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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz monorail tarzında askı sistemiyle çalışan, böylelikle zeminde yer kaplamayan, 

hafif taşımacılıkta kullanılmak üzere tasarlanmış Otonom MAGLEV Araç projesidir. 

Askılama tip MAGLEV teknolojisi, sıfır güç algoritmasının getirdiği "neredeyse sıfır güçte 

havada tutma" avantajının yanında, zeminden tasarruf, katlı otoyollarda ara katman olarak 

kullanılabilmesi ve yaya trafiğine güvenlik açısından etki etmeyen yapısı ile özellikle 

kalabalık şehirlerde trafik için çözüm olmaktadır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Günümüz şehirleri hem nüfus hem de hareketli nüfus açısından kapasitelerini zorlamakta, 

yeni nesil taşıma sistemlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Halihazırda kullanılan 

toplu taşıma araçlarının tamamı tekerleklidir. Bu teknoloji yılların getirdiği altyapı ve 

birikim sebebi ile endüstriyel ve ekonomik açıdan geçerliliğini korusa da artık çağın 

gerisinde kalmaktadır. Sürekli bakım ihtiyaçları, sarf malzemelerinin fazlalığı hem zaman 

hem de maliyet açısından verimli değillerdir. 

 

3. Çözüm  

Askı tip ray yapısında MAGLEV araçlar 6 serbestlik derecesinde hareket kabiliyeti ile 

konvansiyonel tekerlekli rakiplerinin önüne geçmektedirler. Bağlantı yolları, duraklar, 

genel hareket kabiliyeti göz önüne alındığında çok daha esnek, düşük maliyetli ve çevre 

dostudur. Araçlar birbirleri ile koordine hareket etmekte, sürekli akan trafiğin durmadığı, 

durak bölgelerinde ilgili araçların ayrılıp tekrar hatta dahil olabildiği modüler bir taşıma 

yapısı sunulmaktadır.  

- Mekanik temas bulunmadığı için kir, toz oluşmaz. 

- Mekanik aktarım elemanları bulunmadığı için redüksiyon, sürtünme gibi kayıplar 

bulunmaz. 

- Eskiyen, yıpranan parça bulunmadığı için bakım periyotları arası çok daha uzundur. 

- Hareketli parça bulunmadığı için sessiz ve temizdir. 

Askı ray yapısı kurulu şehir düzeninde hacimsel olarak kayıp olan bölgeleri doldurarak 

maksimum verim sağlanmaktadır. Şekil 1’de verilen tasarım deneysel sistem kurulumu için 

gerçekleştirilmiştir. Nihai tasarımda taşıma hacmi ile motor bölge oranı daha büyük 

olacaktır. 

 

 

4. Yöntem 

Otonom MAGLEV araç ile taşımacılık yeni bir kol edinmiş olmaktadır. İhtiva ettiği özel 

tip nüveler ve 6 serbestlik derecesinde harekete imkan sunan ray ağı ile günümüz kara 

taşımacılığına tekerleğe alternatif bir çözüm getirmektedir. 
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Şekil 1: Otonom MAGLEV taşıyıcı deneysel prototip tasarımı 

 

Tasarlanan sistem deneysel olarak doğrulanmıştır. Sıfır Güç Kontrol algoritmasının 

avantajı ile 18kg ağırlığındaki taşıyıcı, üzerine eklenen tüm yüklere rağmen 10W gibi bir 

gün tüketimi ile havada askıda kalabilmektedir. 

 

 
 

Şekil 2: Sıfır Güç Kontrol algoritması deneysel sonuçları 

 

Kontrol yöntemi olarak merkezi ve lokal kontrol uygulamaları bulunmaktadır. Lokal 

kontrolde her bir kuvvet birimi tek tek kontrol edilirken merkezi kontrolde tüm sistem 

bütün olarak kontrol edilmektedir. Sıralı dizilim hareket esnasında sistemin geometrik 

düzeni ve haliyle modeli değişmektedir. Adaptif merkezi kontrol ile değişen yapıya karşı 

tüm sistemin yekpare şekilde çalışması mümkün olabilmektedir. Bununla ilgili 

geliştirmeler ikili, üçlü taşıyıcıların farklı açılarda konumlandırılması ile hassasiyetin ne 

kadar değiştiğine yönelik devam etmektedir. 
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Şekil 2: Motor analizleri (Çekme kuvveti frekans cevabı üstte, itki kuvveti frekans cevabı 

altta) 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

MAGLEV teknolojisi, tekerleğin bulunmadığı, tamamen manyetik kuvvetlerin kontrolü ile 

ray üzerinde ya da altında mekanik temassız hareketin gerçekleştirildiği güncel bir taşıma 

yöntemidir. Özellikle güç tüketimi ve çevre dostu olması sebebiyle (%100 elektrikli, 

hareketli parçasının bulunmaması sebebiyle uzun ömürlü) birçok firma ve ülke bu 

teknolojiye yatırım yapmaktadırlar. İlgili tasarımda araç 6 eksende hareket edebilmektedir. 

Böylelikle duraklı bir ray hattında sıralı dizili araçlar birbirlerine engel olmadan duraklara 

yanaşabilir. Makas tarzı yönlendirme elemanlarının bulunmaması ray maliyetlerini 

düşürmekte, sinyalizasyonun kabinler arasında yapılmasına ve aynı hatta bulunma sonucu 

gerçekleşen üzücü kazaların da ortadan kalkmasına imkan vermektedir. İlgili tasarım patent 

aşamasında olup literatürde bulunmayan hibrit bir nüve yapısı önermektedir. 
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Şekil 3: Patent başvurusu yapılmış MAGLEV MOTOR hibrit nüvesi 

 

6. Uygulanabilirlik  

Özellikle iki katlı otoyollar, araç trafiğine kapalı meydanlar, yay yolları gibi hacimsel 

yüzey alanından ziyade hacimsel ölçüde kullanımın şart olduğu bölgelerde monorail 

tarzında havadan hareket ile yüksek verimlilikte inşaat ve yüksek verimlilikte taşımacılık 

sağlanabilmektedir. Görsel estetiğin yanında uygulanacak bölgede taşıma kapasitesini 

arttıran, temiz, sessiz bir taşıma sağlanmaktadır.  

Proje ekibi gerçekleştirdiği prototip ile 6 serbestlik derecesinde kontrolü gerçekleştirmiştir. 

Küçük ölçekte tasarımı gerçekleştirilen MAGLAV taşıyıcı, araç boyutuna genişletilerek 

analiz ve hesaplamaları yapılmaktadır. Daha önce katıldım seçeneği "MAGLEV taşıyıcı" 

olarak geçen sene başvurumuzdan dolayı seçilmiştir, fakat kategorinin yanlış olduğu bilgisi 

jüri tarafından bize iletilmiştir. Proje araç tasarımı yönünde devam etmektedir, bu hali ile 

yeni bir projedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yaygınlaşmamış, sanayisi kurulmamış güncel teknolojilerin ilk yatırım maliyetleri her 

zaman için yüksek olmaktadır. Özel üretim teknikleri, yetişmiş eleman sayısının azlığı ve 

düşük kapasiteli üretimler, Ar-Ge ve Ür-Ge maliyetlerinin yanında nihai ürün maliyetini de 

arttıran faktörlerdir.  

Otonom MAGLEV araç için öngörülen prototip maliyeti 2.000.000 TL’dir. Test hattı ve ilk 

hız deneylerinin gerçekleştirilmesi için minimum ihtiyaç duyulan maliyete 2 yıl süresince 

istihdam edilecek personelin giderleri dahildir.  
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Şekil 4: Prototip araç 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz yeni nesil bir taşıma sistemi kurulumu üzerine geliştirilmiştir. Bu taşımacılık 

sistemi günümüzde hayata geçen drone taksi gibi, halihazırda kullanılan teknolojilerin 

geliştirilmesi (otobüs, vapur, raylı sistemler) yerine, yeni ve benzeri bulunmayan bir sistem 

getirmektedir. Otonom MAGLEV araç, günümüzde aktif olarak kullanılan otonom 

araçlardan yazılımsal olarak farklı değildir. Tamamen başka boyuta taşıyan kısmı 

tekerleksiz olmasıdır. Bu haliyle uygulama için gerekli ray ağ yapısı bireysel kullanıcıların 

evlerine kadar gitmesi pek mümkün değildir. Hedef kitlesi, kısmı toplu taşıma sistemi 

olması sebebiyle yerel yönetimler ve ulaşım firmaları olacaktır. Kiralama, satın alma, hat 

kurulumu şeklinde farklı yöntemler ile uygulanması mümkün olacaktır. 

 

9. Riskler 

Proje kapsamında risk analizleri sonucunda 4 kolda risk öngörülmüştür. Bu riskler; 

- Mekanik yetersizlik; malzeme ve imalat teknolojilerindeki yetersizlik. Revizyonlar ve 

verim güncellemeleri ile çözülebilecektir. 

- Elektronik yetersizlik; konvansiyonel sürücülerin yetersiz kalması durumunda yerine özel 

sürücü tasarımı ile çözülebilecektir.  

- Güvenlik problemleri; güvenlik için mekanik, elektronik ve kontrol şeklinde 3 adımda 

kontrol için çalışmalar devam etmektedir. 

- Maliyet; güncel teknoloji seri üretime geçmeden önce her zaman yüksek maliyetlidir. 

Teknolojinin yaygınlaşması ile maliyetler de düşecektir. 
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Otonom MAGLEV araç, özellikle güncel bir teknoloji olması sebebiyle standartlaşma süreci 

için nihai bir tarih verilmesi şu an için mümkün değildir. Maglev trenler için dahi henüz 

standartlaşma söz konusu olamamıştır. Bu haliyle ticari ürüne geçiş aşamasında gecikmelerin 

olması öngörülmektedir. Test hatları ve demo hatlar için uygulamalar ise proje ekibi 

tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Ekip bu konuda tamamladığı projeler ve akademiye 

kattığı yayınlar, patentler ile kendisini ispat etmiştir. 
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