
  1 

[ŞAHİNBEY KÜLTÜR] 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 

UÇAN ARABA TASARIM YARIŞMASI 

FİNAL TASARIM RAPORU 

 

 

 

TAKIM ADI: ŞAHİNBEY KÜLTÜR 

BAŞVURU ID: #81276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2 

[ŞAHİNBEY KÜLTÜR] 

 

İçindekiler 
 

1. DETAY TASARIM ÖZETİ ............................................................................................................ 3 

1.1. Sistem Tanımı .......................................................................................................................... 3 

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri .................................................................................... 3 

1.3. Nihai Sistem Mimarisi ............................................................................................................. 4 

1.4. Alt Sistemler Özeti .................................................................................................................. 4 

1.5. Uçuş Zarfı .............................................................................................................................. 11 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ ........................................................................................ 11 

2.1. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği .......................................................................... 11 

2.2. Gürültü Azaltma .................................................................................................................... 12 

2.3. Aracın Güvenlik ve Emniyeti ................................................................................................ 12 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ ............................................................................. 13 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları .................................................................................................. 13 

3.2. Hava Trafik Yönetimi Sistemi............................................................................................... 15 

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL ........................................................................ 23 

4.1. Tasarım Görselleri ................................................................................................................. 23 

4.2. Ölçeklendirilmiş Model ......................................................................................................... 28 

4.3. Simülasyon ............................................................................................................................ 30 

 

  



  3 

[ŞAHİNBEY KÜLTÜR] 

 
1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

 

1.1. Sistem Tanımı  

Son dönemde fütüristik uçan araba konsepti araçları sıklıkla görüyoruz. Uçan araba, hem kara-

dan hem de havadan ulaşım sağlayan bir tür kişisel hava aracı veya yola çıkılabilir uçak olarak 

tanımlanır. Takımımızın 2021 Teknofest uçan araba serbest kategorisinde tasarlamakta olduğu 

aracı, fütüristik yaklaşımlardan bi nebze uzak ve sonuç olarak olabildiğince realist bir şekilde 

tasarlanmaktadır.4 teker 4 pervane 2 yolcu taşıma kapasiteli Uçan araba tasarımımız birçok 

sistem ve disiplinin bir araya gelmesi ile meydana gelmektedir. Nefes kesen tasarımın en dikkat 

çekici özelliği karada araç altına gizlenen pervaneleridir. Araç tasarımımızın sistem tanımını 

üç ana başlık halinde tanımlamak gerekmektedir. Bunlar başlıca mekanik sistemler, elektronik 

alt sistemler, yazılım sistemleridir. Uçan arabamız kara ortamında bir elektrikli araçtan farksız 

donanımlara ve hareket algoritmalarına sahiptir. Bu sayede şehir içi yoğun trafiklerde çoğu ta-

sarımdan farklı olarak yüksek bir manevra kabiliyetine sahiptir. Aracımızın bu özelliği gündelik 

hayata ve şehir içi trafiğe uyumunu oldukça yükseltmiştir. Aracımız kara ortamındaki hareketi 

ise yüksek kapasiteli bir elektrik motoru ile sağlanmaktadır. Aracımızda diferansiyel, aks seti, 

özelleştirilmiş süspansyonlar ve güvenlik açısından önemli olan karbon şasi bulunması saye-

sinde zorlu arazi koşullarında dahi kullanıcılara keyifli ve güvenli bir sürüş olanağı sağlamak-

tadır. Aracımız beklenildiği üzere çeşitli uçuş görevlerini ve senaryolarını yapabilmektedir. Ta-

sarımımızda aracımıza entegre etmiş olduğumuz dörtlü itici pervane bloğu sayesinde dikey iniş 

ve kalkış yapabilmektedir. Her itici bloğu 1 adet bldc motor ve bu motorlara bağlı 2 adet per-

vaneden meydana gelmektedir. Araç kullanıcı tarafından dikey kalkış yaparak havalanmak is-

tediği takdirde,  kontrol panelinde bulunan uçuş moduna geçirilerek alt motorun tüm enerjisi, 

güç yönetim sistemi üzerinden bağlantısı kesilerek sonlandırılır. Böylece tüm elektriksel güç 

üst itici pervane bloğuna aktarılır. Araç sorunsuz olarak 150m irtifaya ulaşabilmektedir. Zorlu 

hava koşullarına göre bu durum değişiklik göstermektedir.Son olarak aracın üzerinde bulunan 

çeşitli elektronik donanımlar sayesinde araç hem karada hem havada çeşitli haberleşme operas-

yonları da gerçekleştirebilmektedir. 

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 
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1.3. Nihai Sistem Mimarisi  

Aracımız karada ve havada en iyi performansı göstermesi için özel olarak tasarlanmıştır. Ara-

cımızın havada hareketini sağlamak için 4 adet U15XXL KV29 motor kullanılacaktır. İticiler; 

performans, denge ve aerodinamiği en iyi sağlayacak şekilde yerleştirilmişlerdir. Kara sistemi-

miz ise yine aynı şekilde en iyi performans için tasarlanmış olup diferansiyel sistemi gibi karada 

sürüş deneyimini güzelleştirecek, aracın en zor şartlarda bile normal bir arabadan farksız kon-

forlu ve rahat bir sürüş sağlayacaktır. Aracımızın mekanik sistemi ise en sert koşullarda bile en 

iyi performansı vermesi ve en iyi korumayı sağlaması için özel olarak tasarlanmıştır. Aracımı-

zın dış kabuğu özel olarak tabakalı kompozit malzemelerden yapılmıştır. Kompozit malzeme 

hafif, güçlü ve kullanımı kolay bir malzeme olduğu için tercihimiz olmuştur. Tabakalı kompozit 

malzeme farklı elyaf türlerinin birleşmesi olup ısı ve neme dayanıklı yapıya sahiptir. Yüksek 

mukavemet değeri de tercih etmemizdeki büyük etkenler arasındadır. Elektronik sistemlerimiz 

ise güç ve batarya yönetim sistemi, itki ve güdüm sistemi, sensör sistemleri ve haberleşme sis-

temlerinden oluşmaktadır 

1.4. Alt Sistemler Özeti  

 Mekanik sistem mimarisi: 

Mekanik sistemlerdeki tasarlamış olduğumuz tüm bileşenlerimiz aracın hava ve kara ortamında 

sorunsuz şekilde görev yapabilmesi ve üzerine entegre edilecek tüm donanımları muhafaza et-

mesi temel alınarak tasarlanmıştır. Bu noktada dış kabuk gövde tasarımında tabakalı kompozit 

malzeme kullanılmaktadır. Tabakalı kompozitler; tabakalı kompozit yapı en eski ve en yaygın 

kullanım alanına sahip olan kompozit yapı tipidir. Farklı elyaf tiplerine sahip tabakaların bile-

şimi ile çok yüksek mukavemet değerleri elde edilir. Isı ve neme karşı da dayanıklı yapılardır. 

Tercih edilme nedenlerinin başında metallere göre hafif ve aynı zamanda mukavemetli olmaları 

gerekmektedir. Aracın üzerindeki tüm şeffaf parçalarda (camlar, far kapsülleri gibi bileşenler) 

ise cam kaplı polikarbonattan üretilmiş özel camlar kullanmaktayız. 

Elektronik alt sistemler 

Tasarlamış olduğumuz aracımızın elektronik alt sistemleri temel olarak, güç ve batarya yönetim 

sistemleri, itki ve güdüm sistemleri, sensör sistemleri ve haberleşme sistemlerinden meydana 

gelmektedir. 

Batarya sistemleri 

Tasarımımız %100 elektrikli olup ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi elektrik enerjisinden karşıla-

maktadır. Dolayısıyla araç üzerinde kullanılan tüm bileşenler bir batarya ünitesinden beslen-

mektedir. Belirtmiş olduğumuz bu batarya ünitesi aracımız da gerekilen en üst seviyede akım 

ve voltaj değerlerine göre seçilmiştir. Aracımızda kullanılan batarya tipi ise lityum-iyon batar-

yadır. Lityum-iyon piller diğer kimyasallarla hazırlanan pillere oranla çok daha hafiftir. Bunun 

sebebi lityum iyon pillerin doldurulabilme yoğunluklarının en üst seviyede olmasıdır. Sonuç 

olarak aktif kullanılan bir elektrikli araç için yeniden dolum yapabilme sıklığı oldukça önemli-

dir.  
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Lityum-iyon bataryaların döngü(cycle) miktarları oldukça yüksektir. Aynı zamanda Lityum 

iyon piller için hafıza etkisi sorunu yoktur. Dolayısıyla bu pilleri şarj etmek için tam olarak 

boşalmalarını beklemek gerekmez. Ayrıca yine aynı nedenden dolayı şarjı yarıda kesmek pil 

için olumsuz bir etki yaratmaz. Bu pillerin kullanılmadıkları zamanlardaki enerjilerini kaybet-

meleri de uzun sürer. Bu lityum-iyon bataryaların en belirgin kusuru ise, kullanım ömürlerinin 

üretim tarihlerinden itibaren başlamasıdır. Depoda tutulup kullanılmasalar da bu pillerin ömür-

leri her  geçen gün azalır. Belirtmiş olduğumuz tüm tanımlar ve gereksinimlerden dolayı %100 

elektrikle çalışan uçan araba tasarımımızda kullanılacak en uygun batarya tipi lityum-iyon ba-

taryalardır. 

Batarya yönetim sistemleri: 

Aracımızda batarya ünitesini kontrol etmek ve takip etmek için batarya yönetim sistemleri kul-

lanılmaktadır. Aynı zamanda bu sistemler üzerinden istenilen seviyelerde güç ve enerji dağı-

tımları yapılabilmektedir.  Batarya yönetim sistemi (BMS) bir veya daha çok hücreden oluşan 

batarya paketlerinin şarj ve deşarj sırasında denetimini ve yönetimini yapan sistemlerdir. Ba-

tarya paketlerinde akım, gerilim, sıcaklık vb. önemli değerlerin ölçümünü yaparak, optimum 

değerlerin dışına çıkıldığında sisteme müdahale eden yapılardır.  Batarya paketleri hazırlanır-

ken bir batarya yönetim sistemi ve harici bir veri iletim sistemi ile birlikte hazırlanırlar. Ayrıca 

BMS ile hazırlanan Batarya sistemleri kısmında tanımlamış olduğumuz batarya paketleri, ge-

reken değer aralıklarında çalışabilen şarj cihazları ile şarj edilmelidirler. 

Batarya yönetim sistemleri fonksiyonları 

BMS batarya paketlerinin o anki durumlarını gözlemlememizi sağlar. BMS ile gözlemleyebi-

leceğimiz veriler aşağıda listelenmiştir: 

 Voltaj: Paketteki toplam gerilim, tek bir hücrenin voltajı, min.ve maks. hücre voltajları 

 Sıcaklık: Ortalama sıcaklık, soğutma giriş sıcaklığı, soğutma çıkış sıcaklığı, her bir hüc-

renin sıcaklığı 

 Şarj durumu ya da deşarj yoğunluğu: Bataryaların şarj seviyeleri 

 Sağlamlık durumu: Paketin veya herhangi bir hücrenin sağlamlığı 

 Akım: Bataryaların şarj/deşarj süresince giriş ve çıkış akımları  

Ayrıca BMS yukarıda yer alan verilerin hesaplanmasının yanında gerekli karşılaştırmaların ve 

değer hesaplamalarının yapılmasını sağlar. Örneğin: 

 Maksimum şarj akımı 

 Maksimum deşarj akımı 

  Hücrelerde veya batarya paketinde görülen minimum/maksimum voltaj 
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 Son yapılan şarjdan sonra harcanan enerji (kWh) 

 Bir hücrenin iç empedansı 

  İlk kullanımdan itibaren harcanan enerji 

  İlk kullanımdan itibaren toplam çalışma süresi 

  Şarj-deşarj döngü sayısı 

BMS yukarıda kullanıcıya sunulan değerlerin ölçümünü yaparak optimal değerler aşıldığında 

sisteme müdahale ederek sistemin korunmasını sağlar. Gerektiğinde müdahale edebileceği du-

rumlar ise aşağıda sıralanmıştır. 

  Bataryalardan yüksek akım çekilmesi 

 Şarj süresince yüksek gerilimlerin oluşması 

 Deşarj boyunca düşük gerilimlerin oluşması 

 Yüksek sıcaklık 

  Düşük sıcaklık 

 Yüksek basınç (NiMH bataryalarda) 

 Kaçak akım oluşması 

BMS, bataryaların kapasitesini en üst düzeye çıkarmak ve şarj olurken de aşırı şarjı engellemek 

amacıyla batarya paketini oluşturan her bir hücrenin gerilim değerlerinin dengelenmesini sağ-

lar. Herhangi bir hücrede aşırı gerilim ya da düşük gerilim oluşup gerilim dengelerinin bozul-

ması durumunda sisteme müdahale eder ve sistem kesime girer. Gerektiğinde enerjiyi en dolu 

hücreden alarak en az yüklü hücreye transfer ederek dengelenmelerini sağlar. BMS bu şekilde 

sistem üzerinde sürekli bir denetim kurarak sistemde oluşacak bir arıza durumunda meydana 

gelebilecek zararlara karşı arızaya müdahale eder veya sistemi kesime götürür. Bu yüksek ka-

pasiteli ve yüksek maliyetli batarya paketlerinin korunması için son derece önemli bir sistem-

dir.Son olarak aracımızın elektriksel ve elektriksel yapısını oluşturan en temel birim batarya 

yönetim sistemleri birimidir. Tüm elektriksel iletim bu sistemler üzerinden yapılmaktadır. 

Elektronik alt sistemlerin en önemli yapı taşı olmaktadır. 

İtki-Tahrik sistemleri:(Hava ortamı) 

İtki sistemi, bir hava aracının havada hareket etmesini sağlayan mekanik ve elektronik parçalar 

bütünüdür. Bu sistemler, katı yakıtlı, sıvı yakıtlı ve elektrikli olarak üçe ayrılmaktadırlar. Ara-

cımız günlük hayatımızda gördüğümüz drone’lara oldukça benzer bir yapıya sahiptir. Pervaneli 

sistemlerde uçaklarda olduğu gibi bir türbin olmadığı için bu sistemlere itki yerine güç sistemi 

de denilebilmektedir.  
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Uçan arabamızda ise itki sistemi, pervanelerden, motorlardan, ESC’den ve pilden oluşmakta-

dır.Uçan araba tasarımımızın üst itici bloklarında tercih etmiş olduğumuz motor tipi fırçasız dc 

motor olan bldc motorlardır. Fırçasız DC Elektrik Motoru (BLDC), doğru akım voltaj kaynağı 

ile çalışan fırçalar yerine elektronik olarak değiştirilen bir elektrik motorudur. Aracımızın kuru 

ağırlığı 313 kg olup, taşıyabileceği en fazla faydalı yük ağırlığı ise 162 kg’dır. Bu ağırlık para-

metrelerine göre bir bldc motor seçimi yapılmıştır. 

 

Şekil.1  U15XXL KV29 motor  

 

 

Aracımızda kullandığımız bldc motor T-MOTOR firmasının U15XXL Combo KV29 modeli 

motordur. 

 

Şekil 2.  U15XXL motor teknik çizimleri 
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U15XXL KV29 MOTOR ÖZELLİKLERİ 

Motor Materyalleri U15XXL KV29 Ağırlık (incl.cable) 5130g 

Motor Ölçüleri Φ151.5*106mm İç Mukavemet 20m Ω 

Kablo  Emaye tel 200mm Konfigürasyon  36N42P 

Şaft Çapı 25mm Gerilim -Voltaj 12-24sn 

Boşta Çalışma Akımı 2.7A Maksimum Akım 280A 

Maksimum Güç 28KW     

                                       

Pervaneler: 

Kullandığımız motorlara göre en iyi performansı ve istediğimiz itki değerlerini veren pervanede 

tipi T-MOTOR firmasının P62*24’’ pervanesidir.62 inch 24 pitch değerine sahip olan bu per-

vaneler. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Uzunluk 24.2" 

Eğim/derece 7.9" 

Ağırlık 87g(sadece pervane) 

Materyal CF+Epoxy 

Yüzey Parlak 

Tipi Katlanılabilir 

 

Şekil.3 pervane görseli 
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              Şekil 4.  Pervane görseli                                             Şekil 5.  Pervane görseli 

Elektronik hız kontrolcüleri:(Esc) 

ESC ler DC motorları sürmek için kullanılan elektronik devrelerdir. Motorların hızını ve yö-

nünü ESC ile kontrol edebiliriz. Uçan araba tasarımımızda üst pervane bloklarında 4 adet motor 

ve bunlara bağlı 4 adet esc bulunmaktadır. Bu escler sayesinde motorları kontrol edip sürebil-

mekteyiz. Motor ve Esc arasındaki temel bağlantı ise şu şekildedir: 

Motora güç verecek olan batarya ESC ye bağlanır. Motor da ESC ye bağlanır. Ardından sistem 

Esc üzerinden besleme hattına ve Escler üzerinden motorlar enerjilendirilmiş olmaktadır. Esc-

lerin sinyal uçları aracılığı ile de motorlara tüm pozisyon işlemleri uygulanabilmektedir. 

Uçan araba tasarımımızda kullanacağımız Esc motorumuzun tepe akım değeri ve diğer para-

metrelere uygun olarak seçtiğimiz T-MOTOR firmasının FLAME 280A 24S modelidir.         

 

Şekil 6.  Flame 280A HV 



  10 

[ŞAHİNBEY KÜLTÜR] 

 
İtki-Tahrik sistemleri:(Kara ortamı)  

Motorumuz iki temel parçadan oluşmaktadır. Bunlar stator ve rotordur. Üç fazla alternatif akım 

stator kısmına girdi olarak verilir. Sargılardaki bu üç farklı alternatif akım dönen bi manyetik 

alan oluşturur. Bizim motorumuz ise 4 kutuplu bir dönen manyetik alan oluşturur, bu dönen 

manyetik alan rotor cubuklarıyla etkileşerek onları döndürür. Bir indüksiyon motorunda rotor 

devri her zaman dönen manyetik alanın dönüş devrinin gerisinde kalır. Motorumuz ne fırça ne 

de kalıcı mıknatıs içerir, buna rağmen aynı zamanda çokta güçlüdür. İndüksiyon motorunun 

avantajı motorun hızının alternatif akım kaynağının frekansına bağlı oluşudur yani sadece güç 

kaynağının frekansını değiştirerek, tekerlerdeki hızı değiştirebiliriz. Bu basit etken aracımızın 

hız kontrolunu basit kolay ve güvenilir bi şekilde yapmamızı sağlar. Motor hızını kontrol eden 

değişken frekanslı alternatif akım kontrolcüsü tarafından beslenir.Motor devri sıfırdan 15 bin 

devire kadar cıkabilır. Bu elektirikli araçların içten yanmalı araçlara göre en dişe dokunur 

avantajlarındandır. Bir içten yanmalı motor belirli devir aralıklarında verimli güç ve tork 

üretebilir. bunların sonucu olarak indüksiyon motoru doğal olarak hassas motor tepkisi ve 

yüksek güç ağırlık oranı ile içten yanmalı motorlara göre cok daha yüksek perfonmas sunacak-

tır. Motorumuz gücü lityum-iyon pilden almaktadır. Pil doğru akım üretir. Bu yüzden motora 

girmeden önce bu doğru akım alternatif akıma çevrilmelidir. Bunu sağlamak içinde dö-

nüştürücü kullandık. Bu güç elektronigi aygıtı alternatif akım frekansını kontrol ederek motor 

hızını kontrol eder. Öte yandan dönüştürücü alternatif akımın dalga genliginide kontrol ederek 

motorun güç çıkışınıda kontrol etmiş olur. Bu yüzden dönüştürücü bi elektirikli aracın beyni 

sayılır. Güç aktarım sistemine geri dönelim. motor tarafından ürettilen güç tekerlere dişli ku-

tusuyla aktarılır. Aynı zamanda geri viteste bizim aracımızda  oldukça kolaydır, yapılacak tek 

sey motorun güç fazlarım sırasına degiştirek dönen manyetik alanın yönünü değiştirmektir. el-

ektirikli araç şanzımanının tek amacı yoldan kayıp torktan kazanç sağlamaktır. Güç aktarmak-

taki ikinci kısım ise diferansiyeldir. Düşürülmüş hız diferansiyele aktarılır. kullanacağımız dif-

ernsiyel basit açık bir diferansiyeldir. peki bu kadrar gelişmiş bir araçta neden sınırlı kaydırmalı 

diferansiyel yerine acik ve basit bir diferansiyel kullandık ? Çünkü : açık diferansiyel daha 

sağlamdır ve yüksek tork kaldırabilir. Açık diferansiyelin doğurabileceği sorunlar etkili bir 

şekilde iki yolla çözülebilir. Bunlar seçimli frenleme ve güç kaynağını kesmektir. elektirikli 

araçlar sadece bir pedella etkili bir sekide sürüle bidigini biliyormuydunuz? Bu güçlü regener-

ative fren sistemi sayesinde olur. Regenerative firenleme devasa bir kinetik enerjiyi ısıya dö-

nüştürmek yerine, elektirige çevirerek tasarruf eden bir sistemdir. Gaz pedalı bırakıldığı esnada 

regenerative fren devreye girerek yavaşlamayı sağlar. Önemli olan ise regenerative fren 

esnasında aynı indüksiyon motorumuz alternatör yani akım üretici olarak iş görür. Bu durumda 

tekerler indüksiyon motorunun rotorunu çevirir. İndüksüyon motorunda döner manyetik alanın 

dönüş devrinin rotorun hızından yüksek olduğunu biliyoruz. Motoru alternetöre çevirmek için 

ise tek gereken motorun dönüş hızının manyetik alanınkinden yüksek olmasıdır. Dönüştürücü 

burda girdi güç frekansını ayarlar ve döner manyetik alan devrini rotor devrinin altında tutarak 

kırıtik bir iş yapar. böylece stator sargılarında dönüştürücüden gelenden cok daha yüksek bir 

akım oluşur. Üretilen elektirigin alternatif akımdan doğru akıma dönüşü yapıldıktan sonra pile 

geri depolanır. Tekerlerin akımına zıt yönde bir manyetik kuvvet bu esnada rotora uygulanır ve 

bu yüzdende araç yavaşlar. Bu sayede aracın hızı tek pedalda hassas bir sekilde ayarlanabilir. 

Fren pedalı ise tam duruş için kullanılabilir. 
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1.5. Uçuş Zarfı  

Uçuş yöntemi: 

Temel olarak açıklamak gerekirse; uçan arabamız  dört pervanesinin aynı anda, aynı devirde ve 

farklı yönlere dönmesi ile yerden yukarı doğru kalkma hareketi yapar. Pervaneler üzerinde olu-

şan aerodinamik itiş gücü ile aracımız yerden yükselir. Aracın kontrolsüzce salınım hareketinin 

önüne geçebilmek için pervaneler farklı yönlerde çalışarak bir denge kuvveti üretir. Çaprazla-

masına düşünecek olursak ikisi saat yönünde, diğer çaprazda kalan ikisi de saat yönünün tersine 

dönerek helikopterlerde ki kuyruk rotorunun etkisini yaratırlar. Sağa veya sola ekstra bir salı-

nım, motorlara verilecek gücün oranı ile dengelenir ki zaten temel olarak hareket de bu şekilde 

sağlanır. Aracımız motorlara verilen güçlerin orantısına göre üç eksende hareket edebilir. 

  Uçuş aerodinamiği: 

Kalibrasyonları yapılmış standart ayarında ki motorlara aynı anda ve aynı miktarlarda verilecek 

olan güç cihazı sadece yerden kaldırır/indirir. Motorlardan gelen güç ile birlikte pervanelerin 

üzerinde aerodinamik bir kuvvet oluşur. Bu kuvvet havadan ağır cisimlerin havada tutulmasını 

sağlar. Burada esas olan hızdır. Hız cihaz üzerinde aerodinamik oluşturan temel faktördür ve 

bu aerodinamik kuvvet motorların dönüşünün belirli bir seviyeye ulaşması ile sağlanır. Buradan 

yola çıkacak olursak; aracı havada tutunmayı sağlayan, taşımayı üreten pervaneler iken pervane 

dönme hareketini sağlayan, hızı oluşturan kısmın pervanelerin takılmış olduğu motorlar oldu-

ğunu söylemek isabetli olacaktır. 

 
 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ  

 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği  

 

Aracımızda BLDC motorlar kullanılmıştır bunun sebebi fırçasız motorların direkt akım motor-

ları arasında en verimli ve güvenilir olmasıdır. Fırçalı motorlardan farklı olarak arıza olasılığı 

çok düşüktür. Motorlardan birinin arızası durumunda diğer motorlar bunu tolere edecek ve inişe 

geçilecektir.Aracımızda kullandığımız lityum iyon pilleri normal şartlarda sorunsuz çalışmak-

tadır. Pillerimiz yüksek ısıdan izole edilmiştir. Ateşe ve suya karşı korunmuştur. Pillerimizde 

direkt lehimleme yapılmamıştır direk lehimleme lityum iyon pilleri için zararlı olup ısınma so-

runlarına yol açmaktadır. Pillerimiz tamamen delinmemesi ve ezilmemesi gerektiği için koru-

yucu bir katmana sahiptir. Pillerle ilgili oluşabilecek tüm sorunlar çözülmüştür.   
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2.2.Gürültü Azaltma  

Aracımızda BLDC motorlar kullanıldığı için motor gürültüsü minimum derecededir ve bu sa-

yede motor emisyonu çok düşüktür Aracımız, kokpit gürültüsünü ve sürücü ile yolcuların ra-

hatsız olmasını engellemek için yalıtılmıştır. Yalıtım maddesi olarak cam yünü kullanılmıştır. 

Cam yünü kullanılma sebebi,  daha verimli olmasıdır. Bununla birlikte vibrasyon yalıtımında 

da kullanılabildiği için aracın iticilerinin şasi ile bağlandığı kısımlara da cam yünü yerleştiril-

miştir. Bununla birlikte cam yünü ısı yalıtımı da sağlamaktadır bu sayede aracımız hem ısı hem 

de ses hem de vibrasyon yalıtımı yapılmıştır  

2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti  

 

Uçan arabamız havada karşılaşabileceği sorunlarla ilgili her 10 kalkışta bir sürücüler tarafından 

tetkik edilecektir. Sürücülere araçla ilgili temel teknik bilgiler verilecektir. Hava trafik yönetim 

sisteminde belirttiğimiz üzere CAN BUS protokolü üzerinden alınan veriler uçuştan önce yapay 

zeka tarafından kontrol edilip herhangi bir arıza durumunda uçuşa izin verilmeyecektir. Kara 

modunda aracımızın normal araçlardan farksız olduğu diğer bir konu da güvenlik önlemleridir. 

aracımızda her kara taşıtında bulunması gereken emniyet kemeri hava yastığı gibi koruyucu 

önlemler bulunurken frenleme sistemlerimiz de diğer taşıtlar gibi ileri düzeydir aynı zamanda 

aracımızda havada birden fazla motorun bozulması gibi olması ihtimalı çok düşük olan senar-

yolar için de önlemler alınmıştır aracımız büyük çaplı bir sorunda fırlatma koltukları kullanıla-

bilecektir bu şekilde sürücü ve yolcular hayati tehlike olan bir durumda fiziksel hasar almadan 

kurtulabileceklerdir. Ayrıca aracımız biyolojik saldırılara karşı da koruma sağlayacaktır. Her-

hangi bir saldırı durumunda biyolojik saldırı savunma modu devreye girdiği anda, araç gelen 

kirli havayı tamamen filtre edecektir. Böylece yolcu ve sürücü zehirli havayı solumaktan kur-

tulacaktır.Aracımızda veri sağlayan sistemlerden 3’er tane kullanılacaktır. Herhangi bir arıza 

durumunda hangisinin sorunlu olduğu kolayca tespit edilecektir. Arızası durumunda hangisinin 

sorunlu olduğu kolayca tespit edilecek ve doğru bilgiye ulaşılacaktır. 

 

Siber Güvenlik 

Aynı zamanda aracımızın siber güvenlik sorunları oluşması istemediğimiz bir şeydir.Araç bil-

gisayarını yani araç yazılımını sistem dışına açtığımız andan itibaren saldırı riski her zaman 

olacaktır diyebiliriz. Bir otonom araca yapılabilecek saldırılar şu şekilde sıralanabilir: 

 Bir otonom araçta bulunan yaklaşık 100 milyon satır kodun arasına gizlenmiş “stega-

nographic attack” 

 Hardware ve firmware bug ve açıklıkları 

 Sensörleri dinleme/bilgi sızdırma/aldatma 

 Yabancı sensör saldırılar 

 Fiziksel olarak çip müdahaleleri 
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Belirtilen bu saldırıların her birinin önlem alma yöntemlerinin mevcut olması ile birlikte araç 

üzerinde her türlü saldırıyı algılayabilen, saldırıyı gerekli yerlere raporlayabilen, gerekirse aracı 

kapatarak kalkış izni vermeyen ya da hava da iken belirlenen en yakın acil iniş koordinatına 

güvenli bir şekilde inme sağlayan sistem kullanılacaktır. Bu sistemin gelişim sağlayan bir yapay 

zeka aracılığıyla çalışması ise karşılaşılacak her türlü saldırı ve beklenmedik durumun önlen-

mesin de büyük rol oynayacaktır.Bir diğer önemli korunma yöntemi ise iletişimlerin uygun 

şekilde şifrelenmesi olacaktır. Otonom araçlarda günümüzde kullanılan iletişim yöntemi olan 

CAN 1980’li yıllarda tasarlanmıştır. Bu iletişim kimlik doğrulama konseptine sahip değildir. 

Bu sebeple güvenirliği yeterli bir veri iletim  yöntemi değildir. Dolayısı ile aracımızda çift ka-

nallı bir iletişim yapısına sahip olması sayesinde hem 10 kat daha hızlı veri iletimi sağla-

yan  hem de veri iletim kanalı için bir yedeklilik sağlayan daha ucuz bir iletişim yöntemi olan 

FlexRay’i kullanacağız. 

 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ  

 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

Aracımıza uygulayacağımız senaryo şehrin batı tarafında bulunan az katlı binalardan üniversi-

teye olacaktır. Bu senaryoyu seçmemizin nedeni ise yoğun trafik olduğunda bu senaryo araçla 

4 saat gibi çok uzun bir süreye tekabül etmesidir. Bu süreyi en aza indirmek hem eğitim faali-

yetine, dolaylı olarak da sağlık gibi önemli faaliyetlere ulaşımı kolaylaştıracaktır. Ayrıca bu 

süre azalınca şehir sakinleri normal çevreye zarar veren araçlar yerine tamamen elektrikli olan 

uçan arabalarımızı tercih etmeye başlayacaktır. Böylelikle şehirdeki hava kirliliği de azalacak-

tır. 

      Şehrin batı tarafındaki az binalardan üniversiteye olan senaryo şu şekildedir; 

1-)   Aracımız batı tarafındaki yerleşim yerinden Metehan Caddesi üzerinden 50 km/h hızla  15 

dakika boyunca normal trafikte seyrine devam eder. 

2-)  Köprüye yaklaştığında çok kısa zaman önce gerçekleşen  kazadan dolayı trafik yoğunluğu-

nun arttığını gözlemler. 

3-)  Nehir ulaşımı alternatifi düşünür fakat şehrin genel özelliklerine bakıldığında çevredeki 

nehir bataklık haline dönmeye başladığından deniz ulaşımında kullanılan feribotları kullana-

mayacaktır. 

4-)  Şoför uçuş modunu kullanmaya karar verir ve dijital ekranda bulunan kalkış için izin isteme 

butonuna basar. 

5-)   Uçuşa elverişli olduğu ve hava durumunun uçuş için müsait olduğu (şehirde 4 mevsim 

yaşandığından hava şartları bazı durumlarda uçuşa elverişli olmayacağından hava durumu da 

kontrol edilecektir) belirlenir ve uçuş izni araç kartına yüklenir. 
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6-)   Yollarda 1 kilometre aralıklarla bulunan kalkış istasyonlarından en müsait olanına araç 

kartını okutarak girer ve kalkış yapar.(Civardaki en müsait iniş alanı dijital ekrana yansıtılacak-

tır.) 

7-)    Aracımız kalkışını yaptıktan sonra şehirde bir çok araç olduğundan belirlenen kurallarla 

(Gökdelen ve havalimanı gibi uçuşun riskli olduğu yerlerden uçmama, belirli irtifalardan daha 

yüksek veya daha alçak uçmama gibi) 80 km/h hızla 75 dakika seyrine devam eder. 

8-) Uçan aracımız Biruni Caddesi üzerinde, üniversite ve kütüphane arasında konuşlandırılmış 

olan çoklu kullanım alanına gelince izin ister ve pistin etrafındaki ışıklar yeşil olduğundan iniş 

yapar. 

9-)   İnişini tamamladıktan sonra, dönüşte de aracının şarjının dolu olmasını istediğinden şarj 

yeri olan park alanına park eder ve üniversitedeki işini halletmek üzere üniversiteye yönelir. 

 

 
Şekil 7.Şehir Planlı Araç Güzergahı 
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Şekil 8. Araç Güzergahı Akış Diyagramı 

 

3.2.Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

Araçların Havada Hareket Kuralları 

Aracımızın hava seyrinin kontrolü için Hava Trafik Kontrol Merkezi oluşturulacaktır. Bu 

merkez tarafından konulan kuralların başında belirlenen irtifada uçmak gelmektedir. Aracımı-

zın bu kurala uymasını kolaylaştırmak ve kontrol edebilmek için günümüz şartlarında bir çok 

hava aracında kullanılan radar altimetreden yararlanılacaktır. Ülkemiz savunma sanayisine 

büyük katkıları olan METEKSAN’ın ürettiği CRA-201 model altimetre; 750 metre maksi-

mum irtifa , 66 Hz veri güncelleme sıklığı, 16 volttan düşük güç tüketimi, -35°C/+65°C ça-

lışma sıcaklığının yanına yağmur ve sis gibi çevresel olaylara karşı dayanıklılığı ve 850 gram 

gibi oldukça hafif  yapısıyla aracımız için en uygun radar altimetre olacağından bu model kul-

lanılacaktır. Ayrıca kullanılan altimetrenin arıza durumu vb durumlar için yedek de buluna-

caktır. 

 

Şekil 9. Meteksan CRA-201 Radar Altimetre  
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Motorlu taşıtların uyması gereken kurallardan birisi de hız sınırıdır. Tasarladığımız uçan ara-

bamıza da havada seyir halindeyken belli bir hız sınırı uygulanması gerekmektedir.  Bu hız 

sınırını ölçmek ve aşıldığında cezai işlem uygulamak için aracımızın hava akımının düzgün 

olduğu ve harici etkenlerden uzak olan kısımlarına uçaklarda yaygın olarak kullanılan pitot 

tüplerinden konuşlandırılacaktır. PT60 APM model pitot; 0,5-4,5 V çıkış , 21x20x10(mm) airs-

peed modülü, 110x9.8(mm) boyut ve 25 gram ağırlık ile uçan arabamıza en uygun pitot  modeli 

olduğundan bu model pitot kullanılacaktır. Ayrıca herhangi bir arıza durumu için yedek de 

mevcut olacaktır. Pitot çalışma prensibi aşağıdaki gibidir.  

 

Şekil 10. Pito Tüpünün Çalışma Prensibi  

Kara trafiği denetlemesi normal trafik sistemleri tarafından yapılacaktır. Hava trafik denetlen-

mesi için ise ayrı bir komisyon kurulacaktır. Örneğin belirlenen yükseklikten uçmayan araçlar-

daki altimetre sistemi sayesinde komisyona veriler ve arabanın bilgileri gidecektir. Hava trafiği 

kara trafiğine göre daha riskli olduğundan cezalar da daha ağır olacaktır. Belirli bir süre ehliyet 

iptali , aracın trafik çıkışını yasaklama gibi ağır ve caydırıcı cezalar konularak hava trafiğinin 

güvenliği sağlanmış olacaktır. 

Araçların Haberleşmesi 

 Araçlarımızın birbiriyle haberleşmesinde ACAS II sistemi kullanılacaktır. ACAS(Airborne 

Collision Avoidance System),ikincil gözetim radarı (SSR) transponder cihazlarıyla donatılmış 

olan ve pilota potansiyel olarak çarpışacak hava araçları hakkında tavsiyede bulunmak amacıyla 

yerde konuşlu ekipmandan (ATC) bağımsız olarak çalışan SSR transponder sinyallerini temel 

alan bir hava aracı sistemidir.  
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ACAS II ise trafik ikazlarının yanı sıra, dikey çözüm önerileri de sağlayan bir hava çarpışma-

larını önleyici sistemdir. Bu sebeple ACAS II kullanımı hava araçları için daha işlevsel olacak-

tır. 193 ulusal hükümet tarafından Chicago Sözleşmesi'ne (1944) imza atan devletler olarak 

hava taşımacılığında diplomasi ve işbirliğini desteklemek için finanse edilmekte ve yönetil-

mekte olan ICAO tüm ACAS II birimlerinin 1 Ocak 2017 itibariyle 7.1 sürümünü kullanması 

gerektiğini belirtir. Avrupa’da 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren sürüm 7.1 kullanılması zorunlu 

olmuştur. Bu sebeple bizim uçan arabamızda da ACAS II sürüm 7.1 kullanılacaktır. ACAS II 

sistemi sayesinde araçların birbiriyle iletişim halinde olması sağlanarak kaza riski minimuma 

indirilecektir. ACAS II’nin  çalışma prensibi TA (Trafik Danışmanlığı) ve RA (Çözünürlük 

Danışmanlığı) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. TA; pilota risk aracının görsel olarak 

algılanmasında ve pilotu potansiyel bir RA için hazırlamayı amaçlar. TA dan alınan veriler 

doğrultusunda bir çarpışma riski belirlenirse bir RA oluşturulacaktır. RA’lar pilota tehdit uça-

ğından kaçınmak için aracın uçması gereken  hız aralığını söyler. Böylece uçan arabalarımız 

birbirinden haberdar olacak, ona göre önlemlerini alacaktır ve kaza riski minimuma inecektir. 

Günümüz uçaklarında TA etkinleşmesi ACAS sistemi olan uçağa En Yakın Yaklaşım Nokta-

sından (CPA) 48 saniye öncedir. RA etkinleşmesi ise 35 saniye öncedir. Normal şartlarda bu 

süreler uçan arabalar için uygun değildir. Lakin irtifa ve hız düştükçe bu süreler de düşecektir 

ve uçan araçlara entegre edilmek için de uygun olacaktır. Ayrıca ülkemizin ve birçok Avrupa 

ülkesinin üyesi olduğu EUROCONTROL ün (Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü) araş-

tırmasına göre ACAS II kullanılan bir hava aracının çarpışma riski, ACAS II kullanılmayan bir 

hava aracının çarpışma riskine göre; hem yatay hem düşey tehditler algılanırken, havadaki tra-

fik yoğunluğu algılaması da yapılabildiği için üçten daha büyük bir faktörle azaltılabilmektedir. 

Uçan arabamızın merkezi sistemle haberleşmesi özellikle kalkış-iniş izni gibi alanlarda olacak-

tır. Uçuş esnası önemli bir konu olduğundan dolayı uçuşa elverişli olup olmadığı belirlenmeli 

ve ona göre izin verilmelidir. Bu belirleme ise Hava Trafik Yönetimi Komisyonu tarafından 

yapılmalıdır. Kendi sistemimizde araç uçuşa geçmeden önce basacağı butonla CAN BUS ha-

berleşme protokolünden alınan bilgiler havacılık telemetrisi (Telemetri;  ölçümleri uzak bir 

nesneden bir komut istasyonuna kablosuz olarak iletmek için otomatikleşleştirilmiş bir işlem-

dir. Havacılık telemetrisi, tipik olarak bir RF bağlantısı üzerinden yerleşik enstrümantasyondan 

toplanan verileri izlemek için kritik bir hizmettir. Uçan arabamız da merkezi sisteme veri akışı 

yapacağından dolayı bu sistem kullanılmıştır.)  aracılığıyla merkezi sisteme iletilecektir.(CAN 

BUS sistemi araçtaki tüm modülleri sisteme bağlar. Böylece araçtaki bileşenler hep birlikte 

etkili ve verimli olarak çalışır. Uçan arabada da aracımızın ağırlığının az olması, yolcu ve yük 

taşıma miktarını arttıracağından mümkün olduğunca hafif yapmamız bizim için oldukça önem-

lidir. CAN BUS sistemi onlarca kablo tarafından sağlanan haberleşmeyi iki kablo üzerinden 

seri haberleşme metodu kullandığından kablo karmaşalarına son vererek toplam ağırlığı azaltır. 

Ayrıca CAN BUS sisteminde oluşacak bir hata sadece ilgili alanı durdurur ve diğer alanlar 

çalışmaya devam eder. Aynı zamanda  basit arayüzler ile hangi alandan bilgi gelmiyor, hangi 

alan düzgünce çalışmıyor kolayca görülebilir ve düzeltilebilir. 

 

https://www.icao.int/about-icao/History/Pages/default.aspx
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Şekil 11. CAN BUS Protokolü  

Araca Biniş ve İnişin Nasıl Olacağı 

Uçan arabalarımızın kalkış yerleri şehir içinde otobüs durakları gibi sık sık olacaktır. Yaklaşık 

1 km metre mesafeyle yol kenarlarına yerleştirilecektir. Her aracın bir kartı olacak ve uçan 

araba kalkış alanına giriş kartlarla olacaktır. Kalkış yapmak isteyen arabanın şoförü dijital ek-

randa bulunacak olan ‘’Uçuş Kalkış İzni’’ butonuna basacaktır. Şoför butona bastığında yuka-

rıda belirttiğimiz üzere uçuş esnasında kullanılacak sistemlerin CAN BUS’tan verileri alınacak 

ve telemetri aracılığıyla merkezi sistemde bulunan yapay zekaya iletilecektir. Yapay zeka, bu 

verileri inceleyerek daha önceden  kodlanan uçuş standartlarına uygun olması halinde kalkış 

iznini verir ve bu izin kartlara aktarılır. Uçan araba ekranına ise en müsait kalkış alanı bildirilir. 

Şoför kalkış alanına geldiğinde orada bulunan kart okuyucuya kartını gösterir. İzin verilmişse 

bariyer açılır ve araç kalkış alanına girer. Kalkış alanlarının çok yer kaplamaması için aynı anda 

tek araç kalkışı mümkün olacaktır. 

 

 

Şekil 12. Yolların Kenarlarına Yerleştirelecek Kalkış İstasyonları  
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Araçlarımızın inişi ise içerisinde iniş alanı, kalkış alanı, şarj dolum istasyonu, hava trafik kont-

rol merkezi bulunduran, aynı zamanda otopark olarak da kullanılan çoklu kullanım alanlarına 

olacaktır. İki katlı yapısı ile hem araçlar için gerekli park alanları sağlarken hem de minimum 

miktarda yer işgal etmektedir. Çoklu kullanım alanlarımızın asıl amacı arabaların iniş yapabil-

mesidir. Bunun için en üst katlarda özel olarak iniş alanları yapılmıştır. Her çoklu kullanım 

alanında iki adet iniş alanı bulunmaktadır. Bunların etrafı inişi kolaylaştırmak için ışıklarla do-

natılmıştır. Hava kontrol merkezi iniş alanının uygun olduğunu bildirmek için  yeşil, uygun 

olmadığını belirtmek için ise kırmızı ışıkların yanmasını sağlayacaktır. Sürücülerin iniş esna-

sında aşağıdaki ışıkları ve iniş alanını araçtan çıplak bir şekilde görmesi pek mümkün olmadı-

ğından bu esnada kameralardan yardım alınacaktır.  Kalkışlar birer araçlık kalkış alanları dı-

şında bu çoklu kullanım alanlarından da yapılabilecektir. Lakin  karmaşaları ve kazaları önle-

mek amacıyla kalkışlar ve inişler aynı yerlerden olmayacaktır. Kalkış için her kata konuşlandı-

rılacak olan balkonlar kullanılacaktır. Bu balkonların yerleştirilmesi diğer balkonların kalkış 

alanlarını sabote etmeyecek şekilde olacaktır. Böylece hem kalkışlar hem inişler güvenli bir 

şekilde gerçekleştirilecektir. Bu çoklu kullanım merkezleri kalkış alanlarına göre daha büyük 

olduğundan her 5 km de bir konuşlandırılacaktır.  

 

 

Şekil 13. Çoklu Kullanım Alanı Binalarından Kuşbakışı Görüntü  
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Şekil 14. Çoklu Kullanım Alanı Binalarından Dış Görüntü 

 

Şekil 15. Çoklu Kullanım Alanı, Bina İçi Otopark ve Sarj İstasyonlarının Bulunduğu Bölüm  
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Rota Planlamanın Nasıl Yapılacağı        

Navigasyon sistemlerimiz sayesinde sürücü gideceği konumu rahatlıkla seçebilecek ve GPS ile 

kendi konumu sisteme aktarılacaktır. Daha sonrasında ise yapay zeka tarafından dijital ekrana 

hangi yolların kalabalık hangi yolların müsait olduğu sürücüye aktarılacaktır ve kullanıcı için 

en uygun rota oluşturulacaktır. GPS‘in yanı sıra DME, NDB ve ADF gibi diğer sistemler de 

kullanılacaktır. Seyahat sırasında ise sistem sürekli merkezden veri alıp verirken daha uygun 

bir rota çıkması sonrası rota sürücü için yeniden oluşturulacaktır. Ayrıca gidilecek konumun 

değiştirilmesi durumunda da sistem hemen veri alıp yeni bir rota çıkaracaktır. 

İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki  

Uçan arabalar hafif ve çok dayanıklı olmadıkları için bazı hava durumlarında uçmaları mümkün 

olmayacaktır. Bu sebepten dolayı hava trafiği MeteoUyarı’ya göre ayarlanacaktır. Söz konusu 

şehirde kırmızı uyarı olduğunda araçlar uçuş yapamayacaktır. Turuncu uyarıda ise, yalnızca 

acil araçlar uçuş yapabileceklerdir. Sarı ve yeşil uyarılarda ise, tüm araçlar stabil bir şekilde 

uçuş yapabileceklerdir. Bu uyarılar duraklara iletilecek ve uçuşların yapılıp yapılmaması du-

raklardan yönetilecektir. Hava trafiğini olumsuz etkileyebilecek her türlü hava koşuluna göre 

önlemler alınacaktır. Ayrıca aracımızın camı düz olmayacağı için silecek koymak mümkün ol-

mayacaktır. Bu sebepten dolayı yağmurlu ve karlı havalarda görüşün kısıtlanmasını önlemek 

için camlarda hidrofobik yüzeyli camlar kullanılacak ve bu sayede camların her daim kuru kal-

ması sağlanacaktır. 

Şehrimizde 4 milyon nüfus bulunduğundan dolayı ani trafik yoğunluklarının meydana gelmesi 

kaçınılmazdır. Ayrıca beklenmedik trafik yoğunluğunun kargaşalara hatta kazalara neden ola-

bileceğini ön görürsek bu konuda mutlaka çalışmalar yapılmalıdır. Bu sorunun önüne geçebi-

lecek en iyi yöntem kusursuz çalışacak bir navigasyon sistemi olacaktır. Navigasyon sistemi, 

sürücüye hangi yolların daha sakin veya kalabalık olduğunu, hangi yollardan gitmesi gerekti-

ğini ve ne zaman uçuşa kalkması gerektiğini iletecektir.  Bir önceki sayfadaki gördüğünüz akış 

diyagramı mantığını anlamanıza yardımcı olacaktır (Ayrıca bkz. Şekil 8. Akış Diyagramı).  

4 milyon gibi yüksek nüfuslu bir şehirde trafik yoğunluğundan dolayı acil servis araçlarının 

olay yerine tam vaktinde ulaşmaları mümkün değildir. Bu durum sakatlık gibi olaylara yol aça-

bileceği gibi can kayıplarına bile yol açabilir. Biz de bunun için Şekil 16. Bkz. Üç Katlı Hava 

Yolu’nu geliştirdik. Bu sisteme göre acil yol katı yani acil araçlar üst katta, geliş yönü alt katta 

ve gidiş yönü orta katta olmak üzere araçlar farklı irtifalarda uçarak hem trafik yoğunluğu azal-

tılır hem kargaşalar önlenir hem de acil araçlar hızlıca olay yerine ulaşabilirler. Sistemin daha 

iyi anlaşılabilmesi için bir grafik hazırladık.   Bunun yanı sıra acil katın işe yaramayacağı motor 

durması, aşırı ısınma gibi arızalar ise CAN Bus sistemi ile önceden tespit edilir ve sürücüye 

ikaz verilir. Navigasyon sisteminde de en yakın iniş merkezi sürücüye aktarılır. Böylece facia 

önlenmiş olur. 
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Şekil 16. 3 Katlı Hava Trafik Yolu Görseli   

Yakıt / Batarya Durumu  

 

BMS yukarıda kullanıcıya sunulan değerlerin ölçümünü yaparak optimal değerler aşıldığında 

sisteme müdahale ederek sistemin korunmasını sağlar.BMS, bataryaların kapasitesini en üst 

düzeye çıkarmak ve şarj olurken de aşırı şarjı engellemek amacıyla batarya paketini oluşturan 

her bir hücrenin gerilim değerlerinin dengelenmesini sağlar. Herhangi bir hücrede aşırı gerilim 

ya da düşük gerilim oluşup gerilim dengelerinin bozulması durumunda sisteme müdahale eder 

ve sistem kesime girer. Gerektiğinde enerjiyi en dolu hücreden alarak en az yüklü hücreye 

transfer ederek dengelenmelerini sağlar. BMS bu şekilde sistem üzerinde sürekli bir denetim 

kurarak sistemde oluşacak bir arıza durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı arızaya 

müdahale eder veya sistemi kesime götürür. Bu yüksek kapasiteli ve yüksek maliyetli batarya 

paketlerinin korunması için son derece önemli bir sistemdir. 

Uçan araçlarımızın şarj dolumu; yukarıda bahsettiğimiz çoklu kullanım alanlarına, şehrin   be-

lirli yerlerine (kafe-otel- lokanta otoparkları, benzin istasyonları, açık-kapalı otoparklar vb. ) 

veya opsiyonel olarak kişilerin kendi evlerine yerleştirilecek şarj istasyonları aracılığıyla yapı-

lacaktır. En çok kullanılan DC(Yüksek Hızlı Şarj) ve AC(Hızlı Şarj) olmak üzere iki çeşit is-

tasyon vardır. Şarj dolum süresini azaltacağından bizim şarj dolum yerlerimizde dahili güvenlik 

önlemleri alınan, çoklu dil desteği bulunan, kullanıcı dostu arayüzlere sahip DC istasyonları 

olacaktır. Ayrıca aracımızda Lityum iyon piller kullanıldığından şarj dolumu için belirli bir 

aralık yoktur. Yani Lityum iyon piller için hafıza etkisi sorunu olmadığından şarj dolumu için 

bataryanın tamamen boşalmasını beklemek veya tamamen dolmadan çekememek gibi sorun-

larla karşılaşılmayacağından belirli bir şarj dolum aralığına da gerek yoktur. 
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4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL  

 

4.1.Tasarım Görselleri  

 

Şekil 17.Flying Hawk Karada Önden Görünümü 

Şekil 18.Flying Hawk Karada yandan görünümü 
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Şekil 19. Flying Hawk Karada yandan görünümü pervaneler kapalı 

 
Şekil 20. Flying Hawk Karada yandan görünümü pervaneler açık 

 Şekil 21. Flying Hawk Karada arkadan görünümü pervaneler kapalı 
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Şekil 22. Flying Hawk Kara da Alt Görünümü Pervaneler Kapalı  

 

 

 

Şekil 23. Flying Hawk Havada Alt Görünümü Pervaneler Açık  
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Şekil 24. Flying Hawk Havada Yandan Görünümü Pervaneler Açık 

 

 

 

Şekil 25.  Flying Hawk Havada Arkadan Görünümü Pervaneler Açık 

 



  27 

[ŞAHİNBEY KÜLTÜR] 

 

 
Şekil 26. Flying Hawk Havada Havada Kuşbakışı Görünümü Pervaneler Açık 

 

 

 

Şekil 27. Flying Hawk Havada Karada Kuşbakışı Görünümü Pervaneler Kapalı 
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Şekil 28. Flying Hawk Araç içi Pilot/Şoför Kabin 

 

 
Şekil 29. Flying Hawk Aracın Karakalem Tasarım Çalışmaları 

 

Görselleri bulunan aracımızın ve Hava Trafik Yönetim Sistemine yönelik görseller, Blender 

2.93, Fusion 360, Solidworks gibi tasarım ve çizim programlarıyla hazırlanmıştır 

 

4.2.Ölçeklendirilmiş Model 

Flying Hawk uçan araba  tasarımımızın mekanik ve donanım sistemlerinde kullanılan bileşenler 

gerçek fiziksel özellekilerine ve ölçülerine göre raporda ilgili kısımlara eklenmiştir. Uçan araba 

tasarımımızı gerçek ölçülerinde prototiplemek pek mümkün değildir. Bı noktada aracımızı be-

lirli oranda ölçeklendirip model almaya uygun hale getirmekteyiz. Bu sayede daha minimal 

ölçüler ile mekanik olarak protoipleme ve modelleme olağını oluşturabilmekteyiz 

Aracımıda 1-10 ölçek oranı esas alınmıştır. Bundan dolayı aracımız 10 kat küçülmüştür. 

Aracımızın final tasarımımında en,boy,yükseklik değerleri 3730mm*4070mm*1870mm iken 

ölçeklendirilmiş modelimizde 373mm*407mm*187mm değerlerine sahiptir.Bu sayede 3b ya-

zıcı gibi cihazlardan model baskısı alabilmekteyiz. 
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Aracımızın ölçeklendirilmiş modeli 1-10 ölçek oranı esas alınarak hesaplanarak, derlenmiştir. 

Bundan dolayı aracımız ölçeklendirilmiş modelde final tasarımımıza kıyasla 10 kat küçülmüş-

tür. 

 

 
Şekil 30. Pervaneler Kapalı iken araç ölçüleri 

 

 
Şekil 31. Pervaneler Açık iken araç ölçüleri 
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4.3.Simülasyon  

Simülasyona yönelik görseller Araçta bulunan hareketli mekanizmalar, katlanan bölümler, 

Hava Trafik Yönetim Sistemine yönelik görüntülerin simülasyona eklenmiş hali paylaşılmış 

olan linkte mevcuttur.  

 

Simülasyonumuz : https://youtu.be/faalrCAwedM 

 

 

5. KAYNAKÇA 

 https://www.baykarsavunma.com/sayfa-Ucan-Araba.html 

 https://www.skybrary.aero/index.php/Airborne_Collision_Avoidance_Sys-

tem_(ACAS)#Information_Provided_by_ACAS  

 https://www.meteksan.com/files/urun_brosurleri/radar_sistemleri/cra501_201alti-

metre.pdf  

 https://www.muhendisbeyinler.net/pitot-tupu-nedir/  

 https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/can-bus-nedir-ve-nerelerde-kullani-

lir/17024#ad-image-0  

 http://orbit-cs-usa.com/solutions/tracking-and-telemetry/aeronautical-test-telemetry/01:25 

 https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gurultu-tedb-rler--el-k-tabi-

20180209145441.pdf  

 https://tap.org.tr/pil-atik-pil/sss/sarj-edilebilir-turdeki-lityum-iyon-pillerinin-uygun-ve-gu-

venli-kosullarda-kullanimi/ 

 https://store-en.tmotor.com/goods.php?id=891  

 https://www.dronecosmo.com/products/t-motor-carbon-fiber-foldable-24-2x7-9-propeller-

ccw-cw-set  

 https://store-en.tmotor.com/goods.php?id=975 

 http://abakus.inonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11616/6190/Tez%20Dos-

yas%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y01:25 

 https://www.youtube.com/watch?v=_lbKzdhtTrg01 

 https://www.youtube.com/watch?v=aPjONdduElw&list=PLEWDbWMyVbuq8gc9yP-

NDeYrzjyZwL62DU 

 https://www.youtube.com/watch?v=pmnndSiQq1c 

 https://www.youtube.com/results?search_query=fusion+360+dersleri 

 https://www.aselsan.com.tr/tr/basin-odasi/haber-detay/turkiyenin-en-buyuk-teknoloji-ya-

rismalarina-sen-de-katil-3137 

 https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Havac%C4%B1l%C4%B1k_terimleri 

 http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Aerodinamik.pdf 

 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1118136 

 https://tr.euronews.com/tag/ucan-araba 
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