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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

1.1. Sistem Tanımı 

Otomobil, sahip olduğu vasıflar sayesinde tüketim kültürünün baskın bir kavramı haline 

gelmiştir. Yığın halde üretilmekte gerek marka gerek aynı marka içinde gerekse vasıflar 

açısından çeşitlenmektedir. Otomobil dünyasının her cebe uygun bir modeli bulunmaktadır. 

Var olan modeller ise genellikle her sene yenilenmekte yeni özellikleri sayesinde tüketicinin 

önüne yeni hedefler koymaktadır. Otomobil dünyasında her zaman bir üst model vardır, ya da 

bir üst model üretici tarafından piyasaya arz edilecektir. Günümüzde otomobiller nasıl yaygınsa 

uçan arabalarda gelecekte yaygın olacaktır. Bu durum toplumların teknolojiye ayak uydurması 

ile sağlanacaktır. Geleceğimizin ulaşım aracı olacak uçan arabalar için her ülke kendi 

çalışmalarına başlamış ve sürüş testlerinde bile ilerleme kaydedilmiştir. (1). Bu şartlar altında 

Vexit takımı olarak Andromeda uçan araba projemizin üretilebilirlik açısından en uygun araç 

olacak şekilde tasarlamaktayız. Bu durumun geçerli olabilmesi için takımımızın birçok 

araştırma yapması ve her ihtimali gözden geçirmesi gerekmekteydi. İki yıldır Andromeda 

üzerinde çalışmalar yapan Vexit takımımız bu yıl daha donanımlı bir araç tasarlamaktadır. 

Aracımız tam elektriklidir ve lityum iyon pil kullanılmaktadır. Detaylıca yapılan araştırmalar 

sonucunda belirlenen bu özellikler Alt Sistemler Özeti başlığı altında incelenebilmektedir. 

Aracımızın tam elektrikli bir araç olması motorun herhangi bir gürültüye neden olmasını 

engellemektedir. Her ne kadar sessiz çalışan bir araçta olsa Andromeda da yalıtım üst düzey de 

tutulmuştur. Bunun nedeni çevredeki gürültüden kullanıcıların rahatsız olmasını engellemek 

veya Araç içindeki gürültüyü çevreye yansıtılmasının önüne geçmektir. Gürültü Azaltma 

başlığı altında detaylıca incelenen bu durum Andromeda için artık bir sorun teşkil 

etmemektedir. Aracımızın tasarımının yapıldığı Fusion 360 programı sonrasında Unity 

programından simülasyon görüntüleri de bulunmaktadır.  

Vexit takımı Andromeda uçan araba projesinin diğer uçan araba tasarımlarından farkları; 

 Özgün tasarımıyla kullanıcı odaklı bir araçtır. 

 Yalnızca araç içindeki kullanıcıları değil toplumu da düşünerek tasarlanmıştır. 

 Sahip olduğu özellikler bakımından hiçbir araçla kıyaslanamayacak donanımlara 

sahiptir. 

 Çıkarıp takılabilen pervaneleriyle herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. 

 Andromeda araçları için tasarlanan iniş-kalkış sahaları ile hem hava trafiği hem de kara 

trafiği kontrol altına alınmaktadır. 

 Rejeneratif fren sistemi sayesinde geri dönüşüm sağlanmaktadır. 

 Donanımlı multimedya sistemiyle eğlenceli bir yolculuk imkânı sunmaktadır. 

 Her sistemi ince ince düşünülerek eklenen Andromeda yapılan en iyi çalışmalardan biri 

olmaktadır. 

1.2. Sistemin Performans Özelikleri 

Bizler aracımızı tasarlarken en kullanışlı ve güvenli aracı tasarlamaya özen gösterdik. Bu 

çabalarımızın sonucunda ortaya çıkan tasarımın tamamen arkasındayız. Tasarladığımız uçan 

arabanın hem karada hem de havada güvenli bir şekilde gidebilmesi bizim için en önemli 

koşullardan biridir. Günümüzde birçok uçan araba henüz prototip aşamasındadır. Prototip 

aşamasındaki bu araçlardan bazıları da henüz karada ilerleyememektedir. Bu durum karşısında 

kaynak eksikliği gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar projelerimizin neredeyse her 
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anında karşımıza çıkmaktadır. Bunun en başlıca sebebi elimizde elle tutulur bir örneğin 

bulunmamasıdır. Kaynak eksikliğini de göz önünde bulundurursak tamamen kendi mantığımız 

ve hayal gücünüz ile oluşturulan bir araç ortaya çıkmıştır. Bu durum raporumuzda belirtilen her 

başlık için geçerlidir. Hava trafiği yönetim başlığı altında hiç olmayan bir aracın hava trafiği 

üzerindeki etkisi hakkında çalışmalar yapılmıştır. Oysa günümüzde aktif kullanılan 

otomobillerin karada yarattığı trafik sorununun ciddi rakamlara ulaşmış olmasına rağmen kesin 

bir çözüm elde edilememiştir. Bizler her ne kadar hayal gücümüzü kullansak da uçuk ve 

kullanışsız yöntemler yerine farklı fikirlerimizi kullanılabilir hâle getirdik.  

Andromeda %100 elektrikli bir araçtır. Otomobillerin üretilmeye başlamasıyla firmalar ve bu 

konu hakkında araştırmalar yapan araştırmacılar arasında yakıt tüketimi üzerine tartışmalar 

oluşmaya başlamıştır. Bu tartışmalarda elektrikli araçların güvenli olup olmadıkları, yakıt 

tüketiminin nasıl kullanılacağı ve içten yanmalı motorlardan daha avantajlı mı dezavantajlı mı 

oldukları sorgulanmıştır. (2) 

Gerekli araştırmalar sonucu bizler elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlara göre daha 

avantajlı ve kullanışlı olduğuna karar verdik. %100 elektrikli bir araç olan Andromeda tamamen 

çevre dostu bir araçtır. Takılıp çıkarılabilen pervaneleri ile trafikte herhangi bir sorun teşkil 

etmeyen Andromeda bu yönleri ile rakiplerinden bir adım öndedir. Belirli bölgelerde bulunan 

iniş ve kalkış sahalarında pervane takımı/çıkarımı yapılmaktadır. Böylelikle trafikten bağımsız 

bir şekilde herhangi bir sorun teşkil etmeden işlem yapılabilmektedir. Bu sistemle hem hava 

trafiği hem de kara trafiğinin önüne geçilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Aracımızın özellikleri kısaca şu şekildedir; 

1.3. Nihai Sistem Mimarisi 

Bir sistem mimarisi; sistemin yapısını ve biçimselliğini tanımlayan kavramsal modeldir. 

Biz Andromeda aracımızın tasarımını ve sistem mimarisini yolcularımızın konforunu en üst 

seviyede sağlamak amacı ile tasarladık.  Kullanıcılarımıza ve aracımıza ekstralar sağlamak 

amacı ile araç mimarimizi iki yapıdan oluşturduk. Sistemlerimizi hava ve kara platformu olarak 

ayırdık. Tasarımımızda kara yolu aracımız ve bu araca zeminden bağlanan uçuş platformumuz 

bulunmakta. Her iki platformda görev elemanlarını kendi içerisinde bulundurmaktadır. Kara ve 

hava seyrüsefer sistemlerini ayırmamız bizlere birçok imkân sağlamıştır. Bu uygulamanın 

Andromeda ya sağladıkları; 

%100 
elektrikli bir 

araçtır. 
Tamamen 

çevre dostudur

Arayüzü kolay 
ve güvenlidir.

Sürücü dahil 
iki kişilik bir 

araçtır.

Otonom 
kullanım 
özelliği 

bulunmaktadır
.

Hem hava 
ulaşımında 
hemde kara 
ulaşımında 

aktiftir.

Takılıp 
çıkarılabilen 
pervaneleri 
sayesinde 

trafikte sorun 
yaratmamakta

dır.

Araçta 
bulunan 

sensörler ve 
otonom 

komutlar 
sayesinde kaza 

oranları 
düşmektedir.
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 Araç karadaki seyirlerinde ekstra bir uçuş sistemi(pervane, motor, pil vb.) yükünden 

kurtulmuş oldu. Böylelikle daha verimli bir sistem oluşturuldu. 

 Araç bu ek sistemlerin oluşturacağı hacimden arınmış oldu. Böylelikle hem dış 

görünümde özgür ve şık bir tasarım ortaya koyduk hem de kara yollarında aracın 

şeritlerde ekstra bir çıkıntı ve uzantısı olmasını önledik. 

 Kara ve hava platformlarının ayrı güç kaynakları olması bizlere havadaki seyirlerimizde 

karayolunda kullanılacak bataryayı kullanma imkânı sundu. Böylelikle tam şarjlı bir 

uçuşun süresi iki katına çıkarıldı. 

 Hava trafiğinde motorların bağlantıları ayrı iki farklı güç kaynağına sahip olması olası 

batarya arızaları için aracımıza ekstra güvenlik önlemi sağlamış oldu. 

 Araç bakımlarını daha kolay bir ş haline getirmiştir. Ayrıca uçuş platformları Tesla 

elektrikli araçlarındaki bataryanın ortak kullanım mantığıyla ilerlemektedir uçuş 

platformları kişiye özel değildir. Böylelikle kara yoluyla İstanbul dan bodruma gitmiş 

birisi bodrumdan aldığı uçuş sistemi sayesinde hava yoluyla dönüş yapabilir. 

 Bizlere sağladığı imkanlarla birlikte bu platform sistemimizin bizlere fayda sağladığı 

bir diğer konu ise hava trafiğini bir düzene sokmak oldu. Kalkış ve iniş bölgelerinden 

alınabilen bu hava sistemleri sayesinde araçlarımızın belirli noktalardan kalkıp bizler 

tarafından onaylanmış bölgelerin istediklerine iniş yapmalarını sağlıyoruz. Bu noktaları 

ana merkezlerde büyük alanlar ara yollarda ise küçük mekanlar olarak belirleyerek hem 

kullanıcılarımıza inişleri hakkında bir özgürlük sağlamış olduk hem de trafik sistemini 

kendi yönetimimiz altına alıp güvenliği sağladık. 

1.4. Alt Sistemler Özeti 

Bizler Vexit takımı olarak aracımızın alt sistemlerini kara sistemleri ve hava sistemleri olarak 

iki farklı alt başlıkta incelemekteyiz. Bu doğrultuda araştırmalar yaparak aracımızı en 

donanımlı hâle getirdik. 

1.4.1. Karada Kullanılan Sistemler 

Bizler aracımızın hava ulaşımının yanında karada da sağlıklı bir şekilde gidebilmesini çok 

önemsemekteyiz. Bu nedenle önceliğimiz konforlu bir kara ulaşımı sağlayacak aracı tasarlamak 

olmuştur. Elbette bir otomobilin en önemli unsurlarından biri motor türleridir. Yaptığımız 

araştırmalar sonucu içten yanmalı ve dıştan yanmalı olarak iki ana başlığa ayrıldıklarını fakat 

içten yanmalı araçların günümüzde daha fazla tercih edildiğini gözlemledik. İçten yanmalı 

motorlar yakıt türleri ve tasarımları başta olmak üzere farklı başlıklara ayrılmaktadır. Bizler 

yakıtlarına göre içten yanmalı motorları inceledik. Bunlar motorlar dizel motor ve benzinli 

motordur. Bu araçların birbirlerine farklı alanlarda üstünlüğü bulunsa da benzinli araç daha 

fazla tercih edilmektedir. 

Bu özellikleri kısaca özetlersek; 

❖ Benzinli motor dizel motordan daha güçlü ve çeviktir. Dizel motorlarınsa tork farkı 

mevcuttur. 

❖ Dizel motorlu araçlarda buji olmadığı için ekstra bir buji bakımına ihtiyaç yoktur fakat 

benzinli motorlara göre daha fazla bakıma ihtiyacı vardır. 

❖ Dizel motorlu araçların sürüş menzili benzinli araçlara göre daha uzundur. Şehir içi 

kullanımlar için benzinli araçlar, şehirler arası kullanımlar için dizel motorlu araçlar 

daha kârlıdır. 
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Belirtilen bu özellikler doğrultusunda benzinli motorun dizel motora oranla daha fazla tercih 

edildiğini gördük. Yapılan araştırmalarda yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan ve bazı 

ülkelerde kullanımına zorunluluk getirilen elektrikli araçlar dikkatimizi çekti. Tam elektrikli ve 

hibrit araçlar hakkında da detaylı araştırmalar yaptık. Yapılan bu araştırmalar sonucu elde 

ettiğimiz sonuçları tablo hâlinde karşılaştırdık. (Tablo 1.4.1.) 

Bu karşılaştırmalar sonucu %100 elektrikli bir araç tasarlamaya karar   verdik.  

 

 

Elektrikli Benzinli Hibrit 

 

Elektrikli motor 

 

Benzinli motor 

 

Hem elektrikli hem de 

benzinli motor 

 

 

Bataryalar ile çalıştığından 

sessiz bir araçtır.  

 

Çok sesli bir araçtır. 

 

Benzinli araç gibi 

gürültülüdür. 

 

 

Benzinli araca göre daha 

hafiftir. 

 

Ağırdır. 

 

Elektrikli araca göre daha 

ağırdır. 

 

 

Dairesel hareket eder. 

Aküleri daha küçüktür. 

Pistonların doğrusal hareketi 

farklı sistemler Kullanılarak 

dairesel harekete 

dönüştürülür. 

 

Aküleri elektrikli araca göre 

daha büyüktür. Daha 

karmaşık bir teknolojiye 

sahiptir. Nedeni iki tip motor 

bulunmasıdır. 

 

Tek tip motor bulunması ve 

hareketli parçaların az 

olması nedeniyle bakımı 

kolay ve maliyeti düşüktür. 

 

Hareketli parçaların fazla 

olması bakımını 

zorlaştırmakta ve maliyeti 

arttırmaktadır. 

 

Karmaşık bir yapıya sahip 

olması nedeniyle elektrikliye 

göre daha maliyetli bir 

araçtır.  

Rejeneratif fren sistemi 

kullanılmaktadır. 

 

Elektrikli motor 

bulunmadığından rejeneratif 

fren sistemi 

kullanılmamaktadır. 

Rejeneratif fren sistemi 

bulunmaktadır. Bu sistem 

sayesinde bataryanın şarj 

edilmesine ihtiyaç yoktur. 

Elektrikli motorlar sıfır 

devirden başlayarak 

maksimum tork verebilir ve 

maksimum torkunu geniş bir 

devir aralığında sabit olarak 

(azalmadan) sunabilir. Bu 

durum çok iyi bir çekiş 

kuvveti ve sürüş zevki verir. 

 İçten yanmalı motorlarda 

düşük devirlerde ve yüksek 

devirlerde tork çok düşüktür 

ve tork değeri sabit değildir 

Genelde içten yanmalı 

motorun kullanıldığı hibrit 

araçlarda da aynı özellikler 

bulunmaktadır. 

(Tablo 1.4.1.) (3) (4) (5) 

https://otomobilteknoloji.blogspot.com/2016/06/arabada-tork-nedir-guc-nedir-dizel-mi-benzinli-mi.html
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Tam elektrikli bir araç olarak tasarlanan Andromeda aracımızda lityum iyonlu batarya 

kullanılacaktır. Yakıt pilli elektrikli araçlar ve pil paketli elektrikli araçlar olmak üzere iki 

bölüme ayrılan bu araçlardan Andromeda pil paketli elektrikli araçlar listesine adını 

yazdıracaktır. Yakıt pilli elektrikli araçlar seri hibrit elektrikli araçlarınkine benzemektedir. 

İçten yanmalı motor yerine hidrojen tankı, motor ve jeneratör yerine de yakıt pilleri 

bulunmaktadır. Pil paketli elektrikli araçlar elektrik motorunu sürmek için gerekli olan elektrik 

enerjisi sadece pil paketlerinden elde edilmektedir.  

Bunların yanı sıra elektrikli araçlarda pil teknolojileri üzerine de çalışmalar yaparak tablo 

1.4.2.’de de belirtilen özelliklerden lityum iyon pil kullanımına karar verildi. 

Pilin hammaddesi Özellikleri Kullanım ihtimali  

Kurşun- asit piller Düşük nominal voltaj ve 

enerji yoğunluğuna sahiptir. 

Ayrıca kullanılmadıkları 

zaman pil ömürleri 

düşmektedir. 

5/1 

Nikel kadminyum piller Zayıf şarj/deşarj verimi, 

yüksek öz boşalım ve hafıza 

etkili olması dezavantajları 

arasındadır. 

5/1 

Nikel metal hidrat piller Nikel metal hidrat piller nikel 

kadmiyum pillerine göre daha 

yüksek öz boşalım oranına ve 

aşırı şarj durumunda daha 

düşük güvenirliğe sahiptir. 

5/1 

Lityum iyon piller Nikel tabanlı pil gruplarına 

göre daha yüksek nominal 

voltaj ve daha yüksek enerji 

yoğunluğuna sahiptir. 

5/3 

Lityum iyon polimer piller Bu materyalin kullanımı 

lityum polimer pillerinin daha 

kolay, daha hızlı ve farklı 

şekillerde üretilmelerine 

olanak sağlamaktadır. 

5/5 
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Lityum demir fosfat piller Lityum iyon pillerle 

karşılaştırıldığında 

performansı daha düşüktür. 

5/3 

Lityum sülfür piller Düşük hücre gerilimi ve 

ortalama çevrim ömrüne sahip 

pillerdir. 

5/3 

(Tablo 1.4.2.) (6) 

Andromeda’nın elektrikli bir araç olduğunu göz önünde bulundurarak kullanılacak diğer 

sistemlerde şu şekilde sıralanabilir, 

*Yüksek gerilimli batarya (lityum iyonlu batarya) 

*Batarya kontrol ünitesi (bataryanın şarj ve deşarjını yöneten sistem). 

* Eğlence sistemi 

* Klima sistemi  

* Acil durum paraşüt sistemi 

* Rejeneratif Fren sistemi 

* Transmisyon (diferansiyel ve redüksiyon dişlileri) 

* Süspansiyon sistemi 

* Otonom araç kontrol sistemi 

* ESC ( Elektronik Hız Kontrol Sistemi)  ve BMS (Batarya Yönetim Sistemi) sistemleri 

* Güç itki tahrik sistemi  

* Sıvı soğutma sistemleri 

Bu maddelerin hepsi Andromeda uçan araba projemizde bulunan özelliklerdir. 

Aracımızda bulunan en önemli sistemlerden biri de rejeneratif fren sistemidir. Günümüzde 

özellikle hibrit araçlarda kullanılan bu sistem, araçların şarj edilmeye ihtiyaç duymadan 

bataryasının dolmasına neden olur. Kelime anlamı yenilenim olan rejeneratif aracımızda da 

yakıt yenilimini mümkün kılmaktadır.  

“Rejeneratif frenleme, hareket eden bir aracı veya nesneyi kinetik enerjisini hemen 

kullanılabilecek veya ihtiyaç duyulana kadar saklanabilecek bir forma dönüştürerek yavaşlatan 

bir enerji geri kazanım mekanizmasıdır.” (7)  şeklinde açıklanmaktadır. Bu sistem sayesinde 

aracın her fren yaptığında açığa çıkan enerji bataryalarda depolanarak tekrar kullanıma 

sunulmaktadır. Bir elektrikli araçta kesinlikle bulunması gereken bir sistem olduğunu 

düşünmekteyiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan Andromeda tamamen çevre dostu 

bir uçan arabadır. (8) (9) 

Bahsedilen tüm sistemler aracımızın kullanımını kolaylaştırmakta ve daha verimli bir ulaşım 

sağlamaya yardımcı olmaktadır. 

 

1.4.2. Havada Kullanılan Sistemler 

Hava araçları kapsamında yararlanılabilecek az kaynak bulunmaktadır. Bu nedenle projemizi 

oluştururken uçak ve helikopter gibi hava araçlarından yararlandık. Aracımızı 

tamamlayacağını düşündüğümüz panik kolunu tasarladık. Bu sistem sayesinde olası aksi 

durumlarda sürücülerin can güvenliğini sağlamaktır. Aracımızdaki mesafe ölçüm cihazı gibi 

diğer sistemler sayesinde kaza oranı en aza indirilse de şasi alanının güvenliği de en üst 
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düzeyde tutulmuştur. Halka şekilli güçlendirilmiş şasi ve çarpışma anında otomatik açılacak 

olan hava yastıkları ile kullanıcıların güvenliği her şartta korunmaktadır. 

Aracımızda kullanılan diğer sistemler; 

* Panik kolu 

* Sürücü destek sistemi (SDS) 

* Marine traffic sistemi 

* Radar : Hava taşıtlarının monitörlerde mesafe ve konum olarak izlenmesinde kullanılır 

* ILS (Instrument Landing System) : Aletli İniş Sistemi.   

* DVOR (Doppler VHF Omni-directional Range/Radio) :Yön Belirleme Cihazı 

* DME (Distance Measuring Equipment) :Mesafe Ölçüm Cihazı.  

* NDB (Non Directional Beacon) :Yönlü Olmayan Radyo Vericisi. (10) 

Gibi birçok sistem uçan arabamızın hava ulaşımına katkı sağlamaktadır.  

 

Aracımızın sağ ve sol kollarının altında birer görüntü alıcısı bulunacaktır. Elde edilen bu 

görüntüler sanal ortamda araç içine yansıtılacaktır. Sistemde aracın yüksekliği ve altında 

bulunan cisim ile arasındaki mesafe algılanmaktadır. Bu sayede iniş ve kalkış esnasında 

kullanıcı karadaki cisimleri ve mesafesini görebilecek, sağlıklı bir iniş gerçekleştirmiş 

olacaktır.  

 

1.5. Uçuş Zarfı 

1.5.1. Yolcu kapasitesi 

Aracımızda yolcu kapasitesi 2 kişiliktir. Şartnamedeki ortalama kilolarda baz alınarak 66 kilo 

kadınlar, 75 kilo erkekler ve 30 kilo bagaj olmak üzere simülasyon şehirde ortalama 171 

kg’lık yolcu ve bagaj yükü oluşmaktadır. Andromeda ise 180 kg lık yük kaldırma kapasitesine 

sahiptir. Bu kapasite gerekli düzenlemelerle taşımacılık içinde kullanılabilir. 

1.5.2. Seçilen motorların güç ihtiyaçlarının belirlenilmesi 

Andromeda 180kg yük taşıyabilir. Aracın kara platformu 220, hava platformda 190kg lık bir 

ağırlığa sahiptir. Hava seyirlerinde boş ağırlığı 41kg dolu ağırlığı ise 590kg dır. Kara 

yolculuklarında ise boş ağırlık 220 dolu ağırlık 400 kg dır. Uçuş sırasında motorlarımızın 

aracı kaldıra bilmesi için ağırlığının yaklaşık 1.7 katı itki üretmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 

kalkış için toplam 10030 N lik bir kuvvete ihtiyaç duyulmaktadır. Buda 4 motorun her 

birinden 2.507 N lik bir itki çekilmesi demektir.  İniş içinse 5900 N nin altında değerlere 

ihtiyaç duyuyoruz. 

Aracımız 1.5m çaplı pervaneler ile yaklaşık itki değerini sağlayabilmektedir. Büyük bir 

pervanemiz olması sebebi ile torkumuzun fazla olması gerekmektedir. Emrax 188 bu tork 

gücünü sağlayabilecek değerlere sahiptir. Dakikada 6500 devir dönebilen motorun gücü her 

motor için 30 kW’dır. Aracımızda bulunan 4 motor ile toplam 120kw güç sağlamaktayız.  
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1.5.3. Limitler Ve Süreler 

MODLAR UÇUŞ MODU KARA MODU 

Menzil 90km 100km 

V (Hız) 70 km/s 100 km/s 

Sürüş Otonom/Manuel Otonom/Manuel 

Uçuş süresi 1 saat - 

Batarya Türü Li-on Li-on 

 

 

 

 

 

1.5.4. Ağırlık kırılımı 

Hava yolu platformu 

(190kg) 

Kara yolu platformu 

(220kg) 

Bileşenler Malzeme Ağırlık 

(kg) 

% Ağırlık Ağırlık 

(kg) 

% Ağırlık  

Aracın iskeleti SMC, karbon fiber ve cam elyaf 

güçlendirmeler. 

35 18.4 60 27.2 

Alt sistem bileşenleri Pil soğutma sistemi, ısı ünitesi fren 

sistemleri ,  SDS sensörleri vb. 

23 12.1 30 13.6 

Batarya Lityum iyon pil…..khw. (iki platformda 

da eş bataryalar kullanılacaktır). 

100 52.6 100 45.4 

Emrax228(2*) - - - 30  

EMRAX 188(4*) - 32 16.8 - - 

Yük ve yolcu ağırlıkları Bagaj 30kg olarak belirlenilmiştir. Yolcuları ağırlıklarında şartnamede 

belirtilen ortalama değerler esas alınmıştır. Erkekler=75 /Kadınlar=66 

180 kg 30.5 

 

Platformların birlikteki verileri Ağırlık(kg) % Ağırlık 

BOŞ AĞIRLIK 410 100 

   TAM KAPASİTE AĞIRLIK 590 100 

(11)  

  

Tablo: Aracın bileşenlerinin ağırlıkları 

Öncelikle aracımız elektrik tahrikli olup iki 

farklı platformdan oluşmaktadır. Her 

platformun kendi batarya sistemi 

bulunmaktadır. (Tabloda verilen menziller 

platformların kendi bataryalarıyla 

oluşturdukları hareket kapasiteleridir) . Tahrik 

istemlerimiz ihtiyaç duydukları takdirde diğer 

platformdan akım çekebilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Böylece istenildiği takdirde 

ekstra menzil elde edebilmeyi planlıyoruz. 

Aynı zamanda bir bataryadaki arıza sonucu 

iniş için gerekli güvenliğin ihtiyaç duyduğu 

enerjinin sağlanılması amaçlanmıştır. 

 

Batarya: Li-on piller uzun ömürlü olmaları verim/ağırlık oranları 

ve güvenilirlikleri gibi sebepler neticesinde seçilmiştirler. 

Araç tam kapasite haliyle 590 kg bir ağırlığa 

sahiptir. Bu kapsamda 30 kW azami güce sahip 

elektrik motoru 1.5 m çaplı pervaneler 

kullanılmaktadır. Bir rotor da 4 pal bulunmaktadır. 

Bıçaklar arası 90 derecelik açılar mevcuttur. 

Toplam 4 adet pervane bulunmaktadır. Pervanenin 

hızı baz alındığında çıkan Reynolds katsayısı 

dikkate alınırsa en verimli hücum açısı 7 derecedir. 
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2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ 

2.1. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenliği 

Aracımızda güvenliği sağlamak amacı ile batarya motor pervane gövde vb. sistemlerimize 

hareket, titreşim, ısı, ses ve verimi ölçen sensörler yerleştireceğiz. Bu sensörler bütünü ile 

oluşturulacak sistemin ismi ise Sürücü destek sistemi (SDS) dir. SDS bu verileri eğlence, 

güvenlik ve konfor için aracın her alanında kullanmaktadır. Güç-İtki-Tahrik sistemlerinde ise 

alınan değerleri oranlayarak risk yüzdeleri oluşturmaktadır. SDS sistemimiz sensörlerde 

normalden farklı bir değer algılar ise olası her arıza durumu için özel hazırlanmış olan 

güvenlik senaryolarımızı gerçekleştireceğiz. Bu güvenlik sistemimiz sensörler den aldığı 

verileri birleştirerek alınan değerlere göre arızanın konumunu ve sebebini algılamaktadır. SDS 

in alt birimi olan bu sistem kılavuz güvenlik sistemidir. Kılavuz güvenlik sistemi olası riskleri 

düzenleyerek hem önceden uyarıda bulunur hem de risk değerleri arttığında panikle 

oluşabilecek insan hatalarını engellemek amacı ile en doğru hamleleri otonom olarak 

gerçekleştirir. Bu sayede kaza risklerini azaltmış olur. Klavuz güvenlik sistemimizin ana 

çalışma prensibi; olası risk durumlarının yüzdesel risk hesaplarına göre saptayıp en güvenli 

senaryoyu gerçekleştirmektir. Değerlerin risk yüzdeleri sarı alana geldiğinde araç sürücüye 

değerlere göre özelleştirilmiş sorular sorar sürücü bir sıkıntı olmadığını belirtirse otonom 

sistem kırmızı alanı bekler. Eğer değerler kırmızı alanı aşar ise araç kontrolü ele alarak 

otonom senaryoyu gerçekleştirmeye başlar. Bu senaryoları sürücü kendini tehlikede 

hissettiğinde de manuel olarak da etkinleştirebilir. Tabloda özelleştirilmiş durumların kritik 

yüzdeleri, havada ve karadaki olası risklere karşı oluşturulan otonom senaryoların örnekleri 

bulunmaktadır: 

Arıza Türü Hazırlanılan Senaryo Sarı 

Alan 

Sarı 

Alan 

Pilde 

aşırı ısınma 

Araçta bulunan iki platformun 2 ayrı bataryası bulunmaktadır. Öncelikle SDS 

sisteminde verileri en iyi olan pile geçiş yapılır. Verileri kritik olan pil kapatılıp 

soğutma sistemi maksimum seviyeye çıkartılarak yangın ve patlama gibi riskler 

önlenilmeye çalışılır. İkinci pilin verilerinde sıkıntı olmasa bile araç belirlenen 

en yakına konuma otonom iniş yaparak yetkilileri bekler. 

 

30-35 

 

35-40 

 

Pervane kırılımı 

SDS tarafından titreşim sensörleri yakın takibe alınarak araç devrini azaltarak 

düşük hızda acil iniş için otonom hale geçiş yapar titreşim sensörlerinin veri 

artışı devam ettiği durumlarda kırılan pervanenin çevreye veya yolculara 

zararının önlenilmesi amacı ile kırmızı alanda sürekli bir artış gözlenirse 

motorlar kapatılarak paraşütler açılır. 

 

30-35 

 

40+ 

Yolda 

bataryanın çeşitli 

sebeplerle işlevsiz 

kalması 

Aracımızda bulunan göstergeler sayesinde bataryanın ne kadar kaldığı 

gösterilecektir. Ayrıca aracımız pitot tüpü mantığı ile rüzgâr hızını 

ölçecektir(pitot tüpü aracın altına yerleştirilecektir ki pervane akımından 

etkilenilmesin). Böylelikle rüzgârın esiş yönünün tersine doğru bir rota 

izleniliyorsa karşı konulurken harcanılacak enerji hesaplanılarak sürücüye bu 

direnç altında ne kadar mesafe katedebileceği belirtecektir. Batarya sistem 

tarafından belirtilen rotayı karşılayabilecek güce sahip değil ise, araç en uygun 

rotadan şarj edilip yoluna devam edecektir. Bu sayede sürücülerimizin batarya 

sıkıntısı nedeniyle yolda kalması önlenilecektir. Aracımızın bataryası 40 km ve 

altındaki menzillere sarı bölgede olup sürücüyü uyaracaktır. Değerler 20km 

altına düştüğünde ise en yakın istasyon belirlenip rota yeniden oluşturulacaktır. 

 

 

40 km 

altı 

menzil 

 

 

20 km 

altı 

menzil 

 

 

NOT: Amacımız kazaları senaryolarımız ve risk yüzdelerimizle engellemektir fakat senaryolarımızın 

belirlenemeyen olası sebeplerden dolayı yetersiz kalması durumunda raporun devamında açıklanmış olan paraşüt 

sistemi ve koltuk fırlatma sistemimiz devreye girmektedir. 
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 2.1.1. Batarya ve Motor Güvenilirliği 

 Bataryalar ve motorlar belirli sıcaklıklarda verimli çalışırlar. 

Bataryaların ve motorların ortalama sıcaklık seviyesi 

ömürlerini ve güvenilirliklerini etkilemektedir. Sıcaklık 

artışları araçta büyük sıkıntılara yok açabilir Verimli ve 

güvenilir bir araç için soğutuculara ihtiyaç duyulur. 

Yaptığımız araştırmalar sonucu sıvı soğutma sistemlerinin 

daha verimli çalıştıklarını gördük. Pasif sıvı soğutucular 

ortamın ısısına göre çalıştıklarından her koşulda verimli değillerdir. Bu sebeple aracımızda aktif 

sıvı soğutmalı sistemin kullanılmasına karar verildi. Bu sayede pillerimizin sıcaklığı her zaman 

stabil kalacağından patlama, deforme olma veya eskime potansiyallerini düşüreceğiz. 

Motorlarımızda ise sıcaklığı en ideal seviyede tutarak en verimli itki kuvvetlerini sağlamayı ve 

sıcaklık dolayısıyla oluşabilecek ağrızaları önleyeceğiz. Motorlarımızın bataryaların bulunduğu 

iki platforma da erişiminin olması sebebi ile devre dışı kalan veya risk grubuna giren 

bataryaların yerine diğer platformun bataryasının kullanılabilmesi,batarya konusunda 

aracımıza güvenilirliği arttırıyor. Bu sayede araç iki farklı güç kaynağından beslenerek kendine 

bir seçenek oluşturmuş oluyor. 

2.1.2. Sürücülerin Güvenliği 

Sürücülerin güvenliğini havadayken iki şekilde korumayı amaçlıyoruz. 

İlki 2.3.1. başlığı altında anlatıldığı gibi platformların ayrılmasına dayalı 

otonom bir önlem. İkinci sistem ise aracın yapay zekasının yetersiz veya 

işlevsiz kaldığı durumlarda sürücülerin manuel olarak aktifleştirebileceği 

“panik kolu”. Panik kolu sürücü tarafından çekildiğinde uçaklardaki 

fırlatma koltuğu mantığı ile aynı şekilde araç içindeki herkesin koltuğunu 

farklı açılara doğru fırlatarak koltuklardaki paraşütler ile hayat kurtarmayı 

amaçlamaktadır. Koltukların altına koyacağımız gpsler ile de olası kaza 

sonrası sürücülerimizin konumlarını kolayca bulmayı planlıyoruz. Bu 

sistem Aracın yapay zekasının tespit edemediği veya devre dışı kaldığı 

olağan üstü senoryolar için ikinci bir çıkış planlanması açısından eklenmiştir. Ayrıca Aracımız 

ne kadar donanımlı olursa olsun risk anında sürücülerin panik yapması onları korumamızı 

oldukça zorlaştıracaktır. Bu sebeple kullanıcıları eğitim kampına sokarak panik anında daha 

bilinçli sürücüler edinmeyi planlıyoruz. 

2.1.3. Yapısal Elemanlarının Güvenilirliği  

Pervane ve benzeri yapısal elemanlar üzerlerinde oluşabilecek bir kırım vb. olayları önlemek 

amacı ile karbon fiber ve cam elyaf gibi maddelerle güçlendirilecektir. Pervanelerin etrafına 

çember biçiminde korumalıklar yerleştirilerek olası risklerinde önlenmesi planlanmaktadır. 

Ayrıca pervane kollarında bulunacak olan titreşim sensörleride olası kırımları önceden tespit 

etmemize imkân sağlamaktadır. Aracımızın camları uçak camlarındada kullanılan E-cam dır. 

Yüksek mukavvemete sahip olan bu camlar ekonomik açıdan uygun olmasalar da güvenlik 

sebebi ile seçilmişlerdir. 
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2.2. Gürültü Azaltma 

Gürültü: Kısaca rahatsız edici sesler bütünü demektir. Rahatsızlığı belirleyen unsurlar ise, sesin 

şiddeti, frekansı ve süresidir. 80 Db nin üstünde olan sesler maruz kalınma süresi ile orantılı 

olarak insanlarda fiziksel, fizyolojik ve psikolojik hasarlara sebep olabilir. Gürültüleri 

azaltmanın iki farklı ana yolu vardır. Bunlar oluşacak gürültünün soğrulması veyahut gürültü 

oluşumunun engellenilmesidir. İki seçenekte incelenilmiş ve ikisinde de andromeda ya uygun 

çözüm yolları belirlenilmiştir. Gürültülerin giderilip konfor, sağlık ve ses kirliliğinin güvenceye 

alınması amacıyla aracımızda belirlenilen yollar üzerinden çeşitli önlemler ve teknik tasarım 

değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. 

2.2.1. Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

Tasarımımız elektrikli bir yapıya sahip olması sebebiyle motorlarımızın diğer motor 

sistemlerine göre daha düşük seviyede sesler oluşturacağı bilinmektedir. Bununla birlikte 

iskeletimizi çevreleyen bir yalıtım duvarı kurmayı planlıyoruz. Bu noktada havacılık ve hızlı 

tren sektöründe yaygın olarak kullanılan hafifliği, ısıya dayanıklılığı ve ses izolasyonundaki 

başarısı sebebi SMC(Sheet moulding compound) kullanmayı planlıyoruz. SMC ile eş değer ses 

yalıtım malzemeleri bulunmakta fakat SMC rakiplerinden farklı olarak bizlere ısı yalıtımı 

hafiflik ve dayanıklılık sunmaktadır. Ayrıca SMC’yi pil, motor haznesi gibi bölümlerde de ses 

yalıtımı amacı ile kullanmayı planlıyoruz ısı dayanıklılığının yanı sıra yapısı gereği yanmaması 

ve hafifliğine rağmen dayanıklılığı olası yangın, patlama vb durumlarda aracımızda ekstra 

güvenlik sağlamakta . Bu gibi etmenler sebebi ile yalıtımlarımızda SMC seçilmiştir. 

Vibrasyon dinamik sistemlerin yarattığı periyodik titreşimlerdir. Bu titreşim katı cisimler 

üzerinden yayılabileceği gibi kuvvetli ses dalgaları biçiminde de yayılabilirler. Uçuş 

mekanizmamızın ve kara yolu motorlarımızın aracımızın tabanında bulunması sebebi ile 

tabanda titreşim oluşumu gözlenebilir. Aracımızda olası titreşimlerin önlenmesi amacı ile 

zeminde SBR (sentetik kauçuk) kullanarak motor seslerini sıfıra indirgenilmeye çalışılmıştır. 

SBR titreşimi soğurması ile uzun ömürlü ve aşınmalara dayanıklı bir malzeme olması zeminde 

kullanılması açısından bizlere ekstra fayda sağlamaktadır. 

 Havacılık sektöründe uçak camlarında kullanılan E-camının aracımızda kullanılmasına karar 

verilmiştir. E-camı kumun haricinde maksimum oranda kalsiyumoksit içermektedir. Bu cam 

türü yüksek elastiklik ve yorulma dayanımı gerektiren parçalarda kullanılır. Bununla beraber 

kabin içini tamamen çevreleyen bir izolasyonunun sağlanılması amacı ile E-camı çift kat 

kullanılarak aradiki hava boşaltılcaktır. Evlerimizde de kullanılan bu sistem sayesinde tam bir 

izolasyon sağlamayı amaçlıyoruz. 

2.2.2. Çevresel Gürültü 

Araçlarda gürültüye sebep olan ana faktörler pervaneler, aerodinamik gürültü ve motorlardır. 

Bu gürültüler çevreyee bizlere büyük zararlar verebilir. Bu sebeple birtakım önlemler 

alınmıştır. 

Gürültüye Karşı Önlemler 

Oluşan gürültüleri minimize etmek için aracın zeminine kapladığımız titreşimi ve sesi soğuran 

sentetik kauçuğu motorlarımızda da kullanarak motorlardan dışarıya verilen ses miktarını 

düşürmeyi amaçlıyoruz.   
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Ayrıca ortaya çıkan gürültünün oluşturacağı etkiyi 

azaltmanın bir diğer yolu ise araç rotasıdır. 

Sistemlerimizin oluşturacağı rotalarda öncelik 

sıralamaları oluşturulacaktır. Bu bölgeler yeşil, sarı 

ve kırmızı olarak adlandırılmaktadır. İnsanoğlu 

gelişimi sırasında doğaya genellikle zarar vermiştir. 

Bizler projemizle insan refahını sağlarke doğayı 

rahatsız etmemeyi amaçlıyoruz. Bu sebeple 

ormanlardaki, dağlardaki ve sahil kenarlarındaki 

carettalar gibi canlılarının yaşamlarına olumsuz müdahalelerde bulunmamak amacı ile doğal 

yaşam alanları belirlenip kırmızı bölge ilan edilecektir. Sarı bölge ise uçuşun yasak olmadığı 

fakat olabildiğince uzak tutulmaya çalışıldığı bölgeler olacaktır. Yeşil bölgeler ise uçuşun 

serbest olduğu bölgelerdir.  

 

Ayrımlar 

Kullanım Bu kritere uygun bölgeler 

Yeşil 

Bölgeler 

Geçiş için bir kriter 

bulundurmayan uçuşa her daim 

açık bölgeler 

Şehir hayatının aktif olduğu bölgeler ayrıca 

tren garları, sanayi bölgeleri otoyol bölgeleri 

vb. 

Sarı 

Bölgeler  

Uçuş yasağının bulunmadığı fakat 

rotaların olabildiğince uzak 

tutulmaya çalışıldığı bölgeler. 

Hastahane, okul, üniversite, kütüphane, 

havalimanı ve şehir merkezinden uzak ikamet 

için kullanılan bölgeler. 

Kırmızı 

Bölgeler 

Uçuş için özel izine tabi tutulan 

uçuşa yasak bölgeler. 

Doğal yaşamın bulunduğu sahil , orman dağ 

gibi bölgeler 

Gürültünün Oluşmasına Karşı Önlemler 

Ses oluşumundan önce alınan önlemler hem daha verimli hem de daha az maliyetli 

olduklarından dolayı ses oluşumunu önlemeye daha çok önem verdik. Alacağımız önlemler 

aşağıda belirlitmiştir; 

Pervanelerin boyları ve pallar arasındaki açıların büyüklüğü 

gürültüyü doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple 120 derecelik 3 

pallı bir pervane yerine 90 derecelik 4 pallısı seçilmiş 

aralarındaki açıda otomatik olarak azaltılmıştır. Böylelikle 

gürültünün oluşmadan azaltılması amaçlanılmıştır. 

Rotorlar pervanenin dönüş hızına bağlı olarak aerodinamik 

gürültüler oluşturur. Rüzgâr ile pervane arasında oluşan dirençler 

bu aerodinamik gürültünün ana etmenlerindendir. Daha düşük 

hızlarla dönen rotorlara bağla olan pervanelerin rüzgârın 

aerodinamik kuvvetlerinden dolayı gürültü daha düşük şiddette 

oluşmaktadır. Bu sebeple motorlardaki rotor hızları düşürülmüştür. 

Ayrıca dronelar da gürültünün büyük bölümü 

2.3. Aracın Güvenlik ve Emniyeti 

Uçan arabalar için güvenlik en önemli etmenlerdendir. En küçük 

aksaklıklar bile büyük felaketler doğurabilir. Bununla beraber havada yapılan bir kaza karada 

da büyük yıkımlara sebep olabilir. Ayrıca teknoloji, hayatımızdaki konforu arttırması ile bizlere 
Özelleştirilmiş winglet tasarımı 
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yeni risklerde doğurmaktadır. Araç güvenliği aracın fiziğini ve beynini korumaya yönelik 

çalışmalardır. Bu sebeple uçuş güvenliği ve siber güvenlik olarak ikiye ayrılır. 

2.3.1. Uçuş Güvenliği 

Uçuş güvenliği iki farklı faktöre bağlı olarak incelenir. Bunlar tasarlanan aracın güvenliği ve 

uçuşun yapılacağı irtifadaki hava sahasının güvenliği olarak ikiye ayrılır. Yapısal güvenilirlik 

sistemlerimiz (2.1.) başlığında detaylıca aktarılmıştır. Bununla birlikte yapısal güvenlik 

önlemlerimizden olan panik kolu iki güvenlik sistemi açısından da kullanılabilecek yeterliliğe 

sahiptir.   

Oluşturduğumuz sürücü destek sistemi (SDS) ile insan sezgisi ile yapay zeka’nın gücün 

birleştirilmiştir. SDS aracın farklı bölgelerindeki sensörler aracılığıyla ölçtüğü ısı, rüzgâr 

kuvveti, verimlilik, batarya gibi veriler ile hava olayları gibi bilgileri de sürücü paneline anlık 

olarak yansıtmaktadır. Fakat SDS son çalışmalarımız sonrası aracın konfor ve güvenliğindeki 

en önemli sistem haline gelmiştir. Bunun sebebi SDS sisteminin alt birimleridir. Bu birimler 

sayesinde araç içinde birçok güvenlik protokolü oluşturulmuştur. Ayrıca SDS sistemimizin 

yapay zekasını kullanarak sürücüye alt sistemlerinden gelen bilgilendirmeleri sesli ve görüntülü 

olarak aktarmaktadır. 

 

  
Sürücü Güvenlik Sistemi 

Araç içinde bulunan sensörlerin hepsine erişimi 

olan bir sistemdir. Yer kontrolden, anlık 

meteorolojiden ve araç sensörlerinden aldığı 

veriler ile risk değerleri hesaplaması, yapan bir 

güvenlik sistemidir.  

 UÇUŞ GÜVENLİĞİ YOLCU KONFORU 

Klavuz Sistem: Bu sistem araç içi sistemlerin (motor ,batarya, 

pervane vb.) anlık değerlerinin risk yüzdelerine göre oranlayıp kritik 

değelerine göre gerekli hamlelerin otonom olarak kesin ve hatasız bir 

biçimde yapılabilmesi için tasarlanılmıştır. Sayesinde kazaların 

yapılmadan farkedilmesi veyahut engellenilmesi amaçlanmıştır.  Bu 

sistem detaylı bir şekilde (2.1) de açıklanılmıştır. 

Panel: Bu sistem yeni araç göstergelerine benzer dijital bir ekrandır 

.fakat sürücünün isteğine göre içeriği SDS in sahip olduğu en ince 

verilere kadar arttırılabilir.(motor devri, pervane titreşimi ,gövdeye etki 

eden anlık aerodinamik basınç vb.) 

Hava Trafik Güvenliği: Hava trafiğinde oluşabilecek olası kazaları 

diğer araçların konum bilgisine göre hesaplayan bu sistem iki araç 

arasında oluşabilecek riskleri önlemeyi amaçlar.  Ayrıca diğer araçların 

konumlarınnı bildiğinden yakınında tespit ettiği nesneleri panel 

üzerinden ve sesli olarak sürücüye iletilir. Bu sistem detaylı bir şekilde 

(2.3.1.2) de açıklanılmıştır. 

Konfor: SDS sisteminden elde edilen veriler ile araç 

içi sıcaklı, nem gibi verilerin sürücüye göre 

ayarlanmasını ve hep istenilen oranda tutulmasını 

planlıyoruz.  

Ayrıca hava araçları rüzgâra ters uçuş yaptıklarında 

artan enerji kayıpları araçların yaklaşık menzillerini 

oldukça kısalta bilmektedir. Bu sebeple rüzgâr hızını 

ölçerek bataryadaki mevcut enerjiyle katedebilecekleri 

mesafeler belirtilmektedir. Bu bir güvenlik önlemi 

olması ile birlikte sürücülerimize istasyona uğramadan 

yapabileceklerinin sınırı gösterilerek kendilerini ona 

göre ayarlamalarını sağlayacağız. Böylelikle 

yolcularımızın araç içindeki seyahat konforunu ve 

gündelik planlarını korumayı amaçlıyoruz.  
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2.3.1.1. Bakımlar 

Araç bakımı uçuş güvenliği için alınabilecek en önemli önlemlerdendir. Araçlarımızı rutin 

bakımları ve testleri ile sistemlerini her an aktif ve verimli tutmayı planlıyoruz. 

Aracımızda bulunan bazı sistemler sayesinde ne zaman bakım yapılacağına dair bilgi verilecek 

ve ne kadar zaman kaldığını belli aralıklarla hatırlatma yapılacaktır.  

Araç bakımında yapılacaklar şöyledir; 

• Yardımcı bataryanın periyodik bakımını yapmak 

• Kontrol ünitesinin periyodik bakımını ve kontrolünü yapmak 

• Sürüş bataryasının periyodik bakımını yapmak  

• Sürüş elektrik motoru ve dişli kutusuna periyodik bakımını yapmak 

• Sürüş bataryası dahili (araç üstü) şarj sisteminin periyodik bakımını yapmak 

• İklimlendirme ve soğutma sisteminin bakımını yapmak 

• Sürüş menzili kontrolü yapmak 

• Aydınlatma, sinyal sistemi ve elektrik devresine periyodik bakım yapmak 

• Uyarı ve ikaz sistemine periyodik bakım yapmak 

• Aktif ve pasif güvenlik donanımına periyodik bakım yapmak 

• Konfor donanımlarının periyodik bakımını yapmak 

• Fren sistem (12) 

 

 2.3.1.2. Hava sahasının güvenliği: 

Hava araçları arasında oluşabilecek olası kazalar hem 

karadaki yaşama hem de sürücülerimize çok büyük 

zararlar verebilir. Bu sebeple ne kadar hava trafik 

senaryomuz olsa da araçların arıza yapması gibi olası 

riskler göz önünde bulundurarak araçlarımızı havada 

önce birbirlerinden ve hava şartlarından korumalıyız. 

Bizde bunun en mantıklı yolunun onları birbirleriyle 

tanıştırmak olduğuna karar verdik. Bu sebeple SDS 

sistemimize havacılık sektöründe kullanılan “Flight 

Aware” ı entegre ederek hava trafiğinde diğer araçlar ile oluşabilecek kaza risklerinin sürekli 

olarak hesaplanmasını amaçlıyoruz. Eklenilen algoritmayla ölçülecek olan yüksek değerli 

riskleri yine SDS üzerinden sürücülere aktaracağız. Bu sayede araçların konumlarını 

birbirlerine aktararak sistem tarafından oluşturulan rotadan çıkan veyahut arıza yapan araçların 

diğer araçlara risk teşkil etmesini de önlemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca bu sistem ile araca bir yapay 

zekâ özelliğini daha kazandırmış oluyoruz. Araçların konumlarını bilen bu sistem SDS ten 

aldığı mesafe sensörlerinin verileri ile araç konumlarının eşleşmediği durumlarda olası kuş, 

29.06.2021Tarihindeki ülkemizin hava trafiği. 
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ağaç ve gökdelen gibi sürücünün gözünden kaçmış risklere karşı yolcuları uyarmaktadır. Eğer 

araç bir cisme yatay ve dikey düzlemde kalkış ve iniş harici 8 metreden fazla yaklaşırsa araç 

otonom olarak kaçışa geçmektedir. 

Alınan önlemlerin yeterli olmaması sonucunda uçuş sırasında ani bir yangın veya başka bir acil 

durum ile karşılaşılırsa uçuş için gerekli olan platformun (motorlar, pervaneler ve uçuş 

bataryası) atılıp, kabin üstünde bulunan araç paraşütlerimiz ile yolcularımızın güvenliğini 

sağlamayı amaçlıyoruz. Atılan sistemler olası yangınlarda paraşütle güvenliği sağlanmış 

yolcuları korumak amaçlı bırakılır. Fakat o sistemlerinde karadakilere zarar vermesini önlemek 

amacı ile ikinci bir paraşüt sistemi kullanacağız. Cam elyaf ile kaplayacağımız bu yapı 

yanıcılığa dayanıklı olması sebebiyle 2. Platformu güvenli bir şekilde indirecektir. 

2.3.2. Siber Güvenlik 

Uçan araçlar sahip oldukları yüksek bilgisayar teknolojileri 

sebebiyle güvenlik açıkları oluşturmaktadırlar. Haberleşme 

sırasında yaşanabilecek olan bir siber saldırı neticesinde aracın 

kontrolü ve konumu bilgileri 3.tarafların eline geçebilir. Bu 

olaylar sonucunda güncel konum kaybedileceğinden seyrüsefer 

sistemleri ve araç trafiği büyük bir çıkmaza girecektir, aynı 

zamanda sürücünün kaçırılması gibi riskler taşımaktadır. 

Günümüzde kullanılan DES, AES, RSA gibi şifreleme sistemleri güvenilir olsalar da iletilerine 

sızmak mümkündür. Bu sebeple şuanlık sadece askeri maksatlarla kullanılan fakat 

geliştirilmeye açık olan kuantum şifreleme metodunun kullanılmasına karar verilmiştir. 

Amacımız ileti gizliliği olduğunda algoritmaların tersine çevirilebilir olması gerekir. Kuantum 

anahtar dağıtımında tek fotonluk alıcı ve vericiler kullanılarak, kırılamayan anahtar iki taraf 

arasında güvenli ve hızlı bir şekilde değiş tokuş edilir. 3.tarafların bu şifrelemeyi okumaya veya 

yönetmeye çalışması halinde kuantum yasaları sonucu oluşan “kuantum gürültüsü” veriye 

ulaşılmasını imkânsız hale getirir. Bununla beraber gerçek alıcı elindeki anahtar sayesinde 

gürültüden kurtularak orijinal veriye ulaşabilir. Sistemin yüksek maliyeti değerlendirilmiştir 

fakat siber güvenliğin uçan araçlardaki önemi sebebi ile kullanılmasına karar verilmiştir. 

Kuantum şifreleme ile birlikte araçlarımızı maruz kalabilecekleri her türlü siber saldırıdan 

korumayı planlıyoruz. 

2.3.2. Yolcu Kabin İçi Güvenliği 

Bu başlık altında araç kullanıcılarının güvenliği adına aracımıza eklenen özelliklerden söz 

edilmektedir. Bu özelliklerden ilki tabiki de emniyet kemeri olmaktadır. Emniyet kemerinin 

önemi kesinlikle sorgulanamaz. Fakat faydalarından söz etmek mümkündür. Baş, göğüs ve 

omuriliğin çarpma esnasında zarar görmesini engellediği gibi kazalardan alınacak olan hasarları 

kademeli olarak düşürür. Emniyet kemerinden sonraki diğer güvenlik elemanımız hava 

yastıkları olmaktadır. İki kişilik bir araç olan Andromeda da 4 adet hava yastığı bulunmaktadır. 

Bunlardan ikisi ön tarafta, diğer ikisi ise sağ ve sol kapıya doğru araç içindeki bireyleri 

koruyacak şekilde konumlandırılmıştır. Olası bir kaza anında kullanıcıların başlarına darbe 

almaları engellenmiştir. Tüm hayati önem taşıyan organlar bu sistemler ile korunmaktadır fakat 

aracın şasi kısmının da güvenli olması önemlidir. Her ne kadar hava yastığı ve emniyet kemeri 

koruma sağlasa da aracın paramparça olması durumunda bu önemlerin hiçbir anlamı 

kalmamaktadır. Bizlerde aracımızın şasisini bu özelliklere uygun şekilde tasarlamalıydık. Bu 

Kuantum Anahtar Değiş Tokuşu 
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nedenle aracın gövdesinin bir bölümü yolcu koruyucu kafes biçiminde geri kalan bölümleri ise 

kaza anında ezilebilecek biçimde tasarlanmıştır. Böylelikle kaza anında çoğu hasarı 

ezilebilecek alan alır ve koruyucu kafes kullanıcıları güvende tutmaya devam eder. Aracımızın 

etrafında 12 adet sensör bulunmakta ve bu sensörler yardımıyla araç otonom sürüşü başarıyla 

gerçekleştirebilmektedir. İçerisinde bulunan şerit takip sistemleri ve navigasyon sistemi 

sayesinde gidilecek konumu bilen araç en iyi güzergahı önerir. Kullanıcın belirlediği yol ile 

sürüşe devam edilir. Otonom sürüşe başlayan aracın hızı istenilen miktarda belirlenebilmekte 

veya çevresine göre şekil alabilmektedir. Bu sistemler için güvenlik önlemleri alınmıştır ve 

herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Ne kadar güvenli olsa da sürücünün araçta olduğunu 

algılamak için sinyaller göndermektedir. Örneğin kullanıcı, araç başında herhangi bir sağlık 

sorunuyla karşılaşabilir. Bu durumda iletileri yanıtlayamayan sürücü için acil durum 

senaryoları devreye girecektir. 

Andromeda bir uçan araba olduğu için hava ulaşımında da bazı güvenlik önlemleri 

alınmaktadır. Takımımızın geliştirdiği bu sistemin adı panik koludur. Panik kolu kullanıcılar 

tarafından çekildiğinde araç içindeki herkesin koltuğunu farklı açılara doğru fırlatarak 

koltuklardaki paraşütler ile hayat kurtarmayı amaçlamaktadır. Bu sistem ile hava ulaşımında 

ortaya çıkacak aksi durumlarda yaralanmaların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.  

3. SENERYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

Uçan arabamızın her şarta uygun olmasını amaçlıyoruz. Bu amacımızı yerine getirmek için 

aracımızı gereken donanımlarda tasarladığımıza inanmaktayız. Şartnamede bulunan senaryo 

planıyla da aracımızda bulunan özellikleri gözden geçirerek en uygun şekilde aracımızın 

tasarımı yapılmıştır. Senaryo planlamasında bahsedilen A şehrinde 4 mevsim yaşanmaktadır. 

Tasarladığımız aracımızda yalıtım önemsenmiştir ve hem gürültü konusunda hem de farklı 

mevsimlerde kullanılması için uygun hale getirilmiştir. Bir aracın ısı açısından yalıtkan olması 

içerideki ısıyı dışarıya vermemesi her araçta aranan bir özelliktir. Senaryoda bulunmasa da 

iklim açısından bakıldığında bile durum bu şekildedir. Aracımız Türkiye’de görülen 3 iklim 

koşullarına da uyum sağlamaktadır. Senaryoda iki tür yerleşim alanı bulunmaktadır. Batıdaki 

kısmında küçük katlı evler bulunmaktadır. Doğu kısmında ise hastane, tren istasyonu gibi yerler 

bulunmaktadır. Batıda yaşayanlar için ulaşımın ne kadar hızlı olması gerektiğini 

göstermektedir. Fakat senaryoda belirtilenler doğrultusunda bir trafik sorunu olduğu 

bilinmektedir. Batıda bulunan bir aracın hastaneye ulaşabilmesi karayoluyla 4 saat sürdüğü 

belirtilmiştir. Bu durum karşısında ani rahatsızlık veya herhangi bir acil durum karşısında 

ulaşım sıkıntısının ciddiyeti hissedilecektir. Bu durum karşısında uçan arabalar devreye 

girecektir ve hızlı bir şekilde pervaneleri takılıp uçuşa geçilecektir. Bu sayede gidilecek olan 

yere en kısa sürede varılacaktır.  

Uçan araba sadece acil durumlarda değil günlük hayatta da kullanılması için tasarlanmıştır. 

Günlük hayatta da işe ve üniversiteye giderken uçan arabayla daha kısa bir sürede 

gidebilecektir. Bizler de bununla ilgili birçok senaryo oluşturduk. Senaryo iş saatleri dışında 

üniversiteden uçan araba ile yola çıkan biri için sanayi bölgesine gidiş yolunu kapsamaktadır. 

Üniversiteden yola çıkan araç yolun yarısına kadar havayolunu kullandıktan sonra güvenli bir 

iniş yapabilmektedir. 

Takımımızın tasarladığı iniş-kalkış sahalarına iniş yapan Andromeda ilk olarak pervanelerini 

çıkarttırmakta ve buradan kara ulaşımına devam edebilmektedir. Bu sistemle elde edilmek 

istenen sonuç kara ulaşımında pervanelerin herhangi bir kaza ihtimalini beraberinde getirmesini 



 

VEXİT TAKIMI 

19 | 30 

 

önlemektir. Belirli noktalara kurulacak olan iniş-kalkış sahaları fazla yer kaplamamaktadır. Bu 

sahalarda aracın pervanesi çıkarıp takılabilmektedir ve gerekli bakım alanları bulunmaktadır. 

Günümüzdeki benzin istasyonları gibi düşünülebilir. 

Bir şehirde en önemli unsur kesinlikle çevredir. Andromeda aracımızın en önemli 

özelliklerinden biri ise çevre dostu olmasıdır. Şartnamede belirtilen senaryoda hava kirliliği 

sorunu ile karşılaşılmaktadır. Hava kirliliğinin nedeni sadece motorlu taşıtlar değildir. Fakat bir 

sebebi de motorlu taşıtlardır. Hava kirliliğinin diğer nedenleri olarak sanayi kuruluşları ve 

gereken tedbirlerin alınmaması da gösterilebilir. Elektrikli araçlar hava kirliliğinin biraz da olsa 

azaltabilir. Bu neden bile elektrikli araçların kullanılmasına sebep gösterilebilir. 

 

3.2. Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

Günümüzde hâlâ tasarım aşamasında olan uçan arabaların tasarımlarına öncülük eden araçlar 

şüphesiz ki otomobillerdir. Bizlerde Andromeda projemizde uçan arabamızın karada 

gidebilmesi için otomobiller ile ilgili detaylı araştırmalar yaptık. TÜİK verilerine göre 

Türkiye'de 2020 yılında 1 milyon 38 bin 905 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılmıştır (13). İstanbul 

valisi Ali Yerliyaka yaptığı açıklamalarda, TÜİK verilerine göre İstanbul’da trafiğe kayıtlı 

4.474.536 adet araç bulunduğunu belirtmiştir (14). Türkiye’nin trafik oranlarına bakacak 

olursak 416 kentte yapılan bir araştırmada trafik sıkışıklığında Ankara 100'üncü, İzmir 

134'üncü, Bursa 208'inci ve İstanbul 9’uncu sırada yer almaktadır (15). Bu verilerden yola 

çıkarak Türkiye’de kara trafiğinin yoğun olduğunu rahatlıkla söyleyebilmekteyiz. 

Geleceğimizde de bu oranlarda kullanılacak olan uçan arabalar için hava trafiğini göz ardı 

etmemekteyiz. Bu nedenle bizler uçan arabaların kullanacağı bir sistem oluşturduk. (16) 

 Aracımızın kalkış ve iniş yapabilmesi için Fusion 360 programından bir yer tasarlanmıştır. 

Tasarım simülasyona ekleneceği için Fusion 360 programından Unity programına aktarılmıştır. 

Bu bölüm yapılırken aracımızın pervanelerinin takılıp çıkarılma özelliğinden yararlanılmıştır. 

Andromeda uçan araba kullanıcısı kalkış yapacağı zaman yolda bulunan görsel 3.2.1.’de de 

gösterilen yere gidecektir. Kalkış yapacağı için önce pervanelerini taktıracaktır. Böylece 

kalkışa hazır olacak ve görsel 3.2.1.’de bulunan kalkış kısmından uçabilecektir. İniş için ise 

görsel 3.2.1.’de bulunan iniş kısmına inecektir. İnen aracın pervaneleri çıkarılacaktır ve yola 

çıkabilecektir. Ön tasarım raporunda pervaneler araç kullanıcısının kendisinin olacak şekilde 

tasarlanıp pervaneleri çıkartılınca bagajda bulunan kısma konulacaktı. Fakat bu raporda farklı 

fikirlerden yola çıkarak bunu değiştirmeye karar verdik. Pervaneleri herkes kullanabilecek 

şekilde olacaktır. Pervaneler bir araçtan çıkarılıp diğer araca takılacaktır. Mesela bir araç iniş 

yaptı ve bir araç kalkış yapacak bu durumda iniş yapandan çıkarılan pervane kalkış yapana 

takılacaktır. 

Görsel 3.2.1.’de bu bölüm için tasarlanan tasarım bulunmaktadır. Tasarımda sağ ve solda 

bulunan yerlerden biri iniş biri kalkış olacak şekilde tasarlanmıştır. Orta kısımdaki yerde ise 

pervanelerin takılma ve çıkarılma işlemlerinin yapılacağı yerdir. Bu tasarım yolun iki tarafına 

da konulacaktır. Uçan araba kullanıcıları hangi yöne gideceklerse o taraftan dikey iniş ve kalkış 

yapacaklardır. Böylelikle trafik oluşturmadan kara ulaşımına geçiş yapılabilinmektedir. 

Pervanelerin takılıp çıkarılabildiği, gerekli bakımların ve batarya değişimlerinin de 

yapılabildiği bir alanı da içerisinde bulunan bu sahalar sayesinde Andromeda uaçan arabaları 

her zaman kontrol altında tutulmaktadır.  
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(Görsel 3.2.1.) 

 

Aracımızda bulunan sensörler sayesinde Andromeda taşıtlarının ekranına simülasyon 

yansıtılacaktır. Bu simülasyonda kullanıcı etrafındaki cisimleri ve cisimlere olan uzaklığını net 

bir şekilde ayırt edecektir. Böylelikle hem inişlerde hem de kalkışlarda kaza riskleri 

azaltılmaktadır. Ayrıca otonom sürüş imkânı da bu sensörlerin yardımı ile sunulmaktadır. Bu 

sensörler şu an için 12 adet olacak şekilde düşünülmüştür. İlerleyen şartlarda bu sayı 

arttırılabilir veya farklı çalışmalar uygulanabilir. 

 

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL 

4.1. Tasarım Görselleri 

Görsel 4.1.1. - Uçan Arabamız. 
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Görsel 4.1.2. - Arabanın önden görünümü. 

 

Görsel 4.1.3. - Arabanın arkadan görünümü. 
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Görsel 4.1.4. - Arabanın yandan görünümü. 

 

Görsel 4.1.5. - Arabanın Alttan görünümü. 

 

 

Görsel 4.1.6. - Arabanın üstten görünümü. 
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Görsel 4.1.7. - Arabanın kabin görünümü. 

 

Görsel 4.1.8. - Arabanın kabin görünümü. 

 

Görsel 4.1.9. - Sürücünün gözünden kabin görünümü. 
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Görsel 4.1.10. - Arabanın kara modunda görünümü. 

 

 

4.1.11. - Arabanın sökülüp takılabilen uçuş takımı. 

 

4.2. Ölçeklendirilmiş Model 

Bilgisayar Üzerinde Çizim: 

Aracımızın tasarımını önce Autodesk Fusion 360 tasarım programında çizdik. Fusion 360 

programındaki tasarımın boyutları şu şekildedir: 

• En: 160 mm 

• Boy: 155 mm 

• Yükseklik: 65 mm 
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 Aracın Kara Modundaki Görünümü, Daha Fazla Bilgiyi 
Hava Trafik Yönetimi Sistemi Başlığında Bulabilirsiniz. 

Aracın tasarım aşamasından bazı fotoğraflar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araç Prototipi: 

Aracımızın prototipini okulumuzdaki 3 boyutlu yazıcılardan bastık. Araç prototipinin boyu 25 

cm’dir. Ayrıca prototip aracın pervanelerini küçük elektrikli motorlarla döndüreceğiz. Bu 

sayede daha gerçekçi bir şekilde aracımızı sunabileceğiz.  

 

Aracın Gerçeğe Uyarlanmış Hali: 

Aracımızı bilgisayar ortamında gerçeğine oranla 1/20 oranında çizdik. Aracı küçük tasarladık 

bunun amacı, daha hafif olması ve havada daha uzun süre kalabilmesidir. Buna göre aracın 

gerçeğe uyarlanması durumunda boyutları şu şekilde olacaktır: 

• En: 3200 

• Boy: 3100 

• Yükseklik: 1300 

 

4.3. Simülasyon  

Sunulacak olan simülasyondaki tasarımlar Fusion 360 programından üç boyutlu olarak 

tasarlanmıştır. Sonra fbx dosyasına çevrilerek Unity programına eklenmiştir. Bazı uçak, gemi 

gibi nesneler Unity mağazasında bulunan hazır nesnelerden kullanılmıştır. Tasarımlar 

şartnamede senaryo kısmındaki şehir planlamasında bulunanlar olabildiğince benzer şekilde 

çizilmiş ve hava trafiği yönetim sistemiyle ilgili olan kısım için üç boyutlu tasarımlar yapılıp 

eklenmiştir. 
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                Görsel 4.3.1. – Unity programındaki tasarımlar  
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               Görsel 4.3.2. – Fusion 360 programında çizilenler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Görsel 4.3.3. – Hava trafiği yönetim sistemi için yapılan tasarım 
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       Görsel 4.3.4. – Hava trafiği yönetim sistemi için tasarlanan tasarımın konumlandırılması 
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