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1. Tasarımımızın Tanımı 

Hava şartlarına, trafik yoğunluğuna göre ulaşımda fazlası ile zaman kaybedilmekle 

beraber enerji tüketim miktarı değişen ve gelişen dünya düzenine göre de fazladan enerji 

tüketimi olmaktadır. Tasarımımız ile ulaşımda zamandan kazanılacak tasarruf ile berber her 

türlü birikimin artırılması hedeflenmiştir. Bu sebep ile arge ve inovasyon çalışmalarımız 

sonucu Uçan Küre isimli tasarımımızı oluşturduk. Hem kara hem de hava ulaşımına olanak 

sağlayan bu tasarımımız, tamamen modernize günümüz şartlarına elverişli olacak şekilde 

oluşturulmuştur. Uçan Küre aracımız portatif olmasının yanında ulaşım sorununu azaltmayı 

ve farklı sanayilerde (savunma sanayi gibi) kullanılabilmeyi hedeflemiştir. Ayrıca araç da iki 

adet kanatlardaki pervaneler ve iki adet de tekerleklerde olmak üzere toplam dört motordan 

kullanılmıştır. Elektrikli araçlar yüksek verimleri, lokal kirlenmeye neden olmamaları ve 

sessiz olmaları sebebiyle gelecekte daha çok tercih edilecektir. Günümüzde elektrikli 

arabaların yaygınlaşması, sınırlı kullanım menzili, uzun şarj süresi ve yüksek maliyetler 

engellemektedir. Elektrikli araçların yaygınlaşmasını engelleyen bu üç faktörde batarya ile 

ilişkilidir (Erik Schaltz, 2011). Kontrolleri sağlamak amacı ile aracın ön kısmında tablet 

ekrana(LCD) bağlı sistemler ve sensörler bulunmaktadır. Otomatik kontrol alanında 

güvenilirlik ve zeka önemli faktörlerdir. Elektronik sensörlerin kapasiteleri ortam sıcaklığına 

göre değiştiği için güvenilirlik ve işlev konusunda hedeflere ulaşmak zor olabilmektedir. 

Çalışmada geliştirilen farklı koşullarda işlevsel ve güvenilirlik açısından dayanıklı bir araç 

geliştirilmiştir. Mini araba farklı sesleri ayırt edebilmekte, kaydedebilmekte, farklı hızlarda 

giderken bariyerlere olan mesafesini ölçebilmekte, GPS ile konumunu saptayabilmekte, 

sürücüsünün alkol seviyesini ölçebilmekte, tüm bu bilgiler bir LCD ekranda 

gösterilebilmektedir (Zhang, Y.Z ve ark. 2011). Aracın sürüş kontrolü ise önde bulunan özel 

bir direksiyon ile sağlanmış ve ayrıca hız ve fren gibi işlevler için pedallar bulunmaktadır. 

Vites geçişleri ve havada dengede durma işlevleri otomatik olarak gerçekleşmektedir. 

 

2. Tasarımın Alt Sistemleri 

2.1 İtki Tahrik Sistemi   

Elektrikli motorların tahrik sistemlerinde DC motor, AC motor, daimi mıknatıslı motor, 

anahtarlamalı relüktans motor (Ünlü ve ark., 2003) ve senkron motor (Kuşdoğan, 2009) 

olmak üzere başlıca beş motor yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektrikli motor 

teknolojilerinde asenkron motor ve anahtarlamaları relüktans motor en güvenilir motor tipleri 

olup az bakım gerektirirler (Nanda ve Kar, 2006).  
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Karada hareketi için ideal hesaplamalar ve edinilen tecrübeler sonucunda 60 km/sa hıza 

ulaşabilecek iki adet olmak üzere 1kw’lık üç fazlı BLDC motorlar aracın ileri geri hareketini 

sağlamakta ve bunu yanında manevra hareketine yön vermektedir. Kullanılacak elektronik 

diferansiyel potansiyometreler ile desteklenerek kullanılacaktır. Enerjiyi eşit şekilde alan 

motorlar ileri veya geri harekette aynı devirde dönecek ve konum değiştirme hareketini yerine 

getireceklerdir. Direksiyonda bulunan sensörler dönüş yönüne göre manevrayı algılamakta ve 

bununla beraber o yönde bulunan tekerleğe bağlı motorun gücünü azaltıp kesmekte ve dönüşü 

sağlamaktadır.  

Havadaki hareketi için iki adet yüksek devirli motorlar kullanılmıştır. Kalkış ve iniş hareketini 

sağlayan motorlar çalıştırılıp aracın dikey olarak yükselmesi başladığında araç üzerinde 

bulunan sarsıntı sensörlerin verileri doğrultusunda aracın havadaki durumu statik hale geldiği 

bilgisi ile beraber araç yerden yükselecek ve istenilen yüksekliğe çıktığında 

yönlendirilebilecektir. Kanatların uçlarındaki motorlar ve motorların itiş gücü sıkıştırılan 

havaya yön vererek rotasyon yapacaktır. Pervanelerin altında kalan nozullar ise açılıp 

kapanarak ilerleme, havada asılı kalma veya geriye doğru harekete olanak tanıyacaktır.  

 

Resim 2.1.1: Uçan Küre için tasarlanabilecek örnek bir teknik motor çizimi 

2.2 Hareket Kontrol Sistemi 

Sağ ve sol tekerleklere ayrı ayrı tahrik vermek amacı ile kullanılacak bir çift BLDC motor 

doğrudan jant teker bağlantıları ile birlikte sabitlenecek ve harekete elverişli hale 

getirilecektir. Bunu yanında dönüş manevraları için; dönülmek istenilen tarafta bulunan 

tekerleğe bağlı motorun gücü azaltılarak veya kesilerek o tarafa doğru dönüşün sağlanması ve 

motorların da yönlendirile bilmesi için elektronik diferansiyeller kullanılması planlanmıştır. 

Bahsi geçen hareket kontrol sistemlerinin kontrolleri ise imal edilecek direksiyon ünitesinin 
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üzerine yerleştirilmesi ile sağlanmış olacaktır. Devir, hız sabitleme gibi opsiyonlar ile 

kullanım kolay bir hale getirilecektir. Kanat kontrolleri, kalkış motorları çalıştırıldığında 

zemine paralel bir şekilde açılacaktır. İniş hareketinin sensörler tarafından algılanması ve 

tekerleklerin zemine teması ile birlikte kanatlar kapanarak zemine dik bir hale gelerek 

tekerlekler ile paralel olacaklardır. Bunları sağlayan 90 derecelik servo motorlar 

kullanılacaktır. 

 

2.3 Araç kontrol sistemi (AKS) 

Araç üzerine yerleştirilecek; basınç, GPS, yükseklik, sıcaklık, hız, sarsıntı gibi sensörler araç 

kontrol sisteminin yapı taşıdır. Bununla beraber batarya durumu (sıcaklığı ve pil seviyesi), 

dashboard üzerine yerleştirilen panelde gösterilecektir. Gerekli ikaz ve uyarı alamlar eşliğinde 

pilota bildirilecektir. Özellikle GPS ve yükseklik sensörleri geniş alan ölçümleri yapabilmekte 

ve güçlü kızıl ötesi sensörleri ile hava trafiğine ve güvenliğine yön verecektir. Varılmak 

istenilen hedef belirtildiğinde uçuş yüksekliği, hızı ve varış süresi panel yardımı ile pilota 

aktarılacaktır. Ayrıca bu sistem serverlarda denetlenerek, bilgiler depolanarak ve koordinatlar 

kaydedilerek aracın kaybolmasının önüne geçilmiş olunacaktır. Bu sistem telefonlardaki 

uygulama ile kullanılabilecek ve iletişim sağlanacaktır. 

 

2.4 Şasi 

Sert Aleminyum 7000 serisi boru profiller kullanılarak Resim 2.1’de görüldüğü gibi imal 

edilecektir. Şasi sistemi hafiflik, mukavemet ve montaj gibi gerekli işlevleri sağlanmış olacak 

kabini koruyacaktır. Kabuğun iç kısmına yerleştirilip montajlanarak stabilizasyonu sağlanmış 

olacaktır. 

 

Resim 2.4.1: Uçan Küre için tasarlanan şasi 
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2.5 Kabuk 

Uçan Küre’nin kabini için tasarlanmış model Resim 2.5.1’de gösterilmiştir. İç içe iki parçadan 

oluşturulacak katmanlı kompozit yapı, birbiri ile belirlenen noktalardan montelenecek ve bu 

sayede yek pare olması sağlanacaktır. Karbon fiber kumaşlar ile el yatırıma, infüzyon veya 

vakum-bag yöntemleri ile imal edilip daha sonra birleştirilecektir. Bu malzemelerin 

kullanılmasının sebebi hafif, dayanıklı ve yalıtım için elverişli olmalarından dolayıdır. 

Kabinin sürücü bölümünden ayrılan alt kısmında batarya haznesi bulunmaktadır. Aracın dış 

kabini su sızdırmaz ve yalıtımlı bir şekilde tasarlandığından acil durumlarda suya iniş 

yapabilmektedir. Bataryanın konumlandırıldı kısım G noktasını sürekli aşağı doğru 

hareketlendirdiği (hacı yatmaz) için araç dik bir şekilde konumunu korumaya çalışacağından 

araç su üzerinde aynı şeklide kalabilecektir. 

 

Resim 2.5.1: Uçan Küre için tasarlanan kabin 

Kabin içerisine yerleştirilecek koltuk 180 derece dönme hareketini yapabilerek aracın arka 

tarafında yer alan kapısından rahatlıkla biniş imkanı sağlamaktadır. Koltuğun kenarlarında 

bulunan kolçak kısımlarında araç ile ilgili verilerin yer aldığı tablet bulunmakta ve tablet 

yardımıyla araç ile ilgili verilerin pilot tarafından kontrol edebilmesine olanak sağlanmıştır. 

Bunların yanında aracın sağ ve sol tarafı ile arka kısmında ve uçuş sırasında aktif olan alt 

kısımdaki kameraların kontrolü aracın ön kısmında bulunan direksiyonun bulunduğu panelli 

bölgeye anlık olarak iletilmektedir. Ayrıca aracın kapısı zemin ile belirli bir açı yapacak 

şeklide oluşturulduğundan ihtiyaç duyuldu takdirde kotuk sökülerek engelli bireylerin kolay 

bir şekilde araca binmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  
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Resim 2.5.2: Uçan Küre’nin örnek kabin içi tasarımı 

Tekerler Resim 2.5.2’de gösterilen tasarıma göre uygun çapta ve kalınlıkta olup her türlü arazi 

şartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Hem itici hem de bağımsız tekerlerde kullanımı 

sağlanabilen, çelik ve kauçuk yapıdan oluşan teker tasarımımız; araç için süspansiyon 

görevini görmekte ve başlı başına projemiz üzerinde büyük bir rol oynamasının yanı sıra 

gelecek teknolojiye yön vermesi amaçlanmaktadır. Teker içerisindeki sarmal yapılar 

esnemekte çukur, rampa, tümsek gibi engelleri sönümleyip ayrıca tüm zemin koşulları içinde 

hareketliliği en elverişli hale getirmektedir. Tekerin dış kısmında bulunan çıkıntılı ve girintili 

geometri yol tutuş ve tırmanış konusundaki gerekli işlevleri karşılamaktadır.  Tekerin göbek 

kısmına eklenen rulmanlar tekerlerin kullanım alanlarını genişletmekte ve kullanılacak çapa 

göre tayin edilen özelliklere uygun göbek kasnak tasarımının kalıp içerisine yerleştirilmesi ile 

enjeksiyon kalıplarında üretilip hemen kullanılabilir hale gelmektedir. Tasarlanan bu yapı 

ağırlık, maliyet, yer israfı, üretim süresi, salıncak, amortisör gibi kullanılan ön düzen hareket 

mekanizmalarını daha sade bir hale getirmektedir.  

        

Resim 2.5.2: Uçan Küre için tasarlanan süspansiyon sistemli tekerlek 
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2.6 Batarya 

Elektrikli araçların en pahalı parçaları bataryalarıdır (Erhan ve ark., 2013). Elektrikli araçlarda 

kullanılan bataryaların maliyeti 2010 yılında ortalama 750$/kWh iken 2012’de ortalama 

500$/kWh ve 2014’te ise ortalama 380$/kWh seviyelerine düşmüştür(IEA, 2013). 2020 

yılında ise bu fiyatın ortalama 100$/kWh’a kadar düştüğünü Elon Mask duyurmuştur. 

Tasarlana aracın ağırlık merkezine yerleştirilecek olan lityum iyon piller, paralel ve seri 

bağlamalar ile istenilen gerilime çıkarılabilecektir. Ayrıca araç içi elektrik kolay dağılımı 

bakımından en uygun yere yerleştirilmiş olacaktır. Resim 2.5.1’de gösterildiği gibi kabinin 

sürücü bölümü ile ayrılan alt kısmına gerekli güvenlik önlemleri dahilinde yerleştirilecektir.  

 

Resim 2.5.1: Bataryanın konumu 

Yangına dayanıklı malzemeler ile muhafaza edilecektir. AKS’de bahsedilen sensörler ile 

denetimi sağlanacaktır. Bataryanın ısınması halinde fanlar çalışacak ve haznede hava 

sirkülasyonu sağlanacaktır. 

 

2.7 Şarj Cihazı ve İstasyonları 

Batarya ömrü ve sağlığı sürekli denetlenerek ortaya çıkan veriler her araç için ayrı ayrı kayıt 

edilip incelenecektir. Bu sayede ulaşılmak istenilen yerin koordinatları sisteme girildiğinde 

bataryanın yeterli olup olmadığının bildirimi yapılacaktır. Yeterli değilse şarj istasyonlarına 

göre uygun rota oluşturarak istenilen hedefe ulaşılması sağlanmış olacaktır. Kamuya açık 

yerlere kurulacak olan şarj istasyonlarının gerekli alt yapı hazırlıklarının yapılıp şebeke 

güvenlik önlemlerinin alınarak sayılarının artırılması ve yaygınlaştırılması, elektrikli araçların 
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temininde yapılacak yasal düzenlemeler, teşvikler ve vergi indirimi/ muafiyetlerinin elektrikli 

araçlara olan talebi artıracağı öngörülmektedir(Kerem, 2014). Park için ayrılmış yerlerde hızlı 

veya yavaş şarj etme özelliği bulunan istasyonlar bulunacaktır. Ayrıca şarj cihazının 

bünyesinde bulunan aparat ile şehir içinde kullanılan 220 wolt kullanılarak rahatlıkla şarj 

edilebilecektir. 

 

 3. Tasarımın Kullanıcıya Faydaları 

Tasarımımızın kullanıcıya pek çok faydası bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz; 

 Elektrikli motorlar kullanıldığından sessiz çalışma, 

 Ulaşımda zaman tasarrufu, 

 Düşük maliyetli enerji tüketimi, 

 Şarj kolaylığı, 

 Karada ve havada konum değiştirme, 

 Dikey kalkış, 

 Havada oto pilot sürüş kolaylığı, 

 Park kolaylığı, 

 Boyut olarak diğer araçlara göre az yer kaplaması, 

 Portatif olduğundan seri üretime uygunluğu, 

 Kabin içi araç göğüs tasarımının sade olmasından dolayı kullanım kolaylığı, 

 Araç ile ilgili gerekli bilgi ve verilere ulaşılabilecek el tableti,  

 Aracın kapı ve kabin tasarımının engelli bireylerin kullanılabileceği şekilde 

tasarlanması, 

4. Tasarımımızın Özgün Yönleri 

Uçan Küre’nin tasarımında benzerlerine nazaran birçok farklılık bulunmaktadır. Bunları şu 

şekilde ifade edecek olursak; 

Uçan Küre’nin biniş kapısı tek ve aracın arka tarafında olduğundan dolayı dönen bir koltuk 

mekanizması vardır. Aracı sürecek kişi arka kapıyı açtıktan ve koltuğa oturduktan sonra 

kendisini 180 derece döndürerek sürüş pozisyonuna geliyor ve kapıyı kapatıyor. 

Tek kapılı olması ve küçük olması sebebi ile park alanlarında az yer kaplaması ile beraber 

kolay bir biniş imkânı da sağlamaktadır. 
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Aracın hem karadaki sürüşü sırasında hem de kalkış ve iniş esnasında sarsıntısız ve konforlu 

hareket edebilmesi için süspansiyon sistemi yapısı kullanılmamış bunun yerine kauçuklarla 

özel bir hale getirilmiş tekerlekler ile sağlanmıştır. Bu sayede aracın ağırlığı azaltılmıştır. 

İki tekerlekli bir araç olduğu için dönüşlerini dronlarda da kullanılan ESC sistemi gibi 

tekerleklerin dönüş hızını ayarlayan düzenek ile sağa veya sola dönüş bir tekerleğin diğerine 

göre daha hızlı dönmesi ile sağlanmaktadır. Ayrıca olduğu konumda sıfır çizerek de manevra 

yapabilmektedir. 

Araç kalkış yapmak istediğinde, tekerleklerin yanında bulunan kanatların açılarak uçuş 

pozisyonuna gelmektedir. Yani kanatlar açılıp kapana bilen bir sistem ile yönetilmektedir. 

Ayrıca bu sitem ile dikey iniş kalkış yapılabilmektedir. 

Araç içi kenarlarda bulunan kameralar ile aracın arka tarafları rahatlıkla kontrol edilebilmekte 

ve bu sayede dikiz aynası gibi aksamlara ihtiyaç kalmamakta ve aracın ağırlığı azaltılmış 

olmaktadır. 

Uçuş esnasında herhangi bir olumsuzluğa karşı paraşüt ile süzülebilme düzeneği sensörler ile 

sağlanmıştır.  

Araç aksamlarının verilerini incelemede kullanılan taşınabilir tablet aracılığı ile sürücüye 

konforlu bir kontrol imkânı sağlanmıştır. 

 

5. Üretilebilirlik 

Kabin için kompozit üretim süreci malzemeler kullanılması seri imalat sürecini nispeten 

yavaşlatmış olsa da sağlamlık, yangına dayanıklılık ve ömür bakımından enjeksiyonda 

üretilen polimer kabine göre daha üstün özellikler sergileyecektir. Kabin daha önceden 

hazırlanmış olan modele el yatırma, vakum-bag ve infizyon gibi yöntemleriyle üretilebilir. 

Kürlenme sürecinden dolayı üretim prosesi uzamaktadır. Enjeksiyon kalıpları üretilerek iki 

parça şeklinde kabin tasarlanabilir ve üretim süresi kısaltılabilir. 

Tekerlek üretimi için tasarlanan kalıpta kauçuğun nüfuz edeceği yerler, kauçuğun metale 

yapışacağı noktalar belirlenmelidir. Tekerleğin göbek kısmının kalıp içerisine yerleştirilmesi 

ile etrafı kauçukla sarılmalı ve çıkan ürün çok çabuk üretilmelidir. İstenilen özelliklere göre 

kauçuk hamuru ayarlanıp göbek bağlantıları tornalama, frezeleme ile üretilmeli ve sıcak 

enjeksiyon preslerinde basılarak üretilmelidir. 
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Kanatlar motorları taşıyacağından yüksek mukavemetli, uçuş için elverişli olması için de hafif 

malzemeleri içermelidir. Bu sebeple sert alüminyum malzemeler kullanılarak sandviç paneller 

üretilebilir. Sert PVC malzemelerin arasına alüminyum profiller, kompozit malzemeler 

kullanılarak tasarım gerçekleştirilebilir.  

Oluşturulması planlanan şasi; alüminyum boru profillerden oluşturularak ve istenilen ölçüler 

dahilinde boru bükme makinelerinde haddeleme işlemi ile üretilecektir. Bu işlem bükme 

makinesine aktarılan veriler ile sağlanacak çok hızlı bir biçimde yapı oluşturulacaktır. 

Üretilen çıplak haldeki şasi tig kaynağı ile  kabin zemini ve motor mekanizmalarının 

konumlandırılacak bölüme yine alüminyum saclar kaynatılacaktır. Üzerine montajlanacak 

parçalara uygun hale getirilen bu metal yapı ön kısmında ve görüşü sağlayacak cam bölmesi 

için kesilecek ve yine çerceve şekli verilerek profiller kaynatılacaktır.  Üretim bandına üzerine 

entegre edilecek parçalar için gönderilmeye hazır hale gelmiştir. 

 

6. Güç-İtki-Tahrik Sistemlerinin Güvenilirliği 

Elektrikli motorlar kullanıldığı için batarya sistemi büyük bir önem arz etmektedir. Bu 

sebeple batarya paketlemesin de yangına dayanıklı malzemeler kullanılmış ve zemine 

yerleştirilmiştir. Lityum-katı polimer bataryalar ve lityum-iyon bataryalar yüksek enerji 

yoğunlukları nedeniyle, elektrikli araç uygulamaları için en uygun potansiyele sahip 

bataryalar olarak değerlendirilmektedir. Gelecek 15-20 yıl içinde lityum-iyon bataryanın 

henüz yüksek olan maliyetlerinin düşerek elektrikli araçlarda kullanılabilecek ekonomik 

seviyeye inebileceği öngörülmektedir (Ünlü ve ark., 2003). Bataryanın ağırlığını, dengede 

durmak ve kalkış, iniş gibi uçuş manevralarında G kuvvetini stabil tutmak amacı ile de 

kullanılmıştır. Bu ekstra bir güvenlik sağlamaktadır. Ayrıca canlı kablolar için araçlarda 

kullanılanlardan daha büyük çaplarda seçimler yapılmış ve hem ısı dengede tutulurken hem 

de iletim hızlanmıştır. Bunula beraber kabloların uzunluğu minimal düzeyde tutulmuş ve 

kabloların yüzeyleri ısıya dayanıklı olarak seçilmiştir. Araçtaki tüm elektrik kabloları, her bir 

iletkenin çapına uygun değerde bir aşırı akım kesiciyle korunmuştur(Çelen, Kılıç, Çelen ve 

Önler, 2015). Tahrik sitemi için birbiri ile uyumlu çalışabilen ESC ler kullanılmıştır. Bu 

sistem ile motorlar organize çalışabilmekte ve ayrıca manuel kontrollerde 

gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca bulunan sensörler ile gerekli kontroller yapılabilmekte ve 

arızalar oluşmadan önlenebilmektedir. 
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7. Gürültü Azaltma 

7.1 Yolcu Kabin İçi Gürültüsü 

Aracın aerodinamik küresel tasarımından dolayı hava sürtünmesinden doğacak gürültü en aza 

indirilmiştir. Kullanılan elektik motorlarının sessiz çalışması da yolcu içi kabininde ki gürültü 

düşürmektedir. Ayrıca kabin dışında kullanılacak kompozit madde kalınlığı yalıtımı 

sağlamakta ve kabin içine yapılan taş yünü ile ses yalıtımları ve camlarda kullanılan çift 

camlar sayesin de dışarıdan gelecek gürültüler engellenmeye çalışılmıştır. 

7.2 Çevresel Gürültü 

Karada kullanımı esnasında elektrikli motor kullanıldığı için çevre gürültüsü minimumdadır. 

Uçuş esnasında ise pervanelerin çıkardığı gürültüyü azaltmak amacı ile karbon fiberden 

yapılmış pervaneler kullanılmıştır. Tekerlerde kullanılan özel kauçuk tasarımı ve teker içi 

süspansiyon ile oluşan gürültü minimaliz edilmiştir. 

 

8. Araç Güvenlik – Emniyet  

8.1 Uçuş Güvenliği 

Aracımızda bulunan sensörler ve gps sistemleri ile aracımız emniyetiyle ilgili gerekli tüm 

bilgiler aracımızın ön kısmında bulunan tablet ekran üzerinden takip edilebilmektedir. 

Herhangi bir güvenlik durumuna karşı otomatik açılabilecek bir paraşütle süzülme 

yapılabilmektedir. Bu durumda pervaneler de kapanmakta ve paraşüte zarar vermemektedir. 

Yangın gibi durumlarda motor ve batarya kısmında sensörler aracılığı ile çalışabilen bir 

söndürme sistemi kullanılmıştır. Bunu yanında sürücünün kullanabileceği yangın söndürücü, 

ilk yardım çantası gibi araç gereçlerde bulunmaktadır. 

 

8.2 Siber Güvenlik  

8.2.1 Aracın kablosuz ağ kullanan hizmetlerinin güvenliği 

 Kablosuz bir ağın korunması için yapılabileceklerden ilki bağlantının şifreleme 

yöntemleriyle sadece araç ve bağlantı noktası tarafından okunabilecek şifrelenmiş 

paketler üretmesi planlanmıştır. 

 Ağ üzerinde yetkisiz kişilerin ve bilgisayarların bulunmaması için ağ özel bir yapıda 

tasarlanmıştır. 
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 Ağın sürekli olarak dışarıdan gelen istekleri denetleyen bilgisayar ve yazılımlarca 

taranması ve bunula beraber gönderilen bir paketin çıkış ve varış noktası arasında 

karşılaştırma yapılarak anormallik tespiti yapılması hedeflenmiştir. 

 Katmanlara sahip güvenlik yazılımlarıyla şifreleme algoritmasını ve daha önemli 

veri/bilgisayarların korunmasını ve güvenlik sistemi sayesinde potansiyel bir tehdittin 

daha rahat anlaşılabilmesini sağlanmıştır. 

 Araçtaki bilgisayarların birbirinden bağımsız bir şekilde işlevlerini yürütmesi 

planlanmıştır. (Bkz: Navigasyon sistemi ve haberleşme sistemi farklı altyapılarla 

çalışıp sadece bilgi aktarımında olacak şekilde tasarlanabilir.) 

 Araç için benzersiz bir ağ yapısı oluşturulması planlanmaktadır. 

 

8.2.2 Aracın taşıdığı elektronik sistemin üretim esnasında ve kullanıldığı esnada 

korunması 

 Araç üretilirken parçalar birden fazla noktadan tedarik edileceği için bu parçalar 

kullanılmadan önce herhangi bir anormalliğe karşı test edilmesi gerekmektedir. 

 Üretilen parçaların yazılımlarının dışarıdan müdahale edilemeyecek şekilde 

şifrelenmiş şekilde derlenmiş olması planlanmıştır. 

 Bilgisayar sisteminin, dıştan müdahaleye dayanıklı hale getirilmesi için özgün ve 

karmaşık bir mimari tasarlanmıştır. 

 

8.2.3 Tüm önlemleri aşabilecek bir şey olursa da kullanıcının uyarılması 

Bütün bunlara rağmen sisteme sızılır veya zarar verilirse kullanıcının durumdan haberdar 

edilmesi ve elektroniksiz hareket etmesi istenmiştir. 

 

9. Tasarım Görselleri ve Prototip 

Detay raporunda tasarım görselleri verilen Uçan Küre’nin 3D yazı ile prototipi üretimi 

sırasında karşılaşılan sorunlardan veya ortaya çıkan yenilikçi fikirlerden dolayı bazı revizeler 

yapılmıştır. Bu revizelerden ilki süspansiyon sistemi içerisinde bulunan tekerleklerin 

geliştirilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ise kanatların açılıp kapanması için 
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gerekli hareketli aksam, pervanelerin bulunduğu kısma daha çok yaklaştırılmıştır. Ayrıca 

pervaneler ile daha iyi bir hava sirkülasyonu oluşturabilmek için boyutları büyütülmüş ve bu 

sebeple de kanatlar boyut olarak genişletilmiştir. 

Yapılan değişikliklerden sonra 3D yazıcı yardımı ile aracımızın prototipi 200 mm çapında 

gövde bölümü, 470 mm uzunluğunda kanatları ve 140 mm çapında tekerlekleri Resim 9.1’de 

görüldüğü üzere üretilmiştir. Ayrıca prototipin hareket etmesi için gerekli yazılımsal ve 

donanımsal sistemler üzerinde yapılan çalışmalarda sona varılmıştır. 3D yazıcı ile üretilen 

parçaların üzerlerinde yapılacak çalışma ile Resim 9.2’de verilen bu sistemler eklenerek Uçan 

Küre hareket edebilecek hale getirilecektir. 

 

 

Resim 9.1: 3D yazıcı ile Uçan Küre’nin Prototip üretim parçaları 
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Resim 9.2: Prototipin hareket edebilmesi için kullanılacak bazı aksamlar 

 

 

Resim 9.3: Uçan Küre 
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Resim 9.4: Uçan Küre’nin kanatları ile ön kısımda kullanılan sensörler ve 

aydınlatmalar 

 

Resim 9.5: Uçan Küre’nin giriş kapısı, arka aydınlatması ve sensörleri ile beraber 

tekerlek yapısı 
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