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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

1.1.Sistem Tanımı  

Tasarladığımız uçan araba; belirli ve özelleşmiş amaçlara en uygun şekilde, öngörülen 

gereksinimleri karşılamak ve kendisinden senaryo kapsamında beklenilen görevleri yerine 

getirmek için tasarlanmıştır.  

 
Tablo-1: Uçan Araba Kıyaslama Tablosu 

 

Aracımız arka arkaya olacak şekilde 2 kişilik tasarlanmış olup, hem kara hem hava aracı olma 

özelliğine sahip, karada 4 tekerlek ile, havada 4 pervane ile seyreden aracımızın pervaneleri 

tiltrotor tasarımı yaptığımızdan dikey iniş ve kalkış gerçekleştirirken herhangi özel bir piste 

ihtiyaç duymamaktadır. Havada otonom bir şekilde seyreden araç, mevcut koşullara göre 

kullanıcı kontrolü altına girebilmekte; karada ise kullanıcı kontrolünde çalışmaktadır.  
 

1.2.Sistemin Nihai Performans Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-2: TechArt Teknik Özellikler 

 

 

 

 

Aracımızın Adı: TechArt 

Teknik Özellikleri 

Seyir Hızı         60 km/s 

Azami İrtifa 95 m 

Kapasite 2 kişilik (Arka Arkaya Koltuk) 

Havada Kalma Süresi 25 dakika 

Menzil Seyir Hızına Göre Ortalama 70 km 

Maksimum Kalkış Ağırlığı (MTOW) 470 kg 

Ölçüler (En x Boy x Yükseklik) 2m x 3m x 1.6m 

Faydalı Yük Kapasitesi 170 kg 

Boş Ağırlık 300 kg 

Yakıt Li-On Batarya 

Motor Tipi 4 x 100 Kw Elektrikli Motor 

Kalkış Pisti VTOL 

Batarya Tam Dolum Süresi 2 saat 
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1.3.Nihai Sistem Mimarisi  

 
 

Şekil-1: TechArt Aracının Genel Mimarisi (Sistem-Alt Sistem ve Komponentler) 

 

1.4.Alt Sistemler Özeti 

1.4.1 Yapısal 

1.4.1.1 Şasi 

Aracın iskeletini oluşturan uzay kafes tipi şasemiz; araca gelen eğimi karşılayarak toplamda 

kafesin taşıdığı eğim kuvvetini azaltarak dayanıklılığını arttırmıştır. Şasenin temelinde karbon 

fiber, kevlar, fiberglass kompozit kullanılarak aracın hafifliği ve dayanıklılığı sağlanmıştır. 

 

1.4.1.2 Gövde 

Araç 2 x 3 x 1.6 ölçülerinde olup (en×boy×yükseklik) burun kısmında oluşan sürtünmeden dolayı 

aşınmayı azaltmak, mukavemet direncini arttırmak amacıyla duralümin-karbonfiber kompozit 

kullanılmıştır. Burun kısım dışında kalan ana gövde de ise karbonfiber kullanarak korozyon, 

aşınma gibi etkenler azaltılmıştır.  

 

1.4.1.3 Pervane 

Araçta kullanılan pervaneler ve arkadaki itki pervanesi karbon fiberden yapılarak,korozyon 

direnci arttırılmıştır. Bu alanda hafiflik ve sağlamlık daha çok göz önünde bulundurulduğundan 

dolayı karbon fiberin yüksek maliyeti göz ardı edilmiştir. Bu tasarım sayesinde pervanelerin 

ucunda oluşan girdaplar engellenerek daha konforlu bir uçuş sağlanmıştır.  
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1.4.1.4 İniş Takımı 

Aracın alt tarafında 2 yanda duralümin ayaklar bulunmaktadır. Bu sayede dikey inişesnasında 

yerle teması, sürtünme gibi faktörlerden etkilenmeden, iniş takımının daha sağlam olması 

sağlanmıştır. 

 

1.4.1.5 Kabin  

Kabin içerisinde bulunan iç panel kaplaması kenevirden yapılmıştır. Kenevir 

liflerininkullanıldığı bu paneller ısı ve ses izolasyonu sağlamaktadır. Döşeme malzemesiolarak 

konforlu ve doğal olduğundan kenevir tercih edilmiştir. Ön tarafta LCD ekran ile araçgöstergeleri 

bulunan dokunmatik kumanda ve bilgilendirme paneli bulunmaktadır. 

 

1.4.2 Güç-İtki-Tahrik Elemanları 

 

1.4.2.1 Motor 

Aracımızda içten yanmalı motorlar yerine elektrik motoru tercih edilmiştir. Tablo-3’de de 

gösterildiği gibi, araca düşük hızlarda yüksek verimlilik ve yüksek güç yoğunluğu özellikleri 

sağlamasının yanı sıra içten yanmalı motorlar ile kıyaslandığında çok daha az ısınmaları, sessiz 

ve uzun ömürlü olup ark yapmamaları da elektrik motoru tercih edilmesinde rol oynamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-3: Motor Türlerinin Yük ve Verimliliklerinin Kıyaslanması 

 

1.4.2.2 ESC (Elektronik Hız Kontrol Ünitesi) 

Bataryadan aldığı elektrik enerjisini motorlara ileterek, motor devrini kontrol eden hız kontrol 

cihazlarıdır. Motora hangi hızla dönmesi gerektiğini söylemektedir. Motor fazla akım çektiğinde 

ise zarar görmemesi için sisteme uyarı göndermektedir. Araçta kullanılan ESC; motorların 

çekebileceği maksimum akımı vermekle birlikte kullanıcıya doğru gerilim değerini de 

vermektedir. 

 

1.4.2.3 Batarya 

Aracımızda Li-ion pil tercih edilmiştir. Diğer bataryalarla karşılaştırıldığında şarj verimliliğinin 

yüksek olup parçalarının geri dönüştürülebilir olması Li-ion pilinin seçilme nedenlerindir. Tablo-

4’de de gösterildiği gibi, ortalama batarya enerji yoğunlukları; 120wh/kg olması sebebi ile 

yüksek enerji yoğunluğu ve yüksek verim sağlamaktadır. Aracımızda bir adet 5200Ah enerjiye 

sahip Li-ion yedek pil ve bir adet 110Ah acil durum pili bulunmaktadır. 
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Tablo-4: Enerji Yoğunluklarına Göre Pillerin Kıyaslanması 

 

1.4.3 Kabin Elemanları 

 

1.4.3.1 Kanopi 

Aracımızda kanopi, yolcuları dış ortam etkilerinden koruyup görüşü engellemeyen saydam, 

polimer esaslı (akrilik) malzeme kullanılarak yapılan camdan üretilmesi öngörülmüştür. 

 

1.4.3.2 Koltuklar 

Dayanıklı ve terletmeyen kenevir kılıflı araç koltuklarımız, hafifliği ve ağırlıktan kazanç 

sağladığından yakıt tasarrufu sağlamaktadır.  

 

1.4.3.3 Paneller 

Kabinimizin içndeki panellerde ve döşemelerde tutuşmaya karşı dayanıklı olmakla beraber kolay 

temizlenebilir olduğundan kenevir kullanılmıştır. Böylece organik bir malzeme kullanılarak hem 

hafiflik ve dayanıklılık hem de ses izolasyonu sağlanmıştır.  

 

1.4.3.4 Bagaj 

Araç bagajı azami 20 kg alacak şekilde dizayn edilmiştir. 

 

1.4.3.5 Kontrol Paneli (Konsol) 

Yüksek teknolojiler ile donatılmış karbon fiber yapısal kontrol panelimiz  minimum teknik bilgi 

ile kontrol edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

Aracımıza ait diğer bir alt sistem olan Elektronik Kontrol Sistemine ve bünyesindeki 

bileşenlerine  dair detaylı bilgilere Uçuş Güvenliği başlığı altında yer verilmiştir. 
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1.5 Uçuş Zarfı  

 

Aracımız için belirlediğimiz uçuş süresi 25 dk olup, 100 KW’lık 4 adet motorumuza göre 

batarya gücü aşağıdaki şekildedir;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracımız için belirlenen seyir hızı Vc=60 km/h’dir. Bu hızdan yola çıkarak yapılacak olan 

hesaplamalar sonucu V-n diyagramı gösterilmiştir. 

 

Aracımızdaki batarya ve motor unsurları göz önünde bulundurularak, Teknik 

Özellikler bölümünde yazmış olduğumuz (menzil, irtifa vb.) değerler;  ODTÜ  

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü tarafından “Altın Kanatlar Projesi 

Kapsamında İki Adet Hafif Uçağın Tasarımı ve Sertifikasyonu” adlı makale          

baz alınarak hesaplanmıştır. 

 

   Makale Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/485787 

 

 

 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/485787
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2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ  

 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği  

 

Aracımızın güvenilirliğini sağlamak için amacıyla aerodinamik yapısı, uçuşa elverişlilik, 

mekanik detaylandırması, havada uçuş için kullanılacak elektronik araçların neler olması 

gerektiği, elektrik sistemi, ağırlığı, kabin basıncı ve navigasyon konularında araştırmalar 

yapılmış olup; güvenilebilirlik açısından en önemli unsurlar olan enerji kaynağı, motor ve kontrol 

sistemi üzerinde durulmuştur. 

 

Sistem 

Unsuru  

Durum Olasılığı Önem 

Seviyesi 
ALINAN ÖNLEMLER 

 

E
N

E
R

JI
 K

A
Y

N
A

Ğ
I 

                    
 

 

 

 

 

Ağırlık 
-- 

 

Yüksek 

Uçan otomobilimiz genellikle havayolu ile gideceğinden mümkün 

olduğunca hafif olması amaçlanmıştır.Lityum-iyon bataryalar neredeyse 

hiç toksik bileşen içermemesi sebebiyle, enerji yoğunluğu 300 Wh/kg olan 

lityum-iyon temelli bataryalar kullanılmıştır. Bu sayede batarya 

paketinin ağırlığı 3-6 kat arasında hafifletilmesi sağlanmıştır. Bu nedenle 

tasarladığımız araçta itici güç sağlayan daha büyük “çekiş” için lityum-

iyon temelli bataryalar ile birlikte süper kapasitörler kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanım 

Ömrü 

-- Yüksek 

Li-on bataryalar, şarj edilebilir bir kaynak olduğundan sürekli bir atık 

oluşturmaz. Ayrıca bataryasının boşalması 6 ay gibi uzun bir süre 

alacağından uzun periyotlarda kullanma rahatlığı sağlar. Kısa vadeli bir 

güç ihtiyacını karşılamak için hızlı bir şarj gerektiğinde, süper 

kondansatörlerin kullanımı idealdir. Lityum iyonlu piller, uzun vadeli 

enerji sağlamak üzere seçilir. İkisini hibrid bir pille birleştirmek, her iki 

ihtiyacı da karşılar ve bu da aracımızda bataryaların daha uzun kullanım 

ömrü sağlayacaktır. Li-ion bataryaların özellikleri araştırılmış ve Tablo-

1’deki verilerde de görüldüğü gibi Li-ion piller diğer pillerle 

karşılaştırıldığında yüksek enerji yoğunlukları ile elektrikli araç 

uygulamaları için en uygun pil tercihidir. 

Genel 

Batarya 

Arızası Düşük Yüksek 

Eğer enerji kaynağı arızalanırsa, süper kondansatörler devreye girerek 

aracın acil inişi sağlanır. Ve aracımızda olan motor sürücüler sayesinde 

motorun bataryalardan çekeceği akım sınırlandırılarak bataryaları 

korumuş oluruz. 

Batarya 

Şarj 

Düşüklüğ

ü Orta Yüksek 

Aracımızda bulunan yedek lityum iyon piller devreye girerek aracın 

uçuşunun güvenli bir şekilde tamamlamasını sağlar.Ayrıca araçta bir de de 

acil durum pili bulunmaktadır. Yedek pilin beklenmeyen bir şekilde 

bitmesi veya devre dışı kalması durumunda bu pil sadece aracı güvenli bir 

şekilde yere indirilmesini sağlamaktadır. 

Batarya 

Aşırı 

Isınma ve 

Yanma 

Düşük Yüksek 

Batarya iç sıcaklığının 0°C altında 60°C üzerinde olduğunda, batarya 

kapasitesinin ve performansının önemli ölçüde düştüğübilinmektedir. Bu 

da aracımızın güvenilirliğinin önemli ölçüde düşüreceğinden, bataryaların 

sıcaklığını uygun seviyede tutmak için günümüze kadar uygulanan 

metotlar incelenmiş, sistem sadeliği sebebiyle hava soğutmalı yaklaşım 

kullanılması öngörülmüştür. 

Hava soğutmalı sistemimiz bataryaları en uygun sıcaklıkta tutar. Olası 

batarya yangını durumunda kokpit bagajında bulunan, içinde potasyum 

bikarbonat (KHCO3) olan iki adet tüp direkt olarak bataryalara 

boşaltacaktır. 
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Sistem 

Elemanı 

Durum Olasılığı Önem 

Seviyesi 
ALINAN ÖNLEMLER 

M
O

T
O

R
 

 

 

 

Ağırlık ve 

Verimlilik 
Düşük Yüksek 

Motor türleri ve özellikleri araştırılmış; çalışma prensibinin diğer motor 

türlerine göre daha verimli, çalışma prensibinin daha basit, 

arızalanma ihtimalinin daha düşük olmasından dolayı elektrikli motor 

kullanılması tercih edilmiştir. Tablo-2’ deki verilerde de görüldüğü 

üzere elektrik motorları içten yanmalı motorlara kıyasla çok daha hafif 

ve verimi yüksektir.  

Çekilecek 

Akım 

Değeri 

Düşük Yüksek Araçta kullanacağımız motor sürücü, motorun çekeceği akım değerini 

sınırlayarak motorların ve bataryanın güvenliğini sağlayacaktır. 

Genel 

Motor 

Arızası 

Düşük Yüksek Araç herhangi bir motor arızası durumunda acil iniş yapar. Aracımızda 

olan motor sürücüler sayesinde motorun çekeceği akım sınırlandırılarak 

motorları korumuş oluruz. 

Motor 

Aşırı Isınma 

ve Yanma 

Düşük Yüksek Olası motor yangını durumunda kokpit bagajında bulunan, içinde 

potasyum bikarbonat (KHCO3)  olan iki adet tüp direkt olarak motorlara 

boşaltacaktır. 

Çevre 

Kirliliği 
Düşük Yüksek Seçtiğimiz elektrikli motorlar, sıfır emisyon sağlamakta olup çevreye  

zarar vermemektedir.  

 

Sistem 

Elemanı 

Durum Olasılığı Önem 

Seviyesi 
ALINAN ÖNLEMLER 

K
O

N
T

R
O

L
 V

E
 E

L
E

K
T

R
O

N
İK

  
S

İS
T

E
M

İ 

Yangın Düşük Yüksek 

Olası sistem yangını durumunda kokpit bagajında bulunan, içinde 

potasyum bikarbonat (KHCO3)  olan iki adet tüp direkt olarak sisteme 

boşaltacaktır.Olası yangın veya arıza sonrası sistemler 

kullanılabilirliğini kaybedeceğinden dolayı araç düşüşe geçmesini 

önlemek amacıyla, aracımızda Acil Durum paraşütleri 

konumlandırılmıştır. 

Acil 

Durum 
Düşük Yüksek 

Motor veya bataryanın herhangi birinin ısınması, şarj etmemesi vb. gibi 

durumlarda araç uyarı sistemleri ile donatılarak güvenilirliği 

arttırılmıştır. Sürücünün güvenliğinin tehlikeye girdiği durumlarda, acil 

iniş protokolünü devreye alarak sürücü eşliğinde ya da otomatik olarak 

iniş yapacaktır. Bu sayede uçuş esnasında karşılaşılabilecek motor 

bozulması veya şarj azlığı gibi durumlarda dahi sürücünün ve 

etraftakilerin güvenliği sağlanacaktır. 

Düşme Düşük Yüksek 

Olası yangın veya arıza sonrası bataryalar kullanılabilirliğini 

kaybedeceğinden dolayı araç düşüşe geçmesini önlemek amacıyla, 

aracımızda Paraşüt Sistemi devreye girerek karaya veya denize güvenli 

iniş yapılası sağlanacaktır. 

Yedeklilik Düşük Yüksek 

Aracımızda aviyonik sistemlerin arızalanmasına karşı yedeklenmesi 

amacıyla Yedeklilik Sistemi bulunmaktadir. Lityum bataryaların arızası 

durumunda süper kondansatörlerde depolanan enerji ile yere inebilmesi 

hedeflenmiştir. 
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Toz, Nem 

Deformasy

onu 

Düşük Yüksek 
Tüm elektronik sistemler devre kaplama spreyi ile kaplanmıştır. Bu 

sayede tüm olası deformasyonların önüne geçilmiştir. 

EMP 

(Electro 

Magnetic 

Pulse) 

tarafından 

zarar görüp, 

Arızalanma

sı 

Düşük Yüksek 
Tüm elektronik sistemler faraday kafesi ile kaplı olup bu tarz elektro 

manyetik darbelere karşı savunmalıdır. 

 

 

 

2.2.Gürültü Azaltma  

Ses yalıtımı malzemeleri alanında geniş bir literatür çalışması yapılmış olup araç gürültü 

azaltma açısından kullanılacak malzeme ve yöntemler Tablo-3’de belirtilmiştir. 

 

Malzeme  Kullanım 

Yeri 

Kullanım Nedeni Görsel 

 

Melamin  

Maddesi 

 

 

Araç 

Genel 

Yalıtımı 

Melamin maddesinin, reçineden üretilen, düşük yoğunlukta, 

sıcaklığa dayanıklı, aynı zamanda ses yutma kabiliyeti nedeniyle 

ses yalıtımında da kullanılabilen, yumuşak ve hafif bir malzeme  

olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla araç yalıtım malzemesi olarak 

melamin köpüğü kullanılacaktır. Yapılan literatür araştırmalarına 

göre, 2500 Hz frekansında, yüksek gürültüyü engellemek için 10 

mm kalınlığında melamin köpüğü etkili sonuç verir. Lif ve elyaf 

erozyonu yoktur. Melamin 10kg/m3 yoğunluklu imal 

edilmektedir. Kendinden sönümlüdür, yangına katılmaz, damlama 

ile yangına katkıda bulunmaz. 

 

 

Çift Katlı 

Lamine 

Cam 

 

 

Pencereler 

Araçta ses yalıtımını arttırmak için çift katlı lamine cam 

kullanılacaktır. Bu camlar PVB reçine ile üretilmiş ve S-LEC cam 

filmi ile kaplanmıştır. PVB reçine sayesinde camdaki titreşimler 

ve rüzgâr gürültüsü azaltılmaktadır, S-LEC sayesinde araçtaki 

düşük frekanslı titreşimlerin gürültüsü azaltılmaktadır. S-LEC ses 

yalıtım ara katman filmli lamine cam, insanların en çok duyduğu 

1.000 ila 4.000 Hz sesleri azaltmada en iyi sonucu verir. Bu, daha 

sessiz, yaratıcı alanlar için olanaklar sunar. Üstün sönümleme 

performansına sahip S-LEC Ses Akustik Filmi, cam titreşimini 

azaltır ve dış gürültüyü engeller. 

 

Kauçuk, 

Naylon, 

Polyester, 

Polipropilen 

Ve Bazı 

Doğal Lifler 

 

Koltuklar 

Koltuk yapısında kullanılan kauçuk, naylon, polyester, 

polipropilen ve bazı doğal lifler ses yalıtımını arttırır. Kabindeki 

koltuk döşemeleri için hammadde olarak naylon, polyester, 

polipropilen ve bazı doğal lifler kullanılacaktır. Bu sayede, 

koltuklar az da olsa titreşim sönümleme sağlar. 
 

Kauçuklu 

Mantar 

Levha Ve 

Kauçuk 

Tabanlı 

Akustik 

Halı 

Araç İç 

Kısmı 

Araç içindeki yolcuların dışarıdan gelebilecek ses kirliliğine 

maruz kalmaması için ise araç iç kısmında ses yalıtımını kauçuklu 

mantar levha ve kauçuk tabanlı akustik halı kullanılacaktır. Bu 

ürünler hem çok işlevsel hem de çok ekonomiktir. 
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Diğer Tasarım 

Etrafı kuşatan hava sirkülasyonunun gürültüsünün azaltımında, basitçe söylemek 

gerekirse, uçak gövdesinin mümkün olduğunca kaygan bir dış yüzeye sahip olması söz 

konusudur.  

Elektrik motorları içten yanmalılara göre daha gürültüsüz ve verimli olduğu için 

emisyonları azaltmaktadır. 

Tercih edilen Li-ion bataryaların ve kullanılan BLDC motorların tamamen sessiz 

çalışması kabin içi gürültüsünü 60 desibelin altına indirilmesi sağlanmıştır. 

Sönümleyici 

Elemanlar 

Bağlantı 

Noktalarına 

Motorlar Ile Gövde Arasındaki bağlantı noktalarına araçta oluşan titreşimi azaltmak için, 

sönümleyici elemanlar eklenecektir. 

 

 

2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti  

 

2.3.1.Uçuş Güvenliği 

 

Aracımızın karşılaşması muhtemel herhangi bir problem durumunda, araç bünyesinde 

geliştirdiğimiz Uçuş Güvenlik Önlemlerimiz Tablo-5’te verilmiş ve bu çözüm sistemlerinin her 

birinin fonksiyonu aşağıda açıklanmıştır. 

 

 

Arıza / Hata / ProblemDurumları Aracımızın Çözümü 

Aracın veya Sürücünün Hava/Kara Trafik Cezalı Olması Parmak İzi Sistemi 

Araç Kapasitesinden Fazla Yük Bindirme Ağırlık Kontrol Sistemi 

Yetersiz Kalan veya Arızalanan Batarya 

Sensör Veya Bileşenlerden Birinin Arızalanması 

Donanım Yedeklilik Sistemi 
Batarya Kontrol Sistemi 

Sürücü Tarafından Görülemeyen Engeller Engel Tanıma Sistemi 

Aşırı Batarya Isınması Soğutma Sistemi 

Tecrübesiz Sürücü Otopilot Sistemi, Otomatik Park Sistemi 

Alkollü Sürücü Alkol Test Sistemi 

Elverişsiz Hava Şartlarında Görüş Mesafesinin Kısalması Araç Akıllı Işıklandırma Sistemi 

Motorlardan Herhangi Birinde Yangın Motor Yangın Söndürme Kiti 

Kazalarda Veya Araç Ani Hareketlerinde Hayati Riskler Kabin İçi Hava Yastıkları 

Herhangi Bir Sebeple Aracın Ani Düşüşe Geçmesi 

Aracın Sağlıklı İniş Yapamayacağı Durumlar (Yangın vs.) 

Araç Paraşüt Sistemi 

Acil Durum Çağrısı  

Konum Bilgilendirme 

Sürücünün Ani Sağlık Problemleri Otopilot Sistemi  

Camların Kırılması Aracın camlarında PVB (polivinil bütral) 

tabaka kullanılmış olup, cam kırıldığında 

bile büyük keskin parçalara ayrılmasının 

önlenmesi amaçlanmıştır. 

Pervanelerden Birinin Arızalanması Araç pervanelerinden birinin 

arızalanması durumunda ağırlık merkezi, 

kontrol sistemi ile tekrar hesaplanarak, 

pervanelerin hızı yeni ağırlık merkezine 

göre tekrardan ayarlanmaktadır. 

 

Tablo-5: Araç Uçuş Güvenliğini Sağlayan Çözümler 
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2.3.1.1 Parmak İzi Sistemi: Geliştirdiğimiz sistem ile sürücüye okutulan parmak izi bilgileri 

Hava Trafik Yönetim Merkezine gönderilir. Araç ID ve sürücü bilgileri kontrol edilip onay 

verildikten sonra araç kara ve hava modu aktif hale gelir. Bu sayede hava trafik kurallarına 

uymayan cezalı kişiler sistem tarafından kontrol edilmekte ve bu kişilerin hava trafiğine 

çıkmaları engellenmektedir. Aynı zamanda hasarlı araç ID lerine ait olan parmak izi 

okuculardan gelen veriler trafiğe uygun olmayan (uçuşa elverişlilik onayı bulunmayan) araç 

ID sine sahipse yine aynı şekilde araca uçuş izni verilmemektedir. Böylece uçuşa elverişlilik 

onayı olmayan ve kurallara uymamış cezalı sürücülerin hava trafiğinde diğer araç ve 

sürücülerin uçuş güvenliğini tehlikeye atması önlenmekte, aynı zamanda hava trafik 

kurallarına toplumsal olarak uyulması konusunda caydırıcı etki oluşturmaktadır. Sistem 

çalışma şekline dair akış diyagramı Şekil-4’te gösterilmiş olup, Hava Trafik Yönetimi başlığı 

altında detaylı olarak anlatılmıştır. 

 

2.3.1.2 Ağırlık Kontrol Sistemi: Araç yük ağırlığı, ağırlık sensörleri ile ölçülerek, tanımlanan 

limit dışına çıkıldığında uyarı verir ve uçuş kara ve hava modu aktifleşmez.  

 

2.3.1.3 Donanım Yedeklilik Sistemi: Aracımızda bulunan aviyoniklerin ve bataryanın 

yedekli kullanılmasını sağlar.Yön bulmak için manyetometre,  araç akış hızını ölçmek için 

pitot, araç üstü basıncı ölçmek için barometre, yerden yüksekliğin ölçülmesi için altimetre, 

aracın 3 eksen üzerindeki oryantasyonunu ölçen IMU (Inertial Measurement Unit, Uydu 

üzerinden lokasyon belirlemeyi sağlayan GNSS (Global Navigation Satallite System) gibi 

bileşenlerin ve bataryaların aracımızda yedekleri bulunmakta olup, bu bileşenlerden herhangi 

birinin arızalanması durumunda sistemimiz devreye girerek yedekteki bileşenin kullanılması 

sağlanmaktadır. 

 

2.3.1.4 Engel Tanıma Sistemi: Tasarlanan araca dahil edilen radar uzun, lidar orta, ultrasonik 

mesafe sensörleri ise yakın menzilde yaklaşmakta olan öteki araçların ve kazaya sebep 

olabilecek nesnelerin tespit edilmesinde kullanılacaktır. Trafik işaretlerini algılamakta 

kullanılacak olan kamera ile aynı zamanda etraftaki yapıların görüntüsü alınarak nesne tespiti 

yapılacaktır. 

 

2.3.1.5 Otopilot Sistemi :Gidilecek rota bilgileri girildiğinde aracımız istenildiğinde otonom 

moda geçmektedir. 

 

2.3.1.6 Otomatik Park Sistemi :Engel Tanıma Sistemi ile entegre çalışarak aracın kara 

üzerinde güvenli bir şekilde park edilmesini sağlar. 

 

2.3.1.7 Alkol Test Sistemi :Sürücünün parmakizi güvenliğinin onayının ardından alkol test 

sistemi devreye girerek, sürücünün alkollü olması durumunda araç hava/kara modu 

aktifleşmeyecektir. 

 

2.3.1.8 Araç Akıllı Işıklandırma Sistemi: Elverişsiz hava koşullarında ve çevre ışık miktarına 

göre araç dışı, otoma tik olarak ortam aydınlığına göre ışıklandırılmaktadır. 
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2.3.1.9 Motor Yangın Söndürme Sistemi: Olası motor yangını durumunda kokpit bagajında 

bulunan, içinde potasyum bikarbonat (KHCO3)  olan iki adet tüp direkt olarak motorlara 

boşaltacaktır. 

 

2.3.1.10  Kabin İçi Hava Yastık Sistemi: Araç içerisinde önde ve yanlarda 3 adet hava yastığı 

bulunmaktadır. Kaza anında bu hava yastıkları açılarak sürücü ve yolcuyu korumaktadır. 

 

2.3.1.11 Araç Paraşüt Sistemi: Aracımızın düşmesi veya acil inişi durumunda kullanılmak 

üzere kabin üzerinde olup tek başına aracı indirebilecek büyüklüktedir. 

 

2.3.1.12 Acil Durum Çağrısı: Araç internet ortamında bulunan Hava Trafik Yönetim 

Merkezindeki sunucuya sürekli olarak veri göndermektedir. Bu veriler sürücü kimlik bilgileri, 

aracın konum bilgileri, arıza raporları, yakıt durumu ve buna benzer kritik bilgilerdir. Bu 

veriler güvenliği ve kişisel verilerin korunması kanununa uygun bir şekilde saklanmaktadır. 

Aracın herhangi bir kaza/kırıma uğraması durumunda otomatik olarak bu sisteme 

gönderilecek acil durum çağırısı komutu ile aracın konum ve sürücü iletişim bilgileri (112,155 

gibi) acil durum ekiplerine bildirilecektir. 

 

2.3.1.13 Batarya Kontrol Sistemi: Yaşanması olası olumsuz durumla başa çıkmak için 

kullandığımız sistemin temel olarak 4 fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar veriyi izleme, 

hesaplama, koruma ve optimizasyondur. Batarya sistemimizin her hücresinde, hücrenin 

parametrelerini izleyen, dengeleme akımını kontrol eden ve sistemin merkezi kontrol birimi 

ile iletişim kuran elektronik bir modül bulunur. Bu modül sayesinde araç havada giderken 

pilinin azalması durumunda kullanıcıya uyarı verir ve sürücü hala uçmaya devam etmesi 

durumunda ise araç sürücüyü devreden çıkararak otomatik pilota bağlanır ve uygun bir alan 

bularak hızlıca inişe geçer. Tekrar şarj edildiği zaman uçuş için hazır hale gelir. Gidilecek rota 

sürecinde batarya şarjı kontrol edilerek mevcut şarjın yetmeyeceği durumlarda devreye girer 

ve kara/hava modu aktifleşmemektedir. 

  

2.3.1.14 Soğutma Sistemi: Batarya iç sıcaklığının 0°C altında 60°C üzerinde olduğunda 

devreye girerek system sadeliği sebebiyle tercih ettiğimiz hava soğutmalı sistem çalışmakta 

ve bataryaların sıcaklık değerlerinin korunumu sağlanmaktadır. 

 

 

      2.3.2.Siber Güvenlik 

 

Araçta kullanılacak bilgisayarlar özel üretim kapalı sistem bilgisayarlar olup araç için 

daha güvenli ve stabil bir kontrol alanı oluşturmaktadır. Ayrıca bu bilgisayarlarda kullanılan 

gömülü sistemler içerisinde güvenlik duvarı mevcuttur.  

 

Aracın iniş-kalkış ve otomatik pilot işlemlerini yapan bilgisayara (Güdüm Sistemi) 

(internet vb.) uzaktan erişim bulunmamaktadır. Bu sayede uzaktan yapılabilecek siber 

saldırılara maruz kalması mümkün değildir. 

 

Aracın hiçbir şekilde herhangi bir veri sızdırmadığından emin olabilmek için araçların 

kendi aralarında özel bir internet ağının kullanılması öngörülmüştür. Bu özel internet ağı 
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dışarıdan bağlantılara kapalı olması ile; sadece araçların ve merkezi bir sunucunun 

bağlanabilmesi hedeflenmiştir.  

 

Güncellemeler düzenli olarak sadece güvenilir kaynaklardan yapılarak; araca zararlı 

yazılımların yüklenmesi engellenmelidir. Olası bir siber saldırıda aracın loglarının ve diğer 

verilere erişim için kimlik denetimi yapılmalıdır.  

 

Sadece yönetici yetkisi olan görevlilerin, çok faktörlü (kompleks şifreler, yüz tanıma, 

parmak izi okuyucu vs) kimlik doğrulama sistemi kullanarak; aracın günlükleri, konum ve 

diğer verilerin dizinlerine erişim sağlayabilmelidir. Belli aralıklarla güncellenen araca ait 

sertifika, aracın her uçuşundan önce Sertifika Server tarafından doğrulanmalıdır.   

 

 Kullanılmayacak tüm portlar kapalı hale getirilmeli ve tüm veri alışverişleri uçtan uca 

şifreli şekilde yapılmalıdır. CPU kullanımındaki artışlar, olağan dışı işlemler takip edilerek 

sisteme sızmaların tespit edilmesi ve aracın acil iniş yapması sağlanmalıdır.  

 

 

3.SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ  

 

3.1 Şehir Senaryosu Çıkarımları 

 

 Senaryoda verilen şehir örneğinde şehrin bulunduğu bölgede 4 mevsimin yaşandığı 

bilgisinden yola çıkarak, tüm olası hava şartlarına karşı dayanıklı bir araç ortaya çıkarılmıştır.  

 Seneryoda uçan araba kullanımını sağlayacak kişilerden kadınların ağırlık ortalaması 66 kg, boy 

ortalaması 1.61cm’dir. Erkeklerin ağırlık ortalaması 75 kg ve boy ortalaması 1.72 cm’dir. Bu bilgilere 

göre, gerek araç iç hacmi, gerekse azami yük miktarı göz önünde bulundurularak, aracımız 

senaryoda verilen kişi(erkek kadın farketmeden) ağırlık ve boy ölçülerine uygun olup azami 

200 kg yük alabilmekte; şehirde yaşamakta olan 2 kişiyi ve yanlarında azami 50 kg yükü 

taşıyacak güce ve hacme göre dizayn edilmiştir. 

 Şehirde biri yüksek binaların diğeri daha az katlı alçak yapıların bulunduğu 2 ana yaşam 

bölgesi var olduğu göz önünde bulundurularak, araç istifası kolaylıkla ayarlanarak manevra 

kabiliyeti güçlendirilmiştir. 

 Şehirdeki sanayi bölgesinde var olduğu belirtilen hava kirliliği için; aracımızda entegre 

ettiğimiz radar ile bilinen koordinatlardaki hava kirliliği düzeyi bilgisi alınarak, uçuş öncesi 

kullanıcı arayüzünde bilgilendirme yapılmakta, alınan veriler önceden belirlenen değer 

aralıkları dışında kaldığında söz konusu bölgeye araç tarafından uçuş izni verilememektedir. 

 

Şekil-2’ de görüldüğü gibi örnek şehrimize ait bir senaryo oluşturarak, güzergah planlaması 

yapılmıştır. 
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Şekil-2: Senaryo Şehir Planı 

 

   

Örnek bir senaryo;  

 

Şehrin A noktasında ikamet eden muhasebeci Taha Bey, üniversitede okumakta olan oğlu 

Emirhan’ı her sabah C noktasındaki üniversiteye bırakıp ordan da saat 8.30 da mesaisinin 

başladığı B noktasındaki işyerine geçmektedir.   

> Taha Bey, her zaman olduğu gibi sabah 07.45’te oğluyla birlikte evinin önündeki A 

noktasında park ettiği TechArt isimli arabalarına biner, anahtarın kontağa takılması ile devreye 

giren Parmak İzi Güvenlik Sistemi ile parmak izini okutarak, araç ID ve sürücü parmakizi ve 

kimlik no kayıtlı olan Trafik Yönetim Merkezinden araç ve sürücü onayı alır. Aynı sabah 

saatlerinde birçok kişi yola çıktığı trafik yoğunluğundan için merkezden onay gelmesiyle saat 

07.50 olur. 

> Ekrana gelen onay mesajından hemen sonra Alkol Test Sisteminin sesli uyarısı ile araçta 

bulunan proba üfleyerek promil değeri ölçülür. Günlük hayatında zaten alkol kullanmayan biri 

olan Taha Beyin promil değeri düşük çıktığı için hem sesli hem ekranında mesaj olarak ifade 

edilir. Kara/Hava Modu aktif hale geçer.  

> Taha Bey’in ikamet ettiği bölgede bulunan yerleşim alanından tek ulaşım karayoluyla 

sağlandığından, öncelikle karayolu ile A noktasından yola çıkıp köprüyü geçerek A2 noktasına 

gelirler. 

A 

C 
B 

A4 

A3 

A2 

A1 

B1 

B2 

C1 

B3 

Havayolu Ana Arteri 

 Konum 
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> Burada Taha Bey araçtaki Rota Belirleme Sistemi üzerinden oğlunu bırakacağı 

üniversitenin olduğu C konumunu seçer. Sistem Taha Bey’e en kısa sürede gidebileceği istikamet 

olan sırasıyla A2-A3-A4-B3-B2 Havayolları Ana Arterleri güzergah hattını gösterir. Taha Bey 

onaylar. 

>  Güzergah onayından hemen sonra Batarya Kontrol Sistemi girer, mevcut bataryanın 

hedef konuma kadar yetip yetmeyeceği kontrol edilir, sürücü ekranında sistem hem sesli hem 

görüntülü olarak olumlu mesaj verir. 

> Ardından Ağırlık Kontrol Sistemi devreye girer, 74 kg olan Taha Bey ve 68 kg olan 

Emirhan’ın ağırlık toplamı, aracın azami ağırlık yükü ile kıyaslanarak toplam yükün araç 

kapasiteden daha az bulunduğuna dair  ekranda sesli ve görüntülü bilgi verilir. 

> Son olarak Hava Durumu Kontrol Sistemi devreye girer, güzergah boyunca olumsuz hava 

şartı sorgulanır, hava durumu ve sıcaklık değerleri ekranda yine sesli ve görüntülü olarak olumlu 

mesaj verdikten sonra dikey kalkış ile A2 hava ana arterine yükselinir.  

> Trafik Kontrol Merkezinden araç Rota Sistemine gelen verilere göre en uygun 

güzergahlar sırasıyla; 

     A2-A3 Havayolu Ana Arterleri Arasında 2. Katman 

     A3-A4 Havayolu Ana Arterleri Arasında 4. Katman 

     A4-B3 Havayolu Ana Arterleri Arasında 1. Katman  

şeklindedir. Bu güzergahları sırasıyla takip eden Taha Bey, üniversiteye en kısa sürede oğlunu 

bırakmak için B3 Havayolu Ana Arterinde dikey iniş yaparak oğlunu bırakır. 

> İşe devam etmek üzere tekrar Rota Belirleme Sistemi üzerinden B hedef konumunu seçer, 

Trafik Kontrol Merkezinden gelen onay ile en yakın olan B3 ana arteri üzerinden 2.Katmana 

yerleşip B2 ye kadar devam eder. Bu arterden itibaren Rota Belirleme Sistemi üzerinden gelen 

trafik verilerine göre karayolu ile devam ederek saat 8.17’de B noktasındaki işyerine varır. 

 

Güzergah 

Hattı 

Havayolu 

Katmanı 

Ulaşım 

Şekli 

İrtifa Başlama 

Saati 

Hız 

(km/h) 

Geçen  

Süre 

Varış 

Araç 

Güvenlik 

Sistemi Onayı 

- 
Araç 

Duruyor 
0 m 7.45 0 5 dk 7.50 

TAHA BEY VE OĞLU 

A - A2 - Karayolu 0 m 7.50 55 6 dk 7.56 

A2 - A3 2.Katman Havayolu 70 m 7.56 50 3 dk 7.59 

A3 - A4 4.Katman Havayolu 90 m 7.59 55 2 dk 8.01 

A4 - B3 1.Katman Havayolu 60 m 8.01 60 4 dk 8.05 

YALNIZ TAHA BEY ( 3 dakika sonra) 

B3 – B2 2.Katman Havayolu 70 m 8.08 55 2 dk 8.10 

B2 - B - Karayolu - 8.10 50  7 dk 8.17 

 

Tablo-6: Senaryo Uçuş Bilgileri Tablosu 
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3.2 Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

Hava trafiğinde standardizasyon sağlayabilmek amacıyla IoT donanım ve yazılım 

bileşenleri kullanılarak uçuş izni alan uçan arabaların eş zamanlı olarak görev gerçekleştirilebilir. 

Bu standardizasyonu sağlamak amacıyla hava trafiğini uzaktan yönetecek bir Uçan Araba Trafik 

Yönetim Merkezi (UATYM) kurulması öngörülmüştür. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Şekil-3: Hava Tarfik Yönetim Merkezinin Araç ve Sürücü Kimlik Tespit ve Doğrulama Sistemi 

 

 

Her uçan arabanın bir ID numarası olmalı, araç sahiplerinin kimlik numarası ve parmak izi ile 

araç ID numarası arasında eşleşme yapılmalıdır. Sürücüler, uçuş öncesinde her araçta bulunması 

zorunlu parmak izi okuyucu ile önce parmak izini okutur, alınan veriler UATYM’e gönderilir, 

bilgilerin kayıt edildiğine dair kullanıcı ekranına mesaj geldikten sonra uçuş modu aktif hale 

gelmelidir. Böylece, uçuş öncesi sürücü bilgileri UATYM sistem veritabanına kayıt edilmesi 

sağlanarak, hava trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araçlara, UATYM tarafından ihlal 

çeşidine göre sistem üzerinden çeşitli cezalar verilebilmesi sağlanmış olur. Bu yöntemle, hava 

trafiğinden men edilen sürücülerin sistemde parmak izi kayıtlı olacağından, söz konusu bireyler 

hiçbir uçan arabayı çalıştıramayacak, bindiği araçta parmak izini okuttuğunda UATYM 

tarafından uçuş onayı verilmeyeceğinden uçuş modu aktif hale gelemeyecektir. Bu sayede, hava 

trafiğinde tehlike oluşturan sürücüler engellenerek, hava trafik güvenliği sağlanmış olacaktır. 
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Şekil-4: Hava Trafik Yönetimini Destekleyici Ön Kontrol Sistemi Akış Diyagramı 
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3.2.1 Araçların Havada Hareket Kuralları 

 

> Hava araçlarının birbirleriyle çarpışmasını önleyerek emniyetin arttırılması için birtakım 

kurallar geliştirilmiştir. Aracımız bünyesinde Engel Tespit Sistemi ile araçlar arasındaki takip 

mesafeler korunarak olası çarpışma önlenmiştir. 

> Sürücülere, hava tarfik kurallarına uymadıklarında Hava Trafik Yönetim Merkezince 

uygun görülen ceza verilerek, tüm araçlarda Parmak İzi Sistemi olduğundan sürücünün araç 

kullanmadan önce parmakizini okutması gerekmekte, cezalı sürücünün parmak izi verileri Hava 

Trafik Yönetim Merkezince kontrol edilerek cezalı sürücülerin uçuşuna onay verilmemektedir. 

3.2.1.1 Hava Otobanları 

  

 

 

Şekil-5: Geliştirdiğimiz Hava Otobanları 

 

 

Şekil- 5’te örnek şehrimizde de görüldüğü gibi Havayolu Ana Arterleri oluşturulmuş, bu ana 

arterler üzerinden Yapay Zeka Destekli Rota Belirleme Sistemi tarafından arterler arasındaki 

uçuş katmanları kontrol edilerek hangi arterler arasında hangi katmanları trafik yoğunluğu 

olduğu ve hedef konuma en yakın mesafe hesaplanarak sürücü ekranında görüntülü ve sesli 

bildirilmektedir. 

 

 

 

A4 

A3 

A2 

A1 

B1 

B2 

C1 

B3 

Havayolu Ana Arterleri 

Güzergah Gidiş Dönüş Hatları 
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   3.2.1.2 Ana Arterler Arası Otobanlarda Otonom Uçuş Katmanları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana arterler üzerinde doğu-batı-kuzey-güney olmak üzere 8 istikamet, gidiş-dönüş olmak üzere 

2 farklı yön ve her yönde 4 farklı katman bulunmaktadır. Her katman arası 10 m, her yön arası 

20m dir. Böylece tasarladığımız sistem ile, şehirde var olan karayollarının sayıca 4 katı 

havayolları ile sağlanmış, şehirdeki trafik neredeyse sıfırlanmış ve şehir sakinlerinin 

trafikte geçirdikleri ciddi zaman kaybının önüne geçilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Şekil-6: A1-A2 Ana Arterleri Arasında Kuzey-Güney Istikametinde Gidiş-Dönüş Otoban Hattı Örneği 

 

 

 

A4 

A3 

A2 

A1 

B1 

B2 

C1 

B3 

ÖRNEK: Şekilde görülen kırmızı 

ok A1-A2 Kuzey-Güney Hattı olup 

A1’den A2’ye gitmektedir. Her hatta 

olduğu gibi bu hat üzerinde de 

toplam 4 adet uçuş katmanı 

bulunmaktadır. Bunlar : 

2.Katman : 70 m irtifa  

1.Katman : 60 m irtifa  

3.Katman : 80 m irtifa. 

4.Katman : 90 m irtifa  

20 metre 
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3.2.2 Araçların Haberleşmesi  

Uçan arabalar arasında haberleşmenin sağlanabilmesi için siber güvenlik gereği özel ağ 

altyapısı kullanılması gerekmektedir. Bu ağ, sadece Uçan Araba Trafik Yönetim Merkezi ile 

uçan arabalar arasında kullanılmalı, kesinlikle güvenlik açığı bulunmamalıdır. 

 

3.2.3 Rota Planlaması 

Öncelikli olarak Şekil-4 de gösterilen diyagrama göre sürücünün ve uçan arabanın uçuşa 

hazır olması gerekmektedir. Sürücünün gitmek istediği güzergah belirlendiği anda, aracımızdaki 

Yapay Zeka Destekli Rota Belirleme Sistemi tarafından Şekil-5’te gösterdiğimiz ana arterler 

arasındaki uçuş katmanları kontrol edilerek hangi arterler arasında hangi katmanların trafik 

yoğunluğunun en az olduğu ve hedef konuma en yakın mesafe hesaplanarak sürücü ekranında 

görüntülü ve sesli bildirilmektedir. 

 

3.2.4 İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki 

Seçilen güzergaha gidilirken hava durumunun ani bir şekilde değişmesi veya trafik 

yoğunlunun bir anda artması sebebi ile sürüş anında daha uygun bir rota çıkması durumunda yeni 

rotanın kullanılabilme durumu sürücü ile paylaşılacaktır ve sürücü değişkenleri göz önünde 

bulundurarak bir karar verecektir. Kullanıcı tarafından varış noktasının değiştirilmesi durumunda 

ise yapay zeka gidilecek yeni güzergaha göre en uygun rotayı hızlıca bulup bunu sürücü ile 

paylaşacaktır bu sayede sürücü gitmek istediği güzergaha hızlı ve güvenli bir şekilde 

gidebilecektir. 

Acil durumularda ise (Doğum, Kalp Krizi vs.) aracımızda bulunan Acil Durum Çağrı 

butonu ile Hava Trafik Yönetimi Merkezine Acil Durum Uyarisi gönderilmekte, yine aracımızda 

bulunan Konum Bilgilendirme Sistemi ile de araç konumu belirlenerek, merkez tarafından 

otonom olarak araç en uygun koordinatlara yönlendirilerek aracımızdaki Akıllı Otopark 

Sistemini devreye alarak, aracın güvenli bir şekilde iniş yapmasını sağlayacaktır. Ayrıca araçtan 

gelen acil durum sinyali ile Trafik Yönetim Merkezinde araç ID leri kayıtlıdır. Aracımızdaki 

Parmakizi Sistemi ile zaten hangi sürücünün hangi ID li aracı kullandığı sistem tarafından 

bilindiğinden, acil durumda olan sürücünün parmak izi-kimlik bilgileri eşleştirmesiyle kimlik 

bilgilerine ulaşılabilmekte, dolayısıyla sağlık ekipleri tarafından çok daha hızlı müdahalesi 

sağlanmaktadır. 

 

3.2.5 Yakıt/Batarya Durumu 

Aracımızda batarya yönetimi için Batarya Kontrol Sistemi bulunmaktadır. Yaşanması olası 

olumsuz durumla başa çıkmak için kullandığımız sistemin temel olarak 4 fonksiyonu 

bulunmaktadır. Bunlar veriyi izleme, hesaplama, koruma ve optimizasyondur. Batarya 

sistemimizin her hücresinde, hücrenin parametrelerini izleyen, dengeleme akımını kontrol eden 

ve sistemin merkezi kontrol birimi ile iletişim kuran elektronik bir modül bulunur. Bu modül 

sayesinde araç havada giderken pilinin azalması durumunda kullanıcıya uyarı verir ve sürücü 

hala uçmaya devam etmesi durumunda ise araç sürücüyü devreden çıkararak otomatik pilota 

bağlanır ve uygun bir alan bularak hızlıca inişe geçer. Tekrar şarj edildiği zaman uçuş için hazır 

hale gelir. Gidilecek rota sürecinde batarya şarjı kontrol edilerek mevcut şarjın yetmeyeceği 

durumlarda devreye girer ve kara/hava modu aktifleşmemektedir. 
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4.TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL  

 

4.1Tasarım Görselleri  

 

Tasarladığımız TechArt isimli uçan arabamızı Solidworks programında hazırlamış olup, 

aracımızın ön, arka, alt, yan ve ön perspektif görselleri aşağıda sunulmuştur. 
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4.2Ölçeklendirilmiş Model  

Tasarladığımız aracımızın gerçek ölçüleri 2 x 3 x 1.6 m olup, 1/20 ölçeğinde, araç parçalarını 3D 

yazıcıda basarak modelimizin maketine dair görselleri aşağıda sunulmuştur.  

 

 

15 cm 

10 cm 

8 cm 

Ölçek: 1/20 
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4.3Simülasyon  

Simulasyon ortamında matematiksel modelleme yapacak olsaydık hareket denklemlerini 

kullanarak Matlab-Simulink ortamını tercih ederdik. En iyi grafiksel programlama aracı olarak 

bilinen Simulink, robotik sistemlerin simülasyonunda ve bu sistemlerin gerçekleştirilmesinde 

oldukça başarılıdır. 

 

Büyük otomotiv ve havacılık sektörlerinde, yanlış yönlendirilmiş bir yazılım kesinlikle 

istenmeyecek bir durumdur. Örnek olarak, 327.6 milyon dolarlık NASA Mars Climate Orbiter 

uzay sondası inişten önce parçalanmıştı. Çünkü zemin kontrol yazılımı, uluslararası metrik 

sistem yerine ingiliz metrik sistemini kullanmıştı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-7: Aracın Mesh-Ağ Yapısı 

 

Aracımızın üretiminden önce olası hatalarının tespit edilebilmesi için ANSYS 

programında Mesh-Ağ Yapısı çıkarılmış olup, Şekil-7’de gösterilmiştir. Aracımızı, damlacık 

şeklinde tasarladığımızdan sürtünme katsayısı azaltılarak ani ayrılmaların önüne geçmek 

hedeflenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-8: Akış Simülasyonu 
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Ayrıca üretim öncesi Cfd analizi yaparak, ANSYS programında akış simülasyonu ve basınç 

dağılımı çıkarılmış olup, Şekil-8’de ise akış simülasyonu Şekil-9‘da araç üzerindeki basınç 

dağılımı gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-9: Basınç Dağılımı 

 

Aracımızın manevra kabiliyetini güçlendirmek için arka pervaneler hereketli olup Şekil-

10’da gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-10: Aracımızdaki Hareketli Mekanizmalar 

 

 

Aracımızın Havada Çalışması ve Katlanır Mekanizmalarının Simülasyonu Linki: 

https://drive.google.com/file/d/1qUzNwamAwPQq3j62Zm_-C0fdEYRJB3bj/view?usp=sharing 
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Şekil-11: Koltuk Düzeni 
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