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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Soğuk kış aylarında Ülkemizin kuzeyimizdeki ülkelerde ve bazı illerimizde hava
sıcaklığının düşmesi nedeniyle sabah erken saatlerde araçların motoru ve camları donmuş
yada katılaşmış olabilmektedir. Araba motorunun buzlanması zorlu hava şartlarında ciddi
bir sorun olmaktadır.

Araç motorları zorlu iklim koşullarında çalışsa bile gerekli verim alınamamaktadır.
Projenin amacı, siz daha aracın yanına gelmeden motor kaputunda bulunan motor ve
ekipmanları, camları ve aynaları, soğuğun etkisini en aza indirmek için silikon termal
pedler kullanarak verimli çalışması için geliştirilmiş bir ısı sistemidir.

Bu sistemde mobil uygulamamızdan aracımızın belli noktalarına yerleştirilmiş olan
silikon termal pedler çalıştırılarak sıcaklık kontrolleri sağlanmaktadır. Böylece projemizde
araç sahiplerinin zaman kaybı oluşturmadan aracın kullanım ömrünü uzatacaktır.

.        [Şekil 1] Zorlu Hava Koşulları           [Şekil 2] Araç Üzerindeki Kar Temizleme İşlemi

2. Problem/Sorun:
Kışın ayları insanlar için zorlu bir süreçtir. Araç sahipleri genellikle araçlarını park

etmek için açık otoparkları veya evlerinin önünü tercih etmektedirler. Düşen hava sıcaklığı,
otomobil sürücülerini otomobillerini kar ve buzdan temizlemesi ve motoru tamamen
ısıtabilmek için sabah erkenden dışarı çıkmaya zorlamaktadır. Bununla birlikte, düşük
sıcaklıklar, tüm mekanizmaların çalışmasını önemli ölçüde etkilemektedir. Sadece motor
üzerindeki yükü değil, aynı zamanda ısıtma ve soğutma sistemleri üzerindeki yükü de
arttırır. Ayrıca standart hava koşullarında ortaya çıkmayan teknik arızalar soğuğun etkisi
altında hemen kendini gösterir. Soğuk hava koşullarında benzin veya diğer alternatif yakıt
türlerine oranla dizel yakıtın sorun çıkarması çok daha yüksek olasılıktır. Bu sorunların ana
nedeni, donmaktan çok "jelleşme" den kaynaklanmaktadır. Dizel yakıtta bulunan parafin
mumu yaklaşık 0 °C' de (32 to 34 °Fahrenheit) kalınlaşmaya ve daha viskoz hale gelmeye
başlar.[1] Parafin mumunun bu kalınlaşması "jelleşme" olarak bilinir. Kalınlaşmış veya
jelleşmiş yakıt, yakıt filtrelerini ve yakıt hatlarını hızla tıkayabilir, bu da bariz bir
kısıtlamaya ve yakıt akışının engellenmesine neden olur. Bu sorun, -10 °C'nin (14
°Fahrenheit') altındaki hava koşullarında daha da kötüleşir. Hava sıcaklıklarının yaklaşık
-18 °C'nin (0° Fahrenheit) altına düştüğü bölgelerde yaşayan sürücüler için endişe kaynağı
olabilir. Bu endişe sadece yakıt tercihini değiştirerek çözüm bulunmaz çünkü motor
yağında da aynı durumla karşılaşmak mümkündür. Motor yağı, en soğuk iklimlerde bile
teknik olarak donmaz. Bunun nedeni motor yağının bir petrol ürünü olmasıdır. Motor yağı
dizel yakıt gibi donmak yerine soğudukça kalınlaşır ve daha viskoz hale gelir. Çoğu
motorun sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için uygun viskoziteye sahip motor yağını
kullanması gerekmektedir. Viskozite, yağın belirli bir sıcaklıktaki akışkanlığını gösterir.
İnce yağlar, su benzeri bir kıvama sahiptir ve soğuk havalarda daha akışkandır. Bu,
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özellikle soğuk havalarda hem motorun çalıştırılmasını kolaylaştırır hem de iç
bileşenlerdeki sürtünmeyi azaltır. Soğuk havalarda bizi zor duruma sokan bir diğer sorun
ise cam sularının donması dır. Sadece cam suyunun donması değil aynı zamanda motor
suyunun donması gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bundan dolayı motor suyunun
donmasını önlemek için kullanılan antifiriz aynı şekilde cam suyu için de tercih edilmelidir.
Antifriz, 0 derece ve altında radyatör suyuna katılarak suyun donmasını önleyen kimyasal
madde.[2] Antifriz bir çözüm olarak kullanılsa da bazı durumlarda yeterli olmayabilir.
Antifiriz kullanılmasına rağmen yine de aracın sisteminde ki sular donabilir. Motoru
çalıştırdığınızda eğer ki hala çözülme gerçekleşmiyorsa ısıtıcılı bir alet ile iç hatların
ısınmasını sağlayabilirsiniz. Bu sorunları ele aldığımızda Soğuk kış günlerinde ne kadar
önlem almış olsak da bir noktada yetersiz kalabilmektedir. Bu sorunların uzun vadede yola
çıkmadan önce arabada sürekli marşa basmak hem motora hem de çevre kirliliğine neden
olmaktadır. Peki, bu durumlar için biz nasıl bir çözüm yolu bulduk?

.
.                                        [Şekil 3] Karla Kaplı Araç

3. Çözüm
 Yukarıda ele alınan sorunlara karşı çözüm olarak uzaktan kontrollü ısıtma sistemi
yapılması hedeflenmektedir. Kış aylarında daha çok dizel araçlarda karşılaştığımız bu
sorunlar ister istemez diğer yakıt türlerinde de çeşitli etkilere sebep olmaktadır. Bu
şartlardan dolayı çeşitli yöntemlere başvurulması gerekmektedir. Ülkemizin kuzeyindeki
ülkelerde ve bazı illerimizde hava sıcaklığı çok fazla düştüğü için uygulanan bazı
yöntemler etkili olmayabilir.
 Peki biz nasıl çözüm üretiyoruz? Soğuk hava koşullarında mobil uygulamanız aracılığı ile
aracınızın dahili motor bileşenlerini, aynaları, ön ve arka camlarının ısıtılmasını
sağlanmaktadır. Isıtma işleminde kullanılacak olan esnek silikon termal pedler, karter veya
motor bloklarına, şanzıman, dişli kutusu, transfer dişli kutusu, hidrolik depo, yakıt deposu,
santrifüj pompalar, su depoları, aynalar, ön ve arka camların üzerine kolaylıkla monte
edilebilir. Uygun konumlara monte edilmesi sayesinde (ısınan hava yükselir prensibi ile )
daha fazla yüzeye ısı transferi sağlanmış olacaktır. Bu ısıtma işlemi sayesinde sıvı akışını
iyileştirerek motor aşınmasını azaltır ve cam yüzeylerde buğulanma ve donma olmasını
engellemektedir. Bunların yanı sıra ısıtıcı pedler aracımızı uygun sıcaklıkta tuttuğu için
sorunsuz bir şekilde çalıştırmamızı sağlayacaktır. Böylece projemiz yakıt, maliyet, zaman
ve enerji tasarrufu yararları sağlamış olacaktır. Böylece az yakıt kullanarak karbon ayak
izini azaltacaktır.
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 Özetle Warmiox çözümü, zor hava koşullarına karşı aracımızı ve çevremizi biz daha aracın
yanına gelmeden uzaktan korumamızı sağlamaktadır.
 

4. Yöntem
Warmiox akıllı ulaşım sisteminde yeni nesil teknoloji olan nesnelerin interneti
teknolojisinden faydalanacaktır. Şöyle ki araç sahiplerinin araç içi ısı durumunu bildirecek
olup; araç sahibi evindeyken veya iş yerindeyken bir SMS ile düşük dereceli olan
aracımızın sıcaklığını ayarlanacaktır. Bu sistemimiz 3 ana başlık altında ele alınabilir.
Yazılım , mekanik ve elektronik. Her bir bölüm kendi bazında alt disiplinlere ayrılmaktadır.
Yazılım olarak yapılması planlanan projede Arduino kodları ve GSM shield kontrol kodları
yer almaktadır. GSM Shield, Quectel M10 radyo modem kullanır. M10 dört-bantlı bir GSM
/ GPRS modemidir ve GSM850MHz, GSM900MHz, GSM1800MHz ve PCS1900MHz
frekansları ile çalışır. Bir GPRS bağlantısı üzerinden TCP/UDP ve HTTP protokollerini
destekler. GPRS veri indirme bağlantısı ve yükleme bağlantısı maksimum hızı 85.6 kbps
dir.[3] Gsm seçmemizdeki asıl nedeni bütün araç sahiplerine hitap edebilmektir. SMS,
arama, MMS ve internet bağlantısı gibi özellikleri kullanım imkanı vermektedir. Sürekli ısı
takibi yaparak gerçek zamanlı her bir pedin ısı verilerini de kullanıcı mobil uygulamamızda
görebilmektedir. Mobil uygulamamız da aracımızı kontrol etmemizde kolaylık sağlayacak
şekilde tasarlanacaktır. Ayrıca kullanıma göre Bluetooth modülü de eklenmesi
hedeflenmektedir. Bu işlem de halihazırda yapmış olduğumuz maliyet tasarrufunu daha da
artırılması sağlanacaktır.
Peki aracı nasıl ısıtacağız? yağ karterleri, motor blokları, hidrolik depolar, dizel yakıt
depoları, diğer sıvı depoları, araç içerisinde cam ve aynalara silikon ısıtma pedler
yerleştirilecektir.Bu pedler: Dayanıklı silikon/fiberglas malzemeden üretilmiştir. Yaklaşık
50*100 mm olan her bir ısıtıcı ped 12 volt ve 15 Watt gücünde çalışmaktadır. Pedler
çevresine ortalama 150 santigrat derece ısı yayabilmektedir. Yerleştirilen ısıtma pedlerine
IOT teknolojisi ile uzaktan ulaşım sağlanacaktır. Isıtılan her bir pedin ısı seviyerlerin
ölçerek mobil uygulamamızdan anlık kapatma işlemini de sağlanacaktır.
Nesnelerin İnterneti "benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında
oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile
birbirleriyle iletişim içinde olmaları" olarak tanımlanır. Ayrıca bu kavramı kabaca; çeşitli
haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi
paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak da tanımlamak mümkündür.[4]
Güç sisteminde şarj edilebilir 12V batarya kullanılarak, araç çalışır durumda iken batarya
şarj edilecektir. Böylece minimum 5 saat kullanım süresi ve enerji tasarrufu sağlanmış
olacaktır. Kullanılacak olan bu sistem arabanın çalıştırılarak ısıtılmayacağından, yakıt
tasarrufu da sağlanacaktır.
Mekanik olarak proje prototipinde 3D baskı ve montaj işlemlerinden oluşacaktır.
Projemizin kurulum ve kullanım kolaylığı açısından son tüketiciye(araç sahiplerine) hitap
edecek nitelikte olacaktır. Ele alınan pedler yapışkan bandı sökülerek konulması planlanan
yüzeylere yapıştırılacaktır. Pedlerin arka yüzeyinde de ısı sensörü yer almaktadır. Diğer
elektronik devreyi de aracın kontrol paneline yerleştirilecektir.
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[Şekil 3] Devre Şeması

[Şekil 4] Sistem mimarisi                                                           [Şekil 5] Mobil uygulaması

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
 Mobil uygulamalar, yaşantımızın her alanında yoğun olarak kullandığımız yenilikçi yönü
yüksek teknolojik yaklaşımlardır. Projemizi diğer benzer projelerden ayıran yenilikçi yönü;
uygulanabilirliği, maliyeti ve mobil uygulama desteğidir. Projede planladığımız ürünün
tasarımsal olarak özgün olması projemizin yenilikçi yönünü belirlerken yapılması
planlanan sistemin bu alanda yapılan hiçbir projede karşılaşılmamış olması yaratıcı yönünü
vurgulamaktadır. Her aşamada devre elemanlarının uzun ömürlü olması için detaylı
kontroller yapılmıştır. Her bir aracı, türü ve modeli ne olursa olsun kendi içinde denetleme
ve raporlama niteliği bulunan bu kart; araç donanımlı olsun ya da olmasın bütün araçlarda
kullanılabilmesi açısından bir ilk olacaktır. Projemizin yurtdışında ve ülkemizde muadili
bulunmamaktadır. Dolaylı yoldan muadili olarak belirlediğimiz ürün ise manuel bir şekilde
aracın motor bölümünün ısıtılması için kullanılan cihazlar olarak
belirlenmiştir.Yapacağımız proje elektrikli, çevre ve doğa dostudur. Bütün araç modellerine
bağlılık göstermeden kullanılabilir ve sürdürülebilir olmaktadır. Ülkemizdeki araç
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dönüşümüne yerli ve milli anlamda yenilikçi bir değer kazandıracaktır. Benzer çalışmalara
kıyasla daha az sensör çeşidi ile maliyet açısından daha düşük çözüm olarak görülmektedir.
Gerçek zamanlı ölçüm ve mobil uygulama desteği ile literatürdeki çalışmalardan
ayrılmaktadır. Projemiz piyasadaki diğer muadillerine nazaran daha uygun maliyete sahip
olacaktır. Geliştirdiğimiz sistemin ve prije fikrinin herhangi bir muadiline literatür
araştırmaları ve saha çalışmalarında rastlanılmamıştır. Ancak benzer ürünler mevcuttur.

6. Uygulanabilirlik
 Rekabet ortamında üretilen araç modelleri ilgi çekici ve teknolojik olduğu kadar kullanım
kolaylığı da sağlaması gerekmektedir. Otomotiv teknolojileri her geçen gün oluşabilecek
hata ve kullanıcının yaşadığı olumsuzlukları en az düzeye çıkarmak adına gelişimini
sürdürmektedir. Yapılması planlanan projenin, mevcut koşullarda incelendiği zaman
projenin soğuk hava koşullarının olduğu ülkemizin kuzeyimizdeki ülkelerde ve bazı
illerimizde kullanımı için uygun gözükmektedir. Prototipin ürünleştirildiği aşamada
maliyeti ve kullanılabilirliği göz önüne alındığında uygulanabilirlik açısından gerçekçi bir
projedir. Mevcut şartlarda silikon ısıtıcı ped sistemi ve mobil uygulama ile birlikte proje
uygulanabilir durumdadır. Mobil uygulama, telefon üzerindeki sensörleri ve araçtan gelen
bilgilerle kontrol sağlayabilmektedir. Rekabet ve piyasanın durumu incelendiği zaman
muadilleri ve kullandığı teknoloji bakımından herhangi bir muadili bulunmamaktadır.
Yapılacak olan projenin yerli ve milli olarak üretilmesi hedef alınmıştır. Bu hedefimiz
doğrultusunda projemizin ülkemize ve doğaya katkı sağlaması bakımından önem arz
etmektedir. Böylelikle, ülkemize ulaşım ve ekonomi konusunda katkı sağlayacaktır.
 Uygulanabilirlik deki en büyük risk, araç sahiplerinin araçlarına termal ısıtma sistemi
taktırmaktan kaçınmaları olacaktır. Bu risk sistemin uygulanabilirliği ve yararları test
edildikten sonra araçlara entegre bir şekilde üretilmesi bu riski giderilebilecektir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

[Şekil 6] Proje tahmini bütçe tablosu

[Şekil 7] Proje en az maliyetle uygulanabilir olma durum tablosu
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[Şekil 8] Zaman planlama tablosu

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

 Projemizin hedef kitlesi kişisel araç sahipleri, ısıtma sistemleri ile uğraşan otomobil
üreticileri ve otomobil seri üretici şirketlerdir. Soğuk iklim koşullarında yaşayan araç
sahiplerinin araçlarının yakıt türünü seçerken iklimi de göz önüne alarak seçim yapmak
zorunda kalmaktadır. Bu seçim sebepleri araç üretim şirketlerini de etkilemektedir.
 Sektörde insan gücüne ve yakıta olan ihtiyacın fark edilmesi ile aracımızın yanına
gelmeden evinizden veya işyerinizden aracınızın ısınmasını sağlayan bu proje, aynı
zamanda üreticinin maliyetini ve zaman tasarrufu sağlayarak akıllı ulaşım kategorisinde
konforu artıracaktır..

9. Riskler

Risk
No

Riskler B Planı

1 Sim kart maddi açıdan pahalı (Kurgusal
Risk)

Sim kart modülü yerine
Bluetooth modülü desteği

2 Araçlarımızın  gün geçtikçe elektrikli araca
dönüşüm. (Kurgusal Risk)

Sistemimizi elektrikli araçlar
uygun hale getirilir.

3 Eş zamanlı internet ve GSM
verimliliğinin sağlanması  (Deneysel
Risk)

Modüler bir sistemde yerine yeni ürün
kolaylıkla takılabilir

4 Yarışma anında veya kullanım
sırasında prototip içi elektronik
malzeme arızalarının yaşanması
(Kurgusal Risk)

Malzemelerin ek olarak tedarik
edilmesi

5 Araç bataryasının kontrolü
sağlanamaması  (Deneysel Risk)

Bataryaların seviylerini manuel olarak
kontrolünün sağlanması

6 Ölçümü sağlanan ısı
değerlerindeki sapmanın
yaşanması (Deneysel Risk)

Isı ölçüm sensörlerinin kalitesi
artırarak daha hassas ölçüm yapılması
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Risk
No

Olasılık Etki
Risk Sonucu (1-9)

Düşük (1) Orta (2) Yüksek (3) Düşük (1) Orta (2) Yüksek (3)

1 X X 4

2 X X 2

3 X X 5

4 X X 8

5 X X 6

6 X X 7

[Şekil 9] Yönetim Paneli

[Şekil 10] Projedeki Pedlerin Yerleşim Yerleri
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