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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizde prototip bir araç üstüne yerleştireceğimiz rüzgâr türbinleri ile dışarıdan araca 

uygulayacağımız rüzgâr sayesinde enerji üretilecek ve ürettiğimiz enerji ile aracın aküsünün ne kadar 

zamanda doldurulabileceği tespit edilecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Günümüzde teknolojideki ilerlemeler ile arabalarda geleneksel olarak kullanılan LPG ya da 

benzinin dışında elektrik enerjisi ile çalışabilecek araçlar üzerinde önemli çalışmalar 

bulunmaktadır. Yine bu alanda gerekli olan elektrik enerjisinin güneş gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elde edilmesi üzerinde de oldukça fazla çalışma yapılmaktadır.  Elektrikli 

arabalar ve bazı dezavantajları hakkında araştırmalar yapıldığında dezavantajlardan birinin 

sınırlı sürüş menzili olduğu görülmektedir. Ayrıca elektrikli araçları şarj etmenin farklı 

yolları da vardır. Geleneksel şarj istasyonları ve elektrik yenilemeli fren sistemi bunlardan 

birkaçıdır. Klasik bir şarj istasyonunun elektrikli bir aracı şarj etmesi ortalama 30 dakika ila 

birkaç saat sürer. Bu, aracın hareketsiz olmasını gerektirir. Üstelik 30 dakika, benzinli bir 

araçta gazı doldurmak için gereken süreden önemli ölçüde daha uzun.  Elektrik yenilemeli 

fren sistemi bu sorunu kısmen çözmüş olsa da elektrik yenilemeli fren sistemi yalnızca sınırlı 

miktarda elektrik üretebilir. Ve bu elektrik, ancak araç belli bir hızda hareket ederken frene 

basıldığında üretilecektir.  Bu projede arabanın akülerini şarj etmek için hareket halindeyken 

bir arabanın etrafındaki rüzgârın kullanılabileceği düşünülmektedir. 

3. Çözüm  

Günümüzde enerji ihtiyacının giderek arttığı bu dönemde araçlarda kullanılan yakıt ve elektrik 

miktarını azaltmak ya da yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak son derece etkili bir çözümdür. 

Projemizde elektrikli araçlardaki elektrik ihtiyacını rüzgâr enerjisinin elektrik enerjisine 

dönüştürülerek kullanılmasına olanak sağlayabileceğini öngörmekteyiz. Bir araç hareket halindeyken 

yüzey çevresinde rüzgâr oluşur. Araç makul bir hızda hareket ediyorken, araç üzerine uygun 

kanatlara sahip rüzgâr türbini monte edilmesi ile elde edilen enerji ile arabanın aküleri şarj edilecektir. 

Projede prototip aracın kasasına rüzgâr türbin kanatları ve motorları monte edilecek ve prototip 

arabaya bir saç kurutma makinesi yardımıyla rüzgâr uygulanacaktır elde edilen enerji ile aracın 

aküsünün ne kadar zamanda şarj edileceği tespit edilecektir. 

 
 

Şekil 3.1. Prototip aracın ve deney düzeneğinin temsili gösterimi. 
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4. Yöntem 

Bu proje Termodinamik Kanunlarına dayanmaktadır. Termodinamiğin birinci yasası veya 

enerjinin korunumu yasası enerji yaratılamaz veya yok edilemez, sadece bir biçimden 

diğerine dönüştürülebilir olduğunu söyler. Bu proje için rüzgâr enerjisi, pili şarj etmek için 

elektriğe dönüştürülmektedir. Prototipi oluşturmak için bir Akülü araba kullanılacak. 

Rüzgâr, Şekil 4.1’ de gösterildiği gibi mini rüzgâr jeneratörleri tarafından toplanmaktadır. 

Jeneratörleri inşa etmek için dört drone motoru ve dört drone bıçağı kullanılması 

planlanmaktadır. Motorlar, jeneratörlerin tam tersi prensiple çalışır. Motorlar elektriği 

mekanik enerjiye dönüştürür ve jeneratörler tam tersini yapar. Mini rüzgâr jeneratörlerini 

döndürmek için yaklaşık 20 mil rüzgâra ihtiyaç olduğu yapılan araştırmalar sonucu 

belirlenmiştir. Rüzgâr hızını ölçmek için anemometre adı verilen bir cihazın 

kullanılmaktadır. Proje için yapılan ön çalışmalarda birçok ev tipi fan denendi ve hiçbiri işe 

yaramadı. Onlar tarafından üretilen ortalama hız, yaklaşık 5 mil ila 10 mil arasındaydı. 

Sonunda, saç kurutma makinelerinin ihtiyaç duyulan minimum rüzgâr hızı olan yaklaşık 20 

mil rüzgâr üretebileceği tespit edildi. Her mini rüzgâr jeneratörü, yaklaşık 0,8V olan belirli 

sayıda volt üretebilir. Voltajı ölçmek için, çeşitli elektrik ölçümlerini ölçmek için kullanılan 

bir cihaz olan bir multimetre kullanılması planlandı. Akülü arabanın 3,7 volt Li-ion pilini 

doldurabilmek için hem voltaj yüksekten hem de bir USB girişi olan 0.9 volt’u 5 volt’a 

yükseltebilen DC-DC voltaj yükseltici kullanarak rüzgâr türbinlerinden elde edilen voltaj 

yükseltilerek sabit bir 5V elektrik üretilecektir. Bunu yapmak için dört mini rüzgâr jeneratörü 

seri konfigürasyonda bağlanacak ve aracın aküsü doldurulacaktır. 

 

 
 

Şekil 4.1. Prototip araç üzerinde yapılan elektronik devre tasarımı. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde daha sıkça konuşulan ve üzerinde çalışmalar yapılan güneş enerjisi kullanan 

araçlardan ziyade daha az maliyetli olabileceğini ön gördüğümüz rüzgâr enerjisi ile çalışan 

elektrikli araç fikri yenilikçidir. Proje dahilinde yapılacak prototip araç sayesinde ülkemizde 

ve dünyada bu alana olan ilgiyi çekmesi yönüyle yenilikçi olacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

yollarda araçların hareketleri esnasında oluşan rüzgâr gücünün araçlar tarafından kullanımı 

hem doğaya zararsız bir enerjinin kullanımı hem de petrol rezervlerinin az veya hiç olmadığı 

ülkelerde dışa bağımlılığı azaltması yönüyle dikkat çekici olacağı da düşünülmektedir.  
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6. Uygulanabilirlik  

Projenizde yaptığımız prototip araçla rüzgâr enerjisi ile çalışan araçlar yapılabileceğini 

göstermeyi amaçlıyoruz. Yaptığımız araçtan yola çıkarak araçların dış tasarımı da göz 

önünde bulundurarak projemizdeki fikrimiz otomotiv sektöründe uygulanabilir. Uygun 

rüzgâr türbin kanat tasarımları yapılarak hatta aracın kasasıda bu türbin kanatlarını 

gizleyecek ancak rüzgâr girişine de engel olmayacak şekilde tasarlandığında fikrimizin 

hayata geçirilmesinin daha kolay olacağı da düşünülmektedir. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje tahmini bütçesi; 

 

Malzeme Listesi  Maliyet 

Akülü Araba 100 TL 

Dc-Dc Voltaj Yükseltici 30 TL 

Dron Kanatları ve Motorları 80 TL 

 

  

 

 

Proje iş takvimi; 

 

İş Paketi Ad/ Tanım   Ay 

Teknik donanım temini ve ön hazırlıklar Haziran 

Elektriksel bağlantıların yapılması ve deney düzeneğinin kurulması  Temmuz 

Sistemin test edilmesi sonuçların yorumlanması Ağustos 

Proje raporu yazımı projenin bitirilmesi ve sunumu Eylül 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Proje otomotiv firmaları tarafından geliştirilerek yeni nesil araç tasarımlarında kullanılabilir. 

Proje gelişen teknolojiyi kullanarak dünya çapında ses getirecek yeni araç üretimi ile ülke 

prestijinin artmasına hem de kalkınmasına katkı sağlayacaktır. 

 

9. Riskler 

      Pandemi sürecinin projeyi olumsuz etkileyecek ve zamanında bitirilmesine engel 

olabilecek olması düşünülerek alışverişlerin internet ortamından yapılması ve deney 

düzeneğinin danışman tarafından oluşturulması ve takım üyeleri ile görüntülü toplantılar 

ile aynı anda denenmesi planlanmaktadır.  

      Otomotiv firmaları tarafından projemizin ilgi görmesi ve geliştirilerek uygulanması 

sırasında çok sayıda rüzgâr türbini gerektirmesi nedeniyle maliyetin iyi planlanması 

gerektiği de ön görülen bir başka konudur. 
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

 

 

- - Yukarıda yer alan 10 maddenin açıklanması, kapak ve eklenecek görseller olmak üzere 

en fazla 8 sayfa olacaktır. 

-  

- - Yarışmacıların raporlarını görsellerle (prototip, deney sonuçları vb.) desteklemeleri 

değerlendirme açısından avantaj sağlayacaktır. 

-  

- Kapak, açıklama ve görsel olmak üzere en fazla 8 sayfa olacaktır. 

 

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

 

- Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. 

 

- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15 , İki tarafa yaslı, Sayfa 

kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. 

- Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır. 

-  
- Raporunda, Web sitemizde yer alan Geçmiş yıl Raporlarından yararlanmış olan 

takımlarımız alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir.Açıklamayı alıntı 

yapılan cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir. ALINTI FORMATI: "Alıntı 

yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı) ÖRNEK ALINTI: 

"Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz kaldırma ve 

depremzede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020,İnsanlık 

Yararına Teknoloji Yarışması,Afet Yönetimi, X Takımı) 
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