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1. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU
Özellik Birim / Tür Değer

Uzunluk mm 2900

Genişlik mm 1000

Yükseklik mm 1100

Şasi Malzeme Çelik Profil
(Kutu, 20/20 mm, 2mm)

Kabuk Malzeme Cam Fiber

Roll Bar Malzeme Çelik Profil
(Kutu, 30/50 mm, 3mm)

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

Tekerlerin çapı mm 550

Motor Tipi PMSM

Motor sürücü Özgün tasarım, Hazır alınmış Hazır alınmış

Nominal Motor gücü kW 7 kW

Nominal Motor
Torku/Devri

Nm/rpm 17 Nm/6500 rpm

Motor verimliliği % %93

Motor ağırlığı kg 1,82 kg

Batarya
Tipi (Li-iyon veya Kurşun Asit

Akü) Li-iyon

Kullanılan Hücrelerin
veya Akülerin Çeşidi

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



2. DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ
Motorda çıkan teknik sorunlardan dolayı yeni motor almamız gerektiğinden ve
yeni motorun kargosu henüz elimize ulaşmadığından dinamik sürüş testi
videosu çekilememiştir. Fren test videosu da uygun rampa bulunamadığından
dolayı çekilememiştir.

3. YERLİ ÜRÜNLER

1. Motor ☐

2. Motor sürücüsü ☐

3. Batarya Yönetim Sistemi ☐

4. Yerleşik Şarj Birimi ☐

5. Batarya Paketlemesi x

6. Araç Kontrol Sistemi x

7. Elektronik Diferansiyel Uygulaması ☐

8. Direksiyon Sistemi x

9. Telemetri ☐



4. MEKANİK DETAYLAR

a)Teknik Çizimler

A 100

B 122

C 17

H 112

L 290

W_ön 100

W_arka 92



b)Şasi Üretimi ve Analizleri

Şasi iskeleti Çelik Profil Kutu (20/20 mm, 2 mm) kullanılarak üretilmiştir. Zemin ve
ara bölmeler 3 mm sac ile kaplanmıştır.Bu parçaların birleştirilmesi kaynak ile
yapılmıştır.Şasinin üretimine sponsor olan firma tüm maliyeti üstlenmiştir ve kendi
üretim tesislerinde şasiyi üretmiştir. Sponsor olan firma bu alandaki tecrübelerine
dayanarak şasinin dayanıklılığını garantilemiştir. iki



Şasi
Malzemesi

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

Cam Fiber Çelik

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

3mm

Şasi üretim metodunu belirtiniz.

Sökülemeyen
birleştirme
elemanları
(Kaynak,

perçin v.b)

Sökülebilir
birleştirme
elemanları
(Cıvata /
pim v.b)

Diğer (Lütfen
belirtiniz)

Kaynak Cıvata



c)Dış Kabuk Üretimi ve Analizleri

Dış kabuk fiberglastan yapılmıştır. Kabuğumuz sponsorumuz tarafından üretilmiş
olup herhangi bir maliyet ödenmemiştir. Aynı şekilde kabuğu üreten sponsorumuz
tecrübelerine dayanarak kabuğun dayanıklılığını garantilemiştir







d) Enerji Tüketimi Hesabı
Enerji tüketimi hesabı yapılırken aracın tüm parkuru sabit 30 km/saat hız ile

gideceği ve aracın sürücü dahil 250 kg olacağı hesaplanmıştır. Aracın ön alanı
0.8 metrekare ve simülasyonlarda hava sürtünme katsayısı ~0.3, hava sürtünme
kuvveti 11 N olarak hesaplanmıştır. Tekerleklerde oluşan yuvarlanma direnci
hesaplanırken linkteki siteden faydalanılmıştır. Yuvarlanma 0.015 alınarak
yuvarlanma direnci 36N olarak bulunmuştur. Aracın toplam alacağı yol 2660
metre olup yol boyunca sabit hızda gidecek araca 47 N kuvvet etki edecektir. W =
Fx formülünden aracın eğimi hesaba katmadan harcayacağı enerji 1250000 joule
ya da 350 Wh olarak hesaplanmaktadır.
Araçta aktif frenleme bulunmaktadır. Yani sabit hızda yokuş yukarı çıkarken

kazanılan pot. enerjinin bir kısmı sabit hızda yokuş aşağı inerken geri
kazanılmaktadır. Bu sürecin enerji verimliliğinin %10 olduğu varsayımına
dayanarak araç 20 m tırmandığında 49000 J enerji kaybeder, aşağı indiğinde ise
49000 J enerji kazanır. 20 metrelik yükselme/alçalmada kaybedilen enerji 44000
J ya da 12 Wh olmaktadır. Parkurun 3 tane yaklaşık 20 metrelik tepeden
oluştuğunu varsayarak aracın parkur boyunca kaybedeceği enerji 36Wh, yarış
boyunca eğime kaybedeceği enerji 180 Wh olmaktadır.
Yarış boyu harcanacak toplam enerji 530 Wh olmaktadır. Aracın iç aksamının

verimliliğinin %75 olduğu varsayılırsa yarış boyu aracın harcayacağı enerji ~700
Wh olarak hesaplanır.

e)Fren Sistemi
Fren diskleri aracın ön tekerleklerine monte edilmiştir. Kullanılan fren disklerinin
çapı 160 mm dir.Fren diski kalınlığı 3 mm dir. Anadol 1300 hidrolik depolu fren
merkezi kullanılmıştır.

https://www.engineeringtoolbox.com/rolling-friction-resistance-d_1303.html


f)Roll Bar ve Roll Cage

Roll Bar dikdörtgen profilden yapılmıştır. Kullanılan profil 30x50mm en ve
boyutlarında, 3 mm kalınlığındadır. Bu malzemeyi seçmemizin sebebi malzemenin
sponsorumuzun stoğunda bulunmasıdır. Roll bar ve roll cage gerekli sağlamlıkta
dayanıklı çelik malzemeden üretilmiştir. Emniyet kemeri belirtilen yerlerden
bağlanmıştır. Roll barlar, araç tabanına cıvatalarla monte edilmiş olup belirtilen
standartlara uygundur. Roll bar ve roll cage için kullanılan profiller kapalı kutu profil
olup, aracın şaseye bağlandığı yerden itibaren, tüm büküm yerleri tek parça
halindedir. Roll bar, şasi üzerinden 4 noktadan desteklenmiştir. Bütün elemanlar
kapalı kesittir.
Ön roll bar direksiyon simidinin en üst noktasının 3 cm üstünden başlar. Arka roll
bar, pilot kasklı hâlde yarış pozisyonunda otururken kaskın 7 cm
üzerinden başlar. Pilot kasklı hâlde yarış pozisyonunda otururken kaskın tepe
noktası iki roll barın tepeleri arasına çizilen hayalî düz çizginin altındadır.





Hmin 7 cm

H1 65 cm

H2 105 cm

L 90 cm

e 16 cm

e1 8 cm

b 5 cm

g)Maliyet Hesabı

No Parça Adı Maliyeti

1 Şasi 0 (Aynı Sponsorluk)

2 Kabuk 0 (Aynı Sponsorluk)

3 Direksiyon Aksamı 0 (Aynı Sponsorluk)

4 Pil ve Aks Kutusu 0 (Aynı Sponsorluk)

5 Motor Sürücü 2600 TL

6 Motor 1500 TL

7 AKS 1600 TL

8 Pil Hücreleri 7840 TL

9 Pil Bağlantı Elemanları 3917 TL

10 Batarya Yönetim Sistemi 1100 TL



11 AKS 1500 TL

12 DC/DC Güç Kaynakları 1400 TL

13 Kontaktör ve Sigorta 1200 TL

14 Kablolama ve Konnektörler 1300 TL

15 Ön panel Elemanları ve Stop Düğmeleri 1040 TL

16 Kargo ve Gümrük Bedelleri 3240 TL

17 Fren Sistemi 650 TL

Toplam 28887 TL

5. DİREKSİYON SİSTEMİ
Direksiyon sisteminde direksiyon mili ve rotları sponsorumuzun elindeki otobüs kuru
direksiyon sisteminden temin edilmiştir. Rotların tekerlere bağlantı noktaları yine
sponsorumuz tarafından hazırlanarak şasiye ve tekerlere montajı sağlanmıştır.
Dönüş açısı yaklaşık 40 derecedir. Direksiyon mili rotun sol tarafından 25 derecelik
açıyla pilotun olduğu yere ortalanmıştır. Tekerleklerin gövdeye en yakın noktadaki
uzaklığı yaklaşık 4,5 cm olacak şekilde montajı yapılmıştır.Direksiyon sistemi imalat
aşamasındaki resmi aşağıda verilmiştir.



6. KAPI MEKANİZMASI
Aracımızın her iki kapısında çelik kapı menteşesi kullanılmıştır. Her kapıdaki
menteşeler dörder noktadan gövde ve şasiye montajlanmıştır. Kapının çerçevesi
2mm 20/20 mm çelik profilden, dışı da araç kabuğu gibi 4mm cam fiberden
yapılmıştır. Kapılar dışarıya doğru yaklaşık 170 dereceye kadar açılabilmektedir. Kilit
mekanizması olarak otobüslerde kullanılan bagaj kilit mekanizması kullanılmıştır.
Kapı açıldığında 50x80 cm boyutlarında çerçeve rahatlıkla geçmektedir. Kapı
kenarlarına ve gövdeye lastikler takılarak hava geçirmez bir yapı oluşturulmuştur.
Kapı çizimleri ve resimleri aşağıdaki gibidir.

L1 550 mm

L2 600 mm

H1 700 mm

H2 550 mm



7. MOTOR
Motorun seçim sürecinde 30 km/h hızında giden 250 kg’lık bir aracı 10

derecelik bir yokuştan çıkarabilecek güçte olan en verimli ve hafif motorun
bulunması hedeflendi. Yukarıda belirtilen kriterlere göre 16 inç çaplı tekerleğe
iletilmesi gereken tork ve hız 80 Nm/300 rpm olmaktadır. Aynı zamanda
motorun verimliliğinin yüksek olması için için PMSM motor kullanılması
planlanmıştır. Belirtilen özellikleri karşılayan Flipsky firmasının ürettiği 80100
model 130 kv 7000W bldc motorun kullanılmasına karar verilmiştir. Motorun
teknik özellikleri aşağıdaki gibidir.

https://flipsky.net/collections/e-skateboard/products/brushless-dc-motor-80100-130kv-7000w-for-electric-bike-electric-skateboard-go-cart
https://flipsky.net/collections/e-skateboard/products/brushless-dc-motor-80100-130kv-7000w-for-electric-bike-electric-skateboard-go-cart


Motor maksimum ve minimum batarya gerilimde (58.8V ve 35V) sırasıyla
7644 ve 4550 rpm hızda döndüğünden ve azami 17 Nm tork ürettiğinden



motor ile tekerlek arasında redüksiyona ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı
motor ile tekerlek arasında 7:1 oranında bir redüksyon zincir ve dişlilerle
sağlanmıştır. Bu redüksiyonla beraber tekerlekte azami 119 Nm tork ve
batarya gerilimine göre azami 1092 ile 650 rpm elde edilebilmektedir. Tüm hız
aralıklarında yüksek tork elde edebilmek için sensörlü bir motor ve FOC
özellikli motor sürücü tercih edilmiştir. Kullanılan motora benzer özelliklere
sahip bir motorun aynı sürücü yazılımı (VESC) ve sensörlü geri besleme
konfigürasyonu kullanılarak çıkarılmış Tork/Hız/Verimlilik eğrisi aşağıdaki
gibidir.

Yukarıdaki eğri araçta kullanılacak motora ait olmasa da araçta kullanılacak motorun
Tork/Hız/Verimlilik eğrisinin benzer olacağı düşünülmektedir.

Not: Motorun maks. akımı (148A) enerji ölçerin maks. akım değerini (100A)
aşmaktadır. Bu sorunun önüne geçmek için motorun akımı motor sürücü
yazılımında 85A olarak sınırlandırılacaktır. Bu durum maks torku da
azaltacaktır ancak tork zaten fazlasıyla yeterli olduğundan sorun olacağı
düşünülmemektedir.



8. MOTOR SÜRÜCÜSÜ

Motor sürücüsü belirlenirken sürücünün  14S Li-ion pil gerilim aralığına
uyumlu olmasına ve motorun maks akımını rahatlıkla karşılayabilmesine
dikkat edilmiştir. Bu kriterlerin dışında daha yüksek verimlilik için rejeneratif
frenleme ve FOC özelliklerine sahip motor sürücüler değerlendirilmiştir.
Araştırmalar sonucunda Flipsky tarafından üretilen VESC tabanlı 75200
Model  75V 200A motor sürücünün kullanılması kararlaştırılmıştır. Sürücünün
teknik verileri, bağlantı şemaları ve resimleri aşağıdaki gibidir.

https://flipsky.net/collections/electronic-products/products/flipsky-fsesc75200-75v-high-current-200a-esc-base-on-vesc-with-aluminum-heatsink-for-e-foil-fighting-robot-surfboard-agv-robot-arm
https://flipsky.net/collections/electronic-products/products/flipsky-fsesc75200-75v-high-current-200a-esc-base-on-vesc-with-aluminum-heatsink-for-e-foil-fighting-robot-surfboard-agv-robot-arm


Specs:

● Voltage:14-75V( safe for 3-16S)
● Continuous Current : 200A
● Max Current :300A
● Supported sensors: ABI, HALL, AS5047,AS5048A
● EPRM:150000

Features:

● Regenerative braking
● Sensored or sensorless operation + hybrid mode
● Configurable RPM-, current-, voltage- and power limits
● Input source: PPM, Analog, NRF Nyko Kama Nunchuck
● Communication ports: USB, CAN, UART
● Throttle curve and ramping for all input sources
● Seamless 4-quadrant operation
● Motor revolution, ampere hour, watt hour counting
● Real-time data analysis and readout through the communication port.
● Adjustable protection against:
● Low input voltage
● High input voltage
● High motor current
● High input current
● High regenerative braking current (separate limits for the motor and the

input)
● High RPM (separate limits for each direction)
● Digital VCC and analog VCC are produced by different voltage

regulators respectively to make the system AD conversion more
accurate



● Motor wire: 8AWG
● Power cable: 10AWG
● Waterproof level(with water cooling enclosure):IP67

Sürücünün kablolarının kalınlığı verilerinde yazan azami akımı
taşıyacak kadar kalın değildir. Ancak sürücünün tasarımcıları birden fazla
giriş ve çıkış kablosu ekleyerek bu problemin üzerinden gelmiş gibi
görünmektedir. Bu sürücünün internette bulunan test videolarında verilerde
yazan akımı sorunsuz taşıdığı gösteriliyor. Sürücü aks üzerinden kontrol
edilecektir. Sürücü üzerinden veri almak ve sürücüye detaylı komutlar
verebilmek için AKS ve sürücünün iletişiminde UART protokolü kullanılacaktır.

9. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)
BYS olarak hazır ürün kullanılmıştır. Seçiminde ise 14S

konfigürasyona uygun olması, pillerin üst ve alt gerilim aralıklarına göre aşırı
şarj/deşarj koruması sağlaması, aşırı akım koruması sağlaması ve pil
gerilimlerini dengelemesi kriterleri aranmıştır. Bu kriterlere uyan 100A 14S
Daly marka BMS kullanılmıştır. BMS üzerinde bulunan uart portu ile BMS
AKS ile iletişim kurabilmekte ve hücre gerilimleri, akım gibi bilgiler AKS’ye
aktarılabilmektedir. BMS teknik bilgileri ve resimleri aşağıda verilmiştir.

https://www.youtube.com/watch?v=7EUlST11Pp4


10. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ
Araçta yerleşik şarj birimi bulunmamaktadır. Araç dışarıdan bataryaya bağlanan bir
şarj cihazı ile şarj edilmektedir.



11. BATARYA PAKETLENMESİ
Batarya paketinde 18650 silindirik Li-iyon hücreler kullanılmıştır.Kullanılan
hücrelerin kimyası LİNiMnCoO2 olup nominal voltajı 3.63 V değerindedir.
Bataryada 210 adet hücre 14S15P konfigürasyonunda
kullanılmıştır.Hücrelerin özellikleri ve resimleri aşağıdaki gibidir.



Bataryaların birleştirilmesinde puntalama yerinde daha güvenli olan plastik
bağlantı parçaları tercih edilmiştir. Hücreler arası bağlantılar krom kaplı bakır
plakalar yardımıyla bağlanmıştır. 15 hücre bu yöntemle paralel bağlanmış ve
tek büyük hücre oluşturulmuştur. Bu büyük hücreler elektrostatik kaplamalı
çelik sac ile ayrılmış bölmelere yerleştirilmiştir. Bölmeler arasında ve kutunun
kapağında hava akışı sağlamak için havalandırma delikleri bulunmaktadır.
Elektrostatik kaplama dışında ek güvenlik önlemi olarak batarya kutusunun içi
yanmaz kumaşla kaplanmıştır. Büyük hücreler ise yuvalarına yanmaz kumaş
yardımı ile sıkıştırılarak yerleştirilmiştir. Titreşim ve çarpmalara dayanıklı
olması sağlanmıştır. Yanmaz kumaşın hava geçirgenliği yüksektir. Bataryaları
soğutmak için sıcaklık belirli bir seviyeyi aşınca devreye giren batarya
kutusunun kapağına monte edilmiş 4 adet fan bulunmaktadır. Batarya kutusu
elektrik pano üretiminde uzman sponsorumuz tarafından 15 bölmeli,
havalandırmalı ve kilit sistemli kapağa sahip olacak şekilde üretilmiştir. BYS
IP67 su geçirmezliğe sahip olup batarya kutusunun dışına monte edilmiştir.
Batarya kutusu sigorta ve kontaktörle birlikte kokpitten metal sac ile ayrılmış
bir şekilde aracın ön kaputunda bulunmaktadır. Acil durumlarda kolayca
erişilebilmektedir. Batarya paketlemesi ile ilgili çeşitli resimler aşağıda
verilmiştir.





Özellik Birim/Tür Değer/Açıklama

Kullanılan Hücrelerin
Kimyası

LiCoO2, LiFePO4, vb. LİNiMnCoO2

Kullanılan Hücrelerin
Nominal Voltajı

V 3.63 V

Kullanılan Hücrelerin
Kapasitesi

Ah 3.2 Ah

Kullanılan Hücrenin
Ağırlığı

g 49 g

Kullanılan Hücrelerin
Kapasite Yoğunluğu

Ah/g 0,06

Kullanılan Hücrelerin
Enerji Yoğunluğu

Wh/kg 237

Batarya Paketi
Kapasitesi

Ah 48

Batarya Paketi
Nominal Voltajı

V 50,8

Batarya Paketinin
Toplam Ağırlığı

kg 16 kg

Batarya Paketi
Boyutları

mm (L, W, H) 327,367,150 mm

Batarya Paketi
Enerjisi

Wh 2438



Batarya Paketi Enerji
Yoğunluğu

Wh/kg 152

Batarya Paketi Güç
Yoğunluğu

W/kg 375

Batarya Kabı
Malzemesi

Malzeme Elektrostatik Kaplamalı
Çelik Sac

İzolasyon
Malzemeleri

Malzeme
Yanmaz Kumaş,

Elektrostatik kaplama,
Kapton Bant

Soğutma Sistemi
Tasarımı

- 4 adet fan kullanılmıştır.

Batarya Paketinin Isıl
Analizi

- 10 dakika boyunca 40 A
yükte ısınma olmamıştır.

Güvenlik Perdesi - Metal Sac

Batarya Paketinin
Araç İçerisindeki
Konumu

- Ön bagajda yer
almaktadır.

Yerli ya da Değil - Yerli

12. ELEKTRONİK DİFERANSİYEL UYGULAMASI

Direksiyon sistemi tamamen mekanik olduğundan ve tek motor
kullanıldığından elektronik diferansiyel sistemi kullanılmamıştır.



13. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS)

AKS teknik detay tablosu aşağıdaki gibidir:

Mikroişlemci/Mikrodenetleyici: Arduino Mega

Kullanılan seri haberleşme
Protokolü:

I2C, Uart, Onewire

Kulanılan Programlama
Dil(ler)i:

C++

Kullanılan Elektronik Tasarım
Programı:

EasyEDA

AKS Elektronik Devre
Topolojisi:

Bütünleşik tek devre.

Hata raporlama için iletişim
şekli ve yöntemi:

Xbee 3 üzerinden Kablosuz Bağlantı

AKS devre kartı üzerinde mikroişlemci görevini yerine getirmek üzere arduino mega
bulunmaktadır. Mikroişlemci entegrelerine kıyasla kullanımı daha kolay olduğundan
böyle bir tercih yapılmıştır. Aks sistemi araçtaki ısı sensörleri ile one Wire protokolü
üzerinden; ön panel elemanları, BYS ve Xbee ile UART ile haberleşmektedir.
Batarya kutusundaki sensörler ile ise I2C protokolü ile haberleşmektedir.

AKS baskı devresi fırçalı motor sürücü devresi ile birlikte çizilmiştir ancak
daha sonra bulunan sponsorların yardımıyla fırçasız motora geçildiğinde devrenin
motor sürücü kısmının bir işlevi kalmamıştır. Yeni devre kartı bastırmak için zaman
ve para harcamamak için eski devre kartı motor sürücü elemanları sökülerek sadece
AKS olarak kullanılmıştır. AKS kartı üzerinde mosfetler tarafından kontrol edilen 5
adet 12V yüksek akım çıkışı, dijital I/O pinleri ve ,analog girişler bulunmaktadır.
Baskı devre şeması, nihai çizim ve sistem blok diyagramı aşağıdaki gibidir.







14. TELEMETRİ:

Telemetri sisteminde hazır Xbee modülü kullanılmıştır. Modülün verileri
aşağıdaki gibidir.

RF 250Kbps, Seri 1Mbps

200ft (iç mekan) ila 4000ft (dış mekan) aralığı

İletim gücü + 8dBm @ 40mA

Alıcı Hassasiyeti -103dBm @ 15mA

4x 10-bit ADC girişi

15x Dijital I / O pini

50.33MHz'e kadar HCS08 CPU

118/256 bit AES Şifreleme

2.1V ila 3.6V çalışma voltajı

1,7 μA güç kesme akımı

Dahili RS-485 desteği

AT komutu veya API desteği

FCC / ETSI Sertifikalı

15. ELEKTRİKSEL ŞEMA

Aracın elektriksel şeması ve elektriksel bileşen yerleşimi aşağıdaki gibidir.



16. ORİJİNAL TASARIM

Normal bir araç hissiyatı vermek adına motorların çalışmasını kontrol eden bir
anahtarlı switch bulunmaktadır. Ayrıca aracın dokunmatik panelinden
ayarlanabilen, ön paneldeki bir toggle switch ile aktifleştirilebilir bir hız
sabitleme sistemi vardır. Motorun devrini hall effect sensör ile takip eden, PID
döngü ile tekerleğin her yük altında sabit devirde dönmesini sağlayan sistem
bulunmaktadır.


