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1. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU

Özellik Birim / Tür Değer

Uzunluk mm 2000

Genişlik mm 1600

Yükseklik mm 1650

Şasi Malzeme Alüminyum 6063

Kabuk Malzeme Fiberglass

Roll Bar Malzeme Çelik

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

Tekerlerin çapı mm 568.4

Motor Tipi DC grafit fırçalı

Motor sürücü Özgün tasarım, Hazır alınmış Özgün tasarım

Nominal Motor gücü W 200x2

Nominal Motor
Torku/Devri

Nm/rpm 405/5680

Motor verimliliği % 94

Motor ağırlığı g 1100 x2

Batarya Tipi (Li-iyon veya Kurşun Asit Li-iyon

Kullanılan Hücrelerin
veya Akülerin Çeşidi

Kese tipi, silindirik, prizmatik,
AGM, jel vb.

Silindirik hücreler
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Araçla ilgili dosyalarımızın bulunduğu klasör bu linktedir.

https://drive.google.com/drive/folders/1WH1_v_LX26npn3Swnf8NAH9TwkwBxzIb?usp=sharing


2. DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ

Dinamik sürüş testi videosu linki: https://youtu.be/Js_yOgaOSpY

3. YERLİ ÜRÜNLER

1. Motor

2. Motor sürücüsü X

3. Batarya Yönetim Sistemi

4. Yerleşik Şarj Birimi

5. Batarya Paketlemesi

6. Araç Kontrol Sistemi X

7. Elektronik Diferansiyel Uygulaması X

8. Direksiyon Sistemi X

9. Telemetri
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4. MEKANİK DETAYLAR

Şasi Tasarım Süreci

Araç şasisi ön hesaplarımızda mukavemet gereksinimini karşıladığı ve (çelik gibi) diğer
seçeneklerden daha hafif olduğu için alüminyum profillerden yapıldı. Başlangıçta
hedeflenen araç boyutları temel alınarak oluşturulan şasi dış çerçevesine (Şekil 1.1)
gerekli yerlerde (araç yükünün yoğunlaştığı aracın orta kısmı) ara destek profilleri
eklendi, özellikle bu aşamada pratik bir üretim süreci için fazla kompleks tasarımlardan
kaçınıldı, ara destek profili dik açı ile atıldı. (Şekil 1.2). Bu bölümün devamında
açıklanacak değişiklerden sonra, şasi son haline kavuştu (Şekil 1.3). Araç şasisinin
CAD linki

Şekil 1.1 Şasinin Dış Çerçevesi
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Şekil 1.2 Ara Destek Profilleri
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Şekil 1.3 Şasi Gövdesinin Üstten Görünümü

Şasi Profillerinin Geometrisinin Belirlenmesi

Şasi, hesap kolaylığı açısından iki noktadan mesnetlenmiş bir kiriş olarak modellenmiş ve
üzerine etkiyen kuvvetlerle beraber üzerinde oluşacak moment diyagramı bulunmuştur.
Akabinde, alüminyum için yorulma dayanımının yarısı kadar bir emniyet gerilmesi
belirlenmiş ve buna göre gerekli olacak mukavemet momenti hesaplanmıştır. Son olarak,
20x30 mm’lik, 2 mm et kalınlığına sahip iki adet profilin üst üste aralarında bir miktar
mesafe olacak şekilde kullanılan profilin (Şekil 2.1, 2.2) mukavemet momenti hesaplanmış
ve gerekli maksimum mukavemet momenti ile karşılaştırılmıştır. Burada iki profilin üst üste
aralarında belirli bir mesafe kalacak şekilde konumlandırılması alan atalet momentinin
artmasına sebep olmaktadır. Bu sayede mukavim ve hafif bir şase tasarlanmıştır. Yapılan
tüm hesaplar MATLAB üzerinden gerçekleştirilmiş olup gerekli diyagramlar da bu program
ile çıkarılmıştır. MATLAB kodu linki

8

https://drive.google.com/file/d/1aMWtJnGTX9f0nybnqEHj9Q9pLqG2xezE/view?usp=sharing


Diyagram 1 Gerekli Mukavemet Momenti
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Diyagram 2 Eğilme Momenti
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Şekil 2.1 Teker, Teker Mili, Şasi
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Şekil 2.2 Şasiye Teker Mili Tarafından Uygulanan Kuvvetler
Ş= Şasi

M= Teker Mili

Arka roll bar şasiden 810 mm yükseldiği için, roll bar destekleri tasarlandı. Roll bar
desteklerinin yerleşimi ile birlikte şasinin detaylı teknik resimleri aşağıdadır (Şekil 3):
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Şekil 3 Roll Bar Destekleri
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Şekil 4.1 Araç Şasi Ölçüleri Tablosu
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Şekil 4.2  Araç Şasi Ölçüleri Tablosu
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Şasinin üretim maliyeti aşağıdadır:

Şasimizin Kaynak Öncesi Fotoğrafı
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1. Araç şasisi için seçtiğiniz malzeme, metot ve ölçülerin gerekçelerini açıklayınız.

Şasi
Malzemesi

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

- Alüminyum 6063 -

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

20x30x2 mm ve
30x50x2 mm

Şasi üretim metodunu belirtiniz.

Sökülemeyen
birleştirme
elemanları
(Kaynak,

perçin v.b)

Sökülebilir
birleştirme
elemanları
(Cıvata /
pim v.b)

Diğer (Lütfen
belirtiniz)

Kaynak Civata -

b) Dış Kabuk Üretimi ve Analizleri

Dış kabuk fiberglass kompozit malzeme ile yapılacaktır. Ekte bulunan araç kabuğu
tasarımına uygun tahta ve strafor köpük malzemeden bir araç kalıbı oluşturulacak,
kalıp üzerine bir fiberglass katmanı serildikten sonra üzerine fırça ile polyester
laminasyon reçinesi uygulanacaktır. Akabinde ikinci fiberglass katmanı serilecek
ve işlemler tekrar edilecektir. Toplam 5 katman yapılması uygun görülmüştür.
Kürleme işlemi açık havada gerçekleştirilecektir.
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c) Enerji Tüketimi Hesabı

Gerekli toplam motor gücü ve harcanacak enerji hesabı için önce aerodinamik direnç
kuvveti ve yol direnci hesaplanmıştır. Aerodinamik direnç için direnç katsayısı 0.5 olarak
alınmıştır. Ön bakış alanı teknik resimden bulunmuştur. Toplam alınan yol tahmini yarışı
tamamlama süresine bölünerek ortalama hız bulunmuş ve bunlar ile bir direnç kuvveti
hesaplanmıştır. Öte yandan, yol direnci için motosiklet tekerinin yol direnci internetten
araştırılmış ve 0.02 olarak alınmıştır (Cossalter, Vittore (2006). Motorcycle Dynamics
(Second ed.). Lulu.com. pp. 37–72. ISBN 978-1-4303-0861-4.). Buradan, araca etkiyen
toplam kuvvet hesaplanmış ve hız ile çarpılarak gerekli toplam güç bulunmuştur. Son
olarak, bu güç zamanla çarpılarak harcanacak enerji tahmin edilmiştir.

d) Fren Sistemi

Ön tekerlerde ve arka tekerlerde kullanılacak frenlerin disk çapı 35 cm, kalınlığı 5
mm’dir.
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f) Roll Bar ve Roll Cage

Roll barlar çelikten, 3 mm et kalınlığıyla 30 mm kalınlıkta boru profil bükülerek yapıldı.

19



20



g) Maliyet Hesabı
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5. DİREKSİYON SİSTEMİ

Pistin eğim değerleri düşük olduğu için araçta süspansiyon sistemi
bulunmayacaktır.

Direksiyon şasinin ön tarafında bulunmaktadır. Zemin ile yaptığı açı 21 derecedir
ve pilotun göğüs hizasına yakın bir şekilde aynı açı ile durmaktadır. Kaster
açısının yarış pisti keskin virajlara sahip olmadığı için avantaj sağlamayacağı
düşünülerek 0 derece olarak bırakılmıştır. Kamber açısı sayısı ve keskinliği az
olan virajlarda gerekli tutuşu sağlamak amacıyla önlerde +0.5 derece arkalarda da
-0.5 derece olacak şekilde tasarlanmıştır.

Aracın dönüş yarıçapı bisiklet modeline göre 15 metre, dış tekerlek merkezine
göre 15,526 metredir

Ackerman prensibine göre sağa ve sola 15 metre çaplı dönüşlerde iç dönüş açısı
7,90°, iç dönüş açısı 7,35° olarak belirlenmiştir.

Oranı 7/2 olan bir direksiyon sistemi kullanılacaktır. Direksiyon simidi 80 derece
dönebilmektedir.

https://drive.google.com/file/d/1WpWAD-yar2y0d9_-fNQNsMuAiBzoSbob/view?us
p=sharing

22

https://drive.google.com/file/d/1WpWAD-yar2y0d9_-fNQNsMuAiBzoSbob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WpWAD-yar2y0d9_-fNQNsMuAiBzoSbob/view?usp=sharing


6. KAPI MEKANİZMASI

Kapı, kabukta da kullanılan fiberglastan yapılacaktır. Kapı kesit kalınlığı 5 fiberglas
katmanı olacaktır. Menteşeler kapıların ön tarafından olmak üzere her kapı için iki tanedir.
Kilit mekanizması kapıya bağlı bir erkek uçtan ve gövdeye bağlı bir dişi uçtan
oluşmaktadır. Erkek uç, dişi ucun içine geçerek kapının kilitlenmesini sağlamaktadır. Erkek
uçta tek yönlü dişliler kullanılacağı için itilerek kilitlenebilmektedir ve kilitlendiğinde de
açılmamaktadır. Kapının açılması için erkek uca bağlı bir tetikleyici vardır ve bu tetikleyici
çekildiğinde kapı açılmaktadır. Bu tetikleyici bir anahtar mekanizmasıyla
kilitlenebilmektedir. Kapı ve gövde arasında sızdırmazlık elemanı kullanılacaktır.
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7. MOTOR

Tedarik edilecek motor seçilirken, hafif ve verimli olmasına dikkat edildi. 24V
Grafit Fırçalı bir DC motor seçildi. Aşağıda bilgileri bulunan motordan aracımızda
2 adet bulunmaktadır. Motorun teknik çizimleriyle birlikte bilgilerinin bulunduğu
broşür:
maxon RE 50 Ø50 mm, Graphite Brushes, 200 Watt

Seçilen motorun özellikleri:
● Ağırlık: 1100 gram
● Nominal Hız: 5680 rpm
● Nominal Tork: 405 mNm
● Gerilim: 24V
● Nominal Akım: 10.8 A
● Maximum Verimlilik: %94

Motor Boyutları
● Boy: 158.1mm
● Çap: 50mm
● Mil Çapı: 8mm
● Mil Uzunluğu: 32mm

Motorumuzun teknik resimleri ve cad linki aşağıdadır

maxon RE50 DC Motor Cad Linki
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Motor Teknik Resmi
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Grafik 1.1 Grafik 1.2

Grafik 1.3

Aracın sürekli yükleme altında üzerine etkiyen kuvvetler bir ön hesap ile bulunmuştur.
Bu kuvvetler, teker yol direnci, aerodinamik direnç ve iç sürtünmelerden oluşmaktadır.
Bu kuvvetler 75 kg’lık bir araç için sürücü ile beraber sırasıyla 20 N, 12 N ve 5 N
mertebelerindedir. Buradan yola çıkarak, aracın tekerlerinin bağlı olduğu şaftta gerekli
toplam moment 10 Nm olmakla beraber teker başına 5 Nm dir. Bu doğrultuda
motorların tork-hız grafiğinin yanında elektrik motoruna takılacak dişli kutusunun
değişken çevrim oranlarında 7.5 m/s’lik hız için motorun sağlaması gereken tork-hız
grafiği üst üste çizilmiştir ve burada iki eğrinin çakıştığı noktalar bulunmuştur (iki nokta).
Bu noktalardan daha verimli olan hızın yüksek olduğu nokta seçilmiştir.(Grafik 1.1).
Buna göre 17.5 civarlarında bir çevirme oranının kullanılması uygun görülmüştür
(figür).(Grafik 1.2) .Sonrasında bu çevirme oranına göre motordan elde edilen eğride
tork çevirme oranıyla çarpılarak, hız ise bölünerek tekrar çizilmiştir.(Grafik 1.3).
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8. MOTOR SÜRÜCÜSÜ

a. Devre tasarımı
Motor sürücü devresinin tasarımı linkteki ektedir

b. Kontrol Algoritması
Motoru analog biçimde çalıştırmak için PWM (sinyal genişlik
modülasyonu) kullandık. Bu modülasyon açık ve kapalı arasında geçiş
yaparak bir dalga oluşturuyor. Kapalı ve açıkken verdiği sinyalin
uzunluğuna göre ortaya çıkan analog değeri motora iletmesini sağladık.

c. Benzetim Çalışmaları
Benzetim çalışmaları devre tahtası üzerinde MOSFET’ler ile H Köprüsü
devresi kurulmasıyla yapılmıştır.

d. Baskı Devre Çalışmaları
Motor sürücünün üretimi için baskı devre tasarımı Altium Designer
üzerinden şemanın PCB’ye çevrilmesi ile yapılmıştır.

e. Üretim Çalışmaları
Motor sürücünün üretimi için ilk olarak motor sürücünün nasıl bir sistemle
çalışacağına karar verildi. Ardından motor sürücü devresinde
kullanılacak malzemeler belirlenerek şema tasarımı yapıldı. Şema
tasarımı bitince malzemeler temin edilerek devre tahtası üzerinde
prototip tasarlandı. Güç kaynağı üzerinden devrenin sağlamlığı ve
çalışırlığı test edildikten sonra dirençler ve diyotlar ile geliştirmeler
yapıldı. Prototip stabil bir şekilde çalışınca PCB tasarımı yapıldı ve motor
sürücü tamamlandı.

f. Motor Sürücü Verimliliği
Motor sürücü devresi işlemsel kuvvetlendirici devresi ile motorlara ulaşan
voltajı her zaman sabit tutacaktır. Bu sayede motor sürücü motorlara
ulaştırdığı gerilimi kaybetmeyecektir.

g. Motor Sürücü Koruması
Motor sürücün sürüş esnasında tozdan, sarsılmadan hasar görmemesi
için 3D yazıcıdan %70 materyal yoğunluğunda 9x7x4cm’lik koruma kabı
basıldı.

h. Malzeme Listesi
Her bir motor sürücü devresinde bulunan malzemeler aşağıdaki gibidir:
i. IRFZ44NS N Tipi MOSFET x2
ii. IRF9530N P Tipi MOSFET x2
iii. Diyot x4
iv. İşlemsel Kuvvetlendirici devresi (2 adet direnç ve negatif çıkışlar)
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v. Direnç (330 Ohm)

9. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)

Batarya Yönetim Sistemi için hazır model kullanılacaktır. Model bilgilerinin bulunduğu
belge linkte bulunmaktadır.

10. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ

Araç şarjının daha güvenli hale getirilmesi için yerleşik şarj birimi kullanıldı ve dışarıdan
temin edildi.

Yerleşik şarj birimine arabanın dış yüzeyinden erişim sağlanacaktır. Batarya ile
herhangi bir kesinti yaşamadan direkt bağlantısı olabilecek şekilde arabanın arkasına
sabitlenmiştir.

Kullanılan Sigortalar : 2 x 30 AMPs (BUSSMAN AGX-30A)

Giriş: 115 VAC; 60 HZ

Toplam Çıkış: 6 AMPs

11. BATARYA PAKETLENMESİ

Özellik Birim/Tür Değer/Açıklama

Kullanılan Hücrelerin
Kimyası

LiCoO2, LiFePO4, vb. LiFePO4

Kullanılan Hücrelerin
Nominal Voltajı

V 3,7

Kullanılan Hücrelerin
Kapasitesi

Ah 7,15

Kullanılan Hücrenin
Ağırlığı

g 670

Kullanılan Hücrelerin
Kapasite Yoğunluğu

Ah/g 0,01
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Kullanılan Hücrelerin
Enerji Yoğunluğu

Wh/kg -

Batarya Paketi
Kapasitesi

Ah 50

Batarya Paketi
Nominal Voltajı

V 25,9

Batarya Paketinin
Toplam Ağırlığı

kg 4,5

Batarya Paketi
Boyutları

mm (L, W, H) 2800x1200x750

Batarya Paketi  Enerjisi Wh -

Batarya Paketi Enerji
Yoğunluğu

Wh/kg -

Batarya Paketi Güç
Yoğunluğu

W/kg 281

Batarya Kabı
Malzemesi

Malzeme -

İzolasyon Malzemeleri Malzeme -

Soğutma Sistemi
Tasarımı

- Fan

Batarya Paketinin Isıl
Analizi

- Termik

Güvenlik Perdesi - -

Batarya Paketinin
Araç İçerisindeki
Konumu

- Aracın arka ucuna yapılan
cep

Yerli ya da Değil - Değil
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12. ELEKTRONİK DİFERANSİYEL UYGULAMASI

a) Sistem Topolojisi

b) Simülasyon Çalışmaları
Kullanılan PID algoritması araca uyarlanmadan önce unity üzerinden

simülasyon oluşturuldu. Simülasyonda tekerlerin şu anki hızlarını hedef hıza en efektif
şekilde tamamlayacak değerler bulundu.

c) Test Sonuçları
Simülasyondan alınan değerler motora verildi.Viraj testleri sayesinde iki tekerin

farklı yol şartlarında düz giderken, dönerken ve dur kalk yaparken hata olup olmadığını
gözlemledik. Bu testlerin sonucunda simülasyonda kullandığımız değerler yeterli olmasına
rağmen bir daha tuning  yaparak hata payını 0’a çektik.

d) Kontrol Algoritması
Tekerlerde bulunan enkoderler ile alınan açılar ve aracın boyutları ile elektronik

diferansiyel hesapları yapıldı. Diferansiyel hesabıyla alınan değerlerin motorlara düzgün
aktarımı için PID kontrol algoritması kullanıldı.
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Arabanın döndüğü tarafa göre dışarıda kalan motorun hızı aynı, içerideki motorun hızının
çarpılacağı katsayı ise rin/rout olarak hesaplanmıştır.
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13. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS)

AKS Özellikleri Tablosu:

Mikroişlemci/Mikrodenetleyici
:

Arduino Mega R3 2560

Kullanılan seri haberleşme
Protokolü:

I2C

Kullanılan Programlama
Dil(ler)i:

Arduino, C++

Kullanılan Elektronik Tasarım
Programı:

Altium, Fritzing

AKS Elektronik Devre
Topolojisi:

Bütünleşik tek devre, dağıtık devreler vb.

Hata raporlama için iletişim
şekli ve yöntemi:

Kablolu/kablosuz bağlantı ve bilgi iletim şekli

a) AKS fonksiyonlarını

Elektronik Diferansiyel - Aracın dönüş yaparken motorlara farklı güç verme.

Batarya Durumu - Bataryanın  doluluk oranını, sıcaklığını ölçme.

LCD Ekran - Aracın tüm çalışan sistemlerini eş zamanlı olarak bilgilerini
gösterme.

Korna, Far, Stop Lambası - Arabanın temel özellikleri.

b) Nihai baskı devre çizimi:

AKS’de birden fazla kartın aynı anda sensörler ile birleştirilmesi
nedeniyle baskı devre kullanılmadan araç kontrol sistemi devresi
oluşturulmuştur.

c) AKS ile ilgili bağlı sistemlerin blok diyagramı:
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14. TELEMETRİ

a) Telemetri sistemi haberleşmesinin detaylarını veriniz.

Sistemin haberleşme hızı 512 kbps olup, radyo haberleşme (RF) haberleşme
tekniğini kullanmaktadır ve kapsama alanı 3000 metredir.

b) Telemetride kullanılan elektronik bileşenler.

Telemetride elektronik bileşen olarak araca bağlı Arduino Mega R3 2560,
laptopa bağlı Arduino Uno R3 ve 2 adet LoRa SX1276RF modülü kullanıldı.

c) Telemetri sisteminin merkezi izleme ve kayıt yazılımı detaylarını belirtiniz.

Telemetri sisteminde merkez bilgisayarda batarya doluluğu, batarya sıcaklığı,
aracın anlık hızı ve sıcaklığı gösterge olarak bulunacaktır. Ayrıca herhangi bir acil
durumda sistem kapatılırsa telemetri sistemi üzerinden merkeze sorun alarmı
gelecektir.

Telemetri sisteminin uygulaması Unity üzerinden yapılmış olup hızı ve batarya
doluluğunu anlık, sıcaklıkları ise 20 saniyede bir şekilde güncellenmektedir.
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15. ELEKTRİKSEL ŞEMA

Elektriksel Şema linkteki PDF dosyasında A4 formatında bulunmaktadır.

16. ORİJİNAL TASARIM

Teknik tasarım raporunda başka bir kısımda belirtilmeyen araca ait farklı özellikleri
bu kısımda belirtebilirsiniz (örneğin abs fren sistemi, kartlı çalıştırma sistemi, hava
yastığı vs)

N
o Başlık

Puan Üst Limitleri

Hazır Ürün Yerli
Ürün
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https://drive.google.com/file/d/1JD50uAyjhYtRtds_h-Sqv0ObEyB9kefR/view?usp=sharing


1 ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU 50

2 DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ 100

3 YERLİ ÜRÜNLER -

4 MEKANİK DETAYLAR 200

5 DİREKSİYON SİSTEMİ 50 100

6 KAPI MEKANİZMASI 100

7 MOTOR 50 100

8 MOTOR SÜRÜCÜSÜ 50 100

9 BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS) 50 100

10 YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ 50 100

11 BATARYA PAKETLENMESİ 50 100

12 ELEKTRONİK DİFERANSİYEL UYGULAMASI 100

13 ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS) 100

14 TELEMETRİ 50 100

15 ELEKTRİKSEL ŞEMA 50

16 ORİJİNAL TASARIM 100

Tablo 1. Puan Tablosu
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