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1. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU  

Özellik Birim / Tür Değer 

Uzunluk mm 2000 

Genişlik mm 1400 

Yükseklik mm 1137 

Şasi Malzeme Alüminyum 

Kabuk Malzeme FRP-Alüminyum 

Roll Bar Malzeme Alüminyum 

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

Tekerlerin çapı mm 568,4 

Motor Tipi BLDC hub motor 

Motor sürücü Özgün tasarım, Hazır alınmış Hazır alınmış 

Nominal Motor gücü kW 3 

Nominal Motor 

Torku/Devri 
Nm/rpm 52 / 596 

Motor verimliliği % 89.8 

Motor ağırlığı kg 15 

Batarya Tipi (Li-iyon veya Kurşun Asit 

Akü) 

Kurşun Asit Akü 

Kullanılan Hücrelerin  

veya Akülerin Çeşidi  

Kese tipi, silindirik, prizmatik, 

AGM, jel vb. 
Jel akü 
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2. DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ 

Aracımızın sürüş testi aşağıdaki linktedir.  

https://www.youtube.com/watch?v=oUB_Ngvf888 

 

3. YERLİ ÜRÜNLER 

Takımların kendi tasarladıkları yerli alt bileşenleri işaretlemeleri gerekmektedir.  

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 

a) Teknik Çizimler 

 

Aracın teknik resmi Şekil 4.1’de gösterilmiştir. 

https://www.youtube.com/watch?v=oUB_Ngvf888
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Şekil 4.1. Araç teknik resmi 

 

b) Şasi Üretimi ve Analizleri 

Şasi tüm bileşenleri ve sürücüyü üzerinde taşıdığından arabanın en önemli 

elemanlarından biridir. Öncelikle verimlilik yarışı olduğu için ağırlık çok önemlidir ve şasi 

arabanın ağırlığının önemli bir kısmını oluşturur. Biz de bu nedenden dolayı şasimizi 

olabildiğince hafif yapmaya çalıştık. Aracı hafifletmenin farklı yolları bulunmaktadır. 

Öncelikle boyutları olabildiğince minimum seviyede tutmak gerekir. Bir başka önemli 

faktör de şasi yapımında kullanılacak olan malzemedir. Günümüzde hafif ve dayanıklı 

malzeme denildiğinde kompozit malzemeler akla gelmektedir. Fakat kompozit malzemeler 

gerek ham maddeden gerekse üretim teknolojilerinden dolayı çok pahalı malzemelerdir. 

Bunun yanında geleneksel şasilerde olduğu gibi metal malzeme seçeneklerden birisidir.  

Biz bu noktada hem ağırlığı hem de maliyeti göz önüne aldığımızda çelik ya da kompozit 

yerine 6061 serisi alüminyum profillerden oluşan bir şasi yapmaya karar verdik. Bu 

profillerin uçları belirli açılarda kesilerek iskelet oluşturulmuştur. Bu sayede presleme ve 

büküm işlemlerine ihtiyaç olmadan kaynak ile şasi parçaları bir araya getirilmiştir. Kaynak 

çeşitlerinden MİG kaynağı kullanılmıştır. 
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Arabamızı tasarlarken sadece yarış koşullarını değil aynı zamanda günlük hayatta 

kullanıma uygun, göze hitap edecek şekilde tasarlamaya çalıştık. Bu sebeple seri üretim 

konsept araçlardan (Şekil 4.2) da esinlenerek kendi özgün tasarımımızı ortaya koyduk 

(Şekil 4.3).  

 

Şekil 4.2. Aracımız tasarımında örnek alınan model 

 

 

Şekil 4.3. Araç şasi tasarımımız 

Tasarım sonrasında şasimizin yapısal analizlerini yaptık ve yarışta herhangi bir 

sorun olmayacağına karar verdik (Şekil 4.4).  
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Şekil 4.4. Araç şasi analizi 

Şasimizin taban sacıyla birlikte toplamda 4000 TL malzeme masrafı olmuştur. Diğer 

kesim ve kaynak işçiliklerinin ise 3000 TL masrafı olmuştur. Toplamda 7000 TL maliyetle 

şasimiz üretilmiştir. Üretim fotoğrafları aşağıdadır. 
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Şekil 4.5. Şasi üretim fotoğrafları 

 

Şekil 4.6. Şasi üretim fotoğrafları 
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Şekil 4.7. Şasi üretim fotoğrafları 

 

Şekil 4.8. Şasi üretim fotoğrafları 
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Şekil 4.9. Şasi üretim fotoğrafları 

 

Şekil 4.10. Şasi üretim fotoğrafları 
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Şekil 4.11. Şasi üretim fotoğrafları 

 

Şekil 4.12. Şasi üretim fotoğrafları 
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Araç şasi ölçüleri Tablo 4.1’de gösterilmiştir. Araç şasi özellikleri ise Tablo 4.2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 4.1. Şasi ölçüleri 

Bölge Ölçü (mm) 

hf 595 

hp 50 

h1 152 

hr 970 

ht 1137 

L1 635 

L2 630 

L 2020 

LAks 1300 

TGÖ 1400 

G1 580 

T1 279 

hg 30 

T2 357 

G 580 

TGA 1400 
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Tablo 4.2. Şasi özellikleri 

Şasi 

Malzemesi 

Kompozit (Niteliğini 

belirtiniz)  
Profil (Çelik / Alüminyum) 

Diğer 

(belirtiniz)  

 

6061 serisi alüminyum kullanılmıştır. 

Bu seri dayanımı ve hafifliği sebebiyle 

otomotivde yaygın kullanılmaktadır.  

 

Şasi Malzeme Kesit Ölçüsü  

(Şasi için kullandığınız 

malzemenin kesit ölçüsünü mm 

cinsinden belirtiniz) 

Şasi 50x30x3 ve 20x20x2 kesitlerindeki profillerin 

birleşiminden oluşmuştur. Dayanımın en fazla 

gerektiği yerlerde 50x30x3 mm profiller, diğer 

bölgelerde ağırlık azaltmak amacıyla 20x20x2 mm 

profiller kullanılmıştır. 

Şasi üretim metodunu belirtiniz.  

Sökülemeyen 

birleştirme elemanları 

(Kaynak, perçin v.b) 

Sökülebilir 

birleştirme 

elemanları 

(Cıvata / 

pim v.b) 

Diğer 

(Lütfen 

belirtiniz) 

Şasi, güvenilir bir 

birleştirme elemanı 

olan ve de ağırlık 

yönünden dezavantaja 

sebep olmayan kaynak 

metoduyla 

birleştirilmiştir. Kaynak 

çeşitlerinden MİG 

kaynağı kullanılmıştır. 

  

 

c) Dış Kabuk Üretimi ve Analizleri 

  Kabuğumuz araç şasimize kaynaklı olarak birleştirilmiş alüminyum profillerin üzerine 

kapatma yapmak şeklinde üretilmiştir. Alüminyum profiller 6000 serisi olup kabuk 

malzemesi olarak kullanılan plakalar fiberglastan üretilmiştir. Kabuk alüminyum profillerle 

desteklendiğinden oldukça sağlam bir yapıya sahip olmuştur. 
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d) Enerji Tüketimi Hesabı 

 

Enerji tüketim hesabı ile ilgili gerekli parametreler Tablo 4.3’de sunulmuştur. 

 

Tablo 4.3. Enerji tüketim hesabı için gerekli parametreler 

 

Özellik Değer 

Araç ön alanı (m2) 1.379 

Sürüklenme katsayısı 0.7 

Teker çapı (m) 0.568 

Lastik yuvarlanma direnci 

katsayısı 

0.01 

Sürücü dahil toplam araç 

ağırlığı (kg) 

310 

En dik eğimin açısı 

(derece) 

4.66 

Parkur uzunluğu (m) 5338 

Ortalama araç hızı (m/s) 6.844 

 

  Aracımızın %8.145 pist eğimine denk gelen %4.66 eğimi çıkabilmesi için gerekli 

motor gücü hesabı aşağıdaki excel dosyası görüntüsünde verilmiştir (Şekil 4.13). Excel 

dosyasının linki de aşağıdaki linkte verilmiştir. 

 

https://drive.google.com/file/d/1-

Pjy7147u0xa21UKLt8bTTHk5jK_cH_6/view?usp=drivesdk 

 

  Ayrıca aracımızın yarış boyunca ortalama tüketimini veren hesabımız ise Şekil 

4.14’te gösterilmiştir. Excel dosyası linki ise şu şekildedir; 

 

https://drive.google.com/file/d/1-

B03lOBMlRsKRYWnB0ZDb7c3ILfQ5Ph3/view?usp=drivesdk 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-Pjy7147u0xa21UKLt8bTTHk5jK_cH_6/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-Pjy7147u0xa21UKLt8bTTHk5jK_cH_6/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-B03lOBMlRsKRYWnB0ZDb7c3ILfQ5Ph3/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-B03lOBMlRsKRYWnB0ZDb7c3ILfQ5Ph3/view?usp=drivesdk
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Şekil 4.13. Gerekli motor gücü hesabı 

 

 

Şekil 4.14. Enerji tüketim hesabı 

 

e) Fren Sistemi 

  Aracımızda 2 devreli hidrolik fren merkezi ve bunlara bağlı olan 3 adet fren kaliperi 

kullanılmıştır. Frenler daha etkili olması için ön iki tekere ve motor bağlı olmayan bir arka 

tekere bağlanmıştır. Fren devreleri birbirinden bağımsızdır. Kullanılan fren disklerinin çapı 

190 mm kalınlığı ise 3.5 mm’dir. Kullanılan kaliperler ve balatalar birbirinin aynısı olup 

kaliper ölçüsü 100x60x50 mm, balata ölçüsü ise 60x20 mm’dir. Kullandığımız fren 

pedalının kuvvet aktarma oranı ise 1:10 dur. 
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f) Roll Bar ve Roll Cage 

Roll bar alüminyum boru profilden uygun ölçüde kesilip bükümü yapılarak üretilmiştir. 

Bükümü yapılan profiller kaynak metoduyla şasiye birleştirilmiştir. Gerekli destekler yine 

kaynak metoduyla yapılmıştır. Boru profilin malzemesi alüminyum 6061 t6, kesit çapı 30 

mm, et kalınlığı ise 3 mm’dir. Bu malzemenin seçilmesinin sebebi hem düşük yoğunluklu 

olması hem de akma dayanımının 270 MPa gibi yüksek bir değere sahip olmasından 

dolayıdır. Kesitin 30 mm seçilmesinin sebebi ise yarış kurallarında izin verilen ölçü 

olmasından kaynaklanmaktadır. Teknik tasarım raporu hazırlama kılavuzunda yer alan 

Şekil 4.f.2. de gösterilen roll bar ölçüleri Tablo 4.4’te verilmiştir. 

Tablo 4.4. Roll bar ölçüleri 

Özellik Değer (mm) 

Hmin 100 

h1 500 

h2 970 

L 730 

b 50 

e1 100 

e 276 

 

 

g) Maliyet Hesabı 

 

Araç maliyet hesabı Tablo 4.5’te sunulmuştur. 

 

Tablo 4.5. Araç maliyet hesabı 

Özellik Değer 

60 Ah 12 V jel aküler (6 adet) 4500 ₺ 

Yanmaz batarya kutusu yapımı 1000 ₺ 

BLDC 3 kw 72 V hub motoru 9000 ₺ 

3 fazlı BLDC motor sürücüsü (18-90V 85A sürekli) 7000 ₺ 
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Şasi ve rollbar roll cage profilleri  1270 ₺ 

Araç taban sacı 1000 ₺ 

Şasi kaynak işçiliği  4130 ₺ 

Kablolama ve tesisat giderleri 800 ₺ 

100 amper Kontaktör  1180 ₺ 

Motorsiklet gösterge paneli 800 ₺ 

5 adet 16 inç alüminyum alaşım jant 4700 ₺ 

DC-DC Dönüştürücü 1200 ₺ 

Telemetri sistemi 6000 ₺ 

Araç kontrol sistemi 4000 ₺ 

Direksiyon sistemi komple 6000 ₺ 

Süspansiyon sistemi komple 11000 ₺ 

Hidrolik disk fren sistemi komple 4000 ₺ 

50 m2 örgü cam elyaf  1500 ₺ 

18 kg polyester 500 ₺ 

1 kutu kalıp ayırıcı vaks  650 ₺ 

Gövde üretimi 7200 ₺ 

Yan aynalar 180 ₺ 

Civatalar ve yapıştırma elemanları 450 ₺ 

Aracın boyanması 3000 ₺ 

Araç camları için polikarbon malzeme 210 ₺ 

Araç kornası 70 ₺ 

Sponsor logoların bastırılması 200 ₺ 

Yarış tulumu 4000 ₺ 

Yarış kaskı 250 ₺ 



 

18 
 

Yarış eldiveni 750 ₺ 

Yarış ayakkabısı 1200 ₺ 

Yarış koltuğu 5500 ₺ 

Ön ve arka farlar ile stop lambaları 400 ₺ 

Yangın söndürme tüpü 2 kg 60 ₺ 

Araç içi ve dışı acil durum butonları ve araç içi ön konsol 

butonları 
250 ₺ 

72V 20A araç şarj cihazı ve bağlantı soketleri 400 ₺ 

TOPLAM MALİYET 94360 ₺ 

 

 

5. DİREKSİYON SİSTEMİ 

 

Yerli olarak tasarladığımız ve ürettiğimiz direksiyon sistemimiz genel çalışma olarak 

mekanik direksiyon sistemleri ailesi altında yer almaktadır.  Hidrolik ya da elektromekanik 

sistemler kullanmamamızın amacı, aracımızın şehir konsepti seri üretim araçlara kıyasla 

çok daha hafif olması ve araca yön vermek için gerekli olan kuvvetin herhangi bir elektrik 

tüketimi gerekmeden manuel olarak sürücü tarafından sağlanabilmesidir.  Direksiyon 

sistemi sürücünün ön tekerlekleri çevirerek yönlendirmesi için tasarlanmaktadır. 

Direksiyon simidinden tekerleklere kadar uzanan bütün parça ve bağlantılar bu sistemi 

oluşturur. Direksiyon sistemi; direksiyon simidi, direksiyon simidi bağlantı aparatı, 

direksiyon dişli kutusu, mafsallar, direksiyon kolları ve tekerleklerden meydana gelmiştir.  

Direksiyon bağlantısı, direksiyon simidinin hareketini ön tekerleklere, sürüş 

esnasında süspansiyon kaynaklı aşağı yukarı hareket etmelerine rağmen aktarabilmelidir. 

Bunu sağlamak etmek için de küresel mafsal kullanılmaktadır. Arabanın stabil bir şekilde 

ve maksimum verimlilikte ilerlemesini sağlayan en önemli parametrelerden biri de toe in-

out açısıdır. Bu açının ayarlanabilir olmasını sağlamak amacıyla pitman kollarının her iki 

ucunda da küresel mafsal kullanıldı. Mafsallar kollara dişler yardımı ile montajlandı fakat, 

toe in-out açısının kolay bir şekilde ayarlanmasını sağlamak için, pitman kolunun bir ucuna 

normal diş diğer ucunda ters diş kullanıldı. Bu şekilde aracın direksiyon sistemini 

sökmeden, pitman kolunu çevirerek ayar yapılabilmektedir. 

Toe in-out açısı sürtünmeleri azaltmak ve verimliliği artırmak için 0 derece olmalıdır. 

Yani direksiyon düz konumda iken tekerler birbirine paralel (aralarındaki açı 0 derece) 

olacak şekilde konumlandırılmıştır. 
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Arabamızın negatif kamber açısı sıfır derecedir. Bunun nedeni arabamızın normal 

seri üretim arabalarda olduğu kadar ağır olmaması ve harici önemli bir yük 

taşımamasından dolayıdır. Normal şehir konsepti olan araçlarda negatif kamber yol 

tutuşunu arttırmak amacıyla verilmektedir. Fakat yarışmanın yapılacağı pist göz önüne 

alındığında virajların gayet geniş olduğu görülmektedir. Araç hızı da oldukça düşük 

olacağından kamber açısına ihtiyaç duyulmamıştır. 

Seri üretim şehir konsepti araçlarda yüksek hızlarda direksiyon hâkimiyetinin 

sağlanması için kullanılan pozitif kaster açısı düşük yarışma ortalama hız değerinden 

dolayı dikkate alınmamıştır. 

Arabamızın aks mesafesini kurallarda belirtilen ölçülere uygun olarak minimum 

seviyede tutmaya çalıştık. Bunun nedeni daha küçük, kompakt ve hafif bir tasarım ortaya 

çıkarmaktı. Aracımızın iz açıklığını 1050 mm olarak tasarladık. Pitman kol uzunluğu ise 

443 mm olarak belirlenmiş oldu. Dingil mesafesi ise 1300 mm olarak tasarlandı. 

Direksiyon mili direksiyon simidi bağlantı aparatının içerisine girmektedir (Şekil 5.1). 

Dönme sırasında bağlantıyı sabit tutmak amacıyla yan tarafından set vida ile 

sabitlenmiştir. Direksiyon mili şasi ile yatayda yaklaşık 45 derecelik bir açı yapmaktadır 

fakat kullanılan u mafsal ile bu hareket dişli kutusuna yatay ile paralel olacak şekilde 

iletilmektedir. U mafsal kullanılarak bu şekilde hareket doğrultusunun değiştirilmesinin 

amacı, kutunun şasiye daha rahat sabitlenmesini sağlamaktır. Direksiyon simidi ise 

direksiyon simidi bağlantı aparatına 4 adet M6 cıvata ile sabitlenmektedir (Şekil 5.2).  

 

Şekil 5.1. Direksiyon bağlantı aparatı 
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Şekil 5.2. Direksiyon sistemi 

Tasarım aşamaları; 

1. İhtiyaç duyulan sistemin belirlenmesi 

2. Dönüş yarıçapının hesaplanması (arabanın dingil mesafesi, aks mesafesi vb. 

parametrelere bağlıdır.) 

3. Ön düzen açılarının belirlenmesi 

4. Tekerleklerin dönüş açılarının hesaplanması buna bağlı olarak krameyer dişli kol 

uzunluğunun belirlenmesi 

5. Pitman kol uzunluğunun hesaplanması (400 mm) 

6. Dişli modülünün belirlenmesi (kullanacağımız dişli modülü 4’tür.) 

7. Dişli kutusu, direksiyon simidi ve mafsalın montaj yerlerinin şasi üzerinde tespiti 

8. 3 boyutlu tasarım programları yardımıyla direksiyon simidi, direksiyon mili ve 

direksiyon kutusunun tasarlanması (solidworks programı) 

9. Tasarlanan parçaların hangi malzemeden üretileceğinin tespiti. 

10. Tasarlanan parçaların montaj modülünde montaj simülasyonunun oluşturulması ve 

çakışan kısımların düzeltilmesi, sistemin doğru çalıştığından emin olunması. 

Üretim ve montaj aşamaları; 

1. Tasarım doğrultusunda uygun sarf malzemelerin temini 

2. Direksiyon milinin hesaplanan boyutlarda kesilmesi 

3. Pitman kollarının belirlenen boyutlarda kesilmesi ve uçlarına dişlerin açılması 

4. Dişli kutusunun 3 boyutlu yazıcı kullanılarak ABS malzemeden üretilmesi 

5. Tasarım doğrultusunda uygun boyut ve modülde dişlilerin temini 

6. Mafsalların temini 

7. Direksiyon simidinin 3d yazıcı kullanılarak PLA malzeme filament ile üretimi  

Dişli Kutusu 

Direksiyon Simidi 

Krameyer Dişliler 

Mafsal 

Bağlantı Civataları (M6) 

Direksiyon Mili 
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8. Parçaların birbiri ile montajı ve üretim toleranslarının kontrolü 

9. Sistemin araba üzerine montajı 

 

6. KAPI MEKANİZMASI 

Kapılarda hazır menteşe ve kilit sistemi kullanılmıştır. Kapı çerçeve tasarımı Şekil 6.1 ‘de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.1. Direksiyon sistemi 

 

7. MOTOR 

Aracın tekerlek bağlantı biçimi, sürüşü (direct-drive) ve yüksek tork ihtiyacına uygun 

olarak BLDC hub motor kullanılmıştır. Hazır olarak tedarik edilmiş olan motorun özellikleri 

belirlenirken aracın boşta ve şoför ile birlikte ağırlığı, pistin sahip olduğu eğim ve 

tekerleklerin sahip olduğu sürtünme göz önünde bulundurulmuş ve başlık 4.d’de 

sunulmuş hesaplamalar kullanılarak 3 kW olarak seçilmiştir.  

Seçmiş olduğumuz motorun parametreleri aşağıdaki tabloda (Tablo 7.1) belirtilmiştir: 
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Tablo 7.1. Motor parametreleri 

Motor Parametreleri 

Motor Türü BLDC Hub Motor 

Marka-Model QS Motor – 50H V3 E-Car Hub Motor 

Dakikadaki Devir Sayısı 

(rpm) 

596,4 

Gücü 3 kW 

Nominal Gerilimi 72 V 

Motor Torku 52 Nm 

Akım 50 A 

Verim 89,8 

Motor Ağırlığı 15 kg 

Motor Boyutları 34 cm * 34 cm * 33 cm 

 

İstanbul Park pist uzunluğu (5,338 km) göz önünde bulundurulduğunda yarışı verilmiş 

olan sürede bitirmek için 4.d’de verilmiş olan hesaplama yapılmış ve piyasada bulunan 

motorlar arasından 60 km/s maksimum hıza elverişli bir motor seçilmiştir. Aşağıdaki 

formülü kullanarak motorun sahip olması gereken hızın sağlandığı aşağıdaki formül ile 

doğrulanmıştır. 

d: Tekerlek çapı 

r: Dakikadaki devir sayısı 

Km: Hız (km/s) 

Km = d x r x 0.001885 = 568,4 x 596,4 x 0,001885 = 63,9003 km/s 

Kullanılan QS markalı BLDC Hub motora ait gerilim (mor), çekilen akım (lacivert), giriş 

gücü (cyan), dakikadaki devir sayısı (rpm)(kırmızı), çıkış gücü(siyah), ve verimlilik (yeşil) 

olarak aşağıdaki grafikte gösterilmiştir (Şekil 7.1): 
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Şekil 7.1. Motor performans grafiği 

  

8. MOTOR SÜRÜCÜSÜ 

Aracın sahip olduğu 3 kW gücündeki BLDC hub motorun sürüşü için hazır bir ürün 

olan, Kelly markalı BLDC motor sürücüsü kullanılmıştır. Bu sürücünün seçilmesinin 

sebebi, elde edilen know-how’larda uzun ömürlü, dayanıklı, endüstriyel bir ürün olması ve 

sahip olduğumuz motoru sürmek için elverişli olmasıdır. Kullanılan motor sürücüsüne ait 

görsel Şekil 8.1’deki gibidir: 
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Şekil 8.1. Motor sürücüsü 

Motora ait teknik veriler aşağıdaki tabloda (Tablo 8.1) gösterilmiştir:  

Tablo 8.1. Motor sürücü teknik verileri  

Motor Sürücüsü Teknik Verileri 

Motor Sürücüsü Tipi BLDC Hub Motor Sürücüsü 

Marka - Modeli Kelly – KEB72451X 

Peak Akımı 220 A 

Nominal Akımı 80 A 

Gücü 4,5 kW 

Nominal Gerilimi 72 V 

Rejeneratif Özelliği Hayır 

 

9. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)  

 

Araçta jel akü kullanılmıştır. AKS ile batarya sıcaklığı, batarya yüzdesi, batarya voltaj 

değeri anlık olarak ölçülmekte ve log kaydı sayesinde kaydedilmektedir. Ekip RF modülü 

ve Wi-fi modülü ile bu verileri takip edebilmektedir. 
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10. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ  

 

Araçta hazır bir ürün olan ve elektrikli motosikletlerde sıklıkla kullanılan Powermaster 72 

volt, 20 amper özelliklerine sahip bir yerleşik şarj cihazı kullanılmaktadır (Şekil 10.1). 

 

 

Şekil 10.1. Yerleşik şarj birimi 

 

11. BATARYA PAKETLENMESİ   

 

Araçta 6 adet jel akü kullanılarak yerli batarya paketlemesi yapılmıştır. Jel akülerin 

tedariğinin kolaylığı, kuru akülere göre daha uzun ömürlü olmaları sebebiyle tercih 

edilmiştir. Bataryalarının yerleştirileceği şasi üzerinde sabitlemesi yapılmıştır. Batarya 

muhafazası yalıtkan, alev almaz yanmaz koton kumaş ile sarılarak yapılmıştır. 3 seri ve 2 

paralel olarak bakır çubuk yardımı ile bağlantı kurulmuştur. Batarya paketinin yerleştirilme 

aşamasına ait görüntüler aşağıdaki gibidir (Şekil 11.1): 
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Şekil 11.1. Batarya kutusu 

Yerli batarya paketine ait özellikler aşağıda belirtildiği gibidir: 

Özellik Birim/Tür Değer/Açıklama 
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Kullanılan Hücrelerin 

Kimyası 
LiCoO2, LiFePO4, vb. Silfürik asit-silisyum 

buharı 

Kullanılan Hücrelerin 

Nominal Voltajı 
V 12 

Kullanılan Hücrelerin 

Kapasitesi 

Ah 60 

Kullanılan Hücrenin 

Ağırlığı 
g 14000 

Kullanılan Hücrelerin 

Kapasite Yoğunluğu 
Ah/g 0.0042857 

Kullanılan Hücrelerin 

Enerji Yoğunluğu 
Wh/kg 51.42 

Batarya Paketi 

Kapasitesi  
Ah 60 

Batarya Paketi 

Nominal Voltajı 
V 72 

Batarya Paketinin 

Toplam Ağırlığı 
kg                     91 

Batarya Paketi 

Boyutları 
mm (L, W, H)             222,122,176 

Batarya Paketi  

Enerjisi 
Wh 4320 

Batarya Paketi Enerji 

Yoğunluğu 
Wh/kg 51.42 

Batarya Paketi Güç 

Yoğunluğu 
W/kg 51.42 

Batarya Kabı 

Malzemesi 
Malzeme Demir 

İzolasyon 

Malzemeleri 
Malzeme Yalıtkan ve Yanmaz alev 

almaz kumaş 
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Soğutma Sistemi 

Tasarımı 
- - 

Batarya Paketinin Isıl 

Analizi 
- - 

Güvenlik Perdesi - - 

Batarya Paketinin 

Araç İçerisindeki  

Konumu 

 

- Arka batarya gözü 

Yerli ya da Değil - Yerli 

 

12. ELEKTRONİK DİFERANSİYEL UYGULAMASI  

 

Elektronik diferansiyel uygulama aracımızda bulunmamaktadır. 

 

13. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS)  

 

Aracımızda kullandığımız AKS sisteminin asıl amacı sensörler ile haberleşmek yerine 

araç içerisinde yalnızca telemetri sistemi ile haberleşip ölçtüğü bilgileri 8 farklı 8-bit veriler 

halinde telemetri sistemine iletmektir. Bu iletişim için 2 farklı haberleşme sistemi 

kullanılmıştır: CANBUS ve Seri haberleşme. Haberleşme hızı can-bus modül için 8 Mhz 

bir clock frekansına bağlı olarak 500 kbps’dir. İlk olarak ID 0x036 ile telemetri kartına 8 

byte veri iletilerek akım, voltaj, güç ve iki adet katsayısı, batarya sıcaklığı ve motor 

sıcaklığı gönderilmiştir. ID 0x037 kullanılarak yine telemetri kartımıza 2 byte veri 

gönderilmiştir. Bu 2 bytte’lık veriler kapıların konum bilgisi ve hız bilgileridir (Şekil 13.1). 

 

Üretmiş olduğumuz AKS sisteminin fonksiyonları aşağıda verildiği gibidir:  

- Batarya voltajı, akımı, sıcaklığı ve batarya yüzdesi gibi verileri ölçmek 

- Motor sıcaklığını ölçmek 

- Kapıların açık-kapalı durumunun ölçümü 
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- Yukarıda ölçülen bilgileri telemetri sistemine CAN-BUS ile iletmek. 

- Ölçülen değerlere göre acil durumlarda üzerindeki röle yardımı ile araç enerjisini 

kesmek. 

 

Mikroişlemci / Mikrodenetleyici: Arduino nano(Atmega 328p) 

Kullanılan seri haberleşme Protokolü: Canbus haberleşme protekolü 

Kulanılan Programlama Dil(ler)i: C dili 

Kullanılan Elektronik Tasarım Programı:  Proteus,easyeda,altium 

AKS Elektronik Devre Topolojisi: Bütünleşik tek devre 

Hata raporlama için iletişim şekli ve 

yöntemi: 

Kablolu olarak SD kart log kaydı ve 

kablosuz olarak wifi , RF modül ile 

uzaktan izleme. 

 

Yapmış olduğumuz kart tasarımına ait 3-boyutlu görsel aşağıdaki gibidir: 

 

 

Şekil 13.1. Araç kontrol sistemi 
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14. TELEMETRİ 

Araçta kullandığımız Telemetri sistemimizde iki farklı haberleşme bulunmaktadır: RF 

haberleşme ve İnternet Wi-fi haberleşme. Rf haberleşme sistemimiz 2.4G antene (2DB) 

sahip, ve açık havada 250 Kbps iletim hızı ile 800-1K metre iletişim mesafesine 

ulaşabilmektedir. Wi-fi alternatif olarak eklenmiştir. Sistemimizde kontrolcü olarak Arduino 

Nano, RF sistemi için NRF24L01, wifi modül olarak Esp8266 ve görsellik için ise LCD 

ekran kullanılmıştır. Hazırlamış olduğumuz devreye ait devre çizimi ve kullanıcı arayüzüne 

ait görsel aşağıdaki gibidir (Şekil 14.1 ve 14.2): 

    

 

Şekil 14.1. Telemetri sistemi 
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Şekil 14.2. Telemetri sistemi üretimi ve arayüzü 

 

15. ELEKTRİKSEL ŞEMA  

Aracımıza ait elektrik devre şeması ve oturma düzeni aşağıdaki gibidir. Ekibimiz elektrik 

şeması çizimi ile ilgili eğitim almıştır. 
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33 
 

Aracımıza ait devre oturumu aşağıdaki gibidir: 

 

16. ORİJİNAL TASARIM  

Aracımızda ek bir tasarım bulunmamaktadır. 


