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1. TASARIMIN GENEL TANIMI 

Aracımız Tulpar’ı tasarlarken katil balinalardan ve yusufçuklardan esinlendik. Aracımızın 

tasarımı helikopteri andıran, tepesinde ve kuyruğunda birer adet pervane bulunduran bir şekildedir 

ve kuyruktaki pervanenin üzerinde acil durumlar için paraşüt bulunmaktadır. Ayrıca aracın arka 

tekerleklerinde de pervane bulunmaktadır ve araç uçuş moduna geçerken arka tekerlekler 

katlanarak pervane formuna geçmektedir. Araca giriş ve çıkış, üçe bölünmüş ön camın iki 

yanından gerçekleştirilmektedir. Araç uçuş modunda tam otonom çalışır. Karada iken ise isteğe 

bağlı olarak otonom ya da kullanıcı kontrolünde kullanılabilir. Elektrik gücüyle çalışan indiksiyon 

motoruna sahip aracımızın dış kaplamasında ise yalıtım özelliği çok iyi olan honeycomb 

kullanılmıştır.  

 

2. TASARIMIN ALT SİSTEMLERİ 

2.1. Batarya Yönetim Sistemi 

Aracın batarya ve hücre modüllerini korumak, bataryanın uygun gerilim ve sıcaklık 

aralığında çalıştırılmasını sağlamak, bataryanın ömrünü uzatıp verimini artırmak ve bataryanın 

kalan doluluk miktarını belirleyerek batarya yönetimini sağlayacak olan sistem batarya yönetim 

sistemidir. Farklı türleri bulunan bu sistemden aracımız için anakart-yardımcı kart (master-slave) 

batarya yönetim türü kullanılacaktır. Burada ölçümler yardımcı kartta, veri işleme ve araç ile 

haberleşme ana kartta yapılır. Haberleşme kısmında CAN haberleşme protokolü kullanılır. Bu 

protokol sayesinde motor, frenler, çeşitli sensörler gibi birimler arasında onlarca kablo yerine 

sadece iki kablo kullanılmaktadır. Araç bu sayede kablo yumağı yerine bir kablodan yazılım 

kontrollü veri transferini sağlamıştır. Yardımcı kartta yapılan ölçümler şunlardır: gerilim ölçümü 

(Hücre gerilimi, modül gerilimi, batarya gerilimi ölçülmelidir.), mümkün olduğunca çok noktadan 

sıcaklık ölçümü, akım ölçümü ve şarj ölçümüdür. Bu ölçümlerden akım ölçümü, hall sensörleri 

vasıtasıyla gerçekleştirilir. Sıcaklık ve gerilim ölçümü ise akıllı akü sensörleri ile gerçekleştirilir.  

Şarj ölçümü ile bataryada kalan enerji belirlenir. Şarj ölçümü uygulaması daha basit ve 

hızlı olduğu için coulomb sayma yöntemi ile gerçekleştirilir. Bu yöntem kalan batarya kapasitesini 

belirlemek için bataryaya giren ve çıkan akımları ölçer ve bu akımların toplamsal olarak 

hesaplanmasıyla göreceli soc bilgisini verir. Bataryanın şarj durumunun tam olarak belirlenmesi 
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için öncelikle bataryanın çalıştığı zamandaki başlangıç soc’si (SoC, bataryada geri kalan enerjiyi 

tanımlamak için kullanılır.) belirlenir. Gerçek şarj durumu bataryaya giren ve çıkan akımın 

başlangıç noktasına göre hesaplanmasıyla bulunabilir. Bataryadan çekilen akımın integrali 

kullanılarak tüketilen kapasite hesaplanır ve bu değer başlangıç kapasitesinden çıkarılarak kalan 

kapasite bulunmuş olur. Yardımcı kart bu ölçümleri yaptıktan sonra anakart bu verileri işler ve 

araca CAN operatörü ile aktarır. Araca gelen bilgilere göre yakıt ilavesi ya da duruma göre 

bataryaya herhangi bir müdahalede bulunulur. Bu sayede batarya en verimli, sağlıklı ve güvenli 

şekilde kullanılır.  

 

2.2. Soğutma Sistemi  

Aracımızdaki pillerin soğutulması sıvı soğutmalı bir sistem ile gerçekleşecektir. Araçtaki 

piller metal bir kasayla çevrelenecek ve içinden boru hattı geçirilecektir. Bu hat radyatöre bağlıdır. 

Sıvı, radyatör ve pil arasında devridaim eder. Bu sayede batarya ısınması, batarya erimesi gibi 

sorunlarla karşılaşılmayacaktır.  

 

2.3. Paraşüt Sistemi  

Araç uçuş modundayken motor sorunu, pervane sorunu, dişli grup sorunları ya da uçuşa 

engel olabilecek herhangi bir sorun ile karşılaştığında kuyruğunda bulunan pervanenin üzerinde 

duran paraşüt yapay zekanın komutu ile açılır. Paraşüt açılmadan önce aracın ikiye ayrılmayacak 

olmasının sebebi aracın kalan kısmının yere sert bir şekilde düşmesini engelleyerek yolcu 

hayatının kurtarıldığı gibi aracın düşüşten en az hasar ile ayrılmasıdır. Bu sayede maddi kayıplar 

azalacaktır. Yapay zeka yukarıda bahsedilen sebeplerden biri tespit edildiğinde açılma komutunu 

paraşüte gönderir. Pervanede meydana gelebilecek kırılma ya da kopma gibi sorunların tespiti için 

pervanelerin etrafına konulan kızılötesi sensörler kullanılacaktır. Kızılötesi sensörlerden gelen 

veriye göre pervanelerden birinin yerinde olmadığı ya da pervanelerin parçasının koptuğu tespit 

edilirse yapay zeka devreye girerek paraşüte açılma komutu verecektir. Motorda ya da motora 

bağlı olarak çalışan dişli gruplarında tehlike arz eden durumların tespiti de kızılötesi sensörler 

tarafından gerçekleştirilecektir. Kızılötesi sensörlerden gelen veriye göre  motorun ya da dişlilerin 

çalışmasında bir sorun olduğu tespit edilirse yine yapay zeka devreye girerek paraşütün açılmasını 
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sağlar. Bunun dışında pervanelerde bulunan ultrasonik mesafe sensörleri sayesinde etrafta başka 

bir araç ya da kuş tespit edildiğinde onlara zarar vermemek amacıyla paraşütün açılması engellenir, 

uygun bir ortam bulununca paraşütler açılır.  

 

2.4. Otonom Sürüş Sistemi  

Uçan arabamız Tulpar otonom yani sürüşünü herhangi bir sürücü ya da yolcuya ihtiyaç 

duymadan kendisi gerçekleştirebilen bir araçtır.  

Aracımız havada tam otonom olarak, karada ise ister otonom ister kullanıcı kontrolünde 

sürüşünü gerçekleştirebilir. Karada giderken otonom kullanım seçeneği eklememizin sebebi 

sürücünün uykusuz olarak yola çıkması gerektiğinde sürüşü kendi kontrolünde gerçekleştirirse 

kaza yapma ihtimalinin büyük oranda artacak olmasıdır. Bu sebeple sürüşün otopilota 

devredilmesi gerekir ve böyle durumlarda olası kaza riski azaltılır. Buna ek olarak uzun 

yolculuklarda ya da başka durumlarda karadan ulaşım gerçekleştiğinde yine otopilot devreye 

girebilir.  

Karadaki kullanımda otopilota geçmek için ya da otopilottan normale geçmek için aracın 

uygulama ekranında bulunan karada sürüş modu değiştirme kısmına 5 saniye basılı tutulur ve 

sonrasında sürüş modunun değiştirilmesinde emin olunup olunmadığı sorulur. Alınan cevaba göre 

sürüş modu değiştirilir. Bu sayede yanlışlıkla modun değişmesi engellenmiş olur. 

Aracımız otonom sürüşünü sensör, gyrosystem, radar, lidar, GPS gibi sistem ve 

teknolojilerden gelen verileri yazılımlar ile analiz edip direksiyon kontrolü, frenleme, hızlanma 

gibi olayları gerçekleştirerek sürücüye veya yolcuya ihtiyaç duymadan gerçekleştirir. Tulpar’ın 

uçuş pozisyonuna geçişi ise araçta bulunan ve aracın uçuş pozisyonuna geçmesi komutunu veren 

düğmeye basılarak sağlanır.  

Otonom aracımızda kullanılacak sensör ve sistemler; radar, lidar, ultrasonik mesafe 

sensörü, surraunt kamera sistemi, stereo kamera, şerit takip sistemi, ivmeölçer, gyrosystem, 

tekerlek kodlayıcıları, navigasyon, GPS ve GSM’dir. Bunlara ek olarak yazılım kısmında 

Raspberry pi 4 kullanılır ve kodlar java dilinde yazılır. Raspberry pi kartı aracın LCD ekranına 

bağlanır. Aracın haritada ilerleyişi ve surraunt kamera sisteminden gelen veriler LCD ekranda 

görüntülenir. Buna ek olarak ekrandaki uygulamadan karadaki sürüş modu değiştirilebilir.  
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Aracın etrafında bulunan objelerin yerini, hız ve mesafelerini tespit etmesini sağlamak 

amacıyla radar kullanılır. Aracın 360 derece etrafı radar sistemiyle çevrilidir. Ön ve arka tamponda 

bulunan kaza önleyiciler sayesinde kör noktada kalan herhangi bir cisme olan uzaklık araç 

tarafından tam olarak tespit edilebiliyor. Aracımız lidar sayesinde lazer darbeleri kullanarak bir 

nesne veya yüzeyin uzaklığını anlıyor. Araç nereye gideceği ve nerede bulunduğu bilgisini GPS 

cihazı sayesinde algılayabilmektedir. Ultrasonik ses dalgalarını kullanan ultrasonik mesafe 

sensörleri ile aracımız nesnelerle herhangi bir temas halinde olmadan mesafe ölçümleri yapılır. 

Aracın yön ölçümü ve ayarlanmasında gyrosystem kullanılır. Bu sensör açısal dengenin 

korunmasıyla çalışır ve gyrosystem sayesinde Tulpar, yön ayarlaması yapar. İvmeölçer ise aracın 

ivme kuvvetlerini ölçmek için kullanılır. Örneğin araçlarda çarpmaları tespit ederek hava 

yastıklarının aniden açılmasında kullanılır. Bu cihazla aracın yukarı doğru mu aşağı doğru mu 

hareket ettiği, eğer aşağıya yöneldiyse düşüp düşmediği ya da yatayda uçup uçmadığı tespit 

edilebilir. İvmeölçer aracın bir cismin etrafını, duruşunu daha iyi anlamasını sağlamakta kullanılır. 

Tekerlek kodlayıcıları tekerleklere monte edilmiş sensörler sayesinde aracın hızını tespit etmek 

için kullanılır. Aracımız şerit takip sistemi sayesinde ön cama monte edilmiş kameralar ile yol 

yüzeyi, yol kenarları ve şeritler arasındaki kontrastı algılayıp şeritleri tasarlıyor. Eğer araç karada 

iken kendi şeridini kullanıcı farkında olmadan terk ederse direksiyona gönderilen kısa süreli 

etkileşimler sürücüyü kontrole geçmesi için uyarıyor. Ön cama monte edilen kameralar sayesinde 

aracın önündeki yolun gerçek zamanlı üç boyutlu görüntüleri çıkarılıyor. Bu sayede araç 

etrafındakilerin konum ve hızlarından yola çıkarak gelecekte (birkaç saniye içinde) nerede 

olabileceklerini tahmin edebiliyor ve çarpışmaların önüne geçebiliyor. Bilgisayar görüşü 

sayesinde araç çevresiyle herhangi bir etkileşimi olmadan optik araçlar kullanılarak cisimleri 

algılar ve buna göre bilgi toplama gibi çeşitli süreçleri yönetir. Aracımızın navigasyon sistemi üç 

katmandan oluşur: donanım, yazılım ve harita. Donanım kısmında yazılım ile haritanın birleşmesi  

araçta bulunan LCD ekran ile elle tutulur, gözle görülür bir hâle gelir. Bizim donanımımız 

dokunmatik, modern bir görünüme sahip, anlaşılabilir ve kolay kullanım sağlayan bir arayüze 

sahiptir. Yazılım kısmında Aracın anlık koordinat bilgisi GPS modülünden alınır ve GSM modülü 

üzerinden harita sunucusuna gönderilir. Kullanıcı, hedef adresi araçtaki arayüz üzerinden (adres, 

ülke,şehir, sokak, cadde gibi) harita sunucusuna gönderir. Harita kısmında harita sunucusu 

üzerinde çalışan navigasyon uygulaması aracın koordinatı,  hedef bilgisi ve yol durum bilgisini 

analiz ederek en uygun rotayı belirler. Belirlenen rota GSM modülü üzerinden aracın yazılım 
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sistemi tarafından alınır. .Bu bilgilere göre araç otonom sürüş gerçekleştirir. Otonom sürüş 

sırasında anlık koordinat bilgisi  harita sunucusu ile paylaşılır, harita sunucusunda rota üzerindeki 

değişen yol durum bilgilerine göre rota güncellenir. Güncel rota merkezden araca gönderilir. GSM 

ile aracın GPS sayesinde edindiği konum bilgisini periyodik olarak haritaya göndermesi ve 

haritadaki bilgilerin araca iletilmesi sağlanır. Surraunt kamera sistemi veya etrafındaki görüş 

monitörü sistemi aracımızın kuş bakışı görüntüsünü tepeden birleştirir ve otopark şeridi işaretleri, 

bordürler ve bitişik araçlarla birlikte otomobilin LCD ekranında hareketli bir görüntü gösterir. Bu 

bilgiler GSM ile araca aktarılan harita bilgisiyle birlikte veri tabanına işlenir, yapay zeka bu verileri 

analiz eder ve aracın kontrolünde kullanır.  

Yapay zeka bu bilgileri nasıl analiz ediyor ve aracın kontrolünü nasıl gerçekleştirir? 

Otonom aracımızda yapay zeka beş temel hattan oluşur ve bu hatlar sırasıyla lokalizasyon, algı, 

tahmin, planlama ve kontroldür.  

Lokalizasyon, kısaca aracın kendi konumunu bilmesidir. Aracın konumu yukarıda 

bahsedilen sensör ve sistemlerden gelen veriler ile yüksek hassasiyetle kalman filtreleri adı verilen 

bir teknik kullanılarak hesaplanıyor. Otonom aracımızda GPS’ten gelen verilerin 1-10 metre 

arasında hata payına sahip olması ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden de bu hatta 

hedeflenen temel amaç, GPS ve lidar gibi sensörlerden gelen verilerin birlikte kullanılarak 

oluşabilecek hatanın en düşüğe çekilmesidir.  

Aracın konumu tam olarak nasıl belirleniyor? Aracın konumu odometri, kalman filtresi, 

parçacık filtresi ve slam ile belirlenir. Odometri, aracın konumundaki değişimi tahmin etmek için 

hareket sensörlerinden gelen verilerin kullanılmasıdır. Kalman filtresi ise durum uzayı (Eksenleri 

durum değişkenleri olan n-boyutlu uzaydır.) modeli ile gösterilen bir dinamik sistemde, modelin 

önceki bilgileriyle birlikte giriş ve çıkış bilgilerinden sistemin durumunu tahmin edebilen filtredir. 

Eş zamanlı olarak otonom aracın kendi lokasyonunu ve ortamı tanıması yani haritalandırmasına 

ve bu doğrultuda işlem yapabilmesine slam denir. 

Yapay zekanın algı kısmı otonom aracın çevresini nasıl algıladığıdır. Bu hatta bilgisayar 

görüşü ve sinir ağları devreye girer. Tahmin kısmında araç, çevresinde bulunan araçların ve 

insanların davranışını tahmin eder. Başka bir aracın hangi yöne gideceğini, hızının ne kadar 

olduğunu tahmin eder. Bu sayede otonom aracımız oluşabilecek farklı bir olaya karşı önceden 

tepki verebilir. Yol planlama hattı aracımızın algoritmaları, durum örgüsü planlaması ve 
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pekiştirmeli öğrenme (Aracın eğitim verisi olmadan çevreden alacağı tepkiler ile eğitilmesini 

amaçlayan bir makine öğrenmesi türüdür.) ile planladığı ve izleyeceği rotaya denir. Kontrol 

kısmında aracımızın direksiyonunun yönü, hızı ve fren durumu ayarlanır. Araç direksiyonunun 

kontrolü şerit takip sisteminden gelen bilgiye göre sağlanır. Araç uçarak yola devam edecekse 

pervaneler kontrol edilerek aracın yönü, hızı ve fren durumu ayarlanır. 

 

2.5. Veri Tabanı Sistemi  

Veri tabanı verilerin merkezî kontrolünü sağlayan bir tür kayıt takip sistemidir. Otonom 

aracımız Tulpar oluşturacağımız veri tabanı sayesinde verileri kayıt altında tutacak, verileri 

olabildiğince hatasız olarak yönetecek, gerek duyulduğunda verilere hızlı bir şekilde erişecek ve 

verileri güncelleyebilecektir. Böylece veriler çok daha etkin bir şekilde saklanacaktır. Tulpar’ın 

veri tabanı sunucusu MySQL’dir. MySQL veri tabanı sunucusunu kullanmamızın sebebi açık 

kaynak kodlu olması sebebiyle kaynak kodlarını beklentiler doğrultusunda değiştirilmesine izin 

vererek kullanıcılara esnek ve kolay kullanım sağlıyor olması, hızlı ve yüksek performans 

sergileyip erişim ayrıcalığı sistemi ve kullanıcı hesabı yönetimi ile güvenli kullanım sağlaması, 

ayrıca istemci-sunucu modelli bir veri tabanı sunucusu olmasıdır.  

 

(Kırmızı kısım bataryayı, açık turkuaz kısım hidrolik sistemi, kahverengi kısım beyni, mavi kısım 

uçuş sistemini göstermektedir.) 
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2.6 ÜRÜN AĞAÇLARI 
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3. TASARIMIN KULLANICIYA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR 

Aracımız kullanıcıların en iyi ve konforlu şekilde seyahat etmesi üzerine tasarlanmıştır. 

Tasarımımızın kullanıcıya sağlayacağı faydalardan en önemlisi, trafik sorunundan kurtaracak 

olmasıdır. Kalkış ve iniş esnasında piste ihtiyaç duymayan aracımız, karadaki gibi binaların, 

dağların, denizlerin ya da başka şeylerin etrafını dolaşan yollardan gitmeyeceği için varılmak 

istenen yere daha kısa sürede varacağından zamandan da büyük ölçüde tasarruf sağlamış olur. 

Aracımız uçabildiği için arabayla gidilmesi zahmetli veya uzun sürecek yerlere daha kolay ulaşım 

sağlayabilir. Karada ulaşımı zor olacak engebeli ve taşlı yollardan veya tehlikeli yollardan gitmek 

zorunda kalmayıp uçuş modunda kolayca ilerleyebilecektir. Aracın ön kısmında kullandığımız 

cam kullanıcılara geniş görüş alanı sağlayacağından karada iken kullancı kontrolündeki 

kullunımda şerit değiştirme gibi manevralarda sürücüye kolaylık sağlanır ve etraftaki araçlar, 

canlılar ve nesneler büyük cam sayesinde görüldüğü için olası kaza riski azalır. Uçuş modunda 

iken oluşabilecek kazalara karşın da paraşüt önlemi ile kazalardan daha az hasarla kurtulacak ve 

olası bir baygınlık durumunda yakınlarına ve ambulansa haber gönderileceği için yolcunun ciddi 

sağlık sorunlarıyla karşılaşma ihtimali azalacaktır. Eğer epilepsi gibi bir hastalığı varsa ailesi 

yanında olmadan da seyahat edebilecektir. Ayrıca aracın çalışma yapısı sayesinde yükselme ve 

alçalma sırasında kullanıcıların araç içinde sabit kalmaları sağlanmış, arkaya ya da öne eğilmeleri 

engellenmiştir. 

 

4. TASARIMIN ÖZGÜN YÖNLERİ 

Aracımızın benzerlerinden ayrıştığı birçok özelliği bulunmaktadır. Elektrik gücüyle 

çalışan otonom aracımız; sensör, gyrosystem, radar, GPS gibi sistem ve teknolojilerden gelen 

verileri veri tabanına işleyip buradan aldığı verileri yapay zeka ile analiz ederek aracın sürüş 

kontrolünü kendisi gerçekleştirmekte, karada iken isteğe bağlı olarak sürücü kontrolünde sürüş 

yapabilmektedir. Tasarımımızda iniş ve binişler klasik araçlardan farklı olarak kapı yerine ön 

camlardan sağlanmaktadır. Tasarımımızda kapı kullanılmamasından dolayı hava sürtünme 

katsayısı düşmüş olup bu sayede yakıttan tasarruf ederken aracın hızlanması kolaylaşmıştır. Buna 

ek olarak aracın ön kısmı camlarla kaplı olduğu için geniş görüş alanı sağlanmıştır. Böylece karada 

sürücü kontrollü kullanımda geniş görüş alanı kaza riskini azaltacaktır. Ayrıca aracın ön kısmının 

camlarla kaplı olması tasarımımızın daha estetik görünmesini sağlamaktadır. Arka kuyruktaki 
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pervane sayesinde aracın kendi etrafında dönmesi engellenmiş, pervane üzerindeki paraşüt ile olası 

düşme tehlikelerinde kazadan en az hasarla çıkılması sağlanmıştır. Üst pervaneleri sayesinde dikey 

kalkış yapabilen aracımız, kalkış için büyük bir piste ihtiyaç duymadan günlük kullanıma uygun 

hâle gelmiştir. Arka tekerlekler araba formundan uçuş moduna geçtikten sonra pervane olarak da 

işlev görebilecektir. Bu sayede hem uçuş modunda iken kullanılmayacak olan tekerlekler 

sürtünmeyi artırmayacak hem de pervane işlevi görerek uçuşa katkı sağlayacaktır. Ayrıca araç 

karada ilerlerken kullanılmayacak olan pervaneler yer kaplamayacaktır. Bu sayede araç park 

edilirken de daha büyük bir alana ihtiyaç duyulmayacaktır. Tasarımımızın tekerleklerinin standart 

tekerleklerden büyük olması ise pervane formundayken alınan verimi artırmış olacaktır. 

Pervanelerin daha az devirle daha çok iş yapmasıyla birlikte devir sayısı azalacağı için pervane 

kaynaklı gürültüler de azalacaktır ve tekerlekler normale göre daha büyük olduğu için aracın 

düşmesi durumunda tekerlekler hava yastığı görevi görerek düşüşü yumuşatmış olacaktır. Bunlara 

ek olarak alev almaz kablo kullanılıp alev alma ihtimali yüksek yerlerdeki kablolar metal bir 

kasanın içine alınanacaktır ve buradaki hava vakumlanacaktır. Bu sayede ortamda oksijen 

olmadığından yanma gerçekleşmeyecektir. 

 

5. ÜRETİLEBİLİRLİK 

Bal peteği yapılı malzemeler çarpışma anında açığa çıkan enerjiyi absorbe edebilme, 

esneklik, korozyona maksimum dayanımı basma, kırılmaya karşı gösterdiği direnç ve hafiflik 

bakımından araçta kullanılmaya uygundur. Bu sebeple aracımızın gövdesinde honeycomb 

kompozit malzeme kullanmayı tercih ettik.  

Aracımızın kabin kısmında kullanılacak olan köpüklü sandviç kompozit, diğer 

malzemelere göre oldukça düşük yoğunluğa sahip olmasına rağmen yeterli mukavemet değerine 

sahiptir. Ayrıca yalıtım sağlama özelliği de vardır.  

Pervanelerde alüminyum iskelet üzerine karbon fiber kompozit kullanacağız çünkü bu 

malzeme hafif, sürtünmeye (yüksek sıcaklıktaki deformasyon) dirençli oluşu ve yüksek kırılma 

tokluğu, düşük termal genleşme katsayısı, yüksek termal iletkenlik, yüksek mekanik mukavemet 

ve yüksek elastikiyet özelliklerine sahip olduğundan pervaneler için kullanılmaya uygundur.  
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Araç içinde ısı yalıtımını sağlamak amacıyla alüminyum köpük sandviç, yalıtım 

gerekmeyen yerlerde ise fiberli kompozit kullanılacaktır. Yanma riski olan yerler için cam elyaf 

kullanılacak ve pervane şaftı ile taşıyıcı iskeletler metalden oluşacaktır.   

 

6. GÜÇ-İTKİ-TAHRİK SİSTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ 

Aracımızda gücün arka tekerleklere iletildiği bir ana sistem söz konusudur. Arkadan itişli 

araçlarda güç arka tekerleklerdeyken ön tekerleklerin aracı yönlendirdiği bir düzenek vardır. 

Arkadan itişli aracımızda çalışma prensibi şöyledir: Elektrik motorumuzun ürettiği güç önce 

aktarma organına ardından arka tekerleklere iletilir.  

Aracımızın kalkış anında güç transferi arkaya doğru olduğundan patinaj çekme riski çok 

daha azdır. Ayrıca aracımızın ağırlık merkezi arka tarafa yakın olduğundan yokuşta ve ıslak 

zeminde daha iyi kalkış yapabilir. Bu tahrik sisteminin başka bir avantajı da, motor gücünün arka 

aksa aktarılmasından ötürü yönlendirmeyi sağlayan ön aksın serbest kalmasıyla aracımızda 

yönlendirmelerin daha keskin olmasıdır. Önden çekiş sisteminde, ön tekerler hem gücü aktarmakta 

hem de yönlendirmekte görevlidir ve bu da belirli bir motor gücünün üstünde aracın stabilitesini 

bozan bir durumdur.   

Elektrik motorumuz ise indüksiyon motorudur. Motorumuz, lityum iyon bataryadan gelen 

doğrusal akımın çevirici vasıtasıyla alternatif akıma dönüştürülmesiyle çalışacaktır. Aracımızdaki 

bataryanın belli başlı özellikleri karşılaması gerekmektedir. Batarya zarar gördüğünde rahatlıkla 

patlayabilen bir parçadır. Bundan dolayı bataryada düşük riskli bir pil türü kullanılması gerekir. 

Kullanılan pilin güç yoğunluğu yüksek ve şarj süresi kısa olmalıdır. Ayrıca hasar alırsa 

değiştirmenin yüksek maliyetli olmaması için üretim maliyeti düşük olmalıdır. Lityum iyon piller, 

lityum polimere göre daha az tehlikelidir, daha hızlı şarj olur ve daha uzun ömürlüdür. Ayrıca daha 

hafif tasarımda daha uzun ömürlü olmaları için daha yüksek bir güç yoğunluğuna sahiptir. Maliyet 

bakımından da lityum polimere göre daha ucuzdur. Bu özellikler bakımından araç için daha 

kullanışlı ve daha uygundur. Yine de her pilde olduğu gibi patlama ihtimali vardır. Bunlara karşın 

motorun bataryasının ısınması, sıvı soğutmalı bir sistemle önlenir. Piller metal bir kasayla 

çevrelenir ve içinde bir boru hattı bulunur. Bu boru hattı radyatöre bağlıdır. Sistemin içindeki sıvı, 

radyatör ve pil arasında devridaim eder. Böylece bataryanın ısınması, pil erimesi vb. gibi 
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oluşabilecek herhangi bir problem engellenmiş olur. Ayrıca elektrikli araçlar batarya, motor ve 

kontrol kartı gibi 3 ana bileşenden oluştuğu için içten yanmalı motorların aksine hareketli parçaları 

çok azdır. Motor yağı, oksijen, benzin karışımı, piston, filtre, kayış, buji tarzı işi komplikeleştiren 

parçaları yoktur. Böylelikle daha basit, daha kompakt ve daha güvenli olmaktadır. Elektrik 

motorunun en büyük avantajı ise bütün torkun içten yanmalı motorların aksine sıfır devirden 

itibaren ayak altında olmasıdır. Verimlilik değeri oldukça yüksek olan elektrikli motor harcadığı 

enerjinin %85’i civarını harekete çevirebilirken en verimli içten yanmalı motorlar bile %25’i 

geçmekte zorlanmaktadır. Bununla birlikte elektrikli motorun tork eğrisi diğer araçlara göre daha 

düz bir çizgi şeklinde ilerler. Bu da demektir ki aracımız performans bakımından diğer araçlardan 

üstündür.  

Aracımız tek motor sayesinde hem karadaki hem de havadaki işlevlerini yürütebilmektedir. 

İçten yanmalı motor kullanılan araçlarda aracın hızını ayarlamak için vites kutusu ve kavramalar 

kullanılır. Fakat bizim aracımızda elektrikli motor kullanıldığından aracın hızı elektronik bir 

sistemle ayarlanır.  

Aracımızın transmisyonunda özel olarak şekillendirilmiş dişliler bulunmaktadır. 

Transmisyonda çarklarının birleştiği konumları gören açılara kızılötesi sensörler konularak aracın 

hangi modda olduğu kullanıcıya kontrol panelindeki monitörden bildirim olarak iletilir. Aynı 

sistem aracın arka tekerleklerindeki dönüşüm işlemi için de geçerlidir. Buradaki kızılötesi 

sensörler arka tekerlekleri tutan kollara yerleştirilmiştir. Kalkış moduna geçildiği sürücüye 

bildirildikten sonra bu dişlilerden teker ile motor arasındaki bağlantıyı sağlayan dişli, raylı sistem 

sayesinde oynatılabilir hâle getirilir. Bu dişlinin oynaması sayesinde istenildiği zaman motor ile 

tekerin bağlantısı kesilebilmektedir. Aynı zamanda motor ile pervanenin bağlantısı ise 

transmisyonun arka kısmındaki çarktan sağlanmıştır. Bu çark da raylı sistem sayesinde 

oynatılabilir. Bu sayede kara sürüşünde pervane ile motor arasındaki bağlantı kesilir. Aracın uçuşu 

3 bölüme ayrılmıştır: kalkış, uçuş, iniş. Üç durum da tamamen otonomdur. Araç kalkış modunda 

motor ile teker bağlantısını keser, pervane bağlantısını ise açar. Pervaneye kuvvet verilmeye 

başlanarak aracın yere dik bir şekilde yükselmesi sağlanır. Araç yeterli yüksekliğe ulaştıktan sonra 

tekerler motordan bağımsız bir hidrolik sistemle katlanır ve pervane formuna geçer.  Katlanma 

işlemi tamamlandıktan sonra yeniden teker dişlisi eski yerine döner ve motorla bağlantısı kurulur. 

Bu sayede pervaneye dönüşmüş tekerlere de kuvvet iletilir. Bu andan sonra araç, yönünü ona 
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verilen konuma çevirir. Düz bir şekilde kuvvet verilerek rotaya ulaşılması sağlanır. Önüne engel 

çıktığı durumlarda sensörlerimiz sayesinde önündeki cismi tespit eder ve ona göre konumunu 

değiştirir. Araç ulaşması gereken konuma geldiği zaman iniş moduna geçer ve yine tekerlerle 

motor arasındaki bağlantı kesilir. Bağlantı kesildikten sonra aracın tekerlerinde kalan son enerjinin 

de emilmesi için otomatik olarak frene basılır. Tekerlekler durduktan sonra havada hareketsiz 

kalan aracın dik bir şekilde yere inmesi gerekmektedir. Bunun için ise ilk önce tekerlekler eski 

konumuna geri getirilir, yavaşça araçtan gaz kesilmeye başlanır. Araba zemine indiğinde gaz 

tamamen kesilmiş olur. Pervaneyle motor arasındaki bağlantı kesilir ve yeniden motor ile tekerler 

arasındaki bağlantı sağlanır. Araç güvenli iniş yaptıktan sonra yeniden sürücünün komutuna geçer. 

Aracımızdaki güç itki tahrik sisteminin güvenilirliğini kuvvetlendirmek ve aracımızın her 

türlü tehlikeye karşı hazır olması adına araçta oluşabilecek acil durumları belirledik ve bunlara 

çözümler geliştirdik. Motorda yahut pervanelerde arıza çıkması durumunda aracın kuyruk kısmı 

ve pervane göbeğinin dönmeyen kısmında bulunan iki paraşüt sayesinde araç havadayken yere 

güvenli bir şekilde indirilecek -yani olağandışı vaziyetlerden kurtaracak- ve düşüp herhangi bir 

yangın riski teşkil etmeyecektir.  

Olası bir yangında alevin kablo üzerinden ilerlemesini önlemek adına alev almaz kablo 

kullanılacak. Ayrıyeten alev alma ihtimali yüksek yerlerdeki kablolar metal bir kasanın içine alınıp 

içindeki hava vakumlanacak, bu sayede ortamda oksijen bulunmadığından kablonun yanma 

ihtimali de ortadan kalkacaktır. Gövde yangınının büyümesinin, daha riskli haline gelmesinin de 

önüne geçilecektir. 

Aracın uçuş moduna ya da sürüş moduna geçmesi durumunda sistem içindeki dişlilerin 

yerine oturmaması, pervanenin kopması ya da araca paralel bir şekilde durmaması, paraşütlerin 

tam açılmaması gibi durumlarda sürücünün durumdan haberdar olması için gerekli yerlere 

kızılötesi sensörü yerleştirilerek sorunların denetlenmesi sağlanacaktır. Böylece diğer olağanüstü 

durumlarda sürücü haberdar olacak ve olası kaza durumları engellenecektir. 
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7. GÜRÜLTÜ AZALTMA İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLER 

Helikopter veya uçak gürültüsü, havaalanları ve havalimanları yakınlarında yaşayanlar için 

her zaman bir problem olmuştur. Yüksek ve uzun süreli gürültüye maruz kalmak kişilere 

rahatsızlık vereceğinden ve ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğinden kentsel yaşam 

alanlarında gürültünün azaltılması oldukça önemlidir. Bu durum mühendislerce gürültü azaltma 

problemlerini ortaya çıkarmıştır.  Her ne kadar bu problemlere birçok çözüm bulunmuş olsa da, 

hava trafiğinin sürekli artışı yeni problemler ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu konu 

güncelliğini her zaman korumaktadır.  

Son zamanlarda hava ulaşımında sıklıkla kullanılan ve pervane ile çalışan hava araçlarında 

havalanma gürültüsü ağırlıklı olarak pervaneden kaynaklanmaktadır. Pervane kanatlarının etrafını 

kuşatan hava ile etkileşiminden meydana gelen gürültü, birçok yöntemle azaltılabilir. Emisyon 

seviyesinin azaltımı bunlardan biridir. Özellikle aracımız elektrikli motorla çalıştırıldığından, fosil 

yakıtla çalışan taşıtlara göre emisyon seviyesi büyük ölçüde azaltılmış olur. Farklı olarak hız 

azaltma şanzımanı kullanılarak pervane dönüş hızı azaltılabilir, aynı zamanda pervane çapı 

arttırılarak, pervane geometrisi aerodinamiğe en uygun şekilde tasarlanılarak ya da kanat sayısının 
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düşürülmesiyle kanat hızı düşürülerek gürültü azaltılabilir. İniş ve kalkışlarda araç dikey olarak 

yükseldiğinden pervaneler çalışacak ve pervane gürültüsü çözümleri iniş ve kalkış gürültüsünü de 

önleyecektir.  

Helikopterlerin çıkardığı gürültüler, hem motor hem de rotor kanatları kaynaklıdır. 

Şanzımanların ve transmisyonların çıkardığı gürültü yalnızca kabinin içini etkiler. Baskın olan 

gürültüler rotorlar tarafından meydana getirilir ve aerodinamik kaynaklıdır. Aerodinamik 

gürültüler, pervanenin dönüş sesinin çıkardığı gürültü ve geniş bant gürültüsüdür.  Helikopterlerde 

periyodik bir gürültü olan kanat çırpma sesi en belirgin gürültüdür. Aracımızda pervaneler 

helikopter pervanelerine benzerlik gösterdiğinden bu gürültü aracımızda da sorun teşkil 

etmektedir. Pervane kanadından yayılan ve kanat ucunda meydana gelen bir girdabın dönen bir 

sonraki kanat ile buluşmasıyla meydana gelir. Bu şiddetli gürültü, pervane gürültüsünde de olduğu 

gibi emisyon seviyesinin azaltılması, kanat ucu hızının düşürülmesi yöntemleriyle azaltılabilir. 

Kanat yükünün hafifletilmesi, uygun rotor kanadı formları ve kanat sayısının azaltılması da 

çözümlerden bazılarıdır. Aracımızın havada dengesini sağlamasına büyük ölçüde yararı olan 

kuyruk rotoru da bir gürültü yayacaktır. Bu gürültüyü azaltmak için ise fenestron teknolojisini 

kullandık. Bu teknoloji kuyruk rotorumuzu korunaklı hâle getirecek ve meydana gelecek gürültüyü 

azaltmış olacaktır. 

Tasarımımızda lastik tekerlekler kullandığımız için aracımızın içinde lastik 

boşluklarındaki havanın rezonansından kaynaklanan lastik boşluğu gürültüsü meydana 

gelmektedir. Bunu önlemek için lastik boşluğunun içine poliüretan süngerler yerleştirilerek 

oluşacak titreşimleri emen ve gürültüyü azaltan lastikler tercih ettik. 

Aracımız uçuş modundayken çevresinde hava sürtünmesi olmaktadır. Bu hava sürtünmesi 

nedeniyle aracın etrafında bir gürültü oluşur ve aracın içerisindeki kişileri rahatsız eder. Bu 

nedenle aracımızı tasarlarken hava sürtünmesini minimuma indirmeyi, böylelikle de araç 

içerisindeki kişilerin olabildiğince sağlıklı ve keyifli bir yolculuk yapmalarını hedefledik. Etraftaki 

hava gürültüsünü azaltmak için alınabilecek en temel önlem gövdenin mümkün olduğunca kaygan 

bir maddeden yapılması ve olabildiğince pürüzsüz tasarlanmasıdır. Bu nedenle biz de 

tasarımımızın dışını honeycomb (bal peteği) ile kapladık. Basınca karşı dayanıklılığı da çok 

yüksek olan bu malzeme sayesinde aracımızın etrafındaki hava akımının oluşturduğu gürültüyü en 

aza indirmeye çalıştık. Ek olarak dış tarafta pürüz yapabilecek ve çıkıntı oluşturacak eklentileri en 
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aza indirdik ve olabildiğince iç tarafa yerleştirdik. Ayrıca aracımızın içerisine giriş ön camın 

açılmasıyla yapıldığından aracın yan taraflarında kapı bulunmamaktadır. Bu durum sayesinde yan 

yüzeylerde kapı nedeniyle oluşacak çıkıntı ve pürüzler yok olmuş, hava sürtünmesi azaltılmıştır. 

Aracımızın iç kabinine dışarıdan gelen gürültüyü azaltmanın yanında aracın oluşturduğu 

ve çevreye rahatsızlık verebilecek sesleri de azaltmaya çalıştık. Çünkü yapılan araştırmalara göre 

sürekli olarak uçak gürültüsüne maruz kalan yerleşim bölgelerinde yaşayan insanların 

sağlıklarında ve hayat kalitelerinde bariz bir düşüş görülmektedir. Bunun için rota planlaması 

yapılmalıdır. Rota planlaması aracın bulunduğu yerleşim yapısı ve coğrafi alan ile birlikte 

değişmektedir. Topoğrafik şartlar rota planlamasında dikkate alınmalıdır. Ayrıca aracımız için 

gidilecek rota havada uçuşun ve karada sürüşün güvenli bir şekilde gerçekleştirilebileceği nitelikte 

planlanmalıdır. Aracın içerisinde bulunan yolcuların ve trafikteki diğer araçların konforu 

düşünülerek hazırlanan rotalar, hem gürültünün azaltılmasında hem de varış yerine kadar sağlıklı 

bir yolculuk yapılmasında etkilidir. Aracımız uçuş modunda kullanıldığında mümkün olduğunca 

yerleşim bölgelerinden uzakta hareket etmeye, yerleşim bölgelerine yakın yerlerde de alçak 

irtifadan uçmamaya dikkat edilmelidir. Çünkü havada hareket eden taşıt ile gürültüden etkilenen 

bölge veya bölgeler arasındaki mesafeyi artırmak bölgelere ulaşacak gürültüyü en aza indirir. 

Ayrıca bir yerleşim bölgesinin çevresinden dolaşmak gerektiğinde araç, ana rüzgar yönüne dönük 

şekilde uçmalıdır. Bu yöntem sayesinde aracın oluşturduğu ses alanının geçiş sırasında yerleşim 

yerine yayılmasını önlenmektedir. Ek olarak gürültü azaltıcı rotalar seçilirken sadece tek bir 

bölgeye yönelik düşünülmemelidir. Çünkü rota planlamasının amacı belirli bir yerleşim yerine 

ulaşan gürültüyü önlemek değil, gidilecek rotanın kapsadığı tüm yerleşim yerlerine ulaşan 

gürültüyü minimuma indirmektir. 

 

8. ARACIN GÜVENLİK-EMNİYETİ İLE ALAKALI ÇÖZÜMLER 

8.1. Uçuş Güvenliği 

Aracın uçuş moduna ya da sürüş moduna geçmesi durumunda sistem içindeki dişlilerin 

yerine oturmaması, pervanenin kopması ya da araca paralel bir şekilde durmaması, paraşütlerin 

tam açılmaması gibi durumlardan dolayı aracımızın düşüşüne karşın aracımızın kuyruğundaki 

pervanenin üzerinde bulunan paraşütün açılmasıyla aracımız yere daha yavaş ve yumuşakça 
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inecektir. Bu sayede yolcular ağır yaralar almadan, araç ise en az hasarla karaya inecektir. Buna 

ek olarak aracın arka tekerlekleri standart tekerleklere göre daha büyük olduğundan düşüş söz 

konusu olduğunda yapay zekanın komutu ile pervaneler tekrar tekerleklere dönüşecektir. Bu 

sayede tekerlekler karaya daha önce ulaşacak ve hava yastığı görevi görerek düşüşün daha yavaş 

ve yumuşak olmasını sağlayacaktır.Araç seyahat halindeyken yakıtının tükenmesi gibi bir durumla 

karşılaşılmaması için yolculuğa çıkmadan önce belirtilen uzaklığa ve hıza bağlı olarak aracın 

yakıtının yeterli olup olmadığı batarya yönetim sistemi sayesinde kalan batarya doluluk oranı 

bilgisi yardımıyla yapay zeka tarafından belirlenir ve yakıt yetersiz ise kullanıcıya yakıt 

takviyesinde bulunması uyarısını araçta bulunan LCD ekran vasıtasıyla yapar. Bu sayede yolculuk 

yarıda kalmamış ya da araç uçar pozisyondayken düşme tehlikesi geçirmemiş olur. Bu önlemlere 

ek olarak araç içinde yolcuların geçirebileceği baygınlık durumunda araç uçar pozisyondayken 

muhtemelen kimse haberdar olmayacaktır. Bu tarz bir durumda yolcunun yakınlarına ve 

ambulansa haber verilmesi için bir bileklik tasarladık. Bileklik, yapısında bulunan nabız ölçme 

sensörü sayesinde nabızdaki değişimi algılar ve nabız belli bir seviyenin altına düştüğünde GPS 

cihazından konum bilgisini alarak GSM modülü üzerinden yolcunun yakınlarına ve ambulansa 

konumla birlikte kişinin bayıldığını belirten bir mesaj gönderir. Böylelikle kişinin yakınları ve 

sağlık ekibi belirtilen konuma giderek hastaya müdahale edebilecektir. 

 

8.2. Siber Güvenlik  

Siber güvenlik önlemlerini ilk olarak veri tabanını kötü niyetli kişilere karşı şifreleyip 

verilerin anlaşılmasını önleyerek sağlayacağız. Veri tabanını sha 512 gibi hash algoritmalarını 

kullanarak şifreleyerek verileri şifreli olarak saklamış olacağız ve veriler dışarıdan bakıldığında 

anlamsız görünmüş olacak. Bu sayede veriler tamamen korumasız olarak transfer edilmek yerine 

korumalı olarak karşı tarafa ulaşmış olur. Buna ek olarak veri tabanı ile yazılım arasında 

kullanacağımız SQL dilinin kod açıklarını manuel olarak ve accunetix, golismero, wascan, safe3 

gibi programlar kullanarak tespit edip kapatacağız. Bu sayede kötü niyetli kişiler verilere 

ulaşamayacaktır.  

Bunların dışında Tulpar, GSM modülü üzerinden harita sunucularıyla internet ortamında 

iletişime geçecektir. Bu iletişimi de kuracağımız VPN ile internet bağlantımızı güvenli hâle 
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getirerek sağlayacağız. Ayrıca verileri VPN üzerinden HTTPS protokolü ile şifreli olarak 

göndererek sunucular arasında güvenli bir bağlantı kurmuş olacağız.    

Bu önlemlerden sonra internet ortamından gelebilecek saldırılara karşın işletim sistemine 

firewall’lar (güvenlik duvarı) kuracağız. Güvenlik duvarı sistemleri, bizim kullanacağımız 

sistemde toplamak istediğimiz verilerin akışını kontrol edecek ve verilerin filtrelediğimiz 

özelliklere sahip olup olmadığına göre geçişine izin verecek olan güvenlik sistemidir. Firewall’lar 

temelde beyaz ve siyah liste mantığı ile yürütülmektedir. Burada kullanılan portlar, işlemler ve 

benzeri etkenler listelenir ve listenin dışında kalan bütün aktiviteler bloklanır.  

Yolculuğun güvenliği için GPS sinyallerinin korunması büyük önem arz eder. Bunun için 

olası bir saldırı anında GPS karıştırıcısı ve yönü tespit edilerek saldırı sinyalleri bastırılır. Bunu 

yaparken özel algoritmalar ve filtrelerle yabancı sinyallerin bastırılmasından faydalanılır. Dört 

anten ve dört girişli sinyal işleme kartıyla kurduğumuz sistem sayesinde uydudan gelen sinyallerin 

sağlıklı bir şekilde alınması ve işlenmesi, yolculuğumuzun güvenli bir şekilde gerçekleşmesi 

sağlanır. 

 

9. TASARIM GÖRSELİ 
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