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1.Soru:  Tasarımınızın genel tanımını yapınız. 

   UÇAN ARABA: Hem karada hem havada rahatlıkla seyredebilen elektrik motorlu döner 

kanatlı araçtır. Aracımı SOLİDWORKS programı ile tasarladım. Finale kadar ARDUİNO ile hareket 

katmayı ve 3D yazıcıda basmayı düşünüyorum. Uçan arabamın ismi TAYYAREX’tir. 

   Uçan araba döner kanatlı 4 pervaneden oluşmaktadır. Bu şekilde tasarlamanın en önemli 

sebebi kalkış mesafesi olmamasıdır. Dikey kalkış iniş olduğu için aracın havalanmasını gerektirecek 

bir piste ihtiyaç yoktur. Karada da elektrik motoru ile gidecektir. 

   Tasarladığım uçan araba en fazla 1000 metreye çıkacak şekilde planladım. 

Karada ve havada 100 km/s hızla gitmesi planlanmaktadır. Otomatik pilot GPS’ten yol bilgisi 

alacak şekilde tasarladım. 

   Siber güvenlik için kimlik doğrulama, parmak izi tarayıcı, yüz tarayıcı ve göz tarayıcı olması 

planlanmaktadır. Ayrıntılı olarak ‘Siber Güvenlik’ başlığı altında inceledim. 

   Araç elektrik motorlu bir araçtır. Elektrik istasyonlarından şarj edilir. Havacılık atölyesinde 

güneş enerjisiyle çalışan bir uçak tasarlanmıştı. Orada gördüm ki uçan bir cihazda mevcut solar 

sistemler beklenilen performansı göstermemektedir. Güneş panellerinden elde edilen enerji araca 

uyguladığı ağırlığa değmiyor. 

Oto pilot sistemi olması planlanmaktadır. 45 dakika havada kalması planlanmaktadır.  

  Arabanın kaputu karbon fiberdir, çelikten 4 kat daha hafiftir. Çelikten 3 kat daha iyi dayanım 

göstermektedir. Arabanın ön- arka ağırlık merkezini iç donanımıyla eşitleyeceğim. Yani motorlar 

arkada, yolcu kabini ( yolcu+ kontrol panelleri+ direksiyon…) önde olacak şekilde ağırlık merkezini 

dengelemek istiyorum. 

   Pervanelerin ağırlık merkezini de ortada bir yayla (sadece görüntü olarak, fonksiyonu yok, 

yaylanmayacak. Sabit) dengeledim. Görüntü olarak hoş bir tasarım yaptım. 

   Arabamın görüntüsünü oval kıvrımlar oluşturmaktadır. Bunu aerodinamik bir araç olsun diye 

yaptım. Ön ve yan camlar siyah filmli camlardır. Dışarıdan içerisi gözükmez. 

2.Soru: Tasarımınızı alt sistemleri ile birlikte açıklayınız. 

ALT SİSTEMLER 

DIŞ YAPISALI (GÖVDE) 

  GÖVDE: Gövdede Karbon Fiber kullandım Çünkü diğer malzemelere göre hafif ve dayanımı 

yüksektir. Karbon fiberin yoğunluğu 2,27 g / cm3’tür, çelikten daha hafif, 5 kat daha güçlü ve 2 kat 

daha serttir. Günümüzde Karbon Fiberin kullanım alanı gelişmektedir. Örnek olarak özel üretim 

performans arabalarda kullanılmaktadır. Karbon fiberi ilk olarak Bilim ve Sanat merkezinde havacılık 

kulübünde tanıdım. Üst sınıflardaki abilerim bir prototip uçak yapıyorlardı. Bu uçağın burun kısmını 



karbon fiber malzemeyle kaplayıp üzerine epoksi döktüler. Sonucu çok şaşırtıcıydı. Hem çok sağlam 

hem de çok hafif olmuştu. Ben de bu çalışmalardan esinlenerek Uçan Arabamı karbon fiberle 

kaplamaya karar verdim. Bazı bölgelerinde yüksek kalite plastik kullandım. Lamba, far ve benzeri. 

.Poliüretan, Polipropilen ve Poliamid malzemelerin hafiflik ve dayanıklılık özelliği olduğu için 

bunları kullandım. 

CAMLAR VE KAPI: Uçan arabamın giriş kapısı ön cam bölgedir. Yukarı doğru açılmaktadır.   

Görselde mevcuttur.(görsel-1-2, sf 24) Zorlu hava koşullarına dayanabilir bir malzeme olmalıdır. 

Yüksek sıcaklık ve soğukluğa dayanıklı olması gerekir. Uçan arabam için hafif ve mekanik özellikleri 

daha güçlü malzemeye ihtiyacımız vardır. Bu sebepten, uçan arabamın cam bölgeleri (ön cam aynı 

zamanda araca giriş kapısı ve yan camlar) fiber kompozit malzeme olacaktır. Kompozit malzemeler 

hem hafif hem de dayanıklı olduğu için kullanışlıdırlar. 

  Ayrıca  ihtiyaca göre malzeme üretimi yapılacaktır. Örneğin yıldırım çarpmasından 

etkilenmeyecek, doğal olaylardan daha az etkilenecek, mesela üzerinde yağmur damlalarını 

tutmayacak yeni malzeme tasarlamak istiyorum. Tasarlamak istediğim malzemenin manyetik, 

mekanik ve elektriksel özellikleri üst seviyede olması için uğraşıyorum. Örnek olarak Grafen’i 

verebilirim. Seyrettiğim bir videoda, Uzay ve Havacılıkta kullanılan malzemeler konulu E 

konferansta grafen den bahsedilmişti. Ben de bu maddeyi araştırdım ve şu bilgilere ulaştım. Grafen, 

FET (Field Effect Transistor) uygulamaları, sensörler, saydam elektrotlar, fotodedektörler, güneş 

panelleri, enerji depolama aygıtları, polimer kompozitleri ve nano kompozitler, hidrojen depolama, 

yakıt hücreleri, absorbent, katalizör destek malzemesi, ısı transfer malzemesi, kapasitörler, havacılık, 

otomotiv, enerji ve bataryalar gibi geniş uygulama alanlarında yer alabilmektedir.1 Aynı zamanda 

Grafen kaplamalar hidrofobik olarak dirençlidirler.2 Bu yüzden cam yüzeylerde kullanılmaktadır. 

Ben de aracımın cam bölgelerini hidrofobik Grafen kaplamasıyla kaplayacağım. Böylelikle yağış 

olduğunda camlar üzerinde su tutmayacaktır ve görüşü etkilemeyecektir. 

 

KAFES SİSTEMİ (DÖNER KANATLARI ÇEVRELEYEN): Uçan arabamda döner kanatları 

olası darbeden, saldırıdan koruyan bir kafes sistemi tasarladım. Pervanelerden olası bir parça kopması 

durumunda bu parçaların etrafa dağılmasını da önlemektedir. Bu sistem aynı zamanda uçan kuş 

türlerinin pervanelere takılıp yaralanmaması veya hayatını kaybetmemesi açısından da faydalı bir 

sistem olmuştur. Tek dezavantajı araca yapacağı ağırlık olmasına rağmen, güvenlik ve canlıların 

hayatı daha ön planda olduğu için böyle bir sisteme ihtiyaç olduğunu düşündüm. 

 

                                                           
1 https://malzemebilimi.net/grafen-uretimi-ve-kullanim-alanlari.html  
2 https://malzemebilimi.net/grafen-nanokaplama.html  
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İÇYAPISALI (KABİN İÇİ) 

Direksiyon: Uçan arabanın karada kontrolünü sağlayan, üzerinde çeşitli sistemleri açan- kapayan 

düğmeler bulunan, çok fonksiyonlu kumanda görevi gören dairesel şekle sahip bir araçtır. 

Ekran: Karada ve havada uçuş bilgileri yer alır. Uçuş modunda  iken kalkış, iniş, yükseklik, batarya 

kullanım miktarı, arızaları bilgilerini, olası siber saldırıları gösteren yapay zekâlı elektronik gösterge 

ve işlem yapma panelidir. Aynı zamanda karadayken de tüm seyir bilgilerinin olduğu yerdir. Müzik 

çalınan, film izlenebilen, zekâ oyunları oynanabilen, farklı bilgisayar oyunları oynanabilen, canlı 

bağlantıların yapılabileceği, güvenlik önlemi içerisinde sosyal medyada gezinebileceği maillerini 

kontrol edip yazabileceği bir paneldir. Uçuş ve seyir halindeyken ekran koruma moda geçecek, 

güvenlik için video oynatıcılara ve benzeri programlara erişim sonlanacak.  Müzik veya sesli kitap 

tarzındaki programlar da arka planda belli bir desibeli aşmayacak şekilde açılacaktır. Ses düzeyi 

sürücünün güvenliğini tehlikeye atmaması gerekir. Duyması gereken sesleri duymasını engelleyecek 

bir ses düzeyinde dinlememesi gerekir. Tabi bunlar uçuş ve seyir halindeyken geçerlidir. Park 

durumunda sistem otomatik olarak kendini park durumuna geçireceği için ekranı ve ses sistemini 

istediği gibi kullanabilir. Ekranın uçan arabanın ön camına (aynı zamanda kapı olan) içten 

sabitlenmiştir. 

Uçuş Kontrol Kumandası (LÖVYE):  Uçan arabamın yukarı aşağı (pitch – yunuslama), dengede 

kalma, yükselme, alçalma kontrolü sağlar. Uçuş kontrol kumandamı insan elinin rahatça 

kavrayabileceği ergonomik bir yapıda tasarladım. Üzerinde irtifa kilitleme tuşu vardır. Bu tuş belli 

bir yükseklikte seyir halinin sabitlenmesine yaramaktadır. Uçuş güvenliği çerçevesinde buna ihtiyaç 

vardır. Uçan arabanın altında bulunan bir mesafe sensörü ile uyum içerisinde çalışmaktadır. Hava 

Trafik Kontrolünün uygun gördüğü yüksekliği belirlemede bu sensörün büyük rolü vardır.  Mesafe 

ölçümünü yapan, aynı zamanda aracın alt kısmını görüp herhangi bir cismin varlığını tespit edebilen, 

uçuş modundan sonra aracı yere indirirken, o alanın boş olup olmadığını kontrol eden (aşağıda araç, 

insan, nesne, hayvan olup olmadığını görebilen) ve sürücüye bildiren güvenli, akıllı sistemlerdir. 

Koltuklar: Koltuk önünde ve yanlarında, sürücünün emniyetini sağlayan emniyet kemerleri 

bulunmaktadır. Koltuğun tasarımında sağ ve sol kıvrımlar kişiyi kavrarken taban ve sırt kısımları, 

terapi yapan yumuşak bölgelerden oluşmaktadır. Bu bombeli parçaların içinde ekstra rahatlık veren 

bor minerali ve terapi kum yerleştirdim. (görselde mevcuttur. Görsel-3, sf26)  Yapılan çalışmalarla 

borun, birçok tedavi için vazgeçilmez bir element olduğu  belirlendi.3  Günümüzde birçok sürücü sırt 

                                                           
3 https://boren.gov.tr/content/docs/boren-saglik.pdf 
 

https://boren.gov.tr/content/docs/boren-saglik.pdf


ve bel ağrılarından şikâyet etmektedir.  Küçük bombeli doku, sırta ağrı yapmaz ve sürüşü keyifli hale 

getirir. Koltuğun iç kısmına sürücüye nabız, ısı, hastalık gibi durumları bildirecek bir sensör sistemi 

yerleştirdim.  Bu sayede sürücü, genel sağlık durumundan haberdar olup, erkenden önlem 

alabilecektir. Bu da olası bir kazayı önlemede etkili olacaktır. Acil durumlarda otonom iniş, hastaneye 

iniş, yetkililere haber verme gibi özellikleri ile de muadillerinden farklı olduğunu göstermektedir. 

Paraşüt: Acil bir durumda, araç havada iken sürücüyü ve yolcuyu uçan arabadan güvenli bir şekilde 

tahliye edecek sistemdir.  

Ses Sistemi: Ekrana bağlı olarak yapılan bazı işlemlerin ses olarak dışarı verildiği sistemdir. 

Örnek olarak müzik dinlemek, video sesleri, görüntülü konuşma sesleri vb. Ekrana bağlı olmasının 

nedeni araçta ayrı olarak bir müzik sisteminin ağırlığından kaçınmaktır. Hafif bir hoparlörle 

desteklenecektir. Aracın konforu göz önüne alındığında böyle bir sisteme ihtiyaç vardır.   

 

İTKİ SİSTEMİ 

Taşıyıcılığın sağlanması için bir itki sistemine ihtiyacımız vardır. Çeşitli itki- motor yapıları 

vardır. Ben bunlardan elektrik itki sistemini kullanacağım.  

 İtki sistemim 

 Pervane 

 Motor 

 Motoru yönettiğim elektronik hız kontrol ünitesi 

 Bunu beslediğimiz batarya 

Günümüzde elektrik motorlarına yönelim daha fazla olmaktadır. Bunun sebebini diğer konu ni 

başlığında açıklayacağım.  

 

Pervane:  Pervane, döner bir milin üzerine yerleştirilmiş, uygun bir aerodinamik ya da hidrodinamik 

biçim verilmiş palalardan oluşan; itme veya çekme gücü sağlayan alettir.4 Pervanelerin görevi, 

motorun çıkış gücünü alarak çekme veya itme kuvveti sağlayıp hava aracının havada tutunabilmesini 

ve ilerlemesini sağlamaktır. Pervane dönme hareketi yaparken kat edeceği yol miktarı havanın 

yoğunluğuna, pervanenin çapıma, saniyedeki devir sayısına bağlıdır. Pervanenin yapısı çok 

önemlidir. Hafif burgu açılı bir yapıya sahiptir. Burgu açısına bağlı olarak yüzeydeki itkiyi pervane 

yüzeyinin tamamına dağıtabiliyor. Hangi malzemeden yapıldığı da diğer önemli olan unsurdur. 

Malzeme yüzeyi ne kadar pürüzsüzse hava akışı o kadar düzgün olacaktır. Üzerinden kopmalar 

olmayacak, bu şekilde verimi yüksek olacaktır. Araştırdığım kadarıyla katlanabilir pervanelerin 

verimi daha düşük olduğundan ben aracımda tercih etmedim. Pervanenin verimli çalıştığı RPM değeri 

                                                           
4 https://tr.wikipedia.org/wiki/Pervane 
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önemlidir. Üretim aşamasında buna uygun bir motora ulaşmaya çalışacağım. Bir pervaneden 

maximum alınabilecek değer itki sınırıdır. İhtiyaç duyduğum itki değerine bağlı olarak pervane 

seçimi yapacağım üretimde. Araştırmalarım sonucunda havacılık alanında en çok tercih edilen 

pervane malzemesi Titanyumdur.5 Ben de uçan arabamın pervanelerini Titanyum olarak seçeceğim. 

Titanyumun ayrıntılı bilgisi Üretilebilirlik bölümünde yer almaktadır. 

Döner Kanat: Uçan arabamı Hoover (askıda) 

tutmak için hangi itkiyi kabul ettiysem bunun iki 

katı kadar itkiyi uçan arabamda elde etmeliyim ki 

hareket ederken veya rüzgâra maruz kaldığındaki 

etkilerle bu araç baş edebilsin. 6 

Motor: Ben uçan arabamda fırçasız doğru akımlı 

elektrik motoru kullandım. Bunun sebebi fırçalı 

motorların kullanımı kolay fakat verimi çok 

düşüktür. Bizim içinse verim çok önemlidir. Fırçalı motorlarda sürtünme fazla olduğundan verim 

düşmektedir. Fırçasız motorların verimi daha yüksektir sürtünme yoktur, fırçasız motorların hız 

kontrolü sabit bir torkla yapılmaktadır. Fırçasız motorların Fırçalı motorlardaki gibi bakım 

gerektirecek karbon tozu yapıları oluşmuyor. Fırçasız motor (BLCD) fırçalı motora göre daha az sesle 

çalışmaktadır. Fırçalı motora göre daha az ısınmaktadır.  Fırçasız motorları istenilen ebatlarda 

üretmek daha kolay oluyor.7 Günümüzde çok küçük boyutlarda fırçasız motorlar mevcuttur. Her ne 

kadar büyük boyutlarda az çeşit üretim olsa da teknolojinin gelişmesi ile uçan arabama uygun 

motorlar üretilmeye başlanmıştır. İleriki zamanlarda bir motor tasarlamayı da düşünüyorum. Hatta şu 

an Solidworks’ te küçük bir servo motor çizimiyle uğraşmaktayım. Solidworks programıyla çizdiğim 

bazı parçaların görüntüsü aşağıdadır. 

                                                           
5 https://www.hwn-titan.com/havacilik 
 
6 https://www.youtube.com/watch?v=75nS8EUdvww&t=2036s  (bilimgenç.tubitak.gov.tr) 
 
 
7   https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/elektrikli-araclarda-kullanilan-motorlar-ve-ozellikleri/21929#ad-

image-0 
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 Önemli diğer bir mesele de itki ağırlık oranıdır. İtki uçan arabamın ağırlığından yüksek olmalı 

ki havaya kalksın. Bu sebeple prototipi hazırlarken buna dikkat edeceğim. 

 

ESC: Uygun pervane ve motoru seçtikten sonra bunları uygun elektronik hız kontrol sistemi 

seçilecek. Her motor için bir ESC kullanılması gerekir. Motor kontrolü için uçan araba kontrol 

bilgisayarından buna yönelik uygun sinyal üretilmektedir. ESC ‘nin yüksek akımlarda çalışacağını 

düşündüğüm için onu uygun bir soğutucusu üzerinde olmalıdır. Bu soğutucunun da  verimli soğutma 

yapabilmesi için döner kanat sisteminin yeteri kadar altına hava alacak şekilde yerleştireceğim. Bunu 

yapmamın sebebi araç üzerinde ESC ye tam soğutma sağlayabilirim. Aynı zamanda alüminyum ile 

kaplamakta soğutma sağlamaktadır. 

Uçan arabama yaptığım kumanda kolu ile ESC ‘yi yönetirim. Bu kol üzerinde GÜVENLİ 

MOD tuşu vardır. “Yumuşak başlatma“ modu tarzında modlar vardır. 

Motor hızı, akım gücü tarzındaki bilgiler ekranda görünecektir.  

ESC’nin batarya ile direkt bağlantısı olması gerekiyor. Tek bir ESC yerine ayrı ayrı ESC’ler 

kullandım. Bunun bazı avantajları var. Tek bir ESC kullanırsam arızalandığında bütün sistem 

etkilenir. Ayrı ayrı ESC ler kullandım ki bir pervane bozulduğunda diğerleri etkilenmesin. Birine 

müdahale etmek kolaylaşıyor. 8 

 

Batarya: Bataryaların depolayacağı enerji miktarı, elektrikli arabanın menzilini belirler. Günümüzde 

elektrikli araçlarda,  farklı batarya türleri kullanılmaktadır. En uygun batarya türü ise akıllı telefon, 

tablet, dizüstü bilgisayar gibi taşınabilir elektronik cihazlarda kullanılan( kurşun-asit nikel Metal 

hidrür lityum iyon)  bataryalarıdır. Ben de arabamda lityum iyon batarya kullanıyorum. Çünkü bu 

                                                           
8 https://www.youtube.com/watch?v=75nS8EUdvww&t=2036s   (www.bilimgenç.tubitak.gov.tr) 
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bataryaların diğer şarj edilebilir batarya türlerinden en önemli üstünlüğü enerji yoğunluğunun yüksek 

olması. 9 Verim arttıkça uçma süresi artar.  

 

TAHRİK SİSTEMİ 

Tahrik sistemini de 4 alt sistem başlığında inceledim 

1. Tekerlekler 

2. Motor 

3. ESC 

4. Batarya  

Tekerlekler: Lastik, kauçuk, kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal maddelerin birleşiminden 

oluşan ve aracın yer ile temasını sağlayan tek ve en önemli parçasıdır. Genellikle içinde taşıdığı hava 

ile yere sürtünerek motorlu ya da motorsuz kara nakil aracının ilk hareketini başlatır, hızlandırır ve 

durmasını sağlar. Kullanım yerlerine göre çeşitli ebat, tip ve yapıda üretilir. 

LASTİĞİN GÖREVLERİ 

Aracın ve yükün ağırlığını taşımak. 

Motorun yarattığı döndürme momentini yola aktararak çekiş kuvvetine dönüştürmek. 

Darbeleri emerek konfora katkıda bulunmak. 

Yavaşlamalarda fren gücünü, viraj dönüşlerindeyse direksiyon kontrolüne gerekli olan yanal 

kuvveti üretmek. Ayrıca kendine özge darbe emici emiş özellikleri sayesinde sürüşten ve zemin 

bozukluklarından meydana gelen kuvveti absorbe etmek. Yol kaplamasının türü (asfalt, toprak, şose) 

ve yolun durumu ( yağmur, çamur, kar, buz) ne olursa olsun, güvenli şekilde yol tutuşu sağlamak. 

Aracımda tasarım ödülü almış Goodyear markasının Aero model tekerleklerini kullanacağım.  

Bu tekerlekleri seçmemin sebebi, tekerleğin dilimlerini oluşturan metal yüzeyler, araçlar 

havalanmaya başladığında iticinin bıçaklarını oluşturuyor. Özel olarak geliştirilen ve tasarlanan bu 

araç epey yerden ve maliyetten tasarruf etmeyi sağlıyor. Tekerleğin dış kısmındaki kaplama sert 

plastikten yapıldı. Bu sayede jant kısmının daha dayanıklı olması sağlandı. Havalı bir lastik, yüksek 

dönme hızında parçalanır ve aracın dengesini bozar. Bu yüzden de havalı, standart bir lastik tasarımı 

bu araçlarda kullanılmadı. Goodyear, Aero’nun manyetik iticiler tarafından kullanıldığı ve yapay 

zeka tarafından kontrol edildiği bir geleceğin hayalini kuruyor. Daha gerçekçi olmak gerekirse Aero, 

muhtemelen fiber optik sensörler tarafından kontrol edilecek. Böylece tekerleğin her zaman için 

                                                           
9 https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/gunumuzun-elektrikli-araclarinin-en-onemli-sorunlari-menzil-ve-sarj-suresi 
 

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/gunumuzun-elektrikli-araclarinin-en-onemli-sorunlari-menzil-ve-sarj-suresi


kalkışa uygun durumda olduğundan emin olunacak.10 Uçan arabalar için tasarlanmış böyle bir 

tekerleği kullanmam aynı zamanda itki sistemine yardımcı olacaktır. 

Motor- ESC- Bataryayı itki sisteminde detaylı bir şekilde anlattım. Aynı elektrikli motoru ve 

bataryaları kullanacağım için burada sadece elektrikli motorun geleneksel motorlardan farkını 

inceledim ve yazdım. Tahrik sistemlerinin güvenirliliği konu başlığı altında farklı boyutuyla tekrar 

ele alacağım. 

Elektrikli Araç Motorlarının, Geleneksel Motorlarından Farkı 

► Özellikle rejeneratif frenleme durumu için geniş hız-tork aralığındaki yüksek verimlilik, 

(Verimliliği en üst düzeye çıkarmak önemli zorluklardan biridir) 

► Düşük hızlarda yüksek tork (başlangıç veya yokuş tırmanma durumunda) ve yüksek devir 

hızlarında yüksek güç 

► Sabit tork ve güç durumları da dâhil olmak üzere geniş çalışma hızı aralığı 

► Şehir içi için düşük hız ve otoyol için yüksek hız 

► Küçük boyut, küçük hacim, hafiflik ve yüksek güç  

► Hızlı başlatma ve durma 

► Hızlı dinamik yanıt 

► Yüksek aralıklı aşırı yüklenme kapasitesi (tipik olarak nominal torkun 2 katı) 

► Zorlu çalışma koşulları için yüksek güvenirlilik ve sağlamlık 

► Mümkün olduğunca düşük bir maliyet ve basit bakım  

► Düşük tork dalgalanması, düşük tork sesi ve akustik gürültü 

► Minimum soğutma gereksinimleri 

► Olgun teknoloji, yapısal bütünlük ve modüler tasarım 

► Düşük seviyede elektromanyetik girişim gürültüsü (EMI), minimum harmonik bozulma faktörü 

► Su ve toz geçirmeme, darbeye dayanıklılık11 

                                                           
10 www.konlas.com.tr ve https://www.webtekno.com/goodyear-in-ucan-otomobiller-icin-tasarladigi-tekerlek-
h64335.html 
 
 
11 https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/elektrikli-araclarda-kullanilan-motorlar-ve-ozellikleri/21929#ad-
image-0 

http://www.konlas.com.tr/
https://www.webtekno.com/goodyear-in-ucan-otomobiller-icin-tasarladigi-tekerlek-h64335.html
https://www.webtekno.com/goodyear-in-ucan-otomobiller-icin-tasarladigi-tekerlek-h64335.html
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/elektrikli-araclarda-kullanilan-motorlar-ve-ozellikleri/21929#ad-image-0
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/elektrikli-araclarda-kullanilan-motorlar-ve-ozellikleri/21929#ad-image-0


3.Soru:  Tasarımınızın kullanıcıya sağlayacağı faydaları yazınız. 

Trafik sorunu yaşamayacak: Çünkü araçta bulunan akıllı sistemden (GPS) aldığı bilgiyle 

trafik sıkışıklığının hangi bölgede olduğunu bilecek ve o mesafeyi uçarak kat edecek.  

Zamandan tasarruf ederiz: Trafikte geçirdiği vakit az olacağından trafik stresi yaşamayacak. 

Karadan gidildiğinde daha uzun süren mesafeyi havadan daha kısa mesafe ve daha kısa sürede kat 

etmiş olacak.  

Uçma özelliği olduğundan trafik kazaları azalır: Çünkü kara yolunda yoğunluk fazla olduğu 

için orada trafik kazaları fazla olur ama havada böyle bir sorun olmaz.  

Arabanın iç donanımı ambulansa uygun olarak tasarlanırsa sağlık alanında da kullanılabilir: 

Uçan arabamın iç tasarımını bireysel kullanıma uygun olarak tasarladım. Dış tasarımı acil durumlarda 

organ, kan taşımacılığı yapabilir: Teknolojinin gelişmesiyle Organ naklinde en önemli hedef, organ 

yetmezliği nedeniyle yaşamının sonuna gelmiş bir hastanın ya hayatını kurtarmak ya da yaşam 

süresini ve kalitesini artırmaktır. Organ yetmezliği sebebiyle tek şansı organ nakli olan hastalar için 

organ nakli bir umut ışığıdır. Organ naklinde yaşanan sıkıntılardan biri nakledilecek organın en kısa 

sürede hastaya ulaşmasıdır. Zaman çok önemlidir hayati öneme sahiptir bu yüzdende zamandan 

yoldan trafikten tasarruf sağladığı için aktif rol almaktadır.  

Tarım alanında da kullanılabilir: geniş arazileri tarama da kullanışlı bir araç olacaktır. Gerekli 

olduğu yerde karada gerekli olduğunda havada araziyi ilaçlamada, maden aramada, keşifte yardımcı 

olabilir. 

Aracın elektrikle çalışması da kullanıcıya sağlayacağı faydalardan biridir. Yakıtla çalışan 

araçlara göre tasarruflu bir araçtır. Enerji olarak hesaplandığında 1 litre benzin yaklaşık 10kWh enerji 

eşleniğine sahiptir. Ortalama bir elektrikli aracın 100km’de 18kWh enerji tükettiği düşünüldüğünde, 

bu 1,8l/100km’ye denk gelmektedir.12 Fiyat olarak ise elektriğin enerji olarak akaryakıttan daha 

uygun fiyatta olmasından kaynaklı olarak yakıtta yaklaşık 6’da 1 maliyet avantajı bulunur. 

 

4.Soru: Tasarımın özgün yönlerini tanımlayınız. 

Uçan arabanın Drone tarzında uçması, sabit kanatlı uçan araçlar gibi özel bir alan istemiyor 

olması kullanımda daha çok verim alınmasını sağlar. Kalkış mesafesinin de olmaması sıkışık trafik 

noktalarında kalkışlar ve inişler yapabilmemizi kolaylaştırır. Sabit kanatlı uçan arabalar uzun ve geniş 

kalkış mesafesine gereksinim duyarlar. 

                                                           
 
12 https://zes.net/elektrikli-arac-
dunyasi.html?gclid=Cj0KCQjw9IX4BRCcARIsAOD2OB1vKtaan9GhaFWL7bKAvpUySbOohTsI0Nbfq1hJH85n0HXvEz6wxAc
aAtDeEALw_wcB  

https://zes.net/elektrikli-arac-dunyasi.html?gclid=Cj0KCQjw9IX4BRCcARIsAOD2OB1vKtaan9GhaFWL7bKAvpUySbOohTsI0Nbfq1hJH85n0HXvEz6wxAcaAtDeEALw_wcB
https://zes.net/elektrikli-arac-dunyasi.html?gclid=Cj0KCQjw9IX4BRCcARIsAOD2OB1vKtaan9GhaFWL7bKAvpUySbOohTsI0Nbfq1hJH85n0HXvEz6wxAcaAtDeEALw_wcB
https://zes.net/elektrikli-arac-dunyasi.html?gclid=Cj0KCQjw9IX4BRCcARIsAOD2OB1vKtaan9GhaFWL7bKAvpUySbOohTsI0Nbfq1hJH85n0HXvEz6wxAcaAtDeEALw_wcB


Aynı zamanda elektriği ucuza mal etmek için de bir fikrim var. Evlerin veya binaların 

üzerlerine monte edilebilecek güneş panelleri sayesinde uçan arabamı ucuza şarj edebilirim. 

Teknolojinin gelişmesiyle elektrik panellerinin kullanım alanları artmıştır. Gelecekte birçok yerde 

panelleri görmemiz mümkün olacak. Uçan arabayı kullanıp park durumuna getirdiğimiz ev veya iş 

yerlerinde elektrik panelleri olduğu takdirde kolaylıkla sarj edebiliriz. Böylelikle hem elektrik üretimi 

güneş sayesinde ücretsiz olacak, hem de her ortamda arabamız sarj olacak.  

Tıpkı benzin istasyonları gibi şarj edebileceğimiz istasyonların sayısını da artırmalıyız. Bu 

istasyonları manyetik özellikte donatılması gereklidir. Teknolojinin gelişmesiyle manyetik araçlar 

çoğalmaktadır. Ben de uçan arabamda manyetik özellik barındıran malzemeler kullandım. 

Bataryaların gelişmesiyle de manyetik dolum istasyonlarına ihtiyaç duyulacaktır. 

Arabada akıllı uçuş sistemi bulunacak. Bu sistem birçok alanda etkili olacaktır. Örneğin araba 

azami yüksekliği geçtiğinde uyarı sistemi devreye girecektir. Yapay zekânın ilerlemesiyle uçan 

arabanın bu tür akıllı sistemlerle donatılması kolaylaşmıştır. 

Dijital kimlik ve uydu sistemi ile kontrol edilebilecek. 

Gizli dinlemelere karşı konuşma sinyallerini bozan özel bir sistem bulunacak. Bu başlığı siber 

güvenlik sistemlerinde ayrıntılı açıkladım.  

   Döner pervanelerin üzerine bir kafes (tel) sistemi yaptım. Bunu yapmamın amacı pervaneleri 

olası bir darbeden korumak ve uçan kuşların güvenliğini sağlamaktır. Pervanelerde olası bir parça 

kopmasında, bu parçaların dağılmasını önleyen kafes sistemi aynı zamanda dışarıdan pervanelere 

yönelik gelen tehditleri de önlemektedir. Tasarladığım bu sistem, Uçan Arabamı muadillerinden 

ayıran belirgin, şık ve özgün bir özelliktir. Günümüzdeki bazı döner kanatla uçan arabaları inceledim, 

örneğin Airbus’ın Vahana, Flyer, alman yapımı Velocopter, Workhaouse Surefly, The Passenger 

Drone, Çinli bir şirketin Terrufugia, Ehang 184 ve bizim milli uçan arabamız CEZERİ. Hiçbirinde 

böyle bir sistem kullanılmamış.  

Günümüzde birçok sürücü bel ve sırt ağrılarından şikâyet etmektedir. Ben de bunu düşünerek 

uçan arabamda çok kullanışlı ve rahat bir koltuk tasarladım.  Koltuğun tasarımında sağ ve sol 

kıvrımlar kişiyi kavrarken taban ve sırt kısımları, terapi yapan yumuşak bölgelerden oluşmaktadır. 

Ayrıntılarını ALT SİSTEMLER başlığı altında anlattığım, sürücüye konfor sağlayan bir koltuk 

olacaktır. Koltuğun iç kısmına sürücüye nabız, ısı, hastalık gibi durumları bildirecek bir sensör 

sistemi yerleştirdim.  Bu sayede sürücü, genel sağlık durumundan haberdar olup, erkenden önlem 

alabilecektir. Bu da olası bir kazayı önlemede etkili olacaktır. Araştırdığım hiçbir araba veya hava 

araçlarında böyle bir konfor ve estetik yoktur. 

Uçan arabamın ön alt kısmında aracın aerodinamik özelliğini artıracak bir flap tasarladım. 

Seyrettiğim bir belgeselde (national geographic) performans özel yapım bir yarış arabasının ön 



kısmına açılıp kapanır bir flap yapmışlardı. Sağ ve sol olarak iki parçadan oluşuyordu. Bu flapler 

arabanın aerodinamik yapısını artırarak daha hızlı gitmesini sağlıyordu. Aynı zamanda keskin 

virajları dönerken döndüğümüz yöne bağlı olarak açılıp kapanıyor ve yola tutunmayı artırıyordu. Ben 

de bu belgeseli seyrettikten sonra uçan arabama aynı sistemi yapmak istedim. 

  Uçan arabamın sağı-solu-önü-arkası-altı-üstü sensörlerle donatılmıştır. Bu sensörler 

sayesinde ortamı 360 derece görmemizi sağlar. Ayna görevi görürler. Diğer araçlarla mesafeyi 

ölçerler. Kolay park edebilmek için bu sensörler akıllı bir sistem oluşturmaktadır. Arabanın aynaları 

sensörlerden oluşmaktadır. Arabanın ön arka sağ sol alt üst kısımlarında dikey yatay eksende 

panoramik 360 derecelik görüş alanı vardır. 

Uçuş irtifa düğmesi: sürücü uygun yüksekliğe ulaştıktan sonra uçuş irtifa düğmesini kullanıp 

irtifasını sabitleyebilir. (tıpkı günümüzdeki araçlarda bulunan hız sabitleyici gibi)  

 

5.Soru: Üretilebilirlik konusunda bilgi veriniz. 

Üretilebilirlik konusunda hangi bölgede hangi malzemeyi hangi sebepten kullandığımı yazdım. 

GövdeKarbon FiberHafif ve dayanıklı olduğu için (havacılık kulübünde ne kadar dayanıklı ve 

hafif olduğunu bizzat deneyimledim) 

Pervane ve jantlarTitanyumYüksek mukavemet/yoğunluk oranı ve çok yüksek korozyon direnci 

Kabin içi kaplamaPoliüretan+polietilen ses yalıtım malzemesi %70 e varan ses yalıtımı sağlıyor. 

Benim yaptığım ölçümlerde de %39 yalıtım sağladı 

Bataryalityum iyon batarya enerji yoğunluğunun yüksek olması 

Bazı malzemeler hakkında Üretilebilirlik araştırmasında aşağıdaki bilgilere ulaştım. 

Batarya: Elektrikli araçların (Electric Vehicles- EV) bataryaları genellikle lityum bazlı olmakla 

birlikte ağırlıklı olarak kobalt, manganez, nikel ve grafit gibi birincil bileşenlerin karışımından oluşur. 

Elektrikli bataryalar ile diğer yakıt tipleri arasındaki en büyük fark enerji yoğunluğudur. En 

iyi lityum-iyon bataryanın 250 kwh/kg özgül enerji ürettiği düşünüldüğünde, bu benzinin enerji 

yoğunluğunun %2’sine hidrojenin ise yalnızca %1’ine tekabül etmektedir. Bu nedenle her ne kadar 

arabada kullanılsa da uçak, tren gibi araçlarda bu bataryaların yakın vadede kullanılacağı 

öngörülmemektedir. 

2010 yılında batarya maliyeti 1000 $ / kwh iken 2017 yılında bu maliyet %79’luk bir düşüşle 

209 $ / kwh’a düşmüştür. Araba bataryalarının enerji yoğunluğu ise her yıl %4-5 oranında artış 



göstermektedir. Batarya maliyetlerinin düşmesi ve gün geçtikçe daha güçlü bataryaların üretilmesi 

ile birlikte 2030 yılında elektrikli araçların yılda 20 milyondan fazla satılacağı öngörülmektedir.13 

Titanyum: Yüksek korozyon dayanımı, hafiflik, mukavemet / özgül ağırlık oranı sebebiyle geniş 

kullanım alanına sahiptir. 

Kullanım alanları 

Uzay ve Havacılık, Denizcilik, Tıp, Petrokimya, Spor Gereçleri, Boya, cila sanayilerinde renk 

verici madde, Kağıt Sanayisinde astar yapımında, Savunma sanayisinde kullanılır. 

Yaygın bir biçimde ve bol miktarda 

bulunan titanyum, yer kabuğundaki 

elementler arasında bolluk bakımından 

9. sıradadır. Titanyum hemen hemen 

bütün kayaçlarda, kum, kil ve öbür 

topraklarda bileşikler halinde bulunur. 

Titanyuma ayrıca bitkilerde, 

hayvanlarda, doğal sularda, denizlerin 

dibinde, göktaşlarında ve yıldızlarda da 

rastlanır.14 

 

Malzeme renk grafiği oluşturdum. Aşağıdaki görselde mevcuttur. 

 

Malzeme Renk   Yüzde 

Karbon Fiber   Gövde 70 

Fiber Kompozit   Cam 15 

Titanyum   Pervane-Jant 5 

    XPA    iç döşeme 10 

 

                                                           
13 https://ev.hedeffilo.com/ev-nedir/bataryalar  
14 https://malzemebilimi.net/titanyum-nedir-nerelerde-kullanilir.html  
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6.Soru: Güç-İtki-Tahrik sistemlerinin güvenilirliğinin nasıl sağlandığını açıklayınız.  

Güç Tahrik sistemlerinin güvenirliliği; 

Bataryalar (piller) elektrikli araçların anahtar role sahip parçasıdır ve en pahalı bileşenidir (aracın 

toplam maliyetinin dörtte birinden fazlasını bataryalar oluşturur). Günümüzde elektrikli araçların 

menzilinin artırılabilmesi için daha büyük bataryalar kullanılıyor. Bu durumda ise araçların ağırlığı 

arttığından enerji verimliliği düşüyor. 

Bataryaların kapasitesiyle ilgili iki kavram önemlidir: enerji yoğunluğu ve güç yoğunluğu. 

Enerji yoğunluğu, birim hacimde depolanan enerji miktarını gösterir. Ancak bataryaların enerji 

yoğunluğu çoğunlukla birim kütlede depolanan elektrik enerjisi miktarını gösterecek şekilde verilir 

ve birimi wattxsaat/kg’dır. Bataryaların güç yoğunluğu ise birim hacminin ürettiği güç (enerji 

aktarma hızı) miktarını ifade eder. 

  Lityum iyon bataryalarda elektrot ve elektrolit olarak kullanılabilecek farklı malzemelerin 

geliştirilerek bataryaların enerji kapasitesi ve özellikleri iyileştirilmeye çalışılıyor. 

Katı hal lityum bataryaların patlama tehlikesinin olmaması, daha yüksek sıcaklıklarda 

kullanılabilmesi, yüksek enerji yoğunluğu gibi üstün özellikleri nedeniyle yakın gelecekte lityum 

iyon bataryaların yerini alabileceği düşünülüyor. 

Lityum iyon bataryalarda elektrotlar arasında elektrik iletkenliğini sağlayan elektrolit çözeltisi 

sıvı haldedir. Katı hal lityum bataryalarda ise bu amaçla katı malzemeler kullanılır. 

Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlanan araştırmada lityum iyon 

bataryalara göre kullanım ömrü daha uzun, enerji yoğunluğu daha yüksek ve daha kısa sürede şarj 

olan lityum katı hal batarya üretilmiştir. 

Bataryalara alternatif olabileceği düşünülen başka bir teknoloji ise elektrik enerjisini 

depolayabilen süper kapasitörler. Kapasitörler, kimyasal enerjiden elektrik enerjisinin elde edildiği 

bataryalardan farklı çalışır. 

 

Kapasitörler iki metal plaka ve bu plakaları birbirinden ayıran bir yalıtkan yüzeyden oluşan 

devrelerdir. 



Kapasitörler şarj olurken elektronlar plakalardan birinde birikirken, diğer plakadaki 

elektronları iterek uzaklaştırırlar. Süper kapasitörler bataryalardan farklı olarak enerji depolama 

kapasitelerinde bir azalma olmadan defalarca şarj edilip tekrar boşalabilir. Ayrıca süper kapasitörlerin 

güç yoğunlukları çok yüksektir. Bu sayede çok hızlı bir şekilde -saniyeler içinde- şarj edilebilirler. 

Ancak enerji yoğunluklarının düşük olması bu teknolojinin önemli bir dezavantajı. Ticari olarak 

üretilen süper kapasitörler de ulaşılan en yüksek enerji yoğunluğu lityum iyon bataryalarınkinin 

yirmide biri kadar. 

Enerji yoğunluğu yüksek süper kapasitörler geliştirmeye yönelik araştırmalar devam ediyor. 

Geliştirilen malzemeler ve yöntemler üretim aşamasına geçebilirse süper kapasitörlerin enerji 

yoğunluğunun lityum iyon bataryalarınkine ulaşabileceği öngörülüyor.15 

İtki sistemlerinin güvenilirliği; 

Uçan arabama tasarladığım kafes sistemi itki parçalarını oluşturan pervaneleri olası bir 

darbeden korumaktadır. Aynı zamanda pervanelerden bir parça kopması halinde bu parçaların etrafa 

dağılmasını da önlemektedir. 

Havada oluşabilecek kaza veya acil tahliye için paraşüt yerleştirdim. Ulaşımı kolay yerdedir. 

Koltuk bölgesindedir.  

7.Soru: Gürültü azaltma ile ilgili çözümlerinizi açıklayınız. 

7.1 Yolcu kabin içi gürültüsü 

Gürültü önleyici kulaklık ( Görsel-4 sf 26) 

Tasarladığım bu kulaklık, gerçekte istenmeyen sesle aynı genlikte ama ters fazda bir dalga 

formu oluşturarak, sesi etkin bir şekilde ortadan kaldırır. 

Özellikle jet motoru gürültüsü, pervane gürültüsü, motor gürültüsü gibi düşük frekanslı 

gürültüleri önler. Aynı zamanda kabin içi gürültüyü azaltırken istediğiniz bir müziği keyifle 

dinlemenizi sağlar.16 

Araç içi ses yalıtım malzemesi ile kaplanması 

Ön tasarım raporunda bazı yalıtım malzemeleri araştırmış ve isimlerini yazmıştım bu aşamada 

ise bahsettiğim malzemeleri edindim ve bunlarla ilgili ses yalıtım deneyleri yaptım. Melamin köpüğü, 

Polietilen, Poliüretan, kauçuk köpüğü, strafor  

                                                           
15 https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/gunumuzun-elektrikli-araclarinin-en-onemli-sorunlari-menzil-ve-sarj-suresi 
 
16 https://www.philips.com.tr/c-p/SHN5500_00/-  

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/gunumuzun-elektrikli-araclarinin-en-onemli-sorunlari-menzil-ve-sarj-suresi
https://www.philips.com.tr/c-p/SHN5500_00/-


 

Arduino ile buzzerdan belirli notada ve vuruşta ses gönderdim,  yukarıda bahsettiğim 

malzemelerle buzzerı kapladım ve aradaki ses farkını ölçtüm. Bir tablo oluşturdum ve yüzde kaç 

oranında ses yalıtımı yaptıklarını yazdım. Aynı kalınlıkta malzeme bulamadığım için kalınlıkları 

yakın seçmeye çalıştım. Araştırdığım kalınlıklarda aşağıdaki tablodaki verilere ulaştım.  

 

MALZEME   Kalınlık    İlk Db Son Db    Yüzde 

Melamin Köpüğü  3,5cm 59 37 37,28% 

Kauçuk Köpüğü 1,0cm 59 43 27,11% 

XPE Alüminyum Plaka 1,0cm 59 38 35,59% 

Strafor Köpük 1,0cm 59 43 24,63% 

Polietilen-Poliüretan (XPE) 0,5cm 59 36 38,98% 

      

 

Yaptığım malzeme deneyinden bir görüntü. 

Ön tasarım raporunda yazdığım ses yalıtım malzemelerinin çoğunu hem araştırdım hem de 

deneylerini yaptım. İçlerinden en iyi ses yalıtımı sağlayan malzemenin POLİETİLEN- 

POLİÜRETAN (XPE)  olduğunu gördüm. Bu sebepten aracımın kabin içi ses yalıtım 

malzemesini bu malzeme olarak belirledim. 

 

Malzeme: Polietilen- Poliüretan (XPE) 

 %60 a varan ısı tasarrufu sağlar. 

 %70'lere varan ses yalıtımı sağlar. 100 kg/m³ olarak Yüksek yoğunluklu yalıtım 

malzemesidir. Su ve nemden asla etkilenmez (su emme oranı sıfırdır). Uygulandığı 

alanlarda oluşan sıcaklık değerlerinden etkilenmez. 



 Birim hacim kütlesini kaybetmeden aynı performansla çalışır. Asit ve kimyasal 

maddelerle tepkimeye girmez, dayanımı yüksektir. Elektrik iletkenliği yoktur, 

tamamen yalıtkandır. 

 Kemirgenler ve zararlı haşereler tarafından sindirilemez. 

 Anti-bakteriyeldir. Mantar ve küf oluşumlarına izin vermez. 

 Alçı panel, OSB, shingle, kiremit vb. yapı malzemeleri ile birlikte uyum içinde 

kullanılabilir. 

 Bünyesinde barındırdığı milyonlarca çapraz bağlı kapalı hava hücresi soğuğu, sıcağı 

ve sesi etkin bir şekilde keser. 

 Kapalı gözenekli hava kesesi, soğuğu, sıcağı ve sesi etkin bir şekilde keser. 

 Homojen yapısı ve kapalı hücre yapısı sayesinde su emme oranı sıfırdır. 

 Su ve nemden kesinlikle etkilenmez. 

 İzolasyon malzemelerinin birim hacim kütleleri 20 – 30 kg/m³ iken, özel formülü ve 

üretim tekniği sayesinde birim hacim kütlesi 100 kg/m³'tür. 

 Bu özelliği sayesinde benzer izolasyon malzemeleri kısa sürede kütlesini kaybetmeye 

başlarken bu ürün,  uzun süre kütle hacmini korumaktadır.17 

 

Elektrikli Motor Sesini Azaltmaya Yönelik Yenilikçi Çözüm Yöntemi 

  Günümüzde motor sesini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  Bunlardan bir tanesi 

elektrikli araç teknolojisine uygun hamur malzeme üzerine yapılan çalışmalardır.  Motor braketlerine 

hamur malzeme olarak seçilen mikro hücreli yapıya sahip poliüretan. (MCU-  micro hücreli 

Poliüretan) etkili bir biçimde kabin içi gürültüyü en aza indirmektedir. 

MCU malzemesi, hamur olarak kullanıldığında braketin doğal frekansını yüksek frekansa 

taşımakta ve yüksek frekanslarda kauçuk hamurlu brakete göre daha düşük genlikte ve daha az sayıda 

doğal frekans karakteristiği göstermektedir. Bu karakteristik tamamen elastomerin davranışıyla 

ilgilidir. Bu özelliği ile, MCU malzemesinin karakteristiği göz önünde bulundurulduğunda iç 

kabindeki gürültü seviyesini iyileştirmeye yönelik, elektrik motoru braketleri için uygun olduğu 

ortaya konulmaktadır. 

                                                           
17 https://www.koctas.com.tr/xpe-ses-yalitim-rulosu-3mm-5m2/p/1000169214  

https://www.koctas.com.tr/xpe-ses-yalitim-rulosu-3mm-5m2/p/1000169214


MCU ve Kauçuk Hamur 

Malzemeli, Eş tasarıma 

Sahip İki Motor Braketi 

Hamurunun Yüksek 

Frekanstaki 

Davranışlarının 

Karşılaştırılması18 

 

 

 

Tekerlek Sesini Azaltmaya Yönelik Yenilikçi Çözüm Yöntemleri 

Tekerlek sesinin baskın olduğu frekans Aralığı 80-400 Hz arasıdır. Bu frekans aralığında, 

genel olarak zirve yapan frekanslar 100 Hz ve 200 Hz civarında olmaktadır. 100 Hz civarındaki 

rezonans piki süspansiyon sistemi kaynaklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, bunu tetikleyen 

lastik kalite frekansıdır. 200 Hz civarındaki rezonans zirvesinin kaynağı, lastik kalite ve lastiğin 

rezonans frekanslarıdır. Elektrikli araçlarda içten yanmalı motorun maskeleme etkisinin ortadan 

kalkmasıyla baskın kaynak haline gelen tekerlek sesini azaltmak için kök nedenlere karşı önlem 

almak gerekmektedir. Yani, baskın olan 80-400 Hz frekans bandında kök neden olarak karşımıza 

çıkan lastik kalite ve/veya lastik doğal frekanslarının genliği düşürülmelidir. Bu sayede, yuvarlanma 

direnci ve lastik kaynaklı ses birlikte azaltılmaya çalışılmıştır. Lastik kalitesi kaynaklı tekerlek sesini 

azaltmak için lastik üzerine mikro gözenekli izolasyon malzemesi yapıştırma, jantın üzerine rezonatör 

tasarımı çalışmaları yapılmaktadır.  

  

Lastik İç Yüzeyine Mikro Hücreli İzolasyon Malzemesi Yapıştırılma Uygulaması19 

                                                           
18 https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/14_2.pdf  
19 https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/14_2.pdf 

https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/14_2.pdf
https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/14_2.pdf


7.2 Çevresel gürültü 

Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde uçuyorken azami yüksekliğe dikkat edilmeli ve belli bir 

limitin altına inilmemeli. İhlali önlemek için şehirlerin belli bölgelerine gürültü emisyonlarını ölçmek 

için mikrofon yerleştirilebilir. Bu mikrofonların alçaktan uçan araçları nüfusun yoğun olduğu 

bölgelerden uzaklaştıracağına inanıyorum. Böyle bir düzenlemen Mevzuat Bilgi Sistemine eklenmesi 

faydalı olacaktır. 

8.Soru: Aracın Güvenlik-Emniyet ile alakalı çözümlerini açıklayınız. 

  8.1 Uçuş Güvenliği 

Boeing Company tarafından yapılan bir araştırmaya göre,  kazaların % 80'i insan hatalarından 

kaynaklanmaktadır. Yorgunluk, sarhoşluk veya deneyim eksikliğinden kaynaklanan taktik hatalar ve 

pilotların eğitimi ile ilgili sorunlarla ilgili operasyonel hatalar insan hataları olarak kabul edilen 

başlıca konulardır. (AIAA Graduate Team Aircraft Competition 2018-2019)  Uçan Araba ehliyeti 

alacak kişilerin iyi bir eğitim alması zorunludur. Bu eğitim kapsamlı, bol similasyon ve uygulamalı  

olmalıdır. Aynı zamanda Hava Güvenlik birimleri tarafınca da bol denetim yapılmalı. 

   Hava Kontrol Sisteminden uçan arabalar için maksimum ve minimum yükseklik sınırları 

verilmelidir. Sınır aşımlarında uyarılar yapılmalı ve caydırıcı cezalar verilmelidir. 

   Kontrollü bir hava sahasında uçan bir uçan arabanın hava trafik kontrolörünün emirlerini 

yerine getirmesi gerekmektedir. İniş yeri, hava koşulları, programdaki değişiklikler veya hava trafiği 

bilgileri uçağa gönderilecek bazı bilgilere örnektir. Bu sayede uçan araba ve denetleyici arasında bir 

iletişim bağlantısı sağlanmalıdır. 

     Güvenlik önlemlerinden diğeri de araçta paraşüt bulunmasıdır.  Paraşütü koltuk bölgesinde 

acil bir durumda paraşüt askılarını hemen takabilecek bir konumda tasarladım. 

     Uçan araba sadece kendi hava trafiğinde uçabilmelidir. Başka devletlerin sınırlarına 

geçmemeli, onlar da bizim sınırlarımıza geçmemeli. Tüm bunlar özel izinlere tabii olmalı. 

Tek bir ESC kullanmayıp, ayrı ayrı ESC ler kullanmam da güvenlik önlemlerimden 

biridir. Sebebi ise bir pervane bozulduğunda diğerlerinin etkilenmemesidir. Ayrıntılarımı ESC 

başlığında açıkladım. 

                                                           
 



   Aracın güvenli bir araç olduğunu da şu şekilde açıklayabilirim. Elektrik motorları genellikle 

hareketli parça sayısının azalması ve sistemin sadeliği nedeniyle yanma motorlarından daha 

güvenlidir. 

   

  8.2 Siber Güvenlik 

Siber Güvenlik önlemlerini araba tasarımcılarından ve özel firmalardan daha önce Hava 

Trafik Kontrol mekanizmalarının almaları gerekmektedir. Sivil Havacılığın uçuş emniyet ve 

güvenliği ile sürdürülebilir gelişimini sağlamak ve sivil havacılık faaliyetlerinin uluslararası kurallar 

ve standartlarda yürütülmesi için Hava Trafik Kontrol mekanizmalarının kendini geliştirmesi 

gereklidir. Aynı zamanda mevzuatlarını sürekli güncel tutmalıdır. 

   Siber güvenlik için alacağım önlemlerden bir tanesi kimlik doğrulamadır bunun için parmak 

izi okuyucu, göz tarama sistemi, yüz tanıma sistemi kullanacağım.  

   Virüs tarama sistemi olacak tıpkı bilgisayarlardaki gibi dışarıdan yabancı bir yazı, tehdit 

geldiğinde “Yapay Zeka” devreye girip uyarı verecek.  

   Araç her açıldığında sistemi gözden geçirecek. Bu sayede aracın internet ve diğer 

bağlantılardan kaynaklanan olası bir atağı başlamadan önleyecektir  

  Güvenli Haberleşmenin Temelleri: Uydu haberleşmesi yeryüzünde kablosuz olarak kesintisiz bir 

şekilde uydu ve anten alıcı ikilisi arasında iletişimi sağlayan haberleşmedir. Günümüzde televizyon, 

internet, telefon ve askeri haberleşmenin çoğu 2000 üzerinde olan bu uydular sayesinde 

yapılmaktadır. GPS sistemi USA Department of Homeland Security tarafından belirlenen ulusal 

güvenlik açısından hayati önemdeki 16 sektörün 13 tanesi ile birebir ilişki halindedir. Bu nedenle 

GPS sistemin güvenliği ve etkileri ulusal güvenliği etkileyecek boyuttadır. Güvenli haberleşmenin 

temeli gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlüğe dayanır. Gizlilik için gönderilen GPS mesajının şifreli bir 

şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Bu kriterde sivil kullanımdaki GPS alıcıları şifresiz mesajlar alır 

ve bu şifresiz mesajlar saldırılara açıktır. Şifreli mesajları sadece M kodunu çözen askeri GPS alıcıları 

alır. Diğer önemli bir kriter olan erişilebilirlik üzerine yapılan saldırı yöntemi sinyal karıştırıcı ile 

erişimi kesmektir. Sinyal karıştırıcı ile yapılan erişim saldırılarında sinyal karıştırıcı tespit ve ona 

karşı alınacak önlemler altında incelendi. Bütünlük kısmında GPS mesajında CRC kontrolü vardır 

ama karşılıklı doğrulama olmadığından, saldırılar bu açıklıktan yapılmaktadır 

GPS sinyali çok zayıf bir sinyaldir (-160dbw) ve bu nedenle alıcı tarafından zor alınır. İyi bir 

sinyali almak için açık alanda olmak ve iyi bir anten-alıcı ikilisinin olması gerekmektedir. GPS 

sisteminin bu zayıflığından dolayı en kolay yapılan saldırı sinyal karıştırma saldırısıdır. Bu saldırıda 



amaç aynı frekansta kuvvetli başka sinyallerle GPS alıcısını çalışamaz hale getirmektir. GPS sinyal 

karıştırıcılar birkaç metreden sinyalin gücüne göre yüzlerce metreye kadar GPS sinyalini bloke 

edebilir. Bunun için araştırmalarımın sonucunda iki ayrı çözüm yoluna ulaştım. 

Gizli dinlemelere karşı konuşma sinyallerini bozan özel bir sistem olacak  

1. Çoklu Sensör Çözümleri 

2. GPS Alıcı - Anten Tabanlı Çözümler 

1.Çoklu Sensör Çözümleri 

Burada bahsedeceğimiz GPS aldatma saldırıları önlemlerden biri de çoklu sensör 

kullanımıdır. Amaç farklı sensör kullanımı yaparak aldatma saldırısı gerçekleştiğinde aldatma 

saldırısı tespiti yapılması ve konumunu doğrulamasıdır. INS(Inertial Navigation System), çoklu 

GNSS(Global Navigation Satellite Systems) kullanımı, RTK(Real Time Kinematic), Radar altimetre 

gibi sensör kullanımı ile GPS saldırı tespiti kolayca yapılabilmektedir. Çoklu modüller içinde birden 

fazla GNSS sisteminin desteği olan GNSS alıcılarıdır. En popüler olanı 

GPS/GLONASS(GLObalnaya NAvigatsionnaya Sputnikovaya) çoklu modülüdür. Tüm GNSS 

sistemlerinden konum bilgisinin alınması ve kontrol edilmesi ile aldatma saldırılarına karşı koruma 

elde edilir. 

2.GPS Alıcı - Anten Tabanlı Çözümler 

Adaptif maksimum sinyal seviyesi filtresi kullanılarak aldatma sinyalleri temizlenebilir. GPS 

sinyallerinin güçleri kayıt altına alınır ve ani değişimler bulunur. Bu değişimler kullanıcıya alarm 

olarak bildirilir. Sinyal kuvvetindeki değişim zaman içinde gerçekleşmesi lazımdır, GPS sinyali hep 

aynı güçte ve kusursuz geliyorsa bu durumda anomali olarak tespit edilip kullanıcıya bildirilmesi 

gerekmektedir. Pr2 sinyal gücünün değişim oranının takibi ve bağıl gücün izlenmesi de aldatma 

tespitinde kullanılır. 

Doppler efekti ve analizi GPS aldatma saldırı tespitinde kullanılan başlıca yöntemlerden 

biridir 

GPS alıcıları daha önceden GPS uydularının efemeris verilerine sahiptir ve aldatma saldırısı 

olduğunda efemeris verileri de değişir. Alınan ve önceden indirilmiş olan verilerin karşılaştırılmasıyla 

ortaya çıkan farklılık aldatma saldırısı tespiti için kullanılır. Uydu almanak ve efemeris verileri GPS 

uydularının izleyecekleri rotaları belirten verilerdir. Her bir uydu tarafından ve 30 saniye aralıklarla 

yayınlanan efemeris veriler kullanılarak GPS uydu konumları çok hassas şekilde hesaplanabilir. 

Tüm bu yapılan araştırma ve metotları özetlemek istersek sadece askeri GPS alıcısı kullanmak pek 

çok sorunu çözebilir ama kompleks saldırılarda yetersiz kalmaktadır. Bu durumda sensör bazlı ve 



alıcı-anten bazlı çözümlerle önlem almak gerekir. GPS/INS sistemlerinin kullanımı, çoklu GNSS 

modülü, radar altimetre, büyük boyutlu SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) 

uygulamaları, coğrafi doğrulama gibi ek sensörlerin kullanımı GPS sisteminin aldatma tespiti ve 

gerçek konum verisinin bulmasında yardımcı olur. A-GPS(Assisted GPS) ve D-GPS(Differantial 

GPS) uzun zamandır kullanılan ve hemen hemen tüm GPS alıcılarda mevcut olan bir özelliktir. Bu 

özellikler sayesinde de referans GPS istasyonları ve GSM üzerinden de konum doğrulama ve saldırı 

tespiti yapıla bilinir. Havacılık ve denizcilik uygulamalarında ELORAN(Enhanced Long RAnge 

Navigation) ve STL(Satellite Time and Location) tek başlarına GPS aldatma saldırılarına dayanımı 

sağlamaktadırlar. GPS Alıcı-Anten tarafında GPS sinyal analizi, frekans analizin, efemeristik data 

analizi yöntemleriyle de yüksek başarımda GPS saldırı tespiti yapıla bilinmektedir.20  

Yukarıda ayrıntısını belirttiğim alıcı- anten tabanlı çözümler kapsamında kısaca şunu 

söylemeliyim. GPS sinyalinin zayıf bir sinyal olduğu bilinmektedir.  Dolayısıyla bu kanal 

kullanılarak sıkça aldatma saldırıları düzenlemektedir. Bu saldırılardan kurtulmak için adaptif sinyal 

temizleyici kullanılabilir. Adaptif sinyal temizleyici yaptığı analizler sayesinde sinyal şiddetindeki 

değişiklikleri algılayarak, sabit ve güçlü şiddetteki sinyalleri filtreleyerek değişken olan sinyalleri 

dikkate alır. Adaptif sinyal temizleyicisine hem alçak geçiren filtre hem de yüksek geçiren filtre 

kullanılarak çok düşük ve çok yüksek sabit şiddetteki sinyalleri filtreleyerek hata payını azaltabilir. 

Böylece saldırılara karşı önlem alırız. 

 

Siber Güvenlik önlemlerini araba tasarımcılarından ve özel firmalardan daha önce Hava 

Trafik Kontrol mekanizmalarının almaları gerekmektedir  

  Siber güvenlik için alacağım önlemlerden bir tanesi kimlik doğrulamadır bunun için parmak 

izi okuyucu, göz tarama sistemi, yüz tanıma sistemi kullanacağım.  

   Virüs tarama sistemi olacak tıpkı bilgisayarlardaki gibi dışarıdan yabancı bir yazı, tehdit 

geldiğinde “Yapay Zeka” devreye girip uyarı verecek.  

   Araç her açıldığında sistemi gözden geçirecek. Bu sayede aracın internet ve diğer 

bağlantılardan kaynaklanan olası bir atağı başlamadan önleyecektir. 

 

 

 

                                                           
20 
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/56635/000170387002.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/56635/000170387002.pdf?sequence=1&isAllowed=y


9.Soru: Tasarın görselini ekleyiniz. Alt Sistemler Ürün Ağacı 
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