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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 
1.1. Sistem Tanımı 
Aracımız hem karada hem de havada gidebilecek şekilde tasarlanmıştır. Hava 

koşullarında bir sıkıntı olmadığı müddetçe asıl hedefimiz aracımızın yolculuğunu havadan 
gerçekleştirmesidir. Uçan arabamız, karada bir noktadan farklı bir noktaya gitmek için ön 
tarafta bulunan tekerleğiyle aracın yan taraflarında bulunan hem pervane hem de tekerlek 
görevini üstlenen teker-pervanelerini kullanmaktadır. Bu iki adet teker-pervane üst üste 
konumlandırılmış iki adet büyük pervaneden oluşmakta ve bu büyük pervanelerin etrafında 
özel tür lastikler kullanılmaktadır. Teker-pervanelerdeki motorlar üst üste yerleştirileceği ve 
tam ters yönde döneceği için aracın torku sıfır olur. Bu sayede aracın yalpalaması gibi 
sorunların önüne geçilmiştir. Buna ek olarak rüzgârdan dolayı aracın yalpalamasını önlemek 
için jiroskop sistemi kullanılmıştır. Havada ulaşım sağlanırken sağa veya sola yönelebilmek 
için aracımız, teker-pervanelerin içerisindeki motorların dönüş hızını değiştirir. Aracın arka 
tarafında yer alan arka itki motoru üst üste konumlandırılmış iki adet pervaneden oluşmaktadır. 
Ayrıca aracımızın ön tekerleği, uçan arabamız karayolunda giderken sağa veya sola dönmeyi 
sağlamaktadır. 

Aracımız havada yolculuk yapacağı zaman en arkadaki itki motoru; ön tarafta bulunan 
tekerleğin içeri girmesi ve yan taraflardaki teker-pervanelerin 90° derece açılabilmesi için 
aracımızı bir miktar havaya kaldırır. Aracımızın ön kısmında 2 adet hava kanalı bulunmaktadır. 
İtki motoru, bahsedilen görevini yerine getirdikten sonra uçan arabamızın ön tarafında bulunan 
bu kanallardan hava çekerek itki kuvveti sağlar. Bu sayede enerji ihtiyacının sabit kalması 
hedeflenmiştir. Kullanıcının araç hakkında her türlü veriye kolay ve hızlı bir şekilde erişmesini 
sağlayan akıllı asistan, kullanıcıyı bilgilendirmekte ve keyifli bir yolculuk sağlamaktadır. 
Aracımız ortalama olarak karada azami 120km/h ve havada 80km/h hızına ulaşmaktadır.  

Aracımız elektrik enerjisini Lityum-Hv pillerde depolamaktadır. Bunun yanı sırada 
aracımızda süper kapasitörler kullanılmıştır. Süper kapasitörler; aracımızın kalkış, iniş ve acil 
durum anlarında kullanılacaktır. Aracımızın kabini 2 kişiliktir (150 kg) ve buna ek olarak uçan 
arabamızın arka tarafında 20 kg’lık bir bagaj bölümü bulunmaktadır. Bunlar ile birlikte 
aracımız toplamda 540 kg ağırlığında, 360 cm boya 180 cm ene ve 160 cm yüksekliğe sahiptir. 
Araç gövdesi aerodinamik yapıdadır ve gövdede karbon fiber kompozit maddesi kullanılmıştır. 
Aracımız üstün bir yapay zekâ programına ve yedekli otonom uçuş sistemlerine sahiptir. Bu 
otonom sistemler tam otonom ve yarı otonom olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri 
Tasarıma başlamadan önce günümüze kadar olan uçan arabaların maliyet, maksimum 

hız, seyir hızı, yük, menzil ve maksimum kalkış ağırlığı dikkate alınarak incelenmiştir. Yük ile 
ilgili standartlarda yolcu sayısına ve bagaj değerlerine dikkat edilerek ağırlık değerleri 
hesaplanmıştır. Aracımızın sürat ve menzil sınırlamaları için batarya kapasitesi ve güç ihtiyacı 
değerlendirilmiştir. Bu kriterlere göre uçan arabamız için en uygun teknik özellikler aşağıdaki 
gibidir: 
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Tablo 1 Tasarımın Öngörülen Teknik Özellikleri 
1.3. Nihai Sistem Mimarisi 

Nihai sistem mimarisi aşağıdaki gibi verilmiştir: 

 
 
 
 
 

Tasarımın Öngörülen Teknik Özellikleri 
MTOW (Aracın Maksimum Kalkış Ağırlığı) 540 kg 
Boş ağırlık 370 kg 
Faydalı Yük 170 kg 
Menzil (dikey kalkış/iniş kullanarak) 20 km 
Havadaki Maksimum Sürat 80 km/h 
Karadaki Maksimum Sürat 120 km/h 
Kanat açıklığı: 4 m 
Kanat alanı: 3,06 m2 
Motor: 35 kW DC fırçasız motor, 30kV 
Pervaneler 5 bıçaklı, Ø=110 cm 
Batarya ağırlığı 206 kg 
Batarya kapasitesi 535 Ah 
Boyutlar Uzunluk 3.6 m 

Yükseklik 1.8 m 
Genişlik (Kanatlar 

kapalı iken) 
1.8 m 

Şekil 1 Nihai Sistem Mimarisi 
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Kullanılacak olan hazır ürünlerin marka/model bilgileri aşağıda verilmiştir: 

Ürün Marka/Model 
ESC APD UHV 28S BRUSHLESS ESC 

120V/300 AMP 
Motor MP238/50 38KV 

Batarya GRP9790190 
Tablo 2 Ürün/Marka/Model Bilgileri 

1.4 Alt Sistemler Özeti 
1.4.1 Araç Yapısalı: 
1.4.1.1 Dış Yapısal (Gövde) 
 Gövde; yolcu kabini, bagaj, pervane/tekerlek sistemleri, elektronik bileşenler, batarya 
ve arka pervanelerin monte edilmesini sağlayan kısımdır. Aracımızın gövdesi ve şasesi karbon 
fiber kompozit (CFRP- Karbon fiber takviyeli polimer) maddesinden imal edilmiştir. Bu mad-
denin seçilmesinin sebebi hem sağlam hem de hafif olmasıdır. Karbon fiber veya karbon elyaf, 
teknoloji ürünü ipliksi bir tür maddedir. Karbon fiberin yapısı, çelikten 4,5 kat daha hafif olması 
ve 3 kat daha dayanıklı olması bakımından üretim aşamasında kullanılacaktır. Bu sayede uçar-
ken aracın ağırlığı azaltılmış ve yakıt tasarrufu elde edilmiştir. Dolayısıyla uçuş menzili ve sü-
resi de arttırılmıştır. Ayrıca kullanılan karbon fiber kompozit maddesi darbe emme ve oksitlen-
meme gibi yönleriyle de bizlere fayda sağlamaktadır.  

Gövdemizin bazı yerleri plaka şeklindeki levhalardan, bazı yerleri ise dayanıklılık açı-
sından kafes-kiriş benzeri yapıdan imal edilmiştir. Bu sayede araca uygulanan eğim kuvveti 
azaltılarak dayanıklılık arttırılmıştır. 

Araçta kullanılacak hidrofobik camlar ısıtmalı olacak ve bu sayede düşük sıcaklıklarda 
görüş açısının kısıtlanması gibi sorunların önüne geçilecektir. Uçan arabanın camları S-LEC 
markalı filmler ile kaplanacaktır. S-LEC markalı filmler, UV ışınlarını engellemesi ve kimya-
sallardan etkilenmemesi yönüyle araç camlarının zarar görmesini engelleyecektir. 

Aracımızın camları aliminyum oksinitrür ile kaplanacaktır. Aluminyum oksinitrür mal-
zemesinin erime noktası, basınç dayanımı, sertlik, eğilme mukavemeti gibi pek çok özelliği ile 
soda kireç silikat camlarına göre üstündür. 
1.4.1.2 İç Yapısal (Kabin) 

Aracımızın kabin içerisinde ses ve ısı geçirebilecek (eklem yerleri, kapı, bagaj vb.) yer-
lerinde aerojel kristallerinden imal edilmiş yalıtım malzemeleri kullanılacaktır. Araba içerisin-
deki döşemeler nano tekstil kullanılarak üretilecektir. Nano tekstilin insan cildine uyumlu ol-
ması, uzun yıllar boyunca steril ve yeni gibi kalması, kolay tutuşmaması, leke tutmaması ve 
çevresel şartları (kullanıcının koltuktaki oturma alışkanlığı vb.) algılayıp bunlara göre yapısını 
belirlemesi; nano tekstilden üretilmiş kumaşları tercih etmemizin temel sebeplerindendir. 

Aracın ön tarafında bulunan dokunmatik ekranlar Super Retina XDR ekran teknolojisi 
kullanılarak üretilmiştir. Super Retina XDR ekranlar yüksek kontrast, yüksek parlaklık ve si-
nema standardında geniş renk yelpazesi özelliklerine sahiptir. Renk yönetimi sistemi ile birlikte 
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renkler, optimum bir görüntüleme deneyimi sağlamak için tam olarak kalibre edilmektedir. Ay-
rıca bu teknoloji ile OLED ekranlarda bulunan ekran yanması sorununun önüne geçilmektedir. 
Super Retina XDR ekran sayesinde araç hakkındaki tüm bilgiler kullanıcıya sunulmaktadır. 

Kontrol Paneli yüksek teknolojiler ile donatılmış olmasına karşın kullanıcıya basit bir 
ara yüz sunmaktadır. Ayrıca aracımız Start/Stop butonu ile çalışmaktadır.  
1.4.1.3 Tekerlek ve Pervane Yapısalı 

Araçta bulunan teker-pervaneler ve arkadaki itki pervanesi karbon fiber kompozitten 
yapılmıştır. Bu sayede korozyon direnci arttırılmıştır. Ayrıca pervanelerimizin sahip olduğu 
üstün aerodinamik yapısı ile yakıt tüketiminin fazla olması gibi sorunların önüne geçilmiştir. 

Aracın teker-pervanelerinde kullanılmak üzere Michelin markasının üretmiş olduğu Up-
tis modelli lastikler tercih edilmiştir. Michelin Uptis lastik türünün tercih edilme sebebi lastiğin; 
değişim, patlama vb. sorunların önüne geçilmesi ayrıca aracın süspansiyonuna olumlu bir etkisi 
olmasıdır. 
1.4.1.4 İniş Takımları 

Aracımızın iniş takımı, yere inerken gelen şok darbelerini soğurması, aracın yerde iken 
sağa sola dönmesini sağlaması ve uçan arabayı yerde taşıyabilmesi görevlerini yerine 
getirecektir. Aracımızda, bir ön tekerlek ve iki ana tekerlek olmak üzere çeşitli alt takım türleri 
kullanılmıştır. 
Ön tekerlek: 

Ön tekerlek, uçan arabamız havadayken daha aerodinamik bir şekil 
oluşturmak için geri çekilebilir şekildedir. Ayrıca ön tekerlek, araç 
yeryüzündeyken sağa-sola dönme işlevinde de kullanılacaktır. Aracımızın 
ön tekeri, ana eksen noktasıdır. Ön teker, sürekli geri çekme ve alçaltma 
hareketinden dolayı aşınma ve yorulma miktarını azaltmak için karbon fiber 
kompozit maddesinden üretilmiştir. 
 
Yan tekerlekler: 

Yan tekerlekler hem teker hem de pervane olarak görev yapmaktadırlar. Havalanma 
esnasında 90 derece dönen teker-pervaneler araca itki sağlar. Hafif olması için kompozit 
maddeden yapılmıştır. 

1.4.2. İtki-Tahrik Sistemleri 
1.4.2.1 Motor 

Motorumuz seçilirken; frekans, güç ve tork gibi çalışma parametrelerinin özelliklerine 
dikkat edilmiştir. Bununla birlikte, uzun ömür, düşük bakım ve yüksek verimlilik gibi diğer 
ikincil parametrelere de bakılmıştır. Uçan arabamızda geleneksel araçlardan farklı olarak 
elektrik motorları kullanılmıştır. İçten yanmalı motorlar yerine elektrik motorlarının 
seçilmesinin nedeni; elektrik motorlarının daha az ısınması, sıfır emisyon sağlaması, daha 
sessiz ve uzun ömürlü olmasıdır. Elektrik motorları arasındaki tercihimiz ise DC motorlardan 
yana olmuştur. DC motorlar AC motorlardan daha hafif oldukları için ayrıcalıklıdır. Buna göre 
aracımıza motor olarak MP238/50 38KV kullanılmıştır. 
Model Devir Akım (A) Voltaj (V) Ağırlık(kg) İtki (kg) Tork(Nm) 
MP238/50 38KV 5000 170 100 4,47 95 75 

Tablo 3 Seçilen Motorların Özellikleri 
 

Şekil 2 Ön Tekerlek Yapısı 
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1.4.2.2 ESC 
ESC (Elektronik Hız Kontrol Cihazı), motorun dönmesi için manyetik alanı oluşturmak 

üzere fırçasız motor hareketini veya hızını kontrol eder. Frekans ne kadar yüksekse veya ESC 
6 aralıktan ne kadar hızlı geçerse, motorun hızı o kadar yüksek olacaktır. ESC, motorlar fazla 
akım çektiğinde sisteme bildirmektedir.  
Aracımızda toplam 6 adet motor olduğu için 6 adet ESC kullanılacaktır. Aracımızda ESC için 
APD UHV 28S BRUSHLESS ESC 120V/300 AMP seçilmiştir. 
1.4.2.3 Li-Hv Pil 

Aracımız yolculuğuna devam etmesi için gerekli olan enerjiyi Li-Hv pillerden 
almaktadır. Li-Hv pillerin tercih edilmesinin sebebi yüksek akım iletebilmeleri, şarj 
verimliliğinin yüksek olması, yüksek enerji yoğunluğu, geri dönüştürülebilir ve uzun ömürlü 
olması etkenlerindendir. 

Model 
numarası 

Tam 
Şarjlı 
Voltaj 

Nominal 
Gerilim 

Deşarj 
oranı 

Kapasite 
(mAH) 

Enerji 
Yoğunluğu 
(Wh/L) 

Enerji 
Yoğunluğu 
(Wh/kg) 

Ağırlık 
(g) 

Kalınlık 
(mm) 

Genişlik 
(mm) 

Uzunluk 
(mm) 

GRP9790190 4.4 3.85 5C 24300 591,7 260,6 359±10 9.4±0.3 89.0±1.0 189.0±1.0 

Tablo 4 Seçilen Li-Hv Pilin Özellikleri 
Hücreler seri/paralel şekilde karma bağlantı yapılarak motorlar için gereken voltaj ve 

akım elde edilmiştir. Li-Hv pil hücreleri kullanılarak iki takım seri 26x3,85=101,1V ve 11 
paralel pil seti elde edilmiştir. Bu şekilde elde edilen pil takımı 103kg.dır. Aynı batarya 
takımından 2 adet olacağından 206kg ağırlıkta olacaktır. 
1.4.2.4 Süper Kapasitörler 

Süper kapasitörler (UC); yüksek şarj hızı, yüksek verimlilik, yüksek güç yoğunluğu, 
uzun döngü ömrü ve bakım gerektirmemesi avantajları sebebiyle aracımızda kullanılmaktadır. 
Ayrıca süper kapasitör, sıcak ve soğuk ortamlarda kararlı çalışmaktadır. Süper kapasitörler ara-
cımızın kalkış, iniş ve acil durum gibi alanlarında kullanılacaktır. Araç havadayken süper ka-
pasitörler, Li-Hv piller tarafından şarj edilecektir. 
1.4.2.5 Pervaneler 

Aracımızda ihtiyaç duyulan itkiyi sağlamak için en uygun olan bombeli kanat türü 
kullanılmıştır. Bu kanat, üstün bir aerodinamik ve aeroakustik performansa sahiptir. 
Pervanelerimiz hafif ve sağlam olması için kompozit maddeden yapılacaktır. Pervanelerden her 
birinin yarıçapı 80 cm’dir. 

1.4.3. Otonom Sistem 
1.4.3.1 Tam Otonom Sistem 

Tam otonom konseptinde güçlü işlem yeteneğine sahip bir donanım, sensörler, ağ ve 
yazılım altyapısı çok önemlidir. Uçan arabamızı hazırlarken otonom sistemlere tam uyumlu bir 
şekilde tasarladık. Aracımıza yerleştireceğimiz donanımsal parçaların üreteceği veriler, 
kullanıcının daha güvenli bir şekilde uçmasını sağlayacak olan uçan arabamızın yapay zekasına 
gönderilecektir. Aracımızda GNSS/INS sistemi, 5G internet altyapısı, lidar, radar, ultrasonik 
ve kızılötesi sensörlerle birlikte görüntü işleme teknolojisi kullanılmıştır. 

Aracımızda birden çok sensör kullanılmasının sebebi, bir sensörde oluşabilecek teknik 
problemlere takılmadan aracın yolculuğuna devam etmesinin hedeflenmiş olmasıdır. Örneğin 
akşam saatlerinde aracımızı kullanacak olan bir yolcunun uçan arabasındaki görüntü işleme 
sistemi, havanın karanlık olmasından dolayı verimli çalışmayacaktır. Bu durumda lidar, radar, 
ultrasonik veya kızılötesi sistemlere geçiş yapılacaktır. Eğer bahsedilen tüm sistemlerde teknik 
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bir arıza bulunuyorsa araçta bulunan GNSS/INS sistemi ile aracın konumu gecikme olmadan 
5G altyapısı üzerinden araç yönetim uygulamasına bildirilecektir. Aracımız internet altyapısı 
ve GNSS/INS sistemi sağlanmadan sürüşe izin vermediği için bu sistemlerde bir sıkıntının 
oluşma ihtimali minimum düzeydedir. 

Aracımızı kullanmak isteyen kişinin akıllı telefonuna “Tulpar” uygulamasını yüklemesi 
gerekmektedir. Kullanıcının telefonundan yapacağı bu çağrıdan ve gitmek istediği konum 
bilgisinden başka bir giriş yapmasına gerek yoktur. Kullanıcının konumu telefonundan alınarak 
aracımıza gönderilecektir. “Tulpar” uygulamasından gerçekleştirilecek olan bu çağrı uçan 
arabamızda bulunan internet altyapısı ve özel yazılım tarafından algılanacaktır. Uçan arabamız, 
gönderilen konuma giderek yolculuğa hazır hale gelecektir. Yolculuk bittikten sonra aracımız 
kendisine uygun bir park yeri bulacak ve oraya gidecektir. Bu sayede uçan arabalar için 
oluşabilecek park bulma sorununun önüne geçilecektir. Şehir üzerinde havadan 
gerçekleştirilecek tüm seyahatler tam otonom olmak zorundadır. Araç, şehirde karadan 
yapılacak yolculuklarda hem tam otonom hem de yarı otonom olarak kullanılabilmektedir. Bu 
sayede insandan kaynaklı oluşabilecek kazaların önüne geçilecek ve aracın uçuşa yasak olan 
askeri bölge, havaalanı vb. üzerinden geçmesi engellenecektir. 
1.4.3.2 Yarı Otonom Sistem 

Yarı otonom konsepti, tam otonom konseptinde kullanılan GNSS/INS sistemi, 5G inter-
net altyapısı, lidar, radar, ultrasonik ve kızılötesi sensörlerle birlikte görüntü işleme teknoloji-
lerini bulundurur fakat bu sürüş tipinde kullanıcıya daha fazla yönetim izni verilmektedir. Yarı 
otonom sistem karadan gerçekleştirilecek yolculuklarda ve kırsal alanlarda havadan gerçekleş-
tirilecek sürüş modlarını kapsamaktadır. Kullanıcının aracımızı sürmek için özel kullanım eh-
liyetine sahip olması gerekmektedir. Uçan arabamız, yarı otonom sistemindeyken sürücünün 
olağandışı bir davranış sergilemesini engellemek için sensörleri yardımıyla kendisine maksi-
mum dönüş, hız vb. gibi durumlar için sınırlar belirleyecektir. Ayrıca aracımız yarı otonom 
modundayken sürücüden tepki gelmezse tam otonom moduna geçip güvenli bir şekilde yolcu-
luğa devam edecektir. 
1.5 Uçuş Zarfı 
1.5.1 Rüzgâr Limitleri 

Araç dikey kalkışında 152m’ye yükselecek ve yükselme hızı en fazla 36 km/h hızda 
olacaktır. Bu kalkış yaklaşık 24 saniye sürecektir. 152 m irtifaya ulaşan aracımız 14.25°C 
sıcaklıkta, 1.225 kg/m³ hava yoğunluğunda ve 0,98 atm hava basıncında uçacaktır. Aracımızın 
havada uçabilmesi için gerekli olan rüzgâr limiti hesaplanarak 18.359 knot olarak belirlenmiş 
ve daha uygun olması sebebiyle ÖTR’ye göre değiştirilmiştir. Aracın arka tarafında bulunan 
pervaneler diğer parçalardan aşağıda bulunması sebebiyle ağırlık merkezini aşağıya 
çekmektedir. Aracımızın ön tarafında bulunan kanallarından hava çekilmekte ve bu sayede itki 
sağlanmaktadır. Uçan arabamızda rüzgârın aracı sallama ve titretme etkilerinden korunmak 
için araçta jiroskop sistemi kullanılmıştır. Bu özellikler aracımızın rüzgârdan etkilenme oranını 
azaltacak ve daha verimli bir yolculuk sağlayacaktır. 
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1.5.2 Ağırlık Kırılımı 

Tablo 5 Ağırlık Kırılımı Tablosu 
1.5.3 Güç İhtiyacı 

Öncelikle aracımızın teknik verileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

Tablo 6 Aracın Teknik Verileri 
Sonra aracımızın batarya takımı için seçim yapılmıştır. LiHv olarak seçtiğimiz pilin 

özellikleri aşağıdaki gibidir: 

Seviye Parça Adı Adet Br. Ağırlık (kg) Tp. Ağırlık 
(kg) 

1 Uçan Araba 1 540 540 
1.1 Gövde 1 35 35 

1.1.1 Kabin Yapısal 1 10 10 
1.1.2 Yolcu Koltuğu 2 5 10 

1.2 Motor Şasisi 1 20 20 
1.2.1 Motor Kolları Yapısalı 2 5,15 10,3 
1.2.2 Motor Kolları Kabuk 1 7 7 
1.2.3 Kabin Bağlantı Seti 3 0,9 2,7 

1.3 İniş Takımı 1 15 15 
1.3.1 İniş Takımı Yapısalı 1 9 9 
1.3.2 İniş Takımı Sönüm Elemanları 1 2 2 
1.3.3 İniş Takımı Bağlantı Seti 4 1 4 

1.4 Aviyonik Sistemler 1 40 40 
1.4.1 Uçuş Bilgisayarı 2 10 20 
1.4.2 Elektrik Malzemeleri 1 15 15 
1.4.3 Sensörler 1 5 5 

1.5 İtki Sistemleri 1 240 240 
1.5.1 Motor 6 4,4 26,4 
1.5.2 ESC 6 1 6 
1.5.3 Pervane 6 0,26 1,6 
1.5.4 Batarya 2 103 206 

1.6 Faydalı Yük 1 170 170 
1.6.1 Yolcu 2 75 150 
1.6.2 Bagaj 1 20 20 

Motorlar Boş 
ağırlık 

Azami 
ağırlık 

Boy Pervane 
Alanı 

Kanat 
açıklığı 

Yükseklik Azami 
Hız 

Seyir 
Hızı 

Menzil 

35 kW 370 kg 540 kg 3,6m 6 m2 4 m 1,8 m 120 
km/h 

80 
km/h 

17 km 
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Model 
numarası 

Tam 
Şarjlı 
Voltaj 

Nominal 
Gerilim 

Deşarj 
oranı 

Kapasite 
(mAH) 

Enerji 
Yoğunluğu 
(Wh/L) 

Enerji 
Yoğunluğu 
(Wh/kg) 

Ağırlık 
(g) 

Kalınlık 
(mm) 

Genişlik 
(mm) 

Uzunluk 
(mm) 

GRP9790190 4.4 3.85 5C 24300 591,7 260,6 359±10 9.4±0.3 89.0±1.0 189.0±1.0 

Tablo 7 Seçilen Pilin Özellikleri 
Hücreler seri/paralel şekilde karma bağlantı yapılarak motorlar için gereken voltaj ve 

akım elde edilmiştir. Li-Hv pil hücreleri kullanılarak iki takım seri 26x3,85=101,1V ve 11 
paralel pil seti elde edilmiştir. Bu şekilde elde edilen pil takımı 103kgdır. Aynı batarya 
takımından 2 adet olacağından 206kg ağırlıkta olacaktır. Bu şekilde elde edilen güç, tablodaki 
değerlerden yararlanarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜.𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝= 5 . 24,3 = 121,5 A 
𝐶𝐶𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜 = 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 .𝑁𝑁𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝=24,3 . 22 = 534,6 Ah 

𝑉𝑉𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜 = 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜.𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝 = 3,85 . 26 = 100,1 Volt. 
Aracımız için gerekli güç, 100,1 Volt olarak belirlenmiştir. 

 
1.5.4 Havada Kalma Süresi 

Ağırlık kırılımı ve güç ihtiyacı bölümlerindeki veriler kullanılarak aracımızla ilgili 
hesaplamalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. Buradaki hesaplamalar 
aracımızın yaklaşık olarak 18 dakika uçabildiğini göstermektedir. 

   

 
Şekil 3,4,5 https://www.mejzlik.eu/technical-data 

sitesinden aracımızla ilgili elde edilen veriler. 
 
 

https://www.mejzlik.eu/technical-data
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2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ 
2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği 

Sistemi oluşturan elemanların olası arızalarına karşı alınmış olan önlemler ve sonuçlar tablo 
şeklinde belirtilmiştir. 
2.1.1 Motor 
No Arıza Alınan Önlem Sonuç 
1 Çok sayıda motor 

bileşenin zamanla 
aşınmaya maruz 
kalması 

Hareketli bileşen sayısı az olan elektrik 
motorları kullanılmıştır. 

Aşınmanın azalma-
sıyla motorun bileşen-
lerinin daha uzun süre 
etkili performans gös-
terecektir. 

2 Bakım eksikliğin-
den kaynaklı motor 
ömrünün azalması 

Belirli aralıklarla titreşim vb. analizler ya-
pılacaktır. Onarım spesifikasyonu hazırla-
nacaktır. Sensörler yardımıyla sıcaklık, 
basınç ve dönüş hızları gibi ölçülen değiş-
kenler izlenecek ve denetlenecektir. 

Ekipmanların ömrü ve 
güvenilirliği artacak-
tır. 

3 Motorların perfor-
mansını düşürebile-
cek arızaların mey-
dana gelmesi 

Varlık izleme yazılımı ve nesnelerin en-
düstriyel interneti (IIoT) kullanılarak mo-
torların performansı izlenecek ve sorunla-
rın analizi yapılacaktır. 
Sensörler kullanılarak arıza teşhis süreci 
otomatikleştirilmiştir ve oluşan arızalar 
kaydedilerek sonrası için arıza teşhisine 
yardımcı olmaları sağlanmıştır. 
Motorun çeşitli koşullar altında geri bildi-
rimi ve kontrolü için de özel bir Dijital 
Motor Kontrolü kullanılacaktır. Sistem, 
ayrıca donanımı elektrik sinyallerine da-
yalı olarak sensörlerin ve aviyoniklerin 
durum izlemesine göre test eder. 

Yapılan performans 
analizleriyle motorla-
rın performansının 
düşmesi önlenmiştir. 
Arıza durumlarında 
teşhis kolaylaştırıl-
mıştır. 

4 Motorlardaki rul-
manlar, rotorlar gibi 
mekanik bileşen-
lerde oluşabilecek 
arızalar rotor balans 
ayarsızlığı, çatlak-
lar, mil sürtünmesi, 
mekanik gevşeklik 
ve rulmanın iç/dış 
yatağındaki arızalar 

Dönen aksamdaki her bir arıza türü için 
titreşim frekansları ilişkilendirilecektir. 
Titreşim ölçümü için, hız probları veya iv-
meölçerler ve sensörler yataklara, motor 
miline ve motor gövdesine yakın yerleşti-
rilmiştir. Balans ayarı yapılacaktır. 
 

Bu sayede rotor balans 
ayarsızlığı, çatlaklar, 
mil sürtünmesi, meka-
nik gevşeklik ve rul-
manın iç/dış yatağın-
daki arızalarının olası-
lığı en aza indirilmiş-
tir. 

5 Uçuş esnasında çe-
şitli sebeplerden 

Motorlar, pervanelere çift motorlu olarak 
yerleştirilmiştir. Biri arızalanırsa diğeriyle 

Araç arıza esnasında 
çalışmaya devam ede-
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motorun arızalan-
ması 

iniş yapılabilir. Motorlardan bir çift bera-
ber arızalanırsa otonom sistem, yeni bir 
ağırlık merkezi hesaplaması yapacaktır ve 
buna göre diğer motorların hızlarını ayar-
layarak yere güvenli iniş yapacaktır 

bilecektir. Uçuş esna-
sında motor arızalansa 
da yoluna kısa bir süre 
daha devam edebilir. 
 

Tablo 8 Motor Güvenilirliği 
2.1.2 Batarya 
No Arıza Alınan Önlem Sonuç 
1 

Batarya Voltaj ve 
Akım Arızası 

Aracın bataryaları iki takım olarak ay-
rılmıştır. Pervanelere autorotation 
özelliği eklenmiştir. Ayrıca batarya-
nın ilettiği voltaj ve akım anlık olarak 
ölçülecektir. 

Bataryada meydana gele-
cek olan voltaj ve akım arı-
zasının oluşturacağı teh-
like, minimum düzeye in-
dirilmiştir. Ayrıca autoro-
tation özelliği ile araç, yere 
güvenli bir şekilde iniş ya-
pabilmektedir. 

2 Batarya Sıcaklığı 
Arızası 

Optimum sıcaklıkta tutmak için direkt 
temaslı sıvı soğutmalı sistem kullanıl-
mıştır. 

Batarya kapasitesinin ve 
performansının önemli öl-
çüde düşmesi engellenmiş-
tir. 

3 Acil Durumlarda 
Bataryanın Zarar 
Görmesi 

Süper kapasitörler aracımıza eklen-
miştir. 

Acil durumlarda bataryada 
oluşabilecek arızaya rağ-
men aracın yolculuğuna 
devam etmesi sağlanmış-
tır. 

        Tablo 9 Batarya Güvenilirliği 

 
Şekil 6 Batarya Denetimi 

2.1.3 ESC 
No Arıza Alınan Önlem Sonuç 
1 Yüksek amperlere çı-

kıldığı zaman 
ESC’nin aşırı ısınıp 
yanması 

Her bir motorun kullanacağı akımdan 
daha yüksek akımlarda çalışabilecek 
bir ESC’nin tercih edilmiştir 

ESC’nin aşırı ısınıp yan-
ması engellenmiştir. 

Tablo 10 ESC Güvenilirliği 
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2.1.4 Pervane 
No Arıza Alınan Önlem Sonuç 
1 Dışarıdan pervaneye 

cisim gelmesi duru-
munda oluşabilecek 
arızalar 

Pervaneler, tekerleklerin içine yer-
leştirilmiştir. Araç havadayken te-
kerlekler bir nevi pervane koru-
yucu halkalar gibi görev yapacak-
lardır. 

Dışarıdan pervaneye gelebi-
lecek zararlar ve bunun so-
nucunda oluşabilecek tehli-
keler büyük ölçüde önlen-
miştir. 

2 Pervane kanatlarının 
fiziksel olarak zarar 
görmesi veya aşırı tit-
reşime maruz kalın-
ması 

Karbon fiber kompozit maddesin-
den yapılarak korozyon direnci art-
tırılmıştır. Uçuş önceleri balans 
ayarı yapılacaktır. 

Karbonfiber kompozit mad-
desi sayesinde eğilme, 
aşınma, titreşim vb. sorunlar 
giderilmiştir. Balans aya-
rıyla da uçuş öncesi kontrol 
yapılarak pervanede oluşa-
bilecek fiziksel hasar mini-
mum düzeye indirilecektir. 

3 Pervane kırılması Pervaneler ikişer takım olarak bu-
lunmaktadır.  
 

Bir pervanenin kırılması du-
rumunda yeni ağırlık mer-
kezi hesaplanacak ve diğer 
pervanenin dönme hızı de-
ğiştirilip yere güvenli iniş 
yapılabilmesi sağlanmıştır. 
Araç, arıza esnasında çalış-
maya devam edebilecektir. 

4 Aşırı hız sonucu olu-
şabilecek arızalar 

Otonom sistem aşırı hıza izin ver-
meyecektir, hız aralığını uygun şe-
kilde tutacaktır. 

Merkezkaç kuvvetindeki ar-
tış nedeniyle pervaneye za-
rar gelmesi engellenmiştir. 

Tablo 11 Pervane Güvenilirliği 
2.1.5 Lastikler 
No Arıza Alınan Önlem Sonuç 
1 Lastiklerin içindeki 

gazdan dolayı patla-
ması 

Havasız olan Michelin Uptis lastik 
türü kullanılmıştır. 

Lastik patlaması, lastik de-
ğişimi vb. sorunların önüne 
geçilmiştir. 

Tablo 12 Lastiklerin Güvenilirliği 
2.1.6 Aviyonik Sistemler 
No Arıza Alınan Önlem Sonuç 
1 Kullanılan aviyonik 

sistemlerde arıza 
meydana gelmesi 

Aviyonikler, aracımızda yedekli 
olarak bulunmaktadır. 

Arızadan kaynaklı oluşabi-
lecek sorunlar giderilmiştir. 
Aracımız arıza esnasında ça-
lışmaya devam edebilecek-
tir. 

Tablo 13 Aviyonik Sistemlerin Güvenilirliği 
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2.1.7 Sonuç – Genel Tablo 
Parça Adı Arızalanma Olasılığı Önem  

Seviyesi 
Alınan Önlemler 

Motor Orta Yüksek - Sensörler konulmuştur. 
- Nesnelerin endüstriyel interneti (IIoT) 
kullanılarak analizler yapılacaktır. 
- Dijital Motor Kontrolü yapılacaktır. 
- Motorlar, pervanelere iki takım halinde 
yerleştirilmiştir. 

Batarya Orta Yüksek - Sıvı soğutmalı sistem kullanılmıştır. 
- İki takım halinde bulunmaktadır. 
- Süper kapasitörler eklenmiştir. 

ESC Düşük Yüksek - Daha yüksek akımlı ESC tercih edilmiş-
tir. 
 

Pervane Orta Yüksek - Pervaneler, karbon fiber kompozit mad-
desinden yapılmıştır. 
- Pervaneler; tekerleklerin içinde, ikişer 
halde bulunmaktadır. 
- Balans ayarı yapılacaktır. 
- Otonom sistem hız denetlemesi yapacak-
tır. 

Lastikler Düşük Orta - Havasız olan Michelin Uptis lastikler 
kullanılmıştır. 

Aviyonik 
Sistemler 

Orta Yüksek - Aviyonikler yedekli olarak bulunmakta-
dır. 

Tablo 14 Aracın Genel Güvenilirliği 
2.2.Gürültü Azaltma 

2.2.1 Yolcu Kabin iç Gürültüsü 
Sürücünün ve yolcuların araçlarında geçirdiği süre zarfında uçan arabalarının yolculara 

sunduğu konfor çok önemlidir. Konforu derinden etkileyen konulardan biri de gürültüdür. Bu 
gürültünün aracın iç tarafına aktarılması, yolcuların memnun kalmamasını sağlayabilir. Bu gibi 
sıkıntıların önüne geçmek için aracımızda çeşitli malzemeler ve teknikler kullandık. 

• ANC (Aktif Gürültü Engelleme) Sistemi: Uçan arabamızda ANC sistemi olarak Bose 
QuietComfort RNC aktif gürültü engelleme sistemi kullanılacaktır. Aracımızdaki ANC 
sistemi, araç içerisinde bulunan mikrofonların sesi algılaması, QuietComfort RNC çip 
yardımıyla elde edilecek titreşimlerin algılanması, algılanan verilerin analogdan dijital 
veriye çevrilmesi, yapay zekâ tarafından işlenmesi ve bu ses frekansının tam tersinin 
hoparlörlerden verilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Konumlandırılacak olan 
mikrofonlar toplamda 6 adettir ve 2 takım olarak kullanılacaktır. Mikrofonların ilk 
takımı aracın ön kısmında bulunurken diğer takım aracın arka tarafında yer alacaktır. 
Mikrofonların yanı sıra aracın ön tekerleği ve teker-pervanelerinde QuietComfort RNC 
çipleri bulunacaktır ve bu çipler aracın gövdesinde oluşabilecek titreşimden dolaylı 
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gürültüyü engelleyecektir. Bu sayede uçan arabamızın kabininde oluşabilecek gürültü 
sorunları en hızlı ve etkili şekilde giderilip kullanıcıların keyifli bir yolculuk sürdürmesi 
sağlanacaktır. 

 
Şekil 7 ANC Sistemi 

 
• Michelin Uptis Lastikleri: Aracımızda kullandığımız havasız lastik modeli olan 

Michelin Uptis, yapısından kaynaklı yer ve hava sürtünmesinin az olması, ses 
konusunda olumlu katkı sağlamaktadır. Bu lastik türü aracımızın öndeki tekerleğinde 
ve yan taraflarındaki teker-pervanelerde bulunacaktır. 

• Motor Türü: Uçan arabamızda bulunan motorlar elektrik ile çalıştığı için diğer tür 
motorlara göre daha az ses çıkaracak ve daha az vibrasyona sahip olacaktır.  

• Pervane Yapısı: Aracımızda bombeli kanat türü kullanılmıştır. Bu kanat türü, üstün bir 
aerodinamik ve aeroakustik performansa sahip olması nedeniyle diğer kanat türlerine 
kıyasla daha az ses çıkartacaktır. 

• S-LEC Cam Filmleri: Arabamızın camlarında bulunacak olan S-LEC marka filmler 
aracımızın hava akımı vb. gürültü çıkartan durumlarını önleyerek %40 a kadar akustik 
koruma sağlayacaktır. Bu cam filmlerinin harika bir akustik performansa sahip 
olmasının yanında kimyasal koşullara, sıcaklık, nem değişimlerine dayanıklı, UV 
ışınlarını engelleyici ve hafif olması gibi özellikleri de bu filmleri seçmemizin temel 
nedenlerindendir. S-LEC markalı filmler arabanın ön, kapı, üst ve arka camlarına 
uygulanacaktır.  

• Aerojel Yalıtım Malzemesi: Aracımızda aerojel kristallerinden oluşturulmuş yalıtım 
malzemesi kullanılacaktır. Bu sayede kabin içerisindeki yolcunun rahat bir şekilde 
seyahat etmesi sağlanacaktır. Aerojel maddesi en iyi ısı ve ses yalıtımına sahip 
olmasının yanında dünyada bulunan en hafif madde olma özelliğine de sahiptir. 
Oluşturulan yalıtım malzemesi aracımızın ses ve ısı geçirebilecek (eklem yerleri, kapı, 
bagaj vb.) yerlerine uygulanacaktır. 

2.2.2 Çevresel Gürültü 
Çevresel gürültüye sebep olan etkenler başlıca, motorların çalışmasından ve pervanenin 

dönüşünden yani tahrik sistemlerinden, aracın üzerindeki hava akımından ve kullanılan 
malzemenin kaliteli olmaması yüzünden araçta oluşacak titreşimlerden oluşur.  

• Tahrik Sistemi: Aracımızda çevresel gürültünün azaltılması için yöntemler araştırılmış 
ve motor hızının yavaş olmasının yanı sıra pervane çapını arttırarak çevresel gürültünün 
azaltılabileceği sonucuna varılmıştır. Bu sebeple aracımızda büyük ve yavaş dönen 
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pervane kullanılarak, yüksek hızlı pervaneye kıyasla daha düşük gürültü oluşması 
sağlanmıştır. 

• Uçuş Koridorları: Çevresel gürültüyü azaltma yollarından biri, daha önceden 
yönetmeliklerle belirlenmiş uçuş koridorlarına gitmektir. Bu sistem; uçan arabanın 
yerden belli bir yüksekliği çıkması, ardından hava uçuş koridoruna giden en kısa yoldan 
ilerlemesi aşamalarından oluşmaktadır. Bu sayede (sesin yansıması ihmal edilirse) 
gürültü 6dB kadar azalacaktır. 

• Ön Tekerlek: Aracımızın ön tarafında bulunan tekerlek araç uçuş halindeyken uçan 
arabamızın iç tarafına girecek ve bunun sayesinde ön tekerlek uçuş sırasında gürültü 
oluşturmayacaktır. Burada uçak tekerleklerinde kullanılan sistemin benzeri 
kullanılmıştır ve bu sayede aracın ön tekerleği aracın içine girerek arabanın aeroakustik 
performansını arttırmaktadır. 

2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti 
2.3.1 Uçuş Güvenliği 

NO Sorun Türü Alınan Önlem 
1 Araç Yarı Otonom Modundayken Kulla-

nıcıdan Tepki Gelmemesi 
Böyle bir durumda tam otonom moduna 
geçilecektir. 

2 Yük Ağırlığının Maksimum Kalkış Ka-
pasitesinin Üstüne Çıkması 

Araçta bulunan sensörler kabin ve bagaj 
ağırlığını hesaplamakta, maksimum yük 
taşıma kapasitesinin üzerine çıkılması du-
rumunda ise kalkışa engel olmaktadır. 

3 Kaza Anında Yaralanma Aracımızda, emniyet kemerleri ve hava 
yastıkları bulunmaktadır. 

4 Acil Durumların Yaşanması TulparV2 bilgisayarı araç üzerinde tam 
yetkiye sahip olacak ve müdahale edebile-
cektir. Aracımıza yerleştirilmiş olan yedek 
sensörler, olası bir durumda TulparV2’de 
bulunan yapay zekayı bilgilendirecektir. 
Ardından yapay zekâ, aracı en yakın uçan 
araba istasyonuna indirecektir. 

5 Kaza, Yangın vb. Durumların Yaşan-
ması 

Yapay zekâ, böyle durumlarda 112’yi 
arayıp aracın düşebileceği zamanı ve 
konumu bildirecektir. 

6 Aracın Karşısına Cisim Çıkması ve Çar-
pışma 

Aracımız karşısına çıkan cismi yapay ze-
kanın denetiminde olan lidar, ultrasonik ve 
radar sistemler ile algılayacaktır. 

7 Camların Kırılması ve Buna Bağlı Yara-
lanmalar 

Aracın camları aliminyum oksinitrür ile 
kaplanmıştır. 

8 Araç Pilinin Bitmesi Bu durumda süper kapasitörler devreye gi-
rerek aracı mümkün olan en yakın şarj is-
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2.3.2 Siber Güvenlik 

Dijitalleşme ve internete bağlı teknolojik sistemler, siber güvenlik kavramının önemini her 
geçen gün arttırmaktadır. Bu yüzden aracımızda çeşitli siber güvenlik önlemleri ve teknikleri 
kullanılmıştır. 

Öncelikle aracımızda kullanılacak iki ayrı bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayarlardan 
birincisi, aracın genel kullanımında işlev görecek “Tulpar”, ikincisi ise acil durumlarda (siber 
saldırı, sağlık sorunları vb.) kullanılacak olan “TulparV2” olacaktır. Bu iki bilgisayardan sadece 
Tulpar’da internet altyapısı bulunacaktır. Acil durumlarda TulparV2, konum vb. bilgilerini 
ilgili kurumlara şifrelenmiş GSM modülü üzerinden gönderecektir. Bu durumlar dışında 
TulparV2’nin GSM modülü, yapay zekâ tarafından devre dışı bırakılacaktır. 

Her iki bilgisayarda da güvenlik duvarı ve antivirüs bulunacaktır. Ayrıca bilgisayardaki 
veriler, AES şifreleme algoritması kullanılarak koruma altına alınacaktır. 

Aracımızda, güvenlik bölümünde de belirtildiği gibi aracın sensörlerinin yedeği bulunmak-
tadır. Aracımızdaki yedek sensörler TulparV2’ye bağlanacaktır. Tulpar ve TulparV2’deki sen-
sörlerin oluşturacağı veriler işlenip karşılaştırılacaktır. Eğer elde edilen verilerin arasında fark 
bulunuyorsa yapay zekâ otomatik olarak yetkiyi TulparV2’ye verecek ve aracın yolculuğuna 
normal bir şekilde devam etmesi sağlanacaktır. 

Tulpar’a gelecek olan güncellemeler ana merkez tarafından 5G altyapısı ile iletilecek ve bu 
sayede aracın yazılımının güncel kalması sağlanacaktır. TulparV2’ye yüklenecek olan yazılım 
güncellemeleri ise aracın periyodik bakımlarında güvenilir araç servisleri tarafından yüklene-
cektir. Ayrıca tüm bilgisayarlara yüklenecek olan yazılım güncellemeleri, imzalı paket olmalı-
dır. Bu sayede ana merkeze sızılması durumunda gönderilecek yazılım güncellemelerindeki 
sorunlar önlenecektir. 

tasyonuna indirecektir. Eğer süper kapasi-
törler yeterli enerjiyi sağlayamaz ise şarj 
droneları aracın yanına uçarak aracı şarj 
edecektir. 

9 Aracın hava kanalları vb. bölümlerinin 
buzlanması 

Aracın ön burun kısmı, pervane, motor ve 
hava kanallarına yerleştirilmiş olan sensör-
ler oluşmuş olan buzu algılayarak buz-
lanma önleyici sistemleri çalıştırır.  Ba-
tarya soğutma sisteminde oluşan sıcak 
hava, buz önleme sistemi olarak kullanıl-
mıştır. Ayrıca aracın camlarında oluşabile-
cek buzlanma tehlikesine karşı aracın cam-
ları ısıtmalı olarak seçilmiştir 

10 Yarı otonom modundayken sensörlerin 
arızalarından kaynaklanabilecek kazalar 
 
 
 

Aracın koltuklarına emniyet kemerleri ko-
numlandırılmıştır. Bunun yanı sıra uçan 
arabanın belirli kabin kısımlarına yerleşti-
rilmiş airbag sistemi ile de olası yaralan-
maların önüne geçilecektir. 

Tablo 15 Uçuş Güvenlik Önlemleri 
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Tulpar’da değiştirilecek olan bir kod bloğu hem araç içindeki hem de karayollarındaki ki-
şilerin hayatını tehlikeye atabilir. Bu yüzden aracımızdaki yapay zekâ, yeni bir kod bloğunun 
eklenmeye çalıştığını tespit edip kontrolü TulparV2’ye devredecektir. Bu sayede araç, güvenli 
bir şekilde yolculuğuna devam edecektir. 

Araçtaki siber saldırılar önlendikten sonra, TulparV2’nin içerisindeki doğrulanmış yazılım 
Tulpar’a yüklenerek aracın tekrardan güvenle kullanımı sağlanacaktır. 
3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 
Uçan arabamızın otonom sistemleri, gidilecek olan yeri en hızlı ve güvenli şekilde sağ-

layacak rotaları tercih etmektedir. Dolayısıyla aracımız, hava trafiği olduğunda karayolların-
dan, kara trafiği olduğunda havadan gidecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca aracımızın otonom 
sistemleri, senaryoda belirtilen hava kirliliği vb. durumlara dikkat ederek rotasını belirlemek-
tedir. Bu sayede kullanıcıların sağlık durumları koruma altına alınırken istedikleri yerlere en 
hızlı ve güvenilir şekilde gidilmesi sağlanmaktadır. 

Şehir senaryosu kısmını hazırlarken şartnamede belirtilmiş olan senaryo şehir planına 
dikkat edilmiş ve çevresel durumlara bağlı olarak gidebilecekleri rotalar belirlenmiştir. Bu du-
rumda aracımız için toplam üç adet senaryo ve rota hazırlanmıştır. 

 
Şekil 8 Araç Rotaları 

Birinci Durum: 
Rota 
No 

Kalkış Noktası Varış Noktası Aracın Gideceği 
Hız 

Aracın Gideceği 
İrtifa 

1 Batıdaki Yerle-
şim Yeri 

Hastane/Kütüp-
hane/Üniversite 

80km/h 500ft/152m 

Senaryoda belirtildiği üzere batı yönündeki yerleşim yerinden doğu yönündeki hastane, 
kütüphane veya üniversite kurumlarına ulaşım sadece karadan sağlanıyordu ve bu durum yoğun 
trafik zamanlarında dört saate kadar çıkıyordu. Uçan arabamız ile artık kullanıcılar, insanlık 
için büyük önem taşıyan kurumlara daha hızlı ve güvenle ulaşabilecekler. Bu sayede şehir 
planının batı yönünde hayati bir hastalık geçiren kişinin hastaneye daha hızlı ulaşılması 
sağlanacak ve belki de o kişinin can kaybı önlenecektir. Bu rota için uçan arabamız öncelikle 
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batı yönündeki kasabadan kalkıp karayollarının üstüne gelecektir. Aracımız karayollarının 
500ft üstünden uçarken Sanayi Bölgesi’nin etrafında oluşmuş olan hava kirliliğini atlatabilmek 
için rotasını otomatik olarak değiştirmektedir. Sonrasında araç, 3.2.3 kısmında açıklanacak olan 
hastane vb. yerlerde bulunacak olan Vertiportlara inilecektir. Eğer hava şartlarında bulunulan 
mevsim dolayısıyla bir tehlike bulunuyorsa araç ulaşımını hibrit (hem karayolunda hem de 
havada ulaşım sağlanması) bir şekilde gerçekleştirecektir. 
İkinci Durum: 

Rota 
No 

Kalkış Noktası Varış Noktası Aracın Gideceği 
Hız 

Aracın Gideceği 
İrtifa 

2 Tren İstasyonu Havalimanı 80km/h 500ft/152m 
Şartnamede belirtilene göre şehirlerarası yolculuk için tren istasyonunu kullanan 

insanların havaalanlarına ulaşma süreleri de trafiğin yoğun olduğu zamanlarda dört saate 
ulaşmaktaydı. Uçan arabamız sayesinde kişiler çok daha hızlı bir şekilde havalimanına ulaşacak 
ve uçak kalkış saatine yetişememe gibi sorunların önüne geçilmiş olunacaktır. Bunun için 
aracımız, tren istasyonlarında bulunacak olan Vertihub’lardan kalkacak ve yolculuğunu birinci 
duruma benzer olarak şehirdeki yolların üzerinden gerçekleştirecektir. Sonrasında araç, 
havalimanlarındaki Vertihublara inerek rotasını güvenle bitirecektir. Eğer hava şartlarında 
bulunulan mevsim dolayısıyla bir tehlike bulunuyorsa birinci durum ile aynı şekilde araç 
ulaşımını hibrit (hem karayolunda hem de havada ulaşım sağlanması) bir şekilde 
gerçekleştirecektir. 
Üçüncü Durum: 

Rota 
No 

Kalkış Noktası Varış Noktası Aracın Gideceği 
Hız 

Aracın Gideceği 
İrtifa 

3 Gemicilik  
Faaliyetleri 

Başlangıç Bölge 

Gemicilik  
Faaliyetleri 
Bitiş Bölge 

80km/h 200-400ft 
60-120m 

Şartnamede, A şehrindeki sanayi bölgesi yüzünden nehirdeki suyun bataklık haline 
döndüğü ve gemiler aracılığıyla gerçekleşen faaliyetlerin aksadığı belirtilmiştir. Bu durumda 
gemiler aracılığıyla yük taşınması veya ulaşımın sağlanması gibi durumlar yavaşlayabilir hatta 
durma seviyesine bile gelebilir. Bunun için uçan arabaların kullanımı en mantıklı ve hızlı yol 
olacaktır. Rotamızda uçan arabamız, öncelikle gemicilik faaliyetlerinin başladığı yerden 
havalanıp nehirin üzerinden gidecektir. Araç bu senaryoda nehirin veya kasabanın üzerinden 
geçeceği için irtifa, diğer durumlara göre daha düşük tutulmuştur. Bu sayede aracın hem inme 
hem binme sürelerinden tasarruf edilmiştir. Bu adımdan sonra araç gemicilik faaliyetlerinin 
bittiği bölgeye giderek binen yolcuları veya taşınan ürünleri indirecektir. 
Röportaj: 
A şehrinin batı yakasında oturan kullanıcımızla yaptığımız röportajdan bir kesiti sizlerle pay-
laşmak istiyoruz: 

Merhaba. Benim adım Akın, 30 yaşındayım. A şehrinin batı yakasında oturuyorum. 
Yedi senedir havaalanında hava kontrol görevlisi olarak çalışmaktayım. İş çıkış saatlerim 
mesleğim gereği her zaman aynı olmayabiliyor. Bu durumda sabahın ilk ışıkları ile veya 
gecenin karanlığında eve dönebiliyorum. Ayrıca işim, yaşadığım şehrin güney-doğu bölgesinde 
olduğu için ulaşımım oldukça uzun sürüyor. Bu yüzden evime en hızlı ve güvenilir şekilde 
gidebilmek için Tulpar’ı tercih ediyorum. Tulpar ne mi? Tulpar, uçan arabalar arasında en 
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sevdiğim modeldir. Tulpar’ın içindeki akıllı sistemler sayesinde keyifli bir yolculuk 
sürdürüyorum. Şehrin yoğun trafiğinden ayrılıp gökyüzünde süzülünce tüm günün 
yorgunluğunu unutuveriyorum. 
 

Akıllı telefonumla iş yerime en yakın Tulpar’ı buluyor ve onu bir tuşla çağırıyorum. 
Sistem kendisini sürekli kullandığınızda sizi tanıyor. E daha ne olsun, araca bindiğimde 
“Tulpar’a hoş geldiniz Akın Bey, rotanız hazırdır.” diye beni karşılıyor. Ayrıca her yolcu 
inişinden sonra Tulpar’daki temizlik sitemi devreye girip ortamı temizliyor. Normalde evime 
ulaşımım dört saat sürerken Tulpar ile bu süre bir saate kadar düşüyor. İşim ile evim arasındaki 
mesafenin oldukça fazla olduğunu düşünürsek Tulpar ile evime hiç olmadığı kadar hızlı ve 
konforlu bir şekilde gidebiliyorum. Hizmette yeni bir çağ açıkçası, herkese Tulpar’ı 
kullanmasını öneriyorum. 

3.2. Hava Trafik Yönetimi Sistemi 
3.2.1. Araçların Havada Hareket Kuralları 

Uçan araba konseptinin karayolundaki gibi olmayacağı kesindir. Kazaları en aza 
indirerek güvenliğin sağlanması ve uçan arabaların kurallara uyabilmesi için aracımızın otonom 
olmasına karar verilmiştir. 1.4.3 Otonom Sistem bölümünde otonom sistemimizin detayları 
verilmiştir. Şehir üzerinde havadan gerçekleştirilecek tüm seyahatlerde araçların tam otonom 
olarak kullanılması zorunlu olacaktır. Otonom sistem sayesinde araçların havada hareketleri 
belirli bir denetim ile sağlanmaktadır. 

Uçan arabamızın; yüksek binalardan, diğer uçan araçlardan, çeşitli engellerden 
kaçınabilmesi ve havadaki hareketleri için yönetmeliklerle belirlenecek olan rotalar 
kullanılacaktır. Aracımızın şehir merkezlerinde 500 feet üzerinde, kırsal alanlarda ise 200-400 
feet bandında gitmesinin uygun olacağı belirlenmiştir. 

                     
Şekil 9 Araçların İrtifa Sınırları 

 Uçan arabamız havadaki seyahatlerini zorunlu bir şekilde tam otonom olarak 
gerçekleştireceğinden, alınan siber güvenlik önlemleri ve aracımızda bulunan sensörlerle 
havada hareket kurallarına uyulmaması engellenmiştir. Böylece uçuş güvenliği de sağlanmıştır. 
Yolcuların araçlara zarar vermesi ve bu güvenliği sarsması durumunda ise yolculara çeşitli 
cezalar uygulanabilecektir. 
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3.2.2. Araçların Haberleşmesi 
Aracımız, otonom sistem ile çalıştığı için araçların “Tulpar” uygulamasıyla hem de 

birbiriyle yapacağı haberleşme büyük önem taşımaktadır. Bu haberleşmeyle araç trafiği anlık 
olarak görüntülenebilecek ve araçların konumu elde edilerek olası kazalar önlenebilecektir. 
Ayrıca kullanıcılar araçlarını telefon uygulamaları üzerinden çağırabilecek veya 
yönlendirebilecektir. Aracımızda çeşitli haberleşme altyapıları ve sistemleri kullanılmıştır. 
Bunlara ek olarak sensörler, kameralar, lidar, radar, telematik gibi teknolojiler de haberleşmeye 
yardımcı olması amacıyla aracımızda yer almaktadır. 

 Aracımızda bulunan 5G internet altyapısı ve özel yazılım, araçların birbiriyle, merkezi 
sistemle ve “Tulpar” uygulamasıyla haberleşmesini sağlayacaktır. Araçlar arasında ve merkezi 
sistemle olan bu haberleşme sistemi, ADS-B ile de desteklenmiş ve daha verimli çalışması 
sağlanmıştır. Ayrıca araçlara eklenmiş olan GNSS ve INS sistemi ile araçların konumu gerçek 
zamanlı olarak takip edilmektedir. Aynı zamanda otonom araçlarımız; doğru izleme, kontrol ve 
komuta için ek donanıma, yazılıma sahiptir. Bu sayede olası bir kaza durumunun önüne 
geçilecek ve kullanıcıların güvenle yolculuklarına devam etmeleri sağlanacaktır. 

Aracımızda acil durumlara karşı bir acil durum sistemi olan eCall bulunmaktadır. Bu 
sayede yolcular, yaralanmaları veya hastalıkları nedeniyle konuşamıyor olsalar bile kaza ile 
ilgili verileri ilgili kuruluşlara aktarabileceklerdir. 

Araçların birbirleriyle haberleşirken, karar vermeyi kontrol etmek için sahip oldukları 
otonom sistemin belirli bir yapay zekâ seviyesine ihtiyacı vardır. Araçlarımızdaki bu zekâ 
sistemi algıla-planla-uygula sürecini izleyecektir. Bu süreçte araç haberleşme sırasında diğer 
araçlardan ve merkezi sistemden gelen verilerle çevresini algılayabilmeli, bilgiyi farklı 
seçeneklere çevirebilmeli, kararlar verebilmeli ve nihayetinde bu kararları uygulayabilmelidir. 
Algıla-palanla-uygula mantığıyla otonom araçlarımız haberleşme sonucu doğru kararları 
vererek güvenli bir şekilde yolculuğuna devam edecektir. 

                            
Şekil 10 Yapay Zekâ Süreci 

3.2.3. Araca Biniş ve İnişlerin Nasıl Olacağı 
Uçan arabaların kişilere ait bireysel araçlar olmaları durumunda, maliyetlerinin fazlalığı 

nedeniyle sadece gelir düzeyi yüksek, az sayıda kişi tarafından kullanılabilecektirler. İnsanların 
çoğunun maddi sebepler dolayısıyla bu uçan arabalara sahip olamaması klasik araçların 
kullanımını uzunca bir süre daha devam ettirebilir ve uçan arabaların yaygınlaşması çok uzun 
zaman alabilir. Az sayıda kişinin sahip olması dolayısıyla havada az sayıda uçan arabaya 
rastlayacağımızı da göstermektedir. Uçan arabalar henüz hayatımıza ilk girdiği anlarda 
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öncelikle, insanlarda hemen alışamama, binmek istememe gibi durumların oluşabileceği de 
düşünülürse insanların çoğunun bu araçları kullanamaması ve havada az sayıda uçan araba 
görmeleri bu durumların değişmesine katkı sağlamayacaktır. Çoğu kişinin uçan arabaları daha 
az ücretle kullanabilmesi, toplumun alışabilmesi ve uçan arabaların yaygınlaşabilmesi için 
tasarladığımız aracımızın biniş-iniş konseptinin öncelikli olarak merkezi duraklar ile olmasına 
karar verilmiştir. Daha sonraki süreçte tüm bu durumların düzelip, uçan arabaların 
yaygınlaşmasıyla birlikte ise kullanım sertifikasına sahip kişiler, aracımızı bireysel olarak da 
kullanabilecektirler. 
 Araçlarımız “Tulpar” uygulaması üzerinden çağrılacaktır. Konum bilgisi kullanılarak 
uçan arabaların dahil olduğu akıllı yönetim sisteminden en yakın araç Veriport’tan kullanıcının 
yanına gelecektir. Aracın kayıtlı olduğu Veriport’tan ayrılmasının ardından, yeni araç 
taleplerinde yeni bir araç gönderilecektir. Hiçbir araç yoksa talepler otomatik olarak sıraya 
konulacak ve tahsis edilen araç gelene kadar beklenecektir. 
 Yolcunun istikamet yönünü bildirmesi ve araçların bu komutlara uyum sağlaması ile 
gerçekleştirilecek olan seyahatler merkezi duraklar arası olabileceği gibi merkezi duraklardan 
bağımsız da yürütülebilecektir. Söz konusu merkezi duraklar şarj dolumu, park etme, toplanma, 
kullanıcı gereksinimlerinin karşılanması benzeri işlevleri barındıracak ve rotaların 
belirlenmesinde önemli bir rol sahibi olacaktır. 
                         3.2.3.1. Park Alanları 

Uçan arabaların ihtiyaçlarının karşılanması, planlama, tasarım ve işletim aşamalarında 
düzenlemelerle uyumlu olması; zemin altyapısı, belirli bir şehrin koşullarıyla entegre edilmiş 
kapsamlı bir değerlendirme ve tasarım gerektirecektir. Bu sebeple park alanları güvenli, sağlam 
ve uçuş için tüm gereksinimleri karşılayacaktır. 

Kentsel yerlerdeki alanların hem sınırlı olması hem de emlak fiyatları göz önüne 
alındığında, birden fazla park ve iniş alanı inşa etmek için yeterince geniş alanlar elde etmek 
çoğu zaman mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, önceden var olan kullanılabilirliğe, alan 
kullanımına, işlevsellik gereksinimlerine ve konuma bağlı olarak farklı iniş, park alanı 
yapılandırmaları kullanılacaktır. Hem yolcular hem de yük taşımacılığı için birbirinden farklı 
park alanları Vertihub, Vertiport ve Vertistation olarak belirlenmiştir. 
Vertihublar: Uçan arabalar için küçük 
havaalanlarına benzer şekilde, kentsel veya 
kırsal alanların çevresinde yapılan, 
muhtemelen en büyük park alanı olacaktır. 
Yolcuların inme ve binme, yüklerin teslim 
alınma ve teslim edilme yeri gibi 
kullanılabileceklerdir. Her şehirde en az bir 
Vertihub olacak ve uçan arabalar için 
merkezi bir üs olarak hizmet verecektir. 
Vertihub'lar bakım, onarım ve revizyon  Şekil 11: Vertihub 

işleri için altyapı, daha uzun mesafeli uçan arabalar için park yerleri ve merkezi bir şehir 
çapında operasyon kontrol sistemi ile donatılacaktır. 
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 Vertiportlar: Bir şehrin merkez alanlarına inşa 
edilecek veya yerleştirilecek hem yük hem de 
yolcu biniş ve inişi için ana alanlar olarak hizmet 
verecektirler. Bu nedenle, alışveriş merkezleri, 
tren, metro gibi diğer ulaşım yerleri gibi birincil 
sevk istasyonlarına ve çevrelerine 
yerleştirilmeleri gerekecektir. Vertiportların 
herhangi bir zamanda birden fazla uçan arabayı 
barındıran, ancak Vertihublardan daha küçük 
olan park yerleri olacaktır. Vertiportlar hızlı 
şarj/yakıt ikmal sistemleri ile donatılacak, temel 
güvenlik kontrol noktalarına sahip olacaktırlar. 

 
Şekil 12 Vertiport 

Vertiportlar çok sayıda yolcuyu taşıyacağından, kesintisiz uçan arabaya binmeyi koordine 
etmek için müşteri bekleme salonlarına sahip olacaktır. Aynı zamanda yer  personeli, yangın 
güvenliği, erişim kontrolü ve gerçek zamanlı gözetim sistemlerine ihtiyaç duyulabilen yerler 
olacaktırlar. 
Vertistationlar: Vertistationlar, tipik 
olarak sadece bir veya iki iniş pisti içeren, 
en küçük park alanları olacaktır. Genellikle 
küçük pist yerleri olarak yapılacaktırlar. 
Buralarda sadece şarj istasyonları olacaktır. 
Bu iniş alanlarının bulunduğu konum ve 
mevcut tesisler göz önüne alındığında, 
kargo alma ve teslimat hizmetleri de bu park 
alanlarına entegre edilebilir. 
 

 
Şekil 13 Vertistation 

 
3.2.4. Rota Planlaması 

Kullanıcı, Tulpar uygulamasından gideceği yeri seçecektir. Ayrıca araç geldikten sonra 
belirli durumlarda kullanıcı, sesli komutla veya önünde bulunan ekrandan da gideceği yeri 
seçebilecektir. Gidilecek yer için belirlenen rota seçeneklerinden en uygunu, otonom sitem 
tarafından seçilsede kullanıcı isteğine bağlı olarak farklı rota da seçebilecektir. Gidilecek yer 
seçildikten sonra geleneksel hava trafik kontrolörleriyle aynı şekilde çalışan ve yerdeki trafik 
kontrolörleri tarafından kontrol edilen özel hava koridorları şeklindeki bir rota üzerinde, araç 
otonom olarak varış noktasına gidecektir. Kişisel uçan arabaların da hava trafik kontrolleriyle 
hava koridorlarından otonom olarak gitmeleri gerekecektir. Araçlar; önceden belirlenmiş hava 
koridorunun bulunduğu yüksekliğine çıkarak, ardından varış noktasına gideceği hava 
koridorunu en kısa yoldan ilerleyerek uçuşlarına başlayabileceklerdir. 

Kullanıcı varış yerini girdiği anda kontrol sistemi önce en yakın hava koridorunu ve 
sonra o koridora en yakın başlangıç noktasını bulacaktır. Başlangıç ve varış noktasına en yakın 
noktalar arasında uzanan hava koridorunun alt segmenti tanımlanacaktır. Ardından aracımız 
dikey bir vektör üzerinde uçuşa başlayacaktır. Bu özellik çevredeki alanlarda rahatsızlığı en aza 
indireceğinden gelecekteki uçan araba trafiğinde olası en önemli özelliklerden olacaktır. 
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Şekil 14,15 Uçuş Rotalarının Şematik Gösterimi 

Hava araçlarının menzilleri sınırlı olabileceğinden, kullanıcının belirlediği menzil 
sınırını aşan rotalar da olacaktır. Şekil 13 ve Şekil 14’te aracın menzilini aşan rotalar pembe ile 
gösterilmiştir. Bu rotalara giren araçlara mutlaka ara durak noktaları tanımlanacaktır. Buralarda 
yedek batarya kaynakları olacaktır ve aracın batarya yüklemesi uzun sürebileceğinden, 
araçların bataryaları yedek bataryalarla değiştirilerek yollarına devam etmeleri sağlanacaktır. 
Ayrıca uzun menzilli araçlara daha yüksek hava koridorları da tanımlanabilecektir. Uçan 
arabalar, bu koridorlarda ilerleyerek yolculuklarını tamamlayacaktırlar. 

Aracın seyahati esnasında çeşitli durumlardan dolayı daha uygun bir rota çıktığı zaman 
bu durum kullanıcıya bildirilecek ve bu yeni rotadan gidilip gidilmemesi kullanıcının isteğine 
bırakılacaktır. Daha uygun rotadan gidilmesine karar verilirse bu rotaya uygun hava koridoruna 
geçilerek yola devam edilecektir. 

Kullanıcı kendi isteğiyle varış noktasını sonradan değiştirebilmektedir. Aracın yeterli 
şarjı var ise yeni varış noktasına uygun rotadan gidilecektir. Yeterli şarj yok ise en yakın 
merkezi durak tespit edilerek, araç şarj edilecek ve ardından yeni varış noktasına gidilecektir. 
Varış noktasının kullanıcı tarafından yanlışlıkla değiştirilebilmesi durumuna karşı, rota 
değişimleri sesli komutlarla ve ışıklı göstergelerle bildirilmektedir. Rotayı yanlışlıkla 
değiştirdiğini fark eden kullanıcı rota değişimini iptal edebilecektir. 

İstasyondan ayrılan araçların uçuş erişim noktasına bağlantısı, bir veya daha fazla uçuş 
seviyesine bağlamak için kullanılacaktır. Şekil 15’te uçuş seviyesi noktaları, dikey uçuştan 
(VTOL) yatay (seyir) uçuşa geçiş noktasına veya aynı rotayı takip eden araçların farklı rotaya 
geçebileceği noktaları temsil etmektedir. Ayrıca istasyondan kalkan araçları benzer şekilde 
modellenen daha geniş otonom yol ağına bağlayacaktır. 

 
Şekil 16 Ağ Yapısı (Rieser’dan uyarlanmıştır) 
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3.2.5. İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki 
Beklenmedik hava durumu değişikliklerine karşı yolculuğa karadan devam etmek yani 

hibrit yolculuk en muhtemel çözüm olacaktır. Kara seyahatinin elverişli olmadığı durumlara 
karşı ise en yakın merkezi durağa gidilerek hava şartlarının düzelmesi beklenilecektir. 
Kullanıcı, isterse bu süre zarfında seyahatine yaya olarak devam edebilmektedir.  

Trafikten dolayı ulaşımın yavaşlaması durumunda ise araçlar birbirleri ile haberleşerek 
tekrardan bir rota oluşturacaktır. Yeni oluşturulacak olan rota ile bazı araçların havada bazı 
araçların ise karayolları üzerinde gitmesi sağlanacaktır. Bu sayede trafik yoğunluğunun birden 
çok noktaya aktarılması ve ulaşımın daha hızlı bir şekilde sağlanması hedeflenmiştir. Eğer 
belirtilen şekilde trafik yoğunluğu azaltılamıyorsa araçların alternatif rotalar oluşturması ve 
farklı yolları tercih etmesi sağlanacaktır. 

Uçan arabamızda acil durumları bildirmek için Tulpar yapay zekâsı ve acil butonu 
kullanılmaktadır. Kullanıcılar, akıllı asistana seslenerek acil durumlarını belirttiklerinde o 
kişinin gerekli olan en yakın kuruma götürülmesi sağlanacaktır. Eğer kullanıcı seslenemiyorsa 
koltukların yan tarafında bulunacak olan acil butonuna basması gerekmektedir. Acil butonuna 
basıldıktan sonra kullanıcılar, aracın ön tarafında bulunan dokunmatik ekran üzerinden 
gidecekleri yeri seçeceklerdir. Doğum ve kalp krizi gibi durumlarda, araçlar birbirleri ile 
haberleştikleri için aralarında özel bir strateji oluşturacaklardır. Bu durumlarda uçan arabalar, 
aciliyeti olan araca yol vereceklerdir. Bu sayede hayati tehlikesi olan durumların daha hızlı 
önlenmesi sağlanacaktır. 
3.2.5. Batarya Durumu 

Kullanıcı varış noktasını belirledikten sonra araç tarafından hız, irtifa, mesafe 
değerlerine göre bir güç hesaplaması ve dolayısıyla yolculuk için gerekli şarj kapasitesi 
belirlenecektir. Aracın anlık batarya kapasitesi yeterli olmasa bile rota üzerinde şarj olabileceği 
merkezi duraklar ve şarj istasyonları belirlenerek bu duruma göre ihtiyaç halinde rotaya bu 
duraklar da eklenecektir. Yolculuk esnasında bataryanın kapasitesi otonom sistem tarafından 
takipte olacaktır ve batarya yönetim sistemi kullanılacaktır. Gerekli durumlarda (belirli şarj 
seviyelerinin altında) kullanıcı bilgilendirilerek muhakkak istasyonlara kısa bir süreliğine iniş 
yapılacaktır. Acil durumlarda ise araç şarj dronelarına haber verecektir. Araç merkezi duraklara 
ya da şarj istasyonlarına çok uzaktaysa, yakınında şarj droneları da yok ise ve şarj durumu çok 
kritikse öncelikle süper kapasitörler devreye girecektir. Sonrasında da aracın çalışması için 
önemi olmayan eğlence sistemleri vb. sistemler araç şarj olana kadar kapatılacaktır, batarya 
kapasitesi olabildiğince verimli yönetilecektir. 

Şarj dolumunun yapılma aralıkları aracın şarj istasyonlarına yakınlık ve aracın anlık şarj 
durumuna göre belirlenecektir, otonom sistem bu durumu takip edecektir. Araçlar şarj dolum-
larını belirli noktalardaki şarj istasyonlarında ya da merkezi duraklarda yapabileceklerdir. Ara-
cın pil ömrünü daha uzun tutmak amacıyla şarj dolumlarında aracın bataryası %80'e kadar hızlı 
bir şekilde şarj olurken geri kalan kısım daha yavaş olacaktır. 
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4 TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL 
4.1 Tasarım Görselleri 

 
Şekil 17 Aracımızın Önden Görünüşü 

 
Şekil 18 Aracımızın Yandan Görünüşü 

 
Şekil 19 Aracımızın Üstten Görünüşü 

 
Şekil 20 Aracımızın Perspektif Görünüşü 

 
Şekil 21 Uçuş Modu Görünüşü (Ön) 

 
Şekil 22 Uçuş Modu Görünüşü (Arka) 

 
Şekil 23 Kanat Katlanma Sistemi (Açık) 

 
Şekil 24 Kanat Katlanma Sistemi (Kapalı) 

 
Şekil 25 İç Görünüm (Koltuklar) 

 
Şekil 26 İç Görünüm (Ön Panel) 
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4.2.Ölçeklendirilmiş Model 
Güvenlik özellikleri ve tüm acil durum sistemleri CAD modeline tasarlanmış ve gösterilmiştir. 
Konseptin tasarımı 1/10 ölçek olacak şekilde belirlenmiş olup ÖTR’de ve aşağıda bulunan gör-
sellerin ölçülerine göre hesaplanmıştır. 

 
Şekil 27 Aracın Ölçeklendirilmiş Modeli 

Öncelikle, araç gerekli CAD programlarında ölçeğe göre küçültülüp ardından pervane, gövde, 
tekerlek gibi ana parçalar olacak şekilde daha kolay üretilebilmesi için parçalara ayrıştırılmıştır. 
Konsept modelimizin ana bileşenleri şunlardır: 
1. Gövde 
2. Pervaneler 
3.  Elektrik motorları 
4. Bataryalar 
Gövde: Pratik tasarımın temel amacı, hafif bir şasi geliştirmek, bataryaları monte etmek, üze-
rinde pervaneli motor ve kaldırma sistemi tasarlamaktır. Şasi tasarımı ve analizi için FUSION 
360 ve Blender yazılımlarını kullandık. Ardından PLA filament seçimi yapılıp 3D yazıcıdan 
%100 doluluk oranı olacak şekilde bastırılacaktır. Modelimizin eni 36 cm, boyu pervane-teker-
lekler açık şekilde 44cm, kapalı şekilde 12 cm, yüksekliği 16 cm olarak planlanmıştır. 

 
Şekil 28 Araç Şasisi 

Şasi kısmında sert olması açısından PLA filament, gövde kaplamasında ise dayanıklı, 
esnek ve ısıya dayanıklı olması açısından PETG filamenti kullanılmıştır. Şasinin malzemelere 
göre ağırlık merkezine uyacak şekilde yapılması önemlidir. Modelimizde bu durum da dikkate 
alınmıştır. Daha sonrasında ise motor, tekerlek ve pervanelerin takılacağı kısım tasarlanmıştır.  

16 
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Şekil 29 Araç Gövdesi 

 
Şekil 30,31,32 Araç Parçaları 

Modelimizdeki teker-pervaneler, hem teker hem de pervane olarak görev yapacağından katlanır 
olması gereklidir. Mekanizmalarının karşılığı olarak, ölçülere uygun rulman ile yapılmış bir 
aşağıdaki gibi bir sistem kullanılmıştır. 

 
 Şekil 33 Katlanma Mekanizması 

Alttaki motor aşağıya doğru dönerek Tekerlek moduna döner. Bu durum kanat haline dönmüş 
halidir. Motorun fazladan dönüş yapması ve araçta bu nedenle sorun yaşanmasının önüne geç-
mek için fotoğrafta sağ üstte bulunan parçanın şasi tarafından durdurulması sağlanmıştır. 
Pervaneler: Aracımızda iki çeşit pervane kullanılmıştır. Teker-pervane olarak 
kullandıklarımız gerekli itme ve devir ihtiyacımıza dayanacak karbon fiber maddesinden 
yapılmıştır. Aracımızda toplamda altı adet pervane kullanılmıştır. Bunların ilk dördü aracın 
teker-pervanelerinde bulunurken diğer ikisi aracın arka tarfında bulunan itki pervanesinde yer 
almaktadır. Hem teker-pervanelerdeki hem de arka itki pervanesindeki pervaneler, ikili olarak 
gruplandırılmıştır ve üst üste yerleştirilmiştir. Teker-pervaneler beş bıçaklı bir yapıdan 
oluşurken arka itki pervanesinde farklı yapıda bir pervane kullanılmıştır. Kullanılandığımız 
malzeme karbon fiber olduğundan pervanelerin hem ağırlığa karşı dirençli hem de hafif olması 
sağlanmıştır. 
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    Şekil 34,35 Araç Pervane-Teker Yapısı 

Batarya: Aracımızda Li-Hv batarya sistemi tercih edilmiştir. Motor özelliklerine ve gerekli 
güce göre, istenilen çıktıyı verecek şekilde hücrelerin seri ve paralel olarak düzenlenmiş bir 
batarya sistemi kullanılacaktır. İki birbirinden bağımsız batarya sistemi kurulacak ve bu sistem-
ler şasi altına yerleştirilecektir. Ayrıca ağırlık merkezi de buna göre dü-
zenlenmiştir. 
Ön Tekerlek: Aracın ön tekerleği, havada sürtünmeyi azaltması girece-
ğinden ve karada yolculuk yapılacağı zaman açılacağından bu mekanizma 
için ölçeklendirilmiş modelde içeri-dışarı hareket edebilen bir sistem kul-
lanılmıştır. Normalde karbon fiber kompozit maddeden yapılacak olan ön 
tekerlek mekanizması, ölçeklendirilmiş modelde esneklik elde etme ama-
cıyla PETG filament kullanılacaktır.  

 
Boyama: Öncelikle yüzeylerin pürüzsüz olması için zımpara olarak 500 grid zımpara kâğıdı 
kullanılacaktır. Zımparalamadan sonra boyama işlemine geçilecektir. Boya olarak gerekli yer-
lere göre kırmızı, siyah, gri olacak şekilde 3 farklı akrilik boya kullanılmıştır. 
Aracın parçaları üç boyutlu yazıcıdan bastırılmaya başlanmıştır. Bastırılmaya başlanan 
parçalardan örnekler aşağıdaki gibidir: 

 
Şekil 37,38 Parça Örnekleri 

  

Şekil 36 Ön Tekerlek 
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4.3. Simülasyon 
Simülasyondan görüntüler aşağıdaki gibidir: 

Şekil 39,40 Simülasyon Görüntüleri 
Aracımızın simülasyonunu video şeklinde hazırladık. Yapmış olduğumuz simülasyonun tam 
haline ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 

https://drive.google.com/file/d/1fF-zcoYTcOf1fn5O9W4HLvvCP3dRoLsv 
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