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1. Tasarımın Genel Tanımı 

Aracımız iki kişi taşıyabilen gücünü tamamen elektrik enerjisinden alan ve bu güç ile 

istendiği takdirde havada ve karada ilerleyebilen bir uçan arabadır. Gökbörüyü tasarlarken 

ana hedefimiz aracımızın tamamen özgün ve üretilebilir olmasıydı. Günümüz yollarında 

şerit açıklıklarını göz önünde bulundurarak, karayolları azami şerit genişliği olan 3,5-3,75 

metre ölçülerine uyacak şekilde aracımızı tasarladık. Bunun nedeni ise aracımızın 

günümüz yollarında ekstra bir alan veya yeni bir yola ihtiyaç duymadan şehir içi ve şehir 

dışında, havadan ve karadan ulaşımın sağlanmasıdır. Doğadan ilham alarak tasarladığımız 

aracımız, aerodinamik açıdan uçuş esnasında bize avantaj sağlamaktadır. Doğadan ilham 

ile kastımız aracımızın eklerde belirteceğimiz yandan görünüşünde de görüleceği üzere 

yırtıcı kuşlar ailesinden olan baykuş ve kartalı andırmasıdır. Yırtıcı kuşların atik, hızlı ve 

dinamik olmaları bizim aracımızı bu özelliklere dayalı tasarlamamızda en büyük rolü 

oynamıştır. Aerodinamik yapıdan sonra tasarım için ikinci aşamamız güvenlik olmuştur. 

Güvenlik için fırlatma koltuğu mantığı ile çalışan, koltuk paraşüt sistemi ve aletli iniş 

sistemi kullanıyoruz. Güvenlikten sonra araç içi ve dışında kullanacağımız tüm sistemler 

ve sensörler bizim için önemli bir rol oynamıştır. Aracımızda Otonom 4.0 teknolojisi ve 

teknolojik açısından son noktaya gelmiş sensör ve sistemler kullanmaya azami özen 

gösterdik. Gökbörümüz tek bir sistemle iki görevi yerine getirebiliyor. Burada kastedilen 

tekerleklerimizin karada sürüş modunda lastik görevi görmesi ve havada uçuş modunda 

ise pervane görevi görmesidir. Bataryalar tam doluyken karada yaklaşık olarak 600 km 

havada ise 100 km gidebilmektedir. Bu sistemi bu şekilde tasarlamamızın amacı sistem 

karmaşasından kurtulmak ve haddinden fazla kullanılan sistemlerden en asgari düzeyde 

kaçınmaktır.  

 

2. Tasarımın Alt Sistemleri İle Birlikte Açıklamaları 

İlham kaynağını yırtıcı kuşlardan alan Gökbörümüzün hafif, ergonomik, yüksek 

mukavemetli ve üretimi kolay olmasını istediğimiz için aracımızda %75 oranında karbon 

fiber malzeme kullandık. Haznesi ve araç şasisinde (karoseri de dahil) karbon fiber 

takviyesi olan karbon aramid kumaş kullanarak daha yüksek mekanik dayanım ve darbe 

mukavemeti sağlayarak batarya ve araç güvenliğini sağladık. Aracımızın kaplama, lastik 

gövde kolları, pervane kanatları, iç trim malzemeleri %100 karbon fiber epoksi pre-prag 

malzemeden tasarlanmıştır. 
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Gökbörü gücünün tamamını elektrik enerjisinden almaktadır. Bu güç için kullanılan li-ion 

bataryalar aracımızın alt kısmında konumlandırılmıştır. Bataryaların araç altında 

kullanılmasının sebebi ise aracın kütle merkezinin araç alt limitlerinde olmasını 

sağlayarak hem karada hem havada araç dengesini sağlamak olmuştur. Güç sistemimizin 

elektrik enerjisi olmasının nedeni doğa dostu olması, az maliyetli olması ve fosil yakıt 

kaynaklarına göre daha verimli olmasıdır. Aracımızın önemli parçalarından 

tekerleklerimiz karada sürüş modunda lastik görevi görmekte olup havada uçuş modunda 

ise tekerleklerin içindeki itki elemanı olan pervaneler yardımıyla uçuş görevini yerine 

getirmektedir. 

Çalışma prensibi ise karadan uçuş moduna geçmek istediğimizde aracımızın alt 

kısmındaki piston ayaklar ile aracımızı belirli bir mesafeye kaldırıp destek kolları 

yardımıyla tekerleklerimizi 90° ters mühendislik sayesinde yukarı doğru ve pervaneler 

aşağı bakacak şekilde döndürmek üzerinedir. Bu aşamadan sonra karada sürüşü 

gerçekleştiren lastiklerin dönmesini sağlayan dişliler deaktif olmaktadır ve uçuşu 

gerçekleştirecek olan pervane dişlileri aktif olarak pervanelerimizi döndürmektedir. 

Kokpitteki hayalet göstergelerde aracımızı her açıdan görmemizi sağlayan kameralar 

mevcuttur. Günümüzde teknolojik araçlarda kullanılan dikiz aynası görevi gören 

kameralar ise sağ ve solda olmak üzere bizim aracımızda yer bulmuştur. Aracımızda uçuş 

eğlence sistemi, yerleri ve yönleri ayarlanabilir iki kişilik koltuk, araç irtifa kontrol kolu 

ve kumanda kolu, pilot görüş açısındaki hayalet ekran ve aktif ulaşılabilir dokunmatik 

komut ekranları vardır. İleri teknoloji sensörler ve sistemlerden olan Ataletsel Seyrüsefer 

Sistemi, ANS-600, Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi (HEHSİS), RF Karıştırma 

Sistemi, Radar İkaz Alıcısı Sistemi (RWR), Lazer İkaz Alıcısı Sistemi (LWR), Karşı 

Tedbir Atma Sistemi (CMDS), Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemi (RFJ) gibi bölümlerinde 

daha detaylı anlattığımız bu sistemler ve sensörleri aracımızda kullandık. Aracın dört 

kolunda da bulunan pervane-teker sistemine ait dört elektrik motoru vardır. Her bir motor, 

bulunduğu koldaki tekerleğin ve pervanenin diğer motorlarla senkron bir şekilde 

hareketini sağlamaktadır. Bu sistemler aracımızı hem güvenlik açısından en üst seviyede 

tutmaktadır hem de bize büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Pil koruma ve soğutma sistemi 

de aracımızın özellikleri arasında mevcuttur. 

Aracımızın taşıdığı bazı özellikler; otonom 4.0, aerodinamik yapı, kamera, dikiz ayna 

görevi yerine getiren kameralar, ileri teknoloji sensörler, gelişmiş sefer teknolojisi, 
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teknolojik interior, şaşi ve pil koruma (fiber takviyeli karbon aramid kumaş), iç dış 

kaplama arası şase boşluğuna ses ve ısı izolasyonu vb. 

Aracımızda özel tasarım koltuk sistemimiz mevcuttur. Sistemde koltuklar ray ile hareket 

edebilmektedir. Bu sistem sayesinde yolcular isterse yan yana ve arka arkaya 

oturabilmektedir. İki yolcudan biri istediği taktirde aracı kullanabilecek pozisyona koltuk 

sayesinde gelebilmektedir. 

Aracımızda anti-hack sistemleri mevcuttur. Aracımız tamamen otonom olmasına rağmen 

pilotun isteği doğrultusunda veya saldırı anında tek tuş ile manuel kontrole geçip dışardan 

gelen tüm verileri engellemektedir. Kaza anında pervaneleri kontrol edebilen veya 

durdurabilen sistemler mevcuttur. 

3. Tasarımın kullanıcıya sağlayacağı faydalar 

i. Ergonomik iç yapısından ferah bir kokpit iç tasarımına kadar tüm özellikleriyle 

rahat sürüş ve uçuş keyfi vermektedir.  

ii. Son teknoloji ile donatılan Gökbörü’de kullandığımız güvenlik sistemleri karada 

güven sunmakla birlikte havada iken bünyesinde bulundurduğu elektronik harp 

koruma sistemini, sinyalizasyonlardan oluşabilecek hataları minimuma indiren 

Ataletsel Seyrüsefer Sistemini kullanmaktadır. 

iii. Herhangi bir tehdit anında (yangın, patlama öncesi, ana uçuş parçalarında 

oluşabilecek büyük tehlikeli sıkıntılar anında) savaş uçaklarında kullanılan koltuk 

patlatma sistemiyle pilotu kurtaran sistemin değişik bir versiyonunu aracımızda 

kullandık. Bu sistem şu şekilde çalışmaktadır: Tehlike anında aracımızın içerisine 

giriş yaptığımız arkadaki kapımız acil bir şekilde açılır ve koltuk ileri geri gitme 

mekanizmasıyla pilot, koltuk ile birlikte araçtan dışarı atılır. Böylelikle pilotun 

oturduğu koltuğun araç içinde ileri geri gidebilme kabiliyeti bir güvenlik önlemine 

dönüştürülmüştür. 

iv. Burada koltuk içine gömülü paraşüt bulunmaktadır. Pilot arabaya bindiğinde 

emniyet kemeri taktığında bu paraşüt emniyet kemerine entegredir. 

v. Uçan Araba Eğlence Sistemi sayesinde araçtaki kişiler yolculuk boyunca müzik, 

film, internet gibi medya içeriklerine erişebilmektedir. 

vi. Araç istendiğinde uçuş moduna geçirilerek hedefe varış süresi kısaltılmaktadır. 

vii. Bu sayede şehir içi trafiği azalmaktadır ve trafik stresi yok olmaktadır. 

viii. Araçlar uçabildiğinden dolayı karada trafik yoğunluğu azalmaktadır. Bu sayede 

trafik kazalarında oluşan can ve mal kayıpları da azalmaktadır. 
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ix. Uçan arabamız acil durumlarda sağlık ve güvenlik kuruluşlarının (ilaç, nakil, 

ambulans, ikmal vb.) ihtiyaçlarını da karşılayabilmektedir. 

x. Gücünü tamamen elektrik enerjisinden alan aracımız çevre kirliliğini 

azaltmaktadır. 

4. Tasarımın özgün yönleri 

Aracımızın ergonomik dış yapısı ve hafif olması için çoğu parçamızda kullanmış 

olduğumuz karbon fiber malzemeler ile aracın mukavemetini en üst düzeyde tutmuş olmamız 

en özgün özellikleridir. Devamla; Gökbörümüzün temel sistemi olan tekerlekleri hem sürüş 

hem uçuşta kullanabiliyor olması bir diğer ve önemli özgün yöndür. Günümüzde üretilmiş 

veya tasarım aşamasında olan diğer uçan arabalardan bizi ayrı kılan bu sistemin tasarımı bize 

aittir. Kullandığımız aviyonik-teknolojik sistemler bizi rakip araçlara göre avantajlı ve üstün 

kılmaktadır. Bu sistemler tamamen yerli ve milli şekilde Türkiye’de üretilmektedir. 

Teknolojik sistemlerimizin bazıları başka amaçlarla kullanılıyor olsa da biz bunları kendi 

aracımıza entegre ederek üzerinde çok fazla kodlama değişimi yapmadan Gökbörümüz’de 

kullandık. Bir diğer özgün yönümüz kullanmış olduğumuz lastiklerdir. Bu lastikler 

günümüzde yaygınlaşmaya başlayan MICHELIN X TWEEL SSL (ödüllü havasız lastik) 

lastiklerdir. Bu lastikleri kullanmamızın sebepleri; bakım gerektirmemeleri ve uzun ömürlü 

kullanım sağlamalarıdır. Bu lastiklerin havasız olma özelliklerinin sağladığı güvenlik avantajı 

da bizi öne çıkaran bir diğer özgün yönümüzdür.  Lastik patlama riskini de ortadan kaldırır. X 

TWEEL lastiklerin bir diğer özelliğide özelliği de ergonomik yapısı sayesinde araç 

süspanisyonuna destek sağlamasıdır. Kolay montaj, hasar direnci, daha uzun kullanım süresi 

de bize sunduğu avantajlar arasındadır. Doğadan esinlenerek tasarladığımız Gökbörümüzün 

genel tasarımsal yapısı bizi özgün kılmaktadır. Yolcu ve pilot koltuklarımız aracımızın 

içerisinde raylı bir sistem üzerinde istediği şekilde hareket edebilmektedir. Bu özelliğin de 

tasarımı tamamen bize aittir. Bu sayede araç içindeki yolcular istediği şekilde 

oturabilmektedir. İki yolcudan biri istediği taktirde aracı kontrol edebilecek pozisyona 

gelebilmektedir. Muadil araçlarda karşılaşmadığımız alt sistem özellikleri de aracımızı özgün 

kılmaktadır. Aracımızın boyutları günümüz karayolları kurallarında belirtilen azami ölçülere 

uygun olduğundan şehir içi kullanım için uygundur. Bu sayede şehir içi trafikte hem uçuş hem 

karada sürüş özelliği kullanılabilmektedir. Bazı uçan araba ve uçan araba tasarımlarında 

kullanılan kanatlı yapının bizim aracımızda olmaması bu konuda bizi özgün kılmaktadır. 

Seyrüsefer sistemleri, yer istasyon temelli ve uydu temelli olarak ikiye ayrılmaktadır. Her 

iki sistemin de kendisine göre artı ve eksileri vardır. Araçlarda veya uçaklarda ikisinden biri 
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kullanılır. Biz kendi aracımızda bu sistemlerin ikisini de kullandık. Böylece iki sistemin de 

artılarından yararlandık.  

Elektrikli araçlarda en önemli problemlerden biri bataryalardan ve motordan kaynaklı 

olarak dışarı çıkan ısıdır. Aracımızda bu problemleri aşmak için üç farklı soğutma sistemi 

kullanılmıştır. Isıya dayanabilen ve yüksek mukavemete sahip karbon fiber malzemeden 

batarya koruma haznesi yaptık. Ek olarak da batarya haznesi ile altındaki karbon fiber 

malzeme arasına ısı değiştirici yerleştirdik. 

Aracımızda kendi tasarladığımız bir batarya sistemi kullanıyoruz. Bu sistem sayesinde 

bataryalar gruplara ayrılarak kullanılmaktadır. İstenilen güce göre tüm batarya grupları aktif 

bir şekilde çalışabildiği gibi düşük performans için sadece belirli bir grup batarya da 

çalışabilmektedir. Bu sistem sayesinde arızalanan bir batarya olduğu zaman röle yardımıyla 

ilgili bataryanın bulunduğu grubun akımı otonom olarak kesilmektedir. Bu sayede 

oluşabilecek elektriksel arızaların önüne geçilmektedir. 

Aracımızda havada uçuş ve karada ilerlemek için ayrı kontrol sistemleri mevcuttur. Uçuş 

için joystick kontrolü varken kara için ayrı bir direksiyon mevcuttur.  

Araçta geliştirilmiş saldırı önleyici sistemimiz vardır. Gerekli görüldüğü taktirde araçta 

ASELSAN tarafından üretilen sinyal karıştırıcı ve sahte bilgi yollayıcı sistem devreye 

girebilmektedir. Bu sayede etraftaki tanımlanmamış araçlara aldatmaya yönelik yanlış 

pozisyon veya kimlik bilgisi yollayarak aracı güvenli bir şekilde koruyabilmektedir. Tüm bu 

sisteme rağmen olası ele geçirilme durumuna karşı aracın ön panelinde bulunan bir tuş 

sayesinde dışardan gelen, giden tüm bağlantıları ve verileri keserek araç otonom sistemden 

tamamen manuel kontrole geçebilmektedir. Araçta hem araç hem de yolcuların güvenliği için 

ayrı ayrı toplam üç paraşüt bulunmaktadır. Bu sayede aracı ve içindeki yolcuları bulunduğu 

duruma göre koruyabilmektedir.  

 

5. Üretilebilirlik konusu 

Karbon malzemeler aracın her parçası için alüminyum kalıpları çıkartılarak yüksek basınç 

altında preslenerek yüksek sıcaklıklarda kontrollü olarak kürlenerek üretilmiştir. Karbon 

fiberlerin üretiminde kullanılan hammaddeler, kullanılma miktarlarına göre sırasıyla 

poliakrilonitril (PAN), zift ve suni ipektir. Hem hammaddeleri bakımından hem de üretim 

detayları bakımından farklı olsa da hepsi genel olarak sarma, stabilizasyon, karbonizasyon ve 

son olarak boyutlandırma aşamalarından geçer. Bir malzemenin dayanımının yüksek olması 

malzemedeki atomlararası ve moleküllerarası bağların kuvvetine bağlıdır. Karbon fiberin de 

özellikleri fiber mikro yapısına bağlı olup bu yapı, üretim yöntemine ve üretim yöntemindeki 
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sıcaklık, zaman gibi parametrelere bağlı olarak çok değişkenlik gösterir. Örneğin, aynı 

hammaddeden üretilen karbon fiberlerde farklı prosesler sonucu özellikler de çok farklı 

olabilmektedir. Üretim, istenilen fiberin yüksek dayanımlı ya da yüksek modüllü olmasına 

göre optimize edilir. Bununla birlikte üretim maliyetleri de göz önünde bulundurulur.  

Uçan araba tasarımımızın temelinde hafiflik, sağlamlık, yüksek performans ve uzun 

ömürlülük olmuştur. Bu doğrultuda karbon fiber malzeme kullanmanın en doğru karar 

olduğunu düşünmekteyiz. Biz de aracımızın çeşitli parçalarında farklı malzeme seçimi ve 

üretim yöntemi kullanarak üretim planlaması yapmaktayız. Kullanım alanlarına göre karbon 

seçim ve üretim yöntemlerimiz aşağıda belirtildiği gibidir:  

 

Dış Araç Karoseri, Uçuş ve Sürüş Takım Kolları, Pervaneler gibi büyük parçalar        :  

Şekil verme  : Seri üretim büyük alüminyum kalıplar ve vakumlu kalıp fırınlarında 

      yüksek sıcaklık ve basınç  

Kullanılan Kumaş : Karbon Fiber Kumaş 200 gr/m2 3k plain  

Kullanılan Reçine : MGS LR285/LH287 Laminasyon epoksi reçine  

Atkı Elyaf  : T300 veya Karbon Fiber HT 200tex   

Şase, Batarya Koruma                 :  

Şekil verme  : Seri üretim büyük alüminyum kalıplar ve vakumlu kalıp fırınlarında 

     yüksek sıcaklık ve basınç.  

Kullanılan Kumaş : Karbon Fiber Kumaş 600 gr/m2 12k twill  

Kullanılan Reçine : MGS LR285/LH287 Laminasyon epoksi reçine  

Atkı Elyaf  : T700 veya Karbon Fiber HT 12k 800 tex 

 

6. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliğinin nasıl sağlandığı 

Güç sistemimiz olan elektrik motoru ve bataryalarımız yüksek ısıya dayanıklı şekilde 

üretilmiştir. Dünyada elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan sıvı soğutmalı batarya, 

koruma ve yönetim sistemleri bizim aracımızda kullanılmıştır. Elektrikli araç sektöründe öncü 

olan TESLA şirketinin kullanmış olduğu birçok sistemi kendi aracımızda kullandık. Bunun 

sebebi ise daha önce TESLA’nın araçlarında yaşadığı olumsuz durumlarda veya ani ısı 

değişimlerinde göstermiş olduğu başarıdır. Bu sistemlere ek olarak aracımız havalanacağı için 

bataryadan yüksek akım çekilecektir. Çekilen akım dolayısıyla ani ısı değişimi ve yüksek 

sıcaklık ortaya çıkacaktır. Aracımızın bataryalarının, motorunun korunması ve sıcaklığın 

azaltılması için Evaportatif soğutma sistemi kullanılmıştır. Aracımızda kullanmış olduğumuz 

batarya sisteminde bataryalar belirli gruplara bölünerek tasarlanmıştır. Olası elektrik 
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kaçaklarında ve batarya sistemi arızalarında yaralanma veya elektrikten ötürü yaşanacak 

kazaları engellemek adına arıza yapan bataryanın bulunduğu grubun akımını otomatik olarak 

kesecek bir sistem kullanıyoruz. Bu sayede arızalanan bataryanın bulunduğu grubun akım 

akımı kesilerek, diğer batarya grupları ile araç kaza yaşamadan düşük performans ile varış 

yerine gidebilmektedir veya acil olarak en uygun yere iniş yapabilmektedir. Ek olarak 

aracımızın bataryalarını korumak amacıyla yüksek mukavemetli ve yüksek sıcaklığa 

dayanabilen karbon fiber kullanılmıştır. Buna ek olarak batarya sistemi ve karbon fiber 

arasına ısı değiştirici yerleştirilmiştir.  

Aracımızın itki sisteminde helikopter ve benzeri uçabilen sistemlerde kullanılan fırçasız 

DC motor kullanılmıştır. Kullanmış olduğumuz soğutma sistemleri motorda ortaya çıkan ısıyı 

da absorbe etmektedir. Fırçasız motor kullanmamızın sebebi ise sürtünme bu motorda en az 

düzeydedir ve verimlilik çok yüksektir. Bu sayede ihtiyacımız olan performansı elde 

edebilmekteyiz.  

Pervanelerimizin dış malzemesindeki karbon fiber kumaş, epoksi reçine ve laminasyon 

yöntemiyle üretilmiştir. Pervanemizin mukavemet katsayısını yükseltmek için iç yapısında, 

güç ve ağırlık hesabına dayanarak pervane içini epoksi ve köpük dolgu ile doldurarak 

sağlamlık, hafiflik ve mukavemet değerimizi en üst düzeyde tuttuk. Aracımızın pervane 

kanatlarında yapılan ağırlık merkezi çalışmasıyla birbiri ile özdeş olan pervanelerimizin 

dönüşünden ve motor çalışmasında oluşan titreşimin önüne geçilerek uçuş güvenliğini arttırıp, 

çevreye verilen gürültünün azaltılması hedeflenmiştir. Pervanelerimizde olası kırılma, 

parçalanma gibi durumlarda sürücüye ve çevreye zarar vermemesi için aracımızda kanat 

koruyucu halka vardır.    

Aracımız hem uçuş hem karada hareket etmek üzere tasarlandığı için özel üretim lastikler 

kullanılması gerekmektedir. Normal lastikler hem içindeki gaz hem de yapım olarak ağır 

olduğu ve patlama riski olduğu için kullanılamaz. Ayrıca şu an kullanılan lastikler konfor 

olarak zayıf kalmaktadır. Aracımızın tahrik sisteminde lastik olarak havasız, ağır olmayan, 

esneme payı yüksek ve çok daha dayanıklı bir lastik kullandık. Bu sayede yüksek güvenliğin 

yanı sıra uzun ömürlü olmasını da sağladık. Bu lastik sayesinde darbe ve titreşim absorbesi 

konusunda süspansiyonlara destek sağladık. Olası yol problemlerinde veya havada ilerlerken 

herhangi bir materyalden ya da yüksek basınç değişiminden veya hava akımından dolayı 

patlama riskinden oluşacak problemler ortadan kalkmıştır.  
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7. Gürültü azaltma ile ilgili çözümler 

7.1.Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

Günümüz araçlarında kabin içindeki gürültü, motorun çalışmasından dolayı oluşan 

vibrasyon, aracın motor ve bagaj boşluklarından kaynaklanan eko ve lastiklerden ötürüdür. 

Aracımız elektrik motoru kullandığı için, petrol yakıtlı motor kullanan araçlara göre çok daha 

sessizdir ve vibrasyon oluşturmaz. Kullandığımız lastik MICHELIN X TWEEL SSL modeli 

ve yapısından kaynaklı yer sürtünme ve hava sürtünmesinin az olması ses konusunda olumlu 

katkı da sağlamaktadır. Bunun yanında yeni nesil Aerogel yalıtkan malzemesi kullanımı 

sayesinde yüksek performanslı ısı ve ses yalıtımı sağlamaktayız. Aerogel keçe, nem ya da 

sıcaklıktan etkilenmez. Esnek ve mekanik açıdan güçlü, uzun ömürlüdür. Hafif yapısının araç 

performansına etkisi, kolayca kesilebilir ve levha şeklinde kullanılabilirliği aerogel yalıtım 

malzemesini kullanmamızın temel nedenleri olmuştur. Ayrıca şoför, yolcu ve çevresel diğer 

etkenlerle konuşabilmek için şuanda aktif şekilde kullanılan gürültü azaltmalı kulaklıklar 

kullanılmaktadır. Bu kulaklıklar, kulağa mevcut gürültünün oluşturduğu frekansın zıttı bir 

frekans göndererek gürültüyü engellemektedir. 

 

7.2.Çevresel Gürültü 

Aracımız tamamen elektrik motoru kullandığı için çevresel bir gürültüye sebep 

olmamaktadır. Sadece pervaneden kaynaklanan RPM den oluşan rüzgâr sesi vardır. Oluşan 

rüzgar sesini aracımızın pervane kanatlarında yapılan ağırlık merkezi çalışmasıyla birbiri ile 

özdeş olan pervanelerimizin dönüşü sayesinde motor çalışmasında oluşan titreşimin önüne 

geçilerek çevreye verilen gürültü azaltılmıştır. Aracımızda çevresel gürültüyü azaltmak için 

büyük pervane çapı kullanılarak devir azaltılmıştır. Bu sayede pervaneden kaynaklı rüzgar 

sesi azaltılmıştır. Ek olarak günümüzde uçan araçlarda kullanılan kalkış ve yükseklik 

prosedürüne uyarak belirli bir yüksekliğe kadar düşük dereceli ve düşük devirde kalkış 

yapmaktayız. Bu sayede çevre gürültüsü azaltılmıştır.  

 

8. Aracın kullanacağı Seyrüsefer Sistemi ve o sistemin seçilme nedenleri 

Seyrüsefer, havada bulunan bir aracı kalkış anından iniş anına kadar takip edeceği 

sistemlerle emniyetli ve güvenli bir şekilde istenilen konuma getirmek ve heran konumunu 

doğru olarak belirleyebilmektir. Araçta hem yer istasyon temelli hem de uydu temelli 

seyrüsefer sistemi kullanılmıştır. Çünkü iki seyrüsefer sisteminin de kendine göre artı ve 

eksileri vardır. Her iki sisteminde artılarından yararlanarak ve olası siber veya normal saldırı 
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anında bir diğerini kullanabilmek için iki seyrüsefer sistemini de kullandık. Bu sayede en 

güvenli seyrüsefer sistemini elde etmeye çalıştık. Aracımızda kullanılan sistem ile yer 

istasyonu temelli ve uydu temelli seyrüsefer sistemlerinden gelen verileri karşılaştırarak en 

doğru şekilde aracın yer, yön, irtifa gibi önemli verileri elde etmektedir. 

 

8.1.Yer İstasyon Temelli 

Yer istasyonlu seyrüsefer sistemlerinde, uçaklara yayın yapan yer istasyonlarına bağlı 

olarak yer ve yön bulunur. Bu seyrüseferin belirli yardımcıları vardır. ADF (otomatik yön 

belirleme) sistemi ile yayın yapan yer istasyonlarına bağlı olarak yön bulma imkanı 

sağlamaktadır. LF ve MF bandında çalışan bu sistem araçtaki göstergeler vasıtasıyla, aracın 

bulunduğu pozisyona göre istasyonun yönünü göstermektedir. Bir diğer seyrüsefer yardımcısı 

ise VOR’dur. VOR; yerdeki bir istasyondan, kendi etrafında birer derece aralıklarla 360 adet 

radyal adı verilen doğrusal hat üretir. Bu sayede pilot ve araç pilota uçuş esnasında radyal 

bilgisi verir ve bu radyala göre aracın pozisyonunu bildirir. 3 farklı tipte VOR sistemi vardır. 

Aracımızda DVOR sistemini kullanmaktayız. Çünkü diğer iki tipe göre çok daha iyi ve yer 

temelli istasyonun çevresindeki metal yapıların veya araçların sebep olduğu yansımalardan 

kaynaklanan bilgi hatalarının ortadan kaldırılması için geliştirilmiştir. Bir diğer seyrüsefer 

yardımcısı ise DME’dir (radyo seyrüsefer yardımcısı ve mesafe bilgisi veren sistem). DME, 

VOR sistemi ile genellikle birlikte kullanılır. Bu sayede pilot ve araç aynı anda hem radyal 

hem de uzaklık bilgisini elde etmiş olur. Bir diğer seyrüsefer yardımcısı ise olmazsa olmaz 

olan radardır. Radar sayesinde hava trafik kontrolü, etrafında olan araç veya cisimlerin varlığı 

ve uzaklığı tespit edilmektedir. Radar sistemi olarak da SSR sistemi kullanılmaktadır. Bu 

sistem sayesinde istasyona olan uzaklık, yön, irtifa ve araç kimliği saptanır. Araçta ILS (aletli 

iniş sistemi) mevcuttur. Bu system bulut tavanının düşük, görüş ve diğer meteorolojik 

faktörlerinin kötü olduğu durumlarda uçağın piste elektronik cihazlar yardımıyla emniyetli 

olarak iniş yapmasını sağlayan sistemdir. Üç ana yer sisteminden oluşur. Yer belirleyici olan 

localizer sistemi ile aracın ineceği alana doğru şekilde yaklaşmasını sağlar. Glide Path sistemi 

ile iniş noktasına doğru açıyla alçalmasını ve inmesini sağlar. Marker ile de alçalma esnasında 

iniş alanına ne kadar mesafede olduğunu bildirir. Yer istasyon temelli seyrüsefer sistemleri 

güvenli ve tehlikesiz alanda uçuş yapmak için son derece uygundur. Fakat olası bir siber veya 

normal saldırı anında, istasyon ile bilgi alışverişi yapılamadığı zaman kazalar, yanlış yerlere 

iniş yapmak veya hava trafiğinin kontrol edilememesi gibi sonuçlara neden olabilir. ÖTF’ de 
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STM tarafından geliştirilen OpsEye sistemini kullanmaktaydık. Bu sistem araçtan çok 

havalimanı veya iniş bölgelerine hitap etmektedir. Bu yüzden bu sistemden vazgeçildi. 

 

8.2.Uydu Temelli 

Aracımızda uydu temelli olarak GNSS (küresel uydu seyrüsefer sistemi) kullanan 

Ataletsel Seyrüsefer Sistemi kullanılmaktadır. Sistem uydu ve kendi hafızasındaki coğrafi 

verileri kullanarak anlık konum, hız ve yönü hesaplamaktadır. Bu sistem tıpkı yerini 

bildiğimiz ama ışıkları kapalı bir odada lamba anahtarını bulmaya benzer. Uydudan gelen 

GPS sinyalinin kesilmesi veya sabote edilmesi durumunda sistem elindeki verileri, coğrafi 

veriler ile karşılaştırarak herhangi bir sinyale ihtiyaç duymadan hassas ve doğru bir şekilde 

konumunu belirleyebilir. Aselsan’ın üretmiş olduğu ANS-600 hava navigasyon sistemi 

sayesinde araç, bütünleşik, ataletsel yalnız gps-navigasyon çözümü, manyetik değişim, rüzgâr 

hızı ve yönü hesaplaması, hareket algılama fonksiyonu, sıfır hız güncellemesi, konum 

güncellemesi, uçuş kontrol filtreleri, yönelim durum bildirimi, gps kol kaçıklığı, referans 

nokta kol kaçıklığı düzeltmesi gibi özellikleri kazanmıştır. 

 

9. Aracın Güvenlik – Emniyet ile alakalı çözümler 

9.1.Uçuş Güvenliği 

Gökbörümüzde öncelikle paraşüt, fırlatma koltuğu, aletli iniş sistemi gibi günümüzde 

de kullanılan ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün kabul ettiği uçuş güvenliği 

standartlarını kullanıyoruz. Bu standartlar hem yolcuların hem sürücünün hem de çevredeki 

araç ve insanların güvenliğini sağlamak üzere belirlenmiştir. Olası kaza anlarında araç 

otonom olarak öncelikle havada durup duramadığını kontrol etmektedir. Eğer araç havada 

durabiliyorsa acil olarak en uygun şekilde iniş yapar. Bu sayede oluşabilecek elektriksel 

kazaları engellemeye çalışmaktadır. Eğer araçta elektriksel olarak arıza varsa veya araç 

havada savruluyorsa koltukların yanında ve ön panelde bulunan tuş sayesinde aracın 

arkasında bulunan kapı patlatılarak aracın içindeki paraşüt açılmaktadır. Bu paraşüt sayesinde 

araç yere kolayca inebilmektedir. Araçta paraşütte arızalandıysa veya araçtan acil şekilde 

çıkılması gerekiyorsa (örneğin araçta yangın) yine koltukların yanındaki tuş sayesinde 

fırlatma koltukları devreye sokulur ve acil olarak yolcular dışarı çıkartılır. Fırlatma 

koltuklarında da ayrı paraşüt bulunmaktadır. Burada bahsettiğimiz fırlatma koltuğundan 

kastımız savaş uçaklarında kullanılan koltuk patlatma sistemiyle pilotu kurtaran sistemin 

değişik bir versiyonudur. Bu sistemden özgün yönlerimizde de bahsettik. Bu sistem şu şekilde 
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çalışmaktadır: Aracımızdaki pilot ve yolcunun oturduğu koltuğun araç içerisinde ileri geri 

gidebilme kabiliyeti vardır. Tehlike anında aracımızın içerisine giriş yaptığımız arkadaki kapı 

hızlı bir şekilde açılmakta ve koltuk ileri geri gitme ve basınçlı gaz tüpü mekanizmasıyla 

pilotu ve yolcuyu koltuk ile birlikte araçtan dışarıya fırlatmaktadır. Burada koltuk içine 

gömülü paraşüt bulunmaktadır. Emniyet kemerini taktığı sürece pilot her zaman güvendedir. 

Koltuğu araç içerisinden ayıran sistem hidrolik bir sistemdir. Hidrolik sistem sadece tehlike 

anında çalışır. Küçük bir pistondur. İçinde gücü hapseder ve tehlike anında koltuğu aniden 

araç dışına atacak şekilde iter. Kullandığımız seyrüsefer sistemleri sayesinde aracımız 

etrafındaki diğer araçları tanıyabilmektedir ve mesafesini görebilmektedir. Bu sayede 

çevreden gelen yabancı araçları tanıyabilmektedir. Bu araçlardan uzaklaşabilir veya onlardan 

gelen bağlantıları engelleyebilir. Aracın havadayken, bir pervanesi kırıldığı anda çaprazında 

bulunan pervanenin gücü kesilerek, kalan diğer iki pervaneye yüksek güç verip aracı dengeli 

bir şekilde havada tutmaya veya en acil şekilde yere indirmeye programlanmış otonom bir 

sistemi vardır. Aracımızda kullanmış olduğumuz batarya sisteminde bataryalar belirli gruplara 

bölünerek tasarlanmıştır. Olası elektrik kaçaklarında ve batarya sistemi arızalarında 

yaralanma veya elektrikten ötürü yaşanacak kazaları engellemek adına arıza yapan bataryanın 

bulunduğu grubun akımını otomatik olarak kesecek otonom bir sistem kullanıyoruz. Bu 

sayede arızalanan bataryanın bulunduğu grubun akım kesilerek, diğer batarya grupları ile araç 

kaza yaşamadan düşük performans ile varış yerine gidebilmektedir veya acil olarak en uygun 

yere iniş yapabilmektedir. Aracımızda uçuş için belirli prosedürleri yerine getirmek 

gerekmektedir. Bunun için sürücüler kısa süre eğitim almaktadır. Bu sayede aracı nasıl 

uçuracaklarını veya acil durumlarda ne yapacaklarını bilmektedirler. 

9.2.Siber Güvenlik  

Aracımızda siber güvenlik olarak ASELSAN tarafından üretilen sistemleri 

kullanıyoruz. ASELSAN’ın üretmiş olduğu Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi 

(HEHSİS) ve RF (jamming) Karıştırma Sistemi sabit ve döner kanatlı hava platformları için 

geliştirilen entegre sistemlerdir. Bu sistemler aracı, dinamik tehdit ortamında aldatma ve 

karıştırma sağlayan RF enerji gönderimi, Hassas yön tespiti ve ileri teknolojili RF Karıştırıcı 

sistemi ile çoklu tehditlere karşı yüksek etkinlik, 360°'de tehdit takibi ve tehdide özel 

karıştırma, Radar İkaz Alıcısı Sistemi (RWR), Lazer İkaz Alıcısı Sistemi (LWR), Karşı tedbir 

Atma Sistemi (CMDS), Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemi (RFJ) gibi siber saldırı potansiyeli 

olan her türlü sisteme karşı koruma sağlar. Kullandığımız seyrüsefer ve ASELSAN sistemleri 

sayesinde aracımızda radyo sinyal bozucu(jamming) veya sahtecilik saldırılarından(spoofing) 
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yüksek oranda koruma sağlamaktadır. Hatta tehlike anında araç için sinyal bozucu ve sinyal 

yanıltıcı kullanarak aracın güvenliğini sağlamaktadır. Sistem gelen bağlantıları tanır ve buna 

göre bilgi alışverişi sağlanır. Sahtecilik saldırılarından korunmak için antenlerimiz araç 

dışından görünmemektedir. Kullandığımız sensörler sayesinde sinyalde parazit, sıkışma veya 

sahtecilik tespit edilir. Eğer gelen bağlantı belirlenen gürültü seviyesi üzerindeyse veya sensör 

sahte bağlantıyı yakaladığı anda bağlantı sonlandırılır. Araç olası ele geçirilmelere karşı 

istendiği taktirde otonom kısmı ön panelde olan tuş sayesinde kapatılıp tamamen manuel 

sürüş moduna geçebilir. 

 

10. Sistemin seyrüsefer, iniş ve kalkış için kullanacağı yöntemler 

Dünya’da yaygın olarak kullanılan Aletli İniş Sistemi (ILS)’ni aracımızda kullanıyoruz. 

İniş ve kalkış noktalarına yerleştirilmiş vericiler sayesinde normal ve zorlu hava koşullarında, 

görüşün kısıtlı olduğu yerlerde aracın elektronik cihazlar yardımıyla iniş noktasına 

yaklaşmasını ve güvenli iniş kalkış yapmasını sağlar. Sürücüye istikamet ve doğru iniş 

bilgisini verir. Bu sistem sürücüye büyük ölçüde yarar sağlar. Üç ana yer sisteminden oluşur. 

Yer belirleyici olan localizer sistemi ile aracın ineceği alana doğru şekilde yaklaşmasını 

sağlar. Glide Path sistemi ile de iniş noktasına doğru açıyla alçalmasını ve inmesini sağlar. 

Marker ile de alçalma esnasında iniş alanına ne kadar mesafede olduğunu bildirir. Araç el ile 

indirilmek istenirse de aracın etrafında mesafe ve yer ölçebilen sensörler mevcuttur. Bu 

sensörler ve uçuş joyistiği sayesinde araç yere yavaşça indirilmeye başlar. Motorlar otonom 

bir şekilde, pervanelere aktarılan gücü yere yaklaştıkça azaltmaya devam eder. Uydu temelli 

Ataletsel seyrüsefer sisteminde aracın duruşu, yüksekliği, yönü, nerede olduğu gibi önemli 

parametreleri kullanmış olduğumuz ASELSAN yapımı ANS-600 navigasyon sistemi 

sayesinde anlık olarak tespit edebilmekteyiz. Araçta yükseklik için lazer altimetre de 

kullanmaktayız. Bu altimetre, radar altimetreye göre çok daha hassas ölçüm yapabilmektedir. 

Kullanılan altimetre, METEKSAN tarafından üretilmektedir. Düşük güç harcar ve santimetre 

mertebesinde ölçüm doğruluğu verir. 

 

11. Tasarlanan araç ile ilgili sıralanan performans değerleri ve doğrulaması 

11.1.  Yolcu kapasitesi 

Mevcut pil teknolojileri gereğince aracımız daha uzun mesafe gidebilmesi için 2 

kişilik tasarlanmıştır. 
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11.2.  Yakıt tipi ve kapasitesi (elektrik, benzin, vb.) 

Çevre dostu, ekonomik, benzinli ve dizel motorlara göre daha uzun ömürlü, sessiz, 

verimi yüksek olduğu için Elektrik motorunu tercih ettik.  

Yakıt tipi olarak batarya (elektrik enerjisi) kullandık. 

Batarya kapasitemiz 100 kWh’tır. 

 
11.3.  Kalkış ve uçuş için gerekli güç 

520 kg (5101.2 Newton) ağırlığındaki aracımızı kaldırabilmek için gereken 238 

kW’lık gücü elde edebilmek için 3 pervaneli toplam 4 adet elektrik motoru kullandık. 

Ayrıca maksimum irtifamız olan 300 metrede 100 km/s hızda ihtiyacımız olan güç 

494 kW’tır. Bu değerler doğrultusunda güvenlik amacıyla motorun toplam gücü olan 

592 kW alınarak sağlanmıştır. 

 
11.4.  Araç ağırlık kırılımı ve bu ağırlığı taşıyabilecek pervane, kanat vb. 

boyutlandırması 

T= (π/2 * D2 * ρ * P2)1/3 

 

Buradaki formülden P çekilerek Aracın kalkması için gereken gücü 238 kW 

buluyoruz. 

 
Fdirenç,max= m * ½ * ρ * V2 * Sw * CD 

 

Uçuş için gereken gücü bulmak için Fdirenç,max formulünü kullandık. Buradan elde 

edeceğimiz değer 100 km/s ve 300 metre irtifada aracımız üzerine etkiyen direnç 

kuvvetidir. Sonuç olarak F kuvvetini 3185 Newton olarak buluyoruz. Bu değer ile 

araç ağırlığımızı toplayıp 1. denklemde yerine yazarak P gücünü tekrardan elde 

ediyoruz. Aracın maksimum uçuş performansında gereken gücü 494 kW olarak 

buluyoruz. Burada ulaşmamız gereken gücü kullanmış olduğumuz 100 kWh’lik 

bataryamızdan sağlıyoruz. Bu gücü 4 elektrik motoruyla ve 1.1 metre çapında 3 

kanatlı pervaneler ile sağlıyoruz. Ayrıca bu uçuş koşullarında herbir kola ve 

pervaneye düşen ağırlık kuvveti 2071.5 Newtondur.  
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 Her bir kolun ağırlık kırılım değeri 857 MPa’dır. Kullanmış olduğumuz Karbon-

Fiber mukavemet değeri 3000 MPa’dır. Buradaki değerlerden aracımızdaki 

emniyet-güvenlik ve kırılım katsayısını 3.5 olarak buluyoruz. 

 
12. Maliyet hesaplamaları 

12.1. Sabit Maliyet 

i. Pervane x4 = 440 $ 

ii. Motor x4 = 3000 $ 

iii. Pil-Batarya (Toplam 5000 adet) = 25000 $ 

iv. Lastik x4(Michelin X Tweel) = 4000 $ 

v. Batarya Yönetim Sistemi = 1000 $ 

vi. Koltuklar + Döşemeler = 500 $ 

vii. Müzik Sistemi + Multimedia + Eğlence Sistemi = 2000 $ 

viii. Aydınlatma Sistemi = 1000 $ 

ix. Cam = 500 $ 

x. Paraşüt + Güvenlik Donanımı = 2000 $ 

xi. Güvenlik + Seyrüsefer Sistemleri = 2000 $ 

xii. Kompozit Gövde Malzemesi = 4500 $ 

Toplam Sabit Maliyet = 45940 $ 

12.2. Değişken Maliyet 

i. Pervane x4 = 440 $ 

ii. Lastik x4 = 4000 $ 

iii. Pil-Batarya = 25000 $ (Batarya yönetim sisteminin yıllık rutin kontrolü de dahildir.) 

iv. Paraşüt (Paraşüt belirli süre bakım(kontrol) maliyeti ya da değişim gerekiyorsa 

değişim maliyeti) = 2000 $ değişim – 200 dolar bakım(kontrol) 

-5000 Şarj Döngüsü 

 -500000 km veya 10 yıl 

 -5000 saat uçuş süresi 

 

 Toplam Değişken Maliyet = 31640 $ 
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13. Gereksinim Doğrulama Metotları 

İSTER GEREKSİNİM DOĞRULAMA 

Pilot ve Yolcu Araçta 
oluşan hareket ve 
sarsılmalardan 
etkilenmeyecektir. 

Pilot ve Yolcuyu güvenli 
bir şekilde tutacak 5 
noktalı emniyet kemerimiz 
araç kabini içerisinde 
mevcuttur. 

Kullandığımız 5 noktalı emniyet 
kemeri pilot ve yolcuyu sıkı ve güvenli 
şekilde tutmaktadır ve araç 
hareketlerinde oluşabilecek 
sarsılmalardan hiçbir şekilde 
etkilenmemektedirler. 

Kullanıcı araç içinde 
pervane ve dış 
gürültüden 
etkilenmeyecektir. 

Araçta iç yalıtım 
mevcuttur ve buna ek 
olarak kullanıcı uçuş 
esnasında uçuş kulaklığı 
(Head-set Kulaklık) 
takacaktır. 

Kulaklıklar kulağa mevcut gürültünün 
oluşturduğu frekansın zıttı bir frekans 
göndererek gürültüyü engellemektedir. 
Bu sayede kullanıcının işitme kaybı 
yaşamasının önüne geçilmektedir. 

Lastikler araçta 
oluşabilecek sarsılma 
ve hareketleri en aza 
indirgemelidir. 

Karada konfor ve güvenlik 
sağlar. Aerodinamik yapısı 
sayesinde her anlamda 
avantajlıdır. 

X TWEEL lastiklerimiz de patlama 
riski yoktur ve bu özellik ekstra 
maliyet oluşturmaz. Araç 
süspansiyonuna destek olan 
süspansiyon özelliği sayesinde 
konforlu bir sürüş sağlayabilmektedir. 

Araç ağırlığından 
kazanç sağlanmalıdır. 

Karbon-Fiber malzeme 
kullanılmalıdır. 

Karbon-Fiber malzeme kullanmamız 
bize araç ağırlığımızda kazanç 
sağlıyor. Diğer aksamlar ve parçalarda 
bu malzemeyi kullanmamız bize 
mukavemet direnci ve hafiflik 
sağlamaktadır. 

Tehlike anında 
kullanıcı güvenliği 
sağlanmalıdır. 

Paraşüt ve ekstra güvenlik 
sistemleri kullanılmalıdır. 

Paraşütlerimiz koltuklara entegre 
şekildedir. Tehlike anında koltuklar 
araç içerisinden dışarıya fırlatılarak 
aynı anda paraşütte devreye girerek 
kullanıcı güvenliği sağlanmaktadır. 

Kullanıcı araç kabini 
içerisinde her türlü 
bilgi, detaya 
ulaşabilmelidir ve 
araç içinde uçuş-sürüş 
esnasında sıkıcı 
gelmemelidir. 

Pilotun araç içinde kolay 
ulaşabileceği hayalet ve 
dokunmatik ekran paneller 
olmalıdır. Eğlence sistemi 
olmalıdır. 

Hayalet ekranlardan araç ile ilgili her 
bilgiye ulaşabilecektir. Dokunmatik 
ekranlardan araç ile ilgili tüm 
sistemleri kontrol edebilecektir. 
Eğlence sistemi ve multimedya 
sistemleri sayesinde yolcu sıkıcı araç 
içi konforsuzluğu yaşamayacaktır.  

Aracın çevreci olması 
gereklidir ve tehlike 
oluşturmamalıdır. 

Elektrik enerjisi daha 
ekonomik ve çevreci 
olduğundan tercih 
edilebilir. Batarya koruma 
sistemleri kesinlikle 
kullanılmalıdır. Tüm 
tehlikeler göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Kullandığımız batarya sistemi 
sayesinde pillerden oluşabilecek 
herhangi bir tehdit söz konusu değildir. 
Gerek batarya soğutma sistemi gerekse 
enerji dalgalanmasından oluşabilecek 
yüksek akım koruyucu röle ve otonom 
sistemimiz sayesinde batarya 
güvenliğimiz en üst seviyededir.  
Aracımız %100 elektrikli olduğundan 
dolayı çevre dostudur. 
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Araç boyutları 
günümüz karayolları 
azami şerit genişliğine 
uygun olmalıdır. 

Karayolları azami şerit 
genişliği 3,5-3,75 
olduğundan araç boyutları 
bu değerlere uygun 
olmalıdır. 

Gökbörümüz boyut olarak iki tekerlek 
merkezi arası 1600.2 mm, boyuna 
2357,2 mm, enine kollar açıkken sürüş 
modunda tekerlekler dıştan dışa 1959,9 
mm, enine araç boyutu 1200 mm, araç 
yüksekliği 1374.5 mm’dir. Bu 
boyutlarda aracımız Karayolları azami 
şerit genişliğine uymaktadır. 

Araç havada ve 
karada gidebilmelidir. 

Karada gidebilmek için 
tekerlek, hava uçuş için ise 
pervaneli bir sistem 
gereklidir. 

Gökbörümüzde kullandığımız 
tekerleklerde 2 görevi de yerine 
getirebilmektedir. Karada sürüş için 
tekerlek olarak kullanıyoruz. Havada 
uçabilmek için ise pervanelerimizi 
aktif hale gelerek uçuşumuzu 
gerçekleştiriyoruz. 

Araç içinden dış çevre 
tamamen 
görülebilmelidir ve 
kontrol 
edilebilmelidir. 

Kamera sistemi ile kontrol 
edilebilir. Camlardan 
dışarısı görülebilir. 

Aracımızda dikiz aynası mantığıyla 
çalışan kamera sistemi kullandık. Bu 
kameralar ile aracın etrafını tamamen 
içerideki hayalet ekranlarımızda 
görebiliyor ve kontrol edebiliyoruz. 

Aracımız tasarım 
olarak kollarının 
dönebilmesi için 
yerden belirli bir 
mesafede 
yükseltilmelidir. 

Piston mantığıyla çalışan 
ayaklar bu görevi 
gerçekleştirecektir. 

Gökbörümüzün uçabilmesi için kolları 
90º ters mühendislikle yukarı 
dönecektir. Bu sistemin çalışabilmesi 
için tekerleklerin yerden bağlantısını 
koparmamız gerekiyor. Burada 
ihtiyacımız olan yüksekliğe 
ayaklarımız ve pistonlar ile belirli bir 
mesafeye yükseltiyoruz ve 
kollarımızın dönüşünü 
gerçekleştiriyoruz. 

Pilotta oluşabilecek 
bir rahatsızlık ve 
sağlık durumunda 
2.yolcu pilot yerine 
geçebilmeli ve uçuş ya 
da sürüşü 
gerçekleştirebilmedir. 

Koltuklar araç içerisinde 
hareket edebilmeli ve 
konum değiştirebilmelidir.  

Tasarımı bize ait olan koltukların 
çalışma prensibi bize oldukça fazla 
avantaj sağlıyor. Araç içerisinde belirli 
bir rotada konum değiştirebiliyor yani 
hareket edebiliyor olmaları yolcu ve 
pilot arasındaki geçişleri 
kolaylaştırmaktadır. 

Araç dış 
müdahelelere karşı 
korunmalıdır. 

Hacklenmeye karşı Anti-
Hack yazılımı ve aracı 
korumak için gereken 
sistemler kullanılmalıdır. 

Aracımızda bulunan Anti-Hack 
yazılımı araca dıştan gelen 
müdahalelere karşı korunmasını sağlar. 
Eğer otonom sistemimiz ele geçirilme 
gibi bir risk olur ise Kokpitte bulunan 
tek bir tuş ile tüm otonom sistemler 
devre dışı bırakılabiliyor ve manuel 
sürüşe geçilebiliyor. Araç tehlike 
anında Jamming ve Spoofing 
yapabiliyor. 
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Araç hareketi için 
gerekli olan güç ve 
yakıt  

Bataryadan gelen elektrik 
enerjisi 

Bataryadan gelen elektrik enerjisi 
sayesinde aracın motorlarında dönüş 
sağlanmaktadır. Bu dönüşte aracın 
tekerleklerinin ve pervanelerinin 
hareket etmesi için gerekli gücü verir. 

Bataryalar 
oluşabilecek tehditlere 
karşı korunmalıdır. 

Batarya ünitesi yüksek 
sıcaklıklara ve darbelere 
karşı mukavemetli 
olmalıdır. 

Batarya ünitesinin iç ve dış yalıtımında 
yüksek mukavemetli kompozit 
malzemeler kullanılmıştır. Kaza 
anlarında günümüzdeki arabalarda 
kullanılan darbe emici şasi sisteminin 
batarya dışına koruyucu olarak entegre 
edilmiş sistemi sayesinde kazada 
bataryalar zarar görmeyecektir ve 
patlama riski en aza inecektir. 

 

14. 2019 Teknofest Uçan Araba Tasarım Yarışması (Finalist Takımımız)  

 
2019’da Uçan Araba Tasarım yarışmasında ilk 10’a kalarak finalist takımlardan birisi 

olduk. Geçtiğimiz seneki bilgi, birikim ve tecrübelerimize güvenerek bu sene daha iyi 

hazırlanarak 2020 Uçan Araba Tasarım yarışmasına da katıldık. 2019’daki yarışmada 

sunduğumuz tasarım ve diğer detaylardan daha farklı bir yapı ile bu sene karşınızdayız. 

Tasarımımız ve sistemlerimiz tamamen değişmiştir. Sadece çalışma sistemi olarak bazı 

benzerliklerimiz mevcuttur.  

 

15. Ön Tasarım Raporuna Göre Yapmış Olduğumuz Revizyonlar 

 
i. Aracımızın performansını arttırmak için lastik çapı ve buna bağlı olarak pervane 

çapı büyütüldü. (800 mm iken 1100 mm olmuştur.)  

ii. Aracımızın ayaklarında oluşabilecek dengesizlik veya en küçük bir tehlikeyi göz 

önünde bulundurduğumuz için ayak sistemini ağırlık merkezine denk gelecek 

şekilde revize ettik. 

iii. Pervane kanat sayımız araç uçuş performansının arttırılması, RPM değerinin ve 

gürültüsünün ayarlanması, itki kuvvetinin yükseltilmesi için 5’ten 3’e 

düşürülmüştür. 

iv. Aracımız tek kişilikten iki kişiliğe çıkarılmıştır. 

v. Tasarladığımız koltuk sistemi sayesinde kokpit içerisinde koltuklar raylı sistem 

üzerinde belirli rotada konumlandırılabilir. Koltuk yan tuşları sayesinde bu hareket 

gerçekleştirilebilir. İsteyen kullanıcı pilot olabilir. 
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vi. Ön Tasarım Raporunda aracımızda bulunmayan ve yeni eklenen Eğlence ve 

Multimedya Sistemleri araç kokpit içi tasarımımıza eklenmiştir. 

vii. Karada sürüş için gerekli görülmese de arabayı uçurmak için gerekli olan bir uçuş 

eğitimi şartı getirdik. Bu uçuş eğitimi orta seviye bir eğitimdir. Uzun zaman aralığı 

gerektirmeyen, isteyenin Gökbörümüzü kullanabilmesi için alacağı bir eğitimdir. 

viii. Aracın dış yapısal tasarımında Aerodinamik iyileştirmeler yapılmıştır. 

ix. Batarya koruma sistemleri geliştirilip ekstra soğutma ve koruma materyalleri 

eklenmiştir. 

x. Araca dışardan gelecek tehditlere karşı Anti-Hack yazılımı ve Otonom sürüşten 

istenildiği takdirde manuel sürüşe geçmeyi sağlayan tek tuş fonksiyonu kokpit 

kontrol ünitesine eklenmiştir. 

xi. İniş-kalkış sistemlerimiz geliştirildi. Altimetre eklendi. Seyrüsefer sistemleri 

değiştirilip geliştirildi.  

xii. Aracın uçuş ve yolcu güvenliği için yeni sistemler eklendi ve halihazırda bulunan 

sistemler üzerinde iyileştirmeler yapıldı. 

xiii. Güç-İtki-Tahrik sistemleri ve bu sistemlerin güvenilirliği baştan sona değiştirildi. 

xiv. Elektrik motorlarımız değiştirildi. Performans değerlerimiz artırıldı. 

Motor gücü 90 kWh’den 100 kWh’ye, 340 Kw’den 592 kW’ye çıkartılmıştır. 

xv. Aracın kullanıcıya sağladığı faydalar artırıldı ve iyileştirildi. 

xvi. Alt sistemlerimizde iyileştirmeler yapıldı. 

xvii. Yeni gürültü azaltma sistemleri ve ekipmanları eklendi.  

xviii. Maliyetlerimiz de daha detaylı piyasa araştırması yaparak tüm parça fiyatlarımız 

tek tek yazıldı. 

xix. Gereksinim doğrulama metotları tablo haline getirilerek aracımızın tüm parçaları 

adına baştan sona tekrar yazıldı. 
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16. Tasarım görselleri 

 
 

 
 

GÖRSEL 1  
( GÖKBÖRÜ UÇUŞ ANINDA ) 

 

 
 

GÖRSEL 2  
( 3D PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ ) 
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GÖRSEL 3 
 ( 3D PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ ) 

 

 
 

GÖRSEL 4  
( 3D UÇUŞ MODU ÖN GÖRÜNÜŞ ) 
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GÖRSEL 5  
( 3D UÇUŞ MODU YAN GÖRÜNÜŞ ) 

 

 
 

GÖRSEL 6  
( 3D SÜRÜŞ MODU AYAKLAR AÇIK GÖRÜNÜŞ ) 

 
 



 

22 
 

 
 

GÖRSEL 7 
 ( 3D UÇUŞ MODU ÜST GÖRÜNÜŞ ) 

 
 

 
 

GÖRSEL 8  
( 3D AYAKLAR AÇIK UÇUŞ MODUNA GEÇİŞ HAZIRLIĞI ) 
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GÖRSEL 9 
 ( 3D UÇUŞ MODUNA GEÇMİŞ HALİ ) 

 

 
 

GÖRSEL 10 
 ( 3D UÇUŞ DETAY PERSPEKTİF ) 
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GÖRSEL 11 
 ( SÜRÜŞ MODU YAN GÖRÜNÜŞ ) 

 

 
 

GÖRSEL 12  
( 3D SÜRÜŞ MODU ÖN GÖRÜNÜŞ ) 

 



 

25 
 

 
 

GÖRSEL 13  
( KOKPİT İÇİ YERLEŞİM VE DETAYLAR ) 

 

 
 

GÖRSEL 14  
( BATARYA ÜNİTESİNİN ARAÇDAKİ YERİ VE  

TEKERLEK PERVANE EXPLODE HALLERİ ) 
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GÖRSEL 15 
( UÇUŞ MODU 2D ÇİZİM 3 GÖRÜNÜŞÜ VE ARACIN GERÇEK ÖLÇÜLERİ ) 

 

 
 

GÖRSEL 16 
( SÜRÜŞ MODU 2D ÇİZİM 3 GÖRÜNÜŞÜ VE ARACIN GERÇEK ÖLÇÜLERİ ) 
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17. Kaynakça  

www.tubitak.gov.tr 

https://www.michelintweel.com/  

https://www.aselsan.com.tr/  

https://www.stm.com.tr/ 

https://www.wikipedia.org/  

https://www.tesla.com/  

https://www.ssb.gov.tr/  

https://www.yalteksan.com.tr/  

https://www.kompozitshop.com/ 

www.apcprop.com 

www.tesla.com 

www.wikipedia.org 
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