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1.1. Projenin Türkçe Adı ve Özeti 

 

         1.1.1. Projenin Türkçe adı: 

       Hidrojen enerjisiyle çalışan , TÜBİTAK Hidromobil’10 Yarışına Uygun, Hidroket-3 Adlı Araç Projesi 

 

          1.1.2. Projenin Özeti  

 

         2007 yılının Temmuz - Ağustos aylarında, TÜBİTAK tarafından düzenlenen, Hidromobil 2007 

Hidrojen yakıt hücreli araçlar yarışı’na katılmak üzere, üniversitemizi temsil etmek amacıyla hidrojen yakıt 

pili ile çalışan bir otomobil yapılmıştır. Bunun amacı, hidrojen teknolojisi ile ilgili olarak anlatılan dünyadaki 

gelişmelere paralel bir gelişimin ülkemizde de yakalanması için bir adım atılması ve okulumuz adına 

teknolojinin bu dalında bir araştırma yapılmasıdır. Bu projede hidrojen yakıt pili ile çalışan elektrikli bir 

aracın nasıl yapıldığı, araç donanımlarının hazırlanması, teknolojik özellikleri, bakımları deneysel olarak 

incelenmiştir ve gerekli parçaların üretimi ile ilgili bir birikim oluşturulmuştur. Yapılan yarışmada deneme  

ve sıralama turları başarıyla geçilmiş ANOK kupasında beşinci olarak büyük bir başarıya imza atılmıştır. 

2007 yılında edindiği tecrübelerle 2008 Ağustos ayında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Hidromobil 2008 

Hidrojen yakıt hücreli araçlar yarışında TÜRKİYE 5.sı olmuştur. 2009 yılında hedefini yalnızca birinci 

olmak olarak belirleyen takımımız ikinci bir  hidrojen yakıt pili ile çalışan otomobil yapmıştır. 2009 Ağustos 

ayında TÜBİTAK tarafından düzenlenen, Hidromobil 2009 Hidrojen yakıt hücreli araçlar yarışında 

TÜRKİYE 2.sı olmuş ve en iyi mühendislik ödülü olan EN İYİ TASARIM ödülüne laik görülmüştür.  2010 

Temmuz ayında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Hidromobil 2010 Hidrojen yakıt hücreli araçlar yarışında 

TÜRKİYE 3.su olmuştur. Hidrojen enerjisi ve diğer alternatif enerjilerin günlük hayatta kullanılabilir düzeye 

gelmesi amacıyla 2010 yılında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek Hidromobil’10 yarışına uygun hidrojen 

yakıt pili ile çalışan elektrikli bir aracı yapmak ve başarılı bir şekilde üniversitemiz temsil etmek 

amaçlanmıştır. 

 

 

1.2.Projenin İngilizce Adı ve Özeti 

 

1.2.1. Projenin İngilizce Adı: 

     Production of  hydrogen fuel cell vehicle (Hidroket 3) which is suitable for TUBITAK Hidromobil’10 race. 

 

      1.2.2.  Projenin İngilizce Özeti 

          A prototype hydrogen fuel cell powered car was developed–manufactured in order to participate, on 

behalf of Ankara University, in the competition for Hydrogen fuel cell vehicles, Hydromobil 07 organized 
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by TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) in July-August 2007. The 

purpose in participating in such an organization was to have a leading role in introducing hydrogen 

technologies and contributing to the development of this new technology in our country  and  to carry out a 

project on this field on behalf of our department–faculty. In this project research was focused on how to 

build an electric car which runs on hydrogen, production of the mechanical parts (equipment), 

technological properties, and maintenance and thus a good knowledge on the production of related auto 

parts was developed. After running in the qualifying and practice laps successfully, our team finished the 

race in the fifth place in Hydromobil’07 ANOK Cup, which was a great success. Our goal is produce the 

car using hydrogen fuel. This car will be suitable for TUBİTAK Hidromobil’10 race.  

 

 

 

2. GİRİŞ 

  Dünyanın enerji gereksiniminin büyük bölümünü karşılayan fosil kaynaklar hem gittikçe azalmakta hem de çok ciddi 

çevre ve hava kirliliğine sebep olmaktadır. Hidrojen, bir enerji taşıyıcısı olarak bu sorunların çözümü için bir 

potansiyel oluşturmaktadır. Bu sebeple son yıllarda hidrojen enerjisi üzerinde yoğun araştırma ve geliştirme faaliyeti 

sürdürülmektedir. Temiz ve yenilenebilir hidrojen enerjisinin dünyanın artan enerji gereksinimini karşılayacağı bir 

gelecek için gelişmiş ülkeler çok yoğun bir şekilde büyük ölçekli teknolojik araştırma ve geliştirme programları 

yürütmektedirler. Hidrojen dünyada en çok bulunan elemanlardan biridir. Su, hidrojen ve oksijenden oluşur ve akarsu 

ve denizlerde çok miktarda bulunmaktadır. Hidrojen doğada saf halde bulunmaz. Ancak çeşitli yöntemlerle elde 

edilebilir. Bu sebeple yenilenebilir bir yakıttır. Bunun yanında yakıtlar içerisinde çevresel açıdan en temizidir. Birincil 

enerji kaynakları kullanarak hidrojen üretilip bunun gereksinim duyulan yerlere iletilerek çeşitli yöntemlerle enerjiye 

çevrilmesine hidrojen enerji sistemi denir. Hidrojen yakıtının en önemli kullanım alanı ulaşım sektörü (otomobil, 

otobüs, uçak, tren ve diğer taşıtlar) olmaktadır. Hidrojen halen bir yakıt olarak uzay mekiği ve roketlerde 

kullanılmaktadır. Düşünülen diğer kullanım yerleri ise mobil uygulamalar (cep telefonu, bilgisayar, vs) ve yerleşik 

uygulamalar (yedek güç üniteleri, uzak mekanlarda güç gereksinimi, vs) dır. 

 

  Hidrojen enerji sistemi şu kısımlardan oluşur: 

 

- Hidrojen üretimi 

- Depolama ve iletim 

- Enerji çevrimi 

 

  Hidrojen enerjisi konusunda son yıllarda meydana gelen gelişmeler, 2010 yılından itibaren 

hızlanan bir süreç içinde hidrojenin özellikle ulaşım sektöründe diğer yakıtların yerine 

geçeceği bir geleceği işaret etmektedir. Bu vizyonda hidrojenin çeşitli üretim yerlerinden 

kullanım yerlerine ulaşması için gereken dağıtım altyapısı ve hidrojen istasyonları da yer 

almaktadır. 

 

Hidrojen Üretimi: 



 5

 

Hidrojen üretme teknolojileri şöyle sayılabilir: 

 

1. Kömür, doğalgaz, benzin gibi fosil yakıtlardan termokimyasal yöntemlerle hidrojen elde edilmesi. Buharla 

reaksiyon yöntemi en çok kullanılan yöntemdir. Burada fosil yakıt bir nikel esaslı katalizör vasıtası ile buharla 

reaksiyona girer ve hidrojen açığa çıkar. Ayrıca biomas’dan proliz yöntemi ile elde edilen bio-yağ’dan da benzer 

şekilde buharla reaksiyon ile hidrojen elde edilir. 

 

2. Suyun elektrolizi ile hidrojen elde edilmesi. Elektrik enerjisi kullanarak su hidrojen ve oksijene ayrılır. 

 

3. Fotoelektrokimyasal yöntemle güneş enerjisinden hidrojen elde etme. Elektroliz yönteminin bir benzeridir. Elektrik 

akımı suya batırılmış güneş pillerinden elde edilir. Normal elektroliz yönteminden daha verimlidir. 

 

4. Fotobiyolojik yöntemle yeşil yosunlardan doğal fotosentez faaliyetlerinden faydalanarak hidrojen elde etme. 

 

5. Çeşitli hidrit bileşiklerinden kimyasal yöntemlerle hidrojen elde etme. Bunların en önemlisi sodyum borohidrit’tir. 

 

 Hidrojen halen en ucuz olarak fosil yakıtlardan buharla reaksiyon yöntemi ile elde edilmektedir. Ancak bu yöntem 

fosil kaynaklara olan bağımlılığı azaltmamakta ve aynı zamanda hava kirliliğine sebep olmaktadır. Diğer en çok 

kullanılan yöntem elektolizle suyun ayrıştırılmasıdır. Elektroliz yönteminin ve diğer yöntemlerin verimlerinin 

artırılması ve üretim maliyetlerinin azaltılması için yoğun araştırmalar yapılmaktadır. 

 

Hidrojenin Depolanması ve İletimi: 

 

 Hidrojen, gaz halinde, sıvı halinde veya bir kimyasal bileşik içinde depolanabilir. Daha çok gaz halinde 

saklanmaktadır. Fakat düşük yoğunluklu olduğundan çok yer kaplar. Bunun için basınçlı tanklarda ve tüplerde 

sıkıştırılmış olarak saklanır. Tank malzemeleri hafiflik ve güvenlik açılarından geliştirilmektedir. 

 

  Sıvı hidrojen daha az yer kaplar. Fakat hidrojenin sıvılaştırılması için çok yüksek enerji (sıvılaştırılan hidrojenin 

enerji değerinin 1/3’ü kadar) gerekir. 

 

  Katı şekilde hidrojen depolaması için metal hidritler kullanılmaktadır. Hidrojen gazı metal hidrit tarafından sünger 

gibi çekilerek gözenekleri içinde depolanır. Ancak metal hidritler çok ağırdır. On kat daha hafif malzeme olarak 

karbon nanoyapıları geliştirilmektedir. 

 

Hidrojenden Enerji Elde Edilmesi: 

 

Hidrojenden şu yöntemlerle enerji elde edilir: 

 

- Yakma: Hidrojen benzin ve doğal gaz gibi yakılabilir. Benzin ve doğal gaza üstünlüğü emisyonlarının azlığıdır. 
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Karbondioksit çıkmaz. Sadece benzin ve doğal gaza göre çök az miktarda NOx çıkar. Askeri ve endüstriyel amaçlar 

için hidrojen gaz türbinleri ve arabalar için içten yanmalı motorlar geliştirilmektedir. 

 

-Yakıt pili: Yakıt pili elektrolizin tersidir. Hidrojen ve havadaki oksijen birleştirilerek elektrik akımı elde edilir. 

Özellikle otomobiller olmak üzere bütün uygulamalarda tercih edilen yöntemdir. Hidrojeni yakmaya göre daha 

verimlidir. Çevreye zararlı hiç emisyonu yoktur. Çeşitli yakıt pili tipleri vardır. Bunlar anod ve katod arasındaki 

elektrolit malzemeye göre farklılık gösterir.  

 

Hidrojen AR-GE Programları: 

 

 Hidrojen sisteminin gelişimi ile ilgili olarak gelişmiş ülkelerde kamu kuruluşlarının ve otomotiv şirketlerinin yoğun 

faaliyetleri vardır. Bu çalışmalar gittikçe daha çok kaynak ayrılarak artmaktadır. 

 

  ABD, AB ülkeleri ve Japonya’da üretim yapan otomobil ve otobüs firmalarının hemen hemen tümü yakıt pilli 

prototip modellerini geliştirmektedirler. Ayrıca hidrojen yakıtlı içten yanmalı motorlu modeller de geliştirilmektedir. 

Bu prototipler araştırma amaçlı olup, oluşabilecek problemleri görmek ve gidermek içindir. Ayrıca Airbus ve NASA 

da hidrojen ile çalışacak gaz türbinli ve yakıt pilli yolcu uçağı geliştirmek için yoğun çalışmalar yapmaktadırlar. 

Almanya, Rusya ve ABD yeni denizaltılar için hidrojen yakıt pilli uygulamalarına geçmişlerdir. 

 

   Ford, Opel, Honda, Mazda, Nissan, Toyota ve Daimler-Crysler yakıt pilli ilk modellerini 2003’den başlayarak 

çıkaracaklardır. Yakıt pilli arabalardaki önemli bir sorun hidrojen deposudur. Hidrojen deposu hem büyük hem ağır 

olmaktadır. Ayrıca yüksek basınçlı olduğundan kaza sırasında tehlike arz etmektedir. (Honda 2003 ve Ford 2004 

hidrojen depolu, Daimler-Crysler 2004 sıvı hidrojen depolu, Ford 2004 ve Toyota 2003 basınçlı hidrojen depolu 

olarak yapılmaktadır.) 

 

  Bir alternatif, depo yerine hidrojeni bir sünger gibi emen metal hidritler kullanılmasıdır (Toyota 2004). Hidrojen, 

yakıt pilinden çıkan artık ısı kullanılarak metal hidritin ısıtılması ile metal hidritten ayrılır. Ancak bunlar da ağırdır ve 

kapasiteleri az olmaktadır. Bir diğer seçenek hidrojenin arabanın üzerinde elde edilmesidir. Bunun için benzin ve 

metanol gibi yakıtlardan buharla reaksiyon yöntemi ile hidrojen elde eden sistemler geliştirilmiştir (Honda 2003, 

Nissan 2003, Mazda 2005, Toyota 2004, Opel 2004). Ancak bu sistemler çok yer kaplamaktadır. Hidrojenin arabanın 

üzerinde elde edilmesi için geliştirilen en uygun yöntemlerden biri ise sodyum borohidritin yakıt olarak kullanıldığı 

yöntemdir ve Daimler-Crysler’ın bir modelinde geliştirilmektedir. Bor türevini yakıt olarak kullanan bu model 

özellikle ülkemiz açısından önemlidir. Çünkü dünyadaki en zengin bor kaynakları ülkemizdedir. Şekil 2’de görülen bu 

sistemde yakıt tankına konan 1/3 sodyum borohidrit ve 2/3 sudan oluşan solüsyon bir pompa vasıtası ile katalizör 

hücresine gönderilerek hidrojen gazı ayrılır. Yan ürün olarak çıkan sodyum borat ise bir tanka alınır. Bir ısı 

değiştiricisinde hidrojen gazının nemi ayarlanır. Nemlendirilmiş hidrojen ile yakıt pilinde elektrik üretilir. 
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               Şekil 2. Sodyum borhidrit yakıtlı sistem 

 

 

 

Daimler-Crysler’ın geliştirdiği minivan modelindeki yakıt sistemi yerleşimi Şekil 3’de görülmektedir. Bu araç, hali 

hazırdaki arabalardaki kadar bir yakıt tankı ile 500 km lik bir menzile sahip olacaktır. 

 

 

 

 

     Şekil 3. Sodyum borohidritli minivan’ın yakıt sistemi yerleşimi 

 

 

 

  Hidrojen enerji sisteminin hem ulaşım hem de diğer uygulama alanlarında genel kabul görmesi için hidrojen üretim 

maliyeti ile yakıt pili maliyetinin daha da azalması ve zaman içinde bir hidrojen iletim altyapısının gelişmesi 

gerekmektedir. Hidrojen sisteminin dengeli bir şekilde gelişimi için batılı ülkeler çok büyük AR-GE kaynakları 

ayırmaktadırlar. ABD uzun zamandan beri yakıt pili gelişimini ve uygulamalarını teşvik etmektedir. 2000 yılında 

başlatılan SECA programı, Enerji bakanlığı, ulusal laboratuvarlar ve endüstri arasında yerleşik yakıt pili uygulamaları 
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için oluşturulan bir ortak araştırma programıdır. 2002 yılında Enerji bakanlığı tarafından, ABD’deki otomotiv 

firmalarının da işbirliği ile, ulaşım sektöründeki hidrojen kullanımına yönelik ‘Freedom Car’ programı başlatılmıştır. 

Bu programda AR-GE faaliyetleri, ulusal laboratuvarlar, otomotiv firmaları, üniversiteler ve diğer araştırma 

kuruluşlarında yapılmaktadır. 1.7 milyar $’lık ‘Freedom Car’ programının çoğu hidrojenle ilgili konuları (hidrojen 

depolama, yakıt pili ve yakıt pilli araba tahrik sistemleri) kapsamakta, ancak bunların yanında elektrikli ve hibrid 

arabalarla ve arabalar için hafif yapı malzemeleri geliştirilmesi gibi konuları da içermektedir. 2003 yılında ise hidrojen 

iletim altyapısı ile hidrojen depolama konularında araştırma çalışmalarını kapsamak üzere Hidrojen Yakıtı İnisiyatifi 

adı altında 1.2 milyar $’lık bir program başlamak üzeredir. Japonya da çeşitli tiplerde yakıt pilleri geliştirilmesi 

konularında 1981 yılından beri 1 milyar $’dan fazla AR-GE kaynağı ayırmıştır. Japonya’nın 2002 hidrojen AR-GE 

bütçesi 220 milyon $, 2003 hidrojen AR-GE bütçesi ise 288 milyon $’dır. AB ülkeleri de hem kendi içlerinde hem de 

çerçeve programları olarak hidrojen konusundaki araştırmaları düzenli olarak desteklemektedirler. Bu destek son 

yıllarda daha da yoğunlaşmıştır.  

 

  Hidrojen ve yakıt pili ile ilgili araştırmalar için ayrılan kaynaklar, 1999- 2002 dönemini kapsayan beşinci çerçeve 

programında 127 milyon Euro, 2003-2006 dönemini kapsaysan altıncı çerçeve programında ise 2.12 milyar Euro’dur. 

 

Hidrojen ve Yakıt Pili Maliyetleri: 

 

  Kıyaslama amacıyla, hidrojen maliyeti olarak bir litre benzinin eşdeğeri kadar enerji veren hidrojenin maliyeti 

verilecektir. Baz olarak kullanılan benzinin maliyeti ise 0.3$/lt (1.25$/galon) olarak alınmıştır. 

 

 Doğalgazdan buharla reaksiyon yöntemi ile elde edilen gaz haldeki hidrojenin maliyeti 0.53$/lt.b.e. (litre benzin 

eşdeğeri)’dır. Ancak doğalgaz fiyatları stabil olmadığından, doğalgaz ithal bir kaynak olduğundan ve bu üretimde 

hava kirliliği yine söz konusu olduğundan, hidrojenin elektrolizle üretiminin fiyatları daha önemlidir. 

 

  Elektrolizle hidrojen üretiminde, kullanılan elektriğin fiyatı, maliyeti doğrudan etkilemektedir. Elektrik fiyatını 3 

cent /kWs olarak kabul edersek bunun hidrojen maliyetine etkisi 0.42 lt.b.e.’dır. Elektroliz cihazının fiyatının 800 

$/kW olması durumunda bunun hidrojen maliyetine katkısı diğer işletme giderleri ile beraber 0.26 lt.b.e. olmaktadır. 

  

  Hidrojenin genel olarak sıvı halde taşınıp depolanması uygun olmaktadır. Hidrojenin sıvı hale getirilmesi ise 

0.1$/lt.b.e. bir yük getirmektedir. Böylece elektrolizle üretilen sıvı hidrojenin maliyeti 0.78 $/lt.b.e.’dır. 

 

 Eğer hidrojen, hidrojen yakıtlı içten yanmalı motorda kullanılacaksa, bu motor benzin motoruna göre daha verimlidir. 

Ayrıca hidrojen motoru organik asit ve karbon depozitleri üretmediğinden benzin motoruna kıyasla daha uzun 

ömürlüdür. Benzinin çevreye yaydığı kirliliğin maliyeti de hesaba katıldığında (ve hidrojen motorunun birim 

maliyetinin seri üretim durumunda benzin motoru ile aynı olacağı göz önüne alındığında) hidrojenin maliyeti benzin 

ile rekabet eder duruma gelmektedir. Eğer hidrojen, yakıt pilinde elektrik üretimi için kullanılacaksa verimlilik daha 

da artmaktadır, çünkü içten yanmalı motorun %30 verimliliğine karşı yakıt pilinin verimliliği %60’dır. Ancak buna 

karşın yakıt pillerinin halihazırdaki maliyetleri çok yüksektir. Arabalar için üretilen 5000 saat ömürlü yakıt pillerinin 

yaklaşık maliyeti 300$/kW’dır. ‘Freedom Car’ programında yürütülen AR-GE faaliyetlerinin sonucu olmak üzere 
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hidrojen, yakıt pili ve hidrojen motorunun birim maliyetleri için belirli hedefler konmuştur. Hidrojenin maliyeti ile 

ilgili hedef, elektroliz cihazının daha verimli bir hale getirilmesi ve diğer hidrojen elde etme yöntemlerindeki 

gelişmelerle hidrojenin pazar fiyatının 2010 yılında 0.4$/lt.b.e. olmasıdır. ‘Freedom Car’ programının, teknolojik 

gelişme ile beraber seri üretim sayesinde elde edilmesi hedeflenen yakıt pili maliyeti ise 2010 yılı için 45 $/kW, 2015 

yılı için ise 30$/kW’dır. Ayrıca yakıt pilli arabalar için gereken elektrik tahrik düzenleri ve elektrik bataryasının 2010 

yılı fiyat hedefi 32$/kW’dır. Hidrojen motorlu modellerde ise hidrojen motoru ve hareket iletim sisteminin 2010 yılı 

hedef maliyeti 45$/kW, 2015 yılı hedef maliyeti ise 30$/kW’dır. 

 

 

Türkiye’nin Yapması Gerekenler: 

 

  Ülkemiz hidrojen enerjisinden hangi zamanlarda ne şekilde faydalanacağını planlamalıdır. Eğer Türkiye hidrojen 

enerjisi konusundaki gelişmeleri uzaktan izlerse gelecekte büyük bedeller ödemek zorunda kalır. Yakıt pilleri ile ilgili 

olarak ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek üzere bu konulardaki teknolojik yenilikleri 

uygulamak ve geliştirmek için AR-GE çalışmaları yapmalıdır. Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve programı Türkiye için 

bir fırsattır, çünkü Türkiye’nin de katılmakta olduğu bu programda hidrojen ile ilgili çalışmalara çok yüksek bir 

kaynak ayrılmıştır. Bilindiği gibi AB Çerçeve programı 

 projelerinde amaçlardan biri AR-GE çalışmalarının Avrupa üzerinde yaygın bir şekilde yapılmasıdır. Her bir proje 

için çok sayıda ülkenin üniversite ve şirketlerinin katılımı aranmakta ve bilgi iletişimi ile ortak AR-GE çalışmaları 

özendirilmektedir. Ülkemizdeki enerji ile ilgili AR-GE kurumlarının ve otomobil üretici firmalarının bu projelere aktif 

olarak katılmaları sağlanmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta olarak, oluşan bilgi birikimin AR-GE 

çalışmalarının sürekliliğini sağlamak üzere kişilerde değil kurumlarda kalması sağlanmalıdır. Hidrojen için gereken 

elektrik üretiminde birincil enerji kaynakları olarak özellikle ülkemizde bulunan ve yenilenebilir kaynaklara rağbet 

edilmelidir. Bunların başında, çok düşük maliyetle elektrik elde edilebildiği için hidroelektrik enerjisi gelmektedir. 

Halen %20’sinin kullanıldığı hidroelektrik potansiyelinin tümünün kullanılması gerekir. Ayrıca rüzgar enerjisi de 

önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak rüzgardan elektrik üretimi düzensiz olduğu için belli bir miktardan sonra 

şebeke kullanımına uygun değildir. Hidrojen, saklanabilir bir enerji taşıyıcısı olduğu için rüzgarın bu potansiyelinin 

uygun olarak değerlendirilmesine fırsat vermektedir. Halen rüzgar santrallerinde elde edilen elektriğin maliyeti 3.6 

cent/kWs’dir. Ancak 2010 yılında bu maliyetin 2.6 cent/kWs’a düşmesi beklenmektedir. Yine düzensiz elektik 

enerjisi kaynaklarından olan güneş enerjisinden hidrojen elde edilmesi ise en önemli potansiyellerden birisini 

oluşturmaktadır. 

 

 

ˡ  Armor J.N. “ The multiple roles for catalysis in the production of  Hydrogen . Appl Catal A: Gen 1999;  

² Das D. Veziroğlu T.N.  “Hydrogen production by biological processes: survey of literature” Int. Journal of Hyrogen Energy, 2001; 26:13-28 

³www.emo.org.tr/ekler/3f010d6bc392b90_ek.pdf   
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 3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

                    3.1. Hidroket Yapım Aşamaları 

 

Aracımız Hidroket’in üretimi üç ana koldan (elektronik, mekanik ve enerji olmak üzere) ilerlemiştir.  

 

        3.2.1 2010 YILI FAALİYETLERİ 

 

                    3.2.2 MART AYI FAALİYETLERİ 

 

     Çek valflerde en önemli husus klapenin devamlı olarak rahat, takılmadan hareket etmesini sağlamaktır. Zamanla 

menteşe sisteminde veya kalkışlı vanalarda klape yatağında biriken ve sıkışan tortu, vb. maddeler klapenin hareketini 

engelleyebilir. Pislik tutucu kullanmak ve belirli aralıklarda bakıma alarak, temizleme yapmak sorunsuz çalışmayı 

sağlayacaktır. 

Motorun 3500 min –1 ve üstündeki devirlerde ihtiyacı olan LPG’ yi sağlamak amacı ile ayar vanasının tabandan 

yüksekliğini ayarlayan düz veya çatal bir aparattır. LPG regülatöründen miksere giden örgülü hortum arasına 

yerleştirilir. Genellikle plastik, alüminyum veya pirinç malzemeden yapılır.Tabandan yükseldikçe gaz akışı artar, 

tabana yaklaştıkça gaz akışı azalır. Motorun ihtiyacı olan gaz miktarı bulunduğunda ayar vidası sabitlenir dolayısıyla 

motora en ideal gaz akışı sağlanmış olur.Vanaların düz, çatallı, ve çok çatallı tipleri mevcuttur. 

 

 

                   3.2.3 NİSAN AYI FAALİYETLERİ 

 

  Metal hidrür silindirlerin yüzeyine sıcaklık ölçümlerini gösteren ısıl-çift(bimetal termometre)  tasarlanması 

araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre; 

 Isıl çiftlerde -200°Cye kadar ölçüm yapılabilir. Isıl çift iki farklı alaşımın ucunun kaynaklanması ile oluşturan basit 

bir sıcaklık ölçü elemanıdır. Kaynak noktası sıcak nokta, diğer açık iki uç soğuk nokta (veya referans noktası) olarak 

anılır. Isıl çift olayı sıcak nokta ile soğuk nokta arasındaki sıcaklık farkından doğar. Bu sıcaklık farkına orantılı, soğuk 

nokta uçlarında mV mertebesinde gerilim üretilir. Isıl çiftin sıcak noktası ve soğuk noktası arasındaki sıcaklık dağılımı 

nasıl olursa olsun üretilen gerilim, sıcak ile soğuk nokta arasındaki sıcaklık farkına oranlıdır.  

 

Bimetalik Termometreler 

 

     Bimetalik termometrelerin çalışması, farklı metallerin farklı termal genleşme katsayısına sahip olması prensibini 

temel almaktadır. Farklı fiziksel özellikteki ikimetalik alaşım birlikte eritilerek kaynaştırılır ve spiral ya da 

halka(helix) şeklinegetirilir. Buna bimetalik element denir. Bimetalik element ısıtıldığında her alaşım farklı termal 

genleşmeye sahip olduğu için açılmaktadır. Helix’in açılması ile mil tarafından helixe bağlı gösterge hareket etmekte 

ve kalibre edilmiş dairesel ölçeğin üzerindeki sıcaklığı göstermektedir. Bimetalik termometreler -300˚F ile +800˚F 

arasındaki sıcaklıklar için kullanılmaktadırlar. Bu termometreler +1000 ˚F sıcaklığında gösterebilmesine rağmen 
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sürekli olarak bu sıcaklıkta ölçüm alırsa helix aşırı gerileceği için kalıcı yanlışlıklar oluşabilmektedir. 

  Ayrıca Zonguldak Fen Lisesinden gelen eğitim semineri isteği üzerine Zonguldak Fen Lisesi Ankara Üniversitesine 

davet edilmiştir. Ankara Üniversitesini çok beğenen Fen lisesi öğrencilerinin Hidrojen Yakıtlı Araç yapımı 

konusundaki yardım istekleri geri çevrilmemiş Ankara Üniversitesi Hidromobil Takımı ve Zonguldak Fen Lisesi 

Hidromobil Ekibi ile 2010 Tübitak Hidromobil Yarışlarına ortak araç üretimi konusunda anlaşılmıştır.   

 

 

                                 Resim 2.53 Ekibimiz Zonguldak Fen Lisesi ile 

 

                     2.2.4 MAYIS AYI FAALİYETLERİ 

  

  Mekanik Ekibimizce 2010 Shell-Eco Maraton Avrupa yarışı için uygun şasi malzemesi yapılmıştır. 250 N kuvvete 

dayanabilecek malzeme araştırılmıştır. İki malzeme üzerinde durulmuştur. Çeliğin dayanımı 294 MPa iken 

aluminyum 196 Mpa dır.İki metal yoğunlukları; çelik için 7.8 Mgm-3 ve aluminyum 2.7 Mgm-3 tür. Metallerin fiyatı 

Mg-1 çelik için 990 Dolar ve Mg-1 için 1650 Dolardır. Her malzemenin her metresi için hacim, ağırlık ve fiyatını 

karşılaştırırsak; 

  

   (1Mpa = MN m-2 = 1Nmm-2 ) 

 

Alüminyum telin alanı = 250N/ 196Nmm-2 = 1.28 mm-2 (128.10 -4  m2 ) 
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Çelik telin alanı= 250N/294 Nmm-2 = 0.85 mm-2 (85.10 -4  m2 ) 

  

Her metre metal telin hacmi: 

 

Alüminyum telin hacmi m-1   = 1.28 mm-2 (128.10 -4  m2 ) 

 

Çelik telin hacmi m-1 =  0.85 mm-2 (85.10 -4  m2 ) 

 

Her metre metal telin ağırlığı: 

 

Alüminyum telin ağırlığı m-1 =  ( 128. 10 -4  m2 ).(2.7 Mg m-3) 

                                              = 35. 10 -3 Mg m-1 

 

Çelik telin ağırlığı m-1 =  (85.10 -4  m2 ) (7.8 Mg m-3) 

                                     = 663. 10 -3 Mg m-1 

 Her metre telin  

     

               Al telin fiyatı  m-1 = (35. 10 -3 Mg m-1) ( 1650 Dolar) = 58 m-1 Dolar 

            

               Çelik telin fiyatı  m-1 = (663. 10 -3 Mg m-1 ) (900 Dolar) = 597 m-1 Dolar 

 Sonuç: 

 

   Alüminyum tel hacimce ve çapça büyük olmakla beraber hafiftir ve çelikten daha ucuzdur. 

 

  Ayrıca yakıt pilinin bulunduğu bölgenin yangına en az beş dakika dayanıklı malzeme ile kaplanmasına karar 

verilmiş. Bu konuda malzeme araştırılması yapılmıştır. 
  

                     3.2.5 HAZİRAN AYI FAALİYETLERİ 

 

Elektronik ekip liderliğinde ileri araç içi haberleşmesi olan CAN-BUS sistemi üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu 

sistemin açılımı “Controller Area Network Bus” olan yani “Kontrol Alan Ağı Veri yoludur. 1980’lerde Robert Bosch 

tarafından otomotivde kablo yumağı yerine bir kablodan yazılım kontrollü veri transferini sağlamak amacıyla 

geliştirilmiştir. CAN, otomotiv endüstrisindeki en bilinen haberleşme sistemidir. CAN-BUS, otomobil elektroniği, 

akıllı motor kontrolü, robot kontrolü, akıllı sensörler, asansörler, makine kontrol birimleri, kaymayı engelleyici 

sistemler, trafik sinyalizasyon sistemleri, akıllı binalar ve laboratuar otomasyonu gibi uygulama alanlarında 

maksimum 1Mbit/sn lik bir hızda veri iletişimi sağlar. 

  CAN-BUS’ ı ISO/OSI Reference i üzerinden açıklamak istersek CANBUS; 
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Nesne Katmanı (object layer)  

İletim Katmanı (Transfer layer)  

Fiziksel Katman (Physical layer) 

şeklinde üç alt bölüme ayırabiliriz. 

Nesne ve iletim katmanları data link layerin tüm servis ve fonksiyonlarını oluşturur.  

  

Nesne Katmanının görevleri; 

Hangi mesajın transfer edileceğini tespit etmek,  

İletim katmanında hangi mesajın alınacağına karar vermek,  

Donanımla ilgili uygulamaya arayüz sağlamaktır. 

  

İletim katmanının başlıca görevi transfer protokolüdür. Örneğin: çerçeve (frame) kontrolü, mesaj önceliği belirleme, 

hata kontrolü, hata sinyalleşmesi, hata kapatma. İletim katmanı yeni bir mesajı yollamadan önce iletim hattının boş 

olmasına dikkat eder. İletim hattından veri alınmasından da sorumludur. Ayrıca senkron iletişim için veri transferi 

sırasında bit zamanlamasının bazı parametrelerini göz önünde bulundurur. 

  

CAN-BUS üzerinden haberleşen tüm sistem bileşenlerine ünite(node) denir. Örneğin 100 tane birbirinden bağımsız 

mikrodenetleyicili devrelerimiz olsun. Bunları CAN—BUS sistemi ile haberleştirdiğimizi varsayım. Bu sistemde her 

bir mikrodenetleyicili sistem bir üniteyi oluşturur. 

  

Fiziksel Katman, üniteler arasında veri haberleşmesi sırasındaki tüm elektriksel kısımdır. 

  

CAN-BUS sisteminin sahip olduğu özellikler: 

Mesaj önceliği  

Kayıp zaman güvenliği  

Yapılandırma esnekliği  

Senkronizasyonlu çoklu kabul: Aynı veri birçok ünite tarafından alınabilinir  

Sistemdeki veri yoğunluğunu kaldırabilme  

Çok efendili (Multimaster) çalışma  
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Hata tespiti ve hataya ilişkin sinyalleri üretme  

Mesajın yollanmasında hata oluşması halinde mesajın iletim hattının (BUS) boş olduğu bir anda mesajın otomatik 

tekrar yollama  

Ünitelerde oluşan geçici ve kalıcı hataları ayırt edebilme ve özerk olarak kalıcı hatalı üniteleri kapatabilme 

   

 

CAN’ in Gelişim Süreci: 

  

90 larda CAN’ in gelişimi sonucunda CiA denen CAN in Automation kuruldu. Bu bağımsız grup CAN özelliklerini 

belirlemekte ve gerçekleştirmektedir. Daha sonra DeviceNET geliştirldi. DeviceNet endüstriyel cihazlarını 

(sensör,aktuatör) yük eviye cihazlarına(kontrolör) bağlamaya yarayan düşük seviye networktür. DeviceNet özellikle 

düşük maliyet üzerine yoğunlaşmıştır. 95 de CAN2.0B geliştirilerekten bir CAN sistemine bağlı ünite sayısı 

500milyona çıkarılmıştır. 1996 da CANopen geliştirilmiştir. Böylece uygulamada kullanılabilirliği daha da artmıştır. 

 

Sonuç: 

  

Mesaj içerikli haberleşmenin getirdiği kablolama kolaylığı ve bunun getirdiği düşük maliyet, hata tespit rutinlerinin 

çok güçlü olmasının getirdiği güvenirlik, yeni ünitelerin eklenmesi için sistemde değişime gitmemenin getirdiği 

kolaylık, saniyede 10000 mesaj iletimi sağlaması CAN-BUS’ ın önemli avantajlarıdır.  

Ayrıca; 

  Ekibimiz, bu zamana kadar bize vermiş oldukları destekler için sponsorlarımız olan Ostim, Fnss, Egemkat, Gözükara 

A.Ş ye teşekkür ziyaretine gidilmiştir.Ayrıca yeni dönem sponsorluğu için ilk görüşmemiz Henkel firması ile 

görüşmeye gidilmiştir. 13 Kasım 2010 Cuma günü takımımıza yeni üye alımları için toplantı yapılmıştır. Yeni üyeler 

ve araştırma ekibleri EKTE verilmiştir. Shell-Eco Maraton katılım formları Shell-Eco maratona eposta yoluyla 

yollanmıştır. 

 
4 http://www.interfacebus.com/Design_Connector_CAN.html 

 

 

                   3.2.6 TEMMUZ AYI FAALİYETLERİ 

 

 Enerji Grubu üyelerimizce Hidroketin ve Hidroket Shell-Eco Maraton arabası için daha güvenli hale getirilmesi için 

araştırılmalar yapılmış metal hidrür silindir dışına çıkış hatlarının birleştiği noktaya ve her bir metal hidrür silindir 

çıkışına gaz akış emniyet vanası tasarlanması araştırılmıştır. 

 

ÇEKVALF (CHECK VALVE- RÜCKSCHLAGKLAPPE) 

Çek valfler; içinden geçen akışkanın geriye dönmesini engellemek amacı ile üretilen emniyet armatürleridir. Her türlü 

akışkan için kullanılabilecek değişik tipleri mevcuttur. 

Çek valf tipleri: 

Kalkışlı çek valfler (Lift check valves- Rückschlagventile):  
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Kapatma elemanı oturma yüzeyine dik doğrultuda hareket eder. Yaylı ve yaysız tipleri vardır. Her iki tipte de akışkan 

basıncı ile açılan klape, yaysız olan tiplerde klape ağırlığı, yaylı tiplerde ise yay kuvveti ile kapatırlar. Yaysız tipler 

sadece; dik olarak, klape oturma yüzeyinin üstünde olacak şekilde monte edilebilirler. Yaylı tipler ise prensipte yatay 

ve düşey monte edilebilirler. Küçük anma ölçülerinde (DN 300´e kadar) imal edilirler. Oturmalı tip (Glob) vana 

gövdeleri kullanılarak imal edildikleri gibi, eksenel- düz gövdeli tipleri de vardır. Vidalı, flanşlı, sıkıştırmalı tip 

bağlantılar söz konusudur. 

Avantajları: Klape stroku diğer tiplere göre daha kısadır. Bu yüzden daha çabuk kapatabilirler. Tam sızdırmazlık 

sağlanabilir. Parçaların tamamı özel metallerden seçilerek yüksek sıcaklıklara ve anma basınçlarına çıkılabilir. 

Dezavantajları: Direnç faktörleri diğer tiplere göre daha yüksektir. 

Çalpara çek valfler (Swing check valves- Rückschlagklappen):  

Kapatma elemanı, oturma yüzeyinin üstünde kalan bir menteşe sistemi ekseninde salınım hareketi yapar. Klape 

menteşe ekseni oturma yüzeyinin üstünde kalmak şartı ile yatay ve düşey monte edilebilirler. Ani kapanmalarını 

önlemek üzere; ağırlık, yay, amortisör uygulanabilen kollu tipleri vardır. DN 1000´e kadar imal edilirler. Anma 

basıncı PN 16. Vidalı, flanşlı, sıkıştırmalı tip bağlantılar söz konusudur. 

Avantajları: Klapenin açık konumunda geçiş tam açık olduğundan, direnç faktörleri düşüktür. 

Dezavantajları: Tam sızdırmazlık sağlamak zordur. 

Kaçık merkez çalpara çek valfler (Tilting check valves- Kipprückschlagklappen): Kapatma elemanı çalpara çek 

valfler gibi bir menteşe sistemi ekseninde salınım hareketi yaparlar, ancak menteşe sistemi, oturma yüzeyi ekseninin 

biraz üstündedir. DN 150´den, DN 2000´e kadar imal edilirler. Anma basıncı PN 16.  

Membranlı çek valfler (Diaphragm check valves- Membranrückflussverhinderer): Akışkan, akış yönünde ağzı 

kapanmış boru şeklinde membranın içine girdiğinde, membranın sahip olduğu esneme kabiliyeti sayesinde ağız açılır 

ve akış sağlanır. Aksi yönde ise, akışkan membranın içine girme fırsatı bulamadan, kapalı ağızda kalır, geri dönemez. 

Bu tür çek valfler daha çok katı parçaları da içeren pis su hatlarında kullanılır.  

 5 www.checkall.com/ 

 

 

                         3.2.7 AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ 

 

ANALOG HIZ GÖSTERGESİ 

 

Genellikle arabalarda kullanılan hız göstergeleri çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Bu yöntemler analog veya digital 

yapıda olabilir. Digital olan hız göstergelerinde hız bilgileri genellikle LCD ekran üzerinden okunur. Analog hız 

göstergelerinde ise kadran içerisindeki bir ibre yardımıyla üzerinde yazılı olan hız parametreleriyle hız okunur. İki hız 

göstergesinin de birbirlerine göre üstünlükleri vardır.  LCD ekranda okunan dijital hız göstergesinin tasarımı, 

kurulumu daha kolay olurken analog hız göstergesinin tasarımı ve donanımı daha zordur.  

 

   Geçmiş yıllardan kazanılan tecrübelerle Hidroket 2 aracının LCD ekranından okunan hız değerlerinin güneşli 

havalarda ekranın parlamasıyla okunamadığını ve pilot için sorun teşkil ettiğinin farkına varılmıştır. Bu yıl tasarlanan 

Hidroket FNSS 1 aracının hız göstergesinin analog hız göstergeli olarak yapılmasına karar verilmiştir. Yıl boyunca 

yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklarda ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. 
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Sistemin tanımı: 

 Sistem ana devre, anahtar devresi, voltaj devresi olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. 

1-Ana Devre: 

 

Sistemin beyni olarak tanımlanan bu kısım da PIC 18F2550 kullanılmıştır. Sistemin nasıl işleyeceğine dair yazılan 

bütün kodlar bu PIC sayesinde işletilmektedir. Sistemde transistorlar kullanılarak voltaj yükseltilmesi yapılmıştır. 

 

2- reed anahtar devresi: 

 

Sistemin voltaj devresi ve ana devre arasındaki bağlantıyı sağlayan PIC18F2550 ye veri gönderilmesi bu devrenin 

açılıp kapanmasıyla sağlanmaktadır. Tekerleğe sabitlenen bir mıknatıs yardımıyla anahtar bu mıknatısa geldiğinde 

açılıp kapanmaktadır. Anahtarın açılıp kapanmasıyla  iki devre arasındaki bağlantı kurulmuştur. 

 

 

3-voltaj devresi. 

 

Sistemin ana devresini besleyen devre voltaj devresidir. Röle her kapandığında ana devrede PIC18F2550 nin besleme 

bacağına 5V genliğinde bir pulse uygulanır. Böylelikle PIC içerisindeki kodlar çalışmaya başlar. 

 

Sistemin çalışması: 

 

Sistem yukarıda basitçe anlatıldığı üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır. Sistemin çalışmasını sağlayan kısmı reed 

anahtar devresidir. Tekerleğe bağlanan bir mıknatıs ve tekerleğin karşısına bağlanan reed anahtar devresiyle mıknatıs 

ile anahtar devresi aynı hizaya geldiği anda normalde açık konumda olan reed anahtar mıknatısın oluşturduğu 

manyetik alanın etkisiyle kapanır. Anahtar kapandığı anda voltaj devresiyle ana devre arasındaki iletimi sağlamış olur. 

Voltaj devresinden gelen 5V genliğindeki pulse ile ana devre çalışmaya başlar. Anahtarın her açılıp kapanmasıyla PIC 

içerisine yazılan kodlar sayesinde hız hesaplanarak analog hız göstergesinde hıza göre ibrenin sapmasını sağlar.  
6 
www.jrcamerica.com/img/products/jln550/brochure/JLN-550.pdf 

 

 

                3.2.8 EYLÜL AYI FAALİYETLERİ 

 

    TASARIM AŞAMASI 

  Tasarım aşamasında geçmiş iki sene de verdiği tecrübeyle sürtünmeyi en aza indirmek ve mekanik problemleri 

çözmek gerekmiştir. Hidroket2’in tüm aksanları bu plana göre tasarlanmıştır. 

Hidrokette karşılaşılan başlıca mekanik ve tasarım problemleri aşağıda verilmiştir: 

• Ters açılara dikkat edilmeden tasarlanmış olmasıdır. 

• Mekanik ve aerodinamik sürtünmenin görülmesidir. 

  Fakat eski aracımızda olan bazı parçaları da kullanmak istenmiştir. Bu şekilde yola çıkıldığında ilk olarak üretim 
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koşullarında iyileştirme bunun içinde tasarımda ters açılara yer vermemeye çalışırken,mekanik sürtünmeyi ve 

aerodinamik sürtünmeyi de en aza indirmek için eski arazin tasarım çizgileri tamamen değiştirilmiştir.Ayrıca arabanın 

iç poyra sistemlerini ve bijon sistemlerini yeniden tasarlanıp değiştirilmiştir.  

Hidroket’in Hidroket2 de de kullanacak yönleri: 

• Üç tekerlekli konseptidir. 

Sebebi: Diferansiyel kullanılmadığından dolayı arabanın üç tekerlekli yapısı bozulmamıştır. 

Ayrıca arabanın üç tekerlekli yapısı pist yarışı için ideal olacağını düşünülmüştür. 

 

       ŞASİ ÜRETİMİ 

 

  Şasiyi üretirken 265 N\mm2 dayanımına uygun bir malzeme kullanılmıştır. Bu da 6061 T6 alüminyumdur. Uzun 

araştırmalar sonucu malzemenin Deniz Kuvvetleri Genesin projesinde kullanıldığı öğrenilmiştir bu projeden malzeme 

temin edilmiştir çünkü üretici firmalar bu malzemeyi pahalı ve özel bir malzeme olduğu için stoklarında 

barındırmamışlardır. Malzemeyi aldıktan sonra bunun kaynak işçiliğinde yine ekip üyeleri çalışmıştır. Tüm tasarım 

detaylarının oluşturulup üretime geçildiği sırada ilk olarak şasi üretiminden başlanmıştır. Geçen sene karşılaşılan 

problemlerden biri işlenmiş alüminyum ısıl işlem görmediğinden dolayı şasinin diğer sistemlerle olan bağlantılarında 

alüminyum tozları oluşturmasıdır bu tozlarda aşınmaya sebep olmuştur özellikle çelikle olan bağlantılarında bu 

problem olmuştur.Bu problemleri aşabilmek için profil olan bağlantılarında özellikle içi dolu ve çok sağlam olan 7075 

T6 alüminyum kullanılmıştır bu alüminyum kütükleri profil içine yerleştirilmiştir ve kaynaklanmıştır tüm kaynak 

işçiliğinde yine ekip üyeleri çalışmıştır. 

 

  Ayrıca bu bağlantı ekipmanlarında bal anti deliklerini tamamen çelik ve bronz insertlerle kapatılmıştır. Bu çelik 

insortleri Ankara Üniversitesi Hidromobil Takimi destekçisi olan FNSS Savunma Sanayi ve Amerikan ortak yapımı 

tanklarda kullanılan insortlerdir. 

 

  Bağlantı ekipmanlarında arabada genel olarak amortisör kullanmadığı için cıvataların gevşeme problemi olmuştur. 

Şasi kendi sistemini amorti edememesinden dolayı çok fazla aşınma olmuştur bu sebeple sağlamlığa ve dayanıklılığa 

önem verilmiştir. İnsertler yerlerine özel bir sistemle çakılmıştır. 

 

           CİVATALAR 

 

  İnsortler çakıldıktan sonra kullanılan cıvataların çelik ve galvaniz kapli cıvatalar olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca 

metrik den aşağı cıvata kullanılmamıştır. 

 

  Bunun nedeni yine ayni şekilde kuvvetin bindiği yerlerin daha sağlam ve dayanıklı olmasıdır. 

 

           ÖLÇÜ SİSTEMİ 

 

  İnsertler Amerikan ölçü birimi olan inç olduğu için diğer ekipmanlar için de inç kullanmak zorunda kalındı bu 

sebeple ön ve arka sistemlerde çoğunlukla inç cıvatalar ve inç sakamlar kullanılmıştır ama her adımda malzeme 
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uyumluluğuna dikkat edilmiştir . 

 

  Hidroket2 Nil bazı parçalarının Ostimde üretilmesi nedeniyle kaliteli malzeme sıkıntısı çekilmiştir bunlarında 

üretimini yine ekip üyeleri çalışmıştır. 

 

 

               ŞASİ ÇİZİMLERİ 

 

  Şasi çizimi Solid Works de mekanik ekip üyesi arkadaşlarımız tarafından yapılmıştır. Bu çizime sonuna kadar sadık 

kalınmıştır. Daha sonra bir kaç ekleme daha yaparak tasarımda da bunları görerek üzerine küçük eklemeler 

yapılmıştır. Bunun dışında dayanım hesapları NSC de yapılmıştır ve güvenliğine karar kılındıktan sonra üretime 

geçilmiştir. 

  Diğer bağlantı ekipmanlarında insortlerin ön sistemde insortlerin ağzına geçecek olan malzeme bağlantı sakaçlarıda 

kaliteli malzemelerden seçilmiştir bunlar sponsorlarımızın desteği ile sağlanan malzemeler ile olmuştur. 

  Kullandığımız çelik bağlantı parçaları 1040 çelik olarak seçilmiştir çünkü üzerinde çok fazla işlem yapılabilmektedir 

ve daha sonra ısıl işlem gerektirmeden bağlantı parçasi olarak kullanılabilmektedir. 

 

                ÖN MİLLER 

 

  Tasarımın bir sonraki aşamasında ise Hidroket2 nin büyük oranda yükünü çeken on yan millere sıra gelmişti bu 

millerde 4140 çelik kullanılmıştır. 4140 in dayanıklı ve esnek bir malzeme olması sebebiyle seçilmiştir ve ısıl işleme 

sokulmamıştır.. Dayanıklılık testlerinde sağlıklı bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. 

Millerin lastiğe bağlantısı dolayısıyla tasarımdaki poyra sistemini değiştirmeye karar verdirmiştir. Birbirine yakin 

olarak kullanılan rulmanlar yerine, rulman ağızları açılarak kuvveti daha dengeli olarak aktarılmıştır. Böylece jantların 

ve poyranın aşınması engellenmiştir. 

 

  Bir sonraki aşamada on sistemdeki rod başlarının bağlantı parçalarıyla fren kaliperi parçalarında yine 4140 çelik 

malzeme kullanılmıştır. 

 

            KALİPER TASARIMI 

 

  Kaliperler ve hidrolik fren sistemi geçen sene arabamızda kullanılan sistemdir. Test edilmişti ve dayanıklı bir sistem 

olduğu anlaşılmıştı. Kaliber sisteminin tasarımını bitirdikten sonra frenler takılmıştır. 

 

             ARKA SİSTEM 

 

  Fren ekipmanlarını ve güvenlik ekipmanlarını bitirdikten sonra arka sistem için yeni bir mil isletmeye başlanmıştır. 

Bu mil yataklı rulmanlarla şasiye bağlanıyordu arada yine amortisör kullanılmamıştı. 

Sebebi: 

• Düz zemin ve pist yarışı olduğu için amortisör kullanılmadı 
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• Yüksek hızlara çıkmadığımız için yaylı amortisör kullanılmadı. 

 

  Amortisör kullanmayarak araba hafiflemiştir. .Ama bunun Hidroket2’nin dayanıklılığını azaltma gibi bir problem 

doğurduğu gözlemlenmiştir. Bunun içinde dayanılırlılığın arttırması gerekiyordu bu sebeple arka sistemde yataklı 

rulman kullanılmamıştır bu yataklı rulmanlarda kaliteye önem verilmiştir. Yataklı rulmanlar iki kez değiştirilmiştir.  

 

 

Sebebi: 

  Birinci kullanıldığında şapkasız kullandığı için milde bazı bozulmalar gözlemlenmiştir. Şapkalı yataklı rulmanlardan 

sonra mili üzerinde oynamaya devam edilmiştir. 

   Mili özel üretime yine mekanik ekip üyeleri tarafından yapılmıştır. Mili yine 4140 çelik kullanılmıştır bu çelik 

malzeme de ısıl işlem gördü 40-42 rockwell e çıkarılmıştır. Bu ısıl işlem sonrasında bir önceki seneki jantı modifiye 

ederek bazı balans ayarlarını yapıp yeni poyra ve yeni jantla uyumlu çalışması sağlanmıştır. 

 

              POYRA TASARIMI 

 

 Daha sonra poyrayı yeniden isletilmiştir. bir önceki sene kullanılan poyraları aşınmalar yüzünden bu sene farklı bir 

poyra sistemiyle çıkılmıştır. Bu poyra sisteminin özelliği 60 serisi alüminyum olmasıdır. 6068 T6 alüminyum 

kullanılmıştır. Bu malzemeyi radyal yüke bağlı olduğu için yeterli görülmüştür. 

 

              MOTOR AKTARIM ELEMANLARI 

 

  Kasnak kullanmak istenmişti ama zincirin sonradan daha sağlıklı olduğu görülmüştür. Zinciri kısaltmanın güçteki 

kayıpları en aza indireceği hesaplandı ve denendi basarili sonuç verdiği gözlenmiştir. Motor flanşida tamamen ekip 

üyelerinin tasarımı oldu. Motor flanşının özelliği ayarlı flanş siteminden uzaklaştırmaktır. Alttan ayarlamalı daha 

kolay ayarlanabilecek bir sistem olan mars dinamo ayarlı sistemi örnek alınmıştır bunu sisteme ayarlanmıştır 

ayarlamalar yapılmış ve motor flanşida yine FNSS in zırhlı araçlarda kullandığı zırh çeliği kullanılmıştır. Çok sağlam 

olması ve esnekliği olmaması tercih sebebi olmuştur. 

 

                LASTİKLER 

 

   Motor flaşını yapıp bağladıktan sonra ön sistemlerdeki Brigstone Ecopia lastiklerini ve arka lastiklerde Pirelli on 

scoteer lastiklerinden kullanılmıştır. Ön ve arkadaki lastik boyu ve jant boyu farklılıklarından da yararlanılmıştır. Bu 

lastiklerle bu güç aktarımında küçük lastik kullanmak bize yarar sağlayacağı hesaplanmıştır ve uygulandığında 

sağlıklı bir hesaplama olduğu görülmüştür. Arkada geniş lastikler daha dengeli yol tutusu sağlamıştır. Arkada 

direksiyon parçaları gecen seneki sistemdeki rod başlarıyla rod rulmanları değiştirilmiştir.  

 

                 DİREKSİYON 

  Polyetandan güzel ergonomik bir direksiyon yapılmıştır. Bu direksiyon simidinin on parçalarında da konsola uyumlu 

olarak bazi düğmeler eklenmiştir bu düğmeler ana güç ünitesine bağlanmıştır.  
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 KABUK ÜRETİMİ 

 

  En kritik nokta olan kabuk üretimine geç başlanmasına  rağmen çabuk bir üretim olmuştur. Kabuğun tamamının 

işçiliğinde ve malzeme tedariğinde HIDROKET ekibi çalışmıştır. Kabuk cam elyafından üretilmiştir.. 

 

 

              KABUK ÜRETIM AŞAMALARI: 

 

  İlk önce kabuğun kalıbının çıkarılması gerekmiştir 32 densty sertlikte köpük bloklar isleterek cnc de işletilmiştir. 

13 parçada işlettikten sonra köpükler tekrar dizilmiştir ve bunların üzerinden zımparasını da cnc de yaparak kalıp 

almaya hazır hale getirilmiştir. 

Bu alınan polyester kalıptan ürün alınmıştır. 

El işçiliğiyle yatırma yapılmıştır bu da geçen sene kazanılan tecrübeyle kabuğu tamamen ekip üyeleri tarafından 

yapılmıştır. 

 

             ÜRETIMDE KULLANILAN MALZEMELER 

165 gr cam elyafı kullanılmıştır. 

Sertliği arttırmak için strafor kullanılmıştır. 

 

             ÖZELLIKLERI 

 

 Ürün aldığımızda 1,5 kg kadar  tartılmıştır. Bu bizim beklediğimiz sonuç olmuştur.  

 

            KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 

 

 Vakum ekipmanları olmadığından dolayı elektrik süpürgeleriyle vakum yapılmıştır bu da yüzey bozuklukları 

oluşturmuştur. Bu yüzey bozukluklarını zımpara ile gidererek tekrar ekip üyeleri tarafından boyanmıştır.  

 

             PILOT KOLTUGU 

 

  Gecen seneki koltuğun ergonomisi iyileştirilmiştir. 

  Son olarak şasi elektrostatik boyaya gönderilmiştir. 80 Mikron kalınlığında statik boya kullanılmıştır. Denemelerde 

boya aşınması bize sürtünmenin daha çok nerde olduğunu göstermiştir. 

 

EK . Telemetri  Sistemi 
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             3.3. HİDROKET Teknik Özellikler: 

 

1. Aracın boyutları, ağırlığı vb. genel bilgiler: En:110 cm, Boy:240 cm, 

 Yükseklik:100 cm Ağırlık: 155 kg 

2.Gövde ve şasi / Araç yapısı ve şasi özellikleri: 

Şasi: 265N/mm2 çekme dayanımına sahip alüminyumdur.(6061 T6 alüminyum) 

3. Motor: PMG 132 

4. Yakıt pili: Ballard marka PEM tipi modüldür. 

5. Akü ve kapasitör: 

Akü:24vx6A Kurşun Asit Tahrik Bataryaları-24vx2.3A Sinyalizasyon Bataryaları 

Kapasitor:Lcr 

6. Hidrojen tankı: Ovonicsawork 900 standart litre 4 adettır. 

7. Hidrojen gaz detektörü:BW (honeywell) 

8. DC/DC dönüştürücü:Yok 

9. Yönlendirme (direksiyon) sistemi:Bufalo Direksiyon Kutusu 

10. Tekerlekler:Bridgistone-ecopia(2 adet ön tekerler),Feichy hyre(arka teker 1 adet) 

11. Fren sistemi:Hidrolik 4 pistonlu 185 lik disk firenler13. Güvenlik bilgileri / Acil tahliye / sensör vb.:  

12.Acil Durum Butonu(Acil Durumda Sistemdeki tüm elektriği kesmektedir),Rollbar,Rolcage 
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4. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN GİDERLERİN GEREKÇELERİ 

 

1. Motor sürücüsü 

 

 Motor sürücüsü üretilen elektrik enerjisini aracın o andaki ihtiyacına göre motora gerekli düzeyde iletilmesini 

sağlayarak aracın hızını kontrol etmek için kullanıldı. 

 

Aracın üretilen enerjiyi kullanarak hareket edebilmesi için temel gereksinimdir. 

 

2. Yakıt hücresi ve Depolama 

 

 Yakıt hücresi , aracın yakıt depolarındaki hidrojeni kullanarak, hidrojen gazından  elektrik üretmek için gerekli bir 

sistemdir.  

 

Aracın bütün enerjisi bu sistem tarafından aracın hareketi sırasında üretilmektedir. Sistemin yarış kurallarında izin 

verilen türden olmasına özen gösterilmiştir. 
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3. Cam Elyaf kaporta yapımı 

 

 Araca aerodinamik bir yapı kazandırarak, sağlam kabuk oluşturmak için hafif bir malzeme olan cam elyaftan 

yapılmış bir kabuk araç için  gerekli olmuştur. 

 

4. Direksiyon, Fren Süspansiyon, sistemi Jantlar 

 

 Bu parçalar aracın yürüyen aksamını oluşturur. Aracın yönlendirilebilmesi için bir direksiyon sistemi, hızının kontrol 

edilip durdurulabilmesi için bir fren sistemi, iyi bir yol tutuşa sahip olması ve yarışta avantaj sağlayabilmesi için 

süspansiyon sistemi ve jantlar alınmıştır. 

 

 

5.Hidrojen 

 

 Aracın temel yakıtı olarak kullanılmıştır. Aracın bütün sistemleri enerjilerini hidrojenden sağlamıştır. 

 

 

6. Hidrojen sızıntı Dedektörü 

 

Hidrojen güvenli bir gaz olsa da güvenlik açısından yakıt depolaması ve aktarımında meydana gelebilecek en ufak bir 

kaçağı bile göz ardı etmemek gerekir. 

 

Bu sebepten dolayı araçta bir hidrojen sızıntı detektörü kullanılması kurallar tarafından zorunlu tutulmuştur. 

 

5.SONUÇLAR ve ÖNERİLER:  

  

 Proje alternatif enerjili araçlardan biri olan hidromobillerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli adımı 

atmıştır. Ayrıca bu proje alternatif enerji kullanımı ve alternatif enerjili araçlar konusunda deneyim sahibi 

mühendisler yetiştirilmesi açısından da önemlidir. Bu projeyle birlikte görsel ve yazınsal basında Ankara Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi tanıtımı yapılmış ve genç nesil bilime özendirilmiştir. 

 
 İzmirde düzenlenen  2010 TÜBİTAK HİDROMOBİL yarışlarında 3. olunması Ankara Üniversitesi ve Takımımız 
açısından büyük bir başarıdır.   Bir yıl önce alınan en iyi tasarım ödülünden sonra bu üçüncülük  ileri teknolojik 
sistemlerin Hidrokete uygulanması açısından bizi teşfik edecektir.  
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EK 1.  

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HİDROMOBİL TAKIMI(AÜHT) 

 

Kuruluş Tarihi:  Mart 2006 

 

Kuruluş Amacı: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Tübitak’ın ortaklaşa düzenlediği Alternatif Enerjili 

Araçlar Yarışının  “Hidromobil”  klasmanına  hazırlanmak ve yarışta Ankara Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil 

etmektir. 

 

AÜHT elemanlarının görev dağılımı Mekanik, Elektronik ve Yakıt Hücresi olmak üzere üç ana başlıkta 

toplanmaktadır. 

 

Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Bülent AKAY 

İdari Danışman :  Doç. Dr. Bülent AKAY 

Akademik Danışman : Doç. Dr. Bülent AKAY 

 

Takım Elemanları ve Elemanların Görev Dağılımı:  

Fizik Mühendisliği 

Özlem Öden 

Burak Bayındır 

Çağatay Cangüloğlu 

Türkan Bayrak 

Yılmaz Sevil 

Ayberk Avcı 

Abdülkadir Hüsrevoğlu 

Ergin Demirbilek 

Elektronik Mühendisliği 

Bekir Hastaoğlu 

Burak Bıçak 

Bünyamin Keşmer 

Alp Gürkaynak 

Ayşe Akkaya 

Alican Topçu 

Hazar Panayırcı 

Melih Sarp 

Cem Kayaalp 

 

Kimya Mühendisliği 

Okan Öğen 
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Özlem Görgülü 

Çağla Durmuş 

Burcu Güdül 

Yeliz Sevinç 

Ganime Uyanık 

Jeoloji Mühendisliği 

Tuğba Köksal 

Fizik Bölümü 

Musa Özçelik 

Gökhan Kılıç 

Jeofizik Mühendisliği 

Kadir Topçu 

Burak Gündüz 

Astronomi ve Uzay Bil. Bölümü: 

Nihan Neslihan Sucu 
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Elektronik: 
Burak Bıçak 
Bünyamin Keşmer 
Bekir Hastaoğlu 
Cem Kayaalp 
Hazar Panayırcı 
Alp Gürkaynak 
Melih Sarp 
Ayşe Akkaya 
Alican Topçu 
 

Web – ofset: 
Çelik Topçu 

Enerji: 
Okan Öğen 
Özlem Görgülü 
Çağla Durmuş 
Yeliz Sevinç 
Ganime Uyanık 
Burcu Güdül 
 

Mekanik: 
Burak Bayındır 
Ergin Demirbilek 
Abdulkadir Hüsrevoğlu 
Burak Gündüz 
Ayberk Avcı 
Türkan Bayrak 
Yılmaz Sevil 
Musa Özçelik 
Çelik Topçu 
Çağatay Cangüloğlu 
Gökhan Kılıç 

Sponsorluklar: 
Özlem Öden 

Atölye Düzen – malz. 
Sorumluları: 
Abdulkadir Hüsrevoğlu 

Ekip srm. Yard.: 
Özlem Görgülü 

Ekip srm. Yard.: 
Alp Gürkaynak 

Ekip srm. : 
Özlem Öden Ekip srm. Yard.: 

Türkan Bayrak 

Ekip srm. : 
Alican Topçu 

Pilot Adayları: 
Tuğba Köksal 
 Nihan Sucu 
 Yeliz Sevinç 
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Hidrojen Arabamız, ANOK Yarışında Beşinci Oldu 
 
TÜBİTAK’ın 2005 yılında başlattığı Formula G (Güneş Enerjili Otomobil) ve bu yıl ilk kez düzenlenen 
Hidromobil (Hidrojenli Otomobil) yarışları, 26-29 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da Atatürk Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik, Elektronik ve Kimya Mühendisliği Bölümlerinden 
öğrencilerin tasarladığı ve ürettiği hidrojen arabası “Hidroket”, özgün tasarımıyla izleyicilerin, basının ve diğer 
üniversitelerden katılanların büyük beğenisini kazandı. Özellikle 30 Temmuz 2007 tarihli Hürriyet gazetesinde 
çıkan “Ankara Üniversitesi yarışların gözdesi oldu” şeklindeki haber başta olmak üzere, yazılı  basında Ankara 
Üniversitesi Hidromobil takımına geniş yer verildi. Yarış anında pist kenarında SES TV tarafından Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Berber,  Proje Yöneticisi Doç. Dr. Bülent AKAY ve Ankara Üniversitesi 
Hidromobil takımımızdan öğrencilerimiz  Orkun Çoruh ve Alpay Levent ile canlı yayında röportaj yapıldı ve  
aracımız ile takımımız hakkında bilgi verildi. TRT-1 başta olmak üzere bir çok özel TV kuruluşu  takımımızı ve 
aracımızı haber bültenlerine taşıdı. Ekip üyelerinin iyi bir derece beklediği Hidroket, 15 üniversiteden 21 takımın 
katıldığı Hidromobil yarışlarının sıralamasını başarıyla geçmesine rağmen yarı finalde karşılaştığı sürücü kartı 
problemi nedeniyle yarışı bitiremedi. Yarış sonrasında öğrencilerimizin yoğun uğraşıları sonucu sorun giderildi 
ve araç aynı yarışlar kapsamında 28 Temmuz’daki Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) yarışında dokuz 
araba arasında beşinci oldu. Proje Yöneticisi ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bülent Akay, 
dört ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkarılan aracın, yurt dışından getirilen yakıt hücresi ve sistemler dışındaki 
tüm parçalarının öğrenciler tarafından tasarlandığını ve  öğrencilerin hem aracın yapım aşamasında hem de yarış 
esnasında çok güzel bir takım ruhu sergilediğini, hatta geceleri dahi çalıştıklarını ve aracı yarışa hazırladıklarını 
söyledi. Aracın saatte 50 km hız yapabildiğini belirten Doç. Dr. Akay, hidrojenli araçların doğa dostu olduğunu, 
çevreye atık olarak sadece su buharı attığını, aracın motor sesi çıkarmadığı için de gürültü kirliliğine yol 
açmadığını vurguladı. Akay, Ankara Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan aracın, hidrojenli araçların 
ülkemizde tanınması açısından önemli bir görevi yerine getirdiğini, gelecek yıllarda aracın geliştirilmesi ile daha 
da başarılı olacaklarına inandıklarını kaydetti. 
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 Ankara 

 
30 July 2007 
Formula G’de şampiyon İTÜ 
 
Cengizhan ÇATAL-Fatih AKTİMUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birinci olabilmek için ter döken takımlar dün pistte şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verdi. Heyecanın 
eksik olmadığı final yarışlarında İTÜ takımı Formula G şampiyonu, Boğaziçi Üniversitesi takımı "Buhar" 
isimli otomobiliyle Hidromobil şampiyonu oldu. 
 
Kavurucu sıcaklar altında geçen yarışlar heyecanlı çekişmelere sahne oldu. Ankarılılar da yarışları büyük bir 
ilgiyle izledi. Yarışlara bu yıl 32 üniversiteyi temsil eden 39 takım, kendilerinin tasarlayıp geliştirdikleri 47 
güneş arabasıyla katıldı. TÜBİTAK Hidromobil Yarışına da 15 üniversiteden 20 takım, yine kendi tasarımları 
olan ve hidrojen enerjisi ile çalışan 20 arabayla katıldı. Formula G yarışlarında Arıba 1 isimli arabasıyla birinci 
olan İTÜ Otomotiv Mühendisliği öğrencisi Fatih Taş şunları söyledi: 
 
"Yarışlarda üçüncü yılımız. Geçen yıl da araçlarımız birinci ve ikinci olmuştu. Çok çalıştık ve güneşe 
kanatlandık. Alternatif enerji konusunda büyük adımlar atılıyor ve bununla birlikte çevre duyarlılığı da hızla 
gelişecektir. Hepimiz daha güzel bir dünyada yaşayacağız. Araçlarımız da saatte 55 km hızla gidebiliyor. 
Arkamızda fazla destekçimiz yoktu ama başarmış olmak güzel. Uluslararası yarışmalarda daha büyük başarılar 
elde edeceğiz. Destekçilerimiz bize inansın ki Türkiye’nin adını dünyaya duyuralım." 
 
takım pilotu Mustafa Yılmaz, araçlarını toplam 30 bin YTL’ye toplayabildiklerini söyledi. Yılmaz, "Bu proje 
yüzünden takım arkadaşlarımızla beraber okulumuzu uzattık. Ama ortaya bir ürün çıkması çok güzel. Her şeye 
rağmen yarışmak çok güzeldi" dedi. 
 

Ankara Üniversitesi Elektronik, Kimya ve Fizik Mühendisliği bölümü 
öğrencileri tarafından geliştirilen hidrojen yakıtlı ’Hidroket’ araç 
TÜBİTAK’ın düzenlediği Hidromobil-07 hidrojenli araçlar yarışının gözdesi 
oldu. 
 
Ankara Üniversitesi’nden dokuz fizik mühendisliği öğrencisi tarafından kurulan Hidromobil Takımı’nın 1.5 yıl 
bir çalışmayla ortaya çıkarılan hidrojenle çalışan ve adını ’Hidroket’ koydukları araç tasarımıyla büyük beğeni 
topluyor. TÜBİTAK tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde devam eden 
Hidromobil-07 hidrojenli araçlar yarışmasına da katılan ’Hidroket’ adlı araç tasarımı ve test edilmiş araç 
güvenliği ile büyük beğeni topluyor. ’Egzoz gazından su buharına’ sloganıyla yola çıkılarak geliştirilen 
Hidroket, hidrojeni elektrik enerjisine çevrirek çalışıyor. Yurt dışında getirilen yakıt hücresi ve sistemleri 
dışında aracın tüm parçaları öğrenciler tarafından tasarlanıp üretildi. Araç saatte 70 km hız yapabiliyor. Atık 
olarak sadece suyu dışarıya atan araç aynı zamanda doğa dostu olurak ta niteleniyor. Motorda ses çıkmaması 
nedeniyle de gürültü kirliliğini önleyen araç teknolojik görüntüsüyle de ilgi çekiyor. 
 
 
 
 

TÜBİTAK’ın düzenlediği Formula 
G ve Hidromobil yarışları sona erdi. 
Formula G yarışlarında İTÜ Takımı 
Arıba 1 isimli araçlarıyla şampiyon 
olurken, Hidromobil’de ise 
şampiyonluğa Boğaziçi Üniversitesi 
takımı uzandı. 
 
ATATÜRK Kültür Merkezi’nde 
TÜBİTAK’ın düzenlediği güneş 
arabalarının yarıştığı Formula G ve 
hidrojenle çalışan araçların yarıştığı 
Hidoromobil araç yarışları sona erdi. 
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Hidroket Geliyor 
   

 

 
Ankara Üniversitesi Hidromobil Takımı , Hidromobil07 Yarışlarına Hazırlanıyor.  

Ankara Üniversitesi Hidromobil Takımı, 2005 yılında kurulmustur. 2005 yılında Tübitak tarafından düzenlenen ilk günes 
enerjili araçlar yarısı üzerine baslayan hareketlilik, Tübitak’ın bir Hidromobil yarısı düzenleyecegini açıklaması üzerine , 
takımda Hidrojen Enerjisi ile çalısan araçlar yarısına katılma seklinde yönlenmis ve takım bu yönde karar almıstır.  

Bu konuda çalısmalara baslayan Hidromobil Takımı, Ankara Üniversitesi bünyesinde Tübitak’ın düzenledigi yarıslardan 
digeri olan Hitit Günesi ekibinin çagrısı üzerine, 2006 yılında Hidromobil yarısları da düzenlemedigi için, Günebakan 
aracını düzenleyecek ekibe katılmıstır.  

Bu birliktelik sayesinde ekip üyeleri fazlasıyla uygulama tecrübesi kazanmıslardır.  

Temmuz ayında düzenlenecek yarıslar için, Hidroket ismi verilen aracın üretimi yapılmakta. Bu dogrultuda, öncelikle 
takımın dikkatli tasarımcıları tarafından, mümkün olabilecek en küçük boyutlarda bir sasi tasarlandı mekanik ekibi 
tarafından üretildi.  

Su anda, bulunabilen en uygun parçalarla bir yürüyen aksam olusturuluyor. Araç özel silik lastikler üzerinde ve bu 
lastikleri tasıması için takım tasarımcıları tarafından tasarlanan özel jantlar üzerinde hareket edecek. Üç tekerlekten, arka 
tekerlege monte edilmis bir hub motor ile çalısmakta, motora elektrik enerjisini ise yakıt pili saglıyor.  

Su asamada kalan isler kabuk üretimi, fren disklerinin ve direksiyonun yürüyen aksama entegre edilmesi, araç elektrik 
altyapısının hazırlanması, yakıt pili, motor ve dc dc çeviricinin uyumlu çalısacak sekilde kalibrasyonu olarak 
sıralanabilir.Takımın sponsorluk arayısları sürmekte , çünkü bir prototip aracın üretilmesi maliyetli bir is. 

AÜHT , sponsorluk taleplerinde firmalara bu genis sponsorluk yelpazesinde yer alan tüm firmalarla aynı ortamda reklam 
olanagı, internet sitesi üzerinden ve tüm Ankara Üniversitesi bünyesinde reklam olanagı, ve özellikle de yarısı naklen 
yayınlayacak NTV ve CNN TÜRK kanalları üzerinden reklam olanagı, ayrıca Tübitak resmi internet sitesinde ve Bilim 
Teknik dergisinde reklam olanagı sunmaktadır.  

AÜHT arastırmacıları üç elektronik mühendisligi ögrencisi, bir kimya mühendisligi ögrencisi ve dokuz fizik mühendisligi 
ögrencisinden olusmaktadır.Takımın yönetim kadrosu ise;  

• İdari Danısman : Ankara Üni. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Rıdvan Berber  
• Proje Yöneticisi : Ankara Üni. Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı  Doç.Dr. Bülent Akay  
• Akademik Danısman : Ankara Üni. Fizik Mühendisligi Bölüm Baskanı Prof.Dr. Çelik Tarımcı Gibi isimlerden olusmaktadır. 
İletisim Bilgileri :  

e-mail: ogbyau@gmail.com  

web : www.ankarahidromobil.org  
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CNN TURK.COM 

YAŞAMYAŞAMYAŞAMYAŞAM  
 
  

 Güneş ve hidrojen arabaları hazır 
 
20 Temmuz, 2007 14:44:00 (TSİ)  

Güneş arabaları 25, hidrojen arabaları 
da 20 tur atacak  
 

Tüm Yaşam/Otomobil Haberleri 
 

 
 
 14 metre genişlikteki yarış güzergahında güneş arabaları 25, hidrojen arabaları da 20 tur atacak.  
  
Ankara'da yapılacak yarışmaya katılacak genç mühendisler, Atatürk KültürMerkezi alanında araçlarının performanslarını 
artırmak ve rakiplerine üstünlük sağlamak için son hazırlıklarını yapıyor.  
  
Yarışmanın ekipleri 
  
Gazi Üniversitesi ekibi, 200 kilogram ağırlığındaki 'G-mobil'adını taşıyan araçlarının tüm mekanik parçaları ve 
tasarımlarını kendi yaptı.  
  
G-mobilin yalnızca güneş enerjisi ile hareket edebilmesini planlayanekip, teorik olarak 65-75 kilometre hıza ulaşabileceği 
aracın hızını 35 kilometre ile sınırladı.  
  
Aracın kokpiti araç gövdesine gömüldüğünden güneş panel alanını yüzde 10 oranında arttıran ekip, güneş ışınlarını tam 
dik alabilmek içinse panelleri yere paralel ve düz yerleştirdi.  
  
Ankara Üniversitesi, daha önceki güneş arabaları yarışlarına katıldıkları 280 kilogram ağırlığındaki 'Günebekan' ile bu 
yılki Formula-G pistinde de boy gösterecek.  
  
'Günebakan', güneşten sağladığı 800 Watt'lık tepe gücünü, çalışmadığı zamanlarda 1kWh'lık akülerinde depoluyor.  
  
En fazla 76 kilometre hız yapan 'Günebakan', güneş olmadığında akülerini kullanarak, kesintisiz biçimde 2 saat boyunca 
yol alabiliyor.  
  
Ankara Üniversitesi'nin 9 Fizik Mühendisliği öğrencisinden oluşan diğer ekibi ise hidromobil yarışları için son 
hazırlıklarını yapıyor.  
  
'Hidroket', teoride saatte 65 kilometre hız yapabiliyor. Araçlarının yakıt hücresi, hidrojen tüpleri ve diğer bağlantı 
elemanlarını yurt dışından ithal eden ekip, diğer mekanik ve elektronik aksamlarını kendileri tasarlayarak 
uygulamaya geçirdi.  
  
Bilkent Üniversitesi takımı ise hidromobil yarışmasına, 'Hidromobilkent' ile katılacak.  
  
Hidrojen enerjisi ile çalışan ve yaklaşık 155 kilogram ağırlığındaki araçta, 1.5 beygir gücünde (1.2 kW) enerji üretebilen 
Kanada firması yapımı bir hidrojen yakıt hücresi, yerli üretim elektrik motoru ve yine yerli üretim motor hız kontrol ünitesi 
bulunuyor.   
 
 

TÜBİTAK'ın temiz enerji teknolojisine katkı 
yapmak isteyen mühendis adaylarını desteklemek 
amacıyla düzenlediği Güneş Arabaları Yarışı 
(Formula-G) ve Hidrojen Arabaları Yarışı'na 
(Hidromobil-07) katılacak ekipler, araçların son 
kontrolünü yapıyor. 
 
Bilim ve Teknik'in organize ettiği ve finalleri 29 
Temmuz'da yapılacak yarışmada, bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen Formula-G'ye 32 üniversiteyi temsil eden 
39 takım, 47 araçla katılacak.  
  
Türkiye'de üretilen ilk hidrojenle çalışan arabaların 
yarışacağı Hidromobil-07'ye ise 15 üniversiteden 20 
takım 20 araçla piste çıkacak.  
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BASINDA HİDROKET 
 
Hürriyet-ANKARA  
11.Ağustos.2009  
Erdinç Çelikkan 
 
Ankara Üniversitesi’nde okuyan 21 öğrencinin çabasıyla hayata geçirilen 
hidrojenli otomobil "Hidroket 2" İzmir’de düzenlenen "TÜBİTAK Hidromobil 09" 
yarışında ikinci oldu. Yarışa iddialı giren ekip üyeleri, Ankara’ya büyük bir 
gururlu döndü. 
 
Alternatif enerji kaynaklarına dikkat çeken "Hidromobil 09" yarışları, önceki gün İzmir 
Pınarbaşı Yarış Pisti’nde yapıldı. Türkiye genelinden birçok üniversitenin katıldığı ve büyük 
çekişmeye sahne olan yarışlarda Ankara Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültesi 
öğrencilerinin çabasıyla hayat bulan "Hidroket 2" 17 ekip arasından ikinciliği kazandı. 
Ankara Otomobil Sporları Kulubü’nce geçen sene düzenlenen turnuvada beşinciliği elde 
eden "Hidroket 2" ekibi İzmir’deki dereceyle bu başarıyı ileriye taşımış oldu. "Hidroket 
2"nin ikinciliği kazandığı yarışlarda Makine Mühendisleri Odası Takımı "Poseidon" isimli 
arabayla birinci olurken, Erciyes Üniversitesi "Katremobil" isimli arabayla üçüncülüğü 
kazandı. 
 
Ankara’da birçok turnuvaya katılan ve yarışlara çok iddialı giren "Hidroket 2"nin mucitleri 
İzmir’deki başarıdan dolayı mutlu olduklarını söylediler. Sponsorların desteğiyle bu gururu 
Başkent’e yaşatan ekip üyeleri, başarılarının devam edeceğinin sinyalini verdi. 
http://www.hurriyet.com.tr/ankara/12251578.asp  
 
HABER-TURK 
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Hidroket II görücüye çıktı 
Ankara Üniversitesi öğrencileri tarafından üretilen ve hidrojenle çalışan araç, düzenlenen 
törenle basına tanıtıldı 
28 Temmuz 2009 Salı, 09:38:00  
 

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

öğrencileri tarafından üretilen ve hidrojenle çalışan 

'Hidroket II' adlı araç düzenlenen törenle basına 

tanıtıldı. Törende konuşan Ankara Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, uygarlığın tekerleğin 

dönmesiyle başladığını hatırlatarak son 50 yılda 

fosil kaynaklı yakıtların kullanımının çevreye ve 

insana büyük zararlar verdiğini belirtti. Enerji 

kullanımının kısıtlanamayacağını ifade eden Taluğ, 

çevre dostu enerjilere yönelmek gerektiğini dile 

getirdi. 

Hidrojenle çalışan aracın üretiminde sanayicilerin 

de büyük yardımlarda bulunduğunu kaydeden 

Taluğ, destek veren kuruluşların logolarını büyük 

bir onurla taşıdıklarını belirtti. 

Törende konuşan Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. Bülent Akay, 

2007'de başlanan projede bu noktaya kadar gelindiğini ve bunun öğrencilerin başarısı olduğunu dile 

getirdi. Konuşması sırasında duygulanan Akay, öğrencilerle yapılacak olan projelerin devam 

edeceğini ifade etti. 

Törenin ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, aracın üzerindeki örtüyü 

kaldırarak Hidroket II adlı aracı davetlilere tanıttı. Aracın pilotu olan Tuğba Köksal da araca binerek 

rektörlük binası içerisinde tur attı. Tamamen öğrenciler tarafından tasarlanan ve üretilen Hidroket 

II adlı araç, saatte 90 KM hıza ulaşabiliyor.  

 
http://www.haberturk.com/ekonomi/haber/161390-Hidroket-II-gorucuye-cikti.aspx 
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HABER-TURK 
11.08.2009 
                                           HİDROKET BAŞARILI OLDU 

İzmir Pınarbaşı Yarış Pistinde gerçekleşen yarışmada Ankara Üniversitesi takımı (solda) ikinci oldu.  

Hidroket başarılı oldu Ankara Üniversitesi takımı başanlı bir çalışmayla yanşmada derece aldılar 
İZMlR Pınarbaşı Yarı:. Pisti‘nde gerçekleşen TÜBİTAK Formula G-Guneş Arabaları Yarışı ve TÜBİTAK 
Hidromobil Hidrojen Arabaları Yarışı tamamlandı. Güneş enerji araba dalında İstanbul Üniversitesi 
‘Socrat‘ isimli araçla birinci olurken, Anadolu Üniversitesi Güneş Arabası Takımı ‘Thunderbird‘ isimli 
aracıyla ikinci ve Uludağ Üniversitesi Makine Top.uluğu Timsah Ekibi, Umakit‘ isimli aracıyla üçüncü 
oldu.  

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Hidrojen enerjili arabö dalında da Makina Mühendisleri Odası 
İzmir öğrenci Komisyonu‘nun aracı birinci geldi. Bu daida Ankara Üniversitesi Takımı ‘Hidroket‘ 
isimli arabayla ikinci, Erciyes Üniversitesi Takımı ‘KatremobiT isimü arabayla üçüncülüğü kazandı. 
Alternatif enerji kaynakları konusunda kamuoyunda farkındalığı artırmak, üniversite öğrencilerini 
takını çalışmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışacak ürünler ortaya koymaya özendirmek 
amacıyla düzenlenen yarışlar ödül töreniyle sona erdi.  

GENÇ MÜHENDİSLER BAŞARDI 2007 yılından beri bu proje üzerinde çalıştıklarını belirten genç 
mühendisler, 2008‘de hidrojenle çalışan bir yarış arabası ürettiler. Hidroket isimli bu yarış arabası, 
55 km hıza ulaşabilen, bir litre benzine eşdeğer yakıtla 800 km yol alabiliyor. Araçlarım 2012 
yılında trafiğe çıkabileceği belirtildi.  

http://www.mmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10877 
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Ankara Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlanıp, üretilen 
ve  hidrojen yakıtla çalışan ‘Hidroket 2′  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu’nda 
gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile tanıtıldı. 

15 kişilik ekip tarafından  oluşturulan araç için  130.000 TL, araç maliyeti olarak da yaklaşık 
60.000  TL  harcandı. Araçlarında fren sistemi, hız göstergesi ve aktarma organlarında 
bisiklet parçaları kullanıldığı ve uzun süren bir çalışma sonunda ortaya çıkarıldığı belirtildi. 

Rektör Prof. Dr. Cemal Taluğ,  Hidrojen yakıtıyla çalışan araçların kısa süre içinde tüm 
dünyada yollarda olacağını, çevreyi tehdit eden fosil yakıtların kullanımı yerine çevre dostu 
enerjilerin kullanımına yönelmek gerektiğini söyledi. Hidroket 1’in kendilerine  büyük 
tecrübe  kazandırdığını söyleyen Taluğ, projede çalışan öğrencilerine ve kendilerine destek 
veren Ostim esnafına teşekkür etti. 

Fen ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ergin de projede 21 öğrencinin 
çalıştığını belirtti ve Hidroket 2’nin, 8-9 Ağustos tarihlerinde, TÜBİTAK tarafından İzmir’de 
gerçekleştirilecek Formula G Hidromobil yarışmasına katılacağını kaydetti. 

Projenin akademik danışmanı Doç. Dr. Bülent Akay ise projenin 2007’de üç-dört öğrencinin 
çabasıyla başlatıldığını anlattı. Akay, “Geceleri Sincan’da deneme sürüşleri yaptık. Çok 
çalıştık ve öğrencilerimiz iki yılda hidrojen ile çalışan araç yaptı” dedi.  Konuşmaların 
ardından Rektör Taluğ, dekan Ergin ve öğrenciler birlikte aracı basına tanıttı. Daha sonra 
projede çalışan öğrencilerden biri araçla gösteri sürüşü yaptı. 

http://www.ilgazetesi.com.tr/2009/07/30/hidroket-2-tanitildi/ 
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Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından 
tasarlanıp üretilen ve hidrojen yakıtıyla çalışan "Hidroket 2" 
adlı araç, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Konferans 
Salonunda tören eşliğinde tanıtıldı. 
Hidroket 2'nin tanıtım törenine Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cemal Taluğ, Ankara Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ergin, otomobili... 

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlanıp üretilen ve 
hidrojen yakıtıyla çalışan "Hidroket 2" adlı araç, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl 
Konferans Salonunda tören eşliğinde tanıtıldı.  

Hidroket 2'nin tanıtım törenine Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, 
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ergin, otomobilin 
yapımında çalışan "Hidroket" takımı üyesi öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende 
konuşan Rektör Prof. Dr. Taluğ, çevre dostu enerjilerin önemine değinerek, "Bu bir 
araştırma ürünü ama hidrojen arabalarını cok kısa zamanda bütün dünya da 
göreceğimize de inanıyoruz. Uygarlık tekerleğin dönmesiyle başladı. Uygarlık çizgisinin 
gelişmesinde, tekerleğin dönmesi, insanoğlunun hareketi son derece önemli. Ancak 
yaşadığımız son 50 yılda fosil kaynaklı yakıtların kullanımı, büyük çevre açısından 
insanoğlunu tehdit eder hale, sürdürülemez hale geldi. Ulaştığımız uygarlık düzeyinde, 
enerji kullanımını kısıtlamamız mümkün değil. O halde yapabileceğimiz tek şey var 
enerji kullanımını cevre dostu enerjilerle sağlamak. Yani fosil yakıtların yerine gececek 
enerjileri kullanabilmek. Bunlar içinde hidrojen enerjisi son derece önemli" dedi. 
Öğrencilerin, hidrojenle çalışan aracı yapmalarının ardından bu aracı daha da 
geliştirerek Hidroket 2 adlı aracı ortaya çıkardıklarını ifade eden Talu, "esas aktöreler 
öğrencilerimizdir" diyerek öğrencileri tek tek kutladı.  

Prof. Dr. Taluğ ve takım kaptanı, yapılan konuşmanın ardından araç üzerindeki örtüyü 
kaldırarak Hidroket 2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Aracın sürücü koltuğuna oturan 
hidroket takımı üyesi Tuğba Köksal isimli öğrenci, test sürüşü yaptı. Böyle bir aracı 
kullanmaktan mutlu olduğunu belirten Tuğba Köksal, takıma bir yıl önce girdiğini ve 
aracı kullanmaktan büyük keyif aldığını söyledi.  

Hidroket 2'nin, saatte 90 km hıza erişebileceği ve 9 Ağustos'ta yapılacak olan TÜBİTAK 
Hidromobil Araçları Yarışı'na hazırlandığı belirtildi. (ANKA)  

 

 

 

 

Hidrojenle Çalışan Otomobil "Hidroket 2" 
Tanıtıldı 
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"Hidroket 2" tanıtıldı 
28.07.2009 10:22:50  
CNNTURK 
 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında 
konuşan Rektör Prof. Dr. Cemal Taluğ, Hidroket 2'nin araştırma sonucunda ortaya çıkan 
bir ürün olduğunu belirtti.  
 

Hidrojen yakıtıyla çalışan araçların kısa süre içinde tüm dünyada yollarda olacağını ifade eden 
Taluğ, fosil yakıtların kullanımının çevreyi tehdit ettiğini ve çevre dostu enerjilerin kullanımına 
yönelmek gerektiğini söyledi.  
 
Öğrencileri tarafından üretilen Hidroket 1'in kendilerine çok büyük deneyim kazandırdığını dile 
getiren Taluğ, projede çalışan öğrencilere ve kendilerine destek veren Ostim esnafına teşekkür 
etti. 
 
Fen ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ergin de projede 21 öğrencinin çalıştığını 
belirtti ve Hidroket 2'nin, 8-9 Ağustos tarihlerinde, TÜBİTAK tarafından İzmir'de gerçekleştirilecek 
Formula G Hidromobil yarışmasına katılacağını kaydetti.  
 
Projenin akademik danışmanı Doç. Dr. Bülent Akay ise projenin 2007'de 3-4 öğrencinin 
girişimiyle başlatıldığını anlattı. Akay, "Geceleri Sincan'da deneme sürüşleri yaptık.  
Çok çalıştık ve öğrencilerimiz 2 yılda hidrojen ile çalışan araç yaptı" dedi. Konuşmaların ardından 
Rektör Taluğ, dekan Ergin ve öğrenciler birlikte aracı basına tanıttı. Daha sonra projede çalışan 
öğrencilerden biri araçla gösteri sürüşü yaptı. 
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TÜBİTAK 
HİDROMOBİL YARIŞLARI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ 
UZAKTAN ÖLÇÜM VE HABERLEŞME SİSTEMİ 

TELEMETRİ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HİDROMOBİL TAKIMI 
HİDROKET 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ÖNSÖZ 

Bu rapor, TÜBİTAK’ ın düzenlemiş olduğu hidromobil yarışı için Ankara Üniversitesi Hidromobil Takımı 
tarafından hazırlanmış olan aracın verilerini kablosuz olarak uzaktan izleyebilmek amacıyla, yine takımımız 
tarafından geliştirilen telemetri sisteminin özelliklerini anlatmaktadır.  
Söz konusu telemetri sistemi, aracın performansını negatif yönde etkileyebilecek faktörlerin gerçek zamanlı 
olarak gözlenebilemesini sağlamakta, bu anlamda takım tarafından araca  yapılacak müdahale hususunda yol 
göstermektedir.  
Tarafımızdan ortaya çıkarılan bu sistem, birlikte iş yapabilme yeteneğinin ne kadar önemli olduğu ve ortak 
yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan birçok metodun pratik olarak nasıl uygulandığını görme fırsatı 
sağlamıştır. Takım çalışmasıyla sistemin tasarımı ve üretiminde, lisans eğitimimiz boyunca elde ettiğimiz bilgi 
ve beceriyi ortaya çıkarmak hedeflenmiş, mühendis olabilmemizin getirdiği ve gerektirdiği pratik düşünme ve 
sorunları en akılcı yoldan, kolayca çözme gibi sürekli vurgulanan niteliklerimiz daha da yükselmiştir. Yani, 
takımın başarısı amaçlanırken, bir yandan da ekip üyelerinin bilgi ve kişisel gelişimine büyük katkı sağlanmıştır. 
Bu katkıdaki en büyük etken ise, sistemin yardım alınmadan ve farklı sistemlerden uyarlama yapılmadan 
geliştirilmesi, sistemin özgünlüğü, farklılığı ve orjinalliğidir.  
Telemetri ile sadece yarışlarda ölçüm almak bizim için yeterli amaç olamamış, sistemin adaptif özelliği 
sayesinde bu rapor kapsamında anlatılacak olan farklı alanlarda kullanılabilir olarak tasarlanması öncelikli 
hedefimiz olmuştur. 
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Giriş 

 
Telemetri sistemleri yani uzaktan ölçüm, haberleşme ve kontrol olanağı sağlayan sistemler günümüz 
teknolojisinin en gerekli ürünlerinden biridir. 
Kablosuz veri iletişimi sağlayabilen, bir merkez tarafından uzaktaki cihazları kontrol edebilen, daha sonra elde 
edilen ölçüm verilerinin incelenebilmesi için raporlama ve kayıt gibi özellikleri bünyesinde barındıran sistemlere 
ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.  
Dünya üzerinde gereçekleştirilen otomobil ve motor sporları yarışlarında hızın ne kadar önemli olduğunu 
vurgulamak yersizdir. Bu araçların yarış esnasındaki motor sıcaklıkları, yakıt tüketim hızları, kalan yakıt bilgileri 
gibi daha aklınıza gelebilecek birçok bilgiye aracın teknik ekibinin en hızlı şekilde ulaşması gerekir. Bu 
bilgilerin eksikliği veya olmaması durumunda ortaya çıkabilecek sorunların tespit edilmesi ve çözümü için 
harcanacak zaman bir hayli fazladır. 
Bu çalışmada, hidromobil aracımıza ait verilerin ölçümleri tarafımızdan tasarlanan, mikroişlemci destekli bir 
elektronik kart ile alınıp, RF moduller sayesinde merkeze ileterek anında çözüm ortamı oluşturması 
hedeflenmiştir. Ayrıca, bu bilgilerin merkezdeki bilgisayarın sabit diskine kayıt edilmesiyle daha sonradan bu 
verilerin incelenmesi ve buna bağlı olarak yarış performansını etkileyecek yönde taktik ve stratejilerin 
geliştirilmesi sağlanmıştır. 
“Audencia” adını verdiğimiz telemetri sistemimiz Nexa yakıt hücresinin sensörlerini kullanarak, bizim için önem 
arz eden modül sıcaklığı, hidrojen tüplerinin basıncı, batarya voltajı gibi yaklaşık 20 çeşit verinin 
gözlemlenebilmesini sağlamaktadır.    
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UFM-A12 WPA Modulü 

 
Şekil 2.1. UDEA UFM-A12 WPA Modülü 

Genel Özellikler 

Özellikler : 

* 868 MHZ UHF bandında üretilebilir. EN 300 220 uyumlu. 
* Dar band FSK modülasyon ve yüksek frekans kararlılığı. 
* İçerdiği protokol sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. 

Uygulama Alanları : 

* Uzaktan kontrol sistemleri 
* Local Aria Network (LAN) uygulamaları 
* Telemetry sistemleri 
* Güvenlik amaçlı alarm sistemleri 
* Pager sistemleri 

Genel Açıklamalar : 

UFM-A12 WPA UHF FSK data modem modül, ERC Recommendation on Short Range 
Device (SRD) ‘ın 868MHz ISM band standardlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. 
Layer Model : 
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Şekil 2.2. UFM-A12 WPA Layer Modeli 

Kullanım Talimatları 

UFM-A12WPA modülü kullanıcının sistemine entegre olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Özel uygulamalar için 
kullanılabilecek nihai bir ürün değildir. Elektronik sistemin içinde kullanılabilecek özel bir komponent olarak ele 
alınmalıdır. Kullanıcının temel elektronik bilgisine sahip olması gereklidir. RF teknoloji hakkında bilgi sahibi 
olunması kullanım açısından oldukça faydalıdır. RF ile ilgili zor kısımların önemli bir bölümü modül içinde 
çözülmüş durumdadır. Aşağıda bunlara ek bilgileri bulunmaktadır. 

Besleme Voltajı : 

Modül belirtilen değerlerin altında bir besleme yapıldığında kararsız çalışacaktır. Besleme voltajı ve topraklama 
GND bağlantısı belirtilen değerlerin üzerinde veya ters olursa, modülde kalıcı tahribatlara yol açılabilir. Besleme 
voltajında çalışma sürecinde ±100 mV değişimlerin üzerindeki değişimler modulun kararsız çalışmasına neden 
olur. Besleme devresinde regülator IC kullanılması gereklidir. 

Microcontroller Bağlantısı: 

Microcontroller USART portu Data‘nın module verilmesi ve RF olarak gelen sinyalin 
modülden alınması için kullanılır. 
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Şekil 2.3. UFM-A12 WPA ile Mikrokontrolör Arasındaki Bağlantı 

Veri İletişimi 

UFM-A12WPA modülleri “8,n,1” formatında 9600 baudrate de haberleşecek şekilde üretilmiştir. UFM-
A12WPA modülüne ilk elektrik verildiği zaman sistemin hatasız başlaması durumunda giden veri ucundan (TX 
ucu) bu formatta “$CB” verisi göndermektedir. Bu raporda veri alımı ve yollaması ile alakalı kısımları dışındaki 
özelliklerinden bahsedilmeyecektir. 

UFM-A12WPA veri alışverişinde Şekil 4.4 ‘de gösterilen protokolü kullanmaktadır. 

 
Şekil 2.4. Genel Data Formatı 

UFM-A12WPA gönderilecek olan data 72 byte’ı aşarsa “$CO” verisi göndermektedir ve veri paketini 
yollamamaktadır. 

Bu 72 byte veriyi en verimli bir şekilde kullanabilmek için bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeleri 
en genel haliyle anlatacak olursak; 

• Sistemden ölçümü yapılacak her verinin bir adrese sahip olması gerekir. 

• Yine her adresi 1byte olarak tanımladığımız için 28 = 256 yani 0 - 255 arası bir değer almalıdır. 

• Aynı şekilde her sisteme (her araca) bir seri numarası tanımlanmıştır. Bu seri numarası tanımlama işlemi, 

aynı anda birden çok sistemin aynı frekanslarda verilerinin karışmadan haberleşmesine imkan sağlayacak bir 

algoritma tasarımı için gerekli  görülmüştür. 
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• 0-255 arası tanımlanan değerler Çizelge .1. ’de gösterilmektedir. 

Çizelge 2.1. Tanımlı Data Değerleri 

ASCII Kodu Karşılık ASCII Kodu Karşılık 
36 $ 15 Voltaj 1 
82 R 18 Voltaj 2 
70 F 21 Voltaj 3 
69 E 39 Röle 
78 N 45 Sıcaklık 1 
68 D 48 Sıcaklık 2 
13 CR 73 RPM 
10 LF 120 Seri No 

 
Çizelge 2.1 deki verilenlere göre RF modülle iletişim için; 

$ R F (72byte) E N D CR LF 
veri paketini tamamlayabilmek için tanımlı adresler verilmiştir. Bu adresler dışında kalan 0-255 arası diğer 
değerleri kendi veri adreslerimiz olarak kullanabiliriz. Yine tabloda görüldüğü üzere 15,18 ve 21 değerleri voltaj 
değerlerinin adreslerine karşılık olarak tanımlanmıştır. 39 adresi röle adresi olarak tanımlanmıştır. (8 tane röle 
için aç-kapat uygulaması yapılabilmektedir) 45 ve 48 ise sıcaklık adresleri olarak tanımlanmıştır. 73 RPM adresi 
olarak tanımlanmıştır. 120 ise aracımızın seri numarası olarak tanımlanmıştır. Bu kullandığımız adresler dışında 
kalan diğer değerleride istediğimiz şekilde değerlendirebiliriz. 
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donanım yapısı 

Donanım-1 – Bilgisayar Bağlantılı Elektronik Devre 

Genel hatlarıyla ifade edecek olursak, bu kısım bilgisayar yazılımı ve bilgisayarla RF kitler arasındaki bağlantıyı 
sağlayan donanımdan oluşmaktadır. 

 
Şekil 3.1. Bilgisayar Bağlantılı Elektronik Devre 
Donanımda, RF modülün çalışması için ihtiyaç duyduğu 3.3 volt luk pre-amp beslemesini sağlayan LM317 
ayarlı pozitif voltaj regülatörü bulunmaktadır. Ayrıca yine RF modülün 5 volt luk diğer beslemesini sağlayan 
7805 voltaj regülatörü bulunmaktadır. 7805 voltaj regülatörü ile Max232 nin çalışmasını sağlayan besleme de 
elde edilmektedir.  

 
Şekil 3.2. Bilgisayar Bağlantılı Elektronik Devre 
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Bilgisayar yazılımı ise telemetriden gelen verileri işleyerek kullanıcıya göstermek amacıyla yazılmıştır. Yazılım 
ayrıca bu gelen verileri zamana bağlı olarak kaydetmekte ve daha sonra kullanılabilmesi için kendisine uygun bir 
formatta bilgisayarda saklamaktadır. Bu verileri eş zamanlı olarak grafiksel olarak bilgisayar ekranında 
göstermektedir. Telemetri üzerindeki rölelerin kontrolü için telemetriye veri yollama özelliğine sahiptir.  

 
Şekil 3.3. Bilgisayar Bağlantılı Elektronik Devre 

Donanım-2 – Araç İçi Ölçüm ve Kontrol Devresi 

Genel hatlarıyla ifade edecek olursak, bu kısım iki adet işlemciden oluşmaktadır. İlk işlemcimiz PIC18F452 olup 
tüm ölçümleri yapan, LCD göstergeyi, röleleri süren ve bilgisayara RF kitlerle verileri yollayan işlemcimizdir. 
İkinci işlemcimiz olan PIC16F628 ise daima havadaki verileri takip eden, bilgisayarın veri isteme komutlarını 
bekleyen, bu komutlar geldiği durumda PIC18F452 yi kesmeye (interrupt) sokan ve bilgisayarın yolladığı 
verileri PIC18F452 ye aktaran işlemcidir. 
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Şekil 3.4. Araç üzerindeki telemetri devreleri ve ön konsol bağlantıları 
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Şekil 3.5 Araç üzerindeki telemetri(solda) ve regülatör(sağda) devreleri 
 
İletişim şu şekilde olmaktadır; 

PIC18F452 ölçümlerini yaparken hiçbir şekilde verileri kontrol etmemektedir. PIC16F628 ise daima havadaki 
verileri kontrol etmektedir. Eğer bir bilgisayardan o telemetriye bilgilerini aktarması mesajı gelirse PIC16F628 
işlemcisi PIC18F452 işlemcisine bir PortB.0 pini değişimi interruptını üretir. Bu durumda interrupta giren 
PIC18F452 verilerini bilgisayara yollamaktadır. PIC16F628 e bilgisayarın yolladığı veriler içerisinde röle aç-
kapa bilgileri de bulunabilmektedir. Bu durumda PIC18F452 interrupt rutinini tamamladığı zaman PIC16F628 
ile haberleşerek yeni bilgileri almaktadır. 

Yukarıda anlatılan sistem, tek frekans ile birden fazla bağımsız cihazın birlikte çalışabilmesi için birbirleri 
arasında senkronizasyon sağlamaları gerektiği için düşünülmüştür. Bu sistemi biraz daha ayrıntılı anlatacak 
olursak: 
• Her telemetri cihazının gönderdiği verileri gösterme yetkisine sahip en az bir adet bilgisayar bulunmaktadır. 

• Her telemetri cihazı ve bilgisayarın önceden belirlediğimiz birer seri numarası vardır. 

• Her bilgisayar tüm verileri gördüğü halde yalnızca seri numarasına izni olan verileri göstermektedir. 

• Ortamda ilk açılan bilgisayar bir müddet havadan veri beklemektedir. Eğer veri yok ise kendini sunucu 

(server) ilan etmektedir. 

• Sunucu olan bilgisayar tüm diğer telemetry cihazları ve bilgisayarlar arasında senkronizasyon 

sağlamaktadır. 

Bu senkronizasyon tüm cihazlara sırasıyla veri yollama izni vererek sağlamaktadır. 
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telemetri sisteminin genel çalışma prensibi 

 
Şekil 4.1. Telemetri Sistemi (Audencia) blok diyagramı 
Bir verici ve bir alıcı devreden oluşan telemetri sistemimiz araç üzerindeki ihtiyaç duyulan tüm verileri alarak 
filtreden geçirmektedir. Filtreleme ile daha doğru veri iletişimi amaçlanmıştır. Mikroişlemciye ulaşan veriler 
Max232 entegresi ile RF modüle aktarılarak, pit alanında bulunan alıcı devreye kablosuz olarak iletilmektedir. 
Ayrıca pilotumuzun sürüşünü etkileyecek olan yakıt hücresi sıcaklığı, tüp basınçları gibi önemli verileri, pilotun 
ön konsolunda yer alan LCD ekranda sürekli güncellenerek gösterilmektedir. Yarış içerisinde pilot bu değerlere 
göre sürüş stratejisini ve muhtemel aksaklıkları öngerebilmektedir. 
Alıcı devreye ulaşan veriler, yine kendi bilgisayar yazılımımız olan Audencia isimli programımızla tüm yarış 
ekibine gösterilmektedir. Kayıt olanağı sağlayan program verilerin daha sonrada işlenebilmesi ve yarış stratejisi 
belirlenmesi gibi artılara sahiptir. Yine yazılımda grafiksel gösterimin yanında önem verdiğimiz verilerin bar 
şeklinde gösterilmesi daha göz önünde tutulması sağlanmıştır. 
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Şekil 3.12. Telemetri Sistem Ayarları Ekran Görüntüsü 

 
Şekil 3.13. Kullanıcı arayüzünde ölçüm alınımından bir görüntü 
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AUDENCIA İLE GÖZLEMLENEBİLEN VERİLER  

Modül Sıcaklığı 

Bilindiği üzere Hidromobil yarışlarında birçok takımın araçlarında kullandıkları yakıt hücreleri fazla ısınma 
nedeniyle kapanmakta, tekrar açılıp fonksiyonel hale gelebilmesi için belirli bir süre geçmesi beklenmekte ve bu 
sürenin kaybı takım için yarış gidişatına olumsuz yönde etki etmektedir. Dolayısıyla, alınan veriler arasında 
modül sıcaklığı en büyük öneme sahiptir.  

Elde edilen sıcaklık değerleri minimum enerji harcayarak maksimum seviyede soğutma yapılabilmesi için yol 
göstermektedir.  

 Modül Çıkış Voltajı ve Akımı 

Modülden çıkış olarak alınan voltaj ve akım değerleri, motora aktarılacak olan güç miktarını, yani motorun 
performansını belirlemektedir. Ayrıca, modülün kontrol sisteminden kaynaklı voltaj ve akım sınırları, bu 
sınırlara bağlı uyarılar ve önlem durumu(kapatma), takip edilebilmekte, buna bağlı olarak, tarafımızdan 
tasarlanmış ve üretilmiş olan motor sürücüsü üzerinde voltaj ve akım ayarları yapılabilmektedir.  

Yakıt Değerleri  

Hidrojen tüplerinden yakıt hücresine giden hidrojen belirli basınç ve yoğunluk sınırları içinde bulunmak 
durumundadır. Yakıt hücresinin kendi sensörleri tarafından ölçülen hidrojen basıncı, yoğunluğu ve toplam 
hidrojen tüketimi değerlerini gözlemleyerek araca konulan hidrojen tüplerinin sayısı, tüplerin hangi basınç 
değerine doldurulacağı ve tüplerdeki basınç ile ne kadar yol alınabileceği öngörülebilmektedir.  

Oksijen Yoğunluğu 

Yakıt hücresinin oksijen sensörü ile modüle giren oksijen yoğunluğu yüzdelik anlamda ölçülebilmekte ve hava 
akışının yeterli olarak sağlanıp sağlanmadığı gözlenebilmektedir.  
 

Hava Sıcaklığı 

Yakıt hücresinin ortam sıcaklığını ölçen sensörlerini kullanarak aracın içindeki sıcaklığı ölçmek mümkün 
olabilmekte, bu sıcaklık değerleri, ortamda bulunan her türlü malzemenin doğru sıcaklık aralıkları içinde 
bulunup bulunmadığını gözlemlemek ve olumsuz durumda müdahale edebilmek için yol göstermektedir. 
Yarışın heyecan ve stresi sırasında sıcaklığı fazla hissedemeyen pilotumuzun sağlıklı bir ortamda müsabakaya 
devam edebilmesini takip edebilmek de bizim için önemli bir unsur teşkil etmektedir.  

Hava Akışı ile İlgili Parametreler 

Yakıt hücresi, hava pompasının voltajın genliğini, bu genlikteki voltajın duty cycle(%)’ı ve hava pompasının 
sağlamış olduğu hava akışını gözlemlememize olanak vermektedir. Böylece hava pompasının girişinin açık veya 
kapalı oluşu devamlı takip edilebilmekte, hava pompasının harcayarak kayıp etmemize neden olduğu güç miktarı 
her an gözlemlenip, bu kayıp en düşük seviyeye indirilmeye çalışılmaktadır.  

Fan Dönüş Hızı  

Yakıt hücresi üzerinde fan, modülün çalışma sıcaklığı sınırlarını aşmaması adına soğutma sağlamakta ve bu 
soğutmayı farklı sıcaklık değerleri için farklı dönüş hızlarıyla ayarlayabilmektedir. Yüksek sıcaklıkların 
performans adına etkili olması ve güvenlik açısından kritik öneme sahip olması sebebiyle bu anlamda gözlem 
yapmak gerekli görülmüştür.   

 Tüp Sıcaklıkları  

Yakıt hücresine bağlı tüplerin sıcaklıkları ısıl çiftler (thermocouple) yardımıyla telemetri devresinin 
mikrokontrolörü tarafından alıgılanıp yine kablosuz olarak iletilerek görülebilmektedir. Tüplerdeki ısı artışını 
gözlemlemek, güvenliği sağlamak adına hayati öneme sahip olduğundan alarm haline gelmeden bile 
oluşabilecek ani artışlar görülüp, buna göre tedbir alınabilecektir.  
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Telemetri Kullanım Alanları 

Tarım 

Bitkilerin, tarım ürünlerinin sağlıklı yetiştirilmesi ve mahsülden iyi sonuç alınmasını sağlamak, toprak ve hava 
verilerinin zamanında ve güvenilir bir şekilde toplanmasına bağlıdır. Mahsülde meydana gelebilecek hastalığı 
önleme ve hassas sulama gibi konularda telemetri sistemleri önemli rol oynamaktadır. Hastalık tahmin 
modellerinde kullanılmak üzere hava sıcaklığı, bağıl nem, yağış miktarı, yaprak ıslaklığı gibi önemli 
paramatrelerin bilinmesi gerekir. Bunlara ek olarak güneş radyasyonu, rüzgar hızı, rüzgar yönü, toprağın nem 
oranı gibi parametrelerin bilinmeside doğru sulama kararları için gerekli ve önemli verilerdir. Çünkü her 
bölgenin iklimi önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir. Telemetri sistemlerine alternatif olarak uydu 
sistemleride bu sorunları gidermek için etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 

Su yönetimi 

Telemetri, su kalitesi ve su akışı ölçümleri gibi birçok su yönetimi uygulaması için vazgeçilmez bir hale 
gelmiştir. Başlıca uygulamaları otomatik sayaç okuma, yeraltı sularını izleme, su dağıtım boru hatlarını izleme 
ve donanımlarını kontrol ederek sızıntı tespit etmektir. Telemetri sistemleri elde ettiği verileri işleyip, mevcut 
olaylar için hızlı kararlar verebilir. 

Savunma, uzay ve kaynak araştırma sistemleri 

Telemetri, füze fırlatma işlemleri, uzay, petrol ve kimya tesisleri gibi büyük karmaşık sistemler için bir 
etkinleştirme sistemi olarak kullanılabilir. Çünkü uzaktan yapılan otomatik kontrol ile gerekli güvenliği en üst 
seviyede sağlamış olursunuz. NASA, ESA ve diğer uzay kuruluşları, uzay ve uydu verileri toplamak için 
telemetri sistemlerini kullanmaktadır.Sistem performansını arttırmak ve sistemin çalışmasını analiz edebilmek 
için mühendislere kritik sistem parametreleri gerekmektedir. Telemetri olmadan, bu veriler genellikle 
kullanılamaz olacaktır. 

Füze 

Telemetri, füzelerde roket durumlarını belirlemek, roketlerin ilerleme sırasındaki verilerini takip edebilmek için 
kullanılır. Aşırı ortam sıcaklığı, ivmelenmedeki değişimler, istenmeyen titreşimler gibi bazı özel sorunların tespit 
edilmesinde de etkin şekilde kullanılmaktadır. 

Düşman istihbarat 

Telemetri sistemleri günümzde özellikle Amerika ve İngiltere için önemli istihbarat kaynaklarıdır. Telemetri 
sayesinde düşman yada diğer ülkelerin verilerini toplayıp kendileri için kullanan birçok ülke vardır. Örneğin 
İngiltere’nin yaptığı füze denemelerini/testlerini Rusya kendi teknolojilerine entegre etmek için toplayıp 
kullanmıştır. 

Kaynak dağıtımı 

Sistem kaynaklarına nerede, ne kadar ihtiyaç duyulacağının belirlenmesi gerekir. Sistemlerde kullanılan 
kaynakların dağılımıda telemetri sayesinde yapılabilmektedir. 

Otomobil ve motor sporları yarışları 

Telemetri, modern motorlu yarışlarda çok önemli bir ekipmandır. Mühendisler ve mekanik ekip elemanları, test 
veya yarış esnasında toplanan büyük miktardaki verileri yorumlayarak, mümkün olan en doğru ve optimum 
performans için aracı ayarlamakta kullanırlar. Formula 1 yarışlarında kullanılan telemetri sistemlerinde 3 
eksende ölçülen ivmelenme, sıcaklık verileri, tekerlek hızları, süspansiyonlara ait veriler ve G kuvvetleri 
bulunmaktadır. Ayrıca bu ölçülen veriler sürücü performansını değerlendirmek, olası bir kaza durumunda FIA 
yetkilileri tarafından incelenmek üzere de kullanılmaktadır. 
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Tıp 

Telemetri sistemleri özellikle anormal kalp faaliyet riski olan ve bakım ünitesine bağlanmış hastalar için 
kullanılır. Bu tür telemetri cihazlarında ölçme, kayıt ve uyarı sistemleri mevcuttur. Bu veriler hastanın 
hastalığının tanısında doktorlar tarafından kullanılmaktadır. Hemşirelerin vereceği tepkiler içinde telemetri 
sistemlerinde bulunan uyarı/ikaz sistemleri büyük önem taşımaktadır. 

Balıkçılık ve yaban hayatı araştırma yönetimi 

Telemetri sistemleri yaban hayatı araştırma ve özellikle bireysel düzeyde tehdit altında olan türlerin 
incelenmesini kolaylaştırmaktadır. Telemetri sistemlerine entegre edilerek kullanılan GPS modülleri sayesinde 
konum ve diğer temel bilgilerin merkez veya yönetim birimine aktarılması sağlanmaktadır. 

Benzer şekilde balıkçılıkta da balık üretim tahminlerinde, balık boyutları, zamansal ve mekansal dağılımları 
hakkında veriler elde etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca balık sürülerinin hareketleri ile ilgili verilerde telemetri 
sistemleri sayesinde toplanmaktadır. 

Perakende işletmeler 

Perakende satış yapan işletmelerde, RFID kullanarak hırsızlık olaylarını önlemek, izlemek mümkündür. Bununla 
birlikte telemetri sistemleri stok takibi gibi bu işletmeler için çok önemli işlevleri yerine getirebilmektedir. 

Kanunların uygulanması 

Telemetri donanımı kişi, uygulama ve yasa takibi uygulamalarında da kullanılmaktadır. Bazı ülkerde mevcut 
olan bilek ve yaka hapsindeki hükümlüleri gözetim altında tutmak yada çalıntı malların yerlerinin takip ve tespit 
edilmesi gibi işlevleri yerine getirebilen donanımlar olarak tasarlanmaktadır. Örnek olarak uzak bir merkezden 
araç kapılarının kilitlenmesi veya motorun devre dışı bırakılması gibi uygulamalar gösterilebilir. 
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SONUÇ 

Hidromobil yarışına yönelik olarak, sistemin doğru tespit, yönlendirme ve müdahale adına  pek çok faydasını 
görmekteyiz. Pilotun telsiz konuşmalarıyla dikkatinin dağılıp zaman kaybına veya tehlikeli bir duruma neden 
olmamak, daha kısa zamanda sorunların tespiti ve çözüm üretilebilmesi bu faydaların başında gelmektedir. 
Verileri kaydedebilme özelliği sayesinde bu verilerin derlenip, belirli bir zaman dilimi içerisindeki performansın 
analizinin yapılmasına olanak tanımaktadır. 
Çalışır duruma getirmeyi başarıp, etkin bir şekilde kullanabildiğimiz telemetri sistemimiz, devre tasarımı ve 
haberleşme konularında bilgimizi ve deneyimimizi büyük ölçüde arttırmıştır. Aynı zamanda, devamlı hedef 
büyüterek çalışmaya devam etmemiz vizyonumuzu genişletmiş, araştırma ve geliştirme kabiliyetimizi bir adım 
daha öteye taşımıştır. 
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EK 1. 

 
TÜBİTAK 

HİDROMOBİL YARIŞLARI  
 
 
 
 
 
 
 

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ 
UZAKTAN ÖLÇÜM VE HABERLEŞME SİSTEMİ 

TELEMETRİ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HİDROMOBİL TAKIMI 
HİDROKET 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ÖNSÖZ 

Bu rapor, TÜBİTAK’ ın düzenlemiş olduğu hidromobil yarışı için Ankara Üniversitesi Hidromobil Takımı 
tarafından hazırlanmış olan aracın verilerini kablosuz olarak uzaktan izleyebilmek amacıyla, yine takımımız 
tarafından geliştirilen telemetri sisteminin özelliklerini anlatmaktadır.  
Söz konusu telemetri sistemi, aracın performansını negatif yönde etkileyebilecek faktörlerin gerçek zamanlı 
olarak gözlenebilemesini sağlamakta, bu anlamda takım tarafından araca  yapılacak müdahale hususunda yol 
göstermektedir.  
Tarafımızdan ortaya çıkarılan bu sistem, birlikte iş yapabilme yeteneğinin ne kadar önemli olduğu ve ortak 
yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan birçok metodun pratik olarak nasıl uygulandığını görme fırsatı 
sağlamıştır. Takım çalışmasıyla sistemin tasarımı ve üretiminde, lisans eğitimimiz boyunca elde ettiğimiz bilgi 
ve beceriyi ortaya çıkarmak hedeflenmiş, mühendis olabilmemizin getirdiği ve gerektirdiği pratik düşünme ve 
sorunları en akılcı yoldan, kolayca çözme gibi sürekli vurgulanan niteliklerimiz daha da yükselmiştir. Yani, 
takımın başarısı amaçlanırken, bir yandan da ekip üyelerinin bilgi ve kişisel gelişimine büyük katkı sağlanmıştır. 
Bu katkıdaki en büyük etken ise, sistemin yardım alınmadan ve farklı sistemlerden uyarlama yapılmadan 
geliştirilmesi, sistemin özgünlüğü, farklılığı ve orjinalliğidir.  
Telemetri ile sadece yarışlarda ölçüm almak bizim için yeterli amaç olamamış, sistemin adaptif özelliği 
sayesinde bu rapor kapsamında anlatılacak olan farklı alanlarda kullanılabilir olarak tasarlanması öncelikli 
hedefimiz olmuştur. 
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giriş 

 
Telemetri sistemleri yani uzaktan ölçüm, haberleşme ve kontrol olanağı sağlayan sistemler günümüz 
teknolojisinin en gerekli ürünlerinden biridir. 
Kablosuz veri iletişimi sağlayabilen, bir merkez tarafından uzaktaki cihazları kontrol edebilen, daha sonra elde 
edilen ölçüm verilerinin incelenebilmesi için raporlama ve kayıt gibi özellikleri bünyesinde barındıran sistemlere 
ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.  
Dünya üzerinde gereçekleştirilen otomobil ve motor sporları yarışlarında hızın ne kadar önemli olduğunu 
vurgulamak yersizdir. Bu araçların yarış esnasındaki motor sıcaklıkları, yakıt tüketim hızları, kalan yakıt bilgileri 
gibi daha aklınıza gelebilecek birçok bilgiye aracın teknik ekibinin en hızlı şekilde ulaşması gerekir. Bu 
bilgilerin eksikliği veya olmaması durumunda ortaya çıkabilecek sorunların tespit edilmesi ve çözümü için 
harcanacak zaman bir hayli fazladır. 
Bu çalışmada, hidromobil aracımıza ait verilerin ölçümleri tarafımızdan tasarlanan, mikroişlemci destekli bir 
elektronik kart ile alınıp, RF moduller sayesinde merkeze ileterek anında çözüm ortamı oluşturması 
hedeflenmiştir. Ayrıca, bu bilgilerin merkezdeki bilgisayarın sabit diskine kayıt edilmesiyle daha sonradan bu 
verilerin incelenmesi ve buna bağlı olarak yarış performansını etkileyecek yönde taktik ve stratejilerin 
geliştirilmesi sağlanmıştır. 
“Audencia” adını verdiğimiz telemetri sistemimiz Nexa yakıt hücresinin sensörlerini kullanarak, bizim için önem 
arz eden modül sıcaklığı, hidrojen tüplerinin basıncı, batarya voltajı gibi yaklaşık 20 çeşit verinin 
gözlemlenebilmesini sağlamaktadır.    
 
 
 
 
 
 



 66 

UFM-A12 WPA Modulü 

 
Şekil 2.1. UDEA UFM-A12 WPA Modülü 

Genel Özellikler 

Özellikler : 

* 868 MHZ UHF bandında üretilebilir. EN 300 220 uyumlu. 
* Dar band FSK modülasyon ve yüksek frekans kararlılığı. 
* İçerdiği protokol sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. 

Uygulama Alanları : 

* Uzaktan kontrol sistemleri 
* Local Aria Network (LAN) uygulamaları 
* Telemetry sistemleri 
* Güvenlik amaçlı alarm sistemleri 
* Pager sistemleri 

Genel Açıklamalar : 

UFM-A12 WPA UHF FSK data modem modül, ERC Recommendation on Short Range 
Device (SRD) ‘ın 868MHz ISM band standardlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. 
Layer Model : 



 67 

 
Şekil 2.2. UFM-A12 WPA Layer Modeli 

Kullanım Talimatları 

UFM-A12WPA modülü kullanıcının sistemine entegre olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Özel uygulamalar için 
kullanılabilecek nihai bir ürün değildir. Elektronik sistemin içinde kullanılabilecek özel bir komponent olarak ele 
alınmalıdır. Kullanıcının temel elektronik bilgisine sahip olması gereklidir. RF teknoloji hakkında bilgi sahibi 
olunması kullanım açısından oldukça faydalıdır. RF ile ilgili zor kısımların önemli bir bölümü modül içinde 
çözülmüş durumdadır. Aşağıda bunlara ek bilgileri bulunmaktadır. 

Besleme Voltajı : 

Modül belirtilen değerlerin altında bir besleme yapıldığında kararsız çalışacaktır. Besleme voltajı ve topraklama 
GND bağlantısı belirtilen değerlerin üzerinde veya ters olursa, modülde kalıcı tahribatlara yol açılabilir. Besleme 
voltajında çalışma sürecinde ±100 mV değişimlerin üzerindeki değişimler modulun kararsız çalışmasına neden 
olur. Besleme devresinde regülator IC kullanılması gereklidir. 

Microcontroller Bağlantısı: 

Microcontroller USART portu Data‘nın module verilmesi ve RF olarak gelen sinyalin 
modülden alınması için kullanılır. 
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Şekil 2.3. UFM-A12 WPA ile Mikrokontrolör Arasındaki Bağlantı 

Veri İletişimi 

UFM-A12WPA modülleri “8,n,1” formatında 9600 baudrate de haberleşecek şekilde üretilmiştir. UFM-
A12WPA modülüne ilk elektrik verildiği zaman sistemin hatasız başlaması durumunda giden veri ucundan (TX 
ucu) bu formatta “$CB” verisi göndermektedir. Bu raporda veri alımı ve yollaması ile alakalı kısımları dışındaki 
özelliklerinden bahsedilmeyecektir. 

UFM-A12WPA veri alışverişinde Şekil 4.4 ‘de gösterilen protokolü kullanmaktadır. 

 
Şekil 2.4. Genel Data Formatı 

UFM-A12WPA gönderilecek olan data 72 byte’ı aşarsa “$CO” verisi göndermektedir ve veri paketini 
yollamamaktadır. 

Bu 72 byte veriyi en verimli bir şekilde kullanabilmek için bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeleri 
en genel haliyle anlatacak olursak; 

• Sistemden ölçümü yapılacak her verinin bir adrese sahip olması gerekir. 

• Yine her adresi 1byte olarak tanımladığımız için 28 = 256 yani 0 - 255 arası bir değer almalıdır. 

• Aynı şekilde her sisteme (her araca) bir seri numarası tanımlanmıştır. Bu seri numarası tanımlama işlemi, 

aynı anda birden çok sistemin aynı frekanslarda verilerinin karışmadan haberleşmesine imkan sağlayacak bir 

algoritma tasarımı için gerekli  görülmüştür. 
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• 0-255 arası tanımlanan değerler Çizelge .1. ’de gösterilmektedir. 

Çizelge 2.1. Tanımlı Data Değerleri 

ASCII Kodu Karşılık ASCII Kodu Karşılık 
36 $ 15 Voltaj 1 
82 R 18 Voltaj 2 
70 F 21 Voltaj 3 
69 E 39 Röle 
78 N 45 Sıcaklık 1 
68 D 48 Sıcaklık 2 
13 CR 73 RPM 
10 LF 120 Seri No 

 
Çizelge 2.1 deki verilenlere göre RF modülle iletişim için; 

$ R F (72byte) E N D CR LF 
veri paketini tamamlayabilmek için tanımlı adresler verilmiştir. Bu adresler dışında kalan 0-255 arası diğer 
değerleri kendi veri adreslerimiz olarak kullanabiliriz. Yine tabloda görüldüğü üzere 15,18 ve 21 değerleri voltaj 
değerlerinin adreslerine karşılık olarak tanımlanmıştır. 39 adresi röle adresi olarak tanımlanmıştır. (8 tane röle 
için aç-kapat uygulaması yapılabilmektedir) 45 ve 48 ise sıcaklık adresleri olarak tanımlanmıştır. 73 RPM adresi 
olarak tanımlanmıştır. 120 ise aracımızın seri numarası olarak tanımlanmıştır. Bu kullandığımız adresler dışında 
kalan diğer değerleride istediğimiz şekilde değerlendirebiliriz. 
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donanım yapısı 

Donanım-1 – Bilgisayar Bağlantılı Elektronik Devre 

Genel hatlarıyla ifade edecek olursak, bu kısım bilgisayar yazılımı ve bilgisayarla RF kitler arasındaki bağlantıyı 
sağlayan donanımdan oluşmaktadır. 

 
Şekil 3.1. Bilgisayar Bağlantılı Elektronik Devre 
Donanımda, RF modülün çalışması için ihtiyaç duyduğu 3.3 volt luk pre-amp beslemesini sağlayan LM317 
ayarlı pozitif voltaj regülatörü bulunmaktadır. Ayrıca yine RF modülün 5 volt luk diğer beslemesini sağlayan 
7805 voltaj regülatörü bulunmaktadır. 7805 voltaj regülatörü ile Max232 nin çalışmasını sağlayan besleme de 
elde edilmektedir.  

 
Şekil 3.2. Bilgisayar Bağlantılı Elektronik Devre 
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Bilgisayar yazılımı ise telemetriden gelen verileri işleyerek kullanıcıya göstermek amacıyla yazılmıştır. Yazılım 
ayrıca bu gelen verileri zamana bağlı olarak kaydetmekte ve daha sonra kullanılabilmesi için kendisine uygun bir 
formatta bilgisayarda saklamaktadır. Bu verileri eş zamanlı olarak grafiksel olarak bilgisayar ekranında 
göstermektedir. Telemetri üzerindeki rölelerin kontrolü için telemetriye veri yollama özelliğine sahiptir.  

 
Şekil 3.3. Bilgisayar Bağlantılı Elektronik Devre 

Donanım-2 – Araç İçi Ölçüm ve Kontrol Devresi 

Genel hatlarıyla ifade edecek olursak, bu kısım iki adet işlemciden oluşmaktadır. İlk işlemcimiz PIC18F452 olup 
tüm ölçümleri yapan, LCD göstergeyi, röleleri süren ve bilgisayara RF kitlerle verileri yollayan işlemcimizdir. 
İkinci işlemcimiz olan PIC16F628 ise daima havadaki verileri takip eden, bilgisayarın veri isteme komutlarını 
bekleyen, bu komutlar geldiği durumda PIC18F452 yi kesmeye (interrupt) sokan ve bilgisayarın yolladığı 
verileri PIC18F452 ye aktaran işlemcidir. 
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Şekil 3.4. Araç üzerindeki telemetri devreleri ve ön konsol bağlantıları 
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Şekil 3.5 Araç üzerindeki telemetri(solda) ve regülatör(sağda) devreleri 
 
İletişim şu şekilde olmaktadır; 

PIC18F452 ölçümlerini yaparken hiçbir şekilde verileri kontrol etmemektedir. PIC16F628 ise daima havadaki 
verileri kontrol etmektedir. Eğer bir bilgisayardan o telemetriye bilgilerini aktarması mesajı gelirse PIC16F628 
işlemcisi PIC18F452 işlemcisine bir PortB.0 pini değişimi interruptını üretir. Bu durumda interrupta giren 
PIC18F452 verilerini bilgisayara yollamaktadır. PIC16F628 e bilgisayarın yolladığı veriler içerisinde röle aç-
kapa bilgileri de bulunabilmektedir. Bu durumda PIC18F452 interrupt rutinini tamamladığı zaman PIC16F628 
ile haberleşerek yeni bilgileri almaktadır. 

Yukarıda anlatılan sistem, tek frekans ile birden fazla bağımsız cihazın birlikte çalışabilmesi için birbirleri 
arasında senkronizasyon sağlamaları gerektiği için düşünülmüştür. Bu sistemi biraz daha ayrıntılı anlatacak 
olursak: 
• Her telemetri cihazının gönderdiği verileri gösterme yetkisine sahip en az bir adet bilgisayar bulunmaktadır. 

• Her telemetri cihazı ve bilgisayarın önceden belirlediğimiz birer seri numarası vardır. 

• Her bilgisayar tüm verileri gördüğü halde yalnızca seri numarasına izni olan verileri göstermektedir. 

• Ortamda ilk açılan bilgisayar bir müddet havadan veri beklemektedir. Eğer veri yok ise kendini sunucu 

(server) ilan etmektedir. 

• Sunucu olan bilgisayar tüm diğer telemetry cihazları ve bilgisayarlar arasında senkronizasyon 

sağlamaktadır. 

Bu senkronizasyon tüm cihazlara sırasıyla veri yollama izni vererek sağlamaktadır. 
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telemetri sisteminin genel çalışma prensibi 

 
Şekil 4.1. Telemetri Sistemi (Audencia) blok diyagramı 
Bir verici ve bir alıcı devreden oluşan telemetri sistemimiz araç üzerindeki ihtiyaç duyulan tüm verileri alarak 
filtreden geçirmektedir. Filtreleme ile daha doğru veri iletişimi amaçlanmıştır. Mikroişlemciye ulaşan veriler 
Max232 entegresi ile RF modüle aktarılarak, pit alanında bulunan alıcı devreye kablosuz olarak iletilmektedir. 
Ayrıca pilotumuzun sürüşünü etkileyecek olan yakıt hücresi sıcaklığı, tüp basınçları gibi önemli verileri, pilotun 
ön konsolunda yer alan LCD ekranda sürekli güncellenerek gösterilmektedir. Yarış içerisinde pilot bu değerlere 
göre sürüş stratejisini ve muhtemel aksaklıkları öngerebilmektedir. 
Alıcı devreye ulaşan veriler, yine kendi bilgisayar yazılımımız olan Audencia isimli programımızla tüm yarış 
ekibine gösterilmektedir. Kayıt olanağı sağlayan program verilerin daha sonrada işlenebilmesi ve yarış stratejisi 
belirlenmesi gibi artılara sahiptir. Yine yazılımda grafiksel gösterimin yanında önem verdiğimiz verilerin bar 
şeklinde gösterilmesi daha göz önünde tutulması sağlanmıştır. 
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Şekil 3.12. Telemetri Sistem Ayarları Ekran Görüntüsü 

 
Şekil 3.13. Kullanıcı arayüzünde ölçüm alınımından bir görüntü 
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AUDENCIA İLE GÖZLEMLENEBİLEN VERİLER  

Modül Sıcaklığı 

Bilindiği üzere Hidromobil yarışlarında birçok takımın araçlarında kullandıkları yakıt hücreleri fazla ısınma 
nedeniyle kapanmakta, tekrar açılıp fonksiyonel hale gelebilmesi için belirli bir süre geçmesi beklenmekte ve bu 
sürenin kaybı takım için yarış gidişatına olumsuz yönde etki etmektedir. Dolayısıyla, alınan veriler arasında 
modül sıcaklığı en büyük öneme sahiptir.  

Elde edilen sıcaklık değerleri minimum enerji harcayarak maksimum seviyede soğutma yapılabilmesi için yol 
göstermektedir.  

 Modül Çıkış Voltajı ve Akımı 

Modülden çıkış olarak alınan voltaj ve akım değerleri, motora aktarılacak olan güç miktarını, yani motorun 
performansını belirlemektedir. Ayrıca, modülün kontrol sisteminden kaynaklı voltaj ve akım sınırları, bu 
sınırlara bağlı uyarılar ve önlem durumu(kapatma), takip edilebilmekte, buna bağlı olarak, tarafımızdan 
tasarlanmış ve üretilmiş olan motor sürücüsü üzerinde voltaj ve akım ayarları yapılabilmektedir.  

Yakıt Değerleri  

Hidrojen tüplerinden yakıt hücresine giden hidrojen belirli basınç ve yoğunluk sınırları içinde bulunmak 
durumundadır. Yakıt hücresinin kendi sensörleri tarafından ölçülen hidrojen basıncı, yoğunluğu ve toplam 
hidrojen tüketimi değerlerini gözlemleyerek araca konulan hidrojen tüplerinin sayısı, tüplerin hangi basınç 
değerine doldurulacağı ve tüplerdeki basınç ile ne kadar yol alınabileceği öngörülebilmektedir.  

Oksijen Yoğunluğu 

Yakıt hücresinin oksijen sensörü ile modüle giren oksijen yoğunluğu yüzdelik anlamda ölçülebilmekte ve hava 
akışının yeterli olarak sağlanıp sağlanmadığı gözlenebilmektedir.  
 

Hava Sıcaklığı 

Yakıt hücresinin ortam sıcaklığını ölçen sensörlerini kullanarak aracın içindeki sıcaklığı ölçmek mümkün 
olabilmekte, bu sıcaklık değerleri, ortamda bulunan her türlü malzemenin doğru sıcaklık aralıkları içinde 
bulunup bulunmadığını gözlemlemek ve olumsuz durumda müdahale edebilmek için yol göstermektedir. 
Yarışın heyecan ve stresi sırasında sıcaklığı fazla hissedemeyen pilotumuzun sağlıklı bir ortamda müsabakaya 
devam edebilmesini takip edebilmek de bizim için önemli bir unsur teşkil etmektedir.  

Hava Akışı ile İlgili Parametreler 

Yakıt hücresi, hava pompasının voltajın genliğini, bu genlikteki voltajın duty cycle(%)’ı ve hava pompasının 
sağlamış olduğu hava akışını gözlemlememize olanak vermektedir. Böylece hava pompasının girişinin açık veya 
kapalı oluşu devamlı takip edilebilmekte, hava pompasının harcayarak kayıp etmemize neden olduğu güç miktarı 
her an gözlemlenip, bu kayıp en düşük seviyeye indirilmeye çalışılmaktadır.  

Fan Dönüş Hızı  

Yakıt hücresi üzerinde fan, modülün çalışma sıcaklığı sınırlarını aşmaması adına soğutma sağlamakta ve bu 
soğutmayı farklı sıcaklık değerleri için farklı dönüş hızlarıyla ayarlayabilmektedir. Yüksek sıcaklıkların 
performans adına etkili olması ve güvenlik açısından kritik öneme sahip olması sebebiyle bu anlamda gözlem 
yapmak gerekli görülmüştür.   

 Tüp Sıcaklıkları  

Yakıt hücresine bağlı tüplerin sıcaklıkları ısıl çiftler (thermocouple) yardımıyla telemetri devresinin 
mikrokontrolörü tarafından alıgılanıp yine kablosuz olarak iletilerek görülebilmektedir. Tüplerdeki ısı artışını 
gözlemlemek, güvenliği sağlamak adına hayati öneme sahip olduğundan alarm haline gelmeden bile 
oluşabilecek ani artışlar görülüp, buna göre tedbir alınabilecektir.  
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Telemetri Kullanım Alanları 

Tarım 

Bitkilerin, tarım ürünlerinin sağlıklı yetiştirilmesi ve mahsülden iyi sonuç alınmasını sağlamak, toprak ve hava 
verilerinin zamanında ve güvenilir bir şekilde toplanmasına bağlıdır. Mahsülde meydana gelebilecek hastalığı 
önleme ve hassas sulama gibi konularda telemetri sistemleri önemli rol oynamaktadır. Hastalık tahmin 
modellerinde kullanılmak üzere hava sıcaklığı, bağıl nem, yağış miktarı, yaprak ıslaklığı gibi önemli 
paramatrelerin bilinmesi gerekir. Bunlara ek olarak güneş radyasyonu, rüzgar hızı, rüzgar yönü, toprağın nem 
oranı gibi parametrelerin bilinmeside doğru sulama kararları için gerekli ve önemli verilerdir. Çünkü her 
bölgenin iklimi önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir. Telemetri sistemlerine alternatif olarak uydu 
sistemleride bu sorunları gidermek için etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 

Su yönetimi 

Telemetri, su kalitesi ve su akışı ölçümleri gibi birçok su yönetimi uygulaması için vazgeçilmez bir hale 
gelmiştir. Başlıca uygulamaları otomatik sayaç okuma, yeraltı sularını izleme, su dağıtım boru hatlarını izleme 
ve donanımlarını kontrol ederek sızıntı tespit etmektir. Telemetri sistemleri elde ettiği verileri işleyip, mevcut 
olaylar için hızlı kararlar verebilir. 

Savunma, uzay ve kaynak araştırma sistemleri 

Telemetri, füze fırlatma işlemleri, uzay, petrol ve kimya tesisleri gibi büyük karmaşık sistemler için bir 
etkinleştirme sistemi olarak kullanılabilir. Çünkü uzaktan yapılan otomatik kontrol ile gerekli güvenliği en üst 
seviyede sağlamış olursunuz. NASA, ESA ve diğer uzay kuruluşları, uzay ve uydu verileri toplamak için 
telemetri sistemlerini kullanmaktadır.Sistem performansını arttırmak ve sistemin çalışmasını analiz edebilmek 
için mühendislere kritik sistem parametreleri gerekmektedir. Telemetri olmadan, bu veriler genellikle 
kullanılamaz olacaktır. 

Füze 

Telemetri, füzelerde roket durumlarını belirlemek, roketlerin ilerleme sırasındaki verilerini takip edebilmek için 
kullanılır. Aşırı ortam sıcaklığı, ivmelenmedeki değişimler, istenmeyen titreşimler gibi bazı özel sorunların tespit 
edilmesinde de etkin şekilde kullanılmaktadır. 

Düşman istihbarat 

Telemetri sistemleri günümzde özellikle Amerika ve İngiltere için önemli istihbarat kaynaklarıdır. Telemetri 
sayesinde düşman yada diğer ülkelerin verilerini toplayıp kendileri için kullanan birçok ülke vardır. Örneğin 
İngiltere’nin yaptığı füze denemelerini/testlerini Rusya kendi teknolojilerine entegre etmek için toplayıp 
kullanmıştır. 

Kaynak dağıtımı 

Sistem kaynaklarına nerede, ne kadar ihtiyaç duyulacağının belirlenmesi gerekir. Sistemlerde kullanılan 
kaynakların dağılımıda telemetri sayesinde yapılabilmektedir. 

Otomobil ve motor sporları yarışları 

Telemetri, modern motorlu yarışlarda çok önemli bir ekipmandır. Mühendisler ve mekanik ekip elemanları, test 
veya yarış esnasında toplanan büyük miktardaki verileri yorumlayarak, mümkün olan en doğru ve optimum 
performans için aracı ayarlamakta kullanırlar. Formula 1 yarışlarında kullanılan telemetri sistemlerinde 3 
eksende ölçülen ivmelenme, sıcaklık verileri, tekerlek hızları, süspansiyonlara ait veriler ve G kuvvetleri 
bulunmaktadır. Ayrıca bu ölçülen veriler sürücü performansını değerlendirmek, olası bir kaza durumunda FIA 
yetkilileri tarafından incelenmek üzere de kullanılmaktadır. 
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Tıp 

Telemetri sistemleri özellikle anormal kalp faaliyet riski olan ve bakım ünitesine bağlanmış hastalar için 
kullanılır. Bu tür telemetri cihazlarında ölçme, kayıt ve uyarı sistemleri mevcuttur. Bu veriler hastanın 
hastalığının tanısında doktorlar tarafından kullanılmaktadır. Hemşirelerin vereceği tepkiler içinde telemetri 
sistemlerinde bulunan uyarı/ikaz sistemleri büyük önem taşımaktadır. 

Balıkçılık ve yaban hayatı araştırma yönetimi 

Telemetri sistemleri yaban hayatı araştırma ve özellikle bireysel düzeyde tehdit altında olan türlerin 
incelenmesini kolaylaştırmaktadır. Telemetri sistemlerine entegre edilerek kullanılan GPS modülleri sayesinde 
konum ve diğer temel bilgilerin merkez veya yönetim birimine aktarılması sağlanmaktadır. 

Benzer şekilde balıkçılıkta da balık üretim tahminlerinde, balık boyutları, zamansal ve mekansal dağılımları 
hakkında veriler elde etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca balık sürülerinin hareketleri ile ilgili verilerde telemetri 
sistemleri sayesinde toplanmaktadır. 

Perakende işletmeler 

Perakende satış yapan işletmelerde, RFID kullanarak hırsızlık olaylarını önlemek, izlemek mümkündür. Bununla 
birlikte telemetri sistemleri stok takibi gibi bu işletmeler için çok önemli işlevleri yerine getirebilmektedir. 

Kanunların uygulanması 

Telemetri donanımı kişi, uygulama ve yasa takibi uygulamalarında da kullanılmaktadır. Bazı ülkerde mevcut 
olan bilek ve yaka hapsindeki hükümlüleri gözetim altında tutmak yada çalıntı malların yerlerinin takip ve tespit 
edilmesi gibi işlevleri yerine getirebilen donanımlar olarak tasarlanmaktadır. Örnek olarak uzak bir merkezden 
araç kapılarının kilitlenmesi veya motorun devre dışı bırakılması gibi uygulamalar gösterilebilir. 

 

SONUÇ 

Hidromobil yarışına yönelik olarak, sistemin doğru tespit, yönlendirme ve müdahale adına  pek çok 
faydasını görmekteyiz. Pilotun telsiz konuşmalarıyla dikkatinin dağılıp zaman kaybına veya tehlikeli bir duruma 
neden olmamak, daha kısa zamanda sorunların tespiti ve çözüm üretilebilmesi bu faydaların başında 
gelmektedir. Verileri kaydedebilme özelliği sayesinde bu verilerin derlenip, belirli bir zaman dilimi içerisindeki 
performansın analizinin yapılmasına olanak tanımaktadır. 
Çalışır duruma getirmeyi başarıp, etkin bir şekilde kullanabildiğimiz telemetri sistemimiz, devre tasarımı ve 
haberleşme konularında bilgimizi ve deneyimimizi büyük ölçüde arttırmıştır. Aynı zamanda, devamlı hedef 
büyüterek çalışmaya devam etmemiz vizyonumuzu genişletmiş, araştırma ve geliştirme kabiliyetimizi bir adım 
daha öteye taşımıştır. 
 
 


