


Aralık ayında başladığımız çarpışma sönümleyici projemizi şubat 

ayı itibariyle bitirmiş bulunmaktayız. Yaptığımız analizler ve testler 

sonucunda ar-ge’sini yaptığımız çarpışma sönümleyicimiz YTR-06 

aracımızın önünde konumlanacak. 

Geçtiğimiz yıllarda dışarıdan satın aldığımız çarpışma 

sönümleyici köpükten %66 daha hafif ve yeterli enerji sönümleme 

kapasitesine sahip.

Yarışma regülasyonlarında beklenen sönümleme değerinden %13 

daha fazla koruma sağlayarak sürücü güvenliğini en üst seviyeye 

taşımakta olan çarpışma sönümleyicimiz honeycomb’dan üretilen 

ana yapısı sayesinde ülkemizdeki Formula Student araçları için 

geliştirilmiş ilk yerli çarpışma sönümleyici olma özelliğine de sahip.



Telemetri, bir sistemin uzaktan kablolu veya kablosuz olarak 

izlenmesi veya kontrol edilmesidir. Kablosuz haberleşme için RF 

sinyaller kullanılır. Sinyal kalitesini arttırmak ve uzun mesafelere veri 

iletmek istendiğinde yüksek kazançlı antenler büyük rol 

oynamaktadırlar. Antenler arasında dağ ve tepe gibi haberleşmeye 

engel olacak her türlü yapı sadece sinyali zayıflatır. Bunu da tekrar 

edici RF modemlerle, sinyalin sürekli tekrar etmesi bu zayıflatma 

etkisini ortadan kaldırır.

Bizler de kendi telemetri sistemimizi kullanarak aracın hızını, devrini, 

sıcaklığını, yakıt basıncını, aracın neresinde arıza verdiğini ya da en 

önemlisi pilotun sağlık durumu vb. bilgileri kablosuz bir şekilde canlı 

olarak izleyebileceğiz. Bu sayede aldığımız bilgileri yorumlayarak 

gerek yarış esnasında gerek yarışma dışında pilota geri bildirim 

vererek daha iyi performans almayı hedeflemekteyiz. 



e

YTR-06e, elektrikli araç ekibimiz, Davutpaşa Kampüsümüzde yer 

alan pistte çalışmalarına başladı.

Tasarım sürecine başlayan ekibimiz, aracın bilgisayar üzerindeki 

ilk çizimini topladı.

Yüksek Gerilimli Doğru Akım Bataryası, aracın enerji kaynağı, 

tasarımını büyük ölçüde şekillendiren ekibimiz büyük bir özveri ile 

çalışmalarına devam etmektedir.



YTR-06 üretim sürecimiz başladı!

Tüm testler ve analizler sonucu tasarımları kesinleşen 

parçalarımızın üretimleri başladı. 

Torna, cnc kesim ve lazer kesim işlemleri ile üretilmesi gereken 

parçalarımızın üretimlerine başladık ve devam etmekteyiz.

YTR-06’nın üretilen ilk parçaları ile hedefimize her geçen gün 

bir adım daha yaklaşmaktayız. Bu süreçte bizlere destek veren 

siz değerli sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz.
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