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1. ÖZET 

 

Bu çalışmada tasarlanan Uçan Araba, kuantum kilitlenmesi sayesinde havada durmakta olup, 

arka ve önde bulunan motorları sayesinde ileri-geri şekilde hareket edebilmektedir. Enerjisinin 

bir kısmını tavanında ve kapısında bulunan güneş panelleri sağlamakta, kalanını ortak ve 

bireysel elektrikli şarj istasyonlarından karşılanabilecektir. Aracın mıknatıslar yardımıyla 

havalanmasından ötürü hareket alanlarına elektromıknatıs bulunan plakalar olacak ve bu 

plakalar için gereken enerji kablosuz bir şekilde araç üzerinden aktarılacaktır. Araç hızını 

arttırmak, dengeyi daha rahat sağlamak ve enerji tasarrufunu artırmak için aracın tabanına 

normal mıknatıs veya elektromıknatıs yerine tip 2 süperiletken mıknatıs yerleştirilmesi tercih 

edilmiştir. İleri-geri gidebilmesi için pervane sistemi mevcuttur. Tasarladığımız Araç “Uçan 

Araba” konseptinin bir dalı olan “Hover Car” alanına daha yakındır.  

 

Anahtar Kelimeler: Uçan Araba, Süperiletken Mıknatıs, Kablosuz Enerji İletimi, Güneş 

Paneli, Hover Car 

 

2. GİRİŞ 

 

Geçmişten bugüne gelişen teknoloji ve bununla birlikte artan ulaşım ihtiyacını karşılamak için 

birçok fikir düşünülmüş ve bunların bazıları hayata geçirilmiştir. Hayata geçirilmeyi bekleyen 

ve yeni yeni geçirilmeye başlanan ulaşım teknolojilerinden biri drone ile kargo taşımacılığı 

gibi uçan arabalardır. Uçan araba fikrinin ilk atıldığı tarihten günümüzde yüzyıllarca yıl geçmiş 

fakat kullanışlı ve doğa dostu bir uçan araba henüz kullanıma başlayamamıştır. Günümüzde 

“otomobil” sahibi olma gereksinimi artmış ve bu artan ihtiyaca karşılık trafik yüküde doğru 

orantılı olarak artmıştır. Artan trafik; mühendisleri, bilim adamlarını ve üreticileri “Uçan 

Araba” fikri hakkında çalışmalarını hızlandırmasına ve karaya bağlı olmanın verdiği 

sorunlardan kurtulması için daha yoğun çalışmalarına itmiştir.  

 

Uçan Arabanın pilotluk ehliyetine sahip olmadan kullanılabilir olması aracın piste veya boş bir 

araziye sahip olmadan bulunduğu yerden havalanması ticari hareketliliği artırma yönünden çok 

önemlidir. Bizde, yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak çevreye minimum zarar veren ve 

kullanışlılığını arttırmakla beraber Senaryonun gereksinimlerini karşılayabilmesine yönelik 

tasarladığımız uçan araba “Air-C” (AirCar - Hava Aracı) ‘yi geliştirdik ve aracımızın 

olabildiğince hızlı, dengeli ve güvenilir olmasına özen gösterdik. 

 

3. DETAY TASARIM ÖZETİ  

 

3.1.  Sistem Tanımı  

 

Tasarlamış olduğumuz uçan araba yani Air-C, süperiletken mıknatısın oluşturduğu özel bir 

durum olan kuantum kilitlenmesi ile havada duran %100 elektrikli level 4 otonom sürüşe sahip 

bir tasarımdır. Bu tasarım ile hedeflenen, daha az yakıt tüketimi ile hızlı ve güvenilir ulaşımı 

sağlamaktadır. Araç, şehir içi kullanım için tasarlanmıştır. Aracın ileri-geri gitmesi için arkada 
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ana motor ve frenlemesine destek olması amacıyla önde daha küçük çaplı bir motor 

bulundurmaktadır. Havalanmasını sağlayan süper iletken mıknatıs ile aradaki kilitlenmeyi 

sağlayacak olan yollara döşenmiş olan elektromıknatıs plakalarına gereken enerji araçta 

bulunan güneş panellerinden veya bireysel/ortak şarj istasyonlarından elde edilen enerji ile 

Rezonans İnductive Coupling yöntemi ile kablosuz iletmektedir.  

 

Prototipte, kablosuz enerji iletimini sağlayan devre, 12V gerilim ile çalışan ve 4 ila 12 cm 

aralığına enerji aktarabilen hazır bir kittir. Bunların dışında araç güvenliğini arttırmak amacı 

ile araçta mesafe, tilt (eğim) ve sıcaklık sensörleri bulunmaktadır. Sensörlerden elde edilen 

veriler bluetooth aracılığı ile akıllı telefona iletilmekte, uygunsuz koşullarda uyarı vermektedir. 

Araç içerisinde bulunan motorlarda yine aynı şekilde akıllı telefon aracılığı ile kontrol 

edilebilmektedir. Birebir araç için ise otonom sürüş özelliği ve onun alt sistemlerine dahil 

sensörleri de bulunmaktadır. 

 

 

3.2.  Sistemin Nihai Performans Özellikleri 

 

Sistemin ölçeklendirilmiş model (Tablo-1) ile birebir aracın (Tablo-2) performans özelliklerini 

tablolardan görebilirsiniz. 

Table 1 Ölçeklendirilmiş Model Nihai Performans Özellikleri 

Performans Alanı Özelliği 

Bluetooth Max. Menzili 10 m 

DC Motor RPM 16400 RPM 

Servo Motor Tork 0-5 kg/cm  

Güneş Paneli 4.2V, 100mA 

Batarya 3.7V, 2500mAh 

Mesafe Sensör Menzil 4 m 

Tilt Sensörü 3° Hassasiyet 

Sıcaklık Sensörü -40°C - 125°C 

İrtifa 5 - 10 mm 

Kablosuz Enerji Aktarımı 4 - 12 cm, 4W 

Süperiletken Mıknatıs 510 gr 

Elektromıknatıs 2.5 kg, 2.4W 

Pervane Çapı 5 cm 
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Table 2 Bire bir Araç Nihai Performans Özellikleri 

Performans Alanı Özelliği 

Havadan Menzil 304 km 

Karadan Menzil 414 km 

Max. Hız Havadan 97 km/h 

Max. Hız Karadan 194 km/h 

Motor RPM 2400 rpm (55 kW güçte) 

Süperiletken Mıknatıs  3 Adet, 3 Ton Kaldırma  

Max. Yük 2000 kg (Araç Dahil) 

Pervane Çapı 80 cm 

 

3.3. Nihai Sistem Mimarisi  

 

Sistem mimarisinin prototip için nihalieşmiş şekli şekilde görülmektedir (Şekil-1). Bu sistemde 

görüldüğü üzere,  araç hem güneş panellerinden hemde ekstra güç ihtiyacı için bir adet jack 

girişi bulundurmaktadır. Elde edilen bu enerjiler Enerji Kontrol Kartı vasıtası ile Motor Sürücü 

Kartı, Arduino Uno, Mesafe, Tilt, Sıcaklık sensörleri ve elektromıknatıslar için gerekli enerji 

sağlayan kablosuz vericilere dağıtılmaktadır. Arta kalan enerji bataryalarda depolanıp, 

gerektiğinde tekrar kullanıma hazır hale gelmektedir. Sistemdeki parçaların görevlerini daha 

iyi anlaşılması açısından şekilde sağ üstte belirtildiği şekliyle renklere ayrılmıştır. Şemada 

bulunan parçalardan hazır ürün olanlarının marka ve model bilgileri tablodaki gibidir (Tablo-

3).  

Belirtilen malzeme listesi ile sistem mimarisi şeması yapılmış olan ölçeklendirilmiş modele 

göredir. Birebir boyutlarda ki bir tasarım ile şema benzerlik gösterse de malzemelerde 

farklılıklar vardır (Tablo-4). Kablosuz enerji aktarım sisteminin vericileri enerjisini alıcısına 

aktararak her alıcının bağlı olduğu 5 adet elektromıknatısa iletmektedir. Nihai sistem 

mimarisinin kavramsal sistem mimarisi ile aralarında farklar vardır. Bunun sebebi kavramsal 

mimarinin otonom sürüş için gerekli sensörleri barındırmayış olmasıdır.  

 
Figure 1 Prototip Nihai Sistem Mimarisi Şeması 
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Table 3 Prototip Parça Marka-Model Bilgisi 

Şemadaki Adı Tam Adı Marka/Menşei Model 

Güneş Paneli 4.2V 100mA 60x60 mm Güneş Paneli Robotistan   

Jack Girişi DC Barrel Dişi Güç Jakı 2.1 mm Robotistan   

Bataryalar 18650 3.7V 2500mAh Şarjlı Lityum Pil Supex 18650-2500 

DC Motor Mabuchi RS-380PH Redüktörsüz DC 

Motor 

Mabuchi Motors RS-380PH 

Motor Sürücü Kartı Arduino Uyumlu Çift Motor Sürücü Kartı Pololu  MC33926 

Enerji Kontrol Kartı Güneş Panel Güç Yönetim Kartı DFRobot  

Servo Motor Feetech Sürekli Dönebilen Servo Motor Feetech FS90R 

Arduino Uno Arduino UNO R3 Klon Robotistan   

Bluetooth Bluetooth 4.0 Serial Modül Kartı Robotistan CC2541 HM-10 

Mesafe Sensörü Ultrasonik Mesafe Sensörü Robotistan HC-SR04 

Tilt Sensörü  Arduino Eğim Sensörü- Dijital Tilt 

Sensörü 

DFRobot  

Sıcaklık Sensörü Grove Sıcaklık Sensörü SeeedStudio   

Kablosuz Verici Kablosuz Güç Aktarma Devresi 12V F1Depo  

Elektromıknatıs P20/15 Elektromıknatıs - 2.5kg Tutma 

Gücü 12V 

demirobot  

Mıknatıs Çap 70 mm x 10 mm kalınlık Ferrit 

Mıknatıs 

Dünya Magnet  

 

Table 4 Birebir Araç Parçaları Marka-Model Bilgisi 

Parça Adı Birebir Araç için Kullanılacak Parça Marka/Menşei 

Güneş Paneli e-Flex Ultra light Solar Cells & Films Filsom 

Batarya Tesla Model S Lithium Ion Battery 18650 

EV Module 

Tesla Motors 

Motor NetGain HyPer 9 HVAC 144V Motor NetGain Motors Inc. 

Batarya Yönetimi Orion BMS 2 Orion BMS 

Şarj Denetleyicisi Eaton OBC Eaton 
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DC-AC İnverter Eaton Hıgh Voltage Inverter  Eaton 

DC-DC İnverter Tame-Power Convy E80K Tame-Power 

Ekran Sürücü Gösterge Paneli ASELSAN 

Güç Yönetimi Vehicle Control Unit ASELSAN 

Otonom Sürüş Ana Modülü NVIDIA Drive Kit NVIDIA 

Kamera Sekonix SF3325 Sekonix 

LiDAR Velodyne Alpha Prime (VLS 128) Velodyne Lidar 

Radar Continental: Long Range Radar ARS 430 Continental Engineering 

Services 

IMU Continental: SC13S Continental Engineering 

Services 

Kabin İçi Kamera On Semi AR0144 On Semiconductor  

İletişim Sistemi Quectel AG 15 Quectel 

Elektromıknatıs 2.5 kg Elektromıknatıs - 

Süperiletken Mıknatıs _Ticari Ürün Değil_ Theva 

Kablosuz Enerji İletim Sistemi _Ticari Ürün Değil_ Electreon 

 

3.4. Alt Sistemler Özeti  

 

Aracın alt sistemlerinde enerji elde edimi, enerji depolaması, sensörler grubu, mıknatıslar, 

enerji iletim sistemi, motor sistemi ve yalıtım sistemleri vardır. Belirtilen bu alt sistemler belirli 

bir düzen içinde bir araya gelerek aracımızı oluşturmaktadır.  

 

3.4.1. Enerji Elde Edinimi  

 

Araçta bulunan elektronik sistemlere güç verebilmek için oluşturulan bu alt sistem, 

ölçeklendirilmiş modelinde 6 adet 4.2V 100mA’lık güneş panelleri ile, gerektiğinde ilave enerji 

ikmali yapabilmek maksadıyla bir adet 12V’luk jack girişi bulundurmaktadır.  Birebir araç için 

ise güneş panelleri aracın tavan bölümü ile kapılarında bulunacak olup araç şekli itibariyle 

esneme özelliği bulunduracaktır. Bunlara ek olarak araç bireysel veya ortak şarj 

istasyonlarından güç elde edebileceği gibi hareket alanında bulunması gereken elektromanyetik 

plakaların çalışması için gerekli enerjiyi kablosuz bir şekilde iletebiliyor ise bu işlem tam tersi 

yani belirli yollara özel olarak yollardan kablosuz bir şekilde araca güç aktarımı yapılabilmesi 

için tasarlanmıştır (Şekil-2).  



9 

MagnetMode Takımı 

 

 
Figure 2 Yollardan Kablosuz Enerji Aktarımı 

3.4.2. Enerji Depolaması 

 

Nihai Uçan Araba Tasarımımızın elde ettiği enerjiyi depolaması ve gerektiğinde harcamasını 

sağlamak maksadıyla 18650 li-ion piller tercih edilmiştir. Her bir pil 3.4V 2500mAh 

değerindedir. Prototip için bu pillerden dörtlü pil paketi yapılmıştır. Bu enerji prototipimize 

gerekli enerjiyi sağlamaktadır. Birebir araç için ise her biri 22.8V, 5.3kWh’lık 16 adet 18650 

batarya modülü bağlanıp gerekli enerji sağlanmış olacaktır. Bu da araçta bulunan parçların 

gerekli enerji ihtiyacını karşılayabilecektir.  

 

3.4.3. Sensörler Grubu 

 

Aracın güvenliğini, sürüş konforunu ve otonom sürüşü sağlamak için yerleştirilen sensörlerden 

prototipte olanları; mesafe, sıcaklık ve tilt (eğim) sensörleri dir. Ölçeklendirilmiş model 

(prototip) için konuşmak gerekir ise, mesafe sensörü aracın önünde bulunup 20 cm den daha 

yakınına bir cisim gelirse görsel uyarı (kırmızı LED) vermektedir. Bu uyarı, aracın sürüş için 

gerekli güvenlik unsurlarının bulunmadığının göstergesidir. Eğim sensörü de aynı şekilde 12 

dereceden fazla eğim fark ettiğinde görsel uyarı ile durumun düzeltilmesi istenmektedir. İki 

adet bulunan sıcaklık sensöründen ilki aracın -180 santigrat derecelerde bulunması gereken 

süperiletken mıknatıslarının gerekli sıcak sınırının (-170 santigrat derece) üstüne çıkması 

durumunda uyarı verilmektedir. Bu uyarı ile araçtaki sıvı nitrojen deposunu tazelememiz 

gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durumun gerçekleşme sıklığının düşürülmesi için araç zemininde 

iyi bir ısı yalıtım sistemi olan EPS Plaka kullanılmıştır. Öbür sıcaklık sensörü ise araç 

elektroniğin bulunduğu kısımdadır. Bu sayede elektronik sistem için gereken maximum 

sıcaklığı aştığında uyarı vermektedir. 

 

Sensörlerin sağladığı bir özellik örneği ise aracın kullanıcı konforunu arttırması ve otonom 

sürüşte yaşanacak hataları azaltması için bulundurduğu dengeleme sistemidir. Aracın 

zemininde bir çok noktada bulunan sensörler vasıtasıyla hangi bölgede daha büyük bir kütle 

olduğunu anladıktan sonra o bölgenin zıt noktasına içinde bulundurduğu ağırlıkları 

götürmektedir. Bu götürme işlemi 3D Printerlara benzer olarak X ve Y eksenlerinde hareket 

edebilen motorlu kol ile yapılmaktadır (Şekil-3). 5 kg hassasiyetle yapılan bu işlem araca çok 

fazla yük olmaması amacıyla sadece 6 adet ağırlıktan bulundurur.  

 



10 

MagnetMode Takımı 

 

 
Figure 3 Dengeleme Sistemi Örnek Tasarımı 

3.4.4. Mıknatıslar 

 

Mıknatıslar uçan araba tasarımımızın havada durmasını sağlayan sistemdir. Bu sebepten ötürü 

motor sistemleri kadar önemlidir. Tasarımda iki tür mıknatıs kullanılmaktadır. Bunlardan ilki 

araç tabanında bulunan süperiletken mıknatıslardır. İkinci mıknatıs türü ise aracın hareket 

alanında bulunan elektromanyetik plakalardaki elektromıknatıs lardır.  

 

3.4.4.1. Süperiletken Mıknatıs 

 

Süperiletken mıknatıslar prototip için 7 cm çapında ve tanesi 510 gr ya kadar yük kaldırabilen 

bir modeldir. Süperiletken mıknatısın özellikleri tablodan anlaşılabilir (Tablo-5). Bu 

süperiletken mıknatıs içinde sadece bir saç teli kadar süperiletken malzeme vardır ve kalanı 

güvenlik amaçlıdır.  

 

Table 5 Prototip Süperiletken Mıknatıs Özellikleri 

Type Dimensions Levitation Force (N) ±%10 Levitation Time 

(s)* 

Carrying Weight** 

LargeXtra 7∅x1.5 cm >45 180 510 

* 25 Santigrat derece odada, yalıtımsız  

** 5-10 mm havadan  

 

Birebir araç için ise kullanılacak olan süperiletken mıknatıs 3 inç çapında ve 2 mm 

kalınlığındadır (korumasız haliyle). Bu ona, 1000 kg a kadar kaldırma gücü verir. 2 Adeti bir 

araç için yeterli olsada ekstra güvenlik için 3 adet kullanılması daha mantıklıdır. Böyle küçük 

bir malzemenin 1 ton kaldırabilmesini yaklaşık yüz milyar adet manyetik flux lines (akış 

çizgileri) oluşmasından dolayı sağlanmaktadır.  

 

Süperiletken mıknatısı soğuk tutmak için prototipte sıvı nitrojen tercih etsekte bire bir modelde 

sıvı helyum kullanılacaktır. Fakat bu soğutma işlemine gelecekte gerek duyulmayabilir çünkü 

şu anda bilim insanları oda sıcaklığında da süperiletkenlik özelliği gösteren “Metaik Hidrojen” 

üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Eğer sonuçlar başarılı olursa sıvı helyum veya sıvı nitrojene 

gerek kalmadan aracımız havalanabilecektir, ama yine de oda sıcaklığında bu özelliğin kaç 

saniye veya dakika boyunca gösterebileceği bilinmemektedir.  
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3.4.4.2. Elektromıknatıs  

 

Elektromıknatıslar için ise 2.5 kg kaldırma gücüne sahip bir model tercih edilmiştir. Bunların 

çapı 2 cm dir. Prototipimizi havada tutabilmek için en az 4 adet gereklidir. Elektromanyetik 

plaka ölçeklendirilmiş modeli içinde birebir araç içinde aynı malzemelerden yapılmaktadır 

fakat birebir modelde daha fazla elektromıknatıs kullanılmaktadır. Birebir araç için tasarlanmış 

bir elektromanyetik plaka nın şekli görülmektedir (Şekil-4). Görselden anlaşılabileceği gibi bir 

satırda 7 adet mıknatıs vardır ve sütunların adeti plakanın yolun uzunluğuna bağlı olarak 

değişmektedir.  

 
Figure 4 Elektromanyetik Plaka 

Elektromıknatıslar aracın zemin bölümünün uzunluğu olan 362,65 cm ve genişliği olan 195 cm 

içine toplamda 800 adet elektromıknatısın denk gelmesi gerekmektedir. Fakat süperiletken 

mıknatısların aracın orta bölümünde olacağı için bunu 195 cm lik genişliğin tamamına değil 

sadece 20 cm lik bir bölümünde olması gerekmektedir. Yani kayma payıda bırakarak 30 cm 

genişliğinde olan bu plakanın içinde bulunan her bir elektromıknatısın birbiriyle satır halinde 

1.5 cm, sütün halinde ise hemen hemen bitişik olacak şekilde boşluk bırakılarak 

yerleştirilmiştir. Bu elektromıkantıslara gereken toplam güç olan 2.4 kW ise bulundurduğu 

max. 20 kW gücündeki kablosuz güç aktarım sisteminden kolaylıkla sağlanacaktır.  

 

Bu plakaların yollara döşenme işlemi de 

aslında son derece basittir. Nasıl olduğu 

şekilde de görülmektedir (Şekil-5). Şekilden 

anlaşılabileceği gibi, 1 numaralı araç gerekli 

genişliğe ve derinliğe sahip bir çukur 

açarken, 2 numaralı araç rulo halindeki 

plakaları bir yandan açılan boşluğa 

yerleştirirken bir yandanda üstüne yine ince 

bir katman asfalt döküp onu düzenlemektedir.  

 

3.4.5. Enerji İletim Sistemi 

 

Aracın havalanmasında büyük rol oynayan elektromanyetik plakalara gerekli enerjiyi iletmek 

için kısa mesafede en etkili olan Resonant İnductive Coupling yöntemine dayanan bir kablosuz 

enerji iletim sistemi tasarlanmıştır (Şekil-6). Bu sistemi oluşturan iki temel parça vardır. 

Bunlardan ilki verici diğeri ise alıcıdır. Plakaya gerekli enerj uçan arabadan sağlanacağından 

Figure 5 Elektromanyetik Plaka Döşeme İşlemi 
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aracın zemin bölgesindeki mıknatısların hemen üstüne yerleştirilen verici bobin gerekli enerjiyi 

elektromanyetik plakanın alt kısmındaki alıcı bobine aktarmaktadır. Bu bobinler 40 mm nin 

altındaki bir mesafede yakınlaştırılması 

halinde zarar görmektedir. 

Ölçeklendirilmiş model için 

kullandığımız ticari 12V’luk sistem ise 

en verimli 50 ila 80 mm arasında 

çalışmaktadır. Bu model en yüksek 

verimle karşı tarafa (alıcı bobine) en fazla 

4W aktarım yapabilmektedir.  

 

3.4.6. Motor Sistemi 

 

Araç içinde iki tip motor grubu vardır: Hareket Grubu ve Servo Grubu. Hareket grubu aracın 

ileri-geri gitmesini sağlayan motor grubudur ve iki parçadan oluşur. Bunlar Arka ve Ön 

motordur. Arka motor ana motordur, ön motor ise aracın ileri giderken frenlemesine destek 

olması amacıyla yerleştirilmiştir. Servo Grubu ise araç içerisinde motor gerektiren diğer 

işlemler içindir.  

 

Servo motorlar birebir tasarımda dengeyi sağlamak için kullanılan sistemde, bagajların açılıp 

kapanmasında ve tekerleklerin açılması gibi farklı alanlar için tercih edilmiştir. Birebir 

modelde kullanılacak olan ana motor NetGain HyPer 9 HVAC modeldir. Ölçeklendirilmiş 

modelde kullanılan motor RS-380PH model 5 ila 12V ile çalışabilen redüktörsüz DC motordur.   

 

3.4.7. Yalıtım Sistemi  

 

Araçta dört tür yalıtım bulunmaktadır. Bunlar ses, ısı, radyasyon ve manyetik yalıtımdır. Isı 

yalıtımları için tercih ettiğimiz yöntem EPS Strafordur. Bu strafor aracın yoğunlukla zeminine 

yerleştirilecektir ve süperiletken mıknatısın soğukluğunu daha uzun koruması içindir.  

Ses yalıtımı için Bondex sünger kullanılacak olup bunlar yoğunlukla motorların yanlarındaki 

bölmelere yerleştirilecektir (Şekil-7). Radyasyon yalıtımı da  süperiletken mıknatısların 

sıcaklığını korumasına katkı sağlaması içindir. Mıknatısların etrafını kaplayacak olan 

radyasyon kalkanı, vakumlanmış şekilde bulunacaktır. Radyasyon kalkanı (başka bir deyişle 

yalıtımı) çalışmasını koruyabilmek için süperiletken mıknatıstan farklı olarak sıvı nitrojen 

kullanılacaktır.  

 

Manyetik yalıtım ise yollarda bulunan elektromıknatısların yaydığı elektromanyetik dalgayı 

araç içine girmesini önlemek amacıyladır. Bu sayede ICNIRP (Uluslararası İyonize Olmayan 

Radyasyondan Korunma Komisyonu) kuralları yerine getirilmiş olunacaktır.  

 

Figure 6 Resonant İnductive Coupling Yöntemi 



13 

MagnetMode Takımı 

 

 
Figure 7 Yoğun Ses Yalıtımı Bölgesi 

3.5. Uçuş Zarfı 

 

3.5.1. Havada Kalma Süresi 

 

Table 6 Hız/Menzil Tablosu 

Durum Yük Hız (km/h) Menzil (km) 

Havadan 1811 kg 97,8 km/h 303,6 km 

Karadan 1811 kg 194 km/h 414,13 km 

Max. Yük ile Havadan 2000 kg 97,8 km/h 275 km 

Max. Yük ile Karadan 2000 kg 194 km/h 300 km 

 

Tabloda görülen değerlerin (Tablo-6) oluşturulmasında kullanılan hesaplama yöntemleri alt 

başlıklar halinde açıklanmıştır.  

 

3.5.1.1. Hız Hesaplaması 

 

Araç hızı hesaplanırken atılan adımlar şu şekildedir: 

 

● Motor Hızının (2400 rpm), gücünün (55kW) ve araç ağırlığının (2000 kg) 

belirlenmesi. 

 

Motor hızı ve gücü verisi motorumuzun üretici firmasının performans grafiğinden elde 

edilmiştir.  Araç ağırlığı CAD programımız üzerinden ve araç içindeki parçaların üretici 

firmaların web sitelerinde paylaştıkları verileri ile belirlenmiştir.  

 

● Motor gücünün HP cinsinden belirlenmesi (77.2 HP) 

 

Motor gücünün hesaplanması Trap-Speed metodu ile  

 

Horsepower = Weight x (Speed/234)^3  

 

formülü kullanılarak yapılmıştır. Buradaki “speed” değeri ortalama değil çeyrek mile (402.3 

m) ulaşıldığındaki hız değeri olmalıdır. Değerleri doldurarak HP = 2000x(97.8/234)^3 ten, 77.2 

çıkmaktadır.  
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● Sürüklenme Katsayısı (Cd) belirlenmesi 

 

Bu değer belirlenmesi için CFD simülasyonu gereksede, teknik eksikliklerden ötürü 

yapılamamış olup, günümüz modern arabaların değeri olan 0.23 baz alınmıştır.  

 

● Araç toplam yüzey alanının (134.15 m2) ve ön yüzey alanının hesaplanması  

 

Araç toplam yüzey alanının ne kadar olduğu blender programı içindeki bir eklenti sayesinde 

kolayca bulunmuştur.  

 

● Drag Force (Sürüklenme Kuvveti) nin hesaplanması (13948N) 

 

Sürüklenme Kuvveti hesaplanması için  

 

Fd = cd ½ p v^2 A  

 

formülü kullanılmıştır. Harflerin anlamları; Fd (Drag Force (N)), cd (drag coefficient), p 

(density of fluid), v (flow velocity (m/s)) ve A (frontal area of body(m^2)) dır. Sonuç olarak 

yoğunluğa 1.225 kg/m3, hızı 97.8 km/h, cd değerine 0.23 ve alana 134.15 m2 yazdığımızda 

13948N luk bir kuvvet çıkmaktadır.  

 

● Motor ile pervaneler arasındaki dişli sisteminin belirlenmesi  

 

Pervanelerin dakikadaki tur sayısı (rpm) azaltılarak tork arttırılmıştır. Toplam 3 adet dişli 

bulunduran (Şekil-8) dişli sistemimizin ortasındaki 10 diş barındıran dişlinin özellikleri: 

- Number of teeth (N) = 10 

- Pitch diameter (D) = 20 

- Diametral pitch (P) = 0.5  

- Pressure Angel (PA) = 27  

dir. Hızıda 2400 RPM dir.  

 

Figure 8 Dişli Konumlandırması 

Küçük dişliye bağlı iki büyük dişli birbirinin aynısıdır. Bunların özellikleri: 

- Number of teeth (N) = 37 

- Pitch diameter (D) = 74 

- Diametral pitch (P) = 0.5  

- Pressure Angel (PA) = 27  

dir. Hızı ise 648,6 RPM e gerilerken 220 Nm olan tork 814 Nm ye çıkmaktadır. Yani 3.7 kat 

mekanik avantaj vardır.  

 

● Gerekli Pervane özelliklerinin ve İtki nin belirlenmesi 
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Hızı çok fazla düşürmemesi de göz önüne alınarak 12 inçlik bir pervane hatvesi (propeller 

pitch) ne sahip bir pervane 648.6 RPM ve 77.2 HP ile en basit hesaplama yöntemi ile 3931 

pound luk bir itki elde ediliyor. Bu da bir pervane için 17485N demek, aracımızda iki adet 

pervane olduğunu hatırlatmak isteriz.  

 

● Azami Uçuş hızının hesaplanması 

 

Yukarıda aktarılmış olan hız değerleri pervanelerin tur sayısının (648  rpm) km/h birimine 

çevrilmiş versiyonudur. Yani aracın ilerleme hızı değildir. İlerleme hızı hesaplanamamıştır.  

 

NOT: 

- Aktarılan tüm formüllerin hesaplanması için çeşitli online hesaplama siteleri 

kullanılmıştır.  

 

3.5.1.2. Menzil Hesaplaması  

 

Menzil hesaplanırken atılan adımlar şu şekildedir:  

 

● Kullanılabilir Batarya Kapasitesinin belirlenmesi 

 

5.3 kWh enerji kapasitesine sahip batarya modüllerinden 16 adet kullanılmasına karar 

verilmiştir. Yani 84.8 kWh. Kullanılabilir batarya kapasitesi ise peukert effect gibi detaylarda 

dahil toplamda %85’inin kullanılabilir olduğunu varsayarsak bu değer 72.08 kWh olmaktadır. 

Fakat araç içindeki diğer kritik roldeki sistemlerinde enerji ihtiyacını bir yandan sağlaması için 

72.08 kWh in 1 saatlik 55 kW motor gücü kullanımıyla 55 kWh enerji şekliyle düşünülmesi 

gerekmektedir.  

 

● Gerekli enerjinin belirlenmesi  

 

Gerekli enerjinin hesaplanmasında araç ağırlığı, yuvarlanma direnci ve sürüklenme katsayısı 

gibi çeşitli etkenler dahil edilir. Yapılan hesapta sadece araç ağırlığı etkeni dikkate alınmıştır. 

Gerekli enerji Wh/km formülüyle öğrenilebilir fakat buradaki değerleri bulmak için çeşitli 

gerçek hayat gözlemleri yapılmalıdır. Bu sebepten ötürü Wh/km değerine eşit olan Ağırlık/10 

yöntemi kullanılmıştır. Eşit olduğu başka örnek değerlerin incelenerek anlaşılabilir. Yani sonuç 

olarak tam kapasite ağırlığı olan 2000/10 dan sonuç 200 çıkmıştır.  

 

● Menzilin elde edilmesi  

 

Kullanılan batarya kapasitesinin gerekli enerjiye bölümüde bize menzili vermektedir. Bu da 

55 kWh (55000 Wh) / 200 demektir. Sonuç kilometre cinsinden 275 tir.  

 

3.5.2. Motor Seçimi 

 



16 

MagnetMode Takımı 

 

Motor olarak iki adet NetGain HyPer 9 HVAC (Higher Voltage Alternating Current - Yüksek 

Voltaj Alternatif Akım) 144V motor tercih edilmiştir. Bu motor AC ile çalıştığından araçta 

bataryadaki DC akımı AC ye çeviren bir inverter bulunmaktadır. İnvertör hakkında detaylı bilgi 

ilerleyen bölümde açıklanmıştır. Tercih edilen motorun teknik özellikleri tabloda (Tablo-7), 

performans grafiği şekilde (Şekil-9), teknik resimde şekilde belirtilmiştir (Şekil-10). 

Performans grafiği motoru satan tedarikçi firma tarafından hazırlanmış olup üzerine düzenleme 

yapılmamıştır. Motorun yanında bir adet kontrol kartı da gelmektedir.  

 

Table 7 NetGain HyPer 9 Teknik Özellikleri 

Motor Çapı 9.0 inch - 22.86 cm 

Motor Uzunluğu  15.75 inch - 40.005 cm  

Motor Tipi Permanent Magnet Synchronous Reluctance AC 

Ağırlık  120 lbs - 54.43 kg 

Max. Voltaj Girişi 180 V 

Dahili Sensörler Encoder, Temperature, RPM Sensor 

Tork 172 Lb Ft - 233.2 nm  

Güç  120 HP  

Max. RPM 8000 

Max. Verimlilik  %94 

Max. Sıcaklık  150 Santigrat Derece  

 

 

Figure 9 NetGain HyPer 9 Teknik Çizimi 
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Figure 10 NetGain HyPer 9 Motor Perfromans Grafiği 

3.5.2.1. Frenleme Motoru  

 

Frenleme motoru aslında aracın geri gitmesini kolaylaştıran motordur. “Frenleme motoru” 

olarak denmesinin sebebi aracın arkasındaki motorla araç ileri doğru giderken yavaşlamak 

gerektiğinde ön motoru çalıştırarak ters yöne doğru ilerleme sağlanacak ve araç 

yavaşlayacaktır. Daha çok ani frenler için önemlidir. Bu motor için gerekli enerji sağlanırken 

öbür ana motorun enerjisi kesilecektir. Bu motorda NetGain HyPer 9 model motordur.  

 

3.5.2.2. Motor Kontrol Ünitesi (ESC - ECU) 

 

Motor kontrol ünitesi motoru kontrol etmeye yarar. Aracımdaki 

motor kontrol ünitesi motorumuzla birlikte gelmektedir. Bu ünite 

SME Group tarafından üretilen AC-X144 model bir kontrol 

ünitesidir (Şekil-11). 180 VDC ve 500 Ampere kadardır, en fazla 

88 kW lık bir pike ulaşabilir.  

 

3.5.3. Güç İhtiyacı  

 

Aracın gerekli güç ihtiyacı 48 W lık 30 adet güneş panelinin desteği ile çalışmak üzere 

tasarlanmıştır. Bu güneş panellerinin bir kısmı paralel, bir kısmı seri bağlanarak gerekli akım 

ve gerilime ulaşılacaktır. Bu da 27 A, 144 V yani 3.88 kW ‘a tekabul etmektedir. Bu güneş 

panellerinin teknik özellikleri hakkında oluşturulan tabloyu (Tablo-8) ve teknik resmini (Şekil-

12) görebilirsiniz. Bu güneş paneli aracımızın toplam güneş paneli döşenecek alan olan 

8.27m2’lik alana döşenecektir. Ayrıca, bu güneş panelleri suya dayanıklı ve oldukça hafiftir 

(60g/m2). Prototipin bulundurduğu güneş panelleri ise 4.2V luk gerilime, 100 mA lık akıma  

sahip 6 adet 3’ünün paralel, 3’ünün seri bağlanmış güneş panelleri dir. Güç ihtiyacını sağlamak 

için farklı yöntemlerde vardır. Bunlar; daha önce de belirtilen uzun mesafe kablosuz güç iletimi 

yani rectenna sistemi ile belirli yollardan kablosuz enerji aktarımına ek olarak ortak/bireysel 

şarj istasyonlarıdır. Sürücü, güneş panelleriyle tek başına uçan arabayı şarj etmek isterse en az 

Figure 11 Motor Kontrol Kartı 
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22 saat güneşli bir ortamda hiçbir engelle karşılaşmadan bulunması gerekecektir ki gün içinde 

22 saat boyunca böyle bir ortam bulması imkansızdır.  

 

  

Figure 12 Güneş Paneli Teknik Resmi 

 

3.5.3.1. Batarya  

 

Güneş panelleri ve diğer yöntemlerle elde edilen güç Tesla Model S lerde de kullanılan 22.8 

V, 5.3 kWh’luk Lithium-ion 18650 EV (Electric Vehicle - Elektrikli Araç) batarya 

modüllerinden 16 adet bulundurarak depolanacaktır (Şekil-13). Bunun seçilmesinin sebebi 

enerji yoğunluğunun gelişmiş batarya 

teknolojisi sayesinde piyasadaki en iyisi 

olduğu ve Tesla araçlarından da çok 

verimli bir şekilde çalışıyor olmasıdır. 

Seçilen pil paketi (modülü) nün içinde 444 

adet batarya vardır ve batarya paketlerinin 

birbirine bağlanışı şekilde görülebilir 

(Şekil-14). Prototipin bulundurduğu 

bataryada li-ion 18650 batarya olup 

birbirine kullandığımız güç yönetim 

kartının özellikleri dolayısıyla paralel 

bağlanarak 3.7V ve 10000 mAh elde 

edilmektedir.  

 
Figure 14 Bataryaların Diziliş Diyagramı 

3.5.3.2. BMS (Batarya Yönetim Sistemi) 

 

Bataryaların dengesiz bir şekilde şarj olması veya kullanılması ve fazla ısınma gibi durumları 

engellemek için kullanılması gereken BMS (Battery Management System - Batarya Yönetim 

Sistemi) için Orion BMS 2 modeli tercih edilmiştir. Bu modelin bir tanesi 180 adete kadar 

Uzunluk 742  mm 

Genişlik 372  mm 

Kalınlık  0.03  mm 

Güç 48W 

Cell Tipi Flexible CIGS on 

Polyimide 

Table 8 Güneş Paneli Özellikleri 

 

Figure 13 Li-ion Batarya Modülü Teknik Çizimi 
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bataryayı yönetebilmektedir ve aracımızda toplamda 7104 adet batarya vardır. Bu sebepten 

ötürü aracımızda bunlardan 40 adet bulunacaktır. Her bir batarya hücresini 0.5V ila 5.0V 

arasında ölçümünü yapabilmektedir. Sessiz çalışan bir cihazdır. Bu modelin boyutları 394.2 

mm x 135.9 mm dir.  

 

3.5.3.3. Termal Batarya Sistemi 

 

Araç performansının düşmemesi, şarj veya sürüş 

esnasında aşırı ısınma durumunda patlama veya 

yangın oluşturmaması amacıyla her elektrikli araç bir 

ısı sistemi gerektirir. Tasarladığımız uçan araba 

halihazırda süperiletken mıknatıslar için gerekli sıvı 

nitrojenden elde edilen soğukluk ile elde 

edilmektedir. Tercih ettiğimiz batarya paketinin 

içinde dahili sıvı soğutma/ısıtma sistemi 

bulunmaktadır (Şekil-15).  

 

3.5.3.4. OBC (On-board Charger) 

 

Bireysel veya ortak alanlardan aracı şarj etme sisteminde kullanılan OBC’nin temel görevi 

Alternatif Akımı, Doğru Akıma çevirmek için kullanılır ve bu sayede bataryaları şarj eder. 

Tasarımımızdaki güneş panelleri ve kablosuz enerji aktarım sistemine ek olarak bulunan bu 

sistem normal inverterlerin aksine şarj etme özelliği için geliştirilmiştir. Bu sistemler şarj 

istasyonundan yani EVSE (Electric Vehicle 

Service Equipment)’den araca giren enerji ile 

ilgilenir ve onu düzenler (Şekil-16). Araç için 

tercih edilen OBC model Eaton tarafından 

üretilmektedir ve özellikleri arasında 225 ila 

500 VDC çıkışı ve %95 verimlilik sağlaması 

vardır. Ayrıca, bu model benzerlerine kıyasla 

daha az yer kaplamaktadır.  

  

3.5.4. EPCU (Elektrik Güç Kontrol Birimi) 

 

Bir EPCU (Electric Power Control System - Elektrik Güç Kontrol Birimi) üç ana bölümden 

oluşur ve bunlar inverter, LDC Dönüştürücü ve araç kontrol birimidir.  

 

3.5.4.1. İnverter   

 

İnverter, bataryadaki Doğru Akımı motor için gerekli olan Alternatif Akıma çevirir. Motor için 

en az 144 VAC gereklidir. Bu tasarımımımızda elektrikli araçlar için üretilen Eaton’un “High 

Voltage Traction Inverter” modelini seçtik. Bu modelin başlıca özellikleri tabloda görüldüğü 

şekliyle dir (Tablo-9).  

Figure 15 Batarya Termal Sistemi 

Figure 16 OBC ile EVSE'nin Bağlantısı Örneği 
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Table 9 İnverter Hakkında Tablo 

98% Efficiency 

120 kW 400V and 225 kW 800V automotive inverters 

ISO 26262 and Auto SAR compliant 

Operating temperatures of -40ºC to 125ºC 

Coolant temperature to 70ºC with 10L per minute flow rate 

IGBT from 300-800A 

Custom and integrated aluminium enclosures  

Aerospace and industrial expertise and inverters in production  

 

3.5.4.2. LDC Converter  

 

LDC yani Low Voltage DC (Düşük Gerilim Doğru Akım), bataryalardaki yüksek gerilimi 

12V’a düşürerek araç içindeki elektronik sistemin zarar görmesini önler. Bir batarya 

paketimizin 22.8V ve 5.3kWh olduğundan dolayı, elektrikli araçlar için Tame-Power 

tarafından üretilen CONVY E 80K modelini tercih ettik. Minimum 35V ile çalışan bu modelin 

boyutları ve teknik resminide şekilde (Şekil-17) bulabilirsiniz.  

 

Figure 17 LDC Boyutları 

3.5.4.3. VCU (Vehicle Control Unit) 

 

EPCU’nun en önemli parçası olan VCU (Vehicle Control Unit - 

Araç Kontrol Birimi) araç elektroniğinin enerjisini kontrol eden 

sistem olarak özetlenebilir. Bu birim sayesinde batarya yönetim 

sisteminden gösterge paneline, araç içindeki birçok parçanın 

koordineli çalışması sağlanır. Bu birimin örneği şekildedir (Şekil-

18). 

 

3.6. Aerodinamik Özellikler  

 

Araç aerodinamiğinin doğru yapılması, gereksiz sürtünmeyi engelleyerek aracın hareket 

etmesini kolaylaştırır. Bu da araca yakıt tasarrufu sağlarken menzilini arttırır. Bu sebeptendir 

ki tasarımımızı yaparken olabildiğince aerodinamiğe önem gösterdik. Yapılan aerodinamik 

simülasyonu şekilde görebilirsiniz (Şekil-X). Bu görsel aracımızın 27.16 m/s hızında rüzgar 

tüneli içindeki yüzey basıncını göstermektedir. Kırmızı alanlar daha fazla iken mavi alanlar 

daha azdır. Yapılan simülasyonun daha detaylı hali şekle tıklanarak erişilebilinir.  

Figure 18 VCU Örneği 

https://drive.google.com/file/d/1g3h4lbg9ivi9K1MiqJYa2DYgT9R-QS5l/view?usp=sharing
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Figure 19 Yüzey Basıncı Aerodinamik Simülasyon Sınucu 

Bu görselden anlayabileceğimiz gibi aracın ön kısmı daha yüksek bir basınca maruz 

kalmaktadır. Yapabileceğimiz bir sonraki tasarımda uç kısmın sivriliğini azaltarak bu oranı 

azaltabiliriz.  

 

3.7. Araç Ağırlığı (Ağırlık Kırılımı) 

 

Araçta bulunan parçaların ağırlıkları bir başka deyişle ağırlık kırılımı tabloda sıralanmıştır 

(Tablo-10). Aracın havada gidebilmesi için daha az enerji tüketmesi uçuş zarfını ciddi oranda 

etkilemektedir, bunda da ağırlık en etkili faktördür. Tablodanda anlaşılabileceği üzere aracımız 

2000 kg dır. Araç ağırlığı hesaplamasında önemli bir faktör olan fakat aracın ana ağırlık 

kaynakları olmayan araç içindeki otonom sürüş kartı, radar, lidar, OBC gibi toplamada 10 farklı 

parçanın üretici firmaların web sitelerinde belirtmemiş olduğundan eklenememiştir. Bu yüzden 

aracın ağırlığını +100 kg olarak düşünmek daha doğru olacaktır. Araç parçalarının ağırlığına 

ek olarak senaryoda belirtilen insan ağırlıkları ile maksimum 3 kişi + 40 kg yük ile aracımızın 

uçabilmektedir.  

Table 10 Ağırlık Kırılımı Tablosu 

Seviye Parça Adı Adet Br. Ağırlık (kg) Tp. Ağırlık (kg) 

1. Uçan Araba 1 2000 kg 2000 kg (±100 kg) 

1.1  Kabin 1 1089,25 kg 1089,25 kg 

1.1.1 Kapılar 2 56,46 kg 112,92 kg 

1.1.2 Araç İskeleti  1 976,33 kg 976,33 kg 

1.1.3 Koltuklar 3 n/a n/a 

. . . . . 

1.2 Aviyonik Sistemler 1 515,55 kg 515,55 kg 

1.2.1 Bataryalar + Temik Sistem 16 24,95 399,2 kg 

1.2.2 Batarya Yönetim Sistemi 40 2,18 kg 87,2 kg 

1.2.3 LDC İnverter 1 18,15 kg 18,15 kg 

1.2.4 HV İnverter 1 11 kg 11 kg 
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. . . . . 

1.3 İtki Sistemleri 1 58,44 kg 58,44 kg 

1.3.1 Motorlar 1 54,44 kg 54,44 kg 

1.3.2 Pervaneler 2 2 kg 4 kg 

. . . . . 

1.4 Diğer  1 295 kg 295 kg 

1.4.1 Yolcular + 40 kg Yük 3 75 kg 265 kg 

1.4.2 Diğer Tüm Parçalar n/a n/a 40 kg 

 

4. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ  

 

4.1. Güç-İtki-Tahrik Güvenliği 

 

Güç-İtki-Tahrik sistemini oluşturan belli parçalar vardır. Bu parçaların kendisi, bağlantı 

parçaları, destek elemanı gibi bulunan tüm parçalar tabloda listelenmiştir (Tablo-11). Bu 

parçaların karşısında parçanın ne işe yaradığını, hangi koşullarda ne kadar bir süre sonra 

arzılana bileceği ve bunun sonucunda alınabilecek önlemler ve periyodik yapılması gereken 

bakımlar açıklanmıştır. Arızalanma oranı verileri, yapılan simülasyonlar ile tedarik parçaların 

üretici firmasının sağladığı analizlerden elde edilmiştir.  

 

Table 11 Güç-İtki-Tahrik Sistemi Arızalanma Olasılıları 

Parça, Önem 

Seviyesi* 

Görevi Koşullar Arızalanma 

Miktarı 

Alınan Önlemler 

NetGain HyPer 

Motor ,8 

Pervaneleri 

Döndürmek 

Günde 4 saat kullanım - Yıllık bakım 

10 Diş Dişli ,9 Motor ile Pervane 

arasındaki 

bağlantıyı 

sağlamak 

3000 rpm hızında dönmek - Sağlam 

Malzemeden 

yapmak 

37 Diş Dişli ,9 Tur sayısını 

düşürerek torku 

arttırmak 

2000 rpm hızında gitmek - Sağlam 

malzemeden 

yapmak 

Pervane ,10 İtki oluşturmak 3000 rpm hızında gitmek  - Sağlam 

malzemeden 

yapmak 

Süperiletken 

Mıknatıs ,8 

Aracı havada 

tutmak 

50 Santigrat derecelik bir 

hava durumunda sürüş 

%100 Ekstra ısı yalıtımı 

Motor Kontrol Motor Kontrolü - - - 
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Kartı ,8 

Bataryalar ,10 Enerji Depolamak Yüksek akım / gerilim %100 Batarya yönetim 

sisteminin 

eklenmesi 

Güneş Panelleri ,7 Enerji Sağlamak Günde 6 saat kullanmak - Yıllık bakım 

* = 1’den 10’a kadar. En önemlisi 10, en az önemlisi 1 

 

4.2. Siber Güvenlik 

 

Araca her türlü yapılacak bir siber saldırı, yaşanabilecek bir kazadan çok daha tehlikeli 

olabilmektedir. Sensör verilerinin 3. kişi veya kişilerce değiştirilerek otonom sürüşü yanlış 

yönlendirmek araç içindeki yolcuları ölüme kadar götürebilir. Bu sebeple siber güvenlik 

olmazsa olmazdır.  

 

4.2.1. Arac İçi Siber Güvenlik 

 

Siber saldırılarının önüne geçmek için blok zincir teknolojisi kullanılmaktadır. Fakat günenliği 

daha fazla sağlamak için araçta bir sistem daha bulunmaktadır. Bu sistemin içinde hem araç 

iletişimini, hem araç sensörlerinin uyumlu (daha öncekilere benzer şekilde) çalışıp 

çalışmadığını hemde datasetleri ile blok zincirini takip eden bir yapay zeka bulunacak, olağan 

dışı durumda gerektiğinde otomatik, gerektiğinde araç sahibine bilgi vererek duruma bağlı 

olarak çeşitli işlemler gerçekleştirecektir. Bu yapay zeka tüm araçları kontrol eden merkezi 

sistemin yapay zekası ile aynıdır. Trafiği ve güvenliği kontrol eden bu yapay zekanın güvenliği 

çok daha üstün bir şekilde yapılmalıdır. 

 

Trafik akışında aksama yaşanmasını engellemek için bu yapay zeka saniyede 100 defa olmak 

üzere çok kez kendini kopyalayarak eski sürümünü ortadan kaldıracaktır. Her sürümün farklı 

bir şifreleme yöntemiyle güvenliği bulunacak olup, bu sisteme usulsüz çalışmak isteyen bir kişi 

hedefine ulaşmak için geçen süre zarfında adete mutasyona uğrayarak tip değiştiren yapay 

zekanın binlerce kez çoktan değişmiş olduğunu ve bulduğu yöntemin çalışmadığını görecektir.  

 

4.2.2. Data Center Güvenliği 

  

Araçların iletişimi yerine her aracın ürettiği her bir veriyi barındıran ve çeşitli lokasyonlarda 

bulunan data center larının güvenliği de önemlidir çünkü bu data centerlar dataset ler barındığı 

ve bu datasetler deki veriler sayesinde sensörler etrafını algılaya/anlaya bilmektedir. Bu dataset 

lere yapılacak bir saldırı sonucunda tüm sistemler bozulabilir ve küresel ulaşımda büyük 

aksamalar meydana gelecektir.  

 

Tüm verilerin az sayıdaki merkezde tutularak siber saldırı sonucu kaybedilecek verilerin 

artması riski yerine küçük küçük daha çok veri merkezi kurulacaktır. Bu sayede bir yer siber 

saldırıya uğradığında düzeltilene ve ekstra önlem alınana kadar o merkezin işlemleri 
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civarındaki başka bir data merkezi üzerinde yapılabilecektir. Kendi sahip olduğu verileride 

olabildiğince diğer merkeze aktarmaya otomatik olarak sahip olduğu algoritmada sayesinde 

çalışacaktır.  

 

4.3. Aracın Güvenlik ve Emniyeti 

 

Araç içindeki bazı parçaların bulunduğu, bunların hangi koşullarda ne kadar arzılanabildiği ve 

buna karşın alınan önlemleri aktaran tabloyu inceleyebilirsiniz (Tablo-12). Araç içindeki farklı 

firmalardan alınacak parçaların “-” ile işaretlenmiş olanları hangi koşullarda ne kadar 

bozulacağı hakkında bir veri paylaşılmadığından yoktur.  

 

Table 12 Araç Güvenliği için Alınan Önlemler 

Parça Görevi Koşullar Arızalanma 

Miktarı 

Alınan Önlemler 

Ön Cam Etrafı Araç içinden 

görünmesini 

sağlamak 

1000N Kuvvet 7.484E-06 mm yer 

değiştirme 

Gerek Yok 

Kapılar Yolcu Alımı Yapmak 1000N Kuvvet 18.02 mm yer 

değiştirme 

Koltukları kapılardan 

daha uzak 

konumlandırılması 

Batarya Yönetim 

Sistemi (BMS) 

Bataryayı korumak -50 veya +90 

Santigrat 

Derece 

%100 Etrafı iyi şekilde 

yalıtılmalı  

İnverter  DC yi AC ye 

çevirmek 

- - - 

Dış Yüzey 

(Karbon fiber) 

Aracı dış dünyadan 

ayırmak, yolcu 

güvenliğin sağlamak 

1000 N luk 

kuvvet 

1.737E-04 mm yer 

değiştirme 

Gerek Yok 

Tekerlekler Karadan sürüş 

sağlamak 

Diş derinliğinin 

1.6 mm altına 

inmesi 

%100 Lastik Değişimi 

 

4.3.1. Haberleşme Güvenliği 

 

4.3.1.1. Araç İçi Haberleşme 

 

Araç içi haberleşme araç içindeki tüm sensörlerin biribiri ve otonom sürüş bilgisayarı ile 

iletişimidir. Bu haberleşme sisteminde çeşitli protokoller kullanılmaktadır.  

 

4.3.1.1.1. Haberleşme Protokolü   
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Tüm sensörler arabalarda da oldukça yaygın kullanılan CAN Bus protokolünü kullanmaktadır. 

CAN bus kullanımı ile araç içindeki kablo ağırlığı faktörünün oldukça azaltılması 

hedeflenmektedir. CAN Bus araç ağırlığını azaltmasından öte, güvenliğin arttırılmasında da 

etklilidir. Çünkü CAN Bus sistemi üzerinde bir modülün çalışmaması diğer tüm modüllerin 

çalışmasını engellememektedir.  

 

4.3.1.1.2. Haberleşme Yedekliği 

 

CAN Bus üzerinde bozulan bir modül diğer modülleri etkilemesede kendisinin çalışmamaya 

devam etmesi araç sürüşü için oldukça tehlikeli olabilir. Örneğin bir LiDAR ın verilerini 

otonom sürüş bilgisayarına iletememesi sonucu sürüş hatalı olacaktır. Bu sebepten ötürü 

yedekleme sistemi de bulunur. Sadece kritik sensörler/modüller için bulunan yedekleme 

sistemi çok hızlı veri paylaşımı gerektiren Radar, kamera, lidar, ultrasonik mesafe sensörü gibi 

daha da önemli ve hızlı iletişim gerektirenler için SPI protokolü kullanılır. Diğer kritik 

sistemler içinde I2C protokolü kullanılır. Her iki şekilde de bilgi alınamıyorsa acil mod devreye 

girer. Çok nadir durumlarda da kullanılsa, aracın yapay zekası bazı sensörlerinden veri elde 

edemeyince civardaki araçların kameralarına erişim sağlayıp durumu anlamaya 

çalışabilmektedir.  

 

4.3.1.2. RF Haberleşme 

 

RF Haberleşme çerçevesinde aracımızın yer kontrol istasyonları ve diğer araç/nesnelerle 

iletişimini sağlayan sistem olan C-V2X kullanılarak gerçekleşmektedir. Bu sistemde bu 

iletişimi sağlayan araçtaki ana parçanın bozulması sonucu iletişim kesilmemesi için 

yedeklemesi yapılmıştır. İki türlüde iletişim sağlanamaz ise araç acil iniş moduna alınır. Eğer 

tüm araçlar belli bir noktadan geçerken bu sorunu yaşıyor ise bir süre sonra durum zaten yapay 

zeka tarafından tespit edilir ve o noktada inceleme yapılır.  

 

4.3.2. Aviyonik (Donanımsal) Güvenlik 

 

Sensörler veya diğer parçaların iletişimi sırasında değil, veri sağlama sırasında da çeşitli 

sebeplerden ötürü bozulamlar ve hatalar olabilir. Bu sebeplerden ötürü yedekleme yapılması 

mantıklı bir çözümdür. Araç ağırlığını çok arttırmaması bakımından daha büyük parçaların 

yedeklemesi yerine sensörler, kameralar, IMU, bazı 

ölçü aletleri gibi daha küçük ama yinede önemi 

büyük parçaların yedeklemesi yapılacaktır. Biri 

bozulduğunda öbürüne geçilecek fakat yinede araç 

sahibinden bir an önce aracını tamire götürmesi 

istenecektir.  

 

Lakin, hem ana aviyonik hemde yedeklenen 

aviyonik bozulursa otonom sürüş bilgisayarı 

içindeki bir algoritma ile doğrudan tamir noktasına 

yönlendirilir (Şekil-20).  Figure 20 Aviyonikler Çalışmama Algoritması 
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4.3.3. İzolasyon 

 

Alt sistemler özeti kısmında değinilen yalıtım sistemlerine ek olarak araç içinde özellikle bazı 

parçalar için izolasyonlar vardır. Bu izolasyonlar sıralandığı şekliyledir.  

 

4.3.3.1. Batarya İzolasyonu 

 

Batarya izolasyonu sayesinde batarya bağlantıları için de ki bir kaçak yüzünden oluşabilecek 

elektrik çarpmaları ve farklı maddeleri tutuşturarak yangına yol açmaması için yalıtkan 

kaplama izolasyonu yapılmaktadır. Batarya izolasyonu ile yapılan bir diğer kaplama ise batarya 

da çıkacak olası bir yangının en azından araç içindeki yolcuların tahliye olabileceği süreye 

kadar şiddetini düşük tutmak ve araç içindeki diğer parçalara zarar vermemesi açısından 

batarya modüllerinin üstü yangına karşı olan ses yalıtımında ve ısı yalıtımında da kullanılabilen 

taşyünü katmanıyla kaplanacaktır. A1 sınıfı olan taş yünü, organik bağlayıcı olarak 650 

santigrat dereceye kadar dayanır.  

  

4.3.3.2. Elektriksel İzolasyon 

 

Elektriksel izolasyon batarya izolasyonunda da yapılan elektrik kaçaklarının yaşanmaması 

içindir. Bu sayede kısa devre akımlarının önüne geçilmesi beklenmektedir. Elektriksel 

izolasyonda kabloların izolasyon malzemesi silikon tabanlıdır.  

 

Güneş panellerinin, bataryaların ve motorların ana güç kabloları çok yüksek akım taşıdığından 

bu sistemler diğer elektronik parçaların olabildiğince uzağından ve bir koruma kaplamasıyla 

(electromagnetic shielding) döşenecektir.  

 

4.3.4. Acil Durum Güvenliği 

 

Aracın özellikle otonom sürüş esnasında güvenliğini sağlamak için donatılan sistemler kaza 

oranını azaltmayı hedeflemektedir. Ayrıca araçta yaşanabilecek acil bir durum için oluşturulan 

öncelik sıralamasında ön saflardan otomatik olarak hak verilerek gerekli kuruma örneğin 

hastaneye diğer araçlardan daha hızlı bir şekilde ulaşımı sağlanacaktır. Bu sisteme ambulans, 

polis, itfaiye gibi kuruluşlarda dahil edilecektir.  

 

4.3.4.1. Kaza Anı 

 

Bir kaza yaşanması durumunda ön koltuk yani sürücü koltuğunda oturan kişi için önündeki 

konsolun yanlarından, arkada oturanlar için ise yan taraflardan olmak üzere araç içinde 4 adet 

airbag bulunmaktadır. Ani enerji kesintisi gibi durumlar sebebi ile havada giderken yere 

çarpmada şiddeti azaltmak için araç altında 4 tekerleğin yanlarında da 4 adet airbag 

bulunmaktadır.  

 

Kaza yaşanmasının önüne geçmek için ani frenler önemlidir. Ani frenleme iki farklı yöntemle 

gerçekleştirilebilinir ve bu yaşanan senaryoya göre değişir. Araç havada giderken önüne birden 
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radar, LiDAR gibi sensörler tarafından daha önceden tespit edilmemiş bir hayvanın, insanın 

veya herhangi bir başka nesnenin çıkması ve bu araca çok yakın bir mesafede gerçekleşir ise 

ön motorlar yüksek güçle devreye girecek ve hızlıca durmaya çalışılacaktır. Bir diğer yöntem 

ise daha çok karada sürüşler içindir. Yolculuk sırasında yine benzer bir olay yaşanması 

durumunda tekerleklerdeki disklerin balatalar arasında sıkıştırılmasıyla yani normal frenleme 

yöntemle yapılır. Destek olmak için yine ön motor devreye girebilir.  

 

Tüm bunların dışında araçtaki koltuklarda 2 nokta emniyet kemeri olacak olup, ekstra olarak 

araç sürücünün “Güvenlik Bilekliği/Saati” takması istenmektedir.  

 

4.3.4.2. Acil İniş  

 

Havada giderken pervanelerin parçalanması, süperiletken mıknatısa anormal bir durum olması, 

motorun hasar görmesi, bataryaların yanmaya başlaması, yer kontrol merkezi ile iletişimin 

kesilmesi, sensörlerle bağlantıların tamamen kopması gibi araç içindeki sistemler yüzünden 

yapılması gereken acil inişte araç oldukça alçak irtifadan hareket ettiğinden çok zor 

olmayacaktır. Duruma göre gerekirse direk zemindeki airbagler açılarak yere düşüş yapılacak, 

gerekirse tekerlekle açılarak güvenli bir şekilde iniş yapılacak, itki sistemlerinde hasar yok ise 

güvenli bir noktaya gidilmeye çalışacaktır.  

 

4.3.5. Malzeme Güvenliği  

 

Araç güvenliğini sağlamak ve araca çok fazla ağırlık katarak araç menzilini düşürmesinin 

önüne geçmek için araç karbon fiberden (CFRP) yapılmaktadır. Kullanılan PVB camlarda aynı 

şekilde herhangi bir kaza sonucunda çok fazla parçalara ayrılarak araç içindekilere zararın 

önüne geçmektedir.  

 

Aracın yapımında kullanılan ana malzeme olan karbon fiber (CFRP) in sağladığı sağlamlığı 

kanıtlayan bir simülasyon yapılmıştır (Şekil-21). Autodesk Fusion 360 programı üzerinden 

yapılan bu simülasyon sonucu 1000N luk bir kuvvete maruz bırakıldığında sadece max. 

1.737E-04 mm lik bir içe doğru batma (yer değiştirme) gözlemlenmiştir. Stres miktarıda 

oldukça azdır. Tüm detaylı rapor için simülasyon 

görseline tıklamanız yeterlidir. Kısaca yorum yapılması 

gerekir ise, kompozit malzeme olan karbon fiberden 

yapılan aracın ana gövde kısımları şiddetli darbelere 

karşın oldukça dayanaklıdır. Sadece görselde de 

gözüken kırmızı renk ve yakınındaki renkli kısım 

hemen yanında bağlı olan bir paça bulunmadığından bu 

gerçekleşmiştir. Yani bu parça yerine tam ortadaki yani 

sağ, sol, üst ve alttan başka parçalara doğrudan bağlı bir 

parçaya bağlanmış olsaydı bu oran muhtemelen çok 

daha az olacaktı.  

 Figure 21 Araç CFRP Yüzey Statik Stes Simülasyonu 

 

https://drive.google.com/file/d/1WfW2xJlWnJ78_CfDJxyCndi9aKTTCy7V/view?usp=sharing
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Yapılan son simülasyon ise aracın kapısının dayanıklılığı ile alakalıdır (Şekil-22). Kapı da 

karbon fiberden yapılmış olmasına rağmen, daha kötü bir performans sergilemiştir. Bunun 

sebebi bağlı olduğu sadece bir kenar olması olduğunu düşünmekteyiz. Simülasyon sonucunda 

aldığımız karar ile araç içindeki koltukları aracın 

daha orta noktasına getirerek kapının 1000N luk 

bir kuvvete maruz kalamsı durumunda (örneğin 

bir kazada) yolcuların daha hafif bir şekilde 

kazayı atmaları için böyle yapılmıştır. Tüm 

detaylı rapor için simülasyon görseline 

tıklamanız yeterlidir. Bu simülasyondan 

çıkarılabilecek yorum bir köşe veya kenardan 

başka parçaya bağlı olunan kısım azaldıkça 

1000N gibi yüksek kuvvetler karşısında 

alınacak hasar artmaktadır, yani burada bir ters 

orantı vardır.  

 

4.4. Gürültü Azaltma  

 

Çevresel gürültüyü minimuma indirmek amacıyla araçta elektrikli motorlar kullanılmaktadır. 

Sistemde, motorların çalıştırdığı pervaneler olması sebebiyle oluşacak ses miktarı arttırılıyor 

olsada, motorların aracın havalanmasında rolü olmayış olması, aralıksız çalışmak yerine belli 

aralıklarla düzenli olarak çalışıyor oluşu motorun gücünü azaltarak düz yolda oluşacak ses 

miktarını azaltmaktadır. Eğimli arazilerde veya karadan giderken ise araç yoluna devam 

edebilmesi için motor devamlı yani pervaneler daha sesli çalışacaktır.  

 

Araç içi gürültüyü azaltmak amacıyla aracın 

arka, zemin, tavan, sağ ve sol taraflarına 30 mm 

kalınlığında çok yüksek oranda ses izolasyonu 

sağlayan bondex sünger eklenecektir. Araçta 

“Active Noise Cancelling” sistemi, dışarıdan 

gelen sesin rahatsız edici seviye olan 65 desibeli 

geçtiğinde çalışır kılarak normal seviyede 

tutmaya çalışacaktır. Bu sistemin 

yerleştirilmesinin örnek olarak gösterildiği 

görsele bakabilirsiniz (Şekil-23).  

 

Aerodinamik özellik lerden kaynaklı 

rüzgar sesi simülasyonu da görselde 

verilmiştir (Şekil-24). Bu simülasyonda 

gene 27.16 m/s hızında rüzgar tüneli 

içinde yapılmış bir simülasyondur.  

 

Anlaşılabileceği üzere ön kısımlarda yani yolcuların 

bulunduğu kısımda gürültü miktarı çoğu noktada hiç, bazı noktalarda hafif iken kıvrımı çok 

Figure 22 Kapı Üzerine Statik Stres Simülasyonu 

 

Figure 23 Gürültü Önleme Sistemi Örneği 

 

Figure 24 Aerodinamik Gürültü 

Simülasyonu 

 

https://drive.google.com/file/d/1MxSqFXgaOKjbwEve47RIjUcnhtXEAJ4d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MxSqFXgaOKjbwEve47RIjUcnhtXEAJ4d/view?usp=sharing
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fazla olan ve motor + pervane kutusu bulunduran kısımda fazladır. Burada bunun sebebi aracın 

şeklidir. Aracın hemen arkasında bulunacak bir diğer araç için bu pek hoş olmasada otonom 

sürüş esnasında aralarında hız/2 kadar mesafe bırakılarak yolculuk seyri yapılacağından bunun 

etkileri çok fazla gözlemlenmeyecektir.  

 

5. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ  

 

5.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

 

Şartnamede belirtilen Şehir Haritası üzerinden 2 farklı örnek rota ve 1 örnek acil durum 

senaryosu oluşturulmuştur. Bu örnek rotaların neler olduğu ve hız, irtifa, sürüş konumu 

(havadan/karadan) gibi bilgileri alt başlıklardan bulabilirsiniz. Şehir haritası 5 bölüme 

ayrılmıştır (Şekil-25). Bunlar şekilde olduğu gibi farklı bir şekilde renklendirilmiş ve 

harflendirilmiştir. Her iki senaryoda da bir kadın (66 kg), bir erkek (75 kg) yolcu ile yanlarında 

toplam 40 kg lık bir yük vardır. Yollarda geçen süre ile hız, şehirdeki uçan araba ve 4. seviye 

otonom araçların yaygınlığına bağlı olarak 

değişmektedir. Şehirde sadece 1 adet 

otonom ve/veya uçan araba var ise bunun 

diğer araçlardan hiç bir farkı kalmayarak 

yolculuklar “sıradan” araç gibi yine uzun 

olacaktır. Bu sebepten ötürü, bu 

senaryoların otonom ve/veya uçan araba 

yaygınlaşma oranı %50 ile %100 olmak 

üzere iki farklı şekilde ele verilmiştir. Bu 

oran arttıkça araçların şehir içi ulaşım 

süresi azalır iken, düştükçe artacaktır. 

Rota üzerinden benzer iki senaryo 

örneğinin verilmesi sebebide budur.  

 

5.1.1. Gökdelenden Kütüphaneye, Kütüphaneden Kamp Alanına  

 

Oluşturulan ilk örnek senaryonun gideceği rota kırmızı ile 

belirtilmiştir (Şekil-26) ve her bir bölümdeki hız, irtifa, sürüş 

konumu (havadan/karadan), sürüş durumu (otonom/manuel sürüş), 

o bölümün uzunluğu ve kaç dakika da orayı geçeceğini belirten 

tablo incelenerek anlaşılabilir (Tablo-13).  

 

Table 13 Örnek Senaryo-1 Sürüş Bilgileri 

Bilgiler/Bölüm A B C D E F 

Hız - - 50 km/h 40 km/h - 30 km/h 

İrtifa - - 0.2 m 0.1 m - 0.1 m 

Figure 25 Şehir Haritası Bölgeleri 

 

Figure 26 Yolculuk Boyunca İzlenen Rota / Senaryo1 
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Sürüş Konumu - - Karadan Havadan - Havadan 

Sürüş Durumu - - Manuel Otonom - Otonom 

Uzunluk 0 0 10 km 19 km 0 10 km 

Geçen Süre - - 12 dk 28,5 dk - 20 dk 

 

Tabloda verilen değerler hakkında detaylı bilgi vermek gerekir ise uzunluk değeri şartnamedeki 

görselin sağ altında verilen cetvele göre yaklaşık bir değer içermektedir. Hız değeri ise anlık 

olarak değişiklik gösterip o bölgede kat ettiği mesafeye göre ortalama değeri alınmıştır. Bu 

senaryoda kullanıcı saat 17:00 civarında yani mesai saati bitiminde yola çıkmıştır. Bu 

senaryoda otonom ve/veya uçan araba yaygınlaşma oranı %50 dir. Aracın toplam kat edeceği 

mesafe olan 39 km yaklaşık 1 saatte gidilmiş olmaktadır. Yani, otonom ve/veya uçan arabanın 

yaygınlaşma oranı %0 olan bir şehre göre 2.5 kat daha hızlı ulaşım sağlanmış bir başka deyişle 

ise de saat 19:30 varış noktasına varmak yerine 18:00 da varılacaktır.  

 

5.1.2. Evden Tren İstasyonuna, İstasyondan Havalimanına  

 

Oluşturulan ikinci örnek senaryoda gidilecek rota mavi ile 

belirtilmiştir (Şekil-27) ve her bir bölümdeki hız, irtifa, sürüş 

konumu (havadan/karadan), sürüş durumu (otonom/manuel 

sürüş), o bölümün uzunluğu ve kaç dakika da orayı geçeceğini 

belirten tablo incelenerek anlaşılabilir (Tablo-14).  

 

Table 14 Örnek Senaryo-2 Sürüş Bilgileri 

Bilgiler/Bölüm A B C D E F 

Hız 90 km/h 65 km/h 80 km/h 90 km/h - 90 km/h 

İrtifa 0.1 m 0.2 m  0.1 m 0.1 m - 0.1 m  

Sürüş Konumu Havadan Karadan Havadan Havadan - Havadan 

Sürüş Durumu Otonom Otonom Otonom Otonom - Otonom 

Uzunluk 14 km 8 km 6 km 30 0 36 km 

Geçen Süre 9,3 dk 7,4 dk 4,5 dk 20 dk - 24 dk 

 

Bu senaryoda kullanıcı trafiğin en yoğun olduğu zaman dilimlerinden biri olan sabah  saat 

8:00’de yola çıkmıştır. Bu senaryoda otonom ve/veya uçan araba yaygınlaşma oranı %100 dür. 

Aracın “B” bölgesinde ortalama 65 km/h ile gitmesinin sebebi, köprü üzerinde uygulanan hız 

sınırıdır. Bu senaryoda toplam 94 km lik yol yaklaşık 65 dk içinde alınmıştır. Bu da %0 

otonom/uçan araba bulunan bir şehirde aynı mesafede geçecek süre olan 6 saatin 5.5 katına 

Figure 27 Yolculuk Boyunca İzlenen Rota / Senaryo2 
 



31 

MagnetMode Takımı 

 

eşdeğer bir başka deyişle ise saat 14:00 da varış noktasına ulaşılacağına 9:05 de varılmış 

olacaktır.  

 

5.1.3. Yolculuk Sırasında Yangın Senaryosu  

 

Son olarakta araç hareket halinde varış noktasına doğru 

ilerlerken beklenmedik bir olayın, başlayan bir yangın 

sonucunda ne yapılacağı aktarılmıştır (Şekil-28). Bu 

senaryoda kütüphaneden yola çıkan bir kişi köprü 

üzerinden şehrin öbür tarafındaki evine gitmektedir. 

Sanayi bölgesinin önünden geçtiği sırada yangın 

başlamıştır.  

 

Şekilde görüldüğü üzere kırmızı noktada yangın 

başlamıştır. Sürücü ilk başta olaydan habersizdir fakat aracın yapay zekası ısı sensörlerindeki 

değerlerde bir anormallik tespit eder. Lakin, bir kaç saniye içinde sensörler ile iletişimi 

tamamen kesilir. Yapay zeka bunun üzerine civardaki araçların dış kamera görüntüsünü 

kullanarak durumu dışarıdan anlamaya çalışır. Algılama özelliği sayesinde durum erkenden 

tespit edilir. Tüm bu işlemler 1 dakikadan kısa sürmüştür. Araç hemen acil iniş moduna alınır 

ve yolcular dışarı çıkar. C-V2N sayesinde hemen itfaiye ekipleri çağırılır ve yangın büyümeden 

ve daha kötüsü köprüye ulaşılmadan kontrol altına alınır.  

 

5.2. Hava Trafik Yönetim Sistemi 

 

5.2.1. Hava Trafik Akışı Sistemi 

 

5.2.1.1. Araçların Havada Hareket Kuralları 

 

Her Air-C Uçan Araba sahibinin uyması gereken kurallar vardır. Bu kuralların hiçe sayılması 

durumunda sistem tarafından otomatik olarak sürüş izni iptal edilmekte, bir daha gerekli 

testlerden başarılı geçene kadar açılmamaktadır. Sürüş izninin iptal edilmemesi için uyulması 

gereken kuralların bir kısmı tabloda gösterilmiştir. Bu kuralların 4 kere ihlali durumunda 

gerekli sınavlar sonucunda aldığı sürücü ID’si turuncu liste yani “4 kural ihlali, tekrar sınav” 

kategorisine girmektedir. Diğer kategorilerinde açıklamaları tabloda verilmiştir.  

 

Table 15 Havada Hareket Halindeyken Uyulması Gereken Kurallar 

Kurallar  

Gereksiz Yere Otonom Sürüşün Devre Dışı Bırakılması 

Gereksiz Yere Aciliyet Hakkı İstemek 

Yolculuk Sırasında Tüm Yolcuların Uyuyor Olması 

Figure 28 Yolculuk Sırasında Yangın Senaryo Rotası 
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Belirlenen Yük Sınırını Çok Fazla Aşarak Yolculuk Edilmesi 

Araca Doğrudan Yapılan Uyarılara Uyulmaması 

 

Table 16 Sürücü ID Kategorileri 

Kategori Açıklaması  

Beyaz Kategori Normal Sürücü 

Yeşil Kategori Öncelikli (Aciliyet) Sürücü 

Sarı Kategori 1 ila 3 Kez Kural İhlali Yapılmış 

Turuncu Kategori Belge Donduruldu, Tekrar Sınav 

Kırmızı Kategori Kesinlikle Bir daha Araç Kullanamayacak 

 

5.2.1.2. Otonom Sürüş  

 

Otonom sürüş için aracımızda NVIDIA Drive 

Sistemi vardır (Şekil-29). Bu sistem aracımızı 

Level-4 otonom araç yapmaktadır. Sistemin 

toplamda 4 bileşeni olup başlıklar halinde 

açıklanmıştır.  

 

5.2.1.2.1. Drive AV 

 

Drive AV (Autonomous Vehicle - Otonom Araç) aracın otonom olarak çalışması için gereken 

bileşenlerin tümüdür ve NVIDIA Drive sistemine bağlıdır. Kendi içinde de dörde ayrılan bu 

sistem bir cismi algılamadan, haritalamaya geniş kapsamlıdır.   

 

5.2.1.2.1.1. Algılama 

 

Aracın etrafında ne olduğunu algılayabilmesi çok önemlidir. Bu sayede araç hızını ve yönünü 

değiştirerek tehditlerden korunur, trafik işaretlerinden kurallara uyum sağlar. Algılama sistemi 

dört farklı şekilde olabilir ve bunlar listelenmiştir.  

 

● Engel Algılama : Karşısına çıkan insan vb. nesneleri fark ederek tanımlar.  

 

● Şerit Algılama : Yollardaki şerit çizgilerini ve elektromıknatıs plakaları anlar.  

 

● Wait Perception : Trafik lambaları ve işaretleri anlayarak ona göre aksiyon alır.  

 

● Gelişmiş Algılama : Kameranın göremediği kısımların tespiti yapılır.  

 

Figure 29 NVIDIA Drive Bilgisayarı 
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5.2.1.2.1.2. Planlama 

 

Tasarladığımız uçan araba havada giderken sadece belli bir hat üzerinden gidebildiğin den bu 

sistem sadece karada otonom sürüşler için geçerlidir.  

 

● Şerit Planlama : Harita, rota ve yer verilerine göre şerit planı çıkarır. Varış süresi 

tahmini yapılabilir.  

 

● Davranış Planlama : Şerit planlanması üzerindeki hız, şerit tutma vb. davranışları 

planlar.  

 

● Güvenlik Kuvvet Alanı : Kaza tahmini yaparak en az hasarlı olacak şekilde davranışı 

yeniden planlar.  

 

5.2.1.2.2. DriveWorks  

 

NVIDIA DriveWorks, tüm otonom araçlar için geliştirilmiş bir yazılımdır. DriveWorks ile 

yapılabilecekler şunlardır: araçtaki sensörleri yazılımıza entegre etmek, görsel ve LiDAR 

verilerin işlenmesini hızlandırarak sağlamak, aracın ECU (Engine Control Unit- Motor Kontrol 

Ünitesi) arayüzü oluşturma, algılama işlemi için DNN işlemlerini hızlandırma, birden fazla 

sensörden veri alma, sensörleri hassasiyetle kalibre etme, aracın duruşunun tespiti ve tahminini 

gerçekleştirmek.  

 

● Sensör Soyutlama Katmanı : Sensör arayüzü ve senkronizasyonunu sağlar. Kullanılan 

sensörler tablodan görülebilir (Tablo-17).  

 

Table 17 Araçta Bulunan Sensörler ve Özellikleri 

Tür Marka/Model Özellik-1 Özellik-2 Özellik-3 

Kamera Sekonix SF3325 2.3 MP 

(Çözünürlük) 

8V (Gerilim) IP69K (Koruma 

Sınıfı) 

LiDAR Velodyne Alpha Prime (VLS 

128) 

220 m (Menzil) 40 vFOV (Görüş 

Alanı) 

2.4M Pts/s (Lazer 

Noktası) 

Radar Continental: Long Range Radar 

ARS 430  

250 m (Menzil) -75 +75 °C 

(Çalışma Aralığı) 

12 (Anten) 

IMU Continental: SC13S IMU (Tip) -40 +85 °C 

(Çalışma Aralığı) 

IP6K9 (Koruma 

Sınıfı) 

 

● Görsel İşleme : Sensör verileri algılama, planlama ve haritalama işlemlerinin 

algoritmalarında kullanılması için düşük seviyeli görüntü ve nokta bulut (point cloud) 

işleme modülleri sağlamaktadır.  
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● Araç IO : Araca komut yollamak ve bilgi almak için kullanılır. Bu sistem ile araca özel 

bir uygulama geliştirilebilir.  

 

● DNN Framework : DriveWorks yazılımında sağlanan veya bağımsız eğitilmiş 

TensoRT modelleri çıkarıp ekleme işlemi için kullanılmaktadır.  

 

● Recorder : Bunun sayesinde araç sensörlerinin elde ettiği bilgiler kaydedilebilir ve 

geriye sarılabilir.  

 

● Kalibrasyon : Kalibrasyon ile sensörlerin varsayılan parametrelerden kayması 

durumunda otomatik düzeltilmesi yapılabilmektedir.  

 

● Egomotion : Aracın pozisyonunu belirlemek ve tahmin etmek içindir. IMU + odometry 

model kullanılır.  

 

5.2.1.2.3. Rota Planlaması  

 

Otonom sürüşte var olan bir diğer özellik ise otomatik rota planlamasıdır. Araç sürücüsü 

tarafından aracın içinden veya uygulamasından belirlediği varış noktasına günümüzde 

kullanılan navigasyon uygulamalarına benzer olarak çeşitli rota seçenekleri sunulacaktır. Bu 

seçeneklerin oluşmasında araçların ve hatta tüm IoT (Internet of Things - Nesnelerin İnterneti) 

cihazlardan elde edilen büyük veriye bağlı olarak o sırada hangi güzergahın meteorolojiden, 

aciliyet sıralaması bilgilerinden, diğer araçların oluşturduğu rota ve yoğunluktan gibi bir çok 

veri yapay zekaya sahip merkezi bir sistem sayesinde daha uygun olduğu oluşturulacaktır. 

Sürücünün seçenekler arasından birini seçmesiyle yolculuk başlayacak, diğer araçlara bilgi 

verilecektir.  

 

Eğer yolculuk sırasında daha uygun bir rotanın çıkması veya yakınlardaki bir aracın aciliyet 

sıralamasında ön saflarda yer alması sonucu rota daha önce belirlenen varış noktasına göre yine 

aynı işlemlerden geçerek yeni rotadan hareket etmeye başlayacaktır. Bu sırada sürücüye bir 

bildirim yapılarak durumdan haberdar olması sağlanacaktır. Daha uygun bir rotanın çıkmasının 

aksine sürücü kendisi varış noktasını veya arada uğramak istediği bir yer belirler ise sürücüye 

çıkarılan yeni seçeneklerden birini seçip onaylayana kadar araç eski oluşturulan rota üstünden 

yoluna devam edecek, onaylandığında eni rotaya göre hareket etmeye başlayacaktır. 

 

Her türlü koşulda oluşturulan rotadaki yolculuk esnasında aracın havadan gidebilmesini 

sağlayan elektromanyetik plakaların olmadığı yerlerde tekerlekler otomatik olarak açılıp 

yolculuk devam edecek olup, araç bataryasındaki doluluk oranı güvenli sınır olan %25’in altına 

inmesi durumunda araç sürücüsüne şarjın bitmek üzere olduğu ve en yakın istasyon 

gösterilerek oraya gidilmesi gerektiği aktarılacaktır. Sürücün onayı ile bu gerçekleşecek olup 

onaylanmazsa ikinci sınırda (%15) tekrar bu durum hatırlatılacaktır. Şarın hala var olmasına 

rağmen süperiletken mıknatısların soğukluğunda düşüş yaşanması durumunda aynı şarj 

istasyonuna gidilmesi gerektiği aktarılır gibi sıvı nitrojen değişimi yapılması gerektiği aktarılır. 

Gerekli yere gidene kadar ise araç karadan gider.  
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Araç içinde acil bir durum yaşanması muhtemel bir senaryodur. Bu senaryoda araç 

sürücüsünün aciliyet hakkı isteyerek acil durumda müdahale yapılması gereken en yakın 

kuruma hızlı bir şekilde ulaşımı sağlanacaktır. Araç içinde sadece bir kişi olması ve aciliyet 

hakkı isteyecek durumda olmaması durumunun tespit edilip, gerekli ekiplere bilgi verilme 

sistemi “Kabin İçi Sistemler” kısmında aktarılmıştır.  

 

5.2.1.2.4. Kabin İçi Sistemler (DRIVE IX) 

 

Otonom sürüşün 4 ana bölümünden bir diğer ise Kabin içi Sistemlerdir. NVIDIA Drive 

üzerinden bakarsak bu bölüm DRIVE IX olarak adlandırılmaktadır.  

 

● AI CoPilot : Kabin içindeki kamera ve sensörler sayesinde sürücünün uyuyup 

uyumadığı, yüz ifadesi, ağız ve göz hareketleri takip edilir.  

 

● Görselleştirme : ASELSAN'ın sürücü gösterge paneli kullanılarak yapılan bu sistem 

aracın genel durumu ile ilgili bilgileri içeren kokpit ekranıdır.  

 

● AI Asistan : İnsan-Makine Arayüzü (HMI) oluşturulur ve bu sayede ses tanıma, ağız 

okuma, face ID gibi tespitler yapılabilir. Bunlarda kullanıcıya Araca sesli soru sormak 

gibi kolaylıklar sağlamaktadır.  

 

● Güvenlik Bilekliği : Araç sürücüsünün arabayı çalıştırmak için gerekli bu bilekli aynı 

zamanda sensörler vasıtası ile sürücü hakkında sağlık bilgilerini öğrenip analiz 

edebilmektedir.  

 

5.2.2. Hava Sahası Sistemi 

 

5.2.2.1. Araca Biniş-İniş Noktaları 

 

Araca biniş-iniş araç sahiplerinin bireysel noktalarından olabileceği gibi merkezi duraklar 

üzerindende bu gerçekleşebilecektir. Bu kapsamda tasarlanan merkezi durağın çeşitli 

özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler yolcu beklemesi sırasında kablosuz şarj olabilmesi, 

araca binmek isteyen kişinin daha önceden uygulama üzerinden aracı çağıran kişi ile ID’sinin 

uyuşup uyuşmadığına bağlı olarak araca binişe izin verilmesi ve son olarak yolcuların çok 

bekleme yapmaması için aynı anda bir kaç adet araca biniş yapılabiliyor olması. Bu özellikleri 

sağlayan tasarımın görselini inceleyebilirsiniz (Şekil-30). Gösterilen tasarım küçük versiyonlu 

olup, bunun 100 hatta daha fazla araç kapasiteli daha kompleks sistemler de aynı mantıkla 

yapılabilir. Ayrıca bu ortak biniş-iniş noktalarının şartnamedeki şehir tasarımı üzerinde 

nerelerde bulunabileceğini de görebilirsiniz (Şekil-31). 
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Bu tarz ortak iniş-biniş noktaları yani merkezi durakların bireysel duraklara karşın sağladığı 

avantajlar tek bir şarj noktasının daha çok kullanıcıya açık olmasından masrafı azaltması, 

şehrin çeşitli noktalarında bulunması sebebi ile tek bir noktadan araca biniş yapılarak o noktaya 

gidene kadar geçen süreden tasarruf edilmesi, bulundurduğu güvenlik sistemi sayesinde 

araçların noktalarda daha güvenle beklemesi sıralanabilir.  

 

5.2.2.2. Şarj Noktaları  

 

Aracımızı şarj etmek için üç farklı yer kullanılabilir. Bu üç yer dışında güneş panelleri ve 

gelecekte kullanıma açılacak rectenna sistemine sabit bir noktası olmadığından yer 

verilmemiştir.  

 

● Şarj İstasyonlar : Elektrikli araçları şarj etmek için kullanılır. Günümüzden farklı olarak 

kablosuz bir şekilde de yapılabilir.  

● Şarj Yolları : Bazı yolların altına döşenecek sistem ile kablosuz bir şekilde araç hareket 

halinde iken şarj olabilir.  

● Duraklar : Ortak iniş-biniş noktalarında aracın geçirdiği süre boyunca bir yandan şarj 

olabilmektedir.  

● Sıvı Helyum/Nitrojen Dolumu : Şarj İstasyonları ile aynı noktada olan bu sistemler 

sayesinde aracın süperiletken mıknatısı için gerekli dolum yapılabilir.  

 

5.2.2.3. Destek Merkezleri (Yer Kontrol İstasyonu) 

 

Araç hareket halinde iken çeşitli sebeplerden ötürü destek gerekebilir. Bu çerçevede 

oluşturulan destek merkezleri sayesinde araç içindeki yolcular ile görüşülebilir ve istediği 

destek sağlanabilecektir. Destek merkezleri tabiki sadece yolcuların konforunu veya sorularını 

çözmek için değil. Ayrıca bir yer kontrol istasyonudur. Buradan tüm araçların konumu, nerden 

nereye gittiği gibi bilgiler gözükebilir ve değiştirilebilir. Burada bunların görünümünü 

sağlarken kullanılan veri data centerlardan iletilmektedir. Yani veriler orada tutulmamaktadır. 

Figure 31 Merkezi Durak Tasarımı Figure 30 Şehirdeki İstasyonların Konumlandırma Örneği 
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hareket halindeki bir araca dışarıdan kontrol doğru olmasada zaten bu sadece çok nadir 

durumlarda yapılmasına izin verilecek bir şeydir ve bunun için araç içindeki sürücünün onayı 

lazımdır (Acil Durum dışında). Bu sayede kötü niyetli kişilerin bu sisteme sızarak araçları 

yanlış yönlendirip kazalara yol açmasının önlenmesi beklenmektedir.  

 

5.2.3. Hava Trafik Sistemi 

 

5.2.3.1. Hava Trafik Kontrol Sistemi 

 

Hava trafiğini etkili kontrol etmek ve tüm dünyayı tamamen otonom yapabilmek amacıyla her 

cihazın birbirine bağlanması gerekir. Bu sayede araçların rota oluşturulmasından, aciliyet 

durumuna, aracın hızının önceden belirlenmesinden, güvenliğin sağlanmasına çok geniş bir 

uygulama alanı olan nesnelerin interneti (IoT - Internet of Things) sayesinde bu mümkün 

kılınacaktır. Aracımızın iletişim yani veri paylaşım sistemi için günümüzde daha yaygın olan 

DSRC (Dedicated Short Range Communications - Adanmış Kısa Menzilli İletişim ) yerine C-

V2X R16 (Cellular Vehicle to Everything Release 16  -  Hücresel Ağlı Araçtan Her şeye Yayın 

Sürümü 16) yöntemi tercih edilmiştir. 5G ile çok daha fazla yaygınlaşması beklenen bu 

teknoloji DSRC’nin aksine 300 ila 1000 m gibi belirli bir maksimum iletişim menzilinin 

olmaması bunun en önemli sebebi sayılabilir.  

 

1 Gbps veri paylaşım gücüne sahip olan C-V2X sadece ~1ms lık bir gecikme yaratıyor bu da 

otonom sürüşte %99,999’a kadar çok yüksek bir oranda güvenilirlik sağlıyor. C-V2X’in X yani 

“her şeyin” içinde de aslında 6 farklı kategori mevcut. Bunlardan V2N (Vehicle to Network) 

olanı sayesinde de destek merkezlerinin hava trafik kontrol sistem görüntülemesi kullanılarak 

her aracın nerede, hangi hızda vb. tüm bilgiler bir noktadan izlenebilecek olup, kontrol 

edilebilmiş olunacaktır.  

 

5.2.3.2. Uçuş Bilgi Sistemi 

 

Yolculukta yaşanabilecek çeşitli acil durumlar veya şarj sorunu gibi durumlardan dolayı kimi 

zaman sürücünün destek merkezini kimi zamanda destek merkezinin sürücüyü bilgilendirmesi 

gerekir. Bu bilgi paylaşımı hızlı olması amacıyla aracımızda daha önceden herkesin başına 

gelebilecek durumlara karşılık programlanmış çeşitli algoritmalar bulunacaktır. Bu sayede 

kimsenin kimseye bağlanmasına gerek kalmadan araç veya merkez üzerinden sorunlar anında 

çözülebilecektir. Merkez üzerinden araca bilgilendirme örneğinden ilk akla geleni kural 

ihlalidir. Araç sürücüsü bir kural ihlali yaptığında bulunan algoritma sayesinde sürücü anında 

uyarılacak ve gerektiğinde turuncu veya sarı kategoriye otomatik olarak alınacaktır. Sürücünün 

itirazı sonrası ilk olarak araç içindeki yapay zekalı asistan dan bilgi alacak gerektiğinde 

merkeze bağlanabilecektir. Bu tarz basit problemlerin direk çözülebilecek olması ve 

olabildiğince herşeyin otonomlaştırılması iş yükü azaltarak daha verimli ve yüksek 

performanslı bir çalışmayı destek merkezindeki ekibe sağlamış olacaktır. Araç içerisinden 

Destek merkezine yapılabilecek bir bilgilendirme de araçta yaşanmış bir acil durum, yangın, 

kaza, hırsızlık girişimi gibi olaylar olabilir. Örneğin bir kaza olduğunda eğer araçtaki iletişim 

sistemi ağır hasar aldığından çalışmaz halde değilse merkeze bağlanıp direk karşısına ilk 
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aşamada çıkan yapay zekalı robota yardım istediğine dair bilgi verecektir. Eğer araçtaki iletişim 

sistemi bozulmuş ise etraftaki diğer araçlardan da bu destek sağlanabilir.  

 

5.2.3.3. İkaz Sistemi 

 

Araçtaki ikaz sistemi sayesinde çeşitli kazaların veya doğal afetlerinin yıkıcı sonuçlarının 

önüne geçilebilir. Bu ikaz sistemi otonom sürüşteki kabin içi sistemlerde anlatılan özellikleri 

ile “Safety Force Field” özelliklerinden elde edilen verilerle aracın otomatik olarak önüne 

geçtiği durumların dışında C-V2N ile bağlı olduğu ağ sayesinde varış noktasında veya 

oluşturulan rota boyunca herhangi bir noktada deprem, sel, sağanak, fırtına, kasırga, dolu 

yağışı, yoğun sis, yoğun kar yağışı, büyük bir patlama, terör eylemi/ihbarı gibi olağan dışı bir 

durumda hemen ikaz sistemi devreye girer ve sürücüye uyarılarda bulunur. Buna bağlı olarak 

sürücü dilerse her türlü riske karşılık yoluna eğer direk Destek Merkezi tarafından uyarı 

alınmadığı sürece devam da edebilir veya farklı bir varış noktası belirleyebilir. Bu ikaz sistemi 

rota oluştutulurkende çalışmaktadır, bu sayede tehlikeli yerlerden rota oluşturulmamaktadır.  

 

5.2.3.4. Tavsiye Sistemi 

 

Tavsiye sistemi ikaz sistemine benzerdir fakat farklı olarak burada bir tavsiye içerir ve hayati 

boyutta büyük bir risk gözlemlendiğinde çalışır. Bunlar beklenmedik trafik yoğunluğu, yol 

çalışması, ufak çaplı kaza, ufak çaplı olumsuz hava durumu oluşması ve batarya doluluk 

oranının %50’nin altına veya süperiletken mıknatısın sıcaklığın belirlenmiş sınırın üstüne 

çıkmasıdır. Varış noktası veya rota boyunca tespit edilen böyle bir durumda sürücüye farklı 

rota oluşturmasının daha mantıklı bir karar olacağı şeklinde bir tavsiye iletilir. Sürücü 

tavsiyeden sonra istediği şekliyle yoluna devam edebilir. Fakat, ilerleyen dakikalarda durumun 

ciddileşmesi durumunda ikaz sistemi devreye girer.  

 

6. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL 

  

6.1. Tasarım Görselleri  

Anlatılmış olan araç tasarımımızın nihai hali ile rapor boyunca bahsetmiş olduğumuz aracın 

ana parçaların aracın hangi bölümünde olduğu ile bilgileri görsellerden bulabilirsiniz.  

6.1.1. Araç Tasarımı Görselleri  

 
Figure 32 Araç Perspektif Görünümü 
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Hazırlanan bire bir araç tasarımının uçtan uca en uzun noktası 485 cm, yüksekliği 240 cm ve 

genişliği 195 cm dir.  

 
  

 

 
 

Şekilde 

gözüken (Şekil-36) kapıların açılmış halinin nasıl açıldığı ile ilgili mekanizma Tesla Model X 

Falcon Wings ler ile aynıdır. Sadece kapı boyutları farklıdır. Yolcuların araca girmesini 

kolaylaştıran merdivenimsi kısım ise araç içinden düz bir şekilde çıkarak en son aşağıya doğru 

eğilmektedir.  

 
 

 

Figure 33 Araç Arkadan Görünümü 

 

Figure 34 Araç Yandan Görünümü 

 

Figure 36 Araç Üstten Görünümü Figure 35 Araç Kapı ve Tekerlekler Açık 

 

Figure 37 Karanlık Perspektif Figure 38 Bagaj Kapağı Açık 
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Belirtilen bu bagaj 300 L lik bir kapasiteye sahiptir. Bagaj kapağı doğrudan bağlı olduğu servo 

motor sayesinde kolaylıkla açılmaktadır.  

 

 
 

 

Bu şekilde (Şekil-39) görüldüğü şekliyle koltuklar yerleştirilmiştir. Yolcuların konumuda bu 

noktalarda olacaktır. Manuel sürüşte aracın direksiyonu görselde görülen ekrandır. Sağ ve sola 

direksiyon gibi döndürülebilen bu ekran, akıllı sistemi sayesinde döndüğünde bile görüntüsünü 

sabit tutmaktadır.  

 

6.1.2. Parçaların Araç İçi Yerleştirmesi  

 

6.1.2.1. Prototip Yerleştirmesi 

 

Yapmış olduğumuz prototipin neresinde hangi parçanın bulunduğu şekilden çıkarılabilir 

(Şekil-41). Görsel perspektif bir görüntüye göre oluşturulmuş olduğundan parçaların yaklaşık 

konumu gözükmektedir.  

 

 
Figure 41Prototip İçi Parçaların Yerleştirmesi 

 

 

 

Figure 40 Kabin İçi Görünümü Figure 39 Kokpit Görünümü 
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6.1.2.2. Araç Yerleştirmesi 

 

Rapor boyunca bahsedilen parçaların ısı, eğim vb. sensörler gibi çok küçük bir alan kaplayıp 

çok sayıda bulunan parçalar dışında araç içindeki parçaların konumlarını gösteren görsel 

görünmektedir (Şekil-42). Bu görsel araca tek bir yönden bakıldığı için parçaların konumunu 

tam olarak anlayabilmek için yetersiz olsada en azından bir fikir vermektedir.  

 

 
 

 

Aynı şekilde, otonom sürüş için oldukça 

önemli olan LiDAR, kamera ve Radarların nerelerde bulunduğu bu şekilde anlaşılabilir (Şekil-

43). Bu parçaların güvenliği artırılması kapsamında yapılmış olan yedeklemeleri yine aynı 

konumlarda hemen yanında bulunmaktadır.  

 

6.2. Ölçeklendirilmiş Model  

Yarışma kapsamında 1/15 ölçekli yaptığımız prototipimizin CAD programı üzerindeki bir 

görseli görüldüğü gibidir (Şekil-44). Bu tasarım birebir tasarımdan görünüm açısından farklı 

olmasının sebebi kullanılan parçaların şekli ve boyutuna göre yapılmış olmasıdır. Aracın 

gerçek hayat görselleri yani yapılmış ölçeklendirilmiş modelin görselleri şekillerde 

gözükmektedir (Şekil-45). Ölçeklendirilmiş model yapımı kullandığımız 3D Yazıcıda çıkan 

arızalanma sonucu aksamış ve henüz tamamlanmamıştır. Anlaşılabileceği üzere bu 

tamamlanmamış halidir. Aracın gerçek hayat görselleri dışında boyutları hakkında daha net bir 

bilgi sahibi olmak açısından teknik çizimi de inceleyebilirsiniz (Şekil-46). Çizimde belirtilen 

ölçüler milimetre cinsindendir.  

 

 

 

Figure 43 Parçaların Araç İçi 

Yerleştirmesi 

Figure 42 Otonom Sürüş Sensörlerinin Araç 

Üzerindeki Konumları 

 

Figure 45 Prototoip CAD Görüntüsü Figure 44 Prototip 3D Baskı Son Hali 
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Figure 46 Araç Prototipi Teknik Görseli 

6.3. Simülasyon  

 

Yapılan simülasyon, verilen ikinci senaryo örneğine aittir. Daha kolaylıkla yapılabilmesi 

amacıyla araç orjinal boyutlarından iki kat küçük ve etrafta bulunan ağaç, ev, gökdelen gibi 

nesneler ölçüsüzdür. Simülasyonun videosuna aşağıdaki linkten erişilebilir. Video biraz hızlı 

olduğundan 0.5 hızında izlenmesi daha mantıklı olacaktır. Video saniyesine karşılık gelen 

durum daha net anlaşılabilmesi açısından tabloda da aktarılmıştır (Tablo-18).  

 

https://drive.google.com/file/d/1sVe-

y05kEv83OVC1cn46eVwcqXwRyFMU/view?usp=sharing 

 

Table 18 Simülasyon Açıklama Tablosu 

Saniye Durum 

0:01 Şehre Tepeden Bakış 

0:04 Araç Kapılarının Açılması 

0:06 Bagaj Kapısının Açılması 

0:08 Kapıların ve Bagajın Kapatılması 

0:09 Tekerleklerin Kapatılması 

0:10 A bölümünde yola çıkılması 

0:14  B bölümüne girişte Tekerleklerin Açılması 

0:15 B bölümünde İlerleyiş 

0:18 Tekerleklerin geri Kapıtılarak F bölümüne giriş 

0:20 C Bölümüne giriş 

0:22 Tren istasyonuna Varış ve Bir Kapının Açılması 

0:25 Kapının Kapatılması 

https://drive.google.com/file/d/1sVe-y05kEv83OVC1cn46eVwcqXwRyFMU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sVe-y05kEv83OVC1cn46eVwcqXwRyFMU/view?usp=sharing
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0:27 C Bölümünden Çıkış ve D bölümüne Giriş 

0:28 D Bölümünde İlerleyiş 

0:30 D Bölümünden Çıkış ve F Bölümüne Giriş 

0:32 Havalimanına Varış 

0:34 Şehre Tepeden Bakış 

 

Simülasyon ile ilgili tasarlanan şehrin daha yüksek kalite ile alınmış görselli şekilde görülebilir 

(Şekil-47).  

 
Figure 47 Şehir Senaryosunun 3D Tasarımı Genel Görüntüsü 

7. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Süperiletken mıknatısların özel bir durumu olan kuantum kitlenmesiyle havalanan, arkadaki 

pervane ile hareket eden ve enerjisinin bir kısmını bulundurduğu güneş panellerinden sağlayan 

uçan araba tasarımımız Air-C (AirCar - Hava Aracı), maksimum yaklaşık 300 km lik bir 

menzile sahiptir. Günümüzde içinde bulundurduğu ana 20 parçasının 2 tanesinin yerli 

olmasıyla yerlilik oranı %10 olsada bu oran ilerde arttırılabilir. Raporda bahsedilen araç 3 yolcu 

+ 40 kg yük kapasitesine sahip olsada 6 kişilik bir araç modeli veya daha çok bagaj 

büyüklüğüne sahip ticari model veya içinde daha çok batarya bulundurarak tek şarjda daha 

fazla menzil giden bir modelde üretilebilir. Tasarımımız sayesinde daha az enerji ile daha çok 

yol kat edilirken bu oldukça güvenli ve çevreye zararsız yapılmaktadır. Tasarladığımız araç 

yüksek irtifalarda gitmemesi ve diğer teknik özellikleri bakımından “Hover Car” olarak 

geçmektedir.  

 

Diğer araçlarla ve yer kontrol istasyonu ile sürekli iletişim halinde olan aracımız level 4 otonom 

sürüşü desteklemekte ve yapay zeka ile derin öğrenme sayesinde kendisini öğretip, daha doğru 

rotalar ve sürüşler gerçekleştirmektedir. Ayrıca, hareket alanında bulunması gereken 

elektromanyetik plakanın döşenme işlemi de son derece basittir. %100 elektrikli çalışan bu araç 

enerjisinin bir kısmını güneş panellerinden sağlayarak kendisine durduğu yerden katkı 

sağlamaktadır. Tüm bu özelliklere sahip araç son derece sağlam olmasıyla beraber, senaryonun 

gereksinimlerine de uygundur.  
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Aracın senaryo örneklerinde de belirtildiği gibi yaygınlaşmama durumunda hız kazandırma 

özelliğini yitiriyor olması onu eksik kılan bir özelliktir. Yaygınlaşma durumunda da gerekli 

elektromanyetik plakaların şehir içinde çok bulunmaması yaygınlaşmasını manasız kılacaktır. 

Özellikle şehirler arası uzun yollarda döşenmesi daha çok uğraş isteyecek bu sistem yinede 

şehir merkezlerinde yola döşenmesi trafik yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlayacaktır.  
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