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Güneﬂ de bir Y›ld›zd›r!

“Barracuda” n›n
ﬂasi analizi

“Barracuda” n›n
kanopi tasar›mlar›

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Güneﬂ Enerjili
Sistemler Kulübü olarak geçen sene oldu¤u
gibi bu sene de Formula-G’ye çeﬂitli bölümlerden 15 kiﬂilik bir ekiple haz›rlanmaktay›z.Geçen sene

Güneﬂ
Hücrelerinin
testi

yar›ﬂta edindi¤imiz tecrübelerden de faydalanarak mevcut projemizi geliﬂtirerek çal›ﬂmalar›m›za devam ediyoruz.Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
kullan›m›n›n
gittikçe

Hücre yerleﬂim
denemeleri

önem
kazand›¤› günümüzde
Formula-G gibi bir etkinlikle bu konuda çal›ﬂan ve
çal›ﬂmak isteyen bunca akademik kiﬂili¤i ve ö¤renciyi bir araya toplad›¤› ve
yar›ﬂ ruhuyla etkinli¤e ayr› bir heyecan kazand›rd›¤› için TÜB‹TAK’› kutluyoruz.Bu seneki
yar›ﬂlardan beklentimiz arac›m›z Barracuda ile
att›¤›m›z 6:32:696 saniyelik en h›zl› tur zaman›n› elimizde tutarak tur say›m›z› artt›rmak.Yar›ﬂlara kat›lacak tüm tak›mlara çal›ﬂmalar›nda
baﬂar›lar diliyoruz.7 Temmuz’da ‹zmir’de görüﬂmek üzere! (www.gesk.yildiz.edu.tr)
Sayg›lar›m›zla,
YTÜ Güneﬂ Enerji Sistemleri Kulübü
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‹TÜ GAE bu y›l ARIBA ve ARIBA-II ile çok iddial›....

Her ﬂey iki y›l önce baﬂlad›...
Büyük bir toz bulutu yaratm›ﬂt› birkaç sayfal›k bir dergi ilan›. Ancak o toz bulutu, gelece¤e
ﬂekil verip yenilikler yaratacak enerjiye ve güce
sahipti. Büyük bulutun birer parças› olanlar bunu hissedebiliyordu.
Hayal gibiydi, bu hayalin bir parças› olabilmek için elimize kitaplardan fenerlerimizi ald›¤›m›z gibi ç›kt›k yola biz de, baﬂlad›k yürümeye..
Ne yapaca¤›m›z›, nereye gidece¤imizi bilmiyorduk ama inan›yorduk, ö¤renmek istiyorduk. Hedefledi¤imiz her ﬂeye ulaﬂt›k. Bir y›lda yeni ufuklar, yeni gerçekler, bilimsel projeler yaratt›k. Dile kolay, ülkenin birçok yerinden –ço¤u üniversite- 16 ekip 16 güneﬂ arabas› yap›verdik. Dünyan›n en güzel pistlerinden ‹stanbul Park’ta bir
yar›ﬂ. Yaln›zca amatör ruhla haz›rlanan araçlara
destek olmak için yüzbinlerce lira sa¤lad›k. K›sa
bir sürede çok sa¤lam bir temel atm›ﬂt›k ve her
y›l bu temelin üzerine inﬂa edilecek projelerden
kimsenin ﬂüphesi yoktu.
‹kinci yar›ﬂa yaklaﬂ›yoruz, her ﬂey ikiden de

fazlas›na katlanarak büyüdü. Yak›nda dünya
devleriyle rekabet edebilen araçlar yapaca¤›z,
daha sonra günlük hayatta kullanabilece¤imiz
projelerimiz ç›kacak ortaya. Ülkede bilim yapan
ve yenilikler yaratan ender unsurlardan biri olaca¤›z.. Pek yak›nda..
‹TÜ GAE taban›ndan ç›kan iki ayr› ekip iki
ayr› mühendislikte son derece ileri güneﬂ arabas› yaratarak ‹TÜ ad›na yak›ﬂ›r bir tablo sergiliyor.
‹TÜ Güneﬂ Arabas› Ekibi, ilk Bilim Teknik ilan›n›n hemen ard›ndan ﬂekillendi. Geçen y›l oldukça ileri teknoloji kullanan bir araç; ARIBA’y›
yaratt›. Hafif ve çok sa¤lam bir malzeme olan
karbon fiberi üstün aerodinamik analizlerle sürtünme katsay›s› çok düﬂük ve yol tutuﬂu yüksek
el yap›m› bir kabuk üretirken kulland›. Çok verimli bir elektrik motoru ve yurt d›ﬂ›ndan gelen
güneﬂ panelleri bulunan arac›n elektrik aksam›
burada haz›rland›. Tasar›m›n tamam› ve tüm kararlar konunun uzmanlar›n›n ve ö¤retim üyelerinin dan›ﬂmanl›¤›nda lisans ö¤rencileri taraf›n-

dan gerçekleﬂtirildi. Yeni ekipten farkl› olarak,
bu yaz da yar›ﬂacak olan ARIBA’y› haz›rlayan
‹TÜ-ARIBA ekibi hatalar›ndan ders ald› ve bu y›l
laboratuarlarda har›l har›l önemli geliﬂtirmeler
ve yenilikler yap›yor..
Ülkenin en köklü üniversitesinin ö¤rencileri,
geçen y›lki gibi ARIBA’y› yaln›z b›rakm›yor. Aylar önce, Kas›m’da kurulan yeni ekip ‹TÜ GAE
çat›s› alt›nda çal›ﬂmalar›n› yürütüyor ve ARIBAII’yi tasarl›yor. Yine mühendislik yaz›l›mlar›yla
analizleri aksatmadan en üstün tasar›m için yo¤un çaba harcayan ekip karbon fiber teknolojisinden faydalanarak ayn› hafiflikte bir araç üretiyor. Mekanik, elektrik ve organizasyon bölümlerinin koordinasyonu ile ﬂekillenen ARIBAII’nin yarat›c› üyeleri, akademik e¤itimlerini zaman zaman bir kenara b›rakarak özveri ile çal›ﬂ›yor. Geçen y›lki tecrübelerden faydalanarak
benzeri disiplinle daha bilinçli çal›ﬂma f›rsat› bulan tak›m üyeleri çal›ﬂmalar›n› Haziran’da bitirerek testlere baﬂlayacak.
Ö¤renciler aç›s›ndan ise ARIBA görülmemiﬂ
bir icat, uzaydan gelme bir oyuncak idi ilk zamanlarda. ﬁaﬂk›n bak›ﬂlar ‹TÜ içi ö¤renci yay›nlar›n›n ve internetin tan›t›c› etkinli¤iyle kendini
“ben de sürmek istiyorum” diyen bak›ﬂlara b›rakt›. Kampüsün evcil ve ﬂirin, meﬂhur ‹TÜ köpeklerinin havlamalar› aras›nda kasisli yollarda
test yapan arac› oldu ARIBA. Tüm ‹TÜ’lülerin bir
ﬂekilde haberdar oldu¤u ve “ilginç bir ﬂey” diye
tan›mlad›¤› araç, bir ö¤renci projesinin gündelik
hayatla bu denli içiçe olabilmesi sebebiyle bilime
inanc› art›r›c› ve ö¤renci projelerinin gücünü
gösterici nitelikte.
Biz, yar›ﬂ›n bilim ﬂenli¤ine dönüﬂtü¤ü bu güzel organizasyonda yer alman›n heyecan›n› yüre¤imizde duyuyoruz. Ne pahal›, ne de tükenmeye
mahkum bir yak›t kullanan, yaln›zca güneﬂ enerjisine ihtiyac› olan araçlar üreterek ne denli
önemli bir projenin içinde yer ald›¤›m›z›n bilincindeyiz. Ufkumuz geniﬂ, gelece¤e yön verecek
ad›mlar att›¤›m›z›n fark›nday›z. Çok zaman geçmeden, teknolojik yenilikler üretece¤imize ve ülkemizin alternatif enerjiler ça¤›nda geride kalmayaca¤›na inan›yoruz. Tüm enerjimizi ve gücümüzü de bu sebeple sarf ediyoruz.
‹TÜ Güneﬂ Arabas› Ekibi
ARIBA Ekibi

formulaG06

4/25/06

3:17 PM

Page 20

Günebakan ve Günebakan 2 Atölyede

Merhaba de¤erli Bilim ve Teknik Dergisi
okuyucular›.
TÜB‹TAK Bilim ve Teknik Dergisi’nin organizasyonunu üstlendi¤i Formula G yar›ﬂlar›na, ikinci kez kat›lacak olman›n heyecan›n› ve mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz. Tak›m›m›z 2003 y›l›nda Bilim ve
Teknik Dergisi’ndeki ilk ça¤r›n›n yay›nlanmas›yla
ﬂekillenmeye baﬂlad› ve 2004 y›l›nda resmen kurulmuﬂ oldu. H›zla çal›ﬂmalara baﬂlad›k ve 2005
y›l›nda Günebakan isimli arac›m›z› üreterek, Ankara Üniversitesi’ni bu ulusal ﬂölende baﬂar›yla
temsil ettik. Yar›ﬂan 16 tak›m da ülkemizde bir ilke imza atarak Türkiye’nin ilk güneﬂ enerjili arabalar›n› üretmiﬂ oldu. Birçok kiﬂinin heyecanla

medyadan takip etti¤i 2005 Formula G yar›ﬂlar›
sonucunda, arac›m›z Günebakan 6. s›rada yer ald›. Halen okulumuz Fizik Bölümünde sergilenen
Günebakan, ikinci kez yar›ﬂlara kat›lacak ve okulumuzu önümüzdeki sene de temsil edecek.
Yapt›¤›m›z ilk güneﬂ enerjili araba olan Günebakan bir prototip niteli¤i taﬂ›yor. Geçti¤imiz
y›l Günebakan üzerinde, kendimizi bu iﬂ için test
etmiﬂ olduk. Geçti¤imiz y›l›n tecrübesini ve yeni
bilgilerimizi harmanlayarak bu sene Günebakan’a bir kardeﬂ üretmeyi planlad›k. Yeni arac›m›z›n ad› Günebakan 2 olacak ve bahsetti¤imiz
gibi daha profesyonel bir çal›ﬂma olacak. Geçen
y›ldan farkl› olarak arac›m›z› OST‹M’de de¤il

okulumuz bünyesinde bulunan Zirai Makineler
bölümü atölyelerinde yapaca¤›z. Tak›m›m›z halen 6 kiﬂi olup, okulumuz fen ve mühendislik fakülteleri ö¤rencilerinden meydana gelmektedir.
Okulumuz bünyesinden yeni kat›l›mlar› ilgiyle
bekliyoruz.
Formula 2006’ya kat›lacak tüm ekiplere baﬂar›lar diliyoruz ve yar›ﬂlar›n tatl› rekabet içinde
geçmesini, yar›ﬂmadan daha çok bir ﬂenli¤e dönüﬂmesini umut ediyoruz. Amac›m›z ülkemize alternatif enerji kaynaklar›ndan birisi olan güneﬂ
enerjisini tan›tmak ve petrollü ve kirli bir gelecek tehlikesini, elbirli¤iyle ortadan kald›rmak olmal›d›r.

Sakarya Üniversitesi Güneﬂ Arabas› (SAU GAE)
Sakarya Üniversitesi Güneﬂ Arabas› ekibi (SAU GAE) olarak amac›m›z; geliﬂen teknolojiyi yak›ndan takip ederek yapaca¤›m›z araç ile baﬂta
Türkiye’yi daha sonra Sakarya Üniversitesini en
iyi ﬂekilde temsil etmek ve Ulu Önderin yolunda
ilerleyerek ona lay›k gençler olmakt›r. ﬁu bir gerçektir ki dünyadaki geliﬂmeler karﬂ›s›nda Türkiye
geri kalmaktad›r. Fakat biz inan›yoruz ki Türk
gençli¤i zekâs›yla, pratikli¤iyle ve damarlar›ndaki
asil kan ile Türkiye’yi ça¤daﬂ uygarl›klar düzeyine

ç›karabilir.
Geçen sene
yap›lan ve bu sene
ikincisi düzenlenecek olan Formula-G’nin bize göre önemi büyüktür. Bu organizasyonlar›n Türkiye’nin teknoloji konusunda ilerlemeler kaydetme-
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si için büyük katk›lar› olmuﬂtur ve olacakt›r. Bu
tür yar›ﬂmalar gençleri düﬂünmeye, üretmeye yöneltmektedir. Türkiye’nin böyle yar›ﬂmalara Türk
gençli¤inin de böyle teﬂviklere ihtiyac› vard›r. Bu
yüzden bu yar›ﬂlara öncülük eden TÜB‹TAK’a
SAU GAE olarak teﬂekkürü bir borç biliriz. Bize
göre bu yar›ﬂ bir rekabetten öte ö¤rencileri kaynaﬂt›rma ve tek bir hedefe yöneltme gibi çok
önemli bir misyon üstlenmektedir. Bizce bu yar›ﬂma sayesinde üniversite ö¤rencileri çok önemli
bir ﬂeyi ö¤renecekler; çal›ﬂmak, azmetmek ve baﬂarmak. Bunun sonucunda sadece bir üniversite de¤il,
Türkiye Cumhuriyeti kazanacakt›r.
Maalesef günümüz
gençli¤i zorluklar karﬂ›s›nda
çabucak umudunu yitiren, üretmek
ve bir ﬂeyler geliﬂtirmekten korkan bir
gençlik olmuﬂtur. Hâlbuki atalar›m›z dört bir
taraf› düﬂmanla çevrili olsa dahi; yan›ndaki silah
arkadaﬂ› ölmüﬂ olsa dahi umudunu yitirmemiﬂ,
kan›n›n son damlas›na kadar savaﬂm›ﬂt›r. Belki
bu bir savaﬂ de¤ildir; fakat bir mücadeledir. E¤er

Türkiye’nin durumuna hay›flanmak yerine ülkemiz için bir ﬂeyler yapmak istiyorsak yapmam›z
gereken ﬂey bellidir; çal›ﬂmak, baﬂaramasak da
umudumuzu yitirmemek, tekrar baﬂtan baﬂlay›p
çal›ﬂmak, çal›ﬂmak ve çal›ﬂmakt›r.
Son olarak umuyoruz ki bu tür yar›ﬂmalar
Türkiye’de s›kl›kla düzenlenir ve gençlerimiz bu
tür çal›ﬂmalara yönlendirilir. Ve inan›yoruz ki bu
tür teﬂviklerin sonucunda gelece¤e umutla bakan, üretken ve çal›ﬂkan bir toplum olmay› baﬂarabiliriz. Önemli olan bu yar›ﬂmay› kazanmak de¤il; Türkiye’ye bir ﬂeyler kazand›rm›ﬂ olmakt›r.
Amac›m›z, hedefimiz ve slogan›m›z; ‘Türkiye Kazans›n!’ Sayg›lar›m›zla
SAU GAE
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Güneﬂ Enerjili Araç Projesi “HASAT”
TÜB‹TAK Bilim ve Teknik Dergisi’nin düzenledi¤i, 30 A¤ustos 2005 tarihinde, Formula-1, ‹stanbul pistinde yap›lan, "I. Formula-G, Güneﬂ Arabalar› Yar›ﬂmas›"na kat›l›m amac› ile “HASAT-ATILIM Üniversitesi”
(www.hasattasarim.com) ad› alt›nda tak›m›m›z› oluﬂturduk. Ekibimiz, kat›lman›n bile
prestijinin yüksek oldu¤u bu yar›ﬂmada
ikinci olmuﬂtur. 2006 y›l›nda yap›lacak “II.
Formula-G, Güneﬂ Arabalar› Yar›ﬂmas›” nda
ise, tak›m›m›z bu kez birincili¤i hedeflemektedir.
Gerek üniversite ö¤rencileri ve ö¤retim
elemanlar›yla, gerekse de deneyimli proje
mühendisleri ve teknisyenleriyle farkl› disiplinleri bünyesinde bar›nd›ran tak›m›m›z her
geçen sene arac›m›z› bir ad›m öne taﬂ›yacakt›r. Bunun yan›nda tamamen yeni araç
tasar›mlar› üzerinde de durulmaktad›r.
rallar›n›, güzelliklerini ve yer yer zorluklar›n› tecrübe etti. Tüm bunlar› ﬂüphesiz Bilim
ve Teknik Dergisi’ne borçluyuz. Umar›z alternatif enerji kaynaklar›na dikkat çeken
FORMULA-G yar›ﬂlar› bize kazand›rd›klar›
gibi ülkemize de bir çok katk› sa¤lar.
Tak›m üyelerin a¤›rl›kl› olarak At›l›m
Üniversitesi ö¤retim görevlileri ve ö¤rencilerinden oluﬂmaktad›r. Ekipte ayr›ca yüksek
bütçeli Ar-Ge faaliyetlerinde aktif rol alm›ﬂ
ve geniﬂ bir yelpazede uzmanlaﬂm›ﬂ, ODTÜ
mezunu yüksek mühendis, endüstriyel tasar›mc› ve teknisyenler yer almaktad›r.
HASAT 1B‘nin üretim ve test çal›ﬂmalar›
ATILIM Üniversitesi laboratuvarlar› kullan›larak gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Sayg›lar›m›zla
Web: www.hasattasarim.com
E-posta: hasat@hasattasarim.com
Tel: 0312 5868315

Bu seneye özel olarak çal›ﬂmalar›m›z,
arac›m›z›n özgün tasar›m›n› güçlendirmek
ve verimini artt›rmak üzerinde yo¤unlaﬂt›.
Genel olarak da araçtaki yerli katk› pay›n›
artt›rmay› ve en sonunda tamamen yerli
parçalardan oluﬂan bir araçla yar›ﬂlara kat›lmay› hedefliyoruz. Bu türden hedeflerin ülkemizdeki üreticiler için de bir itici güç ve
ayn› zamanda büyük bir f›rsat oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Yar›ﬂman›n biz tak›m üyelerine ald›¤›m›z
zevk ve güzel an›lar d›ﬂ›nda daha birçok ﬂey
kazand›rd›¤› çok aç›k. Yap› mekani¤i, aerodinamik, otomotiv ilkeleri, elektrik ve elektronik, say›sal analiz, proje yönetimi gibi
konularda tüm tak›m üyeleri kendi uzmanl›k
alanlar›nda bilgilerine bilgi katt›lar. Ayr›ca
ekip çal›ﬂmas›n›n gere¤i olarak, farkl› alanlardan gelen üyeler, birlikte çal›ﬂman›n kuMay›s 2006
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