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1. DETAY TASARIM ÖZETİ 

 

1.1. Sistem Tanımı : 

AY YILDIZ aracımızın boyutu pervanelerin konumlandırılması ve verimliliği artan dünya nüfusuna en 

uyumlu en verimli araç diyebilmekteyiz. Aracaımız %100 elektirikli olduğu için doğayı çevreyi koruyan 

zarar vermeyen bir uçan arabadır. Aracımız arkada kalın tek teker önde ise arkadakine nazaran ince iki 

teker olmak üzere toplam 3 tekerleklidir. Arka teker diğer araçlardan farklı olarak 90 derece dönebilmekte-

dir. Aynı zamanda aracı park ederken araçta bulunan mesafe sensörleri ve kamera modülü devreye girerek 

aracı park ederken veya park yerinden çıkarken  kolaylık sağlamaktadır. Kara seyri için 1 adet maksimum 

60 kW gücünde elektrik motoru bulunmaktadır. Kara seyir modunda araç ölçüleri  3 x 2 x 2 m, uçuş mo-

dunda araç ölçüleri 3 x 2 x 2 m’ dir. Aracın boş ağırlığı 1100 kg, maksimum kalkış ağırlığı 1500 kg olarak 

hedeflenmiştir. 75 kg ağırlığında iki yolcu ve yanlarında 50 kg yük taşıyabilmektedir, yani faydalı yük ka-

pasitesi 200 kg’ dir.  Araç azami 40 dk uçuş süresine sahiptir. Havada azami 115 km, karada 160 km men-

zile sahiptir. Aracın uçabilmesi için 3 çift motor (pervane) bulunmaktadır. Yani 3 sağda 3 solda olmak 

üzere toplamda 6 pervane (motor) bulunmaktadır. Bu pervaneler motorlar aracın bir parçasıymış gibi araç 

kaportasına gizlenmiştir. Dışarıdan bakılınca normal bir araca benzer ve helikopter ve dronlar gibi per-

vaneleri dışarıda olmadığı için tehlikeli de değildir. Ayrıca araca spor bir görüntü sağlar. Elektrik sistemine 

sahip olan aracımızda elektrikli 6 adet BLDC motor (Fırçasız motor)  kullanılmaktadır. Aracımızın elektrik 

ihtiyacını karşılayacak olan lityum iyon piller kullanılmıştır. Ayrıca araçtaki kullanıcı her frene basdığında, 

yokuş aşağı giderken vs. boşa harcanan enerji aracın pilini şarj etmek için kullanılacaktır. Bu sayede kar-

bon salınımı düşük, çevreci ve yakıt maliyeti az, ekonomik bir araç olacaktır. Araçta oturma yerinin ar-

kasında havalandırma delikleri bulunmaktadır bu delikler ile ısınan motor parçalarının, ESC’lerin (el-

ektronik hız kontrol ünitesi), lityum iyon lipo balans kart (BMS) gibi kartların soğutulması yapılacaktır. 

Araç karbon fiber malzemeden yapıldığı için böylece hafif ve çok sağlam olacaktır.      

 

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri: 

 

Araçlar 
Özellikler 

Cezeri AY YILDIZ  

Motortipi BLDC BLDC 

Uçuşhızı(max) 100km/s 115km/s 

KaraHızı(max) YOK  160km/s   

Batarya Lityumiyon Lityumİyon 

Yükkapasitesi 241  170kg+40kg(Yük)+ Araç  

Yapısı Karbonfiber Karbonfiber 

UçuşMenzili 70/80 km  100 km  

Havadakalmasüresi 1 saat 1.5 saat 

YolcuKapasitesi 1 Kişi 2 Kişi 

 

Görsel 1; AY YILDIZ Uçan Araba detaylı özellikleri 

 

Bu özelliklerin nasıl sağlandığı ilerleyen bölümlerde açıklanacaktır. 
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1.3. Nihai Sistem Mimarisi  

Ay Yıldız  aracımızın sistem, elektronik, yazılım, donanım gibi unsurlara güvenlik önde tutlmak üzere en 

sağlıklı şekilde konumlandırılma yapılmıştır. Araçta 6 adet fırçasız motor kullanarak güç tüketimi az olan 

itkisi tork gücü en fazla olan Emrax 188 Fırçasız BLDC motorlar kullanılmıştır. Araç %100 karbon fiber  

laminasyon ve reçine karışımından yapılacaktır. Karbon fiber parça üretimi tekniği olarakta el yatırma tek-

niği kullanılarak çok fazla işçiye ve maddi bütçe yönden minimum seviyededir. Batarya olarak lityum iyon 

Pillerden kullanılacaktır her pil 3.7V 6000mah  olarak  güvenlik ve kapasite olarak muadillerine geride 

bırakmıştır. Aracımızın güvenliği maksimum seviyede tutularak kullanıcı ve çevre güvenliğine önem ve-

rilmiştir. Uçan arabamız sportif görünüme ve yüksek oranda aerodinamik yapıya sahip bir uçan arabadır. 

 
Görsel 2; Uçan araba temel ölçüleri 

 

1.4. Alt Sistemler Özeti  

 

      1.4.1. İtki Sistemleri: 

 

a-)Motor:  

Araçta 6 adet fırçasız motor kullanarak güç tüketimi az olan itkisi tork gücü en fazla olan Emrax 188 Fırça-

sız BLDC motorlar kullanılmıştır.  

  

EMRAX 188 Fırçasız Motor Özellikleri: 

 

Motor Gücü: 30kW 

Motor Tork Gücü: 50Nm 

Maksimum Güç: 52 kW  

Maksimum Tork: 90 Nm  

Sıvı Soğutma Desteği: Var 

Motor Ağırlığı: 7.3Kg 

 

 

                                             

                                                                                   Görsel 3; Emrax 188 Motor Görselleri 

 

b-)ESC (Elektronik Hız Kontrol Ünitesi):  

Uçan arabamızın arkasında bulunan, bataryadan aldığı elektrik enerjisini motorlara ileterek, motor devrini 

kontrol eden hız kontrol cihazlarıdır. Motora hangi hızla dönmesi gerektiğini söylemektedir. Motor fazla 

akım çektiğinde ise zarar görmemesi için sisteme uyarı göndermektedir. Araçta kullanılan ESC; motorların 
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çekebileceği maksimum akımı vermekle birlikte kullanıcıya doğru gerilim değerini de vermektedir. Uçan 

arabamızın arka tarafında bulunan havalandırma delikleri sayesinde ESC elektronik kartın soğutulma işle-

mi yapılacaktır aynı zamanda termal ped ve alüminyum bloklar ile ekstra soğutulma işlemi yapılacaktır. 

 
 

Görsel 4; ESC (Elektronik Hız Kontrol Kartı) 

 

c-)Batarya: Lityum iyon piller, geleneksel pillere nazaran daha uzun ömürlü, daha yüksek güç  yoğun-

luğuna sahip, çok güvenli daha hızlı şarj olan ve daha hafif bataryalardır. 

Bataryaların kapasitesiyle ilgili iki kavram önemlidir: Enerji yoğunluğu ve güç yoğunluğu. Enerji yoğun-

luğu, birim hacimde depolanan enerji miktarını gösterir. Ancak bataryaların enerji yoğunluğu çoğunlukla 

birim kütlede depolanan elektrik enerjisi miktarını gösterecek şekilde verilir ve birimi wattxsaat/kg’dır. 

Bataryaların güç yoğunluğu ise birim hacminin ürettiği güç (enerji aktarma hızı) miktarını ifade eder. 

Lityum-iyon pillerde klişe hale gelen şarj etmek için pilin tamamen boşalması durumuna gerek yoktur. İs-

tenildiği zaman şarj edilebilir, istenildiği seviyede şarjdan çekilebilir. Lityum iyon piller diğer lityum 

pillere göre çok daha güvenlidir. Enerji yoğunluğu çok fazla olması sıcaklık ağırlığı en iyi olan enerji 

yoğunluğuna göre hafif olan piller olduğu için tercih edilmiştir. 

 

              Özelikleri 

 

Batarya 

ENERJİ 

(Wh/kg) 

Enerji Yoğun-

luğu 

(Wh/L) 

Güç 

(W/kg) 

Hücre Gerilimi Verim Şarj Süresi 

Kurşun Asit Ba-

tarya 

20-35 50-95 250 2V %80 5 Saat 

Lityum İyon Ba-

tarya 

90 150 300 3.5V %96 2.5 Saat 

Zebra Batarya 100 150 150 2.5V %90 8 Saat 

Nikel Kadminyum  40-55 70-90 125 1.2 V %70 1 Saat 

 

Görsel 5 : Batarya Kıyaslaması 

 

   1.4.2. Araç Yapısalı : 

 

a-)Şase yapısalı:   Aracımızın şasesi gerek sağlamlık gerek ağırlık bakımından en iyi olan karbon fiber 

malzeme kullanılacaktır. Karbon fiber araçta darbe emiciliği yüksek olan, kaza anında hasarı azaltan kar-

bon kökenli kevların yoğunluğunun düşük olması ve liflerinin sağlamlığı bir yana, şaseye katmış olduğu 
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hafiflik onu diğer maddelerden ayırmaktadır. Aynı ağırlıktaki çelikten 5 kat sağlam olan kevların; esnekliği 

ve yorulma mukavemeti çok yüksektir. Aracın kaza kırıma uğraması durumunda bu malzeme darbeleri 

yayarak hasarı azaltmakta ve koruyucu bir rol oynamaktadır.  

Karbon fiberi değerlendirecek olursak en önemli özelliği hafif olmasıdır. Daha hafif donanımı ile yüksek 

verim elde edilen karbon fiber oksitlenmeyide önlemektedir. Uzun ömürlü olması hedeflenmiştir. Üstelik 

düşük yoğunluğa sahip olması onu yüksek ağırlıklı araçlarda daha da sağlam ve önemli kılmaktadır. Aynı 

zamanda araçta birer polimer olan kevlar ve karbon fiber ile birlikte takviye edici olarak fiberglass 

kullanılmış ve dayanıklılık daha da artmıştır. Fiberglass malzemenin karbon fiberin üzerine yağışması 

epoksi laminasyon ile gerçekleştirilir. Çekmeye mukavemeti ve ucuzluğu ile fiberglass alanında kullanılan 

kaliteli malzemelerden biridir. 

 

 

Malzeme Renk Kullanılacak Yer Yüzde 

Titanyum  Pervane-Jant 5 

Fiber 

Kompozit 

 Cam 15 

Karbon fiber  Gövde 70 

EPDM 

Kauçuk 

 Ses yalıtım ve döşeme 10 

 

Görsel 6: Malzeme renk grafiği 

 

b-) Kaporta Yapısalı: Ay Yıldız uçan arabamzın öne ve arka kaportası karbon fiber malzemeden 

yapılacaktır. Kaporta içersine ise epp köpük (sert köpük ) bulunmaktadır. Epp köpük yoğunluğu 18 - 260 

g/l arasındaki yoğunluklarda üretilen köpüğe verilen isimdir. Araç herhangi bir kaza yaptığında çarpışma 

şiddetini epp köpük sönümleyerek araç güvenliği ve kullanıcı güvenliği maxsimum seviyeye çıkartılmış 

olacaktır. Aynı zamanda Epp köpük sayesinde uçan arabanın herhangi bir suda, gölde, denizde batma ihti-

mali de kaldırılarak su güvenliği sağlamış olunmuştur. 

 

 
 

Görsel 7; EPP Köpük 

 

c-)Motor Yapısalı: Tasarımımızın thrust gücü kullandığımız BLDC elektrik motorları tarafından 

sağlanmaktadır. Araçta elektrik motorları 6 adet esas kullanım ve 2 adet yedek kullanım amaçlı olmak 

üzere 8 adet olup her bir motor için ayrı ESC (Elektronik hız kontrol ünitesi) devre bulunmaktadır. 

BLDC motorlar uzun kullanımda ısınma sorunu olacaktır. Bu sorunu motorlar etrafında dönen sıvı soğutma 

boruları ile çözülecektir.Bu sayede motorlar hiçbir şekilde ısınmayacaktır. 
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1.4.3.Yer Tahrik Sistemleri: 

 

a-) Tekerlek: Yaptığı dönme hareketi sayesinde sürtünme kuvvetini yenerek aracın karada kolayca hareket 

etmesini sağlar. 

 

b-) Tekerleğe Bağlı BLDC Motor: Araçtaki enerji formu olan elektirk enerjisini mekanik enerjiye çevirip 

uçan arabamızın karada gitmesini sağlayan yüüksek torklu verimli BLDC fırçasız motordur. 

 

 

1.4.4. Kabin Elemanları: 

 

Kabin iç yapısalı: Kabin içerisinde bulunan iç panel kaplaması kenevir ve EPDM kauçuk bariyerden  

yapılmıştır. Kenevir liflerinin kullanıldığı bu paneller ısı ve ses izolasyonu sağlamaktadır. EDM kauçuk 

bariyer ses yalıtımı ve döşeme malzemesi olarak konforlu ve doğal olduğundan EPDM kauçuk bariyere-

dilmiştir. Ön tarafta LCD ekran ile araç göstergeleri bulunan dokunmatik kumanda ve bilgilendirme paneli 

bulunmaktadır. 

 

Koltuk: Sürücünün oturması için kullanılmıştır. Sürücü koltuk yüksekliğini ve koltuk açısını ayarlaya-

bilmektedir. Direksiyonda olduğu gibi koltuktada ısıtma soğutma sistemi vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 8: Sürücü Koltuğu 

 

Direksiyon: Aracın yön tayini için kullanılır. Direksiyon elektrikli hidrolik sistemine sahip olup yumuşak 

ve ergonomiktir. Soğuk mevsimler için direksiyon ısıtma sistemide mevcuttur. 

 

Lövye: Aracın havada yön değiştirmesini sağlayan alettir. Yani pervaneleri kontrol 

eder. Sürücü karada Direksiyonu kullanır hava da ise lövyeyi kullanarak araç here-

ketini sağlar.  

                                                                                                      

Multimedia: Sürücünün müzik dinlemesi, film izlemesi, kitap okuması , oyun            Görsel 9: Lövye 

oynaması için kullanılmıştır. 

 

Oto Pilot Butonu: Oto pilot butonu sayesinde araç sürücünün belirlediği güzergaha otomatik bir şekilde 

gider. Ancak oto pilot kullanımı günümüzde %100 güvenli olmadığı için her ihtimale karşı oto pilot 

kullanımı tamamen otomatik değildir. Sürücünün yolda uyumaması için en az 1 dakikada bir lövyeye 

dokunmak zorundadır. Eğer sürücü lövye ile temasını keserse 1 dakika sonra sürücü ikaz edilir ve lövyeye 

dokunması sağlanır. 

 

Go Home Butonu: Bu buton sayesinde sürücü aracı kullanamayacak bir 

durumdaysa veya hava şartları aracı yere indirmeye müsaade etmiyorsa 
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(rüzgar,sis vs) araç en yakın ILS (Aletli İniş Sistemi) olan alana iniş yapar. Oto pilottan farkı inişi de 

otomatik olarak yapabilmesi. 

 

Balistik Paraşüt Butonu: Araç herhangi bir sebeple yere çakılırken kullanılır. 

Balistik paraşüt araç güvenliğini sağlayıp yere yumuşak bir iniş sağlamasını sağlar. 

 

 

Yolcu Paraşütü: Araç herhangi bir sebeple sağlıklı uçuş gerçekleştiremiyor ise 

sürücü, yolcu paraşütü butonuna basarak koltuğu araç dışına fırlatılır, ardından koltuğun paraşütü açılarak 

sürücünün karaya güvenli bir şekilde inişi gerçekleşir.  

 

Göstergeler: Araçtaki pervanelerin dönüş hızları herhangi bir aksaklık olup olmadığını, motor bilgisi, 

sıcaklığı, hız, devir vs göründüğü ekrandır. 

 

1.5. Uçuş Zarfı : 

Ay Yıldız uçan aracımız uçuş moduna 15 sn içinde girebilmektedir. Uçuş moduna geçmeden önce otonom 

bir şekilde batarya ,pusula,esc, motor durumlarını kontrol eder eğer bir sorun yoksa, kullanıcının bir rota 

seçmesi istenir rota oluşturulduktan sonra motorlar ARM olur ve ıuçuşa hazır hale getirilir. Aracın kalkışı 

ve inişi dikey (VTOL) olarak yapılmaktadır.  

Kalkış süresi boyunca konum bilgisi verileri sürekli alınıp Kalman filtresinden geçirilerek optimum konum 

bilgisi ile hedefe en uygun rota tespit edilir. Kullanıcı ara yüzünde uçuş süresi ve rota bilgilendirmesi 

yapılacaktır. Aracın anlık konumu GNSS+INS+Kalman üçlüsünden yüksek doğrulukla alınarak yol boyu 

güzergâh takibinde kullanılacaktır. Altimetre verileri alınarak araç daha önce belirlenmiş uçuş yüksekliğine 

kadar havalanacaktır. Aracın üzerindeki sensörlerle takip mesafeleri korunacak ve çarpışmalar engel-

lenecektir. Hedef konuma yaklaşıldığında hız azaltılacaktır. Hedefe noktasında ise yine altimetre verileri 

kullanılarak araç hassas alçalma ile dikey iniş yapacaktır. 

 

     1.5.1. Yolcu Kapasitesi:  

Araç 2 yolcu ve beraberinde 40 kg yük ile toplam 200 kg faydalı yük kapasitesine sahip bir araçtır. Bu ka-

pasite farklı şekillerde kullanılabilir.  

 

     1.5.2. Güç Tüketimi ve Kapasite: 

Güç tüketimi ve kapasitesine bağlı olarak 6 adet elektrik motoruna sahiptir. Yedek olarakta 2 adet motor 

vardır. Gücünü lion bataryadan almaktadır. Bu bataryanın toplam kapasitesi 236,5 kW/h’ dır. Sadece 

havadan gidildiğinde 60 dk uçuş süresi sunmaktadır. Sadece karadan gidildiğinde 400 km mesafe sunmak-

tadır. 

 

     1.5.3. Uçuş Hesaplamaları ve Formülleri: 

 

- En Fazla Dikey Uçuş Hızı Hesaplaması: 
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    -En FazlaYatay Uçuş Hızı Hesaplaması: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belirtilen formüller kullanıldığında aracın azami ilerleme hızı 115 km/h, azami tırmanma hızı 80km/h 

olarak hesaplanmıştır. Performans hesapları için gereken itki ve sürüklenme katsayısı analizleri Solidworks 

programı kullanılarak yapılmıştır. 

 

 
Görsel 10: Pervane itki analizi hız ve basınç görselli 

 

1.5.4. Motor Analizi ve Özeliklleri: 

Araçta 6 adet BLDC fırçasız motor bulunmaktadır. Araçta motor olarak fırçasız motor kullanılarak hafiflik 

verimlilik ve yüksek thrust değeri amaçlanmıştır. Aracımıza en uygun en verimli fırçasız motor Emrax 188 

olarak seçilmiştir. Motorlar 2 yandan olacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu şekilde koaksiyel bir yapı oluştu-

rulmuştur. Koaksiyel yapının amacı döner kanat açıklığını azaltmaktır. Emrax 188 motorlar nominal 30 

kW güç, 50 Nm tork, maksimum 52 kW güç, 90 Nm torka sahiptir. Motorda sıvı soğutma kullanılacaktır. 

Motorların bir tanesi 7.3 kg kütleye sahiptir. Motorlar 110V ile 430V arasındaki gerilimde çalışmaya uy-

gundur. Araç 2 yolcu ve 40 kg bagaj ile havada azami 115 km/h ilerleme, 80 km/h yükselme tırmanma 

kabiliyetine sahiptir. 236,5 kWh kapasiteye sahip batarya ile 60 dk uçuş süresi sunmaktadır. 430 V gerilim 

elde etmek için 117 tane 5000 mAh 4.2V pil seri bağlanacak, gerekli akımı sağlamak için 110 seri pil pake-

ti birbirine paralel bağlanacaktır. Bu şekilde 236,5 kWh pil kapasitesi elde edilecektir. 
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1.5.5. Gövde Aerodinamiği Ve Yapısı; 

 

Uçan arabamızın gövdesi karbon fiberden olup oldukça pürüsüzdür. Öne doğru sivrileşen burnu sayesinde 

havayı yaracaktır. Sonuç olarak aracın gövdesi aerodinamik hesaplamalara ve yapıya uygun verimli bir 

gövdedir. Aşağıda gövde üzerinde yapılan animasyon ve test resimleri verilmiştir. 

 

 

 
 

 

 
 

Görsel 12: Gövde Üzerine Uygulanan Aerodinamik Testler 

 

Rüzgar hava akışı ve gövdenin aerodinamği testleri sonucunda gövdenin gayet başırılı olduğu kandına 

vardık. 

 

Pervane: Aracın uçması için motorlarda bulunan döner bir milin üzerine yerleştirilmiş, uygun bir aero-

dinamik biçim verilmiş palalardan oluşan itme gücü sağlayan alet: çoğu pervaneler 2 palli veya 4 pallidir. 

Uçan arabamızda pal sayısını arttırarak itki gücü artırılmıştır. Ayrıca gürültü miktar ve titreşim 

azaltılmıştır. Paller modifiye edilerek gürültü ve titreşim miktarı minimum seviyeye indirilmiştir. 

 

-Pervane Terimleri:  

Kanat yapısına benzer olarak tasarlanmış olan pervane bladeleri kök (root), uç(tip), hücum ve firar kenarına 

sahip kamburluklu bir yapıdır. Ayrıca hücum ve firar kenarının merkezlerinden geçen bir veter (chord) 

hattına sahiptir. Bladenin kambur olan tarafına blade back, düz olan basıncın oluştuğu tarafa ise blade face 
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denir. Palin kök kısmı silindirik bir şekildedir ve bu kısma blade shank denilmektedir. Hatve (pitch) 

değişim mekanizması olan uçaklarda pitch ayarı yapabilmek için şekilde görülen blade ile tasarladık. 

 

 
 

 

Görsel 13: Pervane Terimleri ve Yerleri 

 

-Ters Açı: 

Pervane pal açıları genel olarak hava aracını öne doğru hareket ettirecek şekilde ayarlanır. Ancak bazı du-

rumlarda hava aracının geriye doğru çekiş gücüne ihtiyacı olabilir. Bu işlemin yapılabilmesi için pervane 

pal açısı negatif yönde ayarlanır. Bu durumda pervane, aynı yönde dönmesine rağmen hava aracının arka 

kısmından almış olduğu hava kütlesini öne doğru iter. Bu şekilde hava aracına geriye doğru bir hareket 

kabiliyetti kazandırır. 

Ters açı (Reverse Pitch) kullanıldığı durum iniş anı olup, hava aracının tekerleri piste konulduktan sonra 

fren mesafesini kısaltmak için bu konuma alınır. Bu şekilde çok motorlu uçakların fren mesafesine katkı 

sağlayarak, hem fren sisteminin hem de lastiklerin ömrünü uzatır. 

 
 

Görsel 14: Ters pala (blade) açısı 

 

-Hücum Açısı: 

Bir pervane kanadındaki kanat hücum açısının açı formunu, kanat giriş hattı ve bağıl (nispi) rüzgâr belirler. 

Hücum açısı (angle of attack) pal korda hattı ile nisbi rüzgarın yönü arasındaki açıdır. Hücum açısı per-

vanenin dönüş hızını uçağın ileri hızına dönüştürür. Hücum (angle of attack) açısı hücum açısı, pal hatve 

açısına bağlıdır, fakat hücum açısı sabit değildir. Hücum açısı uçağın öne doğru hızı ve pervanenin RPM’i 

ile değişir. Pervane palinin bir helix şeklindeki hava içinde takip ettiği yol, bağıl hava akışını hangi yönden 

alacağını belirler. Bu yol pal dönme hızı ile uçak ileri yöndeki hızının bileşkesidir. Pal açısı öyle seçilmiştir 

ki hücum kenarı bağıl hava akışına doğru küçük bir hücum açısında olacak şekildedir. Pal boyunca uzanan 

hücum açısı tüm pal boyunca aynıdır. Çünkü tüm pal boyunca itkinin eşit olması gerekmektedir. Hücum 
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açısı sıfır olan bir aerokesit üzerindeki kaldırma kuvvetinin değeri de sıfır olur. En iyi pervane etkinliği 2 

ile 4 derecelik hücum açısında elde edilir. 

 

 

 

Görsel 15: Pervane Hücum Açısı                  Görsel 16: Hücum açısının Aerodinamik Kuvvete Etkisi 

 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ ; 

 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği : 

 

Ay Yıldız uçan arabayı tasarlarken en önem verdiğimiz ve öncelik hedeflerimizden olan kullanıcı ve araç 

güvenliğidir. Uçan arabalar havada uçtuğu için hiçbir sorun görmemezlikten gelinemez. Güvenlik altyapısı 

olarak aracın güvenliği maxsimum seviyededir güvenlik çözümlerinin A planı ve B planı mevcuttur. 

 

2.1.1. Motor Güvenliği: 

Araçta 6 adet BLDC fırçasız motor bulunmaktadır. Araçta motor olarak fırçasız motor kullanılarak hafiflik 

verimlilik ve yüksek thrust değeri amaçlanmıştır. Aracımıza en uygun en verimli fırçasız motor Emrax 188 

olarak seçilmiştir. Emrax 188 Fırçasız BLDC motorlar uzun kullanımda ısınma sorunu vardır. Bu sorunu 

çözmek için motorlar etrafından 5 tur dönen bakır borular içinden sıvı geçerek sıvı soğutma yapılacaktır. 

Bu soğutma işlemini oldukça başarılı olduğu tespit edilmiştir. Motorlar etrafından dönen boruları bakır 

boru seçerek diğer metal alüminyum borulardan daha fazla soğutabildiklerini ve ısı transferini hızlı bir 

şekilde transefer etiğini araştırarak ve test ederek öğrenmiş olduk motorda sıvı soğutma için bakır borullar 

kullanılmaya karar verilmiştir. 
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Emrax 188 Fırçasız BLDC motor testleri, verimliliği ve thrust testleri aşağıda grafik ve tablo şeklinde ve-

rilmiştir. 

 

 

Görsel 18: Motor Hakkında Tablolar  ve Grafikler 

 

2.1.2. Pervane Güvenliği: 

Ay Yıldız uçan arabımızda 6 adet pervane/motor vardır bu pervane 

motorlar aracın kaportasına gizlendirilerek aratan dünya nüfusunda 

geniş alan gerekmeyecektir. Dikey iniş kalkış yapabilmektedir. Uçan 

arabamız havada iken pervaneler bir canlı sıkışıp zarar vermemesi için 

vaya fırlayan pervane parçası aşağıdaki  herhangi bir canlıya zarar 

vermemesi için her pervanede ızgara güvenliği vardır. Yanda pervane 

güvenliği için pervane ızgaraları gösterilmiştir.  
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Aracın tasarımında kullanılan 6 pervaneden/motordan herhangi birinin arızalanması durumunda geriye 

kalan 5 pervane/motor ile araç sorunsuz ilerleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yani herhangi 5 mo-

tor/pervane aracı sorunsuz bir şekilde hareket ettirebilir. Böylece havada 1 pervane/motorun arızalanması 

aracın performansı hiçbir şekilde etkilenmeyecek ve kullanıcıya sürüş güvenliği sağlayacaktır.Aynı zaman-

da uçan arabada 2 adet yedek motor vardır havada herhangi bir arızada devreye girebilmektedir. 

 

2.1.3. Batarya Güvenliği ve Karşılaştırılması: 

Araç elektirikli yapıya sahip olduğu için elektrikli fırçasız motorların kullanması gereken enerji pillerde 

depolanması gerekmektedir. Piller kontrolsüz kullanıldıklarında tehlikeli olabilirler. Televizyonda cep tele-

fonu patlayan/yanan insan haberleri görmüşüzdür. Basınca, sıcaklığa, tahrip edilmeye, düşmeye karşı tepki 

gösterip yanabilir veya patlayabilirler. Enerjiyi depolamak için kullanılan çeşitli türde piller mevcuttur. Bu 

pillerin bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Biz projemizde lityum iyon pil kullanarak bataryanın güvenil-

irliğini sağlamış olduk. Lityum iyon bataryanın güvenilir olma sebepleri şunlardır; 

 

 Lityum iyon bataryada lityum demir fosfat kullanımı, lityum kobaltat ve lityum manganatın güven-

lik tehlikesini tamamen çözmektedir. Lityum kobaltat ve lityum manganat, sürücünün yaşam gü-

venliğini tehdit eden güçlü bir çarpışma altında patlayacaktır ve lityum iyon, zorlu güvenlik testle-

rine tabi tutulur ve en kötü trafik kazalarında bile patlamaz. 

 Lityum iyon batarya çok güvenli, emniyetli ve stabil bir kimyaya sahiptir. Kıvılcımlara dayanıklıdır 

ve yanıcı değildir. 

 Lityum iyon batarya aşırı şarj veya deşarjda parlama yapmaz. 500 dereceye kadar termal stabiliteye 

dayanır. 

 Lityum iyon yüksek çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir. (-20 C/+70C ). 

 Zehirsizdir. Sürücüye ve doğaya karşı diğer pillere göre daha zararsızdır . 

  Kısaca lityum polimer ya da lityum demir mosfat pillerden çok daha stabil, güvenli ve çevre dostu-

dur . 

  Aşağıdaki tabloda lityum-iyon batarya teknolojilerinin karşılaştırması görülmektedir. 

 Lityum iyon batarya bir çok 18650 pillerden meydana gelen pil topluluğudur. Yüzlerce hücreden 

pilden meydana geldiği için her hücre her pil ayrı ayrı şarj veya deşarj edilmesi gerekir. Bu sağlıklı 

şarj ve deşarj işlemini yapacak olan BMS kart araç içersine montaj edilerek bataryanın güvenli ve 

uzun ömürlü çalış masını sağlar. 
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 18650 pillerden oluşan lityum iyon bataryanın ekstra güvenli olması için batarya topluluğunu plas-

tik yalıtkan su geçirmez bir kasa içeresinde saklanacaktır. 

 

 

 

 

  

 

Görsel 21: Lityum İyon Batraya İzolasyon Örneği 

 Lityum iyon piller, geleneksel pillere nazaran daha uzun ömürlü, daha yüksek güç yoğunluğuna sa-

hip, çok güvenli daha hızlı şarj olan ve daha hafif bataryalardır. Bataryaların kapasitesiyle ilgili iki 

kavram önemlidir: Enerji yoğunluğu ve güç yoğunluğu. Enerji yoğunluğu, birim hacimde depola-

nan enerji miktarını gösterir. Ancak bataryaların enerji yoğunluğu çoğunlukla birim kütlede depola-

nan elektrik enerjisi miktarını gösterecek şekilde verilir ve birimi wattxsaat/kg’dır. 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 22: Lityum İyon ve Muadillerin Karşılaştırılması 

 

2.1.4. ESC(Elektronik Hız Kontrol Kartı) Güvenirliği: 

Bataryadan aldığı elektrik enerjisini motorlara ileterek, motor devrini kontrol eden hız kontrol cihazlarıdır. 

Motora hangi hızla dönmesi gerektiğini söylemektedir. Motor fazla akım çektiğinde ise zarar görmemesi 

için sisteme uyarı göndermektedir. Araçta kullanılan ESC motor-

ların çekebileceği maksimum akımı vermekle birlikte kullanıcıya 

doğru gerilim değerini de vermektedir. 

Esc’lere gelen güç kablolarıdan önce sigorta mevcuttur herhangi 

bir kısa devre anında, elektirk akım kesilir.Esc’ler karbon fiberden 

olumsuz etkilendiği için escler plastik kaplar içinde izole edile-

cektir. Esc’lerde ısınma sorunu çözmek için sürücü koltuğunun 

arkasında havalandırma delikleri açılmıştır. Bu havalandırma de-

likleri sayesinde ısı dışarıya transfer edilecektir   

                                                                                                                                 Görsel 23: ESC 
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2.1.5. BMS (Lityum İyon Şarj ve Deşarj Kartı) Güvenliği: 

Birden fazla hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu sisteme batarya veya batarya paketi denir. Batarya pa-

ketleri seri veya paralel bağlı hücrelerden oluşur. Batarya paketlerinde seri bağlantılar gerilimi, paralel 

bağlantılar çekilebilecek akımı ve kapasiteyi belirler. Bu seri ve paralel bağlı sistemler arasındaki koordi-

nasyonun sağlanması için batarya yönetim sistemleri yani BMS'ler kullanılır. BMS'ler (Battery Manage-

ment System), şarj edilebilir bataryaların kontrol ve denetimini yapan elektronik sistemlerdir. Batarya sis-

temlerinde bir koruyucu gibi davranarak bataryaların o andaki çalışma durumlarını inceleyip optimum 

çalışma değer aralıklarında kalmalarını sağlar. 

 

a-) Verileri İzleme 

BMS batarya paketlerinin o anki durumlarını gözlemlememizi sağlar. BMS ile gözlemleyebileceğimiz ver-

iler aşağıda listelenmiştir: 

 

-Voltaj: Paketteki toplam gerilim, tek bir hücrenin voltajı, minimum ve maksimum hücre voltajları 

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

-Şarj durumu ya da deşarj yoğunluğu: Bataryaların şarj seviyeleri 

-Sağlamlık durumu: Paketin veya herhangi bir hücrenin sağlamlığı 

-Akım: Bataryaların şarj/deşarj süresince giriş ve çıkış akımları   

 
Görsel 24: BMS Verilerinin Arayüzü 

 

b-) Hesaplama: 

BMS yukarıda yer alan verilerin hesaplanmasının yanında gerekli karşılaştırmaların ve değer hesaplama-

larının yapılmasını sağlar. Örneğin; 

 

- Maksimum şarj akımı 

- Maksimum deşarj akımı 

- Hücrelerde veya batarya paketinde görülen 

  minimun/maksimum voltaj 

- Son yapılan şarjdan sonra harcanan enerji (kWh) 

- Bir hücrenin iç empedansı 

- İlk kullanımdan itibaren harcanan enerji 

- İlk kullanımdan itibaren toplam çalışma süresi 

- Şarj-deşarj döngü sayısı 

                                                                                                  Görsel 24: BMS Hesap Arayüzü 
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2.2 Gürültü Azaltma  

 

2.2.1. Kabin İçi Gürültüsü:  

Kabin gürültüsü oluşturacak etkenler motor, pervane, titreşimdir. Tasarladığımız uçan arabamızın motorları 

benzinli motor olmayıp elektirikli BLDC fırçasız motordur. BLDC fırçasız motor çok sesiz ve verimli çalı-

şır motor yönünden gürültü sorunumuz yoktur. Pervane den çıkan ses rüzgârı yarıp alta üflemesinden çıkan 

sestir. Pervaneden çıkan sesi azaltmak için çoğu uçan araçta 2 ya da 4 palli olan pervaneler bizim uçan ara-

cımızda çok sayıda pal vardır bu sayede gürültü miktarını azlatıp itki gücünü arttırmayı başardık. 

Araçtaki gürültü mikatarı minimum seviyeye indi ancak dha da indirmek için kabin ses yalıtımı yapılacak-

tır. Kabin ses yalıtımı olarak kabin kapağının cam kenarlarının etrfına ses yalıtım fitili yerleştirilecek. Ka-

bini hem iç tasarım olarak hemde ses yalıtımı olarak kullandığımız EPDM kauçuk bariyer ile aracın kabini 

kaplanacaktır. EPDM kauçuk bariyer kalınlığı 2.8mm olup 45 desibele kadar ses yalıtımı sağlamaktadır. 

Kabin iç gürültüsü kullanıcıyı rahatsız etmeyecek düzeye getirilmiştir. Kabin içi gürültü mikatarı en son 

olarak 58 desibel olarak hesaplanmıştır. 

 
Görsel 25: Ses Yalıtım Malzemesi EPDM  Kauçuk Bariyer 

 

2.2.2. Çevresel Gürültü: 

Uçan arabalar yakın dönemlerde yaygınlaştığı takdirde. Çok sayıda uçan araba olacaktır ve gürültü miktarı 

çok olursa çok sayıda araç olduğu için şehir gürültüsü çekilmeyecek halde olur. Tasarladığımız uçan araç-

taki ses miktarı iç gürültüsü 58 desibel dış gürültüsü 74 desibeldir. Gürültü mikatrını nasıl bu kadar indir-

diğimiz aşağıda anlatılmıştır. 

 

 Özellikle sivil havacılıkta ve etkileşimli bir çevrenin olduğu alanlarda 

uçakların ve helikopterlerin uçuşlarına belli kurallar altında izin veril-

mektedir. Bu kontrol ve yönetim mekanizması uçan araçlarda da uygula-

narak, iniş alanlarının ve uçuş yüksekliklerinin sınırlanması ile veya uçuş 

rotalarının tren raylarını, otobanları takip etmesi gibi zorunluluklar getiri-

lerek gürültü kirliliğini azaltabiliriz.  

 Pervanelerden çıkan ses miktarını azaltmak için pervane pal sayısını artır-

dık bu sayede pervaneden çıkan ses miktarı azalıp itki değeri artırılmıştır. 

Bunun üzerine pervane pal modifiyeleri yapılmıştır. Modifiyeler sonucu 

her pal başına 2 desibel ses miktarı azaltılmıştır.  

 Uçan arabamız elektirikli BLDC fırçasız motorları olduğu çevreye verdiği 

gürültü yoktur. Motorların korunması için kaparto içersine gömülmüştür. 
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 Aracımız karbonfiber parçalar kullanılarak yapılacaktır. Tasarımda kullandığımız karbonfiber mal-

zemelerin hafif, sağlam olmasının yanında titreşimi sönümleyici özelliği de vardır böylece titreşim-

le dağılan gürültü azalacaktır. Özellikle gürültünün en fazla geldiği yerlerden olan pervaneler kar-

bonfiber kompozitten yapılacaktır. MEB’in 2011 basımı Uçak Bakımı kitabında pervane yapısı 

hakkında şu ifadeler yer almaktadır : “Kompozit pervanelerin birkaç avantajı da şöyledir; hafiftir, 

aşırı derecede kuvvetlidir. Ayrıca kompozitler titreşimleri ve geri fırlamaları yutar, korozyonlara ve 

zararlara karşı koyacak şekilde yapılır.” 

 Uçan araçlardaki bir gürültü kaynağı da, aerodinamik gürültü yoluyla hava akımını delen parçalar 

tarafından meydana gelmektedir. Dron şeklinde tasarlanmış uçan araçların aksine tasarımımızda 

aracın yüzeyi mümkün olduğunca kaygan bir dış yüzeye sahip olması amaçlanmıştır. Böylelikle 

hava akımına minimum direnç sağlayarak aerodinamik gürültüyü azaltılacaktır. 

 Elastik ses sönümleyici bağlantı elemanları pervaneyle aracın kaportası 

arasına yerleştirilen ve titreşimlerin pervaneden havaya taşınmasını en-

gellemeyi amaçlayan elastik kanal elemanlarıdır. Bu Malzemeyi aracın 

pervanesinin bulunduğu kısma monte edip pervaneden çıkan titreşimleri 

maksimum derecede sönümlemeyi hedefledik. 

 Pervanenin kolları sayısındaki miktar arttıkça çıkan ses miktarı azalacağı 

için pervanemizin kollarını helikopter pervanesi gibi 4 pal yapmayıp 20 pal  

yaptık. Böylece çıkan ses miktarında azalmasını itki değerin artmasını 

amaçladık. 

 

2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti  

Ay Yıldız uçan arabayı tasarlarken en önem verdiğimiz ve öncelik hedeflerimizden olan kullanıcı ve araç 

güvenliğidir. Uçan arabalar havada uçtuğu için hiçbir sorun görmemezlikten gelinemez. Güvenlik altyapsı 

olarak aracın güvenliği maxsimum seviyededir güvenlik çözümlerinin A planı ve B planı mevcuttur. Araçta 

alınan güvenlik önlemleri 2.1 Güç-İtki-Tahrik Güvenliği Başılığı altında detaylıca anlatılmıştır. Aşağdaki 

tabloda aracın güvenliği ve emniyeti nasıl alındığı anlatılmıştır; 

PARÇA HAKKINDA ARIZA / HATA ÇÖZÜM 

 BLDC fırçasız motor; araç-

ta 6 adet vardır. 2 tane ye-

dektir. 

Motor bozulması, sargı telle-

rin kopması, aşırı ısınma. 

Motorların ısınmaması için motorlar 

etrafından bakır boru ile tur attırılarak 

sıvı soğurma ile ısı transferi yapacaktır. 

Araç havada iken motorlar bozulur ise 

yedek motorlar anında devreye girecek-

tir 

Pervane; araçta 6 adet per-

vane vardır . 

Pervaneller karbon fiberden 

üretilmiştir. 

Pervane pali kırılması, hava 

yolu seyri yaparken pervane 

arasına kuş sıkışması, yetersiz 

itki değeri. 

Pervanelerin kırılmaması ve hava yolu 

seyrinde kuş vb. canlıların pervane ye 

sıkışmaması için hava akımını engelle-

meyen çelik teller ile koruma ızgaraları 

yapılmıştır. Pervane pal sayısı artırılarak 

itki değeri artırılmış olup gürültü ve 

titreşim azltılmıştır. 
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ESC; Elektronik hız kontrol 

kartı motorların ne kadar 

torkta ve ne kadar devir ata-

cağını ileten kartır. Her mo-

tor başına 1 adet esc vardır. 

Kısa devre olması, karbon 

fiber den dolayı mosfetlerin 

parazit sorunu yaşaması, 

ısınmadan dolayı kartın yan-

ması. Bozulması 

Esc’lere gelen güç kablolarıdan önce 

sigorta mevcuttur herhangi bir kısa dev-

re anında, elektirk akım kesilir.Esc’ler 

karbon fiberden olumsuz etkilendiği için 

escler plastik kablar içinde izole edile-

cektir. Esc’lerde ısınma sorunu çözmek 

için sürücü koltuğunun arkasında hava-

landırma delikleri açılmıştır 

BMS; Şarj kontrol istasyonu 

araçtaki Lityum Iyon pillerin 

şarj ve deşarj işlemlerini yö-

netten karttır. 

BMS den fazla A çekilmesi, 

Lityum Iyon pillerin hücre 

sağlıklı Şarj ve deşarj edil-

memesi. 

Tüm motorları devir hızını  en son dü-

zeye getirerek araçtan çekilen A değeri 

hesaplanarak Ona göre BMS alınması-

doğrudur.Lityum iyon pillerin hücre 

hücre ayrı ayrı şarj işlemi yapılımıştır. 

Araçta kısa devre tehlikesi.  

Araçta yüksek A olması  

Uçan aracımız %100 elekti-

rikli olduğu için yüksek ba-

tarya amoer değerine sahiptir. 

Herhangi kısa devre sonu-

cunda çok büyük sorunlar 

ortaya çıkabilmektedir. 

Uaçan aracımızın kaynağı yani bataryası 

koarbon fiberden etkilenmemesi için 

ayrıca bir izole kabı hazırlanmıştır. 

Araçta kısa devre sorunu çıksa dahi ter-

mal devre kesici ve Akım kesici buton 

vardır.  

Lastikler(tekerlekler); Uçan 

arabamızda karada gidebil-

mesi için 3 tekere sahiptir. 

Karada konforlu olmaması, 

güvenli olmaması, araçta süs-

pansiyon olmaması.  

Aerodinamik yapısı sayesinde her an-

lamda avantajlıdır. X TWEEL lasti-

klerimiz de patlama riski yoktur ve bu 

özellik ekstra maliyet oluşturmaz. Araç 

süspansiyonuna destek olan süspansiyon 

özelliği sayesinde konforlu bir sürüş 

sağlayabilmektedir. 

Araç boyutları; Uçan araba-

nın ölçüleri günlük hayata 

uygun olamsı gereklidir. 

Uçan arabanın geniş olması , 

kalabalık yerlere girememsi, 

pervanelerin dışarıda tehlike 

oluşturması. 

Uçan arabamız en özgün yönlerinden 

biri olan araç tasarımı ve boyutlarıdır. 

Pervanelerin gövdenin içine gömülü 

olması bu artan dünya nüfüsunda çoğu 

aracı geride bırakıp dar normal arabala-

rın girebildiği yerlere giren Tek araç Ay 

Yıldız uçan arabadır  

Sürücü sağlığı hava yolunda 

bozulması kendini iyi his-

setmemesi.  

Sürücü kendini iyi hisetme-

mesi, Uyksu gelmesi, doğum 

kriz vs.gibi durumlar . 

Sürücü aracı sürecek durumda değil ise 

go home butonuna basıp eve dön komu-

tuunu kullanabilir. Oto pilota alıp dinle-

nebilir. Kriz doğum gibi durumlarda 

Rota ekranından en yakın hasteneyi se-

çer ve hastane ye otomatik bir şekilde 

msaj gider ve uçan araba hastanenin 

damına inişini yapar . 
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Batarya deşarj süresini 

uzatma yöntemi 

Şarjın çabuk bitmesi , kulla-

nıcıyı tatmin edemmesi , boşa 

harcanan enerjiyi kurtarma 

işlemi. 

Uçan arabamızda bulunan bataryanın 

bitmesi 40dk dır. Bu süreyi belirlediği-

miz yöntem ile 60 dk ya çıkarmayı ba-

şardık. Bu yöntem sistem araç karada 

giderken yokuş aşağı veya frene bastı-

ğında tekerlerde boşa dönen kinetik 

enerjiyi harici bir motorla aracın teker 

miline bağlayarak elektirik üretimi ger-

çekleşerek. Batarya şarj edilir. 

Pervane ve Motor titreşimi 

yüksek devirden ve rüzgar-

dan çıkan tireşimdir. 

Motorlardan ve pervaneden 

çıkan fazla titreşim karbon 

boruyu çatlatması, kgürültü 

çok olması . 

Motorlardan ve pervanelerden çıkan 

titreşimi gürültüyü minimum seviyeye 

indirmek için. Motor etrafına pervane 

etrafına denk gelen iç kapartoya titreşim 

sönümleyici elastik bant kullanılarak. 

titreşim ve gürültü mikatrında ciddi bir 

azalma olmuştur. 

Kabin kokpit gürültüsü; Sü-

rücünün ve yolcuların bu-

lunduğu kabindir . 

Gürültü mikatrının çok olam-

sı, konforlu yumuşak bir ze-

min olmaması. 

Aracın Kokpit kapağının bitiş noktaları-

na kapı fitili yerleştirilmiştir. İç kaplama 

dekorotif  ve gürültü miktarını azlamak 

için EPDM kauçuk bariyer kullanıl-

mışştır. Epdm kauçuk bariyer kalınlığı 

4.8mm olup 45 desibele kadar ses yalı-

tımı sağlanmıştır. 

Görsel 26: Uçan Arabada Oluşabilecek Tehlikelere Karşı Alınan Önlemler 

 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ  

 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

Uçan arabaların yaygınlaşması ile birlikte bir havayolu kuralı, uçan araba ekosistemi gerekmektedir. Bütün 

apartman sitelerinde kablosuz veya kablolu şarj standı kurulacaktır. Her kullanıcı kendi sitesindeki şarj 

dolum standını kullanacaktır. Bu sayede şarj kuyruğu oluşmayacak arbede yaşanmayacaktır. Şehir dışı 

seyahat edenler ise her şehirde bulunan otopark gibi toplu şarj stantları kullanacaktır. Şehir içi yollarında 

otobanlarda en sağda 1 şerit uçan araba iniş kalkışı için boş bırakılacaktır. Uçan arabalar kalkış veya iniş 

yapmak istediklerinde en sağ şeride geçip hava yolu uygunsa onay verilip kalkış veya iniş yapacak-

tır.Sürücü yolun %90’ını hava yoluyla gidip karaya yollarda belirlenen yere inişini yapacak ve yolcuyu 

indirmek üzere kara yoluyla hedef noktaya en güvenli şekilde ulaştıracaktır. Uçan arabalar zorunlu olma-

dıkça şehir merkezi kullanılmayacaktır. Uçaklar da hava yolunu kontrol eden kule, hava yolu düzenini 

sağlaması ile görevlidir. Uçan arabalarda ise bu düzeni sağlayacak olan yer kontrol istasyonudur, tamamen 

otonom olarak çalışır yazılım güvenliği üst seviyededir. Her uçan araba ile bağlantısı olup düzeni sağlamak 

üzere kullanıcıya izinler ve komutlar verir. Kurallara uymayan kişiler için manuel mod devre dışı bırakılıp 

araç karaya otonom bir şekilde indirilir. Kullanıcıya 15 gün hava yolu seyahat izni verilmez.Sürücü Ay 

Yıldız uçan arabayı hava yolu üzerinden  kullanırken havayolu tarfiğine uğarrasa güvenlik amaçlı araç 

havada asılı kalır hover modunda bekler. Kullanıcı Ay Yıldız aracındaki rota yenile butonuna basar araç 
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kendi otonom bir şekilde en sakin olan rotayı bulur ve yoluna devam eder .Bu şekilde araç ve çevre güven-

liği sağlanmış olur. 

 Aracın günlük rutuini şu şekildedir; Sürücü Ay Yıldız aracına biner arcın çalışması için sürücünün 

yapması gereken birkaç şey vardır bunlar emniyet kemerini takması alkol ölçere üflemesidir. Sürü-

cü alkolü değilse emniyet kemeri de takılı ise uçan araba çalışır. Kara modu veya hava modu bu iki-

sinden birini seçer hava modunu seçmek isteyen sürücü ana yola geçer ana yolda uçan araba şeridi-

ne en sağ şeride çekilir ve uçuş modununa alır. Stabil bir şekilde araç kalkış yapıp gideceği hedefin 

%90 nına hava yolu ile giderek kalan %10 nu tehlikeli olmaması adına ana yola en sağ şeride inişini 

yapıp kalan kısa mesafeli yolu kara yolundan hedefine ulaşır. Bu sayede Ay Yıldız uçan araba sürü-

cü güvenliğini önemsiyerek kullanıcılara değer verir. 

 Günlük araç rutini dışında bir olaya olursa sürücünün rahatsızlaşması, kriz, doğum vs. gibi durum-

larda sürücü araçta bulunan acil durum butonuna basar. Araç havada asılı kalır hover modunda kalır 

hover modunda kalmasının nedeni en yakın hasteneye en iyi rotayı  bulmaktır buda araçta bulunan 

gps ve pusula sensörlerin sabit kalması ile roto en iyi şekilde oluşturulur ardından en yakın hastaha-

neye haber verilir. Hastahanenin damına inişini yapar sürücünün can sağlığı güvenli hale gelmiş 

olur.  

 Araç havada gps, pusula hatası verir ise araç manuel moda alınır ve sürücü aracı karaya güvenli bir 

şekilde indirerek araç servise gösterilir 

 Ay Yıldız Uçan araba A şehrinden B şehrine gitmek isterse 300 feet yükseklikte uçar. Rota oluştu-

rulması olabildiğince şehir merkezinden seçilmeyip trafik yoğunluğu oluşturulmaz. Araç hızı ise 

ortalama 90 km/h hızda hava yolu seyahatini tamamlar. 

 Sürücü şehirler arası yolculuk yapmak ister ise şarj yönünden endişelenmez çünkü her 50km de bir 

Toplu şarj istasyonları mevcuttur. Bu şarj istasyonları yaklaşık 5000watt gücünde şarj edebilme 

yeteneğine sahiptir. Bu güç ile araç şarjı 0 dan 100’e  2 saat içersinde şarj olabilmektedir . Bu şarj 

işlemi balanslı şarj olduğundan her hücre ayrı ayrı ölçülüp şarj edilir. Bu sayede batarya ömrüde 

uzaltılmış olur . Şarj esnasında olumsuz bir durum olursa batarya şişmesi, hücre voltajı kritik değere 

düşmesi, ısınması gibi olumsuzluklar olursa şarj işlemi otomatik bir şekilde durdurulup.Sürücün  

Gsm’ine mesaj atılır .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 27: Akıllı Uçan Araba Şarj İstasyonları 
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Oto Pilot Nedir:  

Otomatik pilot ya da İngilizcesi ile autopilot, aracın hidrolik, mekanik ve elektronik sistemlerini kullanarak 

uçağı sadece belirli şartlar altında yönetebilen yazılım veya araçtır. Uçuş planını takip edebilen bu sistem, 

hız ve yüksekliğin yanı sıra uçağın burnunun baktığı yeri (heading) de sabitleyebilir. Pilotlar, kalkış ve iniş 

noktaları dışında çoğunlukla uçağı otomatik pilot tarafından kontrollü olarak yönlendirir. Yolcu uçak-

ları,uçan arabalar otopilot sisteminin en sık kullanıldığı taşıtlardır. 

 

Oto Pilot Nasıl Çalışır: 

Oto pilot, uçaklarda kalkış hariç diğer çoğu kontrol mekanizmasında rol alabilir. Genel olarak uçağın 

ağırlık merkezi etrafındaki hareketini denetler ve uçağı güvenlik parametrelerine göre yönlendirir. Uçuş 

öncesinde hazırlanan rota verisi bu yazılıma yüklenir. Pilot veya sürücü tarafından görev verildiği andan 

itibaren de bu rota dahilinde uçağı kontrol eder. Uçaklar Uçan arabalar; tek eksenli, iki eksenli ve üç 

eksenli olmak üzere üç farklı tip otomatik pilot yazılımlarına sahip olabilir. Yeni nesil hava araçları, 

geliştirilmiş üç eksenli otomatik pilotlar ile yönlendirilebilir. Bu tür oto pilotlar, dönüş ve yatış hareketleri 

ile beraber dümeni kontrol ederek sapma hareketini yönlendirebilir. Modern sistemlerde klasik uçuş ma-

nevralarının çoğunu otomatik pilot gerçekleştirebilir. Tırmanış uçuşu ve alçalış uçuşu ise çok ekstrem du-

rumlar dışında pilotlar tarafından yönlendirilir. Otomatik pilot, tüm işlemleri pilotun komutları doğrul-

tusunda gerçekleştirir. 

 

Otomatik Pilot Ne Zaman Devreye Girer: 

Otomatik pilot, kalkıştan bir süre sonra devreye girer ve inişten bir önce kapatılır. Bunun dışında yardımcı 

pilot olarak pilotun görüş alanının azaldığı ya da uçuş sisteminin arızalandığı noktalarda da pilotun 

kontrolünde olmak üzere devreye girebilir.  

 

Go Home Butonu:  

Bu buton sayesinde sürücü aracı kullanamayacak bir durumdaysa ve ya hava şartları aracı yere indirmeye 

müsaade etmiyorsa (rüzgar,sis vs) araç en yakın ILS (Aletli İniş Sistemi) olan alana iniş yapar. Oto pilottan 

farkı inişi de otomatik olarak yapabilmesidir. 

 

3.2 Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

 

3.2.1. Merkezi Duraklar: 

Merkezi duraklar şehir içinde ve şehir dışında kullanılan şarj istasyonlarıdı. Bu şarj istasyonlarından her 

durakta 75 adet bulunmaktadır . Sürücüler şehir dışına yolculuk ettiğinde şarjı azalması durumunda her 50 

km de bir durak vardır.Kullanıcılar bu duraklara direk hava yoluyla girmesi güvenli değildir. Çünkü şarj 

istasyonları üzerinde gölgelik ve güneş panelleri vardır. Sürücü ana yolun en sağ şeridine inişini yapıp kara 

yolundan merkezi durağa giriş yapar. Şarj istasyonlarında güneş paneli kullanılarak Çevreci bir + kazanç 

olmuştur. Bu şarj istasyonları yaklaşık 50 kWatt gücünde şarj edebilme yeteneğine sahiptir. Bu güç ile araç 

şarjı 0 dan 100’e  2 saat içersinde şarj olabilmektedir. Bu şarj işlemi balanslı şarj olduğundan her hücre ayrı 

ayrı ölçülüp şarj edilir. Bu sayede batarya ömrüde uzaltılmış olur. Şarj esnasında olumsuz bir durum olursa 

batarya şişmesi, hücre voltajı kritik değere düşmesi, ısınması gibi olumsuzluklar olursa şarj işlemi otomatik 

bir şekilde durdurulup. Sürücün  Gsm’ine mesaj atılır .  
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Görsel 28: Güneş Panelli Merkezi Duraklar 

 

Görsel 29: 50kW Şarj İstansiyonları 

 

 

 

Görsel 30: Şarj İstasyon Bağlı ve Devresi Özellikleri 
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3.2.2. Uçan Araba Hava Yolu Kara Yolu Geçişleri: 

Ay Yıldız Uçan arabamız karada ve havada seyehat yapabilmektedir. Kara yolu ve hava yolu geçişleri Ana 

yollarda belirlenen uçan arabalar için ayrılmış yer kontrol istasyonu ile bağlantısı olan yerlerden kalkışını 

veya inişini yaptığı yerdir. Sürücü hava yolu seyahati yapmak istiyorsa ana yolun en sağ şeridine geçip 

gerekli kontroller yapıldıktan sonra havalanır sürücünün gideceği yer hedef rota şehir içinde ise şehir içine 

hava yolundan gidilmesine izin verilmez. Bu tehlikeli ve çevre sorunlarına yer açabailir. Sürücü yolun %90 

nını hava yolundan gelip kalan %10 luk kısmıda şehir merkezine girmeden kara yolundan hedef noktaya en 

güvenli bir şekilde ulaşır. 

 

3.2.3. Şehir Senaryosu: 

 
 Görsel 31: Şehir Senaryosu 

 

Şehir senaryosunda A şehrinden B şehrine gitmek için kullanılan rota; 

 

Düşünülen ve Seçilen Rota 

Hareket Süre ve hız Alınan Yol 

Aracın çalışması ve caddeye çıkması 
2 dakika 

10km/sa 

Otoparktan çıkış ve 

150 metre 

Nehir kıyısına varış 
8 dakika 

5 km 

Nehirde hareket 10 dakika Yaklaşık 20 km 

Nehirden çıkış ve çevre yolu ile doğrudan hedef 

noktaya varış 

35 dakika 
Yaklaşık 40 km 
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Neden Bu Rota Seçildi? 

Rotaya bakıldığında bu rotanın diğer rotalara kıyasla alınan yol açısından daha uzun olduğu, 

ancak aracın şehir trafiğine girmemesi sayesinde saatteki hızı yüksek olabildiği için bu rotanın 

diğer rotalardan daha avantajlı olduğu görüldü. Bununla birlikte araçta bulunan ve suyun üstün-

de gitmek için gerekli olan botun kurulumunun zaman alacağı ancak başka bir rota seçmeye 

gerek bırakmayacak kadar kısa bir sürede tamamlanabileceği hesaplandı. Karayolu yerine suy-

olunun tercih edilmesi sayesinde araç suyun üzerinde saatte 120 kilometre gibi yüksek hızlara 

çıkabildi, bu durum da hız sınırı olan yollara kıyasla bu rotaya ciddi bir avantaj sağladı. Har-

canan zaman ve güvenlik konusunda oldukça az sıkıntı olması bu rotayı belirlenmesi en man-

tıklısıdır. 

 

Görsel 32: Belirlenen Rota ve Sebebi 

 

3.2.4. Uydu Temeli: 

Keşif ve Gözetleme Uydusu projeleri kapsamında Uydu operasyonlarının gerçekleştirileceği, Sabit ve Mo-

bil Yer İstasyonlarını oluşturan temel bileşenlerden, Sabit ve Mobil S/X Bant Anten Alt Sistemleri, 

Kullanıcı Servisi Alt Sistemi, Mobil Yer İstasy-

onu kapsamındaki şelterler ASELSAN sorumlu-

luğu altında geliştirilmekte, üretilmekte ve en-

tegre edilmektedir. 

Ayrıca, ASELSAN tarafından geliştirilen Sabit 

ve Mobil Yer İstasyonlarının Kullanıcı Servisi 

Alt Sistemi bileşenleri uydu operasyonunun 

kritik basamaklarını oluşturan son kullanıcı 

taleplerini toplamak, bu taleplere ilişkin ön fizibilite yapmak, yer istasyonunun tüm birimlerinin iş 

akışlarını yönetmek, yüksek hacimli verinin otomatik olarak arşivlenmesi ve dağıtılmasını sağlamak ile 

görüntü işleme ve kıymetlendirme süreçlerini gerçekleştirmek gibi işlevleri yerine getirmektedir. 

Uydu temelli sistemlerin en önemli avantajları, kullanımlarının kolay olması, başarılı bir şekilde uygu-

lanabilmeleri ve küresel olarak hizmet verebilmeleridir. İçerisinde 3 eksenli ivmeölçer, jiroskop, odometri 

bulunduran otonom bir navigasyon sistemi olan Ataletsel Navigasyon Sistemi (INS), GNSS sistemleri ile 

kullanıldığında zamana bağlı hataları ciddi oranda azaldığı ve GNSS sistemlerin doğruluğunu arttırdığı için 

sisteme dahil edilecektir. Jammerların ataklarına karşı da Kalman Filtresi kullanılacaktır. Sensörlerden 

alınan son veriler ile hız, doğrultu kontrolü yapılacak ve hedef güzergaha göre GNSS’den alınan verilerin 

tutarlılığı kontrol edilerek hata tespit edildiğinde kalman verileri referans alınacaktır. Proje kapsamında 

MPU6050 sensörü ile basit bir Kalman Filtresi uygulaması yapılmıştır. 

 

3.2.5. Uçuş Güvenliği : 

Uçan aracın kara yolunda da gitme özelliğine sahip olduğundan aracımızda normal otomobillerde olduğu 

gibi direksiyonda airbağ bulunmaktadır. Bu airbağ araç kara yolunda seyir halindeyken kaza yaparsa 

patlayarak sürücünün can güvenliğini sağlayacaktır. Ancak aracın havadaki güvenlik önlemleri karadaki 
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önlemlerden daha önemlidir. Çünkü havada gerçekleşebilecek bir aksaklık veya kaza durumu çok ciddi 

sonuçlar doğurabilir. Hava araçları en güvenilir araçlar olarak kabul edilmelerine rağmen yapılan kazaların 

ölümle sonuçlanma ihtimali yüksektir. Aviation Safety Network ün, 2019 yılı uçak kazası istatistiklerine 

göre. 2019 yılında Dünya genelinde yaklaşık 39 milyon uçuşun yapıldığı biliniyor. Bu yıl gerçekleşen 

ölümcül kaza oranı 2 milyon uçuşta 1 olarak açıklandı. Ayrıca 2019 yılında toplam 20 havayolu uçak ka-

zasında toplam 283 kişi yaşamını yitirdi. Yani yapılan uçuşlara göre gerçekleşen kaza oranları gayet düşük 

ancak yapılan kazalarda ölüm oranları gayet yüksek.15 Aracımız tek kişilik tasarlanmıştır ve havada 

gerçekleşebilecek en kötü senaryolar düşünülerek aracımızın güvenlik elemanları tasarlanmıştır. Uçuş 

güvenliği için alınan önlemler şunlardır: 

• Aracımızda oto pilot sistemi olacaktır. Oto pilot sistemi kötü hava koşullarında, yoğun trafikte, sürücünün 

meşgul olması gereken bir işi olması durumunda(telefonla konuşmak vb.), sürücünün aracı kullanmak için 

kendini iyi hissetmediği durumlarda, acemi sürücünün aracı kullanmak için kendini yeterli görmediği du-

rumlarda sürücü tarafından aktif edilerek seyahat güvenli bir hale getirilir. Bu sistemin çalışma mantığı 

şöyledir: 

        o Sürücü, aracın olması gereken durumunu uçuş bilgisayarına ve/veya oto-pilot konsoluna girer.  

        o Aracın çeşitli yerlerinde bulunan sensörler aracılığıyla aracın anlık durumunu sürekli olarak kontrol            

eden uçuş bilgisayarı, sürücünün bildirdiği veya daha önceden girilmiş olan koşullarla anlık durumu 

karşılaştırır.  

        o Aradaki sapma miktarını hesaplayan uçuş bilgisayarı, bu sapma miktarını azaltacak yönde aktüatör-

lere (kontrol yüzeylerinin hareketini sağlayan hidrolik veya elektronik hareket unsurları) kumanda verir.  

        o Kontrol yüzeyleri sayesinde aracın hareketi sağlanır. Araç hareketine devam ederken uçuş bilgisa-

yarı hala anlık olarak aracın durumunu, istenilen durumu ve sapma miktarını gözlemler.  

        o Sapma miktarı sıfıra yaklaşıp, istenilen durum ile aracın durumu eşitlenmeye yaklaşırken, uçuş bilg-

isayarı kumanda şiddetini yavaş yavaş azaltarak istenilen durum elde edildiğinde aracın da tamamen stabil 

olmasını sağlar. 

• Aracı kullanmak için özel sürücü belgesine ihtiyaç vardır. Bu belgeyi almak için verilen eğitimde aracı 

otonom hale nasıl getirecekleri, acil durum anında balistik paraşütü ve sürücü paraşütünü nasıl kullanacak-

larını ve temel sürüş bilgilerini almaları gerekmektedir. Bu sayede uçuş güvenliği sağlanmış olur 

 

3.2.6. Siber Güvenlik:   

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği(ITU) siber güvenlik kavramının tanımını geniş bir şekilde siber 

ortamın ve kullanıcıların varlıklarının korunabilmesi için kullanılabilecek olan tüm uygulamalar, teçhizat, 

düzenleme ve sair vasıtayı dahil edecek şekilde yapmıştır. Maalesef siber ortam ise her gün çeşitli ve-

silelerle gördüğümüz üzere her zaman için çok güvenli değildir. Raporumuzun bu bölümünde GNSS, 

spoofing ve jamming konuları üzerinde durulacaktır. Bu ülkelere ait uydu sisteminin farklı isimlerle 

(Glonass, Galileo, Beidou vb.) yaşantımıza girmesiyle bunlara genel olarak “GNSS” adı verilmiştir. GNSS 

artık yalnızca navigasyon ve askerî amaçlı değil günlük yaşantımızın hemen her aşamasında kullanılan, 

dünyanın her yerinde ve her zaman, gerçek zamanlı ve yüksek doğruluklu konum, hız ve zaman belirlen-

mesine olanak veren bir sistem hâline gelmiştir. GNSS altyapısına sahip ülkelerin hak ve yükümlülüklerini 

detaylı olarak düzenleyen, teknolojiyi kullanan ülkelerin egemenlik hakları, bireylerin özel 17 hayatlarının 

gizliliği ve sair kaygılarına cevap veren bir uluslararası antlaşma halen yapılamamıştır” diye devam etti. 

GNSS’nin artık ülkelerin askerî, siyasi ve teknolojik projelerine ek olarak özellikle konumuz olan uçan 

araç projelerinde de vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. 
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Jamming : Jamming saldırısı GNSS’e yönelik en belirgin tehditlerden biridir. Standford Üniversitesi’nden 

Sam Pullan’a göre radyo frekansına müdahale GNSS kullanıcıları için önemli bir endişe vesilesi olmuştur 

ve bundan böyle de devam edecektir. Şöyle ki; kullanıcının ekipmanına sinyaller erişene ve de işlenene 

kadar zayıflamaktadır. Zayıflayan sinyallere ise kötü niyetli ya da kazaen müdahale etme olanağı da bu 

nedenle mümkündür. Jamming’ e örnek verecek olursak: 

Spoofing: GNSS’e yönelik bir diğer siber saldırı da spoofing vasıtasıyla yapılabilir. Spoofing saldırısında 

saldırgan kullanıcının sistemine veya bilgisine kullanıcının kendisiymiş gibi erişebilmektedir. GNSS siny-

allerinin de sahte taklitlerinin yapılabileceği iddia edilmektedir. 

 

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL  

 

4.1.Tasarım Görselleri: 
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                                   Fusıon 360 Programı Üzerinden Çizilen Kabin Görselleri                                                
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4.2.Ölçeklendirilmiş Model: 

Ay Yıldız uçan arabanın prototoip ölçüleri aşağıdaki gibidir: 

 Uçan arabanın genişliği: 14 cm 

 Uçan arabanın uzunluğu: 25 cm 

            Uçna arabanın Yüksekliği: 10 cm  

Ay Yıldız uçan arabanın prototip ölçüleri yukardaki gibidir. Araç Tarantula Pro 3D printer den yazdırıla-

caktır.İlk olarak 5cm lik deneme prototipi bastırılmıştır eksikler görülmüştür. Doluluk oranı %30, ölçek-

lendirilmiş boyutu %100, Flement olarak Pla kullanılmıştır.Pla dayanaklık olarak çok güçlü bir flement 

türüdür.Araç üzerinde prüzlü yüzey bırakmayan flement türüdür. Sadece başlangıç ve bitiş yerlerinde ve 

pervane yuvalarında hafif pürüz kalır. Kalan pürüzlerde 1 numara zımpara ile zımparalanmıştır. Araç yüze-

yi pürüsüz aerodinamik bir görüntüye sahip olunmuştur. Pervaneler, kabin koltukları, direksiyon, lövye , 

tekerlekler ayrı basılmıştır. Zımpara yapıldıktan sonra dezenfektan ile tozlar alınıp siyah sprey boya ile 

boyanmıştır. Gövdeye epoksi 5dk ile yapıştırılmıştır. Protorip üretimi bitmiştir. 

 Protorip üretimi, yapım aşamaları ve görselleri: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Simülasyon : 

AY YILDIZ uçan arabamızı tanıtacağımız simülasyonun etkili ve gerçekçi olmasını istediğimiz için bir 

çok program araştırdık. Simülasyon programları arasında Blender 3D programını kullanmaya karar verdik 

gerek kullanım ara yüzü olsun gerek simülasyon kalitesi olsun çok kaliteli ve kullanışlı bir program olduğu 

için seçilmiştir.Aynı zamanda ücretsizdir. Takımdaki tasarımcı Blender 3D programından 60derslik toplu 

detaylı bir ders alacaktır. Bu sayede programa hakim olacak ve etkili bir simülasyon hazırlanacaktır. 
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