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1. Takım Bilgileri 

Takımların kendilerini kısaca tanıttıkları, araç geliştirme sürecinde izleyecekleri yol 
haritasından, kullanacakları metotlardan 40 MB boyutu aşmayacak en fazla 2 dakika 
süreli bir video ile bahsetmeleri istenmektedir. İlgili video Youtube platformuna 
yüklenecek ve linki burada verilecektir. Youtube yüklemesi gerçekleştirilirken ayarlar 
kısmında “Herkese Açık – Herkes arayabilir ve görüntüleyebilir” seçeneğinin 
seçilmemesi, “Liste Dışı – Bağlantıyı bilen herkes görebilir.” seçeneğinin seçilmesi 
önerilir.  
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2. Çalışma Zaman Çizelgesi 

Takımınızın çalışma zaman çizelgesini her ay için ayrıntılı olarak yazınız. Tabloyu 
genişletebilirsiniz. 

Çalışma Zaman Çizelgesi 
Oca 
22 

Şub 
22 

Mar 
22 

Nis 
22 

May 
22 

Haz 
22 

Tem 
22 

Ağu 
22 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

Örnek Zaman Çizelgesi: 

Çalışma Zaman Çizelgesi 
Oca 
22 

Şub 
22 

Mar 
22 

Nis 
22 

May 
22 

Haz 
22 

Tem 
22 

Ağu 
22 

Araç Tasarımı ve çizimler 
 X X      

Gerekli malzemelerin satın alımı 
  X X X    

Şasi Üretimi 
   X     

Kabuk Üretimi 
    X    

Montaj  
     X X  
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3. Tahmini Maliyet Hesaplaması 

Her bir parça/malzeme için tahmini satın alma maliyetini detaylı olarak yazınız. 
Tabloyu genişletebilirsiniz. 

No Malzeme Maliyet (Para birimi belirtiniz) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 
Toplam Maliyet  
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4. Araç Özellikleri Tablosu 

Tasarımınıza ait fiziksel büyüklükleri birimlerine dikkat ederek aşağıdaki tabloya 
yazınız.  
 

Özellik Birim / Tür Değer 

Uzunluk mm  

Genişlik mm  

Yükseklik mm  

Şasi malzeme  

Kabuk malzeme  

Fren sistemi 
Hidrolik disk, 

ön, arka, el freni  

Ön tekerlerin çapı mm  

Ön tekerlerin genişliği mm  

Arka tekerlerin çapı mm  

Arka tekerlerin genişliği mm  

Motor Tipi tipi  

Motor sürücü Özgün tasarım, Hazır alınmış  

Motor gücü kW  

Motor verimi %  

Motor ağırlığı kg  

Batarya tipi  

Hücre boyutları mm (L, W, H)  

Hücre ağırlığı g  

Batarya paketi nominal 
voltajı 

V 
 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 
 

Batarya paketi enerjisi Wh  

Güç Tesisatı Kablo 
Kesiti 

mm2 
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5. Yerli Ürünler 

Bu bölümde ekiplerden kendi tasarladıkları yerli alt bileşenleri kontrol etmeleri istenir. 
Yerli bileşenlerin detayları Teknik Tasarım Raporunda verilecektir. 

1. Motor  ☐ 

2. Motor sürücüsü ☐ 

3. Batarya Yönetim Sistemi ☐ 

4. Yerleşik Şarj Birimi ☐ 

5. Direksiyon ve Dönüş Sistemi ☐ 

6. Batarya Paketlemesi ☐ 

7. Elektronik Diferansiyel Uygulaması ☐ 

8. Araç Kontrol Sistemi ☐ 

9. Telemetri ☐ 
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6. Mekanik Detaylar (şasi, takla barı, kapı,fren vb.) 

Bu bölümde aracınızın mekanik ve güvenlik özellikleri, fren sistemi, kapı mekanizması 
özelliklerini tanımlamanız gerekmektedir.  

6.1     Şasi özellikleri; 

Aracınızın şasi tasarımını ve temel şasi ölçülerini tanımlayınız. Şase ölçülerini CAD 
ortamında 3 görünüş ile gösteriniz. Şasede kullanmayı planladığınız malzeme niteliği 
(metal, kompozit v.b.), montaj teknikleri (kaynak, vidalı birleştirme, presleme vb.) 
hakkında kısaca bilgi veriniz. 

6.2     Rollbar ve rollcage özellikleri; 

Aracınızda kullanacağınız rollbar ve rollcage dış ölçüleri ile kesit ölçülerini belirtiniz. 
Rollbar ve ro llcage için ne tür bir malzeme tercih edeceksiniz? (çelik, alüminyum, 
kompozit v.b.) Rollbar ve rollcagenin şasi üzerindeki konumunu tanımlayarak, şasi ile 
nasıl birleştirileceğini tanımlayınız.   

6.3     Fren sistemi; 

Aracınızı güvenli bir şekilde durdurabilmek için, kullandığınız fren sistemini kısaca 
tanımlayınız. Aracın iki devreli hidrolik fren merkezinden itibaren ön ve / veya arka iki 
tekerleklere giden frenleme sisteminin bağlantı şemasını çiziniz.   

6.4     Kapı özellikleri; 

  Aracınızın kapı ölçülerini de içeren kapı şeklini çizimle anlatınız. Kapılarınızın, (aracın 
gidiş yönüne) öne doğru kaç derece açılabildiğini belirtiniz. Aracın kapı yüzeyi ve kapı 
çerçevesinin malzemesini, kapının açma kolu, açma metodu ve  kilit mekanizmasının  
tanımını yapınız. Kapı bağlantı menteşeleri ve kapı kilit mekanizmasının araç şasesi  
üzerindeki karşılıklarının yerlerini şekil çizerek tanımlayınız. 
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7. Lastikler 

 Kullanılacak Lastik Ebatı: ☐16 inch        ☐17 inch 

 2021 yılındaki yarışmaya katılım durumu: Katıldı ☐     Katılmadı ☐ 

 2021 yılında yarışa katılım sağlamayan takımlara ilk maddede belirttiği ebatta 
5 adet lastik gönderilecektir. 

 2021 yılında gerçekleştirilen yarış kapsamında TÜBİTAK tarafından sağlanan 
lastikleri almış takımlara lastik temin edilmeyecektir. Bir önceki sene tarafınıza 
teslim edilen lastiklerde varsa ölçü değişikliği (örneğin 16 inch yerine 17 inch) 
durumunun veya kullanılamayacak olan lastiklerin neden kullanılamayacağının 
aşağıda fotoğraflarla birlikte açıklanması gerekmektedir. 

 

 
Şekil 1-Tekerler 

8. Elektriksel Tasarım Şeması 

Bu bölümde üretmeyi planladığınız Elektrikli Aracınızın genel elektrik şemasını 
sunmanız beklenmektedir. Bu şema batarya paketiniz, motor, motor sürücüsü, yüksek 
akım devre kesicileriniz (sigortalar dahil), acil durdurma devresi (zayıf akım veya 
kuvvetli akım), DC-DC konvertörler, farlar, korna vb. temel bileşenleri içermelidir. Var 
ise ek komponentler de şemaya dahil edilmelidir. Bu şemada güç hatlarınız için 
kullanılması planlanan kablo kesitleri yer almalıdır. Şemadan ayrı olarak kullanılması 
planlanan kablo kesiti güvenlik hesabının kurallar kitapçığında belirtilen kriterlere 
uygun yapılması gerekir. 
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9. Motor 

Bu bölümde, uygulamayı planladığınız tasarımınızı tanımlayın. Tasarımınızı 
tanımlamak için, sistem diyagramları, tablolar, algoritmalar, şemalar, resimler ve 
videolar kullanabilirsiniz. Varsa, ürünle ilgili multimedya dosyalarının köprü 
bağlantılarına burada yer verebilirsiniz.  

i. Takımlar motoru doğrudan, hazır olarak tedarik edeceklerse; motorun seçim 
sürecini açıklayacaklardır. Takımlar, motor gereksinimlerini kendi araçlarına 
göre belirlemelidirler. Aşağıdaki motor parametrelerini tanımlamalı ve 
hesaplamalıdırlar. 

1. Motor türünün belirlenmesi (Hangi tip (iç rotorlu mu yoksa dış rotorlu mu, AC motor 
mu DC motor mu, mıknatıslı mı sincap kafesli mi yoksa kollektörlü mü) elektrik 
motoru kullanılacak ve neden bu elektrik motor türü seçildi) 

2.  Motor parametrelerinin hesaplanması ve belirlenmesi; şaft momenti, hız, güç, 
gerilim, akım, ağırlık, vb. (Hareket halindeki bir araca 4 farklı kuvvet etki eder. Bu 
kuvvetler; yuvarlanma direncinden, hava sürtünmesi direncinden, yokuş ve 
ivmelenmeden kaynaklanan kuvvetlerdir. Bu kuvvetlerin formüllerinde, takımların 
kendi araçlarına (ağırlık, aracın rüzgar direncine sebep olan aerodinamik yüzey 
alanı vb.) ve tercihlerine (ivmelenme, hız vb.) özgü parametreler bulunmaktadır. Bu 
sebeple takımların kendi araçlarına ve tercihlerine bağlı olarak elektrik motor temel 
gereksinimlerini belirlemeleri beklenmektedir) 

3. Motor boyutlarının hesaplanması ve belirlenmesi (Kullanılacak elektrik motor 
boyutları ve araca mekanik yerleşimi hakkında bilgi verilmesi) 

4. Araç ve motor moment-hız eğrilerinin belirlenmesi (Pistteki hız değişimlerine bağlı 
olarak, motor seviyesinde gerekli tahrik moment-hız eğrisinin çıkartılması ve hazır 
olarak tedarik edilen motorun kullanım klavuzundaki moment-hız eğrisi ile 
uygunluğunun karşılaştırılması) 

ii. Takımlar, motorlarını kendileri tasarlar ve yerli olarak üretirlerse; tasarım ve 
üretim aşamalarını açık bir şekilde tanımlamaları gerekmektedir. Detaylı 
tasarım sonuçlarını kendi yorumlarıyla birlikte vermelidirler. Takımlar, aşağıda 
listelenen tasarım özelliklerini tanımlamalı ve hesaplamalıdır; 

1. Elektriksel Tasarım ve Analizi 

1.1  Motor temel gereksinimlerinin belirlenmesi (güç, hız maksimum hacim ya 
da ağırlık vb.) (Hareket halindeki bir araca 4 farklı kuvvet etki eder. Bu 
kuvvetler; yuvarlanma direncinden, hava sürtünmesi direncinden, yokuş ve 
ivmelenmeden kaynaklanan kuvvetlerdir. Bu kuvvetlerin formüllerinde, 
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takımların kendi araçlarına (ağırlık, aracın rüzgar direncine sebep olan 
aerodinamik yüzey alanı vb.) ve tercihlerine (ivmelenme, hız vb.) özgü 
parametreler bulunmaktadır. Bu sebeple takımların kendi araçlarına ve 
tercihlerine bağlı olarak elektrik motor temel gereksinimlerini belirlemeleri 
beklenmektedir) 

1.2  Motor temel boyutlarının hesaplanması (Aracın sürücü dahil toplam ağırlığı, 
maksimum hızı, ve ortalama hız değerlerine bağlı olarak, motorun bağlı 
olduğu tekerin çap ve devir sayısına bağlı olarak, tahrik motorunun şaft hızı 
hesaplanabilir. Şaft hızının rad/s cinsinden ifade edilmesinden sonra, tahrik 
motorunun şaft gücüne bağlı olarak, şaft momenti hesaplanabilir. Bu fiziksel 
değere göre motorun çapı ve boyu hacimsel değerleri hesaplanabilir) 

1.3  Motor tasarım parametrelerinin belirlenmesi (motor gerilimi, akımı, hızı, 
kutup sayısı vb.) 

1.4  Stator ve rotor boyutlarının hesaplanması (Motor faz başına akım değerine 
bağlı olarak, oluk ve kutup sayısına göre oluk başına akım yoğunluğu 
hesabı) 

1.5  Mıknatıs boyutlarının hesaplanması (Kutup başına akı miktarına bağlı 
olarak) (varsa) 

1.6  Sargının modellenmesi ve sargı şemasının belirlenmesi (oluk alanının 
belirlenmesi ve akım yoğunluğuna bağlı olarak, iletken çapına göre oluk 
başına sarım sayısının hesabı) 

1.7  Motor performans analizleri 

1.8  Tasarımda kullanılan optimizasyonlar (varsa) 

2. Manyetik Tasarım ve Analizi 

           2.1 Motor manyetik modeli 

           2.2 Motor sonlu elemanlar analizleri (SEA) 

           2.3 SEA performans analizleri 

3. Termal Tasarım ve Analizi 

3.1  Motor termal modeli 

3.2  Soğutma metodunun belirlenmesi 

3.3  Fan-Üfürücü tasarımı (varsa) 
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3.4  Motor termal hesaplamaları 

3.5  Motor sonlu elemanlar analizi-hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizi 
(varsa) 

4. Mekanik Tasarım ve Analizi (yapısal analiz ve görsel motor gövde tasarımı) 

4.1  Motor şaft tasarım ve analizi 

4.2  Motor karkas tasarım ve analizi 

4.3  Motor rulmanlarının belirlenmesi 

4.4  Motor detaylı CAD modeli 

4.5  Statik analizler (gerekli görülüyorsa) 

4.6  Dinamik analizler (gerekli görülüyorsa) 

4.7  Titreşim analizleri (gerekli görülüyorsa) 

5. Motor Üretimi İçin Teknik Çizimler 
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10. Motor Sürücüsü 

Takımlar motor sürücülerini hazır ürün olarak temin edebilir veya kendileri tasarlayıp 
üretebilirler. Motor sürücüsünün takım tarafından tasarlanması planlanıyorsa, bu 
bölümde, motor sürücü devresi için uygulayacağınız tasarımınızı açıklayınız. 
Tasarımınızı açıklarken; lütfen, sistem şemaları, tablolar, algoritmalar, şemalar, 
resimler ve video gibi yardımcı araçlardan kullanınız. Varsa, ürünle ilgili multimedya 
dosyalarına köprüler de yine bu bölümde sunulabilir. 

Hazır Ürün; 

Takım hazır ürün kullanması durumunda aşağıdaki soruların cevaplandırılması 
beklenmektedir. 

1. Motor sürücü elektrikli araçlarda ne amaçla kullanılmaktadır? 

2. Motor sürücüyü hangi kriterleri dikkate alarak seçtiniz? 

3. Motor sürücüde kullanılan anahtarın özelliklerini belirtiniz? 

4. Motor sürücüde kullanılan devre elemanlarının ne amaçla kullanıldıklarını kısa 
cümleler ile açıklayınız? 

5. Motor sürücü gücünü seçerken neleri göz önünde bulundurdunuz? 

 

Yerli Tasarım/Ürün; 

Takımın kendi tasarımı olan motor sürücüleri için lütfen aşağıdaki soruları tasarım 
planınıza göre yanıtlayınız. 

1. Araçta kullanılacak motor hakkında bilgi verir misiniz? (güç (kW), voltaj (V), akım 
(A), tip) 

2. Motor sürücüsünde kullanılacak yarı iletken anahtarlar hakkında bilgi verir misiniz? 
(tip (IGBT, MOSFET, vb.), voltaj, akım, Üretici Parça Numarası, vb.) 

3. Motor sürücüsünde kullanılacak sürücü entegre devresi hakkında bilgi verir 
misiniz? (Iout, Vout, Vsupply, ton / off, Üretici Parça Numarası, vb.) 

4. Motor sürücüsünde kullanılacak kontrolör entegre devresi hakkında bilgi verir 
misiniz? (Mikrodenetleyici, Mikroişlemci, Uygulamaya Özel Devreler (ASIC), Üretici 
Parça No, vb.) 

5. Motor sürücüsünde kullanılacak koruma yöntemi hakkında bilgi verir misiniz? 
(Akım, gerilim, sıcaklık vb.) 
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6. Motor sürücüsünde kullanılacak besleme gerilimi aralığı hakkında bilgi verir 
misiniz? 

7. Benzetim ve uygulama aşamalarında (Elektrik Devresi Tasarımı, Baskılı Devre 
Tasarımı vb.) Kullanılacak program hakkında bilgi verir misiniz? 

8. Motor sürücü üretim planı hakkında bilgi verir misiniz? 

9. Motor sürücüsünün tahmini boyutu hakkında bilgi verir misiniz? (Uzunluk x Genişlik 
x Yükseklik) 

10. Motor sürücüsünün tahmini verim değeri hakkında bilgi verir misiniz? 

11.  Motor sürücüsünün tahmini çıkış değerleri hakkında bilgi verir misiniz? (güç, voltaj, 
akım) 
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11. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) 

Bu bölümde elektrikli araç üzerinde BYS sistemi için planlanan tasarımın açıklaması 
yer almalıdır. Takımlarca BYS sisteminin satın alma yoluyla temini ya  da kendi 
tasarımları olma durumları farketmeksizin sistemin çalışmasına ilişkin diyagramlar, 
tablolar, resimler, videolar, varsa algortimalar, şematik / devre tasarımları ve BYS 
dengeleme sistemi (aktif/pasif denegeleme) gibi önem arz eden kısımlara yönelik 
gerekli ve ilgili detayların verilmesi gerekmektedir. İlave olarak, eğer BYS ile ilgili bir 
multimedya dosyasına ait bağlantı linki mevcut ise bağlantı linki gerekli açıklamalar ile 
birlikte sunulabilir.    
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12. Yerleşik Şarj Birimi 

Yerleşik şarj biriminin araçlarda bulunması zorunlu değildir, ancak şarj sırasında 
emniyet açısından önerilir. Takımlar yerleşik şarj birimlerini hazır ürün olarak temin 
edebilir veya kendileri tasarlayıp üretebilirler. Yerleşik şarj biriminin takım tarafından 
tasarlanması planlanıyorsa, burada, bu birim için uygulayacağınız tasarımınızı 
açıklayınız. Tasarımınızı açıklarken; lütfen, sistem şemaları, tablolar, algoritmalar, 
şemalar, resimler ve video gibi yardımcı araçlar kullanınız. Varsa, ürünle ilgili 
multimedya dosyalarına köprüler de yine bu bölümde sunulabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

13. Direksiyon ve Dönüş Sistemi 

Bu bölümde, uygulamayı planladığınız tasarımınızı açıklayın. Tasarımınızı tanımlamak 
için lütfen sistem diyagramları, tablolar, algoritmalar, şemalar, resimler ve videolar 
kullanın. Varsa, ürünle ilgili multimedya dosyalarına bağlantı linkleri de buraya 
yazılabilir. 

Eğer ekipler direksiyon sistemlerini yerli olarak tasarlarlarsa, tasarım ve üretim 
adımlarını net bir şekilde açıklamaları gerekir. Bu takımlar detaylı tasarım sonuçlarını 
kendi yorumlarıyla vermelidirler. Tüm takımlar (hazır ürün kullananlar dahil) aşağıdaki 
tasarım özelliklerini tanımlamalı ve hesaplamalıdır; 

1. Aracın direksiyon dönüşü ile tekerleğin dönüşü arasındaki bağlantıyı kurmak 
için kullanılan tüm elemanların teknik resmi ve tüm sistemin üç boyutlu montaj 
CAD modeli hazırlanmalıdır. CAD modelinde, her parça ayrı bir eleman olarak 
görünmelidir. CAD dosyası .stp uzantısıyla teslim edilmelidir. 

2. Aracınızın ön düzen geometrisinin açı ve mesafe değerlerini hangi aralıkta 
planlıyorsunuz? Nedeni açıklayın. 

3. Aracınızın direksiyon sisteminin, şase üzerindeki konumu, Direksiyon milinin 
araç tabanı ile yaptığı açı, direksiyon çemberinin sürücü için tutma pozisyonu, 
tekerleklerin yer ve birbirleri ile olan  açıları (camber caster ve toe açıları)  ve 
eksen ölçülerini neden ve nasıl belirlediğinizi açıklayınız (Bkz Şekil 2, Şekil 3, 
Şekil 4) 
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Şekil 2 Araç KASTER Açıları 
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Şekil 3 Araç KAMBER Açıları  

 

 

Şekil 4 TOE Açıları 

4. Ne tür bir direksiyon sistemi kullanılacak? Direksiyon sisteminizin direksiyon 
oranının hangi aralıkta olduğunu düşünüyorsunuz? 
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5. Aracınızın dönüş yarıçapını bisiklet modeline ve dış tekerlek merkezine göre 
hesaplayın. 

6. Ackerman prensibine göre iç ve dış tekerlek dönüş açılarının alması gereken 
değerlerini gösteriniz. (Şekil 5) 

 

Şekil 5 Araç Ackerman Açısı 

 

14. Batarya Paketlemesi 

Bu bölümde, uygulamayı planladığınız tasarımın açıklanması beklenmektedir. Yapılan 
dizaynların açıklamalarında, kullanılan sistem diagramları, tablolar, algoritmalar, 
şemalar, resimler ve videolar kullanılmalıdır. Eğer mümkün ise, yapılan tasarım ile ilgili 
multimedya dosyalarının linkleri bu kısımda verilebilir. Batarya paketlemede kullanılan 
malzemeler, güvenlik açısından alınan önlemler kısa devre olmaması için yapılan 
işlemler görseller ile desteklenmelidir. Batarya ya kolay ulaşılabilmesi için araç 
içerisindeki yerini gösteren çizimler sunulmalıdır. Batarya paketinin yerli tasarım olarak 
sunulması durumunda, üretim aşamasının her safhasında görseller ve multimedya 
dosyaları eklenmelidir. Bataryanın sıcaklık sensörürlerinin yerlerinin seçimi ve yerleşim 
planı sunulmalıdır. Aracın kullanacağı elektriksel parametreler (Voltaj, akım, saatlik 
enerji tüketimi vb,) belirlenerek batarya paketinin dizaynı yapılmalıdır ve bilimsel 
temeller ile detaylandırılmalıdır.  
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15. Elektronik Diferansiyel Uygulaması 

Elektronik diferansiyel uygulamasını gerçekleştirmeyi planlıyorsanız tasarımınızdan 
bahsediniz. Tasarımınızı tanımlayacak sistem diagramları, tablolar, algoritmalar, 
şematikler, resimler ve videolar kullanınız. Çalışma prensibini sistem topolojisi, 
kullanılan ekipmanlar, algoritmalar ve denklemlerle açıklayınız. Eğer uygunsa ürüne 
ait multimedya dosyalarının bulunduğu bir linkte buradan paylaşılabilir. 
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16. Araç Kontrol Sistemi (AKS) 

Bu bölümde Araç Kontrol Sisteminin  (AKS) gerçekleştirmesinde planladığınız tasarım 
hakkında bilgiler vermeniz beklenmektedir. Aşağıda istenen sorulara ilişkin 
cevaplarınızda resim, tablo, çizimler ve ihtiyaç olması halinde çevrimiçi video 
bağlantılarına yer verebilirsiniz. Soruların cevaplarına ilave olarak isteğe bağlı ek 
bilgiler verilebilir. 

1. AKS Özellikleri (Geliştireceğiniz AKS hangi özellikleri barındıracak ve 
aracınız üzerinde hangi fonksiyonları icra edecektir?) 

2. AKS devrelerinde hangi programlanabilir ürün kullanılacaktır? (Mikroişlemci, 
Mikrodeneteleyici, FPGA vb.) 

3. AKS’de kullanılacak seri haberleşme protokol(leri) hakkında kısa bilgi verir 
misiniz? (Protokol Standardı, Haberleşme Hızı, Topolojisi vb.) 

4. AKS elektronik devre ve yazılımın oluşturulmasında hangi tasarım, 
simülasyon ve programlama ortamları ve teknolojileriniz kullanılacaktır? 
(Proteus, Altium - C++, Phyton – vb.) 

5. AKS de yeralan elektronik devre veya devrelerin donanımsal bağlantı 
topolojisini blok şema olarak belirtiniz. Tek bir baskılı devre ya da dağıtık 
devrelere bağlanan alt sistem, sensör ve aktüatörleri ve aralarındaki veri 
akışını şemada gösteriniz. 

17. Gösterge Paneli 

Gösterge panelinde sürüş verilerinin sürücüye gösterilmesinde hangi sistem, hangi 
programlanabilir ürün kullanılacaktır. Gösterge paneli fonksiyonlarını gösterge paneli 
taslak tasarımı ve blok diyagram olarak bu bölümde sununuz. 

Kurallar Kitapçığı “Gösterge Paneli” başlığında belirtilen bilgilere yer verilmelidir. 

18. Telemetri 

Bu bölümde Telemetri’nin tasarım hakkında bilgiler vermeniz beklenmektedir. Aşağıda 
istenen sorulara ilişkin cevaplarınızda resim, tablo, çizimler ve ihtiyaç olması halinde 
çevrimiçi video bağlantılarına yer verebilirsiniz. Soruların cevaplarına ilave olarak 
isteğe bağlı ek bilgiler verilebilir. 

 
1. Telemetri Hangi Bilgileri izleme merkezine iletecektir? 
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2. Telemetri sisteminin araçta bulunan sistem üzerinde hangi programlanabilir ürün 
kullanılacaktır? 

3. Telemetri sisteminin veri iletiminde hızı, varsa hata kontrol protokolü, iletişim 
paket içeriği gibi iletişimi konusunda bilgiler veriniz. 

4. İzleme merkezinde bulunacak sistemde veriler ve log kayıtları ne şekilde 
depolanacak, izleme merkezi yazılımı hangi programlama dili ile yazılacaktır? 

19. Rapor Formatı 

Rapor, Türkçe olarak hazırlanır. Tüm rapor içeriğinde tek bir dil kullanılması 
zorunludur.  

Rapor, (varsa) kapak sayfası, içindekiler kısmı ve kaynakça dahil en fazla 60 MB 
büyüklüğünde ve PDF formatında belirtilen tarihler arasında başvuru sistemine 
yüklenir. Raporun belirtilen tarihler arasında sisteme yüklenmemesi veya eksik, yanlış 
yüklenmesi durumunda takım yarıştan elenir. 

Rapor, A4 formatında, 12 punto, Arial, Satır aralığı 1.15 ve alt-üst ve yan kenarları 2.5 
cm; varsa kapak sayfası, içindekiler, kaynakça ve ekler dâhil en fazla 75 sayfa olarak 
hazırlanır. 

Raporda kapak sayfası, içindekiler kısmı ve kaynakça kullanımı zorunlu değildir. 

DDK, raporu yukarıda belirtilen şekil şartlarına uyacak şekilde (gerekmesi 
durumunda) düzenler, değerlendirir ve puanlar. Şekil şartları sağlandıktan sonra 
(A4 formatında, 12 punto, Arial, satır aralığı 1.15 ve alt-üst ve yan kenarları 2.5 
cm) sayfa üst sınırına uymayan raporlara sayfa başına 10 puan toplamda en fazla 
350 puan kesinti uygulanır. 
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20. Puan Tablosu 

1. Takım Bilgileri* 100 

2. Çalışma Zaman Çizelgesi* 50 

3. Tahmini Maliyet Hesaplaması* 50 

4. Araç Özellikleri Tablosu* 50 

5. Şasi özellikleri 50 

6. Rollbar ve rollcage özellikleri 50 

7. Fren sistemi 50 

8. Kapı özellikleri 50 

9. Elektriksel Tasarım Şeması 50 

10. Motor 50 

11. Motor Sürücü 50 

12. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) 50 

13. Yerleşik Şarj Birimi 50 

14. Direksiyon Sistemi 50 

15. Batarya Paketlemesi 50 

16. Elektronik Diferansiyel Uygulaması 50 

17. Araç Kontrol Sistemi (AKS) 50 

18. Gösterge Paneli 50 

19. Telemetri 50 

 TOPLAM 1000 

 *Zorunlu Başlıklar  

 


