daha az gürültü üretmektedir. Bu da 

yaklaşık %21 gibi bir gürültü azalmasıdır.  

Araç hava modunda kullanıldığında ise üç mini pervane ve elektrikli motorun üreteceği gürültü 

yine dizel bir küçük uçağa göre oldukça az olacaktır. Cessna 172S ses sertifikasyonundaki 

değeri 78.2 desibeldir2. Bizim tasarımımızda hava modu gürültüsünün 55-60 desibel aralığını 

hedef olarak belirledik. Bunu başarabilmek için pervane tasarımımızı optimize ettik. 

 

 

8. ARACIN GÜVENLİĞİ VE EMNİYETİ 

8.1. UÇUŞ GÜVENLİĞİ 

8.1.1. TCAS (TRAFFIC COLLISION ADVISORY SYSTEM ) 

Hava araçlarının maruz kalabileceği en tehlikeli durumlar özellikle yoğun uçak trafiği 

(havaalanlarının iniş kalkış hatları) olan alanlarda başka bir hava aracıyla çarpışma, alçak 

irtifalarda kuş çarpması ve yerdeki manialara çarpmadır. 

Aracımız her ne kadar kısa/orta menzilli hedeflere ulaşım için kullanılsa da artan hava yolu 

trafiği ve yine hızla artış gösteren alçak irtifa insansız hava araçları trafiği, uçan arabalar için 

en büyük tehlikeyi oluşturmaktadır. Oluşan bu tehlikeyi minimuma indirmek için öncelikle 

aracımızı TCAS (Traffic Collision Advisory System) ile ekipmanlandırmayı planlıyoruz. Bu 

sistem sayesinde aracımız etrafında uçan uçakların transponder kodlarına göre onların irtifa, 
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yön ve hız bilgilerini alabilecektir. Daha sonra işlem bilgisayarında kendisine çarpma tehlikesi 

bulunan trafikleri kullanıcıya renk kodları ile bildirecektir. Bunun yanında oluşan bir tehlike 

durumunda önce kullanıcıya, çarpışmadan kaçınmak için hangi yöne doğru manevra yapması 

gerektiğini uçuş ekranı üzerinde belirtecektir. Bu sistem sayesinde kullanıcı kendi see-and-

avoid prosedürlerini uygularken aynı zamanda TCAS sisteminden de farkındalığını arttırıcı 

destek alacaktır. Sonuç olarak yukarıda da belirttiğimiz gibi kullanıcı hem kendi hem de diğer 

hava araçlarındaki insanların can ve mal güvenliği seviyesini bir adım daha ileri 

taşıyabilecektir. 

 
TCAS SİSTEMİ ŞEMATİK GÖSTERİM 

 

Sistemin çalışması yukarıdaki resimde belirtilmiştir. Bu sistem seçilen menzildeki uçakları, 

kendine yakınlığına göre üç gruba ayırmaktadır. Bunlar INTRUDER, TRAFFIC 

ADVISORY(TA) ve RESOLUTION ADVISORY (RA)’dır. Hava aracı, aracımızın 20NM’lik 

hayali balonunun dışındaysa tehlike oluşturmadığı için içi boş beyaz baklava deseni şeklinde 

uçuş ekranında gösterilecektir. Bir hava aracı potansiyel tehlike olabileceği ihtimalinde o hava 

aracı Intruder olarak isimlendirilir. Kendi uçağımızın 20 NM önündeki hayali balon içerisine 

girdiğinde artık kendi aracımız için bir tehlike doğurabilir konumdadır. Burada bu araç uçuş 

ekranında beyaz içi dolu baklava deseni şeklinde belirtilecektir. Eğer bu hava aracı aracımızın 
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önünde bulunan hayali 3.3 NM’lik (yaklaşık 40 saniyelik mesafe) balona girmesi durumunda 

artık potansiyel tehlikesi daha da artmış demektir. Kullanıcının daha dikkatli olması gereklidir 

ve araç kullanıcı dikkatini çekmek için bu hava aracının simgesini sarı içi dolu yuvarlak 

olacaktır. Hava aracı, aracımıza daha da yaklaştığı durumda önümüzde bulunan hayali 2.1 

NM’lik (yaklaşık 25 saniyelik mesafe) balona girdiğinde ise artık bizim aracımız için kesin 

tehlike oluşturmaktadır. Bu durumda aracımız aynı anda bu hava aracının uçuş ekranında 

kırmızı içi dolu yuvarlak şeklinde gösterilecek, kaçınma manevrasını yine uçuş ekranında 

belirtecek ve sesli olarak kullanıcıya ikaz verecektir. 

 
ÖRNEK TCAS SİSTEMİNİN UÇUŞ EKRANI GÖRÜNTÜSÜ 

Bu sistemde RA bölümüne giren bir hava aracından kaçınmak için uygun manevra yine 

uçuş ekranında durum cayrosu üzerinde gösterilecektir. Aşağıdaki örnek kaçınma manevrası 

uyarıcıları gösterilmiştir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında kullanıcı sadece o kırmızı 

çizgilerle belirtilen alandan uzak kalacak şekilde uçmalıdır. 
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UÇUŞ EKRANINDA BELİRTİLEN ÖRNEK KAÇINMA MANEVRA UYARISI 

 

8.1.2. GENİŞLETİLMİŞ BAŞ ÜSTÜ UÇUŞ EKRANI ( EXPANDED HEAD UP 

DISPLAY) 

Aracımızda kullanacağımız bir diğer uçuş güvenliğini arttırıcı sistem ise 

genişletilmiş baş üstü ekrandır. Baş üstü ekranlar havacılıkta oldukça yoğun olarak 

kullanılmakta ve yakın zamanda kara araçlarında da görülmeye başlanmıştır. Bu 

sistem sayesinde kullanıcının görüşünü engellemeden aracın ön camına bazı uçuş 

bilgileri ve radar bilgileri yansıtılmaktadır. Fakat günümüz uygulamalarında bu 

sadece belirli küçük bir alana yapılmaktır. 

Bizim aracımızda kullanacağımız genişletilmiş baş üstü ekran ise aracın ön camının 

tamamı kullanıcının görüşünü engellemeyecek şekilde baş üstü ekran yansıması için 

kullanılacaktır. İrtifa, sürat, dikey hız, gerçek uçuş yolu gibi önemli uçuş bilgileri 

haricinde yukarıda bahsettiğimiz TCAS sistemi uyarıları ve tehlikeli araçların gerçek 

konumları, aktif olarak seçilen yer noktalarının tam konumları bu ön cama tamamen 

yansıtılacaktır. Bu sayede kullanıcın farkındalığı oldukça artacak olup yine uçuş 

güvenliği daha da sağlamlaşmış olacaktır.  

KAÇINMA 
MANEVRASI 
İŞARETLERİ 
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ÖRNEK BİR ARAÇ ÜZERİNDE GENİŞLETİLMİŞ BAŞ ÜSTÜ EKRAN UYGULAMASI 

 

8.1.3. BALİSTİK KURTARMA PARAŞÜTÜ (BALLISTIC RECOVERY 

PARACHUTE) 

Bazı hava araçlarında denenen bu sistem motor arızası durumlarında kullanıcının aktif 

ederek can ve mal kaybını minimuma indirmektedir. Araç üzerine yerleştirilerek 

açılmasıyla birlikte aracın düşüş hızını yavaşlatmaktadır. Yavaşlayan düşüş hızıyla birlikte 

kullanıcının yaralanması veya hayatını kaybetmesi riski daha da azalmaktadır. Bu sistemi 

biz de aracımızda kullanacağız. Her ne kadar aracımızın aerodinamik tasarımından dolayı 

iyi bir süzülme kabiliyetine sahip de olsa, yedek bir emniyet tedbiri aracımızın kendini 

ispatlayıncaya kadar kullanılması gerekmektedir.  

Araç kokpiti içerisine tamamen kırmızı renklere boyanmış ve kullanıcının kolay 

erişebileceği fakat yanlışlıkla aktif edemeyeceği şekilde bir paraşüt aktif etme kolu 

yerleştirilecektir. Bu kolun çekilmesiyle birlikte balistik paraşüt aktif olacak ve yolcu ve 

kullanıcı güvenliği sağlanacaktır. 
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8.2. SİBER GÜVENLİK 

8.2.1. AUTOMATIC DEPENDENT SURVELLIANCE-BROADCAST (ADS-B) 

Bu sistem günümüzde çoğu havalimanı ve uçaklarda artık zorunluluk haline gelmiştir. 

Çalışma prensibinde uçak konumunu uydu vasıtasıyla belirleyerek ilgili konum bilgisini 

havalimanı ilgili kontrol ünitesine iletmektedir. Ayrıca aynı sistem barındıran uçaklar da 

kendi aralarında iletişim kurarak konum bilgilerini paylaşmaktadırlar. ADS-B sisteminin 

sağladığı fayda ise yer kontrol istasyonunun radar kapsama alanı problemlerinden dolayı 

hava araçlarının konum bilgilerini elde edemediği bölgelerde hem pilotun hem de yer 

kontrol istasyonunun hava aracı konum bilgisine radara ihtiyaç duymadan ulaşılmasıdır.  
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Aracımızı alçak/orta irtifalarda uçuş için tasarladık. Fakat radarların özellikle alçak 

irtifalarda kör noktaları (kapsama alanı dışı) oldukça fazladır. Bu durum bizim aracımız 

için büyük bir problem olacaktır. Biz de aracımıza ADS-B sistemi ile radarın kör 

noktalarında, aracımızın uydu ile bağlantı kurarak kendi konum bilgisini hem yer kontrol 

ünitesine hem de aynı sistemin bulunduğu diğer uçaklara ileterek oluşan emniyetsizliği 

ortadan kaldırmayı planladık. 

Bunun yanında yapılan karıştırmalar sırasında radara ihtiyaç duyulmadığı için 

aracımız kendi pozisyon bilgisini rahatlıkla iletebilecektir. 

 
ADS-B HABERLEŞME ŞEMASI 

Bu haberleşme sisteminin tespit ettiğimiz zayıf noktası ise bilgi mesajlarının 
kriptolu şekilde yollanmamasıdır. Biz bu sistemin bilgilerinin kriptolanıp yollanması için 
çalışmalar yürüteceğiz. 

 
 
 



24 
 

8.2.2. GPS/INS SİSTEMİ 

Aracımızda kullanacağımız en önemli sistemlerden birisi de INS (Inertial Navigation 

System). Bilindiği gibi bütün kara, deniz, hava araçları dünya üzerindeki pozisyon 

bilgilerini uydular üzerinden elde etmektedir. Fakat uydu üzerinden bilgi elde etmenin 

bazen dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlardan birisi de uyduların Amerika gibi yabancı 

ülkelerin kontrolünde olmasıdır. Eğer bizim uydu ile iletişimimizi kesmeleri durumunda 

aracımız dünya üzerindeki konum bilgisini hatalı alacak ve bütün sistemleri bu durumdan 

etkilenecektir. Biz de böyle bir durumda aracımızın kendi pozisyon bilgisini kendi dahili 

bir kaynağından yedeklemesi gerektiği düşündük. Bunun için yaptığımız çalışmalarda 

askeri uçaklarda da kullanılan INS sistemini bulduk. Bu sistem GPS uydularından bağımsız 

olarak hava aracının konum bilgisini kendi yaptığı hesaplamalar doğrultusunda 

bulmaktadır. Böylece bir uydu kapatma veya uydu bilgilerini karıştırma gibi bir durum 

oluşursa aracımız dahili INS sistemini kullanarak pozisyon bilgisini elde ederek emniyetli 

bir şekilde uçuşuna devam edebilecektir.  

 Bu sistemin dezavantajı ise GPS kadar konum bilgisini doğru vermemektedir. Yani 

hata payı GPS sistemine göre daha fazladır. Fakat bizim aracımızda GPS sistemi normal 

durumlarda çalışacak ve olumsuz bir durumla karşılaşılması esnasında yedek sistem olarak 

INS sistemi kullanılacaktır. Aynı zamanda GPS sistemi ile INS sistemi iletişim halinde 

olacak ve GPS’den gelen hata payı daha düşük konum bilgisi ile INS’in hata payı sürekli 

düşürülecektir. Böylece INS kullanılması gerekli bir durum esnasında INS her zaman 

kullanıma hazır olacaktır. 
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INS SİSTEMİNDE KULLANILAN TİPİK BİR GYRO ŞEMASI 

 

 

 

9. TASARIM GÖRSELLERİ 
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KARA MODUNDA 1 ve 3 NUMARALI MOTORLAR KAPALI 
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HAVA MODU İÇİN 1 ve 3 NUMARALI MOTORLAR AÇIK 
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İTKİ YÖNLENDİRME SİSTEMİ ŞEMATİK GÖSTERİMİ 
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