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1. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU  

 

Özellik Birim / Tür Değer 

Uzunluk mm 3129,30 

Genişlik mm 1360,37  

Yükseklik mm 1390  

Şasi 
Malzeme 

Alüminyum kutu profil  

Alüminyum boru profil 

Alüminyum levha   

 

Kabuk Malzeme Alüminyum levha 

Roll Bar Malzeme  

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

Tekerlerin çapı mm 487,4 -90 

Motor Tipi Fırçasız DC motor 

Motor sürücü Özgün tasarım, Hazır alınmış Hazır alınmış 

Nominal Motor gücü kW 1 

Nominal Motor 

Torku/Devri 
Nm/rpm 3,2 

Motor verimliliği % 84 

Motor ağırlığı kg 5,8 

Batarya Tipi (Li-iyon veya Kurşun Asit 

Akü) 

Lİ-İYON 

Kullanılan Hücrelerin  

veya Akülerin Çeşidi  

Kese tipi, silindirik, prizmatik, 

AGM, jel vb. 
Prizmatik 

 

Tablo: 1 Araç Özellikleri 
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2. DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ 

Pandemi koşulları nedeniyle imalat beklediğimiz firmalardaki aksamalardan dolayı 

aracımızı sürüş testine tabi tutamadık. Bu süreç bizi olumsuz etkilemiş olsa da 

çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

3. YERLİ ÜRÜNLER 

AR-TEK 19 takımı olarak Teknofest yarışmasında ilk yılımız olduğu için yerli ürün 

kullanmadık. Seneye ki yıllarda kendimizi geliştirip yerli ve milli  ürünler tasarlayıp üreterek 

yolumuza devam edeceğiz. 

 

4. MEKANİK DETAYLAR 

Mekanik tasarım aracın bütün donanımlarının birbiri ile eş zamanlı bir şekilde çalışmasını 

sağlayan bağlantı elemanlarını bütünlük içerisinde bir arada tutan temel yapısıdır. 

Uyguladığımız tasarım hafif, seri üretime uygun, uzun ömürlü ve verimlidir. Hafif malzeme 

kullanımı aracın sürüş performansını olumlu etkilemekte titreşim, ses gibi özellikleri 

iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

 

a) Teknik Çizimler 

 

 
Şekil 1:Araç Ölçeklendirmesi 
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Şekil 2: Araç Tekerlek Arası Mesafesi 

 

 

 

b) Şasi Üretimi ve Analizleri 

Aracımızın şasisi herhangi bir kuvvete maruz kaldığında şasi yapısını bozulmaması ve 

diğer donanımlara zarar gelmemesi için dayanımı yüksek olarak tasarlanmıştır. Şasimiz 

alüminyum malzeme ile yapıldığından oldukça hafiftir. Bu hafiflik aracımızın rahat hareket 

etmesini sağlamakla birlikte motordan alınan verimliliği artırmaktır. Şasi tasarımımız tek 

kişilik, dc motor ve batarya grubunun elektrikli araca uygun olarak konumlandırılması 

yapılarak tasarlanmıştır. 
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Şasi 

Malzemesi 

Kompozit (Niteliğini 

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

Alüminyum kutu profil  
Alüminyum boru profil 

Alüminyum  

Şasi Malzeme Kesit Ölçüsü  (Şasi 

için kullandığınız malzemenin kesit 

ölçüsünü mm cinsinden belirtiniz) 

40 mm 

Şasi üretim metodunu belirtiniz.  

Sökülemeyen 

birleştirme 

elemanları 

(Kaynak, 

perçin v.b) 

Sökülebilir 

birleştirme 

elemanları 

(Cıvata / 

pim v.b) 

Diğer (Lütfen 

belirtiniz) 

 

Tekerler, 

direksiyon, 

bagaj 

kapığı 

 

 

 

          

 

 

Şekil 3:Şase Tasarımı 
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c) Dış Kabuk Üretimi ve Analizleri 

 

Aracımızın kabuk kısmında alüminyum levha kullanılarak tasarım gerçekleştirilecektir. 

Kullanım amacımız alüminyumun hafif bir malzeme olması, yüksek ısı ve elektrik 

iletkenliğinin bulunması kolay şekil alabilmesi ve korozyona dayanıklı olmasından dolayı 

tercih edilmiştir.  

6000 Alüminyum Levha Özellikleri  

♦ Alaşım: 6061 6063 6082 6A02 vb  

♦ Kalınlık: 0.2-150mm  

♦ Mizaç: 0-H112  

♦ Kalınlığı (mm): 0.6-5.0mm  

♦ Genişlik (mm): 100-1800mm  

♦ Belgesi: ISO9001, MSDS, SGS çeşitli kalınlıkta ve genişlikte alüminyum levhalar 

mevcuttur.  

Hammaddesi alüminyum olan alaşımlara alüminyum alaşımlar denmektedir. Alüminyum 

alaşımlar bakır, çinko, silisyum, magnezyum, manganez, demir, nikel, titan gibi 

elementler ile oluşturulur. Elektrikli aracımızda 6xx serisi alaşım kullanılacaktır. 6xx 

alüminyum, magnezyum ve silisyumdan oluşan alaşım türüdür. Bu türün yüksek 

şekillendirme kabiliyeti ile üretilen parçaların imalatında sıklıkça kullanılabilmesidir. 

Aracımızın toplam ağırlığının azalması için kullanılan alüminyum levhalar yakıt tasarrufu 

için ciddi bir imkan sağlar. Hafif olmaları, ısıl işlemlere elverişli ve kimyasal etkilere 

dayanıklı olmaları elektromobil aracımızı şase ve kabuk için kullanımına uygun 

görülmüştür. Aynı zamanda alüminyum alaşımlar dövme, çekme ve haddeleme ile 

biçimlendirilmeye uygundur. Çizilmeyen yapısıyla ve çok uzun süre parlaklığını 

muhafaza etmesi ile aracımızda hem görsel açıdan hem kullanım konforu açısından 

tercih edilmiştir.  

Araç uzunluk mesafesi: 3129,30 mm  

Araç yükseklik: 1360,37 mm  

Araç genişliği: 1390 mm 13 
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Şekil 4: Araç Yan Görünüş 

 

 

 

 
 

Şekil 5: Araç İzometrik Görünüş 
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d) Enerji Tüketimi Hesabı 

Aracımzın ön alanı, tekerlek sürtünmesi, iç kayıpları ve yolun eğimini hesaba katarak 

özellikleri verilen parkurda 65 dakika süresince 5 tur atmak için gerekli motor gücü tahmini 

800 Wh olarak belirlenmiştir.  

 

e) Fren Sistemi 

Fren sistemi, aracın hızını azaltarak gerektiğinde durmasını sağlayan güvenli sürüş için 

araçta bulunması gereken en önemli kontrol sistemidir. Araçta kullanacağımız sistem 

hidrolik fren sistemidir. Hidrolik fren sistemlerinde hidrolik basıncı mekanik kuvvet haline 

dönüştürerek frenlenmenin sağlandığı sistemdir.   

 

 

 

 

 

Kullanacak olduğumuz hidrolik fren sisteminde fren pedalına kuvvet uygulandığında 

pistonda basınç oluşur. Basınç, kullanılan borular sayesinde arka tekerlek silindirlerine 

ulaştırılarak silindir pistonlarının açılması sağlar. Ayrıca arka tekerleklerde el freni sistemi 

kullanılacaktır. Bu şekilde güvenli frenleme gerçekleştirilir. 

 

f) Roll Bar ve Roll Cage 

Elektrikli aracımızda sürüş esnasında ters dönme durumunda sürücüyü koruyan çelik 

boru sistemidir. Araç dayanıklılığını, performansını artıran kilit noktalarından biridir. 

Aracımız için tasarlanan takla barı şekil 6’da gösterilmiştir. 
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Şekil 6: Şase Yan Görünüş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7: Şase Ön Görünüş 
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g) Maliyet Hesabı 

Aşağıda verilen tabloda arabamız AR-TEK 19’un maliyet tablosu mevcuttur. Teknofest 

tarafından gönderilen birinci hazırlık desteğinin bir kısımını arabamızın maaliyetinde 

kullandık. Alınan bazı malzemeler aşağıda belirtilmiştir. 

 

Ön düzen ve direksiyon mili: 3350 TL 

Jant: 1850 TL 

 

 

            
   JANT 4 ADET 

 

 

       



 

12 
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No  Malzeme  Maliyet (TL)  

1  FIRÇASIZ DC MOTOR  1.480  

2  DC MOTOR 

SÜRÜCÜSÜ  

1.300  

3  AKÜ GRUBU  20.800  

4  AKÜ ŞARJ ÜNİTESİ  4.800  

5  ÖN FAR VE ARKA 

STOPLAR  

900  

6  JANT VE TEKERLER  3.100  

7  ÖN AMARTİSÖRLER  800  

8  DİREKSİYON SİSTEMİ  2.500  

9  HİDROLİK FREN 

SİSTEMİ  

2.400  

10  ARKA ŞAFT VE 

DİFRANSİYEL  

1.600  

11  ŞASİ ÜRETİMİ  12.000  

12  KABUK ÜRETİMİ  13.000  

13  ELEKTRİK 

ELEKTRONİK 

KOMPONENTLER VE 

KONTROL KARTLARI, 

GÖSTERGELER  

4.000  

14  MEKANİK BAĞLANTI 

VE KİLİT ELEMANLARI  

4.000  

15  ARAÇ KOLTUĞU  3.200  

16  KORUMALI SÜRÜCÜ 

KIYAFETLERİ  

2.700  

17  CAM ( SOLİD YA DA 

FLEKSİ )  

11.700  

Toplam Maliyet  90.280 TL  

 

Tablo 2: Maliyet hesapları 
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5. DİREKSİYON SİSTEMİ 

Ar-tek 19 Ekibi olarak tasarlayacak olduğumuz elektrikli araç için en uygun direksiyon 

sisteminin EPS (Electric Power Steering) elektrik destekli direksiyon sistemi olacağına 

karar verilmiştir. Direksiyon simitinin döndürülmesi ile direksiyona bağlı mil dönecek ve 

mile bağlı olan elektrik motorunu çalıştırır ve direksiyon milinin dönme torkunu arttırır. Bu 

şekilde direksiyon kuvveti desteklenir ve daha konforlu bir sürüş gerçekleşmiş olur. Karar 

sürecinde dikkat ettiğimiz ilk etmen aracın verimliliği ve daha az yakıt tüketimidir. Araç 

verimliliğini üst seviyeye çıkarmak için önceliğimiz aracın minimum ağırlığa sahip olması 

ve düşük enerji ile daha çok yol kat etmesidir. Tercih ettiğimiz direksiyon sistemi diğer 

direksiyon sistemleri ile karşılaştırıldığında daha az parçaya sahip yani çok daha kompakt 

ve basit bir yapıya sahiptir bu yüzden çok daha hafiftir, bunun yanı sıra motordan daha az 

güç çeken ve minimum yer kaplayan bir donanıma sahiptir.  

Aramızın ackerman hesaplaması aşağıdaki gibidir:  

Şekil 8 : Ackerman Hesaplaması 
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6. KAPI MEKANİZMASI 

Sürücünün araç içerisine rahat ve güvenli bir şekilde girip çıkabileceği seyir esnasında 

karşılabileceği olumsuzluklara karşı sürücünün güvenliği temel alınarak tasarlanmıştır. 

Aracımızda 2 adet yan kapı, 1 adet de bagaj kapısı olmak üzere toplamda 3 kapı 

bulunmaktadır. Kapı kilit mekanizmanız olumsuz durumlarda hem içeriden hem de 

dışarıdan açılabilecek bir mekanizmaya sahiptir. Yan kapıların açılış yönü içeriden 

dışarıya doğru olup kapının öne bakan kenarından menteşeli, geleneksel kapı olarak 

monte edilecektir.  

Şekil 9: Araç Kapı Tasarımı 

Araç tasarımında batarya, motor aracımızın bagaj kısmında yer alacaktır. Bu nedenle 

akülere ve motora kolay ulaşım sağlanabilmesi için bagaj kapısı eklenmiştir. Bagajımız 

üstten menteşeli geleneksel bagaj kapısı olarak tasarlanmıştır. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10: Araç Bagaj Kapı Tasarımı 
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7. MOTOR 

Elektromobil olarak üretecek olduğumuz arabamızda yerli üretim motor tasarlanmamıştır. 

AC ve DC motorlar arasından tercih yapılmıştır. Kaynağımız bir doğru gerilim kaynağı 

olduğu için DC’den AC’ye çevirici kullanmak güç kaybı oluşturacaktır. Bu yüzden piyasada 

halihazırda bulunan fırçasız dc motorlardan seçim yapılmıştır. Fırçasız dc motorların 

inrunner ve outrunner tipleri bulunmaktdır. Inruuner fırçasız motorlarda dış gövde sabit ve 

hareketli kısım yani rotor gövdenin içindedir. Bu tip motorlarda düşük gerilimler de yüksek 

akımlar çekilebilir. Bundan dolayı yüksek hıza çıkabilirler fakat torkları düşüktür. 

Outrunner motorlarda ise dönen kısım yani rotor dış gövdedir. Sabit kısım ise gövdenin 

içinde bulunur. Outrunner motorlarda ise hız düşük ama tork fazladır. Biz motor 

seçimimizde elektrikli aracımızın güç aktarımı için mekanik diferansiyel sistemi 

kullandığımız için inrunner bir motor seçimi yaptık. Mekanik diferansiyel sistemizdeki dişli 

oranı ile yüksek hızdan feragat edip tork gücünü arttıracağız.  

 

Belirtmiş olduğumuz verimi yüksek, çalışma gerilimi geniş bir inrunner motor seçilmiştir. 

Muadilleri arasında hem yerli imalat olması ve fiyatı göz önüne alınarak seçim yapılmıştır. 

Bu tür motorlar düşük hızlarda yüksek tork, teknolojik olgunluk, sağlamlık ve basit kontrol 

edilebilirlik, doğrusal tork-hız karakteristiği, düşük tork dalgalanması, CPSR (sabit-güç hız 

aralığı) ve yüksek hızlarda makul verim gibi özelliklere sahiptir.  

 

Şekil 11: Fırçasız Motor İç Yapısı 
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    Şekil 12: DC Motor                                                                    Şekil 13: DC Motor  

Özellikleri  

• Uzun kullanım ömrü için tasarlanmıştır  

• Fırça bakımına ve değişimine gerek duymaz  

• %84 verimliliğe sahiptir  

• 72VDC gerilimde 14A sürekli akım  

• 3 faz, Y bağlı Sabit Mıknatıslı Senkron Makinadır  

• 8 kutupludur (4 kutup çifti)  

• Motor hızı 3100 RPM’dir.  

• Motor torku 3,2Nm  

• Ağırlık 5,8kg  

• Fan ile soğutma  

• Dahili hall-effect sensörü  
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8. MOTOR SÜRÜCÜSÜ 

Yuyang King marka programlanabilir kare dalga motor kontrolörü, elektrikli araçların rahat 

ve kontrol etmeyi kolaylaştıran yüksek verimlilik ve daha düşük enerji tüketimi ile çalışır. 

Programlanabilir motor kontrolörün tasarlanmış arayüzü, parametreleri ayarlamamızı, 

testleri gerçekleştirmemizi ve teşhis bilgilerini kolayca hızlı bir şekilde almamızı aynı anda 

kaliteli, yüksek performans sağlar.  

Özellikler:  

1. Güç kaynağı: 48V-72V, sınırlı akım: 50A, maksimum faz akımı: 150A  

2. Ürün boyutu: 280mm x 117mm x 60mm  

3. Net ağırlık: 1.16kg  

4. Test yolu: Hall sensörü  

5. Dahil: 1 adet denetleyici + 1 adet fonksiyon demeti  

6. Çalışma frekansı: 15.6 kHz.  

7. Bekleme pil akımı: < 0.5mA.  

8. 5V sensör besleme akımı: <30mA.  

9. Kontrolör besleme voltaj aralığı, PWR, 48V ile 72V.  

10. Besleme akımı, PWR, < 200mA.  

11. Yapılandırılabilir akü voltajı aralığı, B +. Maksimum çalışma aralığı: 40V ile 84V.  

12. Analog fren ve gaz kelebeği girişi: 0-5 volt. 3 telli pot ile 0-5V sinyal üreten.  

13. Tam güç çalışma sıcaklığı aralığı: 0 ℃ ile 70 ℃ (kumanda muhafazası sıcaklık).  

14. Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ℃ ile 80 ℃, 100 ℃ kapatma (kumanda muhafazası 

sıcaklık).  

15. Tepe faz akımı, 10 saniye: 150A.  

16. Sürekli faz akım sınırı: 50A.  

17. Maksimum pil akımı: Yapılandırılabilir 
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9. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)  

Batarya yönetim sisteminde şarj ve bataryanın güvenli çalışması için batarya grubuna 

sonradan eklenen kontaktör, sigorta, akım sınırlayıcı, iklimlendirme ünitesi gibi harici 

donanımları kontrol eden entegre bir sistemdir. Diğer akü türlerine kıyasla bu aküden elde 

edilen enerji seviyesi daha yüksektir. Bu gelişmiş enerji kapasitesi nedeniyle üçüncü nesil 

akü olarak sınıflandırılmaktadır. Yüksek enerji yoğunluğu sayesinde elektrikli araçlarda 

sıklıkla kullanılan bir akü türüdür. Lityum- İyon akülerde depolama esnasında kolaylıkla 

enerji kaybı yaşanmaz. Voltion Digital BMS V1.0 batarya yönetim sistemleri 

kullanılacaktır.  

Özellikleri:  

• 0-5 v hücre voltaj aralığında herhangi bir lityum pilde 5-12 hücreye kadar kolayca izler 

ve yönetir.  

• Bms batarya paketinin aşırı sarj akımlarından, aşırı deşarj akımlarında, aşırı akımdan, 

aşırı sıcaklıktan ve kısa devre akımlarından korur.  

• Batarya parametreleri bilgisayar arayüzü ile ekrana aktarılabilir.  

• Pil paketi tamamen şarj olduktan sonra. Bms her bir hücrenin voltajını algılar ve diğer hücreler 

aynı voltaj seviyesine ulaşana kadar daha yüksek voltajı keser. 
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10. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ  

Araca fazla ağırlık yapmaması açısından yerleşik şarj birimi kullanılmamıştır. 

 

11. BATARYA PAKETLENMESİ   

Arabamızın enerjisi için Li-İyon pil kullanılacaktır. Her bir pil hücresi 3.6V gerilime 

sahiptir. Standart olarak 2900 mAh, minimum olarak da 2750 mAh kapasitesi vardır. 

Pilimizin teknik ebatları aşağıda verilmiştir.  

 

Özellik Birim/Tür Değer/Açıklama 

Kullanılan Hücrelerin 

Kimyası 
LiCoO2, LiFePO4, vb. Lityum iyon 

Kullanılan Hücrelerin 

Nominal Voltajı 
V 72 

Kullanılan Hücrelerin 

Kapasitesi 

Ah 43.5 

Kullanılan Hücrenin 

Ağırlığı 
g 48 

Kullanılan Hücrelerin 

Kapasite Yoğunluğu 
Ah/g  

Kullanılan Hücrelerin 

Enerji Yoğunluğu 
Wh/kg 3133 

Batarya Paketi 

Kapasitesi  
Ah 43.5 
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Batarya Paketi 

Nominal Voltajı 
V 72 

Batarya Paketinin 

Toplam Ağırlığı 
kg                     48 

Batarya Paketi 

Boyutları 
mm (L, W, H)             65.3-18.5-18.5 

Batarya Paketi  

Enerjisi 
Wh 3132 

Batarya Paketi Enerji 

Yoğunluğu 
Wh/kg  

Batarya Paketi Güç 

Yoğunluğu 
W/kg  

Batarya Kabı 

Malzemesi 
Malzeme Plastik 

İzolasyon 

Malzemeleri 
Malzeme  

Soğutma Sistemi 

Tasarımı 
- Hava soğutmasına sahip 

Batarya Paketinin Isıl 

Analizi 
-  

Güvenlik Perdesi -  

Batarya Paketinin 

Araç İçerisindeki  

Konumu 

 

- Bagaj 

Yerli ya da Değil -  

Tablo: 3 Batarya Paketlemesi 
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12. ELEKTRONİK DİFERANSİYEL UYGULAMASI  

Takım olarak aracımızda elektronik diferansiyel uygulaması kullanmadık. 

13. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS)  

Araç kontrol sistemi elektrikli arabamızda önemseyerek yaptığımız kısımlardan birisidir. 

Aracımızın az enerji, maksimum verimlilikle çalışmasına katkı sağlar. Araç içi haberleşme 

sistemi ile aracımız motor sıcaklığından batarya gerilimine, kapı açık uyarısından diğer 

tüm çevre elemanlarına kadar kusursuz bir bilgi alışverişi sağlayacaktır. Herhangi ters bir 

durumda araca müdahale edebilecek bir yazılım ve donanıma sahip olacaktır.Sensörler 

ve diğer birimlerden gelecek arıza ve uyarıları kaydedecek, gösterge panelinde 

kullanıcıya sunacaktır. (Batarya ve motordan alınacak aşırı sıcaklık uyarısı, düşük batarya 

gerilimi uyarısı, kapı açık uyarısı.)   

AKS devrelerimizi tasarlarken üzerinde Atmega328 Mikrodenetleyicisi bulunan Arduino 

kartları tercih ettik. Hem sağlam hem de ucuz olmaları bizi bu tercihe itti. Dijital giriş 

çıkışları, analog girişleri, pwm çıkışları, zengin çevre birimlerine sahip oluşu, SPI ve S2P 

haberleşme sistemlerini desteklemesi bu kartların tercih sebepleri arasındadır. Belirtildiği 

gibi Arduino kartları SPI ve I2C haberleşme sistemini desteklediğinden bu haberleşme 

protokolleri kullanılacaktır.  

SPI (Serial Peripheral Interface), Arduino’nun desteklediği senkron seri haberleşme 

türlerinden biridir. Özellik ve kullanım olarak I2C’ye benzer. Bir Arduino’nun diğer Arduino 

veya sensörlerle kısa mesafede haberleşmesini sağlar. SPI protokolünde de I2C’de 

olduğu gibi bir adet Master cihaz bulunur. Bu cihaz hatta bağlı çevresel cihazları kontrol 

eder. Bu haberleşme sistemi için ise yıldız topolojisini uygun gördüğümüzü belirtmek 

isteriz.AKS devrelerimiz Proteus ve Altium adlı programlarda çizilecektir. AşaAKS ve 

Telemetri sistemimizin blok şeması verilmiştir. 
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Aşağıda verilen blok şema AKS ve Telemetri yerleşimini göstermektedir. Bir adet yönetici 

(Master) Arduinomuz ve buna bağlı sensörlerimiz bulunmaktadır. Sensörlerimiz master 

arduino’ya gerekli bilgileri yollayacaktır. Master arduino ise yardımcı arduino’ya SPI 

haberleşme protokolü ile bu bilgileri yollayacaktır. Yardımcı arduinomuz ekran panelinde 

gerekli bilgileri kullanıcıya sunacaktır.Telemetri sistemi iki cihaz arasında haberleşme 

sağlayan, uzaktan verilerin izlenmesine olanak sağlayan haberleşme sistemidir. Bu 

sistemi kullanarak aracımızın motor, batarya, yol ve diğer sensör bilgilerini uzaktan izleme 

imkanı bulacağız. Telemetri sistemimiz ise ayrı bir yönetici arduino ile yönetilmektedir. RF 

modülü ile uzaktan AKS sistemine bağlı olan telemetri sistemimiz verileri almakta ve 

kaydederek bilgisayar ekranında görmeye olanak sağlamaktadır. ğıda iki adet arduino 

nano’nun RF alıcı ve verici modülleri ile haberleşme bağlantı şeması verilmiştir 

 

 

Mikroişlemci/Mikrodenetleyici: Atmega328 Mikrodenetleyicisi 

Kullanılan seri haberleşme 

Protokolü: 

Arduino kartları SPI ve I2C. SPI protokolünde de I2C’de 

olduğu gibi bir adet Master cihaz bulunur. 

Kulanılan Programlama 

Dil(ler)i: 

Proteus ve Altium 

Kullanılan Elektronik Tasarım 

Programı:  

Altuim 

AKS Elektronik Devre 

Topolojisi: 

Bütünleşik tek devre, dağıtık devreler vb. 

Hata raporlama için iletişim 

şekli ve yöntemi: 

Kablolu/kablosuz bağlantı ve bilgi iletim şekli 
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14. TELEMETRİ 

 

 

 

 

 

  


