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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

1.1. Sistem Tanımı 

Görev gereğince, kentsel hava taşımacılığı konsepti altında yer alan uçan arabaların karmaşık 

mühendislik doğası nedeniyle, güvenlik izinli, yolcu taşıyan uçan araçlar büyük ölçüde yapay 

zekâ ve özerkliğe dayanacaktır. Bununla beraber, insan pilotlardan istenilen durumsal 

farkındalık ve anlık müdahalelerden yoksun olma eğilimi gösteren otonom pilotlar ve 

düzenleyici standartların geliştirilmesi için daha uzun bir süre gerektirecektir. Bu kapsamda 

görev gereksinimlerini otonom olarak karşılama kabiliyetine sahip olması için dizayn edilmiş 

Asuman aracının optimizasyon rutini şekil 1’ de belirtilmiştir. 

 

Şekil 1: Optimizasyon rutini şematiği 
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Tablo 1: Gereksinim doğrulama metodu 

GEREKSİNİM DOĞRULAMA METODU 

Bir pilot ve 1 yolcuya yer 

sağlanması 

→ Antropometrik veriler doğrultusunda tasarlanan kabin ve 

kokpit yapısı, pilot ve dört yolcuya istenilen yeri sağlayacaktır. 

Hafif sınıf helikopterler ile 

rekabet edilebilir olması 

→ Seçilen gövde malzeme yapısı ve motor seçimi ile tasarımı 

yapılan uçan araba ASUMAN , hafif sınıf helikopterler ile 

rekabet edebilecek potansiyelde olduğu karşılaştırmalar 

sonucu tespit edilmiştir. 

Gürültü emisyon 

seviyesinin karşılanması 

→ Blue Edge pala yapısı ve vortex azaltıcı pala malzemesi 

sayesinde oluşacak gürültüler minimum seviyeye 

indirilecektir. Ayrıca kokpitte kullanılan gürültü sönümleyici 

malzemeler ile meydana gelen gürültüler uçan arabanın 

içerisine iletilmeyecektir. 

Uçan Arabanın Güvenli 

Acil Durum inişinin 

sağlanması 

→ Otorotasyon yöntemi ile acil inişler güvenli hale 

getirilecektir. Yedek rotorlar ve fazladan sağlanan itki gücü 

sayesinde en fazla 4 rotor çalışmayı durdurana kadar seyrine 

devam edebilecektir. 

Otopark yerinin 

Sağlanması 

Geliştirilen katlı ve şarjlı otopark sistemi ile belirlenen senaryo 

şehrinde toplam 6 otopark x 12 = 72 adet aracın park halinde 

kalması ve belirli bölgelere inişi sağlanacaktır. 

Portatif Direskiyon Sistemi 

Portatif direksiyon sistemi ile araç otonom olarak direksiyonun 

bulunduğu konuma gelebilecek, kullanıcı direskyon 

sisteminden aracın verilerini anlık olarak takip edebilecek ve 

aracın bir nevi anahtarı görevini görebilecektir. 

Karada seyir imkanı 

Ortalama 75 km/h hız ile seyir imkanı sunan 2 adet kara 

motoru ve süspansiyon sistemine ek olarak iniş sönümleyici 

sistemi ile konforlu seyahat imkanı mevcuttur 

Uçuş seyir imkanı 

 Kentsel hava taşımacılığı konsepti altında yer alan uçan araba 

asuman ile yapılan yapı analizlerine ek olarak itki ve uçuş 

hesaplamaları değerlendirildiğinde 30 dk mx 389 km/h havada 

seyir imkanı sunmaktadır. 

 

1.2. Nihai Performans Özellikleri 

Nihai performans değerleri aşağıdaki tabloda verilen kentsel hava taşımacılığı konsepti altında 

yer alan Asuman uçan arabasının güç itki ve diğer performans hesaplamalarının tamamına rapor 

içeriğinde bulunan alan alt başlıklarda detaylı bir biçimde yer verilmiştir. 
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Tablo 2: Sistemin Nihai Performans Özellikleri 

Hava Seyir Durumu 

Havada Kalış Süresi 30.51 dk 

En İyi Menzil Hızı 389.88 km/h 

Azami Menzil 198.25 km 

Azami Tırmanma Hızı 136.58 km/h 

Kara Seyir Durumu 

Kara Seyir Süresi 93.17 dk 

En İyi Menzil Hızı 100 km/h 

Azami Menzil 155.26 km 

 

1.3. Nihai Sistem Mimarisi 

Sistem yerleişmi aşağıda yer alan iskelet üzerindeki yerleşim dikkate alınarak yapılacaktır. 

 

 

Merkezi Kontrol Bilgisayarı (MKB-331): Aviyonik sistemlerin tek merkezden 

yönetimini sağlayan, pilota görevi sırasında yüksek performans kabiliyetiyle destek 

olup iş yükünü azaltan, platforma dair bilgileri pilota sunabilen bir görev 

bilgisayarıdır. Sahip olduğu haberleşme yönetimi, seyrüsefer yönetimi ve sesli ikaz 

yönetimi özelliklerinin yanı sıra güvenilir, dayanıklı tasarımıyla birlikte gelişmiş 

soğutma ve ısıl yönetim teknikleri sayesinde zorlu çevresel ortamlarda 

çalışabilmektedir.   
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Veri Yoğunlaştırma Birimi (VYB): Helikopterde bulunan aviyoniklerden elde ettiği 

anlamlı bilgiyi, aviyonik ve helikopter sistemlerinin kullanımına analog, ayrık ve 

sayısal iletişimle sunar. 

 

Yapısal Bütünlük ve Kullanım Takip Sistemi (HUMS): Helikopterin kritik 

bileşenlerinin sağlığını ve performansını ölçen sensör tabanlı bir izleme sistemidir. 

Mekanik arızaları felaket arızalarına dönüşmeden tespit edip bilinçli bakım kararlarına 

izin veren ve uygulayan birimdir. Helikopterin kullanılabilirliğini arttırırken bakım 

maliyetinin düşürmektedir.  

Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri 

ANS-510 ASELSAN Hava Ataletsel Navigasyon Sistemi: Helikoptere sürekli 

olarak doğrusal ivme, doğrusal ve açısal hız, konum ve yönelim bilgilerini 

sağlayan gömülü küresel konumlama sistemi alıcısı olan navigasyon sınıfı hava 

ataletsel navigasyon sistemidir. 

 

Haber Bandı Haberleşme: Literatürde yer alan ve sistem bilgileri gizli tutulan, havacılıkta sıkça 

kullanılan verici alıcılı Haber Bandı kullanımı ile etkili haberleşmenin sağlanması 

beklenmektedir. 

 

Diğer Aviyonikler 

Harici Kayıt Birimi: Olası bir kaza yaşanması halinde kaza nedenlerinin 

tespiti için pilota ait sesleri ve uçuş verilerini kaydeden birimdir. 

 

Hava Aracı Takip Sistemi (HATS): Alçak irtifada VFR uçuş yapan helikopter, 

mevcut radar sistemleri ile takip edilemediğinden dolayı acil bir durumda 

helikoptere en kısa zamanda ulaşılmasına imkân tanıyacak olan birimdir. 

 

Altimetre: -40°C ile +70°C sıcaklık aralığında ve -3000 ft ile 35000 ft aralığında 

irtifa bilgisi üreten birimdir. 

 

Açısal Hız Sensörü: -40°C ile +70°C ile çalışma sıcaklığı aralığında ve -

3000 ft ile 50.000 ft irtifada çalışabilen hava aracı için özel tasarlanmış 

açısal hız bilgisi üreten birimdir. 

 

Ana Uyarı / İkaz Paneli (MWCP): Bir ikaz veya uyarı durumunda pilotun 

bilgilendirilmesi ve eğer istenirse sonlandırılması amacıyla kullanılacak 

olacak aydınlatılmış iki adet butondan oluşan birimdir. Farkındalığı arttırmak 

için bu birimden dört adet kullanılacaktır.  
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Hava Aracı Dijital Saati: Helikopter için özel tasarlanmış saat, uçuş süresi ve 

kronometre bilgisi göstermek için kullanılacaktır. 

 

1.3.2. Ağırlık Kesitirim 
 

Tablo 3: ağırlık kestirim tablosu 

SİSTEMLER AĞIRLIK (kilogram) 

Rotor Palaları 31,6 

Rotorlar 56 

Rotor Kolu 8 

Rotor Kolu Uzatması 12 

Batarya 880 

RAT 8  

Yalıtım ve Döşeme 7.21  

İmalat Varyasyonu 5.9  

Elektrik Sistemi 4.09  

Hidrolik Sistemi 2.15  

Aktarma Sistemi 12 

Gövde 265  

İklimlendirme 3  

Sönümleyici sistem 26  

İtki Alt Sistemi 15  

Aviyonikler 66.5  

Haber Bandı 18  

Paraşüt ve Diğer Kurtarma Sistemi 88 

BOŞ AĞIRLIK 1565,6 

Yolcu Bagaj + 200 

  

KALKIŞ AĞIRLIĞI 1765,6 

1.4. alt sistemler özeti 
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Şekil 2: alt sistemler şeması 

 

1.4.1. Otonom Kontrol Sistemi 

 

Araç tam otonom olup, karadaki seyir halinde trafik ışıklarını, yayaları ve diğer araçları 

algılaması, havada ise iniş ve kalkış için gerekli yolcu indirme/bindirme bölgelerini 

tanımlaması gerekmektedir. Otonom kontrol yazılımını hazırlarken en doğru sonucu, gelen 

görüntünün tamamını tek seferde nöral bir ağdan geçiriyor olmasıyla YOLOv3 (You Only Look 

Once) algoritması vermektedir. Bunun yanı sıra Yolov3, karelerdeki tüm nesnelerin sınıfını ve 

koordinatlarını belirlediğinden tercih edilmiştir. Araç, eğitilmiş veri setleri sayesinde kameralar 

üzerinden gelen görüntüyü tanımlayacaktır. Duruma göre şerit hizalama/takibi, trafik levhalarına 

uyma ve iniş prosedürlerini uygulayacaktır. Ek olarak, tanımladığı bu nesneleri sesli çıkış 

özelliği sayesinde kullanıcıya ileterek algı çeşitliliğini arttırmaktadır.  

 

 
Şekil 3: Nesne Takip Sistemi 

1.4.2. Sesli Kontrol ve Asistan Sistemi 

Araç içerisinde konumlanan mikrofonlar aracılığıyla sesli komut sistemi özelliği ve yapay zeka 

asistanı ile herhangi bir komutu fiziksel bir eylemle vermenin dışında, sesli olarak da 

algılayabilir. Python dilinin içerdiği gTTS (Google Text To Speech), SpeechRecognition, 

PyAudio kütüphanelerini kullanarak sesler tanımlanır ve output oluşturulur. Aracı kullanacak 

kişinin önceden sisteme tanıtılmış sesiyle birlikte aktif hale gelen araç, bu sayede güvnelik 

seviyesini yükseltmektedir. 

1.1.3. Gösterge Komuta Sistemi 

Hava aracı içerisinde aracın kontrol ve idaresini sağlayan operatörün araca verdiği komutları 

anlaşılabilir, detaylı ve gerçek zamanlı olarak gösteren sistemdir. Operatörün joystick, gaz kolu, 

tuş paneli veya sesli komut ile verdiği her direktif ve irtifa, hız, konum, navigasyon, hava 

durumu, teknik özellikler gibi sistemleri kontrol ederek anlık olarak gösterge panelinde 

operatörün inceleyebilmesine olanak sağlayan sistemler bütünüdür. Aracın her an komuta 
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kontrol merkezi ile iletişim halinde kalmasını sağlayarak verilenin yer personeli ile paylaşarak 

onların direktifleri doğrultusunda acil bir durum yaşanmasını engelleyebilmektedir.  

1.1.4. Haberleşme sistemi 

Uçan arabadaki haberleşme sistemi, aracın diğer araçlarla ve merkezi sistemle iletişim halinde 

olmasını sağlamaktadır. Araçta, rakibine göre en önemli avantajı günümüzde artmakta olan ve 

gelecek yıllarda daha da fazla artması öngörülen siber saldırılara karşı korunaklı olmasından 

dolayı yer temelli seyrüsefer sistemi tercih edilmiştir. Yer temelli olan sistem, acil iniş veya 

geçiş üstünlüğü gerektiren önemli durumlarla aracın güvenli bir şekilde yere inmesine yardımcı 

olacaktır. Aynı zamanda araçların birbirleriyle kurdukları iletişim sayesinde olası çarpışmaların 

önüne geçilecektir. Araca entegre olan ve mobil olmak üzere iki adet telsizden biri araçta diğeri 

ise sürücü koltuğunda konumlanacaktır. Herhangi acil bir durum anında kişinin en yakın telsiz 

ile iletişim kurabilmesi sağlanacaktır.  Milli teknoloji ile üretilen ve üretilmesi muhtemel 

cihazlar ile uyum kolaylığı sebebiyle yer temelli sistem tercih edilmiştir (Şekil 3).  

Tablo 4: Seyrüsefer Sistemlerinin Karşılaştırılması 

 YER TEMELLİ UYDU 

TEMELLİ  NDB DME DVOR 

Uygulanabilirlik 3 3 3 3 

Maliyet 3 3 2 1 

Kullanım Kolaylığı 3 3 3 2 

Siber Güvenlik 2 2 2 1 

Menzil 2 1 3 3 

Gelişim 1 1 3 3 

Hava Şartlarından Etkilenmeme 3 3 3 1 

TOPLAM 17 16 19 14 

 

 

Şekil 4: Tasarlanmış olan DVOR sistem görseli 

 

 

1.4.5. Güvenlik sistemi 
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Önceliği kullanıcı ve diğer canlıların korunmasını temel alan Asuman , mekanik ve elektronik 

olarak üst düzey önlemlerle yapılandırılmıştır. Hem aracın hem de araç içerisinde bulunan 

kullanıcının güvenliği açısından acil durum butonları ve paraşüt sisteminin yanı sıra, ani irtifa 

kaybı sonucunda suya inişlerde tekerleklerden açılacak olan şişme botlar yer almaktadır. 

Bununla beraber aracın çalınmasını önleyici yenilikçi ve yerli alarm sistemi geliştirilmiştir 

Sürücü veya araç kaynaklı acil durum olması durumunda hava yastıkları ve paraşüt sistemi 

devreye girip sistem kendini korumaya alacaktır. Olası bir siber saldırı durumuna maruz kalırsa 

da araç acil iniş durumuna geçecektir. 

1.4.6. Görüntüleme Sistemi 

Araç, döner başlıklı yapısı sayesinde etrafındaki alanı kolaylıla görüp tarayabilecek şekilde dış 

iskeleti üzerinde konumlandırılmış kameralarla çevrilidir. Kameralardan gelen görüntü araç 

içerisine konumlandırılmış kontrol bilgisayarına yönlendirilerek ekrana anlık olarak 

yansıyacaktır. Çeşitli işlemlerden geçirilerek tanımladığı bu nesneleri hem görsel hem de işitsel 

bir şekilde kullanıcıya iletecektir.  

1.4.7. Acil Durum Sistemi 

Acil iniş gerektiren olası bir kaza/yaralanma durumu veya kaza sonrası oluşabilecek yangın gibi 

durumlara karşı önlemler alınmalıdır. Araç, sürücü koltuğunun altında bulunan paraşüt, acil 

durum butonu, yangın söndürme tüpü ve oksijen maskesi gibi donanımlarla erişime kolay bir 

biçimde dizayn edilmiştir. Merkezi sistemin de yönlendirmesiyle birlikte harita üzerinde 

bulunan en yakın UAP alanına iniş yaparak araç ve kullanıcıları güvenli bir şekilde yere 

indirecektir. Kullanıcı yere indiği vakit koltuk kısmında yer alan telsiz ile yer ekibiyle iletşime 

geçebilecektir. 

1.4.8. Navigasyon Sistemi 

Gösterge panelinde yer alacak olan radar sistemi, Lidar, kameralar, sensörler ile  komuta sistemi 

direktifleri dahilinde  aracın belirlenmiş rotası üzerinde yer alması ihtimal olan araçların 

konumunu hıza göre hesaplayarak ani karşılaşma durumuna göre varış konumuna en kısa 

sürede yeni bir  güzergahın hangisi olduğunu hesaplayabilecektir. Güzergâh üzerinde hareket 

ederken anlık olarak hız, uçuş yüksekliği, konum vb. dahil olmak üzere gerçek zamanlı olarak 

uçuş verilerini işleyerek ani olaylar karşısından hızlı bir çözüm üretecektir. 

 

Şekil 5: Çarpışma Önleyici Sistem 

1.4.9. Elektronik Hız Kontrol Sistemi (ESC)  

Aracımızda kullandığımız kara ve hava motorları (PMSM) Emrax 188 ile Emrax 208 AC 

motorlardır. Bataryadan elde ettiğimiz ise DC gerilimdir. Dolayısıyla kullanacağımız  

elektronik hız kontrol sistemi DC gerilimi 3 faz AC gerilime dönüştüren DTI ürünü olan HV-

500 kullanılmaktadır. Drivetrain Innovation, elektrikli tahrik uygulamaları için yüksek güçlü 

invertörler ve akü yönetim sistemi geliştirmektedir. Dolayısıyla DTI ürünleri sıvı ve hava 
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soğutmalı tasarıma sahip aynı zamanda tüm Emrax motorlarında tak çalıştır özelliği 

göstermektedir.  3 fazlı (PMSM) motor sürücüleri hız kontrolünün sağlamasının yanında 

bataryadan elde edilen gerilim ve motorların çekeceği akım değerinde uygun şekilde 

çalışabilmektedir. Motorların hızlarını ve motorlara uygulanan gerilimi kontrol altında tutarken 

kısa devre ve yüksek akımdan koruma gibi özelliklerine de sahiptir. 

 

1.5. Uçuş Zarfı 

1.5.1. Araç Ağırlık Kırılımı 
 

Tasarladığımız aracın boş ağırlığı 1600 kilogram, maksimum kalkış ağırlığı ise 1800 kilogram 

olarak belirlenmiştir. Bu ağırlığı taşıması amacıyla maksimum güçte ağırlığın iki katı yani 

35316 N itki oluşturulması hedeflenmiş olup oluşacak kayıplar da göz önünde bulundurularak, 

itkiyi elde etmek için 52 kW azami güce sahip hava motorları ve 1.5m yarıçapında 200mm 

veter uzunluğunda paller kullanılmıştır. 

                                                𝐺 =  1800 × 9.81 = 17658 𝑁                                                (1) 

𝑇 = 2 × 𝐺 = 35316 𝑁 

 

1.5.2. Pervane Nihaileştirilmesi ve Batarya Konfigürasyonu 

Aracımızda kullandığımız pervanenin nihai değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup  

üretmesi gereken güç Pnet formülü bir pervane için hesaplanmıştır. Elde edilen sonucu 

kullandığımız pervane adedine göre hesaplayarak toplam net güç belirlenmiştir. İtki verimi ile 

net güç kullanılarak brüt güç oluşturulmuş ve daha sonra gerekli akım ihtiyacı elde edilmiştir. 

Pervanenin üretmesi gereken güç formülü; 

                                         𝑃𝑛𝑒𝑡 =  √
𝑇3

2×𝜌×𝜋×𝑟2                                                     (2) 

Pervaneden elde edilecek itki formülü; 

                                        𝑇 = 𝐶𝑇 ×
𝜌×𝑟4

𝜋2
× 𝜔2                                                                  (3) 

T = İtki (N) 

CT =Pervane itki sabiti 

𝜌 = Havanın yoğunluğu (kg/m3) (1,225) 

r = Pervane yarıçapı (m) 

𝜔 = Pervane Açısal Hızı (rad/s) 

                                     𝑃𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖 =
𝑃𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑒 𝐺ü𝑐ü (ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛)

𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐺ü𝑐ü (𝑢𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛)
                                              (4) 

Tablo 5: Pervane Nihai Değerleri 

Pervane Yarıçapı 1.5 m 
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Kol Sayısı 4 

Koldaki Pervane Sayısı 2 

Bataryalı Araç Ağırlığı (kg) 1800 

Pervane Başına Düşen İtki (kg) 225 kg 

Pervane Alanı (m2) 7.068 m2 

İtki Verimi 0.48 

Hava Yoğunluğu (kg/m3) 1.225 kg/m3 

Pervane Gerekli Güç İhtiyacı (kW) 24.918 kW 

Toplam Net Güç (kW) 24.918 kW × 8 = 199.344 kW 

Toplam Brüt Güç (kW) 51.914 kW × 8 = 415.312 kW 

Toplam Akım İhtiyacı (I) 865.233 

 

Elde edilen akım ihtiyacı sonucuna göre batarya konfigürasyonu oluşturulmuştur. Aracımız da 

gerekli güç değerini sağlamak için batarya teknolojileri içerisinde Li-İon’un gelişim ve 

kararlılığı bakımından ileriki zamanlarda büyük potansiyele sahip olacağı öngörülmektedir. 

Boyutlarının ve ağırlığının küçük olmasını destekler nitelikte olarak Li-İon bataryalar %100’e 

yakın depolama kapasitesi ve yüksek enerji yoğunluğu sunmaktadır. Özellikleri ve performansı 

nedeniyle Lit-İon pillerin en iyi olduğu düşünülmektedir ve tasarladığımız araçta tercih 

edilmektedir.  

Tablo 6: Batarya Karşılaştırılması 

TEKNOLOJİ Li-İon LiCoO2 LiMn2O4 Li(NiCo)O2 Li2S LiFePO4 

GÜVENLİK 3 0 1 0 2 3 

ÇEVREYE 

DUYARLILIK 
2 0 1 0 0 2 

ÇEVRİM 

ÖMRÜ 
3 1 1 1 1 2 

GÜÇ/AĞIRLIK 

YAĞUNLUĞU 
3 2 1 2 2 1 

MALİYET 2 1 1 0 0 2 

SICAKLIK 

ARALIĞI 
1 2 1 2 2 2 

TOPLAM 15 6 6 5 7 12 

Asuman’da kullandığımız batarya kendi içerisinde 16s6p bağlı 60V gerilim 20Ah kapasite ve 

50A deşarj akımı olan bir hücreden oluşmaktadır. 8 adet seri bağlı durumda, kullandığımız hava 

motorları için gerekli gerilim ve 22 adet paralel bağlı durumda ise toplam akım ihtiyacı 

fazlasıyla sağlanmaktadır. Aynı zamanda paralel sayısı ile birlikte kapasite de artarak 

aracımızda uygun değerde uçuş süresini elde etmiş bulunmaktayız. 
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Tablo 7: Batarya Konfigürasyonu Sonuçları 

Hücre Özellikleri 

Teknoloji Lit-İon (1 hücre 16s6p) 

Kapasite (Ah) 20 

Gerilim (V) 60 

Deşarj Kapasitesi (I) 50 

Ağırlık (kg) 5 

  

Batarya Özellikleri 

Seri Sayısı 8 

Paralel Sayısı 22 

Deşarj Kapasitesi (I) 1100 

Batarya Ağırlığı (kg) 880 

Batarya Kapasitesi (kWh/kg) 211.2 

  

Uçuş Süresi (dk) 30.51 

 

1.5.3. Havada Kalış Süresi 

Aracımızda 8 adet maksimum 52 kW güce, 6500 RPM  ve 90 Nm tork değerine sahip 7.3 kg 

Emrax 188 model elektrik motoru kullanılmaktadır ve bulunan 4 kol için her kolda ikişer tane 

olacak şekilde yerleştirilmiştir. Kullandığımız motorlar güçlerini Lit-İon bataryadan 

almaktadır. Emrax 188 model motorlar 110V ile 430V aralığında çalışma gerilimine uygundur. 

Dolayısıyla batarya konfigürasyonu bölümünde de belirtildiği gibi batarya seri bağlı durumunu 

motorların çalışma gerilimine uygun olacak şekilde sağlandığında ve gerekli deşarj akımını elde 

etmek için paralel sayısı da belirlendiğinde aracın batarya kapasitesi elde edilmektedir. 8 seri 

ve 22 paralel bağlanarak oluşturulan bataryamız sonucunda 480V gerilim ve 440Ah kapasite 

elde edilerek 211.2 kWh batarya kapasitesi oluşturulmaktadır. Yapılan bağlantılar sonucu 

oluşturulan 211.2 kWh batarya kapasitesi ile toplam brüt güç oranından havada kalış süresi 

30.51 dk olarak elde edilmiştir. 

                                 𝐻𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑎𝑙𝚤ş 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =  
𝐵𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖 (𝑘𝑊ℎ)

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑟ü𝑡 𝑔üç (𝑘𝑊)
                                             (5) 

 

1.5.4 Maksimum Yatay ve Tırmanma Hızı 

Maksimum yatay hız için kullanılan formüller aşağıda verilmiştir.  

                                         𝜗𝑦𝑎𝑡𝑎𝑦 = √1 −
1

(𝑇𝑅)2

4
× √

2×m×g

𝜌×𝐶𝐷×𝐴𝑒𝑓𝑓
× √𝑇𝑅                                   (6) 

                                                           𝐴𝑒𝑓𝑓 =
𝑚×𝑔

𝑇
× 𝐴                                                            (7) 

 

A= Aracın boyutu (A Alanı) (21.22575041 m2) 

𝐴eff = Aracın etkin alanı (10.61287521 m2) 
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𝑇 = toplam motor itki (35316 N)  

𝑇𝑅 = 𝑇/(𝑚𝑔) itki oranı (2) 

𝜌 = Havanın yoğunluğu (kg/m3) (1,225) 

CD = Sürüklenme katsayısı (0.3959) 

𝑚 = Aracın kütlesi (1800 kg) 

𝑔 = Yerçekimi ivmesi (9.81 N) 

Maksimum tırmanma hızı için kullanılan formül aşağıda verilmiştir. 

                                                𝜗𝑑𝑖𝑘𝑒𝑦 = √
2×𝑚×𝑔

𝜌×𝐶𝐷×𝐴
× √𝑇𝑅 − 1                                                 (8) 

 

A = Aracın üst alanı (m2) = 43.98306554 m2 

CD = Sürüklenme katsayısı (0.4552) 

Yukarıda verilen (6) ve (7) numaralı formüller kullanılarak aracın maksimum yatay hızı 108.3 

m/s (389.88 km/h) olarak elde edilmiştir. Belirlenen maksimum yatay hız ile 1.5.3 bölümünde 

(5) numaralı formül ile hesaplanan havada kalış süresi kullanılarak aracımızın sadece hava seyir 

halinde alacağı maksimum menzil 198.25 km olarak belirlenmiştir. Bir diğer veri olan 

maksimum tırmanma hızı ise verilen (7) numaralı formül kullanılarak 37.94 m/s (136.58 km/h) 

olarak hesaplanmıştır. 

1.5.5 Kara Seyir Halinde Elde Edilen Sonuçlar  

Aracımızda kullanılan 2 adet 68 kW güce 6000 RPM ve 140 Nm tork değerine sahip 9.4 kg 

ağırlığında Emrax 208 model motor kullanılmıştır. Otoyollarda otomobiller için 120 km/h 

üzerine yüzde 10 hata payı ile birlikte 132 km/h hız sınırı uygulanmaktadır. Aracımız 

maksimum 100 km/h hıza ulaşabilme kapasitesine sahiptir. Batarya konfigürasyonu bölümünde 

8 seri 22 paralel bağlı durumda 211.2 kWh batarya kapasitesi elde edilmekteydi. Bu kapasite 

ile aracımız sadece karadan 93.17 dk’lık seyir süresi sunmaktadır. Elde edilen seyir süresi ve 

maksimum hız ile aracımız sadece karadan gidildiğinde maksimum menzil 155.26 km olarak 

hesaplanmıştır. 

1.5.6 Motorların Güç İhtiyacı 

Hava seyir halinde kullandığımız 8 adet 52 kW azami güce sahip hava motorları ile kara seyir 

halinde 2 adet 68 kW azami güce sahip kara motorları güç ihtiyaçlarını belirlediğimiz Lit-İon 

batarya ile sağlamaktadır. Kullandığımız Lit-İon batarya hücresi kendi içinde 16s6p olmak 

üzere 60V gerilime ve 20Ah kapasiteye sahiptir. Aracımızda, belirtilen bataryayı 8 seri ve 22 

paralel bağlayarak motorların gerekli gerilim ve deşarj akım değerlerini sağlamaktadır. Aynı 

zamanda oluşan batarya kapasitesi ile de aracımız kara ve hava şartlarında uygun performans 

değerleri göstermektedir. 

 

 

 



 

18 | S a y f a  
 

BTU ARD – ASUMAN Takımı 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ 

2.1. güç itki sistemlerinin güvenilirliği 

2.1.1. Elektro manyetik Ekranlanma Aviyonik Koruma 

Aviyoniklerin akım tarafından oluşturulan manyetik alandan etkilenmemesi için aviyonik kabin 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. Aracın kokpit ve bagaj kısmının ortasında bulundurulacak olan 

aviyonik sistemlerin özellikle kabin ile teması en aza indirgenmiştir. Böyece bataryaların 

tutuşması, elektrik kaçağı oluşması vb. durumlardan kullanıcının etkilenmemesi 

sağlanmaktadır. 

  

Elektromanyetik dalga kaynağı ile alıcı arasına iletken bir engel konularak elektromanyetik alan 

etkisini azaltma/izole etme işlemine elektromanyetik ekranlama denir. Elektromanyetik dalga 

bir malzeme içerisinden geçerken alan şiddetinin azalmasını sağlayacak bariyer görevinde bir 

malzeme seçilir. İstenmeyen   elektromanyetik   dalgaların   olumsuz etkilerinin   diğer 

elektronik   cihazların    üzerinde etkisinin azaltılması   amacı   ile   yapılan   elektromanyetik   

ekranlama, cihazların uygun   ortam   şartlarında   çalışabilmeleri   için   son   derece önemlidir. 

[16] 
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Denklem 1. Ekranlama Etkisi Denklemi [16] 

Denklem 1’de verilen formülde yapılan elektromanyetik ekranlamanın ne derecede etkili 

olduğunu dB cinsinden göstermektedir. Formülde yer alan Ekranlı ve ekransız indisleri 

ekranlamanın olduğu ve olmadığı durumlardaki aynı noktada elektrik alan genliğini 

göstermektedir. Denklem sonucunda çıkacak olan  değeri yüksek ise iyi ekranlama 

yapıldığını, negatif  ise ekranlamanın dalgayı daha da çok kuvvetlendirdiğini 

göstermektedir. Bu ekranlama etkisi ile yapılacak olan elektromanyetik dalgaların azaltma 

miktarı; 

• Kullanılan malzeme cinsine 

• Ekranı oluşturan parçaların birleştirme şekline 

• Elektromanyetik dalgaların frekansına, bağlıdır 

• Elektriksel olarak iletken kompozit malzemeler ve polimerlerin kullanımı 

• Elektro-iletken boyaların kullanımı 

• Elektriksel iletken ipliklerin ve kumaşların kullanımı 

Gibi etkenlere bağlıdır. 

 

Elektronik Kalkanlama için kullanılan malzemeler 

Klasik olarak genellikle elektromanyetik kalkanlamada metal levha, metal ağ, metal köpüğü 

gibi malzemeler kullanıla gelmiştir. Bu tip malzemeler; radyo dalgaları, görünür ışık, 

elektromanyetik ve elektrostatik alanların etkisini azaltmaktadır. Geleneksel olarak kullanılan 

bu malzemeler pahalı, ağır, işleme zorluğu, zamanla oksitlenmeleri ve korozyona uğramaları  

nedeniyle günümüzde tercih edilmemektedir. Bu malzemelerin yerine kullanım amacına 

yönelik her biri farklı ve iyi özelliklerde malzemelerin bir araya toplanması ile bileşenlerinde 

mevcut olmayan yeni bir özelliğin ortaya çıkarılması olan kompozit malzeme günümüzde 

elektromanyetik kalkanlamada etkin olarak kullanılmaktadır.  Bu tarz kompozitlerin üretiminde 

sıkça kullanılan iki metot; plastik yüzeyini iletken bir malzeme ile kaplamak ve polimeri iletken 

bir dolgu malzemesi ile birleştirmek şeklinde belirtilebilir. Bu malzemeler gibi ekranlama 

etkisine sahip iletken polimerler, polipirol, polianilin, politiyofen, elektro-iletken boyalar ve 

iletken tekstil malzemeleri gibi çok çeşitli düzeylerde ihtiyaçlar doğrultusunda üretilmektedir. 

Uçan arabada kullanılmakta olan halihazırdaki elektronik cihazların sinyalden etkilenmemesi 

istenen bölümlerde kullanılarak cihaza koruma ve ömrünün daha uzun olması amaçlanmıştır. 

2.1.2. Batarya Yönetim ve Koruma Sistemi 
 

Batarya yönetim sistemi (BMS), batarya paketlerinde seri ve paralel bağlı sistemler arasında 

koordinasyonun sağlanmasının yanında akım, gerilim, sıcaklık gibi önemli değerlerin 

ölçümünü, şarj ve deşarj sırasında denetimini ve yönetimini yapan sistemlerdir. Batarya 

sistemlerinde koruyucu gibi davranarak o andaki çalışma durumlarını inceleyip optimum 

çalışma değer aralıklarında kalmalarını sağlar. BMS ile belirleyebileceğimiz veriler ise 

paketteki toplam gerilim, tek bir hücrenin gerilimi, minimum ve maksimum hücre gerilim 

değerlerini voltaj bilgisi olarak elde etmemizi sağlar. Ortalama sıcaklık, soğutma giriş ve çıkış 
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sıcaklığı ile her hücrenin ayrı ayrı giriş sıcaklık değerlerine ulaşmamızı sağlar. Aynı zamanda 

şarj durumu yada deşarj yoğunluğu, sağlamlık durumu, batarya şarj deşarj süresince giriş çıkış 

akım değerlerine ulaşmamızı sağlar. Elde edilen bu verilerin ölçümünü yaparak optimal 

değerler aşıldığında müdahale ederek sistemin korunmasını hedefler. Herhangi bir hücrede 

düşük yada aşırı gerilim oluşabilir. Bu durumda sistem dengesi bozulur ve BMS sisteme 

müdahale ederek enerjinin en dolu hücreden en az hücreye transferini sağlayarak sistemin 

dengelenmesine yardımcı olur. Bu gibi arıza durumlarında batarya yönetim sistemi denetim 

kurarak müdahale eder yada sistemi kesime götürür. Dolayısıyla batarya yönetim sistemleri 

yüksek kapasiteli ve maliyetli batarya paketlerinin korunması içi büyük oranda önemlidir. Bu 

durumlar göz önünde bulunduğunda aracımızda Lit-İon batarya sistemine uygun Orion BMS 

tercih edilmiştir.  

 

Şekil 6: batarya yönetim sistemi 

 

2.1.3. Ram Air Turbine 

Araçta kullanılacak olan motor sürücü, motorun çekeceği akım değeri sınırlayarak fazla akım 

çekme, ısınma, yangın gibi olumsuz durumları önleyerek motorların ve bataryanın güvenliğini 

sağlayacaktır. Uçuş anında tüm motorların ve elektrik gücünün yitirilmesi durumunda gövde 

altında bulunan mekanizmayı kapalı tutan mekanik kilit, solenoid valfine bir elektrik sinyali ile 

serbest kalması sonucunda yay yükü ile açılmaya hazır olan “Ram Air Turbine” tetiklenen bir 

lojik devre ile otomatik olarak açılacak ve gerekli durumlarda sürücü tarafından da manuel 

olarak açılabilecektir. “Ram Air Turbine” uygun pozisyonda pervanesine çarpan hava ile 

dönmeye başlayarak aracın sorunsuz bir şekilde en yakın yere iniş yapmasını 

sağlayacaktır. Kullanılan döner kanat hareket organlarında bulundurulacak olan kompakt ancak 

fark edilebilir, gece-gündüz fosforlu ışıklı ve yüksek şiddetli sesli uyarıcılar sayesinde herhangi 

bir acil durumda kullanıcının, çevrede oluşabilecek olası bir tehlike durumunu önceden fark 

etmesi sağlanacaktır.  

 

Şekil 7: Rat (ram air turbine) takviye güç sistemi 

 

2.2. Gürültü Azaltma  
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Kentsel hava taşımacılığı alanında aktif rol oynaması (gün içinde defalarca iniş-kalkış yapması) 

beklenen uçan araba ASUMAN’ ın gerek çevresel gürültü gerekse kabin içi gürültü kirliliği 

potansiyelini en aza indirerek yolcu konforunu arttırmak, aktif güvenlik performansındaki 

düşüşü engellemek için gerekli önlemleri almak zaruridir. 

Aracın kabin içi ve çevresel gürültüleri başlıca, motor takımı, pervane çalışması ve aerodinamik 

gürültülerden kaynaklanmaktadır.   

2.2.1. Kabin İçi Gürültüsü 

Uçan araçlarda kabin içi gürültüsünün yolcunun seyir konforu,uçuş güvenliği ve sağlık 

açısından birçok zararı olduğu bilinmektedir. Gürültü azaltmada öncelikle kaplama ve ek 

izolasyon malzeme kullanımını en aza indirmek için tasarımsal değişikliklere; örneğin, kanat 

şeklinin modifiye edilerek pervanenin aerodinamik gürültüsünün azaltılması gibi kaynağında 

iyileştirmeler yapılmasına ve pervane malzemelerinin bu doğrultuda seçimine dikkat edilmiştir. 

Yapılan tasarımsal değişikliklerle gürültü azaltımı sağlanmış olsa da mevcut etkili gürültü 

kontrol teknolojilerinden biri olan yalıtım malzemeleri ile çevresel ve kabin içi gürültünün en 

az seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır. Doğal liflerin, akustik enerjiyi verimli bir şekilde 

mekanik ve ısı enerjisine dönüştüren içi boşluklu yapısı nedeniyle iyi bir ses emici malzeme 

olduğu bulunmuştur. Kullanılması düşünülen keten lifi, yüksek ses emme katsayısına sahiptir. 

Ses dalgası lifin içinden kolayca geçebilir, emilebilir veya dağıtılabilir ve bu şekilde 

malzemelerin ses emilimini arttırır. Bu doğrultuda daha önce aracın içi kısımlarında 

kullanılması öngörülen doğal malzeme esaslı (keten/kevlar takviyeli) sandviç yapının özellikle 

yüksek frekansta ses yutma özelliği ile yalıtım malzemesi olarak kullanılma potansiyeline sahip 

olduğu yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Sandviç yapılarda yüzey tabakaları veya 

çekirdekte doğal malzemelerin kullanılması, ses absorblama özelliğinin yanı sıra üstün yük 

taşıma ve yorulma özellikleri sağlayacaktır. Bu nedenle keten lifi esaslı sandviç kompozit 

yapının araç kabin içinde kullanılması ile kabin içi ve motorun gerekli modifikasyonlar 

sonrasında bu malzemeler ile kaplanması, gerekli görülen yerlere ek olarak melamin ve 

poliüretan köpük takviye edilmesi ile kabin içi gürültü azaltımı sağlanması öngörülmüştür. 

Tablo 8: Doğal Fiber Karşılaştırmaları 

 

2.2.2. Çevresel Gürültü 

 

Özellikle şehir içi taşımacılığında oldukça aktif rol alması beklenen uçan arabaların, yakın 

gelecekte kullanımının mümkün olması ile aracın çevreye verdiği gürültü oranları endişe 

konusu olmuştur. Bu alanda yapılan çalışmalarda aracın minimum seviyede gürültü 

oluşturması, şehir içindeki insanların hayat akışını ve sağlığını bozmayacak şekilde uçuşun 

gerçekleşmesi amaçlanmıştır. 

 

 Jüt Keten Sisal Rami Pamuk 

Yoğunluk (g/cm3) 1.3 1.5 1.5 - 1.5-1.6 

Kopmada Uzama (%) 1.5-1.8 2.7-3.2 2.0-2.5 3.6-3.8 7.0-8.0 

Çekme Mukavemeti ( MPa) 393-773 343-1035 511-635 400-938 287-597 

Young modülü (GPa) 26.5 27.6 9.4-22.0 - 5.5-12.6 
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Bu doğrultuda daha önce de açıklandığı gibi aktif ve pasif gürültü azaltma yöntemleri ele 

alınmıştır. Öncelikle tasarımsal değişiklikler ile pervanenin çalışmasından kaynaklı çevresel 

gürültü azaltımı sağlanması ve kullanılan malzemeler ile bu azaltımın desteklenmesi 

amaçlanmıştır.  Kanat şeklinin/Pervane pallerinin tasarım değişikliği konusunda ilham alınan 

çalışmalardan birisinde, Airbus, H160 adlı helikopterinde ‘Blue Edge’ teknolojisi ile donatılan 

bir pervane modelini kullanmayı tercih etmiştir. Bu tasarım sayesinde pürüzsüzlük seviyelerine 

kadar titreşimde bir azalma, gürültü emisyonlarında % 50’ye kadar düşüş gözlenmiş böylelikle 

pervane çalışmasından  kaynaklı kabin içi ve çevresel gürültü azaltılmıştır. Bunların yanı sıra 

% 15-20 enerji ve yakıt verimliliği elde edilmiştir. 

 

Şekil 8: geleneksel pala ve blue edge pala vortex karşılaştırması 

Dolayısıyla  Uçan Araba ASUMAN’ın pervanelerinde, verilen örneğe benzer bir tasarım 

optimizasyonu yapılarak en büyük gürültü kaynaklarından birisinin bu şekilde elimine 

edilmesi,böylelikle hem kabin içi hem de çevresel gürültünün azaltması amaçlanmıştır. Pervane 

şeklindeki tasarım değişikliğine ek olarak kullanılan malzemeler ile de gürültü azaltmanın 

desteklenmesi düşünülmüştür. Bu bağlamda pervanenin dış kabuk kısmının karbon ve cam 

fiber ile kaplanması, iç destek kısmının ise gözenekli ses emici malzemeler olarak 

sınıflandırılan polyester lifi dolgulu aramid (nomex) bal peteği yapısı kullanımı tercih 

edilmiştir.Ses dalgaları  bal peteği formundaki kompozit yapıya çarptığında, poliester liflerin 

titreşmesine ve poliester ile Nomex petek arasındaki ara yüzey sürtünmesiyle sonuçlanabilir, 

ses dalgaları bu şekilde ısıya dönüştürülebilir ve dağılabilir. Böylelikle pervanenin 

çalışmasından kaynaklı çevresel gürültünün azaltılması öngörülmektedir. 

 

Şekil 9: bal peteği şeklinde pala akplaması 
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2.3. aracın güvenlik ve emniyeti  

2.3.1. Siber Güvenlik 

IoT (Internet of Things) Nesnelerin İnterneti’nin, günden güne artması, beraberinde güvenlik 

problemlerini de getirmektedir. Kullanılan kamera ve sensörlerden izlenilen rotaya kadar aracın 

kontrolünü sağlayan bütün yazılım ve donanım birimleri, KVKK ve GDPR standartlarının 

ihlaliyle birlikte kaza gibi ciddi sorunlar doğurabilirken kişinin hak ve özgürlüklerini de ihlal 

etmektedir. Bunların önüne geçmede kullanılacak çözüm aşamalarında dikkat edilmesi gereken 

hususlar araç-kullanıcı eşleştirmesi, araç yetkilendirme, aracın güvenliği, haberleşme güvenliği 

ve yazılım güncellemesidir.  

Aracın siber güvenliğinde yaygın olarak kullanılan TLS(Transport Layer Security), asimetrik 

şifreleme yaparak güvenli haberleşmeyi sağlar. Bu haberleşmeyi MQTT (Message Queving 

Telemety Transport) mesajlaşma sistemi üzerinden gerçekleştirir. Her kullanıcı için unique bir 

ID tanımlayarak aynı anda 2. bir cihaz bağlantısına izin vermez. Güncellemeler belirli 

aralıklarla yanlızca güvenilir kaynaklardan yapılarak araca zararlı yazılımların girmesi önlenir. 

Yazılım güncellemesi için seçilen hash algoritması SHA256 olarak belirlenmiştir. Aycıca 

aracımızda kullanılması öngörülen tamamen yerli bir sistem olan Anti-Jamming GNSS, sinyal 

aldatma (spoofing) ya da sinyal karıştırma (jamming) gibi anomalileri tespit ederek bu 

sinyallerin yönü belirlenebiliyor ve sinyallerinin bastırılmasını sağlıyor. Tamamen şeffaf ve 

güvenli olan bu sistemlerle şifreler asla değiştirilemez ve kırılamaz hale getirilir. Son olarak, 

farklı sızma testlerinden geçirilerek uçuşa hazır hale getirilen aracımız maksimum güvenlikte 

performans sağlamaktadır. 

 

Şekil 10: Sinyal aldatma ve gerçek konum şekil gösterimi 

Şekil 11: Sinyal Aldatma Sistemi 

2.3.2. Uçuş Güvenliği 

Uçuş Güvenliği kapsamında yapılmış olan çalışmalar neticesinde aşağıda bahsi geçen 

sistemler oluşturulmuştur. 

Havada çarpışma önleme  Hava Trafik Kontrol 

Otomatik Bağımlı Gözetim  Siber Güvenlik 

Çalınma Karşıtı Sistem Yapay Zeka Destekli İniş ve Kalkış 

İrtifa Kaybı Kurtarma  Güç Kaybı Önleme (Ram Air Turbine) 
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Şekil 12: İritfa Kaybı Kurtarma Sistemi 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ 

 

Hava Trafik Yönetimi kapsamında sivil havacılık genel müdürlüğü kuralları çerçevesinde 

literatür taramaları gerçekleştirilerek halihazırda bulunan kurallar içerisinde optimizasyon 

gerçekleştirilmiştir. 

3.1. Şehir Senaryosunun Çıkarımları 

Aracın tüm mevsimsel hava koşullarına, çevresindeki yapılara ve diğer hava araçlarına uyum 

sağlayarak güvenli bir ulaşım sağlaması gerekmektedir. Şehirleşme potansiyelinin yüksek 

olduğu gökdelen gibi yüksek katlı binaların bulunduğu şehrin merkezi konumlarındaki dar 

alanlarda ve yüksekliği daha az olan binaların bulunduğu yerleşim yerlerinde rahatlıkla 

kullanılabilmelidir. Aracın havada otonom olması sayesinde sürüş kolaylığının yanı sıra 

özellikle karadan ulaşım esnasında oluşan trafiğe de gerekli çözümler uygulanabilmektedir. 

Şekil 13’de ki şehir planında incelendiği vakit yüksek binaların yoğunluklu olarak bulunduğu 

kısımın belirli bir merkez etrafında ve farklı yükseklik ölçütlerinde olduğu gözlemlenmiştir. 

Şehrin batı bölgesinde yer alan yerleşim yerine tek bağlantının kara yolu ile olduğu Doğu 

bölgesinde yer alan ulaşım, sağlık ve eğitim gibi olanaklara ulaşım 4 saati bulduğu ve bu ulaşım 

sorununu daha hızlı olarak yapabilmek için Batı bölgesinden doğu bölgesine uçan araçlar ile 

otonom bir şekilde en etkili ve kişilerin ihtiyacı doğrultusunda şehir rota planlaması yapılmıştır. 

(Şekil 13) İş çıkış ve giriş saatlerinde oluşan yoğunluğu önlemek için uçan araçlar ile kişilerin 

işlerine gitmesi ve gelebilmesi sağlanacaktır bu doğrultuda araçlar ile seyahat edecek kişi sayısı 

ve araç sayısı artacaktır. Araçların şehrin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde özel otopark 

sistemi sayesinde belirlenmiş konumlara kişinin iniş için herhangi bir konum aramadan hızlı 

bir şekilde inerek işyerine veya evine gidebilmesi sağlanacaktır. Kullanılacak otopark sistemi 

hem uçan aracın inişi hem de normal bir şekilde kara aracına dönüşme ve kara yolu ile devam 

edebilme alanı sağlayacaktır böylelikle araçların çevredeki kişilerin hayatını tehlikeye 

atmayacak bir şekilde iniş ve kalkış yapabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca karadaki fosil yakıt 

kullanan araçların yerine çevreci daha hızlı ve güvenli olan Asuman’ın kullanılması hem 

zamandan tasarruf hem de fosil yakıtların getirdiği kirliliğin azaltılması ile doğal yaşam ve 

toplum hayatının daha huzurlu olması planlanmaktadır. Şekil 13’de harita üzerindeki UAP 

(Uçan Araba Park) durakları verilmiştir. Bu durakların şehrin belli kısımlarında seçilmesinin 

en büyük sebebi inişte oluşabilecek risklerin yüksek olmasıdır. Haritada belirlenen UAP 

noktalarının çevresindeki sarı alanlar kişinin iniş yaptıktan sonra kolay bir şekilde ulaşabileceği 

yerler ve aracın iniş anında çevresindeki oluşabilecek düşük oranda tehlike alanıdır, kırmızı 
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alanlar ise uçuş ve inişin yapılmasının yasak olduğu bölgelerdir. Bu doğrultuda Şekil 13’de 

verilen harita üzerindeki ulaşım güzergahları şu şekilde olması planlanmaktadır; 

1. Varış Noktası UAP Havalimanı Olarak Düşünülürse 

Herhangi bir UAP noktasından kalkış yapan aracın havalimanına iniş için en yakın UAP 

durağına iniş yapacaktır. Havalimanına en yakın UAP durakları; 

• UAP Orman 

• UAP Merkez 

• UAP Sahil 

       Olarak belirlenmiştir.  

2. Varış Noktası UAP Tren İstasyonu Olarak Düşünülürse 

Herhangi bir UAP noktasından kalkış yapan aracın tren istasyonu iniş için en yakın UAP 

durağına iniş yapacaktır. Tren istasyonu en yakın UAP durakları; 

• UAP Sanayi 

• UAP Tren İstasyonu 

Olarak belirlenmiştir. 

3. Varış Noktası Hastane Olarak Düşünülürse 

Herhangi bir UAP noktasından kalkış yapan aracın hastane iniş için en yakın UAP durağına 

iniş yapacaktır. Hastane en yakın UAP durakları; 

• UAP Tren İstasyonu 

• UAP Merkez  

Olarak belirlenmiştir. 

Trafik yoğunluğunu en çok olduğu bölgelerde birden fazla olası iniş durakları 1,2 ve 3 

maddelerinden belirtilmiştir. Bu bölgelerde uçan arabalarında fazla olabileceği 

düşünüldüğünden alternatif yollar olarak farklı duraklarda inişler verilmiştir. Bu maddelerin 

dışında yer alan duraklarda sabit bir yol izlenilerek o konuma inilmesi ve çok yoğunluklu 

bir yapıda olmaması sebebiyle bu şekilde planlanmıştır.  
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Şekil 13: Şehir Senaryosu Planı 

3.2. hava trafik yönetimi sistemi 

3.2.1. Araçların Havada Hareket Kuralları 

Aracın etrafını tarama yaparak üretilen 2D nokta bulut verileri, haritalama, yerelleştirme ve 

nesne /çevre modellemesi yaparak etrafındaki canlı cansız varlıkların konumlarını yüksek 

hassasiyetle algılayabilen Lidar sensor ile etraftaki her varlık önceden tespit edilerek aradaki 

mesafe korunacaktır. Araç havaya kalkarken öncelikle kalkacağı alanın kalkış irtifasına kadar 

herhangi bir cisim yer alıp almayacağı diğer araçlardan ve yer istasyonundan alınan veriler 

doğrultusunda kesinleştirerek güvenli bir kalkış sağlayacaktır. Bu sistemden gelen verilerin 

öncülüğünde aracın havada güvenli bir uçuş gerçekleştirilebilmesi için gerekli kurallar: 

▪ Her uçan araç hava kontrol sistemi (ATC) ve havada çarpışma önleme sistemi (TCAS) 

taşımak zorundadır. (Bir sonraki olan araçların haberleşmesi başlığı altında ATC ve 

TCAS’e değinilmiştir.) 

Sınıf 
Kontrol 

Durumu 

ATC 

Kleransı 

Telsiz 

İletişimi 

Ayrım 

Hizmeti 

Trafik 

Bilgisi 

Sürat 

Limiti 

A Kontrollü Hayır Gerekli Evet ADS 
1000 km/h 

ve üzeri 

B Kontrollü Evet Gerekli Evet 
ATC ve 

TCAS 

300-1000 

km/h 

C Kontrollü Evet Gerekli Evet 
ATC ve 

TCAS 

200-300 

km/h 

D Kontrollü Evet Gerekli Evet 
ATC ve 

TCAS 

100- 200 

km/h 

E Kontrolsüz Evet Gerek yok Hayır ATC 
100 km/h 

altı 
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*A sınıf: Yolcu taşımacılığı yapan uçakların ve yüksek hızlı savaş uçaklarının yer aldığı 

sınıftır. 

* E sınıfı: Küçük ölçekli kargo dronları veya kişisel dronların yer aldığı sınıftır 

▪ Uçuş için gerekli koşullar sağlanmadığı sürece (Şarj, hava durumu vb.) kesinlikle uçuş 

yapılmayacaktır. Yapılamayan uçuşun yerine hızlıca yapay zekâ ile kara rotası 

belirlenerek hedefe en kısa sürede ve güvenli olarak ulaşması sağlanacaktır.  

▪ Uçuş anında araçların oluşturacağı türbülanstan dolayı güvenli uçuş mesafesi yatay 

uzaklığı 5000 feet (1.524 km) ve dikey uzaklığı 100 feet (30 mt) olmak zorundadır.  

Kalkış, iniş ve ilgili otoriteler tarafından belirlenen alanlar hariç VFR trafikler şu şekilde 

uçmalıdır;  

▪  Şehir, yerleşke ve insanların yaşadığı uçuşa açık olan bölgelerden, araç merkez olacak 

şekilde 150 m çap içerisinde kalan alanda bulunan en yüksek yükseltiden 30 m’den az 

olmayacak şekilde yükseklikte uçmalıdır.  

▪ Şehir, yerleşke ve insanların yaşadığı uçuşa açık olan bölgeler hariç, yer yüzeyi ve su 

birikintileri (Nehir, Göl, Deniz vb.) üzerinde 150m(500ft) den az olmayacak şekilde 

uçulmalıdır. 

▪ Şehir, yerleşke ve insanların yaşadığı ve yoğunlukla bulunduğu bölgelerde iniş için 

belirlenen alanlar haricinde iniş yapılamaz. 

▪ Uçan araçlar standart yarım daire kuralına göre uçacaklardır. Standart uygulanan yarım 

daire kuralları Doğu/Batı şeklinde belirlenmiştir ve bu kural ile doğu batı yönünde 

dikeyde gerekli tahsis sağlanacaktır. Bu kuralın uçuş seviyeleri: 

o Hava aracınızın rotası 0° ve 179° arasında ise, uçuş seviye uçuş seviyesi veya 

irtifası tek olmalıdır. 

o Hava aracınızın rotası 180° ve 359° arasında ise, uçuş seviye uçuş seviyesi veya 

irtifası çift olmalıdır. 

 

3.2.2. Araçların Haberleşmesi 

Kullanıcı, Kalkış ve iniş için gerekli izinleri merkezi sistem biriminden onay almak 

zorundadır. Hem merkezi sistemle hem de seyir halindeki diğer araçlarla haberleşip, 

çarpışmalarını önlemek için DSRC (Dedicated Short Range Communication) sistemi araca 

eklenecek ve V2V(vehicle to vehicle) haberleşmesi kullanılcaktır. Kısa mesafeli 

haberleşmelerde kullanılan sistem, belirli bir mesafe içerisindeki diğer araçları ID 

numaralarından tanımlayıp sistemde görüntülemektedir. Aynı zamanda kullanıcı panelinden 

sürücü bunu görmektedir. Bu sayede araç, otomatik olarak gerekli konum ve hız ayarlamasını 
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sağlayacaktır. DRSC sitemi, engeller(yüksek binalar gibi) olsa bile hızlı iletişim sağlayabilir 

ve kötü hava koşullarında da çalışmaya uygundur.   

3.2.3. Araca Biniş ve İnişin Nasıl Olacağı 

Aracın boyutları göz önüne alındığında hem kullanıcının evine yakın bir konumda park edip 

rahatça inip binmesi, hem de varılacak konumdaki iniş için özelleşmiş alanlar belirlenmesi 

gerekir. Bu alanlar sayesinde kullanıcının iniş alanı aramasına gerek kalmayacak. İniş ve kalkış 

yaparken kullanılacak olan UAP (Uçan Araba Park) alanları yapay zeka sayesinde tespit 

edilmektedir. İniş için uygunluk durumu kontrolü (uygunsa 1 değise 0) içinse görüntü işleme 

teknikleri kullanılacaktır. Uygunluk durumununa (alan üzerinde herhangi bir nesne tespiti iniş 

için uygun değildir) göre merkezi sistemin de izni dahilinde gerekli rotayı çıkarıp iniş/ biniş 

için uygun manevrayı yapacaktır. Yan yana konumlandırılmış park alanlarındaki araçların zarar 

görmemesi için 4.5m çapında bir park alanı iniş için yeterli olacaktır. Belirlenen park alanları 

normal araçlar için uygun olmayıp uçan arabalar için özelleşmiş bölgelerdir. 

 

Şekil 14:Uçan Araba Park alanı simgesi örneği 

 

Şekil 15:İniş Alanı Tespit Algoritması 
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Şekil 16:Uçan Arabalar İçin Merkezi Durak ve Otopark (UAP 

Şekil 14’te aracımız için kalabalık ve yoğun şehirleşmenin olduğu yerleşim yerlerinde aracın 

iniş pisti veya park yeri bulamaması sebebiyle böyle bir sistem düşünülmüştür. Sistemdeki 

dönerli mekanizma sayesinde en üstteki araç en alta en alttaki araçta en üste çıkabilmektedir. 

Şehrin kalabalık bölgelerinde kalkış için yeterli alanın bulunmadığı zamanlarda araç durağın 

en alt kısmına binecektir sonrasında mekanizma dönerek aracı en üst konuma çıkaracaktır 

böylelikle araç en üst kısımdan uçuş moduna geçerek istenilen konuma gidecektir. İniş için ise 

araç sisteme bildirim göndererek platformun üst kısmının boş hale gelmesini sağlayacaktır daha 

sonra otonom bir şekilde platforma inişini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirilen iniş sonrasında 

kişi aracını bırakarak gitmek isterse araç orada park halinde kalacak ya da aracı ile gitmek 

isterse platform dönme mekanizması ile aracı en alt konuma getirecek ve kişi aracı ile 

ayrılabilecektir. 

Şekil 14’ te gösterilen platform ile şehirde sabit duraklar sağlanmış olup kalabalık kesimlerde 

güvenli iniş ve kalkışı sağlayacaktır ayrıca havalimanı uçan araçların belirli  mesafeden (5 km) 

ve yükseklikten (120 mt) yaklaşması yasaktır bu sebeple havalimanı yakın ama diğer uçan 

araçları tehlikeye atmayan bir durak konumlandırılarak inişten sonra hızlıca havalimanına 

geçişi sağlanabilecektir. 

3.2.4. Rota Planlamanın Nasıl Yapılacağı 

Tam otonom olan araç, kullanıcı tarafından konum bilgisi sesli veya yazılı bir şekilde 

navigasyon sistemine girilmelidir. Yapılan seçime göre harita üzerinden en kısa mesafeyi 

kullanıcıya sunmaktadır. Kısa mesafede motor sensörlerle, uzun mesafede RADAR ve LİDAR 

sistemleri kullanılarak aracın bulunduğu konuma göre havadaki diğer araçların konumu tespit 

etme ve yeryüzündeki nesnelerin 3 boyutlu haritalama işlemi gerçekleştirilecektir Seyahat 
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sırasında daha uygun bir rotanın çıkma durumunda veya kullanıcı tarafından varış noktasının 

değiştirilmesi durumunda sistem yeniden haritalandırma işlemi yapıp sürüşe devam edecektir. 

 

Şekil 17: Rota oluşturma Algoritması 

3.2.5. İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki 

Verilen senaryo gereğince 4 mevsime de uyumlu olan aracımız hava sürüşüne uygun olmayan 

durumlarda (dolu yağışı, sisli.. ) aracın trafiğe çıkmaması önerilmemektedir. Sürüş esnasında 

meydana gelen kötü hava şartları tümleşik sensörlerin hava için uygun verileri göstermediği 

durumlarda algılanmaktadır. Doğru verileri almadığı zaman sistem sürüşe izin 

vermemektedir.Aynı zamanda ambulans özelliği taşıyan aracımız olası doğum, kaza gibi 

beklenmedik durumlarda sürücünün fiziksel veya sesli bir biçimde komut vermesiyle acil iniş 

güvenli bir şekilde harita üzerinde bulunan en yakın UAP alanını tespit ederek 

gerçekleştirilecektir. 

 

Şekil 18: navigasyon Algoritması 
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4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL 

4.1. Üretileibilirlik 

Uçan Araba ASUMAN’ın tasarımı, üretim maliyeti, süresi, proses kolaylığı, DFA ( Montaj 

odaklı tasarım), DFR ( Geri dönüştürülebilirlik için tasarım) , ilkeleri göz önüne alınarak 

yapılmış , maruz kalacağı zorlu hava şartlarına ve yüklere dayanım, hafiflik, verim ve son 

kullanım performans kriterleri değerlendirilerek malzeme ve üretim yöntemleri seçilmiştir. 

4.1.1. Aracın İç İskeleti ve Üretimi 

Metal matrisli kompozitlerin (MMK) kullanımı tercih edilmiştir. MMK’ler , takviye elemanı 

olarak seramik liflerin yüksek elastise modülü ve matris olarak metallerin yüksek 

süneklik,darbe dayanımı gibi özelliklerinden  dolayı başta havacılık,otomotiv olmak üzere 

birçok alanda kullanılmaktadır. MMK'ler, monolitik metallerle karşılaştırıldığında,  , yüksek 

mukavemet/yoğunluk oranına, düşük sürünme oranına ,yüksek yorulma dayanımı, düşük ısıl 

genleşme katsayısı gibi özelliklere sahip olduğu gözlenmiştir. Aracın iskeletinde kullanılacak 

kompozitte matris, en yaygın olarak kullanılan ve  en hafif metallerden biri olan alüminyum , 

takviye elemanı olarak SiC, BC tercih edilmiştir. 

Tablo 9: Gövde Malzemesi Karşılaştırması 

 

Tablo 10: Matrislerinm Karşılaştırması 

 

Özellikler Çelik-Demir Kurşun Magnezyum Al matrisli 

Kompozit 

Isıl iletkenlik 3 2 3 4 

İşlenebilirlik 4 3 2 5 

Sürdürülebilirlik 3 3 3 5 

Korozyon direnci 5 4 4 4 

Mukavemet 4 3 5 5 

Aşınma direnci 3 4 3 4 

Maliyet 3 1 4 2 

Süneklik 2 2 3 5 

TOPLAM 27 22 27 34 

 

ÖZELLİKLER / 

ÜRÜN 

Al Matrisli 

(AMK) 

Polimer Matrisli 

(PMK) 

Seramik Matrisli 

(SMK) 

Takviyesiz Al 

Mukavemet 4 3 5 1 

Rijitlik 4 3 5 2 

Sürtünme Direnci 4 2 5 3 

Aşınma Dayanımı 3 1 5 2 

Tokluk 3 2 1 5 

Süneklik 3 2 1 5 

Üretim 3 5 1 5 

Dayanım 4 3 5 2 

TOPLAM 28 21 28 25 
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Tablo 11: Matrislere Göre Üstün ve Eksik Yönler 

ÜSTÜN YÖN EKSİK YÖN 

Takviyesiz Al Alaşımlara göre 

▪ Yüksek Mukavemet 

▪ Yüksek Rijitlik 

▪ Sürtünme Direnci 

▪ Düşük Tokluk 

▪ Düşük Süneklik 

▪ Üretim Zorluğu 

Polimer Matrisli Kompozitlere Göre (PMK) 

▪ Çapraz Mukavemet 

▪ Yüksek Tokluk 

▪ Yüksek Dayanım 

▪ Yüksek ısıl iletkenlik 

▪ Az Tecrübe 

▪ Yüksek Maliyet 

Seramik Matrisli Kompozitlere Göre (SMK) 

▪ Yüksek Tokluk 

▪ Yüksek Süneklik 

▪ Üretim Kolaylığı 

▪ Düşük Maliyet 

▪ Yüksek Dayanım 

Yukarıda bahsedilen  Al esaslı MMK ‘in (AMK)  üstün özellikleri nedeniyle aracın iskeletinde 

kullanımı uygun görülmüştür. SiC, B4C (whisker,kısa fiber) takviyeleri ile özellikleri 

iyileştirilip,  döküm, toz metalurjisi, infiltrasyon teknikleri kullanarak üretimi yapılması 

öngörülmüştür. 

4.1.2. Aracın Gövde Malzemesi ve Üretimi 

Polimer matrisli elyaf takviyeli kompozit, malzeme olarak seçilmiştir. Polimerlerin düşük 

yoğunluk, korozyon ve darbe direnci gibi özelliklerinden dolayı gövedede kullanılacak olan 

elyaf takviyeli kompozit malzemesinin matrisi olarak seçilmiştir. Matris olarak, geri 

dönüştürülebilirlik, yüksek mekanik dayanım , düşük yoğunluk,proses süresinin daha kısa 

olması nedeniyle termoplastik bir matris seçilmiştir. Gövde ve dış kısımlarda termoplastik bir 

polimer olan  polietereter keton (PEEK) matrisli  ve karbon lifi takviyeli polimerik kompozit 

malzeme kullanımı öngörülmüştür. PEEK, yüksek basma, çekme ve burulma dayanımı, 

boyutsal kararlılık ,aşınma, nem ve kimyasal direnç sunar. İşlenmesi kolaydır ve karbon lifi ile 

kullanılması durumunda bu özellikler optimum seviyeye çıkmış olur. 

Tablo 12: iç iskelet Malzemesi karşılaştırması 

 

PEEK matrisli karbon lif takviyeli kompozitler, yapısal uygulamalar başta olmak üzere 

neredeyse bütün mühendislik alanlarındaki gelişimi gün geçtikçe hız kazanmıştır. Matris bazlı 

sınıflandırılmasında en çok kullanılan kompozitlerden biri olan metal matrisli kompozitler 

(MMC) genellikle metal, seramik, organik bileşikler ile takviyelendirilir ve ana metale kıyasla; 

yüksek çekme mukavemeti, tokluk, sertlik, düşük yoğunluk ve iyi aşınma direnci gibi 

özellikleri iyileştirilmiş olur. Metal matrisli kompozitlerde takviye olarak en çok kullanılan 

 PEEK DİĞER 

ÖZELLİKLER/ÜRÜN PEEK 
PEEK 

CF30 

PEEK 

GF30 
naylon teflon asetal PPS 

Esneklik Modülü 3 5 4 1 0 2 1 

Yoğunluk 3 3 3 1 5 4 4 

Çekme kuvveti 0 5 5 4 1 3 3 

TOPLAM 6 13 12 7 6 9 8 
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dolgulardan birisi SiC (Silisyum Karbür), matris ise aluminyumdur. Metalin yüksek termal 

iletkenliğinin ve seramiğin düşük CTE'sinin (termal genleşme katsayısı) faydalarını 

birleştirerek aşınma direncini, tokluğu ve sünek mukavemetini artırır ve dolayısıyla 

helikopterin gövde kısmında kullanılmaya uygun bir malzeme haline gelmiş olur.AMC’lerin 

endüstriyel ölçekte üretimi için birincil süreçler iki ana grupta sınıflandırılabilir. Bu işlemler, 

işleme sırasında metalik matrisin sıcaklığına göre sınıflandırılır: 

a) Sıvı Hal Süreçleri 

b) Katı Hal Süreçleri 

Sıvı döküm tekniğinde partiküller döküm ve katılaşmadan önce sıvı metal üzerine mekanik 

olarak iyi bir şekilde dağılır. Böylelikle kompozitlerin işlenmesindeki en önemli zorluklardan 

biri olan hatasız, homojen bir mikro yapı elde etmek, mümkün olur. Bu yöntemler genellikle 

uygun maliyetlidir. 

4.2.1. Squeeze Casting Yöntemi 

Sıkarak döküm (Squeeze Casting) yerçekimi ve basınçlı dökümü birleştiren bir işlemdir. Genel 

olarak, erimiş metal önceden ısıtılmış bir kalıba dökülür. Doldurma tamamlandığında, erimiş 

metal kafaya yavaşça yüksek basınç uygulamak için bir tokmak kullanılır , kontrollü bir 

soğutma işlemi ile istenen özellik ve boyutta parçalar üretilir. 

Sahip olduğu birçok avantaj nedeniyle kritik ASUMAN uçan araba tasarımında kullanılmasına 

karar kılınmıştır. Bu avantajlar: 

• Düşük işletme maliyetleri, 

• Düşük büzülme gözenekliliği, 

• Yüksek metal verimi, 

• Mükemmel yüzey kalitesi. 

• Büzülme porozitesinin olmaması. 

• Daha erken çevrim süreleri 

• İnce kalıp kaplamaları ve yüksek kaliteli yeniden kullanılabilir kalıpların kombinasyonu 

ile iyi boyutsal tekrar üretilebilirlik 

• Genellikle yerçekimi ile dökme kompozitin %50'si miktarına indirgenen parçacık 

boyutu ile daha iyi mikro yapı dolayısıyla daha iyi mekanik özellikler 

• Besleyiciler veya yükselticiler gerekli değildir ve bu nedenle metal israfı olmaması 

• Boyutsal hassasiyet, olağanüstü yüzey kalitesi, net şekil 

Mekanik ve mikro yapı özellikleri karşılaştırıldığında, Al-% 8'lik SiC partikülleri, soğuk 

döküm, kum döküm ve sıkıştırmalı döküm yöntemleri ile üretilmiştir [19]. Soğuk ve kum 

döküm ürünleri mikro yapının tane boyutunda artmıştır, bu nedenle mühendislik ve 

mühendislik dışı uygulamalar için daha az kaliteli parçalarda soğuk ve kum döküm 

kullanılmaktadır, ancak sıkma döküm verimleri yüksek mükemmellik gerektiren endüstriyel 

taleplerde döküm halinde kullanılabilir durumda kalabilmektedir.Tasarımı, üretim maliyeti, 

süresi, proses kolaylığı, DFA (Montaj odaklı tasarım), DFR (Geri dönüştürülebilirlik için 

tasarı), ilkeleri göz önüne alınarak yapılmış, maruz kalacağı zorlu hava şartlarına ve yüklere 

dayanım, hafiflik, verim ve son kullanım performans kriterleri değerlendirilerek malzeme ve 

üretim yöntemleri seçilmiştir. 
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4.1.3. Aracın Kokpit Malzemesi ve Üretimi 

Kokpit kısmında kullanılan malzemelerde, yanmazlık, ses sönümleme özelliği ile gürültü 

azaltımı, hafiflik, yeterli mekanik dayanım, geri dönüştürülebilir ekolojik malzemeler ile 

istenen performansın sağlaması ve kullanıcıya optimum konfor sağlanması amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda aracın iç dizaynında, kaplamalarda, iç aksamda, kevlar ve keten lifi takviyeli epoksi 

reçineli hibrit bir kompozitin sandviç yapıda kullanılması düşünülmektedir. Sandviç yapılı 

kompozitler, yüksek mukavemet-ağırlık oranları ve uygun tasarımlarla çok işlevli 

olabileceğinden tercih edilmiştir. Geri dönüşüme olan ilgi ve duyarlılığın her alanda olduğu 

gibi yüksek performanslı malzemelerde de artması, alternatif kullanımlarının gündeme 

gelmesini sağlamışıtr. Bu doğrultuda doğal liflerin, sentetik liflerle tam olarak yer değiştirilmesi 

mümkün değilse de araçta kompozit yapı içerisinde kullanımı ile malzemelere ekolojik 

değerlerin kazandırılması amaçlanmıştır.  Kompozit yapılarda kullanılan doğal liflere 

bakıldığında sahip olduğu yoğunluk, mekanik özellikler ve özellikle sandviç yapı içerisinde 

gösterdiği ses absorblama yeteneği ile en uygun takviye elemanı keten lifi olarak seçilmiştir. 

Yüksek alev direnci ve yüksek mekanik dayanımı ile bilinen Kevlar, keten lifine takviye olarak 

az bir miktarda kullanılacak ve istenen özellikleri veren hibrit bir kompozit yapı 

oluşturulacaktır.  

 

Şekil 19: İç Malzeme Sandviç Yöntemi 

Böylelikle kullanılacak keten/kevlar/epoksi sandviç kompozit ile hem yanmazlık, hem nem 

absorblama, mekanik vb. özellikler iyileştirilmiş hem de ses absorblama, özelliği ile kabin 

içerisinde gürültü azaltımı sağlanmış olacaktır. 

4.1. tasarım görselleri 

Araç kabuk tasarımında,  aerodinamik fayda gözetilerek tasarlanan “karakter çizgileri”, yan 

görünüşlerde araca ikonik bir silüet oluşturmaktadır. “İkonik Tasarım” ile araç tasarımının, 

hafızalarda uzun süre yer etmesi ve eskimeyen tasarım niteliğine ulaşması hedeflenmiştir. 

Aracın karada yürüyen aksamının etrafı kabuk içerisine alınıp saklanarak fütüristik tasarım 

elde edilmiştir. Tekerlekleri kapatan kabuk için tekstil bazlı esnek bir malzeme düşünülmüş, 

manevralar neticesinde sağ ya da sola doğru oluşan tekerlek hareketlerinden enerji 

kazanılması fikri ele alınmış ve onun ön hazırlığı yapılmıştır.  Kasis vb bölgelerden geçişi 

sırasında aracın zarar görmesi engellenmiştir. 
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4.1.1. Kavramsal Tasarım 

 

4.1.2. Teknik Resim 
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4.1.3 dış görünüm 

 

Şekil 20: asuman uçuş modu üstten görünüm 

 

Şekil 21: asuman uçuş modu ön perspektif görünüm 
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Şekil 22: asuman uçuş modu önden görünüm 

 

Şekil 23: asuman uçuş modu arka perspektif görünüm 
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Şekil 24: asuman uçuş modu yandan görünüm 

 

Şekil 25: asuman kara modu üstten görünüm 
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Şekil 26: asuman kara modu ön perspektif görünüm 

 

Şekil 27: asuman kara modu önden görünüm 



 

40 | S a y f a  
 

BTU ARD – ASUMAN Takımı 

 

Şekil 28: asuman kara modu arka perspektif görünüm 

 

Şekil 29: asuman kara modu yandan görnüm 
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4.1.4. iç görünüm 

 

Şekil 30: iç görünüm önden 

 

Şekil 31: direksiyon ve dijital gösterge panelinin gösterimi 
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Şekil 32: araca iniş biniş gösterimi 

 

Şekil 33: direksiyon sistemi 

4.1.5. Araç CFD Analizleri 

Uçan Arabanın Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi (HAD, CFD) 

Pervane geometrisinin karmaşık olmasından dolayı mesh sayısı yüksek olduğu için pervane 

geometriden çıkarılarak uçan arabanın CFD analizi gerçekleştirilmiştir. Pervanesiz uçan 

arabanın gövdesi Şekil 34’de görülmektedir. Geometriye 356 bin mesh atılarak, geometri 

analize hazır hele getirilmiştir. 

Analiz için havanın yoğunluğu 1.225 kg/m3 ve vizkositesi 1.7894e-05 kg/ms olarak alınmıştır. 

Sınır şartları için ise; uçan arabanın maksimum hızı 227 km/h (63.0556 m/s) olarak kabul 

edilmiştir. Analiz için termal etkiler ihmal edilmiştir. CFD analizi için k-epsilon modeli 

seçilmiştir.   
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Şekil 34:Uçan arabanın gövdesi 

Şekil 35’de basıç kontürleri görülmektedir. Uçan arbanın ön uç kısmında basınç maksimum 

olarak hesaplanmıştır. Beklenildiği gibi bu nokta durma noktası olarak adlandırılmaktadır.  

Şekil 36’te ise hız kontürleri görülmektedir. Akım çizgileri ise Şekil 37’te görülmektedir.  

 

Şekil 35: Basınç Kontürleri 
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Şekil 36:Hız kontürleri 

 

Şekil 37: Akım çizgileri 

 

4.1.6. Araç FAE Analizleri  

Uçan Arabanın FEA Analizi 

Rotorlar, CFD analizinde olduğu gibi burada da çıkarılmıştır. Uçan arabanın içindeki iskelet, 

yakıt deposu gibi aksamlar dahil edilmeden FEA analizi gerçekleştirilmiştir. Uçan arabanın 

malzemesi polimer matrisli karbon fiber olarak seçilmiştir. Bu kompozit malzeme için mekanik 
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özellikler tanımlanırken izotropik lineer malzeme kabulü yapılmıştır ve yoğunluğu 1.76-1.85 

g/cm3, elastisite modülü 220 GPa, poison oranı 0.25 ve kayma modülü 88 GPa olarak 

tanımlanmıştır. Uçan araba alt noktadan sabitlenerek, her bir kanattaki rotorun itki kuvveti 4415 

N olarak girilmiş ve analiz gerçekleştirilmiştir. Şekil 38’de sabitlenen ve kuvvetin etkidiği 

noktalar kırmızı renkte görülmektedir. Bu kuvvet altında oluşan deformasyon Şekil 39’de 

görülmektedir. Bu şekle göre çok fazla deformasyon oluşmadığı tespit edilmiştir. Şekil 40’te 

ise Von-Mises gerilmesi görülmektedir. Gerilmenin rotor etrafında yığıldığı görülmektedir. 

Bu CFD ve FEA sonuçları ön sonuç almak için yapılmıştır. Tüm bileşenleri ile birlikte hem 

CFD hem de FEA analizi yapılarak gerçek değerler bulunmalıdır. Ancak bunu yapabilmek için 

güçlü iş bilgisayarlarına ve yeterince uzun hesaplama süresine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

imkanlar elimizde olmadığından dolayı, analizlerde bu sadeleştirilmelere gidilmiştir. 

 

Şekil 38:Sabitlenen ve kuvvetin etki ettiği bölgeler 

 

Şekil 39:Deformasyon 



 

46 | S a y f a  
 

BTU ARD – ASUMAN Takımı 

 

Şekil 40: Von-Mises Gerilmesi 

Tasarımı yapılan uçan araba ASUMAN’da üç adet NACA profili kullanılmıştır. Bunlar 

NACA012, NACA2412, NACA4412 profilleridir. Bu üç NACA profilinin CFD analizi 

yapılmıştır. Şekil 41’te hız kontürleri ve basınç kontürleri görülmektedir. NACA0012’de akış 

ayrılması NCA2412 ve NACA4412’ye göre daha arka noktadan olmaktadır. Bu 

NACA0012’nin kamburluğunun diğer iki NACA tipine göre daha az olmasından dolayıdır. 

NACA0012’de daha az kaldırma kuvveti oluşmasının nedeni budur. Şekil 41’deki basınç 

kontürleri de bunu doğrulamaktadır. 

 

Şekil 41:Hız Kontürleri VE Basınç kontürleri  a) NACA0012, b) NACA2412, c) NACA4412 
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Bahsi geçen 3 Naca tipinin palalarda rotora yakın olan kısmın kalın, uç kısmın ise daha ince bir 

naca tipi olması gerktiğine karar kılınmıştır. Böylece gürültü emisyonu ve gereksiz güç tüketimi 

azaltılırken, manevra kabiliyeti yükseltilmiştir. 

4.2. ölçeklendirilmiş model 

Ölçeklendirilmiş modelin tasarlanması sürecinde ilk olarak 3b yazıcı tarafından aracın 

kavramsal katı modeli çıkartılmıştır.  

BÖLGE MATERYAL YÖNTEM 

Araç İskeleti  Al alaşım Kum Döküm 

Tekerlek ve RAT PLA 3B baskı 

Gövde Karbon fiber - Epoksi El Yatırması / Vakum inf. 

 

4.2.1. Kavramsal ölçeklendirilmiş model 

 

4.2.2. Nihai Ölçeklendirilmiş Model 

Ağustos ayı itibariyle Elyatırması yöntemi kullanılarak aracın epoksi polimer matrisli 

karbonfiber kompozit malzeme ile üretilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda aracın kalıpları 3b 

yazıcıdan çıkartılmış olup arka alt kısmının el yatırması yöntemi ile üretimi aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir. Üretim Sürecinde kullanılcak olan el yatırması işlemine dair uygulama maddeleri 

aşağıda yer almaktadır.Kalıbın porüzsüz bir yapıya ulaşmasını sağlamak için araba sanayisinde 

kullanılan vax kullanılmıştır. Zımparalama işlemlerinin ardından prüzsüz bir yapı elde 

edilmiştir. Kanat montajı vidalama yöntemi ile yapılırken, aracın kapılarının açılış 

mekanizması menteşeler ile sağlanacaktır.Sürenin verimli kullanılması halinde hareketli olması 

planlanan tüm organlar gömülü sistem kurularak otonom bir biçimde hareketi sağlanacaktır. 

 

Şekil 42: el yatırması işleminin uygulanması 
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Şekil 43: el yatırması işlemi işlem basamakları 

4.3. simülasyon 

Aracın hareket algoritmasını kullanarak havada ve karada nasıl bir yol izlediğini, katlanılabilir 

özelliklerini ve iniş/kalkış mekanizmalarını görmek için simülasyonu Unity programı üzerinden 

tasarladık. Verilen senaryo gereğince bir tarafı sıkışık yüksek binalardan oluşan diğer tarafı ise 

alçak ve daha geniş araziler barındıran içerisinde UAP alanlarının da olduğu yapay bir ortam 

hazırladık. Visual Studio ile eşzamanlı biçimde çalışan simülasyon programımız UnityEngine 

System.Collections gibi fonksiyonlar kullanılarak C# dili üzerinden kodlanmıştır. Hazırladığı-

mız simülasyon sayesinde aracın gerçek zamanlı olarak şehir ve yol planlarına nasıl uyum sağ-

ladığını öngörmüş olduk. 
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4.4. animasyon 

Kurgulanan şehir senaryosu ve belirlenen “Uçan araba ekosistemi” göz önünde bulundurularak 

hazırlanacak olan simülasyon için çeşitli CAD/CAM programlarından yararlanılacaktır. 

Belirtilen A şehri çeşitli 3D Modelleme yazılımları ile modellenecek ve  aracın 3D modeli 

belirlenen senaryoya uygun olarak  hareket ettirilecektir. Simülasyonda uçan araba şarj dolum 

istasyonları, yolcu indirme bindirme istasyonları ve hava ulaşımı sahnelerine yer verilecektir. 

Aracın ayrıca özel bir tanıtım videosu oluşturulacaktır. Modelleme ve animasyon/simülasyon 

için yararlanılabilecek yazılımlar;  Autodesk 3DsMaxStudio, Rhinoceros, Sketchup Pro, 

Lumion Pro, Unreal Engine, Blender ve Unity olarak belirlenmiştir. Yapılan ön araştırmada 3D 

modelleme için özellikle Rhinoceros ve 3dsmax yazılımından yararlanılabileceği, animasyon 

ve simülasyon oluşturmak için Unity, Unreal Engine ve Blender oyun motorlarının daha verimli 

olacağı görülmüştür.  

 

Şekil 44: şehir içi uçuş anı yan görünüm 

 

Şekil 45: şehir içi uçuş anı ön perspektif görünüm 
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Şekil 46: şehir içi uçuş anı arka perspektif görünüm 

 

Şekil 47: şehir içi uçuşa hazırlık karada ön perspektif görünüm 

 

Şekil 48: şehir içi karada kara modu ön perspektif gönünüm 
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