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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

    Equilibria, 300 watt gücünde 4 adet hub motora sahip, açısal tekerlek bağlantılarıyla 

yollarda ve kaldırımlardaki engelleri sürücüyü sarsmadan aşabilen ve kendine özgü 

eksenel rotasyon sağlayan kabinleriyle uygunsuz yol koşullarında bile sürücüyü 

dengede tutabilen bir mikromobilite aracıdır. Araç kumandasını gidon üzerinde bulunan 

joystick aparatıyla sağlamaktadır. Bağımsız motor hareketiyle dar alanlarda manevra 

sağlayabilen mekanizması mevcut mikromobilite araçlarına kıyasla trafikte kullanımını 

oldukça kolaylaştırmaktadır. 

 

   Araç gövdesinin iki yanında montajlanmış 

iki adet bağlantı kutusu bulunmaktadır. 

Kutulardan ikişer amortisör ikişer tane de 

bağlantı kolu uzamaktadır ve diğer uçlarının 

teker eksenindeki millerle bağlantıları 

oluşturulmuştur. Bu komplike bağlantı 

tekerleklere açısal serbestlik 

kazandırmaktadır. Böylece her bir tekerleğin 

karşılaşacağı farklı yüksekliklere karşı 

sadece tekerler açılanır ve aracın gövdesi 

daima sabit kalarak dengesini kaybetmez. 

 

   Ayrıca iç içe bulunan küresel kabinler x ve 

y düzlemlerinde kürelerin altına yerleştirilmiş yarım ay rulmanlar sayesinde kayarak  

eksenel rotasyonu sağlamaktadır. Bu da eğimli düzlemlerde üzerindeki sürücünün dış 

gövdeden bağımsız olarak hareket etmesini ve bastığı düzlemin yere her zaman paralel 

kalmasını sağlar. 

 

2. Problem/Sorun 

 

    Elektrikli skuter, hoverboard gibi ayakta ve dengede kullanılması gereken 

mikromobilite araçlarının genel sorunu olarak; bozuk kaldırım ve yol yüzeylerinde fazla 

sarsıntı oluşturması aynı zamanda bu araçların sadece düz ve engebesiz zeminlerde 

kullanıma uygun olup küçük bir bordür taşına takıldığında bile kullanıcıyı ciddi 

anlamda tehlikeye soktuğu söylenebilir. Bir diğer sorun olarak ise bu araçların kullanım 

alanlarının özgür ve rahat olmaması uygun manevra için sorunlar oluşabilir. Dar 

kaldırımlar ve trafiğin sıkışık olduğu alanlar 

buna örnek olarak verilebilir. 

  Mevcut mikro mobilite araçlarının kullanımı 

tehlike oluşturduğundan kullanım yaşı 18-45 

olarak belirlenmiştir. Çeşitli sebeplerden dolayı 

yürümekte zorlanan, denge problemi yaşayan 

kişiler ve özellikle yaşlılar için mevcut mikro 

mobilite araçları güvenlikli değildir. 

Şekil 1 : Equilibria Dış Mekan Teker Bağlantı Görseli 

Şekil 2 : Mevcut Sorun Görseli 
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3. Çözüm  

   Equilibria mikro mobilite aracı belirtilen; denge problemleri, kısıtlı kullanım alanları, 

bir araca birden çok kişinin binmesi, sıkışık araç yoğunluğu, bisiklet yolu ya da kaldırım 

gibi dar alanlarda manevra yetersizliği, çoğunlukla genç ve orta yaşa hitap etmesi, 

insanlarda oluşan güvenlik önyargıları gibi sorunlara çözümler sunmuştur.  

   Kasisleri geçebilen, yokuşları çıkabilen ve 

olduğu yerde manevra yapabilen bu araç 

insanlardaki güvenlik önyargılarını kırarak her 

yaştan kesime hitap ederek, güvenli bir izlenim 

oluşturur. 

  En fazla 20 km/sa hıza çıkabilen ve 40 km yol 

gidebilme kapasitesine sahip tek kişilik bu araç 

yürümekte zorlananlar ve şehir içi kullanım için 

alternatif bir seçenek olacaktır.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                         

 

 

4. Yöntem 

4.1.  Araç Kumandası 

 

  Aracın ileri, geri, sağ ve sola hareket etmesi istenmektedir. Bunu 

daha da basitleştirmek için aracı joystick ile kumanda edeceğiz. 

Joystick kullanımı alışılması kolay olan bir kontrol mekanizmasıdır 

kullanıcı bu sayede aracı tek parmağıyla bile sürebilir. Aracın yönü 

dışında kullanacağımız analog joystick ile hızı da kontrol edilebilir.   

    

   Analog kumanda kolu 2 eksende çalışan 4 

yönlü bir kumanda elemanıdır. Her bir ekseni 

1 adet pot kontrol eder joystick normal durumunda iken her iki potta 

%50 direnç gösterir. Joystick konumu değişimine göre eksenlerdeki 

potların iç direnci değişir bu sayede araç kumanda edilir. 

 

 

Şekil 3 : Equilibria Dış Mekan Görseli 1 

Şekil 5 : Equilibria Dış Mekan Görseli 2 Şekil 4 :  Equilibria Genel Teknik Resim Ölçüleri Görseli 

Şekil 6 : Kumanda Kolu 

Görseli 

Şekil 7 : Kumanda Kolu Pot 

Görseli 
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4.2. Hub Motor Tekerler 

 

   Hub motoru tekerlek içinde kullanılan 

bir elektrik motorudur. 

Bu projede kullanılan doğru akımlı 

elektrik motorudur. Alternatif akım çok 

verimli olmasına rağmen, elektrikli 

bisikletler için doğru akımlı elektrik 

motorları çok daha uygundur. Çünkü 

aküler de doğru akım üretir. DC motor 

bu nedenle tek bir seçenek olabilir. Bu 

tür bir cihaz aküden elektrik 

çekmektedir. Doğru akım kendi 

kendine değişmediğinden, ters çevirme işlemi, elektromıknatısın içine takılması 

gereken ve anahtar olarak bilinen bir parça tarafından gerçekleştirilir. 

4.3. Araç Manevrası 

   Bazı paletli taşıtların vites kutuları, her iki palete eşit ama zıt moment verilerek taşıtın 

bulunduğu yerde nokta dönüşü yapabilmesi için sol ve sağda ayrı dişli setleri 

bulunduracak şekilde tasarlanmaktadır. Equilibria benzer bir prensiple çalışacaktır. 

Aracın 4 tane birbirinden bağımsız motoru kendi içinde sağdakiler ve soldakiler olarak 

gurup halinde hareket edip aracın manevra yapabilesini sağlayacak.  

 

    Bu prensiple çalışan bir başka araç ise Bobcat Skid 

Steers (Bobcat mini yükleyiciler)[1]. Bu yükleyiciler 

dar alanlarda çalışmak için tasarlanmışlardır bu 

nedenle manevra yetenekleri çok gelişmiştir kendi 

etrafında 360 derece dönebilirler. Bunu yapabilmek 

için 4 teker aynı anda kuvvet uygulaması gerekir. 

Örneğin sağa dönmek için sağdaki teker geriye 

soldaki teker ileriye döner böylece araç kendi 

etrafında 360 derece dönmüş olur.  

   Bu manevra prensibi ile tasarımdaki 180 derece 

döner gidon hareketi iptal edilerek yeni bir geliştirme yapılmıştır. 

 

4.4. Denge Mekanizması 

   Projede kullanılan özgün denge tasarımı ; iç içe geçmiş yarım küre şeklindeki 

kabinlerin eğimli düzlemlerde her iki eksende de oynamasıyla dış gövdeden bağımsız 

olarak konumlanır. Üzerine basılan kabin x ekseninde rotasyon yaparken, bir altındaki 

kabin y ekseninde rotasyon yapar. Böylece araç 

yokuş çıkarken, kaldırıma çıkarken ya da teker 

çiftleri farklı yüksekliklerde giderken dış gövde 

açılansa da üzerinde durulan kabin kütle çekim 

merkezine göre konumlanır. Bu sayede sürücü 

hiçbir zaman dengesini kaybetmez. 

Şekil 8 : Hub Motor Donanım Görseli 

Şekil 9 : Bobcat Mini Yükleyici Görseli 

Şekil 10 : Equilibria Yakın Gösterim Görseli 
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   Bu kabinler kendi rotasyon eksenlerine göre 

pimlerle bağlanmıştır. Üzerine binecek olan 

sürücünün ortalamanın bir miktar üzerinde olduğu 

varsayılarak pimlere gelen gerilmenin  ve üzerine 

basılan düzlemin deformasyonunun statik analizleri 

Ansys ortamında gerçekleştirilmiştir. Malzeme 

olarak hafif ve dayanıklı olmasından dolayı “6061 

Alüminyum Alaşımı” kullanılmıştır. 

   

   Analiz sonuçlarından anlaşılacağı üzere yaklaşık 90 kg biri için uygulanan statik 

kuvvetle kabin bağlantı pimlerindeki maximum gerilme basıncı 10.78 Mpa olacaktır. 

Pim merkezindeki maximum gerilme basıncı 4.77 Mpa olarak belirlenmiştir. Bu 

bağlantı yönteminin, pimlerin kırılma ihtimalinden dolayı sağlıksız ve riskli olması 

sebebiyle kabin bağlantılarında bir değişikliğe gidilmiştir. 

 

Şekil 11 : Equilibria Denge Mekanizması Kesit 

Görünüşü Görseli 

Şekil 12 : Bağlantı Pimi Statik Analizi Görseli Şekil 13 : Bağlantı Pimi Statik Analizi(Path) Görseli 

Şekil 15 : Kabin Deformasyon Analizi Görseli Şekil 14: Kabin Deformasyon Analizi(Path) Görseli 
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   Analiz sonuçlarına göre maksimum deformasyon kabinin orta yüzeyinde oluşarak 

yüzeyde bir esneme oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu sebeple bu kabinin içine destek 

malzemesi kullanarak mukavemetinin artırılması hedeflenmiştir. 

 

4.5. Teker Bağlantıları 

   Teker bağlantıları, Darpa (Multi-Mode Extreme Travel Suspension) [2] aracının 

tekerleklerinin hareketini sağlayan bağlantı referans alarak tasarlandı. Araç gövdesine 

amortisör ve açısal bağlantı elemanı teker miline bağlanarak açısal serbestlik 

kazandırılmıştır. Burada fazlaca yüke maruz kalan teker millerinin deformasyonu 

incelenmek için Ansys ortamında statik analizi gerçekleştirilmiştir.  

  Analiz sonuçlarında görüldüğü üzere mil üzerine gelen kuvvetlerden dolayı mildeki 

deformasyon teker milinden uzaklaştıkça eksenel eğilmeyle oluşmaktadır. Mil 

deformasyonunu minimalize etmek için mukavemeti yüksek olan paslanmaz çelik 

malzeme tercih edilecektir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

• Bu aracın kumanda edilmesi joystick aracılığıyla sağlandığından 

diğer araçlardan ayrılan fantastik ve özgün bir yanı 

bulunmaktadır.  

• Bağımsız motor kontrolü aracın kendi etrafında 360 derece 

dönebilmesini sağlar. Böylece çoğu mikro mobilite aracında 

olduğu gibi geniş bir manevra alanı gerekmeksizin araçla her 

türlü dar alanda kolaylıkla manevralar sağlanabilir. 

• Özgün kabin tasarımı sayesinde araçta üzerine basılan yüzeyin 

taban kısmından ayrılıp kütle çekim merkezine göre 

konumlanarak gövdenin açısal hareketlerinden etkilenmesi 

önlenmiştir. Diğer araçlarda oluşan denge kayıplarının bu araçta 

oluşmaması hedeflenmiştir.  

Şekil 16 : Teker Mili Deformasyon Analizi Şekil 17 : Teker Mili Gerilme Analizi 

Şekil 18 : Equilibria 

Gidon Görseli 

Şekil 19 : Equilibria 

Gövde Görseli 
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• Teker bağlantıları Darpa (Multi-Mode Extreme Travel 

Suspension) METS  [3] aracından ilham alınarak tasarlanmıştır. 

Trafikte var olan kasis, bozuk bordür taşları gibi engellerde 

açısal teker bağlantısı gövdeyi sarsmadan bu engelleri 

aşmaktadır. Böylece mecvut mikro mobilite araçları gibi 

kullanım alanlarını sınırlı tutmaz. Trafikte de dengeli ve güvenli 

bir sürüş sağlar.  

6. Uygulanabilirlik  

   Bir soruna çözüm üretebilme, maliyet ve kalite bakımından 

uygulanabilirlik incelendiğinde: 

 Ekonomik ulaşım sağlayabilen ve pratik kullanıma sahip akıllı ulaşım araçları, ulaşımın 

çevre üzerindeki egzoz emisyon ve karbon salınımı gibi olumsuz etkilerini azaltacak ve 

hareketliliği artıracak bir seyahat biçimi olarak görülmektedir. 

   Projemiz, artan trafik yoğunluğu ve kullanım kolaylığı bakımından sık kullanılan 

akıllı ulaşım araçlarının büyük bir sorunu olan denge ve sarsıntılara karşı geliştirilmiştir.  

   Mekanik sistem ve elektronik donanım ile oluşturulan bir proje olduğu için güncel 

teknoloji ile hayata geçirilebilecek bir projedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Şekil 21 : Equilibria Prototip Tahmini Maliyet Tablosu 

   Tahmini malzeme maliyeti 15900TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanında işçilik maliyeti de 

hesaba katılırsa yaklaşık 16500-17500 TL maliyeti olacağı öngörülmektedir. Seri üretim için 

oldukça yüksek bir meblağ olsa da prototip aşaması için uygun görülebilir bir miktardır. 

Şekil 20 : Equilibria 

Teker Bağlantı Görseli 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

8.1.Yaşa Göre: Scooter gibi esneklik ve çeviklik gerektiren bir aracı kullanmak için 

vücut sağlığı açısından genç ve orta yaş grubunun daha avantajlı olduğunu söylemek 

mümkün. Ancak bizim tasarımımızda denge problemi ortadan kalktığından daha 

güvenli bir sürüş elde edebiliyoruz ve bu sayede kullanıcı kitlesi yaş aralığını arttırmak 

mümkün oluyor. Fakat yasal düzenlemeler gereği 18 yaşın üzerinde olmanın 

gerekliliğini düşününce hedef kitlesi 18-60 arasında yoğunlaşıyor. 

8.2.Yolculuk Mesafelerine göre: İş-ev, okul-ev arası mesafeleri 0-5 km olan kişiler 

için oldukça cazip bir deneyim olacaktır. Bu nedenle skuterlerin en yaygın olduğu 

yerlerin başında üniversite kampüsleri geliyor. Bunun yanında skuterler önümüzdeki 

dönemde tatil bölgeleri ve turistik yerlerdeki ulaşım ihtiyaçlarında en önemli ulaşım 

araçlarından birisi olabilir. 

 

9. Riskler 

• Kabin bağlantı pimi eşdeğer gerilme analiz sonuçlarına göre pimlerde kırılma riski 

bulunmaktadır. Buna çözüm olarak pim bağlantıları iptal edilmiş ve kabinlerin altına 

eksen boyunca kayacağı yarım ay rulmanlar monte edilmiştir. Böylece dayanıklılığı 

arttırılmış ve güvenlik sağlanmıştır. 

• Üzerine basılan kabinin orta yüzeyinin üzerine gelen sürekli basınca karşı esneme 

göstermesi; bir süre sonra kırılma, çökme gibi etkilere maruz kalabileceğini ifade 

etmektedir. Buna istinaden kabinin hafif olması için içini dolu olarak üretmek yerine 

destekler koyarak oluşabilecek deformasyonlar engellenmeye çalışılacaktır.  

• Hub motor çalışma prensibine göre rotorun hareketinin durması riski vardır. Bu 

riskin kutupların bir hizalama bulması durumunda bobinin sunduğu polariteyi 

tersine çevirmek çözüm olacaktır. Bu çevirme, güç kaynağınızdan kaynaklanır ve 

ayrıca cihazın hangi tip bir cihaz olacağına karar vermekten sorumludur. 

• Elektrik motorunun veya motorlarının yönetilmesi çok titiz bir şekilde yapılmalıdır 

aksi takdirde ısınma sorunu ortaya çıkabilmektedir. Bu ısınma sorunun ortadan 

kaldırabilecek bir soğutma mekanizması oluşturulması gerekmektedir. 

 

 

Şekil 22 : Equilibria Proje Zaman Planlaması 
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10. Kaynakça  

[1] Bobcat Skid-Steer Loaders - Bobcat Company 

[2] [3] (8) Demonstrations of DARPA's Ground X-Vehicle Technologies - YouTube 

https://www.bobcat.com/loaders/skid-steer-loaders/features
https://www.youtube.com/watch?v=HrQrJ57J9eE

