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Özet: Enerji kaynaklarının çoğunluğunu oluşturan fosil yakıtlar hızla tükenmektedir ve bu 
yakıtların kullanımının sonucu olan atık maddeler dünyayı küresel ısınma sorunu ile karşı 
karşıya bırakmaktadır. Bu durum, fosil yakıtlar gibi tükenmesi söz konusu olmayan ve 
kullanımında atık maddeler içermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini arttırmış ve 
dolayısıyla ülkeleri, bu kaynakları geliştirme ve genişletmeye yöneltmiştir. Bu çalışmanın 
amacı, spor salonlarında insanların enerjilerini verimsiz bir şekilde harcamaları yerine bu 
enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülerek depolanması ve gerekli olduğunda 220 Volt 50 
Hertz’ e dönüştürülerek kullanılmasını sağlamaktır. Çalışmanın konusu egzersiz bisikleti ile 
sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada pedalların çevrilmesiyle oluşan dairesel hareket enerjisi bir 
doğru akım jeneratörü ile elektrik enerjisine dönüştürülmüştür. Elde edilen elektrik gerilim 
regülatörü kullanılarak sabit gerilim ile bataryada depolanmış ve invertörden geçirilerek 
alternatif akım üretimi gerçekleştirilmiştir. Egzersiz yapan bir kişinin asıl amacı ise belirlenen 
miktarda enerji tüketmektir. Çalışmada egzersiz bisikleti üzerinde harcanan kalori miktarı ve 
üretilen enerji tasarlanan monitörden izlenebilmektedir. 
 

Anahtar Sözcükler: Yenilenebilir Enerji, Elektrik Üretimi, Egzersiz Bisikleti, 
Fiziksel Aktivite 
 

Designing Physical Activity Monitor for GYM Bike Used for Energy Production 
 

Abstract: Fossil fuels which form the majority of energy sources are consuming rapidly, and 
waste materials that are the results of using these fuels make the earth faced with global 
warming problem. This situation adds to the weight of renewable energy resources which 
neither consume like fossil fuels, nor include waste materials, and so makes the nations orient 
to improve and extend the renewable energy resources. The purpose of this study, instead of 
spending people’s energy in gyms inefficiently, is to store it by converting to electrical energy 
and to use in case of necessity by converting 220 Volt 50 Hertz. The subject of the study is 
limited to gym bike. In this study, circular motion energy produced by pedaling is converted to 
electrical energy by direct current generator. Gained electricity is stored at battery with 
constant voltage by using voltage regulator and it is implemented to produce alternative 
current by transmitting inverter. The main purpose of a person who exercises a specified 
amount of energy consumed. In this study, burned of calorie on bike and produced energy can 
be monitored on designed monitor. 
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1. Giriş 
 
Sürekli güncellenen verilere göre büyük bir 
hızla artış gösteren dünya nüfusu 7 milyar 
insanın üzerine çıkmıştır[1]. Artan nüfusla 
birlikte günümüz şartlarında paralel olarak 
çok hızlı sanayileşmenin ve teknolojik 
yeniliklerinde artışı söz konusudur. 
Dolayısıyla sanayileşmenin ve yaşamın 
gerektirdiği ihtiyaçlarda gün geçtikçe 
artmakta ve artık yaşamın 
vazgeçilmezlerinden birisi haline gelen enerji 
kaynaklarına da ihtiyaç ve bağımlılık 
artmaktadır. Bu enerji türlerinden en yaygın 
kullanılan ve doğrusal veya dairesel hareket, 
ısı ve ışık gibi formlara kolayca 
dönüştürülebildiğinden ve tüm enerji 
kaynaklarından üretilebilen elektrik en 
önemli enerji türüdür. Ayrıca elektrik 
teknolojinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Hızla 
artan enerji ihtiyacının karşılanması için 
kullanılan birincil kaynakların yaklaşık 
kullanım oranları ise fosil yakıtlar için %80,6, 
nükleer enerji kaynakları için %2,7, modern 
yenilenebilir enerji kaynakları için %8,2 ve 
geleneksel biyo-yakıtlar için %8,5 
şeklindedir[2]. 
 
Bu oranlardan anlaşıldığı gibi dünya 
genelinde şuan için kullanılan enerji 
kaynaklarının çoğunluğunu oluşturan 
kaynaklar fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar 
günümüzdeki bu kullanım artışı 
değerlendirildiğinde hem hızla tükenmektedir 
hem de atık maddeler yönünden çevreye ve 
doğaya zararlıdır. Ayrıca bilindiği üzere 
dünya küresel ısınma sorunu ile karşı 
karşıyadır ve bunun en büyük sebeplerinden 
biri enerji kaynağı olarak kullanılmakta olan 
fosil yakıtlardır. Sürekli artan enerji ihtiyacını 
karşılayabilmek için üzerinde durulan iki 
önemli düşünce vardır. Bunlardan birincisi 
enerji tasarrufu yapılmasıdır. Enerji tasarrufu 
yapılması ile enerji tüketimi ve enerji ihtiyacı 
azaltılabilir. Böylece sınırlı enerji 
kaynaklarının daha uzun ve verimli 
kullanılması sağlanacaktır. Bu nedenle artık 
üretilen tüm teknolojik ürünlerde verimliliğe 
dikkat edilmekte ve az tüketim yapan 
malzemeler kullanılmaktadır. Ancak bu 

durum fosil yakıtların verdiği zararı 
önlemeyecektir. İşte bu yüzden artan enerji 
ihtiyacını karşılamada ikinci ve daha önemli 
nokta yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılmasıdır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarını tanımlayacak olursak, sürekli 
devam eden doğal süreçteki var olan enerji 
akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar 
güneş ışığı, rüzgâr, akan su, biyolojik 
enerjiler ve jeotermal olarak sıralanabilir [3]. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının iki büyük 
avantajı vardır. Bu kaynaklar yenilenebilir 
diğer bir deyişle sürekli olduğundan sınırsız 
olarak tanımlanabilir ve atıkları yoktur. 
Böylece doğal yaşama ve çevreye de zarar 
vermezler. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
çoğunda elektrik üretmek için en yaygın 
yöntem hareket eden bir akışkanın(su, buhar, 
rüzgâr) jeneratör türbinlerini döndürmesidir 
[4].  
 
Yani genel olarak hareket enerjisi dairesel 
hareket enerjisine dönüştürülmekte ve 
mekanik enerjiden elektrik enerjisine geçiş 
için elektromanyetizmayı kullanan 
mekanizmalar yani jeneratörlerden 
yararlanılarak elektrik üretilmektedir.  
 
Bilindiği üzere insanlar spor salonlarında kas 
gelişimi veya kalorilerini yakmak için enerji 
harcamaktadır. İşte bu düşünceyle insanların 
kullandığı spor aletlerindeki harcadığı hareket 
enerjisini, mekanik-elektrik dönüştürücüleri 
kullanarak elektrik enerjisine dönüştüren 
sistemler geliştirilerek bu bir enerji kaynağı 
olarak kullanılabilir. 
 
Spor merkezlerindeki spor aletlerini 
incelediğimizde doğrusal veya dairesel 
hareket mekanizmaları kullanılarak çalıştığını 
görürüz. Örneğin, egzersiz bisikletleri 
dairesel bir hareket içermektedir. Bu dairesel 
hareketi uygun çark sistemleri ile gerekli 
devir sayısına dönüştürerek bir jeneratör ile 
elektrik enerjisine çevrilmesi sağlanabilir. Bu 
enerjiyi uygun şekilde bir batarya ile 
depolanabilir ve ihtiyaca göre kullanılabilir. 
Aynı zamanda günümüzde küresel ısınma 
gibi yankı uyandıran başka bir küresel 
problem ise obezite vb. sağlık problemleridir. 



Araştırmalar spor yapan bireylerin her zaman 
daha sağlıklı ve dayanıklı vücut yapılarına 
sahip olduklarını göstermektedir. Özelliklede 
obeziteyle mücadele konusunda kişilerin en 
büyük yardımcısı spor yapmaktır. Kişilerin 
günlük tükettikleri besinlerden aldıkları kalori 
miktarlarıyla günlük harcamaları gereken 
kalori arasındaki ilişki vücutlarının kilosunu 
belirleyen etkendir. Eğer bir kişi günlük 
kazandığı enerjiden fazlasını harcarsa kilo 
verir. 
 
2. Egzersiz Salonlarındaki Enerji 
 
Günümüzde sağlıklı yaşam için sporun şart 
olduğu bilinmektedir. İnsanlar formda 
kalabilmek, kaslarını geliştirmek veya fazla 
kilolarından kurtulmak spor yapmaktadır. 
Sporun amacına göre çeşitli kas gruplarını 
çalıştıran mekanik egzersiz aletlerinden 
yararlanılır. 
  
2.1. Egzersiz Bisikletleri 
Egzersiz bisikletleri kondisyonu arttırmak 
için kullanılan bir cihazdır. Genelde ilk 
ısınma veya fazla kalori yapmak için 
kullanılır. Egzersiz bisikletleri 
fonksiyonlarına göre yatay, dikey gibi farklı 
tiplerde mevcuttur. Amaç bisikleti olduğumuz 
yerde sürebilmektir. Çeşitli egzersiz 
bisikletleri Şekil 1’de görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Egzersiz bisikletleri 

 
2.2. Egzersiz Bisikletinin Kullanım Oranı 
Egzersiz bisikletleri spor salonlarının 
vazgeçilmez aksesuarlarından biridir. Bütün 
kasları çalıştırıyor olması, vücudu koşma 
kadar yormuyor ve koşmadaki burkulma gibi 

sakatlanma risklerini taşımaması yönünden 
iyi bir egzersiz aletidir. Aynı zamanda 
egzersiz bisikletini kullanırken kitap 
okuyabilmek ya da televizyon izlemek 
mümkün olduğundan ön ısınmada tercih 
edilme sebebidir.  
 
Egzersiz bisikleti kondisyon geliştirmeye 
yönelik olduğundan her yaş için kullanıma 
uygundur. Ayrıca bisiklet kullanımı kalp-
solunum kapasitesinin gelişmesi için de 
önerilir. Genel olarak bisiklet hem sağlıklı 
yaşam için faydalı hem de vücut için zararsız 
olduğundan kullanışlı ve en çok tercih edilen 
spor aletidir. 
 
2.3. Spor Salonlarında İhtiyaç Duyulan 
Elektrik Enerjisi 
Spor salonlarında genel olarak aydınlatma, 
müzik sistemi, bilgisayar ve havalandırma 
için elektrik harcanmaktadır. Spor 
salonlarının büyüklüklerine göre harcadıkları 
elektrik enerjisi artmaktadır. Ancak spor 
salonu büyüdükçe içindeki egzersiz 
aletlerinin sayısı ve gelen kişilerin sayısı da 
artmaktadır. 
 
Bu değeri kabaca hesaplarsak sadece bir 
klima sistemi bile saatte 2000 W enerji 
tüketmektedir. İçerisinde 5 bisiklet olan bir 
salonun tam verimle kullanıcılar tarafından 
her bir bisiklette 200 W elektrik üretildiğini 
düşünürsek klimayı sürekli olarak 
çalıştırmaya yetecek güç olmadığı 
görülmektedir. Ancak salonda klima her 2 
saat içerisinde 1 saat süre ile kullanılırsa 
bisikletlerin enerjisine denk bir enerji 
tüketecektir. 
 

3. Uygulama 

3.1 Egzersiz Bisikleti Tasarımı 
Temel bir egzersiz bisikletinin tasarımında 
bulunması gerekenler iskelet, pedal sistemi, 
elektrik jeneratörü, regülatör, batarya, 
invertör ve fiziksel aktivite monitörüdür. 
İskelet egzersiz yapacak kişiyi üzerinde taşır 
ve pedal sistemi kişinin dairesel hareket 
üretmesini sağlamaktadır. Üretilen dairesel 



hareket kayışla jeneratöre aktarıldıktan sonra 
elektrik enerjisi üretimi gerçekleşecektir. 
Üretilen elektrik enerjisi gerilim düzenleyici 
ile uygun hale getirilerek bataryanın şarj 
edilmesi sağlanır ve depolanan enerji invertör 
ile istenildiği zaman 220 V 50 Hz olarak 
kullanılabilir. Ayrıca spor yapan kişi ürettiği 
güç miktarını ve yaktığı kalori miktarını 
girdiği veriler doğrultusunda ekrandan 
izleyebilir. Şekil 2’de enerji üretimi için 
kullanılacak egzersiz bisikletinin yapısına ait 
prensip şeması görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Elektrik üretimi için egzersiz bisikleti 
 
3.1.1. Mekanik Tasarım 
Egzersiz bisikletinin ana parçasının 
oluşturulması için ilk olarak normal bir 
bisiklet iskeleti kullanılmıştır. Normal bir 
bisikletin fren sistemleri direksiyon ve ön 
tekerlek  
aparatları sökülmüştür. Sökülen bisikletin 
ayakta durabilmesi için ön teker kanalından 
profil yapılarak yere dik durması 
sağlanmıştır. Bisiklet sabit duracağı için 
salınım yapmaması gerekmektedir. Gücün 
dengeli yayılması için omuz genişliği kadar 
yanlara doğru açılacak şekilde T ayaklık 
oluşturularak kesilen yere kaynak yapılmıştır. 
Direksiyon yerine görüntü panelini taşıyacak 
ve destek sağlaması amacıyla farklı açılarda 
burkulmuş bir tutacak yapılmıştır. Bu sayede 
farklı kol uzunluklarına ve omuz 
genişliklerine sahip kişilerin rahatlıkla 
kavraması düşünülmüştür.  
 
Arka tekerin rahatça hareket edebilmesi 
amacıyla arka tarafa ayaklık yapılmıştır. Aynı 
zamanda yine salınımı engellemek ve motor 
ve devre aksamlarını taşımak amacıyla 
profillerden dikdörtgen ayaklık yapılmıştır. 

Ön ve arka parçaların hepsi taşınabilirlik 
açısından portatif sökülebilir şekilde dizayna 
edilmiştir. 
 
Pedal dişlisi en yüksek diş sayısına sahip 
olması amacıyla 48 dişliden oluşan dişlide 
sabitlenmiştir ve vites değiştiricisi iptal 
edilmiştir. Arka tekerlek dişlisi ise 3 farklı 
konum olması amacıyla 14, 16 ve 18 dişliye 
sahip olan dişlilerin vites değiştiricisi aktif 
olacak şekilde bırakılmıştır. Bu sayede zorluk 
derecesinin belirlenebilmesi amaçlanmıştır. 
Bu durumda dişli kazancı Eş. 1’ de verildiği 
üzere "2,66", "3,00", "3,42", " olur. 
 
DK = PDS / TDS =  48 / 18 = 2,66 
DK = PDS / TDS =  48 / 16 = 3,00 
DK = PDS / TDS =  48 / 14 = 3,42            (1) 
 
DK = Dişli Kazancı 
PDS = Pedal Dişli Sayısı 
TDS = Tekerlek Dişli Sayısı 
 
Arka tekerleğin iç ve dış lastiği çıkarılmış 
sadece metal aksamı yani jantı kalmıştır. 
Tekerdeki dönüşü kayıpsız bir şekilde 
mekanik elektrik dönüştürücüsüne aktarmak 
amacıyla 1750 mm çevre uzunluğuna sahip 
10 mm kalınlığında kauçuk malzemeden 
kayış kullanılmıştır. Bu sayede mekanik 
tasarım Şekil 3’teki gibi tamamlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Mekanik Tasarım 
 
3.2. Elektrik Üretimi 
Tamamlanan mekanik kısım dairesel hareket 
enerjisi üretmektedir. Bu dairesel hareket 
enerjisinin elektriğe dönüştürülmesi için 



uygun mekanik–elektrik dönüştürücü 
kullanılmalıdır. Burada seçimin yapılabilmesi 
için öncelikle bir kişinin üretebileceği 
maksimum güç belirlenmelidir. Belirlenen bu 
güce göre uygun jeneratör, doğrultma ve 
regülatör devreleri kullanmak gereklidir. 
Böylece gereksiz maliyet olmayacaktır.  
 
Çalışmada kütle olarak yer kaplamaması, 
sessiz çalışması ve verimli olması dolayısıyla 
araçlarda jeneratör olarak kullanılan kalıcı 
mıknatıslı alternatif akım jeneratörü 
seçilmiştir. Kullanılan motorun devir çalışma 
aralığı 1000 ile 2800 arasındadır ve üretim 
gücü 100 - 250 W aralığındadır. Uygun 
çalışma devrinin ayarlanabilmesi motorun 
çıkış gücünü değiştirdiği gibi kullanan kişinin 
zorluk derecesini de belirlemektedir. Spor 
amaçlı egzersiz bisikleti kullanan bir kişinin 
ortalama süratle dakikada 60-80 tur pedal 
çevirdiği gözlemlenmiştir. Tekerlek yarıçapı 
29,5 cm olduğuna göre; arka tekerleğin 
çevresi Eş. 2’de verildiği gibi hesaplanır.  
 
TÇ = 2πr  
TÇ = 2 x 3,14 x 29,5 = 185,26 cm              (2)                                 
 
TÇ = Tekerlek Çevresi 
 
Kullanılan motorun mil çevresi 20,41 cm 
olarak sabittir. Bu durumda JH 'nin en yüksek 
ve en düşük alacağı değerler kişinin ortalama 
çevrim hızındaki değişimde göze alınarak 
aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. 
 
JH MAKS = DK MAKS x TÇ x PÇH MAKS / MÇ  
JH MAKS = 3,42 x 185,26 cm x 80 dev/dk / 
20,41 cm 
JH MAKS = 2483 dev/dk                              (3) 
 
JH MİN = DK MİN x TÇ x PÇH MİN / MÇ  
JH MİN = 2,66 x 185,26 cm x 60 dev/dk / 
20,41 cm 
JH MİN = 1448 dev/dk            (4) 
 
JH MAKS : Gerekli En Yüksek Jeneratör Hızı 
JH MİN : Gerekli En Düşük Jeneratör Hızı 
 

Tabii ki kişinin daha düşük hızla veya daha 
yüksek hızla çevirerek değerlerin dışın 
çıkması mümkündür. Ancak burada egzersiz 
amaçlı spor yapıldığı kabul edilerek bu pedal 
çevirme hızları baz alınmıştır. Bu durumda 
kişi 150 W ile 250 W aralığında elektrik 
enerjisi üretme potansiyeline sahip olacaktır. 
 
3.3. Aktivite Monitörü Tasarımı 
 
3.3.1. Harcanan Kalorinin Hesaplanması 
Aktivite monitörü egzersiz yapan kişinin kaç 
kalori harcadığını ve bu egzersiz sonucunda 
ürettiği elektrik enerjisinin gözlemlenmesini 
sağlamaktadır. 
 
Tuş takımı ile egzersiz öncesinde girilen 
veriler ve sensörlerden alınan bilgiler 
doğrultusunda harcanan kalori miktarı 
mikrodenetleyici tarafından hesaplanarak 
aktivite monitöründe gösterilmektedir.  
 
İnsanların günlük kalori ihtiyacı 
hesaplanırken; cinsiyet, yaş, boy, kilo ve 
egzersizin niteliği önem arz etmektedir. 
 
Günlük yakılan ortalama kalori erkekler için 
Eş. 5 ve bayanlar için Eş.6’da verilmiştir 
[4,5].  
 
CB = [(yaş x 0,2017) - (ağırlık x 0,09036) + 
(nabız x 0,6309) – 55,0969] x zaman / 4,184              
(5) 
 
CB = [(yaş x 0,074) - (ağırlık x 0,05741) + 
(nabız x 0,4472) – 20,4022] x zaman / 4,184              
(6) 

 
Buradaki ağırlık lbs cinsinden verildiği için 
hesaplamalarda kg kullanılması durumunda 
dönüştürme işlemi yapılması gerekmektedir. 
 
Kilo kaybı için 1 saatte harcanan kalori 
miktarı belirli kilo aralıkları için çizelge 1’de 
verilmiştir [6]. 
 
 



Çizelge 1. Kilo değerlerine göre 1 saatlik 
egzersizlere göre yakılan kalori miktarları 
 

1 Saatlik Aktivite 
Kilo ve Kalori 

73kg 91 kg 109 kg
Aerobik, yüksek 
etkili 

533 664 796 

Aerobik, düşük 
etkili 

365 455 545 

Aerobik, suda 402 501 600 
Basketbol 584 728 872 
Bisikset < 10 mph 292 364 436 
Dans 219 273 327 
Koşu, 5 mph 606 755 905 
Koşu, 8 mph 861 1,074 1,286 
Voleybol 292 364 436 
Yürüyüş, 2 mph 204 255 305 
Yürüyüş, 3.5 mph 314 391 469 

 
Egzersiz esnasında yakılan kalorinin 
hesaplaması için yapılması gereken işlem 
adımları şu şekildedir [7]:  
 

1. Aktivite için sabitin tespit edilmesi 
 
Bisiklete binme 3,5 – 8 değerlerini 
almaktadır. Değerin değişimi zorluğa göre 
belirlenmektedir [7 – 9]. 
  

2. Hesabın yapılması 
 

Cal = (Sabit x 3,5x ağırlık)/200 x süre (5) 
 
Burada ağırlık kg cinsinden süre ise dakika  
cinsinden olmalıdır. 
 
3.3.2. Tasarlanan Devre ve Yapısı 
Çalışmada Pic16F877A işlemcisi 
kullanılmıştır. Tercih edilme sebebi ise 
analog ölçümlerin yapılabilmesi için ADC 
içermesi ve tasarımın geliştirilmesi 
durumunda yeteri sayıda giriş çıkış portu 
sunmasıdır. 
 
Üretilen enerjinin ölçümünde UGN3503 
manyetik alan sensörü ile akım 
ölçülmektedir. Ancak ölçüm sonucunun 
düşük olması sebebi ile LM358N entegresinin 
fark yükselteci olarak kullanılması ve uygun 
kazanç ile 10-bit çözünürlükte uygun okuma 

yapılabilmektedir. Gerilim ise bir gerilim 
bölücü direnç yardımı ile yapılmaktadır. 
 
Ayrıca tasarlanan devre kişisel kullanımda 
olması durumunda 3 kişi için geçmiş 5 
egzersize ait kayıtlar saklanabilmektedir. Kişi 
ve kayıt sayısı arttırmak için harici eprom 
entegreleri kullanılabilir. 
 
Tasarlanan devrede egzersiz süresinin tam 
ölçülebilmesi için timer yerine saat ve tarih 
entegresi kullanılmıştır. Bu durumun gelecek 
çalışmalarda sağlayacağı avantaj ise seri 
iletişim ile hangi saat ve tarihte ne kadar 
zamanlık bir egzersizle kaç kalori 
yakıldığının izlenmesi için bilgisayara veri 
aktarımı imkanı sunabilecek olmasıdır. 

 
Tasarımdaki LCD 4 satır olarak tercih 
edilmiştir ve istenilen bilgilerin birçoğunu eş 
zamanlı göstermeyi sağlamaktadır. 

 



Şekil 4. Tasarlanan devre şeması

4. Sonuç ve Öneriler 

Sağlıksız beslenme ve spor yapmamak ise 
toplumun büyük kesimini obezite ve ona 
bağlı diğer bir çok hastalığı tetiklemektedir.  
Bu çalışmayla hem sağlığımız için gerekli 
olan egzersizin amacına ulaşması için fiziksel 
aktivite monitörü hemde bu monitörü 
kullanabileceğimiz aynı zamanda 
yenilenebilir enerji kaynağı olarak 
kullanılabilecek bir egzersiz bisikleti 
oluşturulmuştur. Tasarımı gerçekleştirilmiş 
bisiklet egzersiz bisikleti olarak kullanılmış 
ve verimli elektrik üretmesi gözlemlenmiştir. 
Gerçekleştirilen çalışmada dünyaya yetecek 
bir kaynak olmasa da en azından enerji 
tasarrufuna yardım edecek bir tasarım ortaya 
çıkmıştır. Her spor yapan kişinin kayıplar 
çıkarılarak sadece egzersiz bisikletinden 
ortalama 150 W elektrik enerjisi üretebildiği 
düşünülürse, egzersiz bisikletlerinin sayısının 
normalden fazla olduğu bir spor salonu kendi 
elektrik ihtiyacını karşılayabilir.  

İncelendiği gibi diğer spor aletleri de 
doğrusal ve dairesel hareket mekanizmalarına 
sahipler. Uygun çark ve düzeneklerle, 
tasarlanan egzersiz bisikleti kadar olmasa da 
onlarda elektrik enerjisi üretebilirler. Spor 
salonlarındaki diğer cihazlarda elektrik 
üretebilecek şekilde modellenerek yeniden 
düzenlenirse, belki de spor salonları bir enerji 
kaynağı haline gelebilir. Ayrıca FA 
monitörüyle birlikte çalışma ev içi kullanıma 
da uygun bir hale getirilmiştir. 

Çalışmada tasarımı yapılan aktivite monitörü 
gerçekleştirilmiş bisiklet üzerinde referans 
ölçüm aletleri kullanılarak test edilip, 
kalibrasyonu tamamlandıktan sonra güvenle 
kullanılabilecektir. 
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