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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri 

Türkçe Adı : Batarya Sistemli Elektrikli Araba Projesi 

İngilizce Adı : Project of Battery-Electrical Car Building 

Özeti : Yurtdışında yapılacak olan Shell Eco-Marathon 2014 yarışlarında ülkemizi ve 

üniversitemizi temsil etmek amacıyla elektrikli bir araç yapılacaktır. Amacımız 

giderek azalan günümüz enerji kaynaklarının yerine; yenilenebilir, ekonomik bir 

alternatif enerji seçeneği olan batarya ve güneş pili sistemlerini otomobillerin üzerinde 

uygulayabilmek. Yapılacak olan bu aracın dizaynı önemli olacağı gibi verimlilikte ön 

planda olacaktır. Verimlilik için düşük güçlü motor ve katı piller kullanılacaktır.  

Ayrıca araç üzerinde haberleşme sistemleri üzerine elektronik tasarımlar, araç hız 

kontrol sistemi,  gps, araçla alakalı verileri pilota ve yer ekibine bildirecek telemetre 

sistemi (UKS) yapılacaktır. Elektrik teknolojisi ile ilgili dünyada ki gelişmeleri 

izlemek ve üniversitemiz adına bu teknolojiyi geliştirmeyi hedefliyoruz.  

II. Amaç ve Kapsam 

Hızlı nüfus artışı ve teknolojinin hızlı gelişmesi sonucu dünya elektrik enerjisine bağımlı bir hale geldi. 

Son 10 yılda hızlı bir şekilde artan enerji tüketimini yavaşlatmak için dünya alternatif enerji sektörüne 

yönelmiştir. Dünya genelinde enerji ve doğal kaynak tüketiminin en fazla olduğu alan ulaşım sektörüdür. 

Bu yüzden özellikle otomotiv firmaları alternatif enerji üzerine projeler geliştirmeye başlamıştır. 

Alternatif enerji üzerine çalışmalara teşvik için yurtdışında büyük çapta yarışmalar düzenlenmektedir. 

Son yılların en popüler ve üzerinde en çok teknoloji geliştirilen alan elektrikli arabalardır. Biz de Ankara 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri olarak bilim ve teknolojiyle uğraşmak, yeni teknolojiler 

yaratmak ve teknolojiyi takip etmek, mühendislik bilgimizi geliştirmek ve iş hayatına hazırlanmak 

amacıyla batarya sistemli elektrikli araçlar üzerine çalışmak ve 14-18 Mayıs tarihinde Hollanda’da 

düzenlenecek olan uluslararası Shell Eco-Marathon yarışlarında ülkemizi ve Ankara Üniversitesini en iyi 

şekilde temsil etmek istiyoruz.  

III. Materyal ve Yöntem 

Yaptığımız proje planına göre projenin finansal bir sorun yaşamaması için öncelikle sponsorlar 

bulunacaktır (Ekim). Aynı zamanda şase üretimi yapılacak ve kabuk tasarımına başlanacaktır. Finansal 

durumumuz yeterse kabuk ve şase karbonfiberden yapılacaktır. (Ekim). Motor, motor sürücü ve batarya 

sistemleri üzerine araştırmalar yapılacak, üretimleri için gerekli malzemeler temin edilecek (PCB, devre 

elemanları, dirençler, mosfetler vb.) ve motor sürücü yapımı başlayacaktır (Kasım-Aralık). Ocak ayında 

kabuk yapımı tamamlanacak, güneş pilleri temin edilecek ve aracın jantlarının tasarımı ve üretimi 

yapılacaktır. Jantlar alüminyumdan yapılacaktır. Şubat ayında aracın hız göstergesi, BMS (Battery 

Management System), Acil durum ve güvenlik sensörleri  vb. aksesuar devreleri yapılacak, ayrıca araç 

içerisindeki bataryaların durumu, aracın hızı, gücü, kullanılan enerji, üretilen enerji vb. bilgilerini pist 

dışına iletebilecek ve aracın yarış pisti üzerindeki yerini belirtecek GPS sistemini içinde barındıran özel 

bir uzaktan kontrol devre sistemi yapılacak, kullanıcı arayüzü tasarlanacaktır. Mart ayından itibaren 

aracın test sürüşleri ve kontrolleri yapılacaktır. Nisan ayında yarış hazırlıkları tamamlanacak ve Mayıs 

ayında Shell Eco-Marathon yarışlarına katılacaktır. Tüm bu belirtilenlerin yapılabilmesi için ÖOP 

aracılığıyla sağlayacağımız materyaller ve sponsorlar aracılığıyla sağlayacağımız hizmet, materyal yada 

para kaynaklarının doğru bir şekilde kullanımıyla proje tamamlanacaktır. 

IV. Analiz ve Bulgular 



1  KABUK     

Aracın verimli olabilmesi için en önemli etmenlerden biri ağırlıktan ve sürtünmeden kaynaklanan enerji 

kaybını minimuma indirmektir. Bu nedenle aracın kabuğunda dayanıklı ve hafif bir madde olan ileri 

teknoloji ürünü karbonfiber kullanılmıştır. Ayrıca kabuğun çizim çalışmaları; hava sürtünmesinin neden 

olabileceği kaybı en aza indirgemek için yağmur damlası modelini göz önüne alarak yapılmaktadır. Bu 

doğrultuda oluşturulan çizimleri okulumuzun fizik bölümünden akademisyenlerle görüşerek fikirlerini 

alınmıştır.  Kabuğun yapımında zımpara boya cila gibi işçilik gerektiren tüm kısımlar topluluk üyeleri 

tarafından gerçekleştirildi. Bu sayede mali açıdan tasarruf etmek planlarken aracın kabuğunun tüm 

aşamalarının eksiksiz ve hızlı bir biçimde bitmesi hedefledi. 

 

2      ŞASİ  

Şasi, aracın iskeletini oluşturan demirden yâda alüminyumdan yapılan mekanik aksamdır. Aracın şasi 

kısmı demir metalinden oluşacak şekilde yapılmaktadır. Şaseyi bu şekilde tasarlanmasındaki amaç, aracı, 

aracın hareketi sırasında oluşabilecek kuvvetlerden, aracın kendi ağırlığından ve dışarıdan gelebilecek 

darbelerden korumaktır. Şasi’yi tasarlarken öncelik, aracın bütün ağırlığını ön ve arka tekere eşit olarak 

dağıtabilmektir. Öncelikle ön tekerler, 4*2 lik demir profil ile tutturulmuştur. Daha sonra 2*1 lik demir 

profil ile arka tekeri sabitlenip, ön teker profili ile kaynatılmıştır. Bunun amacı, ön tekerlerde yâda arka 

tekerlerde oluşabilecek kuvvetleri, gövde üzerinde sönümletmektir. İkinci olarak, pilotu olası kazalardan 

korumak ve olabilecek sıkışmaları önlemek için şasi de rollbar kullanıldı.  

 

3    DÖNÜŞ SİSTEMİ 

Hareket eden bir aracın yolda yönünü değiştirebilmesi için, tekerlerin kontrolünü yapan sistemlerdir. 

 

4   TEKERLER   

Tekerler, bir aracın yâda cismin sabit bir düzlem üzerinde rahatlıkla hareket edebilmesini sağlayan, 

dairesel hareketi, doğrusal harekete çeviren araçlardır.  

 

5   FREN SİSTEMİ 

Fren, aracın hızından dolayı kazandığı momentumu azaltmak için kullanılan mekanik bir aksamdır. 

 

6   AKTARMA SİSTEMİ   

Motorda oluşan dönme hareketini, dişliler ya da zincir kayış yardımı ile aracın hareket sistemine aktaran 

sistemlerdir. 

 

7  MOTOR SÜRÜCÜ    

Elektrikli araçların tümünde gerekli olan ve temel birimi olan motor sürücü kısmıdır. Akabinde bu 

tasarımın genel açıklaması elektrik motorunu kontrol etme olarak tanımlasa da içerik bakımından birçok 

temel ve spesifik bilgi ve tecrübeyi içinde barındıran bir alandır.  

 

8  YAZILIM  

SEM2014 yarışmasına katılmak için yapılmış Alternatif Enerjili Araç Anka-Felix’ in uzaktan bilgisayar 

ortamında yarış pistindeki konumunu görebilmek, eş zamanlı veri iletişiminde olarak aracın olası tehlike 

durumlarını önceden tespit ederek basit seviyeli koşullanma ile bu durumların önüne geçebilmek, verileri 

saklayarak daha sonralar da aracın sıkıntı çıkardığı bölümleri tespit edebilmek ve bu sorunları ortadan 

kaldırmaktır. 



V. Sonuç ve Öneriler 

Projemizi  hedeflendiğimiz gibi tamamlandık. Yapmış olduğumuz bataryalı elektrikli araba ile 

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde yapılan Shell-Eko Maraton Europe yarışlarında okulumuzu temsil ettik. 

Yarışa atılan Ankara Üniversitesi araba takımları arasında tüm testleri geçerek yarışmaya hak kazanan tek 

takım olduk. Aracımız da gelecekte hafifletme ve verimliliği daha da artırmaya yönelik çalışmalar 

yapılabilir. 

VI. Kaynaklar 

1. http://tr.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller 

2. http://www.barisariburnu.com/2013/01/28/3-katmanli-mimari.html 

3. http://kodluyorum.com/index.php/entity-framework-nedir/ 

4. http://www.erenguvercin.com/2012/11/entity-framework-nedir.html 

5. http://tr.wikipedia.org/wiki/Windows_Presentation_Foundation 

6. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/example-auto-increment.html 

7.http://www.dijitalders.com/icerik/13/2635/veri_tabanlarinda_anahtar_kavrami_birincil_ve_ikincil_anah

tar.html 

VII. Ekler 



a) Mali Bilanço ve Açıklamaları:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜKETİME YÖNELİK MALZEME ALIMLARI 

Tesisatçı mengenesi                           1,00 Adet    

 210,04 TL 

Lokma Tornavida Seti 6 Parça            2,00 Adet    

 188,75 TL 

İki ağız anahtar takımı                      2,00 Adet    

 191,16 TL 

Yanmaz Tulum                      2,00 Adet    

 2.094,50 TL 

Kask                               2,00 Adet    

 3.239,10 TL 

Yanmaz eldiven                      1,00 Adet    

 153,40 TL 

Emniyet Kemeri                      1,00 Adet     

 498,55 TL 

Li-Ion pil                       30,00 Adet           

 1.770,00 TL 

Model malzeme                       1,00 Adet    

 1.593,00 TL 

Kalıp işleme                             1,00 Adet    

 4.602,00 TL 

Kalıp hazırlama                             1,00 Adet    

 1.416,00 TL 

Ürün üst                         1,00 Adet    

 1.593,00 TL 

Ürün alt                           1,00 Adet    

 1.357,00 TL 

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİD. 

 

Süper Kapasitör                     1,00 Adet    

 4.050,00 TL 

Android Tablet                          1,00 Adet    

 1.857,03 TL 

Laserjet Çok Fonksiyonlu Yazıcı                         1,00 Adet    

 967,60 TL 



12V akülü darbeli matkap                    1,00 Adet    

 522,74 TL12V  

Akülü vidalama                          1,00 Adet    

 602,98 TL 650  

RE darbeli matkap                            1,00 Adet    

 211,22 TL  

RF Modül                           1,00 Adet    

 338,78 TL 

Programlanabilir mikrodenetleyici                     1,00 Adet    

 191,19 TL            

      

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar: 

Proje kapsamında gelecekte kullanılabilecek makine ve teçhizat kalemi 10 adettir. 

1. Lokma Tornavida Seti 6 Parça  

2. İki ağız anahtar takımı 

3. Yanmaz Tulum 

4. Kask  

5. Yanmaz eldiven  

6. Android Tablet  

7. Laserjet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 

8. 12V akülü darbeli matkap 

9. 12V Akülü vidalama  

10. 650 RE darbeli matkap  

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar: 

Bu kısım EK-1’de yer almaktadır. 

 



EK-1. 

PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

  

 Projenin teknik özelliklerin mekanik, elektronik ve yazılım olmak üzere 3 ana başlık 

altında incelenecektir. 

 

1. ARACIN MEKANİK KISMI 

  

 Aracın mekanik kısmı; 

- Kabuk  

- Şasi 

- Dönüş Sistemleri 

- Tekerler 

- Fren Sistemi 

- Aktarma Sistemi 

 şeklinde gruplandırılarak incelenecektir. 

  

 

1.1 Kabuk    

 

 Aracın verimli olabilmesi için en önemli etmenlerden biri ağırlıktan ve sürtünmeden 

kaynaklanan enerji kaybını minimuma indirmektir. Bu nedenle aracın kabuğunda dayanıklı ve 

hafif bir madde olan ileri teknoloji ürünü karbonfiber kullanılmıştır. Ayrıca kabuğun çizim 

çalışmaları; hava sürtünmesinin neden olabileceği kaybı en aza indirgemek için yağmur 

damlası modelini göz önüne alarak yapılmaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan çizimleri 

okulumuzun fizik bölümünden akademisyenlerle görüşerek fikirlerini alınmıştır.  

 Kabuğun yapımında zımpara boya cila gibi işçilik gerektiren tüm kısımlar topluluk 

üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Bu sayede mali açıdan tasarruf etmek planlarken aracın 

kabuğunun tüm aşamalarının eksiksiz ve hızlı bir biçimde bitmesi hedefledi. 

1.1.1 Kabuğun Yapım Aşamaları 

• Strafor dayanıklılığı 300 dns dişi kalıbı alt ve üst olmak üzere ayrı ayrı yapıldı. 

• Üstüne döşeme yerleştirildi. 



• Kalıpların içine 8'er kat eproksi reçine sürüldü. Amaç, zımpara öncesi yüzeyin 

sertleşmesini sağlamak ve kabuğa gelebilecek kimyasallardan (tiner vs.) kabuğun erimesini 

önlemek. 

• Kabuğun sertleşmesi sağlanıncaya kadar ısıtma aşaması 1,5 gün devam etti. 

 

Şekil 1.1 Alt Kabuk 

• Kuruma aşamasından sonra araya bal peteği (honey comb) denilen malzeme 

yerleştirildi.(Şekil 1.1) 

• Vakumlama aşamasına geçildi. Yaklaşık 2 gün devam etti. 

• İstenilen sertliğe gelince kabuktan çıkarıldı. 

• Son olarak vernik aşamasına geçildi. 

• Isıtma işleminden sonra alt ve üst kabuk olmak üzere 8'er kat macun sürüldü. 

• Macunun kuruması beklendi. 

• Macun aşamasından sonra ilk zımpara aşaması 180'lik orta yumuşaklıkta zımpara ile 

başladı. 



 

Şekil 1.2 Macunlanma Aşamasında Kabuk 

• Oluşan çukur bölgelerin durumuna göre tekrar macun yapıldı. (Şekil 1.3) 

• Yeniden zımpara aşamasına geçildi. 

• Yaklaşık bir hafta zımpara işlemi devam etti. 

• 20 m^2 sert karbon fiber(12k) 30m^2 extra yumuşak karbon fiber kalıbın şekline göre 

dörtgen ve karesel parçalara ayrıldı. 

• Reçine ve yapıştırıcı kullanarak küçük parçalara ayrılan karbon fiberler yapıştırıldı. 



• Kuruma aşaması beklendi. 

        Kabuğun tüm yapım aşamaları sırasıyla aşağıda resimlenmiştir. (Şekil 1.3) 

 

Şekil 1.3 Kabuğun Yapım Aşamaları 

 

1.2 Şasi 

    Şasi, aracın iskeletini oluşturan demirden yâda alüminyumdan yapılan mekanik aksamdır. 

Aracın şasi kısmı demir metalinden oluşacak şekilde yapılmaktadır.( Şekil  1.3 ) 

       

        Şekil  1.3 Şasi      Şekil  1.4  Şasi  

Şaseyi bu şekilde tasarlanmasındaki amaç, aracı, aracın hareketi sırasında oluşabilecek 

kuvvetlerden, aracın kendi ağırlığından ve dışarıdan gelebilecek darbelerden korumaktır. 

Şasi’yi tasarlarken öncelik, aracın bütün ağırlığını ön ve arka tekere eşit olarak 

dağıtabilmektir. Öncelikle ön tekerler, 4*2 lik demir profil ile tutturulmuştur. Daha sonra 2*1 

lik demir profil ile arka tekeri sabitlenip, ön teker profili ile kaynatılmıştır. Bunun amacı, ön 

tekerlerde yâda arka tekerlerde oluşabilecek kuvvetleri, gövde üzerinde sönümletmektir. 



İkinci olarak, pilotu olası kazalardan korumak ve olabilecek sıkışmaları önlemek için şasi de 

rollbar kullanıldı. Rollbarda  (Şekil  1.4  ) kullanılan malzeme 2 cm kalınlığında paslanmaz 

isimli metaldir. Bu metal alüminyum kadar hafif, demir kadar sağlam bir metaldir. Aracın 

iskeletini hafif tutabilmek için bu malzemeler kullanılmıştır. Şasi şekil2 de göründüğü gibi, alt 

kabuk tarafından giydirilmiş şekilde durmaktadır. Yani alt kabuk, şasi ile birleştirilmiş bir 

şekilde durmaktadır. Bu şekilde olmasının sebebi, alt kabuğa gelebilecek dış darbeleri, şasiye 

aktararak sönümletmektir. 

1.3 Dönüş Sistemi 

 

Hareket eden bir aracın yolda yönünü değiştirebilmesi için, tekerlerin kontrolünü 

yapan sistemlerdir.(Şekil 1.5) 

 

Şekil 1.5 Dönüş Sistemi 

            

     Şekil 1.6 Direksiyon Hareket Aksanı     Şekil 1.7 Disk Fren 

Dönüş sistemi şekilde görüldüğü gibi bisiklet gidonundan yapıldı. Bisiklet gidonunu, ön teker 

profili ile sabitlendi. Daha sonra tasarlanan parça (Şekil 1.6) ile direksiyonun hareketi, ön 

tekerlere bağlanan ve ön teker profili ile hareketli halde olan parça ile bağlanmıştır(Şekil 1.7). 

Sonra minimum 8 metre çapında bir dairenin etrafında rahatlıkla dönebilmesi için tekerlerin 



dışa doğru dönüş çapını 20 dereceye ayarlanmıştır. Bu dönüş açıcı ile aracın minimum 8 

metre olacak şekilde istediği çapta dönüş yapabilmektedir. 

 

1.4 Tekerler 

   Tekerler, bir aracın yâda cismin sabit bir düzlem üzerinde rahatlıkla hareket edebilmesini 

sağlayan, dairesel hareketi, doğrusal harekete çeviren araçlardır. (şekil 1.8) 

           

     (şekil 1.8)            (şekil 1.9)                               

   16 inç ön tekerler                  20 inç arka teker 

 

Araçta, ön tekerler için 16 inç, arka teker için 20 inçlik yarış lastikleri kullanılmıştır. Ön 

kısımda 16 inç lik teker kullanılmasının başlıca sebebi, araç virajlara girdiği zaman ön 

tekerlerin alacağı şekilden dolayı, fren etkisi yapıyor olmasıdır. Bu fren etkisini azaltmak için 

ön tekerler, arka tekere göre daha fazla dönecek ve ön teker zemin ile daha kısa süre temas 

edeceğinden fren etkisini azaltılmış olacaktır. Arka tekerin 20 inç kullanılmasının sebebi, 

motordaki aktarılan torku, daha verimli bir şekilde zemine aktarmak ve aracın istenilen sürate 

daha kısa sürede ulaşmasını sağlamaktır. 

Yarış lastikleri kullanılmasının sebebi ise, diğer lastiklere göre, daha az dişe sahip olması ve 

daha hafif olmasıdır. 

1.5 Fren Sistemi 

Fren, aracın hızından dolayı kazandığı momentumu azaltmak için kullanılan mekanik bir 

aksamdır. 

Araçta, ön tekerlerde disk, arka tekerde ise göbekten fren kullanılmıştır. Ön tekerlere diskler 

sabitlenmiştir. Daha sonra fren parçaları, tekerin sabitlendiği parçaya sabitlenmiştir. Bu 



şekilde olmasındaki amaç, teker farklı acılara döndüğünde frende aynı acı ile dönüp aracın 

fren yapmasını sağlamaktadır. Disk kullanılmasının sebebi ise, diğer frenlere göre daha fazla 

tutulur olması ve aracı daha iyi yavaşlatmasıdır. Disk üzerindeki delikler frenlerin daha kısa 

sürede soğuyup, daha iyi tutmasını sağlamaktadır. Fren başları ise tel yardımı ile direksiyona 

sabitlenmiştir. Yani ön ve arka frenlerimiz bisikletlerde kullanılan el frenleridir. Arka teker 

ise göbek frenlidir. Yani arka tekerin dönüş mili içinde fren mekanizması vardır. Bu fren mile 

baskı uygulayarak arka tekerin dönüşünü yavaşlatmaktadır. 

1.6 Aktarma Sistemi 

  Motorda oluşan dönme hareketini, dişliler ya da zincir kayış yardımı ile aracın hareket 

sistemine aktaran sistemlerdir.(Şekil 1.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Şekil 1.10 Aktarma Sistemi 

  Araçta aktarma olarak zincir sistemi kullanılmıştır. Zincir sistemi motora bağlı dişliden 

aldığı dairesel hareketi, teker ile bağlantılı ve motor dişlisine göre daha büyük teker dişlisine 

aktarmaktadır. Tekerde kullanılan dişlinin, motorda kullanılan dişliye oranı 8 dir. Yani teker 

dişlisi, motor dişlisinden 8 kat daha büyüktür. Bu şekilde yapılmasındaki amaç, motorda 

oluşan yüksek RPM (dakikadaki devir sayısı) , ideal ve kontrol edilebilen RPM ye 

getirmektir. Buna bağlı olarak motor daha az yorulacak ve daha az enerji harcayacaktır. Diğer 

bir nedeni ise, motorda oluşan küçük torku, dişli ya da aktarma organı ile büyütüp, aracın ilk 

hareketine daha rahat başlayıp, daha rahat hızlanmasını sağlamaktır. 

 

 

 



2.ELEKTRONİK KISIM 

 

Araçta elektronik anlamında üç ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar; 

 Motor Sürücü ve Motor Elektroniği 

 Veri İletişimi ve Veri Toplama 

 Basit araç elektroniği 

  

2.1 Motor Sürücü 

  

 Elektrikli araçların tümünde gerekli olan ve temel birimi olan motor sürücü kısmıdır. 

Akabinde bu tasarımın genel açıklaması elektrik motorunu kontrol etme olarak tanımlasa da 

içerik bakımından birçok temel ve spesifik bilgi ve tecrübeyi içinde barındıran bir alandır. 

Dünya genelinde birçok motor şekli ve kullanımı nedeniyle birçok etmen bu tasarımı 

karmaşıklaştırmaktadır. Bu etmenler: 

 Motor Türü 

 Faz durumu 

 Voltaj –Akım karakteristiği 

 Anlık ivmelenme değerleri 

 Anlık indükleme değerleri 

 Motor Reaktansı 

 Reaktans için uygulanması gereken frekans bandı 

 Aktif bölge aralığı 

 Tork ve hız karakteristiği 

 Devir – Frekans uygunluğu 

 Isınma 

 Ters indüklenme karakteristiği 

 Motor aktif gücü vb. 

 Yukarıdaki etmenler doğrultusunda yapılan araştırmalar, tecrübe ve fikir birliği 

sonucunda 24V – 48V aralığında tek faz DC motor kullanımı uygun görüldü. Marka olarak 

MAXON motor uygun görüldü. Motor detayları daha önceki çalışmalarımızda takdim 

edilmiştir. 

 

2.1.1 Tasarım Aşamaları: 

 

 MOSFET 



 MOSFET SÜRME 

 TERS İNDÜKLEME ABZORBASI 

 EMI FILTER UYGULAMASI 

 PCB TASARIMI 

 

 

 

 

a)MOSFET 

  

 Tek Faz DC Motor sürme işlemlerinde yüksek frekans, akım, voltaj temel birimlerin 

önem kazandığı ve bu birimlerin kullanım yani uygulama alanı için üretilmiş N ve P kanal 

IGBT, FET, MOSFET VB. malzemeler kullanılmaktadır. IGBT genelde 3faz AC ya da DC 

sürücülerde FET ise daha çok tetikleme aracı olarak kullanıldığı için mosfet yani alan 

kontrollü transistör kullanılmıştır. Bu malzeme için üreticilerin birçok frekans, voltaj, akım, 

aktif bölge vb. birçok etmenleri baz alarak araştırma sonucunda FD47NXX ya da IRFP064N 

serisi N kanal mosfet kararlaştırılmıştır. Bu konuda detaylı bilgiler ilerleyen bölümlerde 

anlamlandırılacaktır.  Bu mosfet genelde yüksek AKTİF GÜÇ birimlerinde kullanılmaktadır. 

Genel olarak 3 adet bacaklı bir yapıya sahip olan TO220, TO247 VE SMD modelleri 

mevcuttur. Biz TO247 kılıf yapısına sahip olan yüksek güç kontrol etme kabiliyeti, yapısı ve 

ısıya dayanıklılığına istinaden kullanımını kararlaştırılmıştır. GATE, DRAIN, SOURCE  

adında mosfetin terminalleri vardır. GATE terminali mosfetin tetiklenme ucudur. DRAIN 

terminali mosfetin yük voltajı giriş ucudur(Şekil 2.1). SOURCE ise mosfetin yük voltajının  

sürücünün GND hattına iletimini sağlar. 



 

 Şekil 2.1 MOSFET 

 

b) MOSFET Sürücü (TLP 250) 

 

 Mosfetler genel olarak tek başına sürülebilir olsa da sürme voltajı, biçimi, akımı, 

stabilliği, dış etkenlerden etkilenmemesi ve mikroişlemci kısmı ile motor kontrol kısmının 

fiziksel ve elektriksel ayrımını sağlamak için mosfet sürücü elemanları kullanılır. Bu 

elemanlar daha çok özel yapılara ve karakteristiklere sahip olduğu ve çeşit bakımından çok 

geniş olması nedeniyle çok detaylı ve uygulamaya dönük durumlardaki karakteristikleri ve 

konumları bu elemanların da seçimi, kullanımı ve tasarımdaki yeri sürücü için büyük önem 

arz etmektedir. Bu elemanlar arasında IR20XX, IR21XX, IR29XX, TL4XX, KA35XX, 

SG35XX, TLPXX, HCPLXXXX gibi sürücü entegre serileri bulunmaktadır.(Şekil 2.2) Bu 

kısımda yine mosfetin karakteristiğine ve kullanım amacına göre bu serileri ele alındığında 

TLPxxx serisinin TLP250 model entegresinin kullanımı kararlaştırılmıştır. Entegre genel 

olarak DIP8, SOP8, SO8 gibi farklı kılıf yapılarında üretimi ve kullanımı mevcuttur. Bu 

mosfet sürme işlemlerinde PWM sinyali ile yapılmaktadır(Bu PWM frekansı motor 

reaktansına göre hesaplanmaktadır). Ve aşağıda genel terminal isimleri ve açıklamaları vardır. 

• 1.Ve 4. Uçlar kullanılmamaktadır. 



• 2. Ve 3. Uçlar motor sürme sinyal giriş uçları 

• 8. Entegre besleme ve çıkış voltaj ucu 

• 6. Ve 7. Sinyal çıkış yani mosfet sürme ucu 

• 5. İse GND bağlantı ucu 

 

 

Şekil 2.2 Mosfet İç Yapısı 

 

 

c) Mikro İşlemci 

 

 c.1  Bacak Yapısı 

 

 PIC16F877 'nin 40 pininden 33 tanesi I/O ( input/output - giriş/çıkış ) pinleridir. 

PIC16F877; 6 bitlik A portu, her biri 8 bitlik B,C ve D portları ve 3 bitlik E portu olmak üzere 



5 porta sahiptir. I/O pinlerinin gerekli konfigürasyonlar yapılarak başka amaçlarla 

kullanılması da mümkündür.(Şekil 2.3) 

 

Şekil 2.3 PIC16F877 

 

 

      c. 2 Temel Özellikleri 

 

- İşlem hızı DC-20 MHz dir. (bir komut DC-200 ns hızında çalışmaktadır.) 

- Dallanma komutları iki çevrim (cycle) sürede, bunların dışındaki komutlar ise bir çevrimlik 

sürede uygulanır. 

- 8 Kword Flash ROM programlama belleği (EEPROM özellikli program belleği), 368 Byte 

kullanıcı RAM belleği ve 256 Byte EEPROM belleği olmak üzere üç adet bellek bloğu vardır. 

- 8 Kword 'lük Flash ROM programlama belleği 1000000 kez programlanabilir. 

- CPU azaltılmış komut setine sahiptir. 

- Statik RAM üzerinde 32 adet özel işlem kaydedicisi (SFR - Special Function Register) 

vardır. 

- RISC temeline dayanır. 

- CPU azaltılmış komut setine sahiptir. 

- Öğrenilecek gereken her biri 14 bitlik 35 komut vardır. 



- Pin çıkışları PIC 16C73B/74B/76 ve 77 ile uyumludur.  

- 8 bitlik veri yolu (databus) vardır. 

- 14 kaynaktan kesme yapabilir. 

- PIC16F877 dolaylı ve göreceli adresleme yapabilme özelliğine sahiptir. 

- CMOSFlash EEPROM teknoloji ile düşük güçle yüksek hıza erişebilir. 

- Enerji verildiğinde sistemi resetleme özelliği (Power-on Reset),  

- Power-up zamanlayıcı (Power-up Timer) 

- Osilatör başlatma zamanlayıcısı (Osilatör Start-up Timer) 

- Özel tip zamanlayıcı (Watch-dog Timer), devre içi RC osilatör 

- Hata ayıklamada kullanılanabilecek modül (devre içi Debugger) 

- Seçimli osilatör özellikleri 

- Statik tasarım 

- Enerji tasarrufu sağlayan uyku modu ( Sleep Mode) özelliği vardır. 

- Programla kod güvenliği sağlanabilir. 

- Düşük gerilimli programalama özelliğine sahiptir. 

- Sadece 5 V giriş ile devre içi seri programlanabilir. 

- 2 pinle programlanabilir. 

- Program belleğine okuma/yazma özelliği ile erişilebilir. 

- 2,0 V ile 5,0 V arasında değişen geniş işletim aralığına sahiptir. 

- Kaynak akımı 25 mA dir. 

- Geniş sıcaklık aralığında ve düşük güçle çalışabilir. 

- Devre içi iki pin ile hata ayıklama özelliği vardır. 

 

        c.3 Çevresel Özellikleri 

 

- TMR0: 8 bitlik zamanlayıcı, 8 bit önbölücülü 

- TMR1: Önbölücülü, 16 bit zamanlayıcı, uyuma modundayken dış kristal 



zamanlayıcıdan kontrolü arttırılabilir. 

- TMR2: 8 bitlik zamanlayıcı, hem önbölücü hem de sonbölücü sabiti 

- İki Capture / Compare / PWM modülü 

- 10 bit çok kanallı A/D çevirici 

- Senkron seri port (SSP), SPI (Master mod) ve I 2 C (Master Slave) ile birlikte 

- Paralel Slave Port, 8 bit genişlikte ve dış RD, WR, CS kontrolleri 

- USART/SCI, 9 bit adres yakalamalı 

- BOR Reset (Brown Out Reset) özelliği 

 

c. 4 PCB Dizayn 

 

 Temel olarak malzemelerin seçim işleminden sonra PCB yani baskı devre tasarımı 

devreye girmektedir. Bu işlem için genel olarak bilinen ve kullanılan temelde basit gibi olsa 

da profesyonel bir yapıya sahip olan LABCENTER firmasının PROTEUS PAKETİNİN 

ARES VE ISIS programlarını kullanılmıştır. Genel olarak yüksek güç ve verimliliğin artması, 

ısınma sorunu, kararsızlık adına problemler yaşanmaması için 3 adet mosfet ve mosfet sürücü 

kullanılmıştır. Mikro işlemci ve sürücü yani motor kontrol katı TLP250 vasıtası ile 

birbirinden izole edilmiştir. Bu izoledeki temel amaç yüksek güç katı ile düşük seviyeli 

kontrol katının birbirini etkilemesi, kararsızlığa, elektriksel arızalara ve bu tür problemlere 

sebebiyet vermemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca mosfet sürücü ole mosfetin drain ucu 

arasına ve yine aynı mosfetlerin drain-source uçları arasına koruma diyodu ve direnci 

eklenmiştir. Bunun akabinde motordan gelebilecek olan ters EMK’yı yok etmek amacıyla 

motorun + -- uçları arasına yüksek akım ve voltaja dayanıklı çok hızlı tepki hassaslığına sahip 

ters schottky diyot eklenmiştir. Ayrıca motor üzerinde oluşan harmonikleri yani gürültü ve 

parazitleri filtre etmek amacıyla her iki uca 250UH 5A olan filtre bobini eklenmiştir. Bu 

sayede motorun ilk kalkınma anında anlık akımın motoru olumsuz etkilemesi gibi durumu 

ortadan kaldırmış ve soft starter özelliği katmıştır. Tüm bu işlemler çerçevesinde PCB dizaynı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



c.5 Çizimler 

 

 

 

 Çizim 1 



 

Çizim 2 

 

 

 

 Çizim 3 

 

 

 



2.2 Veri İletişimi ve Veri Toplama 

Araçta bulunan tüm verileri toplanıp RF iletişim modülü ile uzak bilgisayara gönderilerek 

verilerin analizi yapılmaktadır. Ve uzak bilgisayardan gönderilen bilgiler sayesinde de 

sürücüye yarış esnasında yapması gereken talimatlar gönderilmektedir. 

Araçta; 

• Hız bilgisi 

• PWM Genlik Bilgisi 

• Sıcaklık Bilgileri 

• Konum Bilgisi 

• Batarya Bilgisi 

• Sürücü Bilgi Sistemi Verileri 

• İletişim Modülü bulunmaktadır. 

2.2.1 Hız Bilgisinin Alınması 

Araçta teker üzerinde bulunan sensörler sayesinde tekerin bir turu tamamladığı süreyi 

bulunabilmektedir. Bulunan tur zamanına göre teker çevre uzunluğu üzerinden yapılan 

işlemler sayesinde aracın hız bilgisi elde edilebilmektedir.  

Bu formül şu şekildedir; 

T = Bir turda geçen süre (ms), 

Çevre = Tekerin dış çevresi (m), 

Hız = Aracın km/saat biriminde hızı, 

Hız=(((60 * 60 * 1000) / T) * Çevre) / 1000 

2.2.2 REED Anahtar 

Tekerin bir turda aldığı süreyi Reed anahtarlar sayesinde ölçülebilmektedir. Reed anahtarlar 

tekere bağlanan mıknatıs sayesinde elektrik akımının geçmesini sağlamaktadır. 

Mikrodenetleyicinin girişine bağlanan Reed anahtarlar her geçişinde mikrodenetleyiciye 

sinyal göndermektedir. (Şekil 2.4) Mikrodenetleyicide kurulan sayaç her sinyal 

gönderiminden sonra çalışmaya başlayıp bir sonraki sinyal gelene kadar saymaktadır. 

Sayıcıdan alınan veri formülde bir turda geçen süre olarak yer almaktadır. 

Şekil 2.4  REED Anahtar 



2.2.3PWM Genlik Bilgisi 

 

PWM (Sinyal Genişlik Modülasyonu), çıkışta elde edilmek istenilen sinyalin bant genişliğini 

ve dalga biçimini belirlemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Araçta PWM sinyali ile 

motora giden gücü ayarlanmaktadır. 

Sürücüde bulunan potansiyometre ile alınan değeri ölçen mikrodenetleyici 10 bitlik veriyi 8 

bitlik hale çevirdikten sonra PWM sinyali haline çevirip çıkış vermektedir. Buradaki 8 bitlik 

veri oluşturulacak PWM’in genlik bilgisini vermektedir. Bu veri de yine iletişim modülü ile 

uzak bilgisayarımıza gelerek analiz edilmektedir. 

2.2.4 Sıcaklık Bilgileri 

 

Aracın sürücü bölümü ve motor bölümünde olmak üzere iki tane sıcaklık ölçümü 

yapılmaktadır. Sıcaklık ölçümü DS18B20 Sıcaklık Senörü ile yapılmaktadır.  

      a) DS18B20 Dijital Termometre 

DS18B20 “1wire” protokolünü kullanan, 12 bit çözünürlüğe sahip sıcaklık sensörüdür. 

İletişim için sadece tek port gerektirmesi, düşük enerji gereksinimi ve yüksek çözünürlüğü ile 

pek çok uygulamada kullanılabilecek gelişmiş bir sıcaklık sensörüdür. Her DS18B20 

entegresi yalnızca kendisine has üretim esnasında belirlenen ve ROM belleğinde saklı olan 

48bitlik(8 bit CRC kodu+48 bit seri no+8 bit aile kodu) seri koda sahiptir(Şekil 2.5). Bu 

sayede aynı hat üzerinden birden fazla DS18B20 entegresi ile haberleşmeyi mümkün 

kılmaktadır. 

Mikrodenetleyicimizin girişlerinden birini DS18B20 entegresinin 2 numaralı bacağına 

bağlayarak ve senserö gerekli beslemesini vererek sensörden sıcaklık verisini 

alınabilmektedir. 

       

Şekil 2.5 Digital termometer 

Sensöre gerekli besleme vererek sensörden sıcaklık verisini alınabilmektedir. 

2.2.5 Konum Bilgisi 



 

Araçta bulunan GPS modülü ile aracın konumunu bulunabilmektedir. Konumu elde 

edebilmek için GY-NEO6MV2 GPS modülünü kullanılmaktadır. (Şekil 2.6) 

 

Şekil 2.6 GPS 

GY-NEO6MV2 GPS modülü UART1 protokolü üzerinden mikrodenetleyici ile iletişime 

geçmektedir. UART1 protokolü içinde GGA isimli komut dizisi bize gerekli komut bilgilerini 

vermektedir. 

GGA isimli komut dizisi şu şekildedir; 

 



 GPS modülünden alınan tüm veriden sadece gerekli konum bilgilerinin olduğu 

bölüm alınarak bu bilgi de uzak bilgisayara göndermek üzere RF modülüne verilmektedir. Bu 

filtreleme yöntemi ile de RF modülüne daha az bilgi göndererek iletişimi 

kolaylaştırılmaktadır. 

2.2.6 Batarya Bilgisi 

 

Araçta bulunan bataryanın doluluk bilgisi basit bir voltaj bölücü devresi ile yapılmıştır. 

Pildeki voltaj 9K ve 1K değerlerindeki seri bağlanmış iki direncin pile paralel bağlanması ile 

sağlanmaktadır. 1K’lık direnç üzerine düşen voltaj gerilimini mikrodenetleyicinin analog 

okuyan bacağına bağlanarak ölçülmüştür. Alınan bilgiler RF modülü ile uzak bilgisayara ve 

sürücünün LCD ekranına gönderilmektedir. 

2.2.7 Sürücü Bilgi Sistemi Verileri 

 

Şekil 2.7 LCD Ekran 

Ekibin araç çalışma esnasında sürücüyle iletişime geçmesi için Sürücü Bilgi Sistemi 

bulunmaktadır. Bu sistem ile ekipten gelen bilgiler RF iletişim modülü sayesinde araca 

iletilerek sürücünün okuyabileceği ekrana gelmektedir. Bu ekranda uzak bilgisayardan gelen 

bilgiler olduğu gibi aracın hız bilgisi, batarya bilgisi de bulunmaktadır. 

Sürücü Bilgi Sisteminde sürücüye bilgi vermek amacıyla 16*2 karakter LCD ekran 

kullanılmıştır. (Şekil 2.7) 

16*2 LCD ekran özellikleri şu şekildedir: 

• +5V ile çalışmaktadır. 

• Back Lighting özelliğine sahiptir, 

• LCD arka fon ışığı olmadan 4mA akım çekmektedir, 

• Boyutları 80x36x9.4mm'dir, 

• Çalışma sıcaklığı -20 ile +70 derece arasıdır. 

 

16*2 LCD ekranın giriş ve çıkışları şu şekildedir: 



LCD Pin Sembol Bağlantı 

1 Vss GND 

2 Vdd +5V 

3 Vo Kontrast ayarı 

4 RS Register seçme pini 

5 R/W Veri Okuma/Yazma pini. 

6 E Aktiflik Pini 

7 DB0 Veri Bağlantısı 0 

8 DB1 Veri Bağlantısı 1 

9 DB2 Veri Bağlantısı 2 

10 DB3 Veri Bağlantısı 3 

11 DB4 Veri Bağlantısı 4 

12 DB5 Veri Bağlantısı 5 

13 DB6 Veri Bağlantısı 6 

14 DB7 Veri Bağlantısı 7 

15 A LED arka ışık +5V 

16 K LED arka ışık gnd 

 

2.3 İletişim Modülü 

 

Aracın en önemli noktalarından birisi olan iletişim modülü; araçtaki verilerin uzak ana 

bilgisayara gönderimini, uzak bilgisayardaki komutları aracımıza göndermeyi sağlamaktadır. 

Bu iletişimi sağlamak için Arduino modüllerine bağlı XBEE RF iletişim modülü 

kullanılmaktadır.  

XBEE RF iletişim modülü özellikleri 

• 3.3V @ 295mA 

• 250kbps Max veri aktarma 



• 63mW çıkış gücü (+17dBm) 

• 1 mile (1600m) kapsama alanı 

• 6 10-bit ADC giriş pinleri 

• 8 digital IO pinleri 

• 128-bit şifreleme 

• Lokal veya havadan konfigürasyon 

• AT veya API komut seti 

• Harici Anten Girişi 

 

Şekil 2.8 RF Module 

Araç üzerinden toplanılan tüm bilgiler hazırlanan protokol ile bir kod haline 

dönüştürülmektedir. Bu kod saniyede bir defa olmak üzere uzak bilgisayara gönderilmektedir. 

Uzak bilgisayarın USB’sine bağlı olan XBEE RF iletişim modülü, diğer modülden aldığı 

bilgileri USB üzerinden bilgisayara aktarmaktadır(Şekil 2.8). 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4 Basit Araç Elektroniği 

Araçta sürüş esnasında kullanılmak üzere korna ve sinyal sistemi da bulunmaktadır. 

2.4.1Korna 

 

12 volt ile çalışan korna direk sürücü kontrolündedir. Aracın aküsüne direk olarak bağlıdır. 

Sürücünün gerekli olduğu durumda rahatça kullanabileceği şekilde direksiyonun üzerine 

yerleştirilen buton ile çalışması sağlanmaktadır. (Şekil 2.9) 

 

Şekil 2.9 Korna 

2.4.2 Sinyal Sistemi 

Aracın sürüş esnasında görünürlüğünü arttırmak amacıyla yerleştirilmiştir. Arkadan gelen 

araçlar ve kendi aracımızın güvenliğini arttırmak üzere tasarlanmıştır. Fren anında 

yanabilmekte ve dönüş yapmadan sinyal verebilmektedir. Bu sinyal sistemi de sürücünün 

rahatça ulaşabileceği direksiyon sistemi üzerinde yer almaktadır. Sürücünün frene bastığı 

anda otomatik olarak devreye giren sinyal sistemi arkadan gelen araçları uyarmaktadır. 

 

3. YAZILIM 

SEM2014 yarışmasına katılmak için yapılmış Alternatif Enerjili Araç Anka-Felix’ in 

uzaktan bilgisayar ortamında yarış pistindeki konumunu görebilmek, eş zamanlı veri 

iletişiminde olarak aracın olası tehlike durumlarını önceden tespit ederek basit seviyeli 

koşullanma ile bu durumların önüne geçebilmek, verileri saklayarak daha sonralar da aracın 

sıkıntı çıkardığı bölümleri tespit edebilmek ve bu sorunları ortadan kaldırmaktır. 

 Dönem süresince; 



 Veri iletişimi için gerekli donanım bilgisi araştırıldı, 

 Veri iletişimi için gerekli yazılım eklentileri araştırıldı, 

 Verilerin saklanması için gerekli veri depolama eklentileri araştırıldı, 

 Araştırılan konular ışığında kullanılacak mimari ve dil seçimi yapıldı, 

 Çalışmalara başlandı ve ilk testler yapıldı. 

 

 

 

3.1 Projede Yazılımın Önemi 

Aracın performansının artırabilmesi için istatistiksel verilerin tutulabilmesi ve yarış 

anında anlık araç durumunda haber alınması büyük önem taşımaktadır. Yarış içindeki 

verilerin kaydolması testler sırasında yapılabilecek değişiklikler için yol gösterici olacaktır. 

Ek olarak, olası kaza ve tehlike durumlarının önüne geçilebilmesi amacıyla pilot ve takım 

diğer üyelerini uyaran ve kritik durumlarda araca müdahale eden basit koşullanma sistemi 

kodlanmıştır. 

Proje hem hayati hem de takımın sürekliliği ve başarısı için gerekliliği vardır. 

 

 

3.2Kullanılan Dil ve Mimari 

Projeyi geliştirmek amacıyla Visual Studio 2013 geliştirme ortamı kullanılmıştır. 

Projenin geliştirilmesinde C# dili seçilerek görsel açıdan gelecek vaat eden WPF teknolojisi 

kullanılmıştır. 

Mimari açıdan proje Multitier Architecture kullanmakta ve veri karmaşıklığı ve 

yoğunluğu önüne geçebilmek için MVC deseni ile oluşturulmuş katmanlar bulunmaktadır. 

 

3.3 MVC ve Katmanlar 



       MVC deseni veri ve gösterim katmanlarının 

birbirinden soyutlanma amacıyla seçilmiştir. 

Böylece gelecek veri yükü hafifletilmiş ve 

işlenmesi kolaylaştırılmıştır. 

       MVC deseninde Model ve View arasında 

etkileşim oluşmadan düzenlenebilmesine imkân 

vermektedir. Ve bunu Controller adı verilen ara 

bileşenle sağlamaktadır. 

 
Şekil 3.1: Bileşenleri Tipik MVC 

işbirliği 

3.4 WPF Teknolojisi Ve Tasarım 

.NET Framework 3.0’ın grafik altyapısını oluşturan XAML tabanlı sistemdir. Görsel 

ara yüzler de eskiye nazaran yüksek performans sağlamaktadır. Bunu GPU’nun bütün 

avantajlarından yararlanarak başarmaktadır. GDI+ yerine DirectX tabanlı mimariye geçmesi 

geleceğin büyük programlama teknolojisi olması için önünü açmıştır.  

 

3.5 Entity Framework ve ORM 

ORM geliştirilen uygulama ile veritabanı arasında köprü oluşturan bir araçtır. 

Veritabanındaki tabloları class’lara, kolonları property’lere, kayıtları ise objelere dönüştürerek 

uygulamanın veritabanına direk erişmesine gerek kalmadan tüm veritabanı işlemlerini OOP 

düzeninde kod yazarak işlemesini sağlar. ORM kullanımının bir diğer avantajıda veritabanı 

ile ilgili sorgu kodları yazımını minimuma indirgediğinden zamandan tasarruf sağlayarak 

maksimum iş ortamı elde edilmesine yarar. Entity Framework ise .NET platformu için 

geliştirilmiş ORM frameworklerinden biridir. Projede Entity Framework kullanılmasının 

amacı kullanıcı ayarlarının tutularak programın sürekliliğinin sağlanması, harita ve lokasyon 

verilerinin saklanması, istatiksel verilerin analiz edilmesi ve tekrar üzerinde geçilmesi 

amacıyla saklanmasıdır. Ayrıca projede kullanılan çevrimdışı harita resimleri BitMap 

formatından binary formatına dönüştürülerek veritabanında saklanmıştır. 

 

 

3.5.1  Veritabanı Tasarımı 



Veri tabanı tasarımında iki tablo kullanıldı:  

 SerialData 

 ProgramSettings 

Kullanılan veri tablolardan SerialData işlenmiş veya işlenmesi daha sonraya bırakılmış 

verilen toplanıp tutulduğu tablo olmuştur. İkinci tabloda ise programın ayarları ver harita 

verileri kaydedilmiştir. 

 

Şekil.3.2: Database yapılanması 

ProgramSettings tablosu tasarlanırken yarış haritalarının programın kullanımında büyük 

rol oynayacağı ve her farklı harita için farklı ayarlar kullanılacağı için harita tablonun 

belirleyici konumunda olmuştur. 

SerialData tablosunda kaydedilen verilerin son sütununda integer tipinde MapId değeri 

ProgramSettings tablosunun primary AUTO_INCREMENT özelliklere sahip ilk sütunu Id ile 

ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak kaydedilen verilerin hangi harita üzerinde test yapılırken 

kaydedildiği bilinmekte ve veriler kolayca veritabanından çekilmektedir. 

SerialData tablosuna kaydedilecek işlenmiş ve işlenememiş olmak üzere 2 çeşit veri 

vardır. İşlenmiş veriler gerekli kontrollerden geçer, kullanıcı arayüzünde gösterilir ve 

veritabanına kaydedilir. Veritabanına kaydedilen veri Gps verisi ve Araç verisi olmak üzere 

iki parça halinde gelir ve bunlar program ile birleştirilir. Tablodaki enum tipindeki Type 

değeri işlenmiş veriler için “Right” olarak işaretlenir. Veri gerekli kontrollerden geçemediği 

takdir de “Correptud” olarak işaretlenerek daha sonra incelenmek üzere Dump değeri içine 

atılır. 

3.6 Projenin Çalışması 

Proje 4 formdan oluşmaktadır. İlk form açılış ekranı olarak kullanılmıştır. Üzerinde 

kullanıcı herhangi bir obje bulunmamakta sadece arka planda uygulamanın başlaması için 

gerekli ilklendirmeleri yapmakta classlar oluşturulmakta ve veri tabanını sağlamaktadır. 

Ayrıca takımın logosu ve sponsor resminden oluşan bir görsel ile kullanıcı 

karşılanmaktadır. 



 

Şekil.3.3: Uygulamanın açılış formu 

Kendiliğinden kapanan formun ardından daha sonra geliştirilmek üzere basit bırakılmış 

ana form bulunmaktadır. Üzerinde yarış formuna ve ayarların olduğu forma geçmek üzere iki 

buton bulunmaktadır. 

 

Şekil.3.4: Uygulamanın Ana Formu 

Ayarlar kısmında yeni harita oluşturulabilir, düzenlenebilir ve ya silinebilir. 

 

Şekil.3.5: Uygulamanın ayarlar formu 



En önemli ve yarış esnasında kullanılacak form üzerinde istatiksel veriler yarışın gidişatı 

hakkındaki tahmini veriler, oto pilot ve harita gibi birçok farklı özellik bulunmaktadır. 

 

Şekil.3.6: Uygulamanın Yarış Formu 

Resimde 50. Yıl Gölbaşı Kampüsünün uydudan alınmış üstten görünüşü harita olarak 

kullanılmış ve yürüyen arkadaşımız kırmızı işaretçi ile temsil edilmiştir. 

 


