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1. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU  

 

Özellik Birim / Tür Değer 

Uzunluk mm 3400 

Genişlik mm 1300 

Yükseklik mm 1150 

Şasi Malzeme Alüminyum 

Kabuk Malzeme KarbonFiber 

Roll Bar Malzeme Alüminyum 

Fren sistemi Hidrolik disk, ön, arka, el freni Hidrolik, Ön, El Freni 
 Hidrolik Disk, Ön, El Freni  

 

Tekerlerin çapı mm 1600 

Motor Tipi 406.4 

Motor sürücü Özgün tasarım, Hazır alınmış Hazır Alınmış 

Nominal Motor gücü kW 1.5 

Nominal Motor 

Torku/Devri 
Nm/rpm 480 

Motor verimliliği % 80 

Motor ağırlığı kg 2.5Kg 

Batarya Tipi (Li-iyon veya Kurşun Asit 

Akü) 

Li-İyon 

Kullanılan Hücrelerin  

veya Akülerin Çeşidi  

Kese tipi, silindirik, prizmatik, 

AGM, jel vb. 
Silindirik 
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2. DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ 

 
Aracın yapımı için gerekli olan malzemelerin temininde yaşadığımız sıkıntıdan dolayı 

aracın üreti halen devam etmektedir.  

 

03.08.2021 tarihi itibari ile aracın elektrik sistemlerinin temini, şase malzemelerinin alımı 

yapılmıştır ve aracın şase kaynakları bitmiş, süspansiyon sistemlerinin yapımına 

başlanmıştır. 16inç tekerlere uygun bulabildiğimiz jantların, ön takıma ve arka diferansiyel 

sistemine montajı için flanş yapımına başlanmıştır.Bulabildiğimiz jantlar, motorsiklet arka 

jantlarıdır. Bu jantların fazlalık kısımları kesilmiştir. Jant ile ön takım poryalarını ve 

diferansiyel sistemini birleştirmek için gerekli olan flanş 140mm çapındaki 7075 serisi 

alüminyum CNC’de işlenmektedir.  
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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 ☒ 
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4. MEKANİK DETAYLAR 

 

a) Teknik Çizimler 

 
 Değerler (cm) 

A 130 

B 225 

C 12 

H 115 

L 345 

W-Arka 88 

W-Ön 123,5 

Şekil 4.1. Aracın Teknik Çizimleri 
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b) Şasi Üretimi ve Analizleri 

Ölçü Mm Ölçü Mm 

L 2800 L2 1100 

LAks 2250 ht 1210 

hp  60 hg 40 

h1 250 G1 840 

hf 550 G 840 

hr 900 T1 200 

L1 900 T2 120 

  TGÖ 1235 

 

Şasi 

Malzemesi 

Kompozit (Niteliğini 

belirtiniz)  
Profil (Çelik / Alüminyum) Diğer (belirtiniz)  

6063 Serisi Alüminyum  

Şasi Malzeme Kesit Ölçüsü  (Şasi 

için kullandığınız malzemenin kesit 

ölçüsünü mm cinsinden belirtiniz) 

3mm 

Şasi üretim metodunu belirtiniz.  

Sökülemeyen 

birleştirme 

elemanları 

(Kaynak, 

perçin v.b) 

Sökülebilir 

birleştirme 

elemanları 

(Cıvata / 

pim v.b) 

Diğer (Lütfen 

belirtiniz) 

Kaynak Civata 

Ön takım, arka 

süspansiyon ve 

diferansiyelin 

bağlantı noktaları 

5x80mm ve 5x100 

Alüminyum 

lamalar ile 

güçlendirilecektir. 
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c) Dış Kabuk Üretimi ve Analizleri 

Dış kabuk karbonfiberden yapılacaktır. Bunun için öncelikle bir kalıp hazırlanacaktır. 

Kalıp için 7cm kalınlığındaki EPS ısı yalıtım levhaları kullanılacaktır. 1 paket yalıtım 

levhası 0.25 m3’tür. Aracın kabuğu için 4 m3’lük bir kalıp gerekmektedir. 16 paket yalıtım 

levhasının kabuk için yeterli öngörülmektedir. Bir paket ısı yalıtım levhası 230 TL’dir. 

Buradan hesapla kabuk kalıbı için 3680 TL gerekmektedir. Bu levhaları yapıştırıp bir 

kalıp yapmak için silikon yapıştırıcısı kullanılacaktır. 10 paket silikon yapıştırıcının 

yeteceği hesaplanmıştır. Kalıp yüzeyine kumaş uygulamadan önce çelik macunu 

çekilecektir. Kalıp yüzeyinden kalıbı çıkarmak için kalıp ayırıcı wax kullanılacaktır. 2000 

gr kalıp ayırıcı wax’ın kullanılacağı ön görülmektedir.  

 

Kabuk yapımı için karbonfiber kumaş kullanılacaktır. Kabuk için 20m2 karbon fiber kumaş 

ihtiyacı olduğu hesaplanmıştır. Kumaş olarak 390 gr/m2 -twill kullanılacaktır. Bu kumaşın 

m2 fiyatı 270 TL’dir.  

 

Elle yatırma işlemi için epoxy reçine kullanılacaktır. 6.75 Kg’lık reçine setinin yeteceği 

öngörülmektedir. 

 

Adı Adet Fiyat (TL) Tutar (TL) 

EPS Isı Yalıtım 

Levhası Paketi 

16 230 3.680 

Silikon Yapıştırıcı 10 50 500 

Çelik Macunu 

(500 gr) 

10 35 350 

Kalıp Ayırıcı Wax 

(1000gr) 

2 350 700 

Karbon Fiber 

Kumaş 200gr/m2  

20  270 5.600 

Epoxy Reçine Seti 

(6.75 Kg) 

1 2000 2.000 

TOPLAM 12.830 TL 
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Şekil 14.4. Kabuk Teknik Çizimleri 

 

Şekil 14.5. Kabuk 3D Görünüş 

d) Enerji Tüketimi Hesabı 

Toplam ağırlık:300 kg 

0 km/saatten max hıza ulaşması için geçen süre; t=10 sn 

V= x / t = 6,94 / 10 = 0,694 m/s^2 

S = 1/2 xaxt^2 = 34,7m 

%9 eğime sahip yol için; 

H = eğim x s =3,123m 

E_toplam = E_kinetik + E_potansiyel = (1/2 mv^2+mgh) = 1/2 * 300*〖6,94〗

^2+300*10*3,123, 

=22594,55 joule, 

Güç = E_toplam/t = 2259 joule/s 

Motorun %80 verimle çalışacağını düşünerek verimle gücü bir daha hesaplarsak; 

Güç 1807 watt olur. 
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e) Fren Sistemi 

1. Hidrolik disk frenin bölümleri: Fren gödesi, hortum, rotor, fren kolları, mineral yağ, fren 

pabucudur (balatalar). Fren yapıldığında, fren koluyla ile hidrolik sıvı, fren kalipinden 

balataları diske doğru iter; bu sayede diski ve aracı durdurur. Ön teker için 130 mm 

çapında fren diski kullanılacaktır. Disk kalınlığı 4 mm’dir. Kullanılacak fren balatası ölçüleri 

98x60x9mm ölçülerinde olacaktır. 

 

 
Şekil 4.1. Ön Teker Fren Diski ve Fren Balatası 

 

Arka teker için 150 mm çapında kampana kullanılacaktır. Kampana 60 mm’dir.  

 

  
Şekil 4.2. Arka Teker Kampanası 
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f) Roll Bar ve Roll Cage 

Roll bar ve roll cage için şartname belirtilen çap ve çapa bağlı olarak seçilmesi gereken 

minimum et kalınlığına sahip alüminyum boru seçilmiştir. 6063 serisi 30mm çap, 5mm et 

kalınlığına sahip alüminyum boru bükülerek roll bar ve roll cage yapılacaktır.  

Alınan 6063 serisi alüminyum borunun Temper değeri T8 ve Akma Mukavemeti (MPa) 

Min-Max değeri 240’tır. 

Rollbarlar şaseye 4 noktadan sabitlenecektir. Ön ve arka rollbarların ölçüleri şekil 14.3’te 

gösterilmiştir. 

 

 Şekil 4.2. Ön ve Arka Rollbarların Ölçüleri (Ölçüler Mm’dir) 

Ön rollbar ayak uç kısmından ve ayak uç kısmının 200 mm yukarısından şaseye 

sabitlenecektir. Arka rollbar ise ayak uç kısmından ve ayak uç kısmının 350 mm üsttünden 

şaseye sabitlenecektir.  

Ölçü Mm Ölçü Mm 

Lp 30 h2 900 

H 650 Hmin 80 

L 800 b 30 

h1 550 e1 200 

  e 400 
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g) Maliye Hesabı 

 

No Malzeme Maliyet (TL) 

1 Şasi (Çelik profil, kesim, kaynak, montaj elemanları) 5.000 

2 Kabuk (Karbon fiber, kalıp, kimyasal, koruyucular) 12.830 

3 
Aktarma Organları (Direksiyon, fren, süspansiyon, diğer 
mekanik parçalar)  

9.000 

4 Motor (1 adet 1.5 kW Hub Motor) 1.500 

5 Motor Sürücü (1 Adet) 1.000 

6 Diferansiyel Seti 1.500 

7 Telemetri ve AKS 5.000 

8 Batarya Yönetim Sistemi  1.500 

9 Batarya 9.500 

10 Aksesuarlar (Far, Kablolama, Araç Kaplama) 4.000 

11 
FIA Onaylı Malzemeler, Ekipmanlar (Koltuk, Kask, 
Kıyafet, Eldiven, Kemer) 

10.000 

TOPLAM 60.830 
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5. DİREKSİYON SİSTEMİ 

 

Direksiyon simidinden tekerleklere kadar olan bütün mekanik parçalar ve bağlantılar 

direksiyon sistemini oluşturur. Direksiyon sistemi, aracın istenilen yönde dönmesini 

sağlar. Sürücü tarafından direksiyon simidine uygulanan direksiyon hareketi, direksiyon 

sistemi tarafından ön tekerlekleri yönlendirmek için kullanılır. Direksiyon sistemi sürücüye 

aracın hızı, aracın gittiği yol koşulları (düz olmayan yollar veya düz yollar) ve araç 

dinamikleri ile sürüş hissi verir. 

Aracın direksiyon sistemi; direksiyon simidi, direksiyon dişlisi, rot kolu, deveboynu 

direksiyon kolu ve tekerleklerden oluşacaktır.  

Direksiyon sistemi, sürücünün aracın ön tekerleklerini çevirerek yön vermesini sağlamak 

için tasarlanacaktır. Bu direksiyon, direksiyon simidini çeviren sürücü tarafından 

gerçekleştirilir. Ön tekerlekler, aracın gideceği yönü belirlemesine yardımcı olur. 

Aşağıda araçta kullanılacak direksiyon sistemi gösterilmektedir.  

 

   

Şekil 5.1. Kullanılan Direksiyon Sistemi 
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5.1. Ackermann Geometrisi 

Düzlemsel hareket yapan bir taşıtın dönüş hareketi esnasında her tekerleği bir yay 

üzerinde hareket etmektedir. Dönüş esnasında taşıt kararlılığını korumak ve minimum 

tekerlek aşınması sağlamak için tekerleklerin kaymadan yuvarlanmasını sağlamak 

gerekir. Bu da tekerleklerin taradıkları yayların merkezinin yani ani dönme merkezlerinin 

çakışık olması koşulundan geçer. Başka bir tarifle ani dönme merkezinden tekerleklerin 

izdüşümlerine uzatılan ışınlar, tekerlek izdüşümüne dik olmalıdır. Bu duruma ideal dönüş 

geometrisi veya Ackermann geometrisi adı verilir (Şekil 5.2). Ackermann geometrisindeki 

tekerlek sapma açıları taşıt iz genişliği (w), aks aralığı (l) ve dönüş yarıçapına (R1) göre 

formüle edilebilir. 

 

Şekil 5.2. Ackermann Geometrisi 

tan𝛿 =
𝑙

𝑅1−
𝑤

2

                                                                                                             (5.1) 

tan𝛿 =
𝑙

𝑅1+
𝑤

2

                                                                                                             (5.2) 

Ackermann geometrisinden elde edilen formüllere (5.1), (5.2) bakıldığında taşıtın dönüş 

yarıçapını belirleyen değişkenler tekerleklerin dönüş açıları, aracın aks aralığı ve iz 

genişliğidir.  Bu parametrelerden aks aralığı belirlenirken taşıtın ağırlığı, ağırlık merkezinin 

yeri ve aksların taşıma kapasitesi gibi parametreler birincil rol oynamaktadır. 

Dümenlemeye olan etkisi ikinci planda kalmaktadır ve dümenlemeyi iyileştirmek için 

değiştirilmesi uygun değildir. İz genişliği de yalnızca iç ve dış tekerin dönüş açıları 
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arasındaki farkı belirleyen parametredir. Dönüş yarıçapının azaltılması için değişiklik 

yapılabilecek tek parametrenin tekerleklerin dönüş açıları olduğu görülür. 

Çok akslı taşıtlar için ackermann geometrisini yakalayabilmenin konuşulu tüm akslardaki 

tekerlekleri uygun açılarda döndürmektir. Tüm aksların tekerleklerinin saptırılamaması 

durumunda ackermann geometrisini sağlayabilmek adına ancak bir tane aksın tekerlekleri 

sabit kullanılmalıdır. Tek aksının tekerleklerinin sabit tutulduğu üç akslı bir taşıt için 

ackermann geometrisi Şekil 5.3’de gösterilmiştir. Bu taşıt için tekerleklerin dönme açıları 

aşağıdaki formüllerle ifade edilebilir. 

tan𝛿1 =
𝛼1+𝛼3

𝑅1−
𝑤

2

                                                                                                             (5.3) 

tan𝛿2 =
𝛼1+𝛼3

𝑅1+
𝑤

2

                                                                                                             (5.4)  

tan𝛿3 =
𝛼2+𝛼3

𝑅1+
𝑤

2

                                                                                                             (5.5) 

tan𝛿4 =
𝛼2+𝛼3

𝑅1−
𝑤

2

                                                                                                             (5.6) 

 

Şekil 5.3. Yön Verme Trapezi ve Tekerlek Pozisyonları 

Viraj yüksek bir hızla geçiliyorsa, tekerlekler artık çevrildikleri doğrultuda hareket etmezler, 

bilakis bu doğrultudan belirli bir açı altında sürüklenirler. Bu açıya diyagonal hareket açısı 

denilmektedir. Pnömatik lastikler, 15 ...20 derece arasındaki diyagonal hareket açılarında 

en yüksek yanal yönlenmeye sahip olurlar. 

Diyagonal Hareket Açısı: Yuvarlanan bir tekerleğe bozucu kuvvetlerin yan kuvvet 

formunda tekerleğe etkimesi halinde, lastik tekerleğin zemine oturma yüzeyi lastiğin yanal 



 

16 
 

elastikiyeti nedeniyle yana doğru kayar (yanal kayma). Tekerlek artık düşey yükün etkidiği 

düşey düzlem yönünde gitmeyip, bilakis bu düzlemden  açısı kadar sapmış düzlem de 

hareket eder, yani sürüklenir. Tekerleğin yuvarlanma doğrultusu ile hareket doğrultusu 

arasındaki bu açıya diyagonal hareket açısı  denir. Virajda hareket halinde her bir 

tekerleğin diyagonal hareket açısı farklı oluşur. 

 

Şekil 5.4. Yüksek Hızlı Viraj Hareketinde Tekerleklerde Oluşan Diyagonal Hareket 

Açıları Sonucu Dinamik Yönlenme ve Dönme Merkezi 

 

Konuyu basitleştirmek için, ön ve arka tekerleklerde oluşan diyagonal hareket açılarının 

eşit olduğunu varsayalım ve aracı bisiklet modeli gibi düşünelim. Ö ön aks diyagonal 

hareket açısı, A arka aks diyagonal hareket açısı olması durumunda yüksek hızla geçilen 

R yarıçaplı viraj ve direksiyon açısı arasında Ackerman prensibinden; 

tanß = 
𝐿

𝑅
    R = 

𝐿

ß−(𝑎Ö−𝑎𝐴)
  ilişkişi oluşur.  (5.7) 

Çok Döner Özgül Yönlenme: R yarıçaplı virajı geçmek için gerekli olan direksiyon açısının 

sabit tutulması halinde, çok döner karakteristikli bir araç sürücünün inisiyatifi dışında daha 

düşük çaplı bir yörünge izleyerek virajın içine doğru yönlenir.  

Az Döner Özgül Yönlenme davranışlı aracın karakteristik davranışı ise, bunun tam tersidir; 

R yarıçaplı bir virajı Ackerman prensibine göre düşük hızla geçmek için gerekli olan 

direksiyon açısı, aynı R yarıçaplı virajın yüksek hızla geçilmesi durumunda yeterli 

kalmamakta, araç daha fazla direksiyon açısı talep etmektedir. Direksiyonun sabit 

tutulması durumda araç viraj dışına doğru yönlenir diğer bir deyişle az döner karakteristik 
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davranışlı araç Ackerman kuralına göre R yarıçaplı virajı geçmek için ayarlanmış ve sabit 

tutulmuş bir direksiyon açısı ile yüksek hızlarda daha büyük çaplı bir virajı geçebilir. 

 Aracın virajdaki bu dinamik davranışında  

• Lastik tipi, basıncı 

• Araç ağırlık merkezi konumu 

• Stabilizatör kullanılıp kullanılmaması,  

• Aracın tahrik tipi, vs pek çok faktör rol oynamaktadır. 

5.2. Taşıtın Dönme Karakteristiği 

Taşıtların dönme karakteristiği tarif edilirken aşırı döner az döner ve nötr dönme 

karakteristiklerinden bahsedilir. Bu kavramların anlaşılabilmesi için öncelikle taşıtın kararlı 

haldeki dönüş denklemleri incelenmelidir. Bu denklemleri bir bisiklet modelinde görmek 

daha kolaydır. 

 

Şekil 5.5. Taşıtın Bisiklet Modeli 

Dönüş esnasında tekerlekte oluşan viraj kuvveti Fy olarak ifadesindeki gibi yazılabilir. 

𝐹𝑦 = 𝐶𝛼. 𝛼                                                                                                             (5.8) 
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Bu ifadede geçen α kayma açısı, Cα ise tekerleğin viraj sertliğidir. Taşıtın tekerleklerindeki 

kuvvet dengesinden (10.9) denklemi yazılabilir. 

∑ 𝐹𝑦 = 𝐹𝑌𝐹 + 𝐹𝑌𝑅 = 𝑀. 𝑉2/𝑅                                                             (5.9) 

Ağırlık merkezine göre moment dengesinden; eşitliği çıkarılabilir. 

 𝐹𝑌𝐹 . 𝑏 = 𝐹𝑌𝑅 . 𝐶                                                                                                                (5.10) 

(10.9) ve (10.10) eşitlikleri kullanilarak aşağıdaki eşitlikler bulunabilir. 

M.
𝑉2

𝑅
= 𝐹𝑌𝑅 . (

𝑐

𝑏
+ 1) = 𝐹𝑌𝑅 .

𝐿

𝑏
= 𝐹𝑌𝑅 .

𝑏+𝑐

𝑏
                                                                          

(5.11) 

𝐹𝑌𝑅 = 𝑀.
𝑏

𝐿
. (

𝑉2

𝑅
)                                                                                                            

(5.12) 

 

(5.11) eşitliğinde (5.8) ifadesi kullanılarak ön ve arka tekerleklerin sapma açılarını veren 

eşitlikler elde edilebilir. 

𝑎𝑓=𝑊𝑓 . 𝑉2/(𝐶𝑎𝑓 . 𝑔. 𝑅)                                                                                                  (5.13) 

𝑎𝑟=𝑊𝑟 . 𝑉2/(𝐶𝑎𝑟 . 𝑔. 𝑅)                                                                                                  (5.14) 

Şekil 5.10’un detayından aşağıdaki ifade bulunabilir. 

𝛿 =
180

𝜋
.

𝐿

𝑅
+ 𝑎𝑓 − 𝑎𝑟                                                                                                    (5.15) 

Bu ifade ile (5.11) ve (5.12) ifadeleri birleştirildiğinde ön tekerlekteki dönme açısını veren 

eşitlik nihai halini almış olur. 

𝛿 =
180

𝜋
.

𝐿

𝑅
+ (

𝑊𝑓

𝐶𝑎𝑓
−

𝑊𝑟

𝐶𝑎𝑟
) .

𝑉2

𝑔.𝑅
=

180

𝜋
.

𝐿

𝑅
+ 𝐾.

𝑉2

𝑔.𝑅
                                                                (5.16) 
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5.6. İç ve Dış Tekerlek Dönüş Açılarının Analizi 

Şekildeki üçgenleri kullanılırsak 

tan𝛿𝑖 =
𝑙

𝑅1+
𝑊

2

                                                                                                               (5.17) 

tan𝛿0 =
𝑙

𝑅1−
𝑊

2

                                                                                                               (5.18) 

 𝛿0=𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑙

𝑤+
𝑙

𝑡𝑎𝑛𝛿𝑖

)      (5.19) 

Ackerman Geometrisi ile iç ve dış tekerlek arasındaki dönüş açıları farklılıklarının ifadesi 

çıkartıldığına göre şimdi dönüş esnasında bu tekerleklerin arasındaki açısal hız farkının 

bulunması gerekir. Burada 𝜔𝑟 aracın dönüş merkezine göre açısal hızı olarak 

tanımlanmaktadır. Şekil üzerinde OAD üçgenine göre OA uzunluğu 𝑅𝑖 ve OBC üçgeninde 

OB uzunluğu da 𝑅𝑜 olarak tanımlanırsa; aracın dönüş tekerleklerinin arasındaki hız farkı 

bu yarıçaplar ile orantılı olacaktır. Ayrıca 𝜔𝑖 ve 𝜔𝑜 aracın iç ve dış tekerleğinin açısal hızı 

ve 𝑅𝑤 ise pnömatik tekerleğin yarıçapı olarak tanımlanmıştır. Bu parametrelerle ifadeler 

yazılırsa; [1,2] 

ωi ∗ RW = ωr ∗ Ri  

 ω0 ∗ RW = ωrR0 elde edilir. 
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5.3. Kullanılan Direksiyon Sistemi 

Aracımızda kullanılacak olan direksiyon sistemi kremayer dişli tip sistemi, direksiyon 

simidinin dönme hareketini, aracı yönlendirmek için gereken doğrusal bir sol / sağ 

harekete dönüştürmek için bu tip dişli setini kullanacaktır.  

Aracımızın belirlenen kremayer dişli tip direksiyon sisteminin oranları: 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑑𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤(𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒) 

𝑆𝑎ğ ö𝑛 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑎ç𝚤𝑠𝚤
=

450

47
= 9.57 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑑𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤(𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒)

𝑆𝑜𝑙 ö𝑛 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑎ç𝚤𝑠𝚤
=

450

34
= 13.23 

5.4. Aracın Dönme Yarı Çapı 

Yönlendirilen bir taşıtın ağırlık merkezi R yarıçaplı bir yörüngeyi sahip edecektir. 

 

Şekil 5.7. Aracın Dönme Yarı Çapı 

R = √𝑎2
2 + 𝑙2𝑐𝑜𝑡2𝛿 

δ= İç ve dış tekerlek dönüş açılarının cot ortalamasıdır. δaçısı aynı zamanda aynı dönüş 

yarıçapı R ve aynı akslar arası mesafeye sahip bir bisiklet modeli ağırlık merkezinin dönüş 

yarıçapıdır.  
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 Değerler (cm) 

A 130 

B 225 

C 12 

H 115 

L 345 

W-Arka 88 

W-Ön 123,5 

Şekil 5.8 Aracımızın Teknik Resimi 
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Şekil 5.9. Teknik Resim Ölçülerine Göre Aracın Direksiyon Sistemi 

Cotδ= 
𝑐𝑜𝑡34+𝑐𝑜𝑡47

2
= 1.207 

δaçısı, yaklaşık 40 derece olarak bulunmaktadır. 

R = √𝑎2
2 + 𝑙2𝑐𝑜𝑡2𝛿=√172.52 + 2252 ∗ 𝑐𝑜𝑡240= 3.18m 

5.5. İç ve Dış Açıların Ackerman İlişkisi 

Tasarladığımız aracımızın teknik resimdeki ölçülere göre Ackerman ilkesine göre, iç ve 

dış tekerlek dönüş açıları tarafından alınması gereken değerlerin gösterimi; 

Ackerman Şartı;  

cot 𝛿0 − 𝑐𝑜𝑡 𝛿𝑖 =  
𝑊

𝑙
   

cot 𝛿𝑖 = cot47=0.932 

cot 𝛿0 = cot34=1.482 

cot 𝛿0 − 𝑐𝑜𝑡 𝛿𝑖 ≅
𝑊

𝑙
 =

123,5

225
= 0.5488 değerini sağlamıştır. 
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6. KAPI MEKANİZMASI 

Kapı kilit mekanizması tasarımları bilgisayar destekli tasarım (Solidworks) programı 

vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Tasarımı gerçekleştirilen kapı mekanizması tasarım 

gereksinimleri şunlardır; 

1) Aracın her iki yanından açılan 2 tane kapısı olmalıdır, kapıların ölçüleri aynı olmalıdır, 

kapıların yüzey alanı en az 0.5 m2 olmalıdır. 

2) Kapının tüm dış çerçevesinin araç gövdesinde en az 3 cm genişliğinde bir yüzeye 

temas ediyor olması gerekmektedir. 

3) Kapı ile araç gövdesi arasında fitil kullanılması gerekmektedir. 

4) Kapı ile araç gövdesi arasında fitil kullanılması gerekmektedir. 

5) Kapı koluna müdahale edilmeden, sadece itme kuvveti ile kapanması gerekmektedir. 

6) Kapı kapalı olduğunda 0,2 cm kalınlığında bir cismin kapı ile gövde arasındaki herhangi 

bir yerden girmemesi gerekmektedir. 

Bilgisayar destekli tasarım programı vasıtasıyla tasarlanan kapı yüzey alanı hesabı şekil 

6.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.1. Kapı Yüzey Alan Hesabı. 

Kapı ile araç kabuğunun temasını sağlayan kapı fitili kesiti şekil 6.2’de, kapıya 

montajlanmış 3D çizim görseli şekil 6.3’de gösterilmiştir. 
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Şekil 6.2. Kapı Fitil Kesiti 

 

Şekil 6.3. Kapı Fitil Montajı 3D Görseli   Şekil 6.4. Menteşe 3D Montajı 

 

 
Şekil 6.5. Kapı Kilit Mekanizması     Şekil 6.6. Kapı Kilit Mekanizması 3D Montajı 
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7. MOTOR 

Aracın ağırlığı, sürücü ile birlikte 300 kg olacağı hesaplanmıştır. Gelişme raporunda 

araçta iki motor kullanılacağı yazılmıştır. Bu motorlar arka tekerleklerde yer alacaktır. Her 

bir BLDC motorun gücü 1.5 kw olarak belirlenmiştir. 

Fakat yarıma için gönderilen tekerlere uygun dış rotorlu BLDC motor bulamadık. 

Bulduğumuz motorların maliyetleri ise çok yüksekti. Bu yüzden motor ve diferansiyel 

sistemi üzerinde değişiklik yapılmıştır. Gelişme raporunda yazdığımız elektronik 

diferansiyel sisteminden ve iki arka motordan vazgeçilmiştir. Bunun yerine diferansiyel 

seti ve bu sete bağlı bir motor kullanılmasına karar verilmiştir. Bunda en büyük sebep 

maliyet olmuştur. Motor olarak Leek EV markasının 72V 1500W’lık motoru alınmıştır. 

Alınan motor 22 cm çapına, 32 cm uzunluğuna ve 2.5 Kg ağırlığına sahiptir.  

  

     

Şekil 7.1. Araçta Kullanılacak Motor ve Diferansiyel Seti 
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8. MOTOR SÜRÜCÜSÜ 

Motor sürücü olarak Leek EV markasının 72V 1500W 60A 60O 120O motor sürücüsü 

kullanılacaktır. 

     

Şekil 8.1. Araçta Kullanılacak Motor Sürücü ve Yerleşimi 

  



 

27 
 

9. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)  

Batarya paketinde toplamda 14 adet hücre bulunmaktadır. Her bir hücrenin gerilimlerin 

anlık    olarak aktarılması, olası bir anormal durumların önüne geçilmesi ve hücrelerin şarj 

sırasında en verimli bir şekilde şarj olması için Batarya Yönetim Sistemleri (BYS) 

kullanılmakladır. 

BYS bir veya daha çok hücreden oluşan batarya paketlerinin şarj ve deşarj sırasında 

denetimini ve yönetimini yapan sistemlerdir. Batarya paketlerinde akım, gerilim, sıcaklık 

vb. önemli değerlerin ölçümünü yaparak, optimum değerlerin dışına çıkıldığında sisteme 

müdahale eden yapılardır. Birden fazla hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu sisteme 

batarya veya batarya paketi denir. Batarya paketleri seri veya paralel bağlı hücrelerden 

oluşur. Batarya paketlerinde seri bağlantılar gerilimi, paralel bağlantılar çekilebilecek 

akımı ve kapasiteyi belirler. Bu seri ve paralel bağlı sistemler arasındaki koordinasyonun 

sağlanması için batarya yönetim sistemleri yani BYS'ler kullanılır. BYS’ler şarj edilebilir 

bataryaların kontrol ve denetimini yapan elektronik sistemlerdir. Batarya sistemlerinde bir 

koruyucu gibi davranarak bataryaların o andaki çalışma durumlarını inceleyip optimum 

çalışma değer aralıklarında kalmalarını sağlar.  

9.1. Merkezi Batarya Yönetim Sistemi  

BYS, Her bir batarya hücresinin gerilimini, Batarya paketinin akımını, Batarya paketindeki 

en sıcak hücre değerini, Batarya şarj durumunu izliyor ve güvenli çalışma sınırına 

çıkıldığında kullanıcıya uyarıyor ve soğutucu sistemlerinin çalışmasını sağlıyor. Ayrıca, 

batarya grubunun sistemle elektriksel bağlantısı otomatik bir koruma sistemi tarafından 

kesiliyor. BYS ile ölçülen bu değerler telemetri ile bilgisayardan izlenebiliyor. Bu değerleri 

araç pilot kabinindeki göstergede net bir şekilde gösterebiliyoruz. 

Donanımsal: 

• Güvenlik,Sensör Sistemi,Veri Toplama ,Şarj Kontrolü,İletişim,Isı Yönetim içerir 

Yazılımsal: 

• Bataryanın şarj durumu,Hücre dengelemsini,Hata tespitini ,Kullanıcı arayüzünü 

içerir. 
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Batarya grubunda tüm hücreler tek bir BYS kartına bağlanarak oluşturulacaktır. Kompakt 

bir yapıya sahiptir. Maliyet açısından diğer BYS türlerine göre ucuzdur. Şekil 8.1’de 

merkezi batarya yönetim sistemi verilmektedir. Merkezi batarya yönetim sistemi kablo 

bağlantısının az olmasından dolayı basit bir yapıya sahiptir. 

Şekil 8.1’de merkezi batarya sistemi blok şeması gösterilmektedir. Şekilde görüleceği gibi 

her bir hücre, BYS kartına bağlanacaktır ve gerekli ölçümler yapılacaktır. Bu yapı kablo 

bağlantısının az olmasından dolayı nispeten basittir. 

 

Şekil 9.1. Batarya Yönetim Sistemi 

 

Şekil 9.2. BYS Sistemi Şeması 

Kullanılacak batarya 72v 36ah olacaktır. Batarya kullanılacak olan piller 20 seri 14 paralel 

olmak üzere 280 adettir. BMS sistemi ile 14 paralel hattaki pil paketleri şarj edilecektir. 

BYS; 100A sürekli deşarj akımı ve 200A anlık akım verebilmektedir. 
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10. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ  

Tasarladığımız araçta yerleşik şarj birimi kullanılmayacaktır.  
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11. BATARYA PAKETLENMESİ   

11.1. Batarya Paketi İçin Kullanılacak Hücre Tipinin Belirlenmesi 

Batarya paketimizde üçüncü nesil olarak görülen Li-Ion bataryalar elektrikli araçlar için 

sıkça tercih edilmektedir. Li-Ion pillerde şarj ve deşarj süreleri kurşun asit, Ni-MH pillere 

göre çok kısadır. Bunun yanında aynı miktarda enerji elde etmek için Ni-MH akülere göre 

%40 daha az yere ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek hızlı şarj, gerekse de az yer tutması 

nedeni ile kompakt elektrikli araçlarda kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. 

Şarj edilebilir bataryalar arasında Li-Ion bataryalar geniş bir enerji ve güç aralığına 

sahiptir. İstenilen güç ve enerji yoğunluğunda bulunması kolaydır. Li-Ion ve Li-PO 

bataryalar diğer batarya türlerinden daha yüksek güç ve enerji yoğunluğuna sahiptir. 

Li-Ion bataryalar günümüzde elektrikli araç uygulamalarında ve elektronik cihazlarda en 

çok tercih edilen batarya türüdür. Bu bataryalar; günümüz teknolojisinde birim hücre 

başına en yüksek gerilim ve birim kütle başına en yüksek enerji yoğunluğuna sahip 

bataryalardır. Li-Ion bataryaların hafıza etkisinin olmaması, kendi kendilerine deşarj 

olmalarının düşük seviyede olması ve çevrim ömürlerinin yüksek olması diğer batarya 

çeşitlerine göre avantajlı yönleridir. 

Bu çalışmalar doğrultusunda batarya paketimizde tercih edeceğimiz batarya türü Li-Ion 

bataryalar olacaktır. Batarya paketi için kullanılacak hücre tipi ise Panasonic (SANYO) 

NCR18650GA Li-Ion pillerden oluşturulacaktır. 

Batarya paketimizdeki bir hücrenin özellikleri ve pil ölçüleri şekil 11.1’de verilmiştir. 

 

(a) (b) 

Şekil 11.1. (a) Kullanılan pil hücresinin özellikleri, (b) Kullanılan pil ölçüleri. 
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11.2. Araç İçin Hedeflenen Batarya Voltajı ve Kapasitesi 

Batarya paketimizin hedeflenen voltaj ve kapasitesi hesaplanırken ilk olarak tasarlanan 

fırçasız elektrik motorun genel bilgileri elde edilir. 

Hedeflenen batarya paketinin hesabı: Bir elektrik devresinde bir alıcının gücü; alıcı 

üzerinden geçen akımla, alıcının iki ucu arasındaki potansiyel farkın çarpımı ile bulunur. 

Bir elektrik devresinin toplam gücü ise devredeki ana koldan geçen akım ile devrenin 

toplam potansiyel farkı çarpılarak bulunur. Güç “P” ile gösterilir. 

P = I X V                                                                                                                                  

Bu formülden yola çıkarak; 

Motor Gücü: 1.5 KW  

Motor voltajı: 72 V 

1500W = 72 V X I 

I = 20 Ah olarak bulunur. 

Batarya paketi için amper değeri saatte 20 A olarak hesaplanmıştır.  

Fırçasız elektrik motorunun gerilimi 72 V olup, bu değer batarya paketinin geriliminin 

belirlenmesinde referans olarak kullanılır. 

11.3. Hedeflenen Batarya Kapasitesi İçin Yapılacak Konfigürasyon 

Bataryanın tasarladığımız elektrik motorunun voltaj değerinde çalışmasını sağlamak için 

20 tane seri bağlı batarya hücresi bulunacaktır. İstenilen menzili ve akım değerini 

sağlamak için her seri bağlı batarya hücresine 14 adet pil paralel bağlanacaktır. 

Kullanılacak elektrik motoru saatte 20 A akıma ihtiyaç duyarken, ihtiyaç duyduğumuz 

enerjiyi 60 dakika boyunca kullanmak için saatte 38A’lik bir batarya paketi kullanacağız. 

11.4. Hücreleri Birleştirme Yöntemi 

Piller puntalama işlemi ile birleştirilecektir. Bu yöntem; pilleri gruplamada tercih edilen en 

sağlıklı metoddur. Pil montajlamada kesinlikle lehim ve havya sistemi kullanılmamalıdır. 
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Aşırı ısınmadan dolayı pillere zarar verebilir ve pillerin kapasitesini bozabilir. Batarya 

paket ölçüleri şekil 11.2’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 11.2. Batarya Paketi Ölçüleri 

11.5. Sabitleme Noktaları 

Batarya paketimizin yan yüzeylerinde bulunan 14 cm’lik sabitleme noktaları 4 adet 8,8 

kalitede, M8 cıvata ile aracın şasisine bağlanacaktır. 

11.6. Batarya Paketini Soğutmak İçin Alınan Önlemler 

Batarya paketimiz 2 adet giriş, 2 adet çıkış fan aracılığı ile soğutulacaktır. Bununla birlikte 

arabanın tasarımında oluşturduğumuz aerodinamik detaylardan faydalanarak aracın 

dışındaki soğuk havayı, tasarladığımız hava kanalları (şekil 8.4) vasıtasıyla batarya 

paketimize ileterek, batarya grubumuz ve tasarladığımız elektrik motoru daima soğuk 

hava sirkülasyonuna maruz bırakılacaktır. Aracımızın arka difüzöründe açtığımız hava 

çıkışları ile de hava sirküle olacak ve aracın arka yüzeyindeki basınç farkından dolayı 

oluşan sürüklenme kuvveti azaltılarak hava tahliye edilecektir. 
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Paketlemede Dikkat Edeceklerimiz: 

• Her batarya grubu üzerinde “yüksek voltaj” uyarı işaretleri bulunduracağız. 

• Bataryanın konumlandırıldığı yeri, kabuğun üzerinde yüksek voltaj işareti ile 
belirteceğiz. 

• Li-iyon batarya paketi ile BYS arasında fiziksel ve elektriksel ayrım 
bulunduracağız. 

• Yangın tehlikesine karşı paketlemelerde yalıtkan malzemeler kullanacağız. 

• Pilleri batarya kabına sabitlenmiş şekilde yerleştireceğiz. 

• Batarya paketimiz 2 adet giriş, 2 adet çıkış fan aracılığı ile soğutacağız. 

Batarya kabı içerisinde AKS ile uyumlu çalışan soğutma sistemi ve ısı ölçer vb donanımlar 
yer alacaktır. 

 

Özellik Birim/Tür Değer/Açıklama 

Kullanılan Hücrelerin 

Kimyası 
LiCoO2, LiFePO4, vb. Li-Ion 

Kullanılan Hücrelerin 

Nominal Voltajı 
V 3.6 

Kullanılan Hücrelerin 

Kapasitesi 
Ah 2600 

Kullanılan Hücrenin 

Ağırlığı 
g 48 

Kullanılan Hücrelerin 

Kapasite Yoğunluğu 
Ah/g  

Kullanılan Hücrelerin 

Enerji Yoğunluğu 
Wh/kg  

Batarya Paketi 

Kapasitesi  
Ah 38 

Batarya Paketi 

Nominal Voltajı 
V 72 
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Batarya Paketinin 

Toplam Ağırlığı 
kg 18 

Batarya Paketi 

Boyutları 
mm (L, W, H) 350, 605, 146 

Batarya Paketi  

Enerjisi 
Wh  

Batarya Paketi Enerji 

Yoğunluğu 
Wh/kg  

Batarya Paketi Güç 

Yoğunluğu 
W/kg  

Batarya Kabı 

Malzemesi 
Malzeme Plastik Kutu 

İzolasyon 

Malzemeleri 
Malzeme Yalıtım Conta Kağıdı 

Soğutma Sistemi 

Tasarımı 
- Fan İle Soğutma 

Batarya Paketinin Isıl 

Analizi 
-  

Güvenlik Perdesi -  

Batarya Paketinin 

Araç İçerisindeki  

Konumu 

 

-  

Yerli ya da Değil - Yerli 
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12. ELEKTRONİK DİFERANSİYEL UYGULAMASI  

Araçta elektronik diferansiyel uygulaması olmayacaktır.  
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13. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS)  

TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışması kapsamında üreteceğimiz elektrikli araç 

İstiklal’in sıcaklık, hız, akım, gerilim, motor sıcaklığı gibi değerlerinin okunması, işlenmesi 

ve kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda, BMS’ den elde edilen veriler AKS olarak tasarlanacak, Arduino modülünde 

işlenecek, daha sonra kablo bağlantıları yardımıyla araç içi ekrana, XBee Pro modülleri 

kullanılarak da C# ile geliştirilmiş Telemetri sistemine gönderilecektir.  

Araç iç panel 7” ve aynı zamanda bize bir tasarım arayüzü olanağı tanıyan dokunmatik 

ekran olarak düşünülmektedir. Bu ekran üzerinde, güç kaynağının her bir hücresi üzerine 

yerleştirilecek olan ısı, sıcaklık, gerilim ve akım sensörlerinden gelen veriler, görsel 

programlama arayüzü ile sürücü arasında bir köprü görevi görmesi hedeflenmektedir. 

Aynı zamanda motorun tork kontrolüne bağlı olarak motor sürücüsünden gelen hızlanma 

referansıyla ekran üzerinde bir hız göstergesinin de tasarlanması hedeflenmektedir. Araç 

donanımlarında oluşan arızaların yine sensörler yardımı ile ekranda bilgi verilmesi 

hedeflenmektedir.  

 

Şekil 13.1. Nextion Ekran 

Haberleşmede seri haberleşme protokollerinden I2C, UART(Asenkron) veya 

USART(Senkron-Asenkron) kullanılacaktır. 

Telemetri, Xbee Pro S2C entegresi üzerinden sağlanması düşünülmektedir. Bu entegre 

IEEE 802.15.4 ağ protokolünü kullanmaktadır. Point to point (noktadan noktaya) veya 

point to multi-point (noktadan çok noktaya) şeklinde haberleşmeyi desteklemektedir. Bu 

entegrenin en önemli özelliği düşük güç tüketimi (3.3V 120mA), uzun menzilde (3,2 km 

(dış mekân) – dahili anten ile 10km menzil), veri iletimi (250kbps standart, 1Mbps 

maksimum veri hızı) ve network desteğidir. Bu entegreden alıcı ve verici olmak üzere 

toplamda iki adet kullanılması öngörülmekte. Alıcı araç içine yerleştirilecek. Verici ise 
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izleme merkezine konumlandırılıp alıcıdan gelen verilerin bağlandığı ekranda işlenmesi 

hedeflenmektedir.                  

 

Şekil 13.2. XBee Pro Modülü 

Mikroişlemci/Mikrodenetleyici: Arduino  

Kullanılan seri haberleşme 

Protokolü: 

I2C 

Kulanılan Programlama 

Dil(ler)i: 

Processing 

Kullanılan Elektronik Tasarım 

Programı:  

Fritzing 

AKS Elektronik Devre 

Topolojisi: 

Dağıtık devreler  

Hata raporlama için iletişim 

şekli ve yöntemi: 

Kablolu Bağlantı 
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14. TELEMETRİ 

Telemetri sistemi için Xbee pro ile veri alışverişi yapılacaktır. Gelen veriler C#’ta 

hazırlanan ve aşağıda ekran görüntüsü verilen bilgisayardaki arayüz programından takip 

edilebilecektir. 

 

Şekil 14.1. Telemetri Arayüzü 
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15. ELEKTRİKSEL ŞEMA  

 

Şekil 15.1. Araç Genel Elektrik Şeması 
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16. ORİJİNAL TASARIM  


