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1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

Teknik tasarım raporu ve uygulamada verilen tablonun aynı olması ve araca uygulanması durumunda 

takım 100 puan kazanır. 
 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3500 

Genişlik mm 1250 

Yükseklik mm 1200 

Şasi Malzeme Alüminyum 

Kabuk Malzeme Karbon Fiber 

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

Motor Tip Hub-Motor (yerli) 

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün Hazır Ürün 

Motor gücü kW 5 kW 

Motor verimliliği % 87,84 

Elektrik makinesi ağırlığı kg 6,2 kg 

Batarya type Lityum - iyon 

Batarya paketi nominal 
gerilimi 

V 74 V 

Batarya paketi kapasitesi Ah 41,8 Ah 

Batarya paketi maksimum 
gerilimi 

V 84 V 

Batarya paketi enerjisi Wh 3093,2 Wh 

Yakıt pili gücü kW - 

Hidrojen silindirleri sayısı # - 

Hidrojen silindir basıncı bar - 

Süperkapasitör Evet/hayır - 

Kategorinize uygun olan 
boşlukları doldurmalısınız 

  



5  

 

2. Dinamik Sürüş Testi (Zorunlu) 
 

Aşağıdaki linkte dinamik sürüş testimiz bulunmaktadır. Aracımız elektrik 

bağlantıları henüz tamamlanmadığı için geri gidiş videosu, motor fazlarının ters 

bağlanması sonucu ayrı bir video olarak yapılmıştır. 

 

 
 
URL: https://youtu.be/Xf_2CNxydp0 
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3. Yerli Parçalar 

 
Bu bölümde takımların kendilerinin tasarlamayı planladıkları yerli alt parçaları 

işaretlemeleri istenmektedir. Gelişme raporu yerli parçalar tablosunda yapılan 

işaretlemelerde değişiklik yapıldı ise ilgili başlık için bunun belirtilmesi istenmektedir. 

Takımların kendi kategorilerinde dört zorunlu alt bileşenin tümünü tasarlamaları 

gerektiği unutulmamalıdır. (bkz. Kurallar kitapçığı ıı. Teknik kurallar, 1. Yerlilik başlığı) 

 

Bir takımın teknik kontrolleri başarıyla tamamlaması ve yarışa katılması için, 

zorunlu alt bileşenlerden en az birini yerli üretmesi gerekmektedir. (Bkz. Kurallar 

Kitapçığı Ek-2 Ceza Listesi). 
 

1. Motor Elektromobil ve Hidromobil için 

zorunlu 

x 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil için 

zorunlu 
☐ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil için 

zorunlu 

x 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu x 

5. Enerji yönetim sistemi * Hidromobil için zorunlu ☐ 

6. Batarya paketleme Opsiyonel x 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☐ 

8. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel x 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☐ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel x 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel x 

* Sadece hidromobil kategorisi için 
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4. Motor 

 

 

 

 

     Şekil 4.1 

 

Tasarım adımları ve denklemleri 

Tasarım işlemleri sabit sargılı, haraketli mıknatıslı, 3 fazlı indüksiyon motorları mantığında 

fırçasız olacak şekilde değişken gerilim frekanslarıyla sürülecek şekilde tasarlanmıştır. Lineer 

motorların yapısal detaylarını temelinde barındıran dairesel mıknatıs grubunu sargıları kendine 

çekecek ya da itecek mantıkta tasarlanmıştır. 

 

 
 

• Motor tasarım sınırları (varsa) 

YOK 

• Ticari bir yazılım kullanılıyorsa, yazılım sonuçları takımların kendi 

yorumlarıyla birlikte paylaşılacaktır 

YOK  

• Motor tipi, gücü, hızı vb. motor seçim detayları (hazır alınacak motorlar için) 

                        Motorumuz yerlidir. 
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a) Manyetik Analiz Çalışmaları 

• Manyetik hesaplama adımları ve denklemleri 

  

    Şekil 4.2 

I: PM bölgesi 

II: Hava bölgesi (hava boşluğu ve demirsiz stator) 

Rr: Rotorun iç yarıçapı 

Rm: PM’nin iç yarıçapı 

µr: Bağıl geçirgenlik 

αp: mıknatısın kutup-arc ile kutup-hatve oranı 

p: kutup çifti sayısı 

• Ticari bir yazılım kullanılıyorsa (Maxwell, Femm, vb.), yazılım sonuçları 

takımların kendi yorumlarıyla birlikte paylaşılacaktır 

ANSYS Maxwell yazılımı kullanılmıştır. Yazılım test sonuçlarında 

manyetik alan yönü ve şiddeti istenilen yönde elde edilmiştir. İstenmeyen 

manyetik alanı engellemek ve hafif olmasını sağlamak için alüminyum 

dış gövde kullanılmaya karar verilmiştir. Bu şekilde yatay yönde oluşan 

manyetik alan alüminyum yüzeye çarparak herhangi bir etkileşimi 

engellemiştir. 

 

• Sonlu elemanlar analiz (SEA) sonuçlar 
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        Şekil 4.3 
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       Şekil 4.4 
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Mekanik Analiz Çalışmaları 

• Detaylı mekanik tasarım bilgileri 

       

 

      Şekil 4.5 
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      Şekil 4.6 

 



13  

 

      Şekil 4.7 
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      Şekil 4.8 
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• Mekanik hesaplama adımları ve denklemleri 

    Verimliliğin ön planda olduğu bu sistemde düşük sürtünmeli silindik makaralı rulmanlar 

kullanılmıştır. Taşıma kabiliyeti yüksek 7000 serisi alüminyum ile güçlendirilmiş gövdesi ve 

krom vanadyum tekerlek bağlantısı mekanik sistemin optimum ağırlıkta ve dayanımda 

olması sağlanmıştır. Araç toplam ağırlığının ortalama sürücü dahil 250 kg olması 

planlanmaktadır. Motor üzerinde oluşabilecek yük 30 mm paslanmaz malzemeden üretilmiş 

taşıyıcı üzerinden güvenle, kuvvet artırıcı basit makineler mantığında kaldıraç denklemi ile 

hesaplanarak dağıtılmış ve araç şasisine aktarılmıştır.  

 

• Mekanik tasarım sınırları (varsa) 

YOK 

• Sonlu elemanlar analiz sonuçları (varsa) 

YOK 

 

 a)   Termal Analiz Çalışmaları 

• Soğutma metodolojisi 

   Motor stator kısmı üzerine termal iletken sıvıları kullanılarak vidalanan alüminyum 

soğutma blokları motor içerisindeki sargıların hava ile temasını arttıracak şekilde 

konumlandırılmış ve hava soğutmalı pasif bir sistem kullanılmıştır.  

• Termal hesaplama adımları ve denklemleri 
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         Şekil 4.9 
 

• Termal tasarım sınırları (çevresel sıcaklık, yalıtım sınıfı, vb.) 

  Termal tasarım sınırları belirlenirken ortam sıcaklığının 40 santigrat derece olması 
planlanmış, bu yüzden sistemin yüksek sıcaklıklar altında güvenle çalışması için stator 
çekirdeği ve sargılar arasında 1mm dupont markalı termal analizleri üretici tarafından 
yapılmış kağıtlar kullanılmıştır. Motor emaye tellerinin izolasyon kaybını ve titreşimlerini 
engellemek, için yüksek sıcaklığa dayanıklı izolasyon verniği kullanılmıştır. Motor dış 
gövdesinin tamamı IP54 standartlarında suya ve sıçramalara karşı alüminyum kapaklar ile 
izole edilmiş, bağlantı noktaları arasında sıvı conta kullanılarak izolasyon bütünlüğü 
sağlanmıştır. 

• Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ya da sonlu elemanlar analiz sonuçları (varsa) 

 
 

b) Üretim Çalışmaları 

• Üretim adımları 
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      Şekil 4.10 
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      Şekil 4.11 
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          Şekil 4.12 
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    Şekil 4.13 
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     Şekil 4.14 
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      Şekil 4.15 
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     Şekil 4.16 
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     Şekil 4.17 
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• Teknik çizimler 

                         
      Şekil 4.18          

                                      
    

      Şekil 4.19 
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c) Motor Test Sonuçları ve Verim 

• Motor test raporu (EN60034-1’e göre) 

TSE EN60034-1 Belgesi Satın alındı. 

 

     Şekil 4.20 

 
d) Karşılaştırma Tablosu 

 
 

 Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : BLDC Hub Motor BLDC Hub Motor 

Motor Faz Gerilimi : 62V-82V 62V-84V 

Motor Gücü : 3000W 5000W 

Motor Devri : 1100 RPM (No Load) 
(AVG) 

1200 RPM (No Load) 
(AVG) 

Motor Boyutları : 260MM x 120 MM 260MM x 120 MM 

Motor Ağırlığı : 13kg 13kg 

Motor Verimi : 88,1 88,1 

Motor Ana Boyutları : 260MM x 120 MM 260MM x 120 MM 

Stator Boyutu : 240MM 240MM 

Rotor Boyutu : 260MM 260MM 

Sargı Şeması : Delta Delta 

Motor Optimizasyonu :   
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Manyetik Tasarım ve Analiz Modeli : 

  

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli : 

     

Mekanik Tasarım ve Analiz Modeli : 

  

Motor Test Yöntemi ve Sonuçları : EN60034-1 - Olumlu EN60034-1 - Olumlu 
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5. Motor Sürücü (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır ürün ise 

lütfen kısaca açıklayınız) 

 

 

 
Motor sürücümüz dışarıdan hazır temin edilmiştir. Özellikleri ise şöyledir : 

 Ölçüle voltaj değeri 70-82 V aralığındadır. 1500-5000 W arası güç üretmektedir. 

Max 15-120 A aralığında akım üretir. Ağırlığı 1.6 kg ; uzunluğu 25 cm, genişliği 12 cm 

ve yüksekliği ise 7.3 cm’dir. 
 

 

 

        Şekil 5.1
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6. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ 
 

Yapmakta olduğumuz batarya yönetim sistemi 20 seri 19 paralel olmak üzere 

toplam 380 adet Li-ion pilden (Power-Xtra PX18650-22E) oluşmaktadır ve 

dengeleme yöntemi olarak pasif bir BYS ‘dir.  Maksimum çıkış voltajı 84 V, 

maksimum çıkış akımı 160 A ve her bir hücrenin kapasitesi 2200 mAh’dır.  

 

a) Dengeleme Sistemi 

Bataryamızda şarj ve deşarj durumunda pasif dengeleme yapılmaktadır. Her 

bir paralelin çıkarmış olduğu akım değeri bir akım ölçer ile hesaplanır ve çıkarmış 

olduğu akım yüksek olan paralelin bir dirence bağlı rölesi açılır (fazla enerji direnç 

üzerinden ısıya dönüştürülerek dışarı atılır). 

 
     Şekil 6.1 

 
 

Yukarıdaki çizimde gösterilen her bir batarya bir paraleli temsil etmektedir ve 
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sürekli olarak paralelin çıkardığı akım acs712 ile ölçülmektedir. Ölçülen analog 

değer STM kartımızın içerisinde birtakım işlemler görür ve bataryaların anlık 

doluluk durumu tahmin edilir. 

Şarj esnasında paraleller arasındaki fark yüksek miktarlara ulaşmadığı sürece 

şarj devam ettirilmektedir ve dengeleme paralellerden birisi tamamen dolduktan 

sonra pillere gitmekte olan enerji kesilir ve doyuma ulaşmış olan paralelin dirence 

bağlı olan rölesi açılır. Bu enerjiyi ısıya dönüştürme işlemi enerji değeri en yüksek 

olan bataryanın en düşük bataryaya eşitlenene kadar sırayla bütün piller için 

devam eder. Şarj esnasında paraleller arasındaki fark yüksek miktarlara çıkarsa 

şarj yine durdurulur ve yüksek olan paralelin enerjisi dışarı atılıp şarj işlemine 

devam edilir. 

 

 
Şekil 6.2: BMS denememiz 

 

b)   SOC Tahmin Algoritması 

Bataryamızın kapasitesini ölçmek için gerilim tabanlı SOC belirleme metodunu 

kullanmaktayız. Batarya paketindeki her bir paralelin akımını anlık olarak 

ölçülmekte ve ölçülen akıma göre bataryanın çıkarmakta olduğu volt ve kapasite 

değeri bulunmaktadır. Hesaplanan voltaj değerine göre pilin doluluk oranı 

aşağıdaki gibidir. 

 

2.5 volttaki çekilen akım değeri için pil %0 

2.9 volttaki çekilen akım değeri için pil %25 

3.3 volttaki çekilen akım değeri için pil %50 
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3.8 volttaki çekilen akım değeri için pil %75 

4.2 volttaki çekilen akım değeri için pil %100 

 

c) Kontrol Algoritması 

Kartımızı üzerinde toplam 20 adet pinden analog veri girişi alınmaktadır. 

Bunların 14 ü piller, 5’i sıcaklık ölçümü için ve 1 tanesi bütün pillerden çıkmakta 

olan akım değerini ölçmek için. 

Kullandığımız “stm32f4” kartının üzerinde birden fazla timer bulunmaktadır. Bu 

durum pillerin doluluk değerleri ölçülürken ana karttaki diğer işlemleri bağımsız bir 

şekilde yapabilmemizi sağlamaktadır. (master-slave metodunu kullanmaya gerek 

kalmadan tek kart üzerinden bütün görevleri yerine getirebilmemize yarıyor) 

Sıcaklık değerlerinde istenilen değerden daha fazla ölçüm yapılırsa ve motora 

giden enerjide olması gerekenden fazla akım veya voltaj ölçülür ise o an 

bataryanın gücü kesilir ve araç kontrol sistemine uyarı gönderilir. 

 
 

d) Devre Tasarımı 
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     Şekil 6.3 

 
 
 

e)  Baskı Devre Tasarımı 

 
 
 

 
      Şekil 6.4 
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f)  Üretim Çalışmaları 

 

 
      Şekil 6.5 
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 Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : Mevcut Değil Mevcut 

Çıkış Voltajı : 24 V 84 V 

Çıkış Akımı : 200 A 160 A 

Dengeleme Yöntemi (aktif veya pasif) : Pasif Pasif 

Devre Tasarım Tipi : Delikli Kart PCB 

SOC Tahmin Algoritması : Gerilim Tabanlı Gerilim Tabanlı 

Kontrol Algoritması : STM STM 

Yerli mi Değil mi : Yerli Değil Yerli 
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7. Yerleşik Şarj Birimi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır ürün 

ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

 

a. Circuit Design 

Tasarım, pilleri şebekeden kabul edilebilir bir süre ile şarj etmek için 300W yarım köprü 

dönüştürücü olacak. Tasarımda LLC yarım köprü dönüştürücü topolojisi seçilmiştir. Li-ion pillerin 

yüksek kalitede şarj edilmesi uygundur. Ana diyagramımız Şekil 7.1'de verilmiştir. Solidworks PCB 

kullanılarak şematik çizilmiş ve Şekil 7.2a ve 7.2b'de verilmiştir. 

 

Şekil 7.1: Ana diyagram 
 

 

 
 

 

Şekil 7.2a: Şarj ünitesinin şeması
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Şekil 7.2b: Şarj ünitesinin şeması



  

Tasarım hesaplamaları ile ilgili kodlar aşağıda verilmiştir. 

 
% Parameters 

Vout=55;   % unit in volt 

Vinmin=280;   % unit in volt 

Vinnom=310;    % unit in volt 

Vinmax=350;   % unit in volt 

Vf=0.7; % unit in volt 

Iout=7.3;  % unit in ampere 

DeltaL=0.4*Iout;% change in output current 

 

freq_min=30000;   % Minimum switching_frequency in Hz 

freq_sw=50000;  % Resonance switching_frequency in 

Hz freq_max=60000;    % Maximum switching_frequency in Hz 

Bmax=3200; % Maximum flux density in Gauss 

DeltaB=Bmax/2e4;     % unit in Tesla 

 

% Check peak gain curves, select nearest values from the 

curve Ln=4; % inductance ratio 

Qe=0.45; % quality factor 

Mg_ap=1.42; % attainable peak gain >Mg_max 

Cr=1/(2*pi*Qe*freq_sw*Re);  % resonance capacitor 

Lr=1/(((2*pi*freq_sw)^2)*Cr);  % resonance inductance 

Lm=Ln*Lr; % magnetizing reactance 

 

Cres=100e-9; 

Cres_cal=1/(((2*pi*freq_sw)^2)*0.25*Lprig*1e-6); 

freqsw_cal=1/(2*pi*sqrt(Cres*0.25*Lprig*1e-6)); 

 

% UCC25600 Calculations 

% Dead time 

Rdt=39000; % unit in ohm 

td=20e-9+Rdt*24e-9/1000; % dead time in sec 

% Frequency setting resistor 

Ifmax=6e-9/((1/(2*freq_max))-(150e-9)); 

Ifmin=6e-9/((1/(2*freq_min))-(150e-9)); 

Rfmin=2.5/Ifmin; 

Rfmax=2.5/(Ifmax-Ifmin); 

% Determine primary side currents 

Ipri=(pi*Iout*1.1)/(2*sqrt(2)*Turn_ratio_texas); 

Im=0.901*Turn_ratio_texas*Vout/(2*pi*freq_min*Lprig*1e-6); 

Ir=sqrt(Ipri^2+Im^2); 

% Determine secondary side currents 

Isec=Turn_ratio_texas*Ipri; 

Isec_sw=(sqrt(2)/2)*Isec; 

Isec_avg=sqrt(2)*Isec/pi; 



  

a. Simulasyon Çalışmaları 

 

Tasarımda kullanılan entegre devreler Texas Instruments firmasına aittir. Bu nedenle 

Tina-Ti yazılımı kullanılarak simülasyon yapılmaktadır. Simülasyonun şeması Şekil 

6.3'te ve simülasyonun sonuçları Şekil 7.3'te verilmiştir. 

 

 

 
Şekil 7.3: Simülasyonun şeması 

 
 



  

 

 
Şekil 7.4: Simülasyonun sonuçları



  

C. Baskı devre çalışmaları 

 

Şarj cihazının kartı Solidworks PCB kullanılarak hazırlanmıştır (Şekil 7.5). 

 
Şekil 7.5: Şarj cihazının kartı 

 

D. Üretim çalışmaları 

Levha üzerindeki çalışmamız devam etmektedir. Şarj cihazının prototipi Şekil 7.6'de verilmiştir. 

 
Şekil 7.6: Şarj cihazının prototipi 

 

 



  

 

 

 8.   Batarya Paketleme  
 

Batarya paketimizde 20 seri 19 paralel olmak üzere toplam 380 adet li-ion pil 

bulunmaktadır. Paket ebatları 40 cm, 50 cm taban genişliği ve 10 cm yükseklik 

şeklindedir. 

 

a) Hücrelerin Özellikleri 

1) Hücrelerin Elektriksel Özellikleri 

 

Hücrelerimiz Power-Xtra’nın PX18650-22E modelidir. Bataryamızın nominal 

voltajı 3.7 V ve kapasitesi 2200 mAh’dır. Bataryamızın bütün özellikleri 

aşağıda verilmiştir. 

 

 
          Şekil 8.1 

 

  

 

 

 

 

 



  

2)   Mekanik Özellikler 

Pilimiz 45 gr ağırlığında, 65.5 mm yükseklik ve 18.7 mm genişliğindedir. 

 
     Şekil 8.2 

 

a) Paketin Özellikleri 

Batarya paketimizin toplam maksimum çıkış gerilimi 84 V ve nominal çıkış 

gerilimi ise 74 V’dir. Çıkış enerjisi 3093 mAh’dir. Paketimiz 20,9 A ile şarj 

olmaktadır. Devamlı deşarj ise 85 A’dir. Paket ağırlığımız 28 kg olup, boyutları; 

uzunluğu 40 cm, genişliği 50 cm ve yüksekliği 10 cm’dir. 

 

 

b) Paket Malzemesi Özellikleri 

Paketlemede kullandığımız malzeme HB ABS ve polikarbonat yapıdadır. 

Kimyasal maddelere (alkaliler, yağlar, tuzlar vb.) karşı dayanıklıdır. IP derecesi 

IP65 ve IK derecesi ise IK08’dir. 5 Joule’e kadar darbeye dayanıklıdır. Toz 

geçirmez. Her açıdan tazyikli suya karşı korumalıdır. Dielektrik katsayısı 1,4 - 3,1 

V/mm x 104. -35 ve +65 dereceye kadar dayanıklıdır. 

 

 

c) Batarya Modülleri veya Paketinin Isıl Analizi 

Bataryamızın çeşitli yerlerine(4 adet paket kenarına 1 adet merkez olmak üzere) 

ntc ısı sensörleri yerleştirilmiştir ve batarya paketi bir süre nominal düzeyde ardından 

bir süre max düzeyde çalıştırıldıktan sonra ölçülen ısı değerleri aşağıdaki gibidir. 

 

Temp1:42,56 

Temp2:42,02 

Temp3:43,10 

Temp4:42,92 

Temp5:46,21 

 

Ölçüm birimimiz C’dir ve ilk 4 sensörümuz paketin kenarlarına 5. sensörümuz ise tam 

merkeze yerleştirilmiştir. 

 



  

 

 

d) Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu 

    Batarya paketimizde toplam 19 paralel bulunmaktadır ve bu paraleller yalıtkan bir 

kâğıt ile birbirinden ayrılmaktadır aynı zamanda bütün piller 18650 montaj barı ile 

birbirinden ayrılmıştır. Pillerin puntolama işlemi yapılırken + kutupların başına punto 

ile temas etmeyecek şekilde yuvarlak yalıtkan kağıtlar konulmuştur. 380 adet pil bu 

şekilde birbirine temas etmeden paketlendikten sonra çevresi ise yalıtkan bir köpük 

ile sarılmıştır. 
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f)  Batarya Soğutma Sistemi 

Batarya paketimizde 4 adet fan bulunmaktadır. Bunlardan ikisi ön tarafta hava 

girişi,  2’si arka tarafta hava çıkışından sorumludur. Hava girişinin bulunduğu ön 

tarafta batarya yönetim sistemi bulunmaktadır ve ilk havayla temas eden kısım 

burasıdır. Sonrasında arka tarafta bulunan pillere ulaşarak fan yardımı ile dışarı atılır.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

9.    Araç Kontrol Sistemi (AKS)  
 

a) Arıza Teşhisi 

Yapmakta olduğumuz araç kontrol sisteminde aracın temel parçaları AKS 

tarafından çeşitli sensörler tarafından izlenmekte ve arıza durumunda (yüksek 

sıcaklık, fazla akım kullanımı vb. ) önce sürücü ekranına sesli ve görüntülü olarak 

uyarı verilir ve hemen ardından aracın bütün elektrik bağlantıları kesilir. 

Araçta kontrol edilen arıza durumları ve nasıl kontrol edildiği aşağıdaki gibidir. 

1. Motor 

Motora giden kablonun üzerinde 1 adet akım ölçer bulunmaktadır ve sürekli 

olarak bataryadan motora gitmekte olan akım ölçülür. Motor için sürücüye 

verilecek uyarı akımı değeri 75A’dır. Bu değerden yukarısı ölçüldüğünde sürücü 

ekranına yüksek akım uyarısı verilir ve ölçülen değer 85A ve ulaştığında motor ile 

bataryanın bağlantısı kesilir. 

2. Yüksek Sıcaklı 

Araçta bulunan motor ve bataryanın üzerinde toplam 7 adet ntc sıcaklık sensörü 

bulunmaktadır. Bu sensörlerden sürekli olarak sıcaklık değeri ölçülmekte ve 

sürücü ekranına yansıtılmaktadır. Ayrıca bu değerler batarya için  50 e ulaştığında 

sürücü ekranına uyarı verilmekte ve 55 değerine ulaştığında ise aracın güç 

bağlantısı kesilmektedir. Motor için ise bu değerler uyarı durumu için 55, güç 

kesilme durumu içimse 60dir.  

 

b) Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi 

Aracın anlık durum (hız, kalan batarya vb.) bilgileri sürücü ekranına sürekli olarak 

aktarılmakta ve kaydı tutulmaktadır.  

Ekrana yansıtılan bilgiler aşağıdakiler gibidir : 

1) Aracın Hız Durumu  

 Araç üzerindeki motora bir adet HAL sensörü bağlıdır ve bu sensör aracılığı ile 

motorun yapmış olduğu dönüş sayısı ölçülür ve aracın hızı hesaplanır. 

2) Araç Elemanlarının Sıcaklık Durumu 

Araç üzerinde toplam 7 tane NTC sensör bulunur ve motor ile batarya paletinin 

sıcaklığı anlık olarak sürücü ekranına yansıtılır. 

3) Bataryanın Durumu 

Araç üzerindeki bataryanın kalan şarj durumunu BYS hesaplamaktadır ve 

BYS’nin elde ettiği değerler 5’er saniye aralıklarla sürücü ekranına yansıtılır. 

Batarya paketinin toplam enerjisini görebildiğimiz gibi sürücünü araç üzerindeki 

tuşlardan birine basması ile bataryanın her bir paralelinin enerjisini gördüğü bir 

ekrana da geçiş yapılabilmektedir. 

c) Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması 



  

Araç üzerinde, yukarıda yazmış olduğumuz bütün veriler bir RF modülü ile araç 

dışında bulunan bir ekrana yansıtılmaktadır. RF modülü olarak Xbee firmasının 

Xbee3 modülü kullanılmakta ve 1,2 km’ye kadar sinyal yollanabilmektedir. Xbee ile 

yollamakta olduğumuz veriler araç dışındaki kartımız tarafından algılandığı anda bir 

LCD ekrana yansıtılmakta ve gelen veriler araç içinde olduğu gibi bir SD kart üzerine 

kayıt alınmaktadır. 

 
 

 Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları : 2 adet 3 adet 

Kontrolör Entegre Devresi : YOK YOK 

AKS G/Ç sayısı : Bilinmiyor 29 adet (9 Analog) 

Elektronik Devre Tasarımı : Delikli Kart Üzerine PCB 

Baskı Devre Kartı Tasarımı :   

Baskı Devre Kartı Üretimi : Yok Var 

Yazılım Algoritması : Arduino Arduino 

Deneysel Çalışma :   

Boyut (PCB / Kutu) : Bilinmiyor 15 cm – 7 cm PCB 



  

 
 

10. Direksiyon Sistemi (Opsiyonel) 

 
https://we.tl/t-KtIe14MQDK 
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11.  Mekanik Detaylar (zorunlu) 

 
a) Araç Ölçüleri Tablosu 
 

 
Şekil 11.1 

 

b)   Mukavemet Analizi 

 

Şasi’nin Mukavemet analizi program aracılıyla yapılmıştır. 

Kurallarda belirtildiği gibi 1 kN’luk kuvvet uygulanmaktadır.(Şekil 

15.B.1 - 15.B.2) Kuvvetler –Z yönündedir. Şasi malzemesi olarak 

standart alüminyum alaşım atanmıştır. 

 
 



 

Şekil 11.2 

Şekil 11.3 
 

Analiz sonuçları olarak (Şekil 15.B.3), -Z yönündeki maksimum 

deformasyonun 5 mm’den küçük bir değerle arka roll-bar'da meydana geldiği 

görülmektedir. H_arka/200 = 5.5 mm’den küçüktür H_arka = 1100 mm. Ön roll bar 

içinde maksimum deformasyon 1,8 mm'den azdır. Hesaplama H_ön/200 = 2.8 

mm’dir H_ön = 560 mm’dir. Sonuç olarak, şasi ve roll-barların yerleşimi, dayanıklılık 

gereksinimlerini oldukça iyi karşılamaktadır. 



 

 
Şekil 11.4 

 
 
 

c) Dış Kabuk Üretimi 

 

Dış kabuk üretimini karbon fiber malzemeden tamamlamış bulunuyoruz. 

Üretimi ekibimizin tamamının üstün çalışması ve özverisiyle tamamlandı. İlk 

adım olarak tasarlamış olduğumuz kabuğun strafor kalıbı çıkarıldı. Zımpara 

yapılarak düzgün şekil almasını sağlandı. Üzerine hızlı kuruyan alçı 

uygulanarak strafor kalıbın epoksi’den etkilenmemesini sağlandı. Karbon 

kumaşı kalıbın üzerine sabitlendi ardından karbon epoksisiyle üst üste 

yapıştırma ve karbon katmanlarının birleştirilmesi sağlandı. 
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d)  Enerji Tüketimi Hesabı 
 

Enerji tüketiminin hesaplanması için çeşitli parametreler aşağıdaki Tablo 11-1'de 

sunulmaktadır. Buna göre aracın toplam kütlesinin 180 kg olduğu varsayılarak 0'dan 60 

km/s hıza 60 saniyede çıkıyor. Zemin ile lastikler arasındaki sürtünme katsayısı (C) 

0,015, aerodinamik sürtünme katsayısı (Cd) ise 0,25 olarak kabul edilmiştir. Bu 

parametreler göz önüne alındığında gerekli motor gücü 2,52 kW olarak bulunmuştur. 

2000 m'lik düz bir pist boyunca sürmek t = (2000 m) / ((60/3,6) m/s) = 120 saniye sürer. 

Sadece 1 saniye için gereken güç 2,52 kW olduğundan toplam enerji tüketimi (2,52 kW * 

120 s/3600 ) = 0,084 kWh olarak bulunmuştur. 

 
 
 
 

 
Kütle, m (kg) 

Ortalama Hız, V 

(km/h) 
 
Ortalama Hız, V (m/s) 

Hızlanma 

Süresi, t (s) 

Sürtünme 

Katsayısı, C 

Hava 

Sürtünme 

Katsayısı, Cd 

Ön Alan, A 

(m^2) 

Toplam Yer Değiştirme 

(m) 

180 60 16.7 60 0.015 0.25 1.8 2000 

        

Tekerlek Sürtünme Kuvveti, Ft (N) 26.49      

Hava Sürtünme Kuvveti, Fr (N) 75.00      

Eylemsizlik Kuvveti, Fa (N) 50.00      

Toplam Kuvvet, Ftot (N) 151.49      

Motor Gücü, Ptot (kW) 2.52      

       

Toplam Enerji Tüketimi, Etot (kWh) 0.084      

 
 
 

e)  Maliyet Hesabı 
 
 

  
Malzeme/Hizmet  

  
Adet  

  
Ölçü  

  
Fiyat  

Alüminyum profil     
  

  
30 m  

  
2500 TL  

Kaynak hizmetleri        
500 TL  

Büküm hizmetleri        
200 TL  

İzeltaş 5 çekmeceli 
takım dolabı  

  
1  

    
2500 TL  

Crown akülü matkap    
1  

    
600 TL  

Max-extra avuç 
taşlama  

  
1  

    
250 TL  

Lastik ve Jant    
4  

    
2000 TL  

Amortisör    
2  

    
150 TL  



 

Fren merkezi     
1  

    
151,80 TL  

Derlin  45 cm 200 TL 

Alüminyum Sac   500 TL 

Vida, Pul, Somun   250 TL 

Rulman   300 TL 

Kaynak   3.000 TL 

Motor Sürücü 1  2.000 TL 

Stm32f407vg   350 TL 

Pil 380   8230 TL 

Röle 19  300 TL 

Sigorta   200 TL 

Kablo   250 TL 

Toplam  
  

24.431,8 TL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

11.    Araç Elektrik Şeması (Zorunlu) 
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 Puanlama 

Elektromobil Hidromobil 
   Yerli Hazır Yerli Hazır 

1 Araç Özellikleri Tablosu Zorunlu 100 100 100 100 

2 Dinamik Sürüş Testi Zorunlu - - - - 

3 Yerli Parçalar Tablosu Puanlama bu satırda yapılmayacaktır.     

4 Motor Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca 
açıklayınız. 

400 50 400 50 

5 Motor Sürücüsü Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca 
açıklayınız. 

300 - 300 - 

6 Batarya Yönetim Sistemi 
(BYS) 

Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 
verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca 
açıklayınız. 

200 50 200 50 

7 Yerleşik Şarj Birimi Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca 
açıklayınız. 

200 50 200 50 

8 Enerji Yönetim Sistemi (EYS) Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca 
açıklayınız. 

- - 300 50 

9 Batarya Paketleme Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 
verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca 
açıklayınız. 

150 - 150 - 

10 Elektronik Diferansiyel 

Uygulaması 
Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca 
açıklayınız. 

150 - 150 - 

11 Araç Kontrol Sistemi (AKS) Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca 
açıklayınız. 

300 50 300 50 

12 İzolasyon İzleme Cihazı Opsiyonel 150 50 150 50 

13 Direksiyon Sistemi Opsiyonel 300 50 300 50 

14 Kapı Mekanizması Opsiyonel 150 - 150 - 

15 Mekanik Detaylar Zorunlu 150 150 150 150 

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

- - 500 100 

17 Yakıt Pili Kontrol Sistemi Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca 
açıklayınız. 

- - 400 100 

18 Araç Elektrik Şeması Zorunlu 50 - 50 - 

19 Orijinal Tasarım Opsiyonel 200 200 200 200 

 TOPLAM 2800  4000  

 

Tablo 1: Puanlama Tablosu 


