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1. GENEL TASARIM 

İsmini Türk mitolojisindeki uçan attan alan Tulpar insanların hem karadan hem de havadan 

hızlı ve güvenli bir biçimde seyrini sağlan tamamen elektrikli bir uçan arabadır. İki kişilik 

yolcu kapasitesine sahip araç sunduğu otonom seyir desteği ile sürücüsüz de 

kullanılabilmektedir. Bu sayede yolcu taşıma dışında ticari yük taşımak için de 

özelleştirilebilir. Tulpar katlanabilen kanat sistemine sahiptir. Bu sistem ile karadayken fazla 

yer kaplamaz, havalandığında ise kanatların kaldırma kuvvetinden faydalanarak uçuş 

verimliliğini arttırır. 

 

Tulpar’ın gövdesi karbon fiber ve epoksi takviyeli kompozit malzemeden oluşmaktadır. 

Araçta kullanılan malzemeler hafif olmalarına karşın oldukça sağlamdırlar. Aracın net ağırlığı 

350 kg, taşıyabildiği yük kapasitesi ise 200 kg’dır.  

 

Tulpar’ın havada seyri için toplamda 6 motoru bulunmaktadır. Bu motorlar tiltrotor 

tasarımındadır. Bu sayede dikey kalkış yapabilir ve uçuş esnasında motorların açılarını 

değiştirebilir. Kanadın iç kısmında bulunan 2 motor ve kuyrukta bulunan 2 motor aynı hizada 

konumlandırılmış olup aracın havalanması için gerekli kaldırma kuvvetini sağlamaktadırlar. 

Katlanabilen kanadın ortasında konumlandırılmış 2 motor ise kanatlar açıldığında kaldırma 

kuvvetine destek olur.  

 

4,5 m uzunluğa, 1,5 m yüksekliğe ve 0,8 m kabin genişliğine sahip Tulpar’ın kapalı kanatları 

arasındaki genişliği 2,6 m’dir. Her bir kanadı 4 m uzunluğa sahiptir. Kanatlar açıldığında 

aracın genişliği 9 metreye ulaşır. Tulpar’ın kanatları kapalı durumdaki boyutu karada sürüş 

yapmak için gereken boyut sınırını aşmaz. Böylece trafiğe açık alanda rahatlıkla kullanılabilir. 

 

1.1- Genel Tasarımdaki Değişiklikler 

Ön tasarım raporundan sonra Tulpar’da birçok değişiklik yapılmıştır. İlk olarak ön tasarımda 

kullanılan karada ve havada seyir için ortak kullanılan motorlar üretilebilir olmadıkları için 

kaldırılmıştır. Final tasarımında kara ve hava için ayrı motorlar tercih edilmiştir. Ön tasarımda 

bulunan katlanabilir kanatlar final tasarım raporunda daha gelişmiş şekliyle yer almaktadır. 

Kanatların dikey olarak katlanması toplam yüzey alanlarını oldukça düşürmekteydi. Bu da 

kanatların daha düşük bir kaldırma kuvveti sağlamasına sebep oluyordu. Daha geniş bir kanat 

yüzey alanı ve bunun getirdiği daha iyi bir kaldırma kuvveti için final tasarımında kanatlar 
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araca paralel katlanacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer bir değişiklik ise ön tasarımda 1 olan 

yolcu kapasitesinin final tasarımında 2’ye çıkarılmasıdır. Tasarımda gerçekleştirilen 

optimizasyonlar ile aracın daha fazla yük taşıması mümkün kılınmıştır. İlk iyileştirme aracın 

boyutunun arttırılmasıdır. Bu iyileştirme araçta daha yüksek itki kuvveti sağlayan daha geniş 

pervaneler kullanılmasına olanak sağlamıştır. Diğer bir iyileştirme ise kanatların kaldırma 

kuvvetinin arttırılmasıdır. Daha geniş yüzey alanına sahip kanatların sağladığı uçuş verimliliği 

ile Tulpar daha aynı güç miktarı ile daha uzak mesafeye gidebilmektedir. 

 

2. ALT SİSTEMLER 

2.1- Yapısal 

2.1-1. Gövde ve Kanat Yapısalı 

Tulpar’ın gövdesinde ve kanatlarında karbon fiber ve epoksi takviyeli kompozit malzeme 

kullanılmıştır. Bu malzemenin tercih edilme nedeni sağladığı yüksek mukavemet / ağırlık 

oranıdır. Havacılıkta sıklıkla kullanılan bu malzeme Tulpar’ın hem sağlam hem de hafif 

olmasını sağlamaktadır. 

 

2.1-2. Kabin Yapısalı 

Kabinde kompozit malzeme sağlamlığı arttırmak için 2024 alüminyum alaşım ile 

desteklenmiştir. Ayrıca kabin ses yalıtımı için poliüretan köpükle desteklenmiş bal peteği 

yapısında lifli polimer panel ile kaplanmıştır. Yalıtım için neden bu malzemenin tercih 

edildiği kabin içi gürültüsü azaltmada başlığı altında (Bölüm 7.1) incelenmiştir.  

 

2.2- İtki Sistemleri 

2.2-1. Uçuş İtki Sistemleri 

2.2-1.1. Motor ve Pervaneler 

Tulpar’ın yaklaşık ağırlığı 350 kg, taşıyabileceği yük ağırlığı ise 200 kg olarak 

hesaplanmıştır. Tulpar kalkış yapmak için 4 motorunu kullanır. Katlanabilir kanat sistemi 

havada iken açılır ve kanattaki 2 motor kaldırma ve seyir kuvvetlerine destek olur. Ayrıca bu 

iki motor diğer motorların arızalanması durumunda devreye girer ve güvenli iniş 

gerçekleştirilebilir.  
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Motorlar T-Motor U15XXL KV29 Reacher Tech RTD168 Emrax 188 

Voltaj (V) 50-100 118-226.8 300 

Akım (A) 105 130 150 

Güç (kW) 10 23 68 

Tork (N*m) 45 39 50 

Ağırlık 5,1 7 7,2 

Tablo 1: Farklı motorların teknik özellikleri [1, 2, 3] 

Aracın motor konumları göz önüne alındığında kullanılacak olan pervanenin çapı maksimum 

160 cm olmalıdır. Çapı en yüksek pervaneyi kullanmak enerjide verimlilik sağlar fakat daha 

güçlü motor gerektirir. Daha geniş bir pervaneyi döndürebilmek için motorun daha yüksek 

torka sahip olması gerekmektedir. Tablo 1’de görüldüğü üzere Emrax 188’in torku ve gücü 

diğer motorlardan daha yüksektir. Bu değerlere rağmen ağırlığının ve güç tüketiminin fazla 

olmaması araçta Emrax markasının fırçasız DC motor modeli 188’in tercih edilmesini 

sağlamıştır. Çapı 157 cm (62 inç) olan P62*24 pervane modeline vereceği güç ile ile aracı 

kaldırmak için yeterli itkiyi sağlayabilir. Detaylı hesaplamalar performans değerleri başlığın 

altında verilmiştir (Bölüm 11). 

 

Final tasarımında Tulpar’ın yolcu kapasitesi 2’ye yükseltilmiştir. Kapasitenin artmasıyla 

aracın boyutu arttırılmış, dolayısıyla daha ağır bir arabayı uçurabilmek için daha büyük 

pervaneler tercih edilmiştir. Daha büyük pervaneleri döndürmek için daha yüksek torka 

ihtiyaç vardır. Bu sebeple ön tasarımda seçilen motorun torku ve gücü yeni tasarımı 

uçurabilmek için yeterli kapasiteye sahip değildir. Emrax 188 yeni tasarımın tüm 

gereksinimlerini karşılayabilecek düzeydedir. 

 

2.2-1.2. Kanatlar 

Tulpar katlanabilir kanat sistemine sahiptir. Katlama mekanizması iki adet servo motor ile 

sağlanmaktadır. Karada dikey halde arka kuyruğa sabitlenmiş kanatlar araç havalandığında 

açılabilmektedir. Kanatların sağladığı kaldırma kuvveti ile uzun menzilli operasyonlar 

gerçekleştirilebilmektedir. Araç kanatlar kapalıyken hem karada gidebilmekte hem de yakın 

menzil uçuşları yapabilmektedir. Kanatların toplam yüzey alanı 8 m2dir. Kanatların kaldırma 

kuvveti performans değerleri başlığı altında hesaplanmıştır (Bölüm 11). Tulpar’ın uçuş 

stabilitesini arttırmak için kanatlar ağırlık merkezinin üstüne konumlandırılmıştır. 
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2.2-2. Yer İtki Sistemleri 

2.2-2.1. Motor 

Tulpar genel olarak hava ulaşımı için tasarlanmıştır. Yolcuların yakın mesafelere aracı 

uçurmadan gidebilmeleri için karada da kullanılabilmektedir. Tulpar’a karada güç veren 

motorun aracın ağırlığını arttırıp uçuş süresini azaltmaması için ağırlığı ve enerji tüketimi 

düşük olmalıdır. Bu sebeple Golden Motor’un 72 V gerilime ve 10 kW güce sahip 17 kg’lık 

fırçasız DC motoru HPM-10KW [4] tercih edilmiştir. 

 

2.2-2.2. Güç İnvertörü 

Doğru akım ile elektrik motorunu kontrol etmek için alternatif akıma çevirmek 

gerekmektedir. Güç invertörü bu amaçla kullanılmaktadır. 

 

2.3- ELEKTRONİK SİSTEMLER 

2.3-1. Güç Dağıtım Sistemi 

Tulpar’ın motorları yüksek akım ve voltaja ihtiyaç duyarlar. Bu akım ve voltaj değerlerinde 

çalışan güç dağıtım kartlarının ağırlıkları yüzlerce kiloyu bulabilmektedir. Bu sebeple 

tümleşik tek bir batarya yerine motorlar ve diğer elektronik sistemler için ayrı bataryalar 

tercih edilmiştir. Bataryalar elektronik hız kontrolcülerle bağlı oldukları motorun hızını 

kontrol edebilecektir.  

 

2.3-2. Batarya 

Tamamen elektrikle çalışan Tulpar için gerekli enerji lityum iyon bataryalar tarafından 

sağlanmaktadır. En uygun lityum iyon bataryayı seçmek için gerekli enerji ve bataryaların 

ağırlığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Modeller Foxtech Diamond 6S Foxtech 6S Tattu 5.1Ah K5000 7S 

Voltaj (V) 22.2 22.2 11.1 25 

Kapasite (Ah) 30 22 5,1 5 

C-rate (C) 5 18 10 30 

Tablo 2: Batarya modelleri ve değerleri [5, 6, 7, 8] 
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Tulpar için seçilen uçuş motoru Emrax 188 300V’luk gerilimde 150 A akım çekmektedir. 

Bataryaların verdiği akımı hesaplamak için eşitlik 1 kullanılmaktadır. 

 I = Cr * Er (1) 

• I = Akım (A) 

• Cr = Bataryanın C-rate değeri (C) 

• Er = Kapasite (Ah) 

Bataryaların verdikleri akımı hesapladıktan sonra uygun şekilde bağlayıp ağırlıklarını ve 

motorlara ne kadar süre güç verebildiklerini ölçmemiz ve Tulpar için en verimli olanını 

seçmemiz gerekmektedir. 

Modeller Foxtech Diamond 6S Foxtech 6S Tattu 5.1Ah K5000 7S 

Voltaj (V) 22.2 22.2 11.1 25 

Akım (A) 150 396 51 150 

Kapasite (Ah) 30 22 5,1 5 

Tek Bir Motor İçin 

Batarya Düzeni 
14S1P 14S1P 28S3P 12S1P 

Pil Ömrü (dk) 12 3 5 2 

Birim Ağırlık (g) 2570 2674 331 928 

Toplam Ağırlık (kg) 36 37,5 28 11,2 

Tablo 3: Batarya modellerinin Emrax 188 için hesaplanmış değerleri 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere pil ömrünün ve ağırlığının en optimal olduğu model Foxtech 

Diamond 6S’tir. 6 motor için bataryaların toplam ağırlığı 216 kg’dır.  Karada gitmek için güç 

verecek motorun ve diğer elektronik sistemlerin enerji ihtiyacı da hesaplandığında toplam 

batarya ağırlığı 230 kg’a ulaşmaktadır. 

 

2.3-3. Kontrol Sistemleri 

Aracın tüm sensörleri, motorların hız kontrol sistemleri ve diğer elektronik sistemler ana 

kontrol sistemine bağlıdır. Yapay zekâ ile güçlendirilmiş yol bilgisayarı ana kontrol sistemi 

üzerinden aracı yönetebilmektedir. Bu sayede araç tam otonom çalışabilmektedir. Ayrıca 

kontrol sisteminden sürüş ve uçuş verilerini toplayan yol bilgisayarı makine öğrenmesi ile 

aracın verimliliğini arttırabilmektedir. 



8 

 

2.3-4. Aviyonik 

Tulpar’da aviyonik yüksek hızda güvenilir haberleşmeyi sağlayan gelişmiş iletişim 

sistemlerini, yüksek doğrulukta seyrüsefer sistemlerini, otonom sürüş destekli uçuş kontrol 

sistemlerini, çarpışma önleyici güvenlik sistemlerini ve rüzgâr makası, türbülans ve yıldırım 

tespiti yapabilen meteoroloji sistemlerini kapsamaktadır. 

 

3. TASARIMIN KULLANICIYA SAĞLADIĞI FAYDALAR 

• Hem karada hem havada kullanılabilir olması 

Kullanıcı yakın mesafelere gitmek istediğinde Tulpar’ı karadan kullanabilmektedir. Böylece 

hem yakıt tasarrufu sağlanır hem de havalanmak için yeterli alanın bulunmadığı bölgelerde 

araç karadan sürülebilir.  

 

• Kanatların sağladığı kaldırma kuvveti ile enerji verimliliği 

Kullanıcı uzak mesafelere gitmek istediği zaman aracın kanatlarının sağladığı taşıma 

kuvvetinden yararlanabilir. Böylece aynı enerji miktarı ile daha uzun mesafelere gidebilir.  

 

• Fazladan itki motorları 

Tulpar uçuş için tiltrotor tipi 6 motora sahiptir. Kalkış ve inişlerde 4 motorunu 

kullanmaktadır. Kanatlarda konumlandırılmış diğer iki motor ise sonradan kaldırma ve seyir 

kuvvetlerine destek olur. Fazladan itki motorları hem güvenlik hem de hız açısından önem arz 

etmektedir. Motorların herhangi birinin çalışmayı durdurması gibi tehlikeli durumlarda ek itki 

motorları devreye girer ve araç güvenli iniş gerçekleştirebilir. Kullanıcı hedefine daha hızlı 

ulaşmak istediğinde ise ek itki motorları kalkışta ve uçuş esnasında gerekli gücü 

sağlayabilmektedir. 

 

• Katlanabilir kanat tasarımı 

Kanatları katlandığında Tulpar’ın boyutu kara trafiği için gerekli olan azami boyut sınırını 

geçmemektedir. Böylece kullanıcı aracı kara trafiğine açık alanlarda kullanabilir. Katlanabilir 

kanat tasarımı araçta daha büyük kanatlar kullanılabilmesine olanak sağlamıştır. Kanatların 

sahip olduğu büyük yüzey alanı uçuş verimliliğini arttırmaktadır. Bu da kullanıcının aynı 

enerji miktarı ile daha uzak mesafeye gidebilmesini sağlar. 
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• Tiltrotor tipi uçuş motorları 

Aracın tiltrotor tipi uçuş motorları dikey kalkış ve dikey inişe olanak tanır. Böylece kullanıcı 

kalkış ve iniş için geniş alanlara ihtiyaç duymaz. Havada açılarını değiştirebilen motorlar 

aracın manevra kabiliyetini arttırmaktadır.  

 

4. TASARIMIN ÖZGÜN YÖNLERİ 

Son yıllarda birçok şirket ve startup çeşitli uçan araçlar geliştirmektedir. Tulpar’ın özgün 

yönlerine ve muadilleri ile hangi konularda ayrıştığına daha iyi değinebilmek için uçan 

araçların neye göre sınıflandırıldığı bilmemiz gerekmektedir. EVTOL News [9] sitesine göre 

uçan araçlar itiş yöntemine göre 5 sınıfa ayrılmaktadır:  

 

• Vectored Thrust: Kaldırma ve seyir kuvvetini tek bir itki sistemi ile karşılayan uçan 

araçlardır. Bu itki sistemini kullanan araçlar aracın hızını itiş yönünü manipüle ederek 

kontrol etmektedirler. 

• Lift + Cruise: Kaldırma ve seyir kuvveti için iki farklı itki sistemi bulunduran uçan 

araçlardır.  

• Wingless: Multikopter olarak da adlandırabileceğimiz bu tip uçan araçların kanatları 

bulunmamaktadır. Kaldırma ve seyir kuvvetlerini sadece motorları ile sağlayan bu tip 

uçan araçlar uzun mesafe için uygun değildirler. 

• Hoverbike: Multikopterlerin motosiklet şeklindeki tasarımıdır. Tek kişilik yolcu 

kapasitesine sahip bu araçlar oldukça küçük boyuttadırlar. 

• eHelo: Geleneksel helikopterlerin elektrikli biçimidir.  

 

Tulpar uçuş verimliliğini arttırmak için itki sistemlerini farklı kombinasyonlarda 

kullanabilmektedir. Kısa mesafe uçuşları için vectored thrust sınıfı bir araç gibi davranır ve 

kaldırma ve seyir kuvvetlerini sadece tiltrotor tipi motorlarıyla sağlar. Normalde 4 motor ile 

kalkış yapan araç, kullanıcı hedefine daha hızlı gitmek istediğinde kalkışını 6 motoru ile de 

gerçekleştirebilmektedir. Uzun mesafe uçuşlarında araç havalandıktan sonra kanatlardaki 2 

motor kaldırma kuvvetine destek olurken diğer 4 motor seyir kuvvetine destek olurlar. Uzun 

mesafe uçuşların için iki farklı itki sistemi kullanan araç lift + cruise sınıfına dahil edilebilir. 
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Tulpar’ın uzun ve yakın mesafeli operasyonlar için farklı çözümler sunarak uçuş verimliliğini 

arttırması aracı muadillerinden ayrıştırmakta ve özgün kılmaktadır. 

 

Vectored thrust ve lift + cruise sınıfındaki araçların büyük çoğunluğu kanatların sağladığı 

taşıma kuvvetinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla sadece uçmak için tasarlanmışlardır. 

Tulpar’ı özgün kılan diğer bir özellik katlanabilir kanat tasarımıdır. Uçuş verimliliğini arttıran 

bu tasarım sayesinde kanatların seyir kuvvetinden faydalanılır ve kanatlar kapatıldığında araç 

karada da kullanılabilir. 

 

  

Şekil 1: Vectored thrust sınıfındaki araçlar. Soldan sağa Lilium Jet [10] ve Joby S2 [11]. 

Tulpar’ı bu araçlardan ayıran en önemli özellik katlanabilir kanat tasarımı ile karada da 

kullanılabilmesidir. 

 

 

Şekil 2: Solda Aeromobil 5 [12] (Lift + cruise sınıfı), sağda Baykar Cezeri [13] (Wingless 

sınıfı). Aeromobil 5 katlanabilir kanatlara sahip olsa da yedek itki sistemi bulunmamaktadır. 

Tulpar’ın 4 motoruna ek olarak kanatlarında bulunan 2 motoru ile de kaldırma kuvveti 

sağlayabilmesi onu Aeromobil 5’e oranla daha güvenli yapar. Cezeri yakın mesafeler için 

uygun bir uçan arabadır. Tulpar farklı itki kombinasyonları ile hem yakın mesafe hem de uzak 

mesafe uçuşları için kullanılabilmektedir. Bunların yanında karada da sürülebilmesi Tulpar’ı 

Cezeri ve diğer multikopterlere karşı daha avantajlı kılar. 
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Şekil 3: Solda bir hoverbike olan rWing [14], sağda eHelo sınıfından Pal-V Liberty [15]. 

rWing ve diğer hoverbike’ların yedek itki sistemleri bulunmamaktadır. Ayrıca yolcu 

kapasiteleri tek kişi ile sınırlıdır. Tulpar iki yolcu kapasitesi ve yedek itki sistemleri ile 

hoverbike’lardan daha avantajlıdır. Pal-V Liberty bir cayrokopterdir. Cayrokopterlerin 

kaldırma kuvvetini üst kısımda bulunan tek rotor sağlamaktadır. Bu sebeple cayrokopterler 

oldukça sesli çalışmaktadır. Ayrıca kalkmaları için hız kazanmaları gerekmektedir. Tulpar 

çoklu motor yapısı ile hem sessiz çalışır hem de hız kazanmaya gerek duymadan dikey kalkış 

gerçekleştirebilir. 

 

5. ÜRETİLEBİLİRLİK 

Tulpar’ın monokok gövdesi karbon fiber ve epoksi takviyeli kompozit malzemeden 

oluşmaktadır. Kompozit malzemeyi üretmek için otoklav vakum torbalama yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntemin tercih edilme nedeni karmaşık şekillere eşit basınç ile 

uygulanabilmesidir. Bu da monokok gövdenin yükü eş oranda paylaşabilmesi için oldukça 

önemlidir.  Kabini güçlendirmek için tercih edilen alüminyum alaşımı kompozit malzeme ile 

birleştirmek için kompresyon kalıplama işlemi uygulanmaktadır.  

 

Tulpar’ın alt sistemlerini oluşturan parçaların tamamı günümüzde üretilmektedir. Aracın alt 

sistemlerinde belirtildiği üzere (Bölüm 2) kullanılan motor, pervane ve batarya şu anda satışta 

olan modellerdir. Aracın özellikleri bu parçalara dayanarak belirlenmiştir ve hesaplamalar bu 

parçaların değerlerine göre yapılmıştır. Bu bakımdan gerçekçi sonuçlar elde edilmiştir. Aracı 

özgün kılan özellikler ise ufak modifikasyonlar ile sağlanması Tulpar’ı üretilebilirlik 

konusunda öne çıkarmaktadır. 
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6. GÜÇ-İTKİ-TAHRİK SİSTEMLERİNİN GÜVENLİĞİ 

Uçan arabaların güç-itki-tahrik sistemlerinin stabil çalışması uçuş güvenliğinin sağlanması 

açısından büyük önem arz etmektedir. Sistemlerin stabilitesinin dışında sunulacak olan 

yedeklik çözümleri güvenliği azami seviyeye çıkartacaktır. 

 

Tulpar güç-itki-tahrik sistemlerinin güvenliğini sağlamak için dağıtılmış elektrik itki sistemini 

(distributed electric propulsion) kullanmaktadır. Bu sistemde aracın itki sistemleri 

birbirleriyle mekanik bir bağlantı içerisinde değildir ve ortak bir güç kaynağı kullanılmaz 

[16]. Her motor gücünü ayrı güç kaynağından almaktadır. Böylece bataryada yaşanan bir 

problem güç-itki-tahrik sistemlerinin tamamını değil sadece bağlı olduğu motoru etkiler. 

Dağıtılmış elektrik itki sisteminin bir diğer avantajı ise itkinin birçok motor ile sağlanmasıdır. 

Tulpar’ın itki için 6 motoru bulunmaktadır. Bu motorlardan 4’ünün aracı taşıyabilecek güçte 

olması motorlardan herhangi birinin arızalanması durumunda aracın güvenli bir şekilde iniş 

yapabilmesine olanak tanır.  

  

7. GÜRÜLTÜ AZALTMA 

Gürültü uçan araçların en büyük problemlerindir birisidir. Uçan arabaların yaygınlaşması ile 

artacak gürültü problemi özellikle şehirsel bölgelerde büyük bir ses kirliliğine yol açacaktır. 

Uçan araçların yaydığı gürültüyü azaltmak için aktif ve pasif gürültü azaltma yöntemleri 

kullanılmaktadır. Şekil 4’te de görüldüğü üzere aktif gürültü azaltma yönteminde mevcut 

gürültüye zıt bir ses dalgası üretilir ve bu dalga mevcut gürültüde parazite yol açıp gürültüyü 

azaltır. Pasif gürültü azaltma yönteminde ise mevcut gürültüyü azaltmak için gürültü emici 

malzemeler ve gürültü yalıtım malzemeleri kullanılır [17]. 

 

7.1- Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

Tulpar yolcu kabin içi gürültüsünü azaltmak hem aktif hem de pasif gürültü azaltma 

yöntemlerini kullanır. Kabine ulaşan gürültüyü asgari seviyeye indirgemek için kabinin dış 

yüzeyi, içi poliüretan köpükle dolu bal peteği yapısındaki lifli polimer panel ile kaplanmıştır. 

Bu kaplama yöntemi helikopterlerdeki kabin içi gürültüsünü azaltmak için kullanılmaktadır 

ve gürültü azaltmada en iyi sonucu vermektedir [18]. 
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Şekil 4: Aktif gürültü azaltma 

 

Yolcuların çevresel sesi duyabilmeleri için hibrit gürültü azaltma yöntemi kullanılmıştır. Bu 

yöntemde Tulpar’ın motor sesleri ayrı mikrofonlarla kaydedilir. Aracın altında 

konumlandırılmış diğer bir mikrofon ise genel dış sesi kaydeder. Aktif gürültü azaltma ve 

LMS filtresi uygulanarak ses kayıtları işlenir. Motor seslerinin kayıtları kullanılarak zıt bir ses 

dalgası oluşturulur ve dış ses kayıtlarına uygulanır. Böylece dış ses kayıtları motor sesinden 

arındırılmış olur. Oluşan yeni ses kaydı daha temiz bir ses elde etmek için spektral çıkartma 

(spectral subtraction) ile işlenir. Elde edilen temiz ses yolculara kulaklıkları vasıtasıyla iletilir. 

Bu sayede yolcular motor seslerini duymadan dış sesleri duyabilirler. Bu yöntem 

drone’lardaki motor seslerini engellemek için de kullanılmaktadır. [17] 

 

7.2- Çevresel Gürültü 

Tulpar’ın yaydığı çevresel gürültüyü azaltmak için motorlar aracın en üst kısmında 

konumlandırılmıştır. Motorların sesleri aktif ve pasif gürültü azaltma yöntemleri ile asgari 

düzeye indirgenir. Pasif gürültü azaltma yöntemi olarak gövdedeki titreşimleri absorbe etmek 

için motorlar titreşim emici viskoelastik poliüretan tabaka ile kaplanmıştır. Ayrıca aracın tüm 

pervaneleri senkron çalışmaktadır. Bu da ek pervane gürültüsünü önlemektedir. 

 

8. SEYRÜSEFER SİSTEMİ 

Hava trafiğini güvenli bir şekilde sağlamak için uçan arabaların hızları ve konumları oldukça 

hassas sistemlerle yüksek doğrulukta ölçülmelidir. Tulpar gereken yüksek hassasiyetli 

ölçümleri elde edebilmek için yer istasyonu menzilindeyken RTK (Real Time Kinematics)’yı 

ve Galileo uydu seyrüsefer sistemlerini kullanır. 
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8.1- Yer İstasyon Temelli 

Yer istasyonları menzillerindeki alıcıların konumlarını uyduların da yardımıyla yüksek 

doğruluk ve hızda ölçebilirler. Yer istasyon ve uydu temelli seyrüsefer sistemlerinin 

karşılaştırmasını gösteren grafikte (Şekil 5) görüldüğü üzere yaklaşık 5 cm ile en yüksek 

doğruluğu RTK ve PPP (Precise Point Positioning) sağlamaktadır. RTK sabit bir yer 

istasyonunun hem alıcı hem de bir uydu ile iletişimi ile hesaplanmaktadır [19].  PPP ise uydu 

temelli bir seyrüsefer sistemidir ve uyduların yörünge konumlarını ve saat farklarını kullanır. 

PPP’nin RTK’ya göre avantajı yer istasyonundan bağımsız çalışabilmesidir. Bir uçan araba 

için bu oldukça cazip gelse de PPP’nin yakınsama süresi oldukça uzundur (10 cm ve altı 

konum doğruluğu için yaklaşık 50 dakika) [20]. RTK’nın azami performansa ulaşması ise 

çoğu zaman bir dakikadan daha kısa sürer [21]. Uçuş trafiğinin yüksek olduğu bölgelere 

kurulan yer istasyonları ile uçan arabaların konumları RTK sayesinde yüksek doğruluk ve 

hızda ölçülebilir. Tulpar yer istasyonunun menzilinde iken konumunu RTK ile 

hesaplamaktadır. 

 

Şekil 5: GNNS Kıyaslaması [22] 

 

8.2- Uydu Temelli 

Yer istasyonlarının menzil sınırı uydu temelli konumlandırma sistemleri ile tamamen 

kaldırılabilir. Bu sistemlerin menzil sınırı olmasa da daha düşük seviyede doğruluk sağlarlar 

ve azami performansa ulaşabilmeleri daha uzun sürer.  Günümüzde en çok kullanılan 

seyrüsefer sistemi ABD menşeili GPS’in standart doğruluğu 15 metredir [23]. Bu oran yer 

istasyonları ile 3 metreye kadar düşürülebilmektedir. Rus menşeili bir diğer seyrüsefer sistemi 

olan GLONASS’de ise bu değerler yatayda 10, dikeyde 15 metredir [24]. Avrupa Birliği’nin 

2016’da hayata geçirdiği Galileo seyrüsefer sisteminin çift frekans bandında doğruluk 

seviyesi yatayda 8, dikeyde 4 metredir. Galileo seyrüsefer sisteminin PPP (Precise Point 
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Positioning) yöntemiyle desteklenmesi ile doğruluk seviyesi desimetre seviyesinde olacağı 

öngörülmektedir [25]. Bütün bu uydu seyrüsefer sistemleri değerlendirildiğinde Tulpar için en 

optimal çözüm Galileo seyrüsefer sistemidir. 

 

9. GÜVENLİK VE EMNİYET ÇÖZÜMLERİ 

Uçan arabaların uçuş güvenliği hem yolcular hem de hava trafiği altında bulunan insanlar için 

büyük önem teşkil etmektedir. Uçuş güvenliğini sağlamak için uçan arabalar birbirleri ile 

iletişimde olmalı, rotalarını diğer araçları da kapsayacak şekilde belirlemelidir. Ayrıca araç 

bakımlarının düzenli olarak yapılması olası arızaları asgari seviyeye indirgeyecektir.  

 

Uçan arabalarda siber güvenliğin sağlanması da en az uçuş güvenliği kadar önemlidir. Olası 

bir siber saldırı aracın kontrolünün kaybedilmesine yol açabilir. Bu sebeple uçan arabaların 

elektronik sistemlerinde güvenlik sağlanmalı, tespit edilen açıklar uzaktan güncellemeler ile 

kapatılmalıdır. 

 

9.1- Uçuş Güvenliği 

Tulpar’ın uçuş güvenliğini sağlamak için çoklu motor sistemi kullanılmıştır. Araçta bulunan 6 

motor hedefe göre belirlenecek senaryoya göre kaldırma ve seyir kuvvetini oluşturur. 

Tulpar’ın 4 motoru aracı uçurabilecek güçtedir. Bu sayede 6 motordan herhangi birinin 

arızalanması durumunda araç bu 4 motorun sağladığı kaldırma kuvveti ile uçuşunu 

sürdürebilir. Ayrıca kanatların kaldırma kuvvetini de kullanabilen Tulpar havada süzülerek 

uygun alanlara güvenli iniş gerçekleştirebilmektedir. 

 

9.2- Siber Güvenlik 

Uçan araçların konum doğruluğu hava trafiğinin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için 

büyük önem arz etmektedir. Sinyal aldatma (spoofing) ya da sinyal karıştırma (jamming) gibi 

siber saldırılar konum doğruluğunun kaybedilmesiyle uçuşu tehlikeye sokabilir.  

 

Sinyal aldatma çeşitli uydular yardımıyla araca gidecek olan seyrüsefer sinyallerinin yeniden 

oluşturulmasıdır. Eğer araç yeni sinyalleri eskisinden ayırt edemezse sahte konum bilgileri ile 

farklı bir yerdeymiş gibi gösterilebilir. Tulpar’ın seyrüsefer sistemindeki sinyal aldatma 

engelleyici (Anti-spoofing) modüller uydu ile araç iletişimini güvenli hale getirir. Şifrelenmiş 
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iletişim sadece alıcı ve vericinin sahip olduğu anahtar ile çözümlenmektedir. Böylece sahte 

sinyaller aracın konumunu değiştiremez. 

 

Sinyal karıştırma alıcının uydudan gelen sinyalleri algılamasını engelleyen parazit bir sinyalin 

varlığından kaynaklanır. Parazit sinyal engellenemezse uçan araba konumunu belirleyemez ve 

uçuş tehlikeye girer. Tulpar’ın parazit sinyalleri engelleyebilmesi için alıcısına filtre 

uygulanmıştır. Filtre aracın sadece ihtiyaç duyduğu sinyallere ulaşmasını sağlamaktadır [26]. 

 

  

Şekil 6: Solda sinyal aldatma, sağda ise sinyal karıştırma prensipleri gösterilmiştir [26]. 

 

Tulpar’ın doğru veriyi toplaması ve depolamasındaki güvenlik risklerini engellemek için 

yapay zekâ kullanılmaktadır. Makine öğrenmesi yöntemlerini kullanan akıllı yol bilgisayarı 

sistemdeki anomalileri tespit edebilmekte ve saldırıları önleyebilmektedir. Ayrıca güvenlik 

açıklarının giderilmesi ve sistemin iyileştirilmesi için düzenli güncelleştirmeler 5G üzerinden 

sağlanmaktadır.  

 

10. SEYRÜSEFER, İNİŞ KALKIŞ YÖNTEMLERİ 

Tulpar tiltrotor tipi motorları ile dikey kalkış ve dikey iniş yapabilmektedir. Kullanıcının 

tercihine göre belirlenen senaryo ile kalkışı 4 veya 6 motorunu kullanarak gerçekleştirebilir. 

Kalkıştan önce akıllı yol bilgisayarı yakınlık sensörleri ile çevrenin, meteoroloji sensörleri ile 

de havanın kalkışa uygun olup olmadığını denetler. Ardından rota oluşturulur ve seyrüsefer 

sistemleri ile rotanın uygunluğu çevrimiçi hava trafik denetim sistemi ile denetlenir. Onay 

çıktıktan sonra Tulpar kalkışını gerçekleştirir. Araç uzun rotalarda uçuş verimliliğini arttırmak 

için kanatlarını açar.  

 

Araç uçuş esnasında uygun yer istasyonu menzili içinde ise konumunu RTK ile belirlemektir. 

Yer istasyonu menzili içinde olmadığı durumlarda konumunu Galileo seyrüsefer sistemleri ile 

belirler. Konumlandırma servisleri aracın konumunu anlık olarak çevrimiçi hava trafik 
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denetimi ile paylaşır. Böylece diğer uçan araçların rotaları Tulpar’ın rotası ile çakışmaz. 

Aviyonikteki trafik uyarı ve çarpışma önleyici sistem aktif radar ile diğer uçan arabaları 

denetler. Düşük tehlike durumlarında sürücüye ne tarafa doğru manevra yapması gerektiğini 

bildiren sistem yüksek tehlikede otonom yol bilgisayarı ile manevrayı kendi gerçekleştirir.  

 

Araç hedefine kanatları açık bir biçimde ulaşmış ise kanatlardaki motorlar durdurulur ve 

kanat katlanır. Dikey iniş için aracın altında yer alan yüksek çözünürlüklü kameralar görüntü 

işleme yöntemleri ile iniş yapılacak alanının uygunluğunu denetler ve dikey iniş 

gerçekleştirilir.  

 

11. PERFORMANS DEĞERLERİ 

Tulpar’ın boş ağırlığı 350 kg, taşıyabildiği azami yük ise 200 kg’dır. Aracın 550 kg’ı 

kaldırabilmesi için ağırlığının yaklaşık 1,6 katı itki üretmesi gerekmektedir [27]. Yani tam 

yükte aracı kaldırabilmek için gerekli itki 8624 N’dur. Araç 4 motorla kalkış yapabildiği için 

her motora düşen itki 2156 N’dur. 2. eşitlikte görüldüğü üzere pervane tarafından üretilen itki 

pervanenin çapına ve 3. eşitlikte görüldüğü üzere motor tarafından pervaneye aktarılan güce 

bağlıdır.  

 

 T = [(π/2) * D2 * ρ *P2]1/3 (2) 

 

• T pervane tarafından üretilen itki (Newton). 

• ρ hava yoğunluğu. (1.225 kg/m3). 

• D pervanenin çapı. 

 

 P = Pc * rpmPf (3) 

 

• P motor tarafından pervaneye aktarılan güç (Watt). 

• Pc pervane katsayısı. 

• rpm pervanenin bir dakikadaki devir sayısı. 

• Pf güç faktörü. 
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Verilen bilgiler doğrultusunda 62 inç çapa sahip P62*24 model pervane tek bir motora düşen 

itkiyi sağlayabilmektedir. Bu büyüklükteki bir pervaneyi yeteri hızda döndürebilmek için 

yüksek torklu bir motor tercih edilmelidir. 50 N*m torka sahip Emrax 188 bu pervaneyi 

döndürebilecek güçtedir. Dakikada 6500 devir dönebilen Emrax 188’in gücü 29 kW’dır. 

Tulpar’ın sahip olduğu 6 motor toplamda 174 kW’lik güç sağlamaktadır. 

 

Tulpar uzun mesafeli operasyonlarda kanatlarını kullanarak uçuş verimliliğini arttırmaktadır. 

Kanatların yüzey alanı kaldırma kuvvetini belirler [28]. Ayrıca kanatın uzunluğu ve genişliği 

aracın daha iyi süzülebilmesini sağlar. Kanatların sağladığı kaldırma kuvveti 4. eşitlik ile 

hesaplanmaktadır. 

 

 L = ((ρ * V2) / 2) * A * Cl (4) 

 

• L kanatların kaldırma kuvveti (Pound) 

•  ρ mevcut irtifadaki hava yoğunluğu (1000 metrede 0.0022). 

• V aracın saniyedeki hızı (ft / s). 

• A kanatların yüzey alanı. Tulpar için 68 ft2 

• Cl kanatın şekil ve açısına göre belirlenen kaldırma katsayısı. Yaklaşık değeri 0,8 

 

Yukarıdaki eşitliğe göre (Eşitlik 4) kanatların yaklaşık 550 kg yükü kaldırabilmesi için aracın 

hızı 142 km/s olmalıdır. Günümüzde planörlerin hızları 200 km/s’yi geçmektedir. Tulpar o 

kadar hızlı süzülemese de kanatları sayesinde uçuş verimliliğini arttırmakta ve uzun mesafe 

operasyonların için uygun hale gelmektedir. 

 

Lityum iyon bataryalar Tulpar’ı 16 dakika boyunca uçurabilmektedir. Aracın 1000 metre 

irtifaya çıkabilmesi için gerekli hız 5. eşitlik ile hesaplanmaktadır. 

 

 v = (2 * (T – mg) / (ρ * D * A))1/2 (5) 

 

• T aracı kaldırabilmek için gereken toplam itki kuvveti (8624 N). 

• m aracın ağırlığı (550 kg). 
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• g yer çekimi ivmesi (9,8066 m/s2). 

• ρ hava yoğunluğu. (1.225 kg/m3) 

• D sürüklenme katsayısı. 

• A aracın üst yüzey alanı (Yaklaşık 12 m2) 

5. eşitlikte hız 64 km/sa bulunur. Bu da aracın 1000 m irtifaya yaklaşık 1 dakikada 

çıkabilmesi anlamına gelmektedir. Dış faktörlerin de dahil edilmesiyle bu süre 2 dakikaya 

uzayabilmektedir.  

 d = h / tan(a) (6) 

 

• d menzil (metre) 

• h rakım (metre) 

• a uçuş açısı (Yaklaşık 8 derece) 

 

Tulpar’ın 1000 metre irtifaya ulaştıktan sonraki menzili 6. eşitlik ile hesaplanmaktadır. 

Formülde menzilin asgari yüksekliği uçuş güvenliğinin sağlanması için 300 m alınacaktır. 

Tulpar 1000 metreden 300 metreye 8 derece açı ile seyrettiğinde yatayda yaklaşık 5 km 

gidebilecektir. Bataryalar araca 16 dakika güç verebildiği için 1000 metre irtifaya 2 dakikada 

ulaşan Tulpar süzüldükten sonra 8 kez 1000 metre irtifaya ulaşabilmektedir. Bu da aracın 40 

km menzile ulaşabilmesini sağlamaktadır. 

 

11.1- Yolcu Kapasitesi 

Tulpar iki kişilik yolcu kapasitesine sahiptir. 200 kg taşıma kapasitesine sahip araç ticari yük 

taşımak için de kullanılabilmektedir. 

 

11.2- Yakıt Tipi ve Kapasitesi 

Tulpar gerekli gücü Foxtech Diamond 6S lityum polimer bataryalardan karşılamaktadır. 

Neden bu modelin seçildiği alt sistemlerde batarya başlığı altında (Bölüm 2.3.2) detaylı bir 

biçimde açıklanmıştır. Her birinin kapasitesi 30 Ah olan bataryalar toplamda 230 kg 

ağırlığındadır. Bu bataryalar azami güçte aracı 16 dakika uçurabilmektedir. Kanatların 

kaldırma kuvveti de dahil edildiğinde aracın uçuş süresi 48 dakikaya ulaşmaktadır. 
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11.3- Kalkış ve Uçuş İçin Gerekli Güç 

Aracın toplam ağırlığı 550 kg’dır. Bu ağırlığı kaldırabilmek için ortalama 1,6 kat itki 

gerekmektedir. Bu da aracı kaldırabilmek için 8624 N’luk itkiye ihtiyaç duyulduğu anlamına 

gelmektedir. Kalkış 4 motor ile yapılabilmesi için her motorun 2156 N itki üretmelidir. 2. ve 

3. denklemler göz önünde bulundurulduğunda Emrax 188 sahip olduğu 29 kW güç, 50 N*m 

tork ve dakikada 6500 devir sayısı ile 62 inçlik P62*24’e güç verdiğinde aracı uçurabilmek 

için gerekli itkiyi üretmiş olur.  

 

11.4- Ağırlık Kırılımı 

Bileşenler Malzeme Ağırlık (kg) % Ağırlık 

Emrax 188 Motor (6 adet) - 42 7,6 

P62*24 Pervane (6 adet) 
Karbon fiber ve epoksi 

takviyeli kompozit 
3 0,5 

Golden Motor HPM10KW - 17 3,1 

Monokok Gövde ve Kanatlar 
Karbon fiber ve epoksi 

takviyeli kompozit 
50 9,1 

Aviyonikler  10 1,8 

Batarya  230 41,8 

Boş Ağırlık 350 63,6 

Yük Ağırlığı  200 36,4 

Toplam Ağırlık 550 100 

Tablo 4: Aracın bileşenleri ve ağırlıkları 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere aracın toplam ağırlığı 550 kg’dır. Bu ağırlığı taşıyabilmek için 

azami boyutta pervane tercih edilmiştir. Çapı 62 inç (1,57 m) olan P62*24 pervaneler Emrax 

188 motorların verdiği güç ile aracı taşıyabilecek itkiyi oluşturabilmektedir. Aracın 

kanatlarının yüzey alanı kaldırma kuvvetini oluşturmaktadır. Kanadın uzunluğu ve genişliği 

ise kaldırma-sürüklenme oranını (lift to drag ratio) belirler [29]. Tulpar’ın kanat yüzey alanı 

toplamda 8m2dir. Bu büyükteki kanatlar araç için yeterli kaldırma kuvvetini oluşturacaktır. 

Uçuş stabilitesini arttırmak için kanatlar ağırlık merkezinin üstüne konumlandırılmıştır. 
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12. MALİYET 

12.1- Sabit Maliyet 

Bileşen Miktar Birim Fiyatı (TL) Toplam Fiyat (TL) 

Emrax 188 Motor 6 adet 30.000 180.000 

P62*24 Pervane 6 adet 5.000 30.000 

Golden Motor 

HPM10KW 

1 adet 9.500 9.500 

Karbon fiber ve 

epoksi takviyeli 

kompozit malzeme 

Yaklaşık 25 m2 1.500 (m2 başına) 37.500 

2024 Alüminyum 

alaşım 

Yaklaşık 2 m2 800 (m2 başına) 1600 

Foxtech Diamond 6S 

Batarya 

88 adet 4000 352.000 

Elektronik Sistemler - - 350.000 

Diğer   100.000 

Toplam Fiyat 1.060.600 

Tablo 5: Tulpar’ın bileşen fiyatları 

Tulpar’da kullanılan bileşenler toplamda 1.060.600 TL tutmaktadır (Tablo 5). Aracın üretim 

bedeli fiyata dahil edildiğinde aracın birim fiyatı 1.210.000 TL’ye çıkmaktadır. Kâr oranları 

ve diğer bedeller de eklendiğinde satış fiyatı 2.000.000-2.500.000 TL aralığında olacaktır.   

 

12.2- Değişken Maliyet 

Aracın bataryalarının tam dolumu 51 TL tutmaktadır (1 kWh 0,71 TL baz alınmıştır). Aracı 

günde yaklaşık 1 saat kullanmanın ise bedeli aylık 6120 TL’dir. Aracın düzenli bakımları da 

eklendiğinde Tulpar’ın aylık masrafı 10.000 TL civarında olacaktır. 
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13. GEREKSİNİM DOĞRULAMA METOTLARI 

İSTER GEREKSİNİM DOĞRULAMA 

Uçuş süresi 

kullanıcının 

isteğine göre 

optimize 

edilmelidir. 

Optimizasyon için 

araçta ek itki 

elemanları 

bulunmalıdır. 

Kullanıcı hedefine daha hızlı varmak istiyorsa 4 

motor dışında 2 motor da kalkış ve uçuş için 

kullanılmalıdır. Kullanıcı enerji tasarrufu 

yapmak istiyorsa kanatların taşıma kuvvetinden 

mümkün olduğu kadar fazla yararlanılmalıdır. 

Kullanıcının kötü 

hava koşullarında 

uçması 

önlenmelidir. 

Araca rotayı kontrol 

edecek meteoroloji 

sistemleri entegre 

edilmelidir. 

Akıllı sürüş bilgisayarı meteoroloji sistemlerini 

kullanarak kullanıcı rotasını düzenli olarak 

kontrol etmeli, olumsuz hava koşulunun 

bulunduğu bölgelerde alternatif rota 

tavsiyelerinde bulunmalıdır. 

Kullanıcının 

diğer uçan 

arabalarla 

çarpışması 

önlenmelidir. 

Araca çevredeki diğer 

uçan arabaları 

belirleyecek radar 

sistemi eklenmelidir. 

Tehlike durumlarında 

kullanıcı 

uyarılmalıdır. 

Bu radar sistemi uçan arabaları 360 derece 

tespit edebilecek nitelikte olmalıdır. Radar 

verilerine göre yol bilgisayarı kullanıcıya 

manevra tavsiyelerinde bulunabilmeli, gerekirse 

kendisi manevra yapabilmelidir. 

Araç uçuş hızını 

aniden 

düşürebilmelidir. 

Aracın kanatlarına 

rüzgarlık 

eklenmelidir. 

Rüzgarlık aracın hızını ani bir şekilde 

kesebilecek boyutlarda olmalıdır. 

Araç karanlık 

havalarda fark 

edilebilir 

olmalıdır. 

Aracın en uç 

noktalarına ışıklar 

eklenmelidir. 

Işıklar uzak mesafelerden fark edilebilir 

nitelikte olmalıdır. 

Kullanıcı kabinde 

güvenle 

seyredebilmelidir. 

Araca kullanıcıyı 

tutacak emniyet 

kemerleri ve air bag 

entegre edilmelidir. 

Kullanıcı aracı 

uçurmadan önce kask 

takmalıdır.  

Emniyet kemeri kullanıcıyı sabit tutacak 

sağlamlıkta olmalıdır. Aracın ani yavaşlama 

durumlarında air bag kullanıcının kafasını 

koruyacak güç ile patlamalıdır. Araç için tercih 

edilen kask hem hafif hem de sağlam olmalıdır. 

Kullanıcı kaska entegre edilecek mikrofon ile 

iletişim sağlayabilecektir. 
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14. TASARIM GÖRSELLERİ 
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