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1. DETAY TASARIM ÖZETİ  

  

 

1.1. Sistem Tanımı  

 

  Aracın genel yapısı şu şekildedir:    

EA ÇEŞİTLERİ HİBRİT EA 

Tahrik Elektrik motorlu IYM’lu üretim birimi 

 

Enerji Sistemi 

Batarya 

Süperkapasitör 

İYM üretim birimi 

 

Enerji Kaynağı ve Altyapı 

Benzin 

Elektrik Şarjı 

Alternatif Yakıtlar 

 

Karakteristikler 

Çok düşük emisyon 

Normal menzil 

Pazarda sınırlı 

  

1.1.1. Aviyonik Sistemler: “AVIONICS” havacılık elektroniği demektir. Bir uçakta kullanılan 

bütün elektronik sistemleri kapsar. Bu sistemler; navigasyon, haberleşme, gösterge ve diğer 

uçuş ve görev fonksiyonlarını yerine getirir. Askeri aviyonik sistemler insanlı, insansız uçakla-

rın vazgeçilmezidir.  

 

1.1.1.1. Aviyonik Sistemler Nelerdir?  

Aviyonik sistemler uçağın tipine, üretim veya modernizasyon tarihine bağlı olarak farklı şekil-

lerde sınıflandırılabilir. Günümüz modern uçaklarının yapısına bağlı yapılacak bir sınıflan-

dırma aşağıdaki gibidir:  

 

● Navigation (Seyrüsefer sistemleri): Rota belirleme, Yer-Yön takibi için kullanılır. Seyrü-

sefer sistemleri şunları barındırır: 

➢ 1. ADC (Air data Computer): Hava verileri ve Bilgisayarı/ 2. Radar Altimeter (RA)/ 3. 

GPWS (Ground Proximity Warning System): Yer yaklaşım ikaz sistemi/ 4.TCAS (Traffic Col-

lision Avoidance system): Trafik çarpışmadan koruma sistemleri/ 5. Accident data recorder: 

Kaza verileri kayıt cihazı/ 6. Autopilot: Otopilot/ 7. Flight Management: Uçuş Yönetimi/ 

8.Nav/GPS: Navigasyon Sistemleri/ 9.Landing Aids: İniş Destek aygıtları/ 10.Nav Aids: Navi-

gasyon destek aygıtları. 

 

● Communications (Haberleşme sistemleri): Aynı uçaktaki personelle, filodaki diğer uçak-

larla, yerdeki komuta kontrol merkezi veya karadaki araçlarla ses veya veri olarak iletişim 

kurma yeteneği sağlar.  Alt birimleri şunlardır: 

➢ 1.HF Haberleşmesi/ 2.VHF ve UHF Haberleşmesi/ 3.Uydu Haberleşmesi  
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●   Sensörler : Çevremizdeki sıcaklık, basınç, uzaklık gibi fiziksel ortam değişikliklerini algı-

layan cihazlara sensör denir. Sensörler temel olarak şu başlıklarda incelenebilir: 

➢ 1.Radar/ 2.Elektronik Destek Önlemleri/ 3.Savunma Yardımcı Alt Sistemleri  

 

● Mission System (Görev kontrol sistemleri): Görev Kontrol Sistemi, Görev Kontrol Opera-

törü (GCO / Ground Control Operator) tarafından kontrol edilmektedir. Operatör, uçuş öncesi 

kontroller, görev planlama, görev, uçuş raporları, acil durum protokolleri gibi görev ile ilgili 

tüm konulardan sorumludur.  

 

● Göstergeler ve kontroller: Taşıt hareket halinde iken veya motor çalıştırıldığı sırada sürü-

cüye bilgileri ve olası arızaları bildiren şekilli ışıklar ve rakamlardan oluşan sisteme gösterge 

sistemi denir.  

 

● Gövde, Konfor ve Kolaylık Sistemleri: Her türlü konfor ve kolaylık sistemlerinin araç 

içinde yer alması hedeflenmiştir. Bu amaçla çok sayıda algılayıcı ve elektromekanik hareket 

sistemi kullanılmıştır. 

 

● Güvenlik ve Korunma Sistemleri: Modern otomobil ve uçan araç teknolojisinin temel odak 

noktalarından biri kuşkusuz güvenliktir. Sürücü ve yolcu güvenliği başta olmak üzere, yaya ve 

araç güvenliği de oldukça önemlidir. Bu konuda yaptığımız çalışmalarda güvenlik ve korunma 

sistemlerine yer verdik. 

 

● Elektrik-Elektronik, Enerji Sistemleri: Artan konfor ve güvenlik gereksinmesinin sonu-

cunda araç içerisinde kullanılan elektrik enerjisinde artışlar meydana gelmektedir. Bu artışlar 

doğrultusunda hem güvenlik hem maliyet adına sistemler geliştirilmektedir. Projemizde elekt-

riği en verimli şekilde kullanabilmek adına sistemler hassasiyetle seçilmiştir. 

  

● Bilişim Sistemleri (İnfotainment): Bilişim sistemi belli bir konuya ya da örgüte ilişkin ve-

rileri bir düzen içinde sayısal ortamda saklayan ve kullanıcı ve başka sistemlerle etkileşim 

içinde bu veriler üzerinde arama bulma, değerlendirme, karar verme, çıkarsama işlemleri yapa-

bilen bir sistemdir.  

 

    
 Görsel-1: Araç İletişim Ağ Sistemi 
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● Güç ve Aktarım Sistemleri (Power Train): Bir otomobilin tahrik sistemi: içten yanmalı 

motor, vites kutusu, bağlantı elemanları, diferansiyel ve tekerleklerin bütününden oluşur. Tah-

rik sisteminin denetimi ve gözlenmesinde elektronik sistemlerden yoğun bir şekilde yararlanıl-

maktadır. İçten yanmalı motorların denetimi bir Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) tarafından 

yapılmaktadır. Yakıt–hava karışımı, motor hız ve gaz pedalı bilgisine göre elektronik olarak 

ayarlanmaktadır. Projemizde aracın güç aktarımı aşağıda yer alan şemadaki gibidir: 

 

                  
Görsel-2: Kompleks Hibrit Elektrikli Araç Yapısı 

 

 

1.2. Sistemin Nihai Performans Özellikleri  

 

Özellik Birim/Tür Değer 

Uzunluk Cm 250 

Yükseklik Cm 180 

Yalnız Gövde Genişliği Cm 170 

Kanatlı Genişlik Cm 470 

Şasi Malzeme Titanyum, Kompozit, Alü-

minyum, Paslanmaz Çelik 

Fren Sistemi Hidrolik disk, ön, arka, el 

freni 

 

 

Motor 

 

Tipi 

4 tane AC Motor (Asenkron 

Motor- (LSPM Motor)) 

Ve 

2 tane İçten Yanmalı Motor 

Batarya Tipi Lityum-İyon 

Seyir Hızı Km/s 160 

Azami Uçuş İrtifası m 2000 

Havada Kalma Süresi dk 50 

Menzil Km 90-100 

Kalkış/İniş  Dikey kalkış-iniş 
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Azami Kalkış Ağırlığı Kg 528 

Küçük Pervane Uzunluğu Cm 35 

Büyük Pervane Uzunluğu Cm 50 

*Pervaneler karşılıklı olarak konduğundan küçük için 70 cm, büyük için 100 cm uzunluk 

(çap) elde ediliyor. 

 

1.3. Nihai Sistem Mimarisi  

 

Sistem Adı Marka/Model 

 

Navigation (Seyrüsefer sistemleri) 

ADG-210 ASELSAN Açı Ölçüm Birimi 

ANS-510K Kara Ataletsel Navigasyon Sistemi 

ANS-511 Hava Ataletsel Navigasyon Sistemi 

 

Communications (Haberleşme sistem-

leri) 

DHS-300 Sayısal Dahili Haberleşme Sistemi 

DVSI'nin AMBE+2™ ses sıkıştırma algoritma-

ları 

DVSI'nin AMBE™ 4.0 kbps Vocoder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensörler 

-WOLCAR KRANK DEVİR SENSÖRÜ 

-Manifold Hava Sıcaklık Sensörü (MAT) 

-Skoda Superb 2008-2014 2.0 Tfsi Hava Debi-

metre Sensörü Wolcar         

-A500 Pilot Gece Görüş Gözlüğü 

-DUT-E 485 Yakıt seviye sensörü 

-TC377-140 Sıcaklık Kontrol Cihazı 

-TRW ABS Sensörleri 

-Guangzhou Hongjiexin Automobile Technology 

Lastik Basıncı Sensörü 

-Orion Motor Tech Knock Sensor 12601822 

-Smith Systems speed sensor 

-GAZ KELEBEK SENSÖRÜ LANCER 2002-

2007 MD615571 

-OBD2 SQU OF80 Hava Yastığı Sensörü 

-LANBAO plastic laser distance mearsuring sen-

sor- park sensor 24VDC 

-Wireless Backup Camera,LeeKooLuu F06 HD 

1080P 

-ISI24 Sıcaklık Takip Sistemi 

 

 

Mission System (Görev kontrol sis-

temleri) 

Pixhawk Nvidia Jetson AGX 

 

 

Gövde, Konfor ve Kolaylık Sistemleri 

ASELFLIR-300T Elektro-Optik Keşif, Gözet-

leme ve Hedefleme Sistemi 

MİNİ GİMBAL Elektro-Optik Keşif, Gözetleme 

ve Hedefleme Sistemi 

ASELSAN Yakıt Hidrolik Göstergesi 

Güvenlik ve Korunma Sistemleri LİAS Lazer İkaz Alıcı Sistemi 

Bilişim Sistemleri (İnfotainment) AS5812-54T-EC 
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Güç ve Aktarım Sistemleri (Power 

Train) 

MBH Redüktör 

Süspansiyon Sistemleri Monorim V2 

 

Aracımızda bal peteği kompozitleri tercih ettik. Bal peteği kompoziti çok düşük ağırlık, daya-

nım ve üretim maliyetlerinin azaltılması yönlerinde üstünlük göstermektedir. Bal peteği (Ho-

neycomb) kor geometrisi, sandviç panel yüzeylerine düzenli ve kuvvetlendirilmiş destek ver-

mektedir. Bu geometri ile yüzey tabakalar arası kullanılan yapıştırıcı, her iki elemanı kuvvetli 

bir şekilde bağlayarak bir bütün olarak hareket etmesini sağlamaktadır. Sonuçta yüksek bu-

rulma rijitliği ve eğilme rijitliğine sahip bir yapı elde edilmektedir. Air-Kozmo’da Fiber takvi-

yeli kompozitlere özellikle de karbon fiber (CFRP) malzemeye önem verdik. Bu yüzden gövde 

tasarımında karbon elyaf takviyeli epoksi kompozit kullandık. Uçak kanadında ise yoğunlukla 

alüminyuma yer verdik. Kompozit üretim yöntemi olarak da vakum infüzyon tekniğini tercih 

ettik. Vakum infüzyon tekniği, kompozit yapıdaki matrisi oluşturan reçineyi, vakum basıncıyla 

kalıptaki lamine yapının içine aktaran sistemdir. Bu teknik klasik el yatırma yöntemine göre 

daha iyi mekanik sonuçlar vermektedir. Ayrıca el yatırması tekniğinde olduğu gibi üretim sü-

recinde, üretimi yapan kişinin yeteneğinden bağımsız olan bir üretim şeklidir. Projemizde Va-

kum infüzyon yöntemini önde tutsak da bazı istisna durumlar için (vinil ester ve fenolik reçi-

neler tercih ettiğimiz düşük sayıda üretim gerektiren parçalarda) sıcak presleme yöntemi kulla-

narak elle yatırma üretim tekniği daha uygun olacağından o yöntemden de yararlanmanın tasa-

rımımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

 

1.4. Alt Sistemler Özeti  

 

Kullanacağımız aviyonik sistemler ile araç güvenliğini sağlayarak konforlu bir seyahatin rahat-

lığını düşündük. Bu sistemler gerek sürücü kontrolünde gerek otonom sürüşlerde aracı emni-

yetli kılar, ayrıca aerodinamik hareketlere büyük oranda yardımcı olan sistemlerdir. 

 

Navigation: Seyrüsefer Sistemleri, hava taşıtlarına açı, mesafe ve merkez hattından sapma gibi 

pozisyon bilgilerini, elektronik sinyal olarak sağlayan sistemler olup, özellikle meteorolojik 

şartların elverişsiz olduğu durumlarda güvenli iniş açısından hayati önem arz ederler. Tesis 

edilen seyrüsefer sistemleri, ileri teknolojiye sahip ve uluslararası standartlarda olup, periyodik 

olarak yer ve uçuş kontrolleri yapılmak suretiyle sertifikalandırılmaktadır.  

 

Communication: Projemizde kullandığımız HF Haberleşme bandı (HF SSB/AM) 2 MHz ile 

30 MHz aralığındadır. Uçak ile yer haberleşme istasyonları arasında direkt görüş olmadığı za-

man, çok uzun mesafe haberleşmeleri için, örneğin okyanus aşımında, HF haberleşmesi kulla-

nılır. Haberleşmenin kalitesini artırmak için HF veri linki (HFDL) kullanılır. Bu sayede ses 

haberleşmesindeki bozulmalar azaltılır. VHF bandı sivil, UHF bandı ise askeri havacılık için 

kullanılmaktadır. Bu sebeple projemizde yer almaz. Aracımızda yer alan bir diğer haberleşme 

sistemi uydu haberleşmesidir. Uçaklar INMARSAT (International Maritime Satellite Organi-

sation) uydusu ile L-bandında haberleşir, gönderme frekansı 1626.5–1660.5 MHz ve alma fre-
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kansı 1530.0–1559.0 MHz bandındadır. Uydu ile yer istasyonu ise C-bandında haberleşir. Tel-

siz açıldığı zaman otomatik olarak uydu frekanslarını tarar (1530- 1559Mhz) sinyali bulunca o 

uydunun bağlantılı olduğu yer istasyonları ağına kaydolur. Böylece yerdeki herhangi bir istas-

yon aracı görür. Kayıt gerçekleştikten sonra araç ile yerdeki bir kullanıcı arasında haberleşme 

gerçekleşebilir. Çalışma şekli GSM sisteminde olduğu gibidir. 

 

Mission System: Görev Kontrol Sistemi, görevi problemsiz ve dışardan yardım almadan ger-

çekleştirebilmesi için operatöre gerekli tüm bilgileri sağlamaktadır. Sistemde iki monitör bu-

lunmaktadır. Monitörlerden biri görev tanımlama ve operasyon ekranını, diğeri uçuş bilgi ek-

ranını ve FPV kuyruk kamerası görüntüsünü içermektedir. FPV kuyruk kamerası görüntüsü 

Uçuş Bilgi Ekranı üzerinden ve sisteme bağlı, izin verilen tüm bilgisayarlardan veya ekranlar-

dan izlenebilmektedir. 

 

Göstergeler ve Kontroller: Gösterge sistemi taşıtın sürücüye sağladığı güvenlik ve konfor ne-

deniyle en önemli sistemlerin başında gelir. Aracımızdaki gösterge sistemi elemanları temel 

olarak şunlardır: Motor devir göstergesi, Uzun hüzme gösterge lambası, Hız ve kilometre gös-

tergesi, Uyarı ışıkları, Yağ basınç göstergesi, Zaman saati, Hararet/ Isı göstergesi, Sağ/ Sol sin-

yal gösterge lambaları, Yakıt seviye göstergesi, Voltmetre, Durum cayrosu, Dönüş ve kayış 

göstergesi, İstikamet cayrosu, Manyetik pusula, Altimetre, Varyometre. 

 

Sensörler: Sensörler algılayıcılardır. Bu algılayıcılar fiziksel ortamla elektronik cihazları bir-

birine bağlayan köprü görevi görürler. Sensörler araçlarda yer alan sürüş güvenliği, yol tutuşu, 

aktarma organları, motor yönetimi, aktif ve pasif güvenlik sistemleri ya da konfor sistemleri 

gibi donanımların doğru şekilde çalışabilmesine yardımcı olur. Aracımızda yer alan temel sen-

sörler: Motor/Krank Devir Sensörü, Manifold Hava Sıcaklık Sensörü (MAT), Kütle Hava Akış 

Sensörü (MAF), Yakıt Sensörü, Yakıt Sıcaklık Sensörü, ABS Sensörleri, Vuruntu Sensörü, Hız 

Sensörü (VSS), Gaz Kelebeği Sensörü, Hava Yastığı Sensörleri, Park Sensörü, Mesafe Sensö-

rüdür. 

 

Gövde, Konfor ve Kolaylık Sistemleri: Araçta konforu ve rahat sürüşü sağlamak adına sis-

temler geliştirdik. Bunlardan bazıları: Merkezi kilit sistemi, Otomatik cam sistemi, Hava yas-

tığı, Alarm sistemi, Code sistemi, Sileceksiz cam sistemi, Arka cam rezistansı, Klima (Isıtma-

Soğutma), Radyo-Teyp, Otomatik park sistemi, Koltuk ısıtma teknolojisidir.  

Gövde konusunda da dış gövdede çarpışma anında hasarı azaltmak adına aracın dış kısmı 

mümkün olduğunca düz ve esnek olarak dizayn edilmiş, köşeler yuvarlaklaştırılmıştır ayrıca 

ayna görevi gören kamera sistemleri ve darbe emici esnek tamponlar kullanılmıştır. 

 

Güvenlik ve Koruma Sistemleri: Aracı tasarlarken önem verdiğimiz en mühim konulardan 

biri güvenlik ve korunma sistemleriydi. Güvenlik ve korunma konusu gerek araç yapısı gerekse 

sürücü ve yolcu açısından fazlasıyla ihtiyaç duyulan bir etkendir. Bu hususta aracımızda ABS 

(Anti-Lock Braking System / Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemi), TCS (Traction Control 

System / Patinaj Engelleme Sistemi), ESP (Electronic Stability Program / Elektronik Denge 

https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F_ve_kay%C4%B1%C5%9F_g%C3%B6stergesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F_ve_kay%C4%B1%C5%9F_g%C3%B6stergesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stikamet_cayrosu
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stikamet_cayrosu
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Programı), EBD (Electronic Brake Force Distribution / Elektronik Fren Kuvveti Dağıtım Sis-

temi), Yorgunluk Tespit Sistemi, Şehir İçi Fren Desteği, Şerit Takip Sistemi, Geri Vites Uyarısı, 

Buğu Çözücü, Emniyet kemeri ve en önemlisi hava yastığı yer almaktadır. 

 

Elektrik-Elektronik, Enerji Sistemleri: Artan güç gereksinimini kontrol altına almak için yer 

verdiğimiz sistemlerde araç elektroniğini ön planda tuttuk. Araç yapısını göz önünde bulundur-

duğumuzda güç ihtiyacını artırarak israfa neden olan birçok eleman olduğunu fark ettik. Öyle 

ki direksiyon, fren, kapı, koltuk gibi otomobil parçalarının hareketinde elektrik motorlarının 

kullanılması, tam otomatik güçlü ısıtma ve soğutma sistemleri, oto bilgisayarlar ve haberleşme 

donanımları araçlardaki güç gereksinmesini artıran başlıca öğeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Elektrik sistemi içerisinde yer alan temel elemanlar: Batarya, Başlangıç motoru, Alternatör, 

Kablolar ve konektörler, Röleler, Sigortalardır. 

 

İnfotainment: Günümüz ve yakın gelecekteki otomobil modellerinde erişilmek istenen hedef-

lerden biri de arabanın iç ve dış sistemlerle bir ağ aracılığıyla haberleşmesidir. Bu anlamda 

otomobil teknolojisi, modern uçak teknolojisine ulaşmayı amaçlamaktadır. Eski arabalarda kul-

lanılan her sensör için ayrı bir iletim kablosu yerine, günümüz otomobillerinde tüm sensörler 

ve kontrolörler bağlantılı oldukları ağ üzerinden haberleşmektedirler. Bu nedenle otomobil içi 

ağ (in-vehicle network) kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Bu ağın çeşitli aygıtlar sayesinde 

dış dünyadaki ağlarla iletişim kurması sağlanmaktadır.  

 

Güç ve Aktarım Sistemleri: Elektrik motorları, güç elektronikleri ve aktarma organları genel-

likle tek bir muhafazayı paylaştığı için güç aktarma organlarındaki toplam bileşen sayısı ve 

sistemin genel ağırlığı azalıyor. Batarya elektrikli araçlarda (BEV’ler) bu entegre ünite kom-

bine bir elektrikli aks tahrikine doğrudan güç verebiliyor. Hibrit araçlarda üreticinin elektrik 

motoru ve yanmalı motorun birbiriyle nasıl etkileşime geçmesini istediğine bağlı olarak çeşitli 

şanzıman konfigürasyonları kullanılabiliyor.  

 

Air-Kozmo’yu tasarlarken tüm bu sistemlerin yanı sıra önemsediğimiz bir diğer sistem ise Süs-

pansiyon Sistemidir. Bu sistem iki temel görevi yerine getirir; sürüş güvenliği ve sürüş konforu. 

Süspansiyon sistemi sayesinde yoldan gelen darbe ve titreşimler yay tarafından emilirken, yay 

salınımını da amortisörler absorbe etmektedir. Böylece araçtaki yolcuların konforu sağlanmış 

olur. Ayrıca süspansiyon sistemi (amortisör ve yaylar), her türlü yol ve sürüş şartlarında, teker-

leklerin yola maksimum temasını sağlayarak ve araca etki eden dinamik kuvvetleri karşılaya-

rak, aracın yol tutuşunu iyileştirmektedir. 

Ayrıca Air-Kozmo'da V2V Teknolojisi yer almaktadır. V2V, kablosuz bağlantı ile yapılan ile-

tişim teknolojisidir.  

 

1.5. Uçuş Zarfı  

 

1.5.1 Rüzgâr Limitleri: Aracın dış tasarımı hava sürtünmesini en aza indirip enerji tasarrufu 

sağlayacak şekilde planlanmıştır. Air-Kozmo’da kullandığımız Barometre, Termometre ve 

Higrometre sayesinde olası hava koşullarına karşı maksimum önlem alınmış ve rüzgâr tehlike-

sine karşı meteoroloji takip sistemi oluşturulmuştur. Ayrıca araçta kullanılan anemometre 
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(rüzgâr hızı ölçer) sayesinde rüzgâr hızı ölçülerek iniş ve kalkış anında yaşanabilecek tehlikeler 

önlenmiştir.  

 

1.5.2 Havada Kalma Süresi Hesabı: Air-Kozmo'da kullanılan motorlar ve bataryalar saye-

sinde uçuş süresi hesaplandığında ortalama olarak 45-50 dakikaya kadar havada kalınabileceği 

kanısına varılmıştır. 

 

1.5.3 Güç İhtiyacı: Kırsal alanlarda, yokuş yukarı giderken ya da ani ivmelenmelerde her iki 

motor birlikte aracı tahrik eder. Böylece birbirini yedekleyen ve destekleyen iki güç kaynağı 

olmuş olur.  

Tork, motorun dönme kuvvetinin tekerlekleri itme kuvvetine dönüştürülmesini sağlar. Yani 

aracın çekiş gücü ve özellikle yokuş yukarı çıkarken gösterdiği performans, torkunun iyi olması 

ile mümkündür. Air-Kozmo'da 700 Nm tork söz konusudur.  

İngilizcesi HorsePower (HP) olan beygir gücü, 75 kg ağırlığındaki arabanın, 1 saniyede 1 metre 

hareket ettirilmesi için ihtiyaç duyduğu güç miktarıdır. Aracımız 489 beygir gücüne sahiptir. 

 

1.5.4 Uçuş Menzili: Aracımızda uçuş menzili 90-100 km olarak belirlenmiştir. 

 

1.5.5 Uçuş Hızı: Aracımızda uçuş hızı 160 km/s olarak belirlenmiştir. 

 

1.5.6 Uçuş İrtifası: Air-Kozmo'da uçuş irtifası 2000 m’dir 

 

1.5.7 Azami Kalkış Ağırlığı: Air-Kozmo'nun azami kalkış ağırlığı 528 kg’dır. 

 

1.5.8 Ağırlık Dağılımı: Hafif malzeme kullanımına ek olarak, aksların yerleşiminin yanı sıra 

bileşen paket ve parçaları da kusursuz ağırlık dağılımı için önemlidir. Uzatılmış ön aks ve kısa 

aks dışı mesafeler, iyi bir araç dengesine yönelik optimal gerekliliktir. En ağır parçalar aracın 

ağırlık merkezine yakın yerleştirilmiştir. İyi dengelenmiş ağırlık dağılımı, bağımsız denge özel-

likleri, yüksek düzeyde çeviklik ve ağır yüklerde bile iyi çekiş gücü için gereken temeli sağlar. 

Aracımızda genel anlamda en ideali olan 50:50 ağırlık dağılımı kullanılmıştır. Yenilikçi işlem 

ve hafif bileşenlerin kullanımı, aracın ağırlığını azaltır ve 50:50 ağırlık dağılımına katkıda bu-

lunur. 

 

2. KULLANICI VE ARAÇ GÜVENLİĞİ  

 

2.1.Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği  

 

• Motorların Güvenilirliği: Motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan istenilen gücü veremez. Air-

Kozmo’da kullandığımız motor soğutucu sistemin temel prensibi motoru çalışma sıcaklığında 

tutmaktır. Aktif sıvı soğutmalı sistem, batarya paketini optimum çalışma sıcaklığında tutabilir 

ve hatta hücreler arasındaki ısı dağıtımını önleyebilir, çünkü bu sistemlerde yüksek ısı transfer 

katsayısına sahip soğutucu akışkanlar kullanılır. Motor ve batarya sistemlerini bu yöntemle so-

ğutarak işleyişin düzenli olmasını sağladık. Ayrıca aşırı ısınmaya önlem olarak uyarıcı sistem-

ler kullandık.  
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Motorların yerleşim düzenini tehlikelere karşı en güvenli olacak şekilde planladık. Ayrıca bu 

düzenlemeyi yaparken enerji israfını olabildiğince önleme ve enerjide geri kullanımı sağlaya-

bilme hususlarında çalıştık. 

Araçtaki asenkron motorlar çok fazla bakıma ihtiyaç duymazlar, sağlam ve güvenilirlerdir. Ça-

lışma sistemleri şöyledir: Stator sargılarından aldığı elektrik enerjisini rotor kısmına vererek 

döner, bu hareketi de mekanik enerjiye çevirir ve araç harekete hazır olur. Fakat bununla kal-

mayıp benzin kullanımına yönelik içten yanmalı motor ekledik. (Araç iki akstan da tahrik edi-

lebilmektedir.) Araçta itici güç sağlamak için elektrik şebekesinden enerji çekebilen ve depo-

layan aracımız enerji kaynağı olarak hem batarya hem de bir yakıt deposuna sahiptir. Aracın 

tahrik edilmesi için enerjinin bir kısmı elektrik şebekesinden gelen elektrik enerjisinden sağla-

nır. Bu sayede, ulaşım enerji sektöründe artan enerji verimliliği, azalan karbon emisyonu, aza-

lan yakıt tüketimi maliyeti ve geliştirilmiş ulaşım enerji sektörü sürdürülebilirliği ön plandadır. 

Motor, materyal ve güvenlik sistemi seçimleri; gereklilikler, modern emisyon gereksinimleri, 

ağırlık/performans oranları ve sessiz çalışması yönündeki karşılaştırmalar ile belirlenmiştir.  

Şebeke Kalkışlı Sürekli Mıknatıslı (LSPM) motor, sincap kafesli bir rotor içerisinde ek sürekli 

mıknatıslar içeren bir AC asenkron motordur. Asenkron motor çalışmaya başladıktan sonra 

motor çalışma frekansıyla senkronize olur ve senkron modda çalışır. Tahrik teknolojisinde biz-

ler için yeni, esnek olası uygulamaların önünü açan bir motor teknolojisidir. Senkron motorlar 

çalışırken herhangi bir rotor kaybına uğramaz. Oldukça kompakt tasarımı korurken son derece 

etkileyici verimlilik derecesine sahiptirler. Aynı verimlilik sınıfındaki LSPM teknolojili DR..J 

motor aynı güç sınıfındaki standart bir motordan iki kasa şasi boyu daha küçüktür. 

 

 
Görsel-3: Asenkron motor şeması 
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• Sürücülerin Güvenilirliği: Air-Kozmo’da hava yastıkları ve fırlatmalı koltuk sistemi bulu-

nur. Uçaktan acilen ayrılmak gerekiyorsa fırlatma koltuğu kullanılır. Koltuk fırlatıldıktan sonra 

koltuğa özel olarak konulan paraşüt açılır ve sürücü güvenli bir şekilde inişini yapar. Araçta 

bulunan koltuklar rahat ve oldukça konforlu bir biçimde tasarlanmıştır çünkü sürücüde bel ağ-

rısı, boyun ağrısı vb. rahatsızlıklar görülmesini istemeyiz. Aracın havalandırma sistemine de 

oldukça önem verilmiştir çünkü havasızlık durumu olduğunda bu durum sürücünün sağlığını 

olumsuz yönde etkileyebilir. 

 

  
Görsel-4: Fırlatmalı koltuk çalışma anı 

 

Air Kozmo’da olumsuz hava koşullarına karşı sürücünün ve yolcuların güvenliğini sağlaya-

cak olan Faraday Kafes Sistemi yer alır. Ayrıca AC (Alternatif Akım) elektrik alan değişimle-

rine sebep olabileceğinden ötürü hassas devre elemanları da Faraday kafesi yöntemi ile koru-

nur. Bunların yanı sıra gizlilik için de Faraday kafesi kullanılır. Faraday kafesi içine elektrik 

alan girmediğinden kafes içindeki cep telefonu gibi cihazlar çalışmaz. 

 

 
Görsel-5: Faraday kafesi çalışma prensibi 

 

• Batarya/Yakıt Güvenilirliği: Kısa devreyi veya harici hasarları önlemek için aracımızın ba-

taryası soğutucu sıvı ile doldurulmuş soğutma malzemesi ile çevrelenmektedir. Ayrıca, lityum 
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iyon batarya paketi; büyük, tek bir parça olarak değil, bir dizi şeklinde monte edilmiştir. Bunun 

amacı, çıkabilecek arızalar sonucu doğabilecek hasarların önüne geçmektir. Kullanılacak olan 

tüm cihazların gerekli testlerden geçmiş olması da güvenliği artıracaktır. Yakıttan kaynaklanan 

yangın özellikle toplu taşıma yapan yolcu araçlarında büyük risk oluşturmaktadır. Araçta kul-

lanılan bileşen ile malzemelerin yangına dirençli olması, yangının büyüyüp gelişmesini önle-

yici türde olması gerekir. Kullandığımız yanmaz karbon kumaş ile bu önlemlere katkı sağladık. 

Yangın oluşumunu önlemek için ise soğutucu sıvıdan yararlandık. Yangının tahribatını en aza 

indirmek adına otomatik yangın algılama ve söndürme sistemleri de dâhil olmak üzere birçok 

teknolojik yenilikten faydalandık. Çok yüksek sıcaklık ve duman durumunda yolcuyu ve kul-

lanıcıyı uyaran sesli ve ışıklı sinyal ile donatılmış bir sistem ilave ettik. Eğer yangın durduru-

lamayacak bir evreye gelirse koltuk fırlatma sistemi ile acil çıkış yapılmalıdır. Ayrıca zama-

nında bakım yaptırma gibi bazı kurallara uyulduğunda bu cihazların güvenilirliği artacaktır.  

Yakıt deposunun konumu, kullanılacak yakıt türü, batarya dolum istasyonlarındaki yalıtım ön-

lemlerimiz de güvenilirliği oldukça yukarı taşıyacaktır. 

 

 
Görsel-6: Batarya dolum istasyonu 

 

 
Görsel-7: Yakıt deposunun konumu 
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• Yapısal Elemanlarının Güvenilirliği: Aracımızdaki pervanelerin dış dairesel çerçeve kısmı 

aynı zamanda teker olarak da kullanılabileceği için tahrik sisteminde lastik olarak hafif, hava-

sız, esneme payı yüksek ve oldukça kavi bir lastik kullandık. Bu sayede yüksek güvenliğin yanı 

sıra uzun ömürlü olmasını da sağladık. Lastiklerin darbe ve titreşimlere karşı süspansiyon sis-

temlerine destek olmasını planladık. Kullandığımız sisteme kompleks (karışık) hybrid denme-

sinin nedeni seri paralel sistemde kullanılan jeneratörün yerine gerektiğinde motor gerektiğinde 

jeneratör olarak çalışan bir elektrik makinesiyle değiştirilmiş olmasıdır. Büyük güç gerekti-

ğinde elektrik motoru ve IYM birlikte tekerlekleri döndürmekte, sessiz ve temiz çalışma gerek-

tiğinde yalnızca elektrik motoru ile sürüş sağlanmakta, akü devamlı olarak içten yanmalı motor 

desteği ile üretilen elektrik enerjisi ile doldurulabilir. Bunlara ek olarak, iki sistem arasında 

bulunan elektrik makinesi motor olarak çalıştırılıp IYM için marş görevi de görebilmektedir. 

Bu özellikler sayesinde aracımızın motor yönünden güvenilirliği oldukça fazla, sadece güveni-

lirlik değil elektrikli motoru sayesinde sessiz ve temiz bir yolculuk sürdürmek mümkün olduğu 

için erinç bir seyahate de yarıyor. 

 

 Arızalanma Olasılığı Arızaların Önem 

Seviyeleri (1-10) 

Alınan Önlemler 

 

 

Motorların Güveni-

lirliği 

 

 

Düzenli bakım yaptı-

rılmaması durumunda 

motorların arızalanma 

olasılığı %50’nin üze-

rine çıkabilir. 

 

 

 

 

9/10 

-Aktif sıvı soğutmalı 

sistem kullanılmıştır. 

-Motorların yerleşim 

alanı özenle seçilmiştir. 

-Önemli elemeler yapı-

larak en güvenli motor 

seçilmiştir. 

 

 

 

 

 

Sürücülerin Güve-

nilirliği 

-Hava yastığının arı-

zalanma olasılığı ol-

dukça düşüktür. 

-Fırlatmalı koltuk sis-

temi geliştirilmiş ön-

lemler ile tasarlandığı 

için arızalanma olası-

lığı düşüktür. 

-Havalandırma siste-

minde ancak bakıma 

dikkat edilmezse arıza 

oluşabilir. 

 

 

 

 

 

7/10 

Hava yastıkları, fırlat-

malı koltuk sistemi ve 

havalandırma sistemi 

modern emisyon gerek-

sinimleri göz önünde 

bulundurularak seçil-

miştir. Ayrıca bunlar 

için düzenli bakım tak-

vimleri belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Yakıtla ilgili arızaları 

önlemek için yakıtın 

türü, konum yeri, ka-

litesi ve yakıt deposu 

 

 

 

 

 

 

-Aracımızın bataryası 

soğutucu sıvı ile doldu-

rulmuş soğutma malze-

mesi ile çevrelenmek-

tedir. Ayrıca, lityum 
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Batarya/Yakıt gü-

venilirliği  

bakımlarına özen gös-

terilmelidir zira bu 

konuda arızalanma 

olasılıkları oldukça 

yüksektir. 

-Bataryanın dizim 

şekli ve sıcaklığının 

dengelenmesi bu hu-

susta çok önemlidir. 

Bu koşullar uygun şe-

kilde sağlanmazsa is-

tenmeyen sonuçlarla 

karşılaşılabilir. 

 

 

9/10 

iyon batarya paketi; bü-

yük, tek bir parça ola-

rak değil, bir dizi şek-

linde monte edilmiştir. 

-Araçta kullanılan mal-

zemeler yangına di-

rençli olarak seçilmiş-

tir. Örneğin yanmaz 

karbon kumaş. 

- Yangının tahribatını 

en aza indirmek adına 

otomatik yangın algı-

lama ve söndürme sis-

temleri kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Yapısal Elemanla-

rın Güvenilirliği 

-Aracımızda havasız 

lastik kullandığımız-

dan dolayı dayanıklı-

lık artar ve patlama 

gibi durumlar önlen-

miş olur. Bu sebeple 

olasılık düşüktür. 

-Fren sistemi bakım-

ları düzenli yapılmalı-

dır aksi halde arıza-

lanma kaçınılmaz 

olur. 

-Amortisörlerde yağ 

kaçırması olursa bu 

süspansiyon sistemine 

zarar verebilir. Bu 

tarz sorunlar arıza-

lanma olasılıklarını 

artırır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/10 

-Havasız lastik kulla-

nılmıştır. 

-Fren sistemleri ve 

amortisörlerin bakımı 

adına da bir muayene 

takvimi hazırlanmıştır. 

-Tüm yapısal elemanla-

rın dayanıklılık ve ka-

lite testlerinden geçmiş 

olmasına özen gösteril-

miştir. 

 

2.2.Gürültü Azaltma  

 

• Yolcu Kabin İçi Gürültüsü: Motor-gövde arasına yalıtımlı malzeme kullanılmıştır. Ayrıca 

aerojeller ve akustik sönümleme katmanlarından yararlanılmıştır. Süspansiyon Sistemi de tit-

reşim kaynaklı gürültüleri absorbe eder. Kauçuk grubu ürünler özellikle titreşim ve darbe kay-

naklı ses yalıtımında kullanılan ürünlerdir. Süspansiyon Sistemlerine yardımcı olarak titreşimi 

ve darbe kaynaklı sesleri sönümlemesi için kauçuk grubu ürünlerden yararlandık. Bu ürünleri 

zemin kısmına monte ederek yerden ve motordan gelen titreşimleri önlüyoruz. Epdm Kauçuk 

Ses Bariyeri yoğun ses temposunun kesilmesi için süngerler arasına uygulanan ses yalıtım mal-

zemeleridir. Akustik Süngerler ile birlikte uygulanabilen epdm bariyerleri mükemmel akustik 
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performans ve dayanıklılık sağlamaktadır. Genellikle çok güçlü seslerin kesilmesi için kulla-

nılmaktadırlar. Air-Kozmo’da yanmaz akustik süngerler ile birlikte kullandığımız epdm bari-

yerleri sesi soğurarak ses dengesini sağlar. Bu uygulamayı daha ayrıntılı anlatacak olursak 

Tekno Silence, ses yalıtımı ve izolasyon uygulamalarında ses kirliliğinin önüne geçebilmek için 

kullanılan ses yalıtım süngeridir. İki ses yalıtım süngerinin arasına tekno bar (ağır epdm ses 

bariyeri) lamine edilir ve tekno silence elde edilir. Yanmaz akustik sünger, basotect sünger ve 

bondex süngerpan kullanılır. Farklı form, kalınlık ve renklerde bulunabildiği için çeşitli ses 

frekanslarında etki sağlayabilir. Aerojeller yüksek yüzey alanı ve gözenekliliği sayesinde ad-

sorban olarak, düşük termal iletkenliği sayesinde yalıtım malzemesi olarak, yüksek yüzey aktif 

bölge ve gözenek boyutu sayesinde ise katalizörlerde ve sensör teknolojilerinde kullanılmaktır. 

Silika aerojeller çok yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve bu sayede yangınlar da önlenebilir. Ara-

cın yüksek sıcaklıkta olan aynı zamanda da ses yalıtımı gerektiren kısımlarında aerojellerin 

daha yararlı olacağını düşündüğümüzden projemizde bu yalıtım maddesine de yer verdik, böy-

lelikle yüksek ısının da kabin içine geçmesini önleyerek yolcu kabini sıcaklık dengesini sağla-

mış olduk. 

 

 

     
Görsel-8: Süspansiyon sistemi şeması     Görsel-9: Aerojel görünümü 

 

 • Çevresel Gürültü: Gürültü azaltma yöntemlerinin en yaygın, etkili ve maliyet açısından en 

avantajlı olan yöntem pala ucunu modifiye ederek ses azaltma yöntemidir. Gürültü 3-5 dB ara-

sında bu yöntemle azaltılabilir. 10 dB‟lik ses düşümünün %50 oranında gürültü azalması algısı 

yarattığı düşünülürse, bu yöntem iyi sonuçlar vermektedir. Genel olarak palanın ucundaki ge-

ometriyi değiştirmek, havanın akışının ve girdaplarının değişimini sağlar ve 9 böylece gürültü 

karakteristikleri değişir. Biz de Air-Kozmo için en uygun palayı seçtik ve seçtiğimiz pala ile 

çevresel gürültüyü en iyi şekilde engellemeyi amaçlıyoruz. Aracımız kompleks hibrit motoru 

ile çalıştığı için elektrikli motoru sayesinde çevreye verdiği gürültü bu yönden en aza indirilmiş 

oldu. Kabin içi gürültüsü için kullandığımız kauçuk grubu ürünleri zemin kısmına monte ederek 
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yerden ve motordan gelen titreşimleri önlemiştik. Bu durum olumlu yönde çevresel gürültüyü 

de etkileyecektir. 

 

 
Görsel-10: Pala ucu gösterimi 

 

 

 

2.3.Aracın Güvenlik ve Emniyeti  

 

• Uçuş Güvenliği: Belirli araştırmalar sonucunda trafik kazalarının %80’inin insan hatası ol-

duğu kanısına varılmıştır. Aşırı hız, yorgunluk, sarhoşluk, dikkatsizlik bu hatalar içerisine alın-

mıştır. Uçan araba kullanacak olan kişilerin aynı hataları yapmaması ve iyi bir eğitimden geç-

mesi zorunludur. Uçan araba kullanan kişi kapsamlı bir şekilde her şeyi bilmeli, nitelikli ve 

yeterli denetimlerden başarıyla geçmelidir. Sürücü ve yolcu sağlığı adına tüm kurallara uyul-

malıdır. Ayrıca hava kontrol sisteminde bu araçlar için maksimum ve minimum hız değerleri 

olmalıdır. Bu hız sınırlarına uyulması takdirinde can kayıpları, kazalar büyük oranda önlenmiş, 

sürücü ve yolcu güvenliği de sağlanmış olur. Tabiki güvenlik aşamaları sadece hız sınırı ile 

sağlanamaz. Sürücü hava kontrol sisteminin kendisine verdiği talimatları harfiyen yerine getir-

melidir, hava trafiğine, hava şartlarına, iniş yerlerine dikkat etmelidir. Bu sayede hem kendi 

güvenliğini hem de diğer araçlardaki insanların güvenliğini sağlamış olur.  

Diğer güvenlik önlemleri de uçuş güvenliğine büyük oranda yarar sağlar. Örneğin gürültüye 

yönelik önlemler sürücünün dikkatinin dağılmasını engelleyerek otonom dışı uçuşlarda kont-

rolün üst düzey olmasını sağlar. Başka bir örnekle desteklemek gerekirse aracın bilişim siste-

mine yapılacak herhangi bir siber saldırı aracın düşmesi gibi büyük tehlikelere dahi yol açabilir 

bu durumda da uçuş güvenliği sağlanmamış olur. Öyle ki bu hususta alınan siber güvenlik ön-

lemleri ön plana çıkar ve diğer tedbirlerle uçuş emniyeti desteklenmiş olur. 

 

• Siber Güvenlik: Uçan araçlarda dış saldırılar siber güvenliği tehlikeye sokar ve veri sızıntı-

larına neden olur. Tüm bunları önleyebilecek en iyi çözüm şifreleme algoritmasıdır. Burada 

devreye kriptoloji bilimi girer. Bu önlem gizlilik ilkesine yönelik saldırılar için geçerlidir. Tab-

loda belirtildiği üzere diğer tehditler için yapay zekâ kullanılabilir. Bu hususta yüz tanıma, par-

mak izi doğrulama, kimlik doğrulama gibi güvenlik önlemleri devreye girer. 
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 Tehdit Kategori Önlem 

1 Saldırganlar; hekleme, gizlice 

dinleme, kimlik aldatmacası ve 

katmanlar arası ağ saldırıları yolu-

yla bağlantıların güvenliğini teh-

likeye atabilmektedir. 

 

Gizlilik İlkesine Yönelik 

Saldırılar 

 

Verilerin Şifre-

lenmesi 

2 Saldırganlar verilerin iletilmesi ve 

depolanması sırasında verileri 

değiştirebilmektedir. 

Bütünlük İlkesine 

Yönelik Saldırılar 

Mesaj doğrulama  

kodu gibi özet (hash) 

fonksiyonları 

3 Saldırganlar haberleşme 

kanallarını engelleyebilmekte ve 

ağlara yönelik hizmet engelleme 

saldırıları gerçekleştirebilmektedir. 

 

Erişilebilirlik İlkesine 

Yönelik Saldırılar 

Güçlü kimlik doğru-

lama ile olay tespit 

ve raporlama 

mekanizmaları 

4 Saldırganlar İHA sisteminde de-

polanan verilere yetkisiz erişim 

sağlayabilmekte ve verileri 

değiştirme yetkisi kazanabilmekte-

dir.  

 

Doğruluk İlkesine 

Yönelik Saldırılar 

 

Verilere erişimde 

kimlik doğrulama ve 

şifreleme 

 

En önemli siber güvenlik planımız ise bu konuda kuantum mekaniğinden yararlanmaktır, bu 

durum şu şekilde açıklanabilir: Geleneksel kriptografi (şifre bilim) anahtarlar kullanır. Bir gön-

derici bir anahtar kullanarak şifreyi kodlar, alıcı ise bir diğer anahtar kullanarak şifreyi çözer. 

Ancak bu süreçte birilerinin anahtarları yakalamasına ve şifre kodlarını ele geçirmesine engel 

olmak çok zordur. Bu sorun, kuantum anahtar dağıtımı (QKD) olarak bilinen yöntemle potan-

siyel olarak çözülebilir. QKD'de bilgiler fotonlarla gönderilir ve bu fotonlar rastgele kutuplan-

mışlardır. Kutuplanma, fotonun sadece bir düzlemde titreşmesine neden olur. Örneğin "yukarı 

aşağı" veya "sağa sola" gibi... Alıcı polarize filtreler kullanarak şifreyi kırabilir ve sonrasında 

da seçili bir algoritma aracılığıyla bir mesajı güvenle şifreleyebilir. Gizli veri halen normal ile-

tişim kanallarıyla iletilebilir; ancak elinde birebir aynı kuantum anahtarı olmayan hiç kimse bu 

şifreyi kıramaz. Bu oldukça narin bir süreçtir, çünkü kuantum kuralları, polarize (kutuplanmış) 

fotonları "okumanın" onların fiziksel durumlarını değiştirmek zorunda olduğunu söyler. Böy-

lece, şifreyi çalmaya yönelik her girişim, iletişimin taraflarını işkillendirmeye yetecektir. 

 

3. SENARYO VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ  

 

3.1. Şehir Senaryosu Çıkarımları 

 

Şehir senaryosunda yer alan sanayi bölgesinin doğu yönünde kalan boş arazide bir tane merkezi 

bina bulunmaktadır. Buna ek olarak araçların konaklaması için şehirde bulunan tren istasyonu-

nun kuzeydoğusundaki boş alana bir adet, havalimanının kuzeybatısındaki boş alana da bir adet 

olmak üzere toplamda iki adet kapalı garaj yapılması düşünülmektedir. Rahatsızlık vermemek 

adına şehrin doğu kısmında yer alan hastane, kütüphane ve üniversitenin bulunduğu bölgeye 

hiçbir inşaat yapılmayacaktır. 
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Görsel-11: Şehir planında gidilecek istikametin km hesabı 

 

Yaptığımız simülasyonda yol istikametimizi tren istasyonunun kuzeydoğusundaki araç konak-

lama alanından seyre başlayacak şekilde planladık. Buradan tren istasyonuna kadar karada iler-

leyen aracımız tren istasyonu önünden dikey kalkış yaparak havalanır. Görsel-10 üzerinde ya-

pılan hesaplamalara göre Pisagor teoremini de işin içine kattığımızda araç 50 km gitmek yerine 

36,05 km yol alır. Bize verilen şartnamede 50 km olarak gösterilen yolun trafik yoğunluğundan 

dolayı 4 saate kadar uzadığından bahsedilmiştir. Biz bu durumu uçuş özelliğinden yararlanarak 

iyileştirdik. Öyle ki bu sayede hem yoldan hem yakıttan tasarruf sağladık hem de trafik yoğun-

luğunun olmadığı, rahat bir sürüş deneyimini sunduk. 

 

Şartnamede verilen bilgilere göre kadınların ortalama 1,61 cm, 66 kg olduğu erkeklerin ise 1,72 

cm, 75 kg olduğu bilinmektedir. Air-Kozmo'nun ölçüleri şehir içerisinde bulunan insanların 

rahat ve konforlu bir biçimde seyahat edebilmeleri üzerine özenle seçilmiştir. 

 

Şehrin kuzeybatısında bulunan ve o bölgedeki nehir ile ayrılmış kara parçasını şehre bağlayan 

köprü, bu amaçla kullanılan tek ulaşım yolu olduğundan trafik yoğunluğunu dolayısıyla da hava 

kirliliğini beraberinde getirir. Hava kirliliğinin bataklık alanlara yol açarak gemicilik faaliyet-

lerini aksatması ticari açıdan şehir ekonomisine büyük zararlar verir. Bu duruma yönelik o böl-

gede uçan araçlar yoğunlukta kullanılırsa ve elektrikli motor kullanımı yaygınlaştırılırsa hava 

kirliliği azaltılmış olur. Nihayetinde bataklık alanlar azalır, gemicilik faaliyetleri ile ekonomi 

de canlanır.  

 

3.2.Hava Trafik Yönetimi Sistemi 

 

Hava Trafik Yönetimi Sistemini Araçların havada hareket kuralları (3.2.1.), Araçların haber-

leşmesi (3.2.2.), Araca biniş ve inişin nasıl olacağı (3.2.3.), Rota planlamanın nasıl yapılacağı 
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(3.2.4.), İdeal olmayan durumlara karşı tepki (3.2.5.), Yakıt/Batarya durumu (3.2.6.) alt kate-

gorilerinde inceledik. 

 

3.2.1. Araçların Havada Hareket Kuralları  

 

• Araçların kurallara uyabilmesi için sahip olması gereken özellikler: Air-Kozmo kamera 

sistemine sahiptir. Kamera sistemi araçtaki yan aynalar ve dikiz aynası ihtiyacını gidermiştir. 

Gece görüşü özelliği, dörtlü sinyaller, uyarı sistemleri ve bazı diğer sensörler (mesafe sensörü 

vb.) de kurallara uyulmasına katkı sağlar.  

 

• Kurallara uyulmaması durumunda yaptırımlar: Air-Kozmo için tasarlanan, araç verilerini 

gözleyen merkezi binada anlık olarak araç takipleri yapılacaktır. Her aracın verileri merkezi 

binada bulunacak ve araçta yer alan hız ölçüm cihazı göstergeleri merkezi binadan takip edile-

bilecek, hız sınırı aşıldığında araca bildiri gönderilecek sonrasında cezai işlem uygulanacaktır. 

Tabii bunlar dışında hava kontrol sistemi ve kara yolları trafik kuralları da geçerli olacaktır. 

Araçlar uydu görüntülerinden takip edilebilecektir. 

 

 3.2.2. Araçların Haberleşmesi  

 

• Araçların birbiri ile haberleşmesi: Araçlar birbirleri ile araç içerisinde bulunan bir görüntü 

ekranı aracılığıyla haberleşir. Bu ekran, içerisinde yapay zekâ alt sistemlerini, web tabanlı ha-

ritaları, uydu görüntülerini, sistem kontrolleri merkezini, acil durum bildirimlerini bulundurur. 

Ek takviye olarak araçta telsiz teknolojisi de bulunur.  

Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse aracımızda V2V Teknolojisi yer almaktadır. V2V, bize kab-

losuz bağlantı ile iletişim imkanını sunan bir teknolojidir. Bu iletişim sayesinde araçta ne yap-

tığınızın bilgisi etrafınızdaki diğer araçlarla paylaşılabilmektedir. Bu bilgi paylaşımı hız, ko-

num, seyahat, frenleme yönü gibi parametrelerden oluşmaktadır. V2V örgü bir ağ yapısı ile her 

noktadan (araçlar, akıllı trafik sinyali vb.) sinyal alıp gönderebilme yeteneğine sahiptir. Sinyal 

iletimi yapılırken aynı anda sinyal yakalama görevini de başarabilmektedir. 

 

• Araçların merkezi sistem ile haberleşmesi: Kullanılacak olan görüntü ekranı sayesinde 

merkezi sistem ile haberleşmek de mümkün olacaktır. Kullandığımız tüm iletişim teknolojileri 

araçların birbiri ile haberleşmesini sağladığı gibi merkezle de iletişim kurmaya imkân sağlar.  

 

3.2.3. Araca Biniş ve İnişin Nasıl Olacağı  

 

• Merkezi Duraklar: Merkezi duraklara ihtiyaç duyulmamıştır. Daha önce (ÖTR-1.2.3.) belir-

tildiği gibi araçlar günümüzde kullanılan taksi yahut uber mantığı ile işleyişini sürdürür. Ancak 

şehir içerisine üç adet bina yerleştirilmiştir. Araçların konaklaması, bakım-kontrolü vb. bu bi-

nalarda yürütülecektir. 

 

• Bireysel Kullanım: Kullanıma ilk başlandığında araçların devlet malı olması ve her araca 

nitelikli testlerden başarıyla geçmiş, donanımlı bir şoför atanması planlanmıştır. Bu yüzden ilk 

http://www.endustri40.com/endustriyel-haberlesme-standartlari/
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aşamalarda bireysel kullanım söz konusu değildir. Zira böyle yüklü miktarlara yapılmış bir araç 

otonom özelliğe sahip olsa bile sürüş eğitimini almamış kişilere emanet edilemez.  

 

3.2.4. Rota Planlamanın Nasıl Yapılacağı  

 

• Gidilecek yerin seçimi: Navigasyon, seyrüsefer sistemleri, uydu görüntüleri ve web tabanlı 

haritaların bir arada kullanıldığı bir sistem görüntü ekranı üzerinden takip edilebilecektir ve 

seçimler bu ekran üzerinden yapılabilecektir. Gidilecek yer seçildikten sonra sistemler bize ge-

rek görsel gerek sesli komutlar göndererek rota almada yardımcı olur. 

 

• Seyahat sırasında daha uygun bir rotanın çıkma durumu: Kullanılan navigasyon ve sey-

rüsefer sistemi en kısa sürede gidilen en güvenli yolun rotasını çıkarır. Ayrıca en başta gidile-

bilecek diğer yolları ve tahmini gidiş sürelerini vs. de sürücüye sunar. Gösterdiği en güvenli 

yolun yanında istek dahilinde sunulan diğer yollardan biri de seçilebilir. 

 

• Kullanıcı tarafından varış noktasının değiştirilmesi durumu: Araç bulunduğu herhangi 

bir konumda varış noktasını değiştirdiği anda veriler güncellenir ve rota yenilenir. Air-

Kozmo’da bulunacak olan görüntü ekranından varış noktası kolaylıkla değiştirilebilir. Bu de-

ğişimle birlikte yine gidilecek en uygun yol ve diğer yollar, buralardan yol alınması halinde 

oluşacak ortalama varış süreleri belirlenerek sürücüye sunulur. Sürücü istek dahilinde kendi 

rotasını belirler yoksa sistemin sunduğu en uygun yol otomatik olarak atanır. 

 

3.2.5. İdeal Olmayan Durumlara Karşı Tepki  

 

• Değişken Hava Durumu: Air-Kozmo’da Faraday kafesi konsepti sayesinde araca yıldırım 

düşmesi durumunda yıldırım, uçak içine zarar vermeden havaya karışır. Ayrıca araç gövdesin-

deki boya da antistatik özelliklidir. Bu da elektriğin taşıt içine geçmesini önler. Ek olarak yakıt 

tankı çevresinde bulunan sıvı contalar ve uçan aracımızın gövdesindeki statik elektriği araçtan 

atan jumperlar da yıldırım kaynaklı elektrik boşalması etkilerini minimize etmektedir. Bunun 

dışındaki hava olayları (sis, türbülans, kasırga vb.) için ise hava meteorolojisi tahminleri göz 

önünde bulundurulur. Eğer uçağın güvenliğini ciddi anlamda etkileyecek bir durum olursa acil 

iniş sistemleri devreye girer.  

 

• Beklenmedik Trafik Yoğunluğu: Hava trafiği radar sistemleri havacılık trafiğini kontrolde 

etkindir. Merkezi bina tarafından araçların rotalarındaki tehlikeler, yoğunluğun sebep olabile-

ceği tehditler kontrol edilir ve önlenmesi adına çözümler bulunur. Ayrıca araçların birbiri ile 

iletişimi olası riskleri önlemek adına her daim aktif tutulur.  

Bölgelerin trafik yoğunlukları uydu üzerinden takip edilebilir ve bir varış noktası için rota be-

lirleneceği durumda sistem bu takip sonuçlarını da göz önünde bulundurarak rotaların üzerinde 

trafik yoğunluklarını gösterir. 

 

• Acil Durumlar (Doğum, Kalp Krizi vs.): Aracı kullanacak olan bireyler eğitim sırasında ilk 

yardım eğitimi de alacaklar. Acil bir durum söz konusu olduğunda araç otomatik sürüş moduna 
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alınır ve rota en yakın hastaneye ayarlanır. Sürücü aldığı eğitim sayesinde hastaya ilk müdaha-

leyi yapar. Sürücü açısından meydana gelebilecek herhangi bir acil durum için ise nabız ve 

vücut değerlerini ölçen akıllı bileklik kullanımı zorunlu olacaktır. Bileklik verileri merkez bi-

nası tarafından kontrol edilebilecek ve tehlike anında ana binaya bildiri gidecektir. Buna ek 

olarak gelişmiş uçak firmalarındaki sistemler kullanılacaktır. Örneğin manuel sürüş modu için 

Boeing Uyarı Modeli’nde kullanılan şu sisteme yer verdik: Sürücünün kokpitteki gösterge ve 

kontrol aletlerine belirli bir süre dokunmamasının ardından, uyumuş olduğu düşünülerek “Crew 

Alert Pro” uygulaması devreye girer ve alarm çalar.  

 

3.2.6. Yakıt/Batarya Durumu  

 

• Batarya/Yakıt Kapasitesinin Yönetimi: Lityum iyon bataryanın kapasitesi belli sayıda şarj 

ve deşarj döngüsüyle azalır. Bu yüzden en iyi yol kısmi şarjdır. Burada batarya ömrünü uzatmak 

amacıyla gücü %20’ye düşmeden bataryayı yeniden şarj etmek önerilir. Değişik depolama/sak-

lama dereceleri değişik batarya ömrü kayıplarına yol açmaktadır. Örneğin eğer lityum iyon ba-

tarya %40 dolu olarak depolanırsa/saklanırsa batarya kapasitesindeki kayıp değerleri düşer. Bu 

değerler %40 dolu pilde 0 °C derecede %2'ye, 25 °C derecede %4'e, 40 °C derecede ise %15'e 

düşer. Bu gibi sıcaklık ve doluluk hesaplamaları göz önünde bulundurularak batarya çevresinde 

ısı yalıtımı kontrolü sağlanmıştır. Bu sayede kapasitede azalmanın minimum seviyelere düşü-

rülmesi hedeflenir. Yakıt açısından ise tank yakıt seviyesi ve anlık yakıt tüketim verileri oto-

matik olarak toplanır. Bu işlem yakıt tankına yakıt seviye sensörünün montajı ile olur. Çözüm 

ile alınacak düzenli ve ayrıntılı raporlardan, sürücünün veya aracın yaptığı yakıt israfı belirle-

necektir. Aynı zamanda yakıt tankına ne zaman ve ne miktarda dolum yapıldığı, aynı şekilde 

ne zaman ve ne miktarda tanktan eksilme olduğu da gösterilir. Bu yöntemin faydaları, aracın 

yakıt verimliliğinin hesaplanabilmesi, yakıt kullanım oranlarına göre sürücülerin derecelendi-

rilmesi ve puanlama yapılması, en düşük yakıt tüketimi yapılan güzergâhların belirlenmesidir.  

 

• Şarj/Dolumun Yapılacağı Aralık: Bu aşamada lityum iyon bataryaların şarj süreleri göz 

önünde bulundurulur. Ayrıca araç üretimi yapıldıktan sonra uygulanacak test sürüşlerinde şarj 

tüketimi/ kilometre aralığı belirlenmesi planlanmıştır. Araçta rota belirleme işlemi yapıldıktan 

sonra eğer yeterli düzeyde yakıt/şarj yoksa uyarı sistemi devreye girer ve araç harekete geçmeyi 

reddeder. Bu sayede şarjın/dolumun yapılacağı aralık dengelenmiş olur.  

 

• Şarj/Dolumun Yapılacağı Alan: Batarya dolum istasyonlarının topluma açık alanlarda, 

kamu alanlarında, benzin istasyonlarında bulunmasını planlıyoruz. Bu alanlarda şarjlı dolum 

yapılacaktır. Benzin dolumu için ise benzinli araçlar gibi benzin istasyonları kullanılacaktır. 

Batarya dolum alanlarında güneş panelleri yer alacak ve güneşten gelen enerji elektrik enerji-

sine dönüştürülecektir. Bu alanlarda yangın tehlikesine karşı da gerekli yalıtım önlemleri ve 

söndürücü gazlar yer alır. 

Ayrıca batarya dolumu kablosuz bir sistem ile sağlanacaktır. Bu sistemde park alanlarında as-

falta döşenmiş sabit resonatörlör (şarj bobini) ile araçtaki entegre resonatör (diğer şarj kiti) ara-

sında güç transferi özel bir şarj kontrolcüsünün yönetiminde kablosuz olarak gerçekleştirilir. 

Böylelikle elektrikli araç sahibi aracını sarj bobinin üstüne gelecek şekilde park ettiğinde araç 

otomatik olarak şarj ünitesini algılayarak şarj etmeye başlıyor. Şarj bobini ve araç birbirinden 
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20 cm uzakta dururken bile bobin, 400 watt’tan 3.6 kwatt’a kadar araç için enerji üretebiliyor. 

Öyle ki kablosuz yapının verimlilik sıkıntısı bulunmuyor ve 3300 Watt'ın üzerindeki verimli 

taşıma kapasitesiyle araçların kablosuz olarak tam şarj edilebilmesi mümkün kılınıyor. 

 

 

4. TASARIM VE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL  

 

4.1.Tasarım Görselleri  

 

Servo Motor: Servo motorlar, motor ve robot teknolojisinde en fazla kullanılan motor çe-

şitlerindendir. Servo motorlar; çıkış, mekaniksel konumlar, hız veya ivme gibi parametre-

lerin de kontrol edildiği ve hareket kontrolü yapılan bir çeşit düzenektir. Servo motor içeri-

sinde, herhangi cins bir motor AC, DC yahut step motor bulunmaktadır. Servo motorlar, 

dönüş yönünün belirli açılarda dönmesi istenilen uygulama alanlarında çok tercih edilmek-

tedir. Servo motorlar, bazı uygulama alanlarında motorun çok yüksek hızda sürekli dönme-

sinin istenmediği veya belirli aralıklarda pozisyon almak için de kullanılır. 

Air-Kozmo hava modundan kara moduna geçerken 1 dakika 30 saniye içerisinde kanatlarını 

katlar ve hem pervane hem tekerlek amaçlı kullanılan bölümü kol kısmından yukarı katlar. 

Bu görevi servo motorlar sayesinde yerine getirir aynı zamanda bahsedilen bu bölgeler es-

neklik payı yüksek malzemeler ile yapılmıştır bu sayede kırıcılık azalır. 

 

 

  
Görsel-12: Uçan araba kara modu önden görünüş              Görsel-13: Servo motor 

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/servo
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/motor
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Görsel-14: Uçan araba hava modu 

 

 

 

 

 
Görsel-15: Uçan araba hava modu üstten görünüş 
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Görsel-16: Uçan araba kara modu yandan görünüş 

 

 

 

 

 

 
Görsel-17: Uçan araba temsili iç tasarım 
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4.2.Ölçeklendirilmiş Model  

 

 
Görsel-18: Katlanma mekanizması 

 

Gerçek ölçeklendirme olarak senaryoya uygunluk da göz önünde bulundurulduğunda uzunluk 

250 cm, yükseklik 180 cm, kanatsız genişlik (gövde genişliği) 170 cm, kanatlı genişlik ise 470 

cm olarak düşünülmüştür. Prototip olarak ise oluşturacağımız modelin gerçek uzunlukların 

1/10 oranları ile küçültülerek 25*18*47 cm ölçülerinde olmasını planlıyoruz. 

Tasarladığımız modelde bir adet büyük pervane (alt kısımda yer alan) uzunluğu 50 cm (perva-

neler karşılıklı olarak konduğunda uzunluk 100 cm’e çıkıyor) , bir adet küçük pervane (üst 

kısımda yer alan) uzunluğu 35 cm’dir (pervaneler karşılıklı olarak konduğunda uzunluk 70 

cm’e çıkıyor). Ayrıca hem hızı artırabilmek hem de taşıma kolaylığı sağlamak adına çift per-

vane kullandık. Her kolda 4 tane yukarıda küçük, 4 tane aşağıda büyük olmak üzere toplamda 

24 tane pervaneye yer verdik. 

 

4.3.Simülasyon  

Oluşturduğumuz yol istikametine göre aracımız tren istasyonunun kuzeydoğusunda bulunan 

konaklama alanından tren istasyonu önüne kadar karada geliyor. Tren istasyonuna ulaşması 7 

dakika sürmektedir. Tren istasyonunun önüne geldikten sonra tam olarak 1 dakika 30 saniyede 

uçuş takımlarını hazırlayarak kalkış yapıyor. 36,05 kilometrelik yolu tam olarak 17 dakikada 

geçerek havalimanına ulaşıyor. Yol bittikten sonra 1 dakika 30 saniyede inişini yapıyor ve uçuş 

takımlarını kapatarak kara moduna geçiyor. Böylece hedefe ulaşmış oluyor. 

Hazırladığımız simülasyon videosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

https://drive.google.com/file/d/1LnnXZAph-

Lpgo25QEQZBnuWm3KYCuKwMg/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LnnXZAphLpgo25QEQZBnuWm3KYCuKwMg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LnnXZAphLpgo25QEQZBnuWm3KYCuKwMg/view?usp=sharing
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http://www.mcsistem.com.tr/tr/sayfa/14-radar-ve-seyrusefer-sistemleri
https://sarkac.org/2018/11/kritik-bilisim-sistemleri/
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https://wolfadvancedtechnology.com/products/?gclid=CjwKCAjww-CGBhALEiwAQzWxOgLCpg6SxhNmLrlnavLUr_p7xfxWtjIiFvQ9dj8-N80j6UaiivZboxoC2OYQAvD_BwE
https://wolfadvancedtechnology.com/products/?gclid=CjwKCAjww-CGBhALEiwAQzWxOgLCpg6SxhNmLrlnavLUr_p7xfxWtjIiFvQ9dj8-N80j6UaiivZboxoC2OYQAvD_BwE
https://www.aselsan.com.tr/
http://omegaguc.com/
https://noktaelektronik.net/tr/urunler/21748/2440/as5812-54t-ec
https://noktaelektronik.net/tr/urunler/21748/2440/as5812-54t-ec
https://www.wolcar.com/
https://www.dvsinc.com/
https://www.ikinciyeni.com/blog/oto-hayat-detay/tork-nedir-tork-gucu-ile-beygir-gucu-arasinda-ne-fark-vardir
https://www.ikinciyeni.com/blog/oto-hayat-detay/tork-nedir-tork-gucu-ile-beygir-gucu-arasinda-ne-fark-vardir
https://en.hjxauto.com/
https://www.ssb.gov.tr/
https://www.sicakliktakipsistemi.com/
https://www.emo.org.tr/ekler/f28878621ccfd38_ek.pdf?dergi=966
https://www.emo.org.tr/ekler/b85e8328016f899_ek.pdf?dergi=965
https://www.emo.org.tr/ekler/f21ed7f74455094_ek.pdf?dergi=967
https://www.emo.org.tr/ekler/3e26879d0b269e8_ek.pdf?dergi=999
http://www.haliccevre.com/images/gurultu/05.pdf
https://www.emo.org.tr/ekler/93e88bda4b7202a_ek.pdf?dergi=593
https://www.emo.org.tr/ekler/eee9fe5195586bf_ek.pdf
https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/3_elektrikliaraclar.pdf
https://www.emo.org.tr/ekler/929157f3f9ab67a_ek.pdf?dergi=1051
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181605
https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gurultu-tedb-rler--el-k-tabi-20180209145441.pdf
https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gurultu-tedb-rler--el-k-tabi-20180209145441.pdf
https://www.sasad.org.tr/uploaded/BGD-Siber-Guvenlik-ve-Savunma-Kitap-Serisi-2-Problemler-ve-Cozumler.pdf
https://www.sasad.org.tr/uploaded/BGD-Siber-Guvenlik-ve-Savunma-Kitap-Serisi-2-Problemler-ve-Cozumler.pdf
https://www.nekolik.com/sileceksiz-otomobil-cami/
https://slideplayer.biz.tr/slide/14233980/
https://www.flypgs.com/seyahat-sozlugu/yildirim-carpmasi
http://www.ausis.com.tr/yakit-takibi-ve-kontrol/
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saglayan-uygulamalar 

http://www.apl.com.tr/dut-e-yak305t-seviye-sensoumlruuml.html 

https://www.researchgate.net/publication/287210274_SESSIZ_BIR_HELIKOP-

TER_TASARIMI_VE_ANALIZLERI_ICIN_ADIMLAR_VE_YONTEMLER 

https://www.tesisat.org/elektrikli-hybrid-motor-turleri-ve-tipleri.html#:~:text=Komp-

leks%20(Kar%C4%B1%C5%9F%C4%B1k)%20Hybrid%20Elekt-

rikli%20Ara%C3%A7&text=Yani%20b%C3%BCy%C3%BCk%20g%C3%BC%C3

%A7%20gerekti%C4%9Finde%20elektrik,%C3%BCretilen%20elektrik%20ener-

jisi%20ile%20doldurulabilmektedir. 
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