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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 
 
1.1. Sistem Tanımı 

 
Takımımızın tasarlamış olduğu ANKA aracımız kısa menzil orta irtifa sınıfında, tamamen 
otonom uçuş ve sürüş kabiliyetine sahip hem hava hem de kara olmak üzere iki çeşit seyir 
moduna sahip bir araçtır. ANKA hava seyir modunda 4 adet 68 kW gücünde fırçasız 
elektrik motorları ve bunlara bağlı 4 adet katlanabilir pervaneyi kullanmaktadır. Bahsi 
geçen motorlar ve pervaneler aracımıza gövde yanından bağlı bulunan 4 adet katlanabilir 
kanada bağlanmıştır. Araç hava modunda iken katlanabilir kanat yapısı gövdeye 60 derece 
açı yapacak şekilde açılarak X şeklinde bir konfigürasyon oluşturmaktadır. Aracımız 
katlanabilir pervane ve kanat yapısı sayesinde kara modunda muadil araçlara göre çok daha 
az yer kaplamaktadır. Bu da kara modunda aracımızın otobanlarda veya tali yollarda 
kolaylıkla hareket etmesini sağlamaktadır. Kara modunda ise bir adet asenkron motor 
tahrik sistemini oluşturmaktadır. Aracımızın boş ağırlığı 900 kilogram olacaktır. Faydalı 
yük kapasitesi ise hava modu için 200 kg olacaktır. Buradan aracımızın maksimum kalkış 
ağırlığı ise 1100 kg’dır. Aracımızda toplamda 3 adet tekerlek bulunmaktadır. Bu tekerlekler 
hem kara modunda seyir için kullanılmakta hem de hava modunda iniş ve kalkış safhasında 
iniş takımı olarak kullanılmaktadır. Aracımızın hava modunda maksimum menzili 90 km 
olup kara modunda ise 350 km’dir.  
 
1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 
Aracımız da bulunan bütün teknik özellikler ve bu özelliklere neden ihtiyaç duyulduğu 
aşağıda paylaştığımız ister-gereksinim-doğrulama tablosunda belirtilmiştir. 
 
 

İSTER GEREKSİNİM DOĞRULAMA 

Petrol türevli yakıtlara 
göre daha çevreci bir araç 

Karbon ayak izi düşük bir 
araç ihtiyacı 

Elektrikli motorlar kullanımı 
aracımızı çevre dostu bir araç 

haline getirmektedir. 

Ekonomik bir araç 
Kullanıcının daha ucuza 

seyahat edebilmesi 
Elektrik motor tahrikli sistem 

Kalkış ve iniş için piste 
ihtiyaç duymayan bir araç 

Kalkış ve iniş için 
hazırlanmış uzun bir piste 
ihtiyacını ortadan kaldırma 

4 motorlu yapı sayesinde 
VTOL kabiliyeti 

Otonom uçuş kabiliyeti 
olan bir araç 

Kullanıcı müdahalesine 
gerek kalmadan uçabilme 

Otopilot  

Uçuş emniyeti 
Arıza durumunda emniyetli 
bir şekilde iniş yapabilme 

Aviyonik alt sistemlerin 
yedeklenmesi ve haberleşme 

ağının yedeklenmesi 
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Kara modunda normal 
araçlar kadar yer 

kaplayabilen bir tasarım 

Kara trafiğinde sorunsuz 
ilerleyebilme 

Katlanır pervane ve kanat 
sayesinde kompakt bir tasarım 

Havadaki diğer trafikler 
hakkında durumsal 

farkındalık (Situational 
Awareness) 

Emniyetli bir şekilde hava 
modunda seyahat edebilme 

TCAS ve Radar sistemi 

Meteoroloji hakkında anlık 
bilgi alabilen bir araç 
(METAR ve TAF’a 

haricinde) 

Bölgesel hava durumunu 
anlık okuyarak daha 
emniyetli bir uçuş  

Meteoroloji radarı  

En az 15 dakikalık uçuş 
süresi  

İstenilen noktalara tek şarj 
ile gidebilme 

Seçilen batarya ile en az 17,10 
dakikalık uçuş süresi 

Kaza riskini azaltma 
Daha emniyetli seyahat 

edebilme 
Muhtemel kaza bölgeleri uyarı 

sistemi 

Yaya trafiğinin 
farkındalığını arttıracak bir 

araç 

Yaya ile meydana 
gelebilecek kazaları önleme 

Yapay motor sesi sayesinde 
çevredeki yayalar aracın 
yaklaştığını anlayacaklar  

Kabin içi azaltılmış gürültü 
Daha konforlu seyahat 

edebilme 

Akustik Lamine Camlar 
Elektrik motorlar 

Ses izolasyonlu tekerlekler 
Aktif Gürültü Önleme Sistemi 
Fiber Glass yalıtım malzemesi 

Radar sinyal kaybında yer 
ünitesine konum bilgisi 

gönderebilme 

Yer kontrol ünitesinin 
farkındalığını arttırma 

Otomatik Bağlı Gözetim 
Yayını (ADS-B) 

Ana batarya arızasında 
aracın yer ünitesi ile 

iletişime devam edebilmesi 

Sürekli iletişim sağlayarak 
emniyetli ulaşım 

Ana batarya haricinde sadece 
hayati sistemleri besleyecek 

yedek batarya (Telsiz, Paraşüt, 
vb.) 

Tam motor arızasında 
emniyetli yere iniş 

Yolcuların arıza anında 
zarar görmeden 
kurtulabilmesi 

Balistik paraşüt 

Uydu bilgisi alınmadan 
konum bilgisi 

hesaplayabilme 

Siber saldırılarda emniyetli 
bir şekilde uyduya ihtiyaç 
duymadan uçulabilmesi   

GPS/INS sistemi sayesinde 
aracımız uydu olmasa da INS 
sistemini kullanarak konum 
bilgisini hesaplayabilecektir. 

Kuş Çarpmasına karşı 
kullanıcıyı koruyacak 

sistemler 

Kuş çarpması araca ve 
kullanıcıya ciddi zarar 

verebilir 

Akustik Lamine Cam 
Sistemiyle daha dayanıklı olan 
camlar kuş çarpmasına karşı 
kullanıcıyı koruyacak yeterli 

mukavemete sahiptir. 
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1.3. Nihai Sistem Mimarisi 
Bilindiği üzere havacılıkta emniyet için önemli olan sistemler yedeklenmelidir. Eğer bu 
önemli sistemlerden birinde bir arıza meydana gelirse diğer sistem görevi devralarak genel 
sistem bütünlüğüne zarar gelmeden uçuşa emniyeti bir şekilde devam edilebilir. Fakat 
yedekleme yapılırken bütün sistemlerin yedeklemesine gerek yoktur. Örneğin aşağıdaki 
nihai sistem mimarisi şeklimizde biz tasarımımızda TCAS sistemine yedek bir sistem 
koymadık. Çünkü her sisteme yedekleme koyarsak aracımız gereksiz bir şekilde fazla 
ağırlığı taşımamız gerekir. Bu da daha büyük motorlar daha büyük batarya şeklinde devam 
eder. Biz Yesevi Anka takımı olarak önemli gördüğümüz sistemleri yedekledik. Bunu da 
aşağıdaki şekilde ‘Y’harfiyle belirttik. Y harfi olan şekiller o sistemin yedeğini 
belirtmektedir.  
 
Sistem yedeklemesi yanında sistemlerin birbiri ile haberleşmesini de yedeklemek 
zorundayız. Sistem faal olsa bile haberleşmesinde bir arıza olduğunda otopilot doğru bilgiyi 
alamayacağı için sistem genel emniyeti tehlikeye düşebilir. Bunun için ise biz sistemlerin 
haberleşmesini de yedeklemesini yaptık. Aracımızda kullanağımız haberleşme sistemleri 
UART ve I2C’dir. Bunları seçmemizin nedeni kablolama ağırlığını minimuma indirip hızlı 
ve güvenilir bir haberleşme elde etmektir.  
 
Aşağıdaki şekilde renkli hatlar haberleşme hatlarıdır. Mavi renk ile gösterin solid çizgi 
UART haberleşmesini göstermektedir. Yeşil renk ile gösterilen solid çizgi ise I2C 
haberleşmesini göstermektedir. Nokta nokta eklinde verilen hatlar ise yedek haberleşme 
hatlarını göstermektedir. Bu şekilden de anlaşılacağı üzere aracımızda hem birincil 
sistemler için hem de yedek sistemler için iki ayrı haberleşme hattı bulunmaktadır. Böylece 
aracımız hem sistemlerin birbiri ile haberleşmesi yönünden hem de sistemlerin kendileri 
için birer adet yedekleri bulunmaktadır. 
 
Aracımızda bir diğer dikkat ettiğimiz husus ise arıza durumunda sistemin bütünlüğüne 
zarar gelmeden arızalı olan sistemin ana sistemden çıkarılmasıdır. Okulumuzda yaptığımız 
XPlane simülatöründe de biz durumla çok sık karşılaştık. Simülatörümüzde uçağın flap 
durumunu gösteren bir servo kullanıyoruz. Servo direk ana arduino mega kartımıza 
bağlıyorduk. Fakat flap gösterge servosu kısa devre yaptığında bütün sistem arızalanıyordu. 
Bu da ufak ve önemsiz bir parça arızası yüzünden sistemin tamamını kullanılamaz hale 
gelmesine sebep oluyordu. Bu durumla karşılaşmamak için bir herbiz sisteme bireysel 
olarak sigorta sistemi entegre etmeyi düşünüyoruz. Bu sayede arızalı bir alt sistemle 
karşılaştığımızda onun devre kesicisini çekerek o alt sistemin bütün sistem ile bağlantısını 
kesmis olacağız ve sistem genelinin çalışmasında bir aksama meydana gelmiyecektir. Bu 
sağlamak için ise herbir sistemin devre kesicilerinin bulunduğu bir sigorta panelini sürücü 
koltuğunun sol arka tarafına yerleştirmeyi planlıyoruz.  
 
Aşağıdaki şekildeki görselleri EasyEDA programını kullanarak oluşturduk. 
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1.4. Alt Sistemler Özeti 
1.4.1. Muhtemel Kaza Bölgeleri Uyarı Sistemi 
Uçan araba ekosisteminde, araçların hem hava ve hem de kara modu için geçmişte 
bütün uçan arabaların veya normal kara araçlarının kaza yaptığı noktaların koordinatları 
ortak bir veri havuzunda toplanacaktır. Böylece bütün şehir haritası üzerinde kaza 
riskinin çok yüksek olduğu noktalar belirlenebilecektir. Herhangi bir uçan araba 
kullanıcısı muhtemel kaza riski yüksek olan bir bölgeye yaklaştığında aracımız 
kullanıcıyı uyaracak ve otomatik olarak TCAS (Traffic Collision Advisory System) 
kapalı ise aktif konuma gelecektir. Bu sayede daha tehlikeli noktalarda kullanıcının 
dikkati çekilecek ve muhtemel kaza riskleri düşürülecektir. 
1.4.2. GPS/INS Sistemi 
Aracımızda kullanacağımız en önemli sistemlerden birisi de INS (Inertial Navigation 
System). Bilindiği gibi bütün kara, deniz, hava araçları dünya üzerindeki pozisyon 
bilgilerini uydular üzerinden elde etmektedir. Fakat uydu üzerinden bilgi elde etmenin 
bazen dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlardan birisi de uyduların Amerika gibi 
yabancı ülkelerin kontrolünde olmasıdır. Eğer bizim uydu ile iletişimimizi kesmeleri 
durumunda aracımız dünya üzerindeki konum bilgisini hatalı alacak ve bütün 
sistemleri bu durumdan etkilenecektir. Biz de böyle bir durumda aracımızın kendi 
pozisyon bilgisini kendi dahili bir kaynağından yedeklemesi gerektiği düşündük. 
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Bunun için yaptığımız çalışmalarda askeri uçaklarda da kullanılan INS sistemini 
bulduk. Bu sistem GPS uydularından bağımsız olarak hava aracının konum bilgisini 
kendi yaptığı hesaplamalar doğrultusunda bulmaktadır. Böylece bir uydu kapatma 
veya uydu bilgilerini karıştırma gibi bir durum oluşursa aracımız dahili INS sistemini 
kullanarak pozisyon bilgisini elde ederek emniyetli bir şekilde uçuşuna devam 
edebilecektir. Bu sistemin dezavantajı ise GPS kadar konum bilgisini doğru 
vermemektedir. Yani hata payı GPS sistemine göre daha fazladır. Fakat bizim 
aracımızda GPS sistemi normal durumlarda çalışacak ve olumsuz bir durumla 
karşılaşılması esnasında yedek sistem olarak INS sistemi kullanılacaktır. Aynı 
zamanda GPS sistemi ile INS sistemi iletişim halinde olacak ve GPS’den gelen hata 
payı daha düşük konum bilgisi ile INS’in hata payı sürekli düşürülecektir. Böylece 
INS kullanılması gerekli bir durum esnasında INS her zaman kullanıma hazır olacaktır. 

1.4.3. Automatic Dependent Survelliance- Broadcast (ADS-B) 
Bu sistem günümüzde çoğu havalimanı ve uçaklarda artık zorunluluk haline gelmiştir. 
Çalışma prensibinde uçak konumunu uydu vasıtasıyla belirleyerek ilgili konum 
bilgisini havalimanı ilgili kontrol ünitesine iletmektedir. Ayrıca aynı sistem barındıran 
uçaklar da kendi aralarında iletişim kurarak konum bilgilerini paylaşmaktadırlar. ADS-
B sisteminin sağladığı fayda ise yer kontrol istasyonunun radar kapsama alanı 
problemlerinden dolayı hava araçlarının konum bilgilerini elde edemediği bölgelerde 
hem pilotun hem de yer kontrol istasyonunun hava aracı konum bilgisine radara ihtiyaç 
duymadan ulaşılmasıdır. Aracımızı alçak/orta irtifalarda uçuş için tasarladık. Fakat 
radarların özellikle alçak irtifalarda kör noktaları (kapsama alanı dışı) oldukça fazladır. 
Bu durum bizim aracımız için büyük bir problem olacaktır. Biz de aracımıza ADS-B 
sistemi ile radarın kör noktalarında, aracımızın uydu ile bağlantı kurarak kendi konum 
bilgisini hem yer kontrol ünitesine hem de aynı sistemin bulunduğu diğer uçaklara 
ileterek oluşan emniyetsizliği ortadan kaldırmayı planladık. Bunun yanında yapılan 
karıştırmalar sırasında radara ihtiyaç duyulmadığı için aracımız kendi pozisyon 
bilgisini rahatlıkla iletebilecektir. 
1.4.4. Yapay Motor Sesi 
Elektrikli araçlarda günümüzde en fazla karşılaştığımız sorunlardan birisi de sessiz 
olmaları sebebiyle yayaların aracın geldiğini fark edememesidir. Bu durum da yaya ve 
araç kazalarına sebebiyet vermektedir. Biz bu durumun önüne geçebilmek için 
aracımıza yapay motor sesi üreten bir sistem yerleştirmeyi planlıyoruz. Bu sistem 
sayesinde araç özellikle kara modunda şehir içinde seyir halindeyken aktif hale 
getirilerek yayaların araca karşı farkındalığı arttırılacaktır. Böylece araç yaya 
kazalarının önüne geçmeyi planlıyoruz. 
1.4.5. Radar ve Lidar 
Radar, dalgaların yansıması yardımıyla uzaktaki nesneleri ve nesnelerin hız ve 
mesafesini tespit eden cihazdır. Lidar ise radarın aksine radyo dalgaları değil lazer 
darbeleri sayesinde çalışır. Aracımızda iki sistemi kullanmamızın sebebi hem 
yedekleme olması için hem de lidarın çalışamadığı bazı durumlarda radarı 
kullanabilmektir. Örneğin lazer darbeleriyle çalışan lidar sistemi bulutlu havalarda 
bulutların lazerin geçişine izin vermemesinden dolayı düzgün bir şekilde 
çalışmamaktadır. Lazer darbeleri sayesinde bir nesne ya da yüzeyin uzaklığını 
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anlamaya yarayan teknolojidir. Uzaklığı ölçecek nesne ya da yüzeye gönderilen lazer 
darbelerinin gönderiliş zaman ile nesneye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa 
ulaşma vakti arasındaki fark sayesinde uzaklık ölçülür. Aracımızın tampon ve taban 
kısmına yerleştireceğimiz Radar ve Lidar sayesinde karada önümüzdeki araç ile 
mesafemiz saptanırken, havada hem önümüzdeki maniaları hem de yerden ne kadar 
yüksekte olduğumuzu hesaplayarak daha emniyetli uçuş ve sürüş gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz. 
1.4.6. Radar Altimetresi 
Radar altimetresi normal pitot tüpünden biraz daha farklı çalışmaktadır. Pitot tüpünden 
aldığımız irtifa MSL cinsinden (yani Mean Sea Level) deniz seviyesinden ölçülen 
irtifayı vermektedir. Bu irtifa bilgisi engebeli arazilerde alçak uçuşta bizim için yeterli 
olmayabilir. Örneğin 1000 feet MSL irtifada uçarken karşımızda 1100 feetlik bir mania 
olursa çarpabiliriz. Bunu engellemek için radar altimetresini de kullanmamız 
gerekmektedir. Radar altimetresi bir aracın yerden yüksekliğini AGL (Above Ground 
Level) irtifasını ölçmektedir. Bu ölçümü yaparken aracın altına yerleştirdiğimiz bir 
cihaz radyo dalgalarını göndermekte ve yere çarpıp geri dönen dalgaların boyundan 
aracımızın yerden ne kadar yüksekte olduğu bilgisini vermektedir.  

1.4.7. Balistik Kurtarma Paraşütü 
Aracımızda tam motor arızasında yolcu ve araç güvenliğini ön planda tutan bir tasarım 
geliştirdik. Bu tasarımsal özelliklerden birisi de balistik kurtarma paraşütüdür. 
Aracımıza yerleştireceğimiz balistik paraşüt sayesinde araçta meydana gelebilecek tam 
motor arızasında veya kısmi motor arızası durumunda kullanıcı bu paraşütü kullanarak 
can ve mal kaybını minimuma indirebilecektir.  
Balistik kurtarma paraşütünün çalıştırılması için kullanıcının koltuğunun sağ tarafında 
bir kolun çekilmesi gerekecektir. Bu kolun istemsizce çekilmesini önlemek için belirli 
bir kuvvetin üzerinde çekilmesi gerekecektir. Yaklaşık 15 kgf luk bir kuvvet ile 
çekilmeden paraşütün çalışması sağlanmayacaktır.  
Burada yine araca biniş ve iniş esnasında veya kara modunda istemsiz paraşüt 
açılmasını engellemek için hava modu haricinde bu kol bir pim ile emniyetlenecektir. 
Bu pim hava moduna geçişten önce çıkarılacak ve hava modunda uçuş tamamlandıktan 
sonra tekrar yerine takılacaktır.  
 
1.4.8. Statik Deşarj Püskülleri 
Statik deşarj püskülleri uçakta biriken statik elektrik yükünü uçaktan atma işlevini 
yerine getirir. Deşarj püskülü ucunda karbon fiber bulunan yine fiberle kaplı bir 
çubuktur. Genellikle gövdeden olabildiğince uzağa, uçakların sivri kısımlarında 
kullanılır, uçaklardaki fazla statik elektriği atarak uçaklara yıldırım düşmesini engeller. 
Uçan arabamızda da bize bu avantajı sağlayan statik deşarj püsküllerini kullanmayı 
düşünüyoruz. Statik deşarj püsküllerini aracımızın sivri, keskin köşe olan noktalarına 
yerleştirdik. Aşağıdaki şekilde aracımızdaki sol arka gövdeye yerleştirilmiş deşarj 
püskülleri görülmektedir. 



                                         
 

 
YESEVİ ANKA  8 

  
 
 
1.4.9. Gövde Altı İniş Kamerası 
Aracımız dikey iniş kalkış kabiliyetine sahip olduğu için özellikle iniş esnasında iniş 
alanını görmede zorluklar yaşanabilir. Bunun önüne geçmek için aracımızın altına bir 
adet kamera yerleştireceğiz. Bu kamera sayesinde iniş esnasında kullanıcı iniş alanının 
uygun olup olmadığını kontrol edebilecektir. Kara modunda seyir halindeyken 
kameranın zarar görmemesi için ise kamera kapağı ile kameranın korunması 
sağlanacaktır. 

 

 

 
1.5. Uçuş zarfı 
Ağırlık kırılımı tablosuna baktığımızda aracımızın maksimum kalkış ağırlığı 1805 
kilogram olarak tahmin edilmektedir. Buradan aracımızın uçabilmesi için gerekli olan 
minimum itki 17707,05 N olarak öngörülmektedir. Fakat bildiğimiz üzere bu tür hava 
araçlarının emniyetli olarak uçabilmesi için gerekli olan itki toplam ağırlığının iki katı 
civarında olmaktadır. Biz de bu durumu hesaba kattığımızda aracımızın hava modunda 
ihtiyaç duyduğu itki 35414,1 N olarak hesaplanmaktadır. 
Bu itkiyi sağlayabilecek gücü bulabilmek için ise; 

 

Pnet =
× ×

           formülünü kullanacağız. 

Statik Deşarj Püskülleri 

Gövde Altı İniş 
Kamerası ve Radar 
Altimetresi 
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Aracımızda toplam 4 adet motor bulunduğu için tek bir koldan elde edeceğimiz güç 8853,5 
N’dur. 

 
Hesaplamayı yaptığımızda buradan her bir kol için gerekli olan net güç 38,1 kW 
çıkmaktadır. Buradan da brüt gücü hesaplayacak olursak yaklaşık verim 0,68 alırsak bir 
kanat başına ihtiyacımız olan brüt güç 56,02 kW çıkmaktadır. Toplam ihtiyacımız olan brüt 
güç ise 224,08 kW’dır. 

 

İhtiyacımız olan kuvveti sağlayacak motor olarak Emrax 208 motorunu belirledik. Bu 
motorun maksimum gücü 68 kW ve maksimum ürettiği tork ise 140 Nm’dir. Motorumuzun 
maksimum çalışma gerilimi 550 Volttur. Aracımıza koyacağımız bataryayı yolcuların ve 
kullanıcıların hayatını tehlikeye atmamak için 350 Volt ile sınırlandırmaya karar verdik. 
Buradan gerekli olan gücü sağlayabilmesi için bataryamızdan almamız gereken sürekli 
akım değeri 640,2 Amper çıkmaktadır.   
Bataryamızın seri ve paralel bağlanma sayılarını hesaplarken; seri bağlama volt değerini 
hesaplamada kullanacağız, akım değerini hesaplarken de paralel bağ sayısını kullanacağız. 
İlk olarak Li-on pillerde nominal gerilim 3,7 volttur. İhtiyacımız olan 350 V değerini elde 
etmek için 95 adet pil seri bağlanacaktır. 

   
Gerekli olan sürekli akım değerini sağlaması için ise Li-on batarya deşarj kapasitesi 29 
olarak alınacaktır. Buradan gerekli akım olan 640,2 Amperi sağlamak için 23 adet batarya 
paralel bağlanacaktır. Bu da ihtiyacımız olan sürekli akım değerini verecektir.  
Yani seri sayımız 95 paralel sayımız ise 23 olacaktır. Fakat bu şekilde bir batarya paketi 
kullandığımızda aracımızın maksimum uçuş süresi oldukça düşük olacaktır. Biz daha uzun 
bir uçuş süresi elde edebilmek için paralel sayımızı 70 olarak belirledik. Bu şekilde bir 
bataryadan sürekli alabileceğimiz akım 2100 amperdir. Yani ihtiyacımız olan akımın 3,28 
katını motorumuza sağlayabiliyoruz.  

 
Yukarıdaki hesaplamadan batarya ağırlığı yaklaşık 300 kg çıkmaktadır. 

 
Batarya kapasitesi hesaplamaları (akım x gerilim) 63,9 kWh çıkmaktadır. Buradan uçuş 
süresini hesaplayacak olursak 17,10 dakika çıkmaktadır. 
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ANKA ARACI AĞIRLIK KIRILIMI TABLOSU 

PARÇA ADI 
AĞIRLIK 

(kg) 
ADET 

TOPLAM AĞIRLIĞI 
(kg) 

Gövde Kabuk 330 1 330 

Şasi 190 1 190 

Kara Modu Motor 30 1 30 

Hava Modu Motor 10 4 40 

Batarya 300 1 300 

Acil Durum Haberleşme 
Bataryası 

20 1 20 

Kanat 30 4 120 

Pervane 10 4 40 

Hareket Mekanizması 20 4 80 

Tekerlek 30 3 90 

Paraşüt Sistemi 85 1 85 

Aviyonik Sistemler 200 1 200 

İç Mefruşat 50 1 50 

Koltuk 15 2 30 

Boş Kalkış Ağırlığı 1605 

Yolcu 80 2 160 

Bagaj 20 2 40 

Maksimum Kalkış Ağırlığı 1805 

 
2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ 

2.1. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği 
Aracımızda güç-itki-tahrik sistemi tamamen elektrik enerjisi ile sağlanacaktır. Elektrik 
enerjisini seçmemizdeki en büyük sebebi çevre dostu bir araç tasarlamamızdır. Bu yönde 
de günümüzdeki en büyük sorunlardan biri olan çevre kirliliğini uzun vadeli olacak şekilde 
azaltmayı planlıyoruz. Bunun yanında aracımızda elektrik enerjisinin kullanılması 
kullanıcıyı ekonomik anlamda rahatlatacak ve büyük bir tasarruf sağlayacaktır. Fakat 
ülkemizin elektrik üretimi metotlarından yüzde 18 gibi yüksek bir orana sahip olan 
doğalgaz santralleri ülkemizi dışarıdan ithal ettiğimiz doğalgaza bağımlı hale 
getirmektedir. Yesevi Anka takımı olarak kullanıcılarımız sadece uçan arabaya sahip 
olmayacaklar değil aynı zamanda konutlarına kuracağımız güneş enerji panelleri sayesinde 
elektrik üretimini de kendileri sağlayacaklar ve elektrik kesintilerinden 
etkilenmeyeceklerdir. Anka güneş enerji panelleri aynı zamanda kullanılmadığı 
durumlarda veya elektrik kesintilerinde kullanıcının konutuna elektrik sağlayabilecektir. 
Eğer bu projemizi planladığımız şekilde gerçekleştirebilirsek petrol ve doğalgaz ithalatı 
için ayrılan bütçe ülkemizin yararına daha farklı alanlara yönlendirilebilir. 
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PARÇA 
MUHTEMEL 

KARŞILAŞILACAK 
ARIZALAR 

ARIZA ENGELLEME 
YÖNTEMİ 

ELEKTRİK MOTORU AŞIRI ISINMA  
MOTOR ISI TAKİP 

SİSTEMİ 

PERVANE 
KIRILMA 
ÇARPMA 

KOMPOZİT 
MALZEMEDEN İMAL 

EDİLME 

KANAT YAPISI 
KIRILMA 

ÇATLAMA 
KOROZYON 

SPAR VE RİBLER İLE 
SAĞLAM VE HAFİF 

TASARIM 

KATLANMA 
MEKANİZMASI 

KOROZYON 
DİŞLİ KIRILMASI 

BASİT TASARIM 
PASLANMAZ 

ÇELİKTEN İMAL 

BATARYA  
YANGIN 

AŞIRI ISINMA 
PATLAMA 

KEVLAR KAPLAMA 
BMS  

AŞIRI VOLTAJ 
KORUYUCU 

ESC  AŞIRI ISINMA SIVI SOĞUTMA 

KABLOLAR 
KISA DEVRE 

AŞIRI ISINMA 

İZOLASYONLU 
KABLOLAR 

DEVRE KESİCİ 

 
2.1.1. ESC (MOTOR SÜRÜCÜ) Güvenilirliği 
Yesevi Anka takımı olarak tasarlamış olduğumuz araçta motor güvenirliği konusunda 
ülkemizin mühendisleri tarafından tasarlanan ASELSAN OPTRAC-610 modelini 
kullanacağız. OPTRAC-610 modeli kullanarak aracımızı yerli üretim konusunda bir 
adım daha öne çıkarmayı hedefliyoruz. OPTRAC-610 modeli hafif ve orta ölçekli 
elektrikli / hibrit araçlar için ASELSAN tarafından geliştirilmiş bir motor kontrol 
birimidir. OPTRAC-610 modeli sıvı soğutmalı bir birim olmakla birlikte kompakt bir 
yapıdadır. Kalıcı mıknatıslı senkron motorlar ile yüksek performans gerektiren 
uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aynı zamanda OPTRAC-610 modeli 
aracımıza birçok yan özellik katmaktadır. Katmış olduğu özelliklerden bazıları ise şu 
şekilde ifade edilebilir; Rejeneratif frenleme sistemi – Resolver ara yüzü – ISO 26262 
ye dayalı işlevsel güvenlik ve aynı zamanda Açılış anında tam otomatik cihaz içi test 
aşaması da bulunmaktadır. 
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2.1.2. Araç Güvenilirliği 
Yesevi Anka takımı olarak tasarlamış olduğumuz araçta sürücü güvenirliği konusunda 

ülkemizin mühendisleri tarafından özgünce tasarlanmış olan ASELSAN tarafından 
üretilen MAESTRO araç kontrol birimi kullanacağız. MAESTRO 
modeli   hibrit/elektrikli aracın yönetiminden sorumlu ana bileşendir. MAESTRO 
modeli bizlere çekiş sistemi, batarya yönetim sistemi, gaz pedalı, gösterge paneli gibi 
kritik öneme sahip bileşenlerle arayüzü bulunmaktadır. Haberleşme ve giriş/çıkış 
arayüzleri yardımıyla çevre elemanlarını sürekli denetler ve aracın yönetilmesi için 
gerekli kararları vererek ilgili bileşenleri yönetir ve bu sayede sürücü güvenirliği 
konusunda büyük bir rol oynar. 
2.1.3. Batarya/Yakıt Güvenirliği 
Yesevi Anka takımı olarak aracımızda Lityum İyon Pil (Li-ion) kullanmayı tercih ettik. 
Lityum İyon Piller yeniden doldurulabilen ve çoğunluk elektrikli araçlarda kullanılan 
pil çeşitlerinden biridir. Boyutlarına ve ağırlığına göre verebildikleri yüksek enerji, 
bu pil çeşidini oldukça verimli kılmaktadır. Li-on pillerde kullanım yapılmayan 
zamanlarda enerji kaybı yavaş olarak gerçekleşir. Yüksek verimlilik göstermesi 
nedeniyle oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Küçük ve taşınabilir olmaları 
bu pil çeşidini avantajlı yönlerinden biridir. Tüm bu artılarından dolayı lityum iyon 
pillerden bir güç ünitesi oluşturmaya karar verdik. 
2.1.4. Batarya Yönetim Sistemi (BMS) 
Aracımızda aşırı akım çekimi, aşırı ısınma, kaçak akım ve dengesiz yüklenme gibi 
durumları tespit edecek ve batarya sistemlerinde bir koruyucu gibi davranarak 
bataryaların o andaki çalışma durumlarını inceleyip optimum çalışma değer 
aralıklarında kalmalarını sağlayacak bir BMS sistemi kullanmayı planlıyoruz. Elektrikli 
araçlarda gerekli gerilim ve akımı elde edebilmek için birden fazla hücrenin bir araya 
gelerek batarya paketi sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Bu seri ve paralel bağlı 
sistemler arasındaki koordinasyonun sağlanması için batarya yönetim sistemleri yani 
BMS'ler kullanılır. BMS'ler (Battery Management System), şarj edilebilir bataryaların 
kontrol ve denetimini yapan elektronik sistemlerdir. Bunlara ek olarak ise batarya 
yönetim sistemi birçok veri inceleyip incelenen verileri sürücüye kokpit içerisinde 
bulunan gösterge paneline yansıtmaktadır ve bu sayede sürücü batarya durumu 
hakkındaki tüm bilgileri anlık olarak görülmektedir. 

2.1.5. Batarya Soğutma ve Sıcaklık Kontrol Sistemi 
Batarya modülüyle direkt temas halinde olan sıvı soğutmalı sistemde batarya modülü 
mineral yağa batırılarak, dolaylı yoldan temas halinde olan sıvı soğutmalı sistemde ise 
soğutma-ısıtma plakaları arasına batarya modülleri yerleştirilerek veya batarya modülü 
çevresine borulama yapılarak soğutma sistemi uygulanır. Dolaylı yoldan temas eden 
sıvı soğutuculu sistem, pil modülü ve çevresi arasında daha iyi izolasyon ve performans 
sağladığı için dolaylı yoldan temas eden sıvı soğutma sistemi tercih ettik.  
Sıvı soğutmalı sistem kendi arasında aktif ve pasif soğutma sistemi olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Biz aktif soğutma sistemini tercih ettik. Çünkü pasif soğutma sisteminde 
ısıtma kabiliyeti yoktur. Bu da kışın, aracın istenilen sıcaklığa çıkmasına yardımcı 
olamayacağı için hem ısıtma hem soğutma sistemini birlikte barındıran aktif soğutma 
sistemi aracımızda kullanılmak üzere tercih ettik.  
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2.2. Gürültü Azaltma 
Artık geliştirilen bütün teknolojileri üreten bilim insanları, mühendisler geliştirdikleri 
ürünleri nasıl daha fazla çevreci hale getirebilmelerinin mümkün olduğunu araştırmaya 
daha fazla önem vermektedir. Biz de gelecek nesillere bize emanet olarak gelen bu dünyayı 
nasıl daha temiz, daha güzel olarak teslim edebiliriz diye düşünerek aracımızı daha doğa 
dostu bir araç haline getirmek için bazı konularda çalışıyoruz. Bunlardan biri de gürültü 
azaltma yöntemleri. Bu konuyu daha önce de belirttiğimiz gibi iki başlık altında 
inceleyeceğiz. Kabin içi gürültü azaltma ve çevresel gürültü azaltma teknikleri. 

2.2.1. Kabin içi Gürültü Azaltma Yöntemleri 
2.2.1.1. Akustik Lamine Camlar 
Aracımızda bulunan tek büyük cam olan kokpit camını ses izolasyonu için akustik 
lamine camlardan üretmeyi planlıyoruz. Bu cam tipi sayesinde kabin içerisine 
gürültü penetrasyonunu azaltacağız. Akustik lamine camlar yüksek sesli ortamlarda 
ses yalıtımı sağlamak için kullanılır. Akustik lamine camlar iki ya da daha fazla 
cam plakanın ses yalıtımını sağlayan özel bir reçine olan akustik ses yalıtımlı tokluk 
ve esneklik getiren Polivinil Butiral (PVB) yardımıyla ısı ve basınç altında 
birleştirilerek son şeklini alır. PVB sayesinde akustik lamine camlar ses 
titreşimlerini bünyesinde sönümler ve böylece yolcu kabinine daha az ses geçişi 
sağlar. Bu yöntem sayesinde yaklaşık 37dB’lik ses yalıtımı sağlamayı hedefliyoruz.  
Ayrıca akustik lamine camlar normal camlara göre güvenlik açısından daha 
sağlamdır. 
 

 
 

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi bu camlar normal araç camlarına göre daha sağlam 
olmaktadır. Her ne kadar uçan araba tasarımında şuan göz ardı edilse de kuş 
çarpması özellikle alçak irtifalarda yüksek hızlı seyirlerde oldukça fazla 
karşılaşılacak bir durumdur. Burada asıl bahsetmek istediğimiz kabinin camına kuş 
çarpması durumudur. Eğer normal bir araç camı kullanılırsa yüksek hızlarda kuş 
çarpması kullanıcının yaralanmasıyla sonuçlanabilir. Kullandığımız bu akustik 
lamine camlar sayesinde aracımız da kullanıcı ve yolcuların kuş çarpması 
durumundan zarar görmelerini azaltacağız. Aşağıdaki resimde kokpit camına 
çarpan bir kuşun verdiği hasar görülmektedir. Bu kazadan pilotun da nasıl 
yaralanabileceğini tahmin edebiliriz. 
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2.2.1.2. Ses İzolasyonlu Lastikler 
Günümüz yeni nesil araçlarında ses yalıtımı için kullanılmaktadır. Bu teknoloji 
sayesinde aracın kara modunda seyir halindeyken üretilen sesi azaltmayı 
planlıyoruz. Ses izolasyonlu lastiklerde lastiğin içerisine akustik bariyer 
yerleştirilmiştir. Akustik bariyer olarak ise polyüretan köpük kullanmayı 
planlıyoruz. Araçlar yolda giderken üretilen sesler genellikle hava moleküllerinin 
sıkışma sebebiyle birbirine çarpmasından kaynaklanmaktadır. Bu şekilde lastik 
akustik bariyer ile kaplandığı zaman tekerleklerin ürettiği ses yaklaşık %50 
oranında azalmaktadır.  Zaten aracımızda kullandığımız 3 adet lastik de ses 
üretimini 4 lastikli araçlara göre %25 oranında azaltacaktır.  
 

 
 

2.2.1.3. Aktif Gürültü Engelleme Teknolojisi 
Bu teknoloji günümüzde bazı araçlarda ve uçaklarda kullanılmaktadır. Aşağıdaki 
resimde de gösterildiği gibi istenmeyen ses bir kaynaktan üretilmektedir. Bizim 
durumumuz için pervaneler ve motorlar diyebiliriz. Üretilen bu ses dalgaları bir 
mikrofon tarafından algılanmaktadır. Algılanan ses dalgalarının bir kontrol 
cihazında analizi yapılarak bir kaynaktan gürültüye karşı frekans yanını yapılır. Bu 
karşı frekansa beyaz gürültü de denmektedir. Bu şekilde istenmeyen gürültü kabin 
içerisinde beyaz gürültüyle sönümlenebilmektedir. Biz de bu teknolojiyi kullanarak 
kabin içerisindeki istenmeye gürültüleri minimuma indirmeyi planlıyoruz. 

Polyüretan Köpük 
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2.2.1.4. Fiber Glass Kompozit Malzeme 
Aracımızda yalıtım malzemesi olarak havacılık sektöründe de oldukça yaygın bir 
biçimde kullanılan fiber glass kompozit malzeme kullanmayı planlıyoruz. Bu 
malzeme kompozit olmasından dolayı oldukça hafif ve aynı zamanda ses yalıtımı 
konusunda oldukça başarılıdır.  
 

2.2.2. Çevresel Gürültü Azaltma Yöntemleri 
2.2.2.1. Elektrikli Motorlar 
Elektrikli motor dizel ve benzinli motorlara göre daha kullanışlı ve daha sağlıklıdır. 
Bunun nedenine gelecek olursak Benzinli ve dizel motorlar 40 ila 90 dB[9] ses 
kirliliği yayarken elektrikli motor 10 dB’den daha az ses kirliliği yayar bu da ses 
kirliliğini azaltır. Bununla da kalmayıp elektrikli motor doğa dostu olmakla birlikte 
yenilenemez enerji kaynaklarını kullanmadan çalışıyor. Elektrikli motorun çalışma 
prensibine gelecek olursak elektrik enerjisini mekanik enerjisine çevirerek aracın 
hareket etmesini sağlıyor. 
 
2.2.2.2. Üç Tekerlekli Tasarım 
Aracımızın üç tekerlekli tasarımı sayesinde dört tekerlekli araçlara göre ürettiği ses 
daha az olacaktır. Buradan yaklaşık %25 oranında gürültü azalmasını 
hedeflemekteyiz. 
 

2.3. Aracın Güvenlik ve Emniyeti 
Aracımızda katlanabilir kanat yapısının olduğundan bahsetmiştik. Hava modunda aracın 
bütün yükünü ve motorların titreşimden kaynaklanan yükünü taşıyacak olan bu sistemin 
yeterince mukavemetli olması gerekir. Buradaki yüklere dayanabilmesi ve aynı zamanda 
hafif olması için katlanır kanat yapısını spar ve riblerden oluşacak şekilde tasarladık. Bu 
şekilde hem sistem yükleri kaldırabilecek kadar dayanıklı aynı zamanda hafif olacaktır. 
Aşağıdaki çizimde kanat yapısının hem dış kısmı hem de iç yapısı gözükmektedir. 
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Yesevi Anka’nın hem kara hem de hava modunda hareket ederken maruz kalacağı yükleri 
yapısal elemanlarıyla karışılabilmesi gerekiyor. Bunun yanında kaza anında içerisinde 
bulunan kullanıcıların minimum yaralanma ile atlatmaları için aracımızda kompozit 
malzemeden üretilmiş bir şasi bulunacaktır. Kompozit malzemeden üretilen bu şasi 
dayanıklı olmasının yanına çelik ve metal malzemelere göre daha hafif olacaktır. Batarya 
güvenliğini ekstradan sağlamak için ise bir koruma bölgesi oluşturulacaktır. Bu koruma 
bölgesi bataryayı dışarıdan gelen darbelere karşı korurken kevlardan imal edildiği için 
elektrik kaçaklarına karşı da kullanıcıyı veya yolcuları koruyacaktır. Aracımızda mekanik 
ve gövdesel bir arıza olduğu zaman aracımızın içine dizayn edeceğimiz sistem sayesinde 
sürücüye arıza mesajları iletilecektir. Şayet araç sahibi gelen bilgilendirmelere ve uyarılara 
kulak vermiyorsa araç içine dizayn ettiğimiz sistem kontrol merkezi ile otomatik olarak 
iletişime girerek anlık hasar bilgilerini paylaşacaktır. Ve bu sayede ciddi bir durum var ise 
bayi ile araç sahibi arasında bir diyalog kurulup detaylı bir şekilde ifade edilecek ve bu 
sayede aracımız kaza veya kırıma uğramdan tüm sıkıntıları giderilecektir. 

 
3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

Günümüzde artık uçan araba teknolojisini geliştirmek kadar uçan araba alt yapısının ve 
şehirlerde uçan araba trafiğinin nasıl yönetileceği konusu da önemlidir. Çünkü çok sayıda 
uçan arabanın aynı uçuş sahasında yönetilmesi, nereye ineceği, nereden kalkacağı, nereden 
şarj olacağı gibi konular şu anda kafaları yoran zor sorulardandır. Biz Yesevi Anka takımı 
olarak uçan araba ekosistemi için üç farklı durak tasarlamayı planlıyoruz. Bunlar merkezi 
durak noktaları, aktarma durak noktaları ve özel durak noktalarıdır.  

RİBLER 

SPARLAR 

BLDC MOTOR 

KANAT PİMLERİ 
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 Merkezi durak noktaları uçan arabanın nihai noktasıdır. Bu nokta da uçan arabalar 

seyahatlerini bitirdikten sonra inişini gerçekleştirecek, bataryası değiştirilecek, bakımı 
yapılabilecek ve yolcular için kapalı bir alan olduğu için olumsuz hava koşullarından 
etkilenmeden beklemelerini yapabileceklerdir. Bu merkezi durağın önünde ve 
arkasında iniş alanları olacak, araç bu iniş alanına indikten sonra zemine yerleştirilmiş 
yürüyen hatlar tarafından araç durak içerisine doğru çekilecektir.  
 

 Aktarma durak noktaları ise tren istasyonları, deniz taşımacılığı istasyonlarının veya 
metrobüs duraklarının yakınında olacak ve yolcular uçan araba menzilinin dışarısında 
olan bir noktaya gitmek istediklerinde bu aktarma noktalarına uçan araba ile varacaklar 
ve oradan istedikleri aktarma aracını kullanarak istedikleri noktaya varabileceklerdir. 
Böyle şehrin istenilmeyen trafiğine girmeden trafikten etkilenmeyen taşıtları kullanarak 
daha hızlı bir şekilde seyahat edebileceklerdir. 
 
 

 Özel duraklar ise isteyen firmaların kendi şirketlerinin önüne kurabileceği veya 
AVM’lerin çatılarına kurularak uçan arabalar çağrılarak istedikleri destinasyonlara 
gidebilecekler ya da kendi uçan arabalarıyla bu duraklardan iniş ve kalkışlarını 
geçekleştirebileceklerdir. Bu özel noktalar tipik helikopter pistleri olabileceği gibi, 
sonradan uçan arabalar için tasarlanmış noktalar da olabilir. 
 

Bizim tasarladığımız uçan araba eko sisteminde kullanıcılar istedikleri yerden istedikleri 
zamanda iniş ve kalkışını gerçekleştiremeyeceklerdir. Hava trafiğinin emniyetli bir şekilde 
yönetilebilmesi için iniş ve kalkışların sadece belirli noktalardan yapılması gerekmektedir. 
Bu noktalardan trafik kontrol merkezi kontrol sisteminden izin alınarak uçuş rotası uçuş 
sistemine doldurulduktan sonra kalkış gerçekleştirilebilir. 
 
Duraklar şehri adeta birbirine bağlayabilmelidir şehrin herhangi bir yerinde oturan kişi kısa 
sürede ulaşmak istediği noktaya varabilmelidir. Bu da duraklar arasındaki bağlantılarla 
mümkündür ara duraklar ana duraklarla beslenerek yolcular vakit kaybetmeden ve çok para 
harcamadan ulaşımlarını sağlamaktadır. Duraklar mevsimlere göre yolcuların konforunu 
ve onları soğuktan sıcaktan yağmurdan kardan koruyacaktır. Beklenen aracın uzaklık 
mesafesi ve zaman bilgisi dijital ekranda gösterilecektir. Diğer taraftan geçerli olan ulaşım 
kart vb. duraklardan alınabilir veya yüklenebilir. Araçların duraklarda yığılmaması ve 
duraklarda kargaşaya sebep olmaması için de data sistemi kurularak araçları 
yönlendirilecektir ve duraklarda güvenlik mekanizması kurularak yolcunun güvenliği bu 
mekanizmalarla sağlanmaktadır. 
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Farklı Yönlerde Uçan Araçların Rotalarının Kesişmemesi 

 
 

 
Merkezi Duraklarda Bulunan Çoklu Kalkış/İniş Rampaları 

 
3.2. Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

3.2.1. Araçların Havada Hareket Kuralları 
Yesevi Anka takımı olarak havada hareket kurallarını denetleyecek Uçan Araba Ulaşım 
ve Trafik Yönetmeliği oluşturacağız. Bu yönetmelik ile tıpkı metro/tren sistemlerinde 
olduğu gibi bir Merkezi Hava Trafik Kontrol Birimi (MHTKB) kurulacaktır. 
MHTKB tarafından uçan arabalara ayrılan irtifa 300' feet ile 1500' feet arası 

ACİL DURUM UÇUŞ SAHASI 1000' - 1500' ARASI 
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denetlenecektir. Bu irtifalar arasında şehir içinde gidilecek yön ve hız kuralları şu 
şekildedir; Doğudan Batıya giden birisi tek yüz feet kuralı ile (300'-500'-700') saatte 
60km/s ile gidecek. Batıdan Doğuya gidecek birisi çift yüz feet kuralı ile (400'-600'-
800') saatte 60km/s gidecek. Kuzeyden Güneye gidecek birisi ise tek yüz +50 feet kuralı 
ile (350'-550'-750') saatte 60km/s ile gidecek. Güneyden Kuzeye gidecek birisi ise çift 
yüz +50 feet kuralı ile (450'-650'-850') feet arasında 60km/s ile gidecek. Acil 
durumlarda ve şehirler arası yolculuklarda ise 1000' feet ile 1500' feet arasında saatte 
100km/s ile aynı sistemle gidecektir. 
 

 
 

3.2.1.1. Araçların Kurallara Uyabilmesi için Sahip Olması Gereken Özellikler 
Araçlarımız havalanmadan önce sürücülere havada seyir halindeyken kurallara 
uyabilmeleri için kısa bir bilgilendirme metni yayınlanacaktır. Bu sayede 
havalanmadan önce havada uymaları gereken kuralları tekrar etmiş olacaktır. 
Araçlar arsı takip mesafesi sınırlandırılıp, belli bir hızın üzerine çıkılmayacaktır. 
Uçan arabaların hava trafiğine çıkabilmesi için belirlediğimiz ve tüm araçlara 
yayınlanacak olan Minimum Gerekli Ekipman Listesindeki (MGEL) gerekli 
ekipmanların aracın bünyesinde mevcut ve faal olması gerekmektedir. Araçlar 
gömülü yazılımları sayesinde MGEL kontrolünü araç başlatılınca otomatik olarak 
yapacaklar ve gerekli ekipmanlardan herhangi biri araçta faal değilse uçuş modunda 
geçilemeyecektir. Böylece hem kullanıcı güvenliği hem de trafikteki diğer araçların 
güvenliği sağlanmış olacaktır. Bu listede bulunanları özet halinde verecek olursak 

 Faal UHF-VHF radyoları.  

 Faal TRANSPONDER  

 Faal ADS-B sistemi 

 Faal balistik paraşüt. 

 Faal radar ve lidar. 

 Faal TCAS. 

 Faal en az bir jenaratör.  

 Faal bir ana batarya harici acil durum bataryası 
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3.2.1.2. Kurallara Uyulmaması Durumunda Karşılaşılacak Yaptırımlar 
Uçan araba sürücüsü kural ihlali yapması durumunda aşağıda belirtilen yaptırımlara 
maruz kalacaktır. 

 Kaza veya da daha kötü bir durum oldu ise kullanıcıya hem para cezası hem 
de uçan arabaya 6 ay binmeme yasağı getirilecek. 

 Kuralları ikinci kez ihlal eder ise kaza veya daha kötü bir durum yaşanmadı 
ise kullanıcıya para cezası ve 3 yıl uçan arabaya binmeme cezası 
uygulanacak. Kaza veya da daha kötü durum yaşandı ise kullanıcının para 
cezası ve denetimli şekilde uçan arabaya binme yasağı getirilecek. 

 Kuralları üçüncü kez ihlal eder ise uçan arabasına el konulup bir daha uçan 
arabayı kendisi sürmeme cezası alacak. Kaza veya daha kötü durum yaşandı 
ise hapis cezası verilecektir. 
 

3.2.2. Araçların Haberleşmesi 
3.2.2.1. Uçan Araba Kullanıcılarının Birbiri ile Haberleşmesi 
Uçan araba kullanıcıların birbirleri ile haberleşmesini VHF (Very High Frequency) 
radyo ile yapmayı planlıyoruz. VHF’ in genel kullanımı 88-108 MHz frekansları 
arasında gerçekleştirilen FM radyo yayınıdır. Ortak VHF FM radyo yayını, arazi 
mobil istasyonlar, uzun radyo modemler, hava trafik kontrol iletişimi, hava 
navigasyon sistemlerinde kullanılır. VHF haberleşme sisteminde 118,0 MHz ile 
136,975 MHz arasında işlem yapar. 
3.2.2.2. Araçların MHTKB ile Haberleşmesi 
Uçan araba kullanıcılarının MHTKB ile olan iletişimini UHF radyo ile yapmayı 
planlıyoruz. Telekomükasyonda UHF (Ultra High Frequency) radyo frekans 
bandında 300 MHz ile 3 GHz arasındaki frekans bölgesine verilen addır. UHF bölge 
frekansları VHF bölgesi frekanslarından yüksek ve SHF (Super High Frequency) 
bölgesi frekanslarından küçüktür.  Önemli bir durumda MHTKB UHF radyo 
yardımı ile uçan araba kullanıcılarıyla iletişime geçer. 
3.2.2.3. Telsiz Arızası Durumunda Yapılacaklar 
Telsiz arızası durumunda araçlarımız MHTKB ile TRANSPONDER yardımıyla 
haberleşme sağlanacaktır. Transponder hava araçlarında bulunan, radyo frekansı ile 
sorgulandığında bir yanıt üreten ve yayınlayan elektronik bir cihazdır. Tam telsiz 
arızası durumunda aracımızda bulunan TRANSPONDER, 7600 yani telsiz arızası 
var kodunu MHTKB’ye iletir. Ve planlanan rotasına devam ederek öngörülebilir 
olması sağlanmış olur. Burada TRANSPONDER’a 7600 bağlandığını gören diğer 
uçan araba kullanıcıları o araçta telsiz arızası olduğunu bilir ve ona göre seyirlerinde 
daha dikkatli olurlar. Ayrıca acil bir durum olduğunda 121.50 VHF veya 243.00 
UHF GUARD frekansı (kanalı) ile yakında bulunan kullanıcılara haber verilecektir. 

 
3.2.3. Araca Biniş ve İniş Noktaları 

3.2.3.1. Merkezi Duraklar 
Uçan araba kullanıcılarının bireysel kullanım alanı yok ise veya şehir merkezine 
iniş yapacak ise merkezi durakları kullanacak. Bu merkezi duraklarda uçan araba 
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için yakıt ikmal, servis, otopark, dinlenme tesisi, vb. tüm ihtiyaçları karşılayacak alt 
sistemler bulunacak. 
3.2.3.2. Bireysel Kullanım Durakları 
Uçan araba kullanıcısın kendine ait yeterli alanı var ise ve bu alan gökdelenlerin 
arasında değil ise bu alandan iniş ve kalkışını gerçekleştirebilir. Bu alandan iniş ve 
kalkışını merkezi sisteme bildirerek gerçekleştirebilir. Kullanıcının onayı olur ise 
acil durumla karşılaşan uçan araba kullanıcılarının acil iniş için bireysel kullanım 
alanına iniş yapabilir. 

 
3.2.4. Rota Planlaması 

3.2.4.1. Gidilecek Yerin Seçimi 
Uçan araba kullanıcısının gitmek istediği yeri GPS’e girerek en uygun rotayı seçip 
uçuşunu gerçekleştirebilir. Bu rota seçimi şekildeki gibi olacak; 
 

 Başlangıç Gidilecek Yer Rota İrtifası Trafik 
Yoğunluğu 

1 A D -400'  

-600'  

-800'  

2 A D -450'  

-650'  

-850'  

 
Yukarıda belirttiğimiz bir tablo gibi anlık konumdan istenilen konuma gidebilmek 
için aracımızdaki bilgisayar muhtemel rota seçeneklerini kullanıcıya sunacaktır. 
Buradan kullanıcı muhtemel rotaları ve trafik yoğunluklarını da görecek ve hangi 
rotada istediği noktaya ne kadar sürede gideceğini görebilecektir. Buradan kendi 
durumuna göre kullanıcı istediği aracın gitmesini istediği rotayı ve irtifayı seçerek 
destinasyonuna varacaktır. Örneğin tablomuzda kırmızı renk ile gösterilen 400', 
600' ve 450' irtifalarında trafik yoğun seyretmekte, 800' ve 650' irtifalarda orta 
yoğunluktadır. 850' irtifada ise trafik yoğunluğu azdır.  
Burada belirtilen irtifalarda aracın konumundan gideceği yöne göre seçilmiş 
irtifalardır. Örneğin kullanıcı 850' irtifayı seçerse araç önce Kuzeye daha sonra ise 
doğuya gidecektir. Doğuya uçarken ise ilk başta belirttiğimiz kendisine en yakın 
olan Doğu yönü irtifası olan 800' irtifaya alçalarak yoluna devam edecektir. 
 
3.2.4.2. Seyahat Sırasında Daha Uygun Bir Rotanın Çıkma Durumu 
Uçan araba kullanıcısı havada seyahat sırasında daha uygun bir rotanın çıkması 
durumunda belirlenmiş bölgelere konulan hayli kavşaklardan daha uygun bir rotaya 
geçiş yapacaktır. 
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Uçan araba kullanıcısı karada seyahat sırasında daha uygun bir rotanın çıkması 
durumunda uygun bir kavşaktan, sokaktan, vb. yerlerden daha uygun bir rotaya 
geçiş yapılacaktır. 

 
3.2.4.3. Kullanıcı Tarafından Varış Noktasının Değiştirilmesi Durumu 
Uçan araba kullanıcılarının rotalarını havada değiştirmesi durumunda belirlenmiş 
bölgelere konulan hayali kavşaklardan varış noktası değiştirebilecektir. Hayali 
kavşağın bulunduğu noktaya göre riskli ve yüksek riskli bir bölge ise araçlarımızda 
bulunan sesli asistan ve Head-Up-Display de hayali kavşağın riskli olduğu 
belirtilecektir. Bu bilgilendirmeyi karada olduğu gibi riskli bir bölge ise sarı yanıp 
sönen ışık ile eğer bölge yüksek riskli ise kırmızı yanıp sönen ışık ile Head-Up-
Display de görsel, sesli asistanda ise sesli ikazda bulunacaktır. 
Uçan araba kullanıcılarının varış noktasını karada değiştirmesi durumunda, yeni 
varış noktasına en uygun yol GPS sayesinde belirlenir ve aracımızda bulunan yapay 
zekâ algoritması sayesinde en kısa yol kullanıcıya sunulacaktır. 

 
3.2.5. İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki 

3.2.5.1. Değişken Hava Durumu 
Araçlarımızda bulunan barometre, termometre ile elde edilen veriler yapay zeka 
sayesinde birleştirilip bir hava tahmini oluşturulur. Buna ek olarak Meteoroloji 
Genel Müdürlüğünün yayınladığı anlık veriler takip edilecektir. Eğer sürücü 
olumsuz hava durumuna havada seyir halindeyse aracımız acil iniş protokolünü 
başlatacaktır. 
3.2.5.2. Beklenmedik Trafik Yoğunluğu 
Beklenmedik bir trafik yoğunluğunda araçlarımız o bölgedeki trafik yoğunluğunu 
azaltmak ve kullanıcının hedefine en kısa ulaştırmak amacıyla alternatif rotalar 
önererek kullanıcının trafiğe takılmadan en kısa şekilde hedefine ulaşmasını 
amaçlar. 
3.2.5.3. Acil Sağlık Durumları 
Acil durumlarda aracımızda bulunan SOS butonu sayesinde aracın bulunduğu 
konuma gerekli birimler sevk edilir. Eğer kullanıcı SOS butonuna basamayacak 
durumda ise kamera ve sensörler sayesinde algılanır, aracımız havada seyir 
halindeyse acil iniş yapar, karada ise otomatik olarak güvenli bir şekilde stop eder 
ve araç otomatik olarak SOS çağrısı gönderir. 

3.2.6. Yakıt Batarya Durumu 
3.2.6.1. Batarya/Yakıt Kapasitesinin Yönetimi 
Araçlarımız hem karada hem de havada seyir halindeyken BMS sayesinde anlık 
olarak aracımızın kaç kilometre menzili olduğunu gösterge panelinden anlık olarak 
takip edecektir. Aracımızda toplamda üç mod bulunacaktır. Birincisi Eco mod, 
ikincisi Standart mod, üçüncüsü ise sport moddur. Eco modda seyir halindeyken 
aracımız en düşük güç modundadır. Belli özellikler kapalı olup en fazla mesafe 
gitme hedefindedir. Standart modda ise aracımızın her özelliği açık olup orta derece 
güç tüketir ve ortalama bir mesafeye sahiptir. Sport modunda aracımız performans 
odaklıdır, yüksek derece güç tüketir ve düşük bir menzile sahiptir. 
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3.2.6.2. Şarj Dolumu Nerede Yapılacağı 
Araçlarımız hem 220V prizden şarj edilebilir hem de otoyol ve kara yollarında 
bulunan şarj istasyonlarında şarj edilebilir. Bunun yanında popüler olan AVM’ler, 
İş merkezleri, Halk bahçeleri, Millet bahçeleri gibi konumlarda araç şarj 
istasyonları bulunacaktır. Bu gibi istasyonlarda araç kara modunda iken şarj 
yapılabilecektir. Hava modu seyahatlerinde ise merkez duraklarda veya kendi 
evlerinde araçlarının bataryalarını şarj edebileceklerdir. 

 
4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL 

4.1. Tasarım Görselleri 

 

 

 

 

 

 
Araç Hava Modunda 
Pimler Yerine 
Yerleştirilmiş  

Açılır Kapanır Kanat 
mekanizması Çalışması 
İçin Kullanılan Silindirik 
Rulman Yatak  
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Aracımızın açılır kapanır kanat mekanizmaları kullanıcının tamamen el gücüyle açılacak ve 
kapatılacak. Bu durum biraz vakit alacak fakat bu şekilde bir tasarım yaptığımızda aracımıza 
açılıp kapanma için ekstra bir servo motor koymamıza gerek kalmayacak. Böylece aracımız 
hem daha hafif olacak hem de basit bir tasarım olduğu için arıza riski de minimuma indirilmiş 
olacak. 

 

 
Yesevi Anka Aracı Kara Modu Perspektif Görünüş 

Araç Kara Modunda 
Pimler Yerinden 
Çıkarılmış  

Kullanılacak Olan Pim 
Görseli  
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Yesevi Anka Aracı Kara Modu Yandan Görünüş 

 
Yesevi Anka Aracı Kara Modu Önden Görünüş 

 
Yesevi Anka Aracı Kara Modu Yandan Görünüş 
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Yesevi Anka Aracı Hava Modu Perspektif Görünüş 

 

 
Yesevi Anka Aracı Hava Modu Önden Görünüş 

 
Yesevi Anka Aracı Hava Modu Yandan Görünüş 
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Yesevi Anka Aracı Hava Modu Üstten Görünüş 

 
Yesevi Anka Aracı Kokpit ve Kullanıcı Görünüşü 

 

 
Yesevi Anka Aracı Kokpit ve Kullanıcı Görünüşü 
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4.2. Ölçeklendirilmiş Model 
Aracımızın modelini üretirken iki farklı metot kullanmayı planlıyoruz. Bunlar 3D 
yazıcıdan baskısı ve el yatırma kompozit yöntemidir. Öncelikli olarak aracımızın dış 
kabuğunu 3D yazıcıdan basacağız. Açılıp kapanması gereken hava modu motorlarını 
taşıyan yanlardaki kanatları ise kompozit borular kullanmayı planlıyorduk. Fakat 
yarışmadaki belirtilen birebir aynı model gereksiniminden kompozit borularda kanat profili 
yapısı bulunmadığından dolayı katlanır kanat yapısını da 3D printerdan basacağız. 
Aracımızın ön ve arka tampon kısmını ise kendimizi kompozit üretimi konusunda 
geliştirmek için Fusion 360 programında tasarlayıp 3D yazıcıdan çıktısını aldığımız 
kalıpları kullanacağız. Bu kalıpların içerisine cam elyaf ve karbon kumaşlara MHG L285 
ve MHG H285 reçinelerini 100’e 40 oranında karıştırarak uygulayacağız. Kürlenme 
süresinde vakum pompasına alacağız. Okulumuzun bünyesinde fırın bulunmadığı için ve 
daha önceki denemelerimizde 3D baskı kalıpların ısındığında yamulduğunu fark ettiğimiz 
için fırınlama işlemini yapmadan oda sıcaklığında kürlenmesini bekleyeceğiz. 
Açılır kapanır kanat mekanizması için Arduino Uno kartına bağladığımız 4 adet metal dişli 
13gr’lık servoları kullanacağız. Burada metal dişli servo kullanmamızın sebebi klasik 
plastik dişli servoların modelimizde motorların oluşturacağı momente karşı dayanıklı 
olmamasıdır. Açılıp kapanma düzeneği için modelimizde hava modunda tahrik sistemini 
oluşturan motorları beslemek için kullandığımız batarya birbirinden farklı olacak. Yani 
açılır kapanır kanat sistemi modelimizde kullanacağımız uçuş kontrol kartından tamamen 
bağımsız olarak çalışacaktır.  
 
4.3. Simülasyon 
Yesevi Anka takımı olarak aracımızla alakalı simülasyon ve animasyonları Blender ve 
Matlab programlarından yapacağız. Blender programı üzerinden aracımızın 
animasyonlarını ve uçan araba eko sistemi tasarımımızı görselleştirerek sunduğumuz da 
projemizi daha anlaşılır bir şekilde açıklayabileceğimizi düşünüyoruz. Burada amacımız 
sadece projemizi sunabilmek değil aynı zamanda teknoloji çağında kabul gören bir program 
dilini öğrenebilmektir. Yani bu yarışma sayesinde biz bir program öğrenmeyi amaç 
olmaktan çıkarıp onu araç haline getirerek yaptığımız işlerde daha başarılı olmayı 
planlıyoruz. İkinci olarak RC model uçak tasarımına ilgili olduğumuzdan dolayı Matlab 
programında kendimizi geliştirmek istiyoruz. Bu yüzden simülasyonları Matlab programı 
üzerinden yapmaya başladık. Yaptığımız çalışmaları Yesevi Anka youtube kanalından 
takip edebilirsiniz. Ya da aşağıdaki QR kodu taratarak youtube kanalımıza ulaşabilirsiniz. 
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Aşağıda Matlab programından yaptığımız ilk çalışmamızın kodu ve ekran çıktısı 
görülmektedir. Ekran çıktısında mavi renk ile gösterilen yol veya hava yolu görülmektedir. 
Ortada ise uçan aracımızın resmi gözükmektedir. Uçan aracımız zamanla mavi yolda 
ilerlemektedir. Matlab programının daha başında olduğumuz için basit simülasyonlar 
yapabilmektedir. Eğer bu aşamayı da başarılı bir şekilde geçersek daha final sunumunda 
Matlab programında daha kompleks simülasyonlar yapabiliyor olacağız. 
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