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1. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU  
Özellik Birim / Tür Değer 

Uzunluk mm 3520 

Genişlik mm 1690 

Yükseklik mm 1130 

Şasi Malzeme Demir-Çelik 

Kabuk Malzeme Cam Fiber 

Roll Bar Malzeme ST52 ÇELİK BORU 

Fren sistemi Hidrolik disk, ön, arka, el freni Ön Arka Hidrolik 

Tekerlerin çapı mm 600 

Motor Tipi Fırçasız DC 

Motor sürücü Özgün tasarım, Hazır alınmış Hazır Alınmış 

Nominal Motor gücü kW 3 

Nominal Motor 
Torku/Devri 

Nm/rpm 600 

Motor verimliliği % 85 

Motor ağırlığı kg 5 

Batarya Tipi (Li-iyon veya Kurşun Asit) Li-iyon (LiFePO4) 

Kullanılan Hücrelerin  
veya Akülerin Çeşidi  

Kese tipi, silindirik, prizmatik, 
AGM, jel vb. 

Silindirik 
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2. DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ 
https://youtu.be/w58QNA5rDFI 

3. YERLİ ÜRÜNLER 

1. Motor  ☐ 

2. Motor sürücüsü ☐ 

3. Batarya Yönetim Sistemi ☐ 

4. Yerleşik Şarj Birimi ☐ 

5. Batarya Paketlemesi ☒ 

6. Araç Kontrol Sistemi ☒ 

7. Elektronik Diferansiyel Uygulaması ☐ 

8. Direksiyon Sistemi ☒ 

9. Telemetri ☐ 

 
4. MEKANİK DETAYLAR 
   Aracımızda kullandığımız şasiyi yaparken daha az malzeme kullanmak için gelişim 
raporunda söylediğimizden daha farklı bir tasarıma gittik. Şaside bulunan destekleri hem 
malzeme den tasarruf edip hem ağırlığı azaltmak için kare şeklinde değil de üçgen 
şeklinde atmaya karar verdik. Yine ağırlığı düşürmek için şasinin çerçevesini oluştururken 
20x30, desteklerin bir kısmını 20x20 bir kısmını 30x30 profillerden yaptık bu sayede hem 
daha sağlam hem daha hafif hem de daha az profil harcayarak şasimizi oluşturduk.  

Şasi – Motor bağlantısı; 

   Aracımızda kullandığımız motoru şasiye bağlamak için motor ve şasi arasında motor 
yatağı diye adlandırdığımız parçayı L şeklinde bükülmüş bir levhayı kullanarak oluşturduk. 
Parçayı şasiye 15mm boyutlarında vidalar kullanarak 6 delikten somun kullanarak 
tutturduk.  
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                                           Görsel 4.1 motor tutucu levhasının şasiye montajı 

Şasi – Roll bar bağlantısı; 

   Aracımızda kullandığımız Roll bar Roll cage adlı bileşeni Şasiye bağlantısını, Roll bar 
Roll Cage ve şasi arasında kullandığımız Roll bar tutucu diye adlandırdığımız Parçayı 
150x150x15mm lik bir levhayı kullanarak oluşturduk. Bu levhanın 4 köşesinde her köşeye 
delik merkezinden 15mm uzaklıkta 9 ar mm lik 4 delik açıp, M8 Vidalar yardımıyla şasiye 
bağlantısını tamamladık. 

                                                                     Görsel 4.2 roll bar şasi baglantısı 
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Şasi – Koltuk bağlantısı; 

   Aracımızda kullandığımız koltuğun şasi ile bağlantısını, aldığımız koltuk üzerindeki vida 
yerleri hizasından koltuğu tutması için attığımız ara desteklerin üstüne koltuk üzerindeki 
vida yerlerinin hizasından 8mm delikler açıp, M8 Vidaları kullanarak şasi ile bağlantısını 
tamamladık. 

 

                                    

                                                                                        Görsel 4.3 şasi koltuk bağlantısı 

 

Şasi – Ön teker bağlantısı; 

 Aracımızın ön tarafında kullanılan tekerlerin şasiye bağlantısında şasi ve tekerlek 
arasındaki alt ve üst tabla adlı parça hem teker ve şasi hem de süspansiyon ve şasinin 
montajında önemli bir rol oynuyor. Alt ve üst tabla adlı parça şasiye montajlarken yukarı 
aşağı oynaması için şasiye kaynak yoluyla bağladığımız alt ve üst tabla tutucu diye 
adlandırdığımız ortasında 8mm lik bir delik olan 5 mm kalınlığında bir levha kullandık.  
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                                                                                        Görsel 4.4 alt üst table baglantı noktası 

Şasi – Kabuk bağlantısı; 

   İlk olarak kabugu yapmamızın faydasını şasiyi yapmaya başlayınca gördük çünkü 
şasimizi kabugumuzun üzerine tam oturacak şekilde tasarlamış bulunmaktayız.  

   Aracımızın kabuğunun şasiye montajını kabuğu şasinin üstüne oturttuktan sonra 
kabuğun köşelerine açtığımız 8mm deliklerden M6 Vidaları kullanarak yaptık. 

a) Tekni Çizimler 
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b) Şasi Üretimi ve Analizleri 

 

                                                                                             Görsel 4.5 Static Press analiz 

Şasi 
Malzemesi 

Kompozit (Niteliğini 
belirtiniz)  

Profil (Çelik / Alüminyum) Diğer (belirtiniz)  

  Demir 

Şasi Malzeme Kesit Ölçüsü (Şasi 
için kullandığınız malzemenin kesit 
ölçüsünü mm cinsinden belirtiniz) 

1.5mm 

Şasi üretim metodunu belirtiniz.  

Sökülemeyen 
birleştirme 
elemanları 
(Kaynak, 

perçin v.b) 

Sökülebilir 
birleştirme 
elemanları 

(Cıvata / pim 
v.b) 

Diğer (Lütfen 
belirtiniz) 

Demir 
profillerin 
birleşimi 

kaynak ile 
yapılmıştır. 

Oynar 
malzemlerde 

8.8 grade 
cıvata 

kullanılmıştır 
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c) Dış Kabuk Üretimi ve Analizleri 
 

   Aracımızın 2D olarak çizerken dikkat ettiğimiz şeyler kolay üretilebilir olması, ergonomik 
olması ve özgün bir tasarım olmasıdır. Belirttiğimiz standartlara uygun bi araba çıkartmak 
için bir sürü model denedik ama en çok hoşumuza giden ve kullandığımız model aşağıda 
verilmiş olan modeldir. Görüldüğü üzere aracımız iki kapıl ve yan yana iki koltuk sığacak 
şekildedir. 
 

 

             Görsel 4.6 aracın önden CAD modeli        Görsel 4.7 aracın yandan CAD modeli    

 
                                                               Görsel 4.8 aracın üstten ve arkadan CAD modeli    

 
   Aracımızın en az 200cm, en fazla 425cm’den 357 cm olup genişliği en az 90cm, en fazla 
180cm’den  169 cm’dir. Aracın yüksekliği en az 100cm’den ve genişliğinin 1,25 katından 
az olup 113cm’dir. Ön tekerlerin açıklığı en az 100cm’de136cm’dir. Arka tekerlerin açıklığı 
en az 80cm’den 134cm’dir. Ön ve arka tekerlerin arasındaki mesafe en az 130cm’den 
250.5cm’dir. 
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                                                                                       Görsel 4.9 aracın CAD modelleri 

 
                                                                                       Görsel 4.10 aracın CAD modelleri 

 

                                     Görsel 4.11 aracın CAD modelleri 
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Kabuğun yapım aşamaları; 

   Öncelikle kabuğumuza şekil vermek için kolaylıkla şekil alabilen yalıtım küpüğü 
kullandık. Köpükleri kabaca araç şeklide birleştirdikten sonra köpüğü kesmek için 
kullandığımız el testereleri ile şekil vermeye başladık ve kabuk kalıbımızı oluşturmuş 
olduk. 
 
   Yalıtım köpüklerini silikon ve yapıştırıcı köpükle Görsel 2.1 de verildiği gibi birleştirdikten 
sonra, şeklimize küçük el testereleri ile şekil vermeye başladık.  

 

 
Görsel 4.12 pcx köpük ile oluşturulmuş kabuk kalıbı 

 
 
 

   Kabuğumuza köpükler ile son şeklini verdikten sonra alçı harcıyla köpüklerin üstünü 
kapladık ve zımparalarla pürüzleri kapattık. Bu işlemi yapma sebebimiz ise cam fiber 

kumaşımızın pürüssüz ve kolay bir şekilde kalıp şeklinde çıkmasıdır. (Aracın alçı harcı 
ile kaplanmış hali Görsel 2.4 de verilmiştir.) 
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Görsel 4.13 aracın kabuk kalıbı 

 
Alçının kuruması ve pürüzleri kapatma işlemleri tamamlandıktan sonra alçının üzerine 

cam fiber kumaşımızın kalıp olarak kolayca çıkabilmesi için kalıp ayrıştırıcı wax 
kullandık. Sonrasında polivaks kullanarak cam fiber kumaşlarını ekledik. Kabuğumuz 3 
ila 4 kat arası cam fiber kumaştan oluşmuştur. (Aracın Cam fiber kumaş ile kaplanmış 

hali Görsel 2.5 de veirlmiştir.)   
 

 
Görsel 4.14 kabuk kalıbı 
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 Bu işlemler bittikten sonra kabuğumuzu ters çevirip yalıtım köpüklerini çıkardık ve 

kabuğumuz istediğimiz şekli aldı. Kabuğumuzu tek parça kalıp olarak çıkardıktan sonra 
pürüzleri kapatmak için zımpara makineleri ile pürüzsüzleştirdik. Zımpara işlemi bittikten 

sonra pencere ve teker yerlerini belirleyip kestik. (Aracın pencere ve teker yerleri 
kesilmiş hali Görsel 2.6-2.7 de verilmiştir.) 

 

 

                                            Görsel 4.14 kauk                                    Görsel 4.15 kabuk  
 

 
d) Fren Sistemi 
   Takım olarak güvenliğe önem verdiğimiz için kurallar kitapçığında da belirtildiği üzere 
hidrolik disk fren kullanmayı tercih ettik. Kullanmış olduğumuz disk freni ise iki devreli 
olarak tasarladık. Bu iki devreli hidrolik disk frenin birinci devresi pedala bastığımız anda 
4 teker fren tutarken ikinci devrede ise sadece arka iki teker fren tutmaktadır. 

 

 

 

 

 

FREN SİSTEMİ PARAMETRELERİ 
DİSK ÇAPI 202 mm 

DİSK KALINLIGI  4 mm 
DİSKİN GENİŞLİGI 39 mm 

KALİPER UZUNLUGU 104 mm 
BALATA UZUNLUGU 77 mm 

BALATA ENİ 30 mm 
BALATA KALINLIGI 7 mm 
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 Ön diskler            Fren merkezi                  Fren pedalı                              Arka diskler 

 

 

                                                                 Görsel 4.16 fren sistemine ait diagram 

Hidrolik disk frenin avantajları; 

 Küçük boyutlarına rağmen oldukça büyük bir frenleme gücü sunar. 
 

 Yine açık olmaları nedeniyle istenmeyen malzemeleri tutmazlar ve bundan dolayı 
ne paslanma ne de performans düşüşüne uğramazlar. 
 

 Disk frenler açık olduğundan, asla aşırı ısınmamalarını sağlayan iyi bir ısı dağılımı 
vardır. 
 

 Havaya maruz kaldıkları için disk frenler daha iyi soğurlar. Kampana frenin 
bileşenleri de kapalı bir kutu içerisinde olduğu için havaya fazla maruz kalmaz. 
Bundan dolayı soğuması biraz daha geç olur. Bu, sürtünmeden dolayı iç 
malzemesi aşırı ısınacağından dolayı fren malzemesi zayıflayacak ve durma 
noktasına gelecek çok zor çalışacak. 
 

 Disk frenler kendi kendini temizleyebilir. Fren balataları devreye girerek rotoru siler. 
Kampanalı frenler kapalı olduklarından pabuçlarına toz birikmesine eğilimlidir, bu 
nedenle belli bir periyodik gün hazırlanıp temizlenmesi çok gereklidir. 
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 Kampanalı frenler daha fazla donanıma sahip olduklarından dolayı bakımı daha 
zor ve daha karmaşıktır. Ancak kampananın parçaları disk frenin balataları ve 
kaliperinden daha ucuzdur. 

   Tüm bu avantajların yanı sıra hidrolik disk frenlerin dezavantajları da bulunmaktadır. 

Hidrolik disk frenin dezavantajları; 

 Daha az yıpranma olmaması için fren hidroliğinin sık sık değiştirilmesi gereklidir. 
 

   Dinamik sürüş videosu öncesinde aracı ilk defa yürür hale getirdiğimizde kullanmış 
olduğumuz fren merkezi yeterli miktarda basınç uygulayamadığı için yeni bir fren merkezi 
tedarik ederek frenlerin daha iyi tutmasını sağlamış olduk. 

   Satın alınımı gerçekleşen ürünler aşağıda görsellerle belirtilmiştir. 

   Satın alınımı gerçekleştirilen fren merkezinin araç üzerine sabitlenmiş hali gösterildiği 
şekildedir. Fren sisteminde bulunan pedala basıldığı anda fren merkezindeki piston 
sayesinde içerisinde bulunan sıvı aracın fren yapması sağlanır.   

   Satın alınımı gerçekleştirilen disk frenin araç üzerine sabitlenmiş hali gösterildiği 
şekildedir.      

  

                   Görsel 4.1.1 disk fren                                               Görsel 4.1.2 fren merkezi 
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e) Roll Bar ve Roll Cage 

   Takım olarak insan hayatına önem verdiğimiz için Roll bar ile rol Cage konusunda aracın 
diğer bileşenlerine oranla daha fazla önem verdik. Bu yüzden takım olarak ayrıntılı bir 
araştırmada bulunarak st52 çelik boru kullanma konusunda kesin bir yargıya vardık. 

   St52 çelik boru kullanmaya ise bu çelik boruların dayanıklı ve paslanmaya karşı olan 
gösterdikleri dirençleri gibi özellikleri diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında daha iyi bir 
performans gösterdikleri içindir. Bu sayede uzun süre kullanılmalarına olanak 
sağlamaktadır. Çelik boru profiller aynı zamanda yağmur ve dolu gibi hava koşullarına da 
dayanıklıdır ama alüminyum borular bu dayanıklılığa sahip değillerdir ve çabuk 
paslanabilirler. 

   Kullandığımız st52 çelik boru profiller 40mm çapa ve 3mm et kalınlığına sahiptir. 

   Kurallar kitapçığında da belirtildiği üzere Roll Bar ve Roll Cage 4 noktadan sabitlenmiştir. 
Roll Bar’ın ayak açıklığı 825 mm iken ön Roll Bar direksiyon sisteminin 50 mm üzerinden 
başlamıştır. Ön Roll Bar’ın uzunluğu 500 mm’dir. Arak Roll Bar’ın yüksekliği kask takılı 
iken 100 mm üzerinden başlamaktadır. Arka Roll Bar’ın uzunluğu ise 950 mm’dir. 

 

 

                                                        Görsel 4.1.3 roll bar ve roll cage 

 

   Roll Bar şasiye st37 çelik braket ve M8 vida ile 2.1D şeklinde sabitlenmiş olup vidalar 
arsı mesafe 12.3D’dir. 
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                                                                                                                    Görsel 4.1.4 

a. St52 çelik boru  

   St52 %2 Kadar karbon içeren genel yapısal karbon çeliğini ifade eder. “52” en az 52 
kg/mm çekme dayanımına sahip olan çelik anlamına gelir. Dünyadaki ve Türkiye’de ki 
özellikle sanayi kuruluşlarının en çok kullandığı malzemelerden birisi st52’dir. Bu 
malzemenin iyi bir şekilde kullanım kolaylığı olması bu sanayi sektöründe tercih edilme 
sebebidir. Şekillendirilme konusunda çok iyi bir performansa sahip olan bu madde 
sanayide sağladığı kolaylıkla hemen hemen her iş alanında tercih edilebilir bir özellik 
sergilemektedir. Bu özelliğiyle beraber otomotiv sektöründe özellikle şasi üretiminde sıkça 
kullanılmaktadır. 

ST 52 ÇELİK BORU KİMYASAL BİLEŞENLERİ 

C %0.22 (maksimum) 

Si %0.55 (maksimum) 

Mn %1.60 

P %0.05 

S  %0.05 
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b. Roll Bar ve Roll Cage ait CAD modeller 

 

 Görsel 4.5 roll bar ve roll cage                        Görsel 4.6 roll bar ve roll cage 

 

                                                                                         Görsel 4.1.6 roll bar ve roll cage 

   Emniyet kemeri için arka Roll Bar’da destek bulunmaktadır. 

f) Maliyet Hesabı 
No 

Malzeme Maliyet  

1 Xps köpük 3595 

2 Direksiyon Sistemi ve Ön Düzen 3220 

3 Yerleşik Şarj Birimi 1950 

4 Sparco Koltuk 3174 

 
Toplam Maliyet 11939 
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5. DİREKSİYON SİSTEMİ 
   Sistemin başlangıcı direksiyon simidinden alınan dönme kuvvetinin sistemdeki diğer 
elamanlar ile birlikte tekerleklere kadar ulaşması sonucunda ortaya çıkan hareket 
direksiyon sisteminin asıl amacıdır. Seçtiğimiz direksiyon sistemi tasarımı minimal olan ve 
kremayer tipli bir sistemdir. 

   Seçtiğimiz kremayer dişli kutusunu seçerken dikkat ettiğimiz özellikleri basit yapılı 
olması ve tepkileri iyi vermesiydi. Kremayer tipli sistemi seçmemizin nedeni ise mükemmel 
tasarımı ile hata yapma olasılığını düşürüp dönüşlerde daha mükemmel bir dönüş imkânı 
sağlamasıdır. Dişlilerin birbirine tam uyumu ile yapılan bu dönüşte eğim azalır bu şekilde 
bir anda direksiyonu çevirme (kırma) olayı imkânsız bir hal alabilir. Bu neden ile 
tarafımızca bu sistemi seçmiş bulunmaktayız.  

Direksiyon milinin ucunda bulunan kremayer dişlisine gelen komutu aktaran dişli türüdür. 
Bu dişli milin ucunda bulunur ve dişli kutusu dediğimiz yere bağlanır orda ki görevi 
kremayer dişlisini hareket ettirip dönüşü sağlamaktır.  

   Bu bölüm ise en önemli yerlerden biridir ondan dolayı titiz ve dikkatli bir şekilde 
yapılması gerekmektedir. Peki bu mafsalın görevi nedir? Bu bölümün özelliği tekerlerin 
derecesini ayarlayıp mükemmel dönüşe yardımcı olmaktır. Bu parça bedene bağlı olan 
tekeri sağa ve sola düzgün bir şekilde hareket ettirmek ile hükümlüdür. 

Rot kolları dişli kutusundaki hareketi tekerlere düzgün bir şekilde tekerlere iletmeye yarar. 
İçinde bulunan sistem ile gelen darbelere karşı savunma sağlayabilir. Tekerlere 35 
derecelik bir açı sağlar bu şekilde arabanın sağa veya sola dönüşü sağlanır.  Yapısının 
sağlamlığı önemlidir. Rot kollarının uzunluğu arabanın eni ile bağlantılıdır. Bundan dolayı 
bizim seçtiğimiz rot kolu 65-100 cm arası ayarlanabilir bir rot koludur. Dişli kutusunun 
konumunu sürücü koltuğunun solda olmasından dolayı kremayer dişli kutusunun sağ rot 
koluna 15 cm daha uzattık. 

                                                                                                      Görsel 4.1.7 direksiyon sistemi 
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6. KAPI MEKANİZMASI 
   Aracımızın kabugunu yerli yaptıgımız için kabugu parça parça yapmak yerine bütün 
hallde tamamlayarak çıkarttıgımızdan dolayı kapıları keserek menteşe yardımı ile 
yerleştirdik. Kesmiş oldugumuz kapının kilit mekanizmasını yerli olarak tasarladık. 

 

                                                                                      Görsel 6.1 kapıya ait CAD model 

 

7. MOTOR 
   Motoru ilk olarak yerli olarak üretmek istememize rağmen motorun hazır olarak temin 
edilmesine karar verdik çünkü motoru yerli olarak üretebilmemiz için daha önceden bir 
bilgi birikimine, tecrübeye ve maddi desteğe ihtiyaç duyduk. Bu yüzden motorumuzu yerli 
olarak üretmeyi önümüzdeki yıllar içinde gerçekleştirmeye karar verdik. Bu bağlamda 
hazır olarak temin edilecek motor için uzun araştırmalar sonucunda ve gelişme raporunda 
da belirtildiği üzere fırçasız DC motor kullanma konusunda takım üyelerimizce ortak bir 
düşünceye vardık. 

   Fırçasız DC motor kullanmamızın yanı sıra aracın net ağırlığı, gelişme raporu 
sonrasındaki çalışmalar sonucu belirlendikten sonra 3Kw’lık nominal güce sahip bir 
motorun bizim için yeterli olacağına karar verdik ve motorun satın alınımını gerçekleştirdik. 
Motorumuzu aracın arka sol tekerine bağlamayı tercih etmemizin temel sebebi ise aks 
kullanmayı tercih etmememizdir. Aks kullanmamamızın sebebi ise aracın daha hafif 
olması ve daha basit bir yapıya sahip olması gibi sebeplerden dolayıdır. Biz de bu 
düşünceler doğrultusunda yola çıkarak motorumuzun monte işlemini tamamladık. 

   Motorun şasiye bağlantısı ve yapmayı planladığımız tasarım aşağıda maddeler ve 
görseller üzerinden belirtildiği şekildedir. 

 Tekerin bağlanacağı noktaya 5mm kalınlığa sahip olan sacı 2 parçaya böldük. Bu 
parçalara tekerin içine giren mil için birer adet bilya bağlayarak tekeri sabitlemeyi 
düşündük fakat bu şekilde yaptığımızda millerin aşırı yükten dolayı eğildiğini fark 
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ettik ve kestiğimiz 5mm saçları tekerin sağına ve soluna olacak şekilde takarak 
eğilenin önüne geçtik. 

 Tekere bağlanan mile, ikiye böldüğümüz sacın birisine dişliyi bağladık. 
 Motorun boyutlarına göre şasi üzerinde 2 adet 30*30 çelik profil kullanarak motor 

için konumlandırılacak olan yeri kaynak yoluyla sabitledik. 
 Motor ile tekerlek arsındaki bağlantıyı ve motorun sabitlenebilmesi için 3 boyutlu 

ortamda motor için 8mm kalınlığa sahip bir levha hazırladık ve bunu lazer kesim 
yöntemi ile ürettik.  

 
                  Görsel 7.1 motor sabitleme levhası 

 Üretmiş olduğumuz levha lazer kesimden düz bir şekilde çıktığı için levhayı 
bükerek “L” şeklini verdik. Levhanın üretimini tamamlamamıza rağmen levha ve 
motor üzerindeki delikler birbirini karşılamadığı için levhanın deliklerini kaynak ile 
kapatıp yeni delikler açarak motor ile levha arsındaki bağlantıyı gerçekleştirdik. 
 

 
                                                                       Görsel 7.2 motor sabitleme levhası CAD çizimi 

                                                                         



 
 

23 
 

 

 Motorun şasiye bağlantısı tamamlandıktan sonra motor ile tekerlek arsındaki güç 
aktarımını gerçekleştirmek için tekerleri sabitlemek için kullandığımız 2 adet 
bilyanın içine giren mile dişli yerleştirerek motorun kamasına bağlanan diğer dişli 
arasına bir zincir bağlayarak güç aktarımını yapmış olduk. Güç aktarımının yanı 
sıra dişliler sayesinde de momenti de arttırmış olduk. 

 

 

 

a) MOTOR TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ 

   Elektrik motorlarının bilindiği üzere birden fazla türü vardır. 

 

Motor Parametreleri 

GERİLİM 72V 
NOMİNAL GÜŞ 3KW 

VERİMLİLİK 85% 
AKIM 40A 
TÜRÜ INRUNNER 

AĞIRLIK 5KG 
UZUNLUK 150mm 

ÇAP 125mm 
KAMA BOYUTU 5mm (G)*43mm(U)*19mm(D:22,3mm) 
MOTOR GÜCÜ 2500W 
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   Bizim bu motor türleri arasından fırçasız dc motoru seçmemizin sebepleri aşağıda 
belirtilmiştir. 

 Kalıcı mıknatıslı DC motor, rotorun stator ile aynı hızda döndüğü senkron bir motordur. 
Rotorun alan sargılarının yerini sabit mıknatısla değiştirmesiyle geleneksel DC motordan 
farklılaşır. Fırçasız DC motor veya Kalıcı mıknatıslı fırçasız DC motor, DC beslemeyle 
çalışır ve mekanik (komütatör-fırça) değişim yerine elektronik olarak sürülür. Küçük 
boyutları sayesinde güç yoğunluğu yüksektir. Alan sargıları olmadığından (bakır, ısı vb.) 
kayıpları daha azdır. Verimleri yüksektir. Kalıcı mıknatıs kullanarak, motorlar manyetik 
kutuplar üretmek için enerji ihtiyacını ortadan kaldırır. Böylece DC motorlardan, 
indüksiyon motorlarından daha yüksek verim elde edebilirler. Mıknatısın mekanik 
gücünün motorda büyük bir tork oluşmasını zorlaştırır ve biz de bu sorunu teker ile motor 
arasına bir dişli yerleştirerek çözmeyi başarmayı planlıyoruz ve bunların sonucunda sabit 
mıknatıslı DC motor (BLDC) (Görsel 1.1) kullanmaya karar verdik. Bu kararımızın 
ardından BLDC motorun çeşidi olan INRUNNER kullanma fikrine vardık. Bunun nedeni 
ise bu motorların dönen kısmı yani rotoru iç kısımdadır. Gövde (stator) sabittir. Bu 
motorların genel itibarı ile hızları diğer tür olan (OUTRUNNER)’a göre daha yüksektir. 
Buna karşılık volt başına düşen tork daha azdır. Bu nedenlerle sabit mıknatıslı dış rotorlu 
DC motor (BLDC INRUNNER) kullanmaya tarafımızca karar verilmiştir. 

   Bizim bu motor türleri arasından fırçasız dc motoru seçmemizin sebepleri aşağıda 
maddeler halinde belirtilmiştir.  
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 Komütasyon işlemini elektronik olarak sağlayan bir motor türüdür. 
 

 DC motorlardaki moment-devir karakteristiğini koruyarak kolektör düzeneğinden ve 
mekanik fırçasının zaman içerisinde tehlike yaratmasına karşın fırçasız dc motorlar 
(BLDC) üretilmiştir. 
 

 Hız kontrol sabit tork ile yapılabilir. 
 

 Fırçasız yapıları sayesinde sürtünme yoktur, karbon tozu üretmezler. 
 

 Hacimleri diğer motor türlerine göre daha küçüktür. Hacminin küçük olmasına 
rağmen momentleri daha yüksektir. 
 

 

 Çok uzun ömürlüdürler ve bakıma ihtiyaç duymazlar. 

   Yukarıda CAD modeli verilen motorun bağlantısı ve tekere 
güç aktarma şekli yandaki görseldeki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

Görsrel 7.3 motor tekerlek baglantası 

8. MOTOR SÜRÜCÜSÜ 

1. MOTOR SÜRÜCÜ 

MOTOR BOYUTLARI 
AGIRLIK 5KG 

YÜKSEKLİK 150mm 
ÇAP 125mm 

 UZUNLUK 147mm  
KAMA BOYUTU 5mm (G)*43mm(U)*19mm(D:22,3mm) 
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    Motor seçimi tamamlandıktan sonra seçtiğimiz motora uygun bir motor sürücü 
bulmamız gerekiyordu fakat seçeceğimiz motor sürücünün bizim kriterlerimiz içinde 
olması dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Piyasada çok fazla sayıda motor sürücü 
seçenekleri bulunmaktadır. Bizim ise seçeceğimiz motor sürücüyü diğer motor 
sürücülerden ayıran özelliklerinin bulunması bizim açımızdan önem arz etmektedir.  

   Fırçasız DC motor kullanmamızın bize birçok faydası olsa da bu motoru çalıştırabilmek 
için ESC kullanımı zorunlu olduğundan takım olarak motor sürücü arayışı içine girdik. 
Aslında yerli olarak ta üretilebilir fakat takım üyelerimizin şu an bir ESC yapabilecek kadar 
bilgisi olmadığından bazı gereksinimler gibi önümüzdeki yıllar içerisinde yapılmasının 
daha doğru olduğuna karar verdik. Bu bağlamda, araştırmalarımız sonucunda yerli bir 
firma ile iletişime geçerek motor sürücümüzü düşük maliyetle hazır olarak tedarik ettik. 

   Kullanmakta olduğumuz ve yarışma esnasında kullanacağımız motor sürücü dinamik 
sürüş videosunu az bir süre kala yandığından yeni bir motor sürücü bulmak zorunda 
kaldık. Yeni bir araştırma yaptık ve bu araştırma sonucunda yeni bir motor sürücü bulduk. 

   Hazır olarak tedarik ettiğimiz motor sürücü birçok özellik barındırmaktadır. Bu özellikler 
aşağıda belirtildiği şekildedir. 

 

 Aracımız 3 ileri bir geri vitestir. Aracımızda vites sisteminin olması ise daha kolay 
bir sürüş sağlamaktadır. Bunu sağlayan ise motor sürücüdür. 
 

 Diğer takımların aksine aracımızda hız sabitleme özelliği vardır ve bunu yine motor 
sürücü sağlar. Bunun bize avantajı ise aracın pisti ne kadar sürede ne kadar hızda 
bitirdiği belirlendikten sonra o hızda devam etmesini sağlar buda bize enerji 
tasarrufu sağlar. 
 

 Motorun bağlantısını tamamladıktan sonra motorun geriye doğru döndüğünü 
gördük. Motor sürücü üzerindeki otomatik tanımla kablosu ile motorun öne doğru 
dönmesini sağladık.  
 

 Yine motor sürücünün üzerinde barındırdığı otomatik tanımlama özelliği sayesinde 
motor takıldıktan sonra terse dönerse motorun düzgün bir şekilde dönmesine 
olanak sağlar. 

 

   Motor sürücü ile BMS arasına bir sigorta (anahtar) bağlayarak herhangi bir tehlike 
anında acil durdurma butonlarına ek olarak pilotun çabuk ulaşabileceği noktaya 
yerleştirerek güvenlik önlemi almış olduk.    
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                   Görsel 8.1 motor sürücü                                  Görsel 8.2 motor sürücü 

 

                          Görsel 8.3 motor ile motor sürücü bağlantı şeması 

 

MOTOR SÜRÜCÜ PARAMETRELERİ 

GERİLİM 35V-100V 

AKIM 115A 

UZUNLUK 18.3cm 

EN 10.4cm 

YÜKSEKLİK 6.2 
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9. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)  
   Aracın tüm elektronik aksamını ve motoru besleyecek olan batarya paketini yerli olarak 
ürettiğimiz için kurallar kitapçığında da belirtildiği üzere batarya yönetim sistemi kullanımı 
zorunludur. Bizde bu yüzden batarya yönetim sistemi arayışı içerisine girdik. Yerli olarak 
üreten bir firma bulamasak ta tedarik eden bir firma ile iletişime geçerek satın alınımını 
yaptık. Satın alınımını yaptığımız batarya yönetim sisteminin bazı özellikleri aşağıda 
belirtildiği şekildedir. 

 

1) Veri izleme 
 

 Voltaj: Paketteki toplam gerilim, tek bir hücrenin voltajı, minimum ve maksimum 
hücre voltajları 
 

 Sıcaklık: Ortalama sıcaklık, soğutma giriş sıcaklığı, soğutma çıkış sıcaklığı, her bir 
hücrenin sıcaklığı 
 

 Şarj durumu ya da deşarj yoğunluğu: Bataryaların şarj seviyeleri 
 

 Sağlamlık durumu: Paketin veya herhangi bir hücrenin sağlamlığı 
 

 Akım: Bataryaların şarj/deşarj süresince giriş ve çıkış akımları 

 

2) Hesaplama 

   Ayrıca batarya yönetim sistemi yukarıda yer alan verilerin hesaplanmasının yanında 
gerekli karşılaştırmaların ve değer hesaplamalarının yapılmasını sağlar. Bu 
karşılaştırmalar ve hesaplamalar aşağıda belirtildiği şekildedir. 

 Maksimum şarj akımı 
 

 Maksimum deşarj akımı 
 

 Hücrelerde veya batarya paketinde görülen minimun / maksimum voltaj 
 

 Son yapılan şarjdan sonra harcanan enerji (kWh) 
 

 Bir hücrenin iç empedansı 
 

 İlk kullanımdan itibaren harcanan enerji 
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 İlk kullanımdan itibaren toplam çalışma süresi 
 

 Şarj-deşarj döngü sayısı 

 

3) Koruma 

   BMS yukarıda kullanıcıya sunulan değerlerin ölçümünü yaparak optimal değerler 
aşıldığında sisteme müdahale ederek sistemin korunmasını sağlar. Gerektiğinde 
müdahale edebileceği durumlar ise aşağıda sıralanmıştır. 

 Bataryalardan yüksek akım çekilmesi 
 

 Şarj süresince yüksek gerilimlerin oluşması 
 

 Deşarj boyunca düşük gerilimlerin oluşması 
 

 Yüksek sıcaklık 
 

 Düşük sıcaklık 
 

 Yüksek basınç (NiMH bataryalarda) 
 

 Kaçak akım oluşması 

 

4) Optimizasyon 

   BMS (Batarya yönetim sistemi), bataryaların kapasitesini en üst düzeye çıkarabilmek ve 
şarj olurken de aşırı şarjı engelleyebilmek amacı ile batarya paketini oluşturan her bir 
hücrenin gerilim değerlerinin dengelenmesini sağlar. Herhangi bir hücrede aşırı gerilim ya 
da düşük gerilim oluşup gerilim dengelerinin bozulması durumunda sisteme müdahale 
eder ve sistem kesime girer. Gerektiğinde enerjiyi en dolu hücreden alarak en az yüklü 
hücreye transfer ederek dengelenmelerini sağlar. BMS bu şekilde sistem üzerinde sürekli 
bir denetim kurarak sistemde oluşacak bir arıza durumunda meydana gelebilecek 
zararlara karşı arızaya müdahale eder veya sistemi kesime götürür. Bu yüksek kapasiteli 
ve yüksek maliyetli batarya paketlerinin korunması için son derece önemli bir sistemdir. 



 
 

30 
 

 

                                                    Görsel 9.1 BMS baglantı şeması                    

 Bizim için BMS sisteminde Bluetooth bağlantısının olması, bizim açımızdan kontrol 
edebilirliği daha avantajlı olduğundan vazgeçilmez bir özelliktir. 
 

 Diyagram da belirttiğimiz gibi sistem 100A 24S olacak şekilde hesaplayarak 
oluşturmuş bulunmaktayız. 
 

 BMS sistemimizde kısa devre ayarlanabilecek bir şekildedir. 
 
 
 

 Yan tarafta görseli bulunan batarya 
yönetim sistemi satın alınımını 
tamamladığımız ve kullanacağımız batarya 
yönetim sistemidir. 
 
  Kullanacağımız batarya yönetim sistemi 
100A 24s olup ihtiyaçlarımıza en uygun 
batarya yönetim sistemidir. 

 

 

 

 

 

                                       Görsel 9.2 BMS görseli 
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 Batarya paketi üzerindeki herhangi bir hücrenin sorun çıkarması halinde o hücrenin bağlı 
olduğu kablonun BMS ye giren kısmında kırmızı ışık yanmasının yanı sıra Bluetooth 
bağlantısı sayesinde hangi hücrede sorun olduğunu kısa sürede öğrenmemize olanak 
sağlar. 
 

 Yine Bluetooth sayesinde telefon, tablet gibi cihazlar kullanarak gösterge panelini de 
yapmış olduk. 

 

                                                                                   Görsel 9.3 BMS giriş çıkışları 

1. Ekran güç kaynağı pilin pozitif ve negatif elektrotlarına bağlanır (güç aralığı 24V-
150V). 
 

2. Güç kaynağı bağlandıktan sonra, açmak için uzun bir anahtar vardır, ekran 
görüntüler ve BMS bağlanır. 
 

3. Ekran bağlantı girişi 
 

4. Ekran bağlantı iletişim hattı 
 

5. Çalışma ışığı, her zaman çalışma sırasında, bekleme sırasında 4S flaş 
 

6. Bluetooth ışık yanıp söner hızlı çalışırken, yanıp sönen bir kez 4S sırasında 
bekleme ve gider kapalı sırasında bekleme. Koruma levhası, bekleme durumuna 
serbest bırakmak için şarj ve deşarj durumuna girer. 



 
 

32 
 

 
7. Sensör kabloları 

 
8. Koruma güç tüketimi: Bekleme 0, 8 çalışma 2mA. Koruma levhasının tüm kabloları 

bağlandıktan sonra, makineyi açmak için düğme basılabilir duruma gelir. Pozitif ve 
negatif kutuplardan bağımsız olarak açıp kapatabiliriz. Düşük voltajlı otomatik 
kapanma koruma fonksiyonu yoktur. 
 
Örneğin; Pil uzun süre kullanılmazsa, koruma levhası güç tüketimi nedeniyle pil 
gücü tükenecektir. 
 

9. Dört sıcaklık sensörü bağlandıktan sonra, yalıtımdan sonra onlar koruma levhasına 
takılır. Tüm sıcaklık sensörü, yüksek sıcaklık bandıyla yeniden yalıtılmıştır. Yalıtım 
veya kısa devre yapmamak doğrudan koruma levhasına zarar verecektir. 
 

 

                                          Görsel 9.4 BMS yerleşik şarj birimi bağlantı şeması 
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Voltaj doğruluğu: Tek hücreli voltaj algılama aralığı (1.5-4.6V), bu yüzden çeşitli hücre 
kullanımını destekler, 3mV içinde doğruluk hatası. 

Bırakma teli koruma: Telin iyi kaynaklanmadığını tespit edin ve voltajın yanlış olmasına 
neden olun. Denge teli damla hücre koruması. 

Aşırı şarj koruması: Yüksek hassasiyetli algılama voltajını, tek aşırı şarj korumasını ve 
toplam voltaj aşırı gerilim korumasını ayarlamak için Bluetooth’ a bağlanın. 

Aşırı deşarj koruması: Yüksek hassasiyetli algılama voltajı, tek hücreli aşırı deşarj 
koruması ve toplam voltaj düşük voltaj koruması kurmak için Bluetooth bağlantısını 
gerçekleştirin. 

Kısa devre koruması: Bağlanabilir Bluetooth ayarlamak için kısa devre koruma değeri, 
değişim 0, kapatma kısa devre koruması.  

Akım algılama: Satın alınan koruma levhası mevcut aralığı içinde koruma değerini 
maksimum 300A alarak Bluetooth' da ayarlanabilir. 

Aşırı akım koruması: Aşırı akım koruma değerini (maksimum 300A) kurmak için 
Bluetooth’ a bağlanabilir. 

Akım algılama: Satın alınan batarya yönetim sisteminin koruma levhası mevcut aralığı 
içinde 

Sıcaklık kontrol koruması: koruma levhası yerleşik dengeli sıcaklık kontrolü, güç 
sıcaklığı ve yüksek sıcaklık tehlikesini önlemek için 4 sıcaklık kontrolü ile bağlanabilir. 

Denge akımı: 200 mA, düşük voltaj deşarj dengesine karşı yüksek voltaj 

Deşarj akımı: en yüksek deşarj akımı olarak satın alma seçimindeki akıma bakın 

Şarj akımı: 50A daha az 

Coulomb sayacı: çip direnci arasındaki tazminat 1-24S pil bağlantısı çok uzun, tel 
direncinin çok büyük olmasına neden oluyor, hücre voltajı şarj ve deşarj sırasında çok 
büyük, normal olarak kullanılamaz. 

Bağlantı iç direnci: Akım zaman puanlama dayalı, doğru kalan pil kapasitesi ve şarj 
akımını hesaplamak 



 
 

34 
 

 

                                        Görsel 9.5 BMS CAD modeli                   

10. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ  
   Yerleşik şarj birimi kurallar kitapçığında da belirtildiği üzere kullanımı zorunlu değildir, 
fakat batarya paketlemesini yerli olarak yaptığımızdan dolayı güvenlik açısından batarya 
paketini her defasında araçtan çıkarmak yerine yerleşik şarj birimi ile batarya paketini şarj 
etmeye karar verdik. 

   Batarya şarj halinde iken üzerinde bulundurduğu LED sayesinde kırmızı ışık yanarken 
batarya tam dolu iken yeşil ışık yanar. 

   Batarya paketinin ihtiyaçları doğrultusunda yerleşik şarj birimini hazır olarak temin ettik. 
Hazır olarak temin ettiğimiz yerleşik şarj birimi PWM, Pulse, Width Modulation ve işlemci 
CPU teknolojisi kullanan, SMCZ serisi şarj cihazıdır. Bu sayede verimli, enerjisi kontrol 
edilen, düşük karbonlu ve enerji verimliliği olan bir ürüne sahip olmuş olduk. Satın 
aldığımız yerleşik şarj biriminde aşamalı bir şarj süresi olacak; şarj akımı, şarj voltajı 
otomatik ve hassas takip edilecek. Ayrıca aşırı şarj olup olmadığı ve dolduğu da otomatik, 
mevcut devresiyle takip edilecektir. 

   Bu sayede batarya paketinin hücreleri planlanan ömrünü koruyabilir. 
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                                                     Görsel 10.1 yerleşik şarj birimi baglantı şeması              

 

 

 

11. BATARYA PAKETLENMESİ   
   Günümüzde elektrikli arabalara doğan ilgi doğrultusunda bataryalar önemli bir rol 
olmaya başlamıştır. Biz de bu konu üzerinde yoğunlaşarak şu an kullanımı pek yaygın 
olmayan LiFePO4 (Lityum demir fosfat) bataryalar hakkında araştırmalarda bulunduk ve 
araştırmalar sonucunda. LiFePO4 bataryaların NI-H, Ni-Cd bataryalara ve kurşun asit 
akülere göre büyük avantajlara sahip bir güç bataryası olduğu kanatına vardık. Bu 
araştırmalar sonucunda CTECHİ markasının silindirik şekle sahip olan LifePO4 32700 
bataryalardan 200 adet temin ettik, ancak bu bataryaların tamamını batarya paketinde 
kullanmadık.  

   Bu bataryayı tercih etmemizin sebeplerinden biri ise ULUSLARARASI EFFICIENCY 
CHALLENGE yarışmasına hazırlanan bazı takımların batarya paketlemesini yerli olarak 
yapması sonucunda batarya paketinden çıkan alevlerin hali hazırda yaptıkları aracı 
kullanılamayacak duruma getirmesi ve alev alan bataryanın söndürülmesinin zor 
olmasıdır. 

YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ PARAMETRELERİ 
GİRİŞ VOLTAJI 220V 

SABİT ÇIKIŞ VOLTAJI 84.75V 
SABİT ŞARJ AKIMI 10A 
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   LiFePO4 (Lityum demir fosfat) bataryaların diğer bataryalara göre neden daha avantajlı 
ve güvenli olduğu aşağıda maddeler halinde belirtildiği şekildedir. 

 İçten yanmalı motorlu arabaların yerini elektrikli arabaların almasının en önemli 
sebebi daha çevreci olmasıdır. Biz de bu yüzden LiFePO4 bataryaların toksit olarak 
daha düşük yoğunlukta olması ve kontamine edici olmaması gibi nedenlerden 
dolayı tercihimizi ondan yana kullandık. 
 

 LiFePO4 batarya güvenlik bakımından lityum kobalt, lityum manganat gibi  
Tehlike arz eden bataryaların aksine çok daha güvenlidir. Bunun nedeni ise 
insanların hayatını tehlikeye atacak herhangi bir çarpışmada patlamamasıdır. 
 

 Lityum demir fosfata sahip olan bataryalar kimyası nedeniyle diğer bataryalara göre 
daha güvenli, emniyetli ve stabil bir kimyaya sahiptir. İnsan hayatı için önemi 
yüksektir çünkü elektrikli arabalar da içten yanmalı arabalar gibi kazalara 
karışabilir. Bu da arabada bulunan batarya için tehlike arz etme olasılığının yüksek 
olduğu anlamına gelir. Tabi bunlar LiFePO4 batarya için geçerli değildir çünkü 
LiFePO4 bataryalar kıvılcımlara dayanıklı ve yanıcı değildir. 
 

 Bu Bataryalar kurşun asit akülere göre 8 kat ve lityum iyon bataryalara göre 4 kata 
kadar ulaşan 2000 defa doldur boşalt yapabilme garantisini tüketicilere 
sunmaktadır. Bunun yanı sıra uzun bakım ömrü (6-12 yıl) ile çok daha kullanışlıdır. 
 

 LiFePO4 bataryalar hafif elektrikli araçlar, elektrikli bisikletler, golf arabaları, 
elektrikli araçlar, hibrit elektrikli araçlar, elektrikli matkaplar, özel projeler gibi birçok 
alanda kullanılabilir. 
 

 Kurşun asit akülerin hemen hemen yarısı kadar ağırlığa sahiptir. 
 

BATARYA ELEKTROKİMYASAL VERİLER 
NOMİNAL KAPASİTE 6000mAh 
NOMİNAL GERİLİM 3.2V 

DEŞARJ KESME GERİLİMİ 2.0V 
ŞARJ SINIRLI VOLTAJ 3.65-0.03 

STANDART ŞARJ CİHAZI 0.2C 
STANDART DEŞARJ AKIMI 0.2 

HIZLI ŞARJ AKIMI 0.5C 
HIZLI DEŞARJ AKIMI 0.5C 

İÇ EMPEDANS 25m 
AGIRLIK 137g 
ŞEKİL SİLİNDİRİK 
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   Batarya paketi yukarıda bahsi geçen LiFePO4 bataryalardan oluşan 12 seri yedi paralel 
şekilde 2 katlı olup toplam 168 LiFePO4 hücreden oluşmaktadır. 

 

 

                                                    Görsel 11.1     Batarya paketine ait CAD model 

   LiFePO4 oluşan 168 hücreli batarya paketi 87.6 volt gerilime ve 42 amper akıma 
sahiptir.  

 

a. Batarya kabı 

Batarya kabının içerisinde batarya paketi, BMS ve yerleşik şarj birimi olacaktır. 
Bunların tamamı yüksekliği 32, eni 48, boyu 32 olan alüminyum batarya kabı içerisine 
bataryanın sol köşesine BMS onun yanına da yerleşik şarj birimi şeklinde 
yerleştirilecektir. 

 
b. Batarya paketinin oluşturulması 

   Batarya paketinin oluşturulması aşağıda belirtildiği şekildedir. 

 

 Batarya paketini oluşturmak için ilk olarak yukarıda bahsi geçen LiFePO4 batarya 
satın alınımını gerçekleştirdik. 
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 Güvenlik açısından bu pillerin birbirine bağlantısını yapabilmek için puntalama 
yöntemini seçtik. Bu yüzden punta makinası arayışına girdik ve satın alınımını 
yaptık. 
 

 Her pilin pozitif kısmına pil contalarını takarak pillerimizi holder yardımı ile 
sabitledik ve puntalama işlemine başladık. 
 

 Puntalama işlemi bitince BMS bağlantısını gerçekleştirdik. 
 

 BMS bağlantısını tamamlandıktan sonra hazır olarak temin ettiğimiz yerleşik şarj 
birimi ile batarya paketinin şarj testini yaptık 
 

 

 

                                        Görsel 11.3 batarya puntalam işlemleri 
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Özellik Birim/Tür Değer/Açıklama 

Kullanılan Hücrelerin 
Kimyası 

LiCoO2, LiFePO4, vb. LiFePO4 

Kullanılan Hücrelerin 
Nominal Voltajı 

V 3.2 

Kullanılan Hücrelerin 
Kapasitesi 

Ah 6 

Kullanılan Hücrenin 
Ağırlığı 

g 141 

Kullanılan Hücrelerin 
Kapasite Yoğunluğu 

Ah/g 0.042 

Kullanılan Hücrelerin 
Enerji Yoğunluğu 

Wh/kg 136,17 

Batarya Paketi 
Kapasitesi  

Ah 42 

Batarya Paketi 
Nominal Voltajı 

V 87.6 

Batarya Paketinin 
Toplam Ağırlığı 

kg 23,100 

Batarya Paketi 
Boyutları 

mm (L, W, H) 384,224,140 

Batarya Paketi  
Enerjisi 

Wh 3225,6 

Batarya Paketi Enerji 
Yoğunluğu 

Wh/kg 23,688 

Batarya Paketi Güç 
Yoğunluğu 

W/kg 136,17 

Batarya Kabı 
Malzemesi 

Malzeme Alüminyum 
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İzolasyon 
Malzemeleri 

Malzeme Kapton bant 

Soğutma Sistemi 
Tasarımı 

-  

Batarya Paketinin Isıl 
Analizi 

-  

Güvenlik Perdesi -  

Batarya Paketinin 
Araç İçerisindeki  
Konumu 
 

- Arka  

Yerli ya da Değil - Yerli 

 

12. ELEKTRONİK DİFERANSİYEL UYGULAMASI  

   Elektronik diferansiyel uygulaması aracın dönüşlerde dönerken bir tekere diğer tekerden 
daha fazla güç uygulayarak dönüşü daha iyi alınmasına olanak sağlar. Yani amaç, bir 
tekerlek tutunmayı kaybedip patinaj yaptığında, momenti yere tutunan diğer tekerleğe 
aktarabilmektir, fakat biz aracımızda bu uygulamayı kullanmayı tercih etmedik. Bunun 
nedeni ise EFFİCİENCY CHALLENGE yarışmasının bir verimlilik yarışması olduğudur. 
Biz de verimliğimizi yükseltmek için aracı olabildiğince hafif olmasını istediğimizden bu 
uygulamanın kullanılmasını tercih etmedik. Bunun yerine motoru sadece arka tekerlerden 
birisine bağladık. 

13. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS)  

   Aracımızda bazı işlevleri yapması için veya bunları otomatik olarak kendisi olarak 
yapması için gerekli olan bir yöneticiye ihtiyacımız vardı. Bu yöneticinin işlevleri korna, ısı 
anında tepe lambasını yakması, röle devresi ile gücü kesmek. Bu işlevleri gerçekleştirmek 
için kendimiz bir yönetici yapmak yerine hazır bir yönetici kullanma gereği duyduk çünkü 
bir yöneticiyi kendimiz yapmamız için önceden birikmiş bilgi ve tecrübe gerekmektedir. 
Bizde de bu bilgiler olmadığı için hazır bir yönetici kullanmaya ekibimizce karar vermiş 
bulunmaktayız. Piyasada pek çok yönetici görevi görebilecek işletimciler bulunmaktadır. 
Örneğin; raspberry pi, arduino UNO, arduino MEGA, arduino LEANARDO, arduino 
NANO. Bunların arasından seçmek zorunda kaldık bizim için gerekli olan az güç tüketip 
işlevinin çok olması bunun için arduino nano kullanmaya ekipçe karar vermiş 
bulunmaktayız. Arduino nanonun bizlere sağladığı özellikleri bulunmaktadır. Örneğin;  
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 Boyutu küçük olduğu için yer sorunu çekmeden kolay bir şekilde yerini ayarlaya 
biliriz. 

 Fazla güç tüketimi olmadığı için ve az güç almasına rağmen işlevini tam olarak 
yaptığı için bizlere sağladığı düşük güç özelliğinden dolayı bizlere yüksek işlevsellik 
kazandırıyor. 

 Arduino yazılım dili kolay bir dildir ve ekipçe bu dili bilmekteyiz ondan dolayı 
zorlanmadan yazabilmekteyiz diğer yöneticileri kullanmak isteseydik önceden 
birikmiş bir bilgi gerekecekti bizlerde böyle bir bilgi olmadığı için öğrenmemiz 
gerekecek idi bundan dolayı bizler için en uygun işletimci arduino nano olmaktadır. 

   Bu özellikler ve avantajları göz önünde bulundurduk ve ekipçe bir karara vardık. Alınan 
kara arduino nano olarak belirlendi. Bizlere sağladığı özellikleri ve avantajları en ideal 
şekilde sağlayan arduino nano olduğu için ekipçe bu yöneticiyi aracımızda kullanmaya 
karar vermiş bulunmaktayız. 

 

Görsel 13.1 arduino nanaoya ait görseller 

   Kullanacağımız yönetici resimde göründüğü gibidir. Üstünde birden fazla pin girişi 
bulunmaktadır. Bu pin girişlerinin hepsinin bir özelliği vardır. Pin girişleri digital giriş olarak 
(1-13), analog giriş olarak (0-5) olarak görünür. Ayrıca diğer pin girişleri VCC (+), 5V, GND 
(-), VIN, RST, 3,3V, REF (analog çıkışlarını yeniler), RXD ve TXD çıkışlarıdır. 

   Yöneticinin üzerinde kod yüklemek için mini-b USB jack girişi bulunmaktadır. Bu giriş 
sayesinde karta rahat bir şekilde kod yükleyebilir kodları değiştirebilir ve ayarlayabiliriz. 
Güç vermek içinde kullanılabilir. Bu yöneticinin kullandığı işlemci modeli ATMEGA328P 
olarak görünmektedir.  
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                                                                            Görsel 13.2 AKS devre şeması 

   Yapılacak olan sistemin devre şeması şekilde göründüğü gibidir. Buradaki gösterilen 
bağlantılar ile aracımıza yerleştirilecektir.  

   Arduino nanonun üstünde bir düğme bulunmaktadır hatalı bir işlem esnasında o 
düğmeye uzun basılır ise arduino içindeki kodu siler bu şekilde işlemcisine hiçbir zarar 
gelmeden doğru olan kodu yükleyip yürütebiliriz. Bu sistem aracımızda nerelere 
yerleştirileceğine dair bir düşünce kurmuş olabilirsiniz buradaki sistemi aracımızın motor 
ve pil yerine koymayı ekipçe kararlaştırdık. 

 

 

                                                                        Görsel 13.3 AKS’ye ait baglantı şeması 

Bu AKS sisteminin aracımızın nerede rol oynayacağına dair olan bir şemasıdır. 

Motorumuz ısınması durumunda ışık devreye girecektir ve röle devresi gücü kesecektir. 
Bu şekilde aracımızda herhangi bir sorun olmadan en güvenli şekilde yürümesini 
sağlayacaktır. 
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14. ELEKTRİKSEL ŞEMA  

 Aracın dinamik sürüş testinde üzerinde bulunan tüm elektiriksel dökümanları aşagıda gösterildigi 
biçimdedir. 

   A4 boyutlarında istendigi için bir sonraki sayfada yan yatırılmış şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroişlemci/Mikrodenetleyici: ATmega168 

Kullanılan seri haberleşme 
Protokolü: 

 

Kulanılan Programlama 
Dil(ler)i: 

Arduino 

Kullanılan Elektronik Tasarım 
Programı:  

Delikli devre kartı üzerine yapılacaktır. 

AKS Elektronik Devre 
Topolojisi: 

Bütünleşik tek devre, dağıtık devreler vb. 

Hata raporlama için iletişim 
şekli ve yöntemi: 

Kablolu/kablosuz bağlantı ve bilgi iletim şekli 
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