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1. TASARIMIMIZIN GENEL TANIMI 

Aracımız yarı monokok gövde yapısı ile kompozit malzemeden imal edilmesi planlan-

mıştır. Bunun nedeni ağırlığı minimize ederek üretim ve güç sistemleri üzerinde avantaj sağla-

maktır. Aracımızın ağırlığı 350 kg olarak hesaplanmıştır. Aracımızın gövde uzunluğu 480 cm, 

genişliği 120 cm, yüksekliği 150 cm’dir. Aracımızın pervane kasası boyutları dış çapı 201 cm, 

iç çapı 185 cm’dir. Katlanabilir pervane tasarımı ile alandan tasarruf düşünülmüştür. Aracımız 

uçuş modunda seyrüseferini gerçekleştirebilmesi için her pervane kasasında 1 adet motor ve 1 

adet pervane (2 kanatlı) bulunup aracımız toplamda 4 motor ve 4 pervane bulunacak şekilde 

tasarlanmıştır. Pervane sistemimiz katlanabilir olup alandan tasarruf sağlanması planlanmıştır. 

Kara modundaki seyrüseferini gerçekleştirebilmesi için ise her tekerlekte 1’er motor bulunacak 

şekilde tasarlanmıştır. Araç hava moduna geçeceği zaman tekerlekler gövde içine çekilerek ae-

rodinamik rijitlik sağlanması amaçlanmıştır. Bu durumda aracımızda toplamda 8 adet elektrik 

motoru bulunması planlanmaktadır. Araca giriş, aracın arka kısmında açılan kapı ve merdiven 

ile sağlanması düşünülmüştür. Bunun nedeni ise araç içerisinde daha ferah, geniş bir ortam 

sağlamakla birlikte hareket ortamı oluşturmaktır. Aracımızın ön camı (yol gözlem camı) hava 

ve kara modundaki parametrelerin yansıtılması ile sürücüde oluşabilecek dikkat dağınıklığını 

önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Kara modunda aracı yönetmek işin ayak altı gaz ve fren pedalı 

düşünülmüştür. Aynı zamanda kara modunda direksiyon kullanılacaktır. Kullanıcı hava mo-

duna geçtiğinde ayak altı gaz ve fren pedalı devre dışı kalıp sağ tarafta bulunan gizlenmiş böl-

meden günümüz uçaklarında olduğu gibi gaz kollu çıkacaktır. Hava modunda, kara modunda 

kullandığımız direksiyonun şeklini kullanıcı 2 hareket ile lövye şekline getirecek ve lövyeyi 

ileri, geri, sağa ve sola hareket ettirebileceği şekilde tasarlanmıştır. Aracın tekerlekleri yüksek 

dönüş açısı sayesinde dar alanlarda kontrollü ve rahatça park edilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Aracın üst kısmı sunroof ve güneş panelleri ile donatılmış olup bataryalar için şarj sistemi ola-

rak düşünülmüştür. Buna ek olarak araç yerde park halinde iken kablo yardımı ile şarj edilebil-

mesi amaçlanmıştır. Pervane sistemine entegre olan dinamo sistemiyle de enerji depolanması 

planlanmıştır. Aracımızda hem çevre için hem de araç-kullanıcı güvenliği için güvenlik-emni-

yet çözümleri düşünülmüştür. Bazı durumlar için emniyetin emniyeti alınması planlanmıştır.
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2. TASARIMIMIZIN ALT SİSTEMLERİ  

Aracımızda eğlence-bilgi sistemiyle beraber iklimlendirme, aydınlatma, acil iniş bu-

tonu, kullanıcı takip kamera sistemi, kullanıcı sağlık veri kontrolcüsü, yangın koruma ve sön-

dürme sistemi, bataryalar, pervaneler, esc’ler, servolar, tekerlekler, güneş panel sistemi, motor-

lar, hidrolik sistem elemanları, elektronik sistem elemanları, sunroof, kabin içi ekipmanlar, ya-

pay zekâ asistan sistemi, navigasyon sistemi ve seyrüsefer kontrol sistemleri ile en güvenli 

halde tutulması planlanmıştır. Bunlara ek olarak araçta stabiliteyi arttırması için sıvı dengele-

yici sistem tasarlanmıştır.  

2.1. Motorlar 

Kara modu için 4 adet, hava modu için 4 adet motor kullanılması planlanmaktadır. Mo-

torların hepsi elektrikli motordur. Kara modu motorları T-Motor U15XXL olarak düşünülmüş-

tür. Kara modu her bir motoru maksimum güçte 102 kg taşımaktadır. Hava modu için 4 adet 

motor kullanılması planlanmaktadır. Hava modu motorları Freerchobby MP202150 olarak dü-

şünülmüştür. Bu motorların her biri tam güçte 180 kg taşıdığı hesaplanmıştır.  

2.2. Pervaneler 

Pervaneler sadece hava modunda kullanılacaktır. Aracın havalanması için gereken ta-

şıma kuvvetini üretecektir. Pervanelerimiz kompozit malzemelerden üretilmesi planlanıp bu 

durum hafiflik ve dayanıklılık sağlayacaktır.  

2.3. ESC 

Aracımızda kullandığımız motorların kontrol-güç ve beyni olup etkin hareket ettirme 

ile durdurma göreviyle etkin bir önem taşımaktadır. Bu nedenle aracımızda F28S model esc 

kullanılması planlanmıştır. 

2.4.  Bataryalar 

Aracımızın enerjisi bataryalardan sağlanmaktadır. Kullanmış olduğumuz bataryalar 

kara-hava modunda seyrüseferimizi en verimli şekilde gerçekleştirebileceği hesaplanmıştır.  
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2.5. Sıvı Dengeleyici Sistem 

Sıvı dengeleyici sistem aracımızın stabilitesini arttırmak için tasarlanmıştır. Metal ak-

samlı dengeleyici bir sisteme göre tasarladığımız bu sistem bakım-kontrol masrafları, hasar 

oluşma durumu (korozyon vb.) ve ağırlık durumunu minimize etme konusunda faydalar sağla-

nacağı hesaplanmıştır. Sistem, aracın tabanına artı şeklinde yerleştirilip pistonlar sayesinde sta-

bilitenin bozulduğu karşıt yönde hareket ederek içindeki sıvı o yöne akışı ile dengelemeyi sağ-

lanması planlanmıştır.  

 

 
Şekil 1: Sıvı Dengeleyici Sistem Çalışma Prensibi 
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Şekil 2: Sıvı Dengeleyici Sistem Çalışma Prensibi 

 

2.6. Servolar  

Aracımızda ilgili sistem elemanlarının kontrol edilmesinde kullanılan açılı çalışan mini 

motorlardır. Tasarlamış olduğumuz sıvı dengeleyici sistemde aktif olarak da kullanılması plan-

lanmıştır. Bu sistemdeki görevi sıvının, seyrüsefer anında rastgele hareketini önlemek için ge-

liştirilmiş bölmeli haznelerin bölme kapaklarını hareket ettirilmesi planlanmıştır. 

 

2.7.Güneş Panelleri 

Aracımızın bataryalarının şarj edilmesi için kullanılacak sistemdir. Güneş panelleri ve-

rimlilik için aracın üst kısmına sabitlenmesi planlamıştır. 

 

2.8.Hidrolik Sistem 

Hidrolik sistemimizde sentetik yağ olan Skydrol tipinin kullanılması planlanmıştır. Bu-

nun nedeni ise viskozitesi, tutuşma sıcaklık değeri, bulunma kolaylığı, maliyeti bakımından 

kolaylık sağlanmasıdır. Hidrolik sistemi ile uçuş modunda kullanılacak olan itki sistemimizin 

açılıp - kapanmasında, sıvı dengeleyici sistemindeki pistonlarımızda, kara modundaki tekerlek-

lerin gövde içerisine toplanmasında kullanılması planlanmaktadır. 
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2.9.Elektronik Sistem 

Elektronik sistem, çeşitli miktarlarda bilgiyi bir araya toplayan bileşenlerin veya parça-

ların fiziksel bir bağlantısıdır. Bunu, bu bilgilere bir şekilde yanıt veren ve daha sonra fiziksel 

bir işlemi kontrol etmek veya sinyal üzerinde bir tür matematiksel işlem yapmak için elektrik 

enerjisi kullanan bir çıkış eylemi biçiminde , sensörler vb. giriş cihazlarının yardımıyla yapar. 

Ancak elektronik kontrol sistemleri, istenen sistem yanıtını verecek şekilde bir sinyali diğerine 

dönüştüren bir işlem olarak da kabul edilebilir. Aracımızın otonom sürüş modunda elektronik 

sistem hayati önem taşımaktadır. Araç kontrollerini sağlayan veriler bu sistemler sayesinde yo-

rumlanıp ilgi komponentlere iletilmesinden sorumludur. Sistem parçaları en üst kalite seçilip 

arıza çıkarmaları minimum seviyede tutulması planlanmıştır. Ayrıca elektro manyetik dalga-

lardan etkilenmemesi amacıyla sistemlerde topraklama, ekranlama, baglama, özel filtre devre-

leri ve kablolama gibi önlemlerin alınması planlanmıştır. 

 

2.10. Kabin içi Ekipmanlar 

Kabin içi sisteminin en önemli kısmı kokpittir. Aracın sürücüsüne tüm kontrol merkez-

lerinin onun için ulaşabilir kılınması ve sürücüye iyi, net bir görüş açısı sağlanmaktadır. Gece 

uçuşlarında sürücünün gözünü yormayacak şekilde aydınlatma sistemi konulmuştur. Sürücü-

nün kara veya hava modunda aracı en verimli şekilde kullanması amacıyla koltuk tasarımı plan-

lanmıştır. Bu tasarımda sürücünün konfor açısından rahatlığının yanı sıra uyku problemini or-

tadan kaldırmıştır. Emniyet kemeri hem türbülans hem de yüksek çarpışmada sürücüyü güvenli 

ve konforlu bir şekilde koltukta sarsmayacak biçimde tasarlanmıştır.     

2.11. Navigasyon Sistemi 

Sürücünün hem kara modunda hem de hava modunda gideceği yere göre en kısa mesa-

feyi, arayüzü en kolay şekilde hesaplayacak şekilde planlanmıştır. Bunun nedeni kısa ve en 

uygun güzergahı kullanarak bataryanın harcayacağı enerjiden tasarruf edilmesi planlanmıştır. 

Ayrıca mekanik olarak yerleştirilen pusula ile acil durumlarda yön bulunması amaçlanmıştır. 
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2.12. Seyrüsefer Kontrol Sistemleri 

Aracımızda bulunan seyrüsefer sistemimizde hız, yatış bilgileri, batarya enerji bilgileri, 

hava durumu, yükseklik bilgilerini en doğru şekilde sürücüye ileten ve bu bilgilerin doğrulu-

ğunu sağlamak amacıyla yedeklik kullanılması amaçlanmıştır.  

 

2.13. Araç İçi Eğlence-Bilgi Sistemi 

Kullanıcının daha keyifli bir yolculuk yapabilmesi için araç içi eğlence sistemini konul-

ması planlanmıştır. Kullanıcı bu sistem sayesinde müzik, video, görüntülü konuşma vb. aktivi-

teler yapabilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda araç içi bilgi sistemimizde vardır. Kullanıcı bu 

sistem sayesinde haber okuyabilir, e-mail alıp gönderebilir vb. bilgi temelli aktiviteler yapabil-

mesi planlanmıştır. Bu sistemin yapay zekâ asistan sistemi sayesinde sesli komut olarak da 

hizmet verebilmesi planlanmıştır.  

 

2.14.  Yapay Zekâ Asistan Sistemi 

Bu sistem aracın tam olarak beyni diyeceğimiz sistemdir. Bu sistem aracın tüm alt sis-

temlerinin kontrolünde etkin rol oynaması planlanmıştır. Yapay zeka asistan sistemi sayesinde 

kullanıcı, aracın kontrolünü sesli olarak da yapılabilmeyi mümkün kılması planlanmıştır. An-

cak bu sistemi denetleyecek bir güvenlik protokolü de aracımızda mevcuttur. Yapay zeka asis-

tan sistemi sadece bu protokolü aşamayacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun sebebi ise yapay ze-

kanın kontrolden çıkması durumunun önüne geçilmesini sağlamaktır.  

 

2.15.  Kullanıcı Takip Kamera Sistemi 

Bu sistemin görevi kullanıcıyı sürekli gözetim altında tutması planlanmıştır. Örneğin 

kullanıcın gözü belli bir süre kapalı olursa sistem kullanıcının uyuduğu düşüncesiyle sesli ikaz 

gönderir. Kullanıcı sesli ikaza tepki vermediği durumda otonom uçuş sistemine güvenli bir 

alana iniş yap komutu gönderecek şekilde programlanmıştır. Bu sistem sağlık veri kontrolcüsü 

ile ortak çalıştığından kritik sağlık durumlarında gerekli birimlere konum, sağlık durumu gibi 

verilerin gönderilmesi için araç içi ilgili elektronik sistemlere komut göndermesi planlanmıştır. 
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2.16.  Kullanıcı Sağlık Veri Kontrolcüsü 

Bu sistemin görevi kullanıcıya temin ettiğimiz akıllı bileklik vasıtasıyla kalp ritmi, stres 

seviyesi, tansiyon vb. sağlık durumu verilerini analiz etmektedir. Bu veriler doğrultusunda yine 

kullanıcı takip kamera sistemi gibi aracın seyrüsefer ve acil durum haberleşme sistemlerine 

gerekli tedbirlerin alınması yönünde komutlar göndermesi planlanmıştır. 

 

2.17.  İklimlendirme 

Bu sistemin amacı ise kabin içi sıcaklık durumunu kullanıcının istediği doğrultuda ayar-

lamaktır. Aynı zamanda aracımız iklimlendirme sisteminde HEPA filtreleri kullanılması plan-

lanmıştır. Bu filtreler sayesinde kabin içi hava kalitesinin en üst düzeyde olması düşünülmüştür. 

 

2.18. Aydınlatma 

Aracımızdaki aydınlatma sisteminde led kullanımı düşünülmektedir. Bunun nedeni 

enerji tasarrufu, uzun ömürlü olması ve verimli olmasından kaynaklanmaktadır. Araç içi aydın-

latma parlaklığı kullanıcının gözünü yormayacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem, kullanıcı seçim 

yapmadığı durumlarda hava karanlık durumuna göre en verimli parlaklığı otomatik olarak ayar-

layabilecek şekilde de tasarlanmıştır. Bu özellik kullanıcının arzusuna göre aktif veya de-aktif 

edilebilme imkânı olacak şekilde de tasarlanmıştır. 

 

2.19.  Acil İniş Butonu Sistemi 

Kullanıcı manuel modda aracı kullandığı, sağlık nedeni veya herhangi bir nedenden do-

layı aracı otonom uçuşa geçiremediği durumda bu buton yardımı ile aracın tüm sistemlerine 

acil durum sinyali göndererek aracı otonom mod ile güvenli bir alana indirmeye zorlaması plan-

lanmıştır. 

 

2.20. Yangın Koruma Ve Söndürme Sistemi 

Aracımızda olası bir yangın çıkması durumunda araç kabin içinde yangın söndürücüle-

rin bulması düşünülmüştür. Kullanıcı bu söndürücülerle kabin içinde ki yangına müdahale ede-

bilir. Ayrıcı kullanıcı için bir adet oksijen maskesi de aracımızda bulunması düşünülmüştür. 

Yangın aracın sadece kabin içinde çıkmayabilir. Aracın motorlarında, batarya bölgesinde 
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yangın çıkabilir. Bu bölgelere kullanıcı erişemeyeceğinden dolayı bu bölgelerde otomatik yan-

gın algılama sensörleri ve söndürme sistemi kullanılmış. Bu bölgelere gövde içerisinde bulunan 

yangın küreleri içindeki kuru kimyevi toz ve karbondioksit gazı yangının olduğu bölgelere sis-

tem boruları tarafından ulaştırılması planlanmıştır. 

 

2.21. Tekerlekler Sistemi 

Aracımızın kara modunda tüm hareketini tekerlek sistemi sağlamaktadır. Bu tekerlek 

sistemi araç hava moduna geçtiğinde katlanarak gövde içine çekilecektir. Tekerlek sistemi ele-

manları; motor, jant, tekerlek, sistem yapı sabitleyicileri, tekerlek dikmesi, hidrolik besleme 

elemanları, fren mekanizması ve elektronik kontrol komponentleridir. Aracımızın tekerlek dik-

mesi aynı yolcu uçaklarındaki iniş takımları dikmesi gibi tasarlanmıştır. Ancak tek farkı bu 

dikmeler, kullanıcı istediği veyahut yol durumuna göre aracın yerden yüksekliğini azaltıp artı-

racak biçimde tasarlanmıştır. 

3. TASARIMIMIZN KULLANICIYA SAĞLADIĞI FAYDALAR 

3.1.  Ulaşım 

Günümüz dünyasında insanlar için trafik ciddi ve can sıkıcı bir durumdur. Hem vakit 

kaybı hem de kazalara yol açan bu durum en güvenilir haliyle hava yoluyla sağlanmaktadır. 

Tasarladığımız araç emsallerine göre yüksek performanslı, konforlu ve güvenlidir. Otonom sü-

rüş sayesinde seyrüseferin her anında kullanıcıya kolaylık sağlaması planlanmıştır. 

 

3.2. Eğlence 

Araca gelişmiş bir multimedya sistemi tasarlanması planlanmıştır. Bu sistem ile sürüş 

esnasında kullanıcı istediği her türlü uygulamaya ulaşabilmesi planlanmıştır. 

 

3.3. Bakım 

 

Üretim esnasında kullanılan malzemeler ve işçilik üst düzey kalitede planlandığından 

aracın arıza verme periyotları genişletilmiştir. Ömrü sınırlı parçalar için yüksek tirajlı üretim 

yapılarak fiyat düşüklüğü sağlanması amaçlanmıştır. Bakım kolaylığı için ve yüksek dayanım 

için gövde yarı monokok imal edilmesi planlanmıştır.  
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4. TASARIMIMIZIN ÖZGÜN YÖNLERİ 

Güneş enerji paneli ve pervanelerde bulunan dinamo sistemleri sayesinde karada ve ha-

vada uçuş süremizi sürekli olarak maksimize etmesi planlanmaktadır. Acil durum butonu saye-

sinde olumsuz bir durumda aracımız kendini otonom bir şekilde güvenli alana indirmesi öngö-

rülmüştür. Aynı zamanda aracın yol gözlem camı kara modu / hava modundaki seyrüseferle 

ilgili gerekli bilgileri gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Araca giriş, aracın arka kısmında açılan 

merdiven ve kapı ile sağlanması düşünülmüştür. Bunun nedeni ise araç içerisinde daha ferah, 

geniş bir ortam sağlamakla birlikte hareket ortamı oluşturmaktır.  

4.1. Tasarımımızı Benzerlerinden Ayıran Yönleri 

Uçan araba teknolojisi günümüzde hızla gelişmektedir. Bazı markalar test için araç üre-

tirken bazı markalar sadece konsept tasarım ve modeller üretmiştir. Bizim aracımız maksimum 

emniyet, performans, düşük maliyet ve doğaya saygı maddeleri ile düşünülüp tasarlanmıştır. 

Aracımızı tasarlarken hep aklımızda şunlar vardı; 

Bu tip bir araç için yapısal, malzeme ve sistem elemanlarını belirlerken maksimum ha-

fiflik elde edilmeye çalışılmıştır. Aracımızın olası tehlikelerle karşılaşması durumda maksi-

mum güvenliğin sağlanması hedeflenmiştir. Aracımız sistemlerinin seyrüseferi gerçekleştir-

mesi yanında diğer önemli görevleri ise kullanıcın keyifli yolculuk yapmasına, aracı kullanır-

ken aşırı yorulmaması, kullanıcı takip sistemi sayesinde kullanıcının sağlık ve fiziksel durumu 

verileri doğrultusunda yine kullanıcının can güvenliğini koruma amaçlı önlemler alarak diğer 

geliştirilen araçlara göre daha üstün özelliklere sahip olmak hedeflenmektedir. Kullanıcının 

sağlık bilgilerini sürekli denetleyen bir sistem sayesinde olası bir sağlık problemine karşı araç 

kendisini otonom modda ise güvenli bir bölgeye indirecek şekilde, manuel modda ise otonom 

moda geçip güvenli bir bölgeye inecek şekilde tasarlanması planlanmıştır. Ayrıca araçta stabi-

liteyi arttırması için sıvı dengeleyici sistem tasarlanmıştır. Aracımızın ağırlığı ortalama 350 kg 

aralığında olması beklenmektedir. Bu ağırlığı kaldırabilmek için yüksek performanslı motor ve 

büyük çaplı pervane kullanılmıştır. 4 motorumuz tam performansta 720 kg taşıyabilmektedir. 

Bu sayede taşıma konusunda planladığımız güvenlik katsayısı sağlanmıştır.  

5. ÜRETİLEBİLİRLİK  

Aracımızın gövdesinde kullanmayı düşündüğümüz kompozit parçaların üretimi için 

gerekli olan tüm malzemeler ülkemizde kolaylıkla elde edilebilmektedir. Hatta ülkemizde bu 

ürünleri yerli olarak üreten firmaların olduğu bilinmektedir. Aracın gövedesinin üretimi için 
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termoplastik kumaş uygun yöntemlerle kalıba serildikten sonra kalıbı kapatarak autoclave’da 

uygun cycle da plaka haline getirilmesi düşünülmüştür. Termoplastik kumaş kullanmamızın 

nedeni çok hafif olması ve çeliğe göre 10 kat daha dayanıklı olmasıdır. Aracımız yarı mono-

kok yapıda üretildiği için gövde kaplamasına bağlı frame, stringer gibi destek elemanları kul-

lanılması düşünülmüştür. Hafiflik ve yüksek mukavemet için perçin bağlantısı ile frame ve 

stringerler gövde yüzeyine sabitlenecek şekilde tasarlanmıştır. Frame ve stringer bulundurdu-

ğundan dolayı herhangi bir bölgede hasar oluştuğunda bakım konusunda ilgili frame ve strin-

ger aralığında tamiri yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Gövdede olduğu gibi motorlarımızın ve 

pervanelerimizin temininde de herhangi bir sorun yaşamayacağımız düşünülmemektedir. On-

ların dışında aracın destek parçalarını ve içerisinde bulunan ürünlerin tasarımını, üretimini 

ülke içerisinde milli olarak üretilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda aracın beyin ve mul-

timedya gibi yazılım bazlı çalışan cihaz ve sistemlerin yazılımlarını kendi içimizde yapılması 

hedeflenmektedir. 

6. GÜÇ-İTKİ-TAHRİK SİSTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ 

Aracımızın ağırlığı ortalama 300-400 kg aralığında olması beklenmektedir. Bu ağırlığa 

uygun şekilde motor, pervane, esc, batarya seçimi yapılmıştır. Aracımızın siber saldırılara ma-

ruz kalıp itki-güç-tahrik sistemlerinin kontrolümüzden çıkmaması için aracımızın siber güven-

lik sistemlerini en üst seviyede tutulması düşünülmektedir. Aracımız uçuş modunda iken yıldı-

rım çarpmalarına karşı aracımızın üzerine bir paratoner yerleştirerek yıldırım düşmesi sırasında 

paratoner ile yıldırımı alıp havaya boşalması hedeflenmektedir. Bu şekilde aracımızın bütün 

sistemlerini korunması planlanmaktadır. Ayrıca aracımızın bataryasının da bu durumdan etki-

lenmemesi için etrafını yalıtkan malzeme ile kaplayıp stabil bir şekilde çalışmaya devam etme-

sini hedeflenmektedir. Bunların dışında aracımızın motorlarından birinde sorun olduğu zaman 

sıvı dengeleyici sistem ile aracı stabil bir durumda tutarak güvenli bir iniş yapması hedeflen-

mektedir. Bunlara ek olarak pervane kırılması durumda etrafa saçılmaması için pervanelerin 

kasalarının içerilerine yumuşak bir malzeme yerleştirerek kopan parçanın yumuşak malzemeye 

saplanması hedeflenmektedir. Araç havadayken motorlardan biri devre dışı kaldığı zaman ka-

lan 3 motor tam performansta çalıştığında sıvı dengeleyici sistem ile birlikte aracı güvenli bir 

yere indirecek şekilde tasarlanmıştır. Aracımızın kuş sürülerinden kaçabilmesi için geliştirmeyi 

planladığımız radar sistemi ve yıldırım yüklü (cb) bulutlardan kaçabilmesi için geliştirmeyi 

planladığımız hava durumu radarı sayesinde güç-itki-tahrik sistemlerinin hasar almasının 

önüne geçilmesi planlanmıştır. 
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7. GÜRÜLTÜ AZALTMA ÇÖZÜMLERİ 

7.1.Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

Araçlar içerisinde oluşan gürültünün en büyük nedenlerinden birisi olan vibrasyon se-

sini ortadan kaldırmak için gövdenin iç kısmına ağır vibrasyon izolasyonun konulması düşü-

nülmektedir. Titreşimden sonra araçlarda özellikle hava araçlarındaki gürültünün en büyük ne-

denlerinden ikincisi ise rüzgâr. Bu sorunu da aracın gövdesinden aracın içerisine hava girebile-

cek yerleri rüzgâr izolasyon malzemeleri ile kapatarak sorunun ortadan kaldırılması düşünül-

mektedir. Bu iki etken dışında pervanelerin yapacağı sesin araç içerisindeki kişiyi rahatsız et-

memesi için titreşim izolasyonlarının üzerine birde ağır ses izolasyonu yapıştırarak bu sorunun 

halledilmesi düşünülmektedir. 

7.2.Çevresel Gürültü 

Çevresel gürültüyle baş etmenin en etkili yolu kaynağında gürültüyü azaltmaktır.  Per-

vanelerde gürültü oluşmasının nedenlerinden biri pervane ucu girdaplarıdır. Bizim buradaki ilk 

çözümümüz pervaneleri en az ses çıkartacak şekilde tasarlamaktır. Bunun dışında girdapları 

engellemek için pervanelerin hepsini bir kasa ile çevreleyip bu kasanın iç yapısını titreşim ve 

ses izolasyonları ile kaplaması düşünülmektedir. 

 

8. ARACIN KULLANACAĞI SEYRÜSEFER SİSTEMİ VE SEÇİLME NEDENLERİ 

8.1.Yer İstasyon Temelli  

PX4 yazılımının yer istasyonu olan Q Ground Control sistemi kullandık. Bunun sebebi 

yüksek kontrol sistemi mekanizması ve yüksek hassasiyetli telemetri sistemi sayesinde kolayca 

iletişime geçilebilir. 

8.2.Uydu Temelli 

Aracımızda uydu temelli sinyalizasyon sistemi de kullandık. Bu sistem seyrüsefer sis-

temleri için gerekli olan GPS verilerini sağlamada kullanılmaktadır. Aynı zamanda uydu te-

melli sistem aracın uçuş bilgilerini topladığı için olası başka bir uçan aracımızın rotaları kesiş-

tiğinde otonom sürüş modunda araç, kullanıcı kumanda vermesine bakmaksızın kendi kendine 

rotadan fazla saptırmaksızın gerekli tedbirleri almaktadır. Eğer araç manuel sürüş modunda ise 

kullanıcıya sesli ikaz ve görsel ikaz göndererek uyarmaktadır. 
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9. ARACIN GÜVENLİK-EMNİYET ÇÖZÜMLERİ 

Aracımız normal bir otomobilde olması gereken tüm insani emniyet önlemleriyle eş şe-

kilde tasarlanmıştır. Airbag, emniyet kemeri gibi kullanıcıyı koruyan önlemler alınacak şekilde 

tasarlanmıştır. Bunların akabinde araç yapısı olası bir kazaya karşı güçlendirilmiş şasi ile tasar-

lanmıştır. Kullandığımız termoplastik kumaşın seçilmesinin nedeni hafif ve dayanıklı olması-

dır. Aracımız hava modundayken pervanelerin etrafı pervane kasası ile çerçevelenecektir. Per-

vanelerin bu şekilde dış etkenlerle irtibatı en aza indirgenecektir. Olası bir yangın ihtimaline 

karşı yangın söndürme sistemi ve kullanıcı oksijen maskesi aracımızda bulunması planlanmış-

tır. Bu sistem bir sensöre bağlı olarak devreye girmesi planlanmıştır. Havadayken olası bir acil 

duruma karşı otonom bir şekilde güvenli bir iniş noktasına inecek şekilde planlanmıştır. 

9.1. Uçuş Güvenliği 

Aracımız termoplastik kumaş kullanılarak imal edildiğinden dolayı ve bunlara ek olarak 

dayanımı maksimum seviyeye ulaştırmak için verimli bir iskelet sistemi ile tasarlandığından 

yapısal dayanım en üst düzeyde tutulması planlanmıştır. Aracımız seyrüsefer durumda isten-

meyen bir neden olan motor-pervane sistemi kaybında (tek motor-pervane kaybı) kalan 3 mo-

tor-pervane ile güvenli bir iniş yapabilmesi için tasarlanmıştır. Aracımızın bütün motorları 

devre dışı kaldığında açılacak paraşüt sistemi sayesinde araç yumuşak bir iniş yapacaktır. Olası 

suya iniş senaryosunda aracın tabanından açılacak hava yastıkları sayesinde suyun üzerinde 

durması hedeflenmektedir. Kaza sonrası kullanıcının sağlık durumuna göre araç otomatik ola-

rak gerekli acil durum birimlerine ve çevredeki araçlara acil durum sinyali göndererek gerekli 

verileri paylaşması hedeflenmektedir. Normal durumda ise aracımızın kullanıcılarına temin et-

tiğimiz özel bir akıllı bileklik sayesinde ve araç kullanıcı kontrol kamerası ile kullanıcıyı aracı-

mız sürekli kontrol altında tutarak olası kalp krizi, yorgunluktan kaynaklı uykuya dalma gibi 

kişinin araca hakimiyetinin olmadığı durumlarda araç otonom uçuş modunda olsa dahi seyrü-

seferi devam ettirmeyerek güvenli bir yere iniş yapacaktır. Sağlık durumu verileri gerekli bi-

rimlerde paylaşılarak bulunduğu konuma yardım istenecektir. Ayrıca hem hava modunda hem 

de kara modunda tekerlek/pervane sistemini besleyen bataryalarda hasar oluşup kullanılama-

yacak hale geldiğinde gövdedeki hareketli pervane sisteminin bataryaları sistemi besleyecektir. 

Bunlara ek olarak kuş sürülerinden kaçmak için geliştirmeyi planladığımız radar sistemi ve 

yıldırım yüklü(cb) bulutlardan kaçmak için geliştirmeyi planladığımız hava durumu radarı sa-

yesinde aracın güvenli bir rotada seyrüseferini gerçekleştirmesi hedeflenmiştir. 
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9.2.Siber Güvenlik  

Günümüz kablosuz sistem teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte siber saldırıların sayısı 

ciddi anlamda artmıştır. Aracımız kişiye özel olduğundan dolayı hem kullanıcının kişisel veri-

lerini korumak amaçlı hem de seyrüsefer sırasında aracın kontrolünün başka birine geçmemesi 

için uydu ve yer istasyonları ile iletişimi sağlayan yazılım sisteminin üst düzey kripto şifreler 

ile korunması hedeflenmektedir. Olası bir şifre kırılma durumunda araç kendisini manuel moda 

alarak dışarıdan gelen sinyallere karşı bir sinyal duvarını aktif hale getirerek saldırılardan ko-

runması planlanmıştır.  

10. SENARYO UYGULAMA METODU 

Bu madde alt başlıkları ile verilen bağlantıdaki pdf dosyasında açıklanmıştır. 

ERİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ. 

11. KARADA SEYİR PERFORMANS DEĞERLERİ 

11.1.  Azami seyir hızı 

Karada güvenli olan azami seyir hızımız 100 km/s’dir.  Bunun için; HP=
𝑇𝑥𝑁

5252
 

V=,
33000𝑥𝐻𝑃

𝐹
 formülleri kullanıldı. T= Tork(lbft) , N= Hız(rpm), F= Kuvvet (lbs) V= hız(feet 

/dakika) 

11.2. Yakıt tipi ve kapasitesi 

Aracımız elektrikli olup yakıtımızı bataryalardan sağlamaktayız. Li-Po pil bataryası 

olup tekerleklerde 4 adet 22 bin mah’lık bataryamız vardır. Li-Po piller patlamaya dayanıklıdır. 

Güneş panellerimiz sayesinde biten bataryalarımızı otomatik olarak şarj etme imkânı vardır. 

Yaklaşık olarak 1 saat 45 dakika yerde gidebilir. 

 

12. UÇUŞ İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ 

12.1.  Yolcu kapasitesi 

Yolcu kapasitemiz bir kişi olup yolcunun bagajı için yer bulunmaktadır. 

12.2.  Yakıt tipi ve kapasitesi 

Gelecek neslimize bırakabileceğimiz en kıymetli mirasımız olan yaşanabilir bir dünya 

için aracımızın yakıtı elektriktir. Kapasitesi 100 bin mah’tır. 1 saatlik havada güvenli bir şekilde 

kalacak düzeyde olup hesaplaması aşağıdaki gibidir. 

https://drive.google.com/drive/folders/1SP0iyj2nXbkrmonKdC8ihjXZ0JM4abh5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SP0iyj2nXbkrmonKdC8ihjXZ0JM4abh5?usp=sharing
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12.3. Batarya hesaplama yöntemi ve seçimi 

Motorlarımız yaklaşık 70 KW’lik enerji çekeceğinden performansı kaç amper ile çeke-

ceğini 𝑊 = 𝐼 ∗ 𝑉 formülü ile hesaplayınca (28S=103.6V) yaklaşık 260A lık çekim yapacaktır. 

Batarya seçimimiz güvenlik açısından Li-Po pildir. Aracımızda 4 adet 100bin mah’lık Li-Po 

bataryamız vardır. Havadayken yaklaşık olarak 1 saat olarak hesaplanmıştır. Hesaplama yön-

temimizi %20 seviyesine düşecek şekilde yapıp mah ve c değerini ele aldık. Bunun sonucunda 

100 bin mah’ın %20’si 80bin olup bu değeri 310 ve 60’a bölersek bize uçuş süresini vermek-

tedir. Bu da istenilen noktaya rahat ve güvenli bir şekilde gitmemizi sağlayacaktır.

  

Şekil 3: Araç Enerji Ve Performans Değerleri 

12.4.  Kalkış ve uçuş için gerekli güç 

Kalkış için 1.8 metre çapında 4 güçlü karbonfiber pervane ve tam güçte 4500 RPM 

dönen 4 motor ve her bir motorun toplamda yaklaşık 180 kilogram taşıyacağı 80 KW’lik bir 

itki sistemimiz vardır. Kalkıştan sonra %70 lik bir itkiyle 3200RPM de 59 KW’lik bir güçle 

uçuşuna devam edecektir.  

12.5.  Araç ağırlık kırılımı ve bu ağırlığı taşıyabilecek pervane, kanat vb. boyut-

landırması 

Araç ağırlığımız yaklaşık 350 kilogram olarak hedeflenmektedir. Bu ağırlığı taşıyacak 

4 adet güçlü motor ve 1.8 metrelik pervane kullanılacaktır. 1 motor kaybında bile havadayken 

güvenli olarak seyrüseferi sağlayabilecektir. Çünkü sıvı dengeleyici sistem ile aracımız stabil 

dengede durabilecektir. Tek motorumuz tam güçte çalışıp 80 KW’lik güç üretecektir. 
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13. SİSTEMİN SEYRÜSEFER, İNİŞ, KALKIŞ İÇİN KULLANACAĞI YÖNTEMLER 

Aracımızda günümüz teknolojisinin de el verdiği otonom seyrüsefer, iniş ve kalkış sis-

temi bulunmaktadır. Seyrüseferimizi yer ve uydu destekli sistemler yardımı ile gerçekleştir-

mekteyiz. İniş ve kalkış durumlarında yine yer ve uydu destekli sistemlerden yararlanırken yer 

ile olan mesafemizin hesaplanmasında radyo altimetre sistemi destek vermektedir. Bunun yanı 

sıra kuş sürülerinden kaçmak için geliştirmeyi planladığımız radar sistemi ve yıldırım yüklü(cb) 

bulutlarından kaçmak için geliştirmeyi planladığımız hava durumu radarı sayesinde aracın gü-

venli bir rotada seyrüseferini gerçekleştirmesi hedeflenmiştir. 

14. MALİYET HESAPLAMASI 

14.1. Sabit Maliyet (Araç Birim Maliyeti vb.) [13] 

Adı Adet Birim Fiyatı 

 U15XXL Karbon fiber 

Pervane 

P70*17 

4 7000₺ 

U15XXL KV29 Motor 4 10000 ₺ 

MP202150 KV20 4 13720 ₺ 

Flame 280A ESC 8 9000 ₺ 

Lipo 22 bin mah Batarya 4 2750 ₺ 

MG946R X-Large Servo 8 80 ₺ 

Güneş Panel Sistemi 1 600 ₺ 

Gövde+ Kaplama 1 5000 ₺ 

Lipo 100bin mah batarya 6 3000 ₺ 

Elektronik ve uçuş kontrol 

sistemi 

1 7500 ₺ 

Uçuş bilgisayarı 1 10000 ₺ 

Hidrolik  Sistem 1 3000 ₺ 

 TOPLAM 
250,620 ₺ 

http://store-en.tmotor.com/
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14.2. Değişken Maliyet (Kullanım Maliyeti, bakım maliyeti) 

Araç tekerlekleri Kokpit Panel sistemi Piston x4 

Kumanda yön sistemi Koltuk Servolar x5 

Cam silecekleri Bakım masrafları Ledler 

Ön Cam (Hud Ekranı) Kapı mekanizması Emniyet kemeri 

Toplam Tahmini Fiyat 102,000 ₺  

 

Yukarıda yazılan örnekler ve daha niceleri yolcu arzusuna ve istenen performans değerlerine 

göre tasarlanabilir olup tahmini fiyat değişkenlik gösterebilmektedir. 

 

15. GEREKSİNİM DOĞRULAMA METODLARI 

Öncelikle yolcunun ağırlığı da dahil olmak üzere tahmini bir ağırlık hesaplandı. Buna 

bağlı olarak motor ve pervane seçimi yapıldı. 4 motor için KV değeri düşük olan ve motora 

uygun her biri 1.8 metre çapında karbon fiber pervaneleri seçildi. Motorun çekeceği akımı Esc’ 

nin sağlayabilmesi için motordan daha fazla akım çeken Esc seçildi. Daha sonra batarya seçimi 

Li-Po pil olarak ve Esc’den daha fazla akım çeken türde seçildi. Yapılan hesaplamalardan sonra 

artık itki sistemimiz güvenli ve tahmin ettiğimiz ağırlığın 2 katı kadar ağırlık taşıyabilmektedir. 

Olası motor kayıplarında sıvı dengeleyici mekanizma sayesinde aracımız daha stabil durabile-

cektir. Bataryalarımız için olası batarya bozukluklarında yedek 2 adet daha bataryamız mev-

cuttur. Hava olaylarından kaynaklanacak herhangi bir yan rüzgâr ya da türbülansta motorları-

mız radyal açı yaparak yolcunun daha konforlu bir sürüş yapması sağlanır. Olası bir sallantıda 

çift emniyet kemer dizaynı sayesinde ve yüksek G kuvvetine dayanıklı bir şekilde emniyet ke-

meri yapılacaktır. Kokpit sisteminde tüm göstergelerin gitmesi durumunda manuel olarak pu-

sula mevcuttur. Aracımızda havadayken tekerlekleri toplanabilen bir sistem mevcuttur. Böyle-

likle aracın aerodinamiği korunmuş olup yakıttan tasarruf edilmesi planlanmaktadır 
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Olası bir açılmama durumunda manuel olarak yerçekimi sayesinde otomatik olarak açı-

lacaktır. Aracımız uçuştan sonra çok fazla en kapladığından bir mekanizmayla dik konuma ge-

çecek olup eni yol ebatlarına uygun olarak hareketine devam edecektir.  Aracımız yerde hareket 

etsin diye yüksek torkta motorlar tekerleklere monte edilecektir. Ayrıca rahat ve hızlı park et-

mesi için 4 teker de yüksek servo sayesinde 90 derece dönebilecektir. Ayrıca alerjisi olan yol-

cular için aracımız HEPA filtresi tarafından havayı süzmektedir. Yolcu dışarıyı izlemek isterse 

kokpit göstergelerini HUD ekranı sayesinde öndeki cam ekrana yansıtabilecektir. Teorik he-

saplamalar matematiksel denklemler ile hesaplanıp bunlar dijital ortamda Solidworks ile çizim-

ler yapılmaktadır. Ayrıca performans hesaplamaları için ecalc programından da yararlanılmış-

tır. 

 

 

 

Şekil 4: Güç-İtki-Tahrik Sistemi Şeması 
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Şekil 5: Acil Durum Sistemleri Şeması 

 

Şekil 6: İklimlendirme Sistemi Şeması 
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Şekil 7: Aydınlatma Sistemi Şeması 

Şekil 8: Seyrüsefer- Haberleşme Sistemi Şeması 
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Şekil 9: Eğlence Sistemi Şeması 

 

Şekil 10: Sıvı Dengeleyici Sistem Şeması 
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Şekil 11: Kabin İçi Sistem Şeması 

16. TASARIM GÖRSELLERİ 

 

16.1. Aracımızın kara modu görünümü 

 
Şekil 12: İzometrik Görünüş 
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Şekil 13: Üst Görünüş 

 

 

Şekil 14: Sol Görünüş 



   23 

 

 

Şekil 15: Kara modunda görünüş 

16.2.  Aracımızın hava modu görünümü 

 

 

Şekil 16: İzometrik Görünüş 
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Şekil 17: Sol Görünüş 

 

Şekil 18: Üst Görünüş 
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Şekil 19: Hava Modunda görünüş  
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