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Final Tasarım Raporu 
1. Tasarımınızın genel tanımını 

Kapıdan kapıya uçma hayali havacılık sektöründe uzun süredir çözülmemiş bir sorun 

olmuştur. Otomobiller aracılığıyla bugün yaygın olarak kullanılabilenin ötesinde hızlı 

kapıdan kapıya hareket kabiliyeti özgürlüğünü sağlamanın potansiyel bir aracı olarak, son 

yarım yüzyıl içinde mucitler, girişimciler ve askeri ve sivil araştırma enstitüleri tarafından 

uçan araba konseptleri tasarlanmıştır. 

Son yıllarda trafiğin yoğunluğunun artması ve insanların hareket alanlarının genişlemesi ile 

son yıllarda çok yüksek verimli ve rahat ulaşım talepleri artmıştır. Uçarak seyahat etmek 

zaman kazanmak için en iyi yol olduğu kesin, ancak, araba ile kapıdan kapıya seyahat çok 

daha rahat ve çekici olurdu. Bunun olası çözümü uçan bir araba olacaktır. Herhangi bir araç 

henüz piyasaya çıkmamış olsa da, genel bakış ve temel tasarım olarak düşünülmektedir. 

Gelecek yıllarda şehir trafiğinin hızlı artışı ve engebeli arazilerde ulaşım sağlamak amacıyla 

olası bir gelecekteki araç, kişisel hava aracı olarak hem uçak olarak uçmak hem de sıradan 

bir araba olarak kullanılması düşünerek tasarlanmıştır. Araçta katlanır kanatlı bir uçak 

önerilmektedir ve gövde kanat sisteminin temel kavramı aerodinamik bakış açısından 

incelenmiştir. Aracın kanat büyüklüğü, kanat konumu ve gövde şekli, hem uçak olarak 

uçma hem de sıradan bir araba olarak sürüş gereksinimini karşılayabilmek için 

tasarlanmıştır. 

Normalde uçabilen araçların havalanması ve inebilmesi havaalanı pistleri gerektiriyor. 

Ancak bizim aracımız uçmak için kanatlarını kapatarak bir böcek gibi yere çökerek iniyor.  

Bu çalışmada, kavramsal tasarım aşamasında uçan araba için en uygun tasarım alanını 

keşfetmek amacıyla teknoloji tanımlama, değerlendirme ve seçim, yöntemi uygulanmıştır. 

Olası alternatif konfigürasyonları ve performans hedeflerini tanımlamak için özellikle uçuş 

menzili, maksimum hız, seyir hızı, seyir yüksekliği, yolcu sayısı, iniş ve kalkış takımları ve 

durma hızı gibi özellikler öncelikle ele alındı. Ayrıca uygulanabilir teknolojileri nicel olarak 

değerlendirmek için en uygun tasarım seçildi. Sonuç olarak, seçilen tasarımda, hava akışı 

sağlayacak kanatlar, direkt kalkış için drone tipi motorlar, hava akışını kolaylaştıracak nano 

boya kaplama, hedef kriterleri büyük ölçüde etkileyen teknolojiler olan gelişmiş çok çeşitli 

malzeme kullanılması amaç edinilmiştir. 

2. Uçan Araba ve Alt Sistemleri 

Uçan arabamız, hem uçak hem de otomobil olarak pratik kullanımı kolaylaştırmak için uçak 

şekli ile bir otomobil şekli arasında değiştirilebilecek biçimde dönüşüm yapabilen bir 

araçtır. Araç hem havada hem de karayolunda gidebilecek şekiller arasında hızlı ve kolay 
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bir şekilde dönüşebilecek şekilde tasarlanmıştır. Havada gidebilmek için aracın yan 

yüzeylerinde simetrik olarak iki uçuş kanadına dönüşebilen; genellikle yatay olarak ön 

tampondaki tekerleklere yerleştirilmiş daha büyük ön kanatlar ve arka tekerleklerin 90 

derece dönmesiyle yerleştirilmiş kanatlardan oluşmuştur.  

  Uçuş modundan yer moduna dönüşüm şu şekilde gerçekleştirilir: Önce gövdenin alt 

kısımda bulunan, iki hovercraft özelliği sağlayan motorların alt ve üstünde bulunan 

kapaklar açılır. Buradaki motorlar çalışmaya başlarlar. Bu sırada araç yerden yaklaşık 40 

cm kadar havalanır. Bu durumda sol ve buna karşılık gelen sağ ön tekerlekler sağa doğru 

itilerek eklem yerlerinden 90° dönerek gövdeye paralel duruma gelir. Kanadın içte olan ve 

ilk bölümün yaklaşık 1/3’ü kadar olan ikinci kısmı dışa doğru 180° dönerek ön kanadın 

açılması sağlanır. Ön tekerleklere eşzamanlı olarak sol ve karşılık gelen sağ arka tekerlekler 

bulundukları yerde eklem yerlerinde 90° dönerek gövdeye paralel duruma gelir. Dört 

tekerlekler pervane görevini yerine getirmek için hızlı bir şekilde dönmeye başlayarak 

havalanır. 

Araç, yerde çalışması sırasında tüm uçuş yüzeylerinin güvenli bir şekilde katlanması ve 

elektronik devre sensörleri, yer ve uçuş durumları için ayrı motorlar, enerji depolama 

sistemleri ve diğer yeni özellikler gibi aracın pratikliği ve güvenliği ile ilgili çok sayıda yeni 

özellikler kullanılmıştır. Hareket gücü sistemi, yerde araba gibi çalışması için ön veya arka 

tekerlekleri tahrik eden motorlar tekerlek ünitesi içine yerleştirilmiştir. Uçak olarak 

kullanılırken havada kalmayı sağlamak ve tekerleklerin yerden temasını kesmek üzere 

gövdenin ön ve arka kısmına monte itme motoru bulunur. Güç sağlayan batarya sistemi 

ağırlık merkezinin mümkün olduğunca alt noktaya yakın kalmasını sağlamak amacıyla 

gövdenin alt orta kısmına monte edilmiştir. Sistemde kullanılan alt sistemler aşağıdaki 

özellikler düşünülerek seçilmiştir. 

2. 1. Motorlar 
Uçan arabada motor seçimi, geleneksel içten yanmalı motorlarının göre yakıt taşıma 

gereksinimden dolayı düşük maliyetli ve düşük bakım ihtiyacı gerektiren elektrikli motor 

seçilmiştir. Elektrik motorları bilindiği gibi elektrik enerjisini mekanik enerjiye 

dönüştürürler. Çok yüksek verimlilikte çalışabilirler ve yüksek güvenilirliğe sahiptirler. 

Elektrik motoru verimliliği, geleneksel içten yanmalı motorlara göre çalıştığı yükseklikten 

bağımsız çalıştıklarından dolayı avantaj sağlarlar. Sistemimizde elektrik motorlarındaki son 

gelişmeler, elektrikli motorlardaki güç-ağırlık oranlarını arttırmış ve yaklaşık 260 kW’lık 

güç sağlayacak hale gelmişlerdir. İdeal bir elektrik motoru, elektrik gücünü% 100 

verimlilikle mekanik güce dönüştürürler. Daha benzersiz gereklilikler, modern emisyon 
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gereksinimleri, ağırlık/performans oranları ve sessiz çalışması diğer motorlara göre 

seçimimizde üstünlük sağladı. 

Elektrikli motor sessiz, kullanımı kolay ve geleneksel araçlarla göre yakıt maliyetleri düşük 

ve benzin istasyonuna gitmeyi gerektirmez. Kentsel ulaşım şekli için oldukça kullanışlıdır. 

Şehir havasını aşırı derecede kirleten sera gazı üretmez, gürültü oluşturmaz ve bu nedenle 

çevreye faydalıdır. Elektrikli tahriki, düşük hızlarda bile anında ve yüksek tork sağlar. 

Sessiz çalışması ve düşük kızılötesi frekans yayması, askeri kullanımda da onu kullanışlı 

hale getirir. Enerji sektörü, yenilenebilir kaynakların hız kazandığı bir aşamadan geçiyor. 

'Akıllı şebeke' adı verilen yeni nesil güç şebekesi de geliştirilmektedir. Yenilenebilir enerji 

üretim tesisleri ve gelişmiş şebeke sistemlerinden oluşan bu yeni enerji sistemine elektrikli 

motorlar önemli bir katkıda bulunmaktadır 

Elektrikli motorların seçiminde diğer bir neden, içten yanmalı motorların aksine oldukça 

esnektir. Bunun nedeni, geleneksel bir aracı çalıştırmak için gereken karmaşık mekanik 

düzenlemelerin olmamasıdır. Bir elektrikli araçların tek hareketli parçası sadece motordur. 

Farklı kontrol düzenlemeleri ve teknikleri ile kontrol edilebilir. Motorun çalışması için 

sadece bir güç kaynağına ihtiyaç duyar. Bu iki bileşen aracın farklı yerlerine yerleştirilebilir 

ve elektrik kablolarıyla bağlandığı sürece araç çalışır. 

Uçan arabada mekanik etkileşimi azaltmak için “tekerlekten çekiş” üretmek için motorlar 

tekerleklerin içine yerleştirilmiştir. Motorun tekerleklerin içine yerleştirilmesi merkezi 

motor için gereken, şanzımanı, diferansiyel, eklemler ve tahrik milini kaldırılması ile aracın 

ağırlığını azaltılması açısından oldukça uygundur. Ayrıca bataryalar, yük alanı için daha 

fazla alan sağlanır.  Ancak bu durumda motor, tekerleklerin zorlu ortamdaki hareketi, 

titreşim ve hızlanma nedeniyle hasar görebilecek kablolarla güç ve kontrol sistemlerine 

bağlandığından ciddi sorunlara yol açar. 

 
 Bunun yerine tekerleklere güç aktaran tellerin yerine transformatör benzeri bobin sistemi 

yerleştirilmiştir. Primer sargısı şasi kısmına ve sekonder kısmına bağlanarak güç 

tekerleklere aktarılır. Bu sistem sargı sarımları oranına bağlı olarak hem debriyaj hem de 

fren sistemi olarak da görev yapar.  
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Yüksek hız düşürme oranı ve giriş ve çıkış dişlilerinin sıralı düzenlenmesi gibi 

avantajlarından dolayı burada bir planet dişli sistemi kullanılmaktadır. Planet dişli sistemi, 

karayolunda düşük hızlar elde etmek için motora monte edilmiştir. Böylece motor hızını 

kontrol ederek tekerlek hızı ve araç hızı kontrol edilmiş olur. 

Aracımızda ayrıca hovercraft görevini yerine getirecek biri önde diğeri arkada olmak üzere 

iki tane motor daha bulunur. Motor seçiminde aracın alt kısmına paralel yerleştirileceğinden 

yüksekliği az, eni fazla olan tip olan fırçasız motorlardan seçilmiştir. Motor seçiminde 

yüksek hızlı olması da dikkat edilecek diğer bir özelliktir.  

 

      2.2. Aracın Gövdesi 
Uçan arabamızın gövdesi arabayla uçağın harmanlanması sonucu ortaya çıkan eliptik bir 

şekle sahiptir. Bunun nedeni aracın aerodynamic (aerodinamik) yapısını bozmamaktır. 

Aracımızın gövde iskeleti alüminyumdan üzerine karbonfiber sarılarak elde edilmiştir. 

Bunun sayesinde aracımız bir kaza anında sağlamlığı sayesinde dağılmayacak esnekliği 

sayesinde de araçta oluşabilecek göçük ve çökmeler önlenmeye çalışmıştır. Dış iskelet ise 

yine alüminyum ve karbonfiberden yapılarak yanıcılığı düşürülmüş ve sağlamlığı ise 

arttırılmıştır. 

Aracımız gövdesinin önündeki ve arkasındaki havalandırma motorları havalanmayı 

sağladığı için aracın gövdesinin ağırlığı bir sorun yaratmamaktadır. 

Aracımızın gövdesinin içinde bir sürücü koltuğu birde yolcu koltuğu olmak üzere iki koltuk 

bulunmaktadır. 

Aracımızın motoru elektrikli olduğu için benzinli araçlardaki gibi büyük bir motora ihtiyacı 

olmamaktadır. Bu sayede gövdenin içinde havalandırma motorları için yer açılmış olacaktır. 



 

7 
 

Bataryalar gövdenin içindeki 2 koltuğun altına koyularak aracın dengesini bozmayacak 

şekilde yerleştirilmiştir. 

Acil bir durumda aracımızda bulunan otomatik pilot özelliğinin de desteği ile inişe katkı 

sağlamakta, bu sayede hem aracın gövdesi korunmakta, böylece hem de sürücü veya 

yolcuda oluşabilecek olağan zararları engellemiş olacaktır. 

Aracımızın şasisi merdiven gövde ile istavroz çerçevenin birleşmesi sonucu oluşmuştur. 

Hem çok dayanıklıdır hem de aracın uçuş sistemleri ile çakışmamaktadır. (Merdiven 

gövdeye sahip bir şasi ile istavroz çerçevenin birleşimi, eğime ve bükülmeye karşı iyi bir 

dayanıklılık sergilemektedir. Ön ve arkada bulunan çapraz kirişler de yanal kuvvetleri 

karşılamak anlamında araca bir hayli dayanıklılık kazandırmaktadır.) 

 

2.3. Güç Kaynağı Bataryalar 
Elektrikli aracın kalbi kullanılan batarya paketidir. Kurşun-asit, nikel metal hidrid ve 

lityum-iyon vb. farklı batarya teknolojileri bulunmaktadır. Ancak uçan otomobilin 

genellikle havayolu ile gideceğinden mümkün olduğunca hafif olması amaçlanmıştır. Bu 

nedenle tasarladığımız araçta itici güç sağlayan daha büyük “çekiş” için lityum-iyon temelli 

bataryalar ile birlikte süper kapasitörler kullanılacaktır. Kısa vadeli bir güç ihtiyacını 

karşılamak için hızlı bir şarj gerektiğinde, süper kondansatörlerin kullanımı idealdir. 

Lityum iyonlu piller ise uzun vadeli enerji sağlamak üzere seçilir. İkisini hibrid bir pille 

birleştirmek, her iki ihtiyacı da karşılar ve bu da aracımızda bataryaların daha uzun kullanım 

ömrü sağlayacaktır. 

Uçan arabamızda itici güç için daha büyük “çekiş” sağlayan 100V’luk batarya grubu ve 

gösterge ışıkları gibi araç üstü sistemler için yardımcı güç sağlayan daha küçük, geleneksel 

12 voltluk iki batarya sistemi bulunmaktadır. Çekiş bataryaları, sistemimizin özel 
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ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış çok çeşitli güç değerlerine sahiptir. Çekiş 

bataryalarının ve diğer batarya sistemini de Şarj Edilebilen sistemler de araçta 

bulunmaktadır. 

Batarya grubu bir koruma kabıyla kısa devre ve sızıntıdan korunacak ayrıca yangına 

dayanıklı bir yapıda olması sağlanmıştır. Batarya sürücü kabininden ayrılarak sürücü 

güvenliği sağlanmıştır. Ancak şarj gerilimi, deşarj akımı ve batarya sıcaklığının sürekli 

kontrol edilmesi gerekmektedir. Aracımız içinde, batarya kontrol sistemi sayesinde batarya 

grubunun voltajını, akımını, sıcaklığını, şarj durumunu ve tahmini kalan enerji miktarını 

gösterebilmektedir. Araç üzerinde bu değerleri ölçebilecek akım, gerilim ve sıcaklık ölçüm 

sensörleri bulunmaktadır. Bu sensörlerden alınan veriler araç sürücüsüne bir ekran 

vasıtasıyla iletilmektedir. Ölçülen bu değerler sürücü tarafından bir gösterge üzerinde takip 

edilebilmekte, bataryanın şarj durumuna ve kalan mesafeye bakılarak gidilmesi gereken hız 

ve mevcut şarj durumuyla atılabilecek tur sayısı konusunda sürücü bilgilendirilmektedir.   

Batarya Kutusu 

 
Batarya paketlerini korumak ve kontrol etmek için özel olarak tasarlanmış tam özellikli bir 

lityum-iyon ve süper kapasitor batarya kontrol sistemidir. 220V (AC) girişi ve 100V (DC) 

bulunan araç şarj cihazında, bu pil kutusunu şarj etmek için 18A çıkış ucunu kullanır. DC 

bağlantısının voltajı 4700𝜇𝜇𝜇𝜇 kapasitör daha düzgün çıkış sağlanmıştır.  

Lityum-iyon bataryalar 

Lityum-iyon bataryalar neredeyse hiç toksik bileşen içermemesi yüzünden enerji yoğunluğu 

100-265 Wh/kg olan lityum-iyon temelli bataryalar kullanılacaktır. Bu sayede batarya 

paketinin ağırlığı 3-6 kat arasında hafiflemiştir. 
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32x4 LiFePO4 pil hücreleri kullanılarak 100V / 40Ah pil takımı oluşturulmuştur. 32 seri 

3.2V / 10Ah hücresi ile 4 paralel devreden oluşmuştur. Hücreler seri/paralel şekilde karma 

bağlantı yapılarak 100V'a elde edilmiştir. Batarya sistemi şarj edilebilir enerji kaynağı 

olarak kullanılır. 

LiFePO4 de kendi kendini boşalmaya karşı çok dirençlidir.  LiFePO4 pilinin, 

konvansiyonel bir pil sadece otuz günde boşaltırken kullanacağımız pilin aynı seviyeye 

kendi kendine boşalması altı ay sürmektedir. 

Süper-kapasitor Ünitesi 

Süper-kapasitör (UC), yüksek şarj hızı, yüksek verimlilik, yüksek güç yoğunluğu, uzun 

çevrim ömrü ve bakım gerektirmemesi avantajları yüzünden hovercraft olarak kullanılan 

motorlar için enerji deposu olarak tercih edilmiştir. Ayrıca süper kapasitör, sıcak ve soğuk 

ortamlarda kararlı çalışırlar. Enerji depolama birimi olarak UC, bir DC/DC dönüştürücü 

aracılığıyla ile inverter DC bağlantısına entegredir. Giriş ve çıkış koşullarına bağlı olarak 

bir takviye dönüştürücü olarak çalışan bir DC/DC akım kesici devresi aracımıza 

eklenmiştir. 

Süper kapasitörün enerji yoğunluğu, 1 Wh/kg ile 30 Wh/kg arasında değişmekte olup Li-

iyon pillerden 10-50 kat daha azdır. Elektrokimyasal piller, kullanılabilir sabit bir gerilim 

üretirken, süper kapasitörler şarj durumunda iken, gerilim doğrusal olarak artar ve kapasitör 

dolduğunda tam şarj algılama devresine ihtiyaç duymazlar ve çekilen akım tamamen 

sıfırlanır. Deşarj durumunda ise, gerilim doğrusal olarak düşer. 

Süper kondansatörler her voltajda çalışabilmekte, ancak yüksek voltajlarda çalıştırılması 

ömrünü kısalttığından çalıştırılması 2.5-2.7 volt ile sınırlandırılmıştır. Buna göre 100V / 

40Ah elde edebilmek için 37 tanesi seri bağlanarak 4 paralel devre oluşturulmuştur. Batarya 

sistemi şarj edilebilir enerji kaynağı olarak kullanılır. Üçten fazla kapasitörden oluşan 

sistemlerde, herhangi bir hücrenin aşırı voltaja girmesini önlemek için voltaj dengelemesi 

gereken devreler eklenmiştir. 

Batarya iç sıcaklık soğutma sistemi 

Lityum-iyon bataryalar iç sıcaklığı 0°C’nın altında 60°C üzerinde olduğunda, batarya 

kapasitesinin ve performansının önemli ölçüde düştüğü yapılan çalışmalar sonucunda 

anlaşılmıştır. Bu sebeple bataryaların sıcaklığını uygun seviyede tutmak için kullanılan 

metotlar incelenerek sadeliği nedeniyle hava soğutmalı sistem tercih edilmiştir. 

2.4. Elektronik Devre Elemanları 
Elektronik devre elemanlarının en önemli parçası bilgisayar sistemleri uçan aracının ortak 

ve önemli bir parçasıdır. Navigasyon, otomatik pilot ve uçuş yönetimi görevleri dahil olmak 
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üzere üst düzey planlama ile ilgili hesaplamaları gerçekleştiren bir uçuş kontrol bilgisayarı 

sisteme dahil edilmiştir. Uçuş hesaplamaları, kılavuzluk, navigasyon ve kontrol işlevlerini 

yerine getiren sisteme eklenen bilgisayar sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. Bilgisayar, 

genellikle havacılık elektroniğine bir arayüz sağlar ve kokpitteki uçuş güvertesindeki uçuş 

verileri ekranlarından sorumludur. Uçuş bilgisayarı sistemi hem donanım hem de 

yazılımdan oluşur. Bilgisayar Mesafe ölçme aracı, pusula, Jiroskoplar, Ataletsel navigasyon 

sistemleri, akselerometre, Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Aletli iniş sistemleri gibi 

kontrol, güvenlik işlemlerde aracının beynini oluşturur ve uçuş işlemleri için gereklidirler. 

2.5. İletişim Sistemleri 
İletişim fonksiyonları birçok uçak için önemlidir. Daha önce de belirtildiği gibi, mesafe 

ölçümü, aletli iniş ve küresel konumlandırma gibi navigasyon işlevleri için iletişim 

gereklidir. Transponder (uydu alıcı-vericisi), uçağın bir hava trafik kontrolörüne pozitif 

olarak tanımlanmasını sağlayan radar tabanlı bir sistemdir. Buna ek olarak, VHF ses 

radyoları ve çok yönlü radyolar uçak pilotunun yer ve diğer uçaklarla doğrudan iletişim 

kurmasını sağlar. 

2.6. Amortisör Sistemleri 
Aracımızda 4 adet amortisör, fren sistemi, stabilize, mesafe algılayıcıları ve elektrik 

motorlarının tekerlekleri yerde ve havada döndürmeye yarayan parçaları şasiye 90 derecelik 

veya ihtiyaç halinde daha fazla içe ve dışa girme yeteneğine sahip mekanizmalar ile 

bağlıdır. Amortisörlerin farklı açılarda kullanılabilmesinin amacı; araç havalanacağı zaman 

herhangi bir sorun yaşanmadan pervanelere ve tekerleklere uyum sağlayarak 90 derecelik 

ve daha fazla açılma ile uçuş pozisyonunda kolaylık sağlaması ve elbette yüzey sürüş 

modunda yerden gelecek sarsılmaları ve sürücüyü rahatsız edebilecek benzeri darbeleri 

engellemektir.   

SACHS: Birçok markanın orijinal ekipmanı arasında yer alır. Bu amortisörler uzun ömürlü 

ve yol tutuşu için tercih edilirler. Amortisörlerin uygun açılarda ve daha problemsiz 

çalışması sayesinde hem yerde hem de uçuş pozisyonunda sürücüye sağlayacağı büyük 

yararlar ile aracımızın öne çıkan yanlarından birisidir. Bu sistem alışılmışın dışında olarak 

kullanıcıya hem kara sürüşünde yarar ve konfor sunacak hem de uçuş pozisyonuna hazırlık 

aşamasında aracımıza sorun teşkil etmeyecek bir parçadır.  Basit yapısı ve işlevselliği 

sayesinde hem ağırlık sorunu olmayacak hem de daha etkin bir biçimde aracımızda görevini 

yerine getirecektir.   

Karada arkadan itiş özelliğini arkadaki elektrik motoru ile sağlayan sistemler sayesinde 

ağırlık merkezini de sadece ön tarafa yığmamış ve bu sayede aracın ön tekerleklerine hem 
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tahrik hem yol tutuş hem de ağırlık sorumluluklarının bir kısmını azaltarak bu sayede karada 

ve havada tutuşu ve stabiliteyi arttırmıştır. 

3. Tasarımınızın kullanıcıya sağlayacağı faydalar. 

Günümüzde insan nüfusu her geçen gün artmaktadır. Artan nüfus yoğunluğu yolların sıkışık 

olmasının kısmen sorumlusudur ancak asıl sorun, artan talepleri karşılayacak kadar hızlı 

ulaşım sistemlerini geliştiremememizdir. Buna çözüm ise trafik sıkışıklıklarını 20. 

yüzyıldan kalma bir kalıntı haline getirebilecek yollara dayanmayan yeni bir ulaşım modeli 

oluşturmaktır. Bunun için de gökyüzüne bakmalıyız.  

Uçan arabalar uzun yıllardır bilim kurgu hayalidir. Birçok kişi tarafından zamanla bu 

noktada yerdeki trafikte sıkışıp kalmak yerine havadaki şehirlerin etrafına sıkışacağımız 

düşünülüyordu. 

Modern şehirlerin çoğundaki en büyük sorunlardan biri karayolu taşıtlarından kaynaklanan 

trafiktir. Uzun zaman önce inşa edilen yollar, bugün için yerde giden çok sayıda otomobil, 

kamyon ve diğer araçlarla baş edemez durumdadırlar. Uçan arabamız dikey kalkış ve iniş 

yapabildiği için yol problemlerini ortadan kalkmasına, elektrikle çalışması nedeniyle hava 

kirliliği, trafik sıkışıklığının insan sağlığına etkileri gibi birçok etkilerinin kalkmasını 

sağlayacaktır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Trafik kirliliğini en aza indirme 

Karayolunda giden araçların çoğu, dururken bile bu süre zarfında çeşitli zararlı madde 

üreten fosil yakıtları yakmaktadır. Bunlar insanların sağlığına doğrudan zarar verirler. 

Canlıları zehirleyen karbon monoksit, kansere neden olduğu bilinen benzen gibi diğer 

hidrokarbonlar, solunum problemlerine neden olan kükürt dioksit, sağlığa zararlı havada 

asılı kalan küçük katı parçacıklar sayılabilir. 

Aracımızda elektrik enerjisi kullanılmış olup havayı kirletmeyen çevre dostu bir araç 

modeli oluşturulmuştur. Bu sayede ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin de azalması 

beklenilmektedir. Ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azalması insanların daha temiz bir hava 

solumasını sağlamakta ve hava kirliliğinden kaynaklı hastalıkları olabildiğince 

azaltmaktadır.  

• Trafikte daha az boşa zaman harcama 

Birçoğumuz her hafta birkaç saati sadece trafikte geçiriyoruz. Kimi zaman aynı bölge 

içerisinde bir yerden bir yere gitmek bile eziyet haline gelebiliyor. Karayollarında oluşan 

trafik sıkışıklıkları zaman kaybı haricinde kolay sinirlenme, baş ağrısı, yorgunluk, dikkati 

toplamada güçlük gibi insanların ruh ve beden sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu 

problemler de dolaylı olarak günlük hayatta iş verimini ve motivasyonunu düşürmekte, 
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insanlar arası ilişkilerde de sorunlara yol açmaktır. Tasarladığımız uçan araba sayesinde 

günlük hayatta trafikte kaybettiğimiz zamanı ve yaşadığımız ruhsal/bedensel problemleri 

en aza indirmekteyiz.  

• Enerjiden tasarruf 

Hava hızlı ve güvenli bir uçuş imkanı sağlayan aracımız trafik sorun olmayacağı için yakıtın 

daha verimli kullanılabilecek ve trafikte rölantide boşa harcanan enerjiden tasarruf 

sağlanacaktır. Uçan arabalar devreye girdiğinde, karayolu trafiğinin rahatlamasın 

sağlayacağından karayoluyla giden araçlar daha az trafikte kalma süresini azaltacak 

dolayısıyla yakıtın daha az harcanmasını sağlayacaktır. 

• Daha düşük emisyonlar 
Uçan otomobilimiz yakıt tercihi yüzünden emisyonları önemli ölçüde azaltacaktır. 100 

km'lik bir yolculuk için, içinde 4 kişi bulunan tam şarjlı bir elektrikli aracın, benzinle çalışan 

araca göre% 52 daha düşük sera gazı emisyonu sağladığı görülmüştür. 

• Aynı yolculuğu yapmak için daha kısa mesafeler kat edebilir 
Uçan arabalar, A noktasından B noktasına daha düz bir rota izleyebilir. Bu, karadaki bir 

yolculuğa kıyasla daha az yakıt gerektiği ve yolculuk sürelerinin daha kısa olduğu anlamına 

gelir. Karada yolculuklar, çoğu zaman yolculuğun verimliliğini azaltan ve yakıt tüketimini 

artıran birçok viraj ve dönüş, trafik sinyali ve kavşak bulunur. 

• Yayalar ve bisikletliler için daha fazla yol kalmasına neden olur 
Uçan otomobillerin artması üreticilerine gelecekte şehirlerimizde etkili olmalarını 

sağlamak, yaya ve bisikletliler için yolları ve sokakları serbest bırakacaktır. Daha fazla alan 

yaratıldığında, yollar büyük bisiklet şeritlerine veya geniş yaya bulvarlarına 

dönüştürülebilir, bu da şehirleri yaşamak ve çalışmak için daha keyifli ve sağlıklı bir yer 

haline getirir. 

• Zemin altyapısına daha az ihtiyaç duyulmasına neden olur 
Bugün, çoğu şehir hala otomobiller ve diğer karayolunu kullanan araçlar etrafında 

tasarlanmakta ve inşa edilmektedir. Ülke genelinde şehirler geliştikçe dışa doğru 

genişledikleri zaman daha fazla yol inşa edilir. 

Karayollarının belki de en zararlı yollardan bazıları şehirleri birbirine bağlayan 

yollardır. Büyük otoyollar ve bunları birbirine bağlayan kavşakla, araçların bir şehirden 

diğerine seyahat etmesini sağlamak için üretilmiştir. Artan sayıda otomobille, bu yollar da 

genişletiliyor ve her yıl daha fazla şerit ekleniyor. 
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Bu yolların tarlaları geçtikleri ve vahşi yaşam için hayati yaşam alanlarını yok eden 

ormanlık alanlardan geçtikleri için çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır.   

Elektrikli uçan arabalar zeminde bu altyapıya ihtiyaç duymadığından çevreye zarar veren 

yollara olan ihtiyaç da azalacaktır. 

• Hayat kurtarabilir. 

Araç karada hareket halindeyken olası bir acil durumda ( deprem, sel vb.) hızlı bir şekilde 

yükselerek olası bir can ve mal kaybını da engeller. Uçan araçların çoğalması acil durumlara 

ilk müdahale eden sağlık personelinin şimdikine oranla mümkün olandan çok daha hızlı 

müdahale edilmesini sağlayabilir. 

• Karayolu trafikteki yaralanma ve ölümlerin azalmasını sağlar. 

Şu anda karayolu trafik yaralanmalarının şu anda küresel olarak tüm yaş gruplarında 

dokuzuncu önde gelen ölüm nedeni olduğu tahmin edilmektedir ve 2030 yılına kadar 

ölümün yedinci önde gelen nedeni olacağı tahmin edilmektedir. Aracımızın yaygın 

kullanımı bu gidişatın seyrini değiştirecektir. 

• Teknoloji gelişmesine neden olur.  

Uçan arabamız yeni teknolojik çalışmalara ilham kaynağı olacaktır. Araç motorları, güç 

kaynakları gibi araçların geliştirilmesini sağlayacaktır. 

4. Tasarımın özgün yönleri 

 Öncelikle ele alacağımız konu bu ağırlıkta bir aracı nasıl havada uçurmayı 

başarabileceğimizdir. Bunu başarabilmek için toplam 6 pervane (2 büyük + 4 orta) ve 4 adet 

kanat kullanılmıştır. Uçan arabamızın ön ve arka kısmına konumlandırmış olduğumuz iki 

büyük pervane bu ağırlığı dengeleyerek kaldırmada en büyük rolü üstlenmektedir. Bunun 

haricinde bu ağırlığı havada uçurmak için aracımızda 4 pervane ve kaldırma kuvvetini 

oluşturmada yardımcı 4 de kanat kullanılmıştır. Hovercraft özelliği de kazandıran iki büyük 

pervanenin kullanılması ve kanatların pervanelerle birlikte kullanılması aracın havada nasıl 

uçacağı konusunda muadillerinden farklı bir çözüm yoludur. 

4.1.Tasarımınızın benzerlerinden farkı 
 Aracımızın ön ve arkasında bulunan 2 büyük pervane ile aracımıza hovercraft özelliği 

kazandırılmıştır. Hovercraft özelliği sayesinde aracımızın dengeli bir şekilde ilk kalkışı 

sağlanacaktır. Bu özellik iniş ve kalkış sırasında kanatların açılması için kolaylık da 

sağlamaktadır. Aynı zamanda yol üzerinde tekerleklerle geçilemeyecek engeller (derin 

çamur, çukur vb.) çıktığında hovercraft özelliğiyle bir miktar yükselerek uçuş durumuna 

göre daha az enerji harcayarak rahatlıkla bu engelleri aşabilecektir. Kullandığımız 

hovercraft modeli Flexible Skirt olduğundan kullanılan kauçuk etek çok daha büyük bir 
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hava yastığı yakalayabilmektedir ve stabilite kaybı olmadan daha büyük dalgaları ve kara 

engellerini geçebilir, bu nedenle sürüş oldukça pürüzsüz olacaktır. Aracın muadillerinde 

ise, genellikle ilk kalkış için böyle bir özellik görülmemektedir ve kullanılan pervaneler bu 

işlevleri görmemektedir. 

Aracımızın havada uçuşunu sağladığımız diğer 4 pervaneye 4 adet kanat ilave edilmiştir. 

Aracın havadaki hareketi pervanelerle sağlanmaktadır. Eklediğimiz düz kanatlar ise aracın 

uçarken dengesini sağlamaktadır. Aynı zamanda aracımıza eklediğimiz kanatlar sayesinde 

aynı kaldırma kuvveti elde edilirken pervanenin dönme hızı düşürülmüştür. Motor 

bıçaklarının dönme hızını azaltmak da çevresel gürültüyü büyük bir miktarda azaltacaktır. 

Aracımızda sadece pervane ya da düz kanat kullanmayıp ikisini bir arada kullanmamız da 

muadillerinden farklı bir tasarımdır. Aracın muadillerinde genellikle kanat ve pervaneler 

birlikte kullanılmaz ve bu ağırlıkta bir aracı uçurabilmek için motor bıçakları daha hızlı 

dönmek zorunda kalabileceğinden çevresel gürültü biraz daha fazla olabilir. 

Teker ve pervaneleri araçta ayrı ayrı konumlandırmak yerine aracımızda tekerler içine 

pervane yerleştirilerek ikisi birleştirilmiştir. Bu şekilde fazladan pervane kısımları 

eklemeye gerek kalmamıştır, hem kaplayacağı alan hem de ağırlık bakımından avantaj 

sağlamaktadır. Aracın muadillerinde ise tekerlek ve pervane ayrı ayrı konumlandırılmıştır. 

Bu bakımdan aracımızın farklı bir tekerlek-pervane tasarımı vardır. 

Aracımızda bulunan tasarruf modu sayesinde, motorlar daha düşük enerji tüketiminde 

belirli bir yükseklikte uçabilecek şekilde tasarruflu motor gücünde kullanılabilmektedir. Bu 

özellik sayesinde araç enerji kaynağının azaldığı zor durumlarda güvenli bir şekilde 

uçuşunu tamamlayabilir. 

Tasarladığımız araçta benzerlerinden farklı olarak yol düzeninden uçuş düzenine (veya 

tersine) dönüştürmek için bir dönüşüm protokolüne sahiptir. Dönüştürme protokolü seçilen 

sistemlerin durumu dönüştürmenin güvenli olmayabileceğini gösteriyorsa, bir durumdan 

diğerine dönüştürmeyi önleyen çeşitli kilit sistemlerine de sahiptir. Dönüştürme işlemi 

yolcu kabinindeki bir anahtar, düğme veya benzer bir kontrolle başlatılabilir. 

Aracımız aerodinamik yapı esas alınarak tasarlanmıştır. Aerodinamik yapı sayesinde araç 

hava direncine karşı zorlanmadan rahatlıkla hareketini sürdürebilecektir bu sayede motorlar 

zorlanmadan daha iyi çalışacaktır. Aerodinamik yapıya sahip olan yolcu kabinimiz hava 

akışından kaynaklanan gürültüleri de büyük bir ölçüde azaltacaktır. 

5. Üretilebilirlik 

Bir otomobilin farklı alanları ve parçaları araçta denge ve verimliliği sağlamak amacıyla 

farklı maddelerden yapılmıştır. Bu maddeler içerisinden bir aracın imalatında en yaygın 
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olarak kullanılan madde çeliktir. Çelik; otomobil şasisinin, destek kirişlerinin ve kapı 

panellerinin imalatındaki ana malzemedir bunun yanında egzoz borularında ve 

susturucularda da kullanılır. Çok yaygın olarak kullanıldığı için ulaşılması kolay bir 

malzemedir.  

.alüminyum 

1970 yılında bir otomobilin tüm bileşenlerinin sadece %2 sini oluştururken günümüzde tüm 

parçaların %15 inin kaplayan alüminyum; yerkabuğunda en çok bulunan üçüncü element, 

hafif, dayanıklı ve dövülebilir olduğundan daha da yaygın bir malzeme haline gelmeye 

devam ediyor. Aracın önemli kısımlarından olan tekerlekler ve çoğu motor bloğu daha hafif 

olmasından kaynaklanan performansı artırma özelliğinden dolayı alüminyumdan yapılır. 

Ayrıca alüminyum sektörü çevre üzerinde en az etkiye sahip endüstrilerden biridir. Yeterli 

miktarda alüminyum içeren boksitlerin alümin ya da alüminyum oksit haline getirilip 

elektrolitik indirgeme kullanılarak üretilen alüminyum üretim tesislerinde flor gazı 

emisyonları %50,toz atıkları %75 oranında azaltılmıştır, geriye kalan atıklar çevreye zarar 

vermeyecek seviyededir. 

.cam 

Aynalarda, navigasyon ekranlarında, yedek kamera lenslerinde kullanılır. Arabanın dışarısı 

ile iletişimini sağlayan, önde ve aracın yan kısımlarında bulunan camlar ise herhangi bir 

çarpışma durumunda yolcuya en yüksek güvenliği temin edebilen, özel bağlayıcı polivinli 

butiral tabakalar yardımıyla iki veya daha fazla cam plakanın ısı ve basınç altında 

birleştirilmesiyle üretilen lamine camdan oluşur. 

.karbon fiber 

Karbon fiber veya karbon elyaf, teknoloji ürünü ipliksi bir tür maddedir. Ana 

bileşimleri Karbonlaşmış akrilik elyaftır (Orlon), katran ve naylondur. Karbon fiberin 

yapısı, çelikten 4,5 kat daha hafif olmasına rağmen 3 kat daha dayanıklıdır. Karbon fiber, 

naylon gibi esnek ve orlon gibi de orta derecede dayanıklı değildir. Daha sert ve çok daha 

dayanıklıdır. Karbon fiber aracın iç ve dış iskeletinde destekleyici olarak kullanılmaktadır. 

.bakır 

Türkiye’de de yüksek bir çıkarma ve işleme oranına sahip olan bakır, araçlarda elektronik 

parçaların birbirine bağlanmasında, radyo, güvenlik sistemleri ve şarj noktaları gibi 

sistemlerin çalışmasında görev alır. 

.magnezyum 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Teknoloji
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orlon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Katran
https://tr.wikipedia.org/wiki/Naylon
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87elik
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Yerkabuğunun toplam kütlesinin %2’sini oluşturan ve en bol bulunan altıncı element olan 

magnezyum çelikten %75 ve alüminyumdan %33 daha hafif olduğu için özelliklede 

uçabilmesi için dengeli hafifliğe ihtiyacı olan bir uçan arabada kullanılabilecek niteliğe 

sahip bir metaldir. 

.plastik 

Dövülebilir, dayanıklı, çok yönlü, hafif, yapıyı formda tutabilecek kadar güçlü olan ve 

Türkiye’deki üretiminde artış görüldüğünden dolayı kolay erişim sağlanabilecek olan 

plastikler; kapı kolları, gösterge panelleri borular ve hava menfezlerinin üretiminde 

kullanılır. 

.kauçuk 

Plastik gibi ucuz, erişimi kolay, dayanıklı ve esnek olan ve üretiminin büyük bir 

yüzdesinin otomobil sektöründe kullanıldığı kauçuk, araçlarda çok çeşitli parçalarda 

çalışabilir ve otomobilin ısınması durumunda ısıyı iyi tolere eder. 

.lityum-iyon piller 

Neredeyse hiç toksik bileşen içermediğinden dolayı doğayı çok daha az kirleten lityum 

iyon piller aynı zamanda alternatiflerine oranla 3-6 kat daha hafiftir. Şarj edilebilir bir 

kaynak olduğundan sürekli bir atık oluşturmaz. Ayrıca bataryasının boşalması 6 ay gibi 

uzun bir süre alacağından uzun periyotlarda kullanma rahatlığı sağlar. 

6. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği 

Aracımızın işlevini yerine getirebilmesi ve güvenilebilir olmasını sağlamak için ön tasarım 

aşamasında aerodinamik yapısı, uçuşa elverişlilik, mekanik detaylandırması, havada uçuş 

için kullanılacak elektronik araçların neler olması gerektiği, elektrik sistemi, ağırlığı, 

maksimum yükte kanatların maksimum eğilme miktarı, kabin basıncı ve navigasyon gibi 

bir dizi araştırmalar yapılmıştır. Araştırmalar sonucunda güvenilebilirlik açısından en 

önemli parçaları olan itki-tahrik sistemleri temel olarak elektrik enerjisi kaynağı, elektrik 

motoru ve kontrol sistemi üzerinde durulmuştur. 

Öncelikle enerji kaynakları araştırılmış en uygun Lityum iyon bataryaların hem hafiflik hem 

de çevreye verdiği zararların az olması açısından tercih edilmiştir. Bu bataryaların 

özellikleri araştırılmış ve batarya iç sıcaklığının 0°C altında 60°C üzerinde olduğunda, 

batarya kapasitesinin ve performansının önemli ölçüde düştüğü anlaşılmıştır. Bu da 

aracımızın güvenilirliğinin önemli ölçüde düşüreceği sonucuna varılmıştır. Bu problemin 

ortadan kaldırmak ve için bataryaların sıcaklığını uygun seviyede tutmak için şimdiye kadar 

uygulanan metotlar incelenmiştir. Şu ana kadar hava soğutmalı, sıvı soğutmalı, ısı boruları 
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kullanımını gibi yaklaşımlar incelenmiş hava soğutmalı sistemin sadeliği nedeniyle tercih 

edilmiştir. 

Uçan araba geliştirme projesinde dikkat edilmesi gereken yönler sistem güvenliğini 

sağlamak olduğu düşüncesi en önemli kural olarak kabul ediliştir. Uçan arabamızın, tek bir 

sistem arızası veya yapısal arızanın felaket sonuçlar doğuramayacak şekilde tasarlanması 

üzerinde de durulmuştur. Bunun için bir dizi önlemler ele alınmıştır. Birincisi yedek güç 

kaynağı ve motor sistemleridir.  

İkinci bir güç kaynağı olarak Lityum iyon bataryaların şarjının uzun sürmesi, ilk kalkış 

sırasında ortam sıcaklığının uygun olmaması, ilk kalkış esnasındaki gibi durumlarda ve 

güvenilirlik açısından süper kondansatörler sisteme ilave edilmiştir. Süper kondansatörler 

her voltajda çalışabilmeleri, sıcaklıktan etkilenmemeleri,  kolay ve hızlı şarj edilmeleri 

yüzünden aracın diğer enerji kaynağı olan bataryanın herhangi bir arızası durumunda 

devreye girmesi sağlanmıştır. Ayrıca ilk kalkış sırasında aracımızın altında bulunan 

hovercraft motorlarının ilk çalışması sırasında kullanılması amaçlanmıştır.  

Aracımızda elektrikli motor kullanılması tercih edilmiştir. Elektrikli araçların çalışma 

prensibi içten yanmalı motorlu araçlara göre çok daha basittir. Vites kutusu, soğutma 

sistemi, debriyaj, egzoz gibi içten yanmalı motor için olmazsa olmaz kısımlar yoktur. Uçan 

arabamız itki-tahrik sağlayan kısmı en genel şekilde batarya grubu, motor hız kontrol 

sistemi, elektrik motoru ve planet dişli sisteminden oluşur. Elektrik motoru ihtiyaç duyduğu 

enerjiyi bataryalardan sağlar. Bir elektronik kontrol ünitesi motora verilecek akımı ve akım 

yönünü kontrol eder. Kontrol ünitesinin gönderdiği motorlar dönmeye başlar. Bu şekilde 

araç hareket ettirilmeye hazır hale gelir.  

Aracın uçuşu için yerden kaldırma konumunda çift motorla itme ve kontrolü sağlamak için 

tekerleklere bağlı dört adet motor sistemi ile donatılmıştır. Aracın havadaki hareketi 

tekerlekler içine yerleştirilmiş 4 pervane ve ön-arka alt kısımlarında bulunan 2 ana büyük 

pervane ile sağlanmıştır. Karadaki hareketi sağlamak için sisteme her tekerlek için planet 

dişli sistemi eklenmiştir. 

Motorların seçiminde aracımızın havadaki seyir hızı, seyir yüksekliği, taşıma kapasitesi, 

koltuk sayısı, hız, Bataryaların ağırlığı, kullanım sıklığı, ortama yaydığı gürültü, maksimum 

gidiş mesafesi düşünülerek seçilmiştir. Ayrıca herhangi bir arıza durumunda havada uçuş 

esnasında pervaneye dönen motorlar veya hovercraft motorlarla güvenli bir biçimden yere 

inmesi hedeflenmiştir. Lityum bataryaların arızası durumunda süper kondansatörlerde 

depolanan enerji ile yere inebilmesi hedeflenmiştir. Bunlardan herhangi birinin ısınması, 

şarj etmemesi vb. gibi durumlarda uyarı sistemleri ile donatılarak güvenilirliği arttırılmıştır. 
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7. Gürültü azaltma yöntemleri 

Gelecekte uçan arabaların sayısında büyük bir artış olacağından, gürültü büyük bir problem 

olacaktır. Bu nedenden dolayı gürültü azaltmaya yönelik önlemler uçan araçlarda 

uygulanmalıdır. 

7.1 Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 
 Dışarıda olan gürültüler de pek sorun teşkil eder. Buna çözüm olarak camlarımız ses 

yalıtımına uygun bir şekilde olacaktır. Ayrıca aracın iç ve dış olmak üzere ses yalıtımları 

da olacaktır. Yolcu kabin içindeki gürültü, hava akışından ve motordan kaynaklanır. 

Aerodinamik yapıya sahip olan yolcu kabinimiz sayesinde hava akışından kaynaklanan 

gürültüler büyük bir ölçüde azalacaktır. 

 Araç ses izolasyonunda kullanılabilecek malzeme ses yalıtım süngerleri ve kauçuk içeren 

malzemelerdir. Bu malzemeler kauçuklu mantar levha ve kauçuk tabanlı akustik halı 

olabilir. 

 Avrupa' da icat edilmiş olan “Muzo” isimli cihaz ortamdaki ve dışarıdaki sesi izole 

edebiliyor. Sessizlik, uyku modu ve gizlilik modu olmak üzere üç farklı özelliğe sahip olan 

bu cihaz, hem ortamdaki sesi izole edebiliyor hem de rahatlatıcı müzikler çalarak stresinizi 

atmanıza yardımcı oluyor. Sessizlik modunda cam gibi yüzeylere yapıştırıldığında titreşimi 

engellemesiyle birlikte dışarıdaki sesleri cama ek olarak izole ediyor. Böylelikle dışarıdaki 

gürültünün çok daha az duyulmasını sağlıyor.  

 Muzo cihazını ve anlattığımız yöntemleri kullanarak yolcu kabin içi gürültüsünü önemli 

bir ölçüde azaltılarak yolcularımıza konforlu bir ulaşım sağlanacaktır. 

7.2 Çevresel Gürültü 
Çevresel gürültüye sebep olan etkenler başlıca, motorlardan kaynaklanan gürültü ve 

pervanenin dönüşünden kaynaklanan gürültülerdir.  

 Motorlardan kaynaklanan gürültüyü azaltmak amacıyla aracımızda yakıtlı motorlardan 

veya türbinlerden ziyade elektrikli motorları tercih ettik. Aracımızda elektrikli motorları 

kullanmayı tercih etmemiz gürültüyü azaltacaktır. 

Pervanenin dönüşünden kaynaklanan gürültüye çözümümüz ise motor bıçaklarının hızını 

azaltmak olacaktır. Aksi takdirde aşırı yüksek hızlara ulaştıkça çıkardıkları gürültüler de 

artacaktır. Motor bıçaklarının hızını azaltmak için aracımızda uçuş pervanelerine fazladan 

kanat ekleyerek pervanenin döndürme hızını azaltmış olacağız. Ayrıca ön ve arkada olan 

hovercraft motorlarını çok büyük ve çok kanatlı yaparak motorların daha hızlı dönmelerini 

ve daha fazla gürültü çıkarmalarını engellemiş olacağız.  
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 Aracımızda motor sayısı ve motor pervanelerindeki bıçak sayısı arttırılıp çevresel gürültü 

büyük bir ölçüde azaltılarak şehir sakinleri rahatsız edilmeden rahat bir ulaşım 

sağlanmaktadır. 

8. Aracın Güvenlik – Emniyet ile ilgili çözümler 

Aracımız hızlı bir ulaşım imkanı sağladığı gibi güvenliği de ön planda tutulmuştur. Araç 

yapımında kullandığımız karbonfiber darbelere karşı oldukça dayanıklıdır. Araç kanatları 

da karada giderken tehlike arz etmemesi için içe katlanabilir olarak tasarlanmıştır. Araca 

hovercraft özelliği kazandıran ön ve arkadaki büyük pervaneler araç karada seyrederken 

kapaklarla kapatılmaktadır. Pervaneler de tekerlek içinde bulunduğundan tekerlek jantları 

pervanelerin zarar görmesini engellemektedir. Böylece zarar görmeleri engellendiğinden 

havadayken güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir. 

8.1. Uçuş Güvenliği 
Uçan arabamızda elektronik devreler, navigasyon cihazları vb. gibi aletler kullandığından 

aracımızın Hacking ve Siber tehditlere uğraması kaçınılmazdır. Aracımızın piyasada yer 

bulduğu zaman artacak ilgiden dolayı,  sürücülü ve sürücüsüz kullanımında bu tür 

tehditlerin etkisi gittikçe artacaktır. Siber güvenliğin temelleri, bir sistemi hacklemek için 

bir güvenlik açığından yararlanmanız gerektiğini şart koşar. Aracı çalıştıran sürücü, bir 

araba sistemi, indüklenmiş motor arızası vb. sistemler tehlike altında kalması kaçınılmaz 

olacaktır. Bir sistemin güvenlik açığı ve tehdit düzeyi olası giriş noktalarının sayısı ile 

birlikte artar; giriş noktaları ne kadar fazla olursa, bir sistemi hackleme şansı o kadar artar. 

Bu sebeple aracımızın bu yönlerini göz önünde bulundurarak, aracımızın artan siber tehdidi 

ile ilgili tedbirler almalıyız. 

Araç sistemimiz üzerinde ana bilgisayarına bağlandığı ve bilgisayardan hata kontrolünün 

yapılabildiği bir giriş kontrol noktasına sahiptir. Bu giriş noktası, tüm sistemlerin (frenleme, 

direksiyon, sürücü yardımı, sensörler, gaz vb.) bağlandığı bir Ethernet noktasına benzer ve 

uçan otomobilimizin mekanik kısımlarındaki tüm sistemdeki herhangi bir hatayı tespit 

etmek için kullanılır. 

Kötü niyetli birisi bu bağlantı noktasına aracımızı kontrol amaçlı bir cihaz takarsa aracın 

tüm sistemlerinin kontrolünü alabilir. Bu bağlantı noktasına dizüstü bilgisayar bağlayarak 

otomobilin kontrol sistemini ele geçirip her şeye erişim sağlayabilir. Aracımızın internet 

erişimi olduğundan bu aynı zamanda aracın uzaktan erişim olasılıklarını genişletiyor ve bir 

arabanın güvenlik açıklarını çoğaltıyor. Bir arabayı internete bağlayarak, belirli bir IP 

adresine sahip bir bilgisayarla bağlantı sağlayabilir ve hacklenebilir. 
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Bunlar göz önüne alındığında birinci olarak kullandığımız Tripwire programı sayesinde 

araca karşı yapılan siber saldırıları büyük ölçüde önlemekteyiz. Temel güvenlik kontrolleri 

alanında lider küresel sağlayıcı olan Tripwire, güvenlik risklerini daha iyi azaltan ve gerçek 

tehditleri yanlış pozitiflerden ayırmaya yardımcı olan “ sistem durum istihbaratı” sağlayan 

kapsamlı bir güvenlik ve güvenlik açığı yönetimi ve çözümleri paketi sunar. Tripwire'ın 

Sistem Durumu İstihbaratı, Güvenlik ve BT Operasyonlarının çabalarının odaklanmasına 

yardımcı olur ve daha önce yanlış pozitifleri araştırmak için harcanan zamandan tasarruf 

sağlarken, tam olarak ne olduğunu belirleme olanağı sağlar. Bu, herhangi bir hasarı en aza 

indirmek ve işinizi korumak için uygun şekilde yanıt verebileceğiniz anlamına gelir. 

Tripwire, endüstrinin en sağlam kritik güvenlik kontrolleri setini sunar: Genişletilmiş 

yapılandırma için Güvenlik Yapılandırma Yönetimi, Güvenlik Açığı Yönetimi, Günlük 

Yönetimi ve Dosya Bütünlüğü İzleme. Güvenlik Yapılandırma Yönetimi, güvenlik 

yapılandırmalarının bütünlüğünü ve korudukları bilgileri sürekli olarak sağlayan uçtan uca 

bir süreçtir. BT yapılandırmalarınızı işiniz için önemli olan girişimlere ve önlemlere bağlar, 

bilgi sistemlerini sürekli olarak korur ve riski artıran sorunları ve sapmaları tespit eder. 

Aracımızda kullandığımız bu program sayesinde siber saldırılara karşı aracımızı 

korumaktayız. 

İkincil önlem aracımızın konumunu izlemek veya içeride neler olduğunu anlama ile ilgili 

sistemden bağımsız izleme cihazı kullanılmıştır. Bunun için maliyeti düşük cep telefonuna 

bağlantı kurulması ile olabilir. 

Üçüncü yöntem olarak uçan arabamıza bu tip araçların çoğalması durumunda hükümetlerin 

araç izleme ek güvenlik önlemleri uygulaması gerekir. Bu sayede; örneğin şehirlerarasında 

veya ısız dağlık alanda aracın kontrolünü ele geçirmek isteyenleri yakalamak bir yol 

olabilir. 

Diğer bir düşüncemiz araç kullanıyorken bu tip bir siber saldırıya uğramış olmamız 

durumunda aracın tüm otomatik kontrolünü yapan bilgisayar sistemini devre dışı bırakmak 

başka bir çözüm olacaktır. Bu durumda kontrol manüel olarak sürücü tarafından yapılması 

sağlanacaktır. Ancak bu durumlar için sürücünün bu konuda eğitimli olması gereklidir. 

8.2. Siber Güvenlik  
Aracımızın güvenlik Teknolojik gelişmelerden yararlanarak aracımıza ek güvenlik 

aygıtlarının yanında, sürüş deneyimi yardım ve güvenlik sistemi uygulamaları ile uçuş 

güvenliği konusunda güçlendirilmiştir. Bu sistemler aşağıda sıralanmıştır. 

•  Elektronik Kontrol Modülü  
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Elektronik kontrol birimi aracın uçuşa hazırlanırken iken veya karayolunda gitmeye ayarlı 

iken gerekli tüm sistemleri kontrol modülünde işleyerek otomatik olarak kontrolünü sağlar. 

Sistem kendisini otomatik kontrolle, motorların, tekerlek frenlerinin çalışıp çalışmadığını 

vb. belirler. Ayrıca, karada hareketi sağlayan herhangi bir yapısal veya mekanik arıza, hasar 

aldıktan sonra uçuşu önlemek için bir durum algılama sistemi uygun şekilde yerleştirilme 

durumu kontrol edildikten sonra akselerometre, arıza gösterme cihazları ile uçan arabanın 

yapısal veya sistematik olarak güvenli olup olmadığını belirlemek için kontrol eder. 

Örneğin güç değerlerini, motor ısısına göre performansını ve değişen pil şarj durumuna göre 

özelleştirmesini sağlar. Bu denetleme ile istenirse araç bilgisayar ekranından motor gücü ve 

sıcaklığını, pil durumunu, dev/dk cinsinden motor frekansını, Nm cinsinden motor torkunu, 

km/saat cinsinden aracımızın hızını gösterecek şekilde ayarlanacaktır. 

Kontrolör, akü voltajı, düşük motor harmonikleri, düşük tork dalgalanması ve minimum 

anahtarlama kayıplarının verimli kullanımı için gelişmiş darbe genişlik modülasyon 

teknolojisine sahiptir. 

Değerler güvenilir değilse, kalifiye bir teknisyen tarafından uçuşa hazır hale getirilinceye 

kadar tüm uçuş sistemlerini otomatik olarak devre dışı bırakır. Bu nedenle kontrol edilen 

sistemlerden herhangi biri çalışmıyorsa veya uygun şekilde yerine oturmamışsa bunun 

nedeni hakkında sürücü bilgilendirilir.  

• Akü Yönetim Sistemi 

Batarya sistemimizin her hücresinde, hücrenin parametrelerini izleyen, dengeleme akımını 

kontrol eden ve sistemin merkezi kontrol birimi ile iletişim kuran elektronik bir modül 

bulunur. Bu modül sayesinde araç havada giderken pilinin azalması durumunda kullanıcıya 

uyarı verir ve sürücü hala uçmaya devam etmesi durumunda ise araç sürücüyü devreden 

çıkararak otomatik pilota bağlanır ve uygun bir alan bularak hızlıca inişe geçer. Tekrar şarj 

edildiği zaman uçuş için hazır hale gelir.  

Batarya yönetim sisteminin kontrol ünitesi, hücre elektronik modüllerine, hücre 

karakteristik bilgilerini ilettiği ve topladığı ve pili yönettiği arabirime bağlanır. Kontrol 

birimi ayrıca, bu konuda yazılmış olan programlar aracılığıyla batarya yönetim sistemini 

yapılandırmak üzere PC'ye bağlamak için kullanılan bir USB arabirimi aracımızda 

bulunacaktır. Bu konuda halihazırda akıllı araçlarda kullanılan EMUS batarya yönetim 

sistemi kullanılmaktadır. 

• Tehlikeli durumlarda sürücüyü frenleme, yönlendirme veya uyarı sistemleri  

Sesli ikaz sistemi ile çalışan araç için acil bir güvenliktir. Araç sürücü koltuğuna 

yerleştirilen sensörler sürücüde uyuşukluk veya vücut hareketlerinde anormal değişiklik 
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tespit edildiğinde ikaz sesi çalarak, sürücüyü uyarır. Bu durumun tekrarı halinde aracın 

motoru yakıt beslemesinde bulunan yarı otomatik park mekanizması tarafından kontrol 

edilir, sürücü devre dışına çıkarılarak otomatik pilota bağlanır. En yakın yere aracın park 

etmesini sağlar. Bu sistem aracımız havada herhangi bir nedenle rotasından çıktığı zaman 

veya karayolunda gittiği şeride çok yaklaştığı veya çıktığı zaman sürücü bir sinyal 

duyacaktır. 

• Otomatik park sistemi 

Bu alt modül sürücünün hareketlerinde bir anormallik tespit ettikten hemen sonra etkinleşir. 

Motorun yakıt beslemesini kontrol ederek araçların hız kontrol sistemini ele alır. Sürücünün 

uykulu durumu tespit edildiği zaman denetleme devresi güç sağlayan elektrik devresine bir 

sinyal göndererek sürücünün kontrol sistemini bloke eder. Bu sinyal otomatik pilot 

devresini uyararak aracın kontrolünü devralır.   

• Otomatik pilot özelliği  

Tüm araç sistemimiz ana bilgisayarına bağlanır ve bilgisayar üzerindeki bir giriş kontrol 

noktasına sahiptir. Bu giriş noktası, tüm sistemlerin (frenleme, direksiyon, sürücü yardımı, 

sensörler, gaz vb.) bağlandığı bir Ethernet noktasına benzer ve uçan otomobilimizin 

mekanik kısımlarındaki tüm sistemdeki herhangi bir hatayı tespit etmek için kullanılır. 

• Takip Sistemi 

Araç koltuğuna takılmış sensörler, sinyal işleme modülü anormal hareketi sinyal komutaya 

dönüştürdüğünde GPS modülünü etkinleştirir. Bu durumda GPS modülü aracın geçerli 

konumunu belirler ve konumu önceden tanımlanmış GSM cihazına giriş iletisi olarak 

gönderir. Ayrıca algılama modülümüz sürücünün ön kısmına takılı olan harekete duyarlı 

kamera ile de sürücünün hareketleri gözlenecektir. Herhangi bir anomalilik olmazsa ve 

komut sinyali ile sistem tetiklenmedikçe modül çalışmaz. 

• Uzaktan Uyarı Sistemi 

Sistemimize dahil edilen GSM sistemi uyarı sistemimizde önemli bir rol oynamaktadır. 

Anormal bir durum tespit edildiğinde ve sinyal işleme modülü etkinleştirildiği zaman, GSM 

modülü en yakın polis karakolunun irtibat numarasını öğrenmek için uzak bir sunucuyla 

bağlantı kurar. Daha sonra GPS modülündeki konumu, sürücü belgesi, araç no, sürücü 

irtibat numarası vb. gibi diğer gerekli bilgilerle en yakın polis karakoluna bir kısa mesaj 

gönderecektir.  Sonuç olarak, kolluk kuvvetleri aracı çok kısa sürede bulabilir ve sürücüyü 

değiştirebilir veya olası kazaları önlemek için gerekli diğer adımları atabilir. Daha sonra 
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sistem, kolluk kuvveti tarafından sinyal işleme modülüne uygulanması gereken kodu 

girerek normal sürüş moduna aracımız döndürülecektir. 

• Diğerleri 

Havada bir anda motorlar ani bir arıza sebebiyle çalışamaz hale geldiğinde araç içinde 

bulunan paraşüt otomatik olarak açılarak içindeki yolcuları ( aracımızdaki maksimum yolcu 

sayısı 2 kişi olarak tasarlanmıştır.) güvenli bir şekilde yere indirir. Araçta bu tarz bir sıkıntı 

olduğunda aynı zamanda araç kendisine daha önceden tanımlı acil durum kişilerine içindeki 

yolcuları güvenli bir şekilde indirdiği koordinatlarını mesaj yoluyla gönderir. 

Bu sayede aracımız olabildiğince güvenli hale getirilmiştir. 

9. Tasarım görselleri 
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Şekilde uçan arabamızın kanat ucundaki tekerleklerin pervaneye dönüşmüş halinin üstten 

görünüşüdür. Tekerlekler açıldığı zaman ön ve arka kanat şeklini alır ve ön kanat ana kanat 

görevi görür ve uçuş sırasında aracımızı aerodinamik yapısı sayesinde kaldırma görevi 

sağlar. Ön kanat uçuş sırasında pervanelere eğim vererek ileriye doğru hareket sağlar. 

Ayrıca dönüşüm sırasında aracımızın yalpalamasını kontrol etmek amacıyla üzerine 

kanatçıklar eklenebilir. Kanat ucu motorları uçuş sırasında havada sabit kalma ve ileriye 

harekete geçme sırasında havada kalma kararlılığı sağlarlar. Ön ana kanatta motorlar 

kanadın iç kısmında arka kanatta ise uç kısmında yer almaktadır. Bunlardan ön ana kanat 

motorları aşağıdaki şekillerde açıklandığı gibi hareketli olduklarından ileri/geriye doğru 

veya aşağı/yukarı yöne doğru itmeyi yönlendirmek için yön değiştirebilirler. Şekilde 

görülen büyük motorlar aracımızın ilk yerden bağımsız kalmasını sağlayan motorlardır ve 

denge amacıyla aynı eksen üzerindedirler. Havada iken tehlike anında yumuşak iniş için de 

kullanılabilirler. 
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Bu şekil aracın, çeşitli ek özelliklerini gösteren bir önden havada uçak durumunun 
görünümüdür. Kanat şekline dönüşmüş olan tekerlekler pervane olarak görev görmektedirler. 
Bu pervanelerin öndekileri sağa sola ve yukarı aşağı yönlerde manevra yapabilmesi için 
hareketli sistemlerle donatılmıştır. Pervanelerin hareketi sürücü kumandası ile sağlanır. Bu 
kanatlara dengede kalmasını kontrol edebilen bir sıra kanatçıklar eklenebilir. 

  

Şekil uçan arabamızın yandan karayolu üzerindeki görünüşünü göstermektedir. Aracımızın 

kalkış esnasında ön tekerlekler iki aşamada arka tekerlekler tek aşamada açılarak kanat şekline 

dönüşecek şekilde şasiye monte edilmişlerdir. Bununla birlikte kanat yapılarında yapılacak 

değişikliklere bağlı olarak değişik şekilleri kullanılabilir.  Örneğin, arka kanat ana kanat olarak 

yapılandırıldığında, ön kanat yapısı şeklindeki gibi olabilir.  

İniş esnasında kanatlar tekerleğe dönüştüğü zaman tekerlekteki şok emilimi sağlayan 

amortisörlerle donatılmıştır. Şekilde ayrıca tekerlekler üzerinde kanat yapısına geçişinde rotor 

yapısı da gösterilmiştir. Bu sayede kara modundan uçuş moduna veya tersine geçişini mümkün 

kılar. 
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Şekil: Döndürme tertibatı 

 
Şekil: Ön tekerleklerindeki pervanelerin bağlandığı iç ve dış şasiler 

 
Şekil: Ön tekerleklerindeki pervanelerin bağlandığı iç ve dış şasiler 

Üstteki şekiller uçuş modunda iken ön tekerleklerdeki motorların sağa sola ve yukarı 

aşağıya doğru dönüşlerini sağlayan ve uçan araba şasisine bağlayan döner tertibatın şematik 

çizimleridir. İlk şekil, motorun rotor biriminin ortasında bir elektrik motoru olan döner 

tertibatını göstermektedir. Rotor, yanlamasına ve uzunlamasına olan eksenler etrafında 

dönmeyi sağlayan bu parça vasıtasıyla şasiye monte edilmiştir. 
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Şekil: Tekerlekteki pervanenin dönmesini sağlayan mekanizmanın yandan görünüşü.  

 
Şekil: Tekerlekteki pervanenin dönmesini sağlayan mekanizmanın üstten görünüşü.  

İki şekil rotor biriminin hareketine neden olan birinci motor ve dişli ile birlikte birinci tahrik 

(itme) tertibatını göstermektedir. Birinci tahrik tertibatı, birinci motora güç sağlayabilen 

kontrol yönetim sisteminin kontrolü altında bu işlemi gerçekleştirir. Her iki yönde rotorun 

eksen etrafında dönüşüne neden olacak şekilde işlev gösterir.  

 

   
Yukarıdaki sistem uçan arabamızın ön kanat yapısı olup, uçma moduna geçerken kanadın 

nasıl kontrol edildiğini açıklamaktadır. Sistemimiz: 
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1. Şasi bağlantısı, 

2. Şasiye bağlanması için çalıştırma düzenekleri, 

3. Orta kanat, 

4. Ön kanat, 

5. Rüzgarlık, 

6. Kanatların ve rüzgarlığın açılması için bunlara işlevsel olarak bağlı çalıştırma 

düzeneklerinden oluşmuştur. 

Ayrıca sistemin çalışmasını sağlayan ve denetleyici talimatları ile programlanan kanat 

çalıştırma düzeneğine ve rüzgarlık çalıştırma düzeneğine işlevsel olarak bağlanmış bir 

kontrolör de sistemde bulunmaktadır. 

Sistem açılmak için önce rüzgarlık 90 derece aşağıya döner(1. Şekil). Daha sonra orta kanat 

90 derece yukarıya döner (2. Şekil). Dönüşünü tamamladıktan sonra uç kısmındaki ön kanat 

180 derece döner (3.şekil). Daha sonra rüzgarlık 90 derece yukarıya doğru dönerek kanat 

sistemini kilitler ve bu sayede uçak uçmaya hazır hale gelir. 
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