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1. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU  

 

Özellik Birim / Tür Değer 

Uzunluk mm 2300 

Genişlik mm 1140 

Yükseklik mm 1150 

Şasi Malzeme Alüminyum profil,demir boru 

Kabuk Malzeme Karbon Fiber 

Roll Bar Malzeme Alüminyum boru 

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

Tekerlerin çapı mm 585 

Motor Tipi Fırçasız DC motor 

Motor sürücü Özgün tasarım, Hazır alınmış Hazır Alınmış 

Nominal Motor gücü kW 3 

Nominal Motor 

Torku/Devri 
Nm/rpm 0.0104 

Motor verimliliği % 83 

Motor ağırlığı kg 12.3 

Batarya Tipi (Li-iyon veya Kurşun Asit 

Akü) 

Li-iyon 

Kullanılan Hücrelerin  

veya Akülerin Çeşidi  

Kese tipi, silindirik, prizmatik, 

AGM, jel vb. 
Silindirik hücre 
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2. DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ 

Son dönemde karşımıza çıkan aksaklıklar dolayısıyla Dinamik Sürüş Testi videomuz 

zamanında hazırlanamadı.Durumla ilgili sizlerden özür diliyoruz. 

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 ☐ 
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4. MEKANİK DETAYLAR 

a) Teknik Çizimler 

             
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 115 cm 

B 130 cm 

C 15 cm 

H 115 cm 

L 230 cm 

ön 102 cm 

arka 104 cm 
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b) Şasi Üretimi ve Analizleri 

 

Aracın en temel bileşeni olan şasi kısmını oluşturmak için başta gerekli araştırmaları 
ve görüşmeleri yaptık. Hepimizin içinde bulunduğu süreç ve yarışmada ihtiyacımız 
olan dayanıklılık, hafiflik vs. aynı zamanda maliyet kriterleri göz önünde 
bulundurulduğunda hazır bir go-kart aracı şasi sistemi temin etmeye karar verdik.     

Sponsorumuz TİA Şase Otomotiv Şirketinin de yardımıyla üzerinde çeşitli 
tornalı ve kaynaklı bağlantılar kurarak araç gövdesini yarışmaya uygun şekilde 
tasarladığımız hale getirdik. 

Aracımızın temel şase tasarımı oluştururken satın aldığımız hali geliştirmeye 
ek olarak ekleyeceğimiz parçaların konumunu, yarışmaya katılım şartlarını ve 
güvenlik önlemleri gibi pek çok etkeni hesaba kattık. 

Şase hafifliği, minimum parça sayısı ve gelen titreşimlere karşı dayanıklılığı ile 
hali hazırda asıl üretim amacı olan go-kart şasesi olarak eğilme, bükülme ve yanal 
yüklere karşı tam da yarış pistinde istediğimiz özellikleri sergilemesiyle beraber düşük 
maliyetli olması seçimimizi etkilemiştir.  

Kullandığımız şasede alüminyum gibi hafif bir malzemenin kullanılmasıyla da 
yarışlardaki verimliliğimizi artıracağını düşünüyoruz. Aynı zamanda şase üzerinde 
çeşitli bağlantıları gerçekleştirmemizde de büyük bir kolaylık sunduğunu belirtebiliriz. 
Şasenin tasarımında genel olarak merdiven gövdeli görünüm kullanılmışken ön 
kısmında (istavroz) x şase çerçevesine benzer bir şekil uygulanarak direksiyonun 
hareket kabiliyeti kısıtlanmamıştır. Devamında da iki kanata sahip bir tasarımı 
bulunmaktadır. 

 

 

 

 

Şekil 4.b.1      Şekil 4.b.2 
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L 2130 mm G 635 mm 

L1 800 mm G1 690 mm 

L2 435 mm h1 150 mm 

Laks 1345 mm hr 800 mm 

T1 280 mm ht 980 mm 

T2 230 mm hf 580 mm 

TGö 1130 mm hp 30 mm 

TGA 1010 mm hg 30 mm 

 

Şekil 4.b.3 
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Şasi 

Malzemesi 

Kompozit 

(Niteliğini 

belirtiniz)  

Profil (Çelik / Alüminyum) 
Diğer 

(belirtiniz)  

        - 

Şasimizin temel malzemesi alüminyum 

profil ve borulardır.Şasinin omurga 

kısımları ise çelik/demir borulardan 

oluşmakta. 

Bütün 

elektronik 

aksam ve 

mekanik 

aksamın 

oturtulduğu 

yüzey  için 

2mm 

alüminyum 

sac 

kullandık 

Şasi Malzeme Kesit 

Ölçüsü  (Şasi için 

kullandığınız 

malzemenin kesit 

ölçüsünü mm 

cinsinden belirtiniz) 

Şasimizin belli kısımları kesit ölçüsü olarak diğer 

kısımlardan ayrıılmakta.Omurga kısmını oluşturan çelik 

boruların kalınlığı 30 mm(malzeme kalınlığı 10mm) olup 

temel ağırlığı taşımaktadır.Şasinin etraf kısmını oluşturan 

alüminyum profillerin kalınlığı 40 mm olup kesit kalınlığı 

1.5mm dir 

Şasi üretim metodunu 

belirtiniz. 

 

İçinde bulunduğumuz 

salgın süreci ve 

yarışmada ihtiyacımız 

olan dayanıklılık, hafiflik 

vs.etkenleri göz önünde 

bulundurarak hazır bir 

go-kart aracı şasi sistemi 

temin ettik. Aynı 

zamanda kurallarla 

uyumlu revize edilmiş bir 

şasi tasarımını CAD 

ortamında oluşturup 

verimliliği arttırmak 

üzere birçok güncelleme 

yaptık.Bu güncellemeler 

sayesinde hem 

şasemizin hafif olmasını 

sağladık hem de ağırlık 

dağılımı için planlı ve 

düzenli bir sistem 

Sökülemeyen birleştirme 

elemanları (Kaynak, 

perçin v.b) 

Sökülebilir 

birleştirme 

elemanları 

(Cıvata / 

pim v.b) 

Diğer 

(Lütfen 

belirtiniz) 

Şasimizin birçok birleşme 

noktası kaynakla 

birleştirlmiştir.Alüminyumlar 

için Argon kaynak 

kullanılmıştır.Tasarımımız 

üzerindeki çoğu kesişim 

noktası kaynak yardımıyla 

profesyonllerden destek 

alınarak yapılmıştır. 

Cıvata vida 

somun vb 

malzemeler 

tekerlek 

bağlantıları 

kabuk 

bağlantılıarı 

batarya 

paketi 

bağlantıları 

vs pek çok 

yerde 

kullanılmıştır 

L bağlantı 

sistemi bir 

çok 

bağlantıda 

bize büyük 

bir kolaylık 

sağlamıştır. 
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oluşturduk.Başta 

güvenlik sorunlarına 

sebeiyet verebilecek 

olan birkaç etkeni de 

kaldırdık. 

 

c) Dış Kabuk Üretimi ve Analizleri 

 

Kabuk için tercih ettiğimiz malzeme hem aerodinamik açıdan hem de hafiflik açısından 

bize en uygun olacağını düşündüğümüz karbon fiberdir.Tasarımı tamamen bize ait 

olan kabuğumuzun üretimi için birçok firmayla iletişime geçilmiş olunup en son olarak 

fiyat performans açısından en doğru firmaya karar verilmiştir. 

 

Kabuğumuz için çıkarmış olduğumuz maliyet hesaplaması şu şekildedir. 

 

Ürün Ürün Modeli/Firma 
Adı 

Miktar Birim Fiyat Tutar 

  

Kabuk için 
strafor 

Ham strafor 
231x105x100 

1 10.000,00 
TL 

10.000,00 
TL 

Epoksi 
reçine 

Epoksi Reçine 2 teneke 1.403,03 
TL 

 2.806,06 

Karbon Fiber Karbon Fiber Plaka T: 
3mm 48cmX48cm 

4.220 m2 653,32 TL  5.879,88 

Kalıp Ayırıcı SV06 15 kat araç 
yüzey alanı 
kadar 
(4.220) 

1.500 TL 1.500 TL 

Ekstra ayırcı 
kimyasal 

Ayırıcı macun  4.220 m2 2.000TL 2.000TL 
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3D core 3d core 5mm pet 20 plaka 72 TL 1440 TL 

      toplam 23.625.94TL 

 

 

Kabuk Üretim aşamaları 

 

1.Kabuk için araç şasisine uygun bir tasarım yaptık 

 

2.Fiyat performans açısından hangi malzeme ile üretmemiz gerektiğine karar verdik 

 

3.Kabuğu üretmemiz için gerekli olan kesilmiş işlenmiş strafor için Pazar araştırması 

gerçekleştirdik. 

 

4.Üretici firma ile orta fiyatta anlaşıldıktan sonra üretim için eğitimlerimize ve mentör 

arayışımıza başladık 

 

5.Bizlere mentörlük edecek üniversiteli takımlar ve sanayide profesyonel ustalar 

bulduktan sonra üretim için onayımızı verdik ihtiyaç duyduğumuz malzemelerimizi 

tedarik ettik ve üretime başladık. 

 

   
 

      Şekil 4.c.1 

 

      Üretici firma tarafından örnek olarak yollanmış(eski bir ürümlerine ait) model 
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      Şekil 4.c.2 

Kabuk Üretim Metotları 

 

Yarış kurallarını göz önünde bulundurarak hem güvenli bir sürüş sağlayan hem 

de araca aerodinamik değer katan bir tasarım oluşturduk. Aynı zamanda dış kabuk 

üretiminde kullanacağımız karbon fiber malzemeyle son derece hafif böylelikle 

verimliliği yüksek bir yarış olmasını hedefliyoruz. 

Kabuk üretiminin nasıl olucağına karar vermemiz birçok farklı üniversiteli 

takımla fikir alış verişi yapıldıktan sonra tamamlandı. Görüşmelerimizin ve 

araştırmalarımızın sonucunda maliyetinin düşük olması, kolay ulaşılabilir olması ve 

işlenilebilirliğinin yüksek olması nedeniyle modelin strafor köpük olmasına karar verildi. 

Kabuğun üretim aşamaları şu şekilde olacaktır; 

Strafor köpük kendi tasarımımızla beraber işletmeye gönderilecektir. 

Model işlettikten sonra macun çekilecektir. Yüzey kalitesini arttırmak için macun 

ve zımparayla yüzeydeki pürüzler düzeltilecek ve düzgün bir bitiş sağlamak için yüzey 

boyanacaktır. 

Boya kuruduktan sonra kalıp olarak kullandığımız modelden kabuğu ayırmak 

için yüzey ayırıcı sürülecektir. Yüzey ayırıcı olarak katı yüzey ayırıcı tercih ettik. Bu 15 

kat uygulanacaktır. Uygulanırken önce yüzeye katı yüzey ayırıcı sürülecek ardında 

temiz bir bezle silinecektir. 

Daha sonra yüzeye karbon fiber serilecektir. Üretimin üzerine delikli naylon 

serilecektir. Delikli naylon yüzeye serdiğiniz diğer sarf malzemelerin yüzeyden 

ayrılmasını sağlayacaktır. 

Reçinenin yayılmasını sağlamak amacıyla akış filesi serilecektir. 

Son olarak üretim paketlenecek ve içerisine reçine verilecektir. 
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d) Enerji Tüketimi Hesabı 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1.1Simülasyon parametreleri(10° 

EĞİM) 

Tablo 4.2 Simülasyon parametreleri(5° 

EĞİM) 

 

Parametreler Değerler 

Aracın kütlesi (kg) 400 

Yük (kg) 70 

Toplam kütle, m (kg) 470 

Yuvarlanma direnci, fr 0.0112 

Hava yoğunluğu, 
ρ  (kg/m3) 

1.225 

Hava sürtünme katsayısı, 
Cd 

0.3427 

Araç ön alanı, A (m2) 1.29 

Tekerlek dış çapı (inç) 21.65 

Tekerlek dış çapı (m) 0.55 

Araç istenilen hızı (km/h) 45 

Eğim  10 ° 

Maksimum güç 7437 W 

Maksimum tork 147.3 
Nm 

Gerekli Motor gücü 5 kW 
 

 

Parametreler Değerler 

Aracın kütlesi (kg) 400 

Yük (kg) 70 

Toplam kütle, m (kg) 470 

Yuvarlanma direnci, fr 0.0112 

Hava yoğunluğu, 
ρ  (kg/m3) 

1.225 

Hava sürtünme katsayısı, 
Cd 

0.3427 

Araç ön alanı, A (m2) 1.29 

Tekerlek dış çapı (inç) 21.65 

Tekerlek dış çapı (m) 0.55 

Araç istenilen hızı (km/h) 45 

Eğim  5 ° 

Maksimum güç 4566 

Maksimum tork 90.41 
Nm 

Gerekli Motor gücü 3 kW 
 



11 
 

 

e) Fren Sistemi 

 

 

Aracımızın ön tekerleklerine fren sistemi koymamaya karar verdik.İkili fren 
sistemi oluştururken frenleri arkada tutmak mekanik açıdan bizlere daha fazla 
uygulama kolaylığı sağlıyordu dolayısıyla kullandığımız disk frenleri arka tarafa 
yerleştirmeyi tercih ettik. 
 

İkisi de arka tekerlerde bulunan ikili fren sisteminin detayları şu 
şekildedir: Tekerlerde kullanılan fren diski çapı 22 cm’dir. Disk kalınlığı 3mm’dir. 
Kampana sistem kullanılmamıştır. 

 
 

                          
 
   Şekil 4.e.1    Şekil 4.e.2 
 

       
 
 
  Şekil 4.e.3      Şekil 4.e 
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f) Roll Bar ve Roll Cage 

 

Yarış esnasında sürücünün güvenliği ve olası bir kaza durumunu en az hasarla 

atlatmak için ilk olarak etraflıca bir araştırma yapıldı. Ardından hem aracın şasi 

sistemine hem de kabuk formuna engel olmayacak şekilde güvenlik zafiyetini ortandan 

kaldıracak birbiriyle uyumlu 3 mm et kalınlığına sahip uygun alüminyum borular 

seçildikten sonra şekil verilmesi için sanayiye gönderildi.  

Malzemeleri satın alınmış olan ancak şu anda üretim aşaması tamamlanmadığı 

için roll bar ve roll cage resimleri mevcut değildir.Fakat Fusion ortamında 

tasarladığımız modeller Şekil 4.f.3. ve Şekil 4.f.4. de gösterilmektedir. 

  

      

 

Şekil 4.f.1. ve Şekil 4.f.2. Malzeme seçme aşaması görüntüsü 
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Şekil 4.f.3. Roll bar ve roll cage teknik tasarımı 

 

Şekil 4.f.4. Roll bar ve roll cage teknik tasarımı 
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Sağlam olması için direkt şaseye tutturmak yerine Şekil 4.f.1. deki 

malzemelerden bir taban yapılmıştır ve bu taban şaseye kaynakla birleştirilecektir. 

Hem şasenin hem roll bar- roll cage in alüminyum malzemeden olması sebebiyle en 

doğru ve sağlam birleştirme yönteminin Argon kaynak olduğuna karar verildi. 

Roll bar- roll cage et kalınlığı 3mm çap 33 mm(h/t<20 kuralına göre) 

oluşturulmuştur. Hem daha hafif hem daha kolay bükülebilir olabilmesi için kalınlıkları 

minimum düzeyde tutarken aynı zamanda dayanıklılıktan taviz vermeyerek bu karara 

varıldı. 

Roll bar direksiyon sisteminin 5cm yukarısında olup sürücünün kask hizasının 

üstüne kalmaktadır. Roll bar ve roll cage için kullanılan profiller şaseye bağlandığı 

yerden itibaren, tüm gövde ve baş kısmına gelen büküm yerleri tek parça olacaktır. 

Roll bar üzerinde emniyet kemeri için teknik tasarım kılavuzunda verilen ve emniyet 

kemeri bilgi notunda yer alan uyarılar doğrultusunda bir ekleme yapılacaktır. Rol bar 

50 cm den uzun olduğu için şekil 4.f.3. deki tasarımda olduğu gibi ek iki parçayla 4 

noktadan olmak üzere desteklenecektir. 

 

Hmin 5cm 

h1 42cm 

h2 80cm 

L 64cm 

b 4cm 

e1 30cm 

e 32cm 
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g) Maliyet Hesabı 

 

Aracın yapımı sürecinde satın alınan ürünler ve yapılan harcamalar aşağıdaki 

tabloda ürün miktarı ve birim fiyatları ile beraber verilmiştir. Tabloda da görüldüğü 

üzere Birinci Hazırlık Desteği ile temin edilen ürünler ayrıca belirtilmiştir. 

Ürün Ürün Modeli/Firma 

Adı 

Miktar Birim Fiyat Tutar 

Buzzer RoboKolik 12V 

Aktif Devreli 

Buzzer 12Mm 

2 8,99 TL 17,98 TL  

Soğutma Amaçlı Fan Class DC 12V Fan 

50 x 50 x 10 mm 

4 20,00 TL 80,00 TL 

Korna SEGER 50F 12 V, 

480 HZ BÜYÜK 

BOY KALIN SES 

1 31,28 TL 31,28 TL 

Palet switch Orta Boy Uzun 

Palet Mikro Switch 

Bakay Elektronik 

2 10,00 TL 20,00 TL  

Far Gürler BA9S LED 

Ampül Mini Tek 

Duylu Geri 

2400LM 12V 2 

Adet Beyaz 

1 65,25 TL 65,25 TL 

Kağıt bant Dayson 

Maskeleme Kağıt 

Bant 36X35 

1 14,49 TL 14,49 TL 

Güçlü çift taraflı bant 3M 03616 Akrilik 

Ultra Güçlü Çift 

Taraflı Bant 

(22mm X 4,6 m) 

1 58,88 TL 58,88 TL 

Acil stop butonu Emas Acil Stop 

Mantar 40Mm 

Emergency Etiketli 

B200E-E 

3 35,00 TL 105,00 TL  
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Potansiyometre 10K 3590 Potans 

Çok Turlu 

2 18.97 TL 37,94 TL 

Proximity sensörü Endüktif PNP 

Proximity Sensör 

LJ12A3-4-Z/BY 

2 22.56 TL 45,12 TL 

Toggle switch DC152 On / Off 

Toggle Anahtar 

5 7.69 TL 38,45 TL 

Push Buton DC180 Push 

Buton 

2 3.32 TL 6,64 TL 

2 pin klemens 2 Pin 7.62mm Dişi 

Geçmeli Yeşil 

Klemens 

3 1.31 TL 3,93 TL 

3 pin klemens 3 Pin 7.62mm Dişi 

Geçmeli Yeşil 

Klemens 

3 1.96 TL 5,88 TL 

4 pin klemens 4 Pin 7.62mm Dişi 

Geçmeli Yeşil 

Klemens 

3 2.61 TL 7,83 TL 

22awg kablo Çok Damarlı 

Montaj Kablosu 

22AWG 25 Metre 

Gri 

1 27.69 TL 27.69 TL 

direnc.net kargo ücreti    10,65 TL 10,65 TL 

DC-DC converter Mean Well SD-

350C-12 Tek 

Çıkış 36-72 V 

Giriş 12V Çıkış 

350W DC-DC 

Converter 

1 924,81 TL 924,81 TL 

Elektrik bandı Globe 5 Li Renkli 

Elektrik İzolasyon 

Bandı 

1 13,88 TL 13,88 TL 

1mm makaron 2m WOER 1mm 

Siyah Daralan 

Makaron 

2 0,67 TL 134 TL 
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1.5mm makaron 2m WOER 1,5mm 

Siyah Daralan 

Makaron 

2 0,74 TL 1,48 TL 

2mm makaron 2m WOER 2mm 

Siyah Daralan 

Makaron 

2 0,84 TL 1,68 TL 

2.5mm makaron 2m WOER 2,5mm 

Siyah Daralan 

Makaron 

2 1,11 TL 2.22 TL  

Voltaj düşürücü - step down LM2596 Ayarlı 

Güç Kaynağı 

Power Modül 

2 8,55 TL 17,1 TL 

Voltaj yükseltici - step up  XL6009 4A 

Ayarlanabilir Step 

Up Boost Voltaj 

Regülatör Kartı 

2 14,08 TL 28,16 TL 

Kablo bağı Kablo Bağı & 

Plastik Cırt 

Kelepçe 100 Adet 

(Paket) 

1 4,50 TL 4,50 TL 

Kartal Otomasyon Kargo       9,99 TL 

Stop Lambası NEON LED 

HAMBURGER 

STOP LAMBASI - 

12V 

2 99,90 TL 199,80 TL 

N11 Kargo       10,90 TL 

12awg kablo 12AWG 1m 

Kırmızı / 1m Siyah 

Silikon Kablo 

5 43,01 TL 219,15 TL 

22awg siyah kablo Montaj Kablosu 

Rulosu - 15mt, 

Çok Damar, Siyah 

1 9.44 TL 9.44 TL 

22awg kırmızı kablo Montaj Kablosu 

Rulosu - 15mt, 

1 9.44 TL 9.44 TL 
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Çok Damar, 

Kırmızı 

22awg sarı kablo Montaj Kablosu 

Rulosu - 15mt, 

Çok Damar, Sarı 

1 9.44 TL 9.44 TL 

22awg yeşil kablo Montaj Kablosu 

Rulosu - 15mt, 

Çok Damar, Yeşil 

1 9.44 TL 9.44 TL 

Schield'lı kablo 2x2x0,22mm² 

LI2Y(St)CY (RS 

485) Haberleşme 

Kablosu 

10 9,75 TL+ 

%18KDV 

97,50 TL + 

17,54 TL 

(KDV) + 

28,00 TL 

(Kargo 

Ücreti) = 

143,00 TL 

Koltuk Sparco Sprint 

Koltuk 

1 2.547,37 TL 

+ 457,63 TL 

(KDV) 

3.000,00 

TL 

Kurye Online Moto Kurye 

Dağıtım Şirketi 

1 90,00 TL 90,00 TL 

Isıya Dayanıklı Boya Keen Isıya 

Dayanıklı Boya 

1 45,00 TL 45,00 TL 

     

Jant  Taraş Taşıt 

Araçları Ticaret 

A.Ş. 

4 296,6102 TL 

+ 213,56 TL 

(KDV) 

1.400,00 

TL 

Batarya Kutusu 2mm Alüminyum 

ve Lazer Kesimi 

1 708,00 TL 708,00 TL 

Çelik Çekme Boru 6,5 kg Gül Demir Çelik 

Metal Ürünleri 

1 90,00 TL 90,00 TL 

Arka Fren Merkezi Set Yuki Motorlu 

Araçlar İmar ve 

Satış A.Ş. 

1 400,6780 TL 

+ KDV 600,53TL 
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Ön Fren Diski Yuki Motorlu 

Araçlar İmar ve 

Satış A.Ş. 

2 67,7966 TL 

+ KDV 

Diferansiyel Bağlantı Sistemi Yuki Motorlu 

Araçlar İmar ve 

Satış A.Ş. 

1 250,00 TL 250,00 TL 

1.5mm Alüminyum Profil 1.5mm Alüminyum 

Profil 

6 70,00 TL 420,00 TL 

2mm Alüminyum Profil 2mm Alüminyum 

Profil 

6 36,66 TL 220,00 TL 

Tabloya ait yukarıda kalan bölüm Birinci Hazırlık Desteği ile temin edilmiştir. 

     

Kabuk için strafor Ham strafor 
231x105x100 

1 10.000,00 
TL 

10.000,00 TL 

Epoksi reçine Epoksi Reçine 2 
teneke 

1.403,03 
TL 

 2.806,06 

Karbon Fiber Karbon Fiber Plaka 
T: 3mm 
48cmX48cm 

4.220 
m2 

653,32 
TL 

 5.879,88 

Kalıp Ayırıcı SV06 15 kat 
araç 
yüzey 
alanı 
kadar 
(4.220) 

1.500 TL 1.500 TL 

Ekstra ayırcı kimyasal Ayırıcı macun  4.220 
m2 

2.000TL 2.000TL 
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3D core 3d core 5mm pet 20 
plaka 

72 TL 1440 TL 

     

Batarya paketi  20SMJ1 59.5Ah 

Batarya Paketi  

1 18.288,783 

TL + 

3.291,98 TL 

(KDV) 

21.580,76 

TL 

Motor ve Motor Sürücü (Kit) Motor ve Motor 

Sürücü (Kit) 

1 5.719,55 TL 5.719,55 

TL 

     

Arduino Arduino uno 1 220,00 TL 220,00TL 

Ultrasonik sensör Su Geçirmez 

Ultrasonik Sensör 

1 44,25 TL 44,25 TL 

Telemetri Telemetri 1  3.500,00 

TL 

Smps Smps 1  6.500,00 

TL 

BMS SMD kapasite BMS smd kapasite   100,00 TL 

BMS SMD Direnç BMS SMD Direnç   300,00 TL 

AKS SMD kapasite AKS SMD kapasite   50,00 TL 

AKS SMD Direnç  AKS SMD Direnç    70,00 TL 

'1206_Led '1206_Led   5,93 TL 

'OPTOISOLATOR 5KV 

TRANS 4SMD 

'OPTOISOLATOR 

5KV TRANS 4SMD 

30 1,10 TL 33,00 TL 

12 V Kombi Kartı Rölesi - 

ALDP112 

12 V Kombi Kartı 

Rölesi - ALDP112 

4 5,90 TL 23,60 TL 

JQ1P-12V (12V) / Nais 

Röle(ALQ112A01) 

ALQ112A01 2 11,94 TL 23,88 TL 
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(PCH112D2-WG-12V) 

10A.12V (5Pin) 

 

 

Q Port Q-DB37MM 37 Pin 

Erkek Erkek D-Sub 3 Mt 

Kablo 

'BOXHEADER_37P 1 80,05 TL 80,05 TL 

FZT690B 'SOT-223 FZT690B 'SOT-223 25 6,54 TL 163,48 TL 

Through Hole 10watts CW010330R0JE73 45 11,63 TL 523,55 TL 

BSS123 BSS123N H6433 5 3,48 TL 20,86 TL 

Mikrodenetleyici STM32F358VCT6 6 30,00 TL 180,00 TL 

SN65HVD230D SN65HVD230D 1 35,00 TL 35,00 TL 

RESET_SWITCH  MOMENTARY-

SWITCH-SPST-

SMD-6.0X3.5MM 

1 4,50 TL 4,50 TL 

BLM31KN601BH1L BLM31KN601BH1L 1 2,78 TL 3,78 TL 

ADTSM62RVTR ADTSM62RVTR 1 3,88 TL 3,88 TL 

CRYSTAL-16MHZPTH-

HC49US 8MHz 

CRYSTAL-

16MHZPTH-

HC49US 8MHz 

1 4,32 TL 4,32 TL 

 

 

Tabloda miktarları ve fiyatlarıyla açıkça belirtilmiş ürünlerin fotoğrafları bu linkten 

görüntülenebilir: 

https://docs.google.com/presentation/d/1WdUkcdDwDQTyQkvfL1sKboervu-

EFH4mR5m945Cihw4/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 



22 
 

5. DİREKSİYON SİSTEMİ 

 

Gerekli manevraları konforlu bir şekilde yapabilmesi için ön tekerlekler sağa ve 

sola olmak üzere tavsiye edildiği gibi 35 derce dönme açısına sahiptir. Direksiyon 

sisteminde sağlam olması amacıyla çelik malzeme kullanılmıştır. Dönüş sırasında 

tekerleklerle gövde arasında yaklaşık 3-4cm boşluk kalmaktadır.CAD dosyası Linki ek 

olarak bulunmaktadır. 

 

 

 

https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/56320ea9-a476-4bd9-

a870-8c4533c4acec?region=US&response-content-

disposition=attachment%3Bfilename%3D%22direksiyon_sistemi.stp%22 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/56320ea9-a476-4bd9-a870-8c4533c4acec?region=US&response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22direksiyon_sistemi.stp%22
https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/56320ea9-a476-4bd9-a870-8c4533c4acec?region=US&response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22direksiyon_sistemi.stp%22
https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/56320ea9-a476-4bd9-a870-8c4533c4acec?region=US&response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22direksiyon_sistemi.stp%22
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6. KAPI MEKANİZMASI 

 

Kapı mekanizması için kullandığımız malzeme aracığımızın kabuğunu da oluşturan 
karbonfiberdir. Kabuk ile birlikte üretilen kapımız kabuk üzerinden kesilerek alınmış 
böylelikle hem aerodinamik açıdan hem de hafiflik açısından aracımıza büyük bir 
avantaj sağlamıştır.Kapılarımız için gerekli olan malzemeler 

  

 

1. Anahtarlı kilit sistemi 

2. 2 menteşe sistemi 

3. Özel üretilmiş iç ve dış kapı kolları 

4. Kabuk ve kapı yapısına uygun şekilde kesilmiş pleksi cam 

Kapı kesit kalınlığımız: 1.1mm dir 

 

      Şekil 6.1 
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Her bir parçanın ve kapını stp modeli 

https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/1dcbaa21-810e-4dad-
aecc-cc03b0f6e61b?region=US&response-content-
disposition=attachment%3Bfilename%3D%22kap%C4%B1.stp%22 

kilit:  https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/c1e83c88-0de3-
410b-82e8-eceeabff2375?region=US&response-content-
disposition=attachment%3Bfilename%3D%22kilit.stp%22 

kulp: https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/57065c64-0f04-
42fd-99d6-e5f737286f85?region=US&response-content-
disposition=attachment%3Bfilename%3D%22kap%C4%B1kolu.stp%22 

 

 

Araç üzerinde gösterimi; 

https://a360.co/37lhnUV 

 

     Şekil 6.2 

 

3) Aracımızın her iki yana açılabilen özel ve şık tasarıma sahip 2 kapısı 
bulunmaktadır. Bu iki kapının boyutları birbirleriyle aynıdır. Kapı açıklığından 
50cmX80cm ölçülerinde bir çerçeve geçebilecek uygun bir kapı modeli hazırlanmıştır.  

Her iki kapı da araç gövdesine iki noktadan menteşelidir. Araç tasarımına uygun 
olacak şekilde ve kapıların bağlantı noktalarının oldukça sağlam ve efektif olduğunu 
düşündüğümüz bölgeleri menteşe noktaları olarak belirledik. Ayrıca uzunlukların 
hesaplanmasında estetiksel nedenlerden ötürü altın orana yakınlık da gözlemlenmiştir. 
Yapılan hesaplamalar ve ölçümler model üzerinde gösterilmektedir.  

Her iki kapı ve araç gövdesi arasında sızdırmazlık elemanı silikon 
kullanılmaktadır. Tasarladığımız anahtarlı kilit sistemi sayesinde kapıları 
kilitleyebilmekteyiz.  

https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/1dcbaa21-810e-4dad-aecc-cc03b0f6e61b?region=US&response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22kap%C4%B1.stp%22
https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/1dcbaa21-810e-4dad-aecc-cc03b0f6e61b?region=US&response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22kap%C4%B1.stp%22
https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/1dcbaa21-810e-4dad-aecc-cc03b0f6e61b?region=US&response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22kap%C4%B1.stp%22
https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/c1e83c88-0de3-410b-82e8-eceeabff2375?region=US&response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22kilit.stp%22
https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/c1e83c88-0de3-410b-82e8-eceeabff2375?region=US&response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22kilit.stp%22
https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/c1e83c88-0de3-410b-82e8-eceeabff2375?region=US&response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22kilit.stp%22
https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/57065c64-0f04-42fd-99d6-e5f737286f85?region=US&response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22kap%C4%B1kolu.stp%22
https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/57065c64-0f04-42fd-99d6-e5f737286f85?region=US&response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22kap%C4%B1kolu.stp%22
https://developer.api.autodesk.com/oss/v2/signedresources/57065c64-0f04-42fd-99d6-e5f737286f85?region=US&response-content-disposition=attachment%3Bfilename%3D%22kap%C4%B1kolu.stp%22
https://a360.co/37lhnUV
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Bu anahtar kullanılmadan kapı kolu kullanılarak dahi kapılar açılmamaktadır. 
Özel olarak üretilen iç ve dış kapı kolları ile kilidi açılan kapılar açılabilmektedir. Ayrıca 
kapıların herhangi bir müdahale olmaksızın sadece itilerek de kapanabilmesi için bir 
sistem de hayata geçirilmiştir. Bu sayede olası bir güvenlik sorununun önüne geçmiş 
bulunmaktayız. Kapılar kapalı olduğu sürece 1 mm kalınlığında herhangi bir cisim kapı 
ile gövde arasından geçememektedir.  

 

7. MOTOR 

 

Motor üretimi konusunda yeterli mühendislik bilgisine sahip olmamamız ve bu 

seviyede yüksek mühendislik gerektirecek bir çalışmada bize yol gösterip destek 

olacak bir mentorümüzün olmaması nedeniyle motorun hazır alınmasına karar verirdik. 

Motor türünün belirlenmesi, motor parametrelerinin hesabı, motor boyutlarının 

hesaplanması ve belirlenmesi, araç ve motor moment-hız eğrilerinin belirlenmesi 

başlıklarının detayları aşağıda belirttiğimiz gibidir; 

7.1.Motor Türünün Belirlenmesi 

Motor seçimi sürecinde, karmaşık güç elektriği uygulamalarına girmek 

istemediğimiz için AC motor kullanımı düşünülmedik ve direkt DC motor çeşitlerini 

karşılaştırılmaya başladık. Araştırmalar sonucu fırçalı motorların eski teknoloji olmakla 

beraber bakımının ve bozulma oranının fırçasız motorlara göre daha fazla olduğunu 

gördük. Komütatör ve karbon fırçalar eskiyip arızalanma ihtimaline karşın fırçasız DC 

motor alma kararı verdik. 

7.2. Motor Parametrelerinin Hesaplanması ve Belirlenmesi 

Motor gücünün ve ana gereksinimlerin belirlenebilmesi için araca etkiyen kuvvet 

bileşenlerinin hesaplanması gerekmektedir. Motorun en zor koşullar altında aracı 

güvenli bir şekilde harekete geçirebilmesi için, maksimum sürtünmeler göz önüne 

alarak yapılmalıdır. Şekil 1.1’de eğimli bir yolda araç üzerine düşen kuvvetler 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.1Eğimli yolda araç düşen kuvvetler 

Araç modelinin ilk adımı olarak çekiş kuvvetinin formülü; 
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Fxf = Fr+Fi+Fa+Fiv 

 

Sürtünme direnci, araç tekerlek sürtünmesi tarafından oluşturulmaktadır ; 

 

Fr= frmg 

Hava içinde hareket eden araç üzerindeki sürtünme aerodinamik direnç kuvvetini 

oluşturur. Bu kuvvet, ön yüzey alanı (A), hava sürtünme katsayısı (Cd), hava yoğunluğu 

(ρ) ve araç hızının karesi (v) ile orantılıdır. 

𝐹a =
1

2
𝜌𝐴𝐶𝑑𝑣2  

Tırmanma kuvveti, yokuş aşağı hareket durumunda negatif değer alır; 

𝐹i = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 

 

Hızın değişimi durumunda, araç ivmelenmek için ekstra kuvvete ihtiyaç duyar. Aracın 

yavaşlaması durumunda bu kuvvet negatif olacaktır; 

𝐹iv= 𝑚𝑎 
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Şekil 7.2 İstanbul F1 pisti için yol ve eğim bilgileri 
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Tablo 7.1 Simülasyon parametreleri(5° EĞİM) 

Parametreler Değerler 

Aracın kütlesi (kg) 400 

Yük (kg) 70 

Toplam kütle, m (kg) 470 

Yuvarlanma direnci, fr 0.0112 

Hava yoğunluğu, ρ  

(kg/m3) 

1.225 

Hava sürtünme katsayısı, 

Cd 

0.3427 

Araç ön alanı, A (m2) 1.29 

Tekerlek dış çapı (inç) 21.65 

Tekerlek dış çapı (m) 0.55 

Araç istenilen hızı (km/h) 45 

Eğim  5 ° 

Maksimum güç 4566 

Maksimum tork 90.41 Nm 

Gerekli Motor gücü 3 kW 

 

İstenilen parametreler işleme alındığında 5 derece eğimli yol için 3 kw’lık motor 

ve 10 derece eğimli yol için 5 kw’lık motor istenilen hız ve tork değerine ulaşmak için 

gereklidir. Pistin ortalama eğimi %3.3 olduğu için istenilen güç değerinde motor 

seçilerek batarya gerilimi ve akımı ayarlanmalıdır. 

Gerekli pist parametrelerine göre ve aracımızda istenilen 50 km’sa hıza göre  

motorumuz 72 V , 3000W, maksimum tork ihtiyacı olarak 50 Nm belirlenmiştir. 
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7.3.Motor boyutunun hesaplanması ve belirlenmesi 

Motor boyutları Fusion ortamında oluşturulan 3D şase tasarımında motor için 

ayrılan alana göre belirlenmiştir. 

Motor boyu = 22,5 cm 

Motor çapı = 15 cm 

 Sonuç olarak aracımızın şase bölümünde motor için ayrılan bölüm ölçüleri 

aldığımız motorun uzunluk ölçülerine uymaktadır. 

 

 

 

Şekil 7.3 Motor uzunluk ölçüleri 
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Şekil 7.4 Motor uzunluk ölçüleri fotoğrafları 
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Yukarıda belirlediğimiz güç, tork, hız değerlerine ve boyuta göre satın aldığımız 

motor; 

SIAEECOSYS model 72 V 3000 W 4600 RPM(devir/sn) sabit mıknatıslı fırçasız DC 

motor. 

Satın alınan motor özellikleri; 

Nominal GÜÇ = 3000W 

Maksimum GÜÇ = 5200 W  

Anma gerilimi = 72 V 

Maksimum hız = 45 km/sa 

Anma torku = 10.3Nm 

Anma akımı = 58 A  

Tepe torku =  41 Nm 

Motor verimlilik = %83  

 

 

 

7.4.Araç ve motor moment-hız doğrularının belirlenmesi 

 

ŞEKİL 7.5  MOTOR RPM- VERİMLİLİK GRAFİĞİ 
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8. MOTOR SÜRÜCÜSÜ 

 

Kit olarak hazır aldığımız motorun yanında motor sürücü beraber gelmiştir. 

Sistemlerin birbirine uygunluğu satın alım öncesi farklı kaynaklardan teyit edilmiş olup 

sonrasında satın alım gerçekleşmiştir. Tablo 8.1 de de görüleceği üzere bütün çıkış 

kablolarının yerleri belirtilmiş olup motrumuz üzerinde çalışır vaziyette oluşu test 

edilmiştir. Aşağıda motor sürücümüze ait talep edilen bütün özellikleri bulabilirsiniz. 

 

Bldc Fırçasız Motor Sürücü; 

Koruma seviyesi: IP55 

Tür: Fırçasız motor sürücü 

Anahtar Voltajı: 0.8-3.6V 

Voltaj:  60/72V 

Malzeme: Alüminyum 

Brake: Low & High brake 

Ağırlık: 2.45 kg 

Güç: 3000W 

Boyut ölçüleri:   30.3 X 12.7 X 7.5 cm 

Brüt ağırlık: 4.0 kg 
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   Şekil 8.1 Motor Sürücü Ölçüleri ve Genel Görünüşü 

 
    Şekil 8.2 Motor Sürücü Teknik Görseli 
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1)Motordaki kendi 

renkleriyle eşleşen sarı 

yeşil mavi kablolarla 

bağlanır. 

 

8) Siyah Gri Otomatik 

Çalışma 

2)Kırmızı (+) siyah (-) 

Batarya Kabloları 

9) Mavi Beyaz         

Yumuşak Kalkış: bağla    

Sert Kalkış: bağlantıyı kes 

3) Motordaki pembe sarı 

siyah yeşil mavi kabloları 

olan konektöre bağlanır. 

10) Siyah(GND) 

Beyaz(güç kesme) Güç 

kesme kablosu 

4) Turuncu(5V+) 

Mor(sinyal) Siyah(GND)  

Gaz Kelebeği/Gaz pedalı 

11) Alarm 

5) Kırmızı Güç Anahtarı 12) Yeşil Hız Göstergesi 

6) Siyah(düşük seviye 

kesme) Mavi(tam tersi) 

Beyaz(GND) Vites 

Bağlantı Kabloları 

13) Sarı Beyaz Yüksek 

Seviye Kesme 

7) Kahverengi Hız 

Bağlantı Kablosu 

14) Uyarı Lambası 
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9. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)  

 

9.1.DEVRE TASARIMI  

 

Tasarlanması amaçlanan BYS STM32F303VB denetleyici aracılığıyla batarya 

paketimizde bulunan 20 seri pilden gelen verileri değerlendirerek işlem yapacaktır. 

Hücre gerilim verilerini , hücre sıcaklık verilerini değerlendirecek ve bataryada 

bulunan soğutma fanları, ana kesici görevi yapan kontaktörü,  alarm rölelerini kontrol 

etmesi hedeflenmiştir. Yarış kurallarında geçen; 

“Sıcaklık göstergesi bir uyarı flaşörüne elektriksel olarak bağlanmalıdır. Batarya 

sıcaklığı kritik sıcaklık değerine ulaştığında flaşör sesli uyarı vermelidir. Sesli uyarı 80 

dB olarak 2 m mesafeden duyulacak şekilde olmalıdır. Ayrıca, batarya grubunun 

sistemle elektriksel bağlantısı otomatik bir koruma sistemi tarafından kesilmelidir. Sesli 

uyarı sisteminin aktive edilme sıcaklığı ile sistemin kapanma sıcaklığı arasında test 

yapmaya izin verecek bir aralık sağlanmalıdır. İdeal koşullarda, 55 ̊ C’de sistemin uyarı 

vermesi ve 70 ˚C’de de sistemin kendini kapatması istenmektedir. Ancak sensörün 

batarya paketi içindeki konumu ya da batarya paketleme tekniği sebebiyle bu değerler, 

sıcaklık aralığı 15 ˚C sabit kalma koşuluyla değişkenlik gösterebilir ” maddelerinin 

birebir uygulaması amaçlanmıştır. Devre tasarım çizimleri Altium Programında, yazılım 

ve pin konfigürasyonları STM32CubeIDE programında yapılmıştır. 
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Şekil 9.1.1. STM32F303VB pin konfigürasyonları 

9.1.1. Hücre Gerilimlerini Okuma Tasarımı 

 

Seri pil gerilimleri dirençler kullanılarak gerilim bölücü yapılmıştır. Denetleyicinin ADC 

pinlerinin okuyabileceği aralıkta 3 V’ a düşürülmüştür. ADC pininden okuyacağımız 

değer bitsel formatta olacağı için değeri matematiksel formüllerle gerçek gerilim 

değerine dönüştürme  işlemi yapılır. 

 

𝑉𝐷𝐷𝐴 = 3.3 ×
𝑉𝑅𝐸𝐹𝐼𝑁−𝐶𝐴𝐿

𝑉𝑅𝐸𝐹𝐼𝑁−𝐷𝐴𝑇𝐴
 

 

𝑉𝐴𝐷𝐶 = 𝑉𝐷𝐷𝐴 ×
𝐴𝐷𝐶−𝐷𝑎𝑡𝑎

2𝑛 − 1
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Şekil 9.1.2. Hücrelerin gerilim bölücü devresi  

9.1.2. BYS Pasif Hücre Dengeleme Tasarımı : 

 

Pasif dengeleme işleminde anahtarlama işlemini görecek elaman FZT690B transistörü 

olarak belirlendi. FZT690B transistör özellikleri; 

- VCE arası maksimum  45V(DC) gerilim 

- IC akımı maksimum 3 amper 

- PD  gücü 3 Watt   

Denetleyici ile izolasyon sağlamak için PC817 optokuplör kullanılmıştır. Harcama 

direnci olarak 7.8 ohm 5W dirençler  transistörlerin emiter ve kollektör aralarına eklendi. 

Harcama esnasında hesaplanan 0,53 ve 0,38 amper aralığında hücrelerden geçecek 

akım hesaplanarak dirençlerin 5 watt olması uygun görüldü. 560kΩ direnci diğer 

harcama sütunları arasından fazla akım çekmesini engellemek için kullanıldı. Bu 

sayede optokuplörlerin koruması sağlandı.  
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Şekil 9.1.3. BYS pasif dengeleme topoloji tasarımı 

 

 

 

 

 

 

9.1.3. Denetleyici ve Ara bileşenler Tasarımı  

 

Şekil 1.3’te görüldüğü gibi STM32F303VB denetleyicisinin pin konfigürasyonları 

yapılmıştır. Tasarımda denetleyici beslemeleri ve ADC okuması için Vref bacağı 

beslemeleri sağlanmıştır. Clock konfigürasyonlarında harici osilatör seçilerek 8 Mhz 

ayarlanmıştır. 3 adet röle tasarımı ; 

-Sıcaklık sensöründen okunan değerlerin ortalaması 35 dereceyi geçince bataryada 

bulunan fanlar çalıştırılır. 

-Sıcaklık sensöründen okunan değerlerin ortalaması 55 dereceyi geçince CAN BUS 

iletişim protokolüyle sürücü ekranına uyarı verir ve alarm sirenini çalıştırır. 
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-Sıcaklık sensöründen okunan değer ortalaması 70 dereceyi geçince ve bataryada 

belirlenen alt gerilim ve üst gerilim limiti aşılınca kontaktör rölesine sinyal verilerek 

aracın tüm enerjisi kesilir. 

 

 

Şekil 9.1.4. BYS denetleyici ve röle tasarımları  

 

 

 

 

9.1.4. BYS Kartını Besleme Tasarımı  

 

Batarya paketi ile BYS arasında 37 pinli D-Sub kablosu bulunmaktadır. Kablodan 

hücre gerilimlerini, hücre sıcaklıklarını, fanların röle bağlantıları, alarm röle bağlantıları, 

kontaktör röle bağlantıları, BYS besleme bağlantıları bulunmaktadır. Besleme 

enerjisini 12 V bataryadan almaktadır. Batarya paketinden BYS’ye 12V enerji 

verilmektedir. LM7805 lineer voltaj regülatörü ve LD1117 lineer voltaj regülatörü ile 3.3 

V düşürülüp gerekli besleme bağlantıları yapılmıştır. 
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 Şekil 9.1.5. BYS besleme devresi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.DENGELEME YÖNTEMİ   

 

BYS dengeleme topolojisi olarak, Aktif dengeleme ve Pasif dengeleme olarak ikiye 

ayrılır. Dengeleme işleminde amaç şarj ve deşarj işlemi yaparak hücrelerin aynı gerilim 

seviyesinde dengeli şekilde tutmaktır. 
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Şekil 9.2.1. BYS dengeleme topolojileri 

 

BYS pasif dengeleme yöntemi kullanılması amaçlanmıştır. Pasif dengeleme topoloji 

mantığı gerilimi yüksek olan hücreleri hesaplanan direnç vasıtasıyla harcayarak, 

batarya hücrelerinin ortalama gerilim seviyesine getirmektir. Pasif dengeleme işlemi 

ucuzluğu yönünden tercih edilmiştir. 

Şekil 9.2.2. BYS pasif dengeleme algoritması 
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9.3. KONTROL ALGORİTMASI  

 

 Kontrol algoritması aşağıda sıra ile anlatılmıştır. 

 

1. Kontağa +24 V ver ve sistemi çalıştır. 

2. Batarya hücrelerinin gerilim ve sıcaklık değerlerini oku. 

3. Ana sıcaklık sensörü verisi 35℃ ulaştığında hava soğutma sistemini çalıştır. 

4. Ana sıcaklık sensörü verisi 55℃ ulaştığında uyarı sirenrölesine tetik ver. 

5. Ana sıcaklık sensörğ verisi 70℃ ualaştığında sistemin tüm enerjisini kes. 

6. Hücrelerin ortalama gerilim değerini belirle. 

7. Ortalamanın altında kalan hücrelerin bulunduğu anahtara tetik ver harcanmaya 

başlasın. 

8. 300 ms bekle ve anahtarlamayı kapat. 

9. İstenilen verileri Araç kontrol sistemine gönder. 

10. Batarya hücrelerinin gerilim ve sıcaklık değerlerini oku.( 2.madde) 

 

 
Şekil3.1.Ana sıcaklık sensörüne(temp4) yazılan kontrol yazılımı 
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9.4. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI 

  

 

Harcama direnci olarak seçtiğimiz 3.3 ohm direnç üzerinden geçen akım ve gerilim 

değerleri aşağıdaki simülasyonda verilmiştir. 

 

 

9.4.1. Harcama devresi simülasyonu 
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Gerilim bölücü için hesapladığımız dirençler simülasyonda 4.2 V pil gerilimini 3 V 

gerilime dönüştürmüştür. 

  

 

 

9.4.2. Gerilim bölücü simülasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

9.5. BASKI DEVRE ÇALIŞMALARI  

 

Devremizin PCB tasarımını Altium programında üniversiteli abilerimizden öğrenerek, 

yardım alarak yaptık. 

 

 

Şekil 9. 5.1. PCB Tasarımı üst ve alt yol görünüşü 
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Şekil 9.5.2. PCB üstten görünümü 

Devremizin PCB üretimini yurtdışında JLCPCB firmasına yaptırdık. 

 

 

9.5.3. PCB üstten görünüm 
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9.5.4.PCB alttan görünüm 

 

 

 

9.6. ÜRETİM ÇALIŞMALARI  

 

 

Şekil 9.6.1. Devremizin lehimleme işlemi bittikten sonraki hali 

 

Batarya yönetim sistemi gerilim, sıcaklık ve diğer verileri takip etmek için STM Studio 

arayüzünü kullandık. 
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Şekil 9.6.2. ADC’ den gerilim verilerinin okunması ve STM debug ekranında 

gösterilmesi 

 

 

Şekil 9.6.3. ADC’ den sıcaklık verilerinin okunması ve ekranda gösterilmesi 
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Şekil 9.6.4. Batarya yönetim sisteminin hücreleri dengeleme işlemi  

 

 

 

 

 

10. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ  

 

Sistem gereksinimleri doğrultusunda en uygun güç kaynağı teknolojisi seçimi yapılma 
öngörülmüştür. Uygun teknolojinin belirlenmesinde rol alan başlıca faktörler 
aşağıdaki gibidir: 
 

a.Maliyet 
b.Ağırlık ve alan 
c.Ne kadar ısı açığa çıkacak ve bunun için gerekli soğutucu sistem yapısı. 
d.Ne tür kaynakla sistem beslenecek 
e.Yük devresinin gürültü toleransı  
f.Güç kaynağından kaç farklı gerilim seviyesinde çıkış yapılacak ve bunları 

karakteristikleri  
g.Projenin tamamlanması için izin verilen süre. 
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Bu faktörler göz önünde bulundurularak cihaz hazır alınmıştır. Özellikleri aşağıda 
belirtildiği gibidir. 

84 V-72 V çıkışlı bataryalara uygun elektrikli bisiklet şarj aleti olarak aldığımız 
SMPS 5A akım sağlamaktadır. 

Bataryayı tamamen şarj etme süresi 4.5 - 5 saattir. 
Cihaz 3 modda çalışmaktadır: CC (sabit akım), CV (sabit gerilim), Stop modu. 
CC modda sabit akım verilerek batarya şarj edilmektedir. CV modda gerilimi 

sabitleyerek akım kontrolünü bırakmaktadır. Stop modu acil durumlarda kesintiyi 
sağlamaktadır. 
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11. BATARYA PAKETLENMESİ   

 

 

a.1)Hücrelerin veya Akülerin Çeşidi 

Batarya paketini oluşturan 18650 Li-ion piller Silindirik biçimde olup paket içerisinde 

dikdörtgenler prizması oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. 

 

  Şekil 11.1 

a.2)Elektrokimyasal Verileri (şarj-deşarj karakteristikleri, gerilim, kapasite ve enerji 

yoğunluk değerleri. Pile ait veri dosyası ektedir 

Kullanılan Hücrelerin Kapasite Yoğunluğu: 3.5/49=0.071428 Ah/g 

Kullanılan Hücrelerin Kapasitesi: 3.5(3500mAh) 

Kullanılan Hücrelerin Enerji Yoğunluğu: 260 Wh/kg 

Kullanılan Hücrelerin Nominal Voltajı: 3.635V 

 

 

https://www.nkon.nl/sk/k/Specification%20INR18650MJ1%2022.08.2014.pdf 

 

 

 

 

https://www.nkon.nl/sk/k/Specification%20INR18650MJ1%2022.08.2014.pdf
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b)Batarya Paketinin Araç İçerisindeki Yerleşimi ve Bağlantı (sabitleme) Detayları: 

Batarya paketimiz aracımızın arka kısmında güvenlik perdesinin ve mekanik 

diferansiyel sistemimizin hemen ardında yer almaktadır.Şaseye sabitleme işlemi 

kullanacağımız L birleştirme sistemiyle sağlanacaktır.Bataryamızın ikinci katıyla 

birleşme sağlanacaktır. 

Hareketin engelleneceğinden emin olmak adına 4 noktadan şasemize bağlantısı 

sağlanacaktır.Cıvata ile birleştirilecek olunup herhangi bir kritik durumda kontrol 

edilebilmesi amacıyla yerinden manuel biçimde sökülebilir olacaktır. 

 

               

 

 

     Şekil 11.2 

 

 

c) Batarya Kabı İçerisinde Hücre veya Akü Yerleşim Planı 

 

Bataryalar için yerleşim planı aşağıdaki resimdeki gibidir.Paket dikdörtgenler prizması 

oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.Batarya ölçülerimiz 400*310*75 mm 

şeklindedir.Sabitleme yöntemi ölçülere uygun köpüklerle yapılacaktır. 
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Şekil 11.3 

 

 

d)Batarya Kabı İçerisinde Hücrelerin veya Akülerin Sabitlenme Şekli ve Yöntemi  

Batarya paketi içerisinde sabitlenme kaynak ve sivri cıvata gibi cimlerin kullanımın 

tehlikeli olması sebebiyl köpük yapıştırılarak yapılacaktır 

              

Şekil 11.4 
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e)Batarya Soğutma Sistemi Detayları:  

 Batarya paketimizde soğutmayı sağlayan 50*50*10 mm ölçülerine sahip 4 

adet soğutucu fan bulunmaktadır.Çift taraflı yerleştirmesinin başlıca sebebi paket 

içersinde vakum ortamı oluşturup bataryayı soğuk tutmak.İki taraflı çalışacak olan 

fanların ikisi CW yönünde çalışırken diğer ikisi CCW şeklinde çalışacaktır. 

          

     Şekil 11.5 
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f)Batarya Kabının ve Bileşenlerinin Özellikleri (Mekanik (çekme dayanımı, darbe 

dayanımı vb.), Isıl (erime noktası) ve Elektriksel (dielektrik sabiti) özellikler) 

Batarya paketimiz üretilirken kaynaklarla birleştirilmiştir.kaynak kalınlığı 3mm dir. 

Yanmazlığı sağlamak amacıyla 8 kat soba boyası ile yalıtım sağlanmıştır.Boya 

özelliklerine göre şu an ki paketimiz 600 celciusa kadar dayanıklıdır.Buna ek olarak 

kaynaklar bileştirilmiş olmasını darbe dayanımlarına karşı yüksek mukavmiyet 

sağlamıştır. 

 

 

                                     

     Şekil 11.6 
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Özellik Birim/Tür Değer/Açıklama 

Kullanılan Hücrelerin 

Kimyası 
LiCoO2, LiFePO4, vb. NMC 

Kullanılan Hücrelerin 

Nominal Voltajı 
V 3.635 

Kullanılan Hücrelerin 

Kapasitesi 

Ah 3.5(3500mAh) 

Kullanılan Hücrenin 

Ağırlığı 
g 49.0 

Kullanılan Hücrelerin 

Kapasite Yoğunluğu 
Ah/g 3.5/49=0.071428 

Kullanılan Hücrelerin 

Enerji Yoğunluğu 
Wh/kg 260 

Batarya Paketi 

Kapasitesi  
Ah 59.5 

Batarya Paketi 

Nominal Voltajı 
V                   84 

Batarya Paketinin 

Toplam Ağırlığı 
kg                  23.3 

Batarya Paketi 

Boyutları 
mm (L, W, H)               420,320,240 

Batarya Paketi  

Enerjisi 
Wh 3,635*3,5*20*17=4403 

Batarya Paketi Enerji 

Yoğunluğu 
Wh/kg 4403/23.3=188,96 

Batarya Paketi Güç 

Yoğunluğu 

W/kg 

20*17*3,635*10(pilin 

maksimum dejarj 

akımı)/23.3(tahmini 

ağırlık)=530,429 

Batarya Kabı 

Malzemesi 
Malzeme Alüminyum 2mm sac 
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İzolasyon 

Malzemeleri 
Malzeme Yanmaz soba boyası (8 

kat) 

Soğutma Sistemi 

Tasarımı 
- 

Soğutma sistemi için 4 

adet fan kullanmış 

bulunuyoruz 

Batarya Paketinin Isıl 

Analizi 
-  

Güvenlik Perdesi 

- 

1mm sacdan 

yapılmıştır.Özel soba 

boyasıyla yaltımı 

sağlanmış olup 600 

celciusa kadar 

dayanıklılık sağlar 

Batarya Paketinin 

Araç İçerisindeki  

Konumu 

 

- 

Batarya paketi araç 

koltuğunun arkasında 

Güvenli perdenin ardında 

konumlanacak 

Yerli ya da Değil - Yerli 

 

 

 

12. ELEKTRONİK DİFERANSİYEL UYGULAMASI  

 

NOT:Bu seneki aracımızda elektronik diferansiyel sistemini 

kullanmamaktayız.Önümüzdeki seneler için yaptığımız ve dosya olarak elimizde 

tuttuğumuz konuyla ilgili genel araştırmamızı sizlerle paylaştık. 

 

1. Giriş 

Günümüzde vazgeçilmez bir sektör olan ulaşımda otomobillerin oranı büyük bir hızla 

artış göstermektedir. Bununla beraber artan çevre kirliliğinin, azalan petrol 

rezervlerinin ve yaşanan enerji problemleri sebebiyle enerjide verimlilik ve tasarruf ön 

plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda temiz, alternatif kaynaklı ve yenilenebilir enerjilerin 

otomotiv sektöründe kullanımı son yıllarda artmış ve üretilen elektrikli araçların çevre 

dostu ve sessiz olması sağlanmıştır. 
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Araçlarda ve motordan alınan gücü tekerleklere aktaran bir diferansiyel mekanizması 

mevcuttur. Bu mekanizma güç dağıtım elemanı olup virajlarda orantılı dönüş sağlar. 

 

2. Metot 

Elektronik diferansiyelin modellenmesi için iki tekerlekten iki motorla tahrik edilen bir 

taşıt mimarisi belirlenmiştir (Şekil 1). Virajı dönerken tekerleklerin dönüş hızları farklı 

olduğundan tahrik edilen tekerleklerde bulunan motorların kontrol gereklidir. İki ayrı 

tekerlek iki ayrı motordan tahrik edildiği için, virajın dışında kalan tekerleğin hızının 

virajın içinde kalan tekerleğin hızından büyük olması gerekmektedir. Mekanik 

diferansiyel bu hız farkını dişliler yardımıyla gerçekleştirmektedir ve bu hız farkı da 

genelde Ackerman geometrisi ile matematiksel olarak modellenir (Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.Tahrik sistemi mimarisi    Şekil 2. Ackerman Geometrisi 
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Her bir tekerleğin doğrusal hızı, araç hızının ve viraj çapının bir fonksiyonu olarak 

ifade edilir;  

𝑉𝐿 = 𝑊𝑣 × (𝑅 + 𝑑𝑤 / 2 )    [1] 

𝑉𝑅 = 𝑊𝑣 × (𝑅 − 𝑑𝑤 / 2 )   [2]  

Viraj çapı ise, iz genişliği ve direksiyon açısı ile ilgilidir 

𝑅 = 𝐿𝑤 / tan 𝛿     [3] 

3. denklemde elde ettiğimiz R değerini 1. ve 2. Denklemde yerlerine yazarsak, tahrik 

edilen her bir tekerleğin çizgisel hızları bulunmuş olur. 

𝑊𝑟𝐿 = (𝐿𝑤+( 1/2 ×𝑑𝑤×tan 𝛿))/𝐿𝑤 × 𝑊𝑣    [4]  

𝑊𝑟𝑅 = (𝐿𝑤−( 1/2 ×𝑑𝑤×tan 𝛿))/𝐿𝑤 × 𝑊𝑣   [5] 

İki tekerlek arasındaki açısal hız farkını bulursak;  

∆𝑊 = 𝑊𝑟𝐿 − 𝑊𝑟𝑅 = 𝑑𝑤×tan 𝛿 / 𝐿𝑤 × 𝑊𝑣   [6] 

Elektronik bir diferansiyelde direksiyon açısının sayısal değerine göre viraj yönü 

belirlenebilir;   

δ>0 ise sağa dönüş  

δ=0 ise düz sürüş      [7]   

δ<0 ise sola dönüştür.  

Taşıt bir viraja girdiğinde direksiyon açısı değiştiği andan itibaren elektronik 

diferansiyel kartı anlık olarak aldığı referans hız ile iki tekerleğe de anında etki eder. 

Daha detyalı bilgiler Teknik Tasarım Raporunda belirtilecektir 

Kaynakça: 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/957091 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 

AKÜ FEMÜBİD 20 (2020) 065904 (1138-1146) AKU J. Sci. Eng. 20 (2020) 065904 

(1138-1146) DOI: 10.35414/akufemubid.684869 

 

https://teknofest.org/upload/b77730bcd04535f3cd0477cd654ce50c.pdf 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/957091
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13. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS)  

 

Mikroişlemci  STM32F358VCT6 

Kullanılan haberleşme  UART  

Kullanılan programlama dilleri C , C++ 

Kullanılan Elektronik tasarım 

programları 

EAGLE(PCB ÇİZİM) 

STMCubeIDE ( STM 

PROGRAMLAMA) 

STMStudıo(STM debug işlemleri) 

AKS Elektronik Devre Topolojisi: Bütünleşik devre  

Hata raporlama için iletişim şekli ve 

yöntemi: 

Kablolu  

 

a) AKS sistemi haberleşme yönteminin detaylarını veriniz. (Haberleşme hızı, Paket 

İçeriği, Hata Ayıklama Yöntemi, birimler için ID kullanıldıysa ID ve anlamları vb.) 

 

Batarya yönetim sistemi kartında bulunan STM32F358VCT6 mikrodenetleyicisinden 

TX, RX ve GND bağlantıs ile araç kontrol sistemi kartında bulunan STM32F358VCT6 

mikrodenetleyicisine UART yolu ile 9600 baud rate hızında veriler dizi halinde 

gönderilir. Gönderilen dizi 32 elemanlı bir dizidir. Her dizinin içindeki değer 8 bitten 

oluşur. 0 ile 255 arasında değer alabilir.  

 

 

Şekil 1.1.Oluşturulan MSG adındaki dizi  

 

Batarya yönetim sisteminde okunan batarya gerilimleri 12 bit değerlerdir. Okunan12 

bit float değerleri, virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde tamsayı değere 

çevirerek yollamaktayız. 
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Yapılan işlem gelen float değeri 100 ile çarparak 2’ bölmektir. Aşağıda görselde 

gerekli kod ve debug ekranı gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 1.2. UART ile gönderilen verilerin işlemi  

 

 Verilerin yanlış gitmemesi için en başta start biti olarak 2 adet 71 sayısı yolluyoruz. 

Eğer gönderilen verinin dizisinde 2 tane 71 verisi varsa okuma tarafı çalışıyor ve tüm 

veriler alınıyor. 
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Şekil 1.3. Verilerin başlangıç biti ile kontrol edilmesi 

 

b) AKS fonksiyonlarını belirtiniz. ( AKS tarafından gerçekleştirilen fonksiyonları 

listeleyiniz ve kısaca açıklayınız ) 

 

1-) Batarya toplam gerilim değeri 60 V’ un altına düştüğünde sürücü ekranına uyarı 

vermesi. 

2-) Batarya sıcaklığı 55 ℃ üstüne çıktığında sürücü ekranına uyarı vermesi. 

3-)Telemetri sistemi ile haberleşme kurarak batarya gerilim değerleri , hız değeri ve 

batarya sıcaklık değerini telemetri sistemine iletmesi  
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c) Nihai baskı devre çizimi: (Üretimi gerçekleştirilen baskı devre çizimini ekleyiniz.) 

 

Batarya yönetim sisteminde kullandığımız mikro denetleyici den fazla sayıda satın 

aldığımız için araç kontrol sisteminde de aynı denetleyiciyi kullanmaya karar verdik. 

 

 

Şekil 1.4. AKS denetleyicisinin pin konfigürasyonları 
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Şekil 1.5 AKS kartı şematiği 

 

Şekil 1.4’ te denetleyici beslemeleri şematikte görüldüğü gibi verilmiştir. Denetleyiciye 

kod atabilmek için SWD,TCK,TDO pin yolları çizilmiştir. 2 adet UART çıkışı konnektöre 

verilmiştir. Bunlardan biri BYS ile bağlantı kurmak için diğeri ise sürücü ekran serial 

haberleşmesi içindir. 2 adet yedek ADC aktif edilerek konnektöre verilmiştir. Hız 

sensörü okuması için Tımer aktif edilerek konnektöre verilmiştir. 
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Şekil 1.6. Araç kontrol sistemi kartı PCB tasarımı 

 

 

Şekil 1.7. Devrenin gerçeklenmesi 
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Şekil 1.8. Verilerin Araç kontrol sistemi kartının debug ekranından izlenmesi 

 

d) AKS ile ilgili bağlı sistemlerin blok diyagramı: (AKS sisteminde baskı devreleri blok 

olarak düşünerek AKS sistemine bağlantılı olan tüm birim, sensör ve aktüatörlerin 

bağlantı şemasını veriniz.) 

 

 

Şekil 1.9. AKS blok diyagramı 

 

 



67 
 

e) Sürücü Ekranı 

 

Ekran olarak seçtiğimiz NEXTİON TFT dokunmatik ekranı yerleşik bir işlemci ve bellek 

ile birleştiren, ücretsiz ve indirilebilir bir NEXTION editör yazılımı ile geliştiren bir insan 

makine arabirimi (HMI) çözümüdür. NEXTION editör yazılımını kullanarak, HMI gui'yi 

sürükle ve bırak bileşenleri (grafik, metin, düğme, kaydırıcı vb.) ile hızlı bir şekilde 

geliştirebilirsiniz. Ve bileşenlerin ekran tarafında nasıl etkileşime girdiğine dair ASCII 

metin tabanlı talimatlar. Sadece 2 tel (RX,TX) ile NEXTION ekran, mcu'nun hareket 

edebileceği olay bildirimlerini sağlamak için 5V TTL seri üzerinden mcu'ya hızlı bir 

şekilde bağlanır, ve basit ASCII metin tabanlı talimatları kullanır, böylece MCU, HMI 

kullanıcıya kolayca ilerleme ve durum güncellemeleri sağlayabilir. 

NEXTION geliştirilmiş seri (K serisi), temel seri ile karşılaştırıldığında daha fazla işlev 

özelliğine (RTC, GPIOs ve EEPROM) sahiptir. EEPROM yerleşik gelişmiş modüller, 

güç döngüleri arasındaki yapılandırma verilerini sürdürmenize izin verir, HMI 

yapılandırma verileriniz sadece bir kez girilmeli ve EEPROM 'a kaydedilmelidir. 

 

 

 

Şekil 1.10. NEXTİON Ekran özellikleri 

 

 

Sürücü ekranı olarak Nextion marka Enhanced NX8048K070 model dokunmatik bir 

ekran kullanmayı hedefledik. Ekran tasarımını Nextion Editor isimli kendi HMI tasarım 
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arayüzünden yapmaya devam ediyoruz. Gerekli veriler AKS kartımızdan UART ile 

ekrana göndermek amaçlanmıştır. Bu ekranın seçilmesindeki sebep korumalı ve 

STM32F1 serisinde kullanılan denetleyicilerle uyumlu olmasıdır.   

 

-Sürücü ekranı tasarımı : 

 

Sürücü ekranını tasarlarken Nextion firmasının sunduğu Nextion editör programını ve 

Ps photoshop programını kullandık.  

 

Ekran arka plan resimlerini,  butonlarını,  batarya göstergelerini, sıcaklık 

göstergelerini ve diğer göstergeleri Ps photoshop programında tasarlayıp  jpg 

formatında veya png formatında ekran ara yüzüne yükledik. 

 

Şekil 1.11. Photoshop programında ana ekran arka plan tasarımı 
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Şekil 1.12. Photoshop programında uyarı ekranı arka plan tasarımı 

 

 

Şekil 1.13. Photoshop programında batarya göstergesi tasarımı 
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Şekil 1.14. Nextion editör programında gösterge resimlerin yerleşimi  

 

 

 

 Şekil 1.15. Nextion editör programında gösterge resimlerine gizli buton eklenmesi  
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-Sürücü ekranına veri gönderme   

 

Nextion ekrana veri göndermek için Şekil  1.16 ‘da bulunan fonksiyon kodunu yazdık. 

Gönderilen veri her zaman değiştiği için nesneID.val = deger şeklinde yapı 

oluşturduk. Buf adında dizi oluşturduk ve sprintf ile nesneID.val=deger işlevini string 

türünde atama yaptık. HAL_UART_Transmit fonksiyonu ile UART3 üzerinden ekrana 

100ms aralıklarla veri gönderdik.  

 

 

 

Şekil 1.16. Nextion ekrana veri gönderme fonksiyonu  

 

 

 

Şekil 1.17. Nextion ekrana verilerin gönderilmesi 

 



72 
 

14.TELEMETRİ  

 

Telemetri ya da uzun ölçüm, bir sistem ya da tesisin uzaktan kablo veya kablosuz 

olarak izlenmesi veya kontrol edilmesidir. Verilerin aktarılması için birçok teknoloji 

bulunmaktadır. Bu tür sistemlerde mesafeler uzadığı ve kablo çekmek zorlaştığı için 

genellikle kablosuz teknolojiler tercih edilmektedir. Bu teknolojiler GSM kullanan ve 

kullanmayan olarak ikiye ayrılmaktadır. GSM kullanan teknolojiler yüksek hız 

gerektiren sistemlerde kullanılmaktadır, GPRS, NBT-İOT, CAT-M1 örnek olarak 

verilebilir. Bu teknolojilerin maliyeti çok yüksektir. GSM kullanmayan teknolojilere 

LORA, SigFox, bluetooth, WiFi örnek olarak verilebilir. GSM kullanan sistemlerin 

maliyeti çok yüksek olduğu için araç takip sisteminde GSM kullanmayan sistemler 

tercih edilmiştir. GSM kullanmayan teknolojilerde maliyet, mesafe, birçok ürünle 

verilere erişim kolay olduğu için WiFi çözümleri tercih edilmiştir. Gömülü sistemlerde 

erişimi kolay, maliyeti ucuz WiFi çözümlerinin en çok kullanılanı olan ESP modülü 

tercih edilmiştir. 

AKS kartı ile BYS kartı arasında yüksek hızlı endüstriyel can haberleşme protokolü 

kullanılmaktadır. ESP32’ nin beslemesi AKS kartından sağlanmaktadır. Aracın batarya 

sıcaklığı, hız bilgisi, pillerin şarj yüzdesi vb bilgilerin tamamı ESP ile ağa bağlı cihazlara 

aktarılmaktadır. Veri aktarım hızı 150 mbps ye kadar aktarılmaktadır. 

 

Telemetri birimimizde Araç Kontrol Sistem kartına ESP32 modülü entegre edilmesiyle 

yer istasyonuna araç hızı, batarya hücrelerinin sıcaklıkları ve gerilimleri, motor sıcaklığı 

ve kalan enerji miktarı verilerini iletmek hedeflenmiştir.  

 

Telemetri sisteminde nihai sonuca eremediğimiz için bize sponsor olan firmaya 

yapmalarını istedik. Araç kontrol sistemi kartı üzerinde ESP32 modülümüzü 

tasarlamıştık. Fakat yazılımı bize ait değildir. 
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Şekil 1.1. Telemetri EAGLE şematik gösterimi  

 

 

Şekil 1.2 ‘de yer alan görselde kırmızı alan kendi tasarımımızdır. Fakat yazılım 

konusunda nihai sonuca ulaşamadığımızdan bize sponsor olan firma yazılımını 

yapmıştır. 
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Şekil 1.2. Telemetri PCB gösterimi 
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15.ELEKTRİKSEL ŞEMA  

15.1 Belirtilmesi talep edilen bütün sistemler aşağıdaki şemada gösterildiği gibidir. 

 

 

              Şekil 15.1 
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16.ORİJİNAL TASARIM  

1. Raporda da detaylıca belirttiğimiz, her araçta bulunması zorunlu bölümler ve 

elemanlar haricinde biz aracımıza farklı bir şey eklemek, yeni ve efektif bir özellik 

kazandırmak istedik. Bu yönde çalışırken sürüş kolaylığı, etkinlik, güvenlik gibi 

konulara yoğunlaştık ve takım olarak güvenliğin, özellikle arabayı kullanırken 

sürücünün ve diğer sürücülerin güvenliğinin en önemli hususlardan olduğunda 

hemfikirdik ve bu alanda ilerlemek istedik. Sonunda kaza önleyici arka sensörümüzle 

bir yandan sürücünün güvenliğini sağlarken diğer yandan sürüş kolaylığı da 

getirebilecek bir sistem oluşturduk. 

Kaza ve çarpışma önleyici sistemimizin çalışma prensibi sürekli veri toplamaya 

dayanıyor. Aracımızın arkasında iki tekerleğin ortasında yer alan ultrasonik 

sensörümüz durmadan aracın arkasındaki mesafeyi ölçer ve veriyi işler. Böylelikle bir 

nesneye yaklaşma veya bir nesnenin araca yaklaşması durumunda sensörden 

toplanan verinin değişerek şart konulan koşulu sağlaması durumunda sürücü uyarılır.  

Bu koşul objenin arabaya veya arabanın objeye olması gerektiğinden, yani 

programlamada şart koyulan ölçüden, daha yakın olduğunu belirtir. Örneğin 20cm 

sınırı konduğunda aracın 20 cm arkasında bir cisim olması durumunda sürücü 

uyarılır, mesafe kısalmaya devam ettiği veya sınırın altında olduğu sürece uyarı 

devam eder. Belirlenen bu alt sınırın üstünde bir mesafe değeri okunduğunda uyarı 

sona erer. Bu koşulu oluşturan sınır aracımızdaki sistemde 50 santimetredir.  

Sürücünün uyarılması da bu koşulun saplanıp sağlanmamasında bağlıdır. 

Koşul sağlandığında, ölçülen veriler sınırın atlında olduğunda sisteme bağlı olan 

buzzer kesintisiz ötmeye başlar. Koşul sağlandığı sürece buzzer uyarı verir. Ölçülen 

mesafe sınırın üzerine çıktığı anda ise uyarı sona erer ve buzzer susar. 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi sistemimizin en temel amacı kaza riskini 

azaltmak ve sürücü güvenliği sağlamaktır. Özellikle araç geri vitesteyken çarpma riski 

ve yarış süresince diğer araçların sistemin entegre edildiği arabaya arkadan fazla 

yaklaşması ve çarpması, araca temas etmesi gibi ve buna benzer durumlardaki kaza 

riski minimuma indirgenmiş olur. 

 

 

 
 

 

 
 

Su Geçirmez Ultrasonik Sensör   12V Aktif Devreli Buzzer 12mm 
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2. Araçta sürücü için önemli ve gerekli verilerin sürücüye ulaşmak üzere bir 

göstergeye aktarılması gerekmektedir. Biz her araçta bulunması gereken bu 

göstergeyi kendi yorumumuzla görsel anlamda daha estetik, sürücü tarafından 

okunması ve erişilmesi yönüyle daha kolay hale getirmek istedik. Bu doğrultuda 

daha renkli ve kolay anlaşılır, efektif bir ekran oluşturduk. 

 

Aşağıda görünüş videosu verilen ekran tasarımımız sayesinde sürücü şu verileri 

sürüş esnasında rahatlıkla inceleyebilir. Ana ekranda bulunan Home, Ayarlar, 

Batarya ,Sıcaklık, Hız butonları sayesine bütün sisteme tek bir ekrandan 

kolaylıkla erişim sağlamaktadır. 

 

Ayarlar: Bu sekmede araç bilgilerine  ve parlaklık sekmesine ulaşabilirsiniz.Sol alt 

koşede bulunan uyarılar tuşu ile batarya sıcaklığına dair alınan uyaırlar gözlemlenebilir. 

Batarya: Bu ekrandan her bir seri bağlanmış batarya düzeneklerinin enerji durumları 

görülebilir ve toplam batarya enerjisi gözlemlenebilir. 

Sıcaklık: Bu ekrandan bataryanın sıcaklığını anlık olarak gözlemleyebilirsiniz 

Hız: Bu sekmeden aracın hızı ile ilgili verileri ouyabilirsiniz 

Ekran Tasarım Videosu Linki: https://youtu.be/MfUHANXb5dg 

 

       

           Şekil 16.2.1 

https://youtu.be/MfUHANXb5dg
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