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Versiyon Tarih Değişiklik Nedeni 
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Y2.V3.0 22.11.2022 A.2. Yarışma Takvimi başlığında güncelleme 

Y2.V4.0 08.12.2022 A.3. Başvuru Süreci başlığında güncelleme 

Y2.V5.0 15.12.2022 A.2. Yarışma Takvimi başlığında güncelleme 

 Y2.V6.0 
11.01.2023 A.2. Yarışma Takvimi, A.5.1. Teknik Tasarım Raporu - III.Kapsül 
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Tanımlar 

Takım Kaptanı: Takım başvurusunu gerçekleştiren, takımın idari ve mali hususları 
konusunda sorumluluk alan, destek aktarımları şahsi hesabına yapılan ve destek 
tutarlarını harcamak/faturalandırmak sorumluluğunda olan/taahhütnamede ıslak 
imzası olan kişi, 
Takım Kaptan Yardımcısı: Takım Kaptanının zorunlu nedenlerle değiştirilmesi 
gerektiği durumda; Müdürlüğe Takım Kaptanı ve Takım Kaptan Yardımcısı ıslak 
imzalı iletilecek dilekçenin kabulü sonrası Takım Kaptanlığı görevini üstlenen kişi, 
Takım Üyesi: Takımı oluşturan her bir üniversite öğrencisi, 
Taahhütname: TÜBİTAK tarafından belirlenmiş içerik ve formata uygun olarak 
hazırlanan, Destek aktarımlarının yapılabilmesi için ilan edilmiş olan tarihler arasında 
kuruma ıslak imzalı sunulan belge, 
Muvafakatname: Yarışa katılan öğrencilerden 18 yaşından küçük öğrencilerin 
veli/vasilerinden istenen tüm sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve öğrencinin 
yarışa katılmasına izin verdiğine dair ıslak imzalı belge, 
Danışma ve Değerlendirme Kurulu: Yarış kurallarını belirleyen, yarış alanında 
teknik kontrolleri gerçekleştiren, yarış sonuçlarına/ödüllere karar veren TÜBİTAK 
tarafından görevlendirilen kurul, 
Duyuru: TÜBİTAK tarafından belirlenen etkinlik konusu, kapsamı, başvuru koşulları, 
destek miktarı ve yarış takvimi ile yarışa ilişkin özel hususları tanımlayan ilan metni, 
Müdürlük: TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü, 
Kapsül: Hyperloop Geliştirme Yarışması kapsamında tasarlanacak ve üretilecek 
aracı 
 

Kısaltmalar 

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

RUTE : Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü 

TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
DDK : Danışma ve Değerlendirme Kurulu 

T3 : Türkiye Teknoloji Takımı 
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A. İDARİ ve MALİ KURALLAR 
A.1. Yarışmanın Amacı ve Kapsamı  
TEKNOFEST kapsamında ilk defa 2022 yılında düzenlenen Hyperloop1 Geliştirme 
Yarışması, lisans ve lisansüstü öğrencilerinde manyetik levitasyon (askılama) 
teknolojileri alanında farkındalık oluşturulmasını; sürtünme faktörünün etkisinin 
azaltıldığı yenilikçi ulaşım araçlarının geliştirilmesini ve öğrencilere yeni nesil ulaşım 
teknolojileri konusunda bilgi birikimi kazandırılmasını amaçlamaktadır. Yarışma aynı 
zamanda takım çalışmasını teşvik etmek ve hyperloop teknolojilerini pratik 
uygulamalarla geliştirerek bu alanda yetkin insan kaynağı oluşumuna öncülük etmek 
amacıyla düzenlenmektedir. 

TÜBİTAK RUTE’nin yürütücülüğünde düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması; 
farklı türdeki manyetik askılama ve tahrik teknolojilerinin geliştirilmesine olanak 
sağlayacak teknoloji odaklı bir yarışma olarak tasarlanmış olup yarışma vasıtasıyla 5. 
Nesil olarak ifade edilen yenilikçi ulaşım teknolojileri çalışmalarının üniversite 
öğrencileri seviyesinde çalışılmaya devam etmesi hedeflenmektedir. Yeni nesil ulaşım 
teknolojilerin ülkemizde de etkin bir şekilde çalışılması ile bu alanda yetişmiş insan 
kaynağı ve teknolojinin oluşmasına katkı sağlaması planlanan bu yarışma ile üniversite 
öğrencilerinin de geliştirme faaliyetlerine katkı sunması hedeflenmektedir. 

Konvansiyonel ulaşım teknolojilerine (raylı sistem, kara, hava, deniz) farklı bir boyut 
katması öngörülen ve yeni nesil ulaşım teknolojileri arasında, 5.nesil olarak ifade edilen 
hyperloop teknolojisi manyetik askılama başta olmak üzere farklı sürtünme azaltıcı 
çözümler ve düşük basınçlı medya prensiplerine dayalı yenilikçi bir ulaşım sistemi 
çözümü adayıdır. Bu teknoloji, tedarik sürelerinde alışılagelmişin dışında yüksek 
hızlarda çözümler sunarak lojistik alanında stratejik anlamda oyun değiştirici rol 
üstlenme potansiyeli taşımaktadır. Bu alanda, ülkemizin aktif rol alabilmesi ve 
yönlendirici konumda olabilmesi için, üniversiteler ve ar-ge odaklı kurumların bu 
teknolojilerin geliştirilmesine özendirilmesi önem taşımaktadır.  2015-2019 yılları 
arasında, dünya çapında üniversite takımlarının katılımıyla hyperloop konseptinin 
yapılabilirliği ve araç uygulamalarının limitlerinin test edildiği yarışmalar düzenlenmiş 
ve teknoloji gelişimine ciddi katkı sağlanmıştır. Ülkemizde ilk defa 2022 yılında 
düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması kapsamında uluslararası muadilleriyle 
yarışabilecek kapsüllerin tasarım ve testine olanak sağlayacak bir altyapı kurulmuş; 
yarışmanın ilk yılında 16 finalist takımdan levitasyon ve itki teknolojilerinde başarı 
sağlayan takımlar tünel içerisinde yarışmış ve teknoloji farkındalığı konusunda ülke 
çapında önemli bir etki faktörü yaratılmıştır. Takımlara verilen eğitimler ile de teknoloji 
farkındalığının artırılması amaçlanmıştır. Yarışmanın ikinci yılı; manyetik levitasyon 
teknolojisine ağırlık verilme konsepti ile gerçekleştirilecektir.  

Yarışma, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (TÜBİTAK RUTE) tarafından, 
TCDD ve diğer paydaşların destekleri ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenir. Teknik 

                                                           
1 “Hyperloop” ismi SpaceX firmasına tescillidir. 
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kuralların uygulaması ve denetimi, Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK) 
tarafından yürütülür.  

Şartname, düzenlenecek olan yarışa ait kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar. 
DDK üyelerinin gerekli gördüğü durumlarda şartname içeriği güncellenecek ve revize 
değişikliği belirtilerek tekrar yayınlanacaktır. 

 

A.2. Yarışma Takvimi 
2023 yılında TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenen Hyperloop 
Geliştirme Yarışması için yarışma takvimi aşağıdaki gibidir. 

 Başvuru Dönemi  30 Kasım 2022 

 Teknik Tasarım Raporlarının Yüklenmesi 20 Ocak 2023 

 Teknik Tasarım Raporu Sonuçlarının İlanı 3 Şubat 2023 

 Eğitim Programı 4-5 Şubat 2023 

 Muvafakatname ve Taahhütname 
Yüklenmesi 

5 Şubat 2023 

 Destek Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi 13 Şubat 2023 

 Takımların Geri Çekildiğini Bildirmesi ve 
Üye Değişiklikleri İçin Son Tarih 

27 Şubat 2023 

 Yarışma Haftası 8-14 Mart 2023* 

*Yarışma haftası belirtilen tarih aralığında gerçekleşecektir. Kesin tarihler belli 
olduğunda güncelleme yapılacaktır. 

A.3. Başvuru Süreci  
Başvuru süreci aşağıdaki maddelere uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

 Yarışmaya, ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri takım halinde katılabilir. Takım; takım kaptanı, varsa danışman ve 
üyelerden oluşur. Başvuru, takım kaptanı tarafından yapılır.  

 Başvurular, https://www.t3kys.com  sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. 
Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor Yükleme Son Tarih, Doldurulması Gereken 
Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan 
kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi 
sorumlu değildir. 

 Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı https://www.t3kys.com sistemine 
kaydolur, varsa danışman ve takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak 
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sisteme yapar ve varsa danışman ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. 
Başvuru sisteminde “Takım bilgilerim” kısmından gelen davet kabul edilir ve 
kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış olmaz. Başvuruda 
takımlardan herhangi bir matbu belge istenmez. 

 Takımlarda, akademik veya alanında uzman teknik kişi, danışman olabilir. 
Varsa, danışman kaydının başvuruda yapılması zorunludur. 

 Takımlar, takım kaptanı ve varsa danışman dâhil en az sekiz (8) en fazla kırk 
(40) kişiden oluşur. Takımda, takım kaptanı yer alması zorunlu olup danışman 
yer alması zorunlu değildir.  

 Takım, farklı üniversite öğrencilerinden oluşabilir. Koordinasyonu ve gerekli 
iletişimi takım kaptanı sağlar. 

 Takımların bilimsel ve teknik kazanımlarının arttırılması, takım çalışmasının 
teşvik edilmesi ve takımın sonraki yıllarda sürdürülebilirliği dikkate alınarak farklı 
sınıflardaki öğrencilerden oluşturulması önerilir. 

 Takım kaptanı, birden fazla takıma kaptanlık yapamaz. Takım üyeleri diğer bir 
takımda görev alamazlar. Aksinin tespiti durumda takım kaptanı veya üyeler 
yarışmadan elenir.  

 TÜBİTAK RUTE ile yapılacak tüm yazışmalar, takım kaptanı tarafından yapılır. 
 Başvuru tamamlandığında sistem her takıma başvuru numarası verir. Her 

takım, kendilerine ait bir takım ismi bulmalıdır. Bu isim, başka bir takım 
tarafından kullanılamaz. TÜBİTAK RUTE aynı takım ismi ile başvuran 
takımlardan, başvurusunu sonra yapan takımdan (daha sonra başvurmuş 
takımdan) isim değişikliği isteyebilir.   

 Başvuru kaydı dâhil tüm hazırlık çalışmalarında ve yarış alanında öğrencilerin 
tüm sorumluluğu, takım kaptanına aittir. 

 Takım kaptanı, varsa akademik danışman ve üye değişiklikleri takımlara destek 
verilmeden önce, başvuru sistemi üzerinden “Üyeyi çıkar” seçeneğini tüm 
üyelerin kabul etmesiyle gerçekleşir.  

 Takım kaptanı değişikliği, destek aktarımından sonra mücbir sebep ve 
belgelemek koşuluyla TÜBİTAK RUTE tarafından kabul edilen, katılıma engel 
istisnai durumlarda aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir: 
 Dilekçe (www.teknofest.org sayfasında yayımlanan örneğe uygun 

olarak) 
 Teslim tutanağı (www.teknofest.org sayfasında yayımlanan örneğe 

uygun olarak) düzenlenir (Mevcut ve yeni takım kaptanı tarafından 
imzalanır.) 

 Destekten yapılan harcamaların faturaları ve varsa kalan tutarın yeni 
takım kaptanına aktarıldığına dair dekont, 

 Yeni takım kaptanı tarafından imzalanan taahhütname, 
 Dilekçe, teslim tutanağı, faturalar ve taahhütnamenin taranmış hali, 

www.teknofest.org sayfasındaki ilgili alana yüklenir ve   
rute.hyperloop@tubitak.gov.tr e-posta adresine gönderilir. Dokümanların 
ıslak imzalı nüshaları ise TÜBİTAK RUTE R1 Blok, Barış Mah. Dr. Zeki 
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Acar Cad. No:1 Gebze/KOCAELİ adresine posta yolu ile gönderilir. 
Değişiklik talebi, tüm belgelerin RUTE tarafından onayından sonra 
başvuru sisteminden “Üyeyi çıkar” seçeneğini tüm üyelerin kabul 
etmesiyle gerçekleşir.  

 Takımlardaki üye değişiklikleri ise yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar 
takım kaptanı tarafından başvuru sistemi üzerinden yapılabilir. Değişiklik, takım 
kaptanının talebi ve üye öğrencilerin e-postalarını onaylamaları ile gerçekleşir. 
Kaydı yapılan öğrenci, 18 yaşından gün almamış ise veli/vasi imzalı 
Muvafakatname’nin taranmış hali www.t3kys.com sistemine yüklenir.  
 

A.4. Eğitim Programı 
Eğitim Programı, çevrim içi videolar veya yüz yüze eğitim yoluyla gerçekleştirilir. Video 
eğitimlerinde teknik kurallar yanında idarî kurallara da yer verilir.  

Eğitim programı kapsamındaki detaylar ilerleyen süreçte belirlenecektir ve takımlarla 
paylaşılacaktır. Eğitim içeriğinde takımların ihtiyacına göre ekleme olabilir. Bu durumda 
gerekli bilgilendirme takımlara eğitim programı döneminde yapılacaktır. 

 

A.5. Rapor ve Değerlendirme Süreci 
 1 adet teknik tasarım raporu teslim edilecektir. Raporda ilgili başlıklarda istenen 

teknik bilgiler ayrıntılı olarak aktarılmalıdır.  
 Rapordaki her bir başlık için puan detayları rapor şablonunda belirtilecektir.  
 Rapor hazırlama kılavuzu www.teknofest.org sayfasından yayımlanır.   
 Rapor, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Tüm rapor içeriğinde tek bir 

dil kullanılması zorunludur.  
 Rapor, belirtilen tarihler arasında en fazla 60 MB büyüklüğünde ve PDF 

formatında başvuru sistemine yüklenir. Aksi durumda takım, yarışlardan elenir. 
 Rapor, A4 formatında, 12 punto, Arial, satır aralığı 1.15 ve alt-üst ve yan 

kenarları 2.5 cm olacak şekilde, en fazla 200 sayfa olacak şekilde 
hazırlanmalıdır. 

 Rapor, alanlarında uzman DDK üyelerince belirtilen bilimsel ve teknik kriterler 
kapsamında değerlendirilir. Tüm DDK üyelerinin puanı toplanarak takımın 
puanı belirlenir. TÜBİTAK tarafından belirlenecek puanın altında alan takımlar 
yarıştan elenir. 

 Raporda başarılı olan takımlar, www.teknofest.org  sayfasından duyurulur. 
 Raporda intihal, kopyalama vb. etik ihlalinin tespiti durumunda, rapor 

değerlendirilmeye alınmaz ve takım yarışmadan elenir. Aynı 
üniversite/kulüp/topluluk vb. kurum başvurularında bu kural kategori/yarış 
gözetmeksizin uygulanır.  

 Rapor puan sonuçları açıklandıktan sonra sonuçlara itiraz etmek isteyen 
takımların kaptanlarının itiraz ve gerekçelerini yazılı olarak iletmesi 
gerekmektedir. İtirazlar www.t3kys.com adresinden alınmaktadır. İtirazlar, 
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Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuçlar 
takımlara e-posta ile bildirilir. Sonuçlara ikinci kez itiraz edilemez.   

 Takımlar itirazlarını rapor puan sonuçları açıklandıktan sonra TEKNOFEST 
tarafından iletilecek tarihe kadar yapmak zorundadır. Aksi durumda itirazlar 
değerlendirilmeye alınmamaktadır. 

 

 A.5.1. Teknik Tasarım Raporu 
 
Teknik Tasarım Raporu aşağıdaki başlıkları içermelidir. Her başlık için limit puanlar 
alttaki tabloda verilmiştir. 
 

Teknik Tasarım Raporu 
Kapsül tasarımı, analizleri ve üretim aşamaları  10 
Kapsül güç tüketimi ve enerji kaynakları  10 
Kapsül navigasyon sistemi ve sensör bilgileri  10 
Kapsül levitasyon sistemi 30 
Kapsül itki ve stabilite sistemi  10 
Kapsül fren sistemi ve öngörülen kapsül hız profili   10 
Kapsülün ısıl dağılım, aerodinamik ve vakum analizleri   20 
Kapsül güvenlik ekipmanları ve devreye girme prosedürleri 10 
Haberleşme ve görüntü aktarımı 20 
Hyperloop teknolojisi ile ulaşılabilecek teorik maksimum hız hesabı 10 
Bütçe Tablosu 10 

 TOPLAM: 150 
 
  
Başvuru numarası, takım ismi, takım üyelerinin ve danışmanların bilgisini içeren 
güncel liste 

Rapor şablonunda yer alan ilgili kısımda takım ismi ve takım üyelerine ve 
danışmanlarına ait bilgiler ile doldurulur. Başvurudan rapor teslimine kadar olan 
süreçte takım üyelerinde herhangi bir değişiklik olduysa bu durum dikkate alınarak 
tablo güncel bilgilerle doldurulur.  

No İsim-Soyisim Üniversite ve Bölüm Sınıf Üye Rolü 
1    Danışman 
2    Kaptan 
3    Üye 
4    Üye 
5    Üye 
6    Üye 
7    Üye 
8    Üye 
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I. Kapsül tasarımı, analizleri ve üretim aşamaları 
Araç özellikleri özet tablosu 

Yarışma aracına ait güncel bilgiler ile aşağıdaki tablo doldurulur. 

Özellik Birim Açıklama 

Uzunluk  mm Kabuk dahil max. uzunluk 

Genişlik mm Kabuk dahil max. genişlik 

Yükseklik mm Kabuk dahil max. yükseklik 

Kapsül Ağırlığı kg  

Şasi & Kabuk Malzeme Malzeme tipi  

  Fren Pabucu Sertlik HRC  

İtki Sistemi 
Lineer Motor, Basınçlı Tüp, 

diğer 
 

Elektrik Motor Tipi  

Elektrik Motor Gücü kW  

Basınçlı Tüp Sayısı, Tipi  Adet  

Batarya Nominal Voltajı V  

Batarya Nominal Gücü Wh  

Haberleşme Tipi  
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Genel tasarım detaylarının ve analizlerinin yer aldığı bu bölümde yapılan çalışmalar 
görseller ile desteklenerek detaylı olarak açıklanmalıdır. Kapsülün tasarım ve analiz 
çalışmaları ile ilgili en az aşağıdaki başlıklar ile ilgili açıklamalar beklenmektedir. 

a. Kapsül detaylı tasarım özeti 

 Kapsülün arka kısmında yer alması gereken bağlantı aparatının 3 
boyutlu CAD data görseli ile desteklenen konum bilgisi, teknik resmi ve 
montaj detayları.  

 Ağ Erişim Modülünün araç içerisindeki konumu, montaj detayları ve 
kablo yolları ile ilgili bilgiler. 

 Alt sistemlerin araç içerisindeki konumlarının 3 boyutlu CAD data 
görselleri ile desteklenerek gösterilmesi ve açıklanması. 

 Şase ve kabuk ile ilgili yapılan çalışmaların 3 boyutlu CAD data görselleri 
ile desteklenerek gösterilmesi ve detaylı olarak açıklanması. 

 Kapsülün çalışmadığı zaman fiziksel olarak iterek tünel içerisinde 
hareket edebilmesi için yapılan çalışmalar. 

 
b. Kapsül boyutları 

 Kapsül boyutlarının teknik resim formatında gösterilmesi. 
 Boru çapı, tüm yasak alanlar ve ekipman alanı dikkate alınarak boru 

kesiti tasarımı ve bu kesit içerisinde kapsülün gösterimi.  
 

c. Kapsülün diğer kısıtlar ile birlikte aerodinamik açıdan en uygun geometri ile 
tasarlanması beklenmektedir. Bunun için analitik yaklaşımlardan başlanarak 
CFD ile desteklenen bir tasarım sürecinin izlenmesi ve detaylı raporlanması 
istenmektedir. Bu kapsamda;  

 izlenen yöntem, geometri ve analiz için gerekli ağ yapıları 
oluşturulmalıdır.   

 kullanılan ayrıklaştırma ve çözüm yöntemleri ile seçilen türbülans 
modelleri açıklanmalıdır.  

 sürüklenme kuvveti (drag force) ve kaldırma kuvveti (lift force) hesapları 
ve çıkarımları raporlanmalıdır. 
 

d. Kapsül ağırlığı  

 Kapsülün toplam ağırlığının alt sistemleri ile birlikte detaylı olarak 
belirlenmesi. 

 Alt sistemlerin araç içerisindeki konumlarının şematik olarak ağırlık 
merkezleri ile birlikte gösterimi. 

 Kapsülün ağırlık merkezinin gösterimi ve ağırlık merkezi konumunun 
uygunluğunun değerlendirilmesi. 
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f. Kapsül malzemeleri 

 Kullanılan malzemelerin türleri, kullanım yerleri ve tercih sebepleri ile ilgili 
bilgiler. 
 

g. Yapısal Analizler 

 Kapsüle etki eden kuvvetlerin büyüklükleri ve yerleri gösterilmelidir (CFD 
analizlerinden elde edilen veriler de dahil)  

 Sabitleme detayları gösterilmelidir. 
 Kullanılan malzemelerle ilgili bilgi verilmelidir. 
 Kullanılan eleman tipleri ile ilgili bilgi verilmelidir. 
 Ağ yapısı gösterilmelidir. 
 Analiz sonuçları yorumlanarak raporlanmalıdır. 

 
h. Üretim aşamaları 

Takımların kapsülü nasıl ürettikleri ve üretim esnasındaki aşamaları açıklaması 
beklenmektedir. Üretim ve montaj aşamalarından görseller, üretim planı, parça, 
sistem ve kapsüle ait teknik resimler ve videolar (link verilebilir) bu başlık altında 
detaylandırılmalıdır. Üretimin takımlara özgü olması beklenmektedir. Üretim 
maliyeti ve metodunun detaylı bir şekilde açıklanması beklenmektedir. 

 

II. Kapsül güç tüketimi ve enerji kaynakları  
Bu bölümde yarışmada kullanılacak kapsül içerisindeki enerji tüketen tüm alt 
bileşenlerin tükettiği ortalama ve maksimum güç değerleri verilmeli, sistemin öngörülen 
çalışma koşullarında tüketeceği toplam enerji hesaplanmalıdır.  

Hesaplamalar yapıldıktan sonra güç ve enerji değerleri tablodaki gibi listelenmelidir. 

Bileşen Maksimum güç [W] Ortalama güç [W] Toplam enerji [Wh] 
Alt sistem 1    
Alt sistem 2    
…    
Alt sistem n    

Bu bölümde yapılan hesaplamalara göre tasarlanan batarya paketinin özellikleri 
verilecektir. İki bölüm içerisindeki bilgilerin birbiriyle örtüşmesi gerekmektedir. 

Takımların kapsülün hareketini sağlamak için kullanacakları enerji kaynakları ile ilgili 
bilgileri açıklamaları beklenmektedir. 

Bu bölümde batarya özelinde aşağıdaki detayların bulunması beklenmektedir. 

a. Batarya paketinin fiziksel özellikleri  
 Boyutlar ve 3 boyutlu çizim 
 Kapsül içerisindeki yerleşimi 
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 Kullanılan malzemeler ve özellikleri 
b. Batarya paketinin elektriksel özellikleri 
 Bataryada kullanılan hücrelerin kimyası ve elektriksel özellikleri 
 Bataryada kullanılan hücrelerin sayısı, bağlantı konfigürasyonu 
 Bataryanın enerji ve güç değerleri (maksimum çıkış gücü, maksimum şarj 

gücü vb) 
c. Güvenlik 
 BYS özellikleri 
 Sıcaklık sensörlerinin yerleşimi 
 Güvenlik ekipmanları (kontaktör, sigorta vb.) 
 Güvenlik algoritması detayları. 

Yarışma alanında bir faz 220 V AC, 50 Hz şebeke gerilimi hattı olacaktır. Kapsüllerin 
kendi şarj cihazları/dönüştürücüleri ile gelmeleri gerekmektedir. Bu nedenle raporda 
kullanılacak şarj cihazı hakkında da yeterli bilgilerin bulunması beklenmektedir. 

Kapsülün hareketi için basınçlı tank kullanacak olan yarışmacıların İtki Sistemi 
başlığında belirtilen basınçlı kap gereksinimlerini karşılaması beklenmektedir. 

 
III. Kapsül navigasyon sistemi ve sensör bilgileri 

Yarışmacı ekiplerin geliştirdikleri kapsüllerin ortalama hız ve konum bilgilerini elde 
etmelerine yardımcı olacak sistem bu kısımda anlatılmaktadır. Elde edilen bu bilgilere 
göre kapsülün fren mesafesine karar verilebilecektir. 

Yarışma için belirtilen tünel uzunluğu 208 m’dir. Bu uzunluğun ilk 5 metrelik mesafesi 
kapsülün tünele yerleştirilmesi için ayrılmıştır, kalan son 17 metrelik mesafe ise yarış 
sonunda duramayan araçlar için ayrılmıştır ve herhangi bir hız ve konum bilgisi 
alınmayacaktır. Arada kalan 186 metrelik mesafe ise yarışmacı takımların hızlanıp 
durmaları için gerekli olan alan olmuştur. Bahsedilen düzen için Şekil 1’deki grafik 
incelenebilir. 

 

Şekil 1: Tünel Yarış Alanı 

Hyperloop yarış parkurunda (tünel girişinden 5 m sonra) ilk 6 metrelik bölgeden sonraki 
her 4 metrelik mesafede bir, 5 cm kalınlığındaki bir reflektör şerit ile tünel içi çevresel 
olarak kaplanacaktır. Her bir reflektör şerit tünelin üst 180 derecelik (saat 9-3 yönü) 
kısmına yerleştirilecektir. Şekil 2’de boru kesitini temsil eden bir görüntüdeki reflektör 
yerleşimleri görülebilir. Bahsedilen reflektör kırmızı renkli mikro-prizmatik yansıtma 
özelliğine sahip olacaktır. 

Hyperloop yarış parkurunun ilk 86 metreden sonraki, son 100 metrelik mesafesindeki 
her bir reflektör şeridin yerleştirileceği 180 derecelik alan, 90 derecelik iki kısma 
ayrılacaktır. Tünelin sağ kısmında kalan 90 derecelik alan kırmızı şerit olmaya devam 
ederken sol kısmında kalan 90 derecelik alan sarı renkteki bir reflektör şerit ile 
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kaplanacaktır. Son 100 metrelik bu mesafede şeritlerin renkleri değiştirilecektir. Kırmızı 
reflektör şerit için belirtilen mikro-prizmatik özellik, sarı reflektör için de aynı olacaktır. 
Böylelikle tünel içerisinde kullanılan sarı ve kırmızı reflektörlerin her ikisi de mikro-
prizmatik özellikte olmuştur. 

Son 100 metrelik mesafeye girildiğindeki ilk 4 metrelik sıklık, 20 adet 5 santimetrelik 
aralıklara bölünecektir. Bahsedilen bu 4 metrelik mesafenin kalan 2,05 metresi şeritsiz 
olacaktır. Bu şekilde yerleştirilen reflektör şeritler, tünelin son 100 metresine girildiğini 
işaret edecektir. 

Benzer şekilde son 48 metrelik mesafeye girildiğindeki ilk 4 metrelik sıklık, 10 adet 5 
santimetrelik aralıklara bölünecektir. Kalan 3,05 metrelik mesafe şeritsiz olacaktır. Bu 
şekilde yerleştirilen reflektör şeritler, tünelin son 48 metresine girildiğini işaret 
edecektir. 

Bütün tünel içi aydınlatma standart oda seviyesinde beyaz renkte tünelin üst kısmından 
yapılacaktır. Tünel iç rengi siyahtır. Reflektör yerleşimine ait detaylı gösterim Şekil 3’ 
de görülebilir. 

Hız ve konum bilgisi eldesi için; altyapıda yapılacak çalışmalara bağlı olarak 
şartnamede gerekli güncellemeler yapılarak indüktif bir yöntem alternatifi de 
sunulabilecektir. 

Kapsül Navigasyon Kuralları: 
 Yarışmacı ekiplerin Şekil 3’de gösterilen renkli reflektörleri kullanarak tünel 

içinde tasarladıkları kapsüllerin konumlarını ve hızlarını anlık olarak 
belirlemeleri beklenmektedir.  

 Reflektör sayma işleminde kullanılacak sensör/sensörler, yarışmacı ekiplerin 
tercihlerine bırakılmıştır.  

 Ekiplerin belirttiği en yüksek hız bilgisinin, TÜBİTAK RUTE’nin ölçtüğü hız 
bilgisiyle ±%5 oranında örtüşmesi beklenmektedir. 

 

Teknik tasarım raporunda kapsül navigasyon sisteminde kullanılacak olan 
sensör/sensörlerin detaylı bilgisi, reflektör şerit okurken ölçümün kaçırılması gibi 
durumlarda nasıl bir yol izleneceği, kapsül hız ve konum bilgilerinin nasıl elde 
edileceğinin detaylı anlatılması beklenmektedir. Takımların aşağıdaki maddeleri göz 
önünde bulundurarak detaylı bilgileri vermeleri gerekmektedir. 

 Navigasyon sistemi için seçilen sensör/sensörler ‘e ait özellikler. 
 Sıcaklık sensörü gibi diğer sensör/sensörlere ‘e ait özellikler.  
 Navigasyon sistemi için kullanılacak olan sensör/sensörlerin tünele göre 

yerleştirilme açısı, kapsül üzerinde yerleştirilme konumu, tünel çeperine olan 
uzaklığı ve sensör/sensörlerin maksimum çalışma mesafesi bilgisinin tablo 
olarak aktarılması. 
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 Navigasyon sistemi için kullanılacak olan sensör/sensörlerden elde edilen 
verilerden oluşan bilgilerin tipi(ferkans, dalga boyu, dijital değer, renk bilgisi vb.) 
ve bu bilgilerin hız ve konuma nasıl dönüştürüleceği.  

 Reflektör şerit okuması için kullanılacak olan sensör/sensörlerin, reflektör şeridi 
okuyamaması durumunda izlenecek yolun blok diyagramı. 

NOT: Bu konularda verilen resim ve tablolara ait bilgilerin açıklanması ve 
yorumlanması (istediğiniz performansı sağlaması ve avantajı vb.) beklenmektedir. 

Ölçüm yöntemi detayları paylaşılacaktır.  
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                                                                                                       Şekil 3: Reflektör Detaylı Gösterimi        

 

 

                                                                             

Şekil 2: Reflektör Yerleşimi 
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IV. Kapsül levitasyon sistemi  

Takımlardan, levitasyon  (askılama) yapacak iseler nasıl yapmayı planladıklarını bu 
başlık altında açıklamaları beklenmektedir. Teknik Tasarım raporunda takımlardan 
askılama sistemi ile ilgili aşağıda belirtilen bilgiler beklenmektedir. 

 Sisteme gelen yüklerin hesaplanması (askılanması gereken toplam ağırlık 
hesabı, dinamik yükler vb.) 

 Askılama yönteminin belirlenmesi (lineer hallbach dizisi, döner hallbach dizisi, 
basınçlı hava vb) ve neden bu yöntemin tercih edildiğinin anlatılması 

 Lineer hallbach yapısı kullanılacaksa hızlanma, askılama ve yavaşlama 
stratejisi 

 Askılama sisteminin boyutlandırılması (toplam kaldırma kuvveti, kaldırma 
yüksekliği vb) 

 Tasarım, hesaplamalar ve analizler (elektromanyetik analizler ya da akışkan 
analizleri (basınçlı hava için)) 

 Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi (analiz sonuçlarında elde edilen 
değerlerin isterleri sağlayıp sağlamadığının incelenmesi) 

 Levitasyon sisteminin raylarda oluşturacağı ısınma miktarı ve analizi 
 Test sonuçları (opsiyonel) 
 Üretim görselleri (opsiyonel) 

Yapılan hesaplamalar ve analizler burada detaylı şekilde anlatılmalıdır. Analiz 
sonuçlarının isterlere uygunluğu belirtilmelidir. Levitasyon sisteminin tünel raylarına 
zarar vermeyeceği (sürtünme vb. durumlar) gösterilmeli ve tünel raylarında 
oluşturacağı ısınmalar raporda belirtilmelidir. Levitasyon sistemi, kılavuz ve taşıyıcı 
raylarda 30°C’den fazla sıcaklık artışına neden olmayacak şekilde tasarlanmalıdır, 
gerekiyor ise soğutma sistemi entegre edilmelidir. Levitasyon sisteminden kaynaklı 
raylar ve kılavuzda oluşacak sıcaklık artışının hesaplaması raporda ayrıntılı olarak 
verilmelidir.  

Levitasyon sisteminde 3D yazıcıdan üretilen parçaların kullanılması tavsiye 
edilmemektedir. Özellikle döner diskli yapıları kullanacak takımların levitasyon 
sisteminde kullanılacak parçalar için herhangi bir güvenlik tehlikesine yol açmayacak 
şekilde (parça kopması, fırlaması vb.)  gerekli önlemlerin alındığı ve ilgili parçaların 
etrafının kapatılmış olduğu gösterilmelidir. 

V. Kapsül itki ve stabilite sistemi 

İtki sistemi tasarımında takımlar sistemleri için gerekli yükleri hesaplayacaklardır ve itki 
istemi için gerekli kuvvet, hız boyut vb gibi parametreler belirtilecektir. Ardından itki 
sistemi için kullanılacak yöntem belirlenecektir. 

Lineer motor ile itki sağlayacak takımlar: 

 Hesaplanan yüklere bağlı olarak motor isterleri (kuvvet, hız, gerilim vb) 
belirlenecektir. 
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 Boyut, hacim, ağırlık vb gibi sınırlar varsa belirtilecektir. 
 Lineer motor elektriksel ve elektromanyetik tasarım ve analizlerini 

anlatılacaktır. 
 Motor termal analizleri ve soğutma yöntemi anlatılacaktır. Motorların raylarda 

oluşturacağı sıcaklık artışlarının 30°C’i aşmadığı hesaplama ile gösterilecektir. 
 Lineer motor mekanik analizleri anlatılacaktır. 
 Lineer motor hazır alınacaksa motor seçiminin (güç, gerilim, kuvvet vb.) nasıl 

yapıldığı anlatılacaktır. 

Basınçlı gaz itki sistemi ile kapsüllerini hareket ettireceğini belirten takımlar; “B. 
TEKNİK KURALLAR” ana başlığının “B.2.5. Kapsülün İtki Sistemi” alt başlığında yer 
alan açıklamaları ve gereklilikleri karşılayacak biçimde aşağıdaki maddelerde belirtilen 
unsurları raporlamalıdırlar. 

 Kullanmayı planladıkları basınçlandırılmış gaza ait (gazın kimyasal bileşimi, 
sıkıştırılmış haldeki sıcaklık ve basınç değerleri ile hacmi) teknik özellikler, 

 Yarış alanına getirilecek gazın sertifikası (takımlar kullanmayı planladıkları 
yeterli miktarda ve sertifikalı gazı kendileri temin edecekler ve yarış alanında 
yarış öncesinde tesis edilmiş olacak güvenli alana yine kendileri getirmelidir. 
Sistemlerindeki kaplara dolumu için gerekli destek sağlanacaktır.) 

 Sistemini anlatan 2 boyutlu akışkan diyagramı (tesisat çizimi) 
 Kullanılacak elemanların (basınçlı kap, vana, manometre, elektromanyetik valf, 

elektronik basınçölçer, elektronik sıcaklık ölçer, akümülatör, lüle vb.) teknik 
detaylarını içeren liste (hazır olarak piyasadan tedarik edilecekse üreticinin 
belirttiği teknik detayları gösteren belgeler), 

 Basınçlı kabın, akümülatörün (kullanılacaksa), boruların, sızdırmazlık 
elemanlarının, kapsüle bağlantı parçalarının ve lülenin ve/veya nozülün; analitik 
ve ayrıca nümerik veya sonlu elemanlar & hacimler yöntemleriyle 
gerçekleştirilmiş mühendislik hesaplamaları (akışkanlar mekaniği, ısı ve 
mukavemet hesaplamaları) ile imalât teknik resimleri, 

 Sistemin montaj teknik resmi ve malzeme listesi, 
 Sistemdeki basınçlı kap için TNT eşdeğerliği ve patlama mesafe miktarı 

hesaplamaları, 
 Sistemin atölyeden yarış sahasına kadar taşınmasına ait senaryo ve bu taşınma 

sürecinde ortaya çıkabilecek harici mekanik ve/veya ısıl yüklerin sisteme 
etkimeyeceğini gösterecek plan ve bu planın işlerliğinin kontrolü için 
alınabilecek önlemler (fikstür vb. sabitleme aparatları, sıcaklık ölçer, basınç 
ölçer, ivme ölçer vb. aletlerden veri toplanması, alınan verilerin kayıtları gibi). 

Burada bahsedilenler dışında bir yöntem kullanacak takımlar kullanacakları yöntemi 
detaylarıyla anlatacaktır. Ayrıca uygulayacakları yöntemin altyapıya zarar 
vermeyeceğini göstermeleri (hesaplamalar ve analizler ile) gerekmektedir. 
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Takımların kapsülün ray üzerinde ilerlerken stabilitesini nasıl sağlayacağını 
açıklamaları beklenmektedir. Teknik Tasarım raporunda takımlardan tasarlayacakları 
stabilite sistemi ile ilgili aşağıda belirtilen bilgiler beklenmektedir. 

 Sisteme gelen yüklerin hesaplanması (araç yanal yükler, dinamik yükler vb.) 
 Stabilite yönteminin belirlenmesi (lineer hallbach dizisi, döner hallbach dizisi, 

basınçlı hava, tekerlek vb) ve neden bu yöntemin tercih edildiğinin anlatılması 
 Stabilite sisteminin boyutlandırılması 
 Tasarım, hesaplamalar ve analizler (elektromanyetik analizler ya da akışkan 

analizleri (basınçlı hava için)) 
 Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi (analiz sonuçlarında elde edilen 

değerlerin isterleri sağlayıp sağlamadığının incelenmesi) 
 Stabilite sisteminin raylarda oluşturacağı ısınma analizi 
 Test sonuçları (opsiyonel) 
 Üretim görselleri (opsiyonel) 

Kılavuzlama, elektromanyetik ya da teker vb. yapılarla yapılabilir. Kılavuzlama sistemi 
aktif ya da pasif olabilir. 

Takımlar kapsüllerinin kılavuzlanması için tünel içerisindeki rayı kullanabilir; ancak 
takımların sistemleri raya mekanik zarar vermemelidir. Tekerlek vb. kullanacak 
takımların tekerlekleri raya fiziksel zarar vermeyecek (ezme, aşındırma vb.) 
malzemeden seçilmiş olmalıdır. Elektromanyetik kılavuzlama kullanacak takımların 
kılavuzlama sistemlerinin ray üzerinde oluşturacakları sıcaklık artışı 30°C’i aşmadığını 
göstermeleri gerekecektir (hesaplanarak raporlanmalıdır). 

 

VI. Kapsül fren sistemi ve öngörülen kapsül hız profili 

Takımlar, frenleme sistemlerinin tasarım ve üretim adımlarını net bir şekilde 
tanımlamalarıdır. Tasarım ve hesaplamaları detayları ile vermelidirler. Takımlardan 
aşağıdaki tasarım özelliklerini tanımlamaları ve hesaplamaları beklenmektedir. 

 Sistemde yer alan tahrik elemanlarına bağlı olarak Hidrolik/Manyetik/Pnömatik 
hatlara ait devre şeması, 

 Frenleme mesafesi, süresi, frenleme esnasındaki ivme değerleri ve bu 
hesaplamalara ait Hız/Zaman, Mesafe/Zaman grafikleri, 

 Fren sisteminin tüm elemanlarını içeren mekanik parçaların tasarım detayları, 
 Frenleme süresince etki edecek kuvvet hesapları, iletim hatlarında meydana 

gelecek basınç değerleri,  
 Frenleme boyunca ray ile temas halinde olan parçalarda oluşacak sıcaklık ve 

bu elemanlar tarafından raylara iletilen ısı değeri 

Fren sisteminde yer alan mekanik parçaların tasarımı ve standartlar dışında kullanılan 
elemanlara ait analizler raporda yer almalıdır.  



HYPERLOOP GELİŞTİRME YARIŞMASI                                                                                                    20 / 49 

 

                                                                                                                                                            
 

Yarış boyunca öngörülen kapsül hız profiline ait senaryolar simülasyon ortamında 
gerçekleştirilmelidir. Kapsülün tünel içindeki hareketi boyunca her bir anını kapsayacak 
Hız/Zaman, Mesafe/Zaman grafikleri verilmelidir. Acil durum anında maksimum 
frenleme performansı göz önüne alınarak acil durum senaryosu oluşturulmalı ve ilgili 
Hız/Zaman, Mesafe/Zaman grafikleri verilmelidir.  

VII. Kapsülün ısı dağılım, aerodinamik ve vakum analizleri 

Kapsülün termal yönetimine dair aşağıdaki kısımlar açıklanmalıdır: 

a) Isıl Analizler 
 Kapsülün tünel içinde ve dışında hareketi halinde oluşacak ısıl yük sonrası kritik 

alt sistemlerde oluşacak en yüksek sıcaklıkların hesaplanması ve analiz 
edilmesi beklenmektedir.  

 Yüksek sıcaklıkların gözlemlenmesi durumunda alınan önlemlerin açıklanması 
beklenmektedir. 

 Tünel içerisi vakumlanabileceği için termal yönetimin de vakumlu ortamda 
çalışmaya uygun olması gerekmektedir. Takımlar ekipmanlarının (motorlar, 
sürücüler, batarya vb. ısı üreten bileşenler) vakum altında soğutulmasından 
sorumludur. 

b) Vakum İvmelenme ve Dayanım Analizi 

 Kapsülün vakum altında elektronik komponentler, batarya ve gerek görülen alt 
sistemler ile birlikte dayanım analizinin yapılması ve sonuçların detaylı olarak 
açıklanması beklenmektedir.  

 Özellikle basınçlı tüp vb. gibi ürünler kullanan takımlarının hesaplamalarını 
vakumlu çalışmaya göre yapması gereklidir. 

 Kapsülün frenleme durumu için yapısal analizinin yapılması ve sonuçların 
detaylı olarak açıklanması beklenmektedir. 

 

VIII.  Kapsül güvenlik ekipmanları ve devreye girme prosedürleri 

a.  Kapsülün yarış alanı içindeki platformlara koyulabilmesine imkân sağlayacak 
kaldırma aparatlarının ölçüleri ile birlikte kapsül üzerindeki yerlerinin belirtilmesi 
gerekmektedir. 

b. Kaldırma aparatları kullanılarak kapsülün kaldırılması sırasında ağırlık 
merkezinin dikkate alınması ve kapsülün dengeli bir şekilde taşınabilmesi mümkün 
olmalıdır. 

c. Kaldırma aparatları montajlanabilir tipte olabileceği gibi kalıcı aparatlar şeklinde 
de olabilecektir. Montajlanabilir olması durumunda ek aparatların yarışmacılar 
tarafından tedarik edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 
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d. Ağırlığı 80 kg ve daha az olan kapsüller elle taşınabilecektir. Bu durumda kişi 
başına izin verilen maksimum ağırlık kaldırma sınırı 20 kg olacaktır. Bu kapsüller 
üzerinde her kişi için açıkça işaretlenmiş kaldırma noktaları bulunmalıdır. 

e. Aracın genel fren sistemine ek olarak acil durumlarda ani durdurma amacıyla 
devreye girmesi planlanan acil fren sisteminin detayları belirtilmelidir.  

f. Aracın genel fren sistemi acil durdurma amacıyla da kullanılıyor ise bu durum 
özellikle belirtilmelidir. 

g. Fren sistem(ler)inin nasıl aktive edildiği belirtilmelidir. Acil fren sistemi 
aktivasyonu için ana enerji kaynağı haricinde ikinci bir enerji kaynağı kullanılmalıdır. 

h. Kapsülün tamamında ve her bir alt sisteminde yaşanabilecek tüm 
arıza/problemler listelenmeli ve bu arıza/problemlere ilişkin aksiyon planları tablo 
şeklinde belirtilmelidir. 

i. Kapsülün genel durumunun izlenmesini sağlayan ve tüm alt sistemlerin düzenli 
bir şekilde çalıştığının sensörlerden alınan veriler ile birlikte görüntülenebildiği bir 
kontrol arayüzüne sahip olması beklenmektedir.   

j. Kapsülün tüm enerjisinin kesilmesi veya kontrol bilgisayarı ile olan bağlantısının 
kopması durumlarında uygulanacak prosedürün açıklanması beklenmektedir. 

k. Kapsül ana enerji kaynağı batarya yönetim sistemi ile takip edilmeli ve limit 
değerlere ulaşıldığında sistemin güvenli moda alınmasını sağlayacak komponentleri 
bulundurmalıdır. Batarya yönetim sistemi bulunmayan enerji kaynaklarını barındıran 
kapsüllerin tünele girişine izin verilmeyecektir. 

l. Basınçlı tüp bulunduran kapsüllerde basıncın yükselmesi durumunda deşarjına 
imkân sağlayan relief valf elemanı bulunmalıdır. Bu elemanın bulunmadığı veya 
sistemdeki fazla basıncın tahliyesine imkân sağlayan bir donanımın bulunmadığı 
kapsüllerin tünele girişine izin verilmeyecektir. 

m. Tüneldeki basıncın ani değişikliği durumunda kapsülün sağlam kalabileceğinin 
açıklanması beklenmektedir. 

n. Kapsül acil durdurma komutunun uygulanma prosedürünün açıklanması 
beklenmektedir. Acil durdurma prosedürünün devreye girme, devreden çıkma veya 
kademeli olarak şiddetini artırma yönünde aksiyonlar gerçekleştirip 
gerçekleştirmediğine ilişkin detaylar sunulmalıdır. 

o.  Kapsül üzerinde oluşabilecek bir yangının söndürülmesine yönelik olarak 
yerleştirilen bir sistem bulunması ekstra değerlendirme puanı alınmasını sağlayacaktır. 
Böyle bir sistemin bulunmaması tünele giriş için engel teşkil etmemektedir. 

p. Takımların, kapsülün güvenli bir şekilde hızlanma, frenleme ve durma 
senaryolarını, tünele göre konumlarını da gösterecek şekilde hesaplamalarını 
paylaşmaları beklenmektedir. 
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r. Kapsülün tünel içinde hareketsiz kalması durumunda tünelden nasıl 
çıkarılacağına ilişkin araç üzerindeki donanım ve uygulanacak prosedürler hakkında 
bilgi verilmesi beklenmektedir. 

IX. Haberleşme ve görüntü aktarımı 

Kapsülün uzak kontrol bilgisayarı ile güvenli haberleşmesi için aşağıda verilen 
maddeler ışığında takımların detaylı bilgi vermesi beklenmektedir. 

a. TÜBİTAK RUTE tarafından her bir takıma yarışma günü verilecek olan AEM’ nin 
kapsül üzerine monte edileceği konum, kullanılıyorsa onaylı uzatma anteninin konumu 
ve kullanılıyorsa IPCam konumu  

b. AEM’ ye bağlanacak olan kapsül kontrol bilgisayarı ve kullanılıyorsa IPCam’ in 
kablaj bilgileri 

c. Kapsül bataryasından AEM’ ye sağlanacak güç kablosu ve konnektör bilgisi 

d. Kapsül şasisinden AEM’ ye bağlanacak ve eş potansiyel (şasi ground) 
oluşturacak kablo  

e. Kapsül kontrol bilgisayarı ve uzak kontrol bilgisayarı ağ konfigürasyonu  

f. Uzak kontrol bilgisayarı için geliştirilen kapsül kontrol yazılımında zorunlu olarak 
belirtilen parametreler, kapsül durdurma komutu ve haberleşme paket yapısı hakkında 
detay bilgi 

X. Hyperloop teknolojisi ile ulaşılabilecek teorik maksimum hız hesabı 

Bu başlıkta; hyperloop teknolojisi kapsamında bir kapsülün ulaşabileceği maksimum 
hızın mertebesi ve hesaplama yöntemleri özgün bir şekilde maksimum 2 sayfada ele 
alınmalıdır.  
 
XI. Bütçe tablosu 

Yarışma kapsamında yapılan harcamaları gösteren bütçe tablosu Teknik Tasarım 
Raporu’na adet ve birim fiyat bilgilerini gösterecek şekilde eklenmelidir. Yapılan ve 
yapılması öngörülen harcamalar tabloya dâhil edilmelidir. 
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A.6. Destekler 
Takımlar, kapsül üretimi için planladıkları satın alımlar için Bütçe Tablosu hazırlar. 
Önerilen bütçe; TÜBİTAK RUTE uzmanları ve DDK tarafından değerlendirilir, uygun 
görülmeyen kalemlerin çıkarılması, bütçenin azaltılması veya artırılması yönünde 
değişiklikler yapılarak onaylanan bütçe oluşturulur. Raporda başarılı bulunan takımlara 
destek aktarımı yapılır.  

Destek Kullanımı ve İadeler  

 Tüm mal/malzeme alımlarında ilgili malzemenin teknik özelliklerinin fatura 
ekinde bildirilmesi (teknik şartname, teknik katalog vb.) ve faturada adet/ebat 
yazılması gerekir.  

 Takım üyeleri tarafından yarış takvimi içerisinde, yarışa hazırlık amaçlı yapılan 
tüm harcamalar (kredi kartı ile yapılanlar dahil), hazırlık desteğinden karşılanır. 
Belgelendirilmeyen harcamalar kabul edilmez.  

 Takımlar, kapsüllerine ilişkin aldıkları her türlü tasarım, yapım, bakım, onarım, 
yedek parça ve malzeme alımı vb. tüm harcamalar için; mal/malzeme adı, fatura 
tarihi, firma adı ve tutar şeklinde liste oluşturur. Listenin altına “Piyasa fiyat 
araştırması yapılmıştır ve belirtilen mallar muayenesi yapılarak teslim 
alınmıştır.” ibaresi eklenir ve liste takım kaptanı tarafından imzalanır.   

 Fatura ve harcama belgelerinde, Takım Adı ve “Hyperloop Geliştirme 
Yarışması” ifadeleri de yer alır. Düzenlenen belge üzerinde söz konusu ifadeler 
bulunmuyorsa, takım kaptanı tarafından eklenerek belge imzalanır.  

 Tüm faturalar takım kaptanı tarafından tek bir e-posta içerisinde yarışma 
haftasından sonra TEKNOFEST festivalinden önce 
rute.hyperloop@tubitak.gov.tr adresine gönderilecektir. Tarihler kesinleştiğinde 
takım kaptanları ile e-posta üzerinden paylaşılacaktır.  

 Takım kaptanı belgelerin asıllarını on (10) yıl süre ile muhafaza etmekle 
yükümlüdür.  

 TÜBİTAK, 30 Mayıs 2023 tarihine kadar sisteme gerekli belgeleri yüklemeyen, 
muhafaza etmeyen, yarış kapsamı dışında harcama yapan takım kaptanından, 
ilgili tutarı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
51’inci maddesi gereği belirlenen gecikme zammı oranında faiz uygulayarak 
talep etme hak ve yetkisine sahiptir.  

 Takımlar destek miktarlarının iadesi koşuluyla süreç içerisinde yarıştan geri 
çekilebilirler. Takım kaptanı imzalı geri çekilme dilekçesi 
rute.hyperloop@tubitak.gov.tr e-postasına gönderilir. Başvurusu kabul edilmiş 
ve destek aktarılmış takımın, yarıştan geri çekilmesi ve bu durumu TÜBİTAK’a 
bildirmesi durumunda, takıma verilen desteğin tamamı 30 Eylül 2023 tarihine 
kadar TÜBİTAK RUTE’nin TR29 0001 0020 8592 1917 6150 39 IBAN 
numarasına “Yarış Adı” ve “Takım Adı” belirtilerek iade edilir. Aksi durumda 30 
Mayıs 2023 tarihinden sonra verilen desteğin tamamı, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’inci maddesi gereği faiz tutarı 
ile birlikte takım kaptanından tahsil edilir.  
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 DDK yapacağı değerlendirmeler sonucunda, aşağıda belirtilen durumlarda 
gönderilen hazırlık destek tutarlarının tamamının/harcanmayan tutarlarının 
tamamının, 30 Mayıs 2023 tarihinden sonra iade edilmesi durumunda ise 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesi 
gereği belirlenen gecikme zammı oranında uygulanacak faiz ile birlikte, kurum 
hesabına iade durumuna karar verir:  

I. Takımın yarıştan çekildiğini bildirmesi,  
II. Takımın teknik tasarım raporunu takvimde belirtilen tarihe kadar 

göndermemesi,  
III. Takımın teknik tasarım raporu ile yarışma haftası getirdiği kapsül arasındaki 

gerekçesi açıklanamayan uyumsuzluklar, 
IV. Verilen desteğin kapsülün imalat sürecinde kullanılmadığının 

değerlendirilmesi,  
V. Takımın yarış haftası alanda kayıt yaptırmaması, 

VI. Takımın yarış alanında teknik kontrole girmemesi,  
VII. Raporlarda etik ihlallerin olması (örneğin başka bir takımın raporundan alıntı 

yapılması veya raporların aynı/çok benzer olması),  
VIII. Takımın ödül alması durumunda yarış alanında ve TEKNOFEST alanında 

gerçekleştirilecek ödül töreni programına katılım sağlamaması,  
IX. Takımın desteği kapsüle harcadığının rapor, faturalar ve görsellerle 

ispatlanması/ispatlanmaması,  
X. Yarış sürecinde etik ihlali, teknik yetersizlik, sportmenlik dışı davranışlar 

nedeniyle DDK tarafından takımın yarıştan ihraç edilmesi. 

 

A.7. Ödüller 
Takımlar teknik tasarım raporu, yarışma öncesi kontroller ve yarışma başlıklarından 
aldıkları toplam puan tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme 
başlıkları ve puanların üst limitleri aşağıda tablo halinde mevcuttur. 1. ve 2. No’lu 
başlıkları başarıyla tamamlayarak tünelde yarışmaya hak kazanan ve tünelde 
ilerleyebilen takımlardan en yüksek puanı alan ilk 3 takım performans ödülü almaya 
hak kazanacaktır. Performans ödülü almaya hak kazanan takımlardan birinci takıma 
100.000 ₺, ikinci takıma 80.000 ₺ ve üçüncü takıma 60.000 ₺ ödül verilecektir. 

Test tünelini güvenlik prosedürlerine uygun olarak tamamlayan ve tünel içinde 120 
km/h hızı geçen en iyi takım, ilgili alanda düzenlenecek uluslararası bir yarışmaya 
katılmaya hak kazanması durumunda takımdan 8 kişinin yol masrafları karşılanacaktır.  
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Tablo 1: Değerlendirme Başlıkları ve Puanların Üst Limitleri 

No Değerlendirme Başlığı Puan Üst Limitleri 

1 Teknik Tasarım Raporu 150 

2 Teknik Kontroller 150 

3 Yarışma 300 

TOPLAM: 600 

  

Takımların yarışma öncesi kontroller ve yarışma başlığından alabileceği toplam puan 
hesaplanmasında kullanılacak formülasyon altta verilmiştir. 

 

Teknik Kontroller  
Kapsül Güvenlik 20 
Ölçü 10 
Hareket ve Frenleme 10 
Levitasyon Sistemi* 30 
İtki Sistemi 10 
Navigasyon Sistemi 20 
Haberleşme Sistemi 20 
Vakum Testi** 30 

TOPLAM: 150 
* Kapsül ile rapor uyumluluğu olmadığında verilen puan revize edilecektir. 

** Vakum testi yarıştan sonra, takımların tercihine bağlı olarak aşağıdaki tablo 
kapsamında gerçekleştirilecektir. 

Mutlak Basınç 
Değeri [bar] 

 

Puan Dağılımı 
Görsel Muayene / 

Dayanım 
Kapsül/Alt Sistem 

Fonksiyon 
Toplam 

0.25 10 20 30 
0.50 5 15 20 
0.75 2 8 10 

 

Yarışma 
Levitasyon 50 

Haberleşme 30 

Hız 150 

Konum 70 

Güvenlik Bölgesi* 0 

TOPLAM: 300 
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▫ Tünel içindeki her 1 metrelik ilerleme için 0.4 puan alınacaktır. 186. Metrelik 
ilerleme sonucunda maksimum 70 puan alınacaktır. 

▫ Tünel içindeki güvenlik bölgesi 186. Metrede olacaktır. Bu konumdan sonra 
duran araçlardan her metre için 3 puan eksilecektir.* 

▫ DDK uygun gördüğü takdirde limit puanlarda ve formülasyon değişiklik 
yapabilecektir. 
 

Ödül Aktarımı  

 Ödül alan takımların (varsa) danışmanının ve takım kaptanı dâhil tüm üyelerinin 
güncel IBAN bilgileri rute.hyperloop@tubitak.gov.tr adresine on (10) işgünü 
içerisinde bildirilir. IBAN numaralarına ödüller eşit oranda aktarılır. Eksik, yanlış 
veya başkasına ait hesaplara ödül tutarı aktarılmaz.  

 Ödüller, yarış haftasında başvuru sisteminde güncel kayıtlı üyelerin hesabına 
aktarılır. Süreç içerisinde sistem hatası vb. hatalar sebebiyle takımdan 
çıkarılamayan üyelerin olması durumunda ilgili üyelerden www.teknofest.org  
sayfasında yayımlanan feragat formu istenir. Feragat formu gönderilmeden ilgili 
takıma ödül aktarımı yapılamaz.  

 18 yaşını doldurmamış üyelerin IBAN’ının olmaması durumunda 
www.teknofest.org sayfasında yayımlanan veli/vasi hesabına aktarım için 
dilekçe gönderilir. 

B. TEKNİK KURALLAR  
B.1. Tünelin Özellikleri 
Test tüneli çelik tünel içerisinde beton üzerine yerleştirilmiş alüminyum plaka ve ray 
parçaları ve haberleşme/görüntü aktarma ile güvenlik sistemlerinden oluşmaktadır. 
Tünelin çıkış noktasında kapsül frenleme arızası oluşması durumuna karşı bir 
sönümleme hattı bulunmaktadır. Yarış tüneli çelik ile güçlendirilmiş kaymalı yataklar ile 
donatılmış beton beşikler üzerinde duracaktır. 

RUTE Hyperloop test tüneli parametreleri: 

 Tünel Dış çap: 1168 mm 
 İç çap: 1148 mm 
 Et kalınlığı: 10 mm 
 Uzunluk: 208 metre (toplam tünel uzunluğu) ~178 metre (yarışma parkur 

uzunluğu) 
 Alt plaka malzemesi: Alüminyum 6101-T6 
 Alt plaka pürüzlülük: 125 RMS 
 Alt plaka kalınlığı: 12,7 mm 
 Beton yüksekliği: 150 mm 
 Ray malzemesi: Alüminyum 6061-T6 
 Tünel içi basınç: minimum 0.1 bar(mutlak), maksimum açık hava basıncı 



HYPERLOOP GELİŞTİRME YARIŞMASI                                                                                                    27 / 49 

 

                                                                                                                                                            
 

 

Şekil 4: Tünel Kesiti-1 

 

 

Şekil 5: Tünel Kesiti Teknik Resmi 
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Tünel içerisindeki beton üzerinde bulunan rayın sağında ve solunda bulunacak olan ve 
betona sabitlenmiş olan alüminyum rayın ve alüminyum alt ray parçasının kesit ölçüleri 
yukarıdaki görselde belirtilmiştir. 

Yarışma tüneli içerisinde belirli noktalarda sıcaklık ölçümü yapılacaktır. Tünel sıcaklığı 
yarış haftasındaki hava durumuna bağlı olarak değişebilecektir; tasarım ve analizlerde 
iç ortam sıcaklığının yarışma tarihinde olabilecek maksimum ve minimum sıcaklık 
aralığında herhangi bir yerde olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ekipler, tünelin 
içinde kendi tasarımlarına uygun çalışma basıncını talep edebilir (düşük basınçlarda 
konveksiyonla soğutmanın çok verimsiz olacağının hesaba katılması önerilmektedir). 
Dikkatli bir şekilde değerlendirilmeyen veya termal sıcak noktaları azaltılmayan 
tasarımlar, vakum pompalama süresinin sonuna kadar dayanamayabilir. 0,1 bar’lık 
minimum basınç derecesine ulaşmak için pompalama süresinin yaklaşık 25-35 dakika 
olacağı değerlendirilmektedir. Kapsüller atmosfer basıncında da yarışabilmelidir.  

Tünel içi siyah tonunda koyu renklidir. Takımlar kullanacağı sensör seçiminde bu 
duruma dikkat etmelidir. 

B.2. Kapsül Gereksinimleri  
Bu kısımda kapsülün teknik isterleri yer almaktadır. Toplam beş alt başlıkta 
bilgiler/isterler verilmiştir. Kapsül tasarımında bu hususlara dikkat edilmelidir.  

B.2.1. Mekanik Gereksinimler  
 Takımlar kapsülün itme kuvvetini sıkıştırılmış gaz veya manyetik itki kuvveti 

kullanarak sağlayabilirler. Kapsül çalışmadığı zaman fiziksel olarak iterek  
düşük hızlarda hareket ettirilebilir olmalıdır. 

 Kapsül fiziksel olarak veya bir kaldırma ekipmanı kullanarak taşımaya uygun 
şekilde tasarlanmalı ve kapsülün toplam ağırlığı 250 kg’dan fazla olmamalıdır. 

 Kapsülün nasıl taşınacağı kapsül dış kabuğu da dikkate alınarak 
tasarlanmalıdır. Özellikle raya koyma ve raydan alma sırasında kabuk altında 
kalan ve ulaşılamayan taşıma ekipmanları (kulp, tutacak vb) fayda 
sağlamamaktadır. Ayrıca kabuk tasarımı yapılırken ray için gerekli boşluk 
dikkate alınmalıdır. 

 Kapsülün ölçü sınırları tasarım çeşitliliğini teşvik etmek amacıyla geniş 
tutulmuştur. Kapsülün uzunluğu 300 mm’den küçük ve 3500 mm’den büyük 
olamaz. Kapsül Şekil 4’de gösterilen boru kesitine sığacak şekilde 
tasarlanmalıdır. Kapsül kesiti tasarımı için gerekli olan tüm kritik ölçü ve 
toleranslar Şekil 5’de verilmiştir.  

 Kapsüllerin yarış esnasında tünel içerisinde kalması veya yarış sonunda 
başlangıç noktasına geri gelememesi durumunda çekilerek tünelden 
çıkarılabilmesi için kapsülün arkasında bir bağlantı ekipmanı detayı 
bulunmalıdır. Bu detay kalıcı olabileceği gibi sonradan takılabilir şekilde de 
olabilir, bu durumda bu detay da takımlar tarafından kapsülle birlikte 
getirilmelidir. 
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 Ağırlığı 80 kg'dan fazla olan kapsüllerin yarışma alanında taşınması ve 
platformlara koyulup indirilebilmesi için kapsül üzerinde kalıcı veya takılıp 
çıkarılabilir kaldırma mapaları bulunmalıdır. 

 Yarışma sırasında tüm takımlara bir adet Ağ Erişim Modülü verilecektir. 
Takımlar kapsüllerinde Ağ Erişim Modülünün montajlanabileceği bir hacmi 
ayırmak zorundadır. Ağ Erişim Modülü plakası kapsül içerisine boru içindeki 
beton yüzeye paralel olacak şekilde monte edilmeli ve takımlar Ağ Erişim 
Modülü çiziminde gösterilen yerlerde 4 adet M6x1 ve uzunluğu 20 mm olan 
montaj delikleri sağlamalıdır. Plakanın 300 mm olarak belirtilen ölçüsü kapsülün 
ilerleme yönündeki ölçüsüdür. Ağ Erişim Modülü ve Ağ erişim Modülü plakasına 
ait genel ölçülerin yer aldığı görsel Şekil X1 ve Sekil X2’de verilmiştir. Takımlar 
Ağ Erişim Modülü için ayırdıkları hacme kapsül içi Ethernet kablosu ve güç 
kablosunun ulaşmasından sorumludur. Ayrıca kapsül içi kamera kullanan 
takımlar kamera Ethernet kablosunun modüle ulaşmasından da sorumlu 
olacaktır. Ağ Erişim Modülü aerodinamik amaçlarla kapatılabilir ancak 
kullanılacak malzemenin elektromanyetik geçirgenliğe dikkat edilmelidir. 
(Detaylı bilgi için B.2.4 Haberleşme Bölümü incelenebilir.) 

 İtki sistemi ve fren sisteminde basınçlı tüp kullanımında hedeflenen basınç 
değerinin üstüne çıkması durumunda bir güvenlik tahliye vanası eklenmelidir.  

 

Şekil 6: Ağ Erişim Modülü Montajlanmış Kapsülün Görünümü 
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Şekil 7: Ağ Erişim Modülü 

 

Şekil 8: Ağ Erişim Modülü Yüksekliği 

 

 

Şekil 9: Ağ Erişim Modülü Plakası Montaj Delikleri Ölçüleri 
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B.2.2. Test ve Tamir için Kapsül Hareket Sistemi  
Geliştirilen kapsül tünele giriş, güvenlik kontrolü ve ön değerlendirmeler kapsamında; 
levitasyon ve tahrik sistemi aktif değilken de her iki yönde hareket edebilecek şekilde 
tasarlanmalıdır. Buradaki hareket için; fiziksel olarak itme, kaldırma ya da uzaktan 
kontrol gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir. 

B.2.3. Fren Sistemi  
Kapsül, frenleme sistemi ile tamamen durabilecek şekilde olmalıdır. Frenleme sistemi 
olarak aerodinamik, manyetik ve mekanik fren sistemleri kullanılabilir. Acil bir durumda 
tüm bu sistemlerin beraber çalışabilerek kapsülü durdurması gerekmektedir. 

Takımlara raylar üzerinde bir frenleme sistemi sağlanmayacaktır. Her kapsülün 
kendine ait fren sistemi olmak zorundadır ve kapsülün güvenliğini sağlamak takımların 
kendi sorumluluklarındadır. 

 Mekanik fren sisteminde raya uygulanacak kuvvet, ray T bölgesi üzerinde 
simetrik olarak dağıtılmalıdır. Ray üzerinde tek yönlü mekanik fren uygulamaları 
kabul edilmeyecektir. 

 

Şekil 10: Mekanik Fren Sisteminde Raya Uygulanacak Kuvvet 

 Metal-metal sürtünmesi yoluyla yapılacak fren sistemlerinde ray ile temas 
halinde olan frenleme ekipmanının yüzey sertlik değeri, ray sertlik değerinden 
daha düşük olmak zorundadır.  

 Frenleme etkisiyle ortaya çıkacak ısı, ray sıcaklığını 30°C’den fazla 
yükseltmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. 

 Takımlar, hareket halindeki kapsülün durdurulma senaryosunu gösterecek 
şekilde analiz sonuçlarını raporlamalıdır. 

 Frenleme sırasındaki kapsül üzerine etkiyen g kuvveti, maksimum ivmelenme 
performansı göz önüne alınarak hareket boyunca her bir an için hesaplanmalı 
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ve grafik ile gösterilmelidir. Tasarlanan kapsülün yavaşlama ivmesi fren testi 
esnasında hız sensörü ile ölçülebilmeli ve eş zamanlı olarak görüntülenmelidir. 

 Rayın mekanik ve geometrik özelliklerine göre maksimum fren kuvveti altında 
kapsül üzerine etkiyen moment hesabı yapılmalı ve sonuçları raporlanmalıdır. 

 Mekanik fren sistemi kullanılması durumunda, hidrolik devre barındıran fren 
mekanizmasının hidrolik sıvısı sızdırmazlığı standartlar doğrultusunda 
karşılanmalıdır.  

 Hidrolik fren kullanımı durumunda işletme sıvısı kaçağı sonucu olarak fren ana 
merkezinin normal çalışma koşulundan daha fazla hareket etmesini önlemek 
için, fren ana merkezinin arkasına yerleştirilecek bir anahtar ile kapsül 
üzerindeki kritik tüm bileşenlerin elektriğinin kesilmesi ve kapsülün 
duramamasına karşın oluşacak hasarda yangın çıkma ihtimalinin azaltılması 
gerekmektedir. Bu sistemin kontrolü yarış öncesi yapılacaktır.  

 Acil durum butonu tünel dışından kontrol edilebilecek şekilde olmalı ve ihtiyaç 
durumunda kapsülü tamamen durdurmalıdır. 

B.2.4. Kapsül ile Haberleşme  
Haberleşmedeki temel amaç; kapsül ve takım arasında güvenli ve istikrarlı şekilde 
faydalı veriler ve komutların aktarılarak ilgili kontrollerin sağlanması ve performans 
kriterlerinin belirlenmesidir. Bu durum haberleşme link kalitesinin önemini ortaya 
çıkarmaktadır. Hyperloop tüneli çelikten imal edilmesi ve iki ucunun yarışma esnasında 
kapalı olması sebebiyle Faraday kafesi özelliği sergilemektedir. Dolayısıyla serbest 
uzayda kullanılan konvansiyonel kablosuz haberleşme ekipmanı verimli şekilde 
kullanılamamaktadır. Bu durumun üstesinden gelerek haberleşme link kalitesi ve 
performansının arttırılması için hyperloop tüneli boyunca ışın yayıcı kablolar monte 
edilerek sistem iletişimi desteklenmektedir. 

Kapsül ve uzak kontrol bilgisayarı arasında yarışma günü kurulacak ağ bağlantısı ile 
takımlar çift yönlü ve kablosuz olarak kontrol komutları ve sensör verilerinin alınıp 
gönderilmesini sağlayabileceklerdir. Yarışma günü ilgili haberleşmenin sağlanabilmesi 
için TÜBİTAK RUTE tarafından her bir takıma Ağ Erişim Modülü (AEM) temin 
edilecektir. Aşağıda hyperloop tüneli içerisindeki kapsül ve uzak kontrol bilgisayarı 
arasında yer alan haberleşmenin tesisi için gerekli kurallar ve bilgiler sırasıyla 
verilmiştir. Ayrıca yarışma döneminde haberleşme ön kontrollerinin daha hızlı 
yapılabilmesi adına tünel içi haberleşme için kullanılan ağ yapısına benzer bir test 
ortamı takımlara daha öncesinde sunulacaktır. 

i. Hyperloop Haberleşme Sistem Mimarisi 

İlgili haberleşme mimarisi çerçevesinde her bir yarışmacı kapsüle AEM (Ağ Erişim 
Modülü) monte edilecektir. Modül üzerinde 2.4 GHz kablosuz router, vibrasyon 
kaydedici, 5 port network switch,  DC-DC güç kaynağı ve güç konektörleri 
bulunmaktadır. Şekil 11’de ilgili AEM‘nin yapısı verilmiştir.  
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Şekil 11: Hyperloop AEM Mimarisi 

Tünel içerisine kurulacak ışın yayıcı kablo ve oluşacak ağa bağlanacak network 
cihazlarına ilişkin sistem mimarisi Şekil 12’de verilmiştir. İlgili mimaride 200 metre 
uzunluğunda olan tünele ışın yayıcı kablo Şekil 13’ te yer aldığı şekilde, router‘ın 2.4 
GHz ve 5 GHz haberleşme kanalları MiMo tipte iki uçtan beslenmektedir. Bu sayede 
ışın yayıcı kabloyu süren ağ cihazının hat boyunca göndermiş olduğu sinyallerde 
oluşan kayıplar, uçtan uca tolere edilerek sinyal kalitesi arttırılmaktadır. 2.4 GHz bandı, 
kapsül üzeri sistemlerin haberleşmesine ayarlanırken 5 GHz bandı tünel içerisinde yer 
alan kablosuz kameraların haberleşmesine ayarlanmıştır. Ayrıca 2.4 GHz’de sağlanan 
maksimum band genişliği 300 mbps iken 5 GHz bandında bu değer yaklaşık 900 mpbs 
seviyesine çıkmaktadır. Kapsüllerin daha yüksek hızlara çıkması planlandığı durumda 
daha iyi haberleşme kalitesi sağlaması ve daha yüksek band genişliği sunması 
açısından haberleşme altyapısı 5 GHz bir router seçilerek yükseltilebilir. Belirtilen 
haberleşme band seçimini TÜBİTAK RUTE dilediği takdirde değiştirme hakkına 
sahiptir. 

                         

Şekil 12: Işın Yayıcı Kablonun Network Cihazına Olan Bağlantısı 
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Şekil 13: Hyperloop Haberleşme Mimarisi 

ii. Hyperloop Haberleşme Kuralları 
 Kapsülle bağlantı, tünel giriş alanı ve kapsül arasında köprüleme yapılmış bir 

ethernet ağı vasıtasıyla sağlanacaktır. TÜBİTAK RUTE belirtilen ethernet ağı 
için gerekli tüm altyapıyı sağlayacak ve tünelin üst kısmı boyunca uzanan ışın 
yayıcı bir kablo kullanacaktır. Takımlar sağlanan altyapı sayesinde tünel giriş 
alanı ve kapsül arasındaki haberleşmeyi lokal ağ vasıtasıyla direkt olarak tesis 
edebileceklerdir. 

 Kapsüle ayrılan band genişliği değişime açıktır ancak beklenen band genişliği 
gereksinimleri 20 mbps' i aşmamalıdır. 

 Kapsül ile tünel giriş alanı arasındaki ağ gecikmesinin <10ms kalması 
beklenmektedir. 

 Kapsül, tünel giriş alanındayken ya da tünel içerisindeyken kapsüle ağ 
erişiminin sürekli olması beklenmektedir. Ağ bağlantısının herhangi bir nedenle 
kesilmesi durumunda ise kapsülün güvenli bir duruma girmesi gerekmektedir. 

 Belirtilen ağa bağlantı yalnızca tünele giriş sırası gelen takımın ekipmanıyla 
sağlanacaktır. Bu durum takımlar arasında meydana gelebilecek haberleşme 
çakışmalarının önlenmesi amacıyla belirlenmiştir. 

 Takımlara yarışma günü genel amaçlı herhangi bir internet kullanımı 
sağlanmayacağından takımların gerekmesi durumunda internet bağlantılarını 
kendi GSM tabanlı router, hotspot cihazlar vs. şekilde sağlamaları 
gerekmektedir.  

iii. IP Adresleme 
 Takımlara statik 8 bit subnet 192.168.1.0/20 tahsis edilecektir. Takımlar 

diledikleri gibi belirtilen subnet' te IP adreslerini tahsis edebilecektir. Bu ağda 
DHCP ya da DNS sunucuları olmayacaktır. Ağa herhangi bir şekilde dış bir 
bağlantı sağlanamayacaktır. Takımlar belirtilen ağı köprüleyemeyecek ya da 
ağa uzaktan erişim sağlayamayacaktır. 
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iv. Tünel Giriş Alanı Ağ Erişimi 
 Takımlara tünel giriş alanında 24 portlu bir ethernet switch sağlanacaktır.  

Belirtilen ethernet switch yalnızca kapsüle ağ erişimi için kullanılacaktır. 
Takımlar bu portların nasıl tahsis edileceğini kendileri belirleyebilecektir. 

v. Kapsül Ağ Erişimi 
 300 x 250 x 120 mm boyutunda olan AEM ve tüm gerekli ağ köprü ekipmanı 

tünel giriş alanındaki takımlara sırasıyla sağlanacaktır. Takımlar AEM’yi 
kapsülün arka üst yüzey paneline gelecek şekilde tünel zeminine paralel olarak 
monte edeceklerdir. Ayrıca belirtilen AEM’nin monte edildiği panelin arkasında 
ya da üzerinde metalik engellerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.  

 Takımlar AEM çiziminde gösterilen konumlarda M6x1–20mm montaj deliği 
sağlamalıdır. AEM’nin altında yerleşim paneliyle birlikte 2 cm’lik bir aralık olması 
beklenmektedir. Eğer basınçlı hava ile itki sağlanıyorsa AEM bu kısmın altına 
yerleştirilmemelidir. AEM’nin ağırlığı yaklaşık 1.3 kg civarındadır. Eğer AEM 
aerodinamik ya da başka amaçlar için kapsül içerisine konumlandırılacaksa 900 
Mhz ve 2.4 GHz’ de düşük RF yayılım kaybına sahip fiberglas benzeri 
materyaller kullanılmalıdır. Karbon fiber gibi materyallerin RF sinyallerde, kayda 
değer şekilde zayıflamaya yol açarak haberleşme kayıpları meydana getirmesi 
muhtemeldir. Dolayısıyla AEM’nin kapsül içerisine konumlandırılmasında bu ve 
benzeri sinyal zayıflatıcı materyaller kullanılmamalıdır. 

 Panele güç girişi DB9 erkek tip panel montaj bir konektörle sağlanacaktır. 40 W 
civarında bir güç tüketimine sahip olan AEM’ye (Pin 5 ground; Pin 9 power) 
kapsül tarafından 12-36VDC seviyesinde bir gerilim sağlanmalıdır. Panel 5 adet 
RJ45 ethernet soketine sahip olacaktır. Bu soketlere takımların kapsülün ağını 
bağlaması ve opsiyonel olarak ek 5 puan avantajı sağlayacak bir mini IPCAM 
(2 MP, HD 1080 x 1920P, maks. Fps: 30, POE özellikli) bağlaması 
beklenmektedir. 

vi. Alternatif AEM montajı 
 Önerilen şekilde monte edilen bir AEM, haberleşmenin sağlanması için uygun 

montaj konfigürasyonda yer alan antenleri içerir ancak bu durum tüm kapsüller 
için verimli çalışmayabilir. Dolayısıyla takımlar sağlanan AEM’ de, kendi uzatma 
antenlerini satın alıp kullanmayı seçebilir. Bu durumda ise takımlar AEM’ yi 
kapsül üzerinde kendi belirledikleri uygun olan herhangi bir noktaya monte 
edebilirler. 

 Kendi antenlerini kullanmak isteyen takımlar için onaylı anten linkte belirtilmiştir:                            

http://www.l-com.com/wireless-antenna-900mhz-to-25ghz-multi-band-2dbi-1-4-wave-
blade-antenna  

Kapsüle belirtilen antenden iki adet monte edilmesi gerekmektedir. Antenler monte 
edilirken ön yüzleri üst tarafa gelmeli ve link kalitesini arttırmak için aralarında 90 ya 
da 180 derece olacak şekilde konumlandırma yapılmalıdır. Ayrıca monte edilen 
antenlerin tünelin üst tarafına olan görüş alanlarının herhangi bir iletken cisimle 
engellenmediğinden emin olunmalıdır. 
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vii. Kapsül ve Uzak Kontrol Bilgisayarı Arası Telemetri İçeriği 

Kapsül ve uzak kontrol bilgisayarı (Takımlara ait kapsül kontrol bilgisayarı) arasında 
çift yönlü iletilen faydalı yükün içereceği zorunlu veriler, aşağıda sırasıyla belirtilmiştir. 
Yarışma öncesi kapsül kontrollerinin gerçekleştirileceği test parkurunda ilgili TÜBİTAK 
RUTE personelince bahsi geçen verilerin uzak kontrol bilgisayarı kullanıcı grafik ara 
yüzünde (GUI) doğru olarak alınıp alınmadığı kontrol edilecektir. İlgili parametre 
kontrollerinde istenilen verilerin sağlanamaması durumunda takımların rapor puanı 
düşürülecektir. GUI üzerinde gösterilmesi zorunlu koşulan veriler haricinde takımların 
farklı parametreleri GUI üzerine eklemelerinde bir mahsur bulunmamaktadır. 

1. Aşağıda maddeler halinde verilen parametreler minimum 1 Hz’lik güncelleme 
sıklığıyla GUI üzerinde gösterilecektir. 
a. Tünel içerisindeki pozisyon (X, Y ve Z) 
b. Tünel içerisindeki hız (X, Y ve Z) 
c. Tünel içerisindeki ivmelenme (X, Y ve Z) 
d. Kapsül yönelimi (roll, pitch ve yaw) 
e. Kapsül basıncı (Yalnızca basınçlandırma kullanılıyorsa geçerlidir) 
f. Kapsül üzerinde en az iki noktadan alınan sıcaklık 
g. Güç tüketimi 

2. Kapsül durdur komutu: Uzaktan komut gönderilerek, kapsülün güvenli şekilde 
durdurulması zorunludur. Dolayısıyla durdurma işlemi yazılım ve donanım 
içerikli olarak yapılabileceği gibi fiziksel birimlerin ilgili komutla acil olarak aktive 
edilerek yapılması da uygundur.  

B.2.5. Kapsülün İtki Sistemi 
Yarışmanın yapılacağı tünelde kapsülleri hareketlendirmek için yapıya bütünleşik 
herhangi bir çekici veya fırlatıcı benzeri itki sistemi bulunmamaktadır. Bu sebeple 
takımlar kapsüllerinin hareket edebilmesi amacıyla kendi itki sistemlerini 
kullanacaklardır. Kapsüller; hareket ettirilebilmesi için seçilmiş olan itki sistemlerinden 
bağımsız olarak; yarışma dışı anlarda düşük hızlarda hareket edebilir olmalıdır. Bu 
hareket fiziksel olarak kapsülün ittirilmesiyle, fiziksel olarak kaldırılmasıyla veya 
uzaktan kontrol ile sağlanabilmelidir. Kapsülün itki sistemine ait bütün parçalar yarışma 
boyunca (tünelin içine alınması, yarışmanın tamamlanması ve tünelden dışarıya 
alınması) kapsülle birlikte olmalıdır, dolayısıyla kapsüllerden herhangi bir parça veya 
modül tünel içinde bırakılmamalıdır. 

Kapsüller tünel içerisinden kendi başına çıkabileceği gibi tünelin giriş ve çıkışından 
çekilebilmesine imkân sağlayacak çeki aparatları ile çekilerek çıkarılabilecektir. 

Kapsüllerin hareket ettirilmesi için gelişmiş elektrik motorlarından (yüksek hızlı veya 
lineer indüksiyon veya lineer senkron vs.) faydalanılabilir. Takımların seçeceği elektrik 
motorlarının ve itki sistemi parçalarının bu dokümanda yarış tüneli ile ilgili paylaşılan 
teknik özelliklere (elektro-manyetik etkiler, rayın geometrik boyutları gibi fiziksel yapı 
özellikleri, tünel içi basınç vb.) uygun olması gereklidir. Kullanılacak elektrik-elektronik 
parçalara ait teknik veriler ve (varsa) sertifikalar belgelenmelidir. 
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Kullanılacak itki sistemi raylara ve tünel içerisindeki ekipmanlara fiziksel zarar 
oluşturmamalıdır. Raylara temas ederek itki sağlanacaksa (tekerlek vb.) sistemin 
raylara zarar vermeyecek (aşındırma, çizme vb.) yapıda olması gereklidir. 

İtki için lineer motor gibi raya fiziksel temas etmeyecek yapılar kullanılması durumunda 
sistemin raylar üzerinde 30°C’den fazla sıcaklık atışına neden olmaması gereklidir. 

Eğer kapsüllerin hareket ettirilmesi için basınçlı gaz itki sistemleri kullanılacaksa; 
tasarımla ilgili unsurların, mühendislik hesaplamalarına ait detayların, parça ve 
malzeme teknik özellik listesinin “A.5.2. Teknik Tasarım Raporu” alt başlığında 
belirtilen maddelere göre raporlanması gerekliliği belirtilmiştir. Bu teknik raporun 
hazırlanması esnasında göz önüne alınması zorunlu olan; basınçlı gaz itki sistemiyle 
ilgili sağlanması gereken temel gereksinimler aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır. 

 İtki sisteminde kullanılacak basınçlandırılmış gaz: 
o Reaktif olmamalıdır. 
o Zehirli (toksik) olmamalıdır. 
o Hava, azot (N2), karbondioksit (CO2), helyum (He) vb. parlamayan ve 

yanmayan (hiçbir konsantrasyonda hava ve/veya oksijen ile yanmayan) 
gazlardan seçilmelidir. 

 Sistemde kullanılacak basınçlı kap (dikişli-dikişsiz silindirik veya küresel tüp) için 
kullanılması planlanan gazın türüne, sıcaklığına, basınç değerine ve hacmine 
göre uygun standart(lar) takımlar tarafından (örneğin TS EN 13322-1, TS EN 
13322-2, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği vb.) tespit edilip 
seçilmelidir. Seçilen standart(lar) referans gösterilerek tasarım çalışmaları 
yapılmalıdır. 

 Takımlar tarafından ölçüleri ve teknik özellikleri uygun standartlara göre 
belirlenen basınçlı kaplar piyasadan hazır olarak temin edilebilir. Bu durumda 
kabın tip onayının alınmış olması ve üzerinde standartlara (örneğin EN ISO 
7225:2007+A1:2012, TS EN ISO 7225/A1 vb.) uygun biçimde (konumu, üretici 
bilgisi, kap numarası vb.) ilgili bilgilerin markalanmış olması gereklidir. 

 Eğer tip onayı olmayan kap tedarik edilecekse veya imal edilecekse; tasarım 
koşullarındaki yüklere uygun test standartları (örneğin  TS EN ISO 9809-2 
vb.) gözetilerek kap için yeterli dayanımın sağlandığına dair akredite kurum 
veya kuruluşlardan test yapılması ve raporlanması, ayrıca bu kap üzerine 
markalama-etiketleme yapılmalıdır. 

 Basınçlı kaba dolum, boşaltım ve kabın sisteme entegrasyonu amacıyla 
kullanılacak vana ve anlık mekanik basınç ölçümü için manometre bağlanmış 
ve sızdırmazlık sağlanmış olmalıdır. Manometre kalibrasyonu ürün sertifikasıyla 
veya yetkili test kuruluşlarınca hazırlanacak evrakla belgelenmelidir. 

 Sistemde sertifikalı ve kalibrasyonu da belgelenmiş elektronik basınç ölçer(ler) 
ile elektronik sıcaklık ölçer(ler) bulunmalıdır. Bunlar basınçlı kap üzerinde olmak 
zorunda değildir, ancak tesisat üzerinde bulunması zorunludur. Uzaktan anlık 
olarak veri aktaran elektronik sisteme (RS-485, RS-232 ya da CAN-Bus gibi 
haberleşme ara yüzüyle) entegre olup gazın basınç ve sıcaklık değerlerini 
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göstermelidir. Bu ölçerlerin çalışma sıcaklığı aralıkları sistemde kullanılacak 
gazın sıcaklığına uygun seçilmeli ve ürün belgesi (sertifikası) ile 
desteklenmelidir. 

 Sistemde kullanıcının yarış esnasında gaz akışını uzaktan kontrol edebileceği 
elektromanyetik valf(ler) bulunmalıdır. Yine elektronik basınç ve sıcaklık 
ölçer(ler)de olduğu gibi elektronik sisteme (RS-485, RS-232 ya da CAN-Bus gibi 
haberleşme ara yüzüyle) entegre olmalıdır. Bu valflerin çalışma sıcaklığı aralığı 
sistemde kullanılacak gazın sıcaklığına uygun seçilmeli ve ürün belgesi 
(sertifikası) ile desteklenmelidir. 

 Basınçlı kap için aşağıdaki formüle (thermodynamic availability yöntemi) göre 
hesaplanacak enerji sonucunda bulunacak TNT eşdeğerliği 0.5 kg değerinden 
az olmalıdır. 

 

E: Basınçlı gazın enerjisi (kJ) 

P1: Ortam mutlak basıncı (MPa) 

P2: Kap mutlak basıncı (MPa) 

V: Kap Hacmi (L) 

1 kg TNT: 4184 kJ 

 Yapılacak olan mühendislik hesaplamalarında ve tasarım çalışmalarında tünel 
içi basıncın minimum 0.1 bar(mutlak) ile maksimum açık hava basıncı 
değerinde olacağı dikkate alınmalıdır ve kapsüllerin ilgili aralıkta çalışabilir 
olması gerekmektedir. 

 Sistemin muhafazası ve taşınması esnalarında ölçüm ve veri kaydı için 
kullanılması planlanan her türlü alet ve/veya cihazın kalibrasyon sertifikaları 
olmalıdır. 
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 B.3. Yarışma Öncesi Kontroller   
Takımların tünele girmeden önce aşağıdaki kontrollerden geçmesi gerekmektedir. 
Kontrollerdeki değerlendirmeler de 150 puan üzerinden yapılacaktır. Teknik kontrol 
alanına sadece takım kaptanı ve 2 adet takım üyesinin girişine izin verilecek olup, 
danışmanların teknik kontrol alanında yer alması yasaktır. Her türlü iletişim, itiraz ve 
yöneltilecek teknik soruların cevaplanması takım kaptanı veya görevlendireceği ekip 
üyesi tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Takımlar yarışma öncesi genel kapsül tanıtımı, alt komponentlerin anlatımı ve güvenlik 
sistemlerinin belirtildiği “5 dk., 30 mb” uzunluğunda bir videoyu takımlarla paylaşılacak 
alana yüklemelidirler. 

1-Kapsül Güvenlik Kontrolü 

 Mapa yerlerinin olup olmadığı ve dengeli kaldırmanın sağlanıp 
sağlanamayacağı kontrolü 

 Mapaların montajı yapıldıktan sonra kapsülün dengeli bir şekilde kaldırılıp 
kaldırılmadığı kontrolü 

 Kapsül ile kontrol bilgisayarının bağlantısının kopması sağlanır ve aracın acil 
fren sisteminin devreye girip girmediği kontrolü 

 Kapsülün tünelde kalması durumunda geri çekilmesini sağlayan çeki demirinin 
yerinin ve sağlamlığının kontrolü 

 Yangın vb. durumlar için herhangi bir güvenlik önlemi olup olmadığının kontrolü 
 Basınçlı kapların regülatör, relief valf gibi elemanlarının güvenlik açısından 

kontrolü  
 Batarya ekipmanlarının, BYS'nin ve batarya paketlemesinde kullanılan 

malzemelerin güvenlik açısından kontrolü 

2-Ölçü Kontrolü 

 Kapsül ağırlık kontrolü 
 Kapsül uzunluk kontrolü 
 Kapsül kesit (boru çapı, yasak alanlar ve ekipman alanı dikkate alınarak) 

kontrolü 

3-Hareket ve Frenleme Kontrolü 

 Kapsülün çalışmadığı zaman fiziksel olarak iterek hareket edebilmesinin kontrol 
edilmesi 

 Kapsül stabilitesinin kontrol edilmesi 
 İletişimli fren kontrolü 
 İletişimli acil fren kontrolü 

4-Levitasyon Sistemi Kontrolü 

 Levitasyon/Araç levitasyon yapabildi mi (Döner disk için)  
 Levitasyon/Levitasyon yapabildiğini hesap/analiz ile gösterebildi mi? 
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5-İtki Sistemi Kontrolü 

 İtki/Araç hareket edebildi mi? 
 İtki/İtki Sistemini hesap/analiz ile gösterebildi mi? 

6-Navigasyon Sistemi Kontrolü 

 6 metrelik tünel içerisinde bulunan 6 adet reflektör şeritler okundu mu? 
 Okunan reflektör şerit bilgisinden yararlanılarak konum ve hız tespiti yapıldı mı? 

7- Haberleşme Sistemi Kontrolü  

 AEM' nin kapsül üzeri montaj yeri mekanik açıdan uygun mu?  
 AEM' nin şasi topraklamasında uygun kablaj kullanılmış mı?   
 AEM' nin EM açıdan  LOS' unu(Görüş hattı) bozan metalik bir engel mevcut 

mudur / uygun uzatma anteni kullanılmış mı?   
 AEM ve IPCAM için kullanılan kablaj CAT6E ve üzeri shield 'li bir ürün mü?   
 Uzak kontrol bilgisayarı, kapsül kontrol bilgisayarı ve kullanılıyorsa IPcam' in 

static IP atamaları yapılmış mı?   
 Uzak kontrol bilgisayarı IP değiştirme parametrik olarak yapılabiliyor mu?    
 Uzak kontrol bilgisayarı arayüzünde zorunlu parametreler uygun olarak 

gösterilebiliyor mu?   
 Kapsül ivme verileri kayıt edilebiliyor mu?   
 Uzak kontrol bilgisayarı arayüzüne zorunlu DUR komutu eklenmiş mi?   
 Kapsül kontrol bilgisayarı ve Uzak kontrol bilgisayarı arası haberleşme akıcı 

olarak sağlanabiliyor mu?  
 IP kamera mevcut mu? 

8-Vakum Sistemi Kontrolü 

 Sistem bütünlüğünün kontrolü 
 Sistem çalışma kontrolü 
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B.4. Kapsülün Taşınması, Tünele Giriş ve Çıkış Kuralları  
Tüm teknik kontrollerden geçen takımların kapsüllerinin yarışa nasıl alınacaklarının 
detayı aşağıda verilmiştir. Takımların bu prosedürlere hazırlıklı olarak gelmesi 
beklenmektedir.  

1. Kapsül, 4 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde, kaldırma kapasitesi 
maksimum 500 kg olan bir hidrolik platform yardımıyla tünel içerisine alınacaktır.  

2. Kapsül ağırlığı en fazla 250 kg olabilecektir.  
3. Ağırlığı 80 kg ve daha az olan kapsüller hidrolik platforma elle koyulup 

indirilebilir. Bu durumda kişi başına izin verilen maksimum ağırlık kaldırma sınırı 
20 kg olacaktır.  Kapsülün indirilip kaldırılması esnasında en fazla 5 kişi görev 
almalı ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğinde belirtilen kurallara uyulmalıdır. 
Bu kapsüller üzerinde her kişi için açıkça işaretlenmiş kaldırma noktaları 
bulunmalıdır. 

4. Ağırlığı 80 kg’dan fazla olan kapsüllerin hidrolik platforma kaldırmasında ve 
indirilmesinde kaldırma ekipmanı kullanılacaktır. Bu kapsüllerde kaldırma 
ekipmanına bağlamaya uygun detaylar bulunmalıdır. 

5. Kapsüllerin platforma koyulup alınmasında kullanılacak kaldırma ekipmanı 
TÜBİTAK RUTE tarafından sağlanacaktır. 

6. Takımların kapsüllerini çadırlarından yarış alanına getirmeleri kendi 
sorumluluklarındadır. 

7. Kapsüllerin tünele itilmesi ve çekilmesi aşamasında en fazla 4 kişi görev 
alabilecektir.  

8. Kapsüllerin tünele girişi ve çıkışı aynı yerden yapılabileceği gibi çıkış için tünelin 
diğer ucu da kullanılabilecektir.  

9. Kapsüller ray üzerinde her iki yönde de hareket edebilmelidir. Geri yönde 
hareket edemeyen kapsüllerde, kapsülün çekilerek tünel dışına çıkarılmasını 
engelleyecek bir yapı bulunmamalıdır. (Örneğin, fren yarış sonunda açılabilmeli 
ve kapsül hareketi sağlanabilmelidir. Kapsül çekilmesi esnasında raya zarar 
vermemelidir. Raya zarar verebilme ihtimali varsa raya temas olmaması 
açısından manyetik yükselme aktif olmalıdır ya da sonradan aktif etmek için 
kapsüle istenen enerji, basınç, vb. kaynak sağlanabilmelidir.) 

10. Kaldırma platformu üzerindeki kılavuz ray ile tünel içindeki ray seviye 
hizalamaları yapıldıktan sonra kapsül tünel içerisine alınacak ve başlangıç 
çizgisine yerleştirilecektir. 

11. Tünel kapağı kapatılacaktır. 
12. Takım tarafından talep edildiğinde Vakum tünelinde vakum işlemine 

başlanacaktır. 
13. Yarışmacılara çıkış için izin verildiğinde kapsül yarışa başlayacaktır. 
14. Yarış bitiminde kapsül, düşük bir hızla yarış başlama çizgisinin arkasına geçip 

bekleyecektir. (Gelemeyen kapsül tünel kapağı açıldıktan sonra çekilecektir.) 
15. Basınç eşitlemesi sağlandıktan sonra kapağın açılmaya hazır olduğu 

bildirilecektir. 
16. Kapak yetkililer tarafından açılacaktır. 
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17. Başlangıç pozisyonuna gelemeyen kapsüller çekilerek başlangıç konumuna 
getirilecektir. 

18. Kaldırma platformu rayı ile tünel rayı hizalama işlemi yapılacaktır. 
19. Kapsül tünelden çıkarılıp platform üzerine alınacaktır. 
20. Kapsül emniyetli bir şekilde platform üzerinden kaldırılacaktır. 

Tünel ve kompresör sistemlerinin tasarımından kaynaklı olarak belirtilen prosedürde 
değişiklikler olabilir bu durumda yarışmacı takımlar önceden haberdar edilecektir. 

Şekil 14’te kapsüllerin tünele girişleri için tasarlanan platforma ait görsel yer almaktadır. 

 

Şekil 14: Tünel Giriş Platformu 

 

Şekil 15: Yarış Alanı Üstten Görünüm 
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B.5. Tünel Alanı ve Özellikleri  
Üniversite öğrencilerinin tasarladıkları kapsülleri test edilebilecekleri altyapı TÜBİTAK 
RUTE Gebze yerleşkesinde kurulmuştur. Tünel altyapısı ve teknik özellikleri; 
kapsüllerin uluslararası muadil yarışmalarda da yarışabileceği şekilde tasarlanmıştır. 

Yarışmacı ekiplerin hazırlıklarını tamamlayacağı bölümler, seyirci alanları ve kontrol 
alanlarının yanında; kapsüllerin dinamik ve güvenlik ön testlerinin yapılacağı alanlar ve 
yarışmanın gerçekleştirileceği Hyperloop tünel hattına ait bilgiler altta verilmektedir. 
Yarışma alanına ait taslak kroki Şekil 16’ da gösterilmektedir. 

 

Şekil 16: Yarışma Alanı Krokisi 

Yarışmanın yerleşim planı aşağıdaki kısımları içermektedir: 

1. Yarışmacı Bölümü  
2. Takım Çadırları Bölümü  
3. Teknik Kontrol Alanı 
4. Kapsül Vakum Testi Alanı  
5. Vakum Sistemi Alanı-1  
6. Hyperloop Tüneli 

Yarışma alanında bir faz 220 V AC, 50 Hz şebeke gerilimi hattı olacaktır. Kapsüllerin 
kendi şarj cihazları/dönüştürücüleri ile gelmeleri gerekmektedir. Yarışma alanında 
takımlara çalışmaları için sağlanan çadırlarda ve yarışma sürecinde; kapsüllerin ve 
takıma ait ekipman ve parçaların her türlü hava koşulu ve çevresel koşula karşı 
korunması takımların kendi sorumluluğundadır. 

Hyperloop tünel içi kesiti- alüminyum ray boyunca kapsülün manyetik olarak yataklanıp 
tahrik edilmesi prensibinin uygulanmasına imkân veren- Şekil 4’ te ve Şekil 5’te 
mevcut- bir altyapıya sahiptir. Boruların birleştirilmesiyle oluşturulan 208 metre 
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uzunluğundaki tünel; çelikle güçlendirilmiş beton beşikler üzerindedir. Boruların üst 
bölgesi, ekipman alanı olarak elektrik, mekanik sistemler için gerekli malzemelerin 
yerleşimi için kullanılmaktadır. 

Tünel içine ait görsel Şekil 17 ve Şekil 18’de verilmiştir. Altyapıda yapılabilecek 
değişiklikler hakkında takımlara bilgilendirme yapılacaktır.  

 

 

Şekil 17: Tünel İçi 

 

 

Şekil 18: Tünel İçi 
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C. GENEL KURALLAR 
 

● İtiraz durumları Rapor İtirazları ve Final Aşaması İtirazları şeklinde iki başlıktan 
oluşmaktadır. 

● Rapor İtirazları, rapor sonuçları açıklandıktan sonraki 48 saat içerisinde KYS 
üzerinden alınmaktadır. İtirazlarını TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünün 
açıkladığı süre içerisinde https://teknofest.org/tr/competitions/objection/ linkinde yer 
alan yönetmeliğe uygun biçimde gerçekleştiremeyen takımların itirazları kabul 
edilmeyecektir. Takımların itirazları farklı hakem heyetlerine gönderilir ve yeniden 
değerlendirilir. 

● Final Aşaması İtirazları yarışma esnasında ve yarışma sonrasında 
yapılabilecektir. Yarışma sonrasında yapılacak itirazlar sıralamalar açıklandıktan 
sonraki 48 saat içerisinde yapılması gerekmektedir. Şartnameye aykırı durumlar ve 
kural ihlalleri dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. Nicel kriterlere dayanarak 
yapılan değerlendirmeler için itiraz alınmayacak olup yeniden bir final veya sunum 
değerlendirmesi yapılmayacaktır. Bu itirazların iletisim@teknofest.org adresine dilekçe 
şeklinde gerekçeleriyle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Kurallara uygun yapılan 
itirazlar TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından incelemeye alınacaktır.  

● İtirazlar takım danışmanı veya takım kaptanı tarafından yapılmalıdır. Belirlenen 
süreç içerisinde iletilmeyen itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

● Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri 
konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, 
zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak 
gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve 
hizmetlerdir. Danışmanının takımdaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği 
sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir. 

● Danışman şartları; Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli 
öğretmenler/akademisyenler veya ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren 
mühendis/uzman vb. kişiler danışman olarak takımda yer alabilir. 

● Yarışma konusu fikir eseri takımda yer alan yarışmacı/yarışmacıların emeğinin 
neticesinde oluşmuş olmakla birlikte takım üyelerinin hususiyetini yansıtmakta olup 
Danışman eser sahibi olarak kabul edilmeyecektir. Proje fikrinin takım üyeleri 
tarafından oluşturulması gerekmekte olup danışmanların bu aşamada sadece 
yönlendirme yapması gerekmektedir. Proje sahibinin danışman olması tespit 
edildiğinde başvuru geçersiz sayılacaktır. 

● 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/cümleler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı) ÖRNEK ALINTI: " 
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Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilmemesi, enkaz kaldırma ve 
depremzede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2021, İnsanlık 
Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

● Her bir yarışmacı yarışırken gerekli emniyet tedbirlerini almak ve çevresine karşı 
kendisinden beklenen özeni göstermekle yükümlüdür. 

● Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve organizasyon komitesi, adil sonuçlar 
doğurabilmesi açısından yarışmaların objektif kriterler içerisinde gerçekleşmesi, 
yarışmacıların her türlü ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, emniyet tedbirlerinin 
sağlanması ve yarışma şartlarının işlerlik kazanabilmesi için işbu şartnamede her türlü 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

● T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, yarışmalara başvuru sürecinin ardından 
gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli 
teknik bilgi ve becerilere sahip yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmaları iptal 
etme hakkını saklı tutar. 

● TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesi tüm yarışmacılara, heyetlerine 
ve ilgili kişilere tebliğ edilir. Organizasyon kapsamında yarışacak bütün takımlar, 
TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesinde yarıştıkları yarışma özelinde 
belirtilen güvenlik şartlarını sağlamakla yükümlüdür. Bu bakımdan, söz konusu 
emniyet talimatında yer alanlar haricinde, kullanılan sistemlerden kaynaklı ilave 
tedbirlerin alınması yarışmacıların sorumluluğundadır. 

● T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet 
Şartnamesinde belirtilen koşulları sağlamadığını tespit edilen takımları, 
organizasyonun güvenli bir ortamda gerçekleşebilmesi adına yarışma dışı bırakma 
hakkını saklı tutar. Yarışmacıların, heyetlerinin ve ilgili kişilerinin yarışmalar esnasında 
doğan ihlalleri sonucunda oluşabilecek zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri 
sorumlu değildir. 

● Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, T3 Vakfı ve/veya TEKNOFEST tarafından 
yarışma öncesi veya sonrası yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, 
sosyal medya ve internet yayınlarını kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında yarışmacı, 
tasarımlar, kodlar ve imal edilmiş veya üretilmesine katkıda bulunduğu ilim ve sanat 
eseri üzerindeki işleme, yayma, çoğaltma, temsil, görsel veya işitsel araçlar ile umuma 
iletim hakkı gibi kanunda sayılı mali haklarını herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın 
T3 Vakfı/TEKNOFEST'e devrettiğini, T3 Vakfı'nın açık kaynak politikası çerçevesinde 
ilgili eserin kamuya sunulmasına ve atıf yapılmak suretiyle ilgili kişiler tarafından 
kullanılmasına ve geliştirilmesine rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. T3 
Vakfı, gerektiğinde eser üzerinde değişiklik yapma hakkını ve tüm fikri mülkiyeti (T3 
Vakfı ile paylaştıkları ile sınırlı olmak kaydıyla) uygun bulduğu şekilde ve zamanda 
umuma arz etme hakkını saklı tutar. 

● Yarışmacı eserin T3 Vakfı'na devrettiği kısmı üzerindeki hakları ile ilgili olarak 
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikri Mülkiyet Haklarını düzenleyen diğer yasal 
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mevzuat çerçevesinde Türk Patent Ve Marka Kurumu ya da WIPO (World Intellectual 
Property Organization) nezdinde T3 Vakfının yazılı iznini almak şartıyla bir tescil ya da 
koruma başvurusunda bulunabileceğini, T3 Vakfı ve T3 Vakfı'nın bilgisi dahilinde açık 
kaynak kod politikası kapsamında faydalanan 3. Kişilere karşı herhangi bir yasak yıka 
başvurarak kullanımını engellemeyeceğini, yasal mevzuat kapsamında koruma 
tedbirlerine başvurmayacağını, ihlal iddiası ile kullanımın durdurulmasına dair talepte 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

● Yarışmacı, herhangi bir ürünün fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi 
sebebiyle T3 Vakfı ve TEKNOFEST’in zarara uğraması durumunda söz konusu 
zararlar ilgili takımdan (danışman dahil) karşılanacaktır. 

● Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm finalist takımlara Katılım Sertifikası 
verilecektir. 

D. ETİK KURALLAR 
 

 Festival alanında veya yarışma süreci boyunca ( rapor aşamaları, değerlendirme 
süreci vb.) toplum ahlakına aykırı bir durum, fiil, söz vb. davranış sergilendiği tespit 
edildiği anda bu fiili icra eden kişi/kişiler hakkında hukuksal sürecin ivedilikle 
başlatılması ve de ekibinin en az 2 yıl Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde 
faaliyet gösteren her türlü organizasyon ve etkinliğe katılımından men edilecektir. 
TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü ile kurulan tüm iletişimde kullanılan dilde 
dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir; 
- Kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır, 
- Hakaret, tehdit ve kötü sözlerden kaçınılmalıdır, 
- E-mail, facebook, skype, messenger, whatssap, twitter vb. gibi sosyal medya 

araçlarıyla doğrudan hedef alınarak hakaret edilmesinden kaçınılmalıdır, 
- Dilekçe ve itirazlarınızda, yazım kurallarına ve üsluba dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 
 Festival alanında diğer takımların işleyiş ve motivasyonlarını etkileyecek durum, fiil, 

söz vb. davranış sergilenmemesi gerekmektedir. 
 Konaklama hizmetlerinin verildiği yurt ve çevresinde toplumsal huzuru göz önüne 

alınarak davranılmalıdır. Aksi takdirde kişi hakkında yasal sürecin başlatılması ilgili 
kurumlar tarafından gerçekleştirilecektir. 

 Proje ve ürün geliştirme sürecinde, gerekli ekipman ve malzemelerin her türlü 
olumsuzluk göz önüne alınarak önceden yedeklenmesi/depolanması ve de olası 
bir olumsuzluk durumunda parça değişimi yapılması takımın sorumluluğunda olup 
başka bir takımdan ürün tedariği sağlanmaması gerekmektedir. 

 Festival alanında ve TEKNOFEST’in sağladığı her türlü hizmet sahasında dil, din, 
felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini 
engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde 
hizmet gereklerine uygun davranmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
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 TEKNOFEST ve diğer şirket-kurum-kuruluş mallarını ve kaynaklarını amaçları ve 
hizmet gerekleri dışında kullanmamaya ve kullandırmamaya, bu mal ve kaynakları 
israf etmemeye dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 Festival işleyişini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde 
karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve festival memnuniyetini artırmak için 
yapılan çalışmalara destek verilmesi gerekmektedir. 

 Festival alanındaki yarışmacıların, görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra 
etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, 
arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü 
menfaat ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar 
konusunda dikkatli davranması, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli 
tedbirleri alması gerekmektedir. 

 TEKNOFEST, bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında 
israf ve savurganlıktan kaçınılması, mesai süresi, kamu malları, kaynakları, işgücü 
ve imkanları kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranılması gerekmektedir. 

 TEKNOFEST takım üyelerinin görevlilerini yerine getirilmesi sırasında 
sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kurumsal 
değerlendirme ve denetime açık ve hazır olması, yöneticilerin kurumlarının amaç 
ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri ile yolsuzluğu engellemek için 
gereken önlemleri zamanında alması, personelini etik davranış ilkeleri konusunda 
eğitmesi, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemesi ve etik davranış konusunda 
rehberlik etmesi gerekmektedir. 

 Takım üyeleri görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumları 
bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmaması, aldatıcı ve 
gerçek dışı beyanat vermemesi gerekmektedir. 

 

Sorumluluk Beyanı 

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen 
veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde 
sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve 
organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi 
sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve 
uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir. 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar. 
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E. İLGİLİ MEVZUAT 
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara 
İlişkin Yönetmelik, 

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar, 

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları, 

TÜBITAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Etkinliklere İlişkin 
Yönerge, 

İlgili mevzuatlarda hüküm bulunmayan durumlarda, Danışma ve Değerlendirme Kurulu 
ve Müdürlük kararları uygulanır. 

F. İLETİŞİM 
Başvuru ve rapor yükleme için: www.kys.t3vakfi.org 

Faturalandırma ve Destek İadesi için: rute.hyperloop@tubitak.gov.tr   

Bilgi ve duyurular için: www.teknofest.org 

Sorularınız için: rute.hyperloop@tubitak.gov.tr ve 
https://groups.google.com/u/0/g/hyperloop-geltrme-yarimasi?hl=tr  

 


