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Hi-tech Ürünler:
Yeni teknoloji ürünleri
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Japonya IT Pazar›:
Akihabara büyüteç alt›nda

Otomobillerden Mekanik Aksam› Ç›kart›rsan›z Geriye Ne Kal›r?

hi-tech

Hidrojen ve Kablo
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Hy-Wire
General Motors’un konsept otomobili henüz yollara ç›kmad› ama testlerden
baﬂar›yla geçiyor. Görenler ise ﬂaﬂ›r›yor, çünkü bu otomobilin motoru yok.
■ Japonlar bugünlerde otoyollar›nda farkl›
bir otomobil görmenin ﬂaﬂk›nl›¤›n› yaﬂ›yorlar. Tamamen hidrojen yak›t pilleri ile çal›ﬂan benzinsiz bir otomobil Japonya’da test
amac›yla FedEx taraf›ndan kullan›lmaya
baﬂland› ve Japon otomobil endüstrisinden
yap›lan aç›klamalara bak›l›rsa, 2005 y›l›nda
Japonya otoyollar›nda bu yeni otomobillerden yaklaﬂ›k beﬂ milyon tane daha seyredecek. Japon otomobil üreticilerinin bu hamlesi Amerika’da da uzun süredir bekleniyordu.
Benzinli otomobillere alternatif oluﬂturacak
yeni tasar›mlar otomobil fuarlar›nda s›k s›k
boy gösteriyor. Hatta hem Japonya’da hem
Amerika’da, benzin ve elektrik motorlar›n›
bir arada bulunduran karma modelleri hali-

Geniﬂ ‹ç Hacim:
Hy-Wire’›n önünde
motor yer almad›¤›
için içi bir tiyatro
balkonunu and›r›yor.

haz›rda yollarda görmek mümkün. Ama otomobil endüstrisine yön veren belli baﬂl› mühendisler ve tasar›mc›lar tüm bu geliﬂmeler
karﬂ›s›nda sadece dudaklar›n› büzüyorlar,
çünkü onlara göre, “otomobil” kavram›ndan
benzini veya petrolü ç›karmak, gelece¤in
otomobillerini tan›mlamak için yeterli de¤il.
Bugünün otomobilleri, a¤›r ve hantal benzinli motorlar›n gerektirdi¤i karmaﬂ›k bir mekanik iskeletin kontrolünde çal›ﬂ›yor ve otomobilin bu yap›s› hem üretim maliyetini art›r›yor hem de otomobillerin geliﬂmesinin
önünü kesiyor.
Mühendislere göre bugünün otomobilleri,
günümüz teknoloji seviyesinde art›k gereksiz
kalan bir iﬂ yüküyle çal›ﬂ›yor. Örne¤in, ﬂoför
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Hidojenli Otomobil

h›zlanmak istedi¤inde pedala bas›yor,
pedala ba¤l› çelik bir tel gaz pompas›n›n a¤z›n› aç›yor, baﬂka bir mekanik sistem benzini motora do¤ru pompalamaya baﬂl›yor, benzin motora ulaﬂmadan önce, onlarca kapakç›k ve odac›ktan geçip yanma odas›na ak›yor ve alev
al›p pistonlar› itekliyor. Veya fren yap›lmak istendi¤inde, fren pedal›n›n ba¤l›
oldu¤u çelik tel fren hidroli¤ini s›k›ﬂt›ran bir mekanizmay› harekete geçiriyor. Hidrolik yukar›dan kendine uygulanan bas›nc› katlayarak, tekerleklere
ba¤l› balatalar› itiyor ve lastikleri tutmas›n› sa¤l›yor. Motorun üretti¤i hareketi arka tekerleklere taﬂ›mak içinse
otomobilin alt›ndan boylu boyunca dev
bir mekanik ﬂaft geçiyor. Sadece vites
kutusu bile baﬂl› baﬂ›na bir mekanik
fazlal›k olarak kabul ediliyor. Mühendisleri klasik otomobil tasar›m›ndan bu
kadar so¤utansa, art›k tüm bu fazlal›klara gerek b›rakmayacak elektronik tasar›mlar›n mümkün olmas›.
General Motors taraf›ndan üretilen
konsept elektronik otomobil Hy-Wire,
bugünün mekanik çöplük kabul edilen
otomobillerinin gelecekteki sade torunlar›n›n ilk örne¤i say›labilir.

A¤›rl›klardan kurtulmuﬂ otomobil
Hidrojen pilleri ile çal›ﬂan Hy-Wire, kasas›n›n içindeki tüm gereksiz mekanik
aksamdan kurtulmuﬂ, hafif ve h›zl› bir
elektronik otomobil. Otomobilin bütün
hayati organlar›, taban›n içine saklanm›ﬂ durumda. Pedal› veya vitesi olmayan bu tasar›m, taban›n arkas›na saklanm›ﬂ yak›t pillerinden, sürücünün
önündeki kumandadan gelen sinyalleri
tekerleklere ba¤l› elektrik motorlar›na
ileten minik bir bilgisayardan ve tüm
bu iletiﬂimi sa¤layan elektronik kablolardan ibaret. Yol boyunca ayaklar›n›
uzatarak sürüﬂün keyfini ç›kartacak sü-

Ana Gövde: Otomobilin tüm aksam› bu
alt gövde içinde. Üstündeki kasay›
de¤iﬂtirdikçe otomobil de de¤iﬂiyor.

Arka tampon
Kasan›n çarp›ﬂmalardan
zarar almas›n› engelleyip,
çarp›ﬂma enerjisini yeniden
kullan›lacak ﬂekilde
absorbe ediyor.

Merkezi ba¤lant› noktas›
Araçtaki tüm elektronik
sistemlerin birbirlerine
ba¤land›¤› merkez

Kontrol bilgisayar›
Otomobilin beyni. 42 voltluk
elektrik sisteminin tüm kontrolu
bu bilgisayar taraf›ndan
yürütülüyor. Klima, suspansiyon,
tekerlek motorlar›, otomatik
camlar..
Kasa kilitleri
Arac›n sökülüp tak›labilen
üst kasas›n› tabana kilitleyen mekanik ve elektronik ba¤lant› noktalar›.

So¤utucular
Elektrik motorlar› ve
yak›t
hücrelerinin üretti¤i
›s›y› d›ﬂar› transfer
eden so¤utucu
modülleri.
Ön tampon
Yak›t hücreleri
Hidrojen yak›t tank› ve
hidrojenden enerji elde eden
yak›t hücreleri.

Tekerlek motorlar›
Her tekerlek için ayr› bir elektrik motoru yerleﬂtirilmiﬂ.

Basit ama Modern: Yeni yüzy›l›n otomobil konsepti tamamen tabanda yer alan
bileﬂenler üzerine kurulu olacak.

rücünün otomobili h›zland›rmak, yavaﬂlatmak veya yönlendirmek için tek
yapmas› gereken, önündeki kumandan›n kollar›n› s›k›p gevﬂetmek. Motosikletlerde kullan›lan› and›ran bu kumandan›n ortas›ndaki dokunmatik ekran,
h›z ve yak›t göstergelerini izlemeyi ve
klimay› aç›p pencereleri kapatmak gibi
iﬂlemler için otomobilin bilgisayar›yla
haberleﬂmeyi sa¤l›yor. Bunun d›ﬂ›nda
park yaparken otomobilin çevresindeki
kameralar› devreye sokup arac›n sa¤l›kl› park edilmesine de yard›mc› oluyor. Daha da ilginci, bu yeni tasar›m,
otomobilin tüm hayati organlar›n› tabanda saklad›¤› için, gelece¤in otomobillerini modüler k›l›yor. Yolcular›n
oturduklar› bölüm, mekanik veya elektronik aksamlar bak›m›ndan hafif oldu¤undan çok düﬂük bir maliyetle de¤iﬂtirilebiliyor. Böylece iki kap›l› spor bir

Kumanda: Motorsiklet kullanmay›
bilenler zorluk çekmeyecek. H›zlanmak
ve yavaﬂlamak art›k direksiyonla.

otomobil ihtiyaca göre dört veya beﬂ
kap›l› bir aile otomobiline veya yük taﬂ›mak için bir minivan’a dönüﬂebiliyor.
Tek yap›lmas› gereken, otomobili birkaç
saatli¤ine servise b›rak›p, yeni kasan›n
taban›n üstüne monte edilmesini beklemek.

Hidrojen yak›t› yollara ç›kt›
Japonya’da hidrojenle çal›ﬂan otomobillerin yollara ç›kmas›, Hy-Wire gibi tasar›mlar›n gerçe¤e dönüﬂece¤inin habercisi kabul edilebilir, çünkü General
Motors’un pek çok fuarda gururla tan›t›p test sürüﬂlerine ç›kard›¤› Hy-Wire
hakk›nda bu güne kadarki en büyük çekince, bu arac›n tekerleklerini döndüren
elektrik motorlar› için yeterli enerjinin
bulunup bulunamayaca¤›yd›.
Bilgi için: www.gm.com ■
Cem ﬁanc›, cemsanci@chip.com.tr

Uzay Arac›: Sürücünün önündeki basit
kontroller gelece¤in otomobilinin nas›l
görünece¤ini tan›ml›yor.
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