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1. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU 

Özellik Birim / Tür Değer 

Uzunluk mm 2036,8 

Genişlik mm 1480 

 Yükseklik mm 1185 

Şasi Malzeme Alüminyum 6061 T6 

Kabuk Malzeme 
Alüminyum destekli FRP 

kompozit kaplama 

Roll Bar Malzeme Alüminyum 6061 T6 

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

Tekerlerin çapı mm 568,4 mm 

Motor Tipi BLDC hub motor 

Motor sürücü Özgün tasarım, Hazır alınmış Hazır alınmış 

Nominal Motor gücü kW 3 

Nominal Motor 

Torku/Devri 
Nm/rpm 52 / 596 

Motor verimliliği % 89.8 

Motor ağırlığı kg 15 

Batarya 

Tipi (Li-iyon veya Kurşun Asit 

Akü) 
Kurşun Asit Akü 

Kullanılan Hücrelerin  

veya Akülerin Çeşidi  

Kese tipi, silindirik, prizmatik, 

AGM, jel vb. 
Jel akü 
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2. DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPKAC1ZGOn4 

 

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 ☒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPKAC1ZGOn4
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4. MEKANİK DETAYLAR 

a) TeknikÇizimler 

 

Aracın teknik çizimi Şekil 4.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.1. Araç teknik çizimi 

 

b) Şasi Üretimi ve Analizleri 

Aracımızın şasisi uzay şasi tipinde olup alüminyum 6061 t6 kutu profiller kullanılarak 

tasarlanmış ve üretilmiştir. Aracın ağırlığının artmasını istemediğimizden tasarım 

yapılırken kuralların izin verdiği şekilde aracımızı küçük tasarlamaya gayret ettik. 

Tasarımı yapılan aracımız ANSYS programı ile tam yüke göre analiz edildi ve analiz 

sonucunda gerekli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Şasimizin en son versiyonunun analizi 

Şekil 4.2’de görülmektedir.   
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Şekil 4.2.Araç şasi analizi 

 

Üretimlerde öncelikle 6 metrelik uzunluklarda satın alınan profiller uygun ölçülerde 

kesilmiştir (Şekil 4.3).  

 

Şekil 4.3.Profil kesimi 

 

Daha sonra MİG kaynağı kullanılarak profiller birleştirilmiş ve şasi üretilmiştir(Şekil 4.4). 
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Şekil 4.4. Profillerin kaynakla birleştirilmesi 

 

 

1. Araç şasesi ile ilgili olarak “Liseler Arası EC Elektrikli Araç Yarışları Teknik Tasarım 

Raporu Hazırlama Kılavuzu” Şekil 4.b.1 de verilen resimdeki değerlerini bir tablo halinde 

veriniz. 

Harf kodu Değer (mm) 

L 2036,8 

LAks 1320 

hp 50 

hf 616,60 

h1 120 

hr 881 

ht 1185 

L1 447,4 

L2 551 

TGÖ 1450 

TGA 1450 

G 710 

G1 710 

T1 274 

T2 274 

hg 30 
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2. Araç şasisi için seçtiğiniz malzeme, metot ve ölçülerin gerekçelerini açıklayınız. 

Şasi 

Malzemesi 

Kompozit (Niteliğini 

belirtiniz)  
Profil (Çelik / Alüminyum) 

Diğer 

(belirtiniz)  

 

Alüminyum 6061 T6 kutu profilleri 

sahip olduğu düşük yoğunluk ve 

yüksek dayanım sebebiyle tercih 

edilmiştir. 

 

Şasi Malzeme Kesit Ölçüsü  (Şasi 

için kullandığınız malzemenin kesit 

ölçüsünü mm cinsinden belirtiniz) 

Şaside kullanılan malzemelerin kesiti 

kullanıldığı bölgeye göre değişiklik 

göstermektedir. Aracın tabanında ana taşıyıcı 

olarak görev yapan profiller 50x30x3 mm kesite 

sahipken bu profillerin arasında kalan bağlayıcı 

profiller 20x20x2 mm kesite sahiptir. Ayrıca 

uzay şasinin üst kısımlarında yer alan profiller 

de 20x20x2 mm kesite sahiptir. 

Şasi üretim metodunu belirtiniz.  

Sökülemeyen 

birleştirme 

elemanları (Kaynak, 

perçin v.b) 

Sökülebilir 

birleştirme 

elemanları 

(Cıvata / 

pim v.b) 

Diğer 

(Lütfen 

belirtiniz) 

Şasinin tamamı MİG 

kaynağı yöntemiyle 

birleştirilmiştir. Bu 

sayede cıvatalardan 

kaynaklanacak 

ekstra ağırlıklar 

tolere edilmiştir. 

  

 

c) Dış Kabuk Üretimi ve Analizleri 

Aracımızın dış kabuğu uzay şasiyi oluşturan alüminyum kutu profillerine perçinle 

sabitlenmiş cam elyaf kompozit plakalardan oluşturulmuştur. Bu sayede kabuk 

alüminyum profillerle desteklenmiş ve oldukça sağlam bir yapıya sahip olmuştur (Şekil 

4.5). Kabuk maliyetine uzay şaside halihazırda kullanılan alüminyum profiller dahil 

edilmediğinde sadece kompozit üretimleri, kesimleri ve profillerle birleştirilmesi 5000 TL 

gibi bir maliyetle yapılmıştır. 
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Şekil 4.5.Araç dış kabuğu 

 

 

d) Enerji Tüketimi Hesabı 

 

 Güç hesabı yaparken kullanılan parametreler ve aracımızdaki karşılıkları şöyledir. 

Araç ağırlığı 250 kg, sürücü ağırlığı 45 kg, lastik çapı 568 mm, lastik çevresi 1.786 m, 

yuvarlanma direnci (YD) 0.01, aracın ön alanı (A) 1.03 m2, hava direnci (ρ) 1.225, 

sürüklenme katsayısı (Cd) için ise bir test yapılmamış ancak otobüslerdeki gibi 0.7 olarak 

kabul edilmiştir. Pist parametreleri ise şu şekildedir. Pist uzunluğu 5338 metre, en dik 

eğim %8.145 (4.66o), atılması gereken tur sayısı 5 ve tamamlanması gereken süre 65 

dakikadır. 

 

Bu bilgilerden yola çıkarak ortalama hızın aşağıdaki formülden bulunduğu 

bilinmektedir. 

 

Ortalama hız = yol / zaman 

Ortalama hız = 5338*5/65 = 410.62 m/dk = 6,84 m/s 

 

Söz konusu ortalama hıza ulaşmak için motorun sürülmesi gereken devir ise aşağıdaki 

formülden bulunmaktadır. Motor ve teker arasında herhangi bir aktarma oranı farkı 

olmadığından (hub motor kullanıldığından) motor devri için herhangi bir katsayıya 

ihtiyaç olmamaktadır. 

 

Devir sayısı (rpm) = araç hızı (m/dk) / teker çevresi (m) 

Devir sayısı (rpm) = 410.62/1.786 = 229.9 rpm 

 

Yukarıdaki ortalama devir hesabına göre araç hızının pist durumuna bağlı olarak bazı 

yerlerde 2 katına çıkabileceği göz önüne alındığında motor devrinin en az 460 rpm 

dolaylarında olması gerekmektedir. Gerekli tork için ise en kritik durum olan maksimum 
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eğimdeki direnç kuvveti hesabı yapılmıştır. Daha sonra bulunan direnç kuvveti, motor 

üzerine etkiyecek direnç torkuna çevrilmiştir. Motor torkunun direnç torkundan daha 

yüksek tork sağlayabildiği durumlarda araç belirtilen eğimi çıkabilecektir. 

 

Toplam direnç kuvveti = Aerodinamik direnç + lastik yuvarlanma direnci + eğim direnci 

Toplam direnç kuvveti = 0.5*ρ*A*Cd*V2 + m*g*YD + m*g*sinα 

Toplam direnç kuvveti = 0.5*1.225*1.03*6.842 + 295*9.81*0.01 + 295*9.81*sin(4.66) 

=293.57 N 

Gerekli tork = Toplam direnç kuvveti * Teker yarıçapı 

Gerekli tork = 293.57 * 0.284 = 83.37 Nm 

Gerekli motor gücü = Gerekli tork * motor devri / 9.5488 

Gerekli motor gücü = 83.37*229.9/9.5488= 2007.24 W 

 

Yarış süresince aracın tüketeceği toplam enerji çok fazla faktöre bağlı olduğundan 

aracın eğimsiz yolda ve sabit hızda gittiği varsayılmış, çıkan sonuç %50 artırılarak 

tüketim tahmini yapılmıştır. 

 

Eğimsiz yolda direnç kuvveti = 0.5*1.225*1.03*6.842 + 295*9.81*0.01 =58.46 N 

Gerekli tork = 58.46 * 0.284 = 16.60 Nm 

Gerekli motor gücü = 16.60* 229.9 / 9.5488 = 400 W 

Tahmini enerji tüketimi = Gerekli motor gücü * süre * katsayı 

Tahmini enerji tüketimi = 400 * 1.083 * 1.5 =650 Wh 

 

 

 

e) Fren Sistemi 

Aracımızda 3 devreli hidrolik disk fren sistemi kullanılmıştır. Fren sisteminde 

kullanılan parçalar figür 1’de gösterilmiştir. Fren sisteminin %10’luk rampa 

kullanılarak yapılan testi dinamik sürüş videosunda sunulmuştur. Aracımızın ön 

tekerlerinde ve arka tekerinde aynı fren diski kullanılmakta olup çapı 200 mm, 

kalınlığı ise 3 mm’dir (Şekil 4.6).  
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Şekil 4.6. Fren sistemini oluşturan parçalar 

 

f) Roll Bar ve RollCage 

Roll bar ve rollcage teknik resimleri figür Şekil 4.7 ve 4.8’de verilmiştir. 

 

  

Şekil 4.7. Ön roll bar teknik resmi Şekil 4.8. Arka roll bar teknik 

resmi 

 

 

 

 Ayrıca büküm yöntemiyle gerçekleştirilen üretime ait fotoğraflar Şekil 4.9’da 

verilmiştir. 
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Şekil 4.9.Roll bar üretimi 

 

 

Roll bar ve rollcage şasiye kaynak yöntemiyle kalıcı olarak birleştirilmiştir.Roll bar 

ve rollcage 270 MPa akma dayanımına sahip olanalüminyum 6061 t6 boru profilden 

üretilmiştir. Kesitin dış çapı 30 mm, et kalınlığı ise 3 mm dir. Bu kesit kural kitapçığında 

bildirilen ölçüye uygun olarak seçilmiştir. Yapı ayrıca analiz edilmiş ve gerekli dayanımı 

sağladığı görülmüştür.Roll bar ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Harf kodu 

Değer (mm) 

Hmin 120 
 

L 710 

h1 600 

h2 800 

b 50 

e1  

e  

 

 

g) Maliyet Hesabı 

 

No Malzeme Maliyet 

1 3 kW BLDC hubmotor 7.000 TL 
2 3 kW BLDC motor sürücü 5.000 TL 
3 6 adet 12V 60AH jel akü 5.000 TL 
4 Alüminyum uzay şasi 10.000 

TL 
5 Fiberglas gövde 5.000 TL 
6 Fiberglas alev perdesi 2.000 TL 
7 0-5 V analog çıkış gaz pedalı 500 TL 
8 Batarya,hız,motor sıcaklığı, gösterge paneli 350 TL 
9 Bataryaların paketlenmesi 2.120 TL 
10 Butonlar  250 TL 
11 Tesisat kabloları 350 TL 
12 Elektronik devre sabitleme panosu 250 TL 
13 10 km mesafeli telemetri 3.400 TL 
14 Araç kontrol sistemi 2.000 TL 

15 Süspansiyon sistemi komple 
15.250 
TL 

16 Hidrolik disk fren kaliperi 4 adet 8.500 TL 
17 Hidrolik disk fren metal sabit hortumları 450 TL 
18 Hidrolik disk fren örme esnek hortumları 600 TL 
19 Hidrolik disk fren merkezi 300 TL 
20 Hidrolik disk fren balata spreyi 2 adet 50 TL 
21 Dot4 hidrolik fren sıvısı 3 lt 120 TL 
22 Direksiyon sistemi komple 4.250 TL 
23 Alüminyum rollbarrollcagemalzeme ve bükümü 2.000 TL 
24 Ön ve yan camlar  1.000 TL 
25 Kapı kilit mekanizması 140 TL 
26 Dış gövde boyası     1.700TL 
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27 5 adet 16” jant      3.750 TL 
28 Fiaonaylısparco yarış koltuğu 5.400 TL 
29 Yangın söndürme tüpü 2 kg 80 TL 
30 Fiaonaylı yanmaz tulum 4.800 TL 
31 Fiaonaylıyarış eldiveni 1.000 TL 
32 Fiaonaylıyarışayakkabısı 1.600 TL 
33 Yan aynalar 250 TL 
34 Kask 150 TL 
35 Korna 100 TL 
36 Ön ve arka farlar 400 TL 
37 72-12 v 200 w dc-dc dönüştürücü 1.000 TL 

38 
72 v 20 a araç şarj cihazı ve araç üzerindeki 
bağlantı soketleri 

400 TL 

39 Kontaktör 500 TL 
40 50 a sigorta 50 TL 

 Toplam Maliyet 
97.060 
TL 

 

 

5. DİREKSİYON SİSTEMİ 

Araçta kremayer ve pinyon sistemi kullanılarak tasarlanmış dişli kutusuna sahip, 7 

temel bileşenden oluşan Ackerman prensibine uygun direksiyon sistemi yerli 

olarak tasarlanıp üretilecektir. Direksiyon simidinin mil vasıtasıyla pinyon dişliyi 

döndürmesi ve dönen pinyonun kremayer dişliyi ittirmesi ile direksiyon 

bağlantısına bağlı olan pitman kolunu yatay doğrultuda ittirir. Bu şekilde 

tekerleklere yön yerilmesi sağlanmış olur (Şekil 5.1). 

 

Şekil 5.1.Direksiyon kutusu tasarımı 

 

Direksiyon mili sürücünün direksiyon simidini en ergonomik şekilde 

kavrayabileceği araç tabanı ile 32 derecelik bir açı yaparak montajlanacaktır. 

Direksiyon kutusu direksiyon mili ile dönüş esnasında yerinden oynamaması için 
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mile dik olacak şekilde şasiye M6 cıvata ile sabitlenecektir. Direksiyonun 

sürtünmeden dolayı dönüşlerde zorlanmaması için milin bağlandığı noktalarda 

uygun ebatlarda rulmanlar kullanılacaktır (Şekil 5.2). 

 

 

Şekil 5.2.Direksiyon sisteminin araç üzerine montajı 

 

Direksiyon pitman kolu araç tabanı ile paralel olacak şekilde tasarlanmaktadır. 

Dolayısıyla kolun dönüşlerde açılı geometri sebebiyle tekerlere olan dik 

uzaklığının değişmesinin önüne geçilmiş olacaktır (Şekil 5.3). 

 

Şekil 5.3.Direksiyon sistemi bileşenleri 
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Aracın manevra kabiliyetini arttırmak amacıyla dönüş yarıçapını minimum değere 

indirmek gerekmektedir bu sebepten dolayı aracın dönüş yarıçapı 2482mm olarak 

tasarlanmış olup iç tekerleğin açısı 39,51 derecede iken, dış tekerleğin dönüş 

açısı 25,90 derecedir (Şekil 5.4). 

 

 

Şekil 5.4. Dönüş yarıçapı ve iki boyutlu tasarım verileri 

Aracın ön ve arka tekerlerinin teker açıklıkları eşit olup 1100 mm’dir. Ön tekerler 

arasındaki açı değerini ifade eden toe açısı 0 derece olması planlanmaktadır. 

Dolayısıyla tekerlerin yer ile olan sürtünmeleri azaltılacak olup, aracın verimliliği 

artırılacaktır. Yine aynı sebepten dolayı negatif veya pozitif kamber açısı 

uygulanmayacaktır. 

 

6. KAPI MEKANİZMASI 

 

Kapı çerçevesi alüminyum 20x20x2 profil çerçevesinden oluşmaktadır. Kilit 

mekanizması 3d baskı ile çıkarılacak özgün tasarıma sahip içeriden ve dışarıdan 

açılabilen mekanizmadan oluşmaktadır. 

7. MOTOR 

 

Motorumuzu yurtdışından çin menşeili olarak hazır tedarik ettik. Motorumuzun türünün 

fırçasız doğru akım motoru olmasına yüksek verimliliğinden ötürü karar kıldık. 

 

Aşağıda tercih aşamaları verilmiştir: 
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7.1. Motor türünün belirlenmesi 

Motorumuz BLDC motor kullanmaya karar verdik bu kararı verirken birçok etkeni 

göz önüne aldık. Bu etkenlerin en başında elbette ki verimlilik geliyordu. Verimlilik 

açısından bir çok motor inceledik ve bu motorlar arasından en verimli olan motor 

türünün BLDC HUB motor olduğunu öğrendik ve tercihimizi bu yönde verdik. 

 

7.2. Motor Parametrelerinin Hesaplanması ve Belirlenmesi  

 

Öncelikli olarak aracımızın ortalama ağırlığı ve yarışı tamamlaması için gerekli 

devir sayısının bilinmesi gerekiyordu. Bu bilgileri elde ettikten sonra, aracımızın 

ihtiyacı olan motor torku, devir sayısı ve motor gücü artık hesaplanabilirdi bun 

hesaplamaları yaparken bu alanda tecrübeli kişilerden teknik anlamda yardım 

alarak gerekli hesaplamaları gerçekleştirdik.  

 

Seçmiş olduğumuz motorun parametreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

 

Motor Parametreleri 

Motor Türü BLDC Hub Motor, Sabit mıknatıs 

Motor Bağlantı Tekli axl bağlantılı 

Marka-Model QS Motor – 50H V3 E-Car Hub Motor 

Kutup 16 çift 

Dakikadaki Devir Sayısı 

(rpm) 

596 

Gücü 3 kW 

Maksimum güç 5 kW 

Nominal Gerilimi 72 V 

Nominal Motor Torku 52 Nm 

Maksimum Motor Torku 190 Nm 

Akım 50 A 

Verim 89,8 

Motor Ağırlığı 15 kg 

Motor Boyutları 34 cm * 34 cm * 33 cm 
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7.3. Motor Boyutlarının Belirlenmesi 

Motor boyutlarının uygunluğuna, kullanacağımız jant boyutları, aracın uzunluk ve 

genişlik ölçüleri göz önüne alarak karar verdik. Teknik çizimi Şekil 7.1’de mevcuttur. 

 

Şekil 7.1.Motorun teknik resmi 

 

7.4. Araç ve motor moment- hız eğrilerinin belirlenmesi 

Motor için üretici tarafından verilen teknik verilere göre motor moment-hız grafiği 

aşağıda verilmiştir. Soldan sağa verilen değerler yüzdelik olarak verilmiştir: (mor) 

gerilim, (mavi) akım, (turkuaz) güç, (kırmızı) rpm, (siyah) çıkış gücü (Şekil 7.2). 
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Şekil 7.2.Motor performans eğrisi 

8. MOTOR SÜRÜCÜSÜ 

A: Sürücünün seçilme nedenleri 

Sürücünün seçilme nedenleri arasında en etken, aracımızda kullanacağımız motor 

türü, voltajı ve gücüdür. Motor gücü 3kW, voltajı 72 volt ve tam yükte sürekli akımı 45 

amperdir. Buna bağlı olarak sürücü teknik bilgilerimiz aşağıdaki gibidir. 

 

B:Sürücünün teknik verileri 

Motor Sürücüsü Genel Özellikleri: 

Motor Sürücüsü Tipi BLDC Hub Motor Sürücüsü 

Marka - Modeli Kelly – KEB72451X 

Çalışma frekansı 16.6 kHz 

Bekleme pil akımı < 0.5mA 

5 V sensörü kaynağı akımı 40 mA 

Denetleyici besleme gerilim aralığı (PWR) 18 V,90 V 

Kaynak akımı  150 mA 
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Ayarlanabilir pil voltaj aralığı 18 V- 90 V 

Analog fren ve gaz giriş  0 – 5 V 

Tam güç çalışma sıcaklığı aralığı 0 – 50 C 

Tepe faz akım 10 saniye, 220 A 

Sürekli faz akım sınırı 85 A 

 

C: Sürücü ve motor elektriksel bağlantı 

Tedarikçiden temin edilen şema aşağıdaki gibidir (Şekil 8.1): 

 

Şekil 8.1.Sürücü ve motor bağlantı şeması 
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9. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ(BYS) 

 

6 adet 12 volt 60ah kapasiteye sahip jel akü kullanılmaktadır. Ancak AKS sistemi ile 

batarya sıcaklığı , batarya yüzdesi ,batarya voltajı anlık olarak ölçülmekte ve log kaydı 

tutulmakta  ve bilgiler RF modülü ve wifi kullanılarak uzaktan izlenilebilmektedir. 

 

10. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ 

 

Yerleşik şarj birimi olarak elektrikli motosiklet veya mini elektrikli araçlar için üretilen 

hazır Powermaster markalı, 72 volt 20 amper yerleşik şarj cihazı kullanmaktayız. 

 

 

11. BATARYA PAKETLENMESİ 

Akümüzün çeşidini jel akü olarak kullanmak istedik, çünkü jel akülerin,kuru akü ve 

buna benzer akülere göre daha üzün ömürlü ve verimlilik olarak daha yüksek verimliliğe 

sahip olduklarını öğrendik. Jel akü, silikon jel teknolojisi ile üretilmektedir. Bu nedenle Jel 

aküler bakımsız ve sulu akülere göre çok daha ileri teknoloji ürünüdür. Bakımsız sulu 

akülere göre 4 kat daha uzun ömürlü kullanılabilir ve akü enerjisi çok daha geç biter. 

Bakımsız akülerin kullanım döngüleri 90-110 arasındadır. Jel akülerin ise 400-450 döngü 

arasındadır. Bu yüzden motor voltajımız 72 volt ve gücümüz nominal 3kw olduğu için 6 

adet 12 volt 60Ah kapasiteli aküleri kullanarak kendimiz 72 volt 4.32kwh’lık bir batarya 

paketi oluşturmaya karar verdik.  

Batarya kutusu dış kabuğu alüminyum çeta sacdan oluşmakta ve batarya ağırlığını 

taşıyacak olan iç iskeletin tasarımı Şekil 11.1’de verilmiştir. Ayrıca 1000 N kuvvet 

dayanımı analizi sonucu Şekil 11.2’de verilmektedir.  
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Şekil 11.1.Batarya paketi 
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Şekil 11.2.Batarya paketi analizi 

Yerli batarya paketine ait özellikler aşağıda belirtildiği gibidir: 

Özellik Birim/Tür Değer/Açıklama 

Kullanılan Hücrelerin 

Kimyası 
LiCoO2, LiFePO4, vb. Silfürik asit-silisyum 

buharı 

Kullanılan Hücrelerin 

Nominal Voltajı 
V 12 

Kullanılan Hücrelerin 

Kapasitesi 

Ah 60 

Kullanılan Hücrenin 

Ağırlığı 
g 14000 

Kullanılan Hücrelerin 

Kapasite Yoğunluğu 
Ah/g 0.0042857 
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Kullanılan Hücrelerin 

Enerji Yoğunluğu 
Wh/kg 51.42 

Batarya Paketi 

Kapasitesi  
Ah 60 

Batarya Paketi 

Nominal Voltajı 
V 72 

Batarya Paketinin 

Toplam Ağırlığı 
kg                     91 

Batarya Paketi 

Boyutları 
mm (L, W, H)             222,122,176 

Batarya Paketi  

Enerjisi 
Wh 4320 

Batarya Paketi Enerji 

Yoğunluğu 
Wh/kg 51.42 

Batarya Paketi Güç 

Yoğunluğu 
W/kg 51.42 

Batarya Kabı 

Malzemesi 
Malzeme Demir 

İzolasyon 

Malzemeleri 
Malzeme Yalıtkan ve Yanmaz alev 

almaz kumaş 

Soğutma Sistemi 

Tasarımı 
- - 

Batarya Paketinin Isıl 

Analizi 
- - 

Güvenlik Perdesi - - 

Batarya Paketinin 

Araç İçerisindeki  

Konumu 

 

- 
Araç içerisinde, arka 

teker batarya pakedinde 

Yerli ya da Değil - Yerli 
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12. ELEKTRONİK DİFERANSİYEL UYGULAMASI 

 

Elektronik diferansiyel uygulama aracımızda bulunmamaktadır. 

 

13. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS) 

 

AKS sistemiz araç içerisinde sensörler ile haberleşme sağlamamaktadır. AKS sistemi 

araç içerisinde yalnızca telemetri sistemi ile haberleşerek ölçtüğü bilgileri 8 adet 8bitlik 

datalar halinde telemetri sistemine iletmektedir. Bu iletişim için can-bus seri haberleşme 

sistemi kullandık.Can-bus haberleşme hızımız 8Mhz’lik clock frekansına bağlı olarak 

500KBPS dir. 

İki adet can-bus mesajı yollamaktayız buna şu yüzden karar verdik: Yollayacağım 

verilerin bazılarının boyutları bir baytı geçtiği için totalde yollayacağım veri miktarıda 8 

byte olduğu için ikinci bir can mesaj ID si oluşturmaya karar verdik. 

- ID 0x036 bu ID ile telemetri kartıma 8 byte veriyolluyoruz. Bu veriler arasında akım, 

voltaj, güç ve iki adet katsayısı, Enerji ve iki adet katsayısı, batarya sıcaklığı ve motor 

sıcaklığıdır. 

- ID 0x037 bu ID ile yine telemetri kartıma 2 byte veri yollamaktayım. Bu verilerin bir 

tanesi hız bilgisi ve diğeri ise kapıların açık mı ya da kapalımı olduğu bilgisidir. 

 

AKS SİSTEMİ FONKSİYONLARI 

1: Sensörler kullanarak batarya voltajı, akımı, sıcaklığı ve batarya yüzdesi verilerini 

ölçmek 

2: Motor sıcaklığının belirlenmesi 

3: Açık kapı sensörü 

4: Acil durum rölesi kontrolü 

 

Kullandığımız kontrolcü ek bilgileri aşağıdaki tablodaki gibidir: 



 

26 
 

Mikroişlemci/Mikrodenetleyici: Arduinonano(Atmega 328p) 

Kullanılan seri haberleşme Protokolü: Canbus haberleşme protekolü 

Kulanılan Programlama Dil(ler)i: C dili 

Kullanılan Elektronik Tasarım Programı:  Proteus,easyeda,altium 

AKS Elektronik Devre Topolojisi: Bütünleşik tek devre 

Hata raporlama için iletişim şekli ve yöntemi: Kablolu olarak SD kart log kaydı ve 

kablosuz olarak wifi , RF modül ile 

uzaktan izleme. 

 

Yapmış olduğumuz kart tasarımına görsel aşağıdaki gibidir (Şekil 13.1): 

 

Şekil 13.1.AKS baskı devre kartı 

 

14. TELEMETRİ 

 

RF haberleşme ve İnternet wifi haberleşme olmak üzere iki haberleşme tipi 

kullanılmıştır. RF haberleşme sistemimiz 2.4G antene (2DB) sahip , açık havada 

250Kbps iletim hızı ile 800-1K metre iletişim mesafesine sahiptir. Biz yarışma koşullarını 

da düşünerek iletişim sorunları olabileceğinden WİFİ internet haberleşmesi de ekledik. 

Sistemde işlemci olarak arduino-nano kullanıldı. RF sistemi için NRF24L01 antenli 

modül kullanıldı ve dışarıdaki rf alıcıya gönderilerek veriler lcd ekranda gösterildi 

.Wifisistemi için Nodemcu yani esp8266 modül kullanıldı bu modül arduno ile 

haberleşerek arduinoyacanbus üzerinden gelen 8 adet bilgiyi usart ile nodemcu modüle 
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aktarıldı. Ardından bu bilgiler Google FİREBASE veri tabanına yüklendi. Bu sayede veri 

tabanından veriler çekilerek cep telefonunda gösterilebildi. 

Ayrıca aks sisteminden gelen veriler sd kart modülü kullanılarak ds1307 rtc modülü 

sayesinde gerçek zamanlı olarak kaydedildi.Mobil uygulama için kodular app sitesi 

kullanıldı. İşlemci yazılımı için ise arduino ide kullanıldı. Devreye ait çizim ve şematik 

aşağıdaki gibidir (Şekil 14.1): 

 

Şekil 14.1.Telemetri sistemi ve fiziksel gösterimi 

 

 

15. ELEKTRİKSEL ŞEMA 

Aracımıza ait elektrik devre şeması ve oturma düzeni aşağıdaki gibidir (Şekil 15.1): 
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Şekil 15.1.Araç elektrik şeması 
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Aracımıza ait devre oturumu aşağıdaki gibidir (Şekil 15.2): 

 

Şekil 15.2.Araç devre oturumu 
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16. ORİJİNAL TASARIM 

Aracımızda ek bir tasarım bulunmamaktadır. 


