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1. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU: 

Aşağıda belirtilen “Araç Özellikleri Tablosu”nda üretimi gerçekleştirilen otomobilin 

nihai bilgileri yer almaktadır. “Gelişme Raporu”ndan sonra tamamlanan üretim 

aşamalarında ve konsept tasarım üzerindeki tüm değişikliklere tablonun altında yer 

verilmiştir. 

ÖZELLİK BİRİM / TÜR DEĞER 

Uzunluk mm 4.000 mm (4 m)1 

Genişlik mm 1.750 mm (1.75 m)2 

Yükseklik mm 1.100 mm (1.1 m)3 

Şasi Malzeme Alüminyum 6063 T84 

Kabuk Malzeme Karbon-Fiber5 

Roll Bar Malzeme Alüminyum 6063 T8 

Fren Sistemi 
Hidrolik Disk, Ön, Arka, El 

Freni 

Ön Fren: Hidrolik Kaliperli Disk 
Arka Fren: Hidrolik Kampana 
El Freni: Telli Kampana Fren 

Tekerlerin Çapı mm Jant Çapı: Ø406.4mm 

Motor Tipi BLDC (Fırçasız DC) 

Motor Sürücü 
Özgün Tasarım, Hazır 

Alınmış 
Hazır Alınmış Ürün 

Nominal Motor Gücü kW 5 kW (5.000W)6 

Nominal Motor Torku / 
Devri 

Nm / rpm 
14,5 Nm / 2000-6000 

rpm7 

Motor Verimliliği % %918 

Motor Ağırlığı kg 11 kg9 

Batarya 
Tipi (Li-iyon veya Kurşun 

Asit) 
Kurşun Asit10 

Kullanılan Hücrelerin 
veya Akülerin Çeşidi 

Kese Tipi, Silindirik, 
Prizmatik, AGM, Jel vb. 

Jel 
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Not: Gelişme Raporu sürecinde takımımızdan istenen “Araç Özellikleri Tablosu”nda 

verdiğimiz bazı değerlerde aracın tasarımının güncellenmesi ve üretim sürecindeki 

farklılıklar neticesinde değişikliklere gittiğimizi belirtmek isteriz. 

1. Uzunluk: 2.800mm (2.8m) → 4.000mm (4m) 

2. Genişlik: 1.150mm (1.15m) → 1.750mm (1.75m) 

3. Yükseklik: 1.250mm (1.25m) → 1.100mm (1.1m) 

4. Şasi: Alüminyum Boru Ø60mm → Alüminyum 6063 T8 

5. Kabuk: ABS Plastik → Karbon-Fiber 

6. Nominal Motor Gücü: 3 kW (3.000W) → 5 kW (5.000W) 

7. “Nominal Motor Torku / Devri” değerleri satın alınan motorun üreticisi olan 

Golden Motor (www.goldenmotor.com) üzerinden alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Motor Verimliliği: Min: %90 (>%90) → %91 

9. Motor Ağırlığı: 8 kg → 11 kg 

10.  Batarya: Li-ion Batarya → Kurşun Asit 

 

 

 

 

http://www.goldenmotor.com/
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2. DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ 

Otomobilin dinamik sürüş testi, trafiğe kapalı ortamda ve gerekli güvenlik önlemleri 

(güvenli sürüş parkuru, yangın söndürme ekipmanları, yetkili kişiler gözetiminde vb.) 

alınarak çekilmiştir. Üretim süreci henüz tamamlanmadığından dolayı aracın dış 

kabuğu dinamik sürüş testi videosunda yer alamayacaktır. Sürüş videosu çekilmeden 

önce otomobilin tüm parçaları (motor, motor sürücüsü, batarya, kablolama, aşırı akım 

kesiciler, güç aktarım organları, fren sistemleri vb.) uygunluğu ve sağlamlığı test 

edilmiştir. 

Dinamik Sürüş Testi Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=xF7aXd3FeZ8  

Dinamik sürüş testinin ikinci aşamasında bulunan fren testi, trafiğe kapalı ortamda 

ve gerekli güvenlik önemleri (güvenli sürüş parkuru, yangın söndürme ekipmanları, 

yetkili kişiler gözetiminde vb.) alınarak çekilmiştir. Üretim süreci henüz 

tamamlanmadığından dolayı aracın dış kabuğu fren testi videosunda yer 

alamayacaktır. Fren videosu çekilmeden önce otomobilin tüm parçaları (motor, motor 

sürücüsü, batarya, kablolama, aşırı akım kesiciler, güç aktarım organları, fren 

sistemleri vb.) uygunluğu ve sağlamlığı test edilmiştir. 

Fren Testi Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=p0zZoxlKWDs  

NOT: Dinamik sürüş testi videosunda aracın motor milinin beklenmeyen bir şekilde 

aşınarak boşa dönmesi durumu oluştuğundan iş saatleri dışında olmasından dolayı da 

işlem yapılamadığından araç geri gidişini yapılamadan olduğu konumda kalmak 

zorunda kalmıştır. Bu hatadan dolayı ise fren testi videosu çok geç saatlere kalmış, 

istenilen açılar ile çekilememiştir. 

3. YERLİ ÜRÜNLER 

Otomobilimizin üretimi sürecinde tamamen kendi tasarımlarımız ve bizzat 

ekibimizde bulunan öğrencilerin üretimi ile neticelenen bileşenlere aşağıdaki tabloda 

yer verilmiştir. 

PARÇA ADI YERLİLİK DURUMU 

1. Motor ☐ 

2. Motor Sürücüsü ☐ 

3. Batarya Yönetim Sistemi ☐ 

4. Yerleşik Şarj Birimi ☐ 

5. Batarya Paketlemesi1 ☒ 

6. Araç Kontrol Sistemi ☐ 

https://www.youtube.com/watch?v=xF7aXd3FeZ8
https://www.youtube.com/watch?v=p0zZoxlKWDs
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7. Elektronik Diferansiyel Uygulaması ☐ 

8. Direksiyon Sistemi ☐ 

9. Telemetri ☐ 

 

1.  Gelişme Raporu sürecinde takımımızdan istenen “Yerli Ürünler” tablosunda 

verdiğimiz yerlilik durumlarında aracın tasarımının güncellenmesi ve üretim 

sürecindeki farklılıklar neticesinde “Batarya Paketlemesi” bileşenini yerli olarak 

ürettiğimizi belirtmek isteriz. Batarya Paketlemesi’nin tasarımlarına, analizlerine 

ve şemalarına Batarya Paketlemesi alanında yer verilmiştir. (bkz. 15) 

Yerlilik durumu olumlu olarak işaretlenen tüm parçaların detaylı tasarımları, 

analizleri ve şemaları ilgili bölümün açıklamalarında yer almaktadır. 

4. MEKANİK DETAYLAR 

     Otomobilin tüm bileşenlerinin üzerine sabitleneceği, sürüş esnasında tüm 

bileşenleri üzerinde barındıracağı, herhangi bir tehlike durumunda içerisinde taşıdıkları 

canı ve tüm eşyaları elinden geldiğince sabit tutan şasinin geometrisi bilhassa can 

taşıyacağı için oldukça önemlidir. Bu nedenle özellikle kaza anında darbeleri 

olabildiğince emmesi gereklidir. Takımımız otomobilin şasisinin tüm testlerini 

(burkulma, esneme, çekme dayanımı, güvenlik derecesi (safety factor)) ANSYS 

üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

▪ Teknik Çizimler 

     Aracın dış ölçülerinin belirlenme sürecinde; kabuk aerodinamiği, ağırlık, estetik 

görünüm, dayanıklılık ve iç alan konforu gibi kıstaslar göz önünde bulundurulmuştur.  

     Aracımızın tasarımı ve boyutları; aerodinamik özellikleri ve hafifliğiyle hem yarış 

pistinde hem de geniş iç konforunun yenilikçi tasarımıyla gündelik kullanımda 

avantajlar sağlamaktadır. 
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     Detaylı ölçüler “Şekil 4.1 – Yüzey Şasi Görünümleri”nde yer verilmiştir. 

 

Şekil 4.1 – Yüzey Şasi Görünümleri 

 

▪ Şasi Üretimi ve Analizleri 

     Otomobilimizin şasisi 6063 alaşım, T8 temper değerine sahip alüminyum 

borulardan oluşturulmuştur. Parçalar kesildikten ve gerekli açılarda büküldükten sonra 

uç kısımları birbirlerine oturacak parçalara göre oyulmuştur. Ardından tüm parçalar TIG 

kaynağı ile birbirlerine kaynaklanarak hafif, sağlam ve fonksiyonel bir şasi elde 

edilmiştir. 
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     Şasinin üretim maliyeti; kaynak işçiliği için 1.500 ₺, büküm işçiliği için sponsor 

tarafından, alüminyum boruların tedariki için 2.158,32 ₺ nakit 768 ₺ sponsor desteğiyle 

toplam 3.658,32 ₺ nakit 768 ₺ sponsor desteği için kaynak aktarımı sağlanmıştır. 

     Şasi için alınan malzemeler ve üretim metodunun her bir aşamasına aşağıdaki 

görsellerde verilmiştir. 
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     Şasinin teknik çizimine ve detaylı ölçülerine “Şekil 4.2 – Şasi Teknik Çizimi”nde yer 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.2 – Şasi Teknik Çizimi 

 

     Şasinin ölçülerine ve detaylı kesitlerine “Şekil 4.3 – Şasi Detaylı Çizimi”nde yer 

verilmiştir. 
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Şekil 4.3 – Şasi Detaylı Çizimi 

     Şasi için materyal seçiminde kullanılacak malzemenin ağırlık-mukavemet oranı, 

üretim zorlukları ve parçaların bir araya geldiğindeki toplam geometrik dayanımı 

değerlendirilmiştir. Bunların sonucunda 6063 alaşımlı T8 temper değerine sahip 

alüminyum boru kullanımı uygun görülmüştür. Şasinin mukavemet açısından istenilen 

değerleri fazlasıyla sağlaması için ana taşıyıcılarda 5mm et kalınlığına sahip yüksek 

kalınlıkta borular kullanılmış, takla barlarında ise herhangi bir kaza durumunda 

sürücüyü muhafaza etmesi için 3mm et kalınlığında 4 ayrı noktadan her bir takla barı 

şasiye kaynaklanmıştır. Şasi kaynaklanırken boru profillerin birbirlerine oturmayan 

kısımlarından açıklık kalarak mukavemet kaybı olmaması için uçları özel şekilde 

oyulmuş ardından her yerinden geniş açılarla kaynaklanmıştır. Aracın kaynaklanan 

şasisinin sivrileşerek açıkta kalan yüzlerinden herhangi bir canlı dokunun kesilmemesi 

için kaynaktan sonra kaynak yerleri taşlanarak yumuşatılmıştır. 

     Şasinin üretim süreci sırasıyla aşağıdaki gibidir: 

• İlk aşama olarak şasinin mukavemet değerlerinin sağlanması için malzeme 

olarak alüminyum, alaşım olarak 6063, temper değeri olarak ise T8 seçilmiştir. 

• Ağırlığı en az seviyede tutmak için yüksek et kalınlığı olan parçaların geometrisi 

ön tekerleklerden arka tekerleklere süren bir geometri ile tüm ağırlığı ve 

mukavemeti kaldırması sağlanmaktadır. 

• Alüminyum borular tedarikçi firmalardan ölçüler gereğince satın alınmıştır. 

• SolidWorks üzerindeki oluşturulan çizim esas alınarak parçalar doğru 

uzunluklarda kesilmiştir. 

• Kesilip üzerinde büküm işlemi yapılması gereken parçalar sanayiye giderek 

SolidWorks üzerindeki büküm radyuslarına uygun olarak bükülmüştür. 

• Parçaların birleşme noktaları oluşabilecek boşlukları önlemek ve kaynağı 

kusursuzlaştırmak için oyulmuştur. 



11 
 

• Birleştirilmeye hazır olan parçalar ölçü alınıp kaynağa hazırlanması için özel tel 

kullanılarak birbirine tutturulmuştur. 

• Şasinin ölçülerinin uyumlu olduğu SolidWorks çizimine göre teyit edilmiştir. 

• Parçalar profesyonel bir kaynakçıdan yardım alınarak TIG kaynağı ile 

kaynaklanmıştır. 

• Kaynaktan sonraki çekmeler kontrol edilmiş ve kayan ölçü olmadığı kontrol 

edilmiştir. 

     Şasi ölçüleri belirlenirken ise ağırlığı en az, sağlamlığı en üst seviyede tutmaya 

özen göstererek; hem pistte hem de gündelik kullanımda elektrik tüketimi az, güvenilir 

ve konforlu bir araç ortaya çıkarmak hedeflenmiştir.  

Şasi Malzemesi 

Kompozit Profil Diğer 

6063 T8 Alüminyum 30x5 / 35x3 Kesit 

Şasi Malzemesi Kesit Ölçüsü 
Şasi Taban Boruları: 30 mm / 5 mm 
Takla Barları Boruları: 35 mm / 3 mm 

Şasi Üretim Yöntemi 

Birleştirme Türü Diğer 

Kaynak 
Ana taşıyıcılarda ve takla barında 
sadece TIG kaynağı kullanılmıştır. 

 

▪ Dış Kabuk 

     Otomobilimizin dış çevresini iç elektriksel aksamı koruması, dış etkenler ile aracın 

iç yüzeyini ayırması, araç içi konforu arttırması, aerodinamiği iyileştirmesi ve 

tasarımsal olarak önemli olması sebebiyle araç dış kabuğu SolidWorks üzerinde 

yüzeyler aracı ile tasarlanmış ve detaylı analizleri yapılmıştır. 

     Tasarladığımız aracın dış kabuğunda kaplayıcı malzeme olarak karbon fiber 

kullanılması kararlaştırılmıştır. Karbon fiberin birçok malzemeye göre hafif ve 

dayanıklı, çeliğe göre daha sert ve 4,5 kat daha hafif, 3 kat daha mukavemetlidir. Cam 

elyafa göre daha esnektir. Farklı sıcaklıklarda termal genleşme katsayısı düşüktür. Bu 

karbon fiberin boyutunun farklı sıcaklıklarda sabit kalmasını sağlar. 

     Yoğunluğunun 2,27 g/cm3 olması ve bu yoğunluğa rağmen bu dayanıklılığa sahip 

olması bizi karbon fiber kullanmaya iten en büyük nedenlerden birisidir. Kokusuzdur 

ve suda çözünmezdir.  Asit, baz ve organik çözücülere karşı dayanıklıdır. Yüksek 

sıcaklık toleransına, yüksek çekme mukavemetine ve korozyon direncine sahiptir. 

o Karbon Fiberin Maliyeti 

100 metre 0,5 metre 2 adet (300 g/m2, 4.200 MPa) satın alınması için 12.653,68 ₺ 

Karbon Fiberin yapımında kullanılacak reçine ise 15 kg ağırlığında 1.525 ₺ tutmaktadır. 

▪ Otomobilin Enerji Tüketimi Hesabı 
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     Yarışa sürecinde aracımızdaki elektrik motorunun harcayacağı enerjiyi hesaplamak 

için tekerlek sürtünmesi, hava sürtünmesi, pistin eğimi, aracın ağırlığı, yarışın süresi 

vb. parametreler göz önüne alınarak ilk önce gerekli motor gücü hesaplanmıştır. 5 kW 

değerine sahip bir motorun (detayları motor bölümünde açıklanmıştır.) çekeceği 

maksimum akım olan 100 A değerini rampalarda ve zorlanacağı durumlarda 

bataryalardan çekeceği düşünüldüğünde 60 dakikada 26,69 km yol gidileceği 

düşünüldüğünde aracın motorunun her saniye 100 A akım çekmesi durumunda 100 

Ah’lik bir batarya yeterli olacaktır. Aracın bataryalarının 48 V 100 Ah (detayları batarya 

paketlenmesi bölümünde açıklanmıştır.) olduğundan dolayı otomobil elinde olan tüm 

gücü harcasa bile batarya sistemi yeterli olacaktır. Ancak düz yollarda ortalama akımın 

20-30 A değerlerinde kalacağı, yokuş aşağı yollarda 0-15 A akım çekeceği göz önüne 

alındığında 26,69 km’lik pisti otomobilin tamamlaması için 50-60 Ah’lik bataryanın 

yeterli geldiği hesaplanmıştır. 

▪ Fren Sistemi 

     Aracımızda iki adet önde iki adet arkada olmak üzere dört adet fren bulunmaktadır. 

Ön frenlerimiz hidrolik disk fren tipinde, arka frenlerimiz ise hidrolik kampana fren 

tipindedir. Arka kampana frenler aks ile tümleşik olarak bulunmaktadır. Dört 

tekerlekteki fren sistemi de hidrolik fren boruları ile fren merkezine bağlıdır. Bu sayede 

fren pedalına basıldığında oluşan hidrolik yağ basıncı önce fren hidrolik merkezinde 

toparlanarak hatlara iletilir ardından dört kola ayrılarak tüm fren mekanizmalarının 

sıkışmasını sağlar. 

     Ayrıca arka kampana frenlerimizde el freni bağlantısına uygun olarak bir fren teli 

mekanizması bulunmaktadır. Araçta sürücünün bulunmadığı durumlarda dahi el freni 

çekildiğinde aracın hareket etmesi engellenecektir. 

     Ön fren diski 130 mm çapta ve 4 mm kalınlıktadır. Sıkıştırma işlemini 

gerçekleştirecek kaliper 83 mm uzunluğunda, 70 mm kalındığındadır. Diske temas 

edecek fren balataları ise 55 mm uzunluğunda, 4 mm kalınlığındadır. 

▪ Roll Bar ve Roll Cage 

     Tasarım aşamasında roll barların güvenliği ve sağlamlığı özellikle istenilmeyen 

durumlar oluştuğunda büyük önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra takımımız roll 

barların hafif ve sade bir yapıya sahip olmasını hedeflemektedir. Roll barların şasi ile 

beraber ANSYS üzerinden gündelik testleri gerçekleştirildikten sonra istenilmeyen 

durumlar karşısında yüksek mesh oranı ile formunu ne kadar kaybettiği, ne kadar 

deformasyona uğradığı ve güvenli olup olmadığı test edilmiştir. Tüm bu testler 

sonucunda bağımsız bir roll cage kullanılmadan da hedeflenen tüm kriterlerin eksizsiz 

sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla aracın daha hafif, daha sağlam, gereksiz 

parçalardan arındırılmış ve sade bir şasisinin olması için harici bir roll cage 

kullanılmamıştır. Roll barlar sağlamlığından son derece emin olduğumuz şasi 

taşıyıcılarına TIG kaynağı ile kaynaklanmıştır. Hem ön hem de arka roll bar şasiye 

toplamda 4’er konsol destek parçası ile ön salıncaklara 2 yerden ek olarak 

kaynaklanmıştır. Ayrıca güvenliği en üst seviyede tutmak adına ön ve arka roll barlar 
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arasına iki adet daha destek borusu koyularak kaynaklanmıştır. “Şekil 4.4 – Şasi 

Taşıyıcıları Kesit Görünümü”nde şasisinin hangi parçasının ne kadar kalınlığa sahip 

olduğu gösterilmiştir. (Kırmızılar 5 mm, maviler 3 mm, yeşiller 2 mm et kalınlığına 

sahiptir.) 

Şekil 4.4 – Şasi Taşıyıcıları Kesit Görünümü 

     Roll barlar ve destek bağlantıları şaside olduğu gibi haddelenmiş alüminyum boru 

olarak tercih edilmiştir. Kullanılan boruların ölçülerine karar verilirken sağlamlıktan ve 

güvenlikten ödün vermeden gereksiz kalınlıklardan arındırılmış bir şasinin olabildiği en 

hafif kütlede sağlanmıştır. Ön ve arka roll barlarda kullanılan alüminyum borular 240 

MPa akma gerilimine karşı dayanıklıdır. Arka roll bar üzerinde emniyet kemeri bilgi 

notunda belirtildiği üzere emniyet kemeri bağlantısı için bir boru kaynaklanmıştır. Roll 

barın büküm aşamasında büküm makinesi operatörünün yaptığı bir hata sonucunda 

sağ köşesi istenilen açıda bükülememiştir. Dolayısıyla arka destek parçası ile roll barın 

köşe kısmı tasarlanan şekilde birbirine oturmayarak balans yaratacak ve aracın itişini 

yüksek düzeyde olumsuz etkileyecek bir hata oluşmuştur. Bu nedenle aracın 

mukavemetini, itişini ve sağlamlığı düzeltmek için emniyet kemeri borusunun üzerine 

emniyet kemeri borusuyla aynı yapıya sahip bir boru daha kaynaklanmıştır. Arka 

destek parçası da bu borunun üzerine kaynaklanarak bükümden kaynaklanan hata 

herhangi bir güvenlik zaafına neden olmadan çözülmüştür. Belirtmek isteriz ki 

bütçemizdeki sıkıntıdan ötürü yeni boru temin edilememiş, büküm ustasının boruyu da 

düzeltememesi sonucu ekibimizin önünü alamadığı bir hata sonucu bu yol tercih 

edilmiştir. Aracın sürüşünde ve hareketinde herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Arka 

roll bar’a kaynaklanan bu parça testlerimiz sonucu mukavemeti azaltmak yerine 

arttırmış, kaynağın yarattığı deformasyonun kaybettireceği kaybı ekleyeceği 

mukavemet ile pozitif seviyeye çıkartmıştır. 

     Ön roll bar direksiyon simidinin ~35 cm üzerinden başlamaktadır. Arka roll bar ve 

pilot kaskı arasında en az 6 cm boşluk bulunmaktadır. Pilot kaskı; ön ve arka roll bar 

arasında çizilen hayali bir doğrunun altında kalmaktadır. 
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5. DİREKSİYON SİSTEMİ 

• Aracımızın ön geometri ölçülerine karar verme aşamasında aracın özellikleri 

ve takımımızın beklentileri göz önünde bulundurularak en uygun 

kombinasyonlar yapılmıştır. 

• Ön tekerlerimizde pozitif ya da negatif kamber açısı kullanılması için geçerli bir 

sebep bulunamamıştır. Araçtan beklenen özellikler göz önünde 

bulundurulduğunda pozitif ve ya negatif kamber açısı kullanmanın 

avantajından çok dezavantajı olacağı 

• Sonucuna varılmıştır. Bu yüzden ön tekerleklerde de arkalarda olduğu gibi sıfır 

derece kamber açısı tercih edilmiştir. Ancak ön tekerlerimizin bağlı olduğu 

salıncak sisteminde kamber açısının pozitif ya da negatif olarak istenilen 

ölçüde ayarlanmasını sağlayan bir ayar vidası bulunmaktadır. Yarışma 

süresine kadar aracımızda yapılacak olan detaylı sürüş testleri sonucunda 

kamber açısının gerek duyulduğu hissedilirse gerekli açı bu vida sayesinde 

ayarlanacaktır. 

• Aracın ön tekerlerinin dönüş sonrasında tekrar düz konuma gelmesini 

sağlayacak bir kuvvet oluşturma amacıyla pozitif yönde 3 derecelik bir kaster 

açısı kullanmıştır. 

• Aracımız çok yüksek hızlara ulaşamayacağından toe açısı kullanılmasına 

gerek duyulmamıştır. Sağ ve sol ön tekerlek merkezleri arasındaki uzunluk ise 

1655 mm’dir. 

 

 

6. KAPI MEKANİZMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MOTOR 

Takımımız, otomobilimize güç verecek olan motor sistemini hazır olarak tedarik 

etmiştir. Otomobilin üretimi sürecinde motor mili diferansiyel ile doğrudan bağlanarak 

diferansiyel yardımı ile aracın arkasında bulunan iki tekerlere güç aktarımı 

sağlamaktadır.  
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Motor seçimi sürecinde aracın viraj performansı, elektriksel verimliliği, ağırlığı, devri 

(rpm), torku (Nm) vb. veriler göz önüne alınarak ilk aşama olarak motor türü seçimi 

gerçekleştirildi. Yukarıda verilen tüm kıstaslar göz önüne alınarak en optimal seçim 

BLDC (Fırçasız DC) motorlar üzerinde yapıldı. 

Otomobilin sorunsuz bir şekilde ilerleyecek gücü üretmesi için ise ikinci aşama 

olarak motor gücü (kW) hesaplandı. Otomobil konsept tasarım ve çizimleriyle pist 

simülasyonunda test edilmesi için gerekli aerodinamik katsayılar, yol sürtünmeleri, 

aracın ağırlığı, momentinden kaynaklanan dirençler ve diferansiyel oranı kontrol 

değişkeni olarak girildi. Bağımsız değişken olarak pistin eğimi, aracın hızı ve ivmesine 

yer verildi. Tüm hesaplamaların sonucunda da bağımlı değişken olarak motor gücü 

hesaplandı. Gerçekleştirilen simülasyonun sonucunda aracın tüm komponentleri ile 

birlikte 1 sürücü (hesaplanan ağırlık 60kg) hareket etmesi için gerekli itiş gücünü 

sağlaması adına 5 kW’lık bir motor tercihinde bulunuldu. 

Motor Özellikleri: 

• Motor Üretici Firma: Golden Motor Technology Co. Ltd. 

• Motor Modeli: HPM5000B – High Power BLDC Motor 

• Motor Voltajı: 48V 

• Nominal Güç: 3-7,5 kW 

• Verimlilik: %91 

• Phase Resistance (Miliohm): 6,2/48V 

• Phase Induction (100KHz): 68uH/48V 

• Hız: 2000-6000 rpm 

• Ağırlık: 11 kg 

• Kaplama Malzemesi: Alüminyum 

• Boyutlar (Yükseklik): 126mm 

• Boyutlar (Çap): Ø206mm 

• Özellikler: Su geçirmez, hava soğutma sistemi. 

Yukarıda belirtilen tüm değerler, motorun üreticisi olan Golden Motor Technology 

Co Ltd.’den sağlanmıştır. 

Kaynak: https://www.goldenmotor.com → BLDC Motor → 5KW BLDC Motor 

Motorun Araç İçerisindeki Konumu: 

https://www.goldenmotor.com/
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Aracın itiş gücünü sağlayacak olan motorun konumlandırılması hususunda 

takımımız, otomobilin verimliliği yanında yolcu konforuna ve gerçek sürüş 

dinamiklerine en uygun tasarımı yapmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirmiştir. 

Yapılan tasarımlar, analizler ve hesaplamalar sonucunda viraj performansını 

maksimuma çıkartmak için mekanik diferansiyel, park ve durağan güvenliği sağlamak 

için el frenli aks sistemi kullanılmasının yanında kayıpları en aza indirerek verimliliği en 

yüksek düzeyde tutmak için motor tüm bu sistemlere doğrudan bağlanmıştır. Motorun 

otomobil içerisindeki konumu Şekil 7.1’de ikonu ile gösterilmiştir. 

 

Tekerlekler ve aks (diferansiyel) temsili olarak gösterilmiştir. 

Şekil 7.1 – Motorun Araç İçerisindeki Konumu 

Motorun Satın Alım Süreci: 

 Motorun satın alım sürecinde ilk aşama olarak elektrik motorlarının türleri 

araştırılarak bir tür tercih edildi. 

 

▪ Motor Türünün Belirlenmesi: 

Motorun türünü belirleme sürecinde ilk basamak olarak elektrik motorlarının türleri 

(HUB Motor, Endüstriyel Motorlar, Titreşim Motorları vb.) tüm özellikleriyle araştırıldı. 

Ardından otomobilin ihtiyaçlarına, verimliliğe, yolcu ve sürüş konforuna, doğrudan ve 

dolaylı olarak viraj performansına, çekiş gücüne, yüzdesel motor verimine, 

geliştirilmeye ve inovasyona açık olmasına, uzun ömürlülüğe dikkat edilerek bir eleme 

yapıldı. Elemeden olumlu sonuç alan motor türlerinin tür içi özellikleri (AC-DC, 

Senkron-Asenkron, Fırçalı-Fırçasız) araştırıldı. Detaylı bir araştırmanın sonucunda ise 

verimliliği yol ve ortam koşullarından en az etkilenen, yolcu ve sürüş konforunda 

iyileştirmelere en çok olanak sağlayan (aks ile sabit süspansiyon desteği), diferansiyel 

kullanımı ile viraj performansını iyileştirerek sabit diferansiyel dişli oranları ile çekiş 

gücünü arttırmaya yönelik mekanik çalışmalara izin veren, yüzdesel motor verimi 
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yüksek (%91), ilerleyen süreçte sürüş asistanları ve otonom sürüş desteği ile 

yazılımsal tabanda güçlü altyapı sunan, malzeme kalitesi ile uzun yıllar boyunca 

sorunsuz çalışabilecek bir tür olan Fırçasız DC (BLDC) motorlarından HPM5000B 

motoru tercih edildi. 

 

Şekil 7.2 – Golden Motor 5 KW BLDC Motor HPM5000B 

▪ Motor Parametreleri: 

Fırçasız DC motor türünün belirlenmesinin ardından gerekli motor gücü (kW), 

batarya sistemlerinin tasarlanması için gerilim (V), gerekli kablolama ve elektriksel 

donanımların tüm güvenlik şartlarına uyumlu olması için akım (A), yarış süresini 

istenilen bir seviyede tamamlaması için motor hızı (rpm), yeterli çekiş gücünü 

sağlaması için çıkış torku (Nm), verimliliği en üst düzeyde tutması için motor ağırlığı 

(kg), kalite ve sağlamlığın istenilen düzeyde olması için üretim malzemesi gibi gerekli 

parametreler en optimum seviyelerinin tespit edilmesi için listelenmiştir. Ardından ilk 

sırada motor gücü hesaplanmıştır. Motor gücünün hesaplanması için otomobil dinamik 

sürüş simülasyonunda test edilerek gerçek koşulların sayısal değerlere yansımasıyla 

aracın itişini sağlaması için gerekli güç elde edilmiştir. (Bkz. Şekil 7.3 – Dinamik Sürüş 

Simülasyonu) 
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Microsoft Office Excel üzerinden Formüller kullanılarak oluşturulmuştur. 

Şekil 7.3 – Dinamik Sürüş Simülasyonu 

Dinamik sürüş simülasyonuna aracın itişinde güç oluşturacak kuvvetler (yol 

sürtünmesi, hava sürtünmesi, mekanik kayıplar vb.) girilmiştir. Ardından pistin 

maksimum eğimi (%8,1, hesaplanan değer: %9) ile bu eğimi çıkması beklenilen hız 

grafiği oluşturulan formüle girilerek pistin baz alınan eğimi (%9) çıkması için gerekli 

minimum motor gücü 3.8 kW olarak hesaplanmıştır. Motorun çıkışından sonra tüm 

tahrik sisteminin kayıpları (diferansiyel, aks, göbek ve tekerlek kayıpları) üzerine 

eklenerek minimum 4.3 kW’lık bir motor gücünün aracın itişini sağlayacağı bilgisayar 

üzerinde kanıtlanmıştır. Bu sonuçtan yola çıkılarak ise 5 kW güce sahip bir motor 

tercihinde bulunulmuştur. 

Motor gerilimini ölçmek için ilk adım olarak ise Fırçasız DC (BLDC) motorların 

gerilim değerleri araştırılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda ise ilgili motorların 

48V-60V-72V-96V-120V (x12V) değerlerine sahip gerilimleri olduğu görülmüştür. 

Batarya sistemleri hazırlanırken akülerin seri bağlanmasının ağırlığa olan etkisinin 

sonucunda verimlilik kaybını en aza indirmesi için (detayları batarya paketlemesi 

bölümünde açıklanmıştır.) seri bağlı akü sayısı minimum değerde tutulmaya 

çalışılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda ise güvenlik kuralları sebebiyle V<100 

değere sahip gerilim değerleri arasından yukarıda belirtilen ağırlık etkisinden dolayı 

48V gerilime sahip bir motor tercih edilmiştir. 

Motorun akım değerlerinin elektriksel donanımlara ve tüm güvenlik kurallarına 

uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla 48V gerilime sahip 5kW gücünde bir motorun 

maksimum akım değeri hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda ise 48V 

5kW gücünde bir motorun verimli grafik sınırları içerisinde 105A akım değerine sahip 

olduğu görülmüştür. Ancak bu yüksek akım değerinin elektriksel donanımlar üzerinde 
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oluşturacağı yük ve yarışma kurallarının üzerinde kalması sebebiyle akım değeri 100A 

maksimum olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Sınırlandırılan akım değerinin motor 

üzerinde yaratacağı güç kaybı göz önüne alınarak araç tekrardan dinamik sürüş 

simülasyonunda ilgili değerler girilerek hesaplanmıştır ve sonucunda 48V-100A-

5kW’lık bir motorun aracın tüm ağırlığı ve sürücü (hesaplanan ağırlık 60kg) olacak 

şekilde yeterli performansı göstereceği saptanmıştır. 

Motorun tüm bu değerleri (48V-100A-5kW) göz önüne alınarak sağladığı gücün 

yanında 26,69 km uzunluğundaki parkuru 65 dakikalık maksimum sürede 

tamamlaması için tekerleklerin dönmesi gereken tur sayısı hesaplanmıştır. Ardından 

tur sayısının istenilen süre (hedeflenen süre 50-60 dakika) ile bölünmesi sonucu dakika 

başı tekerlek tur sayısı (rpm) değeri ~244,25 rpm olarak tespit edilmiştir ancak motorun 

bağlı olduğu diferansiyelin içerisinde bulunan dişlilerin ¼ oranına (detayları Motor Hızı 

ve Otomobil Arası Bağlantılar bölümünde açıklanmıştır.) sahip olmasından dolayı 

~244,25 rpm olarak bulunan dakika başı tekerlek tur sayısı motor hızı hesaplanırken 4 

ile çarpılarak ~977,01 rpm olarak bulunmuştur. Tüm bu veriler göz önüne alınarak 

minimum 1000 rpm çıkış hızına sahip olan bir motor araştırılmış, Golden Motor’un 5KW 

BLDC HPM5000B modelinin çıkış hızı olan 2000-6000 rpm’in istenilen hızı 

sağlayacağına kanaat getirilmiştir. 

Motorun özellikle ağır yük altında göstereceği performansın beklenilen düzeyde 

olduğunu teyit etmek için otomobilin tam yük hali (şasi, batarya sistemleri, motor, 

sürücü, bilgisayar sistemleri, tahrik bileşenleri, elektriksel sistemler, iç döşemeler, 

direksiyon sistemi, fren sistemi, tekerlekler ve 1 sürücü olarak baz alınan ağırlık 60kg) 

ile zor bir durumda kalmasında sergileyeceği performansı görmek için tork değerleri 

HPM5000B modeli için ele alınmıştır. (bkz. Şekil 7.4 – Motor Parametreleri) 

  

İlgili değerler Golden Motor Technology Co. Ltd. Şti.’den alınmıştır. 

Şekil 7.4 – Motor Parametreleri 

Şekilde görüldüğü üzere motorun maksimum tork noktasında 24 Nm, en verimli 

(seyahat süresi boyunca en yoğun bulunacağı nokta) olduğu yerde ise 7.7 Nm motor 

çıkış torku verdiği gösterilmiştir. Buna ek olarak motorun bağlı olduğu diferansiyelin ¼ 

orana sahip olmasından dolayı arka tekerleklere uygulayacağı güç maksimum ~96 Nm 

(diferansiyel ve tahrik sistemi bileşenleri kayıpları ~>%5 dışında), en verimli olduğu 

anda ise ~30,8 Nm (diferansiyel ve tahrik sistemi bileşenleri kayıpları ~>%5 dışında) 

tork gücü uygulayacağı sonucuyla karşılaşılmıştır. 
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Motorun tüm değerlerinin istenilen verileri karşıladığına kanaat getirildikten sonra 

motorun üretici tarafından sağlanan ağırlık değerleri montajının yapılacağı aks 

sistemine gücü istenilen düzeyde aktarıp kazaların önüne geçilmesi adına sağlam bir 

yapı çizilip üretilmesi için araştırılmıştır. Ardından üreticinin resmi internet sitesinde 

(https://www.goldenmotor.com) HPM5000B hava soğutma sistemli modelinin ağırlık 

değerinin 11 kg olduğu görülmüştür. Motorun diferansiyelin miline uygulayacağı gücü 

kaldırması, çeşitli yol koşullarından (çukur, kasis ve istenilmeyen ekstrem durumlar) 

sağlam çıkması, uzun kullanım sonucunda bükülmeden aynı formunu koruması için 

motorun bağlanacağı çelik sac levhaların tüm testleri tamamlanmış bir geometride 

büküm ve kaynaklar ile aksa bağlanıp motor milinin etrafında bulunan 4 delik ile 

sabitlenmesi gerçekleştirilmiştir. 

▪ Motor Boyutları: 

Motorun aks üzerinde montajının istenilen performansı sergilemesi, ısıl analizleri, 

soğutma sistemi tasarımı, diğer araç bileşenleri ile etkileşimi vb. başlıkları hesaplamak 

için motorun boyutları, araca göre ölçüleri hesaplanmıştır. İlk aşama olarak motorun 

üreticisi Golden Motor Technology Co. Ltd. Şti.’den alınan boyut bilgilerine göre 

motorun teknik çizimleri “Şekil 7.5 – HPM5000B Teknik Çizimi”nde ve altında yer alan 

tabloda verilmiştir. 

 

Kaynak: https://www.goldenmotor.com/hubmotors/hubmotor-imgs/HPM5000B%20Drawing.pdf 

Şekil 7.5 – HPM5000B Teknik Çizimi 

https://www.goldenmotor.com/
https://www.goldenmotor.com/hubmotors/hubmotor-imgs/HPM5000B%20Drawing.pdf
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• Uzunluk (Yükseklik): 126mm 

• Çap: Ø206mm 

• Mil: 5mm (W) x 43mm (L) x 19mm (D:22,3mm) 

Yukarıda verilen motor boyutlarına göre ilk aşamada motorun konumu (bkz. Şekil 

7.1 – Motorun Araç İçerisindeki Konumu) sağlamlık, verimlilik, güvenlik ve üretilebilirlik 

gibi şasiye, elektronik sisteme ve bilgisayar sistemlerine bağlı olarak uygunluğu test 

edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda motorun boyutlarının hesaplanan konumda 

herhangi bir soruna yol açmayacağı, aracın farklı yol koşullarından özellikle kasis ve 

çukur gibi süspansiyon sistemini harekete geçirecek eylemlerde dahi sağlamlığını ve 

yol yüzeyine tekerlekler dışında bir temas yaratmayacağı tespit edilmiş, ANSYS 

Workbench üzerinden yapılan dinamik testlerde yüksek mesh yoğunluğunda tüm arka 

taşıyıcı sistemin güvenlik testinde ±15 üzerinden garanti edilen değer olarak >5 

almıştır. Ek olarak deformasyon, burkulma, esneme gibi testler de yüksek mesh 

yoğunluğunda aynı geometri ve aynı malzeme girilerek hesaplanmıştır. Yapılan 

hesaplamaların sonucunda ise aks, motor ve iki bileşeni birbirine bağlayacak çelik yapı 

üzerindeki statik deformasyon, burkulma ve esneme eylemlerinin herhangi bir kazaya 

sebebiyet vermeyeceği tespit edilmiştir. 

Gerçekleştirilen testlerin, tasarımların ve çalışmaların sonucunda elektrik 

motorunun yükseklik ve çapının istenilmeyen durumlara yol açmayacağına karar 

verilmiştir. Ardından motorun güç bağlantıları, hall sensörü ve sıcaklık sensörleri gibi 

motorun kendi bünyesinden aracın bilgisayar ve elektriksel sistemlerine gidecek 

kabloların da aynı şekilde otomobilin hareketinde bir sorun teşkil edip etmeyeceği test 

edilmiştir. Motor montajlandıktan sonra arka üst kısmında kalan güç kabloları ve hall 

sensörü kabloları, sıcaklık sensörleri kabloları ve bilgisayar sistemi kabloları motorun 

aksa bağlandığı çelik sac geometrisinin iç yüzünden aksa geçerek aks üzerinden arka 

kampana hidrolik fren boruları (detayları fren sistemi bölümünde açıklanmıştır.) ile 

şasiye aktarılmıştır. Şasiye geçen kablolar kendilerine özel ayrılmış bölümlerde 

ilerleyerek akım kesici, sigorta ve kontaktörden sonra batarya paketine; sensör 

kabloları ise araç üzerindeki verilerin eş zamanlı olarak işlenip telemetri ile araç kontrol 

ekibine aktarılması, ek olarak da bilgisayar sisteminin kullanabilmesi için kendine özel 

ayrılmış bölümler ile aracın bilgisayar kontrol merkezine gitmesi sağlanmıştır. Tüm bu 

operasyonlar sonucunda aracın olumsuz yol koşulları (özellikle düz olmayan zeminler) 

üzerinde süspansiyon sisteminin aktif rol almasıyla hareketlenecek aks-şasi arası 

bağlantıların sağlam bir şekilde bağlanmasında motorun boyutlarının herhangi bir 

kazaya sebebiyet vermeyeceğine kanaat getirilmiştir. 

▪ Motor Hızı ve Otomobil Arası Bağlantılar 

Motor mili tekerleklere itiş gücü sağlaması için doğrudan diferansiyel dişlisine bağlı 

durumda bulunmaktadır. Diferansiyelin motor milinden gelen dişli ile tekerleklerden 

gelen milin uçlarında bulunan dişliler arasındaki oranı ¼ olmasından dolayı motorun 

kendi ekseni etrafında döndüğü 4 tur tekerleklere 1 tur olarak yansımaktadır. 
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İlk aşama olarak motorun hızı olan 2.000-6.000 rpm’in (detayları motor parametreleri 

bölümünde açıklanmıştır.) tekerleklere olan hızı km/h cinsinden hesaplanmıştır. 

Motorun tüm ortam koşullarının elverişli olduğu bir senaryoda 6.000 rpm döndüğü ve 

tekerleklere birebir bağlandığı durum simüle edilerek 16 inç jant ile 90mm yanak 

genişliğine sahip bir tekerleğin dış çevresi 2 x π x 29 (π = 3,14, tekerleğin çapı: ~58cm) 

formülü ile hesaplanarak 182,12 cm bulunmuştur. Motorun bir dakika içerisinde 6.000 

tur döndüğü düşünüldüğünde bir dakika içerisinde bir tekerleğin 1.092.720 cm, bir saat 

içerisinde ise 655,632 km yol alacağı hesaplanmıştır. Bu sonuca göre 655 km/h hızın 

ulaşılması mümkün olmayan bir değer olduğundan dolayı motorun minimum 2.000 rpm 

değerinin de altında dönerek verimsiz olmasının yanı sıra gerekli itiş gücünü sağlaması 

hususunda da istenilmeyen durumlar barındırabileceği tespit edilmiştir. Bu durumu 

motor verimliliğini en üst düzeyde tutmak için ¼ oranına sahip bir diferansiyel ile tüm 

ortam koşullarının sağlandığı durumda 6.000 rpm dönen motorun 1.500 rpm ile 

tekerlekleri çevirmesi sağlanmıştır. Aynı hesaplamalar tekrarlandığında bir tekerleğin 

bir dakika içerisinde 273.180 cm, bir saat içerisinde ise 163,908 km yol alacağı 

hesaplanmıştır. Çıkan yeni sonuca göre ise tüm ortam koşullarının gerçekçi olduğu 

durumda motorun ortalama 50 km/h hızla gidecek bir otomobil için en verimli olan 

2.500-4.000 rpm bandının içerisinde kalarak elektrik tasarrufunu sağlayacağı ek olarak 

da ¼ dişli oranı ile çekiş kabiliyetinde büyük iyileştirmeleri sağlayacağı kaydedilmiştir. 

     Sonuç olarak motorun bağlı olduğu diferansiyelin ¼ olarak oranlanmasından dolayı 

otomobilin çekiş gücünde iyileştirilmeler sağlanmış, verimlilik konusunda ise kayıpların 

önüne geçilerek elektrik tasarrufu sağlanmıştır. Motorun döndürdüğü her 4 tur için 

tekerleklerde 1 tur ilerleme kaydedilerek ortalama 2.500 rpm için (tahrik sistemi 

kayıpları göz ardı edilmiştir.) 68 km/h hız elde edileceği tespit edilmiştir. Bu verilerin 

ışığında bir grafik çizildiğinde ise aşağıda yer verilen bir grafiğin oluşacağı söylenebilir. 

 

0

27,3

54,6

81,95

109,2

136,6

163,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 rpm 1000 rpm 2000 rpm 3000 rpm 4000 rpm 5000 rpm 6000 rpm

Devir - Hız Grafiği

Devir - Hız Grafiği



23 
 

8. MOTOR SÜRÜCÜSÜ 

     Takımımız otomobilimizin içerisinde konumlandırılarak motorun üzerinde akım 

değerlerini, itiş gücünü, geri-ileri vitesi, motorun tüm elektronik devrelerini denetlemesi, 

izinsiz çalıştırmalara karşı kontak sistemi barındırması vb. gibi işlevleri üstlenmesi için 

hazır bir motor sürücü temin etmiştir. Bu bölümde motor sürücüsünün seçilme 

aşamalarına, sürücünün tüm teknik verilerine, sürücünün araç içerisinde 

konumlandırılmasına ve elektriksel devrelerine yer verilmiştir. 

▪ Motor Sürücüsünün Seçilme Aşamaları 

     İlk adım olarak HPM5000B (detayları motor bölümünde açıklanmıştır.) 5 kW – 48 V 

değerine sahip bir motoru sorunsuz itme görevini üstlenebilecek motor sürücüleri 

araştırılmıştır. Motor sürücüsünün en temel işlevi olan elektrik motorunu kontrol etmesi 

için 5 kW gücünde, 48 V geriliminde bir motor üzerinde çalışabilmesi ve akım değerinin 

de motorun ihtiyacı olan akımı sağlayabilmesi üzerinde yapılan araştırmaların 

sonucunda AliExpress (https://tr.aliexpress.com) üzerinden bir motor sürücüsü satın 

alınmıştır. (bkz. Şekil 8.1 – Motor Sürücüsü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.1 – Motor Sürücüsü 

     Şekilde gösterilen motor sürücüsünün satın alımı sürecinde dikkat edilen aşamalar 

olarak ilk kontrol gerekli motor gücünü kontrol edebilecek elektronik devrelere sahip 

olup olmamasıdır. Satıcı firma (https://tr.aliexpress.com/store/313864 - EVFITTING 

Official Store) tarafından sağlanan değerlere göre motor sürücüsünün kontrol 

edebildiği motor gücü 5.000 W (5 kW)tır. Bu değerin HPM5000B modelinin anma gücü 

olan 5.000 W (5 kW) ile sorunsuz çalışabileceğine kanaat getirildikten sonra çalışma 

gerilimleri araştırılmıştır. Motor sürücüsünün satıcı firması tarafından sağlanan 

verilerine göre anma gerilimi 48 – 72 V aralığındadır. Bu değer Golden Motor 

tarafından sağlanan HPM5000B modelinin çalışma gerilimi olan 48 V değeri ile 

örtüştüğünden motor sürücüsünün, gücün yanında gerilim değeri olarak da tercih 

edilmiş motor ile uygun olduğu tespit edilmiştir. 

https://tr.aliexpress.com/
https://tr.aliexpress.com/store/313864
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     Motor ile motor sürücüsünün güç ve gerilim değerlerinin uymasının sonucunda 

birbirleri ile sağlam bir yapı oluşturarak aracın itişini sağlayacağına karar verilmiştir 

ancak motor sürücüsünün batarya sisteminden çekeceği akım değerlerinin içerisinde 

bulunan elektriksel devrelerin ve mosfetlerin kaldırabileceği düzeyde olması 

gerektiğinden dolayı HPM5000B modelinin sınırlandırılan akım değeri 100 A (detayları 

motor bölümünde açıklanmıştır.) ile motor sürücüsünün maksimum akım değeri 

karşılaştırılmıştır. Motor sürücüsünün satıcı firmasının sağladığı verilere göre ise motor 

sürücüsü üzerinden geçecek akımın 100 A ± 0,5 A ile sınırlandırıldığı, sonuç olarak ise 

motorun ihtiyacı olan akım değerini sağladığı tespit edilmiştir. 

     Temel kontrollerin sonucunda motor sürücüsünün; motorun gücü, gerilimi ve akımı 

ile uyumlu olduğuna karar verilmiş, birbirlerine bağlanarak otomobilin ihtiyacı olan itiş 

gücünü sağlayacağı kararlaştırılmıştır. Hemen akabinde motor sürücüsünün sadece 

çalışmasının yanında sağlayacağı ek özellikler araştırılmış ilk aşamada sağladığı 

güvenlik önlemleri listelenmiştir. Motor sürücüsünün bataryadan gelen olumsuz gerilim 

değerlerine karşı korumasında DC 40 V ± 0,5 V değerinin altının, olumsuz akım 

değerlerine karşı korumasında DC 100 A ± 0,5 A değerinin üstünün bataryadan 

gelmesi durumunda herhangi bir kaza yaşanmadan devreyi kesmesi güvenlik alanında 

motor sürücüsünün seçimi için önemli bir artı sağlamıştır. Güvenlik önlemlerinden 

sonra otomobilin tüketeceği elektriği minimalize etmek için motor sürücüsünün tüketim 

değeri olan < 1,5 W’ın makul bir seviyede olduğuna kanaat getirilmiştir. 

     Motor sürücüsünün barındırdığı özelliklerin gerek otomobile uygunluğu gerekse de 

güvenlik ve verimlilik konusunda beklenilen düzeyi karşılaması sonucunda son aşama 

olarak sağladığı ek fonksiyonlar araştırılmıştır. Modern otomobillerde ses izolasyonu, 

sürüş konforu, sürüş destekleri ve güvenlik önlemleri gibi fonksiyonların oldukça büyük 

öneminin olmasından dolayı motor sürücüsünün ilk başta sağladığı sessizlik, %80-

%100-%110 değerlerine sahip vites sistemi, DC düşük voltaj ve yüksek akım koruması, 

E-ABS fren sistemi ve IPX3 su geçirmezlik sertifikası bulunmasından dolayı 

barındırdığı ek fonksiyonlarla da motor sürücüsünün kendisinden beklenilen tüm 

özellikleri göstermesinin yanında ilerleyen süreçte sağlanacak bilgisayar destekli 

sistemlere de taban oluşturmasından dolayı tercih edilmiştir. 

▪ Motor Sürücüsünün Teknik Verileri 

Başlıklar Veriler 

Anma Gerilimi DC 48 – 72 V 

Anma Gücü 5.000 W (5 kW) 

Yüksek Akım Koruması 100 A ± 0,5 A 

Düşük Voltaj Koruması DC 40 V ± 0,5 V (Özelleştirilebilir) 

Verimlilik > %83 

Tüketim < 1,5 W 
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Kontrol Ettiği Motor Türü Fırçasız Doğru Akım 

Yatay Genişlik (X) 14 cm 

Dikey Yükseklik (Y) 8 cm 

Kasa Derinliği (Z) 25 cm 

Toplam Derinlik (Z) 29,2 cm 

Ek Fonksiyonlar 

o Başlangıç anında düşük gürültü 
o 3 Vitesli (%80-%100-%110) 
o E-ABS Fren 
o IPX3 Su Geçirmezlik Sertifikası 

 

Bu veriler https://tr.aliexpress.com/item/32961621169.html ‘den alınmıştır. 

 

 

▪ Motor Sürücüsünün Araç İçerisinde Konumlandırılması 

     Motor sürücüsünün otomobilin içerisinde konumlandırılmasındaki en temel 

etmenlerden bir tanesi olan motorun konumunun (detayları motor bölümünde 

açıklanmıştır.) aracın arkasındaki diferansiyele doğrudan bağlanmasından dolayı 

motor sürücüsü de doğrudan aracın arkasında yer almaktadır. (bkz. Şekil 8.2 – Motor 

Sürücüsünün Araç İçerisindeki Konumu) Motor sürücüsünün aracın şasisine sabit olan 

parçaya bağlı, motorun aksa hareketli olan parçaya bağlı olmasından dolayı kabloların 

olumsuz yol koşulları (kasis, çukur vb.) karşısında aksın süspansiyon sistemi 

sayesinde hareket etmesi ile motor sürücüsü-motor arası uzaklığın sürekli değişkenlik 

göstermesinden dolayı arasındaki kablolar herhangi bir gerilime maruz bırakılmadan 

maksimum uzaklık hesaplanarak ve özel koruyucu hatlar içerisinde (detayları motor → 

motor boyutları bölümünde açıklanmıştır.) birbirlerine bağlanmıştır. Bu sayede 

https://tr.aliexpress.com/item/32961621169.html
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otomobilin ilerleyişindeki olumsuzluklar engellenmiş, kazaların önüne geçilerek sürekli 

bir itiş gücü garanti edilmiştir. 

Tekerlekler temsili olarak gösterilmiştir. 

Şekil 8.2 – Motor Sürücüsünün Araç İçerisindeki Konumu 

▪ Motor Sürücüsünün Elektriksel Devreleri 

     Motor sürücüsünün aracın itişini sağlayacak olan motoru doğrudan kontrol edip 

elektriksel besleme yaptığından dolayı aracın tüm kablolarının (elektrik akımı, 

bilgisayar sistemi, motor sensörleri vb.) tek bir yerde toplandığı kritik bir nokta 

olduğundan dolayı elektrik ve veri akış hesapları büyük önem arz etmektedir. Motor 

sürücüsünün bağlantılarında herhangi bir sorun yaşamamak adına ilk aşama olarak 

gerekli tüm kablolar listelenmiştir. Batarya paketinden çıkış yapan + ve - güç kabloları, 

bilgisayar (AKS) sisteminden çıkış yapan motor sürücüsünü denetleyecek olan ve 

elektriksel gaz sisteminin verilerini taşıyan, motor sürücüsünün sıcaklığını 

denetleyecek olan sensörden bilgisayar sistemine giden, motor üzerinden motor 

sürücüsüne gelen ve gerekli gücü alıp verileri okumasında kullanılan kablolar vb. 

olmak üzere çeşitli kalınlıklarda ve tiplerde kablolar bulunmaktadır. Bu kablolar 

içerisinden en yüksek akımı taşıyacak batarya paketinden motor sürücüsüne gidip 

oradan motora uzanacak ana taşıyıcı kabloların güvenlik standartlarına uygun olması 

gereken en önemli hat olduğundan 100 A maksimum değerine sahip olan tesisatta 

25mm2 kalınlığa sahip bakır kablolar kullanılmıştır. Bu kablolar doğrudan batarya 

paketinden çıktığı andan itibaren hareketli hiçbir parçaya temas etmeden motor 

sürücüsüne ulaşmaktadır. Bilgisayar sistemleri aracın sabit olan parçaları üzerinde 

bulunduğundan dolayı motor sürücüye ulaşana kadarki kablolarda herhangi bir 

hareketli kablo bulunmamaktadır. Motor ile motor sürücü arasında hall sensör, sıcaklık 

sensörü ve ana akım taşıyıcı kabloların hem hareketli parçalar üzerinde 

bulunmasından dolayı hem de yüksek elektrik iletimi barındıracağından dolayı 

üzerinde uzun bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Motor sürücüsü ile motor arasında 

bulunan hatta motordan gerekli elektriksel akımı sağlaması için 3 adet, sıcaklık 
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sensöründen bilgisayar sistemine gitmesi için 2 adet ince tip, motorun verilerinin motor 

sürücüsü tarafından okunması için hall sensör 1 adet, toplam 6 adet kablo motor 

sürücüsü hattından motor hattına bağlanmıştır. Bu çalışmaların bilgisayar sistemi 

üzerindeki görüntüleri “Şekil 8.3 – Motor ve Motor Sürücüsü Arasındaki Elektriksel 

Bağlantılar” görselinden incelenebilir. 

9. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS) 

     Takımımız, otomobilimize güç verecek olan batarya sisteminin hücrelerinin 

sistematik çalışması, bilgisayar sistemi tarafından kontrol edilerek sürücünün 

otomobilin hangi bileşeninde neler olduğunu anlık olarak denetlemesi, telemetri sistemi 

ile otomobilin tüm verilerinin eş zamanlı olarak kontrol ekibince takip edilmesi ve 

gelecekteki geliştirme çalışmalarında depolanıp işlenerek otomobilin gelişimine pozitif 

katkı sağlaması için batarya sistemi bilgisayarlı bir destek ile birleştirilerek batarya 

yönetim sistemi oluşturulmuştur. Oluşturulan batarya yönetim sistemi; batarya 

hücrelerinin sıcaklığını, akım ve gerilim değerlerini, bataryanın şarj durumunu, 

bataryaların toplam şarj ve deşarj süresini hesaplayıp paket içerisinde dönen veya 

paketin dışarısına yönlendirilen akımların düzenlenmesini ve ek olarak tüm bu 

operasyonları ana bilgisayar sistemine ileterek gerekli birimlere yönlendirilmesini tek 

bir baskı devre kartı üzerinden yönetmektedir. 

▪ Batarya Yönetim Sistemi Devre Tasarımı 

     Batarya yönetim sisteminin istenilen tüm fonksiyonları yerine getirebilmesi için 

sistem içerisinde kullanılacak bileşenlerin seçimi, düzenlenmesi ve yerleştirilmesi 

büyük önem arz etmektedir. Batarya paketi içerisinde paket dışı aktarım bölümünde 

(detayları batarya paketlenmesi bölümünde açıklanmıştır.) yer alan mikrodenetleyici 

ile her bir batarya hücresi üzerine yerleştirilmiş olan sıcaklık sensörleri paket 

içerisindeki tüm hücrelerin sıcaklığını mikroişlemciye doğrudan aktarmaktadır. Seri 

bağlı hücrelerin batarya paketini terk etmeden önce çekilen akımı, paketin hat gerilimi 

değeri doğrudan okuyarak ilgili birimlere, ölçülen paket gücü verilerini istatistiksel bir 

veri tabanı oluşturulması için bilgisayar sistemine yönlendirmektedir. Batarya paketi 

içerisinde olası kazaları önlemek ve kritik parçalardaki nizamı korumak için batarya 

yönetim sistemi devresi ve devre elemanlarının konumlandırılması paket içerisinde 

belli kıstaslar (yüksek gerilim ve akım taşıyıcı kabloların izolasyonu, ince kabloların 

sinyal gücü, yakın hücrelerin sıcaklık değerlerinin birbirlerine etki etme oranı, acil 

durum anında kritik role sahip parçaların erişilebilirliği vb.) gözetilerek tasarlanmıştır. 

(bkz. Şekil 9.1 – Batarya Yönetim Sistemi Devre Şeması) Batarya Yönetim Sistemi 

devresinde 4 adet 12 V 100 Ah değere sahip hücre, her bir hücrenin sıcaklığını ölçmesi 

için konumlandırılmış 4 adet sıcaklık sensörü, batarya paketinden çekilen toplam akım 

değerini ölçmesi için 1 adet ampermetre, batarya paketinin gerilim değerini ölçmesi için 

1 adet voltmetre, sistemin akışını ve eylemleri denetleyebilmesi için 1 adet kodlanabilir 

mikrodenetleyici (Arduino Uno) yer almıştır. Tüm bu bileşenler ilgili kablolarla 

birbirlerine bağlanmış, toparlanan veriler ise bilgisayar sistemi ile eşzamanlı olarak 

paylaşılmıştır. 
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Şekil 9.1 – Batarya Yönetim Sistemi Devre Şeması 

▪ Batarya Yönetim Sistemi Dengeleme Yöntemi 

     Takımımız otomobilin elektriksel gücünü depolayıp tahrik sistemine aktaracak 

bileşenlerde kurşun asit (AGM) tipi hücre kullandığı için Yarışma Şartnamesi Sayfa 20 

– Batarya Yönetim Sistemi (BYS) – iii. Dengeleme metodu ve bu dengelemeyi 

gerçekleştirme yöntemiyle ilgili bilgi verilmesi (Kurşun asit batarya kullanan ve BYS’yi 

yerli yapan takımların dengeleme kullanmaması durumunda bilgi verilmesine gerek 

bulunmamaktadır.) maddesi gereğince ve ek olarak 12 V 100 Ah değerlerine sahip 4 

adet kurşun asit (AGM) tipi akü birbirine seri bağlanacağından dolayı herhangi bir 

potansiyel fark oluşmadığı için takımımız üretimi gerçekleştirilen batarya yönetim 

sisteminde herhangi bir dengeleme yöntemi kullanmamıştır. 

▪ Batarya Yönetim Sistemi Kontrol Algoritması 

     Otomobil üzerinde batarya hücrelerinin tipi olarak kurşun asit (AGM) tipi hücre 

kullanıldığından dolayı CC, MCC ve CV gibi batarya kontrol algoritmaları arasında 

yaptığımız araştırmalar sonucunda otomobilimizin şarj edilmesinde en uygun olarak 

tespit ettiğimiz ve yaygın olarak kullanılan CC-CV şarj kontrol algoritması 

kullanılmaktadır. Kullanılan bu algoritma belirlenmiş bir şarj seviyesine kadar 

gerçekleşen süre boyunca sabit miktarda akım ile şarj edip bataryaların voltaj değerleri 

güvenli eşik değerine ulaştığında ikinci aşama olan tam şarja kadar gerçekleşen 

sürede voltajı sabit tutup şarj döngüsünün tamamlamasını sağlamasıdır. Bu döngü 

sayesinde bataryaların şarj esnasında ısı değerlerinin güvenli sınırlar içerisinde 

kalması ve kendi yapılarına uygun bir şekilde hızlı şarj edilmesi sağlanmaktadır. 
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Akım ve voltaj grafiklerinin eğimi temsili gösterilmiştir. 

Şekil 9.2 – CC-CV Şarj Kontrol Algoritma Grafiği 

     Yukarıdaki grafikte de göründüğü üzere kurşun asit (AGM) tipi bataryaların şarjını 

en verimli şekilde gerçekleştirmesi için CC-CV algoritması ile voltaj belirli bir seviyeye 

kadar sabit akım ile, voltaj belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra ise akımı düşürüp voltajı 

sabit tutarak bataryaların şarjı işlemi tamamlanmaktadır. 

▪ Batarya Yönetim Sistemi Simülasyon Çalışmaları 

     Araç üzerinde kullanılan batarya hücrelerinin kurşun asit (AGM) tipi hücre 

olmalarından dolayı bataryaların şarjı esnasında izlenen simülasyon çalışmaları 

bataryanın üretici firmasından sağlanan verilere göre grafik şeklinde oluşturulmuştur. 

(bkz. Şekil 9.3 – Batarya Yönetim Sistemi Simülasyon Grafiği) 
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Yukarıda verilen grafik AGM batarya üretici firmadan sağlanan verilere göre oluşturulmuştur. 

Şekil 9.3 – Batarya Yönetim Sistemi Simülasyon Grafiği 

     Yukarıdaki grafikten sağlanan verilere göre 12 V 100 Ah değere sahip kurşun asit 

(AGM) tipi bataryaların voltajlarına bağlı olarak Ah cinsinden depoladıkları güç 

değerleri gösterilmiştir. Bataryaların kullanımı süresince voltajdaki azalma ile 

depoladıkları güç arasındaki orantı sabit olup seri bağlı 4 batarya hücresinin nominal 

olarak sağlaması gereken 48 V’luk sistem ~52 V tam dolu olarak başlayıp ~46 V 

tamamen tükendiği değer olarak verilmiştir. 

▪ Batarya Yönetim Sistemi Baskı Devre Çalışmaları 

     Otomobil içerisinde bulunan batarya yönetim sistemi, tüm tasarımları ve kodları ile 

takım tarafından geliştirilmiş olup mikrodenetleyici ve sensörler (baskı devre kartları) 

hazır olarak ATmega işlemcisi bulunan Arduino Uno ve Arduino ile haberleşen 

sensörlerden kullanılarak hazırlanmıştır. Bu nedenle takımımız herhangi bir baskı 

devre kartı tasarımı gerçekleştirmemiş, hazır olarak temin ettiği ürünleri kodlayarak 

otomobil içerisinde kullanmıştır. 

▪ Batarya Yönetim Sistemi Üretim Süreci 

     Batarya yönetim sisteminin üretimi sürecinde ilk aşama olarak batarya 

paketlenmesinin üretimi (detayları batarya paketlenmesi bölümünde açıklanmıştır.) 

gerçekleştirilmiştir. Ardından bilgisayar sistemlerinin montajı ve hazırlanması ile birlikte 

kullanılan batarya hücrelerinin üzerine batarya yönetim sistemi bileşenleri 

montajlanmış, batarya paketlenmesi bileşenlerine ve kritik roldeki parçalara erişimin 

kısıtlanmaması için kablolamaları özenle yapılmıştır. Baskı devre kartları (Arduino Uno 
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ve sensörler) dahil batarya yönetim sistemi bileşenlerinden her birisinin kendisi dahil 

açıkta sinyal gücünü bozacak veya kazaya sebebiyet verecek durumda kablosu 

bulunmadığı kontrol edilmiştir. Araç içerisine ve batarya grubunun bileşenleri ile montaj 

tamamlandıktan sonra bilgisayar sistemi ile bağlantıları tamamlanmış, otomobil sürüşe 

geçmeden önce batarya yönetim sisteminin tüm bileşenlerinin doğru ölçüm yaptığı ve 

güvenli durumda bulunduğu onaylanmıştır. 

▪ Batarya Yönetim Sisteminin Araç İçerisinde Konumlandırılması 

     Batarya yönetim sisteminin batarya hücrelerine bağlı sensörlere olan doğrudan 

bağlantısından dolayı okunacak verilerde, acil durum operasyonlarında ve araç 

içerisindeki batarya ile ilgili bileşenlerin tek yerde tümleşik bulunmasının faydalarından 

dolayı batarya yönetim sistemi sensörleri, mikrodenetleyicisi, kabloları vb. bileşenleri 

ile tamamı batarya paketi içerisinde bulunmaktadır. Batarya yönetim sisteminin 

mikrodenetleyicisi batarya paketinin paket dışı aktarım bölümünde, (detayları batarya 

paketlenmesi bölümünde açıklanmıştır.) sensörleri batarya hücrelerinin yüzeylerinde 

bulunmaktadır. Aynı şekilde mikrodenetleyiciden çıkan ve ana bilgisayar sistemi 

(AKS)’ye gidecek olan veriler batarya paketinin paket dışı aktarım bölümünden ilgili 

çıkışlar ile eş zamanlı olarak aktarımı sağlanmaktadır. 

Tekerlekler temsili olarak gösterilmiştir. 

Şekil 9.4 – Batarya Yönetim Sisteminin Araç İçerisindeki Konumu 

     Sonuç olarak batarya yönetim sistemi, batarya paketinin içerisinde bulunan ve 

batarya hücrelerinin sıcaklıklarını, akımlarını ve gerilimlerini ölçerek eşzamanlı olarak 

bilgisayar sistemine gönderen; acil durumlarda gerekli flaşörleri ve sistemleri devreye 

sokarak olası kazaların önüne geçilmesinde aktif bir rol alan sistemdir. Kullanılan 

batarya hücrelerinin tipi kurşun asit (AGM) olduğundan dolayı batarya yönetim sistemi 

içerisinde dengeleme yöntemi kullanılmamış, kontrol algoritması yerleşik şarj biriminde 

kullanılan sistemin (detayları yerleşik şarj birimi bölümünde açıklanmıştır.) CC-CV 
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algoritması ile şarj etmesine dayanarak dış kontrolleri sağlamasıyla sınırlı kalmış, 

simülasyon çalışmaları ise bataryanın üretici firmasından alınan verilere göre V-Ah 

cinsinden sabit bir oranda verilmiştir. Batarya yönetim sistemi; sensörleri, 

mikrodenetleyicisi ve kalan bileşenleri ile birlikte batarya paketinin içerisinde yer 

almaktadır. 

10. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ 

     Takımımız, otomobilimizin batarya sistemlerinin bulunduğu lokasyonda kapalı bir 

sistem ile yalnızca kablo kullanarak şarj edilmesini sağlayan bir yerleşik şarj sistemi 

tasarımı yapmıştır. Bu sistem içerisinde hazır olarak kullanılan 1 adet kurşun asit 

(AGM) şarj cihazı (bkz. Şekil 10.1 – Yerleşik Şarj Birimi), ev tipi olan bu cihazın araç 

üzerinde istenilen bağlantı biçimlerinde kablo takılabilmesi için dönüştürücü 

bulunmaktadır. Şarj cihazının çıkışından batarya hücrelerinin bağlandığı seri hatta şarj 

hattı bağlanarak şarj işlemi gerçekleşmektedir. Bu sayede otomobilin yalnızca 1 adet 

kablo kullanılarak bataryalarının dolumu sağlanmaktadır. 

 

Şekil 10.1 – Yerleşik Şarj Birimi 

▪ Yerleşik Şarj Birimi Teknik Verileri 

Başlıklar Veriler 

Giriş Voltajı 110 – 240 V AC 

Frekans / Akım 47 – 63 Hz / 6,5 A 

Şarj Gerilimi 58 V 

Şarj Akımı 15 A 
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Şarj Yöntemi CC / CV 

Çalışma Sıcaklığı 0 oC ile 45 oC 

Depolama Sıcaklığı -20 oC ile 50 oC 

Anma Şarj Gerilimi 58 ± 0,3 V 

Anma Şarj Akımı 15 ± 0,5 A 

Nominal Şarj Voltajı 48 V 

Ağırlık 2 kg 

Dış Kaplama Alüminyum 

Yatay Genişlik (X) 10 cm 

Dikey Yükseklik (Y) 12 cm 

Kasa Derinliği (Z) 20,5 cm 

Fonksiyonlar 

o Aşırı voltaj koruması 
o Aşırı akım koruması 
o Aşırı sıcaklık koruması 
o Kısa devre koruması 
o Polarite koruması 

 

     Yerleşik şarj biriminin hazırlanması, aracın üzerine monte edilmesi ve batarya 

sisteminin dolumunu sağlaması için takımımız hazır bir AGM şarj ünitesi temin ederek 

araç üzerine yerleştirmiştir. Bu AGM şarj ünitesi, aracın ön kısmındaki batarya 

paketinin dışında hemen yakın bir konuma sabitlenerek çıkış kabloları batarya 

paketinin paket dışı aktarım bölümünden (detayları batarya paketlenmesi bölümünde 

açıklanmıştır.) batarya paketi içerisine girerek 4 adet hücreye seri olarak bağlanacaktır. 

Yerleşik şarj birimi ünitesinin besleme kablosu ise EU tip priz ile 110-240 V AC 

geriliminde 47-63 Hz / 6,5 A akımında güç çekecektir. Besleme elektriğini çekeceği priz 

araç içerisinde UPS dönüştürücü (bkz. Şekil 10.2 – UPS Priz Çevirici) ile PSU kablosu 

(Şekil 10.3 – PSU Besleme Kablosu) besleme dişi ucuna dönüştürülerek araç dış 

kabuğuna sabitlenecektir. Bu sayede herhangi uzunlukta bir PSU kablosu ile 

otomobilin şarj edilmesi sağlanarak ağır ve uzun kablolar yerine standart tip her 

lokasyonda bulunabilen bir kablo ile otomobilin şarj edilmesine imkân verilecektir. 

Yapılan testler sonucu 12 V – 100 Ah’lik 4 adet hücrenin tamamının şarj sürecinin 

toplam 400 Ah pilin 15A akım, 48 V gerilimle yaklaşık olarak 7 saat sürede 

tamamlanacağı hesaplanmıştır. 
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     Yerleşik şarj biriminde kullanılacak şarj ünitesi hazır olduğundan dolayı devre 

kartları, soğutucuları, bileşenleri hazır olarak temin edilmiştir. (bkz. Şekil 10.4 – 

Yerleşik Şarj Birimi Devresi) 

Şekil 10.4 – Yerleşik Şarj Birimi Devresi 

 

     Yukarıda da görüldüğü üzere yerleşik şarj biriminin devresi gerekli soğutucu ve 

bileşenleri ile CC-CV şarj yöntemi ile AGM tipi batarya hücrelerini şarj etmeye 

uygundur. 

Şekil 10.2 – UPS Priz Çevirici Şekil 10.3 – PSU Besleme Kablosu 
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▪ Yerleşik Şarj Biriminin Araç İçerisinde Konumlandırılması 

     Yerleşik şarj birimi ünitesi batarya paketinin dışında hemen yanında 

konumlandırılacaktır. (bkz. Şekil 10.5 – Yerleşik Şarj Biriminin Araç İçerisindeki 

Konumu) Batarya hücrelerini şarj edecek olan seri bağlantı hattı paket dışı aktarım 

bölümünden batarya paketinin içine, besleme hattı ise dönüştürücüler ile aracın dış 

kabuğuna uzanmaktadır. 

 

Şekil 10.5 – Yerleşik Şarj Biriminin Araç İçerisindeki Konumu 

Sonuç olarak yerleşik şarj birimi devre şemalarıyla hazır olarak satın alınmış, 

dönüştürücüler ile istenilen seviyeye getirilmiş, batarya paketine seri bir hat olarak 

bağlanmış ve yapılan testlerde de şartnamede istenilen güçte ve hedeflenen şarj 

süresini sağladığı kanıtlanmıştır. 

11. BATARYA PAKETLENMESİ 

     Takımımız araca gücünü verecek olan batarya sisteminin paketlenmesini yerli 

olarak yapacaktır. Batarya paketinin içerisinde kurşun asit tipinde hücreler kullanılarak 

seri bağlı 12x4 V 100 Ah’lik bir sistem elde edilecektir. Alüminyum sac levhanın kesilip 

kaynaklanması ile elde edilen bu batarya paketi, akülerin sac levha zeminine 

sabitlenmesi ve paket dışı aktarım bölümünün hazırlanması ve ilgili mukavemetlerin 

sağlanması üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 

     Otomobil üzerinde aynı tip 4 adet kurşun asit (AGM) tipi akü kullanılmaktadır ve bu 

4 akü birbiri ile fiziksel bir temasta olmayacak şekilde aralarında ve kabın duvarlarında 

izolasyon kaplamalarıyla elektrik kaçakları engellenecek ve yangını tutması 

sağlanacaktır. Akülerin sac tabana sabit tutulması için 20 cm uzunluğunda ve 8 mm 

kalınlığında trapez vida ve sabitleme plakaları kullanılarak tabana sabitlenecektir. 

Birbirleri ile seri bağlanan ve paket dışı aktarım bölümüne + ile - olmak üzere 2 adet 

kablo çıkış yapacaktır. Bu kablolar kontaktör aracılığıyla acil durum butonlarına 
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ardından diğer devre elemanlarına bağlanacaktır. (ölçüm için kullanılan kablo ve 

bileşenler hariçtir.) 

     Batarya paketinin içerisinde birbirine seri bağlı 12V 100Ah değerine sahip 4 adet 

kurşun asit (AGM) akü bulunmaktadır. 

 

• Akü kabının iç yüzeyini kaplamak için 3 mm 20 kV izole halı kullanılacaktır. İzole 

halı yardımıyla kutu içerisindeki sızdırmazlığın sağlanmasının yanı sıra kutuya 

elektrik yalıtkanlığı ve alev almazlık kazandırılmış olacaktır. 

• Gerekli durumlarda akülere kolay erişim sağlanabilmesi için dış koruma kabı 

üstten açılır şekilde (menteşeli ve kapak halinde) tasarlanmıştır. 

• Akü koruma kabı 8 mm trapez vidalarla araç içerisinde herhangi bir kaza 

durumda yerinden oynamayacağı garanti edilecek şekilde sabitlenecektir. 

Özellik Birim / Tür Değer / Açıklama 

Kullanılan Hücrelerin 
Kimyası 

LiCoO2, LiFePo4 vb. Kuru Jel Akü (PbSO4) 

Kullanılan Hücrelerin 
Nominal Voltajı 

V 12 V 

Kullanılan Hücrelerin 
Kapasitesi 

Ah 100 Ah 

Kullanılan Hücrelerin 
Ağırlığı 

g 16,6 kg 
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Kullanılan Hücrelerin 
Kapasite Yoğunluğu 

Ah/g 0,0015 

Kullanılan Hücrelerin 
Enerji Yoğunluğu 

Wh/kg 54 

Batarya Paketi 
Kapasitesi 

Ah 100 Ah 

Batarya Paketi Nominal 
Voltajı 

V 48 V 

Batarya Paketinin 
Toplam Ağırlığı 

Kg 72 kg 

Batarya Paketi Boyutları Mm (L, W, H) 60 cm, 50cm, 25 cm 

Batarya Paketi Enerjisi Wh 3600 W (75 A ile 1 Saat) 

Batarya Paketi Enerji 
Yoğunluğu 

Wh/kg  

Batarya Paketi Güç 
Yoğunluğu 

W/kg  

Batarya Kabı Malzemesi Malzeme Alüminyum 4 mm Sac 

İzolasyon Malzemeleri Malzeme İzole Halı 

Soğutma Sistemi 
Tasarımı 

- - 

Batarya Paketinin Isıl 
Analizi 

- - 

Güvenlik Perdesi - İzole Halı 

Batarya Paketinin Araç 
İçerisindeki Konumu 

- Aracın Ön Kısmında 

Yerli ya da Değil - Yerli 

 

▪ Batarya Paketi Acil Durum Stop Butonları ve Bağlantıları 

     Aracımızda birisi sürücünün içeriden basabileceği, birinin ise aracın dışında olacağı 

toplamda 2 adet acil durum butonu olacaktır. Bunların bağlantıları bataryadan çıkış 

yapan kontaktöre bağlanacak ve bu bağlantı da tüm bataryadan çıkan elektriği 

kesecektir. 

     Her bir akünün üzerinde birere adet ve koruma kabı üzerinde rahatlıkla görülebilir 

bir şekilde olmak üzere yüksek voltaj uyarı işaretleri bulunmaktadır. Ayrıca batarya 

paketinin bulunduğu konum kabuğun üzerinde uyarı işaretleriyle belirtilecektir. 
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12. ELEKTRONİK DİFERANSİYEL UYGULAMASI 

13. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS) 

     Takımımız araç kontrol sistemi alanında sadece otomobili elektronik sistemle 

kontrol etmekle sınırlı kalmamış, ek olarak bir sürü yazılımsal özellikler ile araç 

donatılmıştır. Araç kontrol sistemi üzerinde olan yoğun çalışmanın asıl amacı 

otomobilin mekanik ve sürücü kontrolünden olabildiğince uzaklaştırılıp sürüş konforunu 

ve güvenliği; hata oranı çok düşük olan bilgisayarlara emanet edilmiştir. Bu amacı 

gerçekleştirmek için ise otomobilin her yanı sensörler ile donatılmış, aracın tüm verileri 

tek merkezde toplanıp işlenerek sistemin değişik ortam koşullarına göre karar alması 

sağlanmıştır. Bu sistemin üretimi sürecinde kullanılan tüm parçalar ve özellikleri “Tablo 

13.1 – Araç Kontrol Sistemi Özellikleri”nde belirtilmiştir. Kullanılan bileşenler hazır 

olarak tedarik edilmiş, lehim gibi yöntemler ile takımımızca montajı yapılarak otomobil 

üzerine yerleştirilmiştir. Aynı şekilde araç kontrol sisteminin tüm yazılımları 

takımımızca hazırlanıp işlenen veriler otomobilin içerisinde bulunan depolama birimleri 

ile telemetri sistemiyle kontrol birimine aktarılmaktadır. 

Başlıklar Veriler 

Mikroişlemci / Mikrodenetleyici Raspberry Pi 4 ve Arduino Mega 2560 

Kullanılan Programlama Dilleri C#, Arduino Programming Language 

Kullanılan Elektronik Tasarım 
Programı 

Proteus 8 

AKS Elektronik Devre Topolojisi 
Hibrit Topolojisi (Yıldız Topolojisi, Ağaç 
Topolojisi) 

Hata Raporlama İçin İletişim Şekli ve 
Yöntemi 

USB ile Kablolu İletim Şekli ve Telemetri 
Aracılığıyla Kablosuz İletim Şekli 

 

Tablo 13.1 – Araç Kontrol Sistemi Özellikleri 

 

     Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere araç kontrol sistemi sadece elektronik 

sistemi denetlemekle sınırlı kalmayarak yazılımsal sağlam temellere sahip 

mikroişlemcilere de aracın üzerinde yer verilmiştir. 

▪ Araç Kontrol Sistemi Haberleşme Yöntemi 

     Otomobilimizde bulunan tüm elektronik bileşenlerin bağlandığı ve bu elektronik 

bileşenlerden gelen verilerin anlık olarak işlenip işlevsel olarak ayırt edilen bazı 

sonuçlar ile kullanıcıya sunulmasını amaçlayan araç kontrol sistemimiz, sensörler 

arasındaki veri iletişimini I2C haberleşme yöntemiyle sağlamaktadır. Bu haberleşme 

yöntemi tek bir hat üzerinden birden fazla sensörün bağlanmasına olanak sağlamakla 
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beraber yüksek hızlı modunda 5 MHz, hızlı modunda 3,4 MHz ve normal modunda 400 

KHz haberleşme hızına sahip olmasıyla birlikte sensörlerden gelecek olan verilerin 

gecikmesiz bir şekilde kendisine ulaşması hususunda büyük öneme sahiptir. Araç 

kontrol sistemi kendi içerisinde oluşabilecek hataları ayıklama konusunda hatanın hızlı 

ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için ekibimiz tarafından içerisine kurulan çeşitli 

debuggerlere ve yine ekibimiz tarafından işlevsel olması amaçlanarak hazırlanmış 

kendimize ait arayüzümüz içerisindeki fonksiyonların gerçekleşmesi sonucu oluşan 

hata, uyarı ve bilgilendirme gibi türlerde filtrelendirilmiş olan verilerin toplanıp 

oluşabilecek bir sıkıntı karşısında geliştirme ekibine bildirilmesi için kodlanmış bir 

yazılıma sahiptir. 

▪ Araç Kontrol Sistemi Fonksiyonları 

Raspberry Pi 4 (bkz. Şekil 13.1 – Raspberry Pi 4) ve Arduino Mega 2560 (bkz. Arduino 

Mega 2560) kartlarının üzerine inşa edilmiş; C# dili ile araç kontrol sistemi ekran 

arayüzünü ve verilerin işlenmesini Arduino Programming Language ile de 

sensörlerden gelen bilgilerin toplanıp verileri işlemeye hazır hale getirilmesini sağlayan 

araç kontrol sistemimiz, araç içerisinde belirli konumlarda bulunan sıcaklık ve nem 

sensörlerinden aldığı verilerle sürücünün araç içerisindeki ve dışarısındaki havanın 

detaylarını sürücüye gösterir. 

 

 

     Aracın etrafında donatılmış mesafe sensörleri ve kamera modülleriyle birlikte araç 

kontrol sistemi aracın sürücüsüne park etme sırasında yardımcı olur ve arkasında 

bulunan nesneyle arasında yeterli mesafe olmadığı zamanlarda sürücünün bu durumu 

hızlı fark etmesi için gerekli uyarılarda bulunmakta ve eğim sensörüyle aracın anlık 

eğimini sürücüye anlayabileceği formatlara dönüştürerek multimedya ekranında 

vermektedir. Günümüzde çoğu araçta olmazsa olmaz olan GPS sensörüyle birlikte 

aracın bulunduğu konumu sürücüye konsolun orta kısmında bulunan multimedya 

ekranında göstermekte ve sürücüye istediği konum ile kendi konumu arasındaki 

mesafeyi anlık olarak göstererek sürücüye kılavuzluk yapmaktadır. Sürücünün araç 

durağan konumdayken güzel vakit geçirebilmesi için Wi-Fi ve mobil veri ile internete 

bağlanarak araç içerisine yerleştirilmiş hoparlörler ile çevrimiçi veya çevrimdışı müzik 

dinleyebilmekte, video izleyebilmekte veya internette gezinebilmektedir. Elektronik gaz 

pedalı doğrudan araç kontrol sistemi ünitesine bağlanarak sürücü, istediği hassasiyeti 

aracın içerisinde bulunan ekranlardan ayarlayabilmektedir. Aracın geri gitmesi ve 

Şekil 13.1 – Raspberry Pi 4 Şekil 13.2 – Arduino Mega 2560 
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hızını ayarlaması yine otomobilin içerisinde bulunan ekrandan sürücü kontrolünde 

sağlanmaktadır. Araç güvenliğinin yüksek seviyede tutulması için özellikle akıllı 

telefonlarda kullanılan parmak izi sensörü aracın çalıştırılıp yürütülmesi için sürücünün 

ve tanımlı kullanıcıların parmak izinin onayıyla çalışmaktadır. Böylelikle otomobili 

kullanan kişinin sürüş alışkanlıkları saklayıp, araç içerisindeki araç kontrol sistemi 

ünitesinde bulundurduğu kişisel bilgilerin aracı kullanacak yeni kullanıcıya 

paylaşılmasını da önleyerek otomobili kişiselleştirmesi sağlanacaktır. Araç kontrol 

sistemi kapıların kilitli, kilidi açık veya açık bulunma durumunu sürücüye anlık olarak 

bildirir ve sürücüye bırakmadan gerekli önlemleri alarak aracın sürüş sırasında 

kapılardan doğacak kazaları engellenmesi sağlanır. 

Otomobilin motoru elektrik ile hareket enerjisi ürettiğinden dolayı yerleştirilen 

bataryaların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu 

yüzden batarya paketinin etrafına yapılan koruma kabının haricinde eğer kap 

içerisindeki hücrelerin sıcaklıkları tehlikeli bir değer aralığına ulaşması durumunda 

sürücünün ve aracın zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve sürücünün 

bu durum karşısında önceden bilgilendirilmesi için konsolun ortasında bulunan ekran 

ile gerekli uyarıların gösterilmesini araç kontrol sistemi gerçekleştirmektedir. Uyarılar 

sayesinde sürücü bataryaların aracı tehlikeli bir duruma sokması ihtimaline karşı 

önceden karar alabilmesinin imkanını sağlamaktadır. Yağmurlu havalarda sileceklerin 

çalışması, karanlık ortamlarda farların açılıp sürücünün görüş mesafesini arttırması. 

Aracın durma anına stop lambalarının çalışması gibi durumlarda yine araç kontrol 

sistemi ünitesinin fonksiyonları arasında yer almaktadır. 

▪ Araç Kontrol Sisteminde Kullanılan Kartların Devre Tasarımları 
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Araç kontrol sistemi bünyesinde bulunan tüm mikroişlemci ve mikrodenetleyiciler hazır 

olarak temin edilip kodlanarak araç içerisine montajlanmıştır. Bu yüzden baskı devre 

kartları hazır olup devre tasarımlarına “Şekil 13.3 – Arduino Mega 2560 Devre 

Tasarımı” ve “Şekil 13.4 Raspberry Pi 4 Devre Tasarımı”nda yer verilmiştir. 

Şekil 13.3 – Arduino Mega 2560 Devre Tasarımı 
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Şekil 13.4 – Raspberry Pi 4 Devre Tasarımı 

 

▪ Araç Kontrol Sistemi ile Bağlantılı Olan Bileşenlerin Blok Diyagramı 

Araç kontrol sistemimiz elektronik devre topolojisi olarak hibrit topoloji kullanır. Ortak 

yol topolojisi, ağ topolojisi, halka topolojisi gibi topolojiler arasından bizim sistemimiz 

için en uygun olan yıldız topolojisi ve ağaç topolojisinin birleşimi aracımızdaki araç 

kontrol sisteminin elektronik devre topolojisini oluşturmaktadır. Araç kontrol sistemi 

üzerinde kullanılmış topoloji “Şekil 13.5 – Hibrit Topoloji”sinde gösterildiği gibidir. 
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     Sonuç olarak araç kontrol sistemi, geliştirildiği süre boyunca sadece otomobilin 

elektriksel devrelerini kontrol etmekle değil yazılımsal sağlam bir temel kullanarak 

sürüş güvenliğini, konforunu sağlayıp otomobilin mekanik sağlığını maksimumda 

tutarak bilgisayar sistemlerinin minimum hata ile maksimum verimi vermesinin 

faydasını göstermesi sağlanmıştır. 

14. TELEMETRİ 

     Otomobil üzerinde bulunan sensörlerden alınan ve otomobilin araç kontrol sistemi 

ünitesinde işlenip kayıt altına alınan analiz detaylarını aracın dışındaki ek bir üniteye 

aktarılmasını sağlamak için telemetri sistemi geliştirilmiştir. Telemetrinin cihaz 

opsiyonlarından verilerin eş zamanlı olarak hızlı aktarımını sağlamak için haberleşme 

hızı; pistin her alanında sorunsuz veri aktarımını sağlayıp kontrol ekibinin aracın 

üzerinde yaşanabilecek sorunları tespit edebilmesi için kapsama alanı; otomobilin 

verimliliğini maksimuma çıkartıp elektrik tüketimini minimum tutmak için gerekli güç ve 

otomobilin güneş altında, yoğun güneşte ve yaz ortamında da sorunsuz çalışabilmesi 

için çalışma sıcaklığı kıstasları göz önüne alınarak bir telemetri cihazı seçimi 

yapılmıştır. 

▪ Telemetri Sisteminin Haberleşme Detayları 

     Seçimi yapılarak araç içerisine konumlandırılan telemetri cihazının 5.000 metre (5 

km) çapında bir kapsama alanı bulunmaktadır. Bu kapsama alanı yarışın yapılacak 

Intercity IstanbulPark’ta yarış anında araç kontrol ekibinin bulunacağı konum ile 

otomobilin yarış esnasında bahsi geçen pistin en uzak bulunduğu konum arasındaki 

mesafe olan ~4.000 metre (4 km)’den (bkz. Şekil 14.1 – IstanbulPark’taki En Uzak 

Noktalar) 1.000 (1 km) fazla olması sayesinde aracın yarış esnasında herhangi bir 

konumda araç kontrol ekibindeki diğer telemetri cihazına aktarılan bilgilerde bir kesiklik 

olmaması sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 14.1 – IstanbulPark’taki En Uzak Noktalar 
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     Otomobil üzerinde monte edilen telemetri cihazının haberleşme hızı 915 MHz 

değerinde olması ile birlikte haberleşme hızının yavaşlığından kaynaklanabilecek 

bilgilerdeki yanlışlıkların en aza indirgenmesi ve araç üzerinde oluşan hataların en hızlı 

bir şekilde araç kontrol ekibine raporlanıp olabildiğince hızlı süre içerisinde 

çözülmesine başlanması sağlanmaktadır. Haberleşme tekniği olarak da uzun mesafe 

desteği olan, hızlı kablosuz iletişime olanak sağlayan ve bu zamana kadar güvenilirliği 

ve stabilitesi kanıtlanmış olan RF (Radio Frequency) tekniği kullanılmıştır. Bu teknik 

günümüzde telemetri sistemlerin çoğunda standart olarak kullanılmaktadır. 

▪ Telemetride Kullanılan Elektronik Bileşenler 

Telemetri cihazımız haberleşme modülü olarak seri haberleşme modülünü 

kullanmaktadır. Araç içerisindeki araç kontrol sistemi ünitesi olan Raspberry Pi 4’e seri 

haberleşme modülünün olan RX, TX ve USB portları üzerinden bağlanıp gereken 

elektrik gücünün buradan elde edilmesi sonucunda araç kontrol sistemi ünitesindeki 

bilgileri diğer cihaza aktarması sağlanmıştır.  

 

     Şekil 14.2 - Raspberry Pi 4                           Şekil 14.3 – Telemetri Cihazı 

Uygulama olarak telemetri cihazımızın da uyumlu olarak çalışabildiği drone, uçak gibi 

uzak mesafeler arasında veri alışverişinin yapılabilmesinin önünü açıp alanında 

başarılı örneklerinden biri olan ArduPilot APM Mission Planner (bkz. Şekil 14.4 – 

ArduPilot APM Mission Planner Uygulaması) uygulaması ile aracımızdaki araç kontrol 

sistemi ünitesinin sensörlerden bilgi toplayıp kendi içerisinde işlediği bilgileri araç 

içerisindeki sistemden bir başka cihaza telemetri cihazı ile aktif bir şekilde 

gönderebilmesini sağlamıştır. 
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ArduPilot APM Mission Planner uygulamasının temsili fotoğrafıdır. 

Şekil 14.4 – ArduPilot APM Mission Planner Uygulaması 

▪ Telemetri Sisteminin Merkezi İzleme ve Kayıt Yazılımı Detayları 

     Telemetri sistemimizde izleme merkezinde bulunacak bilgisayar ArduPilot APM 

Mission Planner uygulamasından kendisine ulaşacak verileri C# programlama diliyle 

kodladığımız ayrı bir uygulama üzerinden izleme merkezindeki yetkili kişilerin erişimine 

sunmaktadır. Kodladığımız uygulama kendisine ulaşan verileri .txt uzantılı dosya 

şeklinde kaydetmektedir. Dosyalar birinci yedekleme türü olarak anlık bir yedek ve 

ikinci yedekleme türü olarak 10 dakikalık yedekler halinde geçmişe dönük bilgilerin 

istenildiği zaman ulaşılıp analiz edilebilmesini sağlamaktadır. Merkezi izleme ekibi eğer 

ikinci yedekleme türü sıklığını yeterli bulmazsa program üzerinden istediği yedekleme 

sıklığını ayarlayabilmektedir. Anlık olarak kayıt yapılması herhangi bir veri kaybını 

önlemektedir. Merkezi izleme ekibi kendisine gereken bilgiyi kodladığımız programdaki 

filtreleme özelliği sayesinde hızlıca ulaşabilmektedir. 

     Sonuç olarak telemetri sistemi araç kontrol sistemine ulaşmış batarya yönetim 

sisteminden gelen (detayları batarya yönetim sistemi bölümünde açıklanmıştır.) 

batarya sıcaklığı, doluluğu; çevresel sensörlerden gelen verileri vb. aracın üzerinden 

kontrol ekibine anlık yollaması için araca yerleştirilmiştir. 

15. ELEKTRİKSEL ŞEMA 

Otomobilin elektriksel tüm aksamları yüksek gerilim vb. tehlikeler 

barındırabileceğinden montajları, kablolaması ve bileşenlerinin konumu çok büyük 

önem arz etmektedir. Bu nedenle takımımız otomobilin elektriksel döşemeleri (bkz. 

Şekil 15.1 – Elektriksel Devre Şeması) üzerinde yoğun bir çalışma sarf ederek istenilen 

güvenlik kriterlerine uyması sağlanmıştır. 
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Şekil 15.1 – Elektriksel Devre Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15.2 – Elektriksel Bileşenlerin Araç Üzerindeki Konumu 
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16. ORİJİNAL TASARIM 

     Otomobilimiz fikrin ilk çıkış yeri itibari ile tamamen yazılımsal temeller üzerine 

kurulmaktadır. Yolcu güvenliği, konforu ve multimedya sistemleri tamamen ön 

plandadır. Otomobilin içerisinde 11,6” değerinde IPS mat led dokunmatik bir ekran 

bulunmaktadır. Bu ekran üzerinden otomobilin kendi arayüzü (bkz. Şekil 16.1 – 

Otomobil Arayüzü) ile aracın her şeyine tek bir ekrandan erişilebilmektedir. Çevrimiçi 

ve çevrimdışı müzik dinleme, Youtube’ye girip video izleme, mailleri takip etme, 

bluetooth ile cihazlara bağlanma, NFC özelliği ile kart okutarak kaydetme, telefon 

çağrısı alma ve yanıtlama gibi birçok özelliği içerisinde barındırmaktadır. Buna ek 

olarak bu sistemlerin tamamı sürüş güvenliği kurallarına tam uyarak araç sürüş 

esnasındayken sürücünün tüm dikkatini yola vermesi sağlanmıştır. 

 

Şekil 16.1 – Otomobil Arayüzü 

     Aracın çevresi mesafe sensörleri ve kamera sistemleri ile donatılmıştır. Bu sayede 

konsolun ortasında bulunan 11,6” ekranda geri görüş ve mesafe uyarıları ile park 

sistemi mümkün olan en kolay seviyeye getirilmiştir. 

     Otomobilin içerisinde bulunan parmak izi sensörü ile anahtarsız çalıştırma 

sağlanarak parmak izinin sürücüyü tanıması ile sürüş alışkanlıkları, park performansı, 

elektrik tüketimi gibi istatistikler toplanarak ilerideki sürüşler için kullanıcıya kolaylık 

sağlanmıştır. 

     Otomobilin etrafında bulunan basınç, nem, sıcaklık vb. çevresel etken sensörleri ile 

aracın ekranında günün hava tahmini, sürüş zorluğu, görüş açısı gibi veriler sürüş 

güvenliğini arttırmak için sürücüye sunulmaktadır. 
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     Otomobilin ekranı üzerinden tüm sürüş sistemleri (ileri, geri vites) dijital olarak 

ayarlanmaktadır. Buna ek olarak kapı kilit sistemleri ekran üzerinden dijital olarak 

kontrol edilmektedir. 

     Otomobilin bulunduğu eğim sürekli takip edilerek yokuş durumunda motor gücünün 

araç tarafından arttırılıp yığılmayı, yokuş aşağı durumda ise motor gücünün araç 

tarafından azaltılıp gereksiz hızlanmayı önleyerek elektrik tasarrufu sağlanmıştır. 

     Elektronik gaz pedalı araç kontrol sistemi tarafından sürekli denetlenerek değişik 

sürüş ayarlarında (ECO, Standart, Sport, Sport+) gaz tepkimesi değiştirilerek elektrik 

tasarrufu sağlanmıştır. ECO modunda gaz tepkimeleri olabildiğince yumuşatılarak ani 

hızlanmalar önlenmiştir. Sport+ modunda ise gaz tepkimeleri ve hızlanma olabildiğince 

arttırılarak istenilen güç sağlanmıştır. 

     Konsolun üzerinde bulunan kadran büyük ekrandan kontrol edilerek istenilen 

özellikler yansıtılabilmektedir. Örneğin yarıya bölünmüş bir kadranın sağ kısmında 

navigasyon, sol kısmında yol bilgisayarı açık olabilmektedir. 

     Otomobilin içerisinde bulunan tamamen 3D baskıdan alınmış konsol ile iç tasarım 

olabildiğince seri üretime yakınlaştırılmış bu sayede araç tasarımı ve konforu 

arttırılmıştır. 

     Otomobilin tüm verileri ileride işlenilmesi ve aracın gelişiminde kullanılması için 

belirli formatlarda depolanmaktadır. Bu sayede aracın tüm verileri (hızı, motor devri, 

batarya yüzdeleri, gerilimi vb.) değerler geriye dönük okunabilmektedir. 


