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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

 

1.1. Sistem Tanımı 

 

 

Uçan Araba fikri ilk uçak yapıldığı andan günümüze kadar yaratıcı ve yenilik peşinde koşan 

mühendisleri cezbetmeyi başarmıştır. Otomobil sektörünün öncülerinden Henry Ford 1940’ta 

uçan arabalarla ilgili şunları söylemiştir (Sillery, 2021):  

“Sözümü not edin: bir uçak ve otomobilin kombinasyonu geliyor. Komik bulabilirsiniz ama 

bu gelecek.”  

 

Geliştireceğimiz uçan araba özellikle yoğun trafiğe sahip bölgelerde kullanılmak üzere şehir 

içindeki başlıca noktaları birbirine hava yoluyla bağlayarak daha hızlı bir alternatif sunması 

amaçlanmıştır (Ahmet ve ark., 2020, s. 4). Tasarımımız geliştirirken şehir içerisinde güvenli 

bir şekilde iniş ve kalkış yapabilmesini, güvenli bir uçuş gerçekleştirip mümkün olduğunca 

uzun havada kalma süresine sahip olmasına dikkat edilmiştir. Bunun yanı sıra tasarım 

sürecinde şehir sakinlerini rahatsız etmemek adına uçan arabanın oluşturduğu gürültünün 

mümkün olduğunca minimuma indirgenmesi hedeflenmiştir.  

 

Uçan Arabamız 3 modülden oluşan parçalı bir tasarıma sahiptir. Yapmış olduğumuz kanat 

tasarımı bizim dikey kalkış ve iniş (VTOL) gerçekleştirirken uçuş sırasında sabit kanat (FW) 

olarak uçmamıza imkan sağlamaktadır.  

 

Uçan arabamızdaki bu parçaların sökülüp takılma işlemi yer istasyonlarında yapılacaktır. 

Ayrıca şarj dolum istasyonları da yer istasyonun bir parçası olacaktır. Kullanıcılar pilleri 

bittiği zaman bu dolum istasyonlarına bırakıp doldurulmuş bir pil alabileceklerdir.  

 

Araçlar uçuş öncesinde kule ile uçuş esnasında hem kule hem de yakınındaki diğer araçlar ile 

iletişim halinde olacaktır. Bu iletişim çift taraflı şifreleme ile korunacaktır. 

 

Aracımızın kabin ve kara modülünün tasarımında Volkswagen markasının Beetle modelinden 

esinlenilmiştir. Uçuş modülünde ise kanatlarının dönmesine ilham veren VTOL Fv’dir. 

Böylece modern bir konuya klasik bir yaklaşım sergilemiş olduk. 

 

 
Şekil1 ve Şekil2 
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1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 

 Kara Hava 

Batarya Kapasitesi 90 kwh lityum iyon pi 90 kwh lityum iyon pil + 110 

litre benzin 

Maksimum Hız 140 km/h 349.2 km/h 

Maksimum İrtifa - 4000 metre 

Maksimum İnsan Kapasitesi 3 3 

Maksimum Ek Kütle 320 kg 300 kg 

Maksimum Toplam Kütle 1200 kg 1400 kg 

Tablo1 

1.3. Nihai Sistem Mimarisi  

 

Tasarlanan uçan arabamız 3 ana modülden oluşmaktadır. Bunlar kara, hava ve kabin 

modülleridir. Uçuş esnasında hava ve kabin, kara sürüşünde ise kara ve kabin modülleri beraber 

kullanılmaktadır. Uçuşta iken 2 kanat, 3 motor ve her motor için bir pervane ile hareketini 

sağlayan aracımız kara sürüşünde 4 tekerlek ve öndeki 2 tekere bağlı motorlar ile hareket 

etmektedir. Modül değişimleri Yer İstasyonları (3.2.7)’de belirtildiği şekilde istasyonlarda 

gerçekleştirilmektedir. 

Aracımızın boyutları uçuş hızı, kalkış hızı, motor güçleri gibi etkenler göz önüne alınarak 

Şekil3’te metre cinsinden belirtilmiştir. 

 
Şekil 3 
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Kanatlardaki motorlarımız hibrit, kuyruktaki motorumuz ise elektrik ile çalışmaktadır. Hibrit 

motorların Rolls-Royce markasıyla yapılan anlaşma sonrası özel üretim olarak tasarlanması 

planlanmıştır. Rolls-Royce Elektrikli Sistemler Direktörü Rob Watson’ın yaptığı açıklama bu 

seçimde etkili olmuştur.  

Rolls-Royce Elektrikli Sistemler Direktörü Rob Watson: "M250 gaz türbinimizin hibrit 

versiyonunu bir demonstrasyon ortamında Series Hybrid, Parallel Hybrid ve Turbo-Electric 

çalışma modlarında yerde test etmiş bulunuyoruz. 500kW-1MW arasında değişen güçlerde 

tahrik sistemi olarak kullanılması planlanan M250'nin hibrit versiyonu, havacılıkta güç ve 

tahrik sistemlerinin çehresini değiştirme potansiyeline sahip. Rolls-Royce havacılık 

endüstrisine ilişkin her önemli gelişmeye öncülük eden bir şirket ve bu heyecan verici 

elektrifikasyon adımında bizim yer almamız da oldukça doğal bir durum.” “Sistem gelecekte 

EVTOL (hibrit elektrikli dikey kalkış ve iniş yapan hava araçları), genel havacılık araçları ve 

hibrit helikopterler gibi farklı ulaşım platformlarında elektrik tahrik kuvvetinin dağıtılması için 

kullanılabilecek.” 

Rolls-Royce markası ile anlaşma yaparak bu motorun kendi arabamıza uygun bir versiyonunun 

üretimi sağlanacak ve uçan arabamızda bu motor kullanılacaktır. Üretilecek motorun özellikleri 

1.4.1.1 Motorlar, Batarya ve Pervanelerin Teknik Özellikleri bölümünde belirtilmiştir. 

Kuyruktaki motorumuzda ise EMRAX 228 elektrikli motoru kullanılması uygun görülmüştür. 

Bu seçimde motorun gücü, torku ve 12,0 kilogramlık ağırlığı etkili olmuştur. Ayrıca motor arka 

pervanemiz ile beraber kalkış sırasında kanattaki motor ve pervanelerimize ek bir itki kuvveti 

sağlayacaktır. EMRAX 228 elektrikli motorunun teknik özellik tablosu ve teknik çizimleri 

Şekil4’te belirtilmiştir. Kara modülünde kullanılan 2 motorumuz da EMRAX 228 elektrikli 

motorudur. 

Araç için de Alt Sistemler Özeti (1.4) bölümüde belirtilen sensörlerden GPS modülü Gaarmin 

GNC 255 olarak belirlenmiştir. Bu seçimde konum sapma payının düşük olması ve birçok uydu 

ile bağlantı kurması etkilidir. Radar sistemleri ve yakınlık sensörü gibi diğer sistemlerin 

tasarımı ve üretiminde ise ASELSAN ile ortak çalışma yapılacaktır. Bunlara ek olarak araç içi 

iletişim sistemi için ASELSAN tarafından üretilmiş DHS-300 Dahili Haberleşme Sistemi 

kullanılacaktır. 

  

Araçın kule ile iletişime başlangıcında bileklik kullanılması planlanmıştır. Burada ise Xiaomi 

markası ile ortak çalışma yürütülecektir. Bu seçimde markanın Mi Band 4 modelinde  dışarıdan 

bağlantı kurulmasını engelleyecek 16 farklı byte ile şifrelenmiş olan gizlilik anahtarı kullanması 

etkili olmuştur. Bu şifrenin kırılması da neredeyse imkansızdır, çünkü 256¹⁶ farklı değer 

alabilir. Bilekliğin gizlilik anahtarı alınmadan bağlantı kurulamayacağından marka ile ortak 

çalışılacak ve anahtar alınarak yazılımımıza entegre edilecektir. 

 

 

KAVRAMSAL 

MİMARİ 

NİHAİLEŞMİŞ HALİ NEDENİ 

Kanatlarda bulunan Kuyruk kısmına bir İtki kuvvetini artırmak ve hibrit sistemdeki arıza 
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iki motor ve pervane 

ile hareket 

ettirilecektir. 

elektrikli motor 

eklenmiştir. 

durumunda çalışabilen bir motor bulundurması 

amacıyla bu değişikliğe gedilmiştir. Aynı 

zamanda uçak ana eksenleri (roll, pitch, yaw) 

üzerindeki manevra kabiliyeti de arttırılmıştır.  

GPS kullanılacaktır. Radar, LIDAR ve 

ultrasonik mesafe 

sensörleri eklenmiştir. 

GPS arızası durumunda eklenen sensörler 

kullanılarak güvenli uçuşa devam edilebilecektir. 

Pervaneler kanatların 

ucunda ve çapı 1,8 

metre olacaktır. 

Pervaneler kanatların 

ucundan aracın 

gövdesine daha yakın 

bir konuma alınmış ve 

çapı artırılarak 2,65 

metreye çıkarılmıştır. 

Kanatların içine yerleştirilmiş pervaneler 

kanatların üzerinden geçen havayı hızlandırdığı 

için kaldırma kuvvetini arttırmaktadır. Kaldırma 

kuvveti formül kullanılarak bu durum 

ispatlanabilir. Kaldırma kuvvetinin artması bizim 

için daha uzun uçuş süresi anlamına 

gelmaksmektedir.  

Araç tamamen 

elektrikli olacaktır. 

Hibrit sistem 

kullanılmıştır. 

Uçuş süresini artırmak ve uçuş verilerini 

iyileştirmek amaçlanmıştır. 

Araç camları klasik 

camdan üretilecektir. 

Camlar 

saydamlaştırılmış solid 

polikarbonattan 

üretilmiştir. 

Camdan 200 kat daha dayanıklı olmasıyla 

beraber yüksek basınca karşı dayanıklılığı ile 

uçuş güvenliğini artıracaktır. 

Tablo2 

1.4. Alt Sistemler Özeti  

1.4.1 Güç İtki Tahrik Sistemi 

Uçan arabamızda 1 adet elektrik motoru, 2 adet hibrit motor, 2 adet servo motor ve dişli tahrik 

sistemi kullanılmıştır. Elektrik motoru kuyrukta, hibrit motorlar kanatlarda, servo motorlar ve 

dişli tahrik sistemi ise kanatların döndürülmesinde kullanılacaktır. 

1.4.1.1 Motorlar, Batarya ve Pervanelerin Teknik Özellikleri  

Aracımızın itki kuvvetinin büyük bölümü kanatlarda kullanılacak olan 2 adet hibrit motor 

tarafından sağlanacaktır. Bu motor Rolls Royce markası ile ortak olarak üretilecektir. 

Özellikleri aşağıdaki gibidir: 

Motor Hacmi: 2100-2199 cc 

Motor Maksimum Güç: 40-48 PS 

Motor Maksimum Tork: 350-400 Nm 

Pervane: 2,65 metre çap 

Elektrik motorumuz olan EMRAX 228 kalkış ve inişte hibrit motorlara yardımcı olmak üzere 

kuyruk bölümünde 1 adet aynı zamanda aracın karada hareketini sağlamak amacıyla kara 
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modülünde 2 adet bulunacaktır. Kara modülündeki motorlar arabamız önden çekişli olacak 

şekilde öndeki iki tekerin döndürülmesinde kullanılmıştır. Motorun teknik özellik tablosu ve 

teknik çizimi Şekil4’te belirtilmiştir.  

 

Şekil 4 

Bataryamız motorlar ve uçuş süresi göz önünde bulundurularak 90 kwh Lityum İyon Pili 

kullanılmıştır. Her bir pilin içinden soğutma ve sigorta kısmı çıkartılarak normal pillere kıyasla 

daha çok kapasite elde edilecektir. Soğutma tekil pil yerine batarya seviyesinde grupların 

etrafında dolanan tüpler ile sıvı soğutma ile gerçekleştirilecektir. Bataryanın yaklaşık 

ağırlığının 450 kg olması öngörülmektedir. Benzin deposunun kapasitesi ise batarya 

kapasitesiyle uçulabilecek uçuş süresi hesaplanarak 110 litre olarak belirlenmiştir. Uçuş 

süresince harcayacağımız elektrik enerjisi ile orantılı olarak bu rakam elde edilmiştir. Benzin 

deposu hava modülünün orta kısmında, bataryamız ise kabinde bulunacaktır. Hibrit 

sistemimizde benzin kullanmamızda motorların ömrünü diğer yakıtlara göre daha az kısaltması 

ve enerji yoğunluğu etkili olmuştur. 
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1.4.2 Uçuş sırasında kullanılacak alt sistemler 

Uçuşların güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için kullanımına gereksinim duyulmuş bazı 

sistemler aracımıza entegre hale getirilmiştir. Bu sistemler; Konum ve Mesafe Sistemleri, Nem-

Sıcaklık-Basınç Kontrol Sistemleri, Meteoroloji Sistemleri ve İletişim Sistemleri’dir.  

1.4.2.1 Konum ve Mesafe Sistemleri 

Konum ve Mesafe Sistemleri uçuş esnasında aracın konum bilgisinin kule ile irtibatında 

aktarılması, uçuşa engel olabilecek cisimlerin tespit edilmesinde kullanılacaktır. GPS alıcıları, 

GPS uydularından gelen radyo sinyallerini alıp yorumlarlar ve bu şekilde aracın bulunduğu 

konumu saptar. GPS(Global Positioning System), uçan arabamızın otonom olarak 

kullanılabilmesi için oldukça önemlidir. Sürücü GPS verilerinin yorumlanmış hâline araç 

bilgisayarı üzerinden takip edebilecektir. Aynı şekilde kule de bu verilere erişerek uçuş 

esnasında bölgede ani gelişen olumsuz durumlara karşı önlem alabilecektir. 

Radyo Altimetresi aracımızdan yere radyo sinyalleri göndererek aracımız ile yer arasındaki 

gerçek mesafeyi (irtifayı) hesaplar. Bu veriler de sürücüye elektronik ekran aracılığıyla 

iletilecektir. Radyo altimetreleri, otomatik navigasyonun kullanılmasında ve kör inişin 

yapılmasında oldukça etkilidir.  

Uçuşa engel çıkarabilecek cisimlerin uzaklıklarının hesaplanmasında RADAR, LIDAR ve 

ultrasonik mesafe sensörleri kullanılacaktır. RADAR uzak mesafedeki cisimlerin, LIDAR orta 

mesafedeki cisimlerin, ultrasonik mesafe sensörleri ise kısa mesafedeki cisimlerin 

uzaklıklarının hesaplanmasında kullanılacaktır. 

TAWS(Arazi İkaz Sistemi) kısaca  uçağın pozisyon, irtifa, hız, yön, uçuş fazı, kanat ve iniş 

takımı konfigürasyonu gibi sensör verilerini ve sistemde kayıtlı güncel arazi, engel ve pist 

veritabanı bilgilerini kullanır ve uçağın yeryüzü veya bir engelle çarpışma olasılığını hesaplar. 

Uçan arabamız manuel olarak kullanılıyorsa pilotu olası çarpışma durumlarına karşı uyarır, 

uçan arabamız otonom olarak kullanılıyor ise sürücü uyarılır ve kullandığımız yapay zeka o 

engele karşı manevra yapar. 

Hava trafik kontrolünü desteklemek amacıyla hemen hemen her uçak Trafik Uyarı ve Çarpışma 

Önleyici Sistem’e (TCAS) sahiptir. Uçan arabamız bu sistem ile etrafındaki uçan arabaların 

konumu belirler, yapay zeka ise diğer araçların konumlarına göre trafiği düzenler. Bu sistem 

güvenliği artırmak amacıyla diğer alt sistemlerin bozulması durumunda devreye girmesi için 

eklenmiştir. 

Bunlara ek olarak Kuş Kaçırtan sisteminde , aracımıza kuş çarpmasını engel olmak amacıyla 

araç bilgisayarı sürekli olarak dinleme yapacak ve kuş sesi tespit ederse kuş kaçırmak için ses 

üretecektir. Bu ses insanların duyamayacağı kuşların ise duyup uzaklaşacağı frekans aralığında 
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yayılacaktır. Araç sahibi, isteğe bağlı olarak bunu belirli aralıklarla ya da sürekli çalmasını 

seçebilecektir. 

 

1.4.2.2 Nem-Sıcaklık-Basınç Kontrol Sistemleri 

Uçuş esnasında istenmeyen Nem-Sıcaklık ve Basınç değerleri gerek sürücü gerek araca 

olumsuz etkilerde bulunabilir. Sıcaklık ve Basınç değerlerinin hesaplayıp etkilerini azaltmak 

için bazı sistemler kullanılmıştır. Kullanacağımız Termohigrometre sayesinde araç içi Nem-

Sıcaklık ve Basınç değerleri anlık olarak ölçülecek ve araç içine yerleştirilmiş İklimlendirme 

sistemi sayesinde değerler istenilen seviyeye getirilebilecektir. 

1.4.2.3 Oksijen Dağıtıcı Sistem 

Yüksek irtifalarda nefes almak zorlaşacağı için araç içinde yedek olarak oksijen barındıracak 

bölmeler bulunacaktır. Bu bölmeler, araç içindeki oksijen miktarı %20 altına düşerse çalışacak 

ve havadaki oksijen seviyesini tekrardan %20.9’a çıkaracaktır. 

1.4.2.4 Meteoroloji Sistemleri 

Meteoroloji sistemleri, insan gözüyle hava durumunun tespit edilemediği durumlarda ve gece 

uçuşlarında önemlidir. Meteoroloji sistemleri tarafından belirlenen yoğun yağış veya türbülans 

sahaları uçan arabamızda önemli yatay sapmalara neden olabilir. Bu sistemler kullanılılarak 

sürücü ve otopilot bu sahalara girmeden uçuş rotalarında değişiklik yapma imkanı bulur. Bunun 

için kullanılacak olan Meteoroloji hava radarı, meteorolojik olayların tespitinde kullanılan bir 

radardır. Hava modülünün burun kısmına konulan bir anten sayesinde meteorolojik veriler 

sürücü tarafından elektronik ekranda görüntülenebilecektir. Ekrandaki yağış ve bulut 

yoğunluğu haritaları ile sürücü verilere kolayca ulaşabilecektir. Bu veriler ani hava 

değişikliklerinden kaçınmak ve fırtına vb. tehlikelerden korunmak için çok önemlidir. Şimşek 

tespit radarı, uçan arabamız genel itibari ile şehir içi de yoğun bir şekilde çalıştığı için LDN 

vasıtasıyla veri alır. Bu veriler tehlikeli hava durumlarına karşı hazırlıklı olmada oldukça 

gereklidir. Bunlara ek olarak aracımızda uçaklarda kullanılan topraklama sistemi kullanılmıştır. 

Aracımızın gövdesi fazla elektriği emme ve dağıtma görevini üstlenir. Araç statik deşarjlar 

yoluyla elektriği atmosfere iletir. 

1.4.2.5 İletişim Sistemleri 

İletişim sistemleri bütün uçaklar için önemlidir. Sürücü uçan arabada olası olmayan bir durum 

ile karşılaşırsa sürücü yer istasyonundaki teknik departman ile iletişime geçebilmelidir.  

Uçan arabamızın bu ihtiyacını karşılamak için  ACARS (Aircraft Communications Adressing 

and Reporting System) kullanılacaktır. Çift yönlü bir iletişim sistemi olan ACARS aracılığıyla 
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uçan araba ile yer istasyonları arasında basit mesajlar gibi kısa aktarımlar gönderilebilinecektir. 

ACARS “Hard Landing (Sert İniş)” gibi bir çok olağandışı olayda kullanılır. 

1.4.3 Araç Kara Modülü Sistemleri 

1.4.3.1 Araç Manuel Kontrol Sistemi 

Uçan arabamızda power steering (güç yardımlı direksiyon) kullanılacaktır. Bu sistem yalnızca 

manuel bir şekilde ve karadayken kullanılacaktır. Hidrolik direksiyonlar sürücünün aracı 

döndürmesini kolaylaştırır. 

1.4.3.2 Araç Kara Modülü Süspansiyon Sistemi 

Uçan arabamızda yol tutuş seviyesini arttırmak, yol bozukluklarından kaynaklanan hissiyatı 

düşürmek ve virajlarda araca dönme kabiliyeti kazandırmak amacıyla süspansiyon sistemleri 

kullanılacaktır. 

1.4.3.3 Frenleme ve enerji geri kazanım sistemi 

Uçan arabamızda enerjinin geri kazanılması için frenlerimizde enerji geri kazanım sistemi 

yerleştirdik. Bu sistem sayesinde frenleme sırasında açığa çıkan enerji alternatör tarafından 

elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu elektrik enerjisi ise aküde depolanır ve gelecek 

hızlanmalarda kullanılır. Bu şekilde aracımızın verimliliği artacaktır. 

1.5. Uçuş Zarfı  

Aracımız dikey iniş kalkış yapıp yatay uçuş gerçekleştirmektedir. Böylelikle kalkış ve inişte 

asıl enerjiyi harcarken uçuş esnasında süzülerek harcanan enerjiyi minimize etmek 

hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalar sabit kanatla uçuşun döner kanatla yapılan uçuşa göre 2.06 

kat daha uzun sürdüğünü gösteriyor (Green & Oh, 2005, s. 695). Bizim uçuşumuzun büyük 

bir bölümü sabit kanat olarak gerçekleştirileceği için uçuş süresinin yalnızca döner kanat 

kullanan sistemler nazaran yaklaşık 2 kat daha fazla olmasını öngörülmektedir. Ağırlığımız 

13720 Newton olarak öngörülerek 24000 N itki sağlanmıştır. Burada stabil uçuş yapmak için 

itki oranının 1/2 ye yakın olması hedeflenmiştir. Dikey kalkış hızı Şekil5'deki formül ile 

hesaplanmış ve kalkıştaki maximum hızımız metre/saniye cinsinden belirlenmiştir. 

 
 

Şekil5 
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DFVLR R-4 AIRFOIL (dfvlrr4-il) 

 

 

Formüller sonucu bu kanat modeli uygun olarak görülmüştür.  

 

Senaryo şehrinde verilen ölçeklendirilme kullanılarak yapılan hesaplamada en uzak iki rotamız 

arası mesafenin 40 km ölçülmüştür. Kalkış, iniş, uçuş ve is-tasyonda beklemeyi 

değerlendirdiğimiz zaman maksimum 15 dakikada bu mesafenin alınacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ 

 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği  
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Uçuş öncesinde araç belirli teknik incelemelerden geçirilecektir. Bunlardan ilki kalan yakıt 

kapasitesidir. Uçuş izni istenilen istasyona gitmek için gerekli şarj kapasitesi ve benzin deposu 

yeterli dolulukta olmayan araçların uçuşuna izin verilmeyecek, kalkış istasyonunda bataryası 

değiştirilip yakıt doldurulduktan sonra uçuş yapabilecektir. Aracın kanatlarının dönen sistemi 

test edilecek, yapısal elemanların detaylı kontrolü yapıldıktan sonra uçuşa geçilecektir. Uçan 

araba ekipmanlarında görülen bir eksiklik veya hata olursa o aracın istasyonlarımızda bulunan 

servislerde muayenesi gerçekleştirilmeden uçuşu izin verilmeyecektir. Serviste eksiklik ya da 

kazalı parçanın durumuna bakılarak tamir, parça değişimi, ya da aracı ıskartaya çıkarma 

yollarından birine karar verilecek ve uygulamaya konulacaktır. Bu güvenlik prosedürlerini 

tamamladıktan sonra uçuşa geçen bir araçta uçuş esnasında oluşabilecek hatalar için Fail-Safe 

sistemi kullanılacaktır. Oluşabilecek kanat arızası, batarya kapasitesinde beklenmeyen düşüş 

gibi olaylarda Fail-Safe modu devreye girecek ve aracın en kısa süre içerisinde güvenli bölgeye 

inişi sağlanacaktır. Bölge seçiminde istasyonlarda acil durumlar için ayrılmış özel pistler 

kullanılması öncelikli olacak, kullanıma uygun olmayan durumlarda risk teşkil etmeyen boş 

araziler iniş sağlayabilecektir. 

 

Araçtaki motor sistemleri bozulduğunda sabit kanat şeklinde uçtuğu için gerekli kanat açıları 

verilerek süzülerek yön almaya devam edebilecektir. . Ayrıca araçta acil durumlar için paraşüt, 

altında da  hava yastığı  bulundurulacaktır. Yarıçapı 5 metre olan kubbe tipi paraşütle aracın 

13,4 m/s hızla yere inmesi hedeflenmiştir. Paraşüt şuraya bi hesaplama açıldığında arka 

motorumuz ile araç dengesi sağlanarak bulunulan konuma dikey iniş yapılabilecektir. Paraşüt 

ve yere yaklaştığında açılacak olan hava yastığı sistemiyle inişte hasarın minimuma indirilmesi 

planlanmıştır. Aracın gövde, şasi ve kanatları karbon fiber takviyeli kompozit malzemeden 

üretilecek. Bu sayede araç, hafif ve darbeye karşı mukavim olacaktır. Aracın karbon fiber 

takviyeli kompozit şasi tasarımı kaza anında yolcuları koruyacak şekilde ayarlanmıştır. Uçuşta 

arıza yaşayan araçların üzerindeki ledlerin rengi değişecek ve çevredeki diğer araçlar görsel 

olarak bilgilendirilmiş olacaktır. İniş tamamlandığında tekrar teknik kontrolden geçilecek ve 

hava modülü yerine kara modülü takılarak araç kara kullanımına hazır hale getirilecektir. 

 

2.2.Gürültü Azaltma 

2.2.1. Yolcu kabin içi gürültüsü  

Aracımızı bir araba olarak ele alırsak sormamız gereken ilk soru nerelere ses yalıtımı 

yapılabileceğidir. Araçlar için ses yalıtımı yapılabilen başlıca noktalar şunlardır:  

Ön ve arka çamurluklar, Ön kaput, Kapılar, Araç tavanı, Araç zemini.  

 

Araçların ses yalıtımı için sıklıkla kullanılan malzemelerden birisi de “Folyolu kauçuk 

sünger’’dir. Başlıca özellikleri;  

Yüzeyleri yüksek kalitede alüminyum folyo kaplı ve polyester laminasyonlu olması sayesinde 

UV ışınlarına karşı koruma sağlar. Mukavemetli yapısı sayesinde dış etkenlere karşı direnç 

sağlarken kendiliğinden yapışkanlı oluşu işçiliği kolaylaştırıp üretilebilirliği seri hale getirir.  

Elastik yapıda olması sayesinde kanallarda oluşan titreşimleri sönümleyebilme özelliğine 

sahiptir. Kanal yalıtımı özelliğinden verimli bir şekilde yararlanabilmek için uygun görülen 

ebat-lar ise 100-120 cm genişliğinde ve 7 farklı kalınlık aralığında üretilmiş olmasıdır (Aksa 

Akustik, 2020).  
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Folyolu kauçuk sünger sayesinde kabinin dört mevsim ısı yalıtımı sağlanmış olacaktır. 

Kombinlenmeye müsait olan yapısı sayesinde selüloz liflerden yararlanacağız. Bu iki 

maddenin ses ve titreşim emmesi, ısı yalıtımı yapması kullanıcı yararına özellikler olması 

sağlaması sayesinde kabin içi konforu artırmak amaçlanmıştır.  

 

Buna ek olarak aracımızda Active Noise Control sistemi ile Noise Reduction sisteminin 

kombinasyonunu kullanılmaktadır. Bu yöntem kulaklıklardaki ses sızıntısını önlemek için 

gürültü frekansına ters bir frekans üretmektedir (Serizel ve ark, 2009). Dalga mekaniği ve 

Fourier dönüşümleri ile güzel bir şekilde açıklanan bu yöntem istenmeyen gürültüleri 

sönüpleip azaltma konusunda en efektif yöntemlerden bir tanesidir.  

 

2.2.2. Çevresel gürültü  

Uçak ve helikopterlerin uçuş sırasında meydana getirdikleri gürültü herkesçe bilinen bir 

gerçektir. Hava alanlarının yakınında oturan insanlar bu konudan daha da muzdariptir.  

 

Helikopterlerdeki sesin asıl kaynağı ana motorudur (Islam ve ark., 2019). Ani darbeli (Yüksek 

Hızlı İmpulsif) gürültü olarak adlandırılan bu durumun kaynağı palanın ucundaki transonik 

bölgenin yüksek hız ve yüksek pala açısının etkileriyle ortaya çıkarmış olduğu şok 

dalgalarıdır. Tasarımımızda bu dalgaların oluşumunun minimuma indirilmesi için ideal pala 

atak açısı ve profili kullanmayı hedeflemektedir. Pervane uçlarında winglet kullanılmış 

rüzgara karşı direnç azaltılarak gürültünün en aza indirilmesi hedeflenmiştir.  

 

Motorların bulunduğu gövde elemanlarını titreşimi ve sesi emmesi için selüloz liflerle 

kaplanıp gürültünün azaltılması amaçlanacaktır. Uçuş rotaları, araçların çıkardığı sesler esas 

alınarak gürültüyü önlemeye yönelik yollar izlenerek düzenlenecektir. 

 

2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti (10 PUAN) (3/5) 

2.3.1 Kara Seyahati Sırasındaki Araç Güvenliği 

Araç kara seyahati sırasında manuel sürüş gerçekleştireceği için teknik sorunlardan ziyade daha 

basit sorunlarla karşılaşacağını öngörmekteyiz. Bunlar çarpışma, aşırı hıza bağlı aracın 

kontrolünün kaybedilmesi vb. gibi her kara aracının başına gelebilecek sorunlardır. Çarpışma 

anı ve sonrasında hasarı minimuma indirmek adına aracın gövdesinde bazı değişikliklere 

gidilmiştir. Kara modülünün şasisinde kullanılan malzemeler kaza anında darbeyi emip ana 

kabine en az hasarı yansıtmayı amaçlamaktadır. Dış iskelet ile kabin arasında darbeyi 

sönümlemek adına darbe sönümleyici kompozit malzeme kullanılmıştır. Buna ek olarak 3 adet 

hava yastığı mevcuttur.  

Sürüşü kolaylaştırmak için şerit takip sistemi eklenmiştir. Bu sayede sürücü kontrolü 

kaybettiğinde veya istenmeyen bir durum olduğunda araç otonom bir şekilde cevap vererek 

kazanın önüne geçecektir. Kara modülüne entegre edilmiş kameralar ve yakınlık sensörleri 

yardımıyla sürücü kontrol ekranında sürüş esnasında güvenlik problemi yaratabilecek etmenleri 

anlık olarak görüntüleyebilecektir. 

Kullanılan fren sistemleri (ASR-ABS-ESP) aracın savrulmasını, patinaj çekmesini ve frenleme 

anında savrulmasını engelleyecek, kazaya sebebiyet verecek olan durumların önüne 

geçilecektir. 
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2.3.2 Hava Seyahati Sırasındaki Araç Güvenliği 

Araçta iniş sırasında güvenliği ve görüş açısını artırmak amacıyla arabanın altında kamera 

kullanılacaktır. Sürüş kontrol panelinde ise kamera görüntüleri ve uçuş bilgilerinin 

görüntülenebileceği tablet ekran kullanılacaktır. Aracımızın etrafındaki nesnelerin tespit 

edilebilmesi için RADAR, LIDAR ve ultrasonik mesafe sensörleri konumlandırılmıştır. 

Ultrasonik mesafe sensörleri arka, ön, sağ, sol, alt ve üst olmak üzere aracın 6 noktasına 

yerleştirilecektir. Sensörlerden alınan veriler kule tarafından karşılaştırılacak ve tutarsızlık 

durumunda 2. kez karşılaştırma yapılacaktır. Eğer tutarlılık sağlanırsa uçuşa devam edilecek 

aksi takdirde acil inişe geçilecektir. Bu sayede uçuş güvenliği için verilerin doğruluğu artırılmış 

olacaktır. Sensörlerin karşılaştırılma mekanizması Akış Şeması?’de belirtilmiştir. Aracımızda 

paraşüt sistemi bulunmaktadır. Ayrıntıları Güç İtki Tahrik Sistemleri Güvenilirliği (2.1)’de 

belirtilmiştir. Aracın yan camlarının yüksek basınç altında ya da olabilecek herhangi bir 

olumsuz hava koşulu dahilinde tahribata uğramaması için solid polikarbonat malzeme 

kullanılmıştır. Klasik cama göre 200 kat daha dayanıklıdır.  

 

Akış Şeması 1 

2.3.3 Siber Güvenlik 

Anahtar olarak kullanılacak bileklik aynı zamanda araç sürücüsünün nabız bilgisini 

sürekli olarak arabadaki bilgisayara, oradan da istasyona göndermektedir. Eğer kişinin 

nabzı 40’ın altına düşerse araba acil durum moduna alınacaktır ve 112’ye arabanın 

konumu gönderilecektir. Bu durumda kuleye iki seçenek tanınacaktır; otomatik pilot ile 

aracın yere inmesi ya da uçuşun kuleden tamamlanmasıdır. 

Kule ile uçan arabamız arasındaki iletişimde güvenlik önlemlerimizden birisi uçtan uca 

şifreleme yöntemidir. Tüm veriler ve mesajlaşmalar uçtan uca şifrelenmiş şekilde 

gönderilecektir. WhatsApp, Signal, Telegram gibi birçok mesajlaşma uygulaması uçtan uca 

şifrelemeyi kullanmaktadır. 
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Arabada kullanacağımız diğer bir güvenlik önlemi ise, bilekliğin ve araç bilgisayarının 

arasındadır. Her araç ve bileklik, özel bir numara ile üretildiği için başka bir bilekliğin 

kullanılması mümkün değildir. Yalnızca programı kodlayanlar tarafından Secret ID 

değiştirilebilir. Bileklik araca 1 metreden fazla yaklaştığında aracın kapıları açılacak, mesafe 

dışına çıkıldığında ise otomatik olarak kilitlenecektir. Aynı zamanda sürücü arabayı çalıştırmak 

için bilekliğine gelen 6 haneli kodu araba bilgisayarına girmek zorundadır. 

 

Sensörlerden alınan verilerin kombinasyonu uçtan uça şifreleme ile şifrelenerek sadece yer 

istasyonları tarafından çözülebilecektir. Şifrelenmiş veriler aynı zamanda log olarak 

tutulacaktır. Rutin bakım esnasında servislere verilecek özel lisans anahtarı olmadan herhangi 

bir değişiklik yapılamayacaktır. Yer istasyonuna, tüm loglar (Günlük kayıtları) kayıt edildiği 

için olumsuz davranışlarda bulunan bir personel olması takdirinde lisansı iptal edilecektir. 

 

Her kullanıcı grubunun belirli hakları olacaktır ve bu kullanıcı hakları yalnızca ROOT  kullanıcı 

(KodRoTa-UA Sistemleri Genel Müdürü) tarafından değiştirilebilecektir. 

 

2.3.4 Arıza ve Çözüm Tablosu 

ARIZA TEHLİKE 

SEVİYESİ 

ÇÖZÜM 

Manuel sürüşte 

sürücünün görüşü azalır 

ya da yok olursa 

DÜŞÜK Otonoma geçiş sağlanır. Eğer sağlanamazsa GPS ve 

radar sistemleri kullanılarak sürücüye acil iniş komutu 

verilir. 

GPS bozulursa ORTA İnternete bağlı konum ile devam edilmeye çalışacak, 

acil iniş komutu verilecektir. 

Basınç değeri uçuş 

esnasında ekstrem 

değerlere ulaşırsa 

ORTA 1. İklimlendirme sistemiyle basınç dengelenir. 

2. Oksijen dağıtıcı sistem ile basınç dengelenir. 

3. İrtifa değiştirilerek basınç dengelenir. 

Sıcaklık değeri uçuş 

esnasında ekstrem 

değerlere ulaşırsa 

ORTA İklimlendirme sistemiyle sıcaklık uygun değerlere 

getirilecektir. 

İnternet kopması ya da 

araç bilgisayarının 

bozulması 

YÜKSEK Araç manuel moda geçirilecek ve acil iniş komutu 

verilecektir. 
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Uçuş esnasında aracın 

içine yüklü olan sistemin 

bozulması 

YÜKSEK Eğer GPS ve radar sistemleri çalışıyorsa araç fail-

safe’e geçicek, eğer GPS veya radar sistemleri 

bozulduysa araç manuel olarak en yakın konuma iniş 

yapacaktır. 

İniş öncesi kanat inişe 

hazırlanmak için 

dönmezse 

YÜKSEK Araç paraşüt ile yer istasyonuna inecektir. 

Sürücünün sağlık 

değerleri normal 

değerlerin dışına çıkarsa 

YÜKSEK Sürücünün taktığı bileklikten gelen veriler hastane 

personellerine iletilecektir ve uçan araba hastanenin 

üstündeki yer istasyonuna inecektir. 

Uçuş modülü ve araç 

bilgisayarı arasındaki 

bağlantı koparsa 

YÜKSEK İki modül birbirine birden fazla noktadan farklı 

sistemler ile bağlanacak, kablosuz iletişime geçiş 

yapılacak. 

Ana kuleyle bağlantı 

koparsa veya araç 

bilgisayarı bozulursa 

YÜKSEK Araç ana kuleyle bağlantı koptuğu anda aldığı GPS’ten 

ve radarlardan aldığı verileri değerlendirip en yakın 

yer istasyonuna inecektir. 

Sinyal kesici ile 

karşılaşma durumunda 

ÇOK 

YÜKSEK 

Manuel uçuşa geçiş yapılarak acil iniş komutu 

verilecek. 

 

 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ (25 PUAN) 

 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

 

 

Yarışma şartnamesi incelendiğinde şehirde iki adet yerleşim bölgesi olduğu belirtilmektedir. 

Şehrin batı yönünde bulunan yerleşim alanından tek ulaşım karayoluyla sağlanmakta aynı 

zamanda buradan şehrin doğusunda bulunan tren istasyonu, hastane, üniversite ve kütüphaneye 

iş çıkışı gibi trafiğin çok olduğu zamanlarda ulaşım 4 saati bulmaktadır. Bu etkenler göz önüne 

alındığında uçan araba istasyonlarından birini hem alternatif yollar üretmek hem de şehir 

içerisinde yoğun olarak kullanılabilecek alanlara olan gidiş süresini kısaltmak amacıyla batı 

yerleşim bölgesine A istasyonunun yerleştirilmesi kaçınılmazdır. 
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Şehirdeki diğer yerleşim bölgesi ise havalimanı ile sanayi bölgesi arasındadır ve çok katlı 

yapılardan meydana gelmektedir. Bu unsurlar göz önüne alındığında şehir nüfusunun 

yoğunluğunun yüksek olduğu bu bölgede uçan araba kullanım gereksiniminin ve isteğinin 

artacağı düşünülerek bu bölgede bir istasyon kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu istasyon şehir 

merkezindeki diğer bölgelere nazaran yapı boyutları daha küçük olduğu için iniş ve kalkışın 

daha rahat yapılacağı düşünülerek Şekil 5’te belirtilen D İstasyonu olarak konumlandırılmıştır. 

Aynı zamanda şartnamede, şehirlerarası yolculuk için tren istasyonunu kullanan insanların 

havaalanlarına ulaşma sürelerinin de trafiğin yoğun olduğu zamanlarda 4 saate ulaştığı 

belirtilmektedir. Yolculuklarının aktarmasını şehrimizde yapan yolcular düşünüldüğünde bu 

süreyi azaltmak ve aktarma sürelerini en aza indirmek hedeflenmiştir. Bu doğrultuda tren 

istasyonu yanına F istasyonunun yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır. İstasyon yanında dağ 

bulunmasına karşın dikey iniş kalkış için engel teşkil etmediği düşünülmüştür. Diğer 

istasyonlara göre yerleşim yerlerinden de uzakta olan F istasyonunun bu konumda çevreye en 

az rahatsızlığı vereceği öngörülmektedir. Bu istasyondan kalkış yapıp havaalanına gidecek 

araçların inişi için havaalanı çevresine de bir istasyon yapılması düşünülmüştür. Ancak uçaklar 

iniş kalkış yaparken hem uçak hem de uçan araba güvenliği göz önünde bulundurularak 

istasyon yapımı uygun görülmemiştir. Bu rota için havaalanına yakın konumda bulunan ve F 

istasyonundan yola çıkıldığında şehir trafiğinin uçarak atlatılabileceği C ve D istasyonlarının 

kullanılması planlanmaktadır. 

 

Şehir planı incelendiğinde hastane, kütüphane ve üniversite gibi toplumun büyük kesiminin 

kullandığı kamu alanları bir bölgede toplanmıştır. Bu bölgenin nüfusun büyük bölümüne hitap 

ettiği düşünülerek oluşan trafiğin bu bölümde daha yoğun olacağı öngörülmüştür. Bu nedenle 

trafiği azaltmak amacıyla E istasyonu Şekil 6’da belirtilen bölgeye konumlandırılmıştır. 

Şartnameye bakıldığında sanayi bölgesinde hava kirliliği bulunduğu belirtilmiştir. Bu kirlilik 

görüş mesafesini kısıtlayacağından dolayı uçuşu riske etmektedir. Bu nedenle bu bölgeye 

istasyon konumlandırılmaması kararlaştırılmıştır. Ancak bu bölgeye yakın bir istasyon 

gereksinimi düşünülerek B istasyonu Şekil 6’da belirtilen bölgeye yerleştirilmiştir. Bu bölgede 

hiçbir yapı olmayışı istasyon konumlandırılması için çok elverişli bir ortam sağlamaktadır. 

Aynı zamanda şehrin büyük yapılardan oluşan bölgesine olan yakınlığıyla da nüfusun büyük 

bir bölümünün evlerine yakın bir istasyon olması demektir. Bunlara ek olarak örneğin D 

istasyonu çevresinde yaşayıp sanayi bölgesinde çalışan bir kişi evinden B istasyonuna uçarak 

rahatlıkla ulaşabilmekte, şehrin neredeyse tüm trafiğini havada atlatarak zamandan büyük 

ölçüde tasarruf etmektedir. 

Uçuş sırasındaki irtifalar ve uçuş hızları Şekil 6’da belirtildiği gibi şehir planı sarı, mavi ve 

kırmızı olmak üzere 3 ana bölüme ayrılmıştır. Rotaların oluşturulması sırasında uygulanacak 

irtifa, uçuş hızı ve izni gibi özellikler her 3 bölüm için aşağıda belirtildiği gibidir. 

Sarı renkli şehir bölümleri: 

·    Uçuş sıklığının az olduğu, manuel ve otonom olarak araçların kullanılabileceği 

bölümleri ifade etmektedir. 
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·    İstasyon bulunmadığı için iniş kalkış için bir sınırlama bulunmamasına karşın acil 

inişler için kullanılabilmektedir. Şehir yerleşimi bu bölgede olmadığı için acil inişler için 

kullanımı kararlaştırılmıştır. 

·    Sarı bölgelerde manuel uçuş için maximum hızın 150 km/h, otonom uçuşlar içinse 200 

km/h olarak belirlenmiştir. Otonom uçuş sırasında rotalar bu hız limitlerine göre 

oluşturulacak manuel uçuşlarda ise hız sınırının aşımı gibi durumlarda uygulanacak 

yaptırımlar 3.2.1 Araçların Havada Hareket Kuralları bölümünde ayrıntılı şekilde 

açıklanmıştır. 

·    Bu bölgelerde irtifalar yerleşim bölgesi ve istasyon bulunmaması, rota sıklığının az 

olmasının öngörülmesi gibi sebeplerle 1000-3000 metre olarak belirlenmiştir. Yapılan 

manuel uçuşlarda sürücülerin kule tarafından belirtilen irtifada uçmaları zorunludur. Kural 

ihlali gibi durumda yapılacak yaptırımlar 3.2.1 Araçların Havada Hareket Kuralları 

bölümünde ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. 

  

 

Mavi renkli şehir bölümleri: 

  

·    Şehir yerleşiminin bulunduğu şehir bölümüdür. Bu bölümde iniş-kalkış istasyonlarımız 

bulunmaktadır. Sadece otonom uçuşa izin verilmektedir. 

·    Uçan araba istasyonları bu bölümde bulunmaktadır. Uçan araba istasyonlarının ayrıntılı 

tasarımına 3.2 de belirtilmiştir. 

·    Bu bölümde maximum uçuş hızı rotaların bu bölgeden yoğun bir şekilde geçmesi 

öngörülerek 150 km/h olarak belirlenmiştir. Sadece otonom uçuş yapılacağından dolayı bu 

bölümde hız sınırının aşılması durumu söz konusu değildir. 

·    Araçların irtifası yoğunluğu azaltmak amacıyla uçuşların acil durum seviyelerine göre 

gruplandırılmıştır. Gökdelen gibi yüksek yapılar bulunduğundan irtifanın en az 600 metre 

olarak belirlenmiştir. Bu hesaplama Türkiye'deki en yüksek binanın 186 metre olduğu göz 

önüne alınarak yapılmıştır (Türkiye’nin En Uzun Binaları Sıralaması Değişiyor! İşte Yeni 

İlk 10, 2017). En yüksek irtifa ise yapılan araştırmalar sonucunda uçakların ortalama 8500-

10500 metreden uçuş yaptığı belirlenerek uçan arabanın maximum irtifası 4000 metre 

olarak belirlenmiştir. Bu bölümde sadece otonom uçuş gerçekleştiğinden dolayı rota 

irtifaları konusunda kule tarafından havaalanı bölgesine yaklaşıldığında irtifanın maximum 

yüksekliğinin 2000 metreye düşmesi gibi revizyonlar yapılabilir. 

Kırmızı renkli şehir bölümleri: 

 ·    Havaalanı ve sanayi bölgesinin bulunduğu bölümlerdir. 
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·    Bu bölümlerde otonom ve manuel uçuşa izin verilmemektedir. 

 

 
 

 

 

Şekil 6 Şehir Planı ve İstasyon Konumları 
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Şekil 7  

 

Örnek rota olarak yolculuğu sırasında şehrimizde aktarma yapacak bir yolcunun tren 

istasyonundan havaalanına gideceğini ele alacak olursak: 

Tren istasyonundan Kara Modülü ile yola çıkan bir sürücü ilk olarak F istasyonuna gelerek 

Hava Modülüne geçiş yapacaktır. Sonrasında 150 km/h hızla rotaların uygunluğu göz önünde 

bulundurularak D veya C istasyonuna iniş yapacaktır. Uçuş bu hız ve haritadan elde edilen 

veriler göz önüne alındığında yaklaşık olarak 7,5 dk sürecektir(İstasyonların uzaklığı 70 km 

olarak hesaplanmıştır.). Bu istasyonda aracını Kara Modülüne döndürüp karada 55 km/h hızla 

ilerleyerek havaalanına varacaktır.  

 

3.2.Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

3.2.1 Araçların Havada Hareket Kuralları 

 

Uçan arabaların havadaki uçuşları ve bu uçuşların güvenliğinin sağlanması amacıyla belirlenen 

kurallar şehir planı bölümlendirilerek oluşturulmuştur. Şehir planı Şekil7’te belirtilen gibi 3 ana 

bölüme ayrılmıştır. Sarı bölgelerde yerleşim alanı bulunmaması ve planlanan rota 

yoğunluğunun az olması sebepleriyle hem otonom hem de manuel uçuşa izin verilmiştir. Mavi 

bölgelerde ise birçok rotanın bu bölgede kesişmesi hem de yerleşim alanlarının üstündeki hava 

alanları olduğu için güvenliği en yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla sadece otonom uçuşa izin 

verilmiştir. Sanayi bölgesi üstündeki hava kirliliğinden dolayı, havaalanı ise hem uçan 

arabaların hem de uçakların uçuş güvenliği gerekçesiyle kırmızı bölge olarak nitelendirilmiştir. 

Dağlık alanı da uçuşun riskli olmaması sebebiyle kapsayan kırmızı bölgelerde hiçbir uçuşa izin 

verilmeyecektir.  
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Otonom uçuşlarda aracın irtifası, hızı, kalan yakıtı, bataryası, iniş kalkış yapacağı zaman ve yer 

gibi her türlü durum kule tarafından kontrol edileceği için kural ihlali yapılamayacaktır. Manuel 

uçuş alanlarında ise izin verilen irtifa dışarısına çıkan araçlar ya da tehlikeli uçuş olarak 

nitelendirebileceğimiz değişken hız ve riskli şekilde uçan arabalar kule tarafından uyarılacaktır. 

Uçuş verilerinin düzelmediği durumlarda aracın kontrolü kuleye geçecek ve zorunlu iniş 

yapılacaktır. Kurallara uymayan sürücünün belirli süre ile manuel uçuş yetkisi elinden 

alınacaktır.  

Otonom uçuşlarda rotalar oluşturulurken iki araç arasında en az 100 metre olacak şekilde 

oluşturulacaktır. Kulenin kontrolü sebebiyle burada bir kural ihlali söz konusu olamayacaktır. 

Manuel uçuşlarda ise bu sınır 250 metre olarak belirlenmiştir. Bu durumun ihlali konusunda 

yapılacaklar “İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki” bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

3.2.2 Araçların Haberleşmesi 

Araçların anlık konum bilgileri GPS ile kuleye bildirilecektir ve kuleden bütün araçlara 

iletilecektir. Otonom olarak kullanılan araçlar yapay zeka yardımıyla etkileşimde 

bulunabileceklerdir. Her araç diğer araçlar ile haberleşecek ve her araç için en iyi yol 

belirlenecektir. Ayrıca araçlar üstünde bulunan radar sistemleri ile diğer araçlar fark edilip 

gereğinden fazla yaklaştığında araçlar otonom uçuşa geçecektir.  

 

Araçların merkezi sistemle arasındaki ilk bağlantı için araçla birlikte verilen bileklik 

kullanılacaktır. Uçuş öncesi bilekliğe gönderilen kod ile kule-araç iletişimi başlayacaktır (Şekil 

8). Merkezi sistem uçan arabaların nerelerden havalanıp nerelere iniş yapacaklarını belirli bir 

algoritma ile belirleyecektir. İniş ve biniş noktaları tekrar araçlara bildirildikten sonra araçlar 

belirtilen konumlardan iniş ve kalkış yapabileceklerdir. Uçuş boyunca iletişim devam edecek 

değişen hava şartları, zorunlu rota değişiklikleri gibi durumlarda kule aracı ve sürücüyü 

bilgilendirecektir.  

 
Şekil 8 Uçuş İzni için Kuleyle İletişim Protokolü 

 

 

 

3.2.3. Araca Biniş ve İnişin Nasıl Olacağı 

 

Araç Kontrol Paneli 
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Araba satın alındıktan sonra kullanıcıya verilen bileklik araca 1,5 metreden daha yakın 

olduğunda kapılardaki yaklaşma sensörleri tarafından algılanacak ve kapıların kilit sistemleri 

devre dışı bırakılarak sürücünün araca girişi sağlanacaktır. Araçtan inilip bileklik sensör 

alanlarının dışına çıktığında araç otomatik olarak kilitlenecektir. Arabalarımızın kullanıcıları 

yer istasyonları arasında uçarak yolculuk etmek istediklerinde ilk olarak yer istasyonuna 

gitmeleri gerekmektedir. Araç yer istasyonuna geldiğinde kara modülü çıkarılarak hava modülü 

makineler yardımıyla ana kabine takılacaktır. Araç kalkmadan hemen önce kulelere aracımızın 

kalkacağı bilgisi verilecektir. Bunun yanı sıra kara modülü kullanımında da arabalara giriş için 

bilekliğin takılı olması zorunlu olacaktır. Gitmek istediği yer istasyonuna vardığında hava 

modülü çıkarılarak kara modülü ana kabine takılacaktır. Araç yer istasyonundan çıktıktan sonra 

normal arabalar gibi yollarda yolculuk edebileceklerdir. 

 

Kullanıcılar bireysel kullanımda bir yer istasyonundan yer istasyonu olmayan bir yere 

gidecekleri zaman hava ve kara modülüyle kalkış yapacaklardır. Gidebilecekleri yerlerin uçan 

araba iniş ve kalkışı için belgeli olması gerekmektedir. Bununla birlikte kullanacakları rota 

önceden kuleye belirtilmiş olmalıdır. Kullanıcılar manuel uçmak isterlerse hava trafiğinin 

yoğun olduğu alan otonom olarak geçildikten sonra manuel uçuşa izin verilecektir.  

 

3.2.4 Rota Planlamanın Nasıl Yapılacağı 

Uçuş yapmak isteyen sürücü istasyona giriş yaparken gitmek istediği istasyonu, istasyon 

girişinde sistemde belirtecektir. İstasyona giriş yapan her araç varış noktası seçimi ile kule ile 

irtibata geçecektir. Teknik kontroller gerçekleşirken kuleden en kısa ve uygun rota bilgileri 

araca gönderilecek ve araç teknik kontrollerden sonra belirtilen kalkış saatinde uçuşa 

geçebilecektir. Başka bir aracın uçuşunun iptal edilmesi gibi durumlarda daha uygun bir rota 

ortaya çıkabilir. Bu durumda belirleyici unsur kule olacaktır. Aracın havadaki konumu, batarya 

kapasitesi gibi unsurlar göz önünde bulunarak süre olarak en karlı rotanın seçimi yapılacaktır. 

Havada varış noktası değiştirilmesi ise sadece kuleden izin alınarak yapılabilecektir. Aracın 

kalan menzili uygunsa kule tarafından rota değiştirilebilecektir. Otonom uçuşlarda kule 

tarafından yeni bir rota çizilecek, manuel uçuşlarda ise sürücü ile bire bir irtibat halinde olan 

kule kontrolünde araç belirlenen konumda belirlenen irtifada uçuşunu gerçekleştirebilecektir. 

Yapay zeka ile kontrol edilecek kulelerin arabalarla birebir iletişimi sürekli olarak 

sağlanacaktır. Bu iletişim başlangıcında istasyona girişte varış istasyonu seçimi, hava modülü 

takılırken hava modülünün kodu veya kalkış sırası yöntemleri kullanılabilir, araçların hangi 

kuleyle iletişime geçecekleri belirlenebilir. Bu iletişim başlangıcının güvenliğini artırmak 

amacıyla kuleyle iletişime geçilmeden önce araba anahtarı görevini gören bilekliğin kullanımı 

zorunludur. İletişim güvenlik kodu sürücüye bu yöntemle aktarılacaktır. Planlanan her uçuşun 

rotası veri tabanında tüm kulelerin erişimine açık olup acil durum ya da rota değişikliklerinde 

kuleler arası iletişimle rotanın kontrolü el değiştirebilir. Örneğin sıklıkla kullanılması 

öngörülen F istasyonundan D istasyonuna gidiş rotası incelendiğinde Kule1 tarafından 

oluşturulan ilk rota Şekil7’de kırmızıyla gösterilmiştir. Yol ortasında kule izni ile varış 

istasyonu değiştirilmiş ve C istasyonuna gidiş için izin istenmiştir. Bu durumda aracın kontrolü 

Kule1’den Kule2’ye geçmiş ve yeni rota belirlenmiştir.  
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Şekil 9 Şehir Planı ve Örnek Rotalar 

3.2.5 İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki 

 

Aracımızın kalkışından inişine kadar araç içi ve bilekliklerdeki sensörler sayesinde kullanıcı 

sağlığı sürekli kontrol edilecektir. Sağlık sıkıntısı yaşandığında kulenin otonom bir şekilde acil 

iniş yapması planlanmaktadır. Sağlık sorunlarından kaynaklanan (bradikardi, taşikardi ve ani 

kalp durması)  bu acil inişler hastane çatısındaki acil durum pistine gerçekleştirilecek eğer pistin 

doluluğu söz konusu ise acil inişin gerçekleşeceği noktaya kule tarafından ambulans gönderimi 

sağlanacaktır. Bu aşamalar Akış Şeması?’de belirtilmiştir.Eğer kalkışın amacı doğum, ameliyat 

gibi acil durumlar ise hem istasyonda hem de uçuş sırasında araca öncelik tanınacaktır. Uçuş 

rotası acil durumlar için ayrılmış irtifada en kısa yoldan gerçekleştirilecektir. Özel rota 

planlanması için kule ile iletişim başlatıldıktan sonra araç panelinde bulunan acil durum 

butonuna basılması yeterli olacaktır.  
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Akış Şeması 2 

 

Uçuşa elverişsiz durumlarda kalkış izni verilmeyecektir. Havadaki ani hava değişikliğinde ise 

tüm araçların Fail-Safe modu devreye girecektir. Manuel uçuştaki araçlar da otonom bir şekilde 

Fail-Safe inişe mecbur olacaktır. 

 

Tüm rotalar kuleler tarafından belirlenecek ve trafik yoğunluğunun önüne geçilecektir. Şehir 

planlamasında manuel uçuşlara izin verilen bölgelerde yaşanabilecek durumların önüne ise 

radar sistemi kullanılarak geçilecektir. Radar sistemi araç içi ekrandan anlık olarak takip 

edilebilecek aynı zamanda kule tarafından da denetlenecektir. Kurallar bölümünde de 

belirtildiği gibi manuel uçurulan arabaların aralarında en az 250 metre olması gerekmektedir. 

Bu kural ihlaline rağmen manuel iki araç arası mesafe 150 metrenin altına indiğinde kule bu iki 

aracın birbiriyle iletişimine geçmesini sağlayacaktır. Eğer araç arası mesafe iletişime rağmen 

80 metreye kadar inerse iki araç da zorunlu otonom uçuşa geçirilecek ve aralarındaki mesafe 

kule tarafından artırılacaktır. Manuel uçuşa izin verilen bölgeler Şekil 3’te sarı renk ile 

belirtilmiştir. 

 

3.2.6 Yakıt/Batarya Durumu 

Aracımızın enerji kaynağı olarak elektrik ve benzin kullanılmıştır. Aracımızın ana kabininde 

bulunan bataryamız hem hava modülünün hem de kara modülünün çalışmasında kullanılacak 

enerji kaynağıdır. Batarya dolumu kullanıcının evinde, elektrikli araçlar için günümüzde de 

yaygınlaşmaya başlayan yol kenarı şarj istasyonlarında ve yer istasyonlarında bu konu için 

ayrılan tesislerde yapılabilecektir. Uçuş yapılmadan önce aracın şarjının hesaplanan rotada 

öngörülen yakıt kullanımından %20 daha fazla olması gerekmektedir. Benzin deposu ise 

yalnızca Uçuş Modülünde bulunacaktır. Uçan Araba yer istasyonuna geldiğinde eğer uçuş için 

şarjı yeterli değilse boş bataryasını bırakıp dolum istasyonlarında önceden doldurulmuş bir 
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batarya alacaktır. Dolum istasyonlarındaki bu batarya sirkülasyonu sayesinde şarj süresi için 

kullanıcın bekleme zamanını minimize etmeyi amaçlamaktayız. Uçuş Modülleri ise her 

bırakıldığında depoları doldurularak uçuşa hazır halde bekletilecektir.  

 

3.2.7 Yer İstasyonları 

Yer İstasyonuna gelen araçlar sırayla uçuş yapılacak “yuvarlak kalkış alanı”na alınacaklardır. 

Bu yuvarlak kalkış alanlarında araçlar robot kollar yardımıyla kara modülünü bırakıp, hava 

modülünü takınacaklardır. Bununla beraber uçuş öncesi son kontroller (motorlar, şarj vb.) de 

görevliler tarafından bu bölümde yapılacaktır. Bu işlemin yaklaşık 15 dakika kadar sürmesi 

öngörülmektedir. Hava modülünü takan araçların kanatları yere dik konuma gelecektir. 

Araçlar 3 pervaneli VTOL bir hava aracı şeklinde havalanacaktır. Yuvarlak kalkış alanının bir 

sonraki uçuşa hazırlanması ise yaklaşık 5 dakika sürecektir. Böylelikle her 20 dakikada bir 

uçuş yapılması planlanmaktadı 

 
Şekil 10 

 

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL (20 PUAN) 

 

4.1.Tasarım Görselleri 
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Şekil 11 

 
Şekil 12 

 

 Kanatlarımızda dönüşü gerçekleştirebilmek için Şekil?’de belirtilmiş yerlerde 2 motor ve dişli 

tahrik sistemi kullanılmıştır. Kanatlar içindeki karbon fiber boru bu sisteme bağlanarak kalkış 

sırasındaki dönüş hareketi sağlanacaktır. 

 

4.2.Ölçeklendirilmiş Model 
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Ölçeklendirilmiş modelimizin gövdesi, kara modülü, kanatları ve kuyruğu PLA malzemeden 3 

Boyutlu Yazıcı ile basılacaktır. Pervanelerde ve şaftta karbon fiber kullanılacaktır. Kanat dönüş 

sistemini ve kuyruktaki flapları  çalıştırmak için servo motor, pervaneler ve kara modülü  için 

ise dc motor kullanılacak, pervane olarak dronelarda kullanılan karbon fiber pervaneler 

kullanılacak ve uçuş durumunu bildiren ışık sistemi için RGB LED yerleştirilecektir. Tüm 

elektronik parçaların kontrolünü sağlamak için Teensy mikroişlemci kartı kullanılacaktır. 

Kanatlarımızın dönüşü için oluşturacağımız sistem aracın içinde olup servo motorlarla olacak 

geriye kalan kapı gibi oynar parçalar için menteşe kullanılacaktır. modüllerin bağlantıları için 

birbirine geçen bir sistem kullanılacaktır. aracımızın ölçüleri hava modülü ile genişlik 338 

milimetre uçuş modülsüz 110 milimetre uzunluk ise hava modülü ile 279 milimetre uçuş 

modülsüz 157 milimetre Yükseklik ise 108 milimetredir.  

 
Şekil 13 

 

4.3.Simülasyon 

Uçan arabanın simülasyonu Fusion360 isimli program ile hazırlanmıştır. Simülasyonu 

hazırlamak için Fusion360 seçilme sebebi; Fusion360’ın pratik, çok kapsamlı ve profesyonel 

çizimlere uygun olmasıdır. Aynı zamanda yapmış olduğumuz önceki projelerden dolayı bu 

programda deneyim sahibiyiz. Uçan arabanın aerodinamik yapısı Ansys kullanılarak sayısal 
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olarak test edilecektir. Bu bölümde uçan arabanın üretiminden önce olası hataların tespit 

edilmesi hedeflenmektedir. 

 

Animasyon videosu: 

https://youtu.be/cEhXOT2wpr0 
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