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1.TASARIMIN GENEL TANIMI  

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

Hem bir otomobil hem bir uçak  gibi hareket etmesi tasarımımızın  

araçlar arası geçişi ile uçan araba hayalimizi hayata geçirmektedir. 

Tasarımımız 4 kişilik yolcu taşıyabilen karada 2 adet Rotax 912 

motoruyla destekli havada 4 adet Rotax 912 motorları ile tahrikli 

;pervane ve katlanabilir kanat sistemi ile uçuşunu sağlayan ve yaklaşık 

600 km mesafe gidebilen bir uçan araba tasarımıdır. 

✓ OTOMOTİV BOYUTLARI-( U)-5804.98mm,1754.63mm 

(G),1500mm(Y) 

✓ HAVA-UZAY BOYUTLARI –(U)5804.97mm,9042.64mm(kanat 

uzunluğu),1500mm(Y) 

✓YAPI  İNTEGRAL  KARBON FİBER YAPISI 

 

Aracımız 4 koltukludur ve sadece bir düğmeye basarak sürüş modundan 

uçuş moduna katlanabilir kanat sistemi ve  gelişmiş pervane sistemi ile 

kısa sürede dönüşmektedir.Dış kısım, hem havada hem de yerde güvenlik 

ve kontrole özellikle dikkat edilerek son derece Aerodinamiktir. Bununla 

birlikte, güvenliğe odaklanma ile tasarım ve güzel bir görünüme sahip 

benzersiz bir tasarım oluşturulmuştur. 

Trafik sıkışıklığı ve uzun yolculuklar,stresin ve yaşam kalitesinin 

düşmesinin önde gelen iki nedenlerinden biridir. 

Her gün yollarda sayısız saat harcanmasının önüne ise oluşturduğumuz 

Tasarım Konsepti ile geçilecektir. Misyonumuz, şehirlerimizin sağlığına 

ve zamanınızın değerine öncelik veren hareketliliğe; yüksek bir bakış 

açısı sunmaktır.Tasarımızda tek bir araç ile ;2 farklı seyahat modu 

olarak uçan araba konsepti oluşturulmuştur. 
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2.TASARIMIN ALT SİSTEMLERİ 

                                                                                                                                                                                       

  

 

                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
TASARIMIN İÇ TASARIMI 

(SÜRÜCÜ KABİN KISMI) 

✓Kabin Elemanları 

✓Tasarımın iç kısmı, elinizin altında bulunan ve mantıksal, kolay 

erişilebilir konfigürasyonda düzenlenmiş tüm işlevler ve 

özelliklerle konfor ve operasyonel basitlik sağlamak için verimli 

bir şekilde optimize edilmiştir.Tasarımızda  1.kabinde pilot ve 

pilot yardımcısı yan yana oturucak şekilde konsept 

oluşturulmuştur.Çap uzunluğu 500 mm’dir.2.kabinde ise 

yolcular yan yana oturacak şekilde 2 kişilik bir tasarım 

konsepti tasarlanmıştır.Çap uzunluğu ise 1800 mm’dir. 

✓Araçın hem karada hem havada kontrolü için oluşturulmuş 

butonlar  hem çok kolaydır hemde pilot tarafından kolaylıkla 

tanına bilinmektedir. 

✓ Ayrıca tasarımımızda acil  in ve dur butonu bulunmaktadır. 

Tasarımımız  minimum teknik bilgi ve havacılık bilgisi ile 

uçurulabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Araç Yapısalı ve Tekerlekler 

✓Tasarımımız Karbon fiber yapısalı; hafif ,dayanıklı kabin motor kolları 

konstrüksiyonlarından araç yapısalı oluşmaktadır. 

✓Gövde, katlanabilir kanatın, kuyruğun, pervaneler ,tekerlekler ve  

motorlar gibi belli başlı kısımların bağlandığı esas yapıdır.Gövde de 

yolcunun aracın içerisine binebileceği 2 adet kabin bulunmaktadır.1.kabin 

pilot ve pilot yardımcısı için tasarlanmıştır.2.kabin ise yolcular için 

tasarlanmıştır. 

✓Tasarımın  jantları ultra hafif bir tasarıma sahiptir ve hem asfaltta, 

betonda hem de çimde hem yolda hem de iniş ile başa çıkmak için 

yeterince güçlüdür. 

2.KABİN 

     TASARIMIN GÖVDESİ 

       SÜRÜCÜ KABİN  

1.KABİN 

.
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✓  SÜRÜCÜNÜN KULLANABİLECEĞİ KABİN ELEMANLARI 

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                            

                                                                                           

 

                                                                                         

DEBRİYAJ 

✓İRTİFA KONTROL KOLUNUN İŞLEVİ 

Tasarımımızda yüksek ve alçak irtifalar,bu kol ile kontrol  

edilmektedir. 

ŞANZIMAN BAŞLAT 

✓Manuel Şanzıman ya da Düz 

Vites İşlevi:Şanzıman yada vites 

kutusu, motordan, baskı balata 

(kavrama) ile aldığı hareketi 

istenilen tork değerinde, şaft 

veya diferansiyele ileten aktarma 

organıdır. Şanzıman; motordan 

aldığı dönme enerjisini arabanın 

tekerleklerine ileten aracımızın 

parçasıdır. 

 

✓ACİL DUR 

BUTONU 

✓ACİL İN 

BUTONU 

✓DİREKSİYON 

Direksiyon sistemleri, arabanın sürücü tarafından 

istenilen yöne gitmesini (yönlendirilmesini) 

sağlayan araç parçasıdır. 

 

✓YEŞİL BUTON İŞLEVİ 

Kanatların kapanmasını 

sağlayan butondur. 

✓KIRMIZI BUTON İŞLEVİ 

Kanatların açılmasını 

sağlayan butondur. 

✓SARI BUTONUN 

İŞLEVİ 

Tüm pervanelerin 

açılıp; kapanmasını 

sağlar. 

ŞANZIMAN BİTİR 

✓DOKUNMATİK KOMUTA 

EKRANI İŞLEVİ 

Bu entegre dijital ekranlar, 

aracın otomotiv işletimi ile 

ilgili gerekli bilgileri gösterecek 

ve kalkış, uçuş modunda 

tasarımımızın kullanımı için 

kusursuz bir şekilde 

mükemmel görüntü sistemine 

dönüşecektir. 

FREN 

✓YEŞİL BUTON 

İŞLEVİ 

Arka kısımdaki 

pervanenin 

rotorlarının 

çalışmasını sağlar. 

 

✓KIRMIZI BUTON 

İŞLEVİ 

Ön kısımdaki 

pervanenin 

tiltrotorlarının 

çalışmasını sağlar 

 

GAZ 
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✓TASARIMI HAVADA TUTMAK İÇİN GEREKLİ İTKİ ELEMANLARI 

                                                                                                                                                  KANATLAR 

Kanatların İşlevi 

✓ Tasarımın en önemli yapılarından biri ;katlanabilir 

kanatlardır ve tasarımın uçuşunu ,hava da tutunmasını sağlayan 

kanatlardır. 

✓Kanatlar taşıma kuvvetinden en fazla faydayı sağlayacak 

şekilde tasarlanmıştır..Kanatların çalışma prensibi ise 

otomatik sistem olarak gerçekleşmektedir.   

✓Kanat Uzunluğu: 9042.64mm 

 

   ÖN KOLTUKLAR 

1.KABİN 

  ARKA KOLTUKLAR 

2.KABİN 

KOLTUKLAR 

✓Aracın ağırlık dağılımını verimli bir şekilde yönetmek için, 

pilot ve yardımcı pilot için oturma pozisyonları sabittir  ; bu 

özellikden dolayı da tasarımımız mutlak öngörülebilirlik ve 

güvenlik sağlar.Koltuklar 1.kabinde 2 kişilik ve 2.kabinde de 

2 kişilik olucak şekilde tasarım konsepti oluşturulmuştur. 

✓Giriş ve çıkış kolaylığı da aracın basit kullanımı için 

önemlidir; buna yardımcı olmak için yenilikçi bir mekanizma 

dahil edilmiştir 

        KANAT GEOMETRİSİ 
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ROTAX 912 

GENEL ÖZELLİKLER 

✓ Tip: dört silindirli, karşılıklı silindirler dört zamanlı, sıvı / hava soğutmalı motor, ayrı yağ tankı ile kuru 

karter zorunlu yağlama, hidrolik valf subap, çift CD karbüratör, mekanik diyafram pompası, elektronik çift 

ateşleme, elektrik marş otomatik ayarı, entegre indirgeme dişlisi 1: 2.273 ya da 1: 2.43 

✓ Çap: 79,5 mm (3.13) 

✓ Strok: 61 mm (2.40) 

✓ Değiştirme: 1,211.2 cm 3 (içinde 73.91 3 ) 

✓ Uzunluk: 561 mm (22.1) 

✓ En: 576 mm (22.7 olarak) 

✓ Kuru ağırlık: elektrikli marş, karbüratör, yakıt pompası, hava filtreleri ve yağ sistemi ile 60 kg (132.3 Ib) 

 

 

 

 

 

✓MOTOR 

 

✓Rotax 912 daha fazla yakıt verimli ve benzer büyüklükteki geleneksel motorlara göre daha hafif olması tasarımımız için seçilme nedenlerinden 

biridir.Piyasadaki motorları da incelediğimizde genel olarak elektrikli motor kullanımı uçan arabalar da daha yaygındır fakat istediğimiz itki gücünü 

sağladığı için  ve aracımızda yakıt benzin kullanılacağından dolayı bu motor tercih edilmiştir..Motorların işlevi; ise  tasarımı öne doğru iterek 

hava akımının kanatların üstünden gitmesini sağlayarak kaldırma kuvveti oluşturmaktır.ROTAX 912 2 adet benzinli motor karada hareketi için 

kullanılmasının yanında tasarımın havada hareketi için ROTAX 912  4 adet uçak  motor kullanılacaktır.Bu 2 adet benzin motoru tasarımın 

hem karada hareketinde hem de tasarımın havaya geçiş de pervanelerin çevrilmesine yardımcı olucaktır. 
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✓PERVANE SİSTEMİ 

PERVANE GEOMETRİSİ 

PERVANE ÇAPI :1800 mm 

NOT:Pervane boyutları ÖTR raporuna göre değiştirilmiş ve pervane korumalığı için yeniden konsept tasarım oluşturulmuştur. 

Pervane  

 ekseni 

Pervane 

Palası 

✓Tasarımdaki  kanat üzerinde 2 tane ,arka gövdede 2 tane  olmak üzere; tasarımda toplam 4 adet pervane 

sistemi kullanılmıştır.Tasarımımızda 2 adet tiltrotor ve 2 adet rotor kullanılmıştır.Tasarlanan pervane 

sistemleri incelendiğinde; bizim amacımız pervane boyutunu küçültüp devir sayısını 

artırmaktır;böylelikle hem trafik de daha güvenli ve rahat bir ulaşım sağlayacağız hem de 

tasarımımızı diğer uçan arabalardan ve hava araçlarından ayıran bir özellik olucaktır.Pervane 

tasarımı SOLIDWORKS tasarım programında oluşturulmuştur ve etrafın da modern ve şık korumalığı 

bulunmaktadır.Diğer pervane korumalıklarına göre bizim pervane korumalığımız araç üzerinde daha az yer  

kaplamaktadır ve daha kullanışlıdır.Tiltrotorun İşlevi ise;kanat üzerindeki motorların kanada göre 

pozisyonların değiştirilmesi suretiyle hava aracını  adeta bir helikopter gibi dikey iniş kalkış ve hava 

içerisinde bir uçak gibi yüksek hızlara çıkabilme kabiliyeti kazandıran ,hava aracının alışa gelmiş 

uçak ve helikopter kabiliyetlerini bir arada kullanmasının sağlayan bir uçan araba tasarımı için güç 

gurubudur.                                                                                                                                              
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3.TASARIMIN KULLANICIĞA SAĞLADI FAYDALAR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                   

✓ARACIN SAĞLADIĞI FAYDA : Tasarımımız ile Şehir içi 

ve Şehir dışı ulaşımda trafik sıkışıklığı azaltılabilir ve stres en 

aza inecektir. 

✓ÖZELLİK:Katlanabilir kanat yapısı ile 2 adet kolon ile 

kanatlar gövdenin üstüne toplanabilir.OTOMOTİV 

BOYUTLARI-( U)-5804.98mm,1754.63mm (G),1500mm(Y) 

bu boyutlar sayesinde trafikde aracımız yer 

kaplamamaktadır.Ayrıca pervane etrafındaki korumalıklarında 

kanatların üzerinde toplanabilirlik özelliği vardır. 

 

 
✓ARACIN SAĞLADIĞI FAYDA : Tasarımımız ile trafik kazaları azaltılabilir. 

✓ÖZELLİK:Tasarımımızın gövde yapısın da Karbon fiber yapı malzeme olarak kullanılmıştır. 

✓ARACIN SAĞLADIĞI FAYDA : Tasarımımız ile sağlık kurumlarının acil ihtiyaçlarına örneğin ;kan, organ 

taşımacılığı,salgın hastalıklar vb. çok hızlı bir şekilde hizmet aracımız ile verilicektir.  

✓ÖZELLİK:Hem havada hem karada gidebilen katlanabilir kanat yapısı ve pervane sistemleri ile tasarımın 

havalanmasını sağlayan bir tasarım konsepti oluşturulmuştur.Bundan dolayı acil ihtiyaçlar için hızlı kalkış 

yapabilmesi ve zamanında istenilen yere varılabilmesi özelliğinden dolayı önemli bir araçtır. 

✓ ARACIN SAĞLADIĞI FAYDA: Tasarımımız ile trafik de ulaşım kaynaklı hava kirliliği azaltılabilir. 

✓ÖZELLİK:Tasarımımız da otomobilin egzoz çıkış borusuna bağlanan ve zararlı gaz emisyonunu azaltan çelik 

kutu şeklindeki eleman bulunmaktadır. Son derece basit bir yapısı olan cihaz, havaya salınan zararlı gazları 

büyük ölçüde engellemektedir. 

Standart bir araba boyutları 

    EBABİL  
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 ✓ ARACIN SAĞLADIĞI FAYDA: Trafikte geçirilen zaman en aza indirilebilir. 

✓ÖZELLİK :Ebabil harika bir araçtır. Gerçek bir uçan araba, bir araba ve bir uçağın sunabileceği 

her şey var. Gerçek esnekliği nedeniyle, bir seçeneğiniz var: yol veya havadır. Seçim nihayeti bize 

kalmış,bundan dolayı herhangi bir anda uçak modu ile trafikde geçirilen zaman en aza 

inicektir.İrtifa kontrol kolunu kullanılarak istediğimiz yüksekliklerde bulunabilir ve arabaların 

önüne geçebiliriz.                                                                                                                                                                                                                                        

zz 
DOLAP 

 

TABLET 

✓ ARACIN SAĞLADIĞI FAYDA: Daha hızlı ve etkin bir kargo 

taşımacılığı hizmeti sağlayabilir.  

✓ÖZELLİK :Kargo taşımacılığı için 1 adet dolap dizayn edilmiştir. 

 

TRAFİKDE EBABİL 

 

✓ ARACIN SAĞLADIĞI FAYDA:Uçan Arabadaki tabletli 

sistemlerden güncel haber ,film,dizi izleyebilir eğlenceli ve kaliteli 

zaman geçirebiliriz. 

✓ÖZELLİK:Tasarımın 2.Kabin kısmında yetişkinler ve çocuklar için 

ayrı 2 adet tablet vardır. 

  

✓ ARACIN SAĞLADIĞI FAYDA:Tasarımımız ile köy,ilçe ve kasaba gibi ulaşımı 

zor dağlık bölgeler için gerektiğinde hava ambulansı olucaktır ve acil hastaları 

hastaneye yetiştirecektir. 

✓ ÖZELLİK:Kabin tasarımı bir hasta taşıyabilecek şekilde dizayn edilmiştir. 

 

     EBABİL DAĞLIK ALANLARDA HAVADA 
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4.TASARIMIN ÖZGÜN YÖNLERİ 

 

TERRAFUGIA HAVA    

GÖRÜNÜMÜ 

TERRAFUGIA 

EBABİL 

EBABİL HAVA 

GÖRÜNÜMÜ 

TERRAFUGIA 

KARA GÖRÜNÜMÜ 

 

EBABİL KARA 

GÖRÜNÜMÜ 

 

 

✓1.EKSİK ÖZELLİK:Kanatların katlanabilir olması güzel ama kanatların 

toplandığı yer sürücü koltuğuna çok yakın; bu özellik tehlike oluşturabilir ve 

kanatların katlanış biçiminden aracın çok yer kaplaması trafik de de rahat 

park etme  gibi özelliklerini zorlaştırıçaktır. 

 

✓2.EKSİK ÖZELLİK:Pervanenin kuyruk kısmında bulunması ve korumalığı 

olmamasından dolayı herhangi bir karada  trafik kazasın da pervanenin zarar 

görmesi de maliyet açısından büyük ekonomik zararlar oluşturucaktır.                                       

                                                               

  

✓1.ÇÖZÜM:Tasarımımızda kanat parçaları gövde üstüne 

montajlandırılmıştır.Tasarımımız da kanatların katlanmış bir şekilde 

bulunduğu konum ve kanatların gövdenin üstün de toplanabilirliği sayesinde 

Terrafugıa’dan ayrışmaktadır.Kanatların erişebilirliği zor olduğu için sürücü 

veya yolcu için güvenilirdir. 

✓2.ÇÖZÜM:Tasarımız da pervane etrafında hareketli yönü ayarlanabilen 

modern pervane korumalığı düşünülmüştür. 
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✓Problem: Belirli bir yükseklikte bir hava aracını belirli bir ağırlıkta bir hava aracını 

uçurmak;bu problemi nasıl çözdüğümüzü aşağıda görmekteyiz. 

✓Çözüm:Ebabile seyir uçuşu halinde havada etkiyen kuvvetleri yandaki şekilde 

görmekteyiz.Ebabilin seyir halinde bir sürükleme kuvvetine maruz kalmaktadır.Bu 

sürükleme kuvvetini yenebilmesi için bir itki kuvveti gereklidir.İtki kuvveti için gerekli 

olan itki sistemini tasarımızdaki pervanelerde bulunan toplam 4 adet ROTAX 912 

motor sistemi ile sağlanacaktır;bu özellik ile de 750 kg hava aracı 4 pervane sistemi ile 

havada kalma işlemini gerçekleştirecektir.Bu özellikde muadillerinden 

ayrışmaktadır.Böylelikle pervane sistemleri tasarımımız için itki oluşturmaktadır. 

✓ Rotax 912iS 100HP 4 silindirli yakıt enjekte edilmiş ve motor gücü 75 

kW’dır.Havada 4 adet motor kullandığımızdan dolayı toplam güç 300 Kw’dır. 

✓ Maksimum Kalkış Ağırlığı:750 kg  

✓ Hatveli pervanesinin hızı 2400 rpm (2400×2×π)/60=40 rad/s 

✓Bir pervanenin yarıçapı:0.9 m 

✓Havadaki motor gücü 300 000 W 

P=F×v  P=F×w× r   300 0000 =F×400×9  buradan itki kuvveti F=8333.33 N 

bulunmaktadır. 

M=(9.550×P)/n formülünden de  devir sayısını w=2×π×n/60 dan ise 381.97 rad/s 

bulunmaktadır ;denklemde bulduğumuz değeri yerine yerleştirdiğimizde   M=9.550×300 

000/381.97=7500.58 N.m bulunur.P=M.v den güç ise :7500.58×40=300023.2 P=300.02 

Kw ile Ebabilin havada kalması için gerekli itki gücüde hesaplanmıştır.Bundan 

dolayıda Rotax 912iS motoru seçilmiştir.Sonuç olarak  Ebabil sürüklenme kuvvetini de 

yenmiş olup havada seyrini gerçekleştirecektir.Böylelikle ÇÖZÜM de bulunmuş 

olmaktadır;bu  motor seçimi sayesinde aracın  havalanması ile bu bizi muadillerinden 

ayrıştırmaktadır. 

 

 

İTME 

 

YER ÇEKİMİ 

ENGELLEME KUVVETİ 

KALDIRMA 

KUVVETİ 

EBABİLİ ETKİLEYEN KUVVETLER 
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5.ÜRETİLEBİLİRLİK 

✓1.GÖVDE:Gövde yapısında daha güvenli ve aracın emniyetli olması için malzeme olarak 

Karbon Fiber Yapısı üretimde kullanılacaktır.Karbon fiber, çelik gibi diğer geleneksel 

malzemelerden daha güçlü ve çelikten % 70 daha hafiftir.Karbon fiber, gerilme testin de 

çelikten 4 kat, alüminyumdan 8 kat daha dayanıklıdır. Yüksek karbon fiber yorgunluğu 

mukavemeti vardır..Aracımız ile yüksek hızlara çıkmak için; aerodinamiği gereği, sürtünme 

katsayısının düşük ve buna takiben ağırlığının mümkün olduğu kadar düşük olması istenir. 

Eğer araçtan her bakımdan verim almak istediğimiz için (yakıt tüketim hızı, frenleme anında 

durma süresi gibi) karbon fiber kaplı bir gövde tasarımımız için tam da istenen bir malzeme 

olacaktır. Çünkü ağır bir gövdenin durma süresiyle hafif bir gövdenin durma süresi aynı 

olmamasından dolayı tercihimiz malzeme olarak yukarıdaki özelliklerden dolayı da karbon fiber 

malzemedir. 

 

. 

 

Tasarımızın kanat profilini oluştururken kanat yapısının taşıma kuvvetini oluşturucağı için profil yapısı onun  bir çok  kez denenmiştir ve uygun geometrik 

yapı bulunmuştur.Kanat profil şekil yapısıda böylelikle  diğer tasarımlardan farklıdır ve kanatlarımız aracımız için Aerodinamik bir kuvvet olan Taşıma 

Kuvvetini sağlar. 

Tasarımızın Aerodinamik profil şeklini tasarlarken Ebabil kuşundan ilham alınmıştır ve dünyada tasarlanan hiçbir uçan araba şekil profiline 

benzememektedir.Böylelik ile oluşturulan şekil profili yapısı sayesinde uçan arabamızda hava akışı çok iyi olup şekil profili sayesinde  türbülans da 

engellenecektir. 

 

 

 

   BİR UÇAĞIN YAPISI 

Ebabilin Kanat Profili ÜRETİMİ 

https://www.muhendisbeyinler.net/wp-content/uploads/2017/07/karbon-fiber-kaplama-araba.jpg
https://www.muhendisbeyinler.net/wp-content/uploads/2017/07/karbon-fiber-kaplama-araba.jpg
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Döküm ile Gövde için özel kalıplar oluşturulacaktır. Daha sonra datası belirlenmiş olan gövde ürünü; ARGE bölümünde SOLIDWORKS ile tasarımın ölçüleri 

doğrultusunda parça oluşturulur. CAD  de tasarımı bitmiş gövdenin Talaşlı İmalat Yöntemlerinden; CNC makinelerinde işlenebilmesi için  tasarım 

programında parçanın data kodları çıkartılır. Gcode ile CNC makinelerinde 4 parçaya ayrılmış şekilde gövde işlenir.Sadece gövdenin burun konisinin üretimi 

için tornalama yöntemi kullanılacaktır. CNC makinesinde işlenen gövde daha sonra gövdenin içerisindeki parçaların oluşturulabilmesi için pres 

makinelerinde gövdeye istenilen şekil verilir.Gövde camlarının şekli ise lazer kesim ile kesilir.Punto kaynağı ile arac profili içerisindeki parçalar 

birleştirilir.TİG kaynağı ile de gövde parçalarının montajı tamamlanır.Kalite ve kontrol aşamasında CMM ile parçanın ölçüleri kontrol edilir.  

 

 

 

 

 

    

5.CAM 

  ✓ 
ALÜMİNYUM 

6.ÜRETİM TÜRÜ 

  ✓ 

 

3.TEKNİK 

RESİM 
7.KALİTE VE 

KONTROL 

KARBON FİBER 

 ✓  ✓ 

CNC LAZER KESİM 

✓ 

ALÜMİNYUM CNC LAZER KESİM 

ALÜMİNYUM

M 
 ✓ DÖKÜM 

 1.GÖVDE 

✓ 

 

✓ 

1.PARÇA ADI 

  ✓ 

✓ 

CNC MAKİNELERİ 

2.  MALZEME 4.CAD  

   ✓ CMM 

ATOS 

E-CAMI 

 ✓ 

 -    - 

ALÜMİNYUM 

CAM YAPIMI          - 

2.KANAT 

3.KANATÇIK ATOS 

4.KORUMALIK 

5.6.DIŞ CAM,CAM 

7.PERVANE 

- 

 ✓  ✓ 

  

✓ 

 

        - 

DÖKÜM 

 

✓Aracın kanatlarında malzeme olarak Alüminyum 

kullanılacaktır.Bunun da sebeblerinden biri ;farklı materyallerle 

kolaylıkla birleştirilebilir olmasıdır. (Kaynaklama, vidalama 

vb.)Bu özellik sayesinde CNC Lazer Kesim ile makinelerinde 

üretimi tamamlanan kanatlar birleştirilecektir.Birleştirme 

aşamasında öncelikle somun kolonlara gömülerek kanatın 

dengesiz durması engellenir daha sonra kanat üstüne 

yerleştirilir ve montaj aşaması tamamlanır.Kanatlar hareketli 

parçalar olduğu için herhangi bir kaynak işlemi 

yapılmayacaktır.Ayrılma sistemleri gövdeye vidalar ile 

birleştirilecektir. 

          - 

 - 

 

- 

 6 

- 

 
 ✓ 

 

✓ 

 

8.KÜÇÜK CAM E- CAMI CAM YAPIMI         - 

9.BAĞLAYICILAR ALÜMİNYUM ✓ 

 

CNC TORNALAMA  ATOS 
 

1 
2 

3 

4 

5 

7

7 

8 

9 

1 

2 3 4 

6 
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6. GÜÇ-İTKİ-TAHRİK SİSTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ 

 
 

✓Pervaneli Sistemler;Pervaneli sistem kopabilir, fırlayabilir ;koptuğu zaman yerde etrafındaki bir kişiye ,binaya gelebilir veya pervaneye zarar geldiğinde 

uçağın uçuşunu engelleyebilecek şekilde kırılabilir.Bundan dolayı da bizde pervanenin etrafına herhangi bir nesne ile temasını engellemek için pervane 

korumalığı düşünülmüştür. Tasarımımızın  diğer pervane parçaları veya döner parçalar ile tasarımımızın sabit parçaları arasında pozitif emniyet 

mesafesi olacak şekilde tasarım gerçekleştirilmiştir Ayrıca; Muadillerinden UBER’S VTOL, AIRBUS VAHANA, VOLOCOPTER 2X, MOOG 

SUREFLY, EHANG 184 yapılan tasarımları incelediğimizde pervane korumalığı tasarımlarda düşünülmemiş;bundan dolayı  tasarım konsepti 

oluşturulan Ebabilin pervane korumalığı kendine özgündür. Muadillerinden KITTY HAWK’S FLYING PROTOTYPE, MOOG SUREFLY gibi 

tasarımlarda çift pervane sistemi kullanılmıştır.Çift pervane tasarımı kullandığımızda pervalerden biri havada hasar gördüğünde diğerinin aktif olması 

özelliğinden dolayı bizde bu sistemi tercih etmiştik fakat havada iki pervanenin de zarar görme ihtimali ve maliyet faktörlerinden dolayı uygun fiyatlı 

korumalık tercih edilmiştir. 

✓Ebabilin Motor Seçiminde aracımızın hem karada hem havada hareketinden dolayı yaygın olarak kullanılan uçak motoru kullanılmıştır.Uçan 

arabımızda 4 motor vardır öndeki 2 motor etkisiz kaldığında arıza olduğunda uçağın uçuş hareketini uçağımız arkadaki 2 motor ile devam 

böylelikle devam ettirebilir.Hibrit yakıtlı bir tasarım oluşturulmak istenmediği için elektrik motoru kullanılmamıştır. Muadillerinden 

TERRAFIGUA’ de motor da havada kısmında Rotax 912iS ;sürüş modu için hibrit-elektrik motorları tercih edilmiştir herhangi bir motorda arıza 

probleminde tamir etme olayı uzun sürecek ve motorun güvenliğini sağlamak da zorluk çekilecektir ;biz ise tasarımda motoru kanat kısımlarında 

ile montajı ile aracımızın motorundaki hasar hemen giderilecek ve güvenli bir şekilde hem havada hem karada sürüşünü sağlayacaktır.Aracın 

havada kalmasını sağlayan kanatların güvenliği ise katlabilir kanat sistemi sayesinde trafikde sürüş modunda  hareketi çok rahat ve güvenilir bir şekilde 

sürüş gerçekleştiricektir.Ayrıca kanatlar park alanında çok yer kaplamayacaktır. 

 

Gövde parçasında CNC tezgahlarının seçilme nedeni; gövdenin işlenmesi zor olduğu  üretimini kolaylaştırılmasıdır.Gövdenin burun yapısında CNC 

Torna işleminin seçilme nedeni;şekil yapısının konik olmasından dolayı daha kolay  üretimi sağlanacaktır. Özgün Kanat ve kanatçık tasarımında Lazer 

Kesim seçilme nedeni ise; kanat parçalarının et kalınlığının ince olması ve parçaların tasarımının hassas olması sebebi ile lazer kesim en uygun 

bulunmuştur.Korumalık ve pervane üretiminde Talaşsız İmalat Yöntemlerinden  Döküm tercih edilmiştir;istediğimiz parçaya şekil vermek daha kolay ve 

parçanın mukavvetinin  yüksek olmasını istediğimizden dolayı  döküm tercih edilmiştir.Bağlayıcılar da kare  parçalarda CNC tornalama makinelerinde 

üretimi tamamlanabilir.Bağlayıcılarda silindirik parçalarda ise döküm kullanılıcaktır. 
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✓Çevresel Gürültü ise ulaşım planlaması yapılarak çevresel gürültüyü en aza indirebiliriz.Akıllı şehir planlaması ile 

oluşan sesden çevredeki insanların en az rahatsız olmasını sağlamış bulunmaktayız.Tasarımımızda Pervane Gürültüsü 

şehir kullanımında nasıl azaltılabilir ;bunun üzerine çözümler üretmeye çalışmaktayız.Pervaneyi çevreleyen havadaki 

basınç salınımlarından kaynaklanan akustik gürültüdür.Başlıca gürültü yayılım kaynağını oluşturan 

pervanenin; akustik gürültüyü en aza indirmek için bir pervane tasarım konsepti oluşturulmuştur.Pervane 

üzerindeki basınç salınımlarının azaltılması, yayılan gürültüyü azaltmanın en etkili yollarından biridir. Farklı 

parametreler aşağıdaki gibi bu salınımları etkileyecektir: 

1. Eğim Açısında Artış                      4. Bıçak aralığı Uygun dağıtım 

2. Bıçak sayısındaki artış                 5. Sondaki kenar geometrik değişiklikler 

3. Bıçak bölgesinde artış                  6. Pervane bıçak bitirme incelik 

 

7.GÜRÜLTÜ AZALTMA İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLER 

DONANIM GÜVENLİĞİ 

Tüm uçuş bileşenleri için yedeklerin yedek tasarımı oluşturulmuştur.Tasarımımız öndeki 2 pervane ile karada hareketini sürdürebilir. 

Arkadaki 2 adet pervane karada aracımız için yedek pervane sistemidir. 

✓Yolcu Kabin İçi Gürültüsü, ÖTR’de  belirtildiği gibi ses yalıtımı yapılarak bu 

problemin çözülmesi beklenmektedir.Aracımızda Akustik Ses Yalıtımı 

yapılıcaktır;böylelikle dışarıdan gelen pervanenin rotorun sesi kabin içerisindeki 

yolcuları ve pilot sürücüyü rahatsız etmeyecektir.Akustik Ses Yalıtımını 

Uygulanması ile ilgili,EBABİL, özel olarak tasarlanmış, akustik olarak işlenmiş 

bir yolcu kabinine sahiptir. Akustik tedavi ortalama ;A gürültü seviyesini, 

işlenmemiş araçta 115 dB'nin akustik olarak işlenmesi ile 87 dB'ye kadar kabin 

içerisindeki gürültünün azaltılmasını sağlamaktadır..Bu çalışma ile akustik 

sızıntıların yüzde 0.1 düşürülmesiyle kabin içerisindeki gürültüde azaltılmış 

olacaktır. 
  

      Akıllı Şehir Planlaması 

    Yalıtım Malzemeleri 
          Zemin  Ses Yalıtımı  
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✓Özellikle düşük gürültülü pervanelerde sıkça atıfta bulunulan bir başka faktör Eğim Açısıdır.Yandaki  

tanımlanan ve gösterilen bu parametre, göbek merkezinden geçen bir çizgi ile belirli bir bölümün orta akor 

pozisyonunda bulunan bir nokta ile yön çizgisi arasındaki açıdır.Biz de  pervane konseptini oluştururken bu 

etmene dikkat almış ;bulunmaktayız.Bıçak sayısında 3'ten 5'e bir artışın yaklaşık % 55 azalmaya yol 

açabileceği gösterilmiştir pervanenin yayılan gürültüsünde.Bizde Ebabil de pervane tasarımında 2 olan 

bıçak sayımızı 3’e çıkartmış bulunmaktayız.. Ayrıca, eğim açısının 12 ila 40 derece arasında bir artışla, 

ortalama % 48'lik bir gürültü azaltımı elde edilebilir. Her iki yöntemin aynı anda uygulanması,aracın 

gövdesi üzerinde ölçülen pervanenin üretilen gürültüsünde % 77 azalma ile sonuçlanabilir. 

 

Arka kenarı gürültü ve vorteks 

kuvveti [dolaşım (m, 2 / s] ( ) 'e 

karşı arka kenarı boy oranı veya 

form faktörü 

 

✓2006 yılında pervanenin arka kenarının yayılan gürültü üzerindeki etkileri üzerine kapsamlı ve kesin bir 

çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, sayısal simülasyonlar kullanılarak, arka kenar geometrisinin 

optimizasyonu araştırılmıştır. Bu optimizasyon çalışmasının bir sonucu olarak, özellikle düşük frekanslı 

gürültü imzaları durumunda bıçakların arka kenar girdapları ve daha sonra üretilen sesleri 

azaltılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları yandaki şekilde gösterilmektedir. 

 

✓Bir diğer gürültü azaltma tekniği, pervanenin ucunun bir düzlemle sınırlandırılmasıdır.  Pervanenin arka 

kenarının sınırlandırılması, bıçağın ucu etrafında daha az sirkülasyona neden olacaktır ve bu nedenle 

pervane daha ağır koşullara yerleştirilecektir. Bu aletle, optimize edilmiş pervanenin çapı küçülecek ve 

sonuç olarak kavitasyon oluşma olasılığı azalacaktır.Aracımız da hem eğim açısı ;hem bıçak sayısı hemde 

pervanenin bir ucunu düzlem ile sınırlandırılma işlemi uygulanmış bu kriterler doğrultunda pervane 

oluşturulmuş ve çevresel gürültü oluşturan pervane problemi çözülmüştür. 

 

   Pervane Eğim açısı Tanımı 
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      Bir diğer gürültü azaltma tekniği, pervanenin ucunun bir düzlemle 

sınırlandırılması için tasarlanan bu parça ile pervaneye uygulanmış ve 

çevresel gürültüye böylelikle çözüm bulunmuştur.Tasarlanan bu parça 

sayesinde Pervanenin arka kenarının sınırlandırılması, bıçağın ucu 

etrafında daha az sirkülasyona neden olacaktır.Böylelikle;çevresel 

gürültü problemini de özgün pervane tasarımı ilede çözmüş 

bulunmaktayız. 

      Yukarıda Ebabilin tasarım konsepti oluşturulan pervane şekillerinin aşamalarını görmekteyiz.Bıçak sayısındaki artış ve eğim açısındaki artış 

tasarımımıza uygulanmıştır ve bu özellikler sayesinde pervanelerden çıkan ses en aza indirilmiştir.Şekil 2’de pervaneye eğim açısı verilmiş ve Şekil 

3’de de pervanenin bıçak sayısı artırılmıştır. 

 

8.ARACIN KULLANACAĞI SEYRÜSEFER SİSTEMİ 

     Seyrüsefer sisteminde uydu temelli bir seyrüsefer sistemi kullanılacaktır.Tasarımız da her hangi bir anten olmadan uydu ile haberleşme olacaktır.Uydu 

ile haberleşme seçme nedenimiz ;Uydu navigasyon sistemleri, iletilen zaman sinyalleri ve elektronik alıcıların yardımıyla, yüksek hassasiyetle 

konum belirleyebiliyor.Bundan dolayı aracımızın seyrüsefer sefer sisteminde uydu temelli bir sistem benimsenmiştirAracımızın seyrüsefer sisteminde 

BOC tekniği kulanılmıştır. Tasarımın Uydu sistemleri arasındaki işbirliği ve uyumluluk programı çerçevesinde tüm uydu sistemlerinin BOC 

tekniğini kullanması ve aynı frekans spektrumuna sahip olmasıda seçme nedenlerimiz arasındadır. 

 

 

EBABİLİN PERVANE SABİTLEYİCİSİ 
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     BOC’nin seçme nedenlerimizden bir diğer önemli farkı ise modülasyonun frekans 

spektrumunda simetrik olarak ikiye bölünmesidir. Bu özellik iki yan bantta iki farklı 

bilginin taşınabilmesine imkân sağlamaktadır. Böylece tek bir alıcı ile tüm var olan 

uydu temelli küresel konum belirleme sistemlerinden faydalanarak konum, zaman ve 

mesafe bilgisi elde edilebilecektir. Ayrıca tek alıcıda farklı uydu sistemlerinden gelen 

sinyaller birleştirilerek konum ve zaman hataları azaltılıp bilgi sinyalinin doğruluğu 

arttırılabilecektir.Bu özellikler ÖTR raporunda belirtilmiştir.Ek olarak BOC tekniği uydu 

izleme,girişimi azaltma ve kanal sayısını artma konusunda önemli üstünlüklere 

sahiptir.Bu yüzden son yıllarda yukarıda sözü edilen tüm uydu seyrüsefer sistemlerinde 

yoğun ilgi görmekte ve kullanımı yönünde çalışmalar yapılmaktadır.BOC genel olarak 

kare alt taşıyıcı üzerine bilgi sinyali module edildikten sonra ana taşıyıcı ile iletilme 

işlemi  olarak tanımlanabilir.BOC modülasyonu ana taşıyıcı olarak sinus dalgası ,kare alt 

taşıyıcı,PRN kodı ve veri dizisinden oluşmaktadır.BOC ,ana ve alt olmak üzere 2 farklı 

taşıyıcı kulllanılması nedeni ile 2 modülasyonlu bir teknik olarak da nitelendirilebilir. 

Uydu yayınları için kullanılan Muadillerinden RNSS frekans bandının sınırlı olması ve 

her geçen gün artan uydu sayısı mevcut sistem sinyallerinin birbiri ile girişimi riskini 

ortaya çıkarmaktadır. RNSS bandında yayın yapacak olan Galileo uyduları için sinyal 

karışımının önlenmesi, yansıma sorununun çözümü ve uydu izleme yeteneklerinin 

arttırılması amacı ile yeni bir modülasyon türüne ihtiyaç duyulmuştur. Çalışmalar 

sonucunda ortaya çıkan BOC modüleli sinyalin frekans spektrumu incelendiğinde, kare 

alt taşıyıcı sayesinde spektrumun simetrik olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. Bu 

durum GPS ve diğer GNSS sistemleri ile oluşabilecek sinyal girişimini önemli ölçüde 

azaltmıştır. 1.Şekil ’de görüldüğü üzere BPSK modüleli GPS sinyalinin fo merkez 

frekansta gücü çok yüksek iken, daha yüksek frekanslarda gücün azaldığı görülebilir. 

BOC modüleli Galileo sinyal gücü ise, GPS merkez frekans değerinde neredeyse sıfıra 

yakınsamaktadır. GPS sinyalinin gücünün maksimum, Galileo sinyalinin minimum değerde 

olması sebebi ile sinyallerin karışmasının önüne geçilmektedir. BOC’nin bir diğer önemli 

farkı ise modülasyonun frekans spektrumunda simetrik olarak ikiye bölünmesidir. Bu özellik 

iki yan bantta iki farklı bilginin taşınabilmesine imkân sağlamaktadır.  

  

  

BOC modülasyonu [Borre, Akos, Bertelsen, 

Rinder ve Jensen, 2007] 
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Yerleşik Arıza-Güvenli 

sistemi, uçağın sağlık 

durumunu gerçek zamanlı 

olarak değerlendirmek için 

uçuş kontrol sisteminde. 

 

Sistem Güvenliği  

 

Karmaşık durumlarda bile veri 

aktarımı ve güvenli çalışma için 

çoklu uçuş kontrol sistemleri. 

 

İletişim Güvenliği 

 

Kötü niyetli paraziti 

önlemek için iletişim 

sisteminin çifte güvencesi. 

 

Beklenmedik Reaksiyon 

Acil durumlarda, komuta 

ve kontrol merkezi yolcu ve 

uçakların güvenliğini en 

üst düzeyde sağlamak için 

devreye girecektir. 

Uçuş Güvenliği ; herhangi bir kaza ve tasarımızda arıza  durumunda içerisindeki ve 

uçağın yolcunun güvenliğini Arızaya Dayanıklı Sistem ile sağlanacaktır. 

 

ARIZAYA DAYANIKLI SİSTEM İLE SAĞLANAN GÜVENLİK 

ARIZAYA DAYANIKLI SİSTEM ile sağlanan güvenlik sistemi, kendini çok yedekli 

koruma planlarıyla donatarak güvenilir bir koruyucu görevi görmektedir. Sistem her bir 

hava cihazını izleyebilir ve çalışma durumunu ve sağlık durumunu alabilir ve ardından bilgileri 

tekrar komuta ve kontrol sistemine iletebilmektedir.Herhangi bir anormal durum olması 

durumunda, yolcuyu güvenli bir şekilde hedefe götürmek için önceden belirlenmiş 

algoritma mantığına göre en yumuşak bir rota seçilir ve yürütülmektedir. 

             Mavi Renk:Arızaya Dayanıklı Sistem  

Uçuş Güvenliği 

9.ARACIN GÜVENLİK -EMNİYET İLE ALAKALI ÇÖZÜMLERİ 
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       Uçuş anında herhangi bir kaza olması durumunda ; 2 adet tiltrotor arızalanmasında arkadaki 2 adet rotor sistemi havadaki itki sistemi 

sağlacaktır.Ayrıca arkadaki kuyruk kanatıda manevralı dönüşlerde aracımızı dengede tutarak güvenliğini sağlayacaktır. Yolcu emniyet sistemi, çift 

kademeli hava yastıklarıyla ve emniyet kemeri teknolojisini kullanılacaktır.Ayrıca havadaki bir aracı güvenli bir şekilde yere geri getirmek için 

tasarlanmış paraşütler kullanılmıştır. İntegral karbon fiber yapısı ile  ve yolcu hücresi sayesinde emniyeti sağlanabilmektedir.Tasarımın Siber 

Güvenliği ise;herhangi bir siber saldırı durumunda çoklu uçuş sistemleri devreye girecektir.ACİL İN Kırmızı Butonu bizi anında yere indirip 

güvenliğimizin sağlanması sağlacaktır. Kötü niyetli paraziti önlemek için ayrı zamanda iletişim sisteminin çifte güvencesi vardır;bu sayede uydu sistemiyle 

pilot arasında hiçbir zaman iletişim bozukluğu olmayacak.Siber güvenliği sağlamak için kontrol merkezi devreye giricektir ve aracımızın güvenliğini 

sağlayacaktır. Değişen risk faktörlerinin iyi analiz edilip, tanımlanmanıp buna uygun bir yol haritası çıkarabiliriz.Uçuşla ilgili önemli veriler sadece 

sürücünün kontolünde olmalıdır.Önemli verilere sadece sürücülerin erişebileceği şekilde iletişime geçilecektir. 

 

 

 

10.SİSTEMİN SEYRÜSEFER ,İNİŞ VE KALKIŞ İÇİN KULLANACAĞI YÖNTEM 

 

     Aracımızın dünya üzerinde nerede olduğunu belirlemek için uydu sistemleri kullanılacaktır. Uydu navigasyon 

sistemleri, iletilen zaman sinyalleri ve elektronik alıcıların yardımıyla, yüksek hassasiyetle konum 

belirleyebilmektedir.Otomatik kalkış, seyir, iniş ve hava dağıtımını gerçekleştirmek için tasarımız tek bir düğme ile 

etkinleştirilebilir . Görsel tablet sistem ile yardımcı konumlandırma , dikey kalkış ve inişinin doğruluğunu 

sağlamaktadır.Aracımızın Komuta ve Kontrol Merkezi bulunmaktadır.Ayrıca Komuta ve Kontrol Merkezinde BOC 

uydu sistemleri sayesinde aracımızın dünya üzerinde konumu belirlenebilmektedir.Aracımız Uçuş Görevlerini  

Otomatik Rota Planlaması ve Yürütülmesi ile gerçekleştirecektir. Ebabil Lojistik i Komuta ve Kontrol Merkezinde 

önceden programlanmış rota ile birlikte aracımız uçacak ve önceden programlanmış görevi tamamlayacaktır 

böylelikle “Nasıl Gidicez?” probleminide çözmüş bulunmaktayız . Uçuş sıranda manuel müdahaleye gerek yoktur ;bu 

özellik sayesinde uçuş verimliliğini arttırılmaktadır. Ama isteğe bağlı olarak irtifa kontrolü ve denge ve iniş kontrol 

çubuğu ile sezgisel olarak yönetilebilir.Pilot;Ebabili bıraktığında bile Komuta ve Kontrol Merkezi sayesinde 

konumunu aracımız koruyabilmektedir.Tasarımızda yerden yüksekliğini belirlemek için önceden programlanmış bir rota 

olduğu için sürüş esnasında lazer altimetrelere ve radar altimetrelerine gerek kalmayacaktır. Kullanıcı için birden fazla 

uygulanabilir planın önceden ayarlanması için uçuş rotaları önceden incelenecektir. Ebabil, Komut ve Kontrol 

Merkezi ile sorunsuz iletişim için yüksek hızlı kablosuz iletim kanalı olarak 4G / 5G'yi kullanılacaktır, böylece 

uçağın uzaktan kontrolünü ve uçuş verilerinin gerçek zamanlı iletimini sağlanacaktır.Gerçek Zamanlı Ağ bağlantısı 

aracımızda bulunmaktadır.Ayrıca uçağın denge butonu bulunmaktadır; uçağın oryantasyonu sağa mı yatıyor sola 

mı yatıyor bu buton ile sağlanmaktadır.2 adet sensör bulunmaktadır. 
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Komuta ve kontrol merkezi, 

uçuş yüksekliği, hız, tutum, 

konum vb. Dahil olmak üzere 

EBABİL’in gerçek zamanlı uçuş 

verilerini ve durumunu 

görüntüleyen ve yolcu ile gerçek 

zamanlı video / ses iletişimi 

sağlayan görselleştirilmiş bir 

platforma sahiptir. Yer personeli. 

Komuta ve kontrol 

merkezi, rota planlama ve 

koordinasyon yoluyla 

aynı anda birden fazla 

EBABİL’in iyi organize 

edilmiş uçuşunu mümkün 

kılarak EBABİL ‘in hava 

hareketliliği ağının trafik 

verimliliğini artırabilir. 

EBABİL’in  arızalanması 

durumunda, komuta ve 

kontrol merkezi uzaktan 

kontrol etmek ve onu 

mümkün olan en yakın yere 

güvenli bir şekilde indirmek 

için uygun önlemleri 

almıştır. 

Uçuş ağı ortamıyla herhangi 

bir acil durumda, komuta ve 

kontrol merkezi uçuş 

sırasındaki EBABİL’e bir 

erken uyarı sinyali 

gönderecek ve fiili koşullara 

göre ilgili önlemleri 

alacaktır. 

EBABİL Kumanda ve Kontrol Merkezi 

İzleme, gönderme, kontrol, erken uyarı ve küme yönetiminin beş temel işlevini sağlayan bir dizi sezgisel Komut ve Kontrol Sistemi 

ile donatılmıştır . 

Komuta ve kontrol merkezi, 

birden fazla uçağın 

koordineli kontrolünü ve 

aynı anda birden fazla uçuş 

rotasının yerleştirilmesini 

sağlayarak filo yönetimine 

sahiptir. 

 

11. TASARLANAN ARAÇ İLE İLGİLİ  SIRALANAN PERFORMANS DEĞERLERİ VE DOĞRULANMASI 

Tasarımımız 4 kişilik bir araçtır.Aracımızın uçuşu pervanelerde bulunan 4 adet ROTAX 912 motor sistemi ile sağlanacaktır ve motorların kuru ağırlığı ise 

elektrikli marş, karbüratör, yakıt pompası, hava filtreleri ve yağ sistemi ile 60 kg (132.3 Ib)’dır. Rotax 912iS 100HP 4 silindirli yakıt enjekte edilmiş ve motor 

gücü 75 kW’dır.Havada 4 adet motor kullandığımızdan dolayı toplam güç 300 Kw’dır. Bu motor gücünü neden seçdiğimin ispatı ise raporda  4.madde de 

ispatlanmıştır. Bir kanat, öncelikle kütlesinin bir sonucu olarak Ebabil tarafından üretilen ağırlık kuvvetine karşı koymak için tasarlanmıştır.Bununla birlikte 

;Kanat Yükleme Neden Önemli? Sorularını peşinden getirmektedir.En önemli cevabı ise Kanat Yükleme, bir uçan arabanın ne kadar "ağır" olduğunun  
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tek göstergesidir.Bir uçan arabanın gerçek ağırlığı anlamsızdır).Kanat yüklemesi ne kadar hafif olursa, uçan arabamız o kadar yavaş kalkabilir, 

uçabilir ve inebilir ve ayrıca daha iyi bir tırmanış olacaktır.Daha büyük bir model, daha yüksek bir kanat yüküne sahip olabilir ve farklı boyuttaki hava 

taşıtlarının aerodinamiğindeki farklılıklar nedeniyle daha düşük bir kanat yüküne sahip daha küçük bir hava aracına benzer şekilde uçabilir. Ebabilin 

KANAT YÜKÜNÜ ;Uçan Arabanın Toplam Ağırlığının tüm kanatlar için toplam kanat alanına bölünerek hesaplanmıştır.Ebabilin  tasarımı için 

belirtilen maksimum manevra yük faktörü, Ebabilin limit yükü olarak alınmıştır.Limit yükü, ise Ebabilin normal çalışma sırasında göreceği beklenen 

maksimum yük olarak tanımlanmaktadır.Bir uçan arabanın yapısını sınır yüke dayanacak şekilde tasarlamak yeterli değildir, çünkü bu tasarımda 

güvenlik payı bırakmaz. Bu nedenle, sınır yükleri, Ebabilin tasarımında ve imalatında bir güvenlik payı sağlayan bir dizi Nihai Yüke ulaşmak için bir 

güvenlik faktörü ile çarpılır. Ebabilin tasarımı için standart güvenlik faktörü 1.5'tir.Nihai yük faktörü bu nedenle FAR düzenlemesinde belirtilen sınır 

yükün 1.5 katına eşittir.Ebabil’in FAR düzenlemeleri, bir uçan arabanın ne yapının kalıcı bir deformasyonu ne de uçan arabanın  güvenli çalışması için 

herhangi bir zarar vermeden sınır yüklere dayanabilmesi gerektiğini şart koşar.Nihai yükler yapının plastik deformasyonuna neden olabilir, ancak üç 

saniye boyunca kesintisiz olarak tutulmalıdır. 

Aracımızın özelliklerini incelediğimizde ;750 kg hava aracı 4 pervane sistemi ile havada kalma işlemini gerçekleştirecektir.Toplam 4 kişilik yolcu 

kütlesi 300 kg ile birlikte ise aracımızın toplam ağırlığı yaklaşık olarak 1050 kg olmaktadır.Kanat yapısı konsol kiriş olarak modelleyip mukavemet 

hesabı yapılmıştır. Kanatın üretmesi beklenen ;maksimum kaldırma kuvveti belirlendikten sonra, bu kaldırma kuvvetinin kanat açıklığı üzerindeki 

dağılımı tahmin edilir. Geleneksel bir kanat üzerindeki kaldırma dağılımı, parabolik yapıdadır, uçtan yükselir ve kökte maksimuma ulaşır. Kanadın 

açıklığı üzerinde bu sonuçlanan dikey kuvvet dağılımı, kanadın yüklendiğinde bükülmesine ve yukarı doğru bükülmesine neden olur. Pencereden ve 

kalkış ve iniş sırasında uçan araçlardan Boeing 787 gibi modern bir uçağın kanatlarına bakarsanız, yüksek derecede esneme görürüz. Kanat tarafından 

üretilen kaldırma, kanat köküne, kanat kutusuna (kanadı gövdeye bağlayan yapı) aktarılması gereken büyük bir eğilme momenti ile sonuçlanır.Bu nedenle, 

kanat yapısının dayanacak şekilde tasarlanması gereken iki ana yükleme türü vardır.Birincisi üretilen kaldırma nedeniyle düşey kesme kuvveti ve ikinciside 

asansör dağılımından kaynaklanan bir bükülme momenti oluşur.Kanat ayrıca, basınç merkezi ile kanadın tutturma noktaları arasındaki ofsetin 

oluşturduğu eğme momentinden ve kanat üzerinde etkili olan çekme kuvvetinin bir sonucu olarak yatay (düzlem içi) kesme kuvvetlerinden 

kaynaklanan burulma yüklerine maruz kalır. Bu giriş, bu yükler kanat tasarımını yönlendirdikçe dikey kesme ve eğilme momentine 

odaklanacaktır.Bu yükten kaynaklanan dağıtılmış kaldırma yükü ve ortaya çıkan kesme ve eğilme momenti diyagramlarına bir örnek aşağıda 

gösterilmiştir. Her iki durumda da, en yüksek kesme ve eğilme konumunun kanat kökü olduğu açıktır.Kanat kiriş olarak düşünülmüştür.İtme kuvvetini 

yayılı yük  olarak kanada etki ettirdik.Üçgen yayılı yüke etki eden yayılı yük kuvveti 3 kN/m dir.4 adet Rotax 912iS motoru ile birlikte oluşturulan 

Havadaki motor gücü 300 000 W (300kW)olarak hesaplanmıştır.Aşağıdaki sayfadaki hesaplarımıza göre de MAKSİMUM MOMENT de 5.6 kN.m 

bulunmuştur.P=M.v den pervane hızını da 40 m/s aldığımızda ise P=5600×40=224000 W bulunur o da 224 kW bulunmaktadır.Bu gücüde bizim 300 

kW  Rotax 912iS motorumuz sağlayabilmektedir ve aracımız havada uçuşunu güvenli  bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.Ayrıca aracımzda yakıt 

tipi olarak benzin kullanılmıştır ve kapasitesi olarak 6 litre’dir. 
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12.MALİYET HESAPLAMASI 

 

Tipik bir kanadın kaldırma dağılımı, Kesme 

diyagramı ve Eğilme Moment Diyagramı 

Ebabilin kanadının kaldırma dağılımı, Kesme diyagramı ve Eğilme 

Moment Diyagramı 

 

EBABİLİN 

KESME VE 

EĞİLME 

MOMENTİ 

DİYAGRAMLARI 

1800mm PERVANE ÇAPI  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Tek  KANAT UZUNLUĞU 4500mm 

Sabit Maliyet (Araç Birim Maliyeti vb.) ve Değişken 

Maliyet (Kullanım Maliyeti, bakım maliyeti) TOPLAMI 
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                    DOĞRULAMA   

✓3.Trafik de geçirilen zaman çok olmamalıdır. ✓ 3. İrtifa kontrol kolunu kullanılarak 

istediğimiz yüksekliklerde bulunabiliriz. 

✓ 4.Egzoz çıkış borusuna bağlanan ve zararlı 

gaz emisyonunu azaltan bir parça gereklidir. 
✓4.Mukavemetli çelik kutu tasarımı  

aracımıza yapılmıştır. 

✓ 5.Aracımıza uçuş modu için gerekli montaj 

parçaları eklenmelidir. 

✓5.Aracımız için mukavemetli ve hafif  

katlanabilir kanat ve pervane tasarımı 

yapılmıştır. 

✓4.Çevredekiler aracımızın hava kirliliğinden 

etkilenmemelidir. 

✓7.Aracımız havada uçuş halindeyken herhangi bir 

kaza halinde pilotun ve yolcuların güvenliği 

sağlanmalıdır. 

✓7. Araç kabini içerisinde kullanıcıyı  güvenli 

tutacak bir paraşüt olmalıdır  
✓ 7.Kullanılacak paraşüt ortalama bir 

insanı tutabilmelidir 

 

✓8. Aracımız kara hareketinde herhangi bir çarpışma 

anında  pilotun ve yolcuların güvenliği sağlanmalıdır. 

 

                             İSTER                GEREKSİNİM 

✓1.Kullanıcı çevredeki gürültüsünden 

etkilenmemelidir. 

✓1.Özel olarak tasarlanmış, akustik olarak 

işlenmiş bir yolcu kabini  tasarımı olması 

gereklidir. 

 ✓1.Akustik tedavi;ile ortalama kabin 

içerisindeki gürültünün azaltılmasını 

sağlamaktadır ve kabin tasarımı buna uygun 

tasarlanmıştır. 

✓2. Kargo taşımacılığında eşyalar zarar 

görmemelidir. 

 

✓ 2.Kargo taşımacılığı için 1 adet dolap 

ihtiyacı vardır. 

 

✓2.Dolap boyutları araç ebatlarına uygun 

2.kabin içerisine tasarımı yapılmıştır. 

✓ 3.Uçak modu ile trafikde geçirilen zaman 

en aza indirilebilir. 

✓6.Yüksek hassasiyetli konum belirleyebilmeliyiz.  ✓ 6.Bunu aracımız için sağlayacak bir yazılım 

düşünülmelidir. 
✓ 6.EBABİL Kumanda ve Kontrol 

Merkezi oluşturulmuştur. 

Düşünülmüştür. 

13.GEREKSİNİM DOĞRULAMA METODU  

✓ 5.Trafik yoğunluğu bizi etkilememelidir. 

✓8.Aracımızın gövdesi  mukavemetli  

olmalıdır. 

✓8. Tasarımımızda  Karbon fiber 

yapısalı; hafif ,dayanıklı olucak şekilde 

üretimi yapılmalıdır. 
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14.TASARIM 3 GÖRÜNÜŞÜ VE PERSPEKTİFİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

✓9.Aracımızda önceden uçuş rotaları önceden 

belirlenmelidir. 

✓9.Pilot tarafından Otomatik Rota 

Planlaması ve Yürütülmesi ile sağlanmalıdır 

✓9.Ebabil, Komut ve Kontrol Merkezi 

ile sorunsuz iletişim için yüksek hızlı 

kablosuz iletim kanalı olarak 4G / 

5G'yi kullanılacaktır 
✓10.Aracımızın siber güvenliği sağlanmalıdır. ✓10. iletişim sisteminin çifte güvencesi 

olmalıdır. ✓10.Çift güvence iletişim sisteminin 

güvenliğini sağlayabilecek şekilde 

olmalıdır. 
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SOL GÖRÜNÜŞ 

ÖN GÖRÜNÜŞ PERSPEKTİF 

  

ÜST GÖRÜNÜŞ 
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TASARIMIN KARADA GÖRÜNÜŞLERİ VE PERSPEKTİFİ 

SOL GÖRÜNÜŞ 

 

 ÖN GÖRÜNÜŞ 

 PERSPEKTİF 
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1.ADIM:Arabadaki kırmızı butonu aktive ederek 

kanatların açılmasını sağlayacağız. 

 

2.ADIM:1 Numaralı kanat belirtilen yönde 

otomatik sistem sayesinde döner. 

 

3.ADIM:2 Numaralı kanat da açı verilirek 

açılır.Diğer kanat da belirtilen yönde 

döndürülür. 

   

KANATLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ 

1 

2 

   4.ADIM:3 Numaralı kanat istenilen konuma 

getirilir. 

3 

5.ADIM:4 Numaralı kanat da açılır ve kanatların 

açılması işlemi otomatik olarak tamamlanır. 

4 

6 .ADIM:İsteğe bağlı olarak koruyucu 

pervaneler gövdenin üzerinde otomatik 

toplanabilir  

KANATLARIN KAPALI HALİ 

KANATLARIN AÇIK HALİ 
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2 

  

PERVANE SİSTEMİNİN KAPALI KONUMU 

 

1.MOTOR 

 

2.MOTOR  

 

3. VE 4. 

MOTOR 
 

 

 

 

   

1 

1.ADIM :Kırmızı buton aktive edilerek 1 

Numaralı pervane sistemi rüzgarın yönü ile aynı 

olur. 

2.ADIM:2 Numaralı pervane sistemi de rüzgarının 

yönüne doğru çevrilir. 

 2 

3.ADIM:1 ve 2 Numaralı pervane sistemi 

rüzgarın yönü ile aracımız  karada hareketini 

devam ettirebilir. 

 

PERVANE SİSTEMİNİN KARADA AÇILMASI 

1.MOTOR'un yeri

2.MOTOR'un yeri

3. ve 4. MOTOR'u arka gövdenin içine yerleştirilmiştir.
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Katlanabilir  

Kanat ve Arka Kuyruk 

TASARIMIN PARÇALARI 

2 adet 

Tiltrotor  

  

2 adet Tiltrotor  

ve 2 adet rotor 

Tasarımın Karada hareketi için gerekli 

Alt Sistemler 

Araç  

Yapısalı ve 

Tekerlekler 

Kabin 

Elemanları 

Güç,İtki ve 

Tahrik 

Sistemleri 

Yer Kontrol 

Sistemleri  

Tasarımın Havada hareketi için gerekli  Alt Sistemler 

Araç 

Yapısalı  

 

Kabin 

Elemanları 

Güç,İtki 

ve Tahrik 

Sistemleri 

Uçuş 

Kontrol 

Sistemleri 

ÜRÜN AĞACI 
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1.KABİN 

1.KABİN 2.KABİN 

KAYNAKÇA 

https://www.volocopter.com/en/product/                                                                                https://www.ehang.com/ehangaav 

https://www.moog.com/markets/aircraft/navigation-aids-and-surveillance-systems.html 

https://www.baykarsavunma.com/sayfa-Ucan-Araba.html 

https://www.aeromobil.com/aeromobil-5_0-vtol/   

https://www.opener.aero/  

 

KABİN İÇİ YERLEŞİM  

https://www.volocopter.com/en/product/
https://www.ehang.com/ehangaav
https://www.moog.com/markets/aircraft/navigation-aids-and-surveillance-systems.html
https://www.baykarsavunma.com/sayfa-Ucan-Araba.html
https://www.aeromobil.com/aeromobil-5_0-vtol/
https://www.opener.aero/

