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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde tramvay en fazla tercih edilen ulaşım araçlarından biridir. Genel 

olarak tramvaylarda enerji aktarımı için katener hatları kullanılır. Katener hatlarını 

tramvayların işletilebilmesi için gerekli olan enerjinin trafo merkezlerinden 

genellikle kontak tellerden oluşan taşıma düzenekleri ile taşındığı havai hat sistemi 

olarak tanımlayabiliriz. 

 

Tramvayların kullanımının yaygınlaşması ile birlikte katener hatlarının 

sayısının artması görüntü kirliliğinde ciddi bir yükselmeye neden olmuştur. Bunun 

yanında bu hatlarda elektriğin tramvaya ulaşması sırasında oluşan gerilim ve 

enerji kaybına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra üzerlerinden sürekli elektrik 

geçmekte ve topraklama gibi gerekli önlemler alınmış olsa da belirli bir yaklaşma 

mesafesindeki insan ya da iletken bir cisim akıma kapılabilmektedir. Bu suretle 

elektrik enerjisi nakil hatları bazen ölümlere bazense ciddi yaralanmalara neden 

olabilmektedir. Ayrıca bu katener hatları çok fazla bakım ve ilgi gerektirmektedir. 

 

Bizde katener hatlarında yaşanan kazaları durdurmak ve oluşan elektrik 

masraflarını azaltmak istedik ve bu projeye başladık. Takım olarak amacımız katener 

hatlarını tamamen ortadan kaldıran bir proje hazırlamaktı. Yaptığımız literatür 

taraması sonucunda süper kondansatörleri kullanabileceğimiz kararına vardık. Ve 

sonrasında çalışmalarımıza bir prototip hazırlayarak başladık. Devrelerimizi prototip 

üzerinde denedikten sonra olumlu sonuç aldık. 

 

          

Ardından ana tasarımlarımıza başladık ve sistemlerimizi güncelleyip yeni 

tramvayımıza aktardık. Tramvayımızın enerji ihtiyacını karşılamak için süper 

kondansatörler kullandık. Ardından tramvayımızın durağa geldiğini algılayabilmesi 

için IR kızıl ötesi sensör kullandık ve kondansatörümüze enerji aktarımı yapabilmek 

için servo motorlu pantograf sistemini hazırlayıp kullandık. Ve ayrıca şarj yüzdemizi 

görebilmek için neopiksel devresi kurup tramvayımıza yerleştirdik. Tüm sistemleri 

kontrol etmek için Arduino UNO geliştirilebilir kart kullandık. 

 

Tramvayımız stabil bir şekilde güzergâhında ilerlerken durağa yaklaştığı zaman 

yerleştirdiğimiz engeli IR kızı ötesi sensör sayesinde algıladığı zaman yavaşlayarak durakta 

durmaktadır. Eğer şarjı az ise hareketli pantograf servo motor yardımıyla otomatik olarak 

havaya kalkarak durakta bulunan şarj merkezine bağlanır ve şarj dolumunu yapar. Şarjı 

dolduğu zaman pantograf iner ve yoluna devam eder. 



 

 

2. Problem/Sorun: 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda günümüzde tramvay en fazla tercih edilen ulaşım 

araçlarından biridir. Genel olarak tramvaylarda enerji aktarımı için katener hatları kullanılır. 

Katener hatları elektrik kaçaklarından dolayı fazla masraflı olmaktadırlar ayrıca topraklama 

gibi gerekli önlemler alınmış olsa da belirli bir yaklaşma mesafesindeki insan ya da iletken 

bir cisim akıma kapılmaktadır. Bu nedenle katener hatları ciddi yaralanmalara neden 

olabilmektedir. Ayrıca katener hatlarında herhangi bir arıza oluştuğunda tamir süreci 

fazlasıyla uzun ve masraflı olmaktadır. Bizde bu problemden yola çıkarak bu projeyi 

geliştirmeye başladık.  

 
3. Çözüm  

Çözüm olarak tramvayın elektrik enerjisi ihtiyacını katener hatları yerine 

süper kondansatörler kullanarak karşılanmasına dair bir proje planlanmıştır. 

Başlangıçta stabil şekilde duraklar arasında yolculuk yapan tramvayımız şarjı 

azaldığında otomatik olarak algılar ve sonraki durağında pantografını aktif hale 

getirir (havaya kaldırır) ve durakta bulunan şarj merkezine bağlanır. Dolum yaptıktan 

sonra pantografı devre dışı bırakır (aşağıya iner) ve rotasına devam eder. Bu durumda 

enerji tasarrufu sağlarken ayrıca üst kısımda gerilim etkisi ve katener hatlarının 

kuruluş maliyeti bulunmadığından şimdiki tramvaylardan daha avantajlıdır. 

Devre konusunda ise Devremizde süper kondansatörler kullandık bu süper 

kondansatörlerin şarjları azalana kadar gidebileceği duraklar arasında bir rota 

belirledik. Tramvayın altında bulunan kızılötesi sensör durağa geldiğini algılar, 

tramvayı yavaşlatır ve durdurur. Sonra devre süper kondansatörlerin şarj miktarını 

kontrol eder ve eğer diğer durağa yetişemeyecek kadar az ise pantografı devreye 

sokar. Pantograf çarklı mikro servo sayesinde havaya kalkar ve duraklarda bulunan 

dolum merkezine pantograf otomatik olarak bağlanır ve tramvay dolumunu yapar. 



 

4. Yöntem 

Tramvayımıza elektrik enerjisini katener hatlarıyla tramvayın gittiği güzergâh 

üzerinden sürekli vermek yerine, duraklarda tramvayımız durduğu zaman daha hızlı 

ve daha az görüntü kirliliği sağlayan şarj üniteleriyle vermenin daha mantıklı ve daha 

az maliyetli olacağını belirledik. İlk olarak Arduino aracılığıya prototipimiz için 

kodlar yazamaya başladık. Ardından prototipimizi kurup deneylerimize başladık. Bu 

tramvayda pantograf sistemimizin sağlıklı bir şekilde çalıştığını gözlemledik. 

Ardından kondansatörümüzde ne kadar enerji kaldığını görebilmek için üzerine bir 

neopiksel sistemi ekledik bu sayede kondansatörde ne kadar enerji kaldığını 

görebilecektik. Daha sonrasında prototipimizin durağa geldiğinde durmasını 

istediğimiz için altına bir IR kızıl ötesi sensör sistemi koyduk.  

 

Bu sistem sayesinde duraktan hemen önce yerleştirdiğimiz engeli algılayıp 

durağa gelmeden yavaşlayacak ve duracaktı. Prototipimizde Arduino nano 

kullanmaya başlamıştık ancak bu cihaz 9V pilden güç verdiğimiz zaman bize 

sıkıntılar çıkartıyordu. Bizde ana tasarımımızda Arduino Uno kullanmamız gerektiği 

sonucuna ulaştık ve ona göre tasarımımızı geliştirdik. Tüm sistemimizi yeni 

tasarımımıza geçirdiğimiz zaman tramvayımızın sağlıklı bir şekilde çalıştığına şahit 

olduk.   

               

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin benzer bir örneği şu anda piyasada bulunmamaktadır. Bizce bu 

tramvayların geliştirilmemiş ve üstüne düşülmemiş bir yönüdür. Projemizi diğer 

takımlardan ayıran yönü ise oldukça tasarruflu, doğa dostu olması ve insan canını 

düşünmesidir. 

Projemizin donanım parçaları Arduino Uno, Breadboard, Jumper kablo, IR 

kızılötesi sensör, Servo Motor, Beyaz LED x4, 1x 100 Kilo ohm ve 1x 10 kilo ohm 

direnç, 8’li Neopiksel, 9V pil, MX 1508 Motor Sürücüsü, DC Motor, 2x 50F-2.7V 

Kondansatör. 

Projemiz, tramvayın çalışması için gerekli enerjinin elde edilmesi amacıyla 

katener hatları gibi günümüzde kullanılan yöntemler yerine süper kondansatörleri 

kullanmaktadır. Bunun temel nedeni süper kondansatörlerin on binlerce döngüden 



 

sonra bile verimli çalışabilmeleri ve katener gibi uzun enerji hatlarına ihtiyaç 

duymamaları gibi özellikleriyle maliyet bakımından günümüzde kullanılan 

sistemlere kıyasla daha avantajlı olmalarıdır. Ayrıca yine süper kondansatörler 

katener hatlarına ihtiyaç duymadıkları için hareketli pantograf sayesinde tramvaya 

enerji aktarılırken enerji kaybı olmamaktadır. Bu da enerji kaynaklarının gitgide 

azaldığı günümüzde önemli bir faktördür. Ülkemizde bu konuda yapılmış ya da 

yapılmakta olan bir çalışma bulunmamaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Tasarladığımız prototip üzerinde projemizin düzgün bir şekilde çalıştığını 

gözlemledik. Eğer gerekli kurumlar bu projeye destek verirse tramvaylarımız kolayca 

katener hatlarından kurtulup daha az masraflı ve görüntü kirliliğinden arınmış sisteme 

geçebilir. Bunun yanı sıra projeye güneş paneli de eklenerek hem doğa dostu 

enerjiden yararlanması sağlanabilir hem de kısa devre durumunda araç yolda 

kaldığında süper kondansatörlere enerji sağlanabilir. Projemizin uygulandığı takdirde 

enerjiden ve paradan tasarruf sağlamasını hedefliyoruz.  

 

 

 

 



 

7. Tahmini Maliyet  

Kullanılan Malzemeler Birim Fiyatı (TL) Adet Tutar (TL) 

Arduino Uno 218,4 1 218,4 

Arduino IR Alıcı - Verici Modül 40,12 1 40,12 

Super Kondansatör (2.7V-50F) 79,93 2 159,86 

DC Motor 20,17 1 20,17 

MX1508 DC Motor Sürücü Modülü  28,92 1 28,92 

Servo Motor  40,9 1 40,9 

NeoPixel 65 1 65 

Beyaz Led  2 8 16 

Buton 15,96 2 31,92 

3D printer filament (1kg) 324,97 1 324,97 

Ray 400 1  400 

Jumper kablo 18,75 2 37,5 

BreardBoard  13,7 1 13,7 

9V pil 33,97 1 33,97 

Proje maket bedeli (Tahmini) 4000 1 4000 

Toplam     5213,03 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

- Ana hedef kitlemiz katener hatları kullanan toplu taşıma araçlarıdır. 

(Tramvaylar, Metrolar, Trenler…)  

- Ardından fosil yakıt ile çalışan toplu taşıma ve bireysel araçlardır. (Otobüsler, 

Metrobüsler, Otomobiller…) 

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi bakanlıklar. 

9. Riskler 

Çok düşük ihtimalle kondansatörlerin enerjisinin rotamızın yarısında bitme 

ihtimali vardır bu riski gidermek için yedek bir kondansatör eklenebilir. Ayrıca 

projemizde kullanılan hareketli pantografın maliyeti fazla olsa bile bu duruma geniş 

bir zamandan bakacak olursak normal katener hatlarının yarattığı masraftan daha az 

olduğunu görebiliriz. 
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