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1. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU  

Özellik Birim / Tür Değer 

Uzunluk mm 2500 

Genişlik mm 1400 

Yükseklik mm 1600 

Şasi Malzeme Demir 

Kabuk Malzeme Polyester 

Roll Bar Malzeme Demir 

Fren sistemi Hidrolik disk, ön, arka, el freni Hidrolik, cift devreli(on, 

arka) 

Tekerlerin çapı mm 431.8 

Motor Tipi BLDC HUB (x2) 

Motor sürücü Özgün tasarım, Hazır alınmış Hazır 

Nominal Motor gücü kW 2.5+2.5 

Nominal Motor 

Torku/Devri 
Nm/rpm 95x2/1000 

Motor verimliliği % 92% 

Motor ağırlığı kg 14 

Batarya Tipi (Li-iyon veya Kurşun Asit 

Akü) 

LiFePO4 

Kullanılan Hücrelerin  

veya Akülerin Çeşidi  

Kese tipi, silindirik, prizmatik, 

AGM, jel vb. 
silindirik 

 

 

  



 
 

2. DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ 

 

Teknofest tarafından gösterilen sözleşme ve videoda yazılı kurallara göre dinamik sürüş 

testi yapılamamıştır. Nedeni test videosu çekerken motor mili kırılmıştır. Aşağıda resimde 

gösterilmiştir. 

 Dinamik sürüş testi videosu aşağıda gösterilen bağlantıya yüklenmiştir: 

https://youtu.be/rLNJ0hMX_WE  

 

 

 

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 ☒ 

 

4. MEKANİK DETAYLAR 

a) Teknik Çizimler 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

b) Şasi Üretimi ve Analizleri 

Şasi 32 mm çapında demir silindir profil kullanılarak yapılmıştır. Bu şasi daha sonra 

birbirine kaynaklandı. Şasinin şekli aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şasi boyunca iki profil 

geçer ve ardından şasiyi diğer yönde uzatmak için yan profiller bulunur. Profiller, şasinin 

stabilitesini artırmak için dikey olarak üst üste istiflenmiştir. Diğer tüm elemanlar bu şasiye 

kaynaklanmıştır. Zemin 1 mm kalınlığında sac levhadır ve şasinin üst kısmında 



 
 

kaynaklanmıştır. Ön lastikler ve arka lastikler arasına iki şasi kafesi yapılmıştır. Direksiyon 

sistemi ön şasi kafesine kaynaklıdır. bu, tüm yapıya istikamet ve güç katar. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Şasi 

Malzemesi 

Kompozit (Niteliğini 

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

- Çelik - 



 
 

Şasi Malzeme Kesit Ölçüsü  (Şasi 

için kullandığınız malzemenin kesit 

ölçüsünü mm cinsinden belirtiniz) 

32mm 

Şasi üretim metodunu belirtiniz.  

Sökülemeyen 

birleştirme 

elemanları 

(Kaynak, 

perçin v.b) 

Sökülebilir 

birleştirme 

elemanları 

(Cıvata / 

pim v.b) 

Diğer (Lütfen 

belirtiniz) 

Kaynak Civata - 

 

 

 

 

 

c) Dış Kabuk Üretimi ve Analizleri 

 

Dış kabuk strafordan kalıp çıkarılıp üzerine polyester kaplama ile oluşturulmuştur.  



 
 

 
 

d) Enerji Tüketimi Hesabı 

 

Aracin harcayacagi enerjiyi hesaplamak icin Rolling rezistansi, potansiyel enerji degeri, 

aerodinamik kayiplari, ve ivmelenmesi icin gereken enerji degerlerinin hesaplanmasi 

gerekir. Bunu icin ilk once rolling rezistansi hesaplamasi, ve ivmelenmesi icin gereken 

enerjiyi hesaplayalim; 

 

𝑅𝑅 = 𝑊 × 𝐶𝑟𝑟(1)   

Aracın Rolling rezistansın bulunması yukardaki formül kullanabiliriz. Bu formülde W 

aracın amirliğini Crr tekerin ye ile olan sürtünme katsayısını ifade eder. Bu katsayı değerleri 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Temas yüzeyi Crr Değeri 

Beton (iyi / orta / zayıf 0.010/0.015/0.020 



 
 

Asfalt (iyi / orta / zayıf) 0.012/0.017/0.022 

Makadam (iyi / orta / zayıf 0.015/0.022/0.037 

Kar (2 inç / 4 inç) 0.025/0.037 

Kir (pürüzsüz / kumlu) 0.025/0.037 

Çamur (sert / orta / yumuşak) 0.037/0.090/0.150 

Çim (sert / yumuşak) 0.055/0.075 

Kum (sert / yumuşak / kumul) 0.060/0.150/0.300 

Tablo 1. Yüzeye göre genel anlamda Kabul alınan Crr değerleri 

 

  

Derece direnci, yerçekimi kuvvetinin şeklidir. Eğimli bir yüzeye tırmanırken aracı geri 

çekme eğiliminde olan kuvvettir. Araca etki eden derece direnci şu şekilde hesaplanabilir: 

 

𝐺𝑅 = 𝑊 × 𝑠𝑖𝑛𝜃(2)      

 

𝐶𝑑 =
2𝑓𝐷

𝐴𝜌𝑉2
(3) 

Denklem 3 te 1atm basınç ve 25 ° C sıcaklık takı havanın yoğunluğu ρ = 1.164kg / 

m3'tür. Denklemdeki A, ön alandır (aracımız için 2.015m2). Denklemde FD aracın üzerine 

uygulanan yatay kuvvetidir. Aracın istenilen ivme değerinin hesaplanması için teorik olarak 

100km/sa. hıza ulaşmak için 20 saniyeden hesaplanmıştır. Bu hesaplamaları için aşağıdaki 

formül kullanılmıştır.  

 

𝐹𝑎 = 𝑚 ×  𝑎(4) 

 

𝑚 =
𝑊

𝑔
(5) 

 



 
 

Denklem 1, 2, 3, 4 ve 5 te gerekli matematiksel işlemler yaptığında aracımız için 

gereken güç değeri bulmak için denklemler aşağıdaki gibi toplanabilir. Gerekli matematik 

işlemler sonucunda araba için gereken güç miktarı denklem 6 da verilmiştir.  

 

𝑃 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑣 ∗ 𝑅𝑅 + 𝜌 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉3 + 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛 (100)(6) 

 

𝑃 = (300 ∗ 9.8 ∗ 16.7 ∗ 0.02) + (0.60 ∗ 0.82 ∗ 2.015 ∗ (16.7)3) + (300 ∗ 9.8 ∗ 0.17) 

 

𝑃 = 6092.6 𝑊 

Tekerin boyuna göre aldığı yolu hesaplamak için aşağıdaki denklem kullan ilmiştir. 

Bu denklem bizi aslında arazimizin seçilen bir hiza ulaşmak için gerek RPM değerini 

sağlamaktadır. 

 

𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑑𝚤ğ𝚤 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑦𝑜𝑙𝑢 = 2𝜋𝑟(7) 

 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 = 60 ∗ 𝑉 / 𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 (𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑑𝑖𝑔𝑖 𝑦𝑜𝑙) 

 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 =
60 ∗ 16.7

2𝜋𝑟
(8) 

 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 = 538,1 𝑅𝑃𝑀 

Bu hesaplamaları göre aracımız için gereken en az tork değeri aşağıdaki formül 

yardımıyla hesaplanabilir. Burada N devir sayısı, T tork, P gereken güç değerini 

göstermektedir. Bu formülü gereken matematiksel işlemler yardımıyla Torku hesaplayan 

şekline dönüştürülürse aracımız için gerekli tork değeri denklem 10 da gösterilmek üzere 

108 Nm çıkmaktadır. 

 

𝑃 =
2𝜋𝑁𝑇

60
(9) 



 
 

𝑇 = 108,18 𝑁𝑚(10) 

Harcanacak toplam enerji degeri hesaplamak icin denklem 16 kullanabiliriz. Bu denklem 

aracin hiza gore harcagicagimiz enerjinin yaklasik degeri vermektedir.  

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝑖 + 𝐹𝑠 + 𝐹𝑟 + 𝐹𝑎 (16) 

 

Burada, Fi , eylemsizlik kuvveti, Fs, yol eğim kuvveti, Fr, yol yükü kuvveti, Fa, aerodinamik 

sürükleme kuvvetine ifade eder. Asagidaki formulleri kullanarak statik rezistansi, 

ivmelenmesi icin gereken kuvveti hesaplanmistir.  

 

𝐹𝑖 = 𝑚𝑣 ⋅ 𝑎𝑣 (11) 

 

𝐹𝑠 = 𝑚𝑣 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑠) (12) 

 

𝐹𝑟 = 𝑚𝑣 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑐𝑟𝑟 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑠) (13) 

 

𝐹𝑎 = 12 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑐𝑑 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑣𝑣
2 (14) 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝑡𝑜𝑡 ⋅ 𝑣𝑣 (15) 

 

 

 

 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = ∫ 𝑃𝑡𝑜𝑡 ⋅ 𝑑𝑡(17) 

 

Denklem 17 de 65 dk olacak sekilde integral the alinirsa aracin the pistine 5 tur 

tamamlanmasi gereken enerji 5200 W olarak hesaplanmistir.  

 

e) Fren Sistemi 

Aracin fren sistemi olarak iki devreli hidrolik freni kullanilmistir. Fren merkezi (fren beyini 

) olarak fren beyini satin alinmistir. Fren beyini fren pedali basildiginda basinci toplmada 

3 ayri boruya dagitmaktadir. 3 adet kompartmentlerden 2 tanesi on kaliperlere ve 1 tanesi 

arka 2 kaliper arasinda dagitilmaktadir. Fren beyini ve kaliperlerin resimleri asagida 

verilmistir.  

 



 
 

  
 

 

  
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

f) Roll Bar ve Roll Cage 

 

Roll bar-roll cage 50mm 270 Mpa profil bükülerek elde edilmiştir. Bunlar şasinin ana 

demirlerine monte edilecektir. Aracın takla atması durumunda sürücüyü güvende 

tutacak şekilde tasarlanmıştır. Arkadaki roll bar-roll cage şoförün kasklı halinin yaklaşık 

7cm üstünden geçmektedir. Öndeki roll bar-roll cage ise direksiyon simidinin 5cm 

üzerinden geçmektedir.  

 

g) Maliyet Hesabı 

 

N

o 
Malzeme 

Maliyet (₺) 

Mekanik Sistemler 

1 40x40 4mm demir profil (şasi) 750 

2 2 x jant (90/90-17) 500 

3 4 x Amortisör 500 



 
 

4 Ön salıncak takımı ( aks,disk,rot başları ve kolları , 

amortisör, alt ve üst kollar) 

2250 

5 Ön Kafes 500 

6 Arka salıncak takımı ( aks,disk,rot başları ve kolları , 

amortisör, alt ve üst kollar) 

2250 

7 Arka Kafes 500 

8 Direksiyon Sistemi 1000 

9 Rollbar ve Roll Cage (14m) 1100 

10 40 x Polyester elyaf 1( m2) 5000 

11 2 Kg Vinylester reçine  500 

12 4 X Hidrolik fren sistemi 1100 

13 3 X Kapı kiliti ve karşılığı 285 

14 6 X kapı menteşe 140 

15 16 X Kabuk ve Kapı Destek Profili 20x40 sigma(1 

metre) 

450 

16 Montaj Malzemeleri (Vida, Somun) 250 

17 Kaynak Hizmeti 200 

18 3 X Ön ve Yan camlar (Pleksi glass 4mm) 375 

19 Diferansiyel sistemi 350  

Elektrik Sistemleri 

20 BLDC Motor 2kw X 2 5000 

21 Motor Sürücü 2000 

22 360 X LiFePO4 9000 

23 Batarya Yönetim Sistemi (BYS,BMS) 1500 

24 Batarya Kutusu (Fan, Gösterge, Kutu vb.) 300 

25 Şarj Cihazı 1500 

26 Araç Bilgisayarı (Raspberry Pi 4) 650 

27 Telsiz (RF sistemi) 550 

28 Bilgi Ekranı (10 inç LCD) 600 



 
 

29 2 x Arka Stop Lamba 200 

30 2 x Ön Far (ampul + çerçeve ) 350 

31 2 x Acil Durum Stop Butonu 100 

32 2 x Ayna 200 

33 Korna 80DBA 100 

34 10 Metre yanmaz silikon güç kablosu (10 awg) 200 

35 2 x Çok damarlı montaj kablosu 50 

36 3 x End Stop Switch 15 

37 5 x Toggle Switch 25 

Aksesuarlar 

38 3 x Sıcaklık Sensörü 15 

39 5 x Fan 12cm 75 

40 Yangın Söndürücü 2kg + askı aparatı 70 

41 Yarış Tulumu (FIA onayli) 3000 

42 Yarış Koltuğu(Emniyet kemerli,FIA onayli) 5200 

43 Yanmaz eldiven 170 

44 Kask 1500 

45 Direksiyon Simidi ve  500 

46 Elektronik Gaz Pedalı 300 

47 Fren Pedalı 250 

 Toplam Maliyet 51.420 

 

5. DİREKSİYON SİSTEMİ 

Direksiyon sistemi aracın kontrolündeki en önemli sistemlerden birisidir ve araca özgü 

tasarlanması gerekmektedir. Bu bilinçle hareketle aracımızın direksiyon sistemini yarış 

kurallarına uygun bir şekilde aracımıza özgü tasarlayacağız. Bu sayede sistem hem 

daha hafif olacak hem de dönüşlerde gerekli olan Ackerman prensibine uygun olacaktır.  

 Aracımız minimum ağırlık, maksimum verim prensibine göre tasarlandığı için 

boyutları mümkün olan en düşük seviyelerde tutmaya karar verdik. Bu doğrultuda iz 

açıklığına (genişliği) 1290 mm olarak karar verdik. Ayrıca Ackerman prensibine 



 
 

maksimum uyum sağlaması için tasarımını yapacağımız direksiyon merkezini şasiyle 

açısı enine, boyuna ve dikine sıfır derece olacak şekilde yerleştirmeye karar verdik. 

 Direksiyonun sürücü tarafından en ergonomik şekilde yorulmadan uzun süre 

tutulabilmesi için direksiyon simidi araç tabanına 50 derecelik bir açısı olan direksiyon 

şaftına montajlanacaktır. 

 Teorik olarak hesaplanan ( şoför ile birlikte 300 kg +-20 kg) ağırlık göz önünde 

bulundurularak negatif 1,8 derece kamber açısı uygulanmasına karar verilmiştir. Negatif 

kamber açısının merkezcil kuvvetin tekerlekler üzerinde oluşturduğu kamber itmesini 

engellemesi ve viraj alma esnasında tekerlek-asfalt arasındaki yüzey temasının 

artırılması düşünülmüştür. Ayrıca viraj alma performansını arttırması beklenmektedir. 

 

 Yarışma pistinde olabilecek yol bozuklukları ve 14 adet viraj göz önüne 

alındığında pozitif  4.7 derecelik kaster açısı verilmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda düz 

eksende yol alma kararlılığı, dönüş sonrası direksiyonu toparlamaya yardımcı olması ve 

bozukluk olabilecek yollarda kolay toparlama gibi avantajlardan yararlanılması 

düşünülmüştür.  



 
 

 

 

 

 Kingpin açısı belirlenirken toplam açı ( kamber açısı ve kingpin açısı toplamı) göz 

önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Kingpin açısı 16 derece olarak belirlenmiştir. 

Böylelikle disk fren sistemine yer açılmasının yanında, direksiyon hakimiyeti ve 

direksiyon döndürme kolaylığı ve aracın ağırlığının oluşturduğu stresin rotil bağlantı 

parçaları üzerindeki etkisinin azaltılması amaçlanmıştır. 

 

 



 
 

 

Aracımız enerji verimliliği odağında tasarlandığı için toe açısı sıfır derece olarak 

uygulanacaktır. Negatif veya pozitif toe açısının konforlu sürüşe veya viraj dönüşlerine 

çeşitli avantajlar sağladığı bilinse dahi enerji tüketimi üzerinde negatif etkisi olduğu 

bilinmektedir. 

Aracımızda yerli olarak tasarımını yapacağımız direksiyon merkezinin krameyer pinyon 

mekanizmalı bir sistem olmasına karar verilmiştir. Bu sayede direksiyondaki dairesel 

hareket direksiyon merkezinde lineer harekete çevrilerek pitman kolu ile direksiyon 

koluna iletilecektir. Araçta iyi bir manevra kabiliyeti gerektiğinden direksiyonun tam dönüş 

pozisyonu sıfır noktasından 300 derece sağa ve 300 derece sola olacak şekilde 

düşünülmektedir. 300 derecelik direksiyon dönüşünde iç tekerde 45 derecelik bir dönme 

açısı tasarlanacaktır. Bu da 6.7:1 oranında bir yönlendirme oranına denk gelmektedir. 



 
 

 

 

Dönme yarıçapı aracın maksimum direksiyon dönüşü senaryosuyla hesaplanmıştır. 45 

derecelik maksimum iç teker dönüş pozisyonu esnasında aracın dönme yarıçapının 2,77 

metre olduğu hesaplanmıştır. Yarışma alanındaki dinamik sürüş testi göz önünde 

bulundurulduğunda testi başarılı olarak tamamlayacağı öngörülmüştür. 



 
 

 

Aşağıdaki grafikte iç ve dış tekerleklerin dönme açılarına bağlı olarak aracın dönme 

yarıçapı gösterilmiştir. 

 



 
 

 Mevcut tasarımda aracımızın ön tekerlek iz genişliği 1290 mm, ön ve arka aks 

arası genişliği 1703 mm olarak belirlenmiştir. Planlanan uzunluklar baz alındığında w/l 

oranı (1290/1703=0,75) 0,75 olarak belirlemiştir. İç ve dış tekerleğin açıları ackerman 

şartına göre aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Grafik üzerinde iç tekerlek açısının 45 dış tekerlek açısının 30 derece olduğu duruma 

kadar şartın yakın değerlerde sağlandığı görülmektedir. Direksiyon aksamında iç tekerleğin 

maksimum 45 derece dönecek şekilde sınırlandırılması planlanmıştır. Ackerman şartına 

göre direksiyon d kolu 20 santimetre ve 𝛽 açısı 23 derece olarak hesaplanmıştır.  
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6. KAPI MEKANİZMASI 

Aracın kapı mekanizması hazır system satın alınmıştır. Aracın kapısını yavaşça 

kapattığımızda kapının üzerindeki demir parka kilitin içine geçip rahatça kapanmasını ve 

sıkıca tutarak açılmamasını sağlamaktadır.  

 

 

7. MOTOR 

Aracin guc ihtiyaclarini goz onunde bulundurarak aracin arka 2 tekerde BLDC HUB 

motor kullanilmistir. Bu motorlarin ikisi 2500 kW olup toplamda xx Nm tork degerine 

sahiptir. Bu motorlarin anlik en yuksek guc degerleri 4500 kW olup en fazla anlik xx Nm 

tork cekmekteler.  

Analizlerimizde en fazla 90A akim ckildi ce ortalama her biri ayri ayri 10-15A akim 

cekmektelerdir. Batarya yonetim systeminden motorlarin tuketimini belli bir aralik 

iceresinde  tutmak icin sinirlandirlmistir. Boylece hem kabolarin isinmamasina hem de 

verimliligini artirmasina bir adim atilmistir.  
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Motorlar 82V ile 68V volt arasinda guvenli bir sekilde calismaktalardir. Bu yuzden 

motorlarin bu aralik arasinda kalmasi icin batarya yonetim sistemini bu aralik arasinda 

sinirlandirilmistir.  

Özellik Değer 

Üretici: Monero 

Model Numarası: MHX-01 

Tür: Fırçasız Motor (BLDC HUB) 

Tork: 95 Nm 

Yapım: Sabit Mıknatıslı 

Akım düzenleme: Fırçasız 

Koruyucu özellik: Su geçirmez 

Hız(RPM): 900-1100 

Verimlilik: IE 2 

Voltaj: 48v/72v/96v 

Ağırlık  

(Takılan soğutma sistemine 

göre): 

14kg(Hava) 

Paket Boyutu: 38*31*28cm 

Toplam Ağırlık: 14,000 kg 
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8. MOTOR SÜRÜCÜSÜ 

Motor verilerine uygun olarak seçilmiş, hazır sürücü kullanılmistır. 

 

Monero Motor Sürücü 

Ad MHX 3000 Series (3 KW Motor için) 

Voltaj sınırları 63-85 V 

Anma akımı 120A 

Maksimum akım 300A 

Motor kontrol modu FOC 

Boyut 190*180*50mm 

Ağırlık 1.5kg 

Sürücü modu Direkt tork kontrol 
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9. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)  

 

LiFePO4 temelli bataryaların, yüksek enerji yoğunluğu, düşük self-deşarj, uzun dolum 

ömürleri, güvenlik özellikleri gibi avantajları bulunmaktadır. Ancak şarj gerilimi, deşarj 

akımı ve batarya sıcaklığının sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. Harcanması 

gereken enerji ft Çekme Kuvveti + Hız Sensörü - Batarya yönetim sistemi batarya 

grubunun güvenli işletim sınırları içerisinde çalışmasını sağlayan elektronik bir 

sistemdir. Bu amaçla kullanılacak batarya yönetim sistemi batarya grubunun voltajını, 

akımını, sıcaklığını, şarj durumunu ve tahmini kalan enerji miktarını 

gösterebilmektedir. Ölçülen bu değerler pilot tarafından bir gösterge üzerinde takip 

edilebilmekte ve aynı zamanda telemetri sistemi ile 2 km mesafedeki pist ekibine 

gönderilebilmektedir. Tehlike durumunda sistem sesli ve görsel uyarı verebilmekte, 

gerek duyulduğunda ise batarya grubunun elektrik tüketen tüm ekipman ile 

bağlantısını kesebilmektedir. 

 

Batarya paketimizin her bir hücresinin voltajını kontrol edip dengeleyecek ve aynı 

zamanda sıcaklığını ve verimi ölçmesi amacıyla Batarya Yönetim Sistemi (BYS) 

kullanacağız. Bu kullanacağımız BYS 24 seri hücreyi kontrol edebilecektir. Bataryayı 

şarj ve deşarj ederken her hücrenin eşit miktarda kullanılmasını ayarlayacaktır 
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10. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ  

 

Yerleşik şarj birimi 220v 10A AC ev şebekesi ile çalışmaktadır. Şarj birimi BYS sistemine 

bağlanıp BYS üzerinden her hücrenin eşit voltajda şarj edilmesi sağlanmaktadır. 

Yerleşik şarj birimimiz batarya paketindeki BYS sistemine bağlı kablolar ile aracın dışına 

dişi pin çıkarılacak yapılmıştır. Şarj cihazı olarak 87.6V gerilime ve 10A akıma sahip şarj 

cihazı tercih edilmiştir. Şebeke 220v ye şarj birimi takılarak aracın üzerindeki şarj 

soketine bağlanır. BYS ile birlikte her hücrenbin eşit şarj edilmesi ve sağlığı control 

edilerek şarj olur. Pil paketinin tamamen şarj olması 6 saat sürmektedir. 
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11. BATARYA PAKETLENMESİ   

 

TÜBİTAK’ın düzenlediği elektrikli araç yarışlarında verimli olabilmesi için aracın 

mümkün olduğunca hafif olması amaçlanmıştır. Bu nedenle tasarlanan araçta enerji 

yoğunluğu yüksek olduğundan LiFePO4 temelli bataryalar tercih edilmiştir. Bu sayede 

batarya paketinin ağırlığı Kurşun ait pillere göre 3 kat hafiflemiştir. 

 

Aracın ağırlığı, gideceği yol (eğim gb.) ve verimliliği hesaplandığın 72V 5kw BLDC 

motor tercih edilmiştir. Bu motora yeterli enerjiyi sağlamak için LiFePO4 pillerden bir 
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batarya paketi yapılmasına karar verilmiştir. Belirlediğimiz batarya paketi için 

kullanacağımız LiFePO4 pillerin her bir hücresi 3.2V 6000mAh’dir. Motorumuzun 

ihtiyaç duyduğu 72V enerjiyi sağlayabilmek için LiFePO4 pillerden 24 hücreyi seri 

bağladık (3.2v X 24 = 76,8V). Bu sayede motorun ve diğer elektrik devrelerinin ihtiyacı 

olan voltaj seviyesini ayarlamış olduk. Motor dışında diğer elektrik ihtiyacını 

karşılamak için 72V-12V düşürücü kullanılmıştır.  

 

Aracımızın yolda tüketeceği enerji miktarı hesaplanıp motorun hangi hızda ne kadar 

akım çektiği hesaplanmıştır. Araç için gerekli amperi ayarlamak için 24 adet seri 

bağladığımız LiFePO4 pilimizi 15 paralel yapmaya karar verdik (6.000mAh X 10 = 

60.000mAh). Her bir hücrenin 19.2Wh kapasitesi vardır. toplamda 360 adet LiFePO4 

pil kullandığımızda toplamda 360 X 19.2 = 6.912 Wh güce sahip olacaktır. 5kw bldc 

motor ve diğer komponentlerin harcadığı elektrik düşünüldüğünde pil paketimiz 

aracımıza 1 saat üzeri enerji sağlanmıştır. 

 

Pil paketimi yan yana + kutuplar yukarı bakacak yönde dizilmiş 10 adet LiFePO4 pil 

ile yan tarafına + kutuplar yukarı bakacak yönde dizilmiş 10 adet LiFePO4 pili nikel 

sac yardımı ile pile puntalanmıştır. Aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

 
 

Bu şekilde dizilmiş pil hücrelerini 8 seri bağlanacak şekilde tek kat yan yana 

puntalanmıştır. 
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Yukarıdaki şekildeki gibi 3 adet pil paketi hazırlanmıştır. Bu pil paketleri 3kat üst 

üste konulup daha sonra paketleme işlemine geçilmiştir.  

 

Piller yan yana dizilirken 3D yazıcılar ile çıktı alacağımız pil tutucu ve aralayıcılara 

dizilmiştir. Piller nikel ile puntalandıktan sonra yanmaz kapton bant ile iletken 

kısımları yapıştırılmıştır. Kapton bant ile iletkenler yapıştırıldıktan sonra pil paketinin 

üst ve alt kısmına yalıtkan plaka yerleştirilmiştir. BYS bağlantıları yapıldıktan sonra 

PVC ile paket sarılıp sıcak hava tabancası ile ısıtılarak paketi sarmalayıp 

yapışmasını sağlanmıştır.  

 

PVC ile sarılan pil paketi için sac malzeme yalıtılarak kutu yapılmıştır. Bu batarya 

kutusu 2 yerden fan yardımı ile soğutma işlemi yapılmıştır. Batarya kutusunda devre 

kesici ve sigorta bulunacaktır. Bu kutu sayesinde dışarıdan gelecek darbelere karşı 

da koruma sağlanmıştır. Bu paketi araç hareket ederken bataryanın zarar 

görmemesi ve hareket etmemesi için bataryayı kutusuyla birlikte aracın şasesine 

somunlu vida yöntemi ile sabitlenmiştir 
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Özellik Birim/Tür Değer/Açıklama 

Kullanılan Hücrelerin 

Kimyası 
LiCoO2, LiFePO4, vb. LiFePO4 (Ctechi) 

Kullanılan Hücrelerin 

Nominal Voltajı 
V 3,2 

Kullanılan Hücrelerin 

Kapasitesi 

mAh 6000mAh 

Kullanılan Hücrenin 

Ağırlığı 
g 140 

Kullanılan Hücrelerin 

Kapasite Yoğunluğu 
Ah/g 0,042 

Kullanılan Hücrelerin 

Enerji Yoğunluğu 
Wh/kg 137,14 

Batarya Paketi 

Kapasitesi  
Ah 60Ah 

Batarya Paketi 

Nominal Voltajı 
V 76,8 

Batarya Paketinin 

Toplam Ağırlığı 
kg 35 

Batarya Paketi 

Boyutları 
mm (L, W, H) 370x296x220 

Batarya Paketi  

Enerjisi 
Wh 4608 

Batarya Paketi Enerji 

Yoğunluğu 
Wh/kg 32.914,28 

Batarya Paketi Güç 

Yoğunluğu 
W/kg 263,31 

Batarya Kabı 

Malzemesi 
Malzeme Yanmaz Kaplama 
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İzolasyon 

Malzemeleri 
Malzeme Yanmaz Kaplama 

Soğutma Sistemi 

Tasarımı 
- Fan 

Batarya Paketinin Isıl 

Analizi 
- Sıcaklık sensörü bms 

Güvenlik Perdesi 

- 

Sürücü ile paket arasında  

 

güvenlik perdesi 

Batarya Paketinin 

Araç İçerisindeki  

Konumu 

 

- Arka tekerlerin ortası 

Yerli ya da Değil - Batarya Paketlemesi Yerli 

 

 

12. ELEKTRONİK DİFERANSİYEL UYGULAMASI  

Elektronik diferansiyel uygulama icin aracimizin direksiyon simidine bir aci olcer 

yerlestirlmis. Aracin iki motora giden motor surucu baglantilari kullandigimiz arac control 

sistemi uzerinden gectigi icin donus acisina gore sol veya sag tekere giden throttle 

sinyalinin kontrolu saglanmaktadir. Asagidaki resimde elektronik diferansiyel icin 

uyguladigimiz semasi verilmistir.  
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Aracin sag veya sol tarafina dogru ±5o aci dan the elektronik diferansiyel devreye 

girmektedir. Ornegin sola dondugumuzda sag tekerin hizi donus acisina dogre baglantili 

sekilde azalmaktadir. Ayni sekilde sag dondugumuzde sol tekere giden throttle sinyali 

donus acisina dogru baglantili olarak azalmaktadir.  

13. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS)  

Aks sistemi aracın sıcaklık durumu (motor, batarya, motor sürücü), kapı durumu 

(açık/kapalı), batarya voltajı, batarya kullanım grafiği, motorun çektiği anlık akım, aracın 

hızı, motor RPM değeri gibi bilgileri sürücüye anlık olarak iletebilecektir. Ayrıca sürücü 

AKS’yi kullanarak motor sürücünün sağladığı sürüş modları arasında geçiş 

yapabilecektir. Ayrıca AKS sistemi anlık internete bağlı olacak ve bu bilgileri yer 

istasyonu ile anlık paylaşacaktır. Yer istasyonundan araç üzerinde anlık değişiklik 

yapılabilecektir. 

 

Araç kontrol sistemini raspberry pi kullanarak oluşturmayı planladık. Raspberry Pi, 

Birleşik Krallık'ta Raspberry Pi Vakfı tarafından Broadcom ile birlikte geliştirilen bir dizi 

küçük tek kartlı bilgisayardır. Raspberry Pi 4, 1 MiB paylaşımlı L2 önbelleğe sahip 1.5 
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GHz 64-bit dört çekirdekli ARM Cortex-A72 işlemciye sahip bir Broadcom BCM2711 

SoC kullanmaktadır.  Geliştirme kartı üzerine bağlanacak olan renkli ekran sürücü için 

bilgileri içerecektir. Ayrıca kart üzerindeki wifi yardımı ile internete bağlanacak ve 

internet üzerinde bilgileri yer istasyonuna aktarabilecektir.  

 

  

Mikroişlemci/Mikrodenetleyici: ARM Cortex-A72 (1.5 GHz 64-bit dört çekirdekli) 

Kullanılan seri haberleşme 

Protokolü: 

I2C seri haberlesme protokolu 

Kulanılan Programlama 

Dil(ler)i: 

Python, C# 

Kullanılan Elektronik Tasarım 

Programı:  

 

AKS Elektronik Devre 

Topolojisi: 

Bütünleşik tek devre, dağıtık devreler vb. 
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Hata raporlama için iletişim 

şekli ve yöntemi: 

kablosuz bağlantı (HTTPS/UDP uzerinden) 

 

14. TELEMETRİ 

Sensörlerin raspberry pi ile bağlantısı için i2c protokolü kullanılacaktır. I2C bir seri 

iletişim protokolüdür. Sadece 2 adet veri kablosu üzerine bağlanmış sensörler ya da 

komponentler’den veri alınabilir.  

  Kontrol eden cihaz bu tur protocolde, iletişim kurmak istediği sensor'in adresini 

kendisine bağlı her sensor'e gönderir. Her bir bağımlı birim daha sonra ana 

bilgisayardan gönderilen adresi kendi adresiyle karşılaştırır. Adres eşleşirse, master'a 

düşük voltajlı bir ACK bit’i gönderir. Adres eşleşmezse, sensör hiçbir şey yapmaz ve 

SDA hattı yüksek kalır. I2C veri yolundaki veriler, Standart modda 100 kbit / s'ye kadar, 

Hızlı modda 400 kbit / s'ye kadar, Hızlı mod Plus'ta 1 Mbit / s'ye kadar veya üstü 

hızlarda aktarılabilir.  

Aks sisteminde gereken komponentleri lehimleme, birleştirmek için delikli pertinaks 

kullanılacaktır. Aks sürücü ve yer istasyonu ara birim yazılımı geliştirilirken Python ve C# 

programlama dilleri kullanılacaktır. Aks sistemi Fusion 360’da yeniden tasarlanarak 

simüle edilecektir. 
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15. ELEKTRİKSEL ŞEMA  
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16. ORİJİNAL TASARIM  
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