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1. Tasarımın Genel Tanımı 

Konsept uçan arabamız Alize’dir. Biz aracı tasarlamadan önce (uçan) arabadan beklentilerimiz hakkında 

yoğun beyin fırtınaları yaptık. Başlıca çıkarımlarımız sonucu biz bu aracı Teknofest 2020 uçan araba 

şartnamesindeki senaryoda bize verilen isterleri karşılayacak ve her şeyden önce güvenilir olacak şekilde 

tasarladık.  

Uçan arabalar fosil yakıt kullanan araçlar olursa insanlığın yararına değil zararına olacaktır. Atmosfere 

karbon salınımı yapmayacak olan elektrikli uçan arabamız küresel ısınmayı engelleyecektir. Elektrik 

motorların verimi içten yanmalı motorlara kıyasla daha fazladır. Ayrıca hacim ve ağırlıktan da kazanç 

sağlamaktadır. Uçan araçların uçmalarını sağlayan en önemli özelliklerden biri hafif olmalarıdır. Bu yüzden 

Alize’nin elektrikli olması kaçınılmaz oldu.  

Gövdesi karbonfiber olan aracımız 2 kapılıdır ve 2 kişiliktir.  Sürücü kabininin arkası bagaj olabilir veya 

2 kişilik koltuğa dönüşebilir. Araç aşırı yük aldığında asansörlerde kullanılan sistemin benzeri uyarı 

verecektir. Panoramik ön cam ve üst cam hem çevredeki uçan arabaları sürücünün görmesini sağlayacak 

hem de gökyüzündeki manzaraları yolcuların seyretmesini sağlayacak.  

Aracımızın üretilmesinin kolay olması için sürücü kabini, yan ön pervane, üst pervane, yan arka pervane 

ve arka pervane olmak üzere 5 bölüm halinde tasarladık. Yan ön pervane bölümünde sağda ve solda olmak 

üzere simetrik 2 adet kol bulunmaktadır. Her kolda 2 adet ters dönüşlü pervane bulunmaktadır. Üst pervane 

bölümdeki 4 motor kolunu yukarıdan bakınca artı (+) şeklini anımsatacak şekilde simetrik olarak tasarladık. 

Her kolda 1 motor bulunmaktadır. Yan arka bölümündeki motor kolları ile yan ön motor kolları benzer 

düzendedir. Aralarındaki farktan ilki tasarımın aerodinamik olabilmesi için yan arka motor kollarının daha 

kısa olmasıdır. Diğer fark da arkadan tahrikli olan aracımızın yerde kullanacağı motor yan arka pervane 

bölümündedir. Yan pervane kolları(yan ön kol + yan arka kol) yatay harekete yardımcı olabilmek için 60°ye 

kadar saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönebilmektedir. Arka motor bölümünde 1 motor 

bulunmaktadır. Sonuç olarak yan ön bölümde 4, üst bölümde 4, yan arka bölümde 4(yer motoru hariç), arka 

bölümde 1 motor bulunmaktadır.  Tüm motorların simetrik olması ve ağırlık merkezinin üst pervanelerin 

ortasında olması aracın kontrolünün daha kolay ve güvenilir olmasını sağladı.  

Uçan aracımızda 4 tekerlek 13 pervane bulunmaktadır. 4 tekerlekli aracımız 3 tekerlekli araçlara kıyasla 

virajlarda merkezkaç kuvvetine bağlı daha az savrulacaktır. Normalde 4 pervane ile uçabilen aracımızda 13 

pervane kullanarak hem pervanelerin yedekli olmasını hem de kapasitelerinin %35’ini kullanarak motor ve 

pervanelerin tur sayılarını azaltıp gürültünün azalmasını sağladık. Ayrıca araç daha hızlı oldu. 

Takımca düşündüğümüzde pervanelerin yerde kullanılmadığını ve gereksiz sürtünme oluşturduğunu fark 

ettik. Araç boyutunu arttırdığı için de yolda aynı anda gidebilecek araç sayısını azaltıyordu. Çözüm olarak 

üst ve yan pervanelerin yerdeyken aracın içinde havadayken aracın dışında olacak şekilde tasarladık.  
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Resim1: Elektro ışıklı boya 

Bir buluşun değeri insanların onu benimsemesiyle ilişkilidir. Geçmişteki bazı teknolojik atılımlarının 

henüz insanlığın hazır olmaması nedeniyle geri planda kaldığını fark ettik. Yerdeyken günümüz araçlarının 

görünümüne benzemesinin insanların benimsenmesini hızlandıracağını düşünüyoruz.  

Araca yaptığımız tüm eklemelerin oluşturacağı riskleri öngörmeye çalıştık. Hava yolu en az kaza yapılan 

ulaşım olmasına rağmen kaza yapıldığında kurtulma ihtimali en az olan ulaşımdır. Emniyet kemeri kaza 

yapıldığında havadayken yerdeki kadar koruyamaz. Araçta kalınan her saniye ölümü yakınlaştırır. Bunun 

için aracımızda hem elektronik hem de manuel olarak çalışabilecek sürücü kabini fırlatma sistemi 

bulunmaktadır. 3 noktalı emniyet kemeri yerine de daha sağlam olan ve acil durumda çıkarılması daha hızlı 

olan 6 noktalı emniyet kemeri bulunmaktadır. Sürücü kabini araçtan fırlatıldıktan sonra balistik paraşütü 

açılacak ve hızı azaltacak. Sürücü kabinini saran darbe emici kompozitler daha yumuşak inişi sağlar. 

Aldığımız diğer güvenlik önlemi aracımızın 5 bölümünü alev geçirmez kompozit malzemelerle ayırmaktır. 

Yangın çıkan bölümde elektrik yangınlarını söndürmenin ilk aşaması olan elektrikler kesilecek ve bölümde 

bulunan yangın söndürücü çalışacaktır. Yangından etkilenmemesi için yanmaz elektrik kabloları kullanıldı. 

Ünlü bir iş adamının uçan arabaların insanların kafalarını giyotin gibi kesebileceği uyarısını dikkate 

alarak pervanelere koruyucu taktık ve arabaya altimetre yerleştirdik. Araba uçan arabaya sadece kalkış 

platformunda dönüşecektir. 

Havadan ulaşım gece yapıldığında karada olduğu gibi farlar çevreyi aydınlatamaz. Uçaklarda ışıkların 

renklerinin ve yanma sıklıklarının anlamları vardır. Alize uçan arabamızda da bu protokoller geçerlidir. 

Geceleri arabaların belli olması için aracın çeşitli bölgelerinde elektro ışıklı boya(Resim1) bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Uçan araba sektörüne yatırımların arttığı bu dönemde insanların aklındaki en büyük soru ehliyet 

almak için uzun süreli eğitimlerin zorunda olup olmayacaklarıdır. Alize uçan arabamızda yapay zeka 

bulunur. Sürücü odaklı tasarımıyla kontrol tablet bilgisayarlardan verilen komutlarla sağlanır.  Örneğin 

hangi irtifada hangi hızla gideceği sürücüye sorulmaktadır. Yoldaki trafik kuralları yapay zeka 

tarafından değerlendirilerek trafik kuralları çerçevesinde sürücünün isteğine en yakın irtifa ve hız 

değerlerinde seyahat sağlanır. Araç çevresindeki arabalarla protokollere uyarak haberleşir ve uygun 
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mesafede seyahat edilir. Yapay zeka hangi sistemin hasarlı olduğunu bulur ve hayati bir soruna yol açıp 

açmayacağını değerlendirir, yol açacak olursa acil iniş yapar. 

 Aracın aerodinamik olması hem hava direncinden kaynaklı sesi azaltır hem de yakıt tasarrufu sağlar. 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda aşağıdaki maddeleri aracımızda uygulamaya karar verdik. 

• Kapıların, camların ve farların araç kaportasıyla bir yüzeyde dizayn edilmesi 

• Yan aynaların aerodinamik özellik taşıması 

• Ön ve arka camların daha yatık bir şekilde tasarlanması 

• Araç altındaki girinti ve çıkıntıların kamufle edilerek düzleştirilmesi (Özçelik, 2018) 

Yan ayna kullanmak yerine daha geniş görüş açısı sağlamak için aracın çevresini görecek şekilde 12 

ToF(Time-of-flight) kamera ve 12 yüksek çözünürlükte kamera yerleştirdik. ToF(Time-of-flight) 

kameralar kızılötesi ışınları ateşleme zamanını ve nesneye çarparak geri dönme zamanını kaydederek 

aradaki mesafeyi hesaplayan kameralardır. ToF kameraları gece-gündüz yapay zeka için veri toplar. 

Yüksek çözünürlükteki kameralarla da sürücü yapay zekayı denetler aksilik çıktığında uçuş kontrol 

ekibine bildirir. Diğer maddeleri doğrudan aracımızda uyguladık 

 Elektrikli araçların en önemli unsurlarından biri de bataryalarıdır. Bataryaların kullanım süresi 

kullanıcılara yeterli gelmemekte ve şarj süresi uzun gelmektedir. Bu tür sorunların Alize’de yaşamamak 

için şarj etmek yerine daha önceden şarj olmuş bataryayı araçtaki batarya ile değiştirme çözümünü 

türettik. Ayrıca az enerji harcanması için hareket halindeyken rejeneratif fren aracı geri şarj eder. 

2. Tasarımın Alt Sistemleri  

Rapor düzenine uyulması için bu bölümde bahsedilen tasarımlar Tasarım Görselleri bölümündedir. 

2.1.Hareket Sistemlerine Genel Bakış 

 
Resim2: Güç devresi (Engineering, 2017) 
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Uçan arabamız çevreci olabilmesi için elektriklidir. Yerdeyken bataryadan gelen DC akımın, AC motora 

güç vermesi için inverterda AC akıma çevrilir. İnverter aynı zamanda elektriğin frekansını da değiştirilerek 

motorun hızını kontrol eder. Bu sayede aracın kontrolü hem kolay, hem güvenilir hem de hassas 

olur(Resim2). Pervane motorları yan, üst ve arka motorlar BLDC motorlardır. Bataryadan gelen akımla 

motor akımı aynı olduğu için inverter kullanılmaz. Sadece motor hızını ayarlaması için ESC kullanılır. 

2.2.Yan Kol Sistemleri 

2.2.1. Arabadan Uçan Arabaya Dönüşme 

Aracımızı ilk tasarlarken aerodinamiğin artması ve aracın küçülmesi için yerde araba havada uçan 

araba olabilecek şekilde olmasını kararlaştırdık. İlk tasarımız Tasarım17’de kırmızı renkli step motor, konik 

dişliler yardımıyla yeşil ve ona bağlı koyu mavi kolları saat yönü ve tersinde 60° döndürür. Açık mavi renkli 

sabitleyici içindeki step motor koyu mavi motor kolunu aracın içine ve dışına katlayarak açılıp kapanabilir 

kol yapması prensibi güdüyordu. Ancak kolun yataklamasında çektiğimiz sorunlar, bağlantı noktalarının çok 

olmasından kaynaklı artan kırılma ihtimali, sistemin uygulanması için gerekli alan çokluğu ve ağırlıktan 

kaynaklı hassasiyetin kaybolması gibi endişeler sebebiyle vazgeçtik. 

Şu anki tasarımımızda(Tasarım18) siyah parçalar yataklama zeminidir. Yeşil renkli motor kolları 

sabit yataklama zeminiyle kırlangıçkuyruğu tekniğiyle yataklanmıştır. Bu sayede motor kolu istenilen yön 

dışında farklı yöne gidemez. Ön tasarım raporunda silindirik bir kol tercih ederken şu anda Tasarım18’teki 

gözüken düz yuva şeklinde kol tercihi yapmamız da yataklamanın daha güvenilir olmasıdır. 

İlhamını 3D yazıcılardaki nozzle’ın hareket etmesini sağlayan sistemden aldığımız bilya vidalı mili 

kullandık. Hassasiyetinin yüksek olması, rüzgar gibi başka güçlere rağmen sarsılmaması ve sabitlemesinin 

kolay olması bilya vidalı mil kullanma sebeplerimizdendir.  

İşleyişinde en ortada bulunan sabitlenmiş step motorun mili dönerek ona perçinli olan konik dişliyi 

harekete geçir. İki bilya vidalı mil mekanizması da step motorun dişlisine eş konik dişli ile bağlı olduğu için 

aynı miktarda dönüyor. Sonuç olarak iki yan kol da eş miktarda dışarı çıkıyor veya içeri giriyor. 

2.2.2. Kolun Gövdeye Paralel 60° Dönebilirliği  

Yeşil kol ile açık mavi kol birbirlerine cıvatalar yardımı ile bağlıdırlar. Mavi kol 60° dönebilmesi 

için cıvataların hareket yerleri deliktir. Step motor yeşil kolun içine sabitlenmiş, motorun mili de açık mavi 

kola sabitlenmiştir. Step motor mili dönerken açık mavi kol döner dolayısıyla motorlar da döner. 

Eski tasarımımızda(Tasarım17) kolun tamamı dönerken yeni tasarımımızda kolun bir bölümünün 

dönmesinin nedeni tüm kolun dönmesinin çok zor olması, çok güç gerektirmesi ve hassasiyet kaybıdır. Yeni 

tasarımımızla hem güçten kazanıyoruz hem sistem daha güvenli oluyor hem de hassasiyet artıyor. 



7 
 

2.3.Üst Kol Sistemleri 
 

Alize, araba halindeyken üst kolları içeride ve birbirlerine bakacak şekilde katlanmıştır(Tasarım16). 

Uçan araba tasarımına geçtiğinde ise kollar açılarak uçmaya hazır hale gelmektedir. 

Kol platformunun köşesindeki delikler, koyu mavi platformdaki silindirlerden geçebilecek şekilde 

tasarlandı. Böylece kahverengi kol platformu sadece yukarı aşağı hareket eder ve sarsıntılar azalır. Şasiye 

gömülü 2 adet koyu yeşil renkli step motorları kaplinler yardımı ile bilya vidalı milleri döndürür. Step motor 

ile bilya vidalı milin kaplin aracılığı ile bağlanmasının sebebi hareket esnasında mekanik titreşimlerin 

sisteme zarar verilebilme riski bulunmasıdır. Kaplin kullanılmasıyla bu riski ortadan kalktı. Motor kolları, 

kolların araçtan çıktıktan sonra açılması için kurşungeçirmez yelek yapımımda da kullanılan kevlar 

halatlarla gövdeye bağlıdır. Platform yükseldikçe halatlar gerilir ve motor kolları aşağıya çekilir. Platform 

aşağı inerken de koyu mavi platformun eğimi kolların yavaş yavaş kapanmasını sağlayacaktır(Eğimli yüzey 

Tasarım16’da gözükmektedir). 

Eski tasarımımızda kolların yukarı aşağı hareketini elektrikli pistonla yapmayı planlamıştık. Fakat 

piston hidrolik olursa fazla ağır olmaktaydı ve ayrıca piston yükseldikçe sallanma başlamaktaydı. Pnömatik 

olursa da hava sıkışabileceğinden sallanma fazla olurdu. Sarsıntıların ve fazladan ağırlığın olmaması için şu 

anki sistemimizi tasarladık. 

2.4.Batarya Sistemleri 

2.4.1. Temassız Şarj Sistemi 

Şarj istasyonundaki elektrik kablolarında eskime ve deformasyon sonucu kablolar risklidir veya 

yağmurlu günde aracı şarj eden kullanıcının ıslanacağı gibi kullanıcı dostu değildir. Kablosuz şarj için 

sadece arabanın park edilmesi yeterlidir. Arabalar hareketliyken de temassız şarj olabilirler. Fakat biz 

Alize’nin henüz yalnızca park halindeyken temassız şarj edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü hareket 

ederken şarj olma özelliği yeni çıktığı için günlük kullanımda sorun çıkmayacağı belli değildir. Yapılan 

testlerin sonucuna göre gelecekte aracımızda kullanılabilir.  

Resim3: Kablosuz Şarj (Bayrı, 2015) 
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Uzaktan şarj sistemi için sadece iki bobin gereklidir. Birincisi yol, park yeri ya da garaj için 

yerleştirilen bobinken diğeri aracın gövdesinin altına yerleştirilen bobindir. Uygun kondansatörlerin 

birleştirilmesiyle bu bobinler bir çeşit yankılama, titreşim oluşturur. Buna “enerji aktarımı için anten 

sistemi” denir. Bobinler arası mesafesi 20 cm olsa bile bütün bir enerji aralığı boyunca (400 W’tan 3.6 kW’a 

kadar), yüzde 93 ile 95 arasında bir verime ulaşılır. Elde edilen elektrik bataryayı şarj eder. 

 

2.4.2. Batarya Yönetim Sistemi 

Batarya paketleri seri veya paralel bağlı hücrelerden oluşur. Batarya paketlerinde seri bağlantılar 

gerilimi, paralel bağlantılar çekilebilecek akımı ve kapasiteyi belirler. Bu seri ve paralel bağlı sistemler 

arasındaki koordinasyonun sağlanması için batarya yönetim sistemleri(BMS) kullanılır. BMS'ler,  

bataryaların kontrol ve denetimini yapan elektronik sistemlerdir. Batarya sistemlerinde bir koruyucu gibi 

davranarak bataryaların durumlarını inceleyip optimum çalışma değer aralıklarında kalmalarını sağlar. 

BMS batarya paketlerinin o anki durumlarını gözlemlememizi sağlar. BMS ile voltaj, sıcaklık, şarj 

durumu ya da deşarj yoğunluğu, sağlamlık durumu ve akım gözlenebilir. Elde ettiği veriler ile BMS aracın 

ne zaman ne kadar şarj edileceği gibi öneriler sunar. Doğru kullanılan bir BMS ile arabanın bataryası %20 

daha uzun ömürlü olacaktır. (Alkan, 2016) 

2.4.3. Rejeneratif Fren 

3 fazlı asenkron motorumuz çalışırken, statordaki hareketli akı dalgası rotordan daha hızlı hareket 

eder. Sonuç olarak, elektrik enerjisi motorda harcanır, böylece bataryadan sürekli elektrik gelmesi gereklidir.  

Rejeneratif frenleme tam tersi şekilde çalışır. İleri momentumlu bir araç yavaşlamak istediğinde, akı 

dalgası rotordan daha yavaş dönmelidir. Bunu yapmak için, statorun besleme sıklığı azalır, böylece akı 

dalgası rotordan daha yavaş döner. Rejenerasyon sırasında rotor, akı dalgasından daha hızlı ilerlediğinden 

rotor ve stator üzerindeki göreceli kuvvetler tersine döner. Torklar tersine dönerse, kuvvetler de tersine 

döner. Motor elektrik üretmeye başlar. Kullandığımız motor AC 3 fazlı asenkron motor olduğu için 

üreteceği akım yine AC olacaktır. Motordan elde edilen AC akım inverterda DC akıma dönüştürülerek 

bataryada depolanır. 

2.5.Aktif Soğutma Sistemi 

Batarya performansı, ömrü ve maliyeti doğrudan elektrikli ve hibrit elektrikli araçların 

performansını, ömrünü ve maliyetini etkiler. Batarya sıcaklığı, ilk çalıştırmada ve ivmelenme sırasında 

deşarj gücünü, frenlenme sırasında enerji kazanımını etkiler. Bu durum araç sürüşünü ve yakıt ekonomisini 

etkilemektedir. Ayrıca sıcaklık batarya ömrünü de etkiler. Her bataryanın optimum çalışma sıcaklığı aralık 

değeri vardır. (YENİGÜN, 2016) 
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 Sıvı soğutmalı sistemler sıvıların ısı taşınım katsayılarının havadan daha fazla olması sebebiyle hava 

soğutmalı sistemlere göre daha fazla tercih edilmektedir. Ayrıca hava soğutmalı sistemlerde fanın sürekli 

dönmesi gürültü oluşturmaktadır. Bu yüzden sıvı soğutmalı sistemi aracımızda uygulamaya karar 

verdik(Resim4). 

Resim4: Sıvı soğutmalı ve ısıtmalı sistem                           Resim5: Batarya soğutması (Vinci, 2018) 
 
 Soğutması daha kolay olduğu için ve ilerleyen başlıklarda anlatacağımız sebeplerden dolayı 

seçtiğimiz silindirik lityum-iyon pillerini küçük ve fazla sayıda hücreler haline böldük. Küçük ve fazla 

sayıda hücre elde edilmesiyle soğutulan yüzey arttı ve daha etkin bir soğutma sağlandı(Resim5). 

 Resim4’te de gözüktüğü gibi sıvı soğutmalı sistemimizde sıvı; soğutucu, elektrik devreleri, motor ve 

batarya arasında dönmektedir. Soğuk hava şartlarında motor ve bataryanın veriminin artması için ısıtılması 

gerekmektedir. Bunun çözümü de devreye ısıtıcı eklemektir. Batarya yönetim sistemine göre gerektiğinde 

soğutucu gerektiğinde ısıtıcı çalışacaktır. Ek olarak soğuk hava şartlarında donmaya bağlı olarak yan motor 

kollarında aşınmalar meydana gelecektir. Bunu önlemek amaçlı yan motor kollarından da soğutma sistemi 

geçecektir. 

Elektrik motorlarının veriminin fazla olması ve motorların havanın soğutabileceği bölgede bulunması 

sebebiyle pervane motorları pasif olarak kendiliğinden soğuyacaklardır. Böylece o motorları soğutacak sıvı 

ağırlığından da kazanç sağlanmıştır. 

2.6.Aktif Ses Sönümleme Sistemi 

Ses tanecikli ortamda yayılan bir enerjidir. Alize’nin üreteceği ses hava taneciklerinin Resim6’daki 

gibi hareket etmesiyle insanlara ulaşacaktır.  

 
Resim6: Ses dalgaları 
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Resim7: Yıkıcı girişim (KhanAcademyTurkce, 2018) 

 
Fakat gürültüyü oluşturan ses dalgasıyla eş frekans ve genlikte başka ses dalgası aynı ortamda 

çarpışırsa Resim7’deki gibi hava taneciklerine eş büyüklükte zıt yönlerden kuvvet uygulanır ve eş değer 

kuvvet 0 olacağı için yıkıcı-girişim denilen olay olur ve kulağımıza ses gelmez. Alize’nin mavi motor 

kolundaki hoparlörler de bu prensibi kullanarak çalışacaklardır. 

2.7.Kabin Fırlatma Sistemi 

Kabin fırlatma sistemi araç havadayken kaza yaptığında elektronik veya manuel (elektronik sorunlar 

için) olarak kullanılabilecek bir güvenlik önlemidir. Sürücü kabini normalde şasiye montajlıdır fakat acil 

durumlarda sistem çalıştırılarak kabinin dışındaki jet motoru aktive olarak yataklamasının verdiği yolla 

şasiden ayrılacaktır. Ayrılmadan önce pervanelerin araca zarar vermemesi için motorlara giden güç de 

kesilecektir.  

2.8.Adaptif Far Sistemi 

Uçan arabamız karada giderken verimi lazer farlara 

göre daha az olmasına rağmen maliyet bakımından aradaki 

yüksek fark sebebiyle led farları kullanacaktır. Ayrıca 

kullanım kolaylığı ve daha verimli olması için adaptif far 

teknolojisi kullanılmıştır. 

 

 
  

Resim8: Adaptif Far                                                        Resim9: Adaptif Far2 

Tablo1: Far özellikleri tablosu 
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Adaptif farlarda projektör, elektrik motoru vasıtasıyla hem dikey hem de yanal olarak yönlendirilir. Adaptif 

farlarda projektörün yönlenmesi sürekli olarak yolu gözetleyen kamera ve sensörlerden alınan bilgiler 

doğrultusunda kontrol ünitesi yazılımı tarafından yönlendirme yapılır. Kontrol ünitesi; viraj farları, kavşak 

dönüş ışıkları, uzun huzmeli farın otomatik devreye girmesi, far yüksekliği gibi durumları hassas ve sürekli 

bir şekilde kontrol eder. Adaptif farların temel özelliği, karşıdan gelen aracı tespit ederek sürücüsünün 

gözünün kamaşmasını engellemek (Resim8) ve her türlü yol koşulunda maksimum aydınlatma sağlayacak 

hamleleri yapmaktır. (BÜYÜKTAŞ, 2017) 

3. Tasarımın Kullanıcıya Sağlayacağı Faydalar 

Bir araç ne kadar estetik ne kadar işlevli olsa da güvenli değilse sadece metal yığınıdır. Bu yüzden 

Alize’yi güvenlik ilk öncelik olarak tasarladık. Araç tasarımına her eklemede riskleri analiz ettik. 

Aşağıdaki maddelerde kullanıcıların tereddüt etmeden arabaya binmeleri için aldığımız bazı güvenlik 

önlemlerinden bahsedeceğiz(detaylı hali 8. başlıkta yer almaktadır). 

 
• Aracımız havada giderken tam otonomdur.  

Yapay zeka girilen irtifa, hız gibi değerleri trafik kuralları çerçevesinde işleyerek istenilene en yakın 

şekilde yolculuk eder. Alize’deki sistemlerin çoğu otonom olduğu için çok uzun süreli eğitimler alınması 

gerekmez. Alize’de sürücü pilot değil de denetleyici görevindedir. Sürücü odaklı tasarımıyla veriler 

sürücünün hemen önünde bulunan tablete aktarılır. Sürücünün yapması gereken tek şey verilerde anormallik 

olup olmadığını denetlemektir. Mesela bir arabayla aşırı yakınsa yapay zeka bunu fark ederek aradaki 

mesafeyi arttırır. Sürücü de eylemin nasıl gerçekleştiğini denetler. Ayrıca aracın yapay zekası sistemleri 

denetler ve sorun çıktığında hemen sürücüyü uyararak çözüm önerileri sunar. Arıza sebebi de araçtaki 

karakutu incelenerek öğrenilir.  

 
• Yağmur, kar, rüzgâr gibi kötü hava şartlarında rahatlıkla seyahat edilebilir. 

Bir araç dış etkilere ne kadar açıksa o kadar güvenilmezdir. Alize’nin dış kaplaması IP56 

standartındadır. Yani aracı bölümlerine toz girmez ve itfaiye hortumu gibi tazyikli sular arabaya zarar 

vermez. Şimşek ve yıldırım gibi olaylar Faraday kafesi olan arabanın elektroniklerine zarar vermez. Çok 

soğuk havalarda soğutma sistemi ısıtma sistemine dönüşerek bataryanın ve motor kollarının sıcaklığını 

optimum değerde tutar. Rüzgarda da uçan arabada bulunan gyro sensörler sarsıntıyı azaltır. Yapay zekanın 

araca katacağı önemli özelliklerden biri de kötü hava şartlarından veya başka sebeplerden dolayı rotada 

sorun varsa sürücüye alternatif bir yol sunarak yolcuların stres olmasını önlemesidir. 

 
• Yangın geçirmez bölümlerden oluşur ve yangın hemen söndürülür. 

5 bölümden oluşan uçan arabamızda her bölüm alev geçirmez kompozitler ile yalıtılmıştır. Kablolar da 

alevin iletilmemesi için yanmaz özelliktedir. Ayrıca yangın çıkan bölümde elektrik yangınlarının ilk kuralı 
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olan elektriği kesilir. Böylece yangın daha fazla büyümez, motorlar daha fazla hasar görmez. Bunun yanında 

hasarlı motorun ve simetriğindeki motorun kapatılmasıyla dengeli uçuş devam eder. Elektrik kesildikten 

sonra bölümde bulunan yangın söndürücüler çalışır. 

• Acil durumlarda sürücü kabini fırlatılacaktır. 

Alev ve ısı geçirmez sürücü kabini geri dönülemez durumlarda montajlandığı şasiden ayrılarak araçtan 

ayrılır ve balistik paraşüt açılır. Yere inişte darbe emici kompozitlerle yumuşak iniş yapar. 3 noktalı kemer 

yerine daha fazla koruyan, daha hızlı çıkarılabilen ve sarsıntıyı azaltan 6 noktalı kemer kullanıldı.  

Aracımız estetik görünümüyle herkese hitap edecek tarzdadır. Alize uçan araba olmasına rağmen 

sistemlerin tasarımında alanı verimli kullanmamız sonucu günümüz arabaları boyutlarındadır. Ayrıca elektro 

ışıklı boyayla aracın boyası karanlıkta parlarken hem estetik görünür hem de gece aracın görünmesini sağlar. 

Boyanın diğer kısımları da güneş ve yağmur radyasyonuna dayanıklı olduğu için de ilerleyen zamanlarda 

çirkin gözüken boya dökülmeleri yaşanmaz. 

Bir aracın kalitesini gösteren bir diğer önemli faktör ise ivmelenmesidir. Hızlı ivmelenme için motorlar 3 

farklı görevdedir. Üst motorlar 4 tanedir ve aracın dikey hareketini sağlar. Arka motor 1 tanedir ve aracın 

yatay hareketini sağlar. Yan motor kollarıysa 3 modda çalışır. İlk modda motorlar sadece dikey hareketi 

sağlar. İkinci modda motorlar 60° ileri dönerek daha çok yatay hareket olmak üzere hem yatay hem de dikey 

hareketi sağlar. Bu sayede araç daha hızlıdır. Son modda yan kollar 60° geri dönerek ani yavaşlamaya veya 

geri geri gitmeye yardımcı olur. 

Daha hızlı ivmelenme sadece motorlarla sağlanmaz. Aerodinamik tasarımıyla hem hızlıdır hem de yakıt 

tasarrufu sağlanır. Aerodinamik olması için aracımızı yuvarlak hatlı, ön camı eğimli ve aynasız olacak 

şekilde tasarladık. Ayna yerine aracı saracak 12 adet ToF, 12 adet yüksek çözünürlükte kamera bulunur. ToF 

kamera yapay zeka için veri toplarken yüksek çözünürlükteki kamerayla sürücü yapay zekayı denetler. 

Daha hızlı ivmelenmesi için araçta gereksiz ağırlık bulunmaz. Yan motorlara sıvı soğutma yerine pasif 

soğutma uyguladık. Aracın dışını sağlam ve hafif olan karbonfiberle kapladık. Fakat sürücü kabini daha 

sağlam olması için monokok(tek parça olunca daha sağlam olur) halde karbotanyumdandır. 

Sürücü kabinini en konforlu şekilde tasarladık. Geniş tasarlanmış kabin normalde 2 kişiliktir. Elektrik 

motoru için gerekli alan azdır bu yüzden muazzam bir alan sağlar. Bu ekstra alan isteğe bağlı bagaj olarak 

veya 2 kişilik yer olarak kullanılabilir. Fakat aşırı yükte araç asansörlerdeki sisteminin benzeriyle uyarı 

verir. Sosyal mesafenin azaldığı arabalarda hastalığın yayılması daha kolaydır. Bu yüzden aracımızda Hepa 

(High Efficiency Particulate Arresting) filtrelerle toz, bakteri ve virüsler klimadan geçerken tutulacaklar. 

Ayrıca darbelere karşı güçlendirilmiş panoramik ön cam ve üst cam hem manzara izlenebilmesini hem de 

diğer araçların nerede olduğunu sürücünün görmesini sağladı. 
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Sürücü ile yolcu arasındaki bölgede telefon temassız şarj edebilir. Akustik sürücü kabininde kendi şarkı 

listenizi de oluşturabildiğiniz müzik uygulaması ve kaliteli hoparlörlerle müziğin sesi çok net duyulur. 

Camın buğulanmaması için ön cam ısıtmalıdır. 

Gürültü, insanları psikolojik açıdan huzursuz ettiren bir unsurdur. Aracımızdaki alt sistemlerin sessiz 

çalışan sistemler seçilmesi ve en büyük gürültü kaynağı olan motor seslerinin aktif sönümlenmesiyle 

yolcuların huzur içinde seyahat ederler. 

Elektrikle çalıştığı için Alize içten yanmalı motorlara kıyasla daha hafif daha sessiz ve daha çevrecidir. 

Elektrikli araçlarda yazılım daha rahat yapılabildiği için de sürücü araba sürerken eskisi kadar stres olmaz. 

Bataryanın temassız şarj özelliğiyle yağmurlu günlerde sürücüler ıslanmaz, eski kablolarda elektrik 

çarpmasından korkmazlar. Yeniden şarj etmek yerine arabadaki bitmiş pil çıkarılıp yerine yenisi takılabilir 

böylece şarj süresi sorun olmaz.  Rejeneratif frenleme ile kendini geri şarj eder. Rejeneratif fren aracı 

balatalarını kullanmadan yavaşlattığı için de balataların ömrü uzar. 

Diğer bazı özellikleriyse araç vtol olduğu için yere inişinde uçaklar gibi patinaj çekmez bu sayede lastik 

ömrü uzar,  sensörleriyle kendi kendini park edebilir ve bakımı kolaydır. Darbe emici kompozitler mekanik 

sarsıntıları soğurduğu için yolculuk daha az sarsıntılıdır. 

4. Tasarımın Özgün Yönleri 

 Alize Cezeri Lilium Aeromobil Blackfly 

Yolcu Kapasitesi 2+2 1 5 2 1 

Gövde Yapısı 
Karbonfiber 

+ 
Karbotanyum 

Karbonfiber Belirtilmemiş Karbonfiber Karbonfiber 

Pervane Sayısı 13 8 36 Kanatlı 8 

Batarya Türü Lityum-iyon Lityum-iyon Belirtilmemiş Benzinli Belirtilmemiş 

Havada Kalma 
Süresi 

1 saat 
(tahmini) 1 saat 1 saat 7.5 saat 25 dakika 

Menzil 100 km 
(tahmini) 70-80 km 300 km 750 km 40 km 

Yerde Gitme + - - + - 

Toplam Otonom 
sistem sayısı 3 3 3 1 3 

Tablo2: Alize ve Muadilleri 
 
 Şu anda uçan araba üretmek için yaklaşık 130 şirket birbirleriyle yarışmaktadır. Biz Tablo2‘ de bu 

hedefe yaklaşmış ve bizim tasarımımıza en yakın özellikteki uçan arabaların özelliklerini tablo halinde 

https://www.baykarsavunma.com/sayfa-Ucan-Araba.html
https://lilium.com/
https://www.aeromobil.com/
https://www.opener.aero/
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verdik. Almış olduğumuz tüm veriler şirketlerin kendi sitelerinde yayınlamış oldukları bilgilerdir. Araç 

isimlerine basarak web sitelerine ulaşabilirsiniz 

 Bizim uçan arabamız Alize normalde 2 kişilik olmasına rağmen arkasında bagaj olarak kullanılabilen 

kısım 2 kişilik daha koltuğa dönüşebilir. Alize’nin kaldırabileceğinden fazla ağırlık yüklenince de uyarı 

verir. Bizden daha fazla yolcu alabilen Lilium 4 yolcu 1 şoför alabilmektedir. 

Tablo2’ de bilgilerini bulduğumuz bütün uçan arabaların gövdeleri karbonfiberdir. Alize’de genel olarak 

kaplama karbonfiberdir. Fakat sürücü kabini, karbonfiber kadar hafif olmasa da en sağlam metal olan 

titanyumu içinde barındırdığı için daha sağlam olan karbotanyumdandır. Ayrıca şimşek çarpmalarında 

yolcuların ve elektroniklerin zarar görmemesi için karbonfiber kaplamanın yanında Faraday kafesi 

oluşturacak hem hafif hem de sağlam bir iletken olan alüminyum bulunur. Boya olarak da geceleri aracın 

uzaktan görülmesini için elektro ışıklı boya ve yıllar içinde eskiyip dökülmemesi için güneş ve yağmur 

radyasyonuna dayanıklı boya seçtik. 

 36 pervaneye sahip olan Lilium’dan sonra 13 pervaneyle Alize gelmektedir. Lilium’un motorları çok 

olduğu için uçak kanadını andıracak şekilde yan yana dizilmişlerdir ve Alize’nin de yapabildiği gibi 

motorların açıları değişerek aracın yönü değişiyor. Alize ek olarak kollarını gövdenin içinde saklayarak uçan 

arabadan arabaya dönüşebilir. Ayrıca 3 farklı görevde motoru bulunmasıyla benzerlerinden ayrılır. Üst 

motorlar(4) Alize’nin dikey hareketini sağlar. Arka motorlar(1) Alize’nin sadece yatay yönde hareketini 

sağlar. Yan motorlar(8) Alize’nin kullanılan moduna bağlı olarak dikey yönlü hareketini sağlar, 60° ileriye 

dönerek ileri ve yukarı yönlü hareketini sağlar, 60° geriye dönerek geri ve yukarı yönde hareketini sağlar. 

Tüm pervanelerin simetrik olmasıyla her iki taraftan da güç dengesi sağlanmış bu sayede de daha kolay 

uçuş, motor ömürlerinin yakın yıllar olması sağlanmıştır. Aracımızda bulunan 13 pervanenin oluşturacağı 

gürültüyü aktif sönümleme sistemi(Bkz 2.6.) ile önledik. 

Aeromobil’in kanatları da hareket ederek aerodinamik yapıya bürünebilmektedir. Ama Alize ile farkları 

Alize’nin Vtol olmasıdır. Alize’nin uçabilmesi için motorlarını çalıştırması yeterlidir. Fakat Aeromobil 

uçaklar gibi belli hızdan sonra uçabilir. Bunun dezavantajı yere inerken lastikleri patinaj çekecek ve bir 

kısmı piste yapışarak lastik ömrünü kısaltacaktır. 

 İçten yanmalı motorlarda verim %35 civarında iken elektrik motorlarında verim %90 civarındadır. 

Ayrıca elektrik motorları içten yanmalı motorlara kıyasla daha sessizdir ve daha fazla ivmelenir. Bu 

sebeplerden kaynaklı Alize elektrikli araçtır. Alize, Cezeri ile lityum-iyon batarya kullanır. Aeromobil 

benzinlidir. Lilium ve Blackfly’ın batarya türleri paylaşılmamıştır. Alize ve Cezeri elektrikle çalışıp doğaya 

karbon salınımı yapmayarak küresel ısınmayı engellerler. Alize’de normal pilin yanında yedek olarak bir pil 

daha bulunmaktadır. Normalde yapay zeka Alize’nin gideceği yere yetecek kadar şarjı olmazsa yerdeyse 

uçurmaz, havadaysa da en yakın ve en uygun alana indirir fakat sistemin arızalanması veya bataryada sorun 
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çıkması ihtimallerinin göz önünde bulundurursak acil durumlar için yedek batarya elzemdir. Normal batarya 

bittiğinde yedek batarya devreye girer ve aracı en yakın ve en uygun yere indirir. Şarj edilirken önce yedek 

batarya doldurulur sonra normal batarya doldurulur. Sürücünün yağmurlu zamanlarda ıslanmaması ya da 

eski şarj kablolarından elektrik çarpılma riskine karşı batarya temassız da şarj edilebilir. 

 Tablo2’deki ve diğer araçların verilerini Alize ile karşılaştırmasına göre Alize’nin toplam 1 saat 

havada kalabileceğini ve 100 km gidebileceğini tahmin ediyoruz. 

 Tablo2’de elektrikli araçlar içerisinde yerde gitme özelliği olan tek Alize’dir. Alize yerde giderken 

günümüzdeki arabalarla boyut olarak da görünüm olarak da benzerdir. Bu özelliğin insanların uçan arabalara 

hızlı alışmasını sağlayacağını düşünüyoruz. Rejeneratif fren de elektrikli araçlarca yerde kullanabildiği için 

sadece Alize’de bulunmaktadır. 4 tekerleği bulunan Alize’nin bataryası tekerlere yakındır. Bataryanın 

aşağıda olması ağırlık merkezini aşağıya çeker, şaside olması ise şasiye ek bir sağlamlık verir. Bu sebeplerle 

arabanın savrulmasını engeller. 4 tekerlekli arabaların 3 tekerlekli arabalara göre savrulmaları daha zordur. 

 Otonomluk havadayken Alize için çok önemlidir çünkü kontrollerin çoğunu yapay zeka yönetirken 

sürücü denetleyici konumdadır. Alize’ de birbirinden bağımsız olarak 3 adet veri tabanı bulunmaktadır ve 

karmaşıklık oluşmasının önlenmesi için herhangi bir zaman diliminde sadece bir veri tabanı çalışır. 

Arızalanma veya siber saldırı olması sonucunda sorunlu veri tabanından güvenli olan veri tabanına 

geçilecektir. Tüm veri tabanlarında sorun oluşursa sürücü kabininde normalde kazara ulaşılmaması için üstü 

kapalı olan elektrik sigortalarıyla pervanelerden güç yavaş yavaş kesilecek ve yere inilecektir. Tablo2’de de 

gözüktüğü gibi Alize, Cezeri, Lilium, Blackfly 3 otonom sistem taşırken Aermobil 1 otonom sistem 

taşımaktadır.  

 Günümüzdeki sistemlerin katma değerini en çok arttıran yazılımlarıdır. Alize uçan arabamızda da bu 

geçerlidir. Araçta bulunan yapay zeka güvenli ve konforlu yolculuğun mimarıdır. Sürücüden aldığı verileri 

trafik kurallarına uyacak şekilde uygulaması, hasarlı sistemleri tespit etmesi sonucu hasar ciddiyse aracı yere 

indirmesi, rota üzerinde kötü hava şartları gibi olumsuz etkenler olunca sürücüye alternatif rotayı önermesi 

onaylanınca alternatif rotada ilerlemesi, 12 ToF kamerasıyla aradaki mesafeyi ölçtüğü araçlar ile takip 

mesafesini koruması ve gyro sensörler yardımıyla dengesi bozulursa hemen eski haline dönebilmesi yapay 

zekanın katma değerleridir. 

 Ayrıca Alize 5 bölümden oluşur ve bölümler yangın geçirmez kompozitlerle birbirinden ayrılır. Acil 

durumlarda da sürücü kabini montajla bağlı olduğu gövdeden ayrılacak ve balistik paraşütü açılacaktır. 

 Yukarıda bahsettiğimiz özellikler Alize’yi Alize yapan özelliklerdir. 
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5. Üretilebilirlik  

 Bir tasarımın sadece kağıt üzerinde kalmaması için üretilebilmesi gereklidir. Yapılan tasarımlar ne 

kadar güzel olursa olsun gerçek hayatta malzeme işlenip parça oluşturulamazsa sadece hayal olarak kalır. 

Biz Alize’nin gerçek hayatta var olması için tasarladığımız bütün parçalara “Üretilebilir mi, hangi 

malzemeden üretilebilir, hangi imalat yöntemiyle üretilebilir?” sorularını sorduk. İmal edilemeyecek kadar 

komplike parçalardan vazgeçerek aynı işlevde imalatı daha kolay olan parçaları seçtik.  

 Sürücü kabininin en sert çarpışmalarda bile içerisinde bulunan insanları koruyabilecek işlevde 

olmasını istiyorduk. En uygun malzemeyi bulmak için çeşitli markaların yaptığı çarpışma testlerini izledik. 

Karar verdiğimiz malzeme olan karbotanyumda en sert metal olan titanyum bulunuyor. Hafif olmasının 

yanında o kadar sağlam ki testi yapan firma 17 çarpışma testinden sonra karbotanyum kısmı yenisiyle 

değiştiriyordu. Montaj ile birleştirilen kısımlar tek parça üretilen kısımlara göre daha dayanıksız olduğu için 

sürücü kabini monokok olarak karbotanyumdan oluşmaktadır. Monokok karbotanyum sürücü kabini 

fırlatılınca yumuşak inmesi için dışı darbe emici kompozitlerle kaplıdır. Darbe emici kompozitlein dışı da 

yangından yolcuların etkilenmemesi için bulunan alev geçirmez özellikteki aerojelle kaplıdır. Aerojellerin 

darbe emici kompozitlerin dışında olması yangın çıkınca kompozitlerin erimesini engeller çünkü eğer 

kompozitler erirse kabinin fırlatıldıktan sonra yere inişi yolcuları etkileyebilir. Ayrıca karbotanyumun 

parçalanması sonucu kıymıklarının yolculara zarar vermemesi için de en içteki yüzey kevlar fiberle kaplıdır. 

 Şaside pervane sistemlerinin yerleşeceği yerler sağlam, dayanıklı ve hafif oması için döküm 

alüminyum alaşımdan imal edilecektir. Ardından kabin fırlatma sistemi için bulunan yataklama şasiye 

kaynaklanır. Talaşlı imalat ile üst motor bölümünün montajlanması için delikler açılarak kesici ucun 

ulaşabileceği bölgelerin talaşları alınacaktır. 

 Yan motor kollarının yataklama zemini dayanıklılık için tek parçadır. Hafiflik için alüminyum 

alaşımdan yapılmıştır. Normalde ileri geri hareketi sağlamak için benzeri sistemlerde lineer rulman 

kullanılsa da bizim aracımızda kolların birden fazla yönde güce (rüzgar vb.) dayanıklı olması ve yerinden 

oynamaması için kırlangıç kuyruğu yataklama yöntemi seçtik(bkz Tasarım18). İmalatının daha kolay 

olması için de talaşlı imalat yöntemini seçtik.  

Yeşil ve mavi motor kolları hafif ve dayanıklı olmaları için alüminyum alaşımdandır. Yeşil ve mavi 

motor kollarının boyutlarından kaynaklı talaşlı imalatta işlemek zor ve hataya açık olması aracın kaza 

yapmasına sebep olabilir. Bundan kaynaklı döküm yöntemiyle imal edilecektir.  

 Yan motor kollarını hareket ettirecek olan step motor, konik dişliler(çelik), bilya vidalı mil 

sistemi(çelik)  fabrikasyon olarak satın alınmıştır. 

 İki yataklama sistemi arasındaki step motoru sabitleyen gri renkli parça sağlam ve hafif olması için 

alüminyum alaşımdır ve parçayı kesici uçlarla işlemesi kolay olduğu için talaşlı imalattır. 

 Tüm pervaneler helikopterlerde olduğu gibi fiberglastandır. Tüm koruyucular pervane kazalarında 

çevreye zarar verilmemesi için pervanenin hızını ve dayanıklılığını kaldırabilmeleri için titanyum alaşımdır. 

Pervanelerin eğimini talaşlı imalatta oluşturmanın zorluğu ve malzeme sertliğinden kaynaklı dökümdür.  



17 
 
 Üst pervane bölümünde bulunan ve kolların sabitlenmesini sağlayan mavi renkli (BkzTasarım14) 

parçanın silindirik kısımları olan sertleştirilmiş çelik miller fabrikasyon olarak satın alınacaktır. Millerin 

birleştirildiği içi boş kare kısım hafif ve dayanıklı olması için alüminyum alaşımdır. Maliyet için talep azsa 

dolu malzemenin talaşlı imalatıyla talep çoksa hassas döküm yöntemleriyle üretilecektir. Üst motor 

kollarının yukarı aşağı hareketini sağlayan platform da aynı malzeme ve yöntemle imal edilecektir. 

 Arka motorun sabitlemesini yapan kırmızı parça dayanım ve hafiflik için alüminyum alaşımdan 

kesici uçların işlemesi kolay olduğu için de talaşlı imalatla üretilecektir. 

 Havada hareketi BLDC motorlar, yerde hareketi AC 3 fazlı asenkron motorlar sağlar. Yerde 

tekerleklerin dönmesi için gerekli olan akslar dayanımı çok olması için çeliktir ve fabrikasyon olarak 

alınmıştır. Aracın jantları sağlam olmaları için inkomel malzemedir ve fabrikayon olarak temin edilmiştir. 

Lastik olarak sound comfort teknolojisini kullanan bir markanın lastikleri seçilmiştir. 

6. Güç-İtki-Tahrik Sistemleri ve Güvenilirliği 

Bütün araba motorları çalışmak için enerjiye ihtiyaç duyar. Elektrikli arabalarda güç bataryadan sağlanır, 

içten yanmalı motorlarda güç petrol türevlerinden sağlanır. Elektrikli arabaların avantajları: 

• İçten yanmalı araçların çıkardığı ses elektrikli araçların çıkardığı sesten yaklaşık 3 kat daha 

fazladır. Aşırı gürültü de insanlarda ruhsal bozukluklara yol açar.  

• İçten yanmalı araçlarda verim %35 iken elektrikli araçlarda verim %90’dır. Enerji çoğunlukla ısıya 

dönüştüğü için içten yanmalı araçlar sürekli soğutmaya ihtiyaç duymaktadır. 

• Elektrikli araçlarda rejeneratif frenleme sistemi bataryayı doldurur. Fakat içten yanmalı araçlarda 

bunu sağlayacak sistem kurulamaz. Aynı zamanda rejeneratif frenleme, aracın fren balatasına 

duyduğu ihtiyacı azaltarak balata ömrünü uzatır. 

•  Küresel ısınmanın etkilerini daha fazla hissettiğimiz bu dönemde insanların araç alırken dikkat 

ettiği değerlerden biri de karbon emisyonu değeridir. Elektrikli araçlar, doğaya doğrudan karbon 

salınımı yapmamaktadır. 

• Elektrikli araçlardaki aktarma organları içten yanmalı arabalardaki aktarma organlarına kıyasla kat 

ve kat azdır. Hacim ve ağırlıktan da tasarruf eden elektrikli araçlarda konfor daha fazladır. 

Bu avantajlarından kaynaklı Alize elektrikle çalışan bir uçan arabadır. 

Aracın bataryalarının özellikleri; motor hızı, motor gücü, gidilebilecek mesafe, batarya kullanım ömrü, 

şarj olma süresi gibi önemli özellikleri belirler. Biz bataryamızı türümüzü seçerken Tablo3’teki özellikleri 

değerlendirdik. Enerjiyi çok fazla depolayabilmesi ve bu enerjiyi hızlıca verebilmesi lityum-iyon pillerin 

önemli avantajlarındandır. Belirli hacimde depolayabildiği enerji de yüksektir. Ayrıca lityum-iyon pillerde 
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hafıza etkisi gerçekleşmez yani zaman geçtikçe bataryanın kapasite değeri düşmez. Pil ömrünün uzun, şarj 

süresinin de ortalamadan daha iyi olması lityum-iyon pilleri seçmemizi sağladı. Ne yazık ki taradığımız her 

kaynakta farklı değer bulunduğu için lityum-iyon pilin anot ve katotunu seçemedik. Ek olarak protein bazlı 

bataryadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Kullanıma sunulduğunda performansına bağlı olarak daha çevreci 

olan protein bazlı pili tercih edebiliriz. 

  
Spesifik 
Enerji 

(Wh/kg) 

Enerji 
Yoğunluğu 

(Wh/L) 

Spesifik 
Güç 

(W/kg) 
Hücre Gerilimi Verim Çevrim Sayısı Şarj Süresi 

Kurşun Asit Batarya 20-35 50-95 250 2V 80% 800 

1 saatte 
%90 

8saatte 
%100 

Lityum-iyon Batarya 90 150 300 3.5V %95-99 >1000 2-3 saat 

Nikel Kadminyum 
Batarya 40-55 70-90 125 1.2V %70-80 1200 1 saat 

ZEBRA Batarya 100 150 150 2.5V %90-95 >1000 8 saat 
Tablo3: Batarya seçimi (Doğan, 2018) 
 
 Batarya türünü seçtikten sonra hangi formda kullanacağımızı seçtik. Tablo4 araştırdığımız verileri 

içermektedir. Seçimimiz olan silindirik form piyasada fazla miktarda bulunduğu için temin edilmesi kolay 

ve ekonomiktir. Silindirik bataryalar standart boyutlarda olduğu için arıza çıktığında o araç için özel üretim 

batarya aramak gerekmez. Silindirik bataryaların enerji yoğunluğu fazla olmasına rağmen diğer bataryalar 

gibi fazla şişmez. Silindirik formun dezavantajı diğer formlardaki kadar ince değildir. Bu yüzden alan 

verimli kullanılamamaktadır. Fakat enerji yoğunluğunun fazla olması bu sorunu ortadan kaldırır. 

 Tablo4: Batarya Formu 
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Kullandığımız silindirik bataryaların gerilimini arttırmak için seri, kapasitesini arttırmak için de paralel 

bağlantılar kullandık. Pilleri birbirine ince filamanlarla bağladık. Nedeniyse ince filamanların sigorta görevi 

görecek olmasıdır. Şarj veya deşarj sırasında çok fazla akım akarsa filamanlar aşırı ısınacak ve bağlantı 

kendiliğinden kopacaktır. Bu sayede küçük bir bölümde yaşanan sorunun bütün pili etkilemesi 

engellenecektir (Tennessen, Weintraub, & Hermann, 2011).  

Bataryanın daha sağlıklı kullanılabilmesi için yedekli halde batarya yönetim sistemi bulunmaktadır. 

Bu sistem bataryanın kontrol ve denetimini yapar ayrıca bataryanın durumunu inceleyerek optimum çalışma 

aralığında kalmasını sağlayacaktır. Topladığı verileri sürücüye de iletir. Bu verilerle de sürücüye ne zaman 

ne yapması gerektiğiyle ilgili yardımcı olur. Bu sistem doğru kullanılırsa batarya ömrü %20’ye kadar uzar.  

Batarya ısındığında soğutulmazsa ömrü azalır, verimi düşer ve araçta beklenmedik sorunlara yol 

açar. Aktif soğutma sistemi batarya ısındığında veya çok sıcak havalarda bataryayı soğutarak verimli 

aralıklarda çalışmasını sağlar. Çok soğuk havalar da sıcak havalar gibi bataryayı zorlar. Bu tür havalarda 

soğutma sistemi ısıtma sistemine dönüşür ve bataryanın verimini arttırır. 

Batarya şarj süreleri uzunluğu sebebiyle kullanıcıların aklında soru işareti uyandırmaktadır. Alize’de 

bataryanın şarj olmasını beklemek yerine araçtaki deşarj olmuş batarya dolu bir batarya(quickdrop) ile 

değiştirilecektir. Ayrıca eskimiş şarj dolum istasyonları veya eskimiş sarkan elektrik kabloları insanların 

hayatını riske attığı için araçta kablosuz şarj olma özelliği de bulunmaktadır. Kablosuz şarj için sürücünün 

yapması gereken tek şey aracını park etmektir. 

Batarya paketi her türlü su sıçramasına, toza ve aleve dayanıklı karbonfiber kap ile korumalıdır ve acil 

müdahale için ekiplerin kolayca ulaşabileceği bir yerde bulunmaktadır. Ayrıca batarya paketimiz aracın 

şasisine, kaza halinde asla yerinden çıkmayacak şekilde cıvatalarla sabitlenmiştir. 

Normalde aracın yapay zekası, batarya yönetim sisteminden aldığı verilerle şarjın gidilecek mesafeye 

yeterli olup olmadığını denetleyecektir. Yerdeyken yeterli bulmazsa uçuşa izin vermeyecek, havadaysa en 

uygun alana iniş yapacaktır. Sistem arızası veya bataryanın zarar görmesi sonucu aracın şarjı havada biterse 

bataryadan bağımsız olarak bulunan ikinci batarya güvenli iniş için gerekli enerjiyi sağlayacaktır. Araç şarj 

olurken de önce yedek batarya sonra asıl batarya doldurulacaktır. 

Araç kablolarını insanlardaki sinir ağına benzetebiliriz. Beynin emirleri sinirler boyunca aktarılarak ilgili 

organa ulaştığı gibi araçta da yönetim sisteminin mesajları ilgili parçaya kablolar aracılığıyla iletilir. 

Kolumuza giden sinirler arası bağlantı koparsa kolumuzu kaldıramayacağımız gibi kablolar hasar görünce 

de o bölüm işlevsiz hale gelir. Bölümlerin kablo kopmalarından etkilenmemeleri için aracımızda yedek 

kablo ağı bulunmaktadır yani bir bölüme giden kablo sayısı ihtiyacının 2 katı kadardır. Manyetik alandan 

kaynaklı mesaj istendiği gibi iletilemez. Kabloların manyetik alandan korunması için elektrik kablolarına 

ekranlama yapılır. Şimşekler de tüm elektroniklere zarar verir. Bu yüzden araç adeta bir Faraday kafesidir. 
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Şimşekten alınan elektrik iç sistemleri etkilemeden yüzeyden akarak en sivri uçtan aracı terk eder. Ek olarak 

da kablolar yangından etkilenmemeleri için yanmazdır. 

Pervaneler için sabit mıknatıslı fırçasız DC motor(BLDC) seçtik(Tablo5). BLDC motorlar verimli, hafif 

ve küçüktür. Verimli olduğu için daha az ısınacağı için uçarken çevresindeki havanın serinliği motoru pasif 

soğutacağı için ayrı bir soğutma sistemine ihtiyaç duymaz. Bir motor ne kadar işlevli olursa olsun havada 

sizi yarı yolda bıraktıktan sonra hiçbir önemi yoktur. Bu yüzden bizim için en büyük özelliği güvenilir 

olmasıdır. Yüksek gücüyle de BLDC motorlar havadayken bize güven veriyor. BLDC motor hızı da 

elektronik hız kontrol(ESC) aygıtıyla ayarlanıyor. 

Yerde giderken hareketi AC 3 fazlı asenkron motor(IM) sağlayacak. Direksiyon hakimiyetinin daha 

kolay olması, daha hızlı ivmelenmesi, ağırlık dağılımının daha dengeli olması gibi önemli özelliklerinden 

kaynaklı araç arkadan tahriklidir. Fazladan ağırlığa sebep olan gereksiz aktarma organlarına ihtiyaç 

duyulmaması için de motor arkadadır. Elektriğin frekansına göre IM hızı değiştiği ve bataryadan gelen akım 

DC, IM’in kullandığı akım AC olduğu için frekansı ve akım türünü değiştirecek inverter bulunur. İçten 

yanmalı motorlara göre daha az aktarma organıyla da güç aksa iletilir. Alize’yi 3 tekerlekli yerine 4 

tekerlekli tasarlayarak virajlarda araba savrulmasını azalttık. Batarya şasinin içindedir. Böylece ağırlık 

merkezi aşağıya çekilerek savrulma azalır ve şasinin dayanımı artar. 

Tablo5: Motor seçimi (Un-Noor, Padmanaban, Popa, Mollah, & Hossain, 2017) 
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Normalde 2 kişiyi ve gerekli sistemlerin ağırlığını kaldırmak için 4 motor yetmektedir. Sinir ağı-

kablo benzetmesinde olduğu gibi 2 bacaklı insanlar olan bizler bir bacağımızın kontrolünü kaybettiğimizde 

dengemizi sağlayamaz yere düşeriz. Ama örümcekler gibi 8 bacağımız olsaydı bacaklarımız yükümüzü 

paylaşır hem daha az yoruluruz hem de birinin kontrolünü kaybettiğimizde dengemizi daha kolay toplarız. 

Bu yüzden Alize’de 13 motor bulunmaktadır. Pervanelerin motorlardan ayrılıp çevredekilere zarar 

vermemeleri veya dikkatsizlik sonucu insanların pervanelere fazla yaklaşmamaları için titanyum alaşımlı 

koruyucular ekledik. Ayrıca ünlü bir iş adamının “Uçan arabalar yakında giyotin görevi görebilir” uyarısının 

gerçekleşmemesi için aracımıza eklediğimiz altimetre sayesinde inişe yasak alanlara inilemez. 

Motorlar, kontrol kolaylığı ve daha güvenli ulaşım için simetriktir. Bulundukları yerlere göre 

bölümlere ayırdık: yan ön motor bölümü, üst motor bölümü, yan arka motor bölümü, arka motor bölümü. 

Yan ön motor bölümünde her kolda 2 motor olmak üzere 4, üst motor bölümünde + şeklinde yerleştirilmiş 

her kolda 1 olmak üzere 4, yan arka motor bölümünde her kolda 2 olmak üzere 4 ve arka motor bölümünde 

1 motor bulunuyor. Bölümler yangın geçirmez kompozitlerle ayrılmıştır. Bu sayede yangın çıktığı bölümden 

başka hiçbir bölüme sıçrayamayacaktır. Bir taraftaki motor zarar gördüğü için çalışmaz ve diğer taraftaki 

motor çalışırsa araç dengesiz uçar. O yüzden zarar gören motorla simetriğindekine giden güç kesilir böylece 

de elektrik yangınlarını söndürmenin ilk aşaması gerçekleşir. Ardından bölümün içinde bulunan yangın 

söndürme sistemi otomatik olarak çalışır. Sistem arızasında sürücü manuel olarak da çalıştırabilir. Bu sayede 

yangın söndürülür. Ardından yapay zeka araçtaki hasarı denetler. Eğer çok hasar varsa yere inilir. 

Motorları tek görevde kullanmak yerine 3 farklı görevde daha etkili kullandık. Motorları görevlerine 

göre 3’e ayırdık: dikey hareketi sağlayan üst motorlar, yatay hareketi sağlayan arka motor, hem dikey hem 

yatay hareketi sağlayan yan motorlar. Üst ve yan motor kollarının içeri dışarı hareket etmesi sonucu yerde 

normal araba, havadaysa uçan araba elde ettik (Bkz 2.2.1). Yan motor kollarının, sağlam yataklanması için 

yataklama yüzeyini düz şekilde tasarladık. Aerodinamiğin bozulmaması için kolun ön ve arka kısımları 

yuvarlak hatta tasarladık. Mesafeleri kısaltmak için yan motor kollarına 60° saat yönünde ve tersinde 

dönebilirlik özelliği ekledik(Bkz 2.2.2). Böylece yan pervaneler dikey hareketi sağlarken yatay harekete de 

katkı sağladılar. 

Soğuk havalarda motor kollarındaki buzlanmalar kola zarar verir, korozyona neden olur ve otonom 

sürüş için gerekli olan sensörleri etkiler. Araçlar uçuşa geçmeden önce araçların alkolle yıkanmasıyla(anti-

icing)  ve aktif soğutma-ısıtma sisteminin borularının motor kolundan geçmesiyle motor kollarında 

buzlanma önlenir 

Gerek motor seçimlerinden kaynaklı gerek de sistemlerinin kolay erişilebilirliğinden kaynaklı aracın 

kontrolü ve bakımı kolaylıkla yapılabilir. Belirli mesafelerde araçta bulunan yapay zeka sürücüyü aracın 

kontrole gitmesi isteyecek, sürücü aracı kontrole götürmezse de yapay zeka aracın uçuşuna izin 

vermeyecektir.  
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7. Gürültü Azaltma ile İlgili Çözümler 

7.1.Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

Ses insana psikolojik olarak zarar vermektedir. Biz aracımıza binen kişilerin arabanın içinde güven ve 

rahatlık içerisinde seyahat etmesini istiyoruz. Sorunu çeşitli aşamalara bölerek çözmeye çalıştık.  

İlk aşama olabildiğince az ses üretmektir. Bu aşama daha çok çevresel gürültü(Bkz 7.2) başlığıyla ilgili 

olsa da araç içerisinden duyulup araç dışından duyulamayan sesler de vardır. Bu seslere motor ve aksamının 

gürültüsü, lastik, egzoz sistemi ve bağlantılarının gürültüsü, panel titreşimleri, rüzgarın etkisi ve araca dahil 

edilen dönen tüm elemanlar (diferansiyel, vites kutusu dişlileri vb.) örnek verilebilir. Bizim aracımız benzin 

yerine elektrikle çalıştığı için egzoz gürültüsü yoktur; motor ve aksamının gürültüsü, çok az bulunduğu için 

bağlantıların gürültüsü ile dönen parça gürültüsü de benzinli araçlara kıyasla kat ve kat azdır. Motor 

gürültüsünün azlığına somut örnek olarak Formula E’de araç motorlarının sesi Formula 1’dekilere kıyasla 

çok çok az olduğu için takımlar daha fazla izleyici çekmek amacıyla tasarladıkları donanımlarla fazladan 

motor sesi çıkartırlar. Yerde araç arkadan tahrikli olduğu için önden tahrikli araçlara göre sürücü kabinine 

daha az gürültü ulaşacaktır. Lastik sesini önlemek için normal lastik sesini %50’ye kadar soğuran sound 

comfort teknolojisini kullanan bir markanın lastiklerini tercih ettik. Batarya, motor ve elektronikler için hava 

ile soğutma yerine sıvı ile soğutma sistemi kullanarak da fan gürültüsünü önledik. 

İkinci aşama sesin kabin içine girmesini önlemektir. Sürücü kabininin dışındaki darbe emici kompozitler 

titreşimi soğurduğu için ses titreşimleri zayıflar. Sürücü kabininin ve motor bölümlerinin arasındaki milli 

imkanlarla üretilen aerojeller boşluklu yapısı sayesinde(%95-99,9’u hava) alev geçirmez yapısının yanında 

sesi de oldukça etkin bir şekilde yalıtır. Sonuç olarak sürücü kabini darbe emici kompozitler ve aerojellerden 

oluşan 2 katmanlı yapısıyla sesi soğurur.  

Üçüncü aşama kabin içerisine giren sesi soğurmak ve yankılanmasını önlemektir. Kabin içindeki 

malzemeleri sesi soğuracak şekilde seçtik. Kapı gibi yapısı sert yapılar yankı yapmamaları için yumuşak, 

esnek ve boşluklu kompozitlerle kaplıdır. Bagajın kaplaması da sesi soğurması için keçedir. 

7.2.Çevresel Gürültü 

Uçan araba gürültüsü engellenmezse binlerce arının çıkardığı ses tek bir arabadan çıkacaktır. Uçan 

arabaların yaygınlaştığı gelecekte ise ses kirliliğinin haddi hesabı yoktur. Bu sorunu aşamalara indirgeyerek 

çözüm üretmeyi kolaylaştırdık. 

İlk aşama gürültü kaynaklarını gürültü oluşturmayan ya da daha az gürültü oluşturan ses kaynaklarıyla 

değiştirmek yani gürültüyü oluşmadan yok etmektir.  

Gürültüler, pervane kanatlarının etrafını kuşatan hava ile etkileşiminden meydana gelmektedir. Emisyon 

seviyesinin azaltımı, bir hız azaltma şanzımanı takılarak pervane dönüş hızının düşürülmesi ve aynı anda 

pervane çapının artırılması ve / veya pervane geometrisinin ya da kanat sayısının değiştirilmesi yoluna 



23 
 
gidilerek pervane kanat uçları hızının düşürülmesi ile sağlanabilir (Hintzsche, Jäcker-Cüppers, Kühne, 

Dieter Marohn,, & Schade, 2008).  

Motorda ses oluşumunu sıfırlamak için çözüm geliştiremedik. Böyle olunca daha az ses üretecek motor 

arayışına girdik. Önceki maddelerde açıkladığımız gibi elektrikli motorlar içten yanmalı motorlara göre daha 

az ses üretir ve emisyonu yoktur. Bunun yanında elektrik motoru gücü pervaneye veya tekerleğe daha az ara 

elemanlarla aktaracağı için üretilen ses daha da azdır. Araçta 4 motor yeterliyken 13 motor kullanarak 

motorları kapasitelerinin %35’inde çalışmalarını sağladık. Daha az döndükleri için motorlar daha az ses 

çıkarır hale geldiler. Pervane çapını aracın ihtiyacında fazla tutmayarak da gereksiz ses üretiminden 

kaçındık. Yerdeyken fren yapılmasından kaynaklı sesin azalması için de rejeneratif fren kulandık.  Aracı 

aerodinamik yaparak sürtünmeden doğacak sesleri azaltmayı planladık. Aracı aerodinamik yapmak için kapı 

camlarını araç kaportasıyla aynı yüzeyde tasarladık, yan ayna yerine kamera kullandık ve camları eğimli 

tasarladık. Bunların yanında yan motor kollarını yuvarlak hatlarda tasarladık ve hem yan kollar hem de üst 

kollar gerektiğinden fazla aracın dışına çıkmayacak uzunluktadırlar. Pervane seçimini de yaparken ağırlığı 

ve çalışma hızı gibi değerlerin yanında oluşturacağı gürültüyü de dikkate alarak yaptık. Ayrıca tasarımımız 

helikopter tarzında olmadığı için dönüşü dengeleyecek kuyruk rotoruna ihtiyaç duymuyor dolayısıyla da 

kuyruk rotorunun oluşturacağı gürültü olmuyor. 

İkinci aşama oluşan gürültünün çevreye yaymamaktır. Motorun bulunduğu bölgenin esnek ve boşluklu 

kompozitlerle yalıtılmasıyla motorun titreşimi hemen emilecek ve gürültü oluşmayacaktır. Aktif ses 

sönümleme sistemiyle de motorun ve pervanelerin oluşturduğu ses dalgalarıyla aynı frekansta ses dalgaları 

üretilecek ve yıkıcı girişimle ses neredeyse yok denilecek seviyeye gelecektir(Bkz 2.6). 

Buraya kadar bahsettiğimiz kısımlar kabin gürültüsünü önlemeyi de kapsıyor fakat şimdiki önerimiz 

dahil değildir. Engelleyemediğimiz sesin insanları rahatsız etmemeleri için tıpkı günümüzdeki gibi şehir 

içinden uzakta çevre yollarında ve şehir içine belli noktalara uzanan az sayıda yolda araç kullanımına izin 

verilmesi şehirde oluşacak gürültüyü azaltacaktır. 

8. Aracın Güvenlik – Emniyet ile Alakalı Çözümleri 

8.1.Uçuş Güvenliği 

Yapılan araştırmalar günümüzdeki arabaların otonom olmaları halinde kazaların %90 oranında 

azalacağını göstermiştir. Kazaların azalmasıyla ölümler de azalacaktır. Daha fazla bilgi ve dikkat gerektiren 

havacılıkta kazaların azaltılması için uçan arabaların otonom olmaları kaçınılmazdır. Saniyelik refleks 

gerektiren kararları ışık hızıyla değerlendirip uygulayan otonom sistem, havacılık için vazgeçilmez 

olmalıdır. Uçan arabamız Alize’de de otonom sistem bulunmaktadır. Diğer araçları tanıyarak güvenli şekilde 

uçuş sağlanır. ToF kamera, adaptif far sistemi, gps, altimetre, gyro sensör, aşırı yük sensörleri gibi ileri 

sürücü destek sistemlerini(ADAS) kullanılarak otonom uçuş için gerekli veriler toplanmaktadır. Arızaları 

önlemek amaçlı araçta 3 adet otonom sistem zarar görmemeleri için araçtaki en güvenli yer olan sürücü 
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kabininde bulunmaktadır. Mesajları iletmekle sorumlu kablolar yangından etkilenmemek için yanmaz 

özelliktedir, manyetik alandan etkilenilmemesi için kablonun etrafı manyetik kalkan özelliği gösteren 

maddeler ile(ekranlama)sarılmıştır ve aksaklıklar için yedek kablo sistemi bulunmaktadır. 

Yapay zeka sürücüden aldığı verileri en güvenli rota ile eşleştirerek aracı harekete geçirir. Batarya 

uçmak için yeterli değilse uçuşa izin vermez, havadaysa da en uygun yere iner. Buna rağmen batarya 

uçarken biterse yedek batarya çalışır ve yere inene kadar enerji sağlar, bataryalar doldurulurken de ilk olarak 

yedek batarya doldurulur. Uçarken rotada üzerinde beklenmeyen hava olaylarından kaçınmak için alternatif 

rota üretir ve sürücü onay verdikten sonra o rotadan devam eder. Rüzgarda sarsılma gibi aracın dengesi 

bozulduğunda arabada bulunan gyro sensörler hangi yönde ne kadar denge bozulduğunu sisteme aktararak 

dengenin geri kazanılmasını sağlayar. Yıldırım çarpmasında yolculara ve elektroniklere zarar gelmemesi 

için araç Faraday kafesi özelliği göstermelidir bu yüzden dışı alüminyum ile kaplıdır. Aşırı soğuk karşısında 

aracın kollarının donması performans kayıplarına, hakimiyetin azalmasına ve motor arızalarına neden 

olmaktadır. Aracın kollarının donmaması için aktif ısıtma sisteminin boruları motor kollarından da 

geçmektedir. 

Araçta motorlar daha dengeli uçuş için simetrik ve orantılıdır. Ağırlık merkezinin üst motorların 

ortasında yani tahrik sistemlerinin ortasında olması aracın havada dengesinin koruyor. Araçta ihtiyacımızdan 

fazla kullandığımız pervaneler olası arızalarda yedek görevi görüyor. Motor bölümlerinin arasında ve sürücü 

kabininin çevresinde bulunan aerojeller alevi geçirmez böylece yangın sadece gerçekleştiği bölümde devam 

eder. Dengeli uçuşun korunması ve yangının söndürülmesi için arızalı motor ve karşısındaki motorun gücü 

kesilir ardından bölümde bulunan yangın söndürme sistemi otomatik veya manuel olarak çalıştırılır. Bunun 

gibi arızalarda yapay zeka, sistemleri denetleyerek hasar kontrolü yapar. Önemli hasar varsa en kısa 

zamanda aracı yere iner. Bunun yanında yan ve üst kolları olası kazaları önlemek için sadece uçuş 

platformundayken araç dışına çıkar. Yan kollarda pervaneler dönerken yerdeki insanlara zarar vermemeleri 

için irtifayı ölçen altimetreden alınan veriler doğrultusunda araç platformlar dışında asgari mesafeden 

aşağıda uçamaz. 

Geceleri şu anki teknolojiyle farlar önü aydınlatmaya yetmemektedir. Bu yüzden otonom sistem en 

büyük yardımcımız olacaktır. Fakat sürücünün de temkinli olması gerekir. Sürücünün tek seferde tüm 

çevreyi görebilmesi için panoramik ön cam ve üst cam ayrıca diğer araçları görebilmeleri için elektro ışıklı 

boya bulunur. Aracın hangi yöne gittiğini belirtmek için aracın sağında yeşil solundaysa kırmızı LED ışıklar 

da bulunur. Gövdenin üst ve alt kısımlarında kırmızımsı turuncu renkte dönen çarpışma önleyici işaret 

lambaları da vardır. Böylece aracın nerede bulunduğu ve hangi yöne gittiği anlaşılır. Fakat yine de belirli 

saatlerde uçuş yasağı uygulanmalıdır.  

Aracın acil durumlarda kontrollü olarak iniş yapması için daha önceden belirlenmiş eve dönüş ve acil 

iniş modları olmak üzere 2 farklı mod bulunmaktadır. Tercihe göre eve gidilebilir veya acil iniş yapılabilir. 
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Araç kontrollü olarak yere inemeyecekse oksijen maskeleri açılarak sürücü kabini fırlatma sistemi ve 3 

bağlantılı kemerlere kıyasla daha güvenli, daha hızlı çıkarılabilen 6 bağlantılı emniyet kemeriyle yolcular 

zarar görmeden araçtan ayrılır. Ayrıldıktan sonra yavaşlamak için balistik paraşüt açılır, yere inerken de 

aracın çevresini saran darbe emici kompozitlerle yumuşak şekilde iner. Bu olaylar yaşanırken sürücü 

kabininin karbotanyumdan olması kabini dayanıklı kılar ve içini saran kevlar fiber sürücüleri kazalarda 

parçaların kıymıklarından korur. Ön camın güçlendirilmiş yapısı sayesinde cam kırıkları insanlara zarar 

veremez. Yaşanan kazaların diğer araçlarda yaşanmaması için yetkili kişilerce sürücü kabininin içinde 

bulunan karakutu incelenir ve önlemler alınır. 

Tüm bu fiziksel darbelerden korunmanın yanında çevremizdekilerle sosyal mesafenin azaldığı 

araçlarımızda bakteri ve virüslerden de korunmalıyız. Bunun için koltuklar virüs tutmazdır ve HEPA(High 

Efficiency Particulate Arresting) hava filtresiyle araçta bakteri, virüs ve istenmeyen kokular en aza indirilir. 

Yaptığımız araştırmalar sonucu motorlarını 90° hareket ettiren başka tasarım bulduk fakat yine de 

güvenlikten ödün vermemek için yan kolların dönerliğini 45° den 60° ye attırdık. Yan kolların içeri-dışarı 

hareketinin daha sağlam olması için kolların yataklama yüzeyi ile düz temas etmesi gerekiyor. Bu yüzden 

yan kolların tasarımını tamamen silindirik yerine yataklama yüzeyi düz olarak değiştirdik. İçeri-dışarı 

hareketi sağlamak için daha az alan kullanmak amacıyla ön tasarım raporunda pervane koruması 

eklememiştik fakat yaptığımız toplantılar sonucu güvenliği sağlamak adına pervane koruması ekledik. 

8.2.Siber Güvenlik  

İlk olarak veri tabanının fiziksel güvenliğini sağlamak adına araca gelişmiş kilit sistemi uygulanmasını 

planladık. Bu sistemde önce her aracın farklı olan anahtarındaki çip, kapıya tanıtılır ardından anahtar kilitte 

çevrilerek kapı açılır. Aracın çalışması için ayrıca sistemde en fazla 2 üyenin kayıtlı olabileceği kullanıcı adı 

ve şifre girilir. Siber güvenliği sağlanması için araca müzik, haber gibi filtrelenmiş uygulamalar dışında 

uygulama indirilmesine izin vermez. Kabloların çalışmasını bozmak için yapılacak manyetik alan 

saldırılarını kablolarda yapılan ekranlama tekniği belli seviyeye kadar önleyecektir. 

İkinci olarak siber saldırı yapılmadan önce veri tabanının içinde önlemler alınmalıdır. Sisteme firewall 

(güvenlik duvarı) kurulmalıdır. Böylece firewall gelen ve giden tüm ağ trafiğini belirli filtrelerden geçirip ağ 

trafiği içerisindeki zararlı eylemleri durdurur. Aynı zamanda araç içindeki tüm elektronik sistemler 

bölümlere ayrılmalıdır(segmentasyon). Hacklenmiş bir bölümü kanserli hücreye benzetirsek bu kanser 

hücresinin diğer sistemlere geçişini engelleyecek antikor olan segmentasyon hücrenin diğer sistemlere zarar 

vermesini önler. Yani segmentasyon hacklenmiş sistemlerin diğer sistemlere zarar vermesini önler. 

Araç kendi içerisinde CAN-BUS protokolüyle haberleşecektir. Bu protokolü kullanmak Alize’ye uçan 

araba için hayati olan sistemler arası eş zamanlı haberleşmeyi sağlar. Mesaj içerikli haberleşmenin getirdiği 

kablolama kolaylığı ve bunun getirdiği düşük maliyet, hata tespit rutinlerinin çok güçlü olmasının getirdiği 
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güvenirlik, yeni ünitelerin eklenmesi için sistemde değişime gitmemenin getirdiği kolaylık, saniyede 10000 

mesaj iletimi sağlaması CAN-BUS protokolünü Alize için ideal hale getirdi. 

Bu aşamada kullanıcının alması gereken önlemler de bulunmakta. İnsanın oluşturduğu her sistemde hata 

olacağı için bu sistem de eksiktir. Sonradan fark edilen eksiklikleri düzeltmek için kullanıcıların sistem 

güncellemelerini kablosuz olarak veya bakım servislerinden acilen yapmaları lazımdır. Ne yazık ki veri 

güvenliği nesnelerin internetiyle aynı hızda gelişememiştir. Bu yüzden aracı olabildiğince az cihazla 

optimize etmeliler, tanımadığı cihazlarla kesinlikle optimize etmemeliler. Çünkü güvenilmez bir aygıtı araca 

bağladığında saldırganın o aygıtta minik bir sistemin hacklemesiyle bile araca erişebilir. Ayrıca sürücünün 

araçta denetleyici rolü üstlenmesi gerekmektedir. En basit örneğiyle veri tabanına ToF kameralardan 

araçların konumu iletilmektedir. Eğer aracımız saldırıya maruz kaldıysa veriler gerçeği yansıtmayacaktır bu 

da yapay zekanın vereceği kararları etkileyecektir. Denetlemenin kolay olması için yapılan işlemler 

sürücüye bildirilecektir. Kontrol tabletine bakan sürücü yüksek çözünürlükteki kamerayı inceleyerek yapay 

zekanın doğru çalışıp çalışmayacağını denetleyecektir. 

Bu noktada üreticilerin de üsteleneceği görev önemlidir. Firmalar eksikliklerini çözebilmek adına 

düzenli olarak sızma girişimi yapmalılar. Düzenlemeleri kullanıcılara hızlıca sistem güncellemesi ile 

iletmeliler. Acil durumlar için ne yapacağını bilen kişilerden oluşan ekipler bulundurmalılar. Son olarak da 

firma verilerini kimseyle paylaşmamalılar. 

Yedeklilik, araç siber saldırıya maruz kalındığınca hayat kurtarmaktadır. Alize’de tüm elektronik 

sistemlerin yedeği bulunmaktadır. Veri tabanının 2 yedeği bulunmaktadır ve hasar görmemeleri için üçü de 

aracın en sağlam yeri olan sürücü kabininin içindedir. Araçta ayrıca sigorta bulunmaktadır. Sürücü bu 

sigortaya erişerek sistemlerin yavaşlamasını, yere inince de tamamen kapanmasını sağlayabilir. Sürücünün 

araç kontrolünde kullandığı tablet araçta yedeğiyle 2 tanedir. Tüm acil durum sistemleri hem otomatik hem 

de manuel olarak çalışmaktadır. Yapay zeka çalışmayı bırakırsa sürücünün onayı alınarak acil inişi uçuş 

kontrol çalışanları yapacaktır. 

9. Tasarım Görselleri 

9.1.Ürün Ağacı 

• Batarya, 

• Şasi 

o Sürücü kabini 

 2x Koltuk 

 2x Katlanır koltuk 
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 1x Direksiyon 

 3x Veri tabanı, 2x Kontrol tableti 

 1x Yedek batarya 

 1x Jet motoru (Kabin fırlatma için) 

o Yan ön kol bölümü 

 2x Yataklama zemini, 2x İleri geri hareket için motor kolu(yeşil) 

 2x saat yönü ve tersi için motor kolu(mavi) 

 2x Bilya vidalı mil sistemi, 3x konik dişli  

 3x Step motor, 4x BLDC motor, 4x Pervane, 4x Pervane koruyucusu 

 2x Vida, 2x somun 

o Üst kol bölümü 

 2x Kaplin, 2x Bilya vidalı mil, 4x Kevlar halat 

 2x Step motor, 4x BLDC motor, 4x Pervane, 4x Pervane koruyucusu 

 1x Kol hareket platformu(Kahverengi) 

 1x Kol platformu yataklaması(mavi) 

o Yan arka kol bölümü 

 2x Yataklama zemini, 2x İleri geri hareket için motor kolu(yeşil) 

 2x saat yönü ve tersi için motor kolu(mavi) 

 2x Bilya vidalı mil sistemi, 3x konik dişli  

 3x Step motor, 4x BLDC motor, 4x Pervane, 4x Pervane koruyucusu 

 2x Vida, 2x somun 

 1x 3 fazlı AC motor, 1x inverter, 1x Aktarma organları 

o Arka kol 

 1x Motor yataklama 

 1x BLDC motor, 1x pervane, 1x Pervane koruyucu 
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9.2.Görseller 

Tasarım1:  Havada giden araç ön                                                                     Tasarım2: Havada giden araç sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasarım3: Havada giden araç üst                                                                         Tasarım4: Havada giden araç perspektif 
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Tasarım5: Karada giden araç ön                                                                                    Tasarım6: Karada giden araç sol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasarım7: Karada giden araç üst                                                        Tasarım8: Karada giden araç perspektif 
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Tasarım9: Havada araç yapısalı ön                                                            Tasarım10: Havada araç yapısalı sol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasarım11: Havada araç yapısalı üst                                                              Tasarım12: Havada araç yapısalı perspektif 
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Tasarım13: Karada araç yapısalı ön                                                                    Tasarım14: Karada araç yapısalı sol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasarım15: Karada araç yapısalı üst                                                               Tasarım16: Karada araç yapısalı perspektif 
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Tasarım17: Eski kol tasarımı                                                                                           Tasarım18: Yan kol yataklaması 
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