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Araç Özellikleri Tablosu  

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 2500 

Genişlik mm 1240 

Yükseklik Mm 932,61 

Şasi Malzeme Kompozit Sandviç 

Kabuk Malzeme Kompozit shell 

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

Motor Tip  BLDC Hub Motor 

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün  Yerli 

Motor gücü kW 3,4 

Motor verimliliği % %89 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 12.5 

Batarya type Lityum- İyon 

Batarya paketi 
nominal gerilimi 

V 115,2 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 27,6 

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V 4,2 V 

Batarya paketi 
enerjisi 

Wh 3180 

Yakıt pili gücü kW  

Hidrojen silindirleri 
sayısı 

#  

Hidrojen silindir 
basıncı 

bar  

Süperkapasitör Evet/hayır  

Kategorinize uygun 
olan boşlukları 
doldurmalısınız 

  

 

  



1. Dinamik Sürüş Testi (Zorunlu) 

https://drive.google.com/file/d/1Fe8r_lqOPJonp5HPbQ8w1FLMkQgEGTWR/view?usp=sharing 

2. Yerli Parçalar 

1. Motor  Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☒ 

5. Enerji yönetim sistemi * Hidromobil için zorunlu ☐ 

6. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☐ 

8. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☒ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

* Sadece hidromobil kategorisi için 

  

https://drive.google.com/file/d/1Fe8r_lqOPJonp5HPbQ8w1FLMkQgEGTWR/view?usp=sharing


4. Motor  

Yarışmamızın İstanbul İntercity pistinde yapılması kararından sonra 2020 senesinde 

ekibimizin yapmış olduğu motor tasarımı bizlere gerekli olan hız-tork-verimlilik istemlerimizi 

karşılamadı bundan dolayı istemlerimize uygun bir motor tasarlamak istedik.  

Yeni motor tasarımı yapmadan önce eski motorumuzu revize ederek bizlere minimum 

maliyet noktasında ne kadar fayda sağlayacağına bakmak için önceki motordan 

mekanik(Rotor iç ve dış çapı, Rotor mıknatıs boyutları, rotor ölçüleri, Nüve ölçüler vb.) ve 

elektriksel(Tel çapı, Paralel tel sayısı, tur sayısı, sarım sırası vb.) olarak ölçülerini aldık daha 

sonra bunları ansys maxwell programına aktardık. program çıktıları ile test çıktılarını 

karşılaştırarak önceki motoru bilgisayar ortamına aktarmış olduk. 

Önceki motor üzerinden bizim yeni istemlerimize (400-600rpm arası maksimum 

verimlilik,350rpm altında yüksek tork, hız-verimlilik aralığı geniş motor) uygun ve sadece tur, 

paralel tel sayısında değişiklik yaparak sonuç elde etmeye çalıştık. Bu motorun üretim 

parametrelerini de belirleyerek sarmaya başladık fakat bobin sarma konusunda tecrübesiz 

çıktık daha sonra bobinaj ustasından yardım alarak sarımı gerçekleştirdik. Motoru aracımıza 

takıp test ettik fakat %8 eğimde 300 rpm civarında çok fazla akım çekip ısındığını fark ettik. 

Bu sorunu araştırdığımızda tasarım esnasında armatür akım yoğunluğu parametresine dikkat 

etmemizden kaynaklı olduğunu fark ederek sıfırdan bir motor üretmemiz gerektiğini anladık. 

Yeni motor üretimi için maxwell programı ve motor tasarımını daha önce pek çok kez 

yapmış olan takımlar ile iletişime geçerek tasarım aşamasında ne gibi parametrelere dikkat 

edilmesi gerektiğini öğrendik ve tasarımlarımıza tekrar başlayarak yeni motorumuzun üretim 

parametrelerini oluşturup üretime geçtik. Şu an üretimi tam bitmese de yarış takvimine 

yetişeceğini ümit ediyoruz ve aşağıdaki bilgileri yeni motorumuza göre dolduruyoruz. 

A. Tasarım Hesaplamaları 

 

1. Detay Tasarım Bilgileri 

Aracın Toplam Ağırlığı : 170 Kg 
Ortalam Hız  : 40 Km/h 
Teker Çapı  : 16 inc 
İvmelenme  : 0.5 m/sn^2 
Toplam Kuvvet : 45 N 
Güç   : 3.4 Kw 
Ortalama Devir : 580 rpm 
Motor Gerilimi : 96 V 
Maksimum Akım : 80 A 
 



2. Tasarım Adımları Ve Denklemleri 

Motora Etkiyen Kuvvetler: 

𝐹𝐻𝑎𝑣𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 =
𝑝𝐶𝐴𝑣2

2
= (

1.225𝑥0.23𝑥1.08

2
) 𝑥(19.842) =  60.9297𝑁 

𝐹𝑌𝑢𝑣𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 = 𝑓𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝑎 = 0.015𝑥220𝑥9.81𝑥𝑐𝑜𝑠0 = 32,373𝑁 

𝐹𝐻𝚤𝑧𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖 = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝑎 = 220𝑥0.34 = 74,8𝑁 

Motor Gücü: 

𝑃𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = (𝑃𝐻𝑎𝑣𝑎 + 𝑃𝑌𝑢𝑣𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 + 𝑃𝐻𝚤𝑧𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎) ∗ 𝑉𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 ∗ 𝐾𝐻𝑎𝑡𝑎 %20
 

𝑃 = (60.9297 + 32,373 + 74,8) ∗ 13,98 ∗ 1,2 ≅ 2,820 𝑊𝑎𝑡𝑡 

Hız: 

𝑁𝑟𝑝𝑚 =
60

2𝜋∗𝑟
𝑣(𝑚.𝑠−1) =

60

2∗3,14∗0,23
13,98 =  580,7255 𝑟𝑝𝑚  

Tork: 

𝑇 =
P

2 ∗ π ∗ n
=

2820

2 ∗ 3,14 ∗
580,7255

60

= 46.45288 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 

  

Figure 1 - Tasarım Algoritması ŞEKİL 1 Tasarım Algoritması 



 

3. Yazılım Çıktıları 





 

B. Manyetik Analiz Çalışmaları 

1. Manyetik hesaplama adımları ve denklemleri 

2. Yazılım sonuçları  

3. Sonlu elemanlar analiz (SEA) sonuçları 

 

C. Mekanik Analiz Çalışmaları 

1. Detaylı mekanik tasarım bilgileri 

2. Mekanik hesaplama adımları ve denklemleri 

 

D. Termal Analiz Çalışmaları 

1. Soğutma metodolojisi 

2. Termal hesaplama adımları ve denklemleri 

3. Termal tasarım sınırları (çevresel sıcaklık, yalıtım sınıfı, vb.) 

 



E. Üretim Çalışmaları 

1. Üretim adımları 

 

ŞEKİL 2 Motor Yapım Aşaması 

 

ŞEKİL 3 Motor Ölçümü 



 

ŞEKİL 4 – Motor Sarımı Aşaması 

2. Teknik çizimler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. Karşılaştırma Tablosu 
 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : BLDC Hub BLDC Hub 

Motor Faz Gerilimi : 96V 96V 

Motor Gücü : 2 kW 3.4 kW 

Motor Devri : 820 RPM 580RPM 

Motor Boyutları : Ø26xL59mm Ø32xL62mm 

Motor Ağırlığı : 10.4 Kg 16.11 KG 

Motor Verimi : %87 %89 

Motor Ana Boyutları : 25 mm 25 mm 

Stator Boyutu : 194 mm 300 mm 

Rotor Boyutu : 273 mm 322 mm 

Sargı Şeması : AaABbBCcCAaABbBCcC AaABbBCcCAaABbBCcC 

Motor Optimizasyonu : Parametric optimization - 

Manyetik Tasarım ve 
Analiz Modeli 

: 
ANSYS Maxwell 2D 
Model 

ANSYS Maxwell 2D 
Model 

Isıl Tasarım ve Analiz 
Modeli 

: 
Infolytica Motor Solve 
Thermal Analysis Module 

- 

Mekanik Tasarım ve 
Analiz Modeli 

: 
SolidWorks 
Mechanical/ANSYS 
Mechanical Model 

SolidWorks 
Mechanical/ANSYS 
Mechanical Model 

Motor Test Yöntemi ve 
Sonuçları 

: 
Performance Testing with 
Electromagnetic Powder 
Brake Mechanism 

- 

 

5. Motor Sürücü   

Motor Sürücü tasarımı yapmaya başladığımızda bilgi ve tecrübe eksikliğinden dolayı 

öncelikle piyasada 10 dolar altına satılan 500 Wattlık motorları sürebilen bir sürücü aldık ve 

inceledik. Daha sonra bu sürücü kartının üzerindeki kontrol entegresini sökerek mosfet sürücü 

entegrelerini arduino ile sürmeye başladık fakat ikinci denememizde akım koruması 

yapmadığımız için kartı kullanılamaz hale getirdik. 

Mosfetlerin gate direnci ve iç kapasitanslarının hesaplarına göre mosfet etrafında 

kurduğumuz çevre birimlerinin seçimini yapmak bizleri çok zorladı bu sorundan kurtulmak için 

IPM modüllerinden aldık.(  

6MBP30XSF060-50 30A 600V IGBT IPM Modülü) fakat bununlada başarılı olamadık ve 

bundan da vazgeçtik. 

Bu hattadan ders çıkararak kendi kartımızı tasarlamak için bir hoverboard aldık ve 

içerisindeki entegreleri ve fetleri inceledik. Mosfet ve sürücü seçimlerini nasıl yapacağımızı 

bilmediğimiz için bu yolu izlemek bize daha doğru geldik. Hazır sürücü kartını inceledikten 

sonra Fet olarak ST Firmasının üretmiş olduğu N Kanal P75NF75 kodlu 75 Volt 75 Amper 

gücüne sahip mosfetleri gördük. Mosfet Sürücü olarak piyasada tek lojik sinyal ile kontrol 

edebilen bir entegre arasakta bulamadık.  

 



Fakat High-Low  girişi olup bir tane not kapısı ekliyerek istediğimiz sonuca varmaya 

çalıştık. Daha sonra IR2103 Mosfet Sürücü kartının tersleyen lojik entegreye ihtiyaç duymadan 

sürülebildiğini öğrenip bu entegre üzerinden devam ettik. Sonuçlarımız memnun edici olsa 

dahi kontrol yazılımları bizleri çok zorladı. 

Kontrol Yazılımlarının zorluğu,Mikroişlemcinin hatta vermesi gibi sorunlar bizleri kontrol 

kısmında yeni arayışlara yitti. Araştırmalarımız sonucu NCV33035 Entegresi ile karşılaşarak 

yeni kartımızın şematiğini çizmeye başladık. Umuyoruz ki yarış haftasına yetiştirip deneme 

imkanı buluruz. 

Video Link: https://photos.app.goo.gl/aDL5ELvzmsfh3XT87 

 

ŞEKİL 5 – Prototip 1 -  500W BLDC Sürücüsü 

 

ŞEKİL 6 – Prototip 1 – 500W BLDC Sürücüsü 

 

https://photos.app.goo.gl/aDL5ELvzmsfh3XT87


 

ŞEKİL 7 – Prototip 2 – 500W Sürücü 

 

ŞEKİL 8 – Prototip 2 – 500W Sürücü 

A. Devre Tasarımı 

1. Motor sürücü devresinin tasarım adımları 

Motor Sürücü Tasarımı yaparken tasarım adımlarımızı, motorun parametrelerine göre 

belirledik. Motorumuz 96 Volt 80 Amper ve Fırçasız Doğru Akım Motoru gibi başlıca 

parametreleri aldıktan sonra ilk olarak güç Transistörü seçiminden başladım.Bu seçimi 

IXFH/IXFM 10N100 ve IRFB4310 Mosfetlerini seçerek başladık. Mosfetlere uygun olarak 

öncelikle IR serisinden mosfet sürücüler araştırdık ve 3-4 farklı sürücü entegresi edindik 

bunlardan en çok işimize yarıyan izolasyonlu bir sürücü olan TLP250 entegresi idi. Küçük 

sürücüden çıkardığım ders olarak mosfetleri kontrol olarak bu işe özel olarak yapılan 

NCV33035 Entegresinden yana seçim yaptık. Şu anda şematik çizimi bitirip örnek bir pcb kart 

çizdik. 

2. Tasarlanan devrenin analitik ifadesi (invertör, kontrol kartı, vb.) 

Tasarladığımız invertör kartı 115Volt giriş gerilimi ile çalışıp 80A peak değerlerde akım 

verebilen bir DC-DC İnvertördür. 

3. Malzeme seçimi (Entegre, transistör, direnç, bobin, kapasitör, vb.) 

Güç Transistörü : IXFH/IXFM 10N100 ve IRFB4310 

Mosfet Sürücü Entegresi: TPL250,IR2110,IR2103,HIP4080,IR2113PBF 

 

 



Kapasitör  :200Volt 220uF Kutuplu Kapasitör 

Diyot   : BY228,BA159 

4. Parametre hesabı (eleman değerleri) 

5. Güç modülü ve kontrol ünitesi hakkında bilgiler 

Güç Modülü : LT8631,TMA0515S, LM2596DS,TL783 

Kontrol Ünitesi :NCV33035 

 

B. Kontrol Algoritması 

1. Sürücü kontrolünün konsepti ve türü (analog/dijital kontrol, FOC, DTC, V/f 

kontrol, vb.) 

 

ŞEKİL 9 – MC33035 Sürücü Kontrol Entegresi 

10 to 30 V Operation 
Undervoltage Lockout 
6.25 V Reference Capable of Supplying Sensor Power 
Fully Accessible Error Amplifier for Closed Loop Servo Applications 
High Current Drivers Can Control External 3−Phase MOSFET Bridge 
Cycle−By−Cycle Current Limiting 
Pinned−Out Current Sense Reference 



Internal Thermal Shutdown 
Selectable 60°/300° or 120°/240° Sensor Phasings 
Can Efficiently Control Brush DC Motors with External MOSFET H−Bridge 
NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Site and Control Changes  
Pb−Free Packages are Available 

2. Kontrol blok şeması 

Kontrolcü hazır olduğu için kontrol blok şemasına ulaşamadık 

3. Geri besleme sensörleri hakkında bilgiler 

Hall-Efect sensörlerinden aldığımız verileri kontrol entegremiz ile beraber gelen MC33039 

entegresi verileri alıyor. 

 

ŞEKİL 10 – MC33039 Örnek Bağlantı Şematiği 

C. Simülasyon Çalışmaları 
 

1. Yazılım programı (Matlab Simulink, Altium Designer, Proteus, vb.) 

Simülasyonları Genelde Proteus üzerinden yapıyoruz fakat kompleks bir devre olduğu için ve 

devrenin çoğu elemanı aktif bir simülasyon elemanı olmadığı için bu simülasyon çalışmasını 

verimli olarak gerçekleştiremedik. Fakat başka takımlardan kullandıkları elemanları ve 

güvenirliğini öğrenerek yolumuza bu tecrübeden yola çıkarak devam ettirdik. 



2. Şematik çizim 

 

ŞEKİL 11 – Prototip 3 – 2500Watt Sürücü Şeması 

D. Baskı Devre Çalışmaları 

1. PCB tasarımında kullanılan yazılımı aracı 

Proteus ARES kullanıldı. 

2. PCB düzeni ve şema tasarımı 

 

ŞEKİL 12 – Prototip 3 – PCB Görüntüsü 



 

ŞEKİL 13 – Prototip 3 – PCB Görüntüsü 

3. Baskı devre kartının görüntüsü 

 

ŞEKİL 14 – Prototip 3 – Proteus Görüntüsü 

 



E. Üretim Aşamaları 

1. Üretim planlaması 

Üretim için pcb çizimini son haline getirdik fakat halen pcb çiziminde elektromanyetik 

alanların kontrol pinlerimizi etkilemesinden şüphe ediyoruz. Kartımızın çizimlerini ve 

şematiğini hocalarımıza kontrol ettirdikten sonra çok uzun zaman geçmeden hemen pcb 

üretimine geçirip. Dizgicede veya kendimiz el ile dizerek üretimi tamamlamayı planlıyoruz. 

2. Lehimlenmeden önceki devre kartının elektrik ön test sonuçları 

3. Lehimleme işlemine ait görüntü eklenmesi 

4. Ekonomik maliyete ait tablo eklenmesi 

5. Elektrik testi 

F. Motor Sürücü Verimliliği 

1. Güç kaybı hesabı 

2. Yüzdesel verim değeri 

G. Motor Sürücü Koruması 

1. Kısa devre korumasına ilişkin bilgi verilmesi 

2. Aşırı sıcaklık korumasına ilişkin bilgi verilmesi 

3. Aşırı akım korumasına ilişkin bilgi verilmesi 

4. Malzemelerin Faturalandırılması 

5. Bileşenlere ait faturaların eklenmesi 

 

H. Karşılaştırma Tablosu 

 

  Eski Tasarım Yeni Tasarım 

Anahtar :  IXFM 10N100 

Sürücü Entegresi :  TLP250 

Kontrolcü Entegresi :  MC33035 

Kontrol Algoritması :  Analog/Digital 

Koruma Devresi :  Akım Koruması 

Elektrik Devre Tasarımı :  Proteus 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

:  Proteus 

Baskı Devre Kartı Üretimi :  Yurt Dışı Hizmeti 

Yazılım Algoritması :   Kapalı Çevrim 

Simülasyon Çalışmaları :  Proteus 

Deneysel Çalışmalar :  Yapıldı 

Boyut (PCB / Donanım 
Kutusu)  

:   

Güç / Akım / Gerilim  :  2.5kW/30A/96V 

Verim :   

 



6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS)  

İ. Dengeleme Yöntemi 

BYS sistemimizde 1W’lık 3’lü taş dirençlerimiz ile en yüksek olan hücreyi ortalama değere 

ulaştırma yöntemine göre pasif dengeleme yapılmıştır. 

J. SOC Tahmin Algoritması 

State of Charge yani pil kapasitesine göre şarj düzeyi olan bu değeri bulurken NCR1860GA 

pilinin maksimum gerilimini(4.2V) %100, Minimum gerilimini(2.5V) %0 olarak orantı kurup 

hesaplamalarımızı gerçekleştiriyoruz. 

K. Kontrol Algoritması 

Batarya Yönetim Sistemimiz öncelikle her hücrenin pil gerilimlerini okur ve bunlar arasında 

en yüksek ve en düşük olanları belirler.bu belirlemeden sonra en yüksek pil grubunu seçerek 

pasif olarak dengeleme yapmaya başlar. Bu döngü her 240ms de bir defa dönerek 

tekrarlanır. Bu döngü sırasında aks için gerekli olan veriler can-bus ve lcd ekrana gönderilir. 

L. Devre Tasarımı 

 

ŞEKİL 15 – BMS PCB Görüntüsü 



 

ŞEKİL 16 – BMC PCB Görüntüsü 

 

ŞEKİL 17 – Proteus Görüntüsü 



 

ŞEKİL 18 – Proteus Görüntüsü 

M. Simülasyon Çalışmaları 

Simülasyon çalışmalarını küçük çaplı olarak proteus İSİS programında gerçekleştirdik 

ve hiç bir soruna rastlamadık. 

 

ŞEKİL 19 – Proteus Görüntüsü 



N. Baskı Devre Çalışmaları 

 

ŞEKİL 20 – BMS PCB Görüntüsü 

 

ŞEKİL 21 – BMC Master Üst Görünüş 



 

ŞEKİL 22 – BMC Master Alt Görünüş 

 

ŞEKİL 23 – BMC Slave 



 

ŞEKİL 24 – BMC Slave 

O. Üretim Çalışmaları 

 

ŞEKİL 25 – Proteus Görüntüsü 



 

ŞEKİL 26 – Proteus Görüntüsü 

 

ŞEKİL 27 – BMC Kart Çalışması 



 

ŞEKİL 28 – Proteus Görüntüsü 

 

ŞEKİL 29 – BMC Test Görüntüsü 

 

 



 

 

P. Karşılaştırma Tablosu 
 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı :  8S-8S-8S-8S 

Çıkış Voltajı :  135V 

Çıkış Akımı :  80A 

Dengeleme Yöntemi (aktif 
veya pasif) 

:  Pasif 

Devre Tasarım Tipi :  PCB 

SOC Tahmin Algoritması :  Gerilime bağlı oran 

Kontrol Algoritması :  Yazılımsal 

Yerli mi Değil mi :  Yerli 

 

7. Yerleşik Şarj Birimi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Bu çalışma için geliştirilen şarj cihazı giriş filtresi, tam dalga doğrultucu devre, yarım köprü 

dönüştürücüye bağlı yüksek frekanslı bir transformatör ve çıkış doğrultma devresinden 

oluşmaktadır. Şarj cihazı, aşırı gerilim,kısa devre ve aşırı ısınmaya karşı koruma sistemine 

sahiptir. Şarj cihazının girişi 220 V 50 Hz’lik şebeke gerilimidir. Girişten gelen gerilim 

doğrultulup filtre edilerek 310 V bir DC gerilim elde edilmektedir. Bu gerilim değeri 

kondansatörler yardımı ile ikiye bölünerek 310-155 ile 155-0 V’luk iki seviye oluşturulmaktadır. 

Transformatörün primer sargısının bir ucuna 155 V, diğer ucuna ise mosfetler yardımı ile 310 

V ve 0 V’a anahtarlamalı olarak bağlanmaktadır. Mosfetler sırayla tetiklenerek yüksek frekanslı 

transformatörün sekonder sargısında alternatif akım elde edilmektedir. Bu sinyal bir doğrultucu 

devresiyle doğrultulup filtrelenerek DC bir çıkış gerilimi elde edilir. Mosfetleri 50 kHz ile 

tetikleyen PWM sinyalinin görev oranı (D) kontrol edilerek çıkış gerilimi ve çıkış akımı istenilen 

değerlerde sabit tutulmaktadır. 

Sabit akım-sabit gerilim yöntemiyle çalışan batarya şarj devresinin mikrodenetleyici 

tarafından kontrol edilen programının akış diyagramı verilmiştir. Batarya paketinin akım ve 

gerilim değerleri mikrodenetleyici tarafından her döngüde izlenmektedir. Şarj akımı LEM LA 

25-NP akım sensörü, batarya gerilimi ise LEM LV 25-P gerilim sensörü kullanılarak 

ölçülmektedir. Batarya paketi, 134,4 V maksimum şarj gerilim değerine ulaşana kadar batarya 

paketi maksimum şarj akımının yaklaşık %20 değeri olan 6,12 A sabit akım ile şarj 

edilmektedir. Çıkış gerilimi maksimum şarj gerilim seviyesine ulaştıktan sonra batarya paketi 

sabit gerilim ile şarj edilmeye devam etmektedir. Bataryanın şarj akım değeri 0,92 A’e 

düştüğünde ise şarj işlemi tamamlanmaktadır. 



A. Devre Tasarımı 

 

ŞEKİL 30 – Şarj Cihazı Şema 

 

ŞEKİL 31 – Şarj Cihazı Kontrol Entegresi Proteus Görüntüsü 

 

ŞEKİL 32 – Şarj Cihazı Blok Dİyagram 



 

ŞEKİL 33 – Şarj Cihazı Yazılım Algoritması 

B. Simülasyon Çalışmaları 

 

ŞEKİL 34 – Şarj Cihazı Proteus Görüntüsü 



C. Baskılı Devre Çalışmaları 

 

ŞEKİL 35 – Şarj Cihazı Üstten Görünüm 

 

ŞEKİL 36 – Şarj Cihazı Baskı Devresi 



 

ŞEKİL 37 – Baskı Devre Görüntüsü 

 

ŞEKİL 38 – Baskı Devre Görüntüsü 



D. Üretim Çalışmaları 

 

ŞEKİL 39 – Şarj Cihazı Çalışması 



 

ŞEKİL 40 – Şarj Cihazı Çalışması 

 

ŞEKİL 41 – Şarj Cihazı Çalışması 

 



E. Test Sonuçları 
(Devre çalışırken çıkış gerilim ve akım değeri ölçümleri, güç transistörü üzerindeki gerilim ölçümleri 

(örn. Vds, Vgs) gösterilebilir. Bu ölçümler esnasında güvenlik için izole gerilim probu veya osiloskop 

beslemesinde izolasyon besleme trafosu kullanmaya dikkat edilmelidir) 

F. Karşılaştırma Tablosu 
 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi : P P-I 

Güç Seviyesi : 900 W 900 W 

Çıkış Voltaj Aralığı : 150V-100V 150V-100V 

Çıkış Akım Salınımı : 0-6A 0-6A 

Giriş Güç Faktörü : -  - 

Güç Çevrim Verimi : - - 

PWM Kontrol Entegresi : Atmel İşlemci,74LS08 Atmel İşlemci,74LS08 

Koruma Devreleri / 
Elemanları 

: 
Pasif Sigorta,NTC,EMI 
Filtre 

Pasif Sigorta,NTC,EMI 
Filtre 

Baskılı Devre Boyutu : 20*30 20*30 

 

8. Enerji Yönetim Sistemi (EYS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :   

Güç Seviyesi :   

Giriş Gerilim Aralığı :   

Çıkış Gerilim Aralığı :   

Güç Çevrim Verimi :   

PWM Kontrol Entegresi :   

Yarıiletken Güç 
Anahtarları 

: 
  

Koruma Devreleri / 
Elemanları 

: 
  

Baskılı Devre Boyutu :   

8. Batarya Paketleme (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

 

 

 

 

 



G. Hücre Özellikleri: Panasonic NCR18560GA 
● Hücrenin Elektriksel Özellikleri 

i. Maksimum Şarj Akımı: 1675 mA 

ii. Maksimum Deşarj Akımı: 10A  

iii. Maksimum Gerilim: 4.2V 

iv. Minimum Gerilim: 2.5V 

v. Nominal Kapasite: 3450 mAh 

● Hücrenin Isıl Özellikleri: Panasonic NCR18650GA 

i. Optimum Çalışma Sıcaklığı:  

1. Şarj Durumunda: +10˚C  –  +45˚C 

2. Deşarj Durumunda: -20˚C – +60˚C 

3. Depolama Durumunda: -20˚C – +50˚ 

● Hücrenin Mekanik Özellikleri: Panasonic NCR18650GA 

i. Hücre Geometrisi: Silindirik 

ii. Modül İçerisindeki Yerleşimi: 8 Paralel , 16 Seri 

H. Paketin Özellikleri: 
● Nominal Çıkış Gerilimi: 115.2 Volt 

● Nominal Çıkış Akımı:  40 Amper 

● Kapasite: 27.6 Ah – 3124Wh 

● Şarj Akımı: 13.4 Amper 

● Deşarj Akımı: 80 Amper 

● Boyutlar:- 

● Ağırlık:- 

İ. Paket Malzemesinin Özellikleri: 
● Dielektrik Katsayısı: 

● Isıl Özellikleri: 

i. Erime sıcaklığı: 

ii. Isıl İletkenliği 

● Mekanik Özellikler: 

i. Çekme Direnci: 

ii. Çarpma Direnci: 



J. Batarya Paketinin Isıl Analizi: 

 

 

 



 



 

 

9. Elektronik Diferansiyel Uygulaması (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Sistem Topolojisi 
(Kullanılan Sensörler, 

Kontrol Üniteleri, 
Aktüatörler vb.) 

:   

Araç Modeli (Kinematik 
Model, Basit Dinamik 

Model, Tam Araç Modeli 
vb.) 

:   

Kontrol Algoritması :   

 
Dikkate Alınan İstisnai 
Durumlar ve Önerilen 

Tasarım Çözümleri (Düşük 
Adezyon, Bölünmüş 

Adezyon, Ağırlık Transferi, 
Virajlarda 

Hızlanma/Yavaşlama vb.) 

:   

Uygulanan Benzetim 
Senaryoları 

:   



Benzetim Senaryoları için 
Performans Sonuçları 

:   

Uygulanan Test 
Senaryoları 

:   

Test Senaryoları için 
Performans Sonuçları 

:   

10.  Araç Kontrol Sistemi (AKS)  

Araç Kontrol Sistemini tasarlamadan önce yan elemanlarını öncelikle test ettik bunlardan ilki Telemetry 

sistemi idi. 

Telemetry Alıcı Verici modülü olarak Lora olarak adlandırılan ve 433Mhz bandında RF yayın yapabilen modülü 

seçtik bunları test ettiğimizde açık alanda anten ile 4.23 km mesafeye sorunsuzca düşük hızlarda veri aktarımı 

sağladığı görerek bize uygun olduğununa karar verdik. 

Araç içi haberleşme için ise Can-Bus modulü olan MCP2515 hazır devre kartını arduino ile haberşletirmeyi 

denedik. Ortamda pek çok kütüphaneye rastladık ve pek çoğu çalışmadı fakat son testlerimizde bize uygun 

olmasada düşük data gönderebilen bir kütüphane bularak bunun üzerinden haberleşme sağlayacağız. 

Araç Bataryasının tek bir BMS kartı ile korunması bizim içimize sinmemişti bunun için ayrıca ön taraftaki 

pilotunda akımı görebilmesi için AKS nin de akım okuyabilmesini ve böylece aracın enerji yönetimide 

yapmasını sağladık. 

Motor Tork kontrolü yapmak istiyoruz fakat sürücümüzü tamamlamadan bunu test edemedik fakat enerji 

yönetimi için tork kontrollü yaparak sürücünün yapmış olduğu hata oranını minimuma indirmek istiyoruz. 

 

  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları :  

Motor Tork Kontrolü 
Araç Enerji Yönetim 
Sistemi 
Araç İçi Haberleşme 
Sistemi 
Araç Durumunun 
İzlenmesi ve Kullanıcıya 
İletilmesi 
Araç Verilerinin İzleme 
Merkezine Aktarılması 

Kontrolör Entegre 
Devresi 

:  Arduino mega 

AKS G/Ç sayısı :  53 

Elektronik Devre 
Tasarımı 

:  Proteus 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

:  Proteus 

Baskı Devre Kartı 
Üretimi 

:  Isı ile transfer metodu 

Yazılım Algoritması :   

Deneysel Çalışma :  Yapıldı 

Boyut (PCB / Kutu) :   



11. İzolasyon İzleme Cihazı (Opsiyonel) 

 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 
Entegre 

:   

Ölçüm Yöntemi :   

Örnekleme Peryodu :   

100kΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

:   

1MΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

:   

Boyutlar (PCB / Kutu) :   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Direksiyon Sistemi (Opsiyonel) 

 

2020 yılı yarışları için üretilen direksiyon sisteminde parça tasarımı ve malzeme seçimi 

konusunda yaşanan olumsuzluklar sebebiyle 2021 yılı için yeni tasarım ve yeni malzeme 

kullanımı tercih edilmiştir. Bu kapsamda aynı sorunlarla karşılaşılmaması için sistemde 

tamamen değişikliğe gidildi. Geçen yıl kremayer ve pinyon parçalar kestamit adı verilen 

malzemeden üretilmişti. Kestamit malzemesi diş atlama ve diş dibinde eğilme gibi sıkıntılar 

çıkarmaktaydı bu nedenle malzeme değişikliğine gidildi.  

Tasarlanan yeni direksiyon sisteminde göz önüne alınan en önemli unsur sürüş güvenliği 

olmuştur. Çünkü geçen yıl İstanbul Park’ta yaşanan kaza sebebiyle hatalar tespit edilip 

tasarımımızda revizyon yapıldı. Böylece sistem daha güvenilir hale getirilmiştir. Aşağıda 

direksiyon sistemi parçaları (Şekil 1 ve 2) ve açıklamaları bulunmaktadır.  

Direksiyon sistemi parçaları alüminyum alaşım 7075 malzemeden üretilmiştir. Bu 

malzemenin kullanmasının sebebi hem alaşımın oldukça yüksek akma ve kopma dayanımına 

sahip olması, hem de alüminyum yoğunluğu itibariyle hafiflikte büyük kazanım sağlamasıdır.  

Direksiyon Sisteminde 1 (bir) modül pinyon ve kremayer modül olarak kullanılmıştır. 

 

ŞEKİL 42 kremayer Dişli CAD Modeli 

 

ŞEKİL 43 kremayer Dişli Teknik Resmi 

 

 

 

 



 

Tablo 1 Direksiyon Sistemi Formülleri 

 

Yukarıda verilen tablo 2.5 modüle göre bir kremayer tasarımına aittir ve kendi 

tasarımımız olan 1 modüle göre hesapların yapılması için örnek alınmıştır. Aşağıdaki tabloda 

solidworks’te uygulanan denklemler yer almaktadır. 

Tablo 2 Solidworks Formül Tablosu 

 

 

Kremayer sistemi direksiyon simidinin kurallarda belirtildiği üzere 180° sağa ve sola 

dönmesine izin vermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ŞEKİL 44 Pinyon Dişli CAD Modeli Ön Görünüş 

 

   

ŞEKİL 45 Pinyon Dişli CAD Modeli Yan Görünüş 

 

ŞEKİL 46 Pinyon Dişli Teknik Resmi 

Pinyon dişli ise yine bir modül olup malzemesi alüminyum alaşım 7075’tir. Pinyon 

dişlide 18 diş bulunmaktadır. 18 diş olmasındaki sebep direksiyon simidinin sağa ve sola 

dönüş açılarını artırmaktır. Pinyon Solidworks tutorial kısmından alınmış ve revize edilip 

sisteme eklenmiştir. 

Direksiyon kutusunun tasarımındaki amaç hem diş atma ihtimalini sıfıra indirmek hem 

de kremayer dişlinin rahat hareket etmesine olanak sağlamaktır. Kremayer-pinyon dişli çifti 

için tasarlanan direksiyon kutusu muhafazasında rulman konulacak yerler hesaplanmış ve 

tasarım yapılmıştır. Aşağıda direksiyon kutusunun teknik resimleri ve CAD modelleri 

bulunmaktadır. 

 



 

ŞEKİL 47 Direksiyon Kutusu CAD Modeli Sol Görünüş 

 

ŞEKİL 48 Direksiyon Kutusu CAD Modeli Üst Görünüş 

 

ŞEKİL 49 Direksiyon Kutusu Kapağı CAD Modeli 



 

ŞEKİL 50 Direksiyon Kutusu Teknik Resimleri 

 

Aşağıdaki linkte aracın direksiyon sisteminin simülasyonu bulunmaktadır. 

https://drive.google.com/file/d/1Kn-dfuoLW2e4kXP_DncHMccYamipPRTa/view?usp=sharing 

 

K. Ön düzen Geometrisi 

 

Toe-in/Toe Out 

Aracın ön düzen geometrisi ayarlanırken toe-in kullanılmıştır. Çünkü araçta motor arka 

tekerlekte yer almaktadır. Ayrıca pist yapısında 14 viraj bulunması ve düz yolun az olması toe-

in yapılması için birer sebeptir. Tekerleklerin düşey eksen ile yaptığı açılar 2.6° derecedir. 

https://drive.google.com/file/d/1Kn-dfuoLW2e4kXP_DncHMccYamipPRTa/view?usp=sharing


 

ŞEKİL 51 Toe- in düzeni 

 

Kamber Açısı 

Araç negatif kambere sahiptir. Negatif kamber yapılmasının sebebi virajlarda daha rahat ve 

güvenilir hareket sağlamak içindir. Kamber açıları 0° ile 3° derece arasında olması 

istenmektedir. (Race Car Design –Derek SEWARD-) Araçta hesaplanan açı ise 2.2°’dir. 

Aşağıdaki şekilde açı değerleri gösterilmektedir.  

 

 

ŞEKİL 52 Negatif Kamber Açıları 

 

Kaster Açısı 

Kaster açısı direksiyon sağa veya sola döndürüldüğünde tekrar eski haline gelmesi için 

gereklidir. Süspansiyon açısı ile ayarlama yapıldığında kaster açısı verilmiş olur. Ancak bu yıl 

montajda kompakt bir tasarım hedeflendiğinden dolayı kaster açısı verilememiştir. 

 



 

ŞEKİL 53 Süspansiyon sisteminin tasarım görseli 

 

Direksiyon Oranı 

Dönme oranı olarak bilinen değer direksiyonun tam 1 turuna karşılık tekerlekte gerçekleşen 

yön değişimi miktarını belirtir. Tasarlanan direksiyon sisteminde tek pinyon olduğu için ve 

direksiyon simidiyle olan bağlantısında başka bir dişli kullanılmadığından dolayı direksiyon 

oranı 1:1’dir. 

 

Ackerman Prensibi 

Aracın mekanik aksamını tasarlanırken göz önüne alınan kaynaklardan biri Race Car Design 

(Derek SEWARD)’dır. Ackerman Prensibi bu kaynağa göre uygulanmıştır. Aracın ackerman 

prensibine göre sağ tekerlek açısı 16.5° ve sol tekerlek açısı 20.94°’de sağlanmaktadır. 

Dönme yarıçapı ise 5077.19 mm’dir. 

 

ŞEKİL 54 Dönme Yarıçapının tespit edilmesi 

 



Sağ-Sol Dönüşlerde Tekerlek Açı Değerleri 

Sağ Tekerlek 

Direksiyon sisteminde direksiyon simidi sağa tam döndüğünde sağ tekerlek 32° dönmektedir. 

TÜBİTAK yarışma raporlarında bu açı değeri 30°- 35° arasında istenmektedir. 

 

ŞEKİL 55 Sağ Tekerlek Dönüş Açıları 

 

Sol Tekerlek 

Direksiyon sisteminde, direksiyon simidi sola tam döndüğünde tekerlekler 32° derece ile 

dönmektedir ve 30°- 35° arasında değer alarak güvenli dönüşler sağlamaktadır. 

 

ŞEKİL 56 Sol Tekerlek Dönüş Açıları 

 

 

 



14. Kapı Mekanizması (Opsiyonel) 

 

2021 yılı yarışları için farklı bir gövde tasarımı ile ürettiğimiz aracımızda kapı kilit mekanizması 

için görsel olarak sade ve kullanışlı, basit, fonksiyonel ve ergonomik bir tasarım gerçekleştirildi. 

Bu süreçte özellikle TESLA ve TOGG markalarından esinlenilerek tasarıma yön verildi. Şekil 

62’de ana parçaları ile sistemin kapı üzerindeki duruşu gösterilmekte; Şekil 63’de ise kapı 

mekanizmasının tüm parçaları tasarımsal olarak sunulmaktadır. Her ne kadar sistem 16 

parçadan oluşmuş olsa da aslında ana parçalar özelinde değerlendirildiğinde geçen yıllara 

göre parça sayısı daha azdır, bu da en başta belirlediğimiz amaç ile örtüşmektedir. Akabinde 

tasarımda yer alan tüm parçalar sırası ile açıklanmıştır. Son olarak kapı kilit mekanizmasının 

teknik resimleri, CAD modelleri ve kapı mekanizmasının analizleri verilmiştir. 

Aşağıdaki linkte kapı kilit sisteminin simülasyonu ve çalışma videosu bulunmaktadır. 

https://drive.google.com/file/d/16w2GHe8JZxTafsMQBTD9crZo5XRJVE_O/view?usp=sharin

g 

 

 

ŞEKİL 57 Kapı Mekanizması 

                              

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/16w2GHe8JZxTafsMQBTD9crZo5XRJVE_O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16w2GHe8JZxTafsMQBTD9crZo5XRJVE_O/view?usp=sharing


1. Anahtar ve kapı kol yuvası 

2. Kapı Kilit sistemi dişi yuvası 

3. Dişi Menteşe 

4. Erkek Menteşe 

5. Kapı 

 

 

ŞEKİL 58 Kapı Kilit Sistemi CAD Modeli 

Şekil 2. Kapı Kilit Sistemi CAD Modeli 

1. Kapı kilit sistem kapağı 

2. Kilitleme sistem dili: Sistemin kilitli kalmasını sağlamaktadır. 

3. Kilit sistemi yayı: Dilin geri atmasını sağlamaktadır. 

4. Mil: Anahtar ile dönerek dilin hareketini sağlamaktadır. 

5. Kilit sistemi dış kapağı: Mekanizmayı tutamaktadır ve montaj işlemi buradan yapılmaktadır. 

6. Anahtar yuvası: Anahtarın girdiği mili tutmaktadır. 

 

 



7. Anahtar yuvası sıkıştırma kapağı: Sistemin montajlandığı yerde sabit kalmasını 

sağlamaktadır. 

8. Somun 

9. Cıvata 

10. Ara bağlantı: Milin dönmesiyle dilin hareketini sağlamaktadır. 

11.  Buradaki parça dili hareket ettiren mili sabitleyerek geri atmasını engellemektedir. 

12. Kapı kolu cıvatası: Kapı kolunu dikey yönde sabitleyerek yatay yönde hareketini 

sağlamaktadır 

13. Kapı kolu: Kapı kolu sol uç kısımdan bastırılarak çıkmaktadır ve çekilerek kapı dilini 

açmaktadır. 

14. Gövde: Tüm sistemi bir arada tutan parçadır. 

15. Kapı dili: İleri ve geri yönde hareket yaparak kapının kapanıp açılmasını sağlamaktadır. 

16. Yay: Kapı diline geri yönde kuvvet uygulandığında tekrar ileri yönde hareket etmesini 

sağlamaktadır. 

 

ŞEKİL 59 Kapı Kilit Sistemi Gövdesi Teknik Resmi 



 

ŞEKİL 60 Kapı Kilit Sistemi Dili Teknik Resmi ve CAD Modeli 

 

ŞEKİL 61 Kapı Kolu Teknik Resmi ve CAD Modeli 

 



 

ŞEKİL 62 Kapı Kolu Cıvata Teknik Resmi ve CAD Modeli 

 

 

ŞEKİL 63 Kapı Kilidi Teknik Resmi ve CAD Modeli 

 



 

ŞEKİL 64 Kapı Dişi Menteşe CAD Modeli 

 

ŞEKİL 65 Kapı Erkek Menteşe Teknik Resmi ve CAD Modeli 

 

 



 

ŞEKİL 66 Kapı Pencere Camı Teknik Resmi ve CAD Modeli 

 

ŞEKİL 67 Kapı Özellikleri Teknik Resmi ve CAD Modeli 



 

ŞEKİL 68 Kapı mekanizması bağlantısı teknik resmi 

Kapı mekanizmasının ANSYS programı üzerinden statik analizi yapılmıştır. Uygulanan 

kuvvetler hesaplanmış ve program üzerinde sınır koşulları belirlenerek analize tabi 

tutulmuştur. 

Şekil 74 ‘de sabitlenecek noktalar ve uygulanan kuvvet görülmektedir. 

 

ŞEKİL 69 Kapı Mekanizması Uygulanan Kuvvet ve Sabit Noktalar 

 



Belirlenen kuvvetler sonucunda kapının ağırlık merkezinden verilmiş olan kuvvetler 

yaklaşık 3,4 mm’lik bir esneme meydana getirmiştir. Kapı mekanizmasında amaç esnemenin 

5 mm’nin altında olmasını sağlamaktı ve yapılan analiz sonucundaki esneme payı belirlenen 

sınıra ulaşmamaktadır. Olası esneme durumunda kapıya destek olarak kompozit içi boş boru 

şeklinde bir destek malzeme ekleyebilir ve kapı daha rijit hale getirilebilir. Aracın kapıları henüz 

üretim aşamasında olduğu için bu hususlar kapı montajında netleşecektir. 

 

ŞEKİL 70 Kapı mekanizmasının bağlantısı sonucu meydana gelen deformasyon 

   

Menteşelerin bulunduğu konum ve boyutlarının da dikkate alınarak yapılan analizde en 

iyi konumu ve boyutu tespit edilmiş şekil 76’ te oluşan gerilmeler gösterilmektedir. Gerilmelerin 

oranı 0,00042 mm olup, kapı mekanizmasının sağlıklı bir yapı olduğunu göstermektedir. 

 

ŞEKİL 71 Kapı mekanizmasının gerilme analizi 

Şekil 77’de ise menteşelerdeki sonuçlar gösterilmektedir. 



 

ŞEKİL 72 Menteşe bağlantısı gerinme analizi 

 

ŞEKİL 73 Menteşe gerilmesi 

Tüm bu yapılmış olan analiz ve hesaplamaların sonucunda tasarlanan kapının rijit ve 

güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Ağırlık merkezi hesaba katılarak konumlandırılan menteşeler 

kapının dayanımını arttırmaktadır ve böylece güvenli bir yapı oluşmaktadır. 

Bir kapının toplam alan: 475085,97 mm2 (0.475086 m2) olarak hesaplanmıştır ve İki kapıda 

birbiri ile aynıdır. İki kapı için kullanılan kilit sistemi ve menteşelerin ölçüleri aynıdır. Kapı kilit 

sistemi anahtar ile kitlendikten sonra anahtar kullanılmadan sisteme müdahale edilemez. 

Kapıya, kapı kolu ile müdahale edilmeden kapanacak şekilde tasarlanmıştır. Kapı kapandıktan 

sonra, kapı ile gövde arasına herhangi bir parça giremez olup mekanizma kapalı şekilde 

kalacaktır. 

Kapı Kilit Sistemi Simülasyonu: 

https://drive.google.com/file/d/1KsimpugzAZvGompSh_GVzAckByIieNuC/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KsimpugzAZvGompSh_GVzAckByIieNuC/view?usp=sharing


15. Mekanik Detaylar (Zorunlu) 

15.1. KABUK 

Mekanik Detaylar 

TÜBİTAK’ın vermiş olduğu ölçülere bağlı kalarak yeni kabuk tasarımı yapılmıştır. Araç 

kabuğu tasarlanırken göz önüne alınan parametreler aerodinamik ve aracın minimum ağırlıkta 

olmasıdır. Bu yüzden araç tasarımını yaparken karşıdan gelen rüzgarın araca etkisini ve 

aracın toplam yüzey alanını azaltmak hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda araç 

modellerinde en düşük aerodinamik yapıya sahip olan (Cd: 0.24) ve minimum yüzey alanına 

(9 m2) sahip olan araç tasarımı seçilmiş ve revizeler yapılmıştır. 

Araç Aerodinamik Analizi 

2020 yılında yapılmış olan araç balık model olduğu için düşük bir aerodinamiğe sahipti 

(Cd: 0,21). Ancak 2022’de istenilen format göz önüne alınarak arabanın yeni modeli koltukları 

yan yana olacak şekilde tasarlanmıştır. Geçen seneki aracın tasarımı da göz önüne alınarak 

aerodinamiği düşük bir tasarım yapılmıştır. Tasarım ANSYS programı üzerinden akış analizi 

yapılarak araç tipine göre en iyi aerodinamiğe ulaşılmaya çalışılmıştır. Aşağıda verilen mesh 

tablosu ile farklı analizler yapılarak sağlıklı sonuçlar elde edilmiş ve birbirine yakın değerler 

verdiği tabloda sabittir. 

Tablo 3 Mesh Bağımsızlık Tablosu 

 



 

ŞEKİL 74 Aracın 15 m/sn Hızdaki Akış Analizi 

 

ŞEKİL 75 Araç Kabuğu Teknik Resmi 

Üretim aşamasında 16 dns yoğunluğa sahip kalıp köpüğü (strafor) tel erozyon yöntemi 

ile tasarımda belirlenen ölçülere uygun olarak kesilmiştir (Şekil 81). Sonra kâğıt zımparalarla 

(mesh aralığı 80-200) ile köpük zımparalanarak erkek kalıp modeli yapılmıştır. Modele gerekli 

olan tolerans verildikten sonra model macun ile kaplanarak kabuk oluşturulmuştur. 

 

 



Daha sonra aracın yüzey alanına göre karbon fiber kumaş kesimi gerçekleştirilmiştir (200 

gr/m2 3K plain). Aracın kabuğu 3 kat karbon fiber kumaştan oluşmaktadır., 

Karbon fiber kumaşlar elle yatırılmış daha sonra ise ayırıcı film, vakum battaniyesi ve vakum 

naylonu içerisine yerleştirilmiştir. Daha sonra kabuğumuz vakumlanmış ve 24 saat boyunca 

vakumlama işlemleri devam etmiştir.  Aşağıdaki resimlerde üretim aşamaları gösterilmektedir. 

1)Erkek Kalıp Oluşturma 

Aşağıdaki şekillerde kabuk modeli yapımının fotoğrafları mevcuttur. 

 

ŞEKİL 76 Kabuk Modeli Oluşturma İşlemi 

 

ŞEKİL 77 Kabuk Modelinin Oluşturulması 



 

ŞEKİL 78 Kabuk Modeli 

 

ŞEKİL 79 Kabuk Kalıbı 



     

ŞEKİL 80 Vakum Yöntemi 

 

Enerji Tüketim Hesabı 

𝑌𝑢𝑣𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 𝐻𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤; 

 

𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 (Ş𝑜𝑓ö𝑟 𝐷𝑎ℎ𝑖𝑙) 180 𝐾𝑔 (𝐺)  =>  (1765,8𝑁) 

𝐷ü𝑧 𝑣𝑒 𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑙𝚤 𝑌𝑜𝑙𝑑𝑎 𝑌𝑢𝑣𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 (𝑓𝑟0) =  0,015 

 𝑊𝑟 = 𝐺 ∗ 𝑓𝑟0 

=  0,015 ∗ 1765,8 =  26.48 

 

 

 

 

 



𝐻𝑎𝑣𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 𝐻𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎𝑠𝚤; 

𝐹𝑑 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣2 ∗ 𝐶𝑑  

  

𝜌  = 1,225 𝑘𝑔/𝑚3 

𝐶𝑑 = 0,24 

𝐴  = 1,0547 𝑚2 

𝑣  =   50 
𝑘𝑚

𝑠
= 13,88 

𝑚

𝑠
 

𝐹𝑑  = 0,5 ∗ 1,225 ∗ 0,24 ∗ 502 = 38,76   

 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑎ℎ𝑟𝑖𝑘 𝐺ü𝑐ü; 

𝐹𝑡𝑡=  𝐹𝑑 +  𝑊𝑟    

26,48 + 38,76 = 65,24 

 

𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟 𝐺ü𝑐ü; 

𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟 𝑔ü𝑐ü = 𝐹𝑡𝑡 ∗ 𝑣 

65,24 ∗ 13,88 = 905,53𝑊 

 

𝐻𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 ; 

𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟 𝑔ü𝑐ü ∗ 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑚         

905,53 ∗ 0,80 = 724,42 𝑊/ℎ 

 

𝑆 = 𝑀/𝑇 =>  𝑡 = 4000/13,88 = 288𝑠 => 0.008ℎ 

𝐻𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 = 724,42 ∗ 0,08 = 57,95𝑊 

 

 

 

 

𝐹𝑑 = 𝐻𝑎𝑣𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖  

𝜌 = 𝐻𝑎𝑣𝑎 𝑦𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑎ç 𝐴𝑙𝑎𝑛𝚤 

𝐶𝑑 = 𝐻𝑎𝑣𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛ç 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 

90 𝐾𝑚/ℎ 𝐻𝚤𝑧𝑑𝑎 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖 =  %80 

 



𝐻𝚤𝑧 = 5𝐾𝑚/𝑠 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑑𝚤ğ𝚤𝑛𝑑𝑎 %6’𝑙𝚤𝑘 𝑏𝑖𝑟 𝑒ğ𝑖𝑚𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑢ş𝑎𝑛 𝑦𝑜𝑘𝑢ş 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖;  

𝑌𝑜𝑘𝑢ş 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 =  𝐸ğ𝑖𝑚 ∗ 𝐴𝑟𝑎ç 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 

0.06 ∗ 1765,8 = 105,9 

𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖 

𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖 = (𝑌𝑜𝑘𝑢ş 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 ∗ 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎ℎ𝑟𝑖𝑘 𝑔ü𝑐ü) ∗ 𝑉 

(105,9 + 65,24) ∗ 13,88 = 2375,42 

 

𝐻𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 = 2400/0,8 = 29,7𝑊/ℎ 

 

𝑌𝑢𝑘𝑎𝑟𝚤𝑑𝑎𝑘𝑖 𝐷𝑒𝑛𝑘𝑙𝑒𝑚𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑔ü𝑐ü 𝑦𝑒𝑟𝑖𝑛𝑒 1.5𝑘𝑊 𝑘𝑜𝑦𝑢𝑝 ℎ𝚤𝑧𝚤 𝑏𝑢𝑙𝑚𝑎𝑦𝑎 ç𝑎𝑙𝚤ş𝑎𝑙𝚤𝑚 

1.5𝑘𝑊 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑔ü𝑐ü𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑒 %6 𝑒ğ𝑖𝑚𝑑𝑒 𝑢𝑙𝑎ş𝚤𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑐𝑒𝑘 max ℎ𝚤𝑧𝚤; 

𝑀𝑎𝑘𝑠. 𝐻𝚤𝑧 =  29,84 => (8,2𝑚/𝑠) 

 

15.2. SALINCAK SİSTEMİ 

Tasarım 

Araç süspansiyon sistemini için çift salıncaklı (double wishbone) sistem geliştirilmiştir.  

Daha önce konvansiyonel çelik malzemelerden imal edilen salıncak sistemi parçaların ağır 

oluşu, kaynaklı bağlantıların olması ve sistemdeki fazla parça sayısı nedeniyle takımımız 

tamamen farklı bir tasarıma yönelmiştir. Tasarım yapılırken dikkat edilen en önemli 

noktalardan biri yapılan tasarımın herhangi bir noktasında kaynağa gerek duyulmadan talaşlı 

imalatla (CNC ile) tek parça malzemeden imal edilebilir olmasıdır. Çünkü kaynaklı 

bağlantılarda nüfuziyet problemleri, ısıdan etkilenen bölgenin malzeme iç yapısını olumsuz 

etkilemesi, kaynak işleminin her zaman ve her noktada aynı kalitede olamaması gibi 

dezavantajlar bulunmaktadır. Dayanım açısından da CNC ile üretilen tek parçaya göre bir 

olumsuzluk söz konusudur. Bu sebeple salıncak parçaları hafiflik ve mukavemet avantajından 

dolayı alüminyum 7075 T6 malzemesinden üretilmiştir. Geçen yıllara göre kıyasladığımızda 

gerek üretim yöntemi gerek malzeme seçimi ve gerekse sistemdeki parça sayısı itibariyle 

büyük bir gelişme kat edilmiştir. Zira daha önceleri en az beş altı parçadan oluşan bir salıncak 

kolu bu yıl itibariyle tek parçadan imal edilmiştir. Hafiflik noktasında sadece malzeme seçimi 

değil aynı zamanda parça tasarımında göz önünde bulundurulan geometri de hafiflikte büyük 

rol oynamıştır.  

Tasarımda alt ve üst salıncaktaki boy ve süspansiyon girişi farklılıkları, Solidworks’te 

bulunan aynı tasarım üzerinde konfigürasyon (çoktan seçmeli) seçeneğinden faydalanarak 

tasarlanmıştır. Şekil 86 ve 87’de alt ve üst salıncak kolları gösterilmektedir. 

 

 



Bununla birlikte salıncak kollarının tekere bağlantısını sağlayan aks taşıyıcı (Şekil 88) da 

aşağıda verilmiş olup analizler Şekil 88 de bulunmaktadır. Sistemin komple montajı ise Şekil 

91’de gösterilmiştir. Burada şasiye bağlantılar sağlayan braket parçalar da görülmektedir. Aks 

taşıyıcı ve braket parçaları da Al 7075 serisi malzemeden ve tek parça olacak şekilde 

tasarlanmış ve üretimi gerçekleştirilmiştir. 

  

ŞEKİL 81 Alt Salıncak CAD Modeli 

 

  

ŞEKİL 82 Üst Salıncak CAD Modeli 

 

  

ŞEKİL 83 Aks Taşıyıcı CAD Modeli 



 

ŞEKİL 84 Aks Taşıyıcı Toplam Deformasyon 

 

ŞEKİL 85 Aks Taşıyıcı Gerilme Analizi 

 

 

ŞEKİL 86 Salıncak Sistemi Montaj 

 

 



Aşağıdaki linkte süspansiyon sisteminin simülasyonu bulunmaktadır. 

https://drive.google.com/file/d/12HyFeIYj9DPygEEQeUc_WlaFiJwLJOPN/view?usp=sharing 

 

Her bir tekerde bulunan salıncak sistemine düşen kütle 50 kg’a eşittir. Ansys programında 

yapılan analizlerde aşağıdaki yükler uygulanmıştır: 

 Salıncak başı düşen ağırlık,  

 Pistin en keskin virajında merkezkaç kuvvetiyle salıncaklara etki eden kuvvet,  

 Frenleme kuvveti  

Yukarıdaki parametreler dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda salıncak sisteminin toplam 

maruz kalabileceği kuvvet yaklaşık 1200 N olarak bulundu ve bu yük altında yapılan analiz 

sonucu 0,019 mm gerilmeye maruz kaldığı tespit edildi. Parça malzemesinin dayanımı ile 

kıyaslandığında gerilmelerin güvenli bir şekilde taşınabileceği sonucuna varılmıştır. 

 

 

ŞEKİL 87 Gerinme Analizi 

 

ŞEKİL 88 Toplam Deformasyon 

 

https://drive.google.com/file/d/12HyFeIYj9DPygEEQeUc_WlaFiJwLJOPN/view?usp=sharing


 

ŞEKİL 89 Gerilme Analizi 

 

 

15.3. PORYA 

Ön Porya: 

Araçta düşük ağırlık ile yüksek verimlilik hedeflendiği için poryada hafif ve dayanıklı bir 

geometrik tasarım yapılmıştır ve Al7075 ile CNC makinesinde üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Parçanın analizine bakıldığında (Şekil 95) yük taşıyan ve eğilme gerilmelerine maruz kalan 

kısımların oldukça güvenli olduğu tespit edilmiştir. Nispeten kırmızı görünen kısımların da 

cıvata yerleri olmasından dolayı oraların da bağlantı elemanları ile daha da güçleneceği aşikâr 

olduğundan parça tamamen güvenli tasarlanmıştır sonucuna varılmaktadır. Şekil 96 de 

görüldüğü üzere gerinim analizde ise parçaya uygulanan kuvvetler sonucunda parçanın 5,8 

mm’lik bir gerinim yaptığı görülmektedir. Bağlantı vidaları sayesinde buradaki gerinmelerde 

ise azalma gözlenecektir.  

Bağlantı elemanları vasıtasıyla hem gerilmelere karşı direnç oluşacak hem de deformasyonlar 

önlenecektir. 

Şekil 97’de parçadaki gerilmeler gösterilmektedir. Kullanılan Alüminyum 7075-T6 

malzemesinin akma dayanımı ile karşılaştırıldığında porya için istenilen hafif, güvenli ve 

mukavemetli bir yapının elde edilmesi sağlanmıştır.  



 

ŞEKİL 90 Toplam Deformasyon Analizi 

 

ŞEKİL 91 Gerinme Analizi 

 

ŞEKİL 92 Gerilme Analizi 

 



 

ŞEKİL 93 Ön Porya 

ARKA PORYA 

Aracın arka kısmında fren sisteminin farklılık göstermesi sebebiyle ön poryadan farklı 

bir porya tasarımı gerçekleştirilmiştir. Parça bir mil sayesinde aks taşıyıcı ve jantlarla 

bağlantılı olup gördüğü destekler sayesinde ve kullanılan malzemenin yüksek dayanımı 

neticesinde rijit bir yapı oluştuğunu aşağıdaki Şekil 99-100’de verilen yapısal analizlerden 

anlaşılmaktadır. 

Porya tasarımlara ait teknik resimler  ve CAD modelleri Şekil 102-106’da verilmiştir. 

   

 

ŞEKİL 94 Toplam Deformasyon 

 



 

ŞEKİL 95 Gerinme Analizi 

 

 

ŞEKİL 96 Gerilme Analizi 

 

ŞEKİL 97 Arka Porya 



 

ŞEKİL 98 Ön Porya Teknik Resmi 

 

 

 

ŞEKİL 99 Ön Porya CAD Modeli 



 

ŞEKİL 100 Arka Porya Teknik Resmi 

 

 

ŞEKİL 101 Arka Porya CAD Modeli 

 

 

 

 

 



15.4. ŞASİ 

2020 yılında kullanılan şaside koltukların yerleri arka arkaya gelecek şekilde tasarlanmıştı ve 

üretim de o yönde gerçekleştirilmişti. Ancak rijitlik bakımından olumsuz tarafları bulunuyordu. 

Bu sene ise hem yarış konseptine yapılacak olan güncellemeye (2022 itibariyle yan yana 

koltuklar) bir geçiş yapmak hem de rijitlik problemini çözmek için araç yan yana 2 kişin 

sığabileceği şeklinde yeniden tasarlanmıştır. Tasarımda rijitlik ve mukavemet hedefleri 

başarıyla sağlanmıştır. Model geçen sene kullanılan arka arkaya modelden ve onun 

eksikliğinden yola çıkarak oluşturulmuştur. Şasinin yan yana koltuklar sığacak şekilde 

yapılması uygulanan yükün yayılmasına ve bu şekilde mukavemet kazanmasına da olanak 

sağlamaktadır. Şekil 1’de yeni üretilen şasinin teknik resmi görülmektedir 

 

 

ŞEKİL 102 Şasi Teknik Resmi 

 Şasinin üretimi ve analiz sonuçları aşağıda yer almaktadır.  

 



 

ŞEKİL 103 Şasi İçin Kumaş Kesimi 

 

ŞEKİL 104 Köpük Üzerine Kumaş Yatırma İşlemi 



 

ŞEKİL 105 Vakum Yöntemi Uygulanması 

 

ŞEKİL 106 Şasi Dikmelerinin Birleştirilmesi 

 

 

 

 



Şasinin analizleri ANSYS programı içerisinde yer alan ACP modülü ile 

gerçekleştirilmiştir. Çünkü şasi kompozit sandviç panel olacak şekilde düşünülmüş ve bu 

yönde tasarım yapılmıştır. Bu amaçla alt ve üst yüzey tabakalar karbonfiber levhalar aradaki 

çekirdek malzeme ise PVC köpük olarak tasarlanmıştır. Analizlerde kullanılan karbon fiber  

kumaşın özellikleri Tablo 1 de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4 Malzemenin Özellikleri 

 

Analizler sonucunda bu kumaşı kullanılması sonucunda istenilen sonuçlar elde 

edilmiştir. Köpük çekirdek için ise PVC esaslı, kapalı hücreli, düşük yoğunluk ve yüksek rijitliğe 

sahip olan AIREX - C70-48 tipi kullanılmıştır. Bunun nedeni ise düşük nem çekme özelliğine, 

termal iletkenliğe ve ısı ile şekil verilebilme özelliğine sahiptir. Tasarım ve analiz aşamalarında 

farklı kalınlık ve yoğunluklarda PVC köpük çekirdek malzemeler denenmiş ancak hafiflik, 

dayanım ve rijitlik bakımından optimum çözümün 20 mm kalınlığında 48 kg/m3 yoğunluğunda 

köpük çekirdek kullanımı ile mümkün olduğu anlaşılmıştır. 

Aşağıda analiz sonuçlarımız mevcuttur. 

 

 



 

ŞEKİL 107 Toplam Deformasyon Analizi 

 

ŞEKİL 108 Gerinme Analizi 

 

ŞEKİL 109 Gerilme Analizi 

 



 

15.5. FREN SİSTEMİ 

Bir fren diskinde deliklerin veya olukların bulunması, daha iyi bir tutuş ve daha hassas 

ve etkili bir frenleme sisteminin olmasını sağlamaktadır. Bu etki, özellikle ilk frenleme 

aşamalarında standart disklere kıyasla daha yüksek bir sürtünme katsayısı sayesinde daha 

iyi performans sağlayan delik veya oluk yüzeylerinden kaynaklanır. Delikler aynı zamanda 

yağmurlu havada frenleme yüzeyinde birikebilen su tabakasını da kesintiye uğratır. Bu 

nedenle, ıslak yollarda bile sistem, ilk frenleme işleminden itibaren verimli bir şekilde yanıt 

verir. Delikli yapıdaki bir diğer avantaj ise yüksek sıcaklıkta, yapısından kaynaklı bir hava 

sirkülasyonu olması ve bu sayede diskte oluşan sıcaklığı azaltmaya yardımcı olacaktır. Araçta 

seçilen diskte bu gibi özellikler dikkate alınarak seçilmiştir.  

 
Şekil 115’de diskin teknik resmi gösterilmektedir. Etkili fren yapma için disk yüzeyinin 

tamamında kalınlık aynı olmalıdır. Seçilen 3 mm kalınlığında diskte 4 farklı noktadan elektronik 

kumpas yardımıyla ölçülen kalınlık aynı değerler gösterilmektedir. Eğer eşit olmayan bir 

sürtünme yüzeyi varsa, fren balatası gevşer ve döndükçe diskler yeniden temas eder. Bu da 

fren titreşimine neden olur. 3 mm disk seçilmesinin en önemli sebebi etkileyen yüklerde 

aşınmaya sebep olmaması ve kullanılan fren kaliperine uygun olmasından kaynaklıdır.  

 

ŞEKİL 110 Fren Diski Teknik Resmi 

 

Fren merkezi, frenleme aşamasında tepkiyle oluşan kuvveti aktaran en önemli 

parçaların başında gelir. Fren merkezi(silindiri) olmadan aracı durduramazsınız. Fren pedalına 

uygulanan basınçla oluşan gücü fren merkezi hidrolik basınca dönüştürür ve oluşan bu basınç 

kalipere göndererek balatanın ne oranda sıkması gerektiğini belirler. Araçta kullanılan fren 

merkezi Renault markasının araçlarında kullanılan küçük yapısı sayesinde kontak bir yapı 

olması ve rahat bir montaj sağlayacağı göz önüne alınmış ve bu yüzden seçilmiştir.  



 

ŞEKİL 111 Fren Merkezi 

 

ŞEKİL 112 Fren Hidrolik Borusu 

 

ŞEKİL 113 Fren Yağ Haznesi 



Araçta kullanılan kaliper modeli ATV araçlarından esinlenerek seçilmiştir. ATV araç 
kaliperinin seçilmesinin sebebi hem gerekli frenleme kuvvetini sağlaması hem de hafifliği 
konusunda avantaj sağlamasından kaynaklıdır. Çift piston tercih edilmesinin sebebi ise yine 
aracımıza etki eden gücün fazla olmaması ve tek pistonun bize yeterli gelmesidir. 

 

ŞEKİL 114 

 

ŞEKİL 115 

 

ŞEKİL 116 



 

ŞEKİL 117 Fren Pedalı 

Fren pedalının ebatları belirlenirken araç sürücüsü göz önüne alınarak daha rahat 

kullanılacak şekilde şasiye atılan profile montajı gerçekleştirilmi  ştir. Pedal tasarımı program 

üzerinden yapılmış olup yapımı ise atölye de gerçekleştirilmiştir. Alüminyum 6061 malzemesi 

kullanılarak üretilen pedal 3 farklı parçadan üretilmiş ve bu 3 parça daha sonra alüminyum 

kaynak yardımıyla birleştirilmiştir. Pedal basacak kısmı ise ısıtılıp bükme yardımıyla 

yapılmıştır.  

 

ŞEKİL 118 Fren Sistemi Montaj CAD Modeli 

Fren Sistemi Simülasyonu: 

https://drive.google.com/file/d/1VovGmcKPK8J7RUDQ6gnI1xCTR0E0wIoy/view?usp=sharing 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VovGmcKPK8J7RUDQ6gnI1xCTR0E0wIoy/view?usp=sharing


15.6. JANTLAR 

Jantlar aracın en önemli mekanik aksam parçalarından biridir. Bu yüzden jantların sağlam, 

güvenilir ve mukavemeti yüksek olması istenir. Tasarım, TÜBİTAK Efficiency Challenge 

Electric Vecihle organizasyon düzenleyicileri tarafından bizlere sağlanan farklı jant geometrik 

profillerine sahip alternatifler üzerinde çalışmaya başlanmıştır.  

 

 

Gerek çizim kolaylığı gerek tasarlanan araca uygunluğu gerekse üretimde karşılaşılacak 

hususlar göz önünde bulundurularak araca en uygun jant kesit profili seçildi. Tasarlanan 

jantlarda ağırlık minimum düzeyde tutulmuş, jantı etkileyen kuvvetlere karşı dirençli olmasını 

hedeflemiştir. Hedeflenen ağırlığın minimum düzeyde olması için jantta ilaveten iç boşaltmalar 

yapılmıştır ve bu iç boşaltmalar jantın mukavemetini azaltmadan rijitliğini artırmıştır. Şekil 1’de 

tasarlanan jantın sınır koşulları belirlenmiştir. Janta etki eden kuvvetler A noktasında Frenleme 

Kuvveti, B noktasında aracın tek tekerine etkileyen ağırlığı ve C noktası ise göbekten jantın 

göbeğine etki eden kuvvetleri göstermektedir. Jantın bağlantı noktaları D noktasında yerle 

temas eden alan, E noktası ise cıvata bağlantı noktasıdır.   

 

ŞEKİL 119 Etki Eden Kuvvetler ve Bağlantı Noktaları 

 
Tablo 4 Frenleme Kuvvet Hesabı 

Total duraklama 6 

Hız (M/s) 20 

Ağırlık 200 

  

Kaynaklarda 20 m/s hız ile gidildiğinde total duraklama mesafesini 6 m alınması 

istenmektedir. 



 

Formül 1 

 

ŞEKİL 120 Toplam Deformasyon Analizi 

Şekil 125’de janta uygulanan kuvvetler sonucunda oluşan total deformasyonu 

gösterilmektedir. 20 m/s hız göz önüne alınarak alınan frenleme kuvveti neticesinde uygulanan 

7000 N kuvvet sonucunda yanaklar kısmında araç 0,5 mm bir deformasyon göstermektedir. 

Ancak aracın genel hızı 12 m/s hız olacağı için araç 20 m/s hızla gitse bile jantların sağlam bir 

yapıya sahip olduğunu göstermektedir. 

 

ŞEKİL 121 Gerilme Analizi 



 

ŞEKİL 122 Gerilme Analizi 

Jantlar, düşük karbonlu çeliklere göre oldukça yüksek dayanımlı olan ve hafifliği ile ön 

plana çıkan Alüminyum 7075-T6 malzemesinden üretilmiştir. Akma dayanımı 450 MPa olan 

bu malzemenin uygulanılan kuvvetler sonucunda gerilmesi 82 MPa çıkmış ve üretilen jant 

modelinin kullanılabileceği sonucunu göstermektedir. 

 

ŞEKİL 123 Güvenlik Katsayısı 

 



 

MOTOR JANTI  

Araçtaki diğer jantlardan şekil olarak biraz farklılık gösteren motor jantı, diğer jantlar 

gibi analiz edilmiştir. Bağlantı noktaları ve uygulanan kuvvetler bu parça için değişmemektedir.   

 

ŞEKİL 124 Etki Eden Kuvvetler ve Bağlantı Noktaları 



 

ŞEKİL 125 Toplam Deformasyon Analizi 

 

ŞEKİL 126 Gerilme Analizi 

 

ŞEKİL 127 Gerinme Analizi 



 

ŞEKİL 128 Güvenlik Katsayısı 

Uygulanan bu analizler sonucunda iki jant modeli de güvenilir sonuçlar vermiş hafif, 

dayanımlı bir tasarım olduğu gözlemlenmiştir.   

 

ŞEKİL 129 Motor Jantı 



 

ŞEKİL 130 Jant Teknik Resmi ve CAD Modeli 



 

ŞEKİL 131 Motor Jantı Teknik Resmi ve CAD Modeli 

 

 

 

 



15.7. SİLECEK MEKANİZMASI 

Silecek mekanizması aracın sileceklerinin en doğru şekilde çalıştırılması için 

tasarlanmıştır. Mekanizmada dikkate alınan en önemli unsur hafifliktir. TÜBİTAK Efficiency 

Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında dikkate alınan önemli unsurlardan biri de verimliliktir. Bu 

nedenle yapılan aracın aksamları hem en verimli çalışabilmesi hem de en hafif olacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

Aşağıdaki şekilde silecek mekanizmasının CAD modeli ve Silecek mekanizması 

parçalarının ayrıntılı bilgileri bulunmaktadır. 

 

ŞEKİL 132 Silecek Mekanizması Montaj 



 

ŞEKİL 133 Silecek Mekanizması  

1)MOTOR YUVASI: Motoru sabit tutmak ve kabuk ile bağlantısını yapmak için tasarlanmış bu 

parça 3D yazıcıda PLA maddesi ile üretilmiştir. 

2)MOTOR: Motor 12V’luk fırçasız DC motordur. 

3)MOTOR İÇ AKSAMI: Motorun ürettiği torku dişliye aktarır. 

4)MOTOR DİŞLİSİ: Motordan gelen torku büyük dişliye aktarmakta kullanılan parça, 3D 

yazıcıda PLA maddesi ile üretilmiştir. 

5)MEKANİK DİŞLİ: Mekanik dişli motor dişlisinden aldığı torku, üzerindeki metal parça 

aracılığı ile silecek koluna aktarmakta kullanılır. Mekanik dişli PLA maddesi ile 3D yazıcıda 

üretilmiştir. 

6)MEKANİK DİŞLİ’NİN YUVASI: Bu parça mekanik dişliyi gövdeye sabitlemekte kullanılır ve 

aynı zamanda üzerindeki çıkıntıyı silecek kolunun salınım yapmasına yarayan kola torku 

aktarmakta kullanılır. Alüminyum ile üretilmiştir. 

7)KOL: Kol; mekanik dişlinin yuvası ile silecek kolunun yuvasını birbirine bağlar. Bunun 

yanında mekanizma çalışırken yaptığı hareketler sayesinde silecek kolunun salınım hareketini 

yapmasını sağlar. Kol PLA maddesi ile 3D yazıcıda üretilmiştir. 

8)SİLECEK KOLU’NUN YUVASI: Kol aracılığı ile dişliden aldığı torku sileceklere iletir. 

Alüminyum malzemeden üretilmiştir. 

 

 

 



9) silecek kolu yuvasını gövdeye sabitlemekte ve gövdenin iç kısmına uzaklığını ayarlar. PLA 

maddesi ile 3D yazıcıda üretilmiştir. 

10)GÖVDE: Gövde bütün mekanizmayı bir arada tutmaya yarayan bir uzuvdur. PLA maddesi 

ile 3D yazıcıda üretilmiştir. 

11)KAPAK: Kapak kendi görevinin haricinde mekanizmanın araca bağlanması için 

kullanılmaktadır. PLA maddesi ile 3D yazıcıda üretilmiştir.   

montaj2.avi

 

15.8. AYNALAR 

Ayna kabuğu solidworks sufreces komutu üzerinden arabanın akışına en uygun olacak 

şekilde yenilenip düzenlenmiştir. Surfaces komutu sayesinde ayna kabuğu hem işlevselliğini 

maksimum düzeye çıkardı ve daha ergonomik bir tasarıma kavuştu. Ayna kabuğunun üretimi 

3D printer tarafından PLA malzemesi ile %100 dolgunlukla üretilmiştir. 

 

ŞEKİL 134 Ayna Teknik Resmi 



 

ŞEKİL 135 2020 Yılındaki Ayna Modeli 

 

ŞEKİL 136 2021 Yılı Ayna Tasarımı 



 

ŞEKİL 137 2020 Yılı Ayna Tasarımı 

2020 yılı tasarımında ayna kolu eski araba (Kurtuluş) kabuğuna göre yenilenmiştir. 

Solidworks extrude/boss komutu ile tasarlanmıştır. Kaba bir görünümü olmasına rağmen 

işlevselliği 2021 yılında tasarlanan ayna ile aynıdır. Ayna kolu doğrudan değil üçgen olarak 

kalın bir tasarıma sahiptir. 

2021 yılı tasarımı ayna kolu yeni kabuğa en uygun tutum yerine göre tasarlanmıştır. 

Solidworks surfaces ve extrude/boss komutlarıyla tasarlanmıştır. Solidworks surfaces komutu 

ile tasarlandığı için şık görünümlü, mukavemetli ve akış analizinin en iyi sonuçlarına göre elde 

edilmiştir.      

Yeni ayna tasarımı eskisine göre tasarım olarak ve işlevsellik olarak birçok yönden 

avantaj göstermektedir. Yapılan yeni ayna tasarımı sabitleme aparatı sayesinde aynanın 

tutuculuğu maksimum olarak ayarlanmıştır. Kullanımı ve anlaşılır bir mekanizma ile tasarlanan 

2021 yılı ayna modeli bu sayede eski aynanın üzerine daha fazla bilgi, tecrübe ve estetiklik 

katılarak baştan tasarlanmıştır. 

 

ŞEKİL 138 2021 Ayna Modeli Alan Verisi 



 

ŞEKİL 139 2020 Yılı Ayna Modeli 

Aşağıda ayna aksamlarının açıklamaları ve teknik resimleri yer almaktadır. Ayna 

tutacağı aynanın sabitlenmesini sağlayan ve aynanın ön ve arkaya hareketini sağlamaktadır. 

3D yazıcıdan PLA malzemesi atayarak üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 

ŞEKİL 140 Ayna Tutacağı Teknik Resmi 

Sabitleme aparatı aynanın yarış esnasında sarsıntılarda hareket bozukluğunu 

minimuma indirmek için tasarlanmıştır. Bu da pilotun ve yarışmadaki diğer pilotların güvenliğini 

sağlamak ve güvenli bir sürüş gerçekleştirmek için düşünülmüştür. 



 

ŞEKİL 141 Ayna Sabitleme Aparatı Teknik Resmi 

Ayna mili aynanın x ve z eksenlerinde sürücü pilotun rahat bir şekilde aynayı yukarı-

aşağı ve sağa-sola hareketini sağlamak ve/veya sabitlemek için kullanılan aparattır. 

 

ŞEKİL 142 Ayna Mili Teknik Resmi ve CAD Modeli 

 



Araç sürücüsünün aynaya baktığında arkayı tam görebilmesi ve aynanın araca 

montajını sağlamak amacıyla üretilmiştir. 3D yazıcıda PLA flament kullanılarak üretilmiştir. 

 

ŞEKİL 143 Sabitleme Aparatı Teknik Resmi ve CAD Modeli 

 

ŞEKİL 144 Ayna Akış Analizi 

 

 



 

ŞEKİL 145 Ayna Değerleri ve Hesaplaması 

                       

 

Formül 2 Cd Analiz Formülü 

 

Yapılan analiz sonucunda aynanın akışı incelenmiş ve Cd katsayısı hesaplanmıştır. 

Ayna Mekanizması Simülasyonu: 

https://drive.google.com/file/d/1vfGChqT3miWwMJ6bu_HoJjW3xsVcTNZ-/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1vfGChqT3miWwMJ6bu_HoJjW3xsVcTNZ-/view?usp=sharing


15.9. Roll Bar  

Rollbar teknik resmi ve 1kN’luk yükler uygulandığında oluşan yer değiştirmeler aşağıda 

gösterilmiştir. Analizler Ansys’te yapılmıştır. Arka rollbarın yer değiştirmesi 2,84’tür. Ön 

rollbarın yer değiştirmesi ise 1.99’tur. 

H=896 ise H/200 işlemi yapıldığında değer 4.48 çıkmaktadır. Bu değer arka rollbarın güvenilir 

olduğunu göstermektedir. 

H=504 ise H/200 işlemi yapıldığında değer 2.52 çıkmaktadır. Bu değer ön rollbarın güvenilir 

olduğunu göstermektedir. 

 

ŞEKİL 146 Roll Bar Teknik Resmi 

 

ŞEKİL 147 Ön Rollbar Toplam Deformasyon Analizi 



 

ŞEKİL 148 Arka Rollbar Toplam Deformasyon Analizi 
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Maliyet Hesabı 

Üretim Malzemesi Miktar Toplam 

Maliyet 

Araç Şasi ve Gövdesi 

Karbon Fiber Kumaş 24 𝑚2 5.816,00 TL 

Reçine  9,58 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒 3.650,00 TL 

C70.48𝒌𝒈/𝒎𝟑 PVC Köpük 2.72 𝑚2 5.412,00 TL 

Polivaks SV-6 Kalıp Ayırıcı 6 Adet 150,00 TL 

Vakum torbalama için gerekli sarf malzemeler --- 1.100,00 TL 

Jant-Süspansiyon Salıncakları-Aks Taşıyıcılar, Direksiyon Sistemi için 

Malzemeler 

Alüminyum 7075-T6 Kütük Malzeme 234 kg 18.754,00 TL 

Süspansiyon sistemi için Amortisör 5 Adet 3.950,00 TL 

Fren Sistemi 

Fren Kaliper 2 Adet 150,00 TL 

Fren Diski 4 Adet 215,00 TL 

Fren Merkezi 1 Adet   

Fren Hidrolik Deposu 1 Adet 54,53 TL 

Hidrolik Kablosu 2 Adet 80,00 TL 

Diğer 

4340 Krom Alaşım Çeliği 1𝑚 105,02 TL 

Rulman 6 Adet 440,00 TL 

Rot Başı 2 Adet 55,00 TL 

Pleksiglas 3𝒎𝒎 1 Adet 120,00 TL 

PLA malzeme(2.85 mm filament) 3 adet 450,00 TL 

Hassas Mafsal 4 Adet 600,00 TL 
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Alüminyum 7075-T6 Proses İşlemi (CNC)  5,000 TL 

Osiloskop 1 Adet 7,000 TL 

Batarya Yönetim Sistemi 

¼ WATT Smd Direnç 224 adet 44,8 TL 

Smd Optokuplör 32 Adet 50,58 TL 

1 Amper Sigorta 32 Adet  69,12 TL 

Smd Transistör 32 Adet 6,4 TL 

Smd Kırmızı Led 32 Adet 83,2 TL 

1 WATT Smd Direnç 96 Adet 33,6 TL 

Mux Entegre  4 Adet 16,6 TL 

Smd Kapasitör  32 Adet 3,84 TL 

MOTOR SÜRÜCÜ 

Direnç 47 Adet 18,8 TL 

Kapasitör 55 Adet 22 TL 

Bobin 3 Adet 8,97 

Entegre ve Mux 11 Adet 389,58 TL 

Bakır Plaka 2 Adet 20 TL 

BATARYA PAKETİ 

Pil  256 38.350,00 TL 

Kapton Bant 1 150,78 TL 

Nikel Tel 1 150 TL 

Pil Tutucu 512 400 TL 
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16. Yakıt Pili  

17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi  

18. Araç Elektrik Şeması (Zorunlu) 

19. Orijinal Tasarım (Opsiyonel) 

Takımda daha önceki yıllarda araç adı için Kahramanmaraş’ı temsil eden isimler 

kullanılmıştır. Gerek şehrimizin gerek üniversitemizin temsil edilmesi açısından 

Kurtuluş ve Uğur Böceği isminde iki araçla 2016 yılından itibaren yarışlarda yer 

alınmıştır. 2021 yarışları için ise tamamen takıma özgün bir isim seçilmek istenmiştir 

ve “Kuasar” ismi araca uygun görülmüştür. Kuasar, evrenin en uzak köşelerinde 

bulunan ve yüksek bir enerjiyle parlayan galaksilere denir. İsmi belirlemede etkili olan 

başlıca unsur ise TÜBİTAK Bilim Genç Dergisinin 05/11/2020 tarihinde yayımladığı 

Kuasar Nedir? Başlıklı konusu olmuştur.  KSÜ Elektromobil Takımı kurulduğu yıldan 

bugüne kadar genç ve dinamik mühendis adaylarıyla ve danışman hocalarıyla 

enerjisini korumakta ve çalışma azmi her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle araç 

adına verilecek en uygun isim olarak Kuasar ismi seçilmiştir. 

2020 yılında İstanbul Parktaki yarışlarda aracımız kaza yaptığı için, aracın gövde 

tasarımı da dahil bütün parçalar yeniden tasarlanmış, revize edilmiş ve üretilmiştir. 

Bundan dolayı araçtaki birçok parça bu yıla özgü takımın orijinal tasarımlarıdır. Araç 

üretiminde hafiflik, dayanım, montaj kolaylığı, uygulanabilirlik, yerlilik ve ucuz maliyet 

ile üretim dikkate alınarak tasarımlar yapılmıştır. Bu da aracın en düşük maliyette en 

verimli ve en dayanıklı yapıda olmasına olanak sağlamaktadır. Aşağıda, araçta yapılan 

orijinal tasarımların mekanik ve elektrik aksamları yer almaktadır. Parantez içinde ise 

yeniliklerin hangi kısımlarda uygulandığı belirtilmektedir. 

 Direksiyon Sistemi (Tasarım, malzeme seçimi, üretim) 

 Kapı Kilit Sistemi (Tasarım, malzeme seçimi, üretim) 

 Kabuk (Tasarım, üretim) 

 Şasi (Tasarım, üretim) 

 Salıncak Sistemleri (Tasarım, malzeme seçimi, üretim) 

 Motor Aksı (Malzeme seçimi, üretim) 

 Jantlar (Tasarım, malzeme seçimi) 

 Batarya Yönetim Sistemi (Tasarım, üretim) 

 Motor Sürücüsü (Tasarım, malzeme seçimi, üretim) 

 Motor (Tasarım, malzeme seçimi, üretim) 

 Yerleşik Şarj Cihazı (Üretim) 

 Araç Kontrol Sistemi (Tasarım, malzeme seçimi, üretim) 


