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1. Tasarımın Genel Tanımı : 

• Aracımız minimum teknik bilgi ve havacılık bilgisi ile uçurulabilecek şekilde 

tasarlanmaktadır. 

• Tasarımımız hem karada hareket edebilen hem de uçuş kabiliyetine sahip 

olan bir araçtır. Tasarım, genellikle hem gökyüzünde uçma hem de yol 

boyunca rahat ve esnek bir şekilde sürme özgürlüğüne sahiptir. 

• Cybernocturne adı verdiğimiz bu hava aracı bir oval gövdeden, gövdeye 

bağlı ve hareketsiz olan 4 motordan, uçuş esnasında kullanılan yardımcı 

elemanlardan (yüzeylerden) ve iniş takımları veya diğer adıyla tekerleklerden 

oluşmaktadır. 

• Araç gücünü şarj edilebilir bataryalardan sağlamaktadır ve %100 elektrik ile 

çalışmaktadır. 

• Araç kumanda kolu, irtifa kontrol kolu, dokunmatik komuta ekranı ve 

aviyonik sitemler ile kontrol edilmektedir. 

 

Şekil 1: Cybernocturne Modeli 
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2. Tasarımın Alt Sistemleri : 

• Motorlar: Tasarımda 4 adet motor bulunmaktadır. Bu motorlar gövdeye bağlı 

sabit motorlardır. Motorların amacı hava aracına dikey iniş, kalkış (vertical 

take off, landing) için gerekli itki gücünü vermektedir.  

• Motor Türü: Fırçasız motor.  

Bu motor türü dc motor iki ana parçadan, bir stator ve bir rotordan oluşur. 

 

Şekil 2: Fırçasız Motor 

 

Motorların Çalışma Prensibi: Bir bobin üzerinde akım uygulanırsa, bu akım manyetik 

alan oluşturur ve manyetik alan çizgileri veya kutupları sürekli değişiklilikle belli bir 

yöne döndürür. Elektrik motorunun çalışma prensibi bu şekildedir. 

Uygun akım uygulanırsa, bobin rotorların kutupları sürekli yer değiştirerek birbirini 

çeker ve bir manyetik alan oluşturur. Eğer her bobin birbiri ardına sırayla aktive 

edilirse, rotor ve elektromıknatıs arasındaki kuvvet etkileşimi nedeniyle dönme 

eylemi devam edecektir. 

• Gövde: Oval ve silindirik şekilde olan gövde geniş olarak başlayıp kuyruk 

kısmına doğru daralır. Üzerinde bulunan yüzeyler sayesinde motorları, iniş 

takımlarını ve harici yüzeyleri bünyesinde bulundurur. 

• İniş Takımları veya Tekerlekler: Uçakların iniş takımlarından esinlenerek yapılan 

iniş takımları (tekerlekler) gövdenin ön kısmında 1 adet, arka kısmında ise 2 adet 
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bulunmaktadır. Bu tekerlekler sayesinde hava aracı kalkıştan sonra tekerlekler 

sayesinde yüzeye rahat şekilde inip tutunabilecek aynı zamanda karada ise araç 

karayolunda rahat bir şekilde seyir alabilecektir. 

• Bataryalar: Aracın hem karada hem havada yol alabilmesi için gerekli enerjiyi 

üreten batarya sistemi olarak Lityum-İyon bataryalar kullanılmaktadır. 

• Bataryaların Çalışma Prensibi: Bir lityum iyon pilinin içi; katot (+), anot (-) ve 

ayırıcı plaka olarak 3 temel bölümden oluşur. Bataryayı şarj ettiğinizde, elektrikle 

yüklenen lityum atomları, karbon katmanda toplanır ve şarjdan çıkardıktan sonra, 

elektronlar katot kısma doğru hareket eder. Bu döngünün gerçekleşmesi sırasında 

elektromanyetik güç üretilir. 

 

3. Tasarımın Kullanıcıya Sağlayacağı Faydalar: 

 

Bu hava aracının kullanıcıya sağlıyacağı birçok fayda vardır. Bunlardan bazıları şu 

şekildedir: 

• Şehir içi ulaşımda trafik sıkışıklığı azaltılabilir. 

• Trafikte harcanılan zaman en aza indirilir ve zamandan tasarruf sağlar. 

• Elektrikli ve doğacı motorlar ve sistemler sayesinde araçlardan ötürü oluşan 

hava kirliliği en aza indirilebilir. 

• Uçuş yapabilme kabiliyeti sayesinde oluşabilecek trafik kazaları, can ve mal 

kaybı gibi olumsuz etmenler en aza indirilebilir. Bunun için yeni hava trafik 

kuralları belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

• Aracın kullanılabileceği alanlardan biri olan kargo taşımacılığı ve transfer 

sektöründe daha hızlı ve etkin bir kargo taşımacılığı ve transfer süreci 

gerçekleştirilebilir. 

• Aracın kullanılabileceği bir diğer sektör olan sağlık sektöründe hastanelerin ve 

hastaların acil ihtiyaçları gibi durumlarda acil kan ve organ nakli sürecini 

hızlandırır, hastanın hayatta kalma şansını arttırır ve çabuk müdahale etme 

olanağı sağlar. 
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• Askeri alanda ise olası bir savaş ve karışıklık gibi olaylarda olay yeri gözlemi, 

olay yerine askeri personel ve mühimmat taşınımı gibi faaliyetleri hızlandırır 

ve erken müdahale şansı verir. 

• Turizm sektöründe kullanılarak yolcu transferi sayesinde uçak ve havayolları 

yoğunluğunu azaltır ve kullanıcıya zamandan tasarruf etme imkanı verir.  

• Gerçek Hayatta Karşımıza Çıkan Bir Problem:  

Biz Cybernocturne ekibi olarak sadece yeni bir tasarım yapmıyor aynı 

zamanda bazı problemleri de çözüyoruz. Projemizin büyük bir kısmı, uçan 

otomobilin gerçek hayatta nasıl kullanılabilir hale getirileceğidir.  

• Karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri ile ilgili bir örnek aşağıda 

verilmiştir: 

 

 

Şekil 3: Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'de trafik kazalarına bağlı ölümlerle 

ilgili bir kaynak 
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Şekil 4: IATA'dan dünyadaki yıllık uçak kazaları hakkında bir makale 

 

 

Hava trafiğinin en kontrollü ulaşım yolu olduğunu görebiliriz bu yüzden  

ekibimiz uçan araba için Hava Taksi istasyonları olan bir sistem kuruyor ve kontrol 

altına almak için çalışıyor. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Cybernocturne Hava-taksi istasyonlar prensibi 
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4. Tasarımın Özgün Yönleri: 

Tasarımın benzerlerinden birçok farklı yönü vardır bunlardan bazıları şunlardır: 

• Aracımızda pilotun ve yolcuların güvenliğini en üst seviyede tutmak için 

fırlatmalı koltuk sistemi mevcuttur. Bu sistem benzerlerinde olmayan bir 

sistem olup güvenliği olabildiğince maksimum seviyeye çıkarmaktadır.   

                          

Şekil 6: Cybernocturne Pilot Koltuğu ve Koltuk Mekanizması 

• Yüksek irtifaya çıkabilmesi için diğer araçların aksine oval ve silindirik bir 

gövde düşünülmüş bu sayede basınç dağılımı kontrol altında tutularak daha 

yüksek irtifalarda uçabilme özelliği eklenmiştir. 

 

            

Şekil 7: Basınç gösterilmesi 

 



 

 9 

• Aracın burun kısmına mesafe bildiren bir sensör takılmış ve bu sayede araç 

karada ilerlerken olası bir çarpma durumuna engel olunmuştur (Ping sensör).  

 

 

Şekil 8: Ping sensör 

  

             

Şekil 9: Ping sensörü çalışma prensibi 

 

• Çalışma Prensibi: Sensörün Trig pininden uygulanan sinyal 40 kHz 

frekansında ultrasonik bir ses yayılmasını sağlar. Bu ses dalgası herhangi bir 

cisme çarpıp sensöre geri döndüğünde, Echo pini aktif hale gelir. Biz ise bu iki 

sinyal arasındaki süreyi ölçerek -yani sesin yankısını algılayarak- cismin 

sensörden uzaklığını tespit edebiliriz.  
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Örnek: Toprakta Kaçınma Çarpışmasının Bağlanması     

 

 

• Araç karanlık ortamlarda seyir alırken pilotun ve yolcuların görüş açısının 

fazla olması için otomatik açılan gece görüş ışıkları mevcuttur (LDR sensörü 

kullanarak). 

               

Şekil 10: LDR sensörü        Şekil 11: LDR sensörü çalışma prensibi    

     
                     Şekil 12: LDR sensör bağlantısı 

• Otomatik pilot sistemi düşünülmüş ve bu sayede pilotun konforu arttırılmıştır. 

• Hava aracında bulunan gyrescope sensörü sayesinde (Apu-6050) araç havada 

seyir halinde iken olası bir dengesizlik gibi olaylarda sensörden alınan 
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bilgilerin mikrokontroller vasıtasıyla aktarılması ile dengesizlik düzeltilecek 

ve düz, sorunsuz bir uçuş sağlanılabilecektir.   

                

Şekil 13: Uçuş kontrol kartı. Ön tarafta üç gümüş kutu vardır. Bunlar  

yönlendirme eksenlerindeki MEMS jiroskoplarıdır 

 

Uzaktan Kumanda ile Kontrol Sistemi 

Tasarladığımız bu hava aracında iki tür kontrol sistemi mevcuttur bu sistemler şu 

şekildedir: 

Pilot Kontrol Sistemi (Manuel) 

Uzaktan Kumanda ile Kontrol 

Uzaktan kumandalı kontrol sisteminde araca bağlanan kontroller vasıtasıyla ve 

gelişmiş kamera sistemiyle araç kontrol ve uçuş harekat odalarında kontrol 

edilebilecektir. 

Bu sayede olası bir siber saldırının, pilot hatasının ve teknik sorunların önüne 

geçilmiştir. 
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Şekil 14 : Temsili kontrol ve uçuş harekat odası 

 

5. Üretilebilirlik konusunda bilgiler 

Tasarımı yaparken dikkat ettiğimiz hususlardan biri üretilebilirliğiydi. Hava aracında 

kullandığımız güç verici ve depolayıcı olan bataryalar, dış gövde için kullanılan 

malzemeler doğada kolaylıkla bulunabilen ve üretilebilen malzemelerdir. 

Batarya için kullanılan lityum-iyon pilleri günümüzde birçok elektrikli aracın ve 

teknolojik aletlerin yapımında kullanılmaktadır. Aynı zamanda ülkemizde de üretimi 

ve kullanımını yapan yerli ve milli kurum ve kuruluşlar mevcuttur.   

Lityum-İyon Pillerinin Seçilme Sebebi: 

Lityum iyon piller diğer kimyasallarla hazırlanan pillere oranla çok daha hafiftir. 

Bunun sebebi lityum iyon pillerin doldurulabilme yoğunluklarının en üst seviyede 

olmasıdır. Bu sayede hava aracı hafif bir yapıda olacaktır. 

 

Lityum iyon piller için hafıza etkisi sorunu yoktur. Dolayısıyla bu pilleri şarj etmek 

için tam olarak boşalmalarını beklemek gerekmez. Ayrıca yine aynı nedenden dolayı 

şarjı yarıda kesmek pil için olumsuz bir etki yaratmaz. Bu pillerin kullanılmadıkları 

zamanlardaki enerjilerini kaybetmeleri de uzun sürer. 
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Dış gövde için kullanılan karbon-fiber yapı ise doğada kolaylıkla bulunabilen ve 

birçok farklı alanda ve günlük hayatta kullandığımız bir yapıdır. 

Karbon-Fiber Yapısının Seçilme Sebebi: 

• Yüksek mukavemet.   

• Titreşim absorbsiyonu       

• Kolay üretim yöntemi ve korozyon direnci sağlamaktadır 

• Aracın kontrolü için kullanılan yapay zeka programı ise günümüzde kullanımı 

en fazla olan yapay zeka programıdır. Bu sayede kolaylıkla temini 

edilebilecek ve kullanılabilecektir. 

• Motorlar için düşünülen model olan fırçasız motor kolaylıkla üretilebilen ve 

satılabilen bir modeldir. 

Fırçasız Motorların Seçilme Sebebi: 

• Fırçasız motorların, fırçalı motorlardan farkı; yüksek hıza sahip olmaları, 

torkları fazla, elektriksel gürültü meydana getirmez, sessiz çalışır, uzun 

ömürlüdür ve bakımları kolaydır. Bu sebeplerden ötürü fırçasız motorlar tercih 

edilmiştir. 

6. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirlik Sağlanması Prosedürü : 

Kara Sistemi ve Tahrik Sistemi Güvenilirliği: 

Araç karada hareket halindeyken herhangi bir engel, çukur vb. şartlarda hasar 

almaması için tekerlek süspansiyon sistemi mevcuttur. 

Bu sistem sayesinde araç bir çukur ya da engelle karşılaştığında esneyebilecek ve 

hasar almayacaktır. 

Süspansiyon Sisteminin Amacı: 

Otomobildeki süspansiyon sisteminin amacı, lastiklerle yol arasındaki sürtünmeyi 

maksimum yaparak, sürüş stabilitesini optimum seviyeye çıkartmak ve kusursuz 

dönüş yapılabilmesini sağlamaktır. 
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Şekil 15: Süspansiyon Sistemi 

Araç dış gövde kısmında (gövde) karbon fiber yapı kullanılmış bu sayede gövde daha 

sağlam hale gelmiştir. 

Takip göstergesi, mesafe sensörü sayesinde güvenlik arttırılmıştır. 

Hava Sistemi Güvenirliği: 

Aracın kuleyle iletişimi koparacak olası bir durum halinde (sistemsel sorun vb.) araç 

kokpitinde bir uydu telefonu sistemi mevcuttur. 

Bu sistem sayesinde pilotların kule ve genel merkezleriyle kesintisiz iletişim kurarak 

krizi kontrol altına alabilmesini sağlayacaktır. 

 

Şekil 16: Uydulu İletişim Sistemi 
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Güç ve İtki Sistemlerinin Güvenilirliği: 

Araç hem havada hem karada yol alırken güç ve itkiyi oluşturan bataryalar yedekli 

şekilde oluşturulmuş ve fazla enerji depo edebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Bu sayede araç enerji aktarılamaması, enerji tükenmesi gibi bir sorunlara maruz 

kalmayacaktır. 

7. Gürültü azaltma ile ilgili çözümler: 

7.1. Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

7.2. Çevresel Gürültü 

Hava aracının sessiz olması hedeflenen en büyük kriterlerden biridir. Tasarımı 

oluştururken sessiz olması için birtakım projeler ve fikirler ürettik. Bunlar hem 

yolcuya hem de dışardaki insanlara konfor sağlayacaktır. 

Gürültü azaltma için alınan önlemler şu şekildedir: 

• Motorlar, elektrikli olup en sessiz şekilde çalışarak motor gürültüsü 

azaltılmıştır. 

• Araç içi ve dışı ses yalıtımı yüksek olan maddelerle donatılmış olup kabin içi 

gürültü en aza indirilmiştir. 

• Pervaneli motorlarda olduğu gibi gürültü emisyonları; kanat ucu hızının 

düşürülmesi, uygun rotor kanadır formları kullanılması, kanat sayısının 

artırılması ile azaltılabilir. 

Biz de bu parametreleri dikkate alarak ve hava aracımıza uygun olabilirliği ile gürültü 

azaltmayı en aza indirdik. 
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Şekil 17: Uçak Gürültü Değerleri 

7.1. Yolcu Kabin İçi Gürültüsü : 

Kabin içi gürültüyü en aza indirmek için birtakım çözümler mevcuttur. Bu çözümler 

aşağıdaki gibidir: 

• Kabin içerisinde gürültüyü en aza indirmek için ses yalıtıcı malzemeler 

kullanılmıştır. (Akustik sünger ses yalıtım malzemesi) 

• Araç içi koltuk gürültünün en az olduğu yerlere yerleştirilmiş (koridor tarafı 

gibi) yolcu motordan uzak yerde oturmuş ve bu sayede gürültü aza 

indirilmiştir. 

• Araç içersinde özel tasarım kulaklıklar mevcut olup her yolcuya bir kulaklık 

düşmektedir. Bu kulaklıklar sayesinde yolcuya daha konforlu ve gürültüsüz bir 

ulaşım sağlanabilecektir. 

 

7.2Çevresel Gürültü : 

Çevresel gürültüyü en aza indirmek için kullanılan yöntemler şu şekildedir: 

• Motorlar elektrikli olup normal hava araçlarının motoruna oranla çok daha az 

seviyede gürültü ile çalışacaktır. 

• Hava araçları en yüksek gürültüyü iniş ve kalkış yaparken çıkartmaktadır.  

• Kalkış ve iniş için motorun gücü yüksek olmalıdır.  
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• Hava aracımızda iniş ve kalkış için gerekli olan güçten fazlası motorlara 

verilmeyecek bu sayede güç israfı ve gürültü en aza indirelecektir 

Araç Ses Gücünün Seviyesi (dB) Ölçümü 

Araçta kullanılan fırçasız motorların ses gücünden yola çıkılarak desibel 

hesabı yapılmıştır .  

Ses gücünü göreceli olarak referans güç – 10-12 W – logaritmik “desibel” 

ölçeğinde ifade etmek pratik olabilir. 

LN = 10 log10(N / Nref) 

     = 10 log10(N) + 120                           

L N = ses gücü seviyesi ( desibel , dB) 

N = ses gücü (W) 

N ref = 10 -12 – referans ses gücü (W) 

Kullanılan  fırçsasız motorun ses gücü =0,0001 W dur. Burdan yola çıkılarak 

yapılan desibel ölçümü şu şekildedir:  

10 log10(0,0001/10-12) = 80 dB 

 

8. Aracın Güvenlik – Emniyet ile alakalı çözümler: 

8.1 Uçuş Güvenliği 

8.2 Siber Güvenlik  

Aracın emniyet ile ilgili çözümleri şu şekildedir: 

8.1 Uçuş Güvenliği: 

• Herhangi bir durum sonrasında oluşan arıza sebebiyle hava aracı kontrol 

edilemezse devreye giren otomatik pilot (kontrol) sistemi mevcuttur. 

• Motorlara güç gitmediği durumlarda yedek pil sistemi devreye girerek olası 

motor arızalarının önüne geçilir. 

• Kokpitte bulunan gelişmiş gösterge panelleri (durum cayrosu, sürat göstergesi, 

irtifa göstergesi, basınç göstergesi vb.) ve ikaz ışıkları sayesinde kullanıcı 

(pilot) hava aracının durumunu kontrol edebilir ve olası bir arızayı zamanında 

tespit edebilir. 
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Şekil 18: Durum Göstergeleri 

 

 

Paraşüt Sistemi 

Bu sistem sayesinde hava aracı olası bir kaza vb. durumlarda kontrolü sağlayamadığı 

zaman bu sistem uzaktan veya pilot vasıtasıyla açılabilecek ve bu sayede güvenli bir 

iniş imkanı sağlanacaktır. 

            

Şekil 19: Temsili Paraşüt Sistemi 

 

Aerodinamik Açıdan Güvenlik:  

Tasarım açıkça aerodinamik yasalara tabidir ve güvenli bir şekilde uçmasını sağlayan 

birçok faydalı sisteme mevcuttur. 
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     Örnek 1: Hava sürüklemesinin Azaltılması 

       

Şekil 20: Cisme Göre Sürüklenme Katsayısı 

Tasarım aerodinamik bir şekilde olduğu için çok rahatça ve güvenli bir şekilde 

uçabilir çünkü şekil (araç tasarım şekli) bize daha az hava direnç (drag) bize 

verecektir 

Örnek 2: Taşıma ve Kararlılık 

        

Şekil 21: Araç taşıma Sistemi 

Aracın altyapısı ağırlık merkeziyle mükemmel bir şekilde kesişir, böylece araç doğru 

bir kaldırma merkezine sahip olabilir ve sabit bir şekilde uçabilir. 

Bu konuyla ilgili aracımızın stabilitesini sağlamak için jiroskop teknolojisi gibi diğer 

iyileştirmelerimiz var. 
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8.2 Siber Güvenlik : 

 Siber Güvenlik Önlemleri Şu Şekildedir: 

• Aracın iletişimlerin uygun şekilde şifrelenmesi gibi temel güvenlik önlemleri 

mevcuttur. 

• Kullanılan yazılım sürekli güncellenmektedir. 

• Bir diğer önlem ise kullanılan yapay zeka programının parmak izi sensörü ile 

kontrol edilmesidir.  

Bu sayede yapay zeka programına olan siber saldırılar zor ve imkansız bir hal 

alacaktır. 

Ayrıca tasarımın siber güvenlik önlemlerini arttırmak için kullanılan diğer bir sistem 

firewall (güvenlik duvarı) sistemidir. Bu sistem sayesinde daha güvenli ve gizli bir 

iletişim kurulabilecek ve sadece erişim izni olanlar ulaşabilecektir. 

 

Şekil 22: Uçaklarda Firewall Kullanımı 
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Şekil 23: Parmak izi sensörü bağlanması ve devresi 

 

Parmak İzi Sensörü Çalışma Prensibi ve Faydaları: 

Projelerinize güvenlik sistemi eklemeniz için en kolay ve güvenli yöntemlerden biri 

parmak izidir. Arduino ile parmak izi okuyucu sensörü rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

Adafruit firmasının geliştirmiş olduğu sensör ile entegreli çalışan kütüphanesi 

sayesinde hızlı bir şekilde kodları ekleyebilirsiniz. Sensör seri iletişim (TTL) 

üzerinden haberleşme sağlayarak, üzerinde barındırdığı görüntü işleme DSP çipi ile 

parmak izini analiz eder ve işlemciye değerleri gönderir. Parmak izi sensörü flash 

belleğinde en fazla 162 parmak izi saklamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.robimek.com/etiket/parmak-izi-okuyucu/
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9. Tasarım Görseli 

 Tasarımımız birçok modifikasyona sahip olan  kobalt valkyrie uçaklarından ilham 

almıştır. Tasarlarken sadece  aerodinamik bölüme odaklanmayıp estetik kısma da 

odaklanılmıştır. 

 

Şekil 24: Farklı Açılardan Cybernocturne 

 Aracımızda konforlu koltuklar mevcut olup uçuş deneyimini daha keyifli hale 

getirmesi için büyük bir görüş açısı tasarlanmıştır. 

         

Şekil 25: Cybernocturne İç Görünüm 
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Araç biri önde ikisi arkada olmak üzere 3 tane tekerleğe ( iniş takımına) sahiptir. 

 

 

Şekil 26: Cybernocturne'nin Tekerlekleri 

 

Aracımızda 4 adet fırçasız motor vardır. 

 

Şekil 27: Fırçasız Motorun Teknik Resim Görüntüsü 
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Perspektif Görüntüler: 
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• Tasarımımızın iki hareketli parça vardır: 

1- Bagaj kapısı 

2- Kokpit penceresi (yukarı hareket eder) 

          Bagaj kapısı 

Kokpit penceresi  

 

Diğer konseptler Sketchup tarafından yapılmıştır. 

      

Konsept 1: VİP KOLTUKLAR 
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Konsept 2: Kokpit Görüntüsü 

 

Hava aracı hem havada hem karada yol alabilmesi için gerekli enerjiyi ve gücü üreten 

elektrikli bataryalara sahiptir. 

       

Şekil 28: Lityum-İyon Pilleri 
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Güvenlik Boyutları Açıklaması :  

 

 

 

                                      Lc+2×Lprop               

 

 

                                      2×(Larm+Lprop)+Δ Safety 

Larm=   Çerçevesi Uzunluğu 

 

Lprop= Pervane Uzunluğu 

 

Lc= Kabin Uzunluğu 
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Pervane Alanı Hesaplama Formülleri: 

 

 

 

 

W=dΘ /dt L=1/2×CL×∂×S×V2 

V=r×r dL=CL×1/2×∂×(r.w)2×dS 

V=r.w dS=Profil Genişliği 

 dL=CL×1/2×∂×w2×ɣ×dr 

 

 L=∫ CL×1/2×∂×w2×r2×dr 

 

 

 L=CL×1/2×∂×w2×ɣ ×∫r2×dr 

 A 

 

 L=A×r3/3  = A/3×D3 

 

 

 

 

V 

 

r 

d 

0 

D 

0 

L 

d 

a 
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