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1. Tasarımın Genel Tanımı:  

Yapılması planlanan araç üç pervaneye sahiptir ve multikopter olarak isimlendirilen 

yapıdadır. Tasarlanan araç iki kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde dizayn 

edilmiştir. Havada ve karada hareket edebilen aracın en önemli özelliği hem havada hem de 

karada otonom veya manuel olarak kontrol edilebilmesidir.  

 

 

 

 Kara Modu      Hava Modu 

 

 

Kara modunda aracın genişliği 1790mm, uzunluğu 3540mm, yüksekliği 1350mm, 

tekerleklerle birlikte 1500mm, ön pervane çapları 1700mm, arka pervane çapı 600mm’dir.  

Uçuş modunda ise genişliği 1900mm, uzunluğu 3540mm, yüksekliği 1400mm, tekerleklerle 

birlikte 1550mm’dir. Aracın sac malzemesi grafen ve kompozit malzemeden üretilecektir.  

 

Taşıtın sac malzemesi 2 grafen tabakasının kaompozit malzeme üstüne yerleştirilmesi 

sonucu meydana geliyor. Bu da aracı kurşun geçirmez ve sert çelikten 200 kat daha dayanıklı 

ve esnek hale getiriyor[6]. Grafen karbon(C) atomlarının altıgen olarak dizildiği bir bal peteği 

görünümünde, iki boyutlu karbon allotropudur[1].  



 

 

Tek atom kalınlığında olan grafen şeffaftır, ışığın %97-98’ini geçirir  

ve bilinen en hafif malzemedir. Elektrik iletkenliğine sahip tek ametal olan 

grafen bilinen en yüksek iletkenliğe sahiptir[7].Ayrıca su izalasyonu da 

sağlamaktadır. Yakn bir zamanda piyasaya giricek bu malzeme geleceğin 

plastiği olarak görülüyor[2]. 

 

1.1.Tasarımın Alt Sistemleri: 

Araç bir benzin ve iki elektrik motoru olmak üzere üç motora sahip, önden çekişli ve 

hibrit olarak çalışacaktır[3]. Ek olarak araç parçalarının açılıp kapanmasını sağlamak için de 

elektrik motorları kullanılacaktır. Aracın boş ağırlığı 650kg, maksimum kalkış ağırlığı 

900kg’dır.  

Engebeli arazilere daha rahat iniş kalkış yapabilmesi için araçta uzayabilen amortisör 

sistemi bulunacaktır. Uzayabilen amortisör sistemi tekerleklerin yere göre boylarının şekil 

değiştirmesidir ve bu sistem aracın tabanında bulunana sensörler sayesinde 

gerçekleştirilecektir. Yerleştirilen elektrik motorlarında kablolu şarj edilebilen (plug-in) 

özelliği bulunacaktır. Ayrıca benzinli ve elektrikli motorların birlikte daha verimli 

kullanılabilmesini sağlamak amacıyla bir güç dönüştürme aracı (power split devicer) 

bulunacaktır[3]. Araç karada hareket ederken ağırlıklı olarak elektrik motorunu, havada 

hareket ederken ise ağırlıklı olarak benzin motorunu kullanacaktır. Ek güç gerektiren 

durumlarda ise güç bölüştürme cihazı devreye girecek ve diğer tip motorlardan destek 

alacaktır. 
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Aracın hibrit olarak tasarlanmasının en büyük nedeni şu an mevcut olan teknolojinin 

tamamen elektrikle çalışacak bir araç üretiminde yetersiz kalmasıdır. Aracımız benzin ve çok 

yakın bir zamanda piyasaya girecek grafen pillerle çalışacaktır. Eğer grafen piller 

düşünüldüğü kadar güç sağlayabilirse aracımız tamamen elektrikli olarak sekiz elektrik 

motoruyla da çalışabilir. Fakat şu an grafen piller kullanıma hazır olmadığından ve grafen 

piller piyasaya girmeden aracın üretimi yapılmak isteniyorsa güç kaynağı olarak lityum-iyon 

piller ve yüksek oktanlı benzin kullanılabilir.  

 

2. Tasarımın Kullanıcıya Sağlayacağı Faydalar: 

Yapılması planlanan taşıt havada ve karada otonom veya manuel hareket 

edebilmektedir. Bu sebeple kullanıcının aracı kullanmak için ehliyetin yanında temel pilotluk 

eğitimi verilmesi yeterlidir. Araç bilgisayarı varış noktasına olan uzaklık, hava ve kara trafiği 

durumunu, yakıt miktarını, hava sıcaklığı, havanın durumunu ve basınç gibi birçok kriteri 

değerlendirerek en güvenli ve ekonomik rotayı çiziyor. Bu durum da yakıt ve zaman tasarrufu 

sağlıyor. Yakın bir zamanda hayatımıza giricek olan grafen aracın sac malzemesinde olduğu 

gibi 5G uyumlu araç bilgisayarının donanımsal parçalarında ve Uçan Araba Uçuş Denetim 

İstasyonlarındaki (UUDİ) 5G uyumlu elektronik cihazlarda da bulunacaktır. Yüksek 

iletkenliği olan grafen işlem hızını arttırdığından daha güvenli bir otonom uçuş 

sağlayacaktır[1]. Ek olarak aracımızda bulunan sensörler ve şerit izleme sitemleri ile karada 

da güvenli otonom sürüş sağlanmıştır. Araç hibrit olduğundan benzin tüketimi azalacağından 

dolayı kullanıcıya yakıttan tasarruf sağlarken karbon salınımını da düşürüyor. Araç otonom 

olarak da çalıştığı için gece gündüz demeden size istediğiniz zaman istediğiniz yere 

götürebilir. 

3. Tasarımın Özgün Yönleri: 

Tasarlanan araç karada ve havada otonom ve manuel olarak hareket edecektir. Araç havada 

navigasyon sistemleri sayesinde yönünü bulmaktadır. Aracın kapanıp açılabilen pervaneleri 

sayesinde araç normal şeritli bir yolda rahatça hareket edebilecektir. Aracın etrafında, 

tavanında ve tabanında bulunan gelişmiş sensörler sayesinde araç irtifasını etrafındaki 

yeryüzü şekillerini, binaları, diğer hava taşıtlarını ve uçan arabaları algılayıp rotasını bu 

kriterler çerçevesinde belirleyecektir. Ayrıca araçta bulunacak olan sensör sistemi ile etrafında 

bulunan diğer uçan arabaları tespit edebilecek ve onlarla iletişime geçip havada 

çarpışmalarına engel olacak donanımsal ve yazılımsal alt yapıya sahip olacaktır. 

Tasarımımızda “Corporation of Flight” isimli şirket tarafından geliştirilen “Split Power 



 

Engine” ve hibrit motor sistemleri bulunacaktır. Çok yeni olan ve bu şirket tarafından verilen 

bilgilere göre %50 gibi yüksek oranlı verimliliğiyle ön plana çıkan “Split Power Engine” 

sistemi benzinli motoru, jeneratör ve elektrik motorunun içinde barındıran akıllı bir dişli 

kutusudur[4]. “Split Power Engine” aracın seri hibrit gibi çalışmasını sağlar. Aynı zamanda 

sürekli değişken bir şanzıman (CVT) görevi görür. Yani manuel ve otomatik şanzıman 

ihtiyacını ortadan kaldırır. “Split Power Engine”nin en önemli özelliği ise jeneratörün motoru 

çalıştırmasına izin vermesidir. Bu özellik de marş motoru gereksinimini ortadan 

kaldırmaktadır. Aracımız hibrit olduğu için hem benzin hem de elektrik ile çalışabilir. 

Aracımız uçuş moduna geçeceği zaman aracın yakıt durumunu ve gidilecek mesafeyi ve 

harcanacak yakıtı hesaplayacaktır bu kriter çerçevesinde uçuş moduna geçicektir. Eğer yakıt 

yeterli değilse yakıt uyarısı verecekti ve sürücüyü en yakın benzin istasyonuna 

yönlendirecektir. “Tasarımın Alt Sistemleri” bölümünde belirtiğimiz gibi araçta uzayabilen 

amortisör sistemi bulunacaktır. Ayrıca araç havada iken bataryalarını şarj etmesini sağlamak 

amacıyla lastik üzerinde nano ölçekli kanallar açılacak ve bu sayede hem yol tutuşu arttırılmış 

olacak hem de havada bir rüzgar türbini gibi rüzgar etkisiyle dönerek bataryaların şarj 

olmasını sağlayacaktır. Ayrıca aracımızda paratoner sistemi bulunacaktır. Bu sistem aracın 

üstüne düşen yıldırımı dirençten ve rezistans tellerinden geçirerek bataryayı ve aküyü 

dolduruyor ve aracın ısınmasına katkı sağlıyor.  

Nanoteknoloji maddenin 1 ile 100 nanometre boyutlarındaki davranışlarını anlama ve 

kontrol etme bilimidir. Böyle bir kontrol birçok alanda radikal yeniliklere yol açmaktadır[9].  

Örneğin araçta kullandığımız Nanoteknoloji ile üretilen sileceksiz camlar gibi. Toz ve sıvı 

tutmayan bu camlar sayesinde silecek ihtiyacı ortadan kalkıyor. Leonardo Fioravanti 

tarafından tasarlanan bu yeni nesil cam dört katmandan oluşuyor. 

Hava ile temas halinde olan ilk katmanda güneş 

ışınlarının filtrelenmesi ve suyu uzaklaşması sağlanıyor. İkinci 

katman ise cam üzerinde biriken tozların kenara doğru itilmesini 

sağlıyor. Üçüncü katman ise cam üzerindeki tozu algılayarak, 

ikinci katmanın harekete geçmesini sağlıyor.  

Dördüncü katman ise tümüyle bu cam sisteminin çalışmasını sağlayacak elektrik 

enerjisini sağlıyor. Nanoteknoloji ile geliştirilen ürünün çok yakın bir zamanda piyasaya 

girmesi bekleniyor[8] Ayrıca prototipin kendine özel uzaktan kontrol uygulaması vardır. 



 

4. Üretilebilirlik: 

Aracımız kendisi için gerekli olan enerjiyi benzinli ve elektrikli motorların beraber 

kullanıldığı hibrit bir sistemden elde edecektir. Bu da mevcut teknolojik gelişmeler göz önüne 

alındığında projemizi uygulanabilir kılmaktadır. Çünkü sadece elektrikli motor kullanılarak 

tasarlanacak aracın ihtiyaçlara günümüz şartlarında karşılık vermesi imkânsız görünmektedir.

 Ülkemiz milli kara, deniz ve hava araçları üretiminde özellikle son yıllarda ciddi bir 

ivme yakalamış ve yerli imkanlarla kendi motorunu üretebilecek düzeye gelmiştir. Kazanılan 

bu tecrübeler geleceğin en önemli ulaşım araçlarından biri olan uçan araba üretiminde bizlere 

büyük cesaret vermektedir.  

Aracın üretiminde endüksiyonla kalıp ısıtma yöntemi ve sıcak presleme yöntemi 

kullanılacaktır. [11] 

 

Endüksiyonla ısıtma sistemi (1. Silindirik kalıp, 2. Alt ve üst 

baskı plakası, 3. Toz parçacıkları, 4. Endüksiyon bobini). Bu 

yöntemler diğer yöntemlerden daha avantajlı olduğundan dolayı 

bu yöntemeler seçilmiştir.[11] 

   4.1.Prototip: Tasarımın 3D yazıcı ile basılacak şasi parçaları ve prototipi kontrol etmek için 

Appİnventor2 sitesinden tasarlanan uygulama ve Arduino uygulamasından yazdığımız kod 

kullanılmaktadır. 

 

 

 

    3D Yazıcı ile Basılacak Şasi Parçaları    Tasarlanan Uygulama Görseli 



 

 

 

 

 

 

 

 

Appİnventor2 Sitesinden Tasarlanan Uygulama Kodları 

5. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliğinin Nasıl Sağlandığı:    

Araç karada genellikle elektrik motorlarını, havada ise benzin motoru kullanacaktır. 

Ek güç gerektiren durumlarda ise motorlar birbirlerinin yerine veya ikisi birden 

kullanılacaktır. Uçuş anında herhangi bir motor arızası durumunda kaput ve bagaj kapağının 

üstünde bulunan paraşütler devreye girecektir. Ayrıca aracın tavan, taban ve etrafında bulunan 

hava yastıkları devreye girecektir. Düşük irtifada bir arıza meydana geldiği durumda ise kabin 

içinde ve dışında bulunan hava yastıkları ve paraşüt devreye girecek. Düşük irtifada paraşütün 

çalışabilmesi için motorlar ters yönde çalışacak ve paraşüt tam olarak açıldığında tekrar 

normal yönde çalışmaya devam edecektir. Genel olarak meydana gelen hava taşıdı kazaları ya 

iniş ya da kalkış durumlarında yaşandığından aracın etrafında bulunan birden fazla hava 

yastığı devreye girecek ve daha yumuşak bir iniş sağlayacaktır. Araç bilgisayarı sensörler 

sayesinde aracın, motorların ve diğer sistemlerin denetimini yapılacaktır. Herhangi bir arıza 

varsa araç bilgisayarı arızanın nerde olduğunu gösterecek ve kullanıcıyı uyaracaktır. 

6.Gürültü Azaltma ile İlgili Çözümlerimi: 

 

  6.1.Yolcu Kabin İçi Gürültüsü için araç ses yalıtımında kullanılan bariyerli akustik sünger 

kullanılacaktır. Şık duran bu süngerler hafif ve ses yalıtımı yüksektir. Aracın kapı ve bagaj 

gibi kısımları bu süngerlerle kaplanacaktır. Geri kalan ayak bagajın alt bölümleri ve tavan ses 

yalıtım bandı ile kaplanacaktır. Ayrıca ek olarak yüksek yalıtımlı iki adet kulaklık da araçta 

mevcut olacaktır[5]. 



 

 

  6.2. Çevresel Gürültü için araç genelde hava modunda 1000-10.000 fit yükseklikte 

uçacağından dolayı yaydığı ses çevresindekileri etkilemeyecektir. Gürültüler, pervane 

kanatlarının etrafını kuşatan hava ile etkileşiminden meydana gelmektedir. Aracın emisyon 

seviyesinin azaltılmıştır, bir hız azaltma şanzımanı takılarak pervane dönüş hızının 

düşürülmüş, pervane geometrisi özel olarak tasarlanmıştır. Ek olarak istenirse pervane kanat 

sayısı arttırılarak görültü seviyesi de düşürülebilir ve her aracın kendisine özel gürültü ruhsatı 

bulunacaktır[10]. Araç iniş ve kalkış anında yüksek sesler oluşacağından belli iniş ve kalkış 

noktaları belirlenecek ve bu noktalara iniş kalkış yapılacaktır. Bu noktalar ise ya yüksek ses 

yalıtımlı özel yapılar ya helikopter pisti olan binalar ya da boş araziler olacaktır ve iniş kalkış 

işlemleri tamamen otonom olarak gerçekleşecektir[5]. 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

İniş Kalkış İçin Dizayn Edilen Yüksek Yalıtımlı Otopark 

 

7.Aracın Güvenlik – Emniyet ile Alakalı Çözümlerimiz: 

 

 Aracımızda standart bir uçakta bulunan tüm güvenlik sistemleri bulunacaktır. 

Bunların başında LOAS (Laser Obstacle Awareness System), OASYS (Obstacle Avoidance 

Laser Radar System), WSPS (Wire Strike Protection System), HELLAS (Helicopter Laser 
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Radar System)[2] sistemleri gelmektedir. Bununla beraber aracın etrafında, tavanında ve 

tabanında bulunan mesafe sensörleri sayesinde etrafındaki yeryüzü şekillerini algılayıp ona 

göre bir uçuş rotası izleyecektir. Buna ek olarak aracın tabanında ve tavanında sırasıyla 

sekizer ve dörder adet küçük hava yastığı ve iki üstte bir adet de tabanda olmak üzere toplam 

3 paraşüt bulunmaktadır. Ayrıca aracın yolcu ve şoför koltuğunda bulunan hava yastıkları da 

herhangi bir arıza durumunda devreye girecektir. Bu sayede yolcuların yaralanma ihtimali 

azaltılmış olacaktır. Aracın tabanında ve tavanında bu kadar fazla hava yastığı kullanmamızın 

asıl nedeni herhangi bir sivri veya kesici obje ile karşılaşıldığı zaman hava yastığının 

tamamının patlamaması içindir. Paraşütler ise aracın içerisinde bulunan jiroskop sayesinde 

tavandakinin mi tabandakinin mi yoksa her ikisi birden birlikte mi açılacağına karar veriyor. 

Tasarımımızın açıklama bölümünde belirttiğimiz gibi bir benzinli motor, iki elektrik motoru 

bulunmaktadır. Bu motorları koymamızın nedeni havada ağırlıklı olarak benzinli motor 

çalıştığından benzinli motorda herhangi bir arıza durumunda diğer motorlar ve paraşüt 

devreye girerek aracı güvenli bir şekilde karaya indirmektir. Düşük irtifada paraşütün 

çalışması için paraşütler açıldıktan sonra motorlar ters yönde çalışacak ve düşüş hızı 

yavaşladığı zaman tekrar normal yönde çalışmaya devam edecektir. Kalkış ve iniş işlemleri 

tamamen aracımız tarafından otonom olarak gerçekleştirilecektir. 

8. Şartnamede Tanımlı Senaryoyu Uygulama Metodumuz ve Görselleri: 

 

            

       Karadan Hareket                                        Havadan Hareket 

Aracımızın Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=PwnpLXIOeyc 

 08.30’da yola çıkan araç. 400 metre uzunluğundaki yolu 60km/s hız ile 

24saniyede alıp caddeye çıkıyor. Caddede 60km/s hızla cadde boyunca 5km yolu 5dk alıp 

nehir kıyısına ulaşıyor. Ardından 30 saniyede uçuş takımlarını açıp 60 metre açıklığındaki 

nehri ve devamındaki 30 metre yükseklikteki ve 3km uzunluğundaki ormanı 450 metre 

https://www.youtube.com/watch?v=PwnpLXIOeyc


 

yükseklikte 150km/s hız ile 10 dakikada alıp B şehri çevreyolu ayrımına ulaşıyor. Ardından 

yere iniyor ve 30 saniyede uçuş takımlarını kapatıyor. B şehrine 20 km uzaklıktaki dinlenme 

tesisine 72km/s hız ile 20km boyunca karadan ilerleyip 16 dakikada dinlenme tesisinin 

arkasındaki alana ulaşıyor. Orada 30 saniyede uçuş takımlarını açıyor ve 15km boyunca 

150km/s hız ile 7 dakika havada seyir ediyor. Ardından park alanına 1km uzaklıktaki alana 

iniyor ve 30 saniyede uçuş takımlarını kapatıyor. Sonra karadan 5km/s hız ile 1km ilerliyor ve 

12 dakikada şirkete varıyor. Araç Şirkete vardığında saat 09.23’tür. 

9.Tasarım Görsellerimiz: 
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