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1. DETAY TASARIM ÖZETĠ 

 

1.1. Sistem Tanımı  

 

   Aracımız iki kiĢiyi bagajlarıyla taĢıyabilen gücünü motorlardan ve rüzgâr enerjisinden alan 

ve bu güç ile hem havada hem de karada ilerleyebilen bir uçan arabadır. UçuĢ modu için 1 

adet turboĢarjlı, dört zamanlı, maksimum 100 hp gücünde bir uçak motoru kullanmaktadır.  

Kara modu  için 1 adet 125  hp gücünde bir otomobil motoru kullanmaktadır.  

   UçuĢ modu için kullanılacak motor aracımızın arkasına monte edilmiĢ olup 3 bıçaklı per-

vanesinin dönme çapı 1,72 m’dir. Aracımızın tepesinde ise 11,5 metre dönme çapında katla-

nabilir 2 bıçaklı pervane bulunmaktadır. Bu sayede kara modu için aracımız daha uygun bo-

yutlara ulaĢmaktadır. Aracımızın tepesinde bulunan pervane gücünü aracın hızlanmasıyla 

rüzgâr enerjisinden alırken, arkasında bulunan ve motora bağlı pervane gücünü uçuĢ moto-

rundan almaktadır. 

   Kara modu için araç ölçüleri 2,2x6,6x1,9 m ve uçuĢ modu için araç ölçüleri 11,5x11,5x3,4 

m‘dir. Aracın boĢ ağırlığı 670 kg, maksimum kalkıĢ ağırlığı 950 kg olarak hesaplanmıĢtır. 90 

kg ağırlığında iki yolcu ve yanlarında toplam 100 kg yük taĢıyabilmektedir. Faydalı yük 280 

kg’dir. Havada 708 km ve karada Ģehir içinde 510 km menzile sahiptir. UçuĢ modunda güven-

lik için aracın önünde paraĢüt iniĢ sistemi bulunmaktadır.  

   Aracın uçuĢa baĢlaması için pilotun 135,76 m karada seyir edip aracın üzerindeki pervanele-

ri rüzgârın döndürmesini sağlaması ve daha sonra kalkıĢı baĢlatması gerekmektedir. Bu se-

beple de yeni bir ehliyet sınıfı oluĢturulmalıdır. OluĢturulan yeni ehliyet sınıfında sensör te-

mizliği eğitiminin de verilmesi gerekmektedir.  

   Aracımızda kullanmayı tercih ettiğimiz sensör ve elektriksel aygıtların birçoğu hata payını 

aza indirmek ve kazaların önüne geçmek için son teknolojidir ve veriler Kalman filtresinden 

geçirilmektedir. Her ne kadar sensör ve elektriksel aygıtlar son teknoloji olsa da doğru ölçüm 

için belli periyotlarda bakım yapılmalıdır. Bakım periyotları için belli bir havada kalıĢ süresi-

ne dayalı bir plan hazırlanmıĢtır. 

   Araçların birbirleri ve merkezi pistlerle iletiĢimi için antene dayalı farklı bant geniĢliğinde 

telsizler yerleĢtirdik. 

   Aracımızda sürüĢ ise otomatik yapılmamaktadır. Bunun sebebi ise maliyeti azaltıp talebi 

arttırmaktır. Bu değiĢimleri uçan araba ekosistemimize katılım ve talep arttığında yapmayı 

planlamaktayız.  

   Aracımızın kara ile iletiĢimi için yeni bir ekosistem oluĢturduk. Verilen Ģehir senaryosunda 

merkezi pistler ve ek yakıt doldurma alanları kurarak yakıt ve bakım temininin kolaylığını 

sağladık. 

   Aracımızın iç tasarımı sürücü ve yolcunun rahat ve güvende hissetmesi için oldukça konfor-

lu Ģekilde yapılmıĢtır. UçuĢ motorunun güvenliğini sağlamak için, motoru aracın içine dahil 

ettik ve yolcu-sürücü ile temasını önleyip geriye kalan araç içi alanı bagaj kısmı olarak kul-

landık. Böylece sürücü ve yolcunun alanının daralmamasını sağladık. 

   Güvenliği sağlamak için aracımıza paraĢüt iniĢ sistemi ve koltuklara eksenel yönde koltuk 

fırlatma sistemi yerleĢtirdik. Emniyet kemerlerini 4 noktadan korumalı olarak tasarladık. Ara-

cımız, kurallara ve bakım periyotlarına uyulduğu takdirde son derece güvenli ve konforlu 

tasarlanmıĢtır. 
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1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 

 

   Tablo 1’de, aracımız için bölüm 1.5’te hesaplamaları yapılmıĢ olan teknik özellikler yer 

almaktadır. 

 

 

1.3. Nihai Sistem Mimarisi  

   Sistem mimarisi, sistemin uygulanması için birlikte çalıĢan sistem bileĢenlerini, geliĢtirilmiĢ 

ve genelleĢtirilmiĢ sistemleri içeren kavramsal bir tasarıdır
[1]

. Somut bileĢenlere sahip bir sis-

temin temel organizasyonu, birbirleriyle ve çevreyle olan iliĢkileri ve bütün bunların tasarımı 

ve geliĢimini düzenleyen ilkelerden meydana gelmektedir
[2]

. Günümüzün otomotiv ve havacı-

lık sanayisinde hızlı ve yüksek kalitede, en düĢük maliyetle araç üretme ve tasarlama ihtiyacı 

vardır. Bunu göz önünde bulundurarak aracımız için sistem mimarimizi belirlerken, güvenilir 

olması ve hata oranı düĢük olmasına göre araĢtırma yaptık. Ve modülerlik yaklaĢımıyla bu 

hedefe ulaĢabileceğimizi anladık.  

   Modülerlik yaklaĢımı, ürünlerin piyasaya sürülme zamanı, yeni parça tasarımı ve tedarik 

sürelerini azaltır. Malzemeler, alet takımları ve teçhizat için daha düĢük maliyet sunar. Mü-

hendislik ve imalat değiĢikliklerini yalnızca değiĢiklik gerektiren alanlara odaklayarak yatırım 

verimliliği sağlar ve gereksiz yeni imalat süreçlerini, ekipman ve tesisleri elimine ederek hazır 

hale getirir
[3]

. 

   Aracımızın sistem mimarisi için ‘Ortak Modül Ailesi (OMA)’ni birkaç fark ile kullandık. 

OMA, otomobil üreticileri Nissan ve Renault tarafından ortaklaĢa geliĢtirilen modüler bir 

Yolcu Kapasitesi 1 Pilot + 1 Yolcu (90’ar kg) 

BoĢ Ağırlık 670 kg 

Maksimum KalkıĢ Ağırlığı 950 Kg 

Maksimum Bagaj Yükü 100 Kg  

Karada 

Uzunluk 6,6 m 

GeniĢlik  2,2 m 

Yükseklik 1,9 m 

Maksimum Seyir Hızı 130 km/s 

Yakıt Tüketimi 7.2 L/100 km 

Menzil 510 km 

Güç 125 hp 

Havada 

Uzunluk 11,5 m 

GeniĢlik  11,5 m 

Yükseklik 3,4 m 

Maksimum Seyir Hızı 193,98 m/s 

Yakıt Tüketimi 285 g /( kW· h ) 

Menzil 708 km 

Yakıt Tipi 87 Oktan AKI / 90 Oktan RON 

KalkıĢ Pisti 135,76 m 

ĠniĢ Pisti 43,7 m 

Tablo 1 Ridiny Car Teknik Özellikleri 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gram
https://en.wikipedia.org/wiki/Kilowatt
https://en.wikipedia.org/wiki/Hour
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mimari konsepttir. OMA imalat maliyetlerini azaltmak ve güvenliği arttırmak için geliĢtiril-

miĢ bir sistem mimarisidir. BeĢ değiĢtirilebilir, uyumlu modül grubundan oluĢmaktadır. Bu 

gruplar: motor bölmesi, kokpit, ön alt gövde, arka alt gövde ve elektrikli/elektronik’dir. Farklı 

araçlara uygulanabilen bir üretim sistemi olduğundan, geleneksel bir platform değildir. Farklı 

sınıfları kapsayan farklı platformlar için birçok iĢlevi yerine getiren tek bir modül sistemi-

dir
[4]

. OMA sistem mimarisi Figür 1’de gösterilmiĢ ve devamında aracımızın bu mimariden 

farkları belirtilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aracımızda, kara modu için kullanılan motor arka kısımdadır ve aracımız arkadan çekmeli-

dir. Kavramsal mimari ile arasındaki temel fark budur. Elektrik elektronik mimarisi ise kav-

ramsal mimaride olduğu gibi sistemin her parçasına yayılmıĢ durumdadır. Aracımızda kulla-

nılan elektrik elektroniğe bağlı sensör mimarisi ise Figür 2’de gösterilmiĢtir. Aracımızda 

iletiĢim protokolu için CAN Bus kullandık. Bölüm 1.4’de kullanılan sensörler ve bu 

sensörlerin neden tercih edildiğinden bahsedilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 1 Ortak Modül Ailesi (OMA) Mimarisi [5] 

Figür 2 Elektrik-Elektronik Sistem Mimarisi [6] 
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1.4. Alt Sistemler Özeti  

   Bu bölümde, aracımızda kullandığımız alt sistemlerden ve aracımıza uyumluluklarından 

bahsedilmiĢtir. 

 

1.4.1. Kara Modu Güç Aktarma Sistemi 

 

   Aracımızda, arka tekerleklere Ģaft ile bağlı 1 adet 1.0 L EcoBoost 125 PS motor 

kullanılmaktadır. Aracımız arkadan itiĢli ve önden yönlendirmelidir. Bu motor, 92 kW ( 125 

hp) güç , düĢük yakıt tüketimi ve diğer otomotiv motorlarına göre daha az CO2 salınımı 

sağlamaktadır. 998 cc turboĢarjlı bir motor türüdür ve 170 Nm tork sağlamaktadır
[7]

. 

Aracımızda motoru arkada tercih etme sebebimiz, ağırlık merkezini korumaktır. 

 

1.4.2. Hava Modunda Güç - Ġtki – Tahrik Sistemi 

 

   Aracımızda, uçuĢ için 1 adet Rotax 912 motoru kullanılmaktadır. Motor, aracımızın içinde 

arka gövde kısmına yerleĢtirilmiĢtir. Ve arka kısımda bulunan pervane ile doğrudan 

bağlantılıdır. UçuĢ motorunu aracımızın iç kısmına koyma sebebimiz motor güvenliğini 

sağlamaktır. Ama yolcular ile bağlantısını kesip iç gürültüyü azaltmak amacıyla araya ses 

yalıtımını sağlayan Basotect sünger kompozit yerleĢtirilmiĢtir.  

   Rotax 912, doğal emiĢli 4 zamanlı 4 silindirli 100 hp güç üreten bir motordur. Motor torku, 

5800 rpm’de 128 Nm’dir
[8]

. Motorun ağırlığı 56,6 kg’dir. Motoda sıvı ve gaz soğutmalı silin-

dirler bulunmaktadır ve yakıt enjeksiyonlu bir sistemdir. Bu motor, ultra hafif hava araçların-

da ve turboĢaft  hava araçlarında sık kullanılmaktadır.  

   Rotax 914, 5800 rpm’de 115 hp güce sahiptir ve Rotax 912’den bu rpm’de daha güçlü bir 

motordur. Bu motoru tercih etmeme sebebimiz 78 kg oluĢudur. Havacılıkta en önemli etken-

lerden biri ağırlıktır ve bunu dengede turmak için Rotax 912’de karar kıldık.  

Rotax 912 motora bağlı 3 bıçaklı bir pervane kullandık. 3 bıçaklı tercih etme sebebimiz, 

üretim maaliyetinin daha düĢük olması, yüksek hız performansının ve ivmesinin diğer türlere 

göre(4, 5, 6 bıçaklı pervaneler) daha yüksek olmasıdır
[9]

. 3 bıçaklı pervanenin dönme çapı 

1,72 m’dir. 

 

1.4.3. Hava Modunda Araç Yönlendirme Sistemi 

 

   Aracımız, gyrocopter prensibine dayalı bir yönlendirme sistemine sahiptir.Aracımızda 

yönlendirme, 3 uçuĢ kontrolüyle yapılmaktadır. Bunlar, rotor, dümen pedalı ve joystick’dir. 

Dümen pedalı, burun kısmına bağlıdır. Ve pistte, aracı hızlandırmak için döndüğünüzde veya 

kalkıĢ veya iniĢ yaparken tıpkı standart bir uçakta olduğu gibi dümen pedalları kullanılmak-

tadır. Joystick, rotor kafasına bağlıdır ve rotorun açısını belirler, bu da aracımızı belirli bir 

yöne zorlar. Joystick kontrolü, uçuĢ sırasında yön değiĢtirmenize yardımcı olmak için 

kullanılır. Örneğin, joystick'i sağa kaydırdığınızda rotor kafası aynı yöne eğilecek ve ardından 

aracımız sağa gitmeye devam edecektir. Sola gitmek istiyorsanız, joystick'i sola itmeniz yeter-

lidir, böylece rotor kafasını aynı yöne hareket ettirirsiniz. Aracın hızını arttırmak  istedi-

ğinizde, joystick'i ileri itmeniz yeterlidir. 

 

 



8 

RĠDĠNY AVIATION 

1.4.4. Kara Modunda Araç Yönlendirme Sistemi 

 

   Aracımızın istenen yöne kolayca yönlendirilmesi, manevra yapabilmesi, bozuk yol yüzey-

inden gelen darbelerin direksiyon hakimiyetini bozmaması ve emniyetli sürüĢün sağlanması 

için elektromekanik direksiyon sistemi kullanılmaktadır. Elektromekanik direksiyon sis-

teminde sadece yakıt ekonomisi geliĢtirilmez aynı zamanda yerden tasarruf sağlanır. 

Gürültüye neden olabilecek kayıĢ aksamı ortadan kaldırılır. Figür 3’de, elektromekanik 

direksiyon sistemi gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elektromekanik direksiyon sisteminde sürücünün direksiyon hareketi, direksiyon mili ve ara 

mil üzerinden sonsuz diĢliye ve direksiyon diĢlisine aktarılır. Direksiyonun kendi kendine 

toplayarak düz hâle gelmesi elektromekanik direksiyon sistemi tarafından desteklenir. 

   Direksiyon sistemi olarak otomobillerde sıkça kullanılan hidrolik direksiyon sistemini tercih 

etmeme sebebimiz, park esnasında veya düĢük hızlarda motorun düĢük devirde çalıĢmasından 

kaynaklı pompanın da yavaĢ dönerek hareketi sınırlamasıdır. Çünkü pompa, hareketini mo-

tordan almaktadır. Bu sorunun çözümü için elektronik kontrollü bir elektrik motoruyla çalıĢır 

hâle gelen elektromekanik direksiyon sistemi seçilmiĢtir. 

1.4.5. Tekerler için Süspansiyon Sistemi 

 

   Aracımızın ön ve arka tekerlerine bağlı çift salıncaklı süspansiyon sistemi kullanılmaktadır. 

Bu süspansiyon sistemini kullanma sebebimiz hafif olması ve istenmeyen karĢılıklı tekerlek 

etkisinin engellenmesi konusunda baĢarılı olmasıdır. Bu baĢarı, taĢıtın Ģasesine monte edilmiĢ 

olan ve her iki kenarında yer alan enine salıncaklar sayesinde elde edilmektedir. Salıncakların 

farklı uzunlukta olması, tekerleklerin yukarı ve aĢağı hareketlerinin dengelenmesini sağla-

maktadır.
[11] 

1.4.6. Motor Güvenliği için Süspansiyon Sistemi 

 

   Aracımızda uçuĢ motorunun güvenliğini sağlamak için, motoru blok levha arasına yer-

leĢtirilmiĢ ve Macpherson tipi süspansiyon sistemi bu bloğu saracak Ģekilde 4 yandan Ģafta 

sabitlenmiĢtir. Bu süspansiyon sistemi, manevra yapıldığında uçuĢ motorunun güvenliğini 

içinde bulunan yaylar ile absorbe ederek sağlamaktadır. Figür 4’de, bu sistemi aracımızda 

kullanıĢımız gösterilmiĢtir. 

Figür 3 Elekromekanik Direksiyon Sistemi [10] 
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1.4.7. Kara Modunda Fren Sistemi 

 

   Aracımızda, kara modu için fren sistemi olarak en yaygın fren sistemlerinden biri olan hi-

drolik fren sistemi seçilmiĢtir. Bu sistemde, fren pedalı, kaldıraç prensibine göre çalıĢmaktadır 

ve pedala uygulanan küçük bir kuvvet fren merkezine büyük bir kuvvet olarak iletilmektedir. 

Pascal kanununa göre fren ana merkezi içinde oluĢan hidrolik kuvvet, fren hattı yoluyla 

tekerlek silindirlerinin her birine ulaĢıp fren balatası ve fren disk balatasında bir frenleme 

kuvveti oluĢturmaktadır. 

1.4.8. Katlanır Rotor Kolu Sistemi 

 

   Aracımızın kara modu için ölçüleri 2,2x6,6 x1,9 m ve uçuĢ modu için ölçüleri 

11,5x11,5x3,4 m’dir. Bu fark, katlanır rotor kollarının uçuĢ modunda açıldığından 

kaynaklıdır. Aracımızın üst kısmında bulunan 2 bıçaklı pervane, kara moduna uygunluk için 

katlanabilmektedir. Rotor, gövdeye doğru katlanmaktadır. Pallerin döner baĢlığa bağlantı nok-

tasında servo motor bulunmaktadır ve servo motor, rotorun açılıp kapanması için hareketi 

sağlamaktadır. UçuĢ esnasında katlanma bölgesine gelen basıncı absorbe edebilmek amacıyla 

bağlantı bölgesine hava akıĢını bozmayacak Ģekilde ek bir kilit sistemi yerleĢtirilmiĢtir. Kilit 

sistemini, sürücü hava yoluyla gitmeye karar verdiğinde el ile açması gerekmektedir. Ağırlığı 

azaltmak ve aerodinamik performansı arttırmak amacıyla pallerin içine boĢluklar açılmıĢtır. 

Figür 5’de, aracımızdaki paller ve bağlantı bölgeleri gösterilmiĢtir. 

 

 

Figür 4 RĠDĠNY Car MacPherson Tipi Süspansiyon Sistemi 

Figür 5 RĠDĠNY Car Katlanır Rotor Kolu Sistemi 
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1.4.9. Acil Durum Araç ve Yolcular için ParaĢüt Sistemi 

 

   Aracımız dengeli ve güvenli Ģekilde tasarlanılmıĢtır ancak alınan önlemler, sensörlerin 

yedekleri dahil yetersiz kaldığında yolcu ve sürücü güvenliğini sağlamak için paraĢüt sistemi 

bulunmaktadır. Arıza derecesine göre ilk aĢama paraĢüt sistemi, aracın ön kısmında yer 

almaktadır. Bu sayede sürücü, yolcu ve araç hasarsız iniĢ gerçekleĢtirebilmektedir. Ancak 

arıza derecesi yüksek ise sürücü koltuklarında fırlatma sistemi bulunmaktadır. Ancak 

aracımızın üst kısmında pervane bulunduğundan bu sistem direkt olarak kullanılamamaktadır. 

Aracımızda kullandığımız fırmatma sistemi, aracın üst noktasına değil yanal eksende itme 

uygulayarak  yolcu ve sürücüyü hasarsız Ģekilde kurtarabilmektedir. Bu sistem, koltukların 

altına yanal eksende yerleĢtirdiğimiz kayıĢlarla sağlanacaktır. Bu sistemin gereği ise araçta 

koltuğun arka kısmında ilk yardım çantasının yanında 2 adet paraĢüt bulunmasıdır. Figür 

6’da, aracın koltuklarının iç gövdeye yerleĢim Ģekli ve darbe durumunda koltukların ne yöne 

itileceği gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.10. Araç Yapısalı Sistemi 

 

   Aracımızın Ģasi yapısı, kaza anında çarpma Ģiddetini absorbe edecek, gerekli kırılma nok-

talarından kırılarak kaza Ģiddetini en aza indirecek ve hafif olacak Ģekilde aerodinamik yapısı 

göz önünde bulundurularak tasarlanmıĢtır. Kırılma noktaları aracın ağırlığını dağıtacak Ģekil-

de tasarlanmıĢtır. Figür 7’de, aracımız için tasarladığımız Ģasi yapısı gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Derece Tehlikeli Darbe 

ĠtiĢ Yönü ĠtiĢ Yönü 

Figür 6 RĠDĠNY Car Koltuk Fırlatma Sistemi ÇalıĢması ve Koltuk YerleĢimi 

Figür 7 RĠDĠNY Car ġasi 
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1.4.11. Kuyruk Açma - Kapama Sistemi 

 

   Aracımızda bulunan kuyruk sistemi, merkezi kumandaya bağlıdır. Sürücünün uçuĢ için ku-

rukları açık hale getirmesi gerekmektedir. Sürücü kumandada kuyruk açma komutu ver-

diğinde, kuruk kısmı çift eksenel yönde aracın arkasına doğru belli miktarda açılmaktadır. 

Kara modunda ise kapalı hale gelen kuyruk sistemi, uçuĢ motoruna bağlı 3 bıçaklı pervaneyi 

2 yönde sararak yoldan gelecek darbeleri engellemektedir. Kapalı hale gelen kuyruk sistemi, 

aynı zamanda kara modu için aracı daha uygun hale getirmektedir. Bu sistemin araçta nasıl 

sağlandığı, Bölüm 4.1.1 ve Bölüm 4.1.2.’de uçuĢ modu ve kara modu için görseller arasındaki 

farkta gösterilmiĢtir. 

1.4.12. Kapı Açma-Kapama Sistemi 

 

   Aracımızın kapıları, yukarı yönde açılmaktadır. Kapının üst kısmının tamamı radyal yönde 

dönmeyi sağlamaktadır. Alt kısımda ise kilit bulunmaktadır. Bunun araçta nasıl sağlandığı 

Figür 8’de gösterilmiĢtir. 

 

 

 

1.4.13. Yer Ġstasyonu Temelli Seyrüsefer Sistemi 

 

   Yer istasyonu temelli seyrüsefer sisteminin görevi, aracın yön, pozisyon, uzaklık gibi verile-

rinin kontrol edilmesini sağlamaktır. Bu görevi yerine getirirken, yerde konumlandırılmıĢ 

ekipmanlarla araç üzerinde bulunan alıcı/vericiler kullanılmaktadır. 

   Aracımızın yön bilgisinin kullanılmasında VOR, TVOR gibi diğer çeĢitlerinden daha hassas 

olan DVOR kullandık. VOR ve DVOR uzun veya orta menzilli yer istasyonlarından, INS 

sisteminden veya GPS' ten aldığı girdileri değerlendirerek pilota seyrüsefer ile ilgili tüm 

bilgileri sağlayan bir bilgisayar sistemidir. DVOR, yansımalardan daha az etkilenir ve 

engebeli arazilerde ve yüksek gerilim hatlarının bulunduğu bölgelerde kullanılmaya daha uy-

gundur. DVOR, VHF(Very High Frequency) aralığını kullanır ve bu aralık, 108.000 – 

117.975 MHz aralığıdır
[12] 

.  

   Ek olarak aracımızda CAN barasını kullandık. CAN barası, hem havacılık hem otomotiv 

sektöründe kullanılan yüksek düzeyde güvenlik ile dağıtılmıĢ gerçek zamanlı kontrolü 

destekleyen bir seri iletiĢim protokolüdür.Veriler sadece iki kablo ile CAN Barasına 

taĢınmıĢtır ve bu iki kablo eski tip uçaklarda 90 tek telin yerini almaktadır. Bu tür bir yak-

laĢım kablolamayı azaltmıĢ, bakımı iyileĢtirmiĢ ve gereksiz araç ağırlığını azaltmıĢtır. 

Aracımızda bulunan sensörler, güvenliği arttırmak için yedekli Ģekilde bulunmaktadır. 

Figür 8 RĠDĠNY Car Kapılar Açık-Kapalı Görünümleri 
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1.4.14. Uydu Temelli Seyrüsefer Sistemi 

 

   Bu seyrüsefer sistemi, 3 bölümden oluĢur ve bunlar: uzay bölümü, SPS (Standart yer belir-

leme hizmeti), PPS(hassas yer belirleme hizmeti)’dir. Bu seyrüsefer sistemi, uzaydaki uydu-

ları ve aracımızda bulunan alıcı/vericileri kullanarak aracımızın konumunu belirlemektedir. 

   GPWS, araç üzerinde bulunan, pilotu, yere gereğinden fazla ve tehlikeli bir Ģekilde 

alçaldığında, iniĢe geçildiğinde, belli bir yükseklikte iniĢ takımlarının açılması unutulduğunda 

uyaran bir sistemdir. Bu uyarıyı sesli ve ıĢıklı Ģekilde yapar. Bu sistemi aracımıza kullanmaya 

uygun gördük. Figür 9’da, bir uçak için olan ve aynı zamanda aracımızda bulunan GPWS 

sistemi gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GPS, konumları çok iyi bilinen uydular ile GPS alıcısı arasındaki mesafenin ölçümüne 

dayalıdır. Uydularda birer atom saati bulunur ve uydular, GPS alıcısına zaman, uydunun ko-

numu, transmisyon süresi gibi bilgileri kodlanmıĢ olarak gönderir. Alıcı, bu bilgilerden fayda-

lanarak enlem, boylam, irtifa ve zaman bilinmeyenlerini çözer ve bu Ģekilde o anda bulunulan 

konum ve hızı hesaplar. Yalnızca C/A kodunu çözebilen sivil veya ticari GPS alıcılarında 

hesaplamalar sonucu oluĢabilecek hata payı yaklaĢık 100 metredir. Bu değer P kodunu da 

çözebilen askeri GPS alıcılarında 1 - 6 metre civarına kadar düĢer.  

   Bazı durumlarda konum bilgisinin hassasiyeti 100 m'den daha iyi olmalıdır. Örneğin bir 

uçağın iniĢ ve kalkıĢında 100 metrelik hata pay kabul edilen standardın üzerindedir. Böyle 

durumlarda mevcut GPS' in kesinliğini artırmanın yolu Diferansiyel-GPS'tir. GPS sisteminin 

muhtemel hata kaynakları olarak, atmosferik olayların sinyaller üzerindeki etkisi, uydu ko-

num hataları ve sistem saatinde sapmalar sayılabilir. Diferansiyel-GPS bu hataları en aza indi-

rir. Bu sistemde iki alıcı kullanılır. Bunlardan biri uçakta, diğeri ise terminal sahasında, yani 

yeryüzünde bulunur. Diferansiyel alıcı da denilen yeryüzündeki alıcının görevi, sistem hata-

larını tahmin etme ve düzeltmedir. Düzeltilen bilgiler bir datalink aracılığı ile uçağa gönderil-

ir. Hâlen Diferansiyel GPS değiĢik alanlarda kullanılmaktadır. D-GPS kullanımı ile birlikte 

konum hesaplamalarında 5 cm' lik hata pay hassasiyetine ulaĢılabilmektedir. 

   INS sisteminin yerde veya uzayda herhangi bir istasyon ile haberleĢmesine veya referans 

almasına ihtiyacı yoktur. Radyo dalgalarının kullanılmadığı tek uzun menzilli seyrüsefer 

sistemidir. Bir bilgisayar ile beraber görev yapmakta ve tamamıyla bağımsız olarak çalıĢmak-

tadır. Uçağın bir noktadan baĢka bir noktaya en kısa yoldan gidebilmesi, uçuĢun herhangi bir 

anında konumu ve yerinin tespit edilmesi amacına hizmet eder. 

   Bunlar göz önüne alındığında, aracımız için INS, D-GPS, GPWS sistemlerinin kullanılması 

uygun görülmüĢtür. Bilgisayara bağlı sistemler oldukları için hava araçlarında sensör hassas-

iyetini arttırmak amacıyla kullanılan Kalman filtresinin kullanılması gerekmektedir. 

 

 

 

 

Figür 9 GPWS Sistemi [12] 
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1.5. UçuĢ Zarfı  

1.5.1. Yolcu Kapasitesi 

 

   Aracımız, yaklaĢık 90 kg olan 2 yolcu ve yanlarında 100 kg bagaj taĢıyabilme kapasitesine 

sahiptir. Araç koltukları yan yana tasarlanmıĢ olup koltukların arka kısmında her bir yolcu 

için ayrı bir bagaj hacmi açılmıĢtır. Bagaj hacminin kullanım Ģekli kullanıcıya aittir. 

1.5.2. UçuĢ Menzilinin ve Süresinin Belirlenmesi 

 

   Bu hesaplamaları yapabilmek için, John D. Anderson Dr.’nin ‘Introduction to Flight’
[13]

 

kitabından, pervane ve itki tahrikli hava araçları için olan verilen Denk.1.’i, Excel’de tanımla-

dık ve çıkan sonuçları Tablo 2’ye yerleĢtirdik. Pervane ve itki tahrikli hava araçları için men-

zil, Breguet Formüllerinden
[14]

 gelmektedir. 

 

  
 

 

  

  
    

  

  
  

Bu formülde: 

η= En yüksek pervane verimi = 0,7 

c= En düĢük özgül yakıt tüketimi= 2,36634*10
-7

 

CL/CD= 4,5 

W0= Brüt ağırlık = 2094,391491 lb = 950 kg 

W1= BoĢ ağırlık = 1477,097151 lb = 670 kg’dir. 

 

   Pervane ve itki tahrikli uçaklar için uçuĢ süresi ise, Denk.2.’de verilen nicekliksel formu-

lasyondan gelmektedir. 

 

  
 

 

  

 
 

  
           

      

 
 

    

 
 

   

   Denk.1. ve denk.2.’ye aracımız için bulunan değerler yerleĢtirildiğinde, sonuçlar aĢağıdaki 

tabloda verilmiĢtir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sembol Değer Birim 

η 0,7 

 SFC 0,46853624 lb yakıt/(hp)*(h) 

CL/CD 4,5 

 W0 2094,391491 lb 

W1 1477,097157 lb 

c 2,36634E-07 1/ft 

Range 2324112,973 ft 

Range 708,3896342 km 

(CL
3/2

)/CD 4,38 

 ρ 0,002377 slug/ft
3
 

S 14,8417 

 Endurance 14345,80657 second 

Endurance 3,984946268 hours 

Denk.1. 

Denk.2. 

Tablo 2 RĠDĠNY Car Menzil ve UçuĢ Süresi Hesabı 
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   Tablo-2’ den görüleceği üzere, hava aracımızın sadece havada giderek 708 km menzili ve 4 

saat uçuĢ süresi vardır. Karadan gidildiğinde ise 510 km menzile sahiptir. 

1.5.3. Azami Ġlerleme ve Tırmanma Hızının Belirlenmesi 

 

Maksimum dikey uçuĢ hızı için formül Denk.3.’de verilmiĢtir.  

 

       √
      

    
√     

 

   
 

   
            

 

Maksimum yatay uçuĢ hızı için bulunan formül Denk.4.’de verilmiĢtir. 

 

        √        
√

    

       
√   

 

Burada: 

A= Ridiny car üst alanı = 75,7592 m
2
 

A_eff=Ridiny car etkin alanı = 14,8417 m
2
 

cD-dikey= dikey yönde sürükleme katsayısı= 0,4336 

cD-yatay = yatay yönde sürükleme katsayısı = 0,3385 

g0 = yerçekimi ivmesi = 9,81 kg/m
2
 

ρ = deniz seviyesi yoğunluk = 1,225 kg/m
3
 

m= Ridiny car kütlesi = 670 kg 

T = Toplam motor itkisi = 59600 N’dir. 

   Denk.3. ve denk.4.’deki değerlere aracımız için analiz edip belirlediğimiz değerleri 

Excel’de atadığımız formüle yerleĢtirerek Tablo-3’ü elde ettik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sembol Değer Birim 

Afront 3,15 m
2
 

Aeff 14,8417 m
2
 

cD-dikey 0,4336 

 g0 9,81 m/s
2
 

ρ 1,225 kg/m
3
 

m 670 kg 

A 75,7592 m
2
 

cD-yatay 0,3385 

 TR 9,067810793 W/kg 

T 59600 N 

Vdikey 51,33746078 km/h 

Vyatay 697,0480344 km/h 

vilerleme 698,935975 km/h 

Denk.4. 

Denk.3. 

Tablo 3 RĠDĠNY Car Azami Ġlerleme ve Tırmanma Hızının Belirlenmesi 



15 

RĠDĠNY AVIATION 

   Tablo-3’de görüleceği üzere, aracımızın azami ilerleme hızı 193,89 m/s olarak hesaplanmıĢ-

tır. Azami tırmanma hızı ise 14,45 m/s olarak hesaplanmıĢtır. 

1.5.4. Aracımızın Ağırlık Kırılılımdan Güç Ġhtiyacının Belirlenmesi ve 

Pervane, Kanat Boyutlandırılması 

 

   950 kg MTOW’a sahip aracımızı kaldırabilmek için 1 adet aracın arka kısmına yerleĢtiril-

miĢ 100 hp gücünde bir motor ve üst kısmına yerleĢtirilmiĢ 11,5 metre çapına, NACA 8-H 12 

profiline sahip 200 mm veter uzuluğunda aracın yerde hız kazanmasıyla dönen 2 pervane sağ-

lamaktadır. Bu ağırlık durumunda gerekli gücü bulmak için Denk.5.’den P’yi çektik ve aracın 

maksimum uçuĢ koĢullarında gerekli gücü 434 kW olarak bulduk.  

  (
 

 
     )

 

 
 

 

   Burada ulaĢtığımız güç değeri, arka kısımda kullandığımız 100 hp gücündeki motorla ve üst 

kısımda kullandığımız 11,5 m dönme çapına sahip 2 bıçaklı pervaneyle sağlanmaktadır.  

   Aracımızın üst kısmında bulunan 2 bıçaklı pervanenin profili NACA 8-H 12 ‘dir. Bu profili 

seçme sebebimiz, aracımızın düĢünme aĢamasında oldukça çok incelediğimiz ultra-light 

uçaklarda en sık kullanılan profillerden biri olmasıdır. Figür-10’da, NACA 8-H 12 için 

araĢtırma ile bulduğumuz ve üst kısımdaki 2 bıçaklı pervaneye ait veriler yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotor Özellikleri 

Yarıçap 11,5 m 

Veter 0.2 m 

Blade Sayısı 2 

Airfoil NACA-8-H-12 

Denk.5. 

Figür 10 NACA 8-H-12 Bilgileri [15] 

Tablo 4 RĠDĠNY Car Rotor Özellikleri 
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Aracımızın boyutlandırılması, minimum sürükleme yapacak Ģekilde tasarlanılmıĢtır. 

1.5.5. KalkıĢ Performansı 

 

   Aracımızın kalkıĢ performansını belirlemek için, John D. Anderson Jr.’nin ‘Introduction to 

Flight’ 
[13]

 kitabından  formül aldık. Denk.6.’da, aracımızın kalkıĢ için gerekli kat etmesi 

gereken yolu bulmak için kullandığımız formül yer almaktadır. 

 

    
      

              [         ]   
 

 

Burada: 

   = Yuvarlanma sürtünmesi katsayısı (asfalt için:0,02 ve çim alan için:0,10) 

CLmax= Maksimum kaldırma katsayısı = 1,98’dir. 

 

   Değerler, verilen formülde yerine yazıldığında, aracımızın kalkıĢ için kat etmesi gereken yol 

135,76 m olarak hesaplanılmıĢtır. 

 

1.5.6. ĠniĢ Performansı 

 

   Aracımızın iniĢ performansını belirlemek için yine, John D. Anderson Jr.’nin ‘Introduction 

to Flight’ 
[13]

 kitabından formül aldık. Denk.7.’de, aracımızın iniĢ için gerekli kat etmesi 

gereken yolu bulmak için kullandığımız formül yer almaktadır. 

 

   
      

                       

 

 

   Değerler, verilen formülde yerine yazıldığında, aracımızın iniĢ için kat etmesi gereken yol 

43,7 m olarak hesaplanılmıĢtır. 

 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLĠĞĠ  

 

2.1.Güç-Ġtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği  

 

   Bu bölümde, aracımızın güç-itki-tahrik sisteminin güvenilirliği için öncelikle her bir parça-

da alınan önlemler ayrı ayrı verilmiĢ, daha sonra bölüm 2.1.5.’de bu parçalar için arızalar, 

arızaların önemi ve alınan önlemler verilmiĢtir. 

2.1.1. Motorların Güvenilirliği 

 

   Aracımızın kullandığı kara modu motoru, antifriz soğutma yapmaktadır. UçuĢ modu motoru 

ise sıvı ve gaz soğutmalı silindirlerle soğutma yapmaktadır. Bu soğutma sistemleri sayesinde 

motorun ısınması ve sonrasında yanması engellenmektedir. Kara modu motoru ve uçuĢ modu 

motoru aynı motor bloğunda aynı levhanın içinde yer almaktadır. Bu levha Ģasiye MacPher-

son tipi süspansiyon sistemiyle bağlanmıĢtır. Bu sayede araç manevra yaptığında motorların 

alacağı darbe en aza indirilmiĢ durumdadır. Her iki mod için motor, aracın gövdesinin içinde 

Denk.6. 

Denk.7. 
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yer almaktadır. Bu sayede motorlar sert hava koĢullarından, kuĢlardan, vb. etmenlerden etki-

lenme oranları oldukça düĢüktür. UçuĢ modu motorunun pervanesi arka kısımda yer almakta-

dır. Böylelikle daha önce birçok uçak kazasına sebep olan kuĢ çarpmaları önlenmiĢtir. Aracı-

mız kara modunda iken arka pervane kuyruk tarafından korunmaktadır ve böylelikle yoldan 

pervaneye gelecek darbeler engellenmiĢtir. Kara modunda iken aracımızın üst kısmında bulu-

nan 2 bıçaklı pervane sistemi ince profile doğru katlanmaktadır. Böylelikle üst pervaneye 

gelecek darbeler, sert hava koĢulları engellenilmiĢtir. Kara ve uçuĢ motorunu içine yerleĢtir-

diğimiz levhanın Ģasiye süspansiyonla bağlanma görüntüsü, Figür 4’de gösterilmiĢtir. 

 

2.1.2. Sürücü- Yolcu Güvenilirliği 

 

   UçuĢ modunda motor arıza yapsa bile aracın üzerindeki pervaneler belli bir açıyla rüzgâr-

dan sürekli enerji aldığı için yolcuya ve sürücüye güvenli iniĢ sağlamaktadır. Aracın üzerin-

deki veya arkasındaki pervanelerde de sorun çıkması durumunda durumun önem seviyesine 

göre aracın önünde paraĢüt yavaĢlatma sistemi ve her bir yolcu için yanal yönde koltuk fır-

latma sistemi bulunmaktadır. Araç önü paraĢüt sistemi, yolcu- sürücü ve aracı yere inme hızı-

nı düĢürerek güvenli iniĢini sağlamaktadır. Koltuk fırlatma sistemi, yolcu-sürücü’nün yere 

inme hızını yavaĢlatarak güvenli iniĢlerini sağlamaktadır. Kara modunda kazaların olması 

durumunda hava yastığı sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde aracımıza belli bir sevi-

yenin üzerinde darbe geldiğinde yolcu ve sürücünün darbe alması engellenmiĢtir. Can güven-

liği için en önemli faktör ise trafik kurallarına uymaktır. 

2.1.3. Yakıt Güvenilirliği 

 

   Aracımızda her iki motor için kullanılan benzin sistemi bölüm 1.2.’de belirtilmiĢtir. BaĢka 

türde bir benzin enjekte edilmesi güvenliği önemli derecede riske atmaktadır. Bunun için, 

araçlarımızın yakıt teminini kolaylıkla sağlamak amacıyla Ģehir senaryosunda merkezi pistle-

re yakıt temin noktaları yerleĢtirdik ve aynı zamanda iĢlek nokta olarak gördüğümüz bir nok-

taya ek yakıt temin noktası ekledik. Aracımızın ana yapısında kullanılan karbon fiber kompo-

zit sayesinde motorlar ve yakıt deposu aracın gövdesinin içinde bulunup çarpmaya karĢı yol-

cuları ve elektronik ve mekanik sistemleri korumaktadır. 

 

2.1.4. Yapısal Eleman Güvenilirliği 

 

   Aracımızın kapıları dikey yönde yukarı doğru açılmaktadır. Kapıların Ģekli itibari ile daire-

sel kesit olmasından kaynaklı düz kesitli yapılara göre açılma esnasında daha az alan kapla-

maktadır. Böylelikle yolcu indirme-bindirme esnasında diğer araçlardan gelecek darbeler en 

aza indirilmiĢtir. Aracımızın Ģasisinin yapısında alüminyum ve karbon fiber kompozit kulla-

nılmaktadır. Bu sayede darbelere dayanım arttırılmıĢ ve aracın ağırlığı azaltılmıĢtır. Aracı-

mızdaki pervaneler, sandviç yapıda karbon fiberden yapılacaktır. Ve dıĢ kaplama, aĢınmayı 

önlemek amacıyla titanyum yapılacaktır. Aracımızın dıĢ kısmı yani dıĢ gövdesi, karbon fiber 

kompozittir. Bu sayede aracın boĢ ağırlığı azaltılmıĢ ve faydalı yüke katkıda bulunulmuĢtur. 

 

 

 

2.1.5. Arıza / Önem / Önlem Tablosu 
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Parça Arıza Durumu Arıza Derecesi (DüĢük, 

Orta, Yüksek Seviye) 

Önlem 

Motor Motor Isınması DüĢük Seviye Aracımızda, kara modu motorunda antifriz 

soğutma yapılmaktadır. UçuĢ modu moto-

runda gaz ve sıvı silindir soğutma yapılmak-

tadır. Soğutma sistemleri sayesinde motorun 

ısınmasının önüne geçilmektedir. 

Motor Motorun Alev Alması Yüksek Seviye Aracımızın belli periyotlarda bakım yapılma-

sı ile birlikte soğutma sistemlerinin güvenliği 

arttırılmaktadır. Böylelikle motorun aĢırı 

ısınıp alev almasının önüne geçilmiĢtir. Tüm 

bu önlemlere rağmen motor alev almıĢsa, 

kara modunda iken araç durdurulmalı ve 

merkezi pist telsiz ile aranmalıdır. UçuĢ mo-

dunda iken yolcu fırlatma paraĢüt sitemi ça-

lıĢtırlmalı ve merkezi pist telsiz ile aranmalı-

dır. 

Motor Motorun Sert Hava Ko-

Ģullarından, KuĢlardan 

Etkilenmesi 

Yüksek Seviye Aracımızda bulunan her 2 motor da aracın 

gövdesinin içinde yer almaktadır. Böylelikle 

motorlar dıĢ etmenlerle firekt temaz halinde 

değildir ve bu arıza durumunun önüne geçil-

miĢtir. 

Motor Motorun Mekanik Dar-

be Alması 

Orta Seviye Aracımızda bulunan her 2 motor, aynı levha 

içerisinde bulunmaktadır ve levhalar Ģasiye 

MacPherson tipi süspansiyon sistemiyle bağ-

lanmıĢtır. Böylelikle mekanik darbeler süs-

pansiyon sisteminde bulunan yaylar vasıta-

sıyla absorbe edilmektedir. 

Motor Motorun ÇalıĢmaması Yüksek Seviye Aracımızın üst kısmında bulunan pervaneler, 

dönme enerjisini rüzgardan almaktadır. Bu 

sayede böyle bir arıza ile karĢılaĢıldığında 

güvenli iniĢ sağlanmaktadır. 

Pervane Pervanelerin Kırılması, 

Kopması 

Yüksek Seviye Aracımızda, 2 adet paraĢüt sistemi bulun-

maktadır. Koltuk fırlatma sistemi ve araç 

önünde paraĢüt iniĢ sistemi bulunmaktadır.  

Araç Geneli Aracın BaĢka veya Ara-

ca veya bir yere Çarp-

ması 

Yüksek Seviye Aracımızda hava yastığı sistemi bulunmakta-

dır. Bu sayede belli bir oranın üzerindeki 

darbelerde yolcu- sürücü korunmaktadır. 

Yakıt  Yakıt Temininin Yapı-

lamaması 

Orta Seviye Verilen Ģehir senaryosu için, merkezi pist ve 

ek yakıt dolum istasyonları kurulmuĢtur. 

Böylelikle yakıt temini kolaylaĢtırılmıĢtır. 

Yakıt Tankı Yakıt Tankının Darbe 

Alması 

Yüksek Seviye Aracımızın ana yapısında kullanılan karbon 

fiber kompozit sayesinde yakıt deposu aracın 

gövdesinin içinde bulunup çarpmaya karĢı 

yakıt tankını korumaktadır 

Tablo 5 Güç-Ġtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği Arıza-Önem-Önlem Tablosu 
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2.2.Gürültü Azaltma 

   Aracımızın gürültüsünü, yolcu kabin içi gürültüsü ve çevresel gürültü olarak ikiye ayırabili-

riz. Yolcu kabin iç gürültüsünü engellemek için aracın yapısal içeriğinde Basotect spesiyal 

süngerler bulunmaktadır. Basotect süngerin hammaddesi melamin köpüktür ve antibakteriyel 

akustik ses yalıtım süngeridir. DüĢük yoğunlukta yüksek ses yutum katsayısına sahip akustik 

köpük olması ve hafif olması sebebiyle aracın içerisindekilerin duyacağı gürültü seviyesi ol-

dukça azalmaktadır
[16]

 .Aracımızın camları ses yalıtımını arttırması için çift katlı lamine cam 

tercih edilmiĢtir. Aracımızın yapısında kullanılan Bosotect süngeri Figür-11’de gösterilmiĢtir. 

   Çevresel gürültüyü engellemek için rotor çapının fazla olması ve dönüĢ hızının azaltılması 

ile gürültü düzeyi azaltılmaktadır. Aracımızın rotor çapı 11,5 m’dir. Ve bu uzunluk nispeten 

büyüktür. Araçlarda bir diğer gürültü oluĢturan unsur ise tekerlerin yolla sürtünmesi esnasında 

çıkan seslerdir. Tekerleğimizin çapının nispeten küçük olmasıyla birlikte yol ile temas alanı-

nın azalması ve sürtünme katsayısı düĢük tekerlek seçmemiz sayesinde bu unsur kaynaklı 

oluĢacak gürültünün de önüne geçmiĢ bulunmaktayız. Aracımızın tekerlerinin uçuĢ modunda 

iken stabilitesini sağlamak için tekerin yarısının hava ile teması kesilmiĢtir. Figür-12’de, ara-

cımızın tekerleri ve boyutları gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti  

   Bu bölümde, aracımızın güvenlik ve emniyeti için öncelikle her bir parçada alınan önlemler 

ayrı ayrı verilmiĢ, daha sonra bölüm 2.3.3.’de bu parçalar için arızalar, arızaların önemi ve 

alınan önlemler verilmiĢtir. 

2.3.1. UçuĢ Güvenliği 

   Araç içerisindeki yolcuların güvenliği emniyet kemeri, hava yastıkları ve Uluslararası Sivil 

Havacılık Örgütünün kabul ettiği paraĢüt iniĢ sistemiyle sağlanmıĢtır
[17]

 . Aracımızda bulunan 

Figür 11 Basotect Spesiyal Sünger 

Figür 12 RĠDĠNY Car Tekerlek ve Boyutlandırması 
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rotor çapının %25 fazlası kadar alanda dairesel tarama yapan sistem sayesinde araçların kendi 

aralarında çarpıĢmasının önüne geçilmiĢtir. Bu sistem hareket sensörlerine benzemektedir.   

Hareket sensörlerinde olduğu gibi, videodan arka arkaya gelen görüntüleri karĢılaĢtırmaya 

dayalıdır ve eğer bu karelerde yeterli piksel değiĢimi oluĢursa, kamera yazılımı bazı cisimle-

rin hareket ettiğine anlar ve uyarı verir. Yeterli piksel değiĢimi sayesinde havada olan her 

türlü cisme değil belli büyüklüğe ulaĢmıĢ cisimlere uyarı verecektir. Video kaydını alabilmek 

için aracın tepesinde 360
0
 kamera bulunmaktadır. 

   Sürücünün gideceği rotayı önceden merkeze iletmesiyle gidiĢ yönündeki uçaklardan haber-

dar olacaktır ve olası kazaların önüne geçilecektir. Hava taĢıtları için bölüm 3.2.’de belirlenen 

yeni hava yol planı ile havadaki trafik kontrol altına alınacak ve olası kazalar engellenecektir. 

Bölüm 2.1.’de belirtilen önlemler, bu bölüm için katkı sağlamaktadır. 

2.3.2. Siber Güvenlik 

   Siber güvenlik, bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve 

verileri kötü amaçlı saldırılardan koruma uygulamasıdır
[18]

 .Aracımızın sensörlerden alınan 

verilerinin değiĢtirilmesi yani irtifa bilgilerinin yanlıĢ okunması, hızın yanlıĢ okunması, ko-

numun yanlıĢ belirlenmesi gibi hatalar tarihte de daha önce yaĢanmıĢ olup kazalara sebep 

olabilmektedir. Bu sebepten ötürü aracın siber güvenliğinin sağlanması amacıyla ilk koruma 

uçaklarda da olan iĢ izinlerinin belirlenmesidir. Böylelikle araca ulaĢımı olan/olamayan her-

kes her veriye ulaĢamaz, sadece temel kullanıcı yani araç sahibi bu verilerin kontrolünü sağ-

lar. Devamında ise navigasyon sisteminde oluĢacak sorunlar için görsel navigasyon sistemi 

bulunmaktadır.  

   Siber güvenlik için bir diğer koruma ise ülkemizde ASELSAN tarafından üretilen Helikop-

ter Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi (HEHSĠS) kullanımı tercih edilmiĢtir. HEHSĠS, 

dar bant ve geniĢ bantta çalıĢan sayısal almaçları ve opsiyonel coğrafi konum belirleme ka-

biliyetlerine sahip bir Katı Hal Güç Yükselteci ve DRFM (sayısal RF hafıza) teknolojisinin 

kullanıldığı bir sistemdir. Görev esnasında olay kaydı, darbe tanımayıcı kelime kaydı, enter-

ferans yönetimi, tek noktadan yükleme/indirme, gece görüĢ uyumluluğu ve GPS/INS ente-

grasyonu HEHSĠS’in diğer özellikleri arasındadır
[19]

 .Aracımızda HEHSĠS’i bir diğer kullan-

ma sebebimiz ise gökyüzünde olabildiğince milli bir yeniliğe imza atmak istememizdir. 

2.3.3. Arıza / Önem / Önlem Tablosu 

 

Arıza Durumu Arıza Derecesi (DüĢük, 

Yüksek Derece) 

Önlem 

Kaza Anında Yolcu, Sürü-

cünün Darbe Alması 

Yüksek Derece Aracımızda bulunan 4 noktadan emniyet kemeri ve hava yastık-

ları sayesinde bu arıza durumu önlenmiĢtir. 

Aracın Arızalanıp  

ÇalıĢmaması 

Yüksek Derece Aracımızda bulunan araç paraĢüt iniĢ sistemi ve koltuk fırlatma 

sistemi sayesinde bu arızadan kaynaklı durumlar önlenmiĢtir. 

Araçların Havada  

ÇarpıĢması 

Yüksek Derece Aracımızda bulunan 360
0
 görüntü alan kameralara bağlı hareket 

sensörü sayesinde, belli bir büyüklüğün üzerindeki cisimler, 

sürücüye sesli ve ıĢıklı uyarı olarak iletilmektedir. Bu sayede 

bu arıza durumu önlenmiĢtir. 

Aracın Rotasında Uçak  

Olması 

Yüksek Derece Araç sürücülerinin, gidilecek rotayı önceden merkezi pistlere 

iletmesi ile önceden planlanmıĢ uçuĢlar ile ilgili bilgiler sürü-

cüye verilmektedir. Aynı zamanda yapılması planlanan rota 

uygulaması ile merkezi pist ile iletiĢim kurulmadan internet 

vasıtasıyla rota planlarının uygunlukları belirlenebilecektir.  

Casus Yazılımla Aracın 

Sensör Sistemlerinin  

Yüksek Derece Aracımızda bulunan sensörlerin kontrolü sadece sürücünün izni 

olarak değiĢtirilip kontrol edilebilmektedir.  
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DeğiĢtirilmesi 

Casus Yazılımla Aracın 

ÇalıĢmaz Hale Getirilmesi 

Yüksek Derece HEHSĠS sistemi ile siber güvenlik yüksek derecede sağlanmıĢ-

tır. 

 

 

 

3. SENARYO VE HAVA TRAFĠK YÖNETĠMĠ  

 

3.1. ġehir Senaryosu Çıkarımları 

   Aracımızın uçuĢa baĢlaması için 135,76 m seyir etmesi gerekmektedir. Figür-13’de, aracı-

mızın üretime geçmesinden sonra Ģehir planında yapılan değiĢiklikler yer almaktadır. Deva-

mında ise, Ģehirden yapılan çıkarımlar ile kurulan senaryo planlamaları yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaryo-1 

   ġehrin batı kıyısında oturan insanlar için, tek ulaĢımın kara olması sebebiyle trafiğin yoğun 

olduğu alanlara ulaĢımın hava yoluyla sağlanması vakit kazancı sağlayacaktır. Sürücü batı 

kıyısında oturmaktadır, hastaneye gidecektir ve trafiğin yoğun olduğu bir zaman dilimidir.    

YaklaĢım yapmak için trafiğin yoğun olduğu Ġstanbul ilinden yola çıkalım. Trafik yoğun ol-

duğunda Ġstanbul trafiğinde 6 dk’lik yol 26 dk’de gidilmektedir. ġartnamede bu yolun 4 saat 

sürdüğü belirtilmiĢtir. Bu durumda aslen 56 dk’lik bir yol vardır ve karayollarının Ģehir içi hız 

için 50 km/sa sınırlaması olduğu düĢünülerek aradaki mesafenin yaklaĢık 47 km olduğu sonu-

cuna varılmıĢtır. Sürücü ilk olarak 135,76 m uçuĢ moduna geçiĢ için karada seyir edecektir. 

Ve sonra kara yolunu takip edeceğinden yani rotada gökdelen olmayacağından 2000 ft’e ka-

Tablo 6 UçuĢ Güvenliği Arıza-Önem-Önlem Tablosu 

Figür 13 Yeni ġehir Planı 
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dar tırmanma gerçekleĢtirecektir. Aracımız 650 ft/min tırmanma oranına sahip olduğundan, 

bu tırmanma yaklaĢık 3 dakika sürecektir. Daha sonra hastaneye kadar düz uçuĢ gerçekleĢti-

recek ve 108 km/sa hızla ilerleyerek 27 dk sonra hastaneye ulaĢacaktır. 

Senaryo-2 

   Sürücü, uçaktan yeni inmiĢ ve Ģehrin hava limanı ile sanayi bölgesi arasında, sanayi bölge-

sini gören evine gidecektir. Trafiğin yoğun olduğu bir zaman dilimidir. Hava limanının ya-

nında merkezi pist bulunmaktadır ve sürücünün aracı pistte durmaktadır. Bu senaryo içerisin-

de 2 farklı durum oluĢabilmektedir. Ġlk durum, tamamen uçuĢ yaparak eve ulaĢmak, ikinci ise 

hava alanından yol bitimine kadar uçuĢ modunda ve daha sonra eve kara modunda ulaĢmaktır. 

Ġlk mod için bakıldığında, gökdelenlerin yaklaĢık 3000 ft yüksekliğe sahip oldukları düĢünü-

lerek, aracın 3200 ft’e kadar tırmanması gerekmektedir. Bu tırmanıĢ yaklaĢık 5 dakika süre-

cektir. Daha sonra evinin önünde bulunan otoparka iniĢ yapacaktır. Aracımızın iniĢ için kat 

etmesi gereken yol 43,7 m’dir. Otoparkların geniĢliği göz önüne alındığında bu durum, iniĢ 

için uygun olacaktır. Ġkinci mod için bakıldığında, aracın eçmesi gereken gökdelenler olmadı-

ğı için 2000 ft’e kadar yükselmesi yeterli olacaktır. Bu tırmanma 3 dk sürecektir. Daha sonra 

yol bitiminde, evlerin olduğu ara yolda araç olmaması durumunda iniĢi yapacak ve eve kara 

modunda ilerleyerek ulaĢacaktır. 

   Senaryo 1 ve 2 incelendiğinde, aracımızın zaman kazancının oldukça fazla olduğunu söyle-

yebiliriz. Trafik yoğun iken, araba düĢük hıza sahip olsa da yakıt tükettiğinden kaynaklı ta-

mamen uçuĢ modunda varılacak noktaya gidilmesi yakıt tasarrufu da sağlayacaktır. Bu durum 

incelendiğinde, trafiğin yoğun olduğu durumlarda senaryo 1 ve senoryo 2’nin ilk kısmı, yo-

ğun olmadığı durumlarda ise senaryo 2’nin ikinci kısmı yada sadece kara modundan ulaĢım 

sağlamak yararlı olacaktır. 

3.2.Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

3.2.1. Araçların Havada Hareket Kuralları 

 

   Karada hareket eden araçların gökyüzüne yönelmesi ile uçan arabalar için yeni hareket ku-

rallarının getirilmesi zorunlu bir durumdur. Bu kurallar uçuĢ hızının belli aralıklarla sabitlen-

mesi, sivil/ askeri uçakların geçiĢ öncelikleri ve sivil/askeri uçakların rotasyonundaki araçla-

rın rotayı hızla geçmesidir. Figür-14’de,  verilen Ģehir senaryosunda hava otobanları için ilk 

olarak irtifa tasarımımız, sonrasında yol tasarımımız yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 14 RĠDĠNY Car Ġrtifa Tasarımı 
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   Figür-14’de, rota irtifasının belirlenmesi, baĢlangıç noktası ile bitiĢ noktası direkt bir çizgiy-

le iĢaretlendiğinde en çok hangi yöne yönelme varsa ona göre yapılmaktadır.  

   Figür-15’de, yeni Ģehir planlaması için yol planı görülmektedir. Yol planı her irtifada aynı 

kalmaktadır. Yol planlamasında, araçların kara-yoluna iniĢleri için kara-yolu dahil edilip me-

safeyi kısaltacak yeni yollar eklenmiĢtir. 

   Acil durum yolu harici yollarda hız sabit ve 108 km/h’dir. Acil durum yolunda hız sınırı 

yoktur. Araçların kimliği yerine geçecek plakaları ile denetlenmesi, birden fazla Ģeritli yollar-

da drone’lar ile yapılacaktır. Sürücüler, havayolunda ilerleyebilmek için ilk olarak sabit 2000 

ft’e kadar tırmanmalıdır. Daha sonra gidiĢ rotasının irtifasına kadar tırmanmalıdır. Tırmanma-

lar esnasında kazaların önüne geçilmesi için geçiĢ irtifa yolları yapılmıĢtır. 

   Araçlarımız, bu kurallara uyabilmek için sensör verilerinde sorun yaĢamamalıdır bunun için 

de düzenli olarak elektronik ve mekanik bakımı yapılmalıdır. Bunun önemini bir örnekle 

açıklayacak olursak, aracımız 3000 ft irtifada uçmakta iken sensörde 2000 ft irtifada uçtuğu 

bilgisi varsa ve 2000 ft’de o an için baĢka araçlar yollarına devam ediyorsa kaza kaçınılmaz-

dır. Mekanik bakımın, sensörlerin temizlenmesi kısmının eğitimi, yeni oluĢan ehliyet sınıfı 

içerisinde pilotlara verilmelidir. Unutulmamalıdır ki daha önce yaĢanan uçak kazalarının bazı 

sebepleri uçak dıĢındaki sensörlerin temizliğinden ve sensörlerin eketronik-mekanik aksamla-

rının hata vermesi sebebinden oluĢmuĢtur. Elektronik ve mekaniğin pilotlara verilmeyen eği-

tim kısmında yer alan bakımlar, Ģirket tarafından belli bir uçuĢ süresine ulaĢtıkça yapılmalıdır. 

Aracımızda kullandığımız yaklaĢım ve navigasyon sensörleri sayesinde araçlar bakımları tam 

iken güvenli Ģekilde uçuĢlarını gerçekleĢtirebileceklerdir. 

   Kurallara uyulmaması durumunda yapılan ihlalin oluĢturduğu riske göre para cezası, hava 

uçuĢundan aracı men etme, hapis cezası yaptırımları uygulanmalıdır. Havadan men edilmiĢ 

aracın plakası gökyüzünde dronelar tarafından görülmesi durumunda sırayla daha sert yaptı-

rımlara gidilmelidir. 

3.2.2. Araçların HaberleĢmesi 

 

   Araçların birbirleri ile iletiĢimi kurulan dar bant aralığına sahip bir antenle- aracın içerisinde 

bulunan telsiz sayesinde sağlanacaktır. Böylelikle araçlar arası frekansa girmeye çalıĢan para-

zitlerden olabildiğince temiz bir iletiĢim ortamına ulaĢacaktır. Ve daha yakındaki araçların 

birbirleri ile iletiĢimi daha net sağlanıp kazaların önüne geçilecektir. 

Figür 15 RĠDĠNY Car Rota Tasarımı 
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   Araçların merkezi sistem ile haberleĢmesi uçaklarda da kullanılan patch antenler yardımıyla 

yapılacaktır. Belirlenen merkezi pistlere olan iniĢlerde, iniĢe geçecek araç ile daha kısa bir 

menzilden iletiĢime geçeceği için patch antenin uzun menzilde veriminin düĢmesine maruz 

kalmayacaklardır. Araçlar her zaman merkeze dikey yönde gelmeyeceğinden, örneğin iniĢ 

için alçalması gereken mesafeye yeterince yaklaĢamamasından veya pistin dolu olmasından 

kaynaklı merkez etrafında dönme yapabileceğinden patch anten sayesinde her açıda güvenli 

Ģekilde iletiĢim kurulabilecektir. Patch anten, hafif olması ve siber saldırılara karĢı daha gü-

venli bir hat olması sebebiyle tercih edilmiĢtir. Aynı sebeplerden ötürü savunma sanayisinde 

sık kullanılmaktadır. Aracımızın iç görünümünde, sürücü koltuğunun yanına temsili olarak 

telsiz çizimi de yapılmıĢtır. Bu, iletiĢimin ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

 

3.2.3. Araca BiniĢ ve ĠniĢin Nasıl Olacağı 

 

   Ġnsan ve araç yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda aracımızın iniĢi, güvenlik için en yakın 

merkez piste yapılmalıdır. Aracımızın biniĢ-iniĢ için gereken pist uzunluğu kısa olduğundan 

Ģehir içerisinde birçok alana merkezi pistler yerleĢtirilebilmektedir. Ġnsan populasyonunun az 

olduğu bölgelerde ise kalkıĢ esnasında karayolunun minimum 150 metrelik bir kısmı boĢ ise, 

iniĢ esnasında karayolunun minimum 70 metrelik kısmı boĢ ise aracın üzerinde bulunan per-

vaneler karayollarının yol Ģartlarına uygun düzenlendiği için güvenlikle iniĢ yapabilmektedir-

ler.  Merkezi durakların yoğunlukları ise aracımızın uçuĢ rotası daha önceden belirlendiği için 

kara trafiğindeki sıkıĢma gibi olmayacaktır. Merkezi pistten kalkıĢ yada piste iniĢ yapmak 

isteyen sürücülerin telsiz yardımıyla merkezi piste bağlanmaları ve hava durumu istedikleri 

duruma elveriĢliyse nereye inecekleri bilgisini almaları gerekmektedir. Figür-16’da, Ģehir 

senaryosu için oluĢturulan merkezi pistlerin tasarımı yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkezi pistlere iniĢ, piste 3 eksende çevrili iniĢ yollarından yapılacaktır. Alanın geniĢ olma-

sından kaynaklı aynı anda 50’ye yakın araba park halinde bulunabilecektir. 

 

3.2.4. Rota Planlamanın Nasıl Yapılacağı 

 

   Aracımızda gidilecek yer belirlenirken, öncelikle trafik yoğunluğuna bakılmalıdır. Ülke-

mizde, Ġstanbul’da kullanımda olunan ĠBBCepTrafik uygulaması sayesinde insanlar trafik 

yoğunluğuna göre rota belirlemektedir
[20]

 . Bu uygulama hava yolu üzerinde tanımlanmalıdır. 

Böylelikle gideceğimiz yere göre kara trafiğini kontrol edip hava yolu ile ulaĢımı tercih edebi-

liriz. Aracımız çalıĢtırılırken ilk olarak varılacak nokta seçilmelidir ve buna göre naviyasyon, 

Figür 16 RĠDĠNY Car Merkezi Pist Tasarımı 
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hava yolu için gidiĢ rotası gösterecektir. Bölüm 3.2.1.’de anlatılan kalkıĢ ve iniĢ durumları 

burada da katkı sağlamaktadır. 

   Seyahat esnasında daha uygun bir rota çıkması durumunda aracımız geçiĢ ara yollarına alça-

larak yada yükselerek tekrardan gidiĢ rotasına girebilmektedir. 

Kullanıcı tarafından varılacak yerin değiĢtirilmesi ile ana merkeze bir sinyal gidecek ve rota-

nın değiĢtirilebileceği bir hava yolunda ise merkez tarafından bu geçiĢ için izin verilecektir. 

Daha sonra, geçiĢ yollarını kullanarak araç yükselme veya alçalama yaparak yeni hava yolu-

nun içine girecektir. 

 

3.2.5. Ġdeal Olmayan Durumlara KarĢı Tepki 

 

   Her ne kadar uçuĢ öncesi hava durumu belirlenmiĢ olsa da beklenmedik hava durumuyla 

karĢılaĢılabilir. Bu durumda, sensörlerden okunan değerler önem kazanmaktadır. Rüzgâr hızı-

nın ani artıĢı gözleniyorsa limit rüzgâr hızına ulaĢılması durumunda aracımızın performansın-

da aĢırı düĢüĢ yaĢanıp çok tehlikeli bir durum oluĢturacağından en yakın merkez pistine veya 

karaya iniĢ yapılmalıdır. 

   Daha önceden belirlenemeyen bir trafik yoğunluğu olması durumunda, aracımızı kullanan 

sürücü karada bulunan ara yollardan ilerleyerek nispeten boĢ bir araziye ulaĢmalıdır. Uçan 

arabaların gökyüzünde artması ile birlikte hava trafiği yoğunluğu karĢılaĢılabilir bir olgudur. 

Bu durumda ise sürücünün varıĢ noktasını değiĢtirmesi ve sonra yaptığı rota değiĢimine göre 

iniĢ veya baĢka hava yoluna geçiĢ yolunu kullanıp irtifa değiĢtirerek geçmesi gerekmektedir. 

   Acil durumlar için, araçların rota belirtme esnasında bunu belirtmeleri gerekmektedir. Acil 

durumu belirttikten sonra 4000 ft’de belirlediğimiz acil durum yolunu kullanarak trafiğe ya-

kalanmadan ve hız sınırı olmadan varacağı noktaya hızla ulaĢabilecektir. Kara yolunda olan 

acil durum dörtlü farları bu durum için de geçerlidir. Eğer ki acil durum olmamasına karĢın 

acil durum yolundaki drone’lara aracın gözükmesi halinde ceza yaptırımları sırasıyla uygula-

nacaktır. 

3.2.6. Yakıt/Batarya Durumu 

 

   Aracımızda kara modu için motorumuzun 35 litre hacminde yakıt deposu vardır. Üretici 

verilerine göre, Ģehir içi yakıt tüketimi 7.2 lt/100 km ve Ģehir dıĢı yakıt tüketimi 4.3 lt/100 km 

olarak belirtilmiĢtir 
[21]

 . Kara modu için yakıt temini otomobillerdeki gibi araç uyarı verince 

herhangi bir benzin istasyonundan yapılabilmektedir. 

   Aracımızda hava modu için kullanılacak motorumuzun ise yakıt deposu 100 litre hacminde-

dir. Yakıt deposu, aracın arka kısmında gövde içinde bulunmaktadır. Yakıt olarak ise 87 Ok-

tan AKI yada 90 Oktan RON kullanabilmektedir
[22]

 . Motor, 1 saatlik uçuĢ için 18.3 litre yakıt 

yakmaktadır. Araçta yakıt ıĢığı yanmaya baĢladığında yakıt temini merkezi pistlerden veya 

Ģehir içinde iĢlek alana yerleĢtirmiĢ olduğumuz yakıt istasyonundan yapılabilecektir. UçuĢ 

durumunda yakıtın tükenmesine karĢılık bir miktar yakıt, güvenli iniĢi sağlamak için daima 

yakıt deposunda bulunmaktadır. Yakıt ıĢığı, bu depodaki yakıtın üzerinde bir noktada yan-

maktadır. 

 

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDĠRĠLMĠġ MODEL  

 

4.1.Tasarım Görselleri  
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4.1.1. UçuĢ Modu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 17 RĠDĠNY Car Perspektif Görünümü 

Figür 18 RĠDĠNY Car Ön Düzlem Görünümü Figür 19 RĠDĠNY Car Arka Düzlem Görünümü 

Figür 20 RĠDĠNY Car Sol Düzlem Görünümü Figür 21 RĠDĠNY Car Sağ Düzlem Görünümü 

Figür 22 RĠDĠNY Car Üst Düzlem Görünümü 
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4.1.2. Kara Modu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 23 RĠDĠNY Car Perspektif Görünüm 

Figür 24 RĠDĠNY Car Arka Düzlem Görünüm Figür 25 RĠDĠNY Car Ön Düzlem Görünüm 

Figür 27 RĠDĠNY Car Sağ Düzlem Görünüm Figür 26 RĠDĠNY Car Sol Düzlem Görünüm 

Figür 28 RĠDĠNY Car Üst Düzlem Görünüm 
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4.1.3. Araç Ġçi Görseller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 29 RĠDĠNY Car Araç Ġçi Görünümler 

Figür 30 RĠDĠNY Car Perspektif Görünüm 
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4.2.ÖlçeklendirilmiĢ Model  

 

   ÖlçeklendirilmiĢ model, bir tasarımın tüm önemli yönleri arasında doğru iliĢkileri koruyan 

ve nesnenin ölçülerinin belli orana göre büyültülüp yada küçültülüp somut olarak temsil edil-

mesini sağlayan modeldir. AĢağıda, aracımız için Solidworks programında  1:1 ölçeğinde bazı 

önemli parametreleri ölçülendirdiğimiz ve katlanma bölgelerini gösterdiğimiz teknik resim-

den görüntüler yer almaktadır. 

 

 

   ÖlçeklendirilmiĢ model, gerçek araç 1 m’nin üzerinde boyutlara sahip olduğu için havacılık 

alanında prototip üretiminde çok tercih edilen kompozit üretim yöntemiyle üretilecektir.    

   Çoğunlukla açık havada kullanılması planlanan maketler bu teknikle üretilmektedir. Metal 

malzemelerden oluĢturulan karkas yapı üzerine cam takviyeli polyester (CTP) uygulaması 

yapılarak, çeĢitli ardıl iĢlemler ile gerçekçi sonuçlar elde edilebilir
[23]

. CTP’nin içeriğindeki 

polyester, reçineler, kimyasal etkiler altında çözülmez ve her türlü hava Ģartlarında dahi uzun 

ömürlü olmaktadırlar. CTP’nin içeriğinde bulunan cam elyaf, çok ince cam taneciklerinden 

üretilen bir maddedir ve çekme mukavemeti yüksektir. Birim ağırlık baĢına mukavemet çelik-

ten yüksektir, yanmazlar, nem alma özellikleri yoktur. Jelkot, kompozitte ilk katta kullanıl-

maktadır. Sitren ise polyester reçinelerin uygulanma viskozitelerinin ayarlanmasında inceltici 

olarak kullanılır. 

   Ġhtiyaç duyulan mekanik özelliklere göre farklı kompozit malzemeler de eklenerek fonksi-

yonellik sağlanır. Bu sayede diğer yöntemlere göre daha gerçekçi sonuç vermesinden dolayı 

ve birçok eğitim simülatörü, fuar standı, reklam materyalleri, mekanizma kabuk, modifiyeli 

araç dıĢ giydirme vb. bu teknik ile yapıldığından dolayı tercih edilmiĢtir. 

   AĢağıdaki figürde, kompozit üretim yöntemine ait bazı görseller yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 31 RĠDĠNY Car 1:1 Ölçeğinde Teknik Resim 

Figür 32 CTP Üretim AĢamaları 

Figür 33 Kompozit Üretim Yöntemi Görseller 
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4.3.Simülasyon  

 

   Simülasyon, bir sistemin modellenerek yazılımsal veya donanımsal ortamlarda gerçek dün-

yadaki davranıĢını anlamamıza yarayan bir olgudur. Simülasyon sistemleri, yazılım çevrim ve 

donanım çevrim sistemleri olarak ikiye ayrılır. Yazılım çevrim simülasyon sistemleri, tasarla-

nan sistemin donanım olmaksızın test edilmesini sağlar ve 4 bölümden oluĢur. Bu bölümler: 

sistem matematiksel modeli, kontrol algoritması, kestirim algoritması, animasyondur. Sistem 

matematiksel modeli, dinamik model ve ölçüm modelini içerir. Aracımız için bu model, aero-

dinamik model, motor modeli ve yeryüzü ve atmosfer modelidir. Kontrol algoritması, siste-

min doğru çalıĢması için eyleyicilere farklı durumlarda komut oluĢturmadır. Kestirim algo-

ritması, çeĢitli sebeplerden dolayı sistemin arızalanması durumunda sistemin ne tepki verece-

ğini anlamaya yarayan modeldir. Donanım çevrim simülasyon ise sisteme ait komponentlerin 

donanımsal olarak bulunduğu sistemdir. Aracımız için, donanımsal bir komponentimiz olma-

dığı için yazılım çevrim simülasyon sistemlerini kullandık. Simülasyon, genelde gerçekte 

olmayan veya maliyetli ve zor gerçekleĢtirilebilecek sistemlerin denenmesine imkan sağlar
[24]

. 

   Aracımızın tasarımı ve analizi için SOLIDWORKS yazılımını kullandık. SOLIDWORKS 

yazılımını seçme sebebimiz, fiziksel problemleri çözmek için bilgisayar tabanlı bir takım sa-

yısal metotlar kullanıp akıĢkan akıĢı, ısı transferi, stress analizi ve malzeme dayanımı gibi 

birçok alanda analiz yaparak gerekli problemlerin çözümünü sağlamasıdır. Ayrıca, ürünlerin 

veya sistemlerin üretiminden önce modellenmesini sağlayarak olası hataların tespit edilmesini 

sağlamasından dolayı tercih edilmiĢtir. SOLIDWORKS ile bir malzemeye hareket verilebilir, 

madde özelliklerini tanımlanıp kuvvet-basınç testleri de yapılabilir. 

   Aracımızın üst kısmında bulunan 2 bıçaklı pervane, deniz seviyesinde ve basınca bağlı ola-

rak kaldırma kuvvetini bulmak için simüle edilmiĢtir. Pervane pallerinin hava akımını belli bir 

hızla aldığında üzerine düĢen basınç dağılımı ve hava akımını nasıl yönettiği incelenmiĢtir. 

Sonuç olarak, havanın pallerde akıĢ ayrımına maruz kalmadan doğru Ģekilde yönlendirildiği 

görülmüĢtür. Figür-34’de, bu simülasyona ait görseller yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aracımızın arka kısmında bulunan motora bağlı olan 3 bıçaklı pervane, deniz seviyesinde 

ve hıza bağlı olarak itki kuvvetini bulmak için simüle edilmiĢtir. Pervanenin dönme ekseninde 

ve hava akımını aldığı eksende havayı hangi bölümünün ne kadar hızla terk ettiğini inceledik.  

Aynı zamanda, pervaneye hava akımı geldiğinde pervanenin üzerinde oluĢan hız dağılımını 

da incelenmiĢtir. Sonuçlar doğrultusunda, oldukça orantısal bir dağılım gördük. Figür-35’de, 

bu simülasyona ait görseller yer almaktadır. 

Figür 34 RĠDĠNY Car Üst Pervane Simülasyonu Görselleri 
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   AĢağıdaki linkte, aracımızda dönen parçaların, katlanma ve açılma bağlantılarının gösteril-

diği SOLIDWORKS yazılıyla hazırlanan animasyon yer almaktadır. Finale gitmemiz halinde, 

sunum için animasyonu değiĢtirmeyi planlamaktayız. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=57v8EefOmTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 35 RĠDĠNY Car Arka Pervane Simülasyonu Görselleri 

https://www.youtube.com/watch?v=57v8EefOmTA
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