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1. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU  
Özellik Birim / Tür Değer 

Uzunluk mm 2780 

Genişlik mm 1350 

Yükseklik mm 1200 

Şasi Malzeme Alüminyum 6063 T5 

Kabuk Malzeme Alüminyum sac  

Roll Bar Malzeme Alüminyum 6068 T5 

Fren sistemi Hidrolik disk, ön, arka, el freni Önde ve arkada ayrı 
   Tekerlerin çapı mm 598 

Motor Tipi BLDC hub motor 

Motor sürücü Özgün tasarım, Hazır alınmış Hazır alınmış 

Nominal Motor gücü kW 4000W 

Nominal Motor 
Torku/Devri 

Nm/rpm 78/490 

Motor verimliliği % 89 

Motor ağırlığı kg 30,4 

Batarya Tipi (Li-iyon veya Kurşun Asit 
 

Kurşun asit 

Kullanılan Hücrelerin  
veya Akülerin Çeşidi  

Kese tipi, silindirik, prizmatik, 
AGM, jel vb. Jel 
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2. DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ 
Dinamik sürüş testi videomuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

https://youtu.be/E3itUF0GPTQ 

Fren testi videomuz %10 dan daha dik bir yokuşta yapılmıştır. Bu videoya aşağıdaki 
bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

https://youtu.be/-fELTL4muh4 

  

https://youtu.be/E3itUF0GPTQ
https://youtu.be/-fELTL4muh4
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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 
 

 
 
b) Şasi Üretimi ve Analizleri 

Aracımızda şasi üretim metodu olarak TIG kaynak metodu kullanılmıştır. Şasi 
malzemesi 6063 alaşım kodlu T5 temper seviyesinde alüminyum kutu profillerdir. 
Kullanılan profillerin dış ölçüleri 40*40 milimetre, et kalınlığı 4 milimetredir. Kaynak 
yapılırken ortaya çıkan ısı dikkate alınarak 5056 kodlu alüminyum alaşımından üretilmiş 
kaynak teli kullanılmıştır, bu sayede esneklik sertlik oranı korunmuştur. Kutu profillerin 
birbirleriyle birleştiği kaynak noktalarında en düşük kaynak kalınlığı 3mm olacak şekilde 
kaynakla doldurulmuştur. Profiller kaynatılırken 4 kenarın da kaynakla doldurulmasına 
dikkat edilmiştir. Şasi üzerindeki bağlantı elemanları (süspansiyon kulakları, amortisör 
destekleri vb.) profille temas eden tüm kenarları kaynakla doldurularak şasiye 
birleştirilmiştir. Bu elemanlar da 6063 alaşım oldukları için kaynak kabiliyetleri yüksektir 
ve uygun bir metotla şasiye bağlantıları sağlanmıştır. Şasi üretiminde kullanılan 
malzemelerin toplam maliyeti 1320 TL ve kaynak maliyeti roll bar ve roll cage yapının 
kaynak işçiliğiyle de beraber 7280TL dir. 
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Şasi Malzemesi Alaşım Özellikleri: 

6063 

Kimyasal Bileşimi 

Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Ti Diğer 
0,35 0,2-0,6 0,1 0,1 0,45-0,9 0,1 0,1 0,15 0,15 

 
Mekanik Özellikler 

Temper 
- 
- 

Akma 
Mukavemeti 
(MPa) 
min-max 

Çekme Mukavemeti 
(MPa) 
min-max 

Uzama 
(%50) 
min-max 

Sertlik 
(brinel) 
min-max 

T5 110-175 150-215 12 60 
T6 170-210 205-245 12 75 
T8 240 260 9 80 

 

 

Karakteristik Özellikleri: 

- Korozyon dayanımı yüksek 

- Kaynak kabiliyeti çok iyi 

- Yorulma dayanımı yüksek 

- T4 ısıl işlem formunda iyi soğuk şekillenebilir özelliği kazanır 

- Çok karışık parçalar için uygun 
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Cezeri-YESIL EVCAR ölçüleridir. 
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Şasi 
Malzemesi 

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

 Alüminyum 6063 T5  

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

40*40mm 4mm et kalınlığı 

Şasi üretim metodunu belirtiniz.  

Sökülemeyen 
birleştirme 
elemanları 
(Kaynak, 

perçin v.b) 

Sökülebilir 
birleştirme 
elemanları 
(Cıvata / 
pim v.b) 

Diğer (Lütfen 
belirtiniz) 

Kaynak   

 

c) Dış Kabuk Üretimi ve Analizleri 
Aracımızda kullanacağımız kabuk 1 milimetre kalınlığında alüminyum sac levhalardır. Bu 
levhalar lazer kesimle şekillendirilecek ve birbirlerine perçinlenerek tek parça haline 
getirilecektir. Bu yöntem ve kullanılan malzeme sayesinde yaklaşık 40 kg ağırlığında 
sağlam bir kabuk elde etmeyi planlıyoruz. Bu sac kabuk aracın şasisine vidalanacak olan 
ve kapı desteği görevi de üstlenen 20*20 demir profillerden yapılmış bir iskelete de 
perçinlenecek ve bu sayede tavan kısmından desteklenecektir. Kabuk üretiminde 
kullanılacak bir diğer malzeme de solid polikarbondur. Bu malzeme aynı oranda şeffaflık 
ve sağlamlık sağlayan pleksiglass gibi malzemelere göre çok daha hafif olması sebebiyle 
tercih edilmiştir. Camlar kabuk sacına içten silikonla yapıştırılıp sızdırmazlık sağlandıktan 
sonra sıkıca perçinlenerek sabitlenecektir. 
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d) Enerji Tüketimi Hesabı 
 

Azami motor gücü hesaplaması 

Pist uzunluğu: 5.338 metre  

5 tur: 26.690 metre 

Araç ağırlığı: 300 kg 

Ortalama hız: 27km/h = 7m/s 

Maximum ivme: 0,75m/s 

Yerçekimi ivmesi: 9.81m/s 

7.5m/s hız için gerekli RPM: 241 devir/dakika 

Havanın yoğunluğu: 1.255 kg/m³ 

Araç ön kesit alanı 1.2 m2 

İvmelenme Direnci 

F=m.a 

m=300 

a=0,75 

F=225 Newton 

 

Yuvarlanma Direnci 

Asfaltta yuvarlanma direnci katsayısı: 0,015 

m*k*g= Yuvarlanma direnci=  44,145 Newton 

 

Yokuş Direnci 

m*g+m*g*cos(arctan(9/100))=233 

233 Newton = Yokuş direnci 

Hava Direnci 

D = 0,5 * (d=1.225) * (Cw=0,30) * (A=1,2) * (V=7)² 

Maksimum hava direnci = 10,8 Newton 
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Azami Motor Gücü  

(İvmelenme direnci + Yokuş direnci + Yuvarlanma direnci + Hava direnci) * Araç hızı / 
Verim = Motor gücü 

(225+233+45+11)*7,5/0,90= 4283 W 

 

Tahmini enerji tüketimi hesaplaması 

1 saat pistte kalmasını planladığımız aracın yuvarlanma, hava, ivmelenme dirençlerini 
hesaplarsak (negatif eğimler enerji kazanımı sağlayacağından yokuş direnci hesaba 
dahil edilmemiştir) 1 saatte harcayacağı elektriksel gücün kabaca 2341 watt olduğunu 
görüyoruz. 72 voltla beslediğimiz araçta motor sürücülerinin ve sistem veriminin de 
hesaba katılmasıyla hareket etmek için harcanacak enerjinin 2600 watt değerine 
ulaşabileceğini tahmin ediyoruz. Aracın elektronik aksamını besleyecek 72 volt 2 amper 
giriş, 12 volt 10 amper çıkış değerine sahip 2 adet dönüştürücünün tam kapasite 
kullanıldığını varsayarsak elektronik aksamın harcayacağı elektriksel güç de 288 watt 
olacaktır. Aracın yarışma süresince toplam maksimum 2900 watt harcayabileceğini 
tahmin edebiliriz. 

 
e) Fren Sistemi  
Aracımızda kullandığımız fren sistemi ön ve arka tekerlerde ayrı merkezden beslenen çift 
fren merkezi ve 4 adet kaliper barındıran bir sistemdir. 4 tekerde de disk fren kullanılmıştır. 
Sürücü fren pedalına bastığında 2 fren merkezinin mafsallı pistonlarına basınç uygular. 
Bu sayede fren merkezindeki fren sıvısı hidrolik borular vasıtasıyla kaliperlere ulaşır ve 
kaliper pistonunu harekete geçirir. Ön ve arka tekerlerde ayrı merkezler kullanıldığı için 
sistemlerden birinde arıza çıksa bile sadece ön veya sadece arka frenler aracı 
durdurmaya yetmektedir. Bu sisteme ek olarak aracın arka tekerlerinde yani hub 
motorlarda elektromanyetik fren fonksiyonu bulunmaktadır. Fren pedalına konulacak bir 
sensör vasıtasıyla motorlar hareket etme durumundan fren durumuna getirilecek hidrolik 
fren mekanizmasına ek olarak bir durdurma kuvveti sağlanmış olacaktır. 
Aracın ön tekerlerinde kullanılan disklerin kalınlığı 4 milimetre çapı 220 milimetredir. 
Aracın arka tekerlerinde kullanılan disklerin kalınlığı 3 milimetre çapı 200 milimetredir. 
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f) Roll Bar ve Roll Cage 

Araçta kullanılan ön roll bar ve roll cage için 6082 alaşım kodlu T5 temper değerinde 
alüminyum boru profiller seçilmiştir. Profillerin dış çapı 30 milimetre, et kalınlığı 3 
milimetredir. Arka roll bar içim kullanılan malzeme 34mm dış çap 3 mm et kalınlığına 
sahip demir profildir. Bu malzemelerin seçimi yapılırken alaşımın akma ve çekme 
değerleri, kaynak kabiliyeti, ağırlığı ve kurallara uygunluğu göz önünde tutulmuştur. 
Pilotun görüşünü engellememek ve kabin alanını geniş tutmak için kuralları karşılayan 
en küçük ölçülerde güvenliği sağlayacağını düşündüğümüz malzeme olan alüminyum 
boru profiller seçilmiştir. Boru profillerin şekillendirilmesinde sıcak bükme tekniği 
kullanılmıştır. Bu sayede roll barlar tamamen tek parça şeklinde üretilmiştir. Roll cage 
yapı ve ön roll bar yapı birbirine kaynakla birleştirilmiştir. Şasi, ön roll bar ve roll cage 
arasında birleştirme metodu olarak tig kaynağı kullanılmıştır. Kaynak yapılırken iki farklı 
alaşım için (6082,6063) uygun dolgu malzemesi olan 5056 alaşım kodlu kaynak teli 
kullanılmıştır. Profiller birleşim yerlerinin etrafı kaynaklanarak tamamen kapatılmıştır. Ön 
roll bar şasiye 2 roll cage’e 4 noktadan kaynatılmıştır. Arka roll bar demir boru profilden 
imal edilmiş olup şasiye ve roll cage yapıya 4 adet vidalı bağlantıyla sabitlenmiştir. 
Kaynaklar yapılırken kaynak kalınlığının 3 milimetrenin altına düşmemesine dikkat 
edilmiştir. Arka roll bar üzerinde şasiden 60 cm yüksekliğinde roll bar ile aynı 
malzemeden bir emniyet kemeri bağlantı noktası kaynatılmıştır. Ön roll barın yüksekliği 
direksiyonun konumuna ve pilotun kasklı baş mesafesi için gerekli yüksekliğe göre 
ayarlanmış olup 63 cm dir. Arka roll bar malzemesi olan demir profilin akma çekme 
dayanımı 552 MPa’dır. 

Ön Roll Bar ve Roll Cage Malzemesi Alaşım Özellikleri: 

6082 

 Kimyasal Bileşimi 

Mekanik Özellikler 

 

 

Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Diğer Al 
0,5 0,7-1,3 0,1 0,4-1,0 0,6-1,2 0,2 0,25 0,15 Kalan 

Temper 
- 
- 

Akma 
Mukavemeti 
(MPa) 
min-max 

Çekme Mukavemeti 
(MPa) 
min-max 

Uzama 
(%50) 
min-max 

Sertlik 
(brinel) 
min-max 

T5 250-275 290-325 19 70 
T6 260-310 310-340 19 95 
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Karakteristik Özellikleri: 

- Korozyon dayanımı yüksek 

- Çok iyi kaynak yapılabilir 

- Makine yapımı için uygun 

- T4 ısıl işleminden sonra stabilize edilmiş formda soğuk şekillendirilebilme kabiliyeti çok 
iyi 

- Yorulma dayanımı orta seviyede 

- Kompleks parçalar için uygun değildir 
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17 
 

g) Maliyet Hesabı 
No Malzeme Maliyet (Para 

birimi belirtiniz) 
1 6063 T-6 40x40x4 kutu profil  1320TL 

2 6082 T-5 30x3 boru profil 960TL 

3 Şasi kaynak masrafları 5000TL 

4 Taban ve perde için çetalı alüminyum sac ve lazer kesim 2000TL 

5 Vida ve somunlar  500TL 

6 2000W BLDC hub motor 2 adet 4000TL 

7 PLD Motor sürücü 2 adet 1200TL 

8 Ön süspansiyon takımı ve özel üretim poryalar  3000TL 

9 23S LiFePo4 Batarya şarj cihazı 1250TL 

10 LiFePo4 Batarya  9500TL 

11 Batarya kutusu Polikarbon 200TL 

12 Batarya kablosu 10 metre 1500TL 

13 Alüminyum jant 17 inç 2 adet 700TL 

14 Kabuk sacı ve lazer kesim ücreti 5000TL 

15 Direksiyon seti (kremayer, mil, mafsallı mil, simit) 1200TL 

16 Kabuk için sac ve lazer kesim 5000TL 

17 Amortisör 4 adet 400TL 

18 Arduino Nano 5 adet 200TL 

19 Arduino Mega Pro Mini 5 adet 500TL 

20 DC-DC çevirici 2 adet 150TL 

21 Sigortalar (DC 40 amper ve 2 amper, ikişer adet) 1500TL 

22 İvme ve inclinometre sensörleri 500TL 

23 Ekranlar 400TL 

24 Regülatörler 100TL 

25 RS485 modülleri 200TL 
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26 Korna 100TL 

27 Far ve aydınlatmalar 1000TL 

28 Bıçak sigortalar 1000TL 

29 Perçinler 500TL 

30 Akım sensörü 400TL 

31 Batarya ısı sensörü 100TL 

32 Motor kızılötesi ısı sensörü 200TL 

33 Butonlar 200TL 

34 Kapı mandalları 250TL 

35 NFC modülü 100TL 

36 Kapı menteşeleri 100TL 

37 Arka kapak mandalı 50TL 

38 Solid Polikarbon ve lazer kesim 4000TL 

39 Fıa normlarına uygun koltuk ve kızağı 4000TL 

40 Fıa normlarına uygun güvenlik ekipmanları (kask, tulum 
vb) 10000TL 

41 Yangın tüpü 200TL 

42 Çeki demiri 200TL 

 
Toplam Maliyet 63.680TL 
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5. DİREKSİYON SİSTEMİ 
Araçta kullandığımız direksiyon sistemi hazır parçalardan oluşmaktadır. Kullandığımız 
aks taşıyıcı, direksiyon kolu ve direksiyon kutusu kendi tasarladığımız parçalar olmadığı 
için hesapladığımız Ackerman prensibine tamamen uygun bir direksiyon sistemi 
kullanılamamıştır. Araçtaki direksiyon mekanizması 43 derecelik bir dönüş 
sağlamaktadır. Aracın bisiklet modeline göre en küçük dönüş yarı çapı 240 cm olarak 
hesaplanmıştır. Ön tekerlerde kaster açısı bulunmamaktadır. Bu sayede amortisörlerden 
elde edilen verim arttırılmış ve süspansiyon salıncaklarına binen yük azalmıştır. Araç 4 
tekerinde de bağımsız süspansiyon barındırdığı için virajlarda sağa veya sola yatma 
eğilimi gösterecektir. Bu yatış sırasında ve araç yere dik konumdayken lastiklerden 
alınan verimi arttırmak için aracın yere dik konumunda kamber açısı bulunmamaktadır. 
Lastikler yere tam dik olarak temas etmektedir. Direksiyon kollarımızın uzunluğu 
ayarlanabilir. Bu sayede araç yerden makul yükseklikte sürüşe hazır durumdayken toe 
açısı 0 olacaktır. Direksiyon kolları dinamik olarak uzayıp kısalmadığı veya direksiyon 
kutusunun yüksekliği süspansiyonun durumuna göre değişmediği için araç yüksüz 
durumdayken sağ ve sol ön tekerlerde yaklaşık 3 derecelik toe in açısı meydana 
gelmektedir. Araç pilotu içerisindeyken bu açı sıfıra inmektedir. Direksiyon sistemimizin 
teknik çizimlerini 3B modellerini aşağıdaki bağlantıdan bulabilirsiniz. 

https://drive.google.com/drive/folders/1g_NUA8thwcQfNzzNkO0RPf6gA3OYQXnf?usp=
sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1g_NUA8thwcQfNzzNkO0RPf6gA3OYQXnf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g_NUA8thwcQfNzzNkO0RPf6gA3OYQXnf?usp=sharing
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6. KAPI MEKANİZMASI 
Aracımızın kapısı kabuk malzemesi olan alüminyum levhadan üretilecektir. Alüminyum 
levhanın tek başına kullanılması durumunda yamulma yapabileceği için kapıya 20x20x2 
ölçülerinde demir profiller ile kapı sacının her yerinden 20 mm boşluk bırakacak şekilde, 
kapıyı destekleyecek bir iskelet tasarlanmıştır. Tasarlanmış olan kapı içi iskelet, kapı 
saçına perçin ile sabitlenecektir. Kabukta da kapının üstünde perçin ile sabitlenmiş olan 
iskeletin oturacağı şekilde 20x20x2 demir profilden yapılmış bir iskelet bulunmaktadır. 

 

 

KAPI ÖLÇÜLERİ 

Aracımız sağ ve solda olmak üzere 2 kapıya sahiptir. Kapılar birbiri ile aynı boyuta sahip 
ve karşılıklıdır. Araç gövdesinin farklı noktalarda 40x40mm ölçülerinde 2 adet menteşe 
kullanılmaktadır. 

 Tasarlamış olduğumuz kapı acil durum esnasında daha rahat açılması, pilotun çıkışına 
kolaylık sağlaması ve kullanım kolaylığı sağlaması için geriye doğru açılmaktadır. Kapı 
geriye doğru açıldığı için ve kapının geometrisi sebebiyle menteşeler yukarda verilen 
ölçülerde yerleştirilmiştir. Kapılar kapandığı yüzeye 90 derece açı yapacak şekilde 
açılabilmektedir. 
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Kapı sacı ile gövdedeki kapı boşluğu arasında 4 mm boşluk bulunmaktadır. Gövdedeki 
kapı destek iskeleti bu boşluğu içten kapatmaktadır. Bu sayede kapı tam olarak 
oturabilecek ve kapandığında boşluk kalmayacaktır. Buna ek olarak 6mm kapı fitili 
kullanılarak sızdırmazlık sağlanacaktır. Kapıda bulunan şeffaf malzeme 1 mm solid 
polikarbon levha olup sağlam bir şekilde kapı sacına perçinlenecektir. Perçinler 
atılmadan önce kapı sacına silikonla yapıştırılarak sızdırmazlık sağlanacaktır. Aracın 
tasarımı yapılırken görsellik katması için düşünülmüş bu geniş polikarbon yapı pilota da 
geniş bir görüş sağlamaktadır. 

Kapı mandalı için tasarladığımız mekanizma hareketli kapı üzerinde kablo veya sağlam 
monte edilemeyecek mekanik mandallar kullanılmasını gerektirmemektedir. Kapı 
üzerinde sadece ayı çenesi mandalın tutacağı kanca bulunacaktır. Bu sayede 
sağlanabilecek en sağlam montajı oluşturmak hedeflenmiştir. Kullanacağımız elektrikli 
solenoid kapı mandalı standart araba parçaları gibi ayı çenesi mandalın içine geçen 
kancanın sıkıca sabitlenmesiyle çalışmaktadır. Standart araç parçalarından farkı 
halihazırda elektrikli tahrik sistemi barındırmasıdır. Bu mandal kapı kancasının geleceği 
yere kapı desteğinin üzerine kapının kapanış yönüne göre monte edilecektir. 12 volt 
beslemeyle çalışan bu kilit üzerinde kapının açık kapalı durumlarını algılayan bir sensör 
de bulunmaktadır. Elektrik solenoid kilidi, çelik kasa ve çelik döküm parçalara sahip 
yüksek kaliteli bir elektrik solenoid kilididir. 500 bin kere uzun kullanım ömrü sağlayan 
sağlam ve dayanıklı mandal kancası kullanır. Kapılar bir mikrodenetleyici, butonlar ve 
NFC modülü ile kontrol edilecek ve NFC kartlar ile kilitlenip açılabilecektir. Kapıyı açan 
butonlar sürücünün elinin uzanabileceği bir noktada, gövde üzerinde olacaktır. 

Kapının 3B modellemelerini aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. 

https://drive.google.com/file/d/1lOXFVPxw1NYCP4_jwcrLWcZ1z7N7dkmu/view?usp=sh
aring 

https://drive.google.com/file/d/1lOXFVPxw1NYCP4_jwcrLWcZ1z7N7dkmu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lOXFVPxw1NYCP4_jwcrLWcZ1z7N7dkmu/view?usp=sharing
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7. MOTOR 
Aracımızda kullanımının yaygın olması, sürülmesinin kolay olması, verimli olması ve 
elektrikli araçlarda en sık kullanılan motor tipi olması sebebiyle fırçasız DC hub motor 
tercih edilmiştir. Araç için yaptığımız azami güç hesaplamasından elde ettiğimiz değerler 
baz alınarak watt cinsinden maksimum güç değeri, aracımızın gereksinimlerini 
karşılayan bir motor seçilmiştir. 2000 watt nominal 3000 watt maksimum mekanik güç 
üretebilen ve 17 inç jantların içinde hub yapıda üretilen motorlardan 2 adet kullanılarak 
araca 4kW nominal 6kW maksimum güç sağlayacak bir motor grubu kullanılmıştır. Bu 
motorların seçilmesinde önemli olan etkenler maliyet ve motor hız değerleridir. 
Seçtiğimiz motorlar, araçta kullanmayı tasarladığımız 17 inç jantlar ve uygun lastiklere 
göre hesaplama yapıldığında pistte korumayı planladığımız hız değerlerini yeterince 
karşılamaktadır. Motosiklet yedek parçası olarak satıldıkları için satın alım maliyetleri 
aynı özellikleri sağlayan motorlara göre daha düşüktür. Kullanılan motorlar 60-82 volt 
aralığında çalışabilmekte olup 72 volt değerinde beslenecektir. Motorlar maksimum 38 
amper çekebilmekte olup kullanıma ve yüke göre bu değer değişmektedir. Motorların 
maksimum 114,6 Nm tork üretebileceği öngörülmüştür. Kullanıma göre bu değer 
değişecektir. Motorların çekeceği akım hazırladığımız matematiksel model ve 
algoritmayla hesaplanacak ve beklenmeyen akım seviyelerinde sürücü uyarılacaktır. 
Motor alüminyum jant içerisinde 2 adet alüminyum motor kapağıyla korunmaktadır. Bu 
kapaklar jantla yekpare olan alüminyum gövdeye vidalı bağlantı ve sıvı contayla 
bağlanarak motorun su ve toza karşı dayanıklı olması sağlanmıştır. Motor sıcaklığını 
ölçmek için GY-906 kızıl ötesi sıcaklık sensörü kullanılacaktır. Motorlar araca monte 
edilirken 20*20 demir kutu ve 34*3 demir boru profilden yapılmış 2 adet salıncak 
kullanılmıştır. Bu salıncaklar birbirinden bağımsız olup arka süspansiyon sistemini de 
oluşturmaktadır. Aracı yeterli yükseklikte ve motorların üstünde tutmak üzere 
üretilmişlerdir. Motor üzerindeki çift şaftlı bağlantı sayesinde salıncaklar motorları 2 
noktadan eğilme burulma gibi olumsuzluklara karşı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. 
Bu salıncaklar ve motor şaftları arasında bağlantıyı sağlamak ve motor milindeki 
burulmayı önlemek için motor milini tam saran alüminyum parçalar ile birlikte M8 vidalı 
bağlantı kullanılmıştır. Motorlar ve tekerler araç şasisinin arkasında konumlandırılmıştır. 
Her salıncak şasiye monte edilirken 6 adet 6001 rulman ve 1 adet hareketli burçlu 
amortisör bağlantısı kullanılmıştır. Motor hakkında teknik bilgiler aşağıdadır. 
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Motor Tipi: Teker içi kalıcı mıknatıslı fırçasız DC motor (BLDC) 

Motor tasarımı: Jantlı çift aks montajlı 

Anma gücü: 2000W 

Maksimum güç: 3000W 

Anma voltajı: 72V  

Hız: 45km/h (30-55km/h özelleştirilebilir) 

Maksimum yüksüz RPM: 500 RPM 

Maksimum tork: 114,6N.m 

Maksimum verimlilik: 90% 

Sürekli akım: 25A 

Maksimum akım: 39A 

Fren tipi: Disk fren 

Sargı çekirdek malzemesi: Alüminyum 

Faz kablosu kesiti: 6 mm2 

Hall sensörü faz açısı: 120 derece 

Isı sensörü: GY-906 

Su geçirmezlik: Mevcut 

Ağırlık: 15kg  

Kaplama malzemesi: Alüminyum 
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8. MOTOR SÜRÜCÜSÜ 

Aracımızdaki motorların sürülmesi için gerekli sürücüyü seçerken göz önüne aldığımız 
kriterler:  

• Motorun gücü ve besleme değerleri 
• Motor üzerindeki hall sensörleri uyumluluğu ve besleme değerleri 
• Motorun sürüş yönünün değiştirilebilmek için gerekli fonksiyonu barındırması 
• Motorun gücünü kesmek ve güvenli bir şekilde elektromanyetik fren yaptırmak 

için gerekli fonksiyonu barındırması 
• 0-5 volt PWM sinyalleriyle hız kontrolü sağlaması 

olarak listelenebilir. 

Kullandığımız 2 adet BLDC hub motorlar için gerekli olan en uygun voltaj değeri 72 volt 
maksimum akım değeri ise 40 amperdir. Motorları tam güçte çalıştırabilecek ve farklı 
batarya voltajlarına uyum sağlayabilecek bir motor sürücü seçilmiştir. Seçtiğimiz motor 
sürücüde fren anında güç kesme, 3 öne 1 geri vites, varsayılan dönüş yönünü 
değiştirebilme gibi fonksiyonları bir mikrodenetleyici vasıtasıyla kullanmaktayız. Motor 
sürücü Wiwi marka elektrikli motosiklet sürücüsü olup bu seçim yapılırken maliyet göz 
önüne alınmıştır. Bu sürücü 48-82 volt aralığında beslenebilir ve 40 ampere kadar akım 
çekebilir. Kullandığımız motor 72 volt ile beslenmektedir. Batarya paketimiz de nominal 
72 volt sağlamaktadır. Motor sürücülerine en uygun çalışma voltajı olduğu için bu 
değerde bir sistem tasarlanmıştır. Bu sayede sistemin taşıması gereken akım değeri 
düşmüş ve kablolarda kaybedilecek enerji azaltılmıştır. Motor sürücüdeki geri vites ve 
vitese bağlı olarak hız üst limiti değiştirme fonksiyonlarını kullanmak için dashboard 
bölümünde pilotun kullanacağı butonlar bulunmaktadır. Fren ve güç kesme 
fonksiyonunu kullanmak için araçtaki fren pedalına basıldığını algılayacak bir sensör 
kullanılmıştır. Bu fonksiyonların çalışıp çalışmadığı sürüş kontrol sistemi tarafından 
algılanacak ve kontrol edilecektir. Motor sürücü ile motor arasında 3 adet faz (güç) ve 5 
adet hall sensör kablosu bulunmaktadır. Bu güç kabloları yeşil mavi ve sarı renkleriyle 
ayrılmıştır. Motor sürücüsüne bağlanırken bu renklere dikkat edilmiştir. Hall sensör 
kabloları da mavi yeşil ve sarı olmak üzere 3 tane sinyal, siyah kırmızı olmak üzere 2 
tane güç kablosundan oluşmaktadır. Bu sensörler sürekli 5 volt ile beslenmekte ve motor 
devrini ve konumunu algılamakla görevlidir. Kullanılan motora göre bu sensörlerin 
konumu değişmektedir. Hall sensörleri genelde 60 derece ve 120 derece olarak ikiye 
ayrılan yerleşimlerde kullanılırlar. Bu değişime göre de uyumsuz sürücü ve motor 
kombinasyonları yanlış rpm ölçümüne, motorda teklemeye, rpm düşüşüne, ısınmaya ve 
bozulmaya yol açabilir. Kullandığımız motorlardaki hall sensörleri 120 derece dizilimlidir. 
Kullandığımız motor sürücü bu dizilimleri algılayabilmekte ve motor sürüşü rpm ölçümü 
gibi fonksiyonlarını motora göre otomatik ayarlamaktadır.  
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Motor sürücü hall sensörleriyle rpm bilgisini ölçtükten sonra bu veriyi 0-40 volt arası 
analog sinyal olarak dışarı yollar. Bu analog sinyali bir gerilim bölücü vasıtasıyla sürüş 
kontrol sistemi mikrodenetleyicisi okuyacak ve elektronik diferansiyel algoritmasındaki 
rpm değerleriyle karşılaştıracaktır. Sağ ve soldaki motor sürücüsünden okunan RPM 
değerlerinin ortalaması pilota Km/s cinsine çevrilerek yansıtılacaktır. Motor sürücü teknik 
verilerini aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz. 

Çalışma voltaj aralığı 48-82 volt 

Maksimum akım 38 amper 

Hall sensör açısı 120 derece – 60 derece otomatik 

Koruma akımı 40 amper 

RPM ölçümü sinyal aralığı 500 RPM-40 volt 

Birinci vites RPM aralığı ve maksimum hız 0-390 RPM  44 Km/h 

İkinci vites, geri vites RPM aralığı ve 
maksimum hız 

0-472 RPM  53,2 Km/h 

Üçüncü vites RPM aralığı ve maksimum 
hız 

0-500 RPM  56,4 Km/h 

 

 

9. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)  
Araçta kullanılan batarya yönetim sistemi hazır temin edilmiştir. 23 seri bağlanmış 50 
amperlik prizmatik hücreleri şarj esnasında pasif dengeleme yöntemiyle korumaktadır. 
Bu dengeleme yöntemi şarj esnasında hızlı dolan veya yüksek voltaja ulaşan hücrelere 
giden elektriği dirençler üzerinde harcayarak batarya paketindeki hücreleri korumaktadır. 
Bu dengeleme sistemi şarj verimliliğini düşürse de batarya sağlığı ve ömrü için en 
güvenilir ve basit yöntemdir. Batarya yönetim sistemi aynı zamanda batarya doluluk 
oranını, voltajını ve anlık çekilen akımı da ölçmektedir. Bu bilgileri RS485 haberleşme 
yöntemiyle araç kontrol sistemiyle aktaracak ve pilota gerekli bilgiler yansıtılacaktır. 
Batarya paketinden sıcaklık verileri de ölçülecek ve buna göre acil durum sinyalleri 
gönderilecektir. Batarya yönetim sistemi ile alakalı datasheeti aşağıdaki linke 
bulabilirsiniz. 

https://drive.google.com/file/d/1725lkvA4vJKB7NpWUJOJCWZnM8H5bxk4/view?usp=s
haring 

 

https://drive.google.com/file/d/1725lkvA4vJKB7NpWUJOJCWZnM8H5bxk4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1725lkvA4vJKB7NpWUJOJCWZnM8H5bxk4/view?usp=sharing
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10. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ  
Araçta kullanılan yerleşik şarj birimi 23S bağlantı tipine uygun 8 amper çıkış değerinde 
bir Lityum Demir Fosfat bataryalar ve BMS için uygun niteliklerde bir şarj karakteristiği 
sunmaktadır. 640 watt çıkış gücüne sahip bu şarj cihazı yaklaşık 7 saatte batarya 
grubumuza tam dolum sağlamaktadır.  Batarya şarj aleti araç üzerinde bulunacak ve 
batarya paketi ile beraber ayrılmış bölüme vidalı bağlantıyla sabitlenecektir. Yerleşik şarj 
biriminin giriş voltajı 230 volt ac olduğu için şebeke elektriğiyle Evcar aracı şarj edilebilir. 
Yerleşik şarj birimi batarya grubunu doldururken araç ve batarya arasındaki elektriksel 
bağlantı araçtaki sigorta kutusu tarafından kesilecektir. 

 

11. BATARYA PAKETLENMESİ   
 Aracımızda batarya paketi olarak Lityum Demir Fosfat hücrelerden imal edilmiş 72 volt 
nominal voltaj değerine ve 48 amper kapasiteye sahip bir batarya kullanılmıştır. Batarya 
paketi takımımızca tasarlanmış olup paketlemesi yerli olarak yapılmıştır. Hücrelerin 
birleştirilmesi ve temininde satıcı firmadan teknik destek almış bulunmaktayız. Batarya 
paketi 60*40*20 cm ölçülerinde polikarbon bir kutu olup bu kutu satın alınmıştır. Bu kutu 
içerisinde batarya hücrelerinin, yerleşik şarj biriminin, batarya yönetim sisteminin, 
kabloların ve güvenlik amaçlı devre kesicinin yerleşimi takım tarafından yapılmıştır. Bu 
batarya imal edilirken kullanılan hücreler 3.2 volt nominal voltaj değerine ve 50 amper 
kapasiteye sahip 1174 gram ağırlığında hücrelerdir. Bu hücrelerden 23 adet kullanılmış 
ve 23S bağlantı yapılmıştır. Seri bağlanmış 23 adet hücre 73,6 volt değerine ulaşmıştır. 
Bu batarya paketinin sağladığı enerji 3680 watt olup aracın tam kapasite kullanımında 1 
saatte harcayacağı enerjiyi 2900 watt olarak ön görmekteyiz. Bu batarya paketi 
polikarbon kap ile korunacak ve araç şasisinde ayrılmış bölmeye vidalanacaktır. 

Lityum demir fosfat prizmatik hücreler tercih edilirken LiFePo4 Bataryaların lityum iyon 
bataryalardan daha güvenli olması, dip şarj ve deşarj döngüsünün 6000 civarına 
ulaşması, yanma patlama gibi durumlara karşı daha dayanıklı olması, ısıya karşı daha 
dayanıklı olması, prizmatik yapısı sayesinde yüksek titreşime ve sarsıntıya karşı 
dayanıklı olması diğer lityum bazlı bataryalara göre daha fazla enerji yoğunluğu sunması 
ve daha az alan daha az ağırlıkla daha çok güç sağlaması gibi avantajlar göz önünde 
tutulmuştur. 

  

Batarya paketi imal edilirken kullanılan hücrelerin datasheetine aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşabilirsiniz. 

https://drive.google.com/file/d/1HnKFgNX99pu7kaNji5iYSVN2XNxxUgy3/view?usp=shar
ing 

 

https://drive.google.com/file/d/1HnKFgNX99pu7kaNji5iYSVN2XNxxUgy3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HnKFgNX99pu7kaNji5iYSVN2XNxxUgy3/view?usp=sharing
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Özellik Birim/Tür Değer/Açıklama 

Kullanılan Hücrelerin 
Kimyası 

LiCoO2, LiFePO4, vb. LiFePO4 

Kullanılan Hücrelerin 
Nominal Voltajı 

V 3,2 

Kullanılan Hücrelerin 
Kapasitesi 

Ah 50 

Kullanılan Hücrenin 
Ağırlığı 

g 1174 

Kullanılan Hücrelerin 
Kapasite Yoğunluğu 

Ah/g 0,042589 

Kullanılan Hücrelerin 
Enerji Yoğunluğu Wh/kg 136,3 

Batarya Paketi 
Kapasitesi  

Ah 50 

Batarya Paketi 
Nominal Voltajı 

V 72 

Batarya Paketinin 
Toplam Ağırlığı 

kg 30 

Batarya Paketi 
Boyutları 

mm (L, W, H) 600*400*200 

Batarya Paketi  
Enerjisi 

Wh 3680 

Batarya Paketi Enerji 
Yoğunluğu 

Wh/kg 122,7 

Batarya Paketi Güç 
Yoğunluğu 

W/kg 245,3 

Batarya Kabı 
Malzemesi 

Malzeme Polikarbon 
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İzolasyon 
Malzemeleri 

Malzeme Alüminyum 

Soğutma Sistemi 
Tasarımı 

-  

Batarya Paketinin Isıl 
Analizi 

-  

Güvenlik Perdesi Aluminyum sac 1 mm  

Batarya Paketinin 
Araç İçerisindeki  
Konumu 

 

Arka tekerlerin arasında 
şasinin üstünde ayrılmış 

bölmede 
 

Yerli ya da Değil Yerli   

 

12. ELEKTRONİK DİFERANSİYEL UYGULAMASI  

Aracımızda kullandığımız yerli elektronik diferansiyel uygulaması direksiyondan açı 
ölçümü yapılarak önceden belirlenmiş sabitlerle beraber gaz pedalı ölçümüyle belirlenen 
talep edilen hıza göre arka tekerlerde bulunan motorların dönüş hızlarını aracın aldığı 
viraja uygun olacak şekilde dinamik olarak değiştiren bir algoritmadır. Aracın sürüş 
kontrol sisteminde bir Arduino Mega Pro Mini tarafından sürülen bu algoritma sayesinde 
motor sürücülere giden PWM sinyalleri kontrol edilerek motorların hızlarının değişmesi 
sağlanır. Yüksek işlem gücüne sahip bir mikrodenetleyici olduğu için Arduino Mega Pro 
Mini kullanılmıştır. 

Sistemin çalışması için önceden ölçülmüş/hesaplanmış bazı veriler gereklidir. Bunlar ön 
tekerlerin maksimum dönüş açısı, direksiyonun maksimum dönüş açısı, Direksiyon için 
hazırladığımız potansiyometrenin her iki tarafa dönüşlerde okuduğu maksimum değerler, 
direksiyon tam düzken okuduğu değer, aracın ön ve arka tekerlerinin arasındaki hayali 
çizgilerin merkezleri arasındaki uzaklık (aks mesafesi), aracın arka tekerleri arasındaki 
mesafe ve tekerin çevresidir. Bu sabitler programa girildikten sonra gaz pedalından 
okunan analog değer program içinde sınırlandırılmış aracın üst hız limitine göre 
düzenlenir ve algoritmaya talep edilen hız şeklinde girer. Direksiyon sensöründen 
okunan analog değer de sağ ve sola dönüşler ayrı hesaplanarak direksiyon açısına ve 
sonradan ön tekerlerin dönüş açısına çevrilerek radyan cinsinde bir veri olarak 
algoritmaya eklenir. Bu değişkenler araç çalıştığı sürece anlık olarak ölçülür. Algoritma 
aracın içerisinde bulunduğu duruma veya viraja göre hesaplamayı sürekli sürdürür. Sağ 
ve sol teker için ayrı ayrı RPM değerleri hesaplar ve sürüş kontrol sistemi içerisinde 
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dönen algoritma bunu 8 bit çözünürlükte PWM sinyali olarak tekrar düzenler. Sürüş 
kontrol sistemi mikrodenetleyicisi bu PWM sinyallerini iki motor sürücü için de ayrı gaz 
pedalı kullanılıyormuş gibi taklit eder. Motor sürücüleri Bu PWM sinyallerini talep edilen 
hız olarak algılar ve motoru sürerken bu değerlere bağlı çalışır. 

Sürüş kontrol sistemimiz ve elektronik diferansiyel algoritmamız önce 5v dc motorlarda 
L298 motor sürücüyle test edilmiş ve motor hızlarını hesaplamaya uygun bir şekilde 
değiştirdiği görülmüştür. Bu aşamadan sonra askıdaki hub motorlar ve sürücüleriyle 
denenmiş ve aynı dinamik hız değişimi 2 adet hub motorda da gözlemlenmiştir. Motorun 
gerçek RPM değerleri ölçülerek programdaki üst hız limiti motor sürücüsüne göre 
güncellenmiştir. Bu sayede talep edilen hız gerçek hıza eşitlenmiştir.  

Elektronik diferansiyel uygulamasını hazırlarken örnek aldığımız matematiksel model ve 
hazırladığımız algoritmaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

https://drive.google.com/drive/folders/1s7sYbjZVxFi2T2AMV0qjdn_7FsVT-
L16?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1s7sYbjZVxFi2T2AMV0qjdn_7FsVT-L16?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s7sYbjZVxFi2T2AMV0qjdn_7FsVT-L16?usp=sharing
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13. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS)  

Mikroişlemci/Mikrodenetleyici: Arduino Mega Pro Mini, Arduino Nano 

Kullanılan seri haberleşme 
Protokolü: 

RS485 

Kulanılan Programlama 
Dil(ler)i: 

C+ 

Kullanılan Elektronik Tasarım 
Programı:  

Proteus 

AKS Elektronik Devre 
Topolojisi: 

Dağıtık devreler 

Hata raporlama için iletişim 
şekli ve yöntemi: 

Kablolu bağlantı ve bilgi iletim şekli 

 

b. Tasarladığımız araç kontrol sistemi içerisinde bulunan bölünmüş sistemler ve başlıca 
görevleri şunlardır:  

Main cpu:  

1. Araç içindeki diğer sistemlerle haberleşir  

2. Master cihaz konumundadır  

3. Araç içi sistemlerden acil durum, hata, sensör verileri ve araç durumu gibi bilgileri 
okur  

4. Araç içi sistemleri yönetir ve durdurma, çalıştırma, veri okuma, veri 
yazma ve mod değiştirme gibi komutları gönderir  

5. Okuduğu acil durum bilgilerine göre araç içi sistemleri kapatır, yeniden başlatır ya 
da gücünü keser  

6. Okuduğu acil durum bilgilerine göre elektrik tesisatına müdahale ederek aracın 
gücünü keser  

7. Araç içi sistemlerin birbirleriyle haberleşmesini sağlar  
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Sürüş kontrol sistemi:  

1. Aracın yürüyen aksamı ile alakalı sinyalleri yönetir  

2. Main cpudaki arıza durumlarında bağımsız olarak çalışabilecek şekilde 
tasarlanmıştır  

3. Gaz pedalı, direksiyon açısı, fren pedalı, motor sürücüleri, eğim ve 
ivme sensörlerini okur  

4. Diferansiyel kodunu çalıştırır  

5. Direnç hesaplaması ve sürüş modu kodunu çalıştırır  

6. Aracın anlık durumuna göre harcanması gereken enerjinin hesaplamasını yapar 
ve harcanan enerjiyle karşılaştırarak pilota sürüş desteği sağlar  

7. Motor sürücüleri kontrol eder ve elektronik diferansiyel hesaplamasına göre 2 adet 
motoru sürer  

8. Motor sürücülerinin fren ve geri vites fonksiyonlarını çalıştırmak için bir röle kartını 
kontrol eder  

 

Batarya yönetim sistemi  

1. Aracın batarya grubundan ısı, gerilim ve akım bilgilerini ölçer  

2. Isınma, aşırı akım gibi durumlarda acil durum sinyali gönderir  

3. Batarya kapasitesini ölçer   

4. Ölçülen değerleri işleyerek main cpu ya gönderir bu veriler pilota yansıtılır 

5. Şarj esnasında gerekli bağlantıları yapar  

  

Kabuk kontrol sistemi  

1. Aracın farlarını kontrol eder   

2. Kapı sensörlerini okur  

3. Fren ve sinyal verme durumlarında stop ve sinyal lambalarını yakar  

4. Kapı mandallarını açar kapatır kilitler  
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Dashboard  

1. Pilotun aracın temel fonksiyonlarını kontrol etmesini sağlar  

2. Farların kontrolü için buton verilerini main cpu üzerinden kabuk kontrol sistemine 
iletir  

3. Pilot araç arayüzü için ekran veya ekranlar aracılığıyla hız, batarya 
durumu, akım gibi verileri pilota yansıtır  
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14. TELEMETRİ  

Aracımızda telemetri sistemi bulunmamaktadır. 

15. ELEKTRİKSEL ŞEMA  

Araç bataryasından sağlanan 72 volt önce devre kesiciden sonra ana sigortadan 
geçerek ana röleye ulaşır. Acil durum butonları, kontak anahtarı ve araç kontrol 
sistemiyle kontrol edilen bu ana röle kendi güç kaynağı hariç aracın elektrik harcayan 
bölümlerindeki elektriği kesmek için kullanılır. Bu röleden çıkan 72 volt 2 adet motor 
sürücüsüne ve 2 adet DC-DC düşürücü devresine giriş yapar. Motor sürücüleri 40 amper 
sigortadan geçen elektrikle beslenir. 2 amperlik düşürücü sigortalarından çıkan kablolar 
DC-DC düşürücülere girer. Bu düşürücüler 72 voltu 12 volta indirmekte ve 10 amper 
çıkış kapasitesi sunmaktadır. Düşürücülerden biri aracın kabuğundaki farlar ve korna 
gibi yüksek akım çekebilecek elemanlar için kullanılır. Diğer düşürücü de araç içerisinde 
araç kontrol sistemi denetleyici ve sensörlerini beslemek için 12 volt sağlar. Aracın 
elektrik şemasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://drive.google.com/file/d/174NGWbEkQanBKmMY3bCKR9Sh2XW8S2KK/view?us
p=sharing 

https://drive.google.com/file/d/174NGWbEkQanBKmMY3bCKR9Sh2XW8S2KK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174NGWbEkQanBKmMY3bCKR9Sh2XW8S2KK/view?usp=sharing
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16. ORİJİNAL TASARIM  

Evcar aracı dört tekerinde de bağımsız süspansiyon barındırmaktadır. Aracımızda sinyal 
verebilme kapıların açılıp kapandığını algılama araç hakkındaki tüm verileri pilota 
yansıtma gibi ek özelliklerin yanında aracın o an bulunduğu duruma göre ivme ve eğim 
ölçümü yaparak hazırladığımız matematiksel model ve program sayesinde sistem verimi 
araç ağırlığı sabitleri de hesaplayarak harcanması gereken elektrik miktarını pilota 
yansıtan bir sürüş destek sistemi vardır. Araçtaki kapılar NFC kartla kilitlenip 
açılmaktadır.  
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