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1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 2700 

Genişlik mm 1270 

Yükseklik Mm 1570 

Şasi Malzeme Alüminyum 

Kabuk Malzeme Fiberglass 

Fren sistemi Hidrolik disk, ön, arka, el 

freni 

Hidrolik Disk 

Motor Tip Hub Motor 

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır 

ürün 

Kendi Tasarımımız 

Motor gücü kW 3kW*2 

Motor verimliliği % 65 

Elektrik makinesi ağırlığı kg 23*2 

Batarya type Lityum-İyon 

Batarya paketi nominal 

gerilimi 

V 48 

Batarya paketi kapasitesi Ah 160Ah 

Batarya paketi maksimum 

gerilimi 

V 57,4 

Batarya paketi enerjisi Wh 8,2kWh 

Yakıt pili gücü kW  

Hidrojen silindirleri sayısı #  

Hidrojen silindir basıncı bar  

Süperkapasitör Evet/hayır Hayır 

Kategorinize uygun olan 

boşlukları doldurmalısınız 

  

Tablo 1: Araç Özellikleri Tablosu 
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2. Dinamik Sürüş Testi (Zorunlu) 

İndirmek için Tıklayınız. 

Alternatif için Tıklayınız. 

3. Yerli Parçalar 

1. Motor  Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☐ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☐ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☐ 

5. Enerji yönetim sistemi * Hidromobil için zorunlu ☐ 

6. Batarya paketleme Opsiyonel ☐ 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☒ 

8. Araç Kontrol sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☐ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

* Sadece hidromobil kategorisi için 

https://we.tl/t-D79kNwbAKB
https://mega.nz/embed/VuwwWTCC#8lDjZdu3FTL9raFavOINILF7GX7NM7RWaKeXgEl5yXQ


5 
 

4. Motor (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; 

hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Araçta elektronik diferansiyel kullanacağımız için iki adet motor kullanılacak olup 

motorlar hazır alınmıştır. Motor seçimi yaparken aşağıdaki hususlara dikkat edilmiştir: 

 Araç için yeterli güce sahip olması 

 Bataryanın uzun süreli kullanılır olması 

 Motor verimliliğin iyi olması 

 Tork gücünün yeterli olması 

Motor Özellikleri: 

1. Motor tipi: BLDC Hub Motor 

2. Anma gücü: 3000 W 

3. Anma Voltajı: 48V 

4. Anma akımı: 62.5 

5. Max. Tork: 200 N.M 

6. Max. Verimlilik: %88 

7. Fren tipi: Disk fren 
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Şekil 1: Motor (Önden Görünüş) 

Bir taşıta çevre şartlarından dolayı farklı kuvvetler etki etmektedir. Bunları şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

1. Tekerlek ve yer ile temas sebebiyle ve taşıtın ağırlığına etkisi ile temas yüzey 

alanı etkisi 

2. Taşıt hareket halindeyken etki eden hava kuvveti 

3. Taşıta farklı açılardan etki eden rüzgar kuvvetleri 

Aracın hareket etmesi için gereken güç hesaplanmak istenirse bu kuvvetleri dikkate 

alarak gerekli ortalama güçlerin çıkarılması gerekmektedir. 

Aracımız pist üzerinde farklı hızlarda seyredeceği için ortalama hızı, yarış günü rüzgar 

hızı bilinemeyeceği için tahmini rüzgar hızı ve aracın genel bilgileri aşağıdaki şekilde 

kabul edilmiş ve hesaplamalarda tüm etki eden kuvvetler birlikte değerlendirilerek 

hesaplama yapılmıştır. 
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1. Ortalama Araç Hızı = 50 km/h 

2. Araç Genişliği = 160 cm  

3. Araç Yüksekliği = 140 cm 

4. Araç Ön İzdüşüm Alanı (A) = 2.24 m2 

5. Araç Ağırlığı = 600 km 

6. Lastik Yarıçapı = 0.25 m 

7. Lastik Çevresi = 2*π*0.25 = 1.57 m 

8. Hava Yoğunluğu (P) = 1.25 kg/m3 

9. Kuzeye Doğru Giden Araca Etki Eden Rüzgar Hızı = 20 Derece Açıyla 

Kuzeydoğudan 10 km/h 

10. Araca Önden Vuran Hava Direnci Katsayısı (Cw) = 0.5 (Binek otoları için 0.4-

0.55 aralığı tercih edilir.)  

11. Yuvarlanma Direnci Katsayısı Değeri (Rr) = 0.02 (Yolun cinsine göre 

değişmektedir. Pistimiz düzgün asfalt beton olacağı için 0.02 ortalama değer 

kabul edilmiştir.) 

12. Rüzgar Direnci (Rw) = 0,0386*P*Cw*A*(V0+V)2  

Hesaplamalar 

● Hareket İçin Tekerleğe Gereken Kuvvet 

Ry = G*Rr*sin(5*pi/2)*g  = 600*0.02*1*9.81 = 117.72 N  

● Hareket İçin Gerekli Tork (İvme Hariç) = 117 N*(0.25m) = 29.25 Nm 

● Tekerin rpm Değeri (Maksimum hız sınırı 80 km/h kabulü ile) = 857 rpm  

0.25 m lastik yarıçapı ve 857 rpm ile 80 km/h araç hızı elde edilmektedir. 

Eğer tekerimiz 60 rpm ile yol alırsa (saniyede 1.57 m) 5.6 km/h hız ile yol alır. 
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5. Motor Sürücü (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Araçta 2 adet 3kW gücünde motorumuz mevcuttur. Bu motorların kontrolünde kendi 

yapmış olduğumuz motor sürücüler kullanılacaktır. Yapılmış olan çalışmalar aşağıda 

açıklanmıştır. 

Üç adet sürücü kullanılmıştır. Tablo 2’de bir adet sürücü için kullanılan malzemeler 

verilmiştir. 

 

İsim Tür Miktar Bileşenler 

3’lü KLEMENSLER 2 AKIM SENS1, POWER1 

4’lü KLEMENSLER 3 A-OUT1, B-OUT1, C-OUT1 

5’li KLEMENSLER 2 
KONTAK-PEDAL1, MOTOR 

SENS1 

100R 0805 6 R3, R7, R10, R14, R17, R21 

10K 0805 2 R27, R29 

15Nf 0805 4 C1, C3, C4, C9 

15V ZENER DİYOT 6 ZD1, ZD2, ZD3, ZD4, ZD5, ZD6 

1k 0805 1 R22 

2.2k 0805 15 
FAULT1, R2, R4, R6, R9, R11, 
R13, R16, R18, R20, R23, R24, 

R25, R26, R28 

3k3 0805 6 R1, R5, R8, R12, R15, R19 

4007 6032 7 D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 

470nF KONDANSATOR 4 C2, C5, C7, C8 

47nF 0805 1 C6 

PİN SIP-3 1  

IR2101STRPBF SOIC-8_150MIL 3 IR1, IR2, IR3 

MP6532 
SOIC-

24_300MIL 
1 U1 
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POT VR5 1 P1 

TLP181GB-S SOP-4 OPTO 3 TLP1, TLP2, TLP3 

VEMD116X01 LED-SMD_0805 11 

LED6, LED2, LED3, LED4, 
LED5, LED6, LED7, LED8, 

SENS-A, 

SENS-B1, SENS-C1 

3 ADET IGBT    

1 ADET 
60A/60Mv 

ŞÖNT 
   

1 ADET 
SOFUTUCU 
ALÜMİNYUM 

   

A ADET FAN    

 

Tablo 2: Malzeme Listesi 

Devrelerimizin çizimlerini, Altium Designer Programı üzerinden gerçekleştirdik. Devrenin 

PCB çizimleri Şekil 3’te yer almaktadır. 
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Şekil 2: Motor Sürücüye Ait PCB Çizimi 

 

Bu çalışmamızda fırçasız DC motorlar için MP6532 entegresi kullanılmıştır. Entegre start 

girişi ve yön girişi aktif edildikten sonra gaz pedalinden gelen referansa göre sürücü 

entegresi sürücüler yardımıyla IGBT’leri sürerek motoru enerjilendirir. Motor dönmeye 

başladığı zaman konum sensörlerinden bilgi gelir. Bu bilgilere göre sürücü entegresi hız 

referansına göre motorun aynı hızla gitmesi sağlanır. Aynı zamanda motorun çektiği 

akım da kontrol edilerek yüksek akım çekmesi önlenir. 
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Şekil 3: Motor Sürücüye Ait PCB Çizimi  

Motor, sürücü ve sensör geri beslemesi ile kapalı bir çevrim içinde çalışır. İki ayrı tekere 

bağlayacağımız motor kontrolleri sayesinde direksiyondan vereceğimiz diferansiyel 

bilgisini alarak dönüş yönüne göre sağ ve sol tekrar hızlarına göre aracın rahat bir dönüş 

yapması sağlanacaktır. Sürücünün ısısı ölçülerek aşırı ısınması engellenecektir.  

Halihazırda motor sürücümüz motorlarla birlikte uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. 

Soğutma sistemi geliştirilmektedir. Tahmini ebatlarının soğutma sistemi ile değişmekle 

birlikte 30 cm uzunluğunda 15 cm genişliğinde olması planlanmaktadır. 
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6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Aracımızın batarya yönetim sistemini hazır olarak aldık ve seçerken aracımızın 

ihtiyaçlarını ve güvenliğini göz önünde bulundurduk. 

Sipariş ettiğimiz batarya yönetim sistemini sistem özellikleri, teknik özellikler ve sistemin 

haberleşmesi olarak üç kısımda ele alabiliriz. 

Sistem özellikleri içerisinde 

 yüksek ve düşük voltaj koruması 

 yüksek şarj ve deşarj koruması 

 sıcaklık koruması 

 kısa devre koruması bulunmaktadır. 

*Firmanın yapmış olduğu kısa devre testi bu maddenin en altında link olarak verilmiştir. 

Sistemde uyku fonksiyonu bulunmaktadır. Eğer en düşük hücre voltajı 3.2 voltun altında 

ise kontaktörü 30 saniye süre ile açar ve şarj edilmesini bekler. Eğer hala 3.2 voltun 

altında ise hücrelerin zarar görmemesi için sistem uyku moduna geçer. 

Sisteme ait teknik özellikler aşağıdaki gibidir: 

 Metal kasa 

 Yaklaşık 69 kg ağırlığı 

 Suya ve toza karşı dayanıklıdır. 

Sistem haberleşmesi CAN protokolü ile sağlanmaktadır. Voltaj, akım, sıcaklık ve şarj 

durumu bilgilerini iletişim konektöründen çıktı olarak vermektedir. Sistemin üzerinde 

ekran bulunmamaktadır.      

BYS ile haberleşerek Araç Kontrol Sisteminde voltaj, akım, sıcaklık ve şarj durumu 

bilgilerini kullanıcıya iletecek şekilde ayarladık. 
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Şekil 4: Batarya Yönetim Sistemi 

Multimedia Linkleri: 

● SOLION Li-ion Battery Drop and Short Circuit Test: https://youtu.be/sskEnlB80UY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sskEnlB80UY
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7. Yerleşik Şarj Birimi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

   Yerleşik şarj birimi hazır olarak kullanılmıştır. Özellikleri hakkında detaylı bilgi Tablo 3’te 

verilmiştir. 

Model: SC 48 1000 

Çıkış (Output) 

Maksimum Voltaj 57.6 V 

Ayarlanabilen Voltaj Aralığı 52~58.8 V 

Maximum Şarj Akımı 17.4 A 

Şarj Karakteristiği Sabit Akım-Sabit Voltaj (CCCV) 

Giriş (Input) 

Voltaj Aralığı 90~264 VAC- 127~370 VAC 

Verim %89 

Akım 12 A / 115 VAC- 5,2 A / 230 VAC 

Anlık Akım 25 A / 115 VAC- 50 A / 230 VAC 

Koruma (Protection) 

Ters Kutup 
DAHİLİ RÖLE İLE 

Yüksek Akım 

Yüksek Sıcaklık Koruma Şekli: Şarj akımı 
sıfırlanır. Sıcaklığın düşmesi ile 

otomatik olarak şarj tekrar başlar. 

Yüksek Voltaj Koruma Şekli: Çıkış akımı kesilir, 
yenilenen besleme enerjisi ile 

tekrar kontrol sağlanır. 

Ebatlar (Dimensions) En-Boy-Yükseklik 300- 184- 70 mm 

Ağırlık (Weight) Kg 3,5 

Tablo 3: Yerleşik Şarj Biriminin Özellikleri 
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Şekil 5.1: Yerleşik Şarj Birimi 

Mekanik Özellikler: 

Yerleşik şarj biriminin mekanik özellikleri şekil 5.2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.2: Yerleşik Şarj Biriminin Mekanik Özellikleri 
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8. Enerji Yönetim Sistemi (EYS) ( Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

9. Batarya Paketleme (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Günümüz taşınabilir elektronik aletlerinde veya araçlarında kullanılan piller yanlış 

paketlenmesi durumunda, tehlikeli bir ısı kaynağı olabilir. Bunu göz önünde 

bulundurursak paketlememiz yanlış olursa aracımızın verimliliği de düşer. Neredeyse 

tüm terminalleri yangınla sonuçlanabilecek kısa devrelere karşı korumamız 

gerekmektedir. Terminallerin üzerini yalıtkan, iletken olmayan bir madde ile veya açıkta 

kalan terminallerin korunduğundan emin olarak kapatmamız gerekmektedir. Pilleri 

ezilme veya hasar görmeye karşı koruyarak kısa devreye neden olabilecek nesnelerden 

ayırarak paketlemeliyiz. Tüm bu verilerden yola çıkarak Bataryamızı, hazır paketlenmiş 

olarak, Batarya Yönetim Sistemiz ile entegre şekilde aldık. 14 hücreden oluşan Batarya 

paketimizi aşağıdaki fotoğraflar da inceleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Batarya paketlemesi   Şekil 7: Batarya şarj aleti 
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Şekil 8: Batarya Yönetim Sistemi ve Batarya Paketlemesi 
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10.  Elektronik Diferansiyel Uygulaması (Takım tarafından tasarlandıysa 

ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Araçta Elektronik Diferansiyel kullanılmıştır. Devrelerin tasarımı için Altium Designer 

Programı kullanılmıştır. Aşağıda Tablo 4’te tasarlamış olduğumuz elektronik diferansiyel 

devresinde kullanılan malzemeler verilmiştir. 

İsim Tür Miktar Bileşenler 

 LED-SMD_0805 9 LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, 

LED7, LED8, LED9 

1000uF KONDANSATOR 1 C16 

100mH B82462G4 1 L1 

100N 0805 6 C10, C12, C13, C14, C15, C17 

10K 0805 3 R20, R43, R45 

18F46K22 QFP44 1 IC3 

1K 0805 

31 R4, R5, R7, R9, R13, R16, R18, R19, 

R21, R22, R23, R24, R26, R28, R29, R30, 

R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, 

R39, R40, R41, R42, R44, R46 

220R 0805 2 R25, R27 

220uF / 25V RAD-0.1P 2 C11, C18 

2K2 0805 4 R6, R8, R15, R17 

3K3 0805 2 R3, R12 

3’lü W2313R5MILV 2 KLEMENS6, KLEMENS7 

4.7uF 0805 9 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 

47K 0805 4 R1, R2, R10, R11 

4’lü W2314R5MILV 3 KLEMENS1, KLEMENS2, KLEMENS8 

6’lı W2315R5MILV 2 KLEMENS3, KLEMENS4 

7’li W2316R5MILV 1 KLEMENS5 

ICSP SIP-5 1 SIP1 

LM2576_5V TO-220-5S 1 U1 

LM358 SO-8 2 IC1, IC2 

M7 6032 1 D1 

SK36 DIODE_SMC 1 D2 

ULN2003 SO-16 1 IC4 

Tablo 4: Elektronik Diferansiyel Malzeme Listesi 
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Diferansiyel kontrol için mikroçip PIC18F46K22 entegresi kullanıldı. Ekran görüntü için 

7” dokunmatik nextion ekranı kullanılmıştır. Gaz pedalı, direksiyon konum sensörü ve 

ileri – geri vites konumuna göre sağ ve sol teker sürücülerine göre ayrı ayrı hız bilgisi 

sinyali üretecek. Araç hareket halinde iken ileri – geri vites geçişi yapılamayacak. 

Ekranda akü voltaj bilgisi, hız bilgisi, sağ – sol yük bilgisi ve devir bilgisi, ileri – geri yön 

bilgisi, sürücü ısı bilgisi ve batarya ısı bilgisi gibi birçok data ekranda gösterilecektir. 

 

 
Şekil 9: Tasarım Şeması 



20 
 

 
Şekil 10: PCB Çizimi 

 

 
Şekil 11: PCB Çizimi 
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11.  Araç Kontrol Sistemi (AKS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

Araç sensörlerinden gelen bilgileri değerlendirebilen ve bir ekran aracılığıyla sürücüye 

bilgileri aktaran, gerektiğinde kullanıcıdan girdi alarak bunu araç içi birimlere gönderen 

bir sistemdir. Araç kontrol sistemi yazılım ve donanım olmak üzere iki bileşenden oluşur. 

AKS Fonksiyonları 

Araç Enerji Yönetim Sistemi: Her bir aküden tüketilen enerjiyi, akünün ömrünü, 

aküdeki şarj miktarını ve aracın ne kadar yol kat edebileceğini ölçmek ve araç 

bilgisayarına göndermek için bir enerji ölçer ekledik. Tüm bunları yapabilmek, akülerin 

şarj edilmesini kolaylaştırmak için şarj devresini de sisteme entegre ettik. Bu 

entegrasyon sayesinde, devreyi kontrol edebiliyor ve bu bilgileri CANBUS üzerinden 

aracımızın bilgisayarına aktarabilecek bir mikrodenetleyici ekleyebiliyoruz. Elektrik 

motorlarının araçların frenlenmesi sırasında mekanik hareketlerinden dolayı geçici 

olarak ürettikleri ters güç (rejeneratif enerji) fren dirençleri yardımı ile söndürülür. 

Araç İçi Haberleşme Sistemi: Araç içi iletişim sistemi olarak 'CAN BUS' (Controller 

Area Network) modüllerini seçtik. Bu modülleri tercih sebebimiz: Araçtaki 'CAN' 

elektronik kontrol ünitelerini denetlemek, sistem bileşenlerinin sayısını azaltmak, kablo 

uzunluğunu kısaltmak ve ortak bir yönetim birimi oluşturmaktır. Kullandığımız sistemin 

temel mantığı ABS, ESP, ateşleme sistemi, enjeksiyon sistemleri gibi 20 farklı kontrol 

sistemini tek bir kontrol sistemi altında toplamaktır. Bu amaçla, önce simüler görevleri 

gerçekleştiren kontrol sistemlerini entegre ediyor ve daha sonra bunları 'CAN' ağ sistemi 

olarak adlandırılan merkezi kontrol ünitesine bağlıyoruz. Araçlarımızda kullanılan 

sistemleri alt gruplara entegre etmek ve daha sonra ortak bir kontrol ünitesine entegre 

etmek için. Temel veri iletim hatları olarak kullanılan bir çift kablo ile diğer veri 

hatlarından kontrol ağı 'CAN' oluşturduk. 

Dijital verilerimizi CanBus bağlantıları ile BMS ve Motor sürücüden aldıktan sonra dijital 

verilerilerimizi dönüşümleri ile hesaplanıp değişkenlere atanarak QML kodlarımıza 

aktarılacak. Daha sonrasında verilerimiz QML ortamında “if, else” koşullarına aktarılacak 
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ve veriler araç için uyarı verilmesi gereken bir koşul varsa bu verileri ekrana uyarı olarak 

veriliyor ve aracın durdurulması sağlanıyor. Değilse anlık olarak ekrana iletilip Front-end 

kısımında oluşturduğumuz tasarımlara aktarılarak kullanıcıya anlık olarak iletiliyor. 

Donanım Haberleşme modülü olarak Gsm modülü kullandık. Bu tercihi yapmamızdaki 

en büyük etken RF sinyallerinin birbirleriyle karışıyor olması ve belli bir mesafenini 

üzerindeyken sinyallerin kaybolması, Gsm modülü ile haberleşmede ise bu problemlerin 

hiç biri yaşanmayacaktır. 

 

Arıza Teşhisi:  

Batarya yönetim sistemimiz voltajı düşen hücreyi tespit ederek devre dışı bırakmaktadır. 

Batarya sıcaklığımız, yarışmanın belirlediği sıcaklığın üzerine çıkması durumunda uyarı 

verip elektriği kesmektedir. 

Araç Durumunun ve Verilerinin İzlenmesi:  

Yazılım ve donanım kısımlarında konuyla ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. 

Yazılım: 

Aracımızın yazılımında back-end için Python programlama dilini ve front-end olarak da 

QML tasarım dilini kullandık. Python dilini yazmak için VS Code IDE’sini kullandık. 

Bunun sebebi kütüphane yönetiminin daha kolay olması. QML dilini kodlamak ve arayüz 

tasarımının düzenini ayarlayabilmek için Qt Creator programının topluma açık olan 6.1 

sürümünü kullandık. Back-end’de Python programlama dilini kullanmamız sebebiyle 

tasarımda sadece iki seçeneğe sahiptik: PySide2 veya Pyqt5 kütüphaneleri. PySide2 

daha profesyonel ve işletmelere yönelik gelişmiş bir kütüphane olduğundan dolayı bu 

kütüphaneyi kullandık. Pyside2 kütüphanesinin ve QML dilinin bağlantılarının kontrol 

kolaylığı nedeniyle Qt Creator (Community) programını kullandık. 

 

Yazılımımızı daha detaylı anlatabilmek için Front-end ve Back-end alt başlıklarına ayırıp 

tek tek inceleyeceğiz. 
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Front-end: 

Front-end alt başlığında yazılımımızın tasarım algoritmalarından ve yer düzenlerinden 

bahsedeceğiz. 

 

Ekran Tasarımı: 

Ekranı üç parça haline ayırdık. Ekranın sol tarafında uygulamalar panelimiz bulunuyor. 

Bu uygulama panelinde dokunmatik şekilde aşağı ve yukarı kaydırarak gezinme 

özelliğimiz bulunuyor. Ekranımızın sağ tarafındaki boşlukta ise uygulamalarımızın 

iletişim arayüzleri kullanıcıyı karşılıyor. Genel batarya sıcaklığımız, araç içi sıcaklığımız 

tarih ve saat bilgileri ekranın alt kısımında kullanıcıya değişken olarak yansıtılıyor. Bu 

verilerin değişkenleri Back-end kısımımızdaki Python kodumuzdan main.qml 

arayüzümüze gönderiliyor ve ekrana yansıtılıyor. Ekranımızın ortasında ibrenin 

gösterildiği bir ölçü (gauge) paneli bulunuyor panelimizin içindeki yuvarlakta ise 

yukarıdan aşağıya sırasıyla hız bilgisi, batarya doluluk bilgisi ve kilometre bilgisi 

bulunuyor. Bilgilerin yansıtılması ile birlikte uyarı verilerinin işlenmesi ve kullanıcıya anlık 

uyarı iletimi de main.qml kodumuzun içinde if yapısı ile sağlanıyor. Örneğin batarya 

sıcaklığı kritik seviyeye ulaşırsa kullanıcıya anlık uyarı bilgisi verilerek kullanıcıya anlık 

bilgi verilmesi sağlanıyor. Uygulama ekranımızdan batarya butonuna basıldığında bizleri 

batarya modül ekranımız karşılıyor. Bu ekranda bataryamızın 4 modülünün ayrı ayrı 

sıcaklıkları doluluk oranları ve gerilimleri kulllancıya yansıtılıyor. Sıcaklık verisi için dikey 

ilerleme barı ve batarya için yatay ilerleme barı kullanılırken gerilimler için bir gauge 

tasarımı ile daha anlaşılabilir bir ekran oluşturmayı amaçladık. Bu verilerde ana ekranda 

olduğu gibi Back-end kısmı olan Pythondan anlık olarak veri akışı sağlanıyor. Gerilimler 

için bir gauge tasarımı ile daha anlaşılabilir bir ekran oluşturmayı amaçladık. Bu 

verilerde ana ekranda olduğu gibi Back-end kısımı olan Pythondan anlık olarak 

sağlanıyor. 

Arama Uygulaması: 

Programımızda Merkez ile haberleşmek için ve Log kayıtları için GSM modülünü 

kullanmayı seçtik. Bunun en önemli sebebi GSM ile dünyanın her tarafından mesafe 
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farketmeksizin anlık iletişim kurulabilmesi ve radyo sinyallerinin iletimlerindeki ilkel 

engellere takılmadan GSM ile yüksek kalitede veri aktarımının sağlanabilmesidir. Ayrıca 

GSM kullanarak aracımızın kontrol sisteminde internete bağlanabilmesini sağlıyoruz. Bu 

şekilde verilerimizi anlık şekilde sunuculara iletiyor, dünyanın her yerinden aracımızı 

kontrol edebiliyor ve verilerine erişebiliyoruz. 

Arama ekranı tasarımında bizleri merkezi ara butonu karşılıyor. Bu butona bastığımız 

anda Python programımıza bir sinyal gönderiyor ve Python programımızda entegre 

edilmiş sim modülü üzerinden aramamızı gerçekleştiriyor. 

Merkezi ara butonumuza bastığımızda arama sol taraftaki panelde beliriyor ve sol 

panelimizde aramayı sonlandır butonu bizi karşılıyor. Bu butona bastığımızda ise arama 

sonlandırılıyor ve tasarım ilk durumuna geri geliyor. 

Back-end: 

Bu kısımda Python programlama dili kullanılarak QML dilinde oluşturduğumuz 

tasarımların çalıştırılması, araçtan gelen dijital verilerin değerlendirilip kilometre gibi veri 

ölçümleri yapılarak QML tasarımlarımıza anlık olarak aktarılmasını gerçekleştiriyoruz. 

Aynı zamanda GSM modülünün kontrolü ve Log kayıtlarının sunucuya yüklenmesini de 

back-end kısmında gerçekleştirdik. 

Medya Ekranı: 

Bir motor oluşturup QML dosyalarımızı motorumuza yükledik. Daha sonrasında AKS 

kısmına gönderilen dijital verileri ekrana anlık olarak aktarabilmek için bir zaman 

tetikleyicisi kurduk. Bu tetikleyici içerisindeki değer kadar zaman sayıp sayfayı yeniliyor 

ve bu sayede verilerimiz ekranda dinamik ve sürekli bir şekilde değişiyor. Zaman değeri 

ne kadar küçültülürse veriler o kadar hızlı değişir ancak bu sistemin çalıştığı sistemin 

ram’ine aşırı yükleneceğinden dolayı yenileme tetikleyicisine optimum bir zaman değeri 

belirledik. 

7 Inch “kapasitif dokunmatik LCD ekran kullanmayı tercih ettik. Kapasitif olmasının 

nedeni rezistif ekranlara göre daha hassas ve hızlı tepkiye sahip olmasıdır. 

Hazırladığımız görsel arayüzü en kullanışlı şekilde yansıtabilecek ekran boyutu 7 Inch 

olduğundan dolayı bu boyutta bir ekran tercih ettik. 
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Kullandığımız programlama dili Python olduğundan, bu dili destekleyen en iyi gelişterme 

kartlarından biri olan Rapberry Pi 4 Model B hem fiyat-performans açısından hem de 

kullanım kolaylığı açısından en uygun geliştirme kartıdır. 
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12.İzolasyon İzleme Cihazı (Opsiyonel) 

İhtiyacımıza göre hazır aldığımız izolasyon izleme cihazımız 12V-24V arasında 

çalışmaktadır. Kendi kendini kalibre edebilme özelliğine sahiptir. 10 Mohm’a kadar 

yalıtabilir. Bataryamızın maksimum voltajından yola çıkarak yaptığımız hesaplamalarda 

bu özellikte bir izolasyon cihazı elde etmenin uygun olacağını düşündük.  

13.Direksiyon Sistemi (Opsiyonel) 

Araç için tasarlanan direksiyon sistemi montaj resmi Şekil 12’de gösterilmiştir. 

Direksiyon sistem tasarımı yapılırken öncelikle salıncak kolu (Şekil13), akson (Şekil 14), 

direksiyon mili gibi alt parçaların tasarımı yapılmıştır. Tasarımdaki akson ve salıncak 

kolunun montaj resmi Şekil 15’de gösterildiği gibidir. Ayrıca direksiyon sistemi montajı ve 

süspansiyon montaj hali Şekil 16 ve 17’de gösterilmiştir. Ek olarak tüm sistemin üç 

boyutlu montaj CAD modeli ve istenilen teknik resimler verilmiştir. Tasarım yapılırken 

direksiyon simidinin dönüşü ile tekerleklerin dönüş açısının ne kadar olması gerektiği 

göz önüne alınarak Ackerman prensibine göre gerekli hesaplamalar yapılmıştır. 

 
Şekil 12: Direksiyon Sistemi Montaj Resmi 

  

Şekil 13: Üst ve Alt Salıncak Kolu 
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Şekil 14: Akson         Şekil 15: Akson ve Salıncak Kolu Montaj  

 

 

Şekil 16: Direksiyon Sistemi Montaj  

 

Şekil 17: Direksiyon Sistemi ve Süspansiyon Montaj  
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13.1 Dönüş Yarıçapı 

Ackerman prensibi göz önüne alınarak araçta iz genişliği 1185 mm  (w) ve aks aralığı 

1740 mm (L) olarak tasarımı yapılmıştır ve bu ölçülerde imalatı yapılmıştır. Dönüş 

yarıçapı bisiklet modeli ve dış tekerlek merkezine göre aşağıda gösterildiği gibi 

hesaplanmıştır. 

i. Bisiklet Modeli 

Aracın dönüş yarıçapı Şekil 7’de verilen bisiklet modeline göre hesaplanmıştır. 

Ağırlık merkezi 1.533 m, ön ve arka teker arası mesafe 1.74 m ve 30° iç tekerlek 

dönüş açısıyla Denklem 1’de verilen ifadeyle 3.79 m olarak hesaplanmıştır. 

 

 

 

                     

 

 

Denklem 1 
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Şekil 18: Bisiklet Modeli 

 

ii. Dış Tekerlek Merkezi 

 

Dönüş yarıçapı, iç tekerlek dönüş açısı 30° alınarak Denklem 2’de verilen 

ifadelerle 3.606 m olarak hesaplanmıştır. 

 

 

 

 
 

 

 

13.2 Direksiyon Oranı 

 

Direksiyon simidi 180° sağa ve 180° sola olmak üzere toplamda 360° 

dönmektedir. Direksiyon simidinin dönüş açısına göre tekerleklerin dönüş açısı 

Denklem 2 
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araç üzerinden ölçülmüştür. Toplanan veriler ile hazırlanan grafik Şekil 19’da 

görüldüğü gibidir. Bu verilerden hesaplanan direksiyon oranı 6.42’dir. 

 

Şekil 19: Direksiyon Simidinin Dönüş Açısına Göre İç Teker ve Dış Teker Dönüş Açıları  

 

13.3 Ackerman Prensibi 

 

Ackerman geometrisi tekerlek sapma açıları, aracın iz genişliği (w), aks aralığı ( ) 

ve dönüş yarıçapına ( ) göre ifade edilebilir. Ackerman prensibine göre içteki 

tekerleğin dönüş açısı dıştaki tekerleğin dönüş açısından daha büyük olmalıdır. 

Açılar arasındaki ifade Denklem 3’teki gibidir. Hesaplanan değerler Tablo 5’de 

gösterildiği gibidir. Araç üzerinden alınan ölçülerle beraber Şekil 20’de yer alan 

grafikte gösterilmiştir. 

 

 

  

 
 

Denklem 3 
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İç teker dönüş açısı Dış teker dönüş açısı 

5  ̊ 4.720117 ̊  

10  ̊ 8.94610457 ̊ 

15  ̊ 12.76725734 ̊ 

20  ̊ 16.26000851 ̊ 

25  ̊ 19.48895021 ̊ 

30  ̊ 22.50860423 ̊ 

35  ̊ 25.36535623 ̊ 

40  ̊ 28.09926661 ̊ 

 

Tablo 5: İç Teker Dönüş Açılarına Göre Dış Teker Dönüş Açılarının Hesabı 

Şekil 20: İç Teker ve Dış Teker Dönüş Açıları 

 

CAD dosyası için Tıklayınız. 

 

 

https://we.tl/t-z8GpO20Wsa
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14. Kapı Mekanizması (Opsiyonel) 

a) Kapı sistemindeki her bir parçanın 3 boyutlu modeli ve aynı zamanda komple sistemin 

montaj modeli de olmalıdır. 3 boyutlu modeller stp uzantılı olarak teslim edilmelidir.  

b) Menteşenin yerlerinin tespiti için Ansys programından yararlanılarak analiz 

yapılmıştır. Kapıda kullanılan malzemenin plastik olması sebebiyle analize alınırken 

atanan malzeme ABS olmuştur. 

 
Şekil 22: Malzeme özellik tablosu 

Şekil 22’de kapı malzemesi olan ABS’nin özellikleri verilmiştir. 

 

Şekil 23: Ağ kalitesi 
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Sistemin analizleri esnasında tetrahedrones eleman türü seçilerek 5 mm’ye bir eleman 

atamak suretiyle ortalama %79 kalitede ağ atanmıştır. Detaylar şekil 23’te görülmektedir. 

Analizde sistemin ağırlığı ve yerçekiminin etkisi sınır şartıdır.  

 
Şekil 24: Gerilmeler 

Kapı üzerinde yapılan analiz sonucuna göre gerilmeler şekil 24’te verildiği gibidir. En 

yüksek gerilme değeri 10.548 MPa’dır. Bu değer ABS’nin akma mukavemet değeri olan 

27.440 MPa’dan yaklaşık 1.74 kat küçük olduğu için kabul edilebilir sınırlar dahilindedir. 

 
Şekil 25: Toplam deformasyon 
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Kapı üzerindeki en yüksek deformasyonların meydana geldiği yerler şekil 25’te 

görüldüğü gibi menteşeden en uzak noktada meydana gelmektedir. Büyüklükleri göz 

önüne alındığında en yüksek deformasyon değeri 14.058 mm’dir. Kapı mekanizması için 

yıkıcı olmayan ve plastik bölge sınırlarına geçmeyen deformasyon değer aralığında 

olduğu için menteşelerin yerlerinde bir problem olmadığı kayda alınır. 

 
Şekil 26: Aracın önden görünüşü 

Aracın iki adet kapısı mevcuttur boyutları aynıdır. Her iki kapı için de en üst nokta ve en 

alt noktalar arasındaki mesafe 1070.25 mm’dir.  

 
 

Şekil 27: Yüzey alanı 

Şekil 27’de verilen görselde kapının çizim modeli üzerinde yüzey alanı hesaplanmıştır. 

Yüzey alanı 2.38 m2 olarak kaydedilmiştir. 
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Şekil 28: Menteşe bağlantıları 

Yapılan analizler sonucunda menteşelerin bağlantılarının yapılacağı noktalar tespit 

edilmiş ve analizlerde verilen iki noktadan da kapılar menteşelenmiştir. Bahsi geçen 

analizlere şekil 22, 23, 24 ve 25’te yer verilmiştir. 

 
Şekil 29: Kilit sistemi 

Kilit sisteminde motorlu kilit sistemi kullanılmıştır. Araç elektronik olarak kilitlenebilir 

kapılara sahiptir. Kapı kollarının hareket etmesiyle kapılar açılamamaktadır. 

v) Kapı kapı kolu ile herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın kapanıyor. 
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Şekil 29: Kapının kapanması 

Kapılar kapalı iken kapı ve gövde arasından 2 mm’lik bir cismin geçemeyeceği kadar 

aralık bulunmaktadır. 

CAD dosyası için Tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://we.tl/t-lAiZwzcQfq
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15. Mekanik Detaylar (Şasi, roll barlar vb.) 

15.1 Teknik Çizimler 

 
Şekil 30: Araç Teknik Resim 

Şekil 30’da gösterildiği gibi araç genişliği 1.27 m, yüksekliği 1.58 m ve uzunluğu 2.67 m 

olarak çizilmiştir. 
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15.2 Mukavemet Analizi 

 
Şekil 31: Atanmış kuvvetler 

Statik olarak noktasal yük uygulanan rollcage’e ait görseller şekil 31’de görülmektedir. 1 

kN olarak atanan kuvvetler en ön ve en arka rollcage’in en üst noktasına noktasal kuvvet 

olarak uygulanmıştır. 

 
Şekil 32: Yataydaki yer değiştirmeler 

Şekil 32’de görüldüğü gibi yatay yön olan Z eksenindeki yer değiştirmeler kaydedilmiştir. 

En büyük yer değiştirme 5.9515 mm’dir. Sistemin en üst noktası ile en alt noktası arası 

olan H değeri 1580 mm’dir. Analiz sonucunun kontrolü yapıldığında H/200 değeri olan 
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1580/200 değeri 7.9 mm’ye karşılık gelmektedir. Bu değerden daha küçük yatayda bir 

maksimum yer değiştirme kaydedildiği gözlenmektedir. 

Statik analiz 

 
Tablo 6: Malzeme özellikleri 

Analizde kullanılan ve sistemin malzemesi olan 5000 serisi alüminyuma ait özellikler 

Tablo 6’da verilmiştir. 

 
Şekil 33: Toplam deformasyon 

Sistem üzerinde oluşan toplam deformasyonlar şekil 33’te gösterildiği gibidir. 

 
Tablo 7: Deformasyon tablosu 



46 
 

Sistemde en yüksek deformasyon değeri 1.8285 mm’dir. Bu değer oldukça küçük olduğu 

için ve sistemde hasar meydana getirmeyeceği saptanmıştır. 

 
Şekil 34: Gerinimler 

Araba şasisi üzerinde bazı noktalarda gerinimler meydana gelmektedir. Bu gerinimler 

şekil 34’te görülüyor. 

 
Tablo 8: Gerilme değerler 

Gerilme değerlerine tablo 8’de yer verilmiştir. En yüksek gerilme değeri 146.08 MPa’dır. 

Bu değer alüminyumun akma değeri olan 180 MPa’dan küçük olması sebebiyle 

sistemde kopmalar oluşmamaktadır. 
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CFD 

Akış analizi için Ansys yazılımından yararlanılmıştır. Araba üzerine gelen rüzgârın hızı 

80 km/h olarak kabul edilmiş, akışkan olarak havanın özellikleri kullanılmıştır. 

 
 

Şekil 35: Akış analiz döngüsü 

Akış analizi 200 döngüde çözdürülmüştür. Şekil 35’te analizdeki döngüleri gösteren 

grafik ve iteration döngüsü verilmiştir. 

 
 

Şekil 36: Hız çizgileri 
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Arabanın tam orta noktası baz alındığında oluşan rüzgâr hız çizgilerine şekil 36’daki gibi 

etki etmektedir. Rüzgârın araba yüzeyinin altında ve arkasında kavitasyon oluşturduğu 

görülmektedir. Hız değerlerinin 5 m/s ve 10 m/s aralığında olduğu görülmektedir. Bu hız 

değerlerinin arabanın hızına olumsuz yöndeki etkilerinin çok yüksek olmadığı 

gözlenmiştir. 

 
 

Şekil 37: Basınç 

Rüzgârın oluşturduğu basınca şekil 37’de yer verilmiştir. Bu basınç değerinin en yüksek 

olduğu nokta aracın ön tarafında kırmızı görülen alanda; en düşük basınç da aracın ön 

tekerinin altında meydana gelmiştir. Oluşan en yüksek basınç değeri 4.351 MPa’dır. 

Aracın etrafında oluşan en yüksek basınç değeri ortalama 1.257 MPa’dır. Basıncın araç 

üzerine olan etkileri göz önüne alındığında aracı büyük oranda etkileyen basınç 

değerlerine rastlanmamıştır.  

15.3 Dış Kabuk Üretimi 

15.3.1 Ahşap Model Üretimi 

Kabuk üretimini yapmak için gerekli olan ilk adım tasarlanmış olan modelin ahşap 

modelini üretmektir. Model tasarlanırken kullanılan program poligon modelli olduğu için 

ara programlar yardımı ile katı modele çevrilmiştir. Katı modele çevrilen tasarım CNC 

makinesinde işlenmek için uygun boyutları sağlamadığı için tasarım 8 parçaya bölünerek 
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işlenmiştir. Katı model olarak bölünen parçaların SolidWorks çizimleri Şekil 38’te 

gösterildiği gibidir. 

   
 

Şekil 38: SolidWorks Kabuk Katı Model 

CNC tezgahında üretimi tamamlan ahşap model kalıplarına ait görseller Şekil 39’da 

verilmiştir. 

 

Şekil 39: Ahşap Model Üretimi 

 

15.3.2 Fiberglass Kalıp Üretimi 

Hazırlanan ahşap modellerden üretilen kalıptır. CNC tezgahında işlenen ahşap kalıplar 

yüzey kalitesinin arttırılması amacıyla zımparalanır. İşlenmiş ahşap kalıplara ait pürüzlü 

yüzeylere ait görseller Şekil 40’ta verilmiştir. 
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Şekil 40: CNC’de İşlenen Ahşap Kalıp 

Zımparalama işleminin ardından ahşap modeller Şekil 40’ta görüldüğü gibi boyanarak 

yüzey pürüzlülüğü kalıcı hale getirilir. Boyama işlemi tamamladıktan sonra ahşap 

modeller tekrar zımparalanır ve nemli bez ile iyice temizlenir. 

 
 

Şekil 41: Ahşap Model Boyama İşlemi 

Daha sonra, fiberglass dökme işlemine başlanır. İlk olarak cam elyaflar ahşap model 

üstüne serilir. Ardından cam elyafların birbirine tutunması ve katı hale getirmesi için 

gerekli olan kimyasal madde Şekil 40’da görüldüğü gibi sürülür. İstenilen kalınlığa göre 

diğer katlar atılarak kalıbın katı hale gelmesi beklenir. Cam elyaf bu işlem sırasında 

kimyasal madde ile tepkimeye girerek ısınır. 



51 
 

 
 

Şekil 42: Kimyasal Madde Sürülme İşlemi 

Kuruyan ve katılaşan fiberglass kalıp ahşap modelden ayırılır. Ayırılan fiberglass kalıplar 

tek bir parça olarak birleştirilmek için yanlarına destek atılır. Nihai kabuk üretimi için 

kalıplar Şekil 42’de görüldüğü gibi tekrar boyanır. 

 

 
 

Şekil 43: Kalıpların Tekrar Boyanması 

Fiberglass olarak hazırlanan kalıplar birleştirilerek tek bir kalıp haline getirilir. Ardından 

camelyaf döküm işlemi tekrar yapılır. Fiberglassın kurumasının ardından kalıplar sökülür 

ve ortaya nihai kabuk çıkartılır. Üretimi tamamlanan kabuk Şekil 44’de gösterilmiştir. 
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Şekil 44: Kabuk 

15.4 Enerji Tüketim Hesabı 

Aracı hareket ettirmek için ihtiyaç duyulan kuvvet formül 1’den hesaplanır.  

𝐹𝑡 =Arabanın çekme kuvveti 

𝑚𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎 =400 kg -Arabanın pilotsuz kütlesi 

𝑎𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎 =Arabanın ivmesi 

𝑔 = 9.81 m/s2 -Yer çekim ivmesi 

𝛼 = 0 (𝑒ğ𝑖𝑚 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 𝑜𝑙𝑚𝑎𝑑𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛) 

𝜌 = 1.204
𝑘𝑔

𝑚3
(𝑘𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑎 𝑖ç𝑖𝑛 ℎ𝑎𝑣𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑦𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢) 

𝐶𝑑 = 0.2 − 0.45 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑘 𝑠ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖; 𝑦𝑎𝑘𝑙𝑎ş𝚤𝑘 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟: 0.3 

𝐴𝑦ü𝑧𝑒𝑦 = 1.26𝑥1.58 = 1.99 𝑚2 

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎 = 50
𝑘𝑚

ℎ
= 13.88

𝑚

𝑠
;       

𝐶𝑟𝑟 = 0.01𝑥 (1 + (
3.6

100
) 𝑥𝑉𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎) = 0.015 -Lastiklerin yuvarlanma direnci 

𝐹𝑡 = 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎𝑥𝑎𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎 + 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎𝑥𝑔𝑥𝑠𝑖𝑛𝛼 +
1

2
𝑥𝜌𝑥𝐶𝑑𝑥𝐴𝑦ü𝑧𝑒𝑦𝑥(𝑉𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎)2 + 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎𝑥𝑔𝑥𝐶𝑟𝑟𝑥𝑐𝑜𝑠𝛼 
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𝐹𝑡 = 400𝑥0 + 400𝑥9.81𝑥0 +
1

2
𝑥1.204𝑥0.3𝑥1.26𝑥1.58𝑥13.882 + 400𝑥9.81𝑥0.015𝑥1 

𝐹𝑡 = 0 + 0 + 69.27 + 58.86 

                                           𝐹𝑡 = 128.13 𝑁                                  (1)                                                  

𝑃𝑖ℎ𝑡𝑖𝑦𝑎ç = 𝐹𝑡𝑥𝑉𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎 

𝑃𝑖ℎ𝑡𝑖𝑦𝑎ç = 128.13𝑥13.88 = 1778.44 𝑊 

𝑃𝑖ℎ𝑡𝑖𝑦𝑎ç = 1.77 𝑘𝑊 →→→  1.77𝑥0.08 

= 0.14 𝑘𝑊ℎ  

İhtiyaç duyulan toplam kuvvetle hızın çarpımı harcanması gereken gücü verir. Yolun 

hıza oranı zamanı verir. Hesaplandığı zaman 4000 m’lik yol 50 km/h hızla 0.14 kWh 

enerji harcanması ile kat edilir. 

%6 Eğim için Motor Gücünün Hesaplanması 

𝐹𝑡 =Arabanın çekme kuvveti 

𝑚𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎 =400 kg -Arabanın pilotsuz kütlesi 

𝑎𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎 =Arabanın ivmesi 

𝑔 = 9.81 m/s2 -Yer çekim ivmesi 

𝛼 = 5.4°  

𝜌 = 1.204
𝑘𝑔

𝑚3
(𝑘𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑎 𝑖ç𝑖𝑛 ℎ𝑎𝑣𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑦𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢) 

𝐶𝑑 = 0.2 − 0.45 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑘 𝑠ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖; 𝑦𝑎𝑘𝑙𝑎ş𝚤𝑘 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟: 0.3 

𝐴𝑦ü𝑧𝑒𝑦 = 1.26𝑥1.58 = 1.99 𝑚2 

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎 = 50
𝑘𝑚

ℎ
= 13.88

𝑚

𝑠
;       

𝐶𝑟𝑟 = 0.01𝑥 (1 + (
3.6

100
) 𝑥𝑉𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎) = 0.015 -Lastiklerin yuvarlanma direnci 

𝐹𝑡 = 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎𝑥𝑎𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎 + 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎𝑥𝑔𝑥𝑠𝑖𝑛𝛼 +
1

2
𝑥𝜌𝑥𝐶𝑑𝑥𝐴𝑦ü𝑧𝑒𝑦𝑥(𝑉𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎)2 + 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎𝑥𝑔𝑥𝐶𝑟𝑟𝑥𝑐𝑜𝑠𝛼 
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𝐹𝑡 = 400𝑥0 + 400𝑥9.81𝑥0.094 +
1

2
𝑥1.204𝑥0.3𝑥1.26𝑥1.58𝑥13.882 + 400𝑥9.81𝑥0.015𝑥0.99 

𝐹𝑡 = 0 + 368.856 + 69,26 + 58.27 

𝐹𝑡 = 496.386 𝑁 

𝑃𝑖ℎ𝑡𝑖𝑦𝑎ç = 𝐹𝑡𝑥𝑉𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎 

𝑃𝑖ℎ𝑡𝑖𝑦𝑎ç = 496.386 𝑥 13.88 = 6889.83 W 

𝑃𝑖ℎ𝑡𝑖𝑦𝑎ç = 6.88  𝑘𝑊  

%6 eğime sahip bir rampayı 50 km/h hızla çıkan bir arabanın ihtiyacı olan gerekli motor 

gücü 6.88 kW olarak hesaplanmış. 

1.5 kW Güce Sahip Motorun %6 eğimli yolda çıkabileceği en yüksek hızın 

hesaplanması 

𝐹𝑡 = 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎𝑥𝑎𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎 + 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎𝑥𝑔𝑥𝑠𝑖𝑛𝛼 +
1

2
𝑥𝜌𝑥𝐶𝑑𝑥𝐴𝑦ü𝑧𝑒𝑦𝑥(𝑉𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎)2 + 𝑚𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎𝑥𝑔𝑥𝐶𝑟𝑟𝑥𝑐𝑜𝑠𝛼 

𝐹𝑡 = 400𝑥0 + 400𝑥9.81𝑥0.094 +
1

2
𝑥1.204𝑥0.3𝑥1.26𝑥1.58𝑥𝑉2 + 400𝑥9.81𝑥(0.01𝑥(1

+ (
3.6

100
) 𝑉)𝑥0.99 

𝐹𝑡 = (0.35𝑉2 + 1.398V + 407.7) 

𝑃 = 𝐹𝑡𝑥𝑉 

(0.35𝑉3 + 1.398𝑉2 + 407.7V − 1500) = 0 

V=3.595 m/s =12.942 km/h 

1.5 kW gücünde %6 eğimde aracın ulaşabileceği en yüksek hız değeri 12.942 km/h 

olarak hesaplanmıştır. 
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15.5 Maliyet Hesabı 

MALİYET HESABI 

Fren Sistemi 803 ₺ 

Motor 1.830 ₺ 

BMS 45.000 ₺ 

Motor Sürücü 120 ₺ 

Pedal Takımı 1.832 ₺ 

Şasi 2.000 ₺ 

Kabuk  30.000 ₺ 

Batarya Sistemi 120 ₺ 

Fren Lambası 95 ₺ 

Gösterge Paneli 1.534 ₺ 

VCU  120 ₺ 

Kablo Donanımı 280 ₺ 

Direksiyon Sistemi 3.140 ₺ 

Süspansiyon Sistemi  1.000 ₺ 

Toplam Maliyet 87.874 ₺ 

16. Yakıt Pili (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; 
hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 
verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız. 
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18.  Araç Elektrik Şeması (Zorunlu) 

 
Şekil 45: Genel elektrik şeması 

 

 
Şekil 46: Elektrik şeması 

19. Orijinal Tasarım (Opsiyonel) 


