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1. Araç Özellikleri Tablosu  

 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3400 

Genişlik mm 1300 

Yükseklik Mm 1150 

Şasi Malzeme KARBON FİBER 

Kabuk Malzeme KARBON FİBER 

Fren sistemi Hidrolik disk, ön, arka, el freni HİDROLİK DİSK FREN 

Motor Tip  YERLİ FIRÇASIZ DC HOB 
MOTOR 

Motor sürücüsü Kendi tassarımları, hazır ürün  YERLİ TASARIM  

Motor gücü kW 3 

Motor verimliliği % 89 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 14 

Batarya type LİTYUM İYON 

Batarya paketi 
nominal gerilimi 

V 93,6 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 35 

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V 109,2 

Batarya paketi 
enerjisi 

Wh 3276 

Yakıt pili gücü kW  

Hidrojen silindirleri 
sayısı 

#  

Hidrojen silindir 
basıncı 

bar  

Süperkapasitör Evet/hayır  

Kategorinize uygun 
olan boşlukları 
doldurmalısınız 
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2. Dinamik Sürüş Testi  

https://www.youtube.com/watch?v=oO3Zjef167k  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oO3Zjef167k
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3. 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 
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4. Motor  

Tablo 4.1 Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : Fırçasız DC Fırçasız DC 

Motor Faz Gerilimi : 96 V 96 V 

Motor Gücü : 3 kW 3,1 kW 

Motor Devri : 847 RPM 900 RPM 

Motor Boyutları : 271 mm 275 mm 

Motor Ağırlığı : 14127 g 14238 g 

Motor Verimi : % 89 % 90 

Motor Ana Boyutları : 38 mm 38 mm 

Stator Boyutu : İç 193 mm, Dış 250 mm İç 193mm, Dış 250 mm 

Rotor Boyutu : 275 mm 275 mm 

Sargı Şeması : 3 fazlı, 2 katmanlı 3 fazlı, 2 katmanlı 

Motor Optimizasyonu : 
Çok Yönlü Parametrik 

Optimizasyon 

Çok Yönlü Parametrik 

Optimizasyon 

Manyetik Tasarım ve Analiz 

Modeli 
: Sonlu Elemanlar Yöntemi Sonlu Elemanlar Yöntemi 

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli : 
Ansys Mechanical, 

Motorcad 

Ansys Mechanical, 

Motorcad 

Mekanik Tasarım ve Analiz 

Modeli 
: Ansys, Solidworks Ansys, Solidworks 

Motor Test Yöntemi ve 

Sonuçları 
: EN50160 EN50160 

4.1. Tasarım Hesaplamaları 

4.1.1. Motor Tasarımı İçin Gerekli Olan Başlangıç Parametreleri ile Detaylı Tasarım 

Bilgilerinin Belirlenmesi 

Taşıma kapasitesi:250 kg              Maksimum hız:60km/saat 

  

Lastik ölçüsü:16 inç-Teker sayısı:4 adet                  Maksimum çalışma eğimi:%8  

 

4.1.2. Motor Güç Hesabı 

Toplam ağırlık:250          0 km/saatten max hıza ulaşması için geçen süre; t=20 sn, 

  

V=x/t=16,66 m/sn a=v/t =16,66/20 =0,833 m/𝑠2 
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S=1/2*a*𝑡2=0,5*0,833*202 = 166,60m 

 

%8 eğime sahip yol için; H=eğim*s = 13,33m 

  

𝐸𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚=𝐸𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑘+𝐸𝑝𝑜𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑦𝑒𝑙=(1/2 m𝑣2+mgh)=1/2*250*16,662+250*10*13,33  

=68.019,45 Joule  

 

Güç = 𝐸𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚/𝑡 =3400,972 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒/𝑠  W  

  

Motorun %90 verimle çalışacağını düşünerek verimle gücü bir daha hesaplarsak; 

  

Güç 3060,08 Watt olur. 

 

4.1.3. Tork ve Hız Hesabı 

Teker çapı;16 inç =16*25,4 =406,4 mm,  r =Teker yarı çapı =teker çapı /2 =203,2 mm, 

  

Teker dönüş hızı =(max hız *1000/60)/(2πr/100)=783,64rpm, 

  

Teker başı tork hesabı=T=p/rpm*0,105/teker sayısı =5,519 Nm. 

4.1.4. 3,2 KW Fırçasız Doğru Akım Motor Tasarım, Analiz Ve Sonuçlar 

Yukarıda yapılan hesaplamalar ile elde edilen başlangıç parametreleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 4.2 Hedeflenen Başlangıç Parametreleri. 

Ana Tasarım Parametreleri Motor Verileri 

Anma Gücü 3,1kW 

Maksimum Çıkış Gücü 3.5kW 

Anma Hızı 800-900rpm 

Anma Momenti 30-40 Nm 

Maksimum Hedeflenen Verim 90 % 

Anma Gerilimi 96 V 

Stator Materyali M330-50A 

Rotor Materyali 
AISI/SAE 4340 Alloy 

Steel 

Mıknatıs Tipi N40UH 
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4.1.5. BLDC Hub Motor Tasarım Adımları  

Elektrik Makinası 

Modeli ve 

Boyutlandırması

Motor 

Optimizasyonu

SEA 

Simülasyonları

Sonuçlar 

tutuyor mu?

Elektromanyetik 

tasarım

Yapısal Tasarım/

Analiz

Yapısal Analiz 

uygun mu?

Termal/CFD 

Analizi

Termal sitres 

aşırı mı?

Son Tasarım

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Tasarım Bilgileri

Ter
ma

l Ç
evr

im

Yapısal Çevrim

Ele
ktr

om
any

etik
 Ta

sar
ım 

Çe
vri

mi

 

Şekil 4.1 Tasarım ve analiz süreci iş akış şeması. 

4.2. Manyetik Ve Mekanik Analiz Çalışmaları 

4.2.1. Analitik Hesaplamalar 

İyi tasarlanmış bir motorun motor sabiti (C)’de, rotor boyutu tasarımındaki gibi benzer bir 

temel ile elde edilebilir. C sabiti makinenin rotor hacmi ile verilen iç görünür Si gücü veya 

aktif gücü Pi ifade eder. Bu gücü etkileyen diğer bir sabit ise Dis
2.L çarpımıdır. Gerçek 

makine tasarımı, makinenin ana boyutları, stator iç/dış çapı veya hava aralığı çapı (Dis) 

ve eşdeğer nüve uzunluğunu (L)’nin seçimi ile başlar. Motorun gücü ve performansı ile 

Dis
2.L arasındaki ilişkiyi açıklamak gerekir. Buna makinanın hava aralığı görünür gücünü 

Sgap hesaplayarak başlanabilir. 

gap afS mE I=                            (4.1) 

Ia stator faz akımının ve fazın mıknatıslanma endüktansı Lm üzerinde indüklenen emk’in 

Ef kullanılması ile senkron hızda ns = f / p dönen makinanın görünür gücünü elde edilir. 

 Hava aralığı kutup akısının bir fonksiyonu alarak indüklenen emk yazılırsa; 

/ 2

2 2

m w f s g m w f s i g is stk

sEf

k k N k k N B D L p
E k n

    
== =          (4.2) 

Burada Ns faz başına spir sayısı, ωm rotor açısal hızı (mekanik), 2p kutup sayısı, kw sargı 
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faktörü, Φg hava aralığı kutup akısı, kE emk sabiti, ns saniyedeki devir sayısı ve kf Şekil 4. 

2’de görüldüğü gibi 1.02-1.11 değer aralığında form faktörüdür. Bu faktör hava aralığı akı 

yoğunluğunun birinci harmonik genliği ile normal bileşenin maksimum değeri arasındaki 

oranı (kf=Bg1/ Bgmax) ifade eder. Form faktörünü belirleyici olan parametre dişteki manyetik 

akı doyum katsayısıdır. Motor tasarımında kullanılan silikon elektrik sacının doyması 

istenmediği için bu değeri minimumda tutan bir form faktörü değeri seçmek faydalı 

olacaktır. 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 (1+ ksd)
0.6

0.64

0.68

0.72

0.76

0.80

0.84

αi

1.02

1.04

1.06

1.08

1.10

1.12

kf

1.00

αi

kf

 

Şekil 4.2 Dişteki manyetik doyum katsayısına bağlı kf form faktörü ve αi şekil faktörü. 

Faz sargılarına etki eden maksimum akı, kutup yüzeyindeki akı yoğunluğu ile bulunabilir. 

m g

S

B dS =                                                                    (4.3) 

Kutup yayı üzerindeki hava aralığı akı yoğunluğu sinüzoidal bir dağılıma sahipse ve  

motorun uzunluğu değişmiyorsa, yüzey integrali aşağıdaki gibi basitleştirilebilir.

0

sin i

p

m g p g
p

x
LB dx L B




  


= =                                                                              (4.4) 

Buradaki αi Bg bileşkesi hava aralığındaki akı yoğunluğunun ortalama değerini ifade eder. 

αi dişteki manyetik doyum katsayısına bağlı akı yoğunluğu şekil faktörüdür. Bu faktör kutup 

papucunun kutup yayına oranını (bp/τp) veya ortalama akı yoğunluğunun maksimum akı 

yoğunluğuna oranını (Bort/Bmax) ifade eder. Sinüsoidal dağılım durumunda αi = 2/π’dir. 

Diğer bir durumda uygun αi değeri, kutup yüzeyi boyunca akı yoğunluğunu dahil ederek 

bulunmalıdır. Örneğin; yüzeye monte mıknatıs rotor yapısındaki hava boşluğu akı 

yoğunluğu dağılımı sinüsoidal değildir. Bu durumda, bağıl mıknatıs genişliği αpm, hava 

aralığı akı yoğunluğunun ortalama αi değerini tanımlamak için kullanılabilir. Kutup yayı τp; 

2
is

p

D

p


 =                                                                                                      (4.5) 

Sonuç olarak Sgap ;     
2 2

60
gap i w is gf

n
S k k D L AB =                                                    (4.6) 
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Motorların boyutlandırma prosedürü için başlangıçta, doğrusal akım yoğunluğunun etkin 

değeri A (A/m) ve Bg spesifik manyetik yüklenebilirlik değeri aşağıdaki gibi belirlenebilir; 

•  Orta güçlü makineler için Bg=(0.7-0.9T)Br  veya 0.8-1T aralığında, 

•    Orta güçlü makineler için A, 10-55 kA/m, 10-40 kA/m veya 35-65 kA/m değer 

aralığında, 

6 s

is

I
A

N

D
=            (4.7) 

Hacim yararlanma faktörü, makine sabiti ve çıkış katsayısı olarak bilinen katsayıyı 

belirtirsek C0; 

2
0 2

60 gap

i w gf

is

S
C k k AB

D Ln
 = =         (4.8) 

Bg, NdFeB KM makinalar için 0.65-0.85T değer aralığında ortalama manyetik akı 

yoğunluğudur. 

2

0

1 60

cos
e n

is

K P
D L

C n  
=          (4.9) 

Burada Ke, çıkış gücünün bir fonksiyonu olarak Epm/Va oranıdır ve KMSM ~ Epm = 0.9-1.1 

Va dır. 

Bileşenlerin ayrılması için kullanılan ɛ nüve uzunluğu/kutup yayı oranı; 

2
  ;  0,6 3,0

p is

L Lp

D
 

 
= =           (4.10) 

Farklı motorlar için nüve uzunluğu/ hava aralığı çapı oranı Tablo 4.4’te verilmiştir. 

Tablo 4.2 Farklı motorlar için nüve uzunluğu/ hava aralığı çapı oranı. 

Asenkron Makina Senkron 

Makinalar(p>1) 

Senkron 

Makinalar(p=1) 

DA Makinaları 

𝝌 =
𝑳

𝑫
   =  

𝝅

𝟐𝒑
√𝒑𝟑  𝜒 =

𝐿

𝐷
=  

𝜋

4𝑝
√𝑝 𝜒 =

𝐿

𝐷
=  1 − 3 𝜒 =

𝐿

𝐷
=  

0,8 − 1,6

𝑝
 

 

Böylelikle stator nüve dış çapı eşitlik (4.9) ve (4.10) kullanılarak elde edilebilir.  

2 2.  2 .  3 3
D L p D L

is isD
is  
= =         (4.11) 
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Burada Dis genellikle stator dış ve rotor iç çapı olarak kullanılır. Nüve uzunluğu ise, 

2 2( . ) /L D L Dis is=           (4.12) 

4.11 ve 4.12 motor tasarımında kullanılan standart eşitliklerdir. Motorun toplam hacmini 

vermek için yeterli değildir. Bunun için stator dış çapını (Di) ve rotor iç çapını (Dr) da 

belirtmek gerekir; 

𝐷𝑖 = 𝐷𝑖𝑠 − 2(ℎ𝑠𝑠 + ℎ𝑐𝑠)   (4.13) 

𝐷𝑟 = 𝐷𝑖𝑠 + 2(ℎ𝑚 + 𝑔)   (4.14) 

Burada hss ve hcs, Şekil 4.3’te görüldüğü gibi sırasıyla stator oluk derinliği ve stator 

nüve(oluk harici) yüksekliği, hm mıknatıs kalınlığı ve ɡ ise hava aralığıdır. 

Dis
Di

Dr
Do

bs1
bs2

bts

hcs

bs0

hs0hs2 hs1

hm

 

Şekil 4.3 Dış rotorlu BLDC motorlar için bazı geometrik parametrelerin tanımlanması. 

4.2.2. Stator Oluğunun Boyutlandırılması 

Stator oluk derinliği, nüve yüksekliği, stator diş genişliği bts ve oluk yayı τs aşağıda 

verilmiştir; 

6 1s
ss

g gis
con fill con fill

sat sat

N I A
h

B BD
j K j K

B B


= =                                                (4.15) 

2 2 2

g gi is
cs

sat cs

BD
h

LB p B

   
= =  

 
                                                                     (4.16) 

gs

sf

t

at

s

s

B
b

K B


=                                                                                  (4.17)

is
s

s

D

Q


 =                                                                                            (4.18) 
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Bsat stator nüve doygunluk, Bcs stator nüve akı yoğunlukları, Jcon akım yoğunluğu, Kfill oluk 

doluluk faktörü ve τs oluk yayıdır. Ksf  nüve istifleme faktörüdür ve değeri 0,5 mm 

kalınlığındaki saclar için yaklaşık 0,95’dir. Diş genişliği 3,5x10-3 m’nin altında olmamalıdır. 

Eksenel veya radyal hava soğutmalı motorlar için 3.5-8 A/mm2 aralığında değişebilir. 

Spesifik elektrik yüklenme A 35-65 kA/m gibi büyük aralık boyunca değişirken oluk 

yüksekliği ve oluk genişliği oranı, oluk kaçak endüktansını kısıtlamak için Kaspect = hs/bs=3-

6 değer aralığında tutulur. Oluk derinliğini tekrar düzenlenirse; 

1 1
gis ts is

ss aspect s aspect aspect

s s s sat

BD b D
h K b K K

N N B

 



   
= = − = −   

   
                                   (4.19) 

Ayrıca,       
2

1 1
2

aspect g go i

is s sat sat

K B BD

D N B p B

   
 + − + 

 
      (4.20) 

Kutup çifti sayısı, oluk-nüve derinliği, mıknatıs uzunluğu ve oluk sayısının fonksiyonudur. 

( )o
ss cs pm is s

is

D
f h h L D pN

D
=                                                                      (4.21) 

Sıcaklık etkilerini, kayıp-verimlilik gereksinimi karşılamak için uygun değerler seçilmelidir. 

Kullanılabilir oluk alanını, oluk başına sarım sayısı, tel çapı ve paralel iletkenlerin sayısı 

ile oluk doluluk oranını da esas alınarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 

2

0

4

c p s

s

fill

d a Z
A

K


=


                                                                              (4.22) 

Oluk açıklığı ve yüksekliği, kama yüksekliği için literatürde değerler verilmiştir. (bso=2-3 

mm, hso= 0,5-1 mm, hs1=1-4 mm). Şekil 4.3’teki oluk genişliğinin alt-üst tarafları sırasıyla; 

0 1
1

( 2 2 )is s s
s ts

s

D h h
b b

Q


+  + 
= −                                                          (4.23) 

0 1
2

( 2 2 2 )is s s ss
s ts

s

D h h h
b b

Q


+  +  + 
= −                                                (4.24) 

Faydalı oluk alanı ve yüksekliği sırasıyla aşağıdaki fonksiyonlar ile hesaplanabilir. 

1 2
2

( )

2

s s
s s

b b
A h

+
=                                                                                  (4.25)

2

1 2

2 s
s

s s

A
h

b b


=

+
                                                                                          (4.26) 
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4.2.3.  Rotor Ve Mıknatısın Boyutlandırılması 

Mıknatıs kalınlığı, hava aralığı akı yoğunluğu, artık mıknatıslanma Br, gidergenlik alan 

şiddeti Hc ve mıknatıs bağıl geçirgenliğinin µrrec bir fonksiyonudur. Manyetizasyon eğrileri 

sıcaklığa duyarlıdır. Yani, sıcaklık arttıkça Şekil 4.4’te görüldüğü gibi Br ve Hc azalır. 

 

Şekil 4.4 Kullanılan mıknatısa (N40UH) ait mıknatıslığı giderme (B-H) eğrisi. 

 

Tablo 4.3 Bazı mıknatıslara ait manyetik özellikler. 

 

( )20 1 20
100

B
r r pmB B




 
= + − 

 
                                                                    (4.27)

( )20 1 20
100

H
c c pmH H




 
= + − 

 
                                                           (4.28) 
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ϑpm mıknatıs sıcaklığı Br20=1,285 T ve Hc20=960 kA/m sırasıyla 20 Cº deki kalıcı manyetik 

akı yoğunluğu ve gidergenlik alan şiddetidir. N40SH için αB= -0,14 ve αH= -0,42 ise sıcaklık 

katsayılarıdır (Tablo 4.5). Mıknatısın maksimum çalışma sıcaklığı 250 derece olacaktır. 

Bu değerden sonra mıknatıs demagnetize olmaya başlar. Fakat hesaplamalarda nominal 

yük durumları ve oda sıcaklığındaki durum dikkate alınmıştır. Motor ve generatör 

tasarımlarında çalışma sıcaklıkları genelde 75-80 derece alınır. Bağıl geçirgenlik ifadesi; 

0

1
rrec

B

H





=


                                                                                          (4.29) 

Rotor ve KM malzeme boyutlandırması için; rotor nüvesinin yüksekliği hcr ve gerekli kutup 

başına NdFeB KM malzemesinin yüksekliği hm sırasıyla ifade edilebilir; 

_

( 2 )

2 2

gi is m
cr

sat r

BD h
h

p B

  −
=  

 
                                                                    (4.30)

g

lm
m rrec

g
r

lm

B

K
h g

B
B

K

= 

−

                                                                          (4.31) 

Klm kaçak akının, yüzey mıknatısları için tipik olarak 0,9 ila 1,0 arasında değişen katsayı 

değeridir. Giriş tasarım için, mıknatısın yüksekliği, hava boşluğu uzunluğunun yaklaşık on 

katı olarak tespit edilebilir. Mıknatıs kalınlığının uç gerilimine, çıkış gücüne, verime, tutma 

torkuna ve kayıplara etkisi olduğundan, bir sonraki adımda bütün bu parametreler göz 

önünde bulundurularak, parametrik analizler ile uygun mıknatıs kalınlığı belirlenecektir. 

Oluk sayısı ve oluk yayı sırasıyla;  2sQ pqm=         (4.32) 

 is
s

s

D

Q


 =               (4.33) 

İki komşu oluğun emf’leri arasındaki elektriki açı; 

2
ec

s

p

Q


 =              (4.34) 

Adım katsayısı ve dağıtım katsayısı sırasıyla;  

sin( )
2

a

p

y
k

y


=              (4.35) 
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sin( )
2

sin( )
2

ec

d
ec

q
k

q




=


            (4.36) 

Böylelikle stator sargı faktörü; 

w a dk k k=               (4.37) 

Kutup akısına bağlı faz başına sarım sayısı; 

i p stk gL B    =    (4.38) 

Faz başına sarım sayısı ve iletken sayısı sırasıyla; 

4,44
s

E ph

w

N
K V

f k Ф
=



  
          (4.39) 

2ph sZ N=              (4.40) 

Oluk başına iletken sayısı; her bir olukta 2 bobin olduğundan iletken sayısı 2’nin katlarıdır. 

3ph

s

s

Z
Z

Q


=              (4.41) 

Faz akımı;     
cos 3

o
a

ph

P
I

V
=      (4.42) 

Düzeltilen sarım sayısına göre kutup akısını tekrar hesaplanırsa; 

4,44

E ph

w

K V

f k W



=

  
     (4.43) 

İletken tel kesiti ve tel çapı sırasıyla; 

0
a

c

con

I

J
A ==              (4.44) 

0

4
  coA
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=                (4.45) 
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Sarımı kolaylaştırmak için 0,95 mm’lik 2 iletken kullanılabilir. Bakır telin kesit alanının daha 

küçük olması endüvi direncinin daha büyük olmasına neden olur. Aynı stator akımı için, 

bakır kayıpları artar. Bakır kayıpları sadece motor performansını değil aynı zamanda da 

sargı sıcaklığını artırır. Bu yüzden elektrik motorların tasarımında akım yoğunluğunun 

güce bağlı olarak 3,5 ila 8 A/mm2 arasında tutulması tavsiye edilmektedir. 

4.2.4. Bilgisayar Tabanlı Tasarım Ve Optimizasyon Süreci 

Rotorun yaklaşık boyutu, slot sayısı ve kutup sayısı belirlendikten sonra, makine RMxprt 

yazılımı yardımıyla analitik tasarım ve analizi yapılacaktır. Bu program yardımıyla kullanıcı 

rotor tipi, malzeme seçimi, sarım şekli vb. tanımlayabilir. Program, tanımlanan girişe göre 

motorun performansını hesaplar. Sonrasında kullanıcı, motor boyutunu, dönüş sayısını, 

kablo kesitini, kontrol parametrelerini ve diğer değerleri ayarlayarak motor analizini hızlı 

ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu nedenle RMxprt yazılımında yapılan analiz ve 

hesaplama sonucunda elde edilen başlangıç parametreleri kullanılarak motor modeli Şekil 

4.5'te gösterildiği gibi oluşturulmuştur. 

 

Şekil 4.5 Motor modeli. 

Motor tasarımında kullanılacak sac malzemenin kalitesi verimi ve maliyeti artıran diğer bir 

faktördür. Bu çalışmada stator sac malzemesi olarak M330-50A sacı tercih edilmiştir. Bu 

malzemeyi seçilmesindeki diğer bir faktörde ülkemizde rahatlıkla bulunabiliyor olmasıdır.  

Üretilen akının uygulanan mmk’e orantılı olması gerekirse, nüve doymanın olmadığı 

doğrusal bölgede çalıştırılmalıdır. Şekil 4.6’da tercih edilen sacın B-H eğrisi incelendiğinde 

akı yoğunluğu 1.8 T değerinden sonra doyum eğrisine doğru ilerlemektedir. Bu değerin 

üstündeki akı yoğunluğu değerlerinde histerisiz kayıpları da artacaktır. 
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Şekil 4.6 M330-50A sacı B-H eğrisi. 

Analizi ve tasarımı yapılan 3 kW BLDC için verim ve diğer çıkış parametrelerini hedeflenen 

aralıkta tutmak için parametre çözme yöntemi kullanılmış ve motor modeli son halini 

almıştır. Motor parametreleri ve analiz sonrası elde edilen çıkış değerleri Tablo 4.6'da 

gösterilmiştir. 

4.2.5. Çok Amaçlı Parametrik Optimizasyon 

ANSYS RMxprt yazılımı alt modülleri içerdiğinden detaylı parametre analizi için 

kullanılmaktadır. 

Mıknatıs kalınlığı 1.5mm-6mm, 0.1mm aralıkla parametrik çözüm gerçekleştirilmiştir. 

Çözümlerde mıknatıs kalınlığının verim-tork etkisi Şekil 4.7’de verilmiştir. Bu yüzden çıkış 

parametrelerini karşılayacak şekilde 3 mm mıknatıs kalınlığı seçilmiştir. 

 

Şekil 4.7 Değişen mıknatıs kalınlığının çıkış parametreleri üzerine etkisi. 

Analizi ve tasarımı yapılan 3 kW BLDC’nin verim ve diğer çıkış parametrelerini hedeflenen 

aralıkta tutup parametre çözme yöntemi kullanılmış ve motor modeli son halini almıştır. 

Motor parametreleri ve analiz sonrası bulunan çıkış değerleri Tablo 4.6'da gösterilmiştir. 
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Tablo 4.4 Motora ait parametreler ve çıkış değerleri. 
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4.3. Motorun Sonlu Elemanlar Yöntemi İle 2D ve 3D Analizleri 

4.3.1. Manyetik Analizi 

ANSYS Maxwell 2D-3D ile oluşturulan motora ait zaman adımlı çözümleri 

gerçekleştirilmiştir. Motorun 2D modeli Şekil 4.16’da verilmiştir. 

 

Şekil 4.8 Motorun 2D modeli. 

Motor üzerindeki akı yoğunluklarının görülmesi için 11 derecelik rotor dönüşü ile motorun 

tüm kesitinde akı yoğunluğu dağılımı elde edilmiştir. Burada rotor boyunduruğu akı 

yoğunluğu kutup yayı merkezinde 1,36 T civarında iken mıknatısın akı yoğunluğu ise 0,69 

T civarlarındadır. Mıknatıs akı yoğunluğu demagnetizasyon analizi için önemli bir 

parametredir.  Hava aralığı akı yoğunluğu 0,75 T civarındadır ve bu değer, kabul edilebilir 

akı yoğunluğu değer aralığındadır. Stator dişleri akı yoğunluğu ise 1,49-1,65 T değer 

aralığındadır. Silisli sacın özellikleri göz önünde bulundurulduğunda anma yükünde silisli 

sacda herhangi bir doyma durumunun olmayacağı Şekil 4.17 a’dan anlaşılmaktadır.  

   

 

 

 

 

 

                                         (a)                                                      (b) 

Şekil 4.9 Motorun 2D SEA sonuçları; a) akı yoğunluğu dağılımı, b) etkin akı yolu 
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Bu nedenle motorun histerisiz kaybı çok düşük olacaktır. Ek olarak, bitişik mıknatıslar 

arasındaki kaçak akı büyük değildir. Fırçasız DC motor tasarımında dikkate alınması 

gereken önemli parametrelerden biri diş ucunun radyal kalınlığı ve oluk aralığıdır. Değer 

çok küçük seçilirse, mıknatıs açısından dişin ucuna kadar olan nokta doymuş olacaktır. 

Burada oluşan doymalarda “cogging” ve “detent” adı verilen moment dalgalanmalarına 

neden olur. Şekil 4.9 b’de mıktanıslarda oluşan manyetik akı ve akının nasıl devresini 

tamamladığı görülmektedir. 

 

Şekil 4.10 Motorun 3D SEA sonuçları; akı yoğunluğu dağılımı. 

Sonlu elemanlar analizinin bir diğer önemli çıktısı ise sargı akımı ve mil momentinin 

hesaplanmasıdır. Motorun kutup sayısının fazla olması nedeniyle hava boşluğundaki 

kaçak akı artacaktır. Bu nedenle analiz yöntemi ile hesaplanan değer, sargı akımı ve mil 

torkunun gerçek değerinden farklı olabilir. Yani çok kutuplu motorlarda analiz hesapları 

yanlış sonuçlar verebilir. Bu nedenle sargı akımı ve mil tork değerlerini hesaplamak için 

SEA kullanmak daha yakın gerçek değerler verecektir. 

 

(a) 
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(b) 

Şekil 4.11 Motorun 3D SEA sonuçları; a) sargı akımlarının zamanla değişimi b) torkun 

zamanla değişimi. 

4.3.2. Termal Analizi 

Sanal ortamda verilen driving cycle’a göre motor %50 tork ve %50-100 hız koşullarında 2 

dk boyunca test edilmiştir. Buna göre Şekil 4.20’de özellikle sargılarda oluşan sıcaklıklara 

bakıldığında yaklaşık 45°C’lik bir ısınma görülmüştür. Bu da doğal konveksiyon yöntemi 

ile motorun soğutulmasının yeterli olacağını göstermektedir. 

 

Şekil 4.12 Termal alan dağılımı. 
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4.3.3. Mekanik Analizi 

Motor dört ana parçadan oluşur: stator, rotor, yatak yuvası ve jant. Elektrik motorunun bu 

ana bileşenleri, aracın ağırlığı, dönüş sırasında yaşanan merkezkaç kuvveti ve aracın 

sabit bir hızda çalışmasını sağlamak için motorun ürettiği tork gibi dış kuvvetleri taşır. Bu 

etkiler motor bileşenlerinde strese ve deformasyona neden olabilir. Bu bölümde motordan 

gelen dış etkilere maruz kaldığında motor bileşenlerinde oluşan gerilmeler ve 

deformasyonlar belirlenmiştir. Bilgisayar Destekli Analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 4.13’de rotor ve jantın ağ yapısının sınır şartları gösterilmiştir. Böylelikle motorun 

rotoru ve janta 28Nm Tork etki ettiği kabul edilerek sınır şartları girilmiştir. Rulman 

tutucunun rulman yatakları, araç ağırlığının motorun bulunduğu aksa düşen kadarı ve viraj 

nedeniyle merkez kaç kuvvetinin oluşturduğu ağırlık toplam olan ve 100 kg’a karşılık gelen 

yaklaşık 1kN kuvvet etkisi altında kaldığı değerlendirilmiş ve bu nedenle rulman 

yataklarına düşeyde 1000 N kuvvet uygulanmıştır. Yapılan hesaplamalarda merkezkaç 

kuvveti nedeniyle Şekil 4.13(b)’deki gibi x koordinatı etrafında janta 170 Nm moment etki 

ettiği yapılan hesaplamalardan tespit edilmiş bu yüzden analizde janta x koordinatı 

etrafında 170 Nm moment uygulanmıştır. Araç 60 km/h hızda ilerlediğinde, rotorunun 60 

rad/s hızda döndüğü hesaplanmıştır. Rotorun 60 rad/s hızda döndüğü programa sınır şartı 

olarak girilmiştir. Yerçekimi ivmesi –y koordinatında alınarak hesaplamalara dahil edilir. 

Rotor AISI 4340 alaşımlı çelik, jant alüminyum alaşımlı malzemeden programa girilmiştir. 

   

(a) (b) 

Şekil 4.13 a) Rotor ve jant grubu ağ yapısı b) Sınır şartları. 

Hesaplama sonucu Şekil 4.14’de gösterilmiştir. Şekilden rotor ve jant üzerindeki 

maksimum stres 6.75 MPa olmuştur. En fazla stres, rulman yataklarında ve jant kollarının 

çemberle birleştiği noktalardadır. Şekil 4.15’te ise malzemede oluşan deformasyonlar 

gösterilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere en fazla deformasyon 0,00789 mm ile rotor 

çemberi üzerinde olmuştur. Oluşan bu deformasyon rotorun çalışma tolerans aralığında 

olduğu için deformasyonun kabul edilir düzeyde olduğu değerlendirilmiştir.  
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Şekil 4.14 Rotor ve jant üzerinde stres dağılımı. 

 

Şekil 4.15 Rotor ve jant üzerinde stres dağılımı. 

Motor malzemesinin akma dayanımı 460 MPa, jant ise 310 MPa'dır. Bu nedenle 

tasarlanan motorun yapısına zarar vermeden sürekli çalışacağı hesaplardan görülebilir. 

4.4. Yapısal Tasarım ve Üretim Çalışmaları 

Motor üretimi, tam yükte RMxprt kullanılarak analiz edilen ve araştırılan verilere 

dayanır.Üretim öncesinde stator ve rotorun yapısal tasarımı ve kullanılabilecek parçaların 

yapısal analizi ortaya çıkması gerekir. Bunun için 3D olarak ANSYS Maxwell’de tasarımı 

tamamlanan model *.sat uzantısı ile SolidWorks ortamında alınmıştır. Tasarlanan ve 

doğrulanan modeller SolidWorks’ e aktarıldığında Şekil 4.16’daki gibi görünmektedir. 

 

Şekil 4.16 Motor ait katı modeler. 
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Analizler ve optimizasyonun ardından 3D resimleri çıkartılır, aşağıdaki gibi görünmektedir. 

       

 

 

 

 

Şekil 4.17 Motor tasarım görselleri. 

4.4.1. Statorun Yapısal Tasarımı 

Manyetik devrenin temelini oluşturan nüvenin önemli özelliği 0,25, 0,3, 0,5 mm vb. gibi 

kalınlıklarda silikon elektrik saclarının basınç altında sıkıştırılıp paketlenmesiyle oluşur. 

4.4.2. Nüve Malzemesinin Seçimi ve İşlenmesi 

Motorumuzda M19(M330-50A) tipinde yüksek geçirgenliğe sahip silikon elektrik sacı 

kullanılmıştır. Kullanılan Silikon sac ve sacın özellikleri şekil 4.18’deki gibidir.      

 

 

 

 

Şekil 4.18 Kullanılan silikon sac ve sacın manyetik özellikleri. 
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4.4.3. Oluk Yalıtımı ve Sarım İşlemi 

Motorun oyuğunda kullanılan malzemeler; oyuk astarı (yen), kapak slaytı (oyuk kapatıcı), 

oyuk kaması (takozu) ve çok katmanlı sargı durumunda oyuk ayırıcı (ara slaytı)’ dır. Isıl 

ve mekanik özellikleri sağlarken oyuktaki aktif iletken malzeme hacminin maksimumda 

olabilmesi için oyuk yalıtım (aktif olmayan) sisteminin hacmi en aza indirgenmelidir. 

Bahsedilen malzemeler Şekil 4.19’ da gösterilmiştir 

Şekil 4.19 Polyester film malzemenin stator oluklarına yerleşimi. 

 

A tipi presbantlar diğer elektriksel kâğıtlar gibi işlenen pamuk bez fiberler veya kâğıt 

hamurunun belli sayıda ıslak katmanlarının preslenmesi ve ısıl işlemi ile hazırlanabilir. 

Minimum kalınlıkları yaklaşık 0,1 mm’ dir. Bunların en önemli kullanımı kompozit yalıtım 

malzemelerinin fabrikasyonunda bir bileşen olmasıdır. Bu malzemelerin belirli bir sınır 

sıcaklığı 105 °C'dir, ancak kısa sürede daha yüksek sıcaklıklara dayanabilirler. 

Gerçekleştirilecek tasarımda F sınıfı etilen glikol ve tereftalik asidin yoğuşma ürünü olan 

bu pres bantın yerine polyester film a plastik film kullanılmıştır. Mükemmel mekanik ve 

termal özelliklere sahiptir. Polyester filmin sıcaklık indeksi 175 °C'dir. İletken malzemenin 

mümkün olan en yüksek iletkenliğe ve mümkün olan en düşük sıcaklık direnç katsayısına 

sahip olması arzu edilir. Ayrıca telleri, sargıları ve diğer karmaşık bileşenleri üretebilmek 

için yeterli mekanik dayanıklılığa sahip olmaları beklenir. 

Motorda sarım malzemesi olarak bakır kullanılmıştır. Oluk başı iletken sayısı, sargı adımı, 

iletken kalınlığı ölçüleri belirlenen generatörün stator sarım şeması Şekil 4.29’daki gibidir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.20 Stator sargılarının sarım şeması. 
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Şekil 4.21’de motorun sarımı ile ilgili görseller verilmiştir. Stator sarımı 2.2mm’lik tel ile 6 

spir sarılarak her olukta 12 iletken olacak şekilde yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

Şekil 4.21 Stator Sarımı. 

Üretilen maksimum akım yoğunluğu yaklaşık 6,49 A/mm2'dir. Bu değer de kabul edilebilir 

yoğunluk değeridir. Motor tasarımında akım yoğunluğunun güce göre 3.5 ile 8 A/mm2 

arasında tavsiye edilir. Şekil 4.22’ de tam sargılı jeneratör statörünü görebilirsiniz. 

       

Şekil 4.21 Sargılı jeneratör statoru. 

Şekil 4.22’de ise hall effect sensörlerinin stator üzerine yerleşimi ile ilgili görseller yer 

almaktadır. Sensörler komütasyon 120 elektriki derece olacak şekilde yerleştirilmiştir. 
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Şekil 4.22 Hall effect sensörlerinin stator üzerine yerleşimi. 

4.4.4. Mıknatıs Tasarımı Ve Rotor Gövdesinin İşlenmesi 

Özel mıknatısların Türkiye’ de üretimi yapılmadığı için mıknatıs çizimleri yurt dışına 

gönderilerek orada üretilmesi sağlanmaktadır. Mıknatıs tasarımının ardından; mıknatıslar 

oturması için CNC ile işlenmiş olan gövdeye yerleştirilmiştir. 

Tasarımı gerçekleştirilen generatörde kullanılacak olan neodyum mıknatısların 

yurtdışında üretimleri için katı modeli ve boyutları aşağıdaki şekildeki gibi hazırlanmıştır. 

 

Şekil 4.23 Mıknatıslarının üretim öncesi çizimleri. 

Mıknatısların yerleştirilmesi için rotor malzemesi olarak kullanılacak olan ST-37 çeliğinin 

kalınlığı da analitik ve manyetik analizler sonucu bilindiğine göre mekanik tasarıma ve 

paralel olarak üretime başlanabilir. Temin edilen mıknatıslar, tezgâhta işlenen rotor 

boyunduruğu ve miline ait resimler Şekil 4.24’de verilmiştir. 
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Şekil 4.24 Mıknatısların rotor yüzeyine yerleşimi. 

 

4.4.5. Mekanik Gövdenin Yapısal Tasarımı ve Üretimi 

Stator, rotor ve sargı tasarımının tamamlanması ile mekanik üretim için parça tasarımına 

başlanmıştır. Optimizasyonların ardından mekanik parçaların üretimi gerçekleştirilmiştir. 

                           

Şekil 4.25 Motorun ön kapak tasarımları. 

                  
Şekil 4.26 Ana milin tasarımı. 
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Şekil 4.27 Rotor, ön kapak ve rulman tutucu mekanik parçanın tasarımı. 

Motor için bir sonraki aşama komple montaj aşamasıdır. Aşağıdaki şekillerde motorun 

komple montajından önceki ve sonraki görselleri verilmiştir. 
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Şekil 4.28 Motorun montaj öncesi ve sonrası görselleri. 

Son olarak motor test sistemine bağlanmış ve ardından test aşamalarına geçilmiştir. 

Testler esnasında kullanılan ölçü aletleri özellikle enerji üretim ve dağıtım sistemlerinde 

tercih edilen ve EN50160 standardı kapsamında değerlendirilen ölçü aletleridir.  
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Şekil 4.29 Motorun test sistemine bağlanması ve testi. 

Detaylı test sisteminden elde edilen sonuçları Tablo 4.7’de verilmiştir. Motorun besleme 

gerilimi 70 V civarında olmasına rağmen maksimum verim % 90 civarında gerçekleşmiştir. 

96 V besleme gerilimi uygulandığında verimin yükseleceği açıktır. Ayrıca Şekil 4.40’da 

karşılaştırmalı performans değerlendirmesi verilmiştir. Motorun çıkış performansı 

değerlendirildiğinde, yapılan analizlerde elde edilen simülasyon sonuçları ile deneysel 

çalışmalarda elde edilen sonuçlar birbirine çok yakındır. Bu da tasarım ve analiz sürecinde 

kullanılan yöntemlerin doğruluğunu ispatlamaktadır. Buna göre; 

başta hedeflenmiş olan veriler yaklaşık olarak elde edilmiş ve süreç sonlandırılmıştır. 
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Tablo 4.5 Test sonuçları. 

 

Optimum 
çalışma 
bölgesi

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 4.30 Performans değerlendirmesi; a) simülasyon sonuçları, b) deney sonuçları. 

https://s5.dosya.tc/server4/boghix/3kW_BLDC_Hub_Motor_Test_Data.rar.html  

https://s5.dosya.tc/server4/u4deiz/BLDC_Motor_Montaj.STEP.html  

  

https://s5.dosya.tc/server4/boghix/3kW_BLDC_Hub_Motor_Test_Data.rar.html
https://s5.dosya.tc/server4/u4deiz/BLDC_Motor_Montaj.STEP.html
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5. Motor Sürücü 

Aşağıdaki şekilde motor sürücü blok diyagramı gösterilmektedir. 

 

Şekil 5.1 Motor Sürücü Blog Diyagramı. 

5.1. Devre Tasarımı 

Motor sürücü sistemi 96 volt 25 amper sürekli güçte çalışmak ve 96 volt 35 amper tepe 

akım değerlerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu motor sürücüsünde IRFP4668 

mosfet modeli kullanılmıştır ve bu mosfet modeli TO247 kılıf yapısına sahiptir. Bu motor 

sürücüsünde kullanılan kapı sürücüsü SI8233 modelidir. Bu kapı sürücüsü yüksek 

gerilimlere karşı yalıtılmıştır. Model motor sürücüsünün üçlü yarım köprü devresi Şekil 5.2' 

de gösterilmektedir. 

 

Şekil 5.2 Üçlü Yarım Köprü Devre Modeli. 
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Şekil 5.2' de görüldüğü gibi, 3 motor fazı için 3 yarım köprü devresi vardır. Devre modeline 

mosfetler için snubber devresi ve kapı dirençleri eklenmiştir. Motor faz akımlarını okumak 

için, motor faz çıkışlarına 3 adet şönt direnç eklenmiştir. 

 

Şekil 5.2 3xSI8233 Kapı Sürücü Devre Modeli 

Şekil 5.3'te görüldüğü gibi, üçlü yarım köprülerin kontrolü için 3 SI8233 kapı sürücüsü 

vardır. SI8233 kapı sürücüsü 5000 volta kadar izolasyona sahiptir. 

 

Şekil 5.3 Mikrodentleyici Devre Modeli 

Şekil 5.4'te görüldüğü gibi mikrodenetleyici modeli DSPIC33EP512MC806'dır. Bu 

mikrodenetleyici modeli 16 bitlik modeldir ve dsPIC ailesindedir. Genellikle motor 

tahrikinde MC serisi mikrodenetleyici kullanılır. 
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Şekil 5.4 Motor Faz Akımları Sensörleri ve Yükselteç Devre Modeli 

Bu motor sürücüsünde, yüksek voltaj nedeniyle izole edilmiş AMC1301 akım 

amplifikatörleri kullanılır. 2 motor fazı akımı aynı anda okunur ve diğer motor fazları 

okunan 2 motor fazından yazılımda ölçülür. Motor sürücüsünün DC bara akımı, yüksek 

bant genişliğine sahip olan hall efekt sensörü ile olası tehlikelere karşı okunur. 

 

Şekil 5.5 DC-DC Dönüştürücü Devre Modeli 

Şekil 5.6'da görüldüğü gibi, motor sürücüsü 3 DC-DC dönüştürücüye sahiptir. VBUS-

15VDC, 15VDC-5VDC, 5VDC-3.3VDC vardır. 
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Şekil 5.6 Motor Faz Voltajı Ölçüm Amplifikatör Devre Modeli 

Şekil 5.7'de motor faz voltaj ölçüm amplifikatörleri gösterilmektedir. 3 motor faz gerilimi 

ve DC bara gerilimi aynı anda okunur. 

 

Şekil 5.7 Dijital On/Off Kontrol Anahtarları Devre Modeli 

Şekil 5.8'de görüldüğü gibi, motor sürücüsü 4 dijital açma / kapama kontrol anahtarına 

sahiptir. Bu anahtarlar 100V'a kadar geri beslemeye karşı korunur ve aktif düşük 

çalışmaktadır. 
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Şekil 5.8 Analog Devre Modeli 

Şekil 5.9’ da analog devre modellerini göstermektedir. Motor sürücüde kontrol freni ve gaz 

için 2 analog potansiyometre bağlantısı bulunmaktadır. Bu motor sürücüsü 2 sıcaklık 

ölçümüne sahiptir, bunlar motor sıcaklığı ve devre kartı üzerinde bulunan güç kısmının 

sıcaklık ölçümüdür. 

5.2. Kontrol Algoritması 

Fren ve gaz potansiyometrelerinden gelen analog sinyaller, motor akımları ve gerilimleri 

işlemci tarafından ADC olarak okunur. Motorun içindeki hall efekt sensörlerinden gelen 

veriler, motorun komütasyon verilerini ve hız verilerini hesaplamak için işlemci tarafından 

okunmaktadır. Motora aktarılacak güç, fren ve gaz potansiyometrelerinden gelen verilere 

göre belirlenir. Motor akımları yüksek akım değerlerine karşı koruma ve tork kontrolü için 

kullanılır. Motor rotorunun konumu Hall efekt sensöründen gelen verilerden belirlenir ve 

motorun hızı aynı verilerle hesaplanır. Aşağıda kontrol algoritması diyagramı 

verilmektedir. 

Şekil 5.9 Motor Sürücü Kontrol Algoritması Diyagramı 
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5.3. Simülasyon Çalışmaları 

Simülasyon çalışmaları LTSPICE programında tam bir köprü modellenerek yapılmıştır. 

Şekil 5.11, tam köprü motor sürücü simülasyon modelini göstermektedir. Bu model mosfet 

kaçak endüktans, şönt direnç ve motor zıt elektromotor kuvveti voltajı, motor direnci ve 

motor endüktansını içerir. 

 

Şekil 5.10 Tam Köprü Motor Sürücü Simülasyon Devre Modeli. 

Şekil 5.12' de motor sürücü tork kontrol cihazı algoritması ve akım algılama amplifikatörü 

modellemesi gösterilmektedir.

 

Şekil 5.11 Motor Sürücü Tork Kontrol Algoritması - Akım Ölçüm Yükselteç Modellemesi. 

 

Şekil 5.12  Motor Faz Akımı. 

Şekil 5.14'te görüldüğü gibi, motora aktarılan sürekli güç 2600 watt civarındadır. 
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Şekil 13 Motora Aktarılan Sürekli Güç. 

Şekil 5.15' te görüldüğü gibi, motora aktarılan tepe gücü 3213 watt civarındadır. 

 

Şekil 5.14 Motora Aktarlan Tepe Güç Değeri. 

Şekil 5.16' da görüldüğü gibi, maksimum Drain – Source voltajı 160 volt civarındadır. 

Mosfet değerlerinin yaklaşık % 20 altındadır. 

 

Şekil 5.15 Mosfet Drain-Source Voltajı. 

Şekil 5.17'de görüldüğü gibi, maksimum drain akımı 54 amper civarındadır. Bu değer 

mosfet değerlerinin çok altındadır. 

 

Şekil 5.16 Mosfet Drain Akımı. 
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Şekil 5.18'de görüldüğü gibi, motor sürücüsünün termal analizi 60 derece ortam 

sıcaklığında yapılmıştır. Mosfet tarafından sürekli güç ve tepe güçlerde tüketilen güç 

değerleri modellenmiştir. Motor sürücüsünün kullanılacağı kutu modelinin termal direnci 

ve kapasitansı da modele eklenir ve motor sürücüsünün termal analizi yapılır. 

 

Şekil 5.17 Motor Sürücü Termal Analiz Devre Modeli. 

Şekil 5.19'da görüldüğü gibi, mosfet'in junction ve kasa sıcaklıkları mosfet veri sayfası 

değerlerinin altındadır. 

 

Şekil 5.18 Motor Sürücü Termal Analizi Simülasyon Değerleri. 
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5.4. Baskılı Devre Çalışmaları 

PROTEUS programında devre tasarımları ve PCB çizimleri oluşturuldu. Şematik, düzen 

ve 3B çizimler aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 5.19 DC-DC Dönüştürücü Kısmı. 

 

Şekil 5.20 DC Bara Kondansatör Kısmı. 
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Şekil 5.21 Kapı Sürücü Kısmı. 

 

Şekil 5.22 Üçlü Yarım Köprü Kısmı. 
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Şekil 5.23 Microdenetleyici Kısmı. 

 

Şekil 5.24 Voltaj Yükselteç Kısmı. 
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Şekil 5.25 Akım Ölçüm Yükselteç Kısmı. 

 

Şekil 5.26 Dijital Kısım. 

 

Şekil 5.27 Haberleşme Kısmı. 
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Şekil 5.28 Analog Kısım. 

 

Şekil 5.29 Baskı Devre Tasarımı. 
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Şekil 5.30 Motor Sürücü PCB 3B Modeli. 

5.5. Üretim Çalışmaları 

Üretim tasarım çalışmalarında Takachi markasından soğutma özelliklerine uygun termal 

özelliklerinde alüminyum kutu seçilmiştir. PCB tasarımı kutunun boyutlarına göre 

yapılmıştır. 
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Şekil 5.31 Motor Sürücü Aliminyum Muhafaza. 

5.5. Motor Sürücü Verimliliği 

 

Şekil 5.32 Motora Aktarılan Sürekli Güç. 

 

Şekil 5.33 Kaynak Tarafından Sağlnana Güç. 

Şekil 5.33 ve 5.34'te motora iletilen güç ve kaynaktan çekilen güç değerleri verilmektedir. 

Bu değerlere göre, motor sürücüsünün verimliliği % 98'dir. 

5.6. Motor Sürücü Koruması 

Şekil 5.5’de motor sürücü DC bara akımı ölçüm devresi gösterilmiştir. Olası tehlikelere 

karşı bara akımı okunmakta ve motor sürücü korumaya alınmakadır. Şekil 5.9’da motor 

sürücü sıcaklık korumasına ait görsel verimiştir. Sıcaklık değeri sınır değerin üzerine 

çıktığında motor sürücü kendini korumaya almaktadır. 
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5.7. Gider Listesi 

Deneysel Çalışmalar 1.300,00 ₺ 

Kompanentler 3.500,00 ₺ 

Baskı Devre 500,00 ₺ 

Kutulama 390,00 ₺ 

TOPLAM 5.690,00 ₺ 

 

5.8. Karşılatırma Tablosu 

Tablo 5.1 Karşılaştırma Tablosu 

  Eski Tasarım Yeni Tasarım 

Anahtar : - IRFP4668 MOSFET 

Sürücü Entegresi : - SI3233 

Kontrolcü Entegresi : - DSPIC33EP512MC806 

Kontrol Algoritması : - Akım – Sıcalık- Voltaj 

Koruma Devresi : - Sigorta - Yazılım 

Elektrik Devre Tasarımı : - PROTEUS 

Baskı Devre Kartı 

Tasarımı 
: - PROTEUS 

Baskı Devre Kartı Üretimi : - YERLİ 

Yazılım Algoritması : - - 

Simülasyon Çalışmaları : - LTSpice 

Deneysel Çalışmalar : - - 

Boyut (PCB / Donanım 

Kutusu)  
: - 23x18 / 27x22 

Güç / Akım / Gerilim  : - 2880/30/96 

Verim : - %98 

 

5.9. Malzeme Listesi 

https://s6.dosya.tc/server3/petgb7/96V_56A_BLDC_Surucu_Malzeme_Listesi_List.xlsx.html  

https://s6.dosya.tc/server3/zi308t/hubdrive96S25.asc.html  

 

https://s6.dosya.tc/server3/petgb7/96V_56A_BLDC_Surucu_Malzeme_Listesi_List.xlsx.html
https://s6.dosya.tc/server3/zi308t/hubdrive96S25.asc.html
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6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) 

6.1. Dengeleme Yötemi 

Batarya yönetim sisteminde pasif dengeleme yöntemi kullanılmaktadır. Balanslama işlemi 

sabit direnç üzerinde enerji harcatılarak gerçekleştirilmektedir. Denetleyici balans 

yapılacak hücrenin bulunduğu multiplexer’ı aktif edip seçme girişlerine gerekli sinyalleri 

göndererek hücrenin balans devresini tetiklemektedir. Balans devresinde bulunan 10 

Ohm 1/2W’lık balans direnci BCP5616 transistörü üzerinden bulunduğu hücrenin negatif 

kutbuna bağlıdır ve transistör iletime geçtiğinde kendi içerisinde devresini 

tamamlamaktadır. Direnç üzerinden akım akıtılarak enerji harcatabilmek için transistörün 

tetiklenerek iletime geçirilmesi gerekmektedir. Transistörler ise PC817 optokuplörü 

kullanılarak sürülmektedir. Mikrodenetleyiciden gelen sinyaller 74HC4067 Multiplexer 

entegreleri vasıtasıyla PC817 optokuplörünü tetiklemektedir ve transistörler iletime 

geçmektedir. Transistörün iletime geçmesi ile hücre balans direnci üzerinden 

harcanmaktadır. Daha sonra tekrar hücre voltaj değerleri karşılaştırılarak voltaj değeri 

yüksek olan hücre için balanslama tekrar başlamaktadır. Döngü bu şekilde devam 

etmektedir. Dengeleme devresi Şekil 6.1’de gösterilmiştir. 

Şekil 6.1 Balans Devresi. 
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6.2. SOC Tahmin Algoritması 

Batarya paketini oluşturan 26 hücreden bir hücrenin maksimum değeri 4.2V ve minimum 

değeri 2.8V olduğundan dolayı paketimizin sağlıklı olarak verebileceği en yüksek gerilim 

değeri 109.2V iken bize sağladığı en düşük gerilim değeri ise 72.8V’tur. Batarya paketinin 

şarj durumu gözlemlenirken, şarjın %100 tam dolu durumu olarak 109.2V gerilim değeri 

referans alınır. Şarjın %0 durumunda ise batarya paketinin sağladığı minimum gerilim 

değeri 72.8V referans alınmaktadır. 

Denetleyici, batarya paketinin şarj durumu verisini, paket içerisinde seri bağlı olan 26 

hücrenin en son hücresinin sistemin referans noktasına göre okunan gerilim değeri ile 

elde etmektedir. Elde edilen şarj durumu verisi, denetleyiciye matematiksel işlemler 

yaptırılarak yüzde (%) olarak hesaplatılıp araç kontrol sistemine gönderilmektedir. 

Denetleyici tarafından kontrol edilen batarya paketi şarj durumu, %20’lik bir değere 

geldiğinde ikaz durumuna geçerek şoförü uyarmaktadır. 

6.3. Kontrol Algoritması 

Batarya yönetim siteminde kontrol edilen sıcaklık ve akım değerlerinin sınır değerleri 

kullanıcı tarafından rahatca güncellenebilmesi için Microsoft Visual Studio ortamında C# 

ile arayüz tasarlanmıştır. Devre kartının bilgisayar ile bağlantısı USB – TTL dönüştürücü 

üzerinden UART protokolüyle gerçekleşmektedir. Bilgisayar ortamındaki arayüz 

görüntüsü Şekil 6.2 de gösterilmiştir. Batarya yönetim sistemi kontrol algoritmaları gerilim, 

akım ve sıcaklık değerlerine göre gerçekleştirilmektedir. Gerilim değerine göre kontrol 

diyagramı Şekil 6.3’de, akım değerine göre kontrol diyagramı Şekil 6.4’de ve sıcaklık 

değerine göre kontrol diyagramı Şekil 6.5’de gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 6.2 Batarya Yönetim Sistemi Arayüz Programı. 
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Şekil 6.3 Gerilim Değerleri Kontrol Diyagramı. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.4 Akım Kontrol Diyagramı. 
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Başlat

Değer >55°C

Ekran ve 
Telemetriye 

Değerleri Aktar

HAYIR

Sıcaklık 1 
Değerini Oku

Sıcaklık 2 
Değerini Oku 

Sıcaklık 3 
Değerini Oku

Sıcaklık 4 
Değerini Oku

Değer > 70°C

EVET

Buzzer ve Flash 
Çalıştır

Acil Durum Rölesi 
Tetikle 

HAYIR EVET

Durdur

 
Şekil 6.5 Sıcaklık değerleri kontrol diyagramı 

6.4. Devre Tasarımı 

Batarya yönetim sistemi devre kartının ana güç beslemesi 12V’luk güç kaynağından 

sağlanmaktadır. Kart üzerinde bulunan entegrelerin ve devre elemanlarının güç 

gereksinimlerini sağlamak için 1,5 A’e kadar akım sağlayabilen LM7805 voltaj düşürücü 

regülatör kullanılmıştır. Voltaj düşürücü entegresi devre şeması Şekil 6.6’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 6.6 LM7805 Devresi. 

Mikrodenetleyici olarak Microchip firmasının PIC18F4550 modeli kullanılmıştır. 

Mikrodenetleyici 48MHz çalışma frekansına, 32KB belleğe ve 2KB RAM’e sahiptir. 

Mikrodenetleyici üzerindeki bağlantılar Şekil 6.7’de gösterilmiştir. 
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                                           Şekil 6.7 Mikrodenetleyici Devresi. 

Sistem üzerindeki hücrelerin gerilimlerinin ölçülmesinde, hücre voltajlarını sırayla gerilim 

bölücü devresine anahtarlaması için maximum 400V’a kadar gerilim tutabilen ve 120mA 

akım geçirebilen CPC 1025N Solid State Röle kullanılmıştır. Batarya paketinin maksimum 

gerilim değeri 109.2 V ve gerilim bölücü devresinden akan akım 1,05mA’dir. Görüldüğü 

üzere akım ve gerilim değerleri kullanılmakta olan CPC1025N Solid State Röle için 

maksimum dayanım değerlerinden daha düşüktür. Açılma ve kapanma süresi 2 milisaniye 

olan röleler on kat daha fazla gecikme süresi bırakılarak sırayla tetiklenmiş ve her seri 

bağlantının gerilim değeri gerilim bölücü devresine aktarılmıştır. Sürme akımını sınırlamak 

için rölelerin anot pinlerine seri 330r direnç eklenmiştir. Röle devresi Şekil 6.8’de gerilim 

bölücü devresi Şekil 6.9’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

                 Şekil 6.8 Hücre Gerilimleri Anahtarlama Devresi. 

 

 

 

Şekil 6.9 Gerilim Bölücü Devresi. 
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Hücre gerilimleri ölçüldükten sonra hücreler pasif dengeleme yöntemi ile balans işlemine 

tabi tutulmaktadır. Direnç üzerinden harcatılmak istenen hücrenin, bağlı bulunduğu balans 

devresindeki optoküplör tetiklenir ve transistor iletime geçer. Transistörün iletime geçmesi 

hücrenin iki ucu arasında seri bağlı bulunan balans direnci üzerinden akım akmasına 

olanak sağlar ve pil enerji harcamaya başlar. Balans devresi Şekil 6.10’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

                                                Şekil 6.10 Balans Devresi. 

Devre genelinde tetiklenmesi gereken 26 adet solid state röle, balans devresinde bulunan 

26 adet PC817 optoküplörleri için denetleyici entegresi üzerindeki pin sayısı 

yetersizliğinden dolayı düşük aktif çalışan 74HC4067 Analog multiplexer entegreleri 

kullanılmıştır. Bu entegrelerin kullanımı sayesinde denetleyici üzerinden daha az pin 

kullanarak hücrelerin gerilim okuması ve balanslama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Analog 

multiplexer devresi Şekil 6.11’ de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 6.11 Analog Multiplexer Devresi. 

Batarya paketi içerisine yerleştirilmiş olan dört adet LM35 sıcaklık sensörleri ve ACS759 

akım sensöründen okunan değerler sonucunda  acil durumlarda sesli uyarı vermesi için 

batarya yönetim sisteminde buzzer devresi eklenmiştir. Sıcaklık ve akım sensölerinin 

batarya yönetim sistemine sinyal kabloları kullanarak bağlantısı sağlanmıştır. Buzzer 

90dB ses şiddetine sahiptir. Kritik durumlarda batarya paketinin kapatılması için paket 

içerisinde bulunan kontaktörün beslemesi CPC1025N solid state röle ile kontrol 

edilmektedir. Buzzer devresi Şekil 6.12’de kontaktör kontrölü için kullanılan CPC1025N 

devresi ise Şekil 6.13’da verilmiştir. 
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Şekil 6.12 Buzzer Devresi. 

 

Şekil 6.13 Kontaktör Kontrol Devresi. 

Pil gerilimleri gerilim bölücü devresi ile mikrodeneteyicinin pinlerine verilebilecek olan 5V 

seviyelerine düşürülmüştür. Gerilim bölücü devresi çıkışındaki voltaj Mikrodenetleyici ile 

ADC çevrimine sokularak voltaj değeri hesaplanmıştır. Hücre voltajlarının 

hesaplanmasında daha hassas sonuçlar elde edebilmek için TL431 referans voltaj 

entegresi kullanılmıştır. TL431 entegresi devresi Şekil 6.14’ da gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.14 TL431 Devresi. 

Batarya yönetim sisteminin Araç Kontrol Sistemi ile haberleşmesi için UART haberleşme 

protokolü kullanılmaktadır. Uzun mesafelerde bozulmaları engellmek için RS232 kablosu 

ve entegresi kullanılarak haberleşme gerçekleştirilmektedir. Haberleşme için MAX232 

entegresi kullanılmıştır. MAX232 entegre  devresi Şekil 6.15’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 6.15 MAX232 Entegre Devresi. 

Batarya Yönetim Sistemine girecek ve çıkacak kablolar için konnektör kullanılmıştır. 

Kullanılan könnektörlerin bağlantıları Şekil 6.16 ve Şekil 6.17’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.16 Konnektör Bağlantıları-1. 

 

Şekil 6.17 Konnektör Bağlantıları-2. 

6.5. Simülasyon Çalışmaları 

Simülasyon çalışmaları PROTEUS programında gerçekleştirilmiştir. Hücre gerilimleri ve 

balans devresine ait simülasyon çalışma görselleri Şekil 6.18-6.21 ‘de verilmiştir. 
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Şekil 6.18 Hücre Gerilim Okuma Simülasyon Çalışması 1. 

 

 
Şekil 6.19 Hücre Gerilim Okuma Simülasyon Çalışması 2. 

 

 
Şekil 6.20 Balans Devresi Simülasyon Çalışması 1. 
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Şekil 6.21 Balans Devresi Simülasyon Çalışması 2. 

 

6.6. Baskı Devre Çalışmaları 

Baskı devre çalışmalarında ALTIUM Designer programı tercih edilerek PCB çizimleri 

gerçekleştirilmiştir. Hücre gerilimlerinin okunması için oluşturulan prototip çalışma 

görselleri Şekil 6.22-6.24’ de gösterilmiştir. 

 
Şekil 6.22 Prototip Çalışma-1 PCB Çizimi. 
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Şekil 6.23 Prototip Çalışma-1 3B Görünüm. 

 

 
 

Şekil 6.24 Prototip Çalışma-1 Baskı Devre Kartı. 

 

Hücre gerilimleri başarılı bir şekilde okunduktan sonra balans ve diğer gerekli kontrollerin 

sağlanacağı devreler ilk olarak Bredboard üzerine kurularak test edilmiştir. Bredboard 

devresi Şekil 6.25’de gösterimiştir. 
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Şekil 6.25 Bredboard Devresi. 

Sonuçların ve ölçümlerin daha kararlı gözlemlenebilmesi için Bredboard üzerine kurulan 

devre PCB olarak tasarlanmş ve üretilmiştir. İkinci prototip devresine ait baskı devre 

çalışmları Şekil 6.26-6.28 da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 6.26 Prototip-2 PCB Tasarımı. 
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Şekil 6.27 Prototip-2 3B Görünüm. 

 

 
Şekil 6.28 Prototip-2 Baskı Devre Kartı. 

 

Ölçüm sonçlarına göre elde edilen verilere dayanarak araç üzerinde kullanılacak olan 

Batarya Yönetim Sistemi baskı devre kartı tasarlanmış ve üretilmiştir. Batarya yönetim 

sistemi kartının tasarım ve üretim görselleri Şekil 6.29 ve 6.30’da gösterilmiştir. 
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Şekil 6.29 Batarya Yönetim Sistemi PCB Tasarımı. 

 

 
Şekil 6.30 Batarya Yönetim Sistemi 3B PCB Görünüm. 

 

6.7. Üretim Çalışmaları 

Araç üzerinde kullanılacak olan batarya yönetim sistemi kartı 100mmx170mm 

boyutlarındadır. Kart görselleri Şekil 6.31 ve 6.32’de gösterilmiştir. 
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Şekil 6.31 Batarya Yönetim Sistemi Kartı Önden Görünüm. 

 

Dizgi işlemlerine ve BYS devre kartının son haline ait görsel Şekil 6.32’de gösterilmiştir. 

Şekil 6.32 Dizgi Çalışması. 

 

6.8. Karşılaştırma Tablosu 
 

Tablo 6.1 Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : - Var 

Çıkış Voltajı : - 109.2V 

Çıkış Akımı : - 35Ah 

Dengeleme Yöntemi (aktif 

veya pasif) 
: - Pasif 

Devre Tasarım Tipi : - Merkezi BYS 

SOC Tahmin Algoritması : - Gerilim Oranı 

Kontrol Algoritması : - - 

Yerli mi Değil mi : - Yerli 
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7. Yerleşik Şarj Birimi  

Doğru topolojiyi seçmek, yerleşik şarj cihazlarının tasarımında önem arz etmektedir. 

Elektrikli Araç yarışması için minimum 500W'lık yerleşik şarj ünitesi tasarımı gerektiğinden 

dolayı en uygun topoloji Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı topolojidir. 

Şekil 7.1’de Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı Yerleşik Şarj birimine ait devre 

prensip şeması gösterilmektedir. 

C Batarya 

PaketiVac

LC

C

1,2

3,4

5

Yüksek Frekans 

Transformatörü

Yüksek Frekans 

Doğrultma
Doğrultma

S

S

1

2

C
1

 

Şekil 7.1 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı Yerleşik Şarj Devre Şeması. 

Şekil 7.1'deki devre şemasından, tek fazlı AC şebeke gücünün köprü doğrultucu devresi 

üzerinden DC gerilime dönüştürüldüğü görülmektedir. Üretilen DC voltajı, Yarım Köprü 

DC-DC dönüştürücüye uygulanır. Yarım Köprü DC-DC dönüştürücü, iki güç MOSFET, 

giriş ve çıkış taraflarında kapasitörler, yüksek frekanslı bir transformatör, yüksek frekanslı 

doğrultucu devresi ve bir bobinden oluşur. Yarım Köprü DC-DC dönüştürücüye DC 

gerilimi uygulandıktan sonra, yarı iletken anahtarlar ardışık olarak açıldığından, 

transformatörde yüksek frekanslı bir AC gerilimi elde edilir. Elde edilen yüksek frekanslı 

AC voltajı, hızlı diyotlar kullanılarak yüksek frekanslı bir doğrultucu tarafından tekrar DC 

voltajına dönüştürülür. S1 ve S2'nin açılıp kapanması sırasında devrede olası kısa 

devreleri önlemek için bir ölü zaman bulunmaktadır. Ölü zaman boyunca, enerji L bobini 

aracılığıyla yüke aktarılmaktadır. 

Araç şarj uygulaması 2 ekip tarafından yapılmaktadır. İlk ekip, daha önceden tasarlanan 

Yarım Köprü DC-DC dönüştürücü tabanlı entegre  devreli yerleşik şarj ünitesine yenilik 

eklenilmiştir. İkinci ekip tarafından, IR2153 entegreli şarj ünitesine dayalı bir Yarım Köprü 

DC-DC dönüştürücü tasarlanmıştır. 

7.1. Devre Tasarımları 

7.1.1. Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı Entegre Devreli Yerleşik Şarj Birimi 

Şekil 7.2’ de ekibimiz tarafından geçen yıl yapılan entegre devre tabanlı Yarım Köprü DC-

DC dönüştürücünün yerleşik şarj ünitesinin devre şemasını gösterilmektedir. 
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C 2
Battery 

PackVac

7812

IR2110SG3525

4N25  

Şekil 7.2 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı, Entegre Devreli Yerleşik Şarj Birimi 

Devre Şeması.  

Şekil 7.2' de gösterildiği gibi, Yarım Köprü DC-DC dönüştürücüye dayalı yerleşik şarj 

ünitesi, SG3525 PWM IC ve IR2110 mosfet sürücüsü IC'yi kullanır. Tek fazlı şebeke 

gerilimi, bir köprü doğrultucu devresi aracılığıyla bir DC gerilimine dönüştürülür. Elde 

edilen DC gerilimi paralel kondansatörde yarı değerinde şarj edilir. Yüksek frekanslı 

transformatörün birincil sargısının bir ucu paralel bir kondansatöre, diğer ucu ise yarı 

iletken anahtarın orta ucuna bağlanmıştır. Yarı iletken anahtarın yüksek frekanslı 

anahtarlaması tarafından üretilen gürültüyü en aza indirmek için AC güç kaynağı ve köprü 

diyotu arasına bir filtre eklenir. Yarı iletken anahtarları korumak için paralel RC devreleri 

ve paralel diyotlar kullanılır. Devrede SG3525 ve IR2110 IC'nin çalışabilmesi için ikinci bir 

trafo ve doğrultucu devresi kullanılarak 12V güç kaynağı gerilimi oluşturulmuştur. 

7.1.2. Yarım Köprü Yüksek Frekans Transformatörünün Tasarımı 

Transformatör sargıları için gerekli hesaplamalar formüllerde (7.1-7.11) gösterilmiştir. 

𝑉𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑟𝑚𝑠 ∗ √2 = 220 ∗ √2 = 311𝑉                                                   (7.1) 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 700𝑊, 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 110𝑉 ⇒ 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 6,36𝐴                                                  (7.2) 

𝑃𝑖𝑛 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝜂⁄ = 700
0,8⁄ = 875𝑊 , 𝐼𝑖𝑛 = 875

100⁄ = 2,81𝐴                                           (7.3) 

D iletim oranı; 

𝐷 =
(100 − 30)

2⁄ = %35, 𝑡𝑜𝑛 = %35 ∗ 20µ𝑠 = 7µ𝑠                                                    (7.4) 

Np Primer spir sayısı; 

𝑁𝑝 =
𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝑡𝑜𝑛

2 ∗ ∆𝐵 ∗ 𝐴𝑒
⁄ = 155 ∗ 7 ∗ 10−6

2 ∗ 0,22 ∗ 280 ∗ 10−6⁄ = 9 𝑡𝑢𝑟                   (7.5) 

NS Sekoder spir sayısı; 

𝑁𝑆 =
𝑁𝑝 ∗ 𝑉𝑜𝑢𝑡

2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑉𝑖𝑛
⁄ = 9 ∗ 110

2 ∗ 0,35 ∗ 155⁄ = 9 𝑡𝑢𝑟                             (7.6)    

S kesit alanı; 

𝑆 =
𝐼𝑝

𝐽⁄ = 5,65
5⁄ = 1,13 𝑚𝑚2                                                     (7.7) 
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𝛿 Geçen akımın derinliği; 

𝛿 = 72
√𝑓⁄ = 72

√50000
⁄ = 0,50 𝑚𝑚                                                             (7.8) 

𝑆 = 𝜋𝑟2 ⇒ 1,13 = 3,14 ∗
0,5

2

2
= 16 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙 𝑘𝑜𝑙 (𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑖ç𝑖𝑛)                                    (7.9) 

𝑆 =
𝐼𝑠

𝐽⁄ = 6,36
5⁄ = 1,27 𝑚𝑚2                                (7.10) 

 𝑆 = 𝜋𝑟2 ⇒ 1,27 = 3,14 ∗
0,3

2

2
= 8 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙 𝑘𝑜𝑙 (𝑠𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑖ç𝑖𝑛)                                  (7.11) 

Ekibimizin bu yıl yenilikçi bir şekilde geliştirdiği Yarım Köprü DC-DC dönüştürücü için 

yerleşik şarj cihazı Şekil 7.3'te gösterilmektedir.  

Burada Yarım Köprü DC-DC dönüştürücünün çıkış bobin değeri, çıkış akımının %20 

salınımını sağlayacak şekilde hesaplanmıştır. Çıkış bobini tasarımında dikkate alınması 

gereken önemli hususlardan biri, DC bileşeninin kararlı durumda varlığıdır. DC 

özelliklerine sahip dağıtılmış bir hava boşluklu manyetik çekirdek, manyetik çekirdek 

malzemesi olarak kullanılabilir veya manyetik çekirdek tarafından kullanılmak üzere hava 

boşluğu açılabilir. Aksi takdirde, çekirdek erken doyarak ısınmaya neden olabilecektir. 

ETD39/20/13 hava boşluğu çekirdeği bu devrenin çıkış bobini olarak kullanılmıştır. 

SoC, pilde kalan enerjiyi tanımlamak için kullanılan ve genellikle yüzde olarak ifade edilen 

bir terimdir. Yeni bir batarya tamamen şarj olduğunda, SoC, nominal kapasitesinin %100'ü 

olarak kabul edilir. Öte yandan, tamamen boşaldığında, SoC %0 olarak kabul edilir. SoC 

bilgisi, elektrikli araç şarj kontrol yöntemleri ve akü dengeleme sistemleri için dikkate 

alınması gereken bir kriterdir. Sistemimiz bataryanın SoC'sini belirlemek için arduino 

tabanlı bir gerilim bölücü ile şarj ederken hemen SoC değerini gösterecektir. Ayrıca 

bataryanın akımını, voltajını ve SoC durumunu görüntülemek için LCD ekranı 

kullanılmaktadır. Bu sistemi bir yenilik olarak devremize eklemeyi düşünüyoruz. 

 

Şekil 7.3 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı Entegre Devrenin Yeniliği. 
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7.1.3. Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü IR2153 Entegre Devreli Yerleşik Şarj Birimi 

Şekil 7.4’de ikinci ekip tarafından yapılan Yarım Köprü DC-DC dönüştürücüye dayalı 

IR2153 entegre devreli yerleşik şarj ünitesinin devre şemasını göstermektedir. 

 

Şekil 7.4 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı, IR2153 Entegreli Yerleşik Şarj 

Birimi Devre Şeması. 

Şekil 7.4'de tasarlanan devre, SG3525 IC ve IR2110 Mosfet sürücü IC'nin Şekil 7.2'deki 

devreden çıkarılması ve IR2153 Mosfet sürücü IC'sinin eklenmesiyle elde edilir. Şekil 

7.4'de yapıda, MOSFET'leri sürmek için gerekli olan PWM sinyali, IR2153 kolu üzerindeki 

sabit direnç ve kondansatör vasıtasıyla elde edilmektedir. IR2153 Mosfet sürücüsü IC, 

Yarım Köprü Mosfet sürücüsü IC'dir. İki Mosfet iletim sinyali arasında bir ölü zaman 

IR2153 entegresinde bulunmaktadır.  

7.1.4. Yarım Köprü Yüksek Frekans Transformatörünün Tasarımı 

Transformatör sargıları için gerekli hesaplamalar formüllerde (7.12-7.22) gösterilmiştir. 

𝑉𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑟𝑚𝑠 ∗ √2 = 220 ∗ √2 = 311𝑉                                                  (7.12) 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 600𝑊, 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 110𝑉 ⇒ 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 5,45𝐴                                                 (7.13) 

𝑃𝑖𝑛 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝜂⁄ = 600
0,8⁄ = 750𝑊 , 𝐼𝑖𝑛 = 750

311⁄ = 2,41𝐴                                                  (7.14) 

D iletim oranı; 

𝐷 =
(100 − 30)

2⁄ = %44, 𝑡𝑜𝑛 = 1µ𝑠                                                                          (7.15) 

Np Primer spir sayısı; 

𝑁𝑝 =
𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝑡𝑜𝑛

2 ∗ ∆𝐵 ∗ 𝐴𝑒
⁄ = 155 ∗ 1 ∗ 10−6

2 ∗ 0,22 ∗ 280 ∗ 10−6⁄ = 15 𝑡𝑢𝑟                 (7.16) 

NS Sekoder spir sayısı; 

𝑁𝑆 =
𝑁𝑝 ∗ 𝑉𝑜𝑢𝑡

2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑉𝑖𝑛
⁄ = 9 ∗ 110

2 ∗ 0,35 ∗ 155⁄ = 7 + 7 𝑡𝑢𝑟                (7.17)    
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S kesit alanı; 

𝑆 =
𝐼𝑝

𝐽⁄ = 2,41
5⁄ = 0,482 𝑚𝑚2                                                   (7.18) 

𝛿 Geçen akımın derinliği; 

𝛿 = 72
√𝑓⁄ = 72

√55000
⁄ = 0,30 𝑚𝑚                                                            (7.19) 

𝑆 = 𝜋𝑟2 ⇒ 0,482 = 3,14 ∗
0,5

2

2
= 6 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙 𝑘𝑜𝑙 (𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑖ç𝑖𝑛)                                   (7.20) 

𝑆 =
𝐼𝑠

𝐽⁄ = 5,45
5⁄ = 1,09 𝑚𝑚2                                (7.21) 

 𝑆 = 𝜋𝑟2 ⇒ 1,09 = 3,14 ∗
0,3

2

2
= 8 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙 𝑘𝑜𝑙 (𝑠𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑖ç𝑖𝑛)                                   (7.22) 

7.2. Simülasyon Çalışmaları  

7.2.1. Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı Entegre Devreli Yerleşik Şarj 

Yerleşik şarj ünitesinde simülasyon çalışmaları yapmak için PSIM ve Proteus yazılımları 

kullanılmıştır. Yarım Köprü DC-DC dönüştürücü simülasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 7.5’te görüldüğü üzere Yarım Köprü DC-DC dönüştürücü devresinin açık döngülü 

simülasyonu PSIM yazılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 7.5 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı, Yerleşik Şarj Birimi PSIM 

Simülasyon Devresi. 

Simülasyon sonucu elde edilen çıkış gerilimi ve çıkış akımı Şekil 7.6 ve 7.7'de 

gösterilmiştir. Simülasyon sayesinde hesaplamada elde edilen sonuca benzer bir değer 

elde edilir. Çıkış voltajı 110 V ve çıkış akımı 6.3A'dır. 
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Şekil 7.6 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücülü Yerleşik Şarj Birimi, Vo ve Io Grafikleri. 

 

Şekil 7.7 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı, Yerleşik Şarj Birimi, Vo ve Io 

Grafikleri (yakınlaştırılmış). 

 

7.2.2. Yarım Köprü Dc-Dc Dönüştürücü Tabanlı IR2153 Entegre Devreli Yerleşik 

Şarj Birimi: 

Yarım Köprü DC-DC dönüştürücü IR2153 entegre devresi Şekil 7.8'de görüldüğü gibi 

Yarım Köprü DC-DC dönüştürücü IR2153 entegre devresinin açık çevrim simülasyonu 

Proteus uygulaması ile yapılmaktadır. 
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Şekil 7.8 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı IR2153 Entegreli, Yerleşik Şarj 

Birimi Proteus Simulasyon Devresi ve Vo ve Io Çıkış Sonuçları. 

7.3. Baskılı Devre Çalışmaları 

7.3.1. Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı Entegre Devreli Yerleşik Şarj Birimi  

Birinci ekibin gerçekleştirdirdiği, entegre devreli Yarım Köprü DC-DC dönüştürücü tabanlı 

yerleşik şarj birimine ait Altium’da çizilmiş açık devre Şekil 7.9 – 7.10’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.9 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı Entegre Devreli Yerleşik Şarj Birimi 

Açık Devre Şeması (1). 
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Şekil 7.10 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı Entegre Devreli Yerleşik Şarj 

Birimi Açık Devre Şeması (2). 

Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü tabanlı entegre devreli yerleşik şarj birimi baskı devre 

şeması ise Şekil 7.11-7.12’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.11 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı Entegre Devreli, Yerleşik Şarj 

Birimi Baskı Devre Diyagram. 
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Şekil 7.12 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı Entegre Devreli, Yerleşik Şarj 

Birimi PCB Baskı Devresi. 

7.3.2. Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücülü IR2153 Devreli Yerleşik Şarj Birimi: 

İkinci ekibin gerçekleştirdiği, IR2153 entegre devreli Yarım Köprü DC-DC dönüştürücü 

yerleşik şarj birimini Proteus’da çizilmiş açık devre ise Şekil 7.13-7.15’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.13 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı IR2153 Entegre Devreli Yerleşik 

Şarj Birimi Açık Devre Şeması. 

 

Şekil 7.14 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı IR2153 Entegre Devreli Yerleşik 

Şarj Birimi Baskı Devre Diyagram. 
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Şekil 7.15 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı IR2153 Entegre Devreli, Yerleşik 

Şarj Birimi PCB Baskı Devresi. 

7.4. Üretim Çalışamaları 

Proteus'ta devre şeması hazırlandıktan sonra; ilk aşamada devre şeması lazer yazıcı ile 

kuşe kağıda basılacaktır. Daha sonra kuşe kağıt, parlak kağıdın mürekkepli yüzeyi ile 

bakır levha üzerine sabitlenir ve ısıtılmış demir yavaşça üzerinde hareket ettirilir. 

(Amacımız toneri bakır plakaya aktarmaktır.) Mürekkebin tamamı bakır plakaya 

aktarıldığında kuşe kağıt plakadan ayrılacaktır.Gerekirse devrenin eksik olan kısmı CD 

veya cam kalemi ile tamamlanacaktır.. 1/5 oranında hazırlanan asit karışımına (5 su 

bardağı tuz solüsyonu-1 su bardağı perhidrol) plakayı ilave edin ve solüsyonun bakırla 

reaksiyona girerek yeşile dönmesini bekleyip ardından asitle temas eden yüzeyin 

iletkenliğini gidermek ve plaketin mürekkebini çıkarmak için tiner ve fırça kullanılmalıdır. 

Bu şekilde devre yolunu elde edeceğiz. Bu sırada parçaları takacağımız deliklerin 

açılması için ince bir matkap kullanılmıştır. Fazlalıklar 0 zımpara ile temizlenmiştir. Son 

olarak devre elemanları yerleştirilip, lehimlenmiştir. Şekil 7.16-7.17’de gösterilmektedir.  

7.4.1. Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı Entegre Devreli Üretim Çalışmaları 

 

Şekil 7.16 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Devrenin, Çıkış Bobininin Üretimi. 
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7.4.2. Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı IR2153 Devreli Üretim Çalışmaları. 

 

Şekil 7.17 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü IR2153 Devrenin Üretim Çalışmaları 

7.5. Test Sonuçları 

Ekibimiz tarafından gerçekleştirilen, entegre devreli Yarım Köprü DC-DC dönüştürücü 

tabanlı yerleşik şarj devresine ait Vo – Io değerleri Şekil 7.18 – 7.19’da gösterilmiştir. 

7.5.1. Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı Entegre Devreli Test Sonuçları. 

Şekil 7.18 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı Entegre Devreli, Yerleşik Şarj 

Birimi Test Sonuçları 
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7.5.2. Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı IR2153 Devreli Test Sonuçları. 

 

Şekil 7.19 Yarım Köprü DC-DC Dönüştürücü Tabanlı IR2153 Entegre Devreli Yerleşik 

Şarj Birimi Test Sonuçları. 

Yarım Köprü DC-DC dönüştürücü tabanlı IR2153 entegreli devrenin test sonuçlarını 

geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 

7.6. Karşılaştırma Tablosu 

Tablo 7.1, IC tabanlı Yarım Köprü DC-DC dönüştürücüyü ve ekibimiz tarafından bu yıl 

geliştirilen yerleşik şarj ünitesine dayalı Yarım Köprü DC-DC dönüştürücülerin 

karşılaştırma tablosu göstermektedir. 

Tablo 7.1 Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi 

: 

Yarım Köprü DC-DC 

Dönüştürücü 

Yarım Köprü DC-

DC Dönüştürücü 

Yarım Köprü DC-

DC Dönüştürücü 

(IR2153) 

Güç Seviyesi : 700W 700W 600W 

Çıkış Voltaj Aralığı : 110V 110V 110V 

Çıkış Akım Salınımı : 6.36A 6.36A 5.45A 

Giriş Güç Faktörü :    

Güç Çevrim Verimi : %80 %80 %80 

PWM Kontrol 

Entegresi 
: 

SG3525 SG3525 IR2153 

Koruma Devreleri / 

Elemanları 
: 

Röle + Sigorta Sigorta Sigorta 

Baskılı Devre Boyutu : 300x300mm  300x300mm 250x150mm 
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8. Enerji Yönetim Sistemi (EYS)  

  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 :   
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9. Batarya Paketleme  

9.1. Hücre Özellikleri 

Batarya grubu; 26 seri 10 paralel olmak üzere toplamda 260 adet Li-İon pilden 

oluşmaktadır. Bir hücrenin gerilimi 2.8V - 4.2V arasındadır, şarj akımı 500mA ve deşarj 

akımı 3500mA’dir. Hücrelerin verimli çalışma sıcaklığı 15°C - 30°C arasındadır. Bir pilin 

ağırlığı 50gr batarya grubunun ağırlığı ise 13 kg civarındadır. Batarya grubundan 

sağlanan toplam akım değeri 35Ah’tir. 

 

Şekil 9.1 Pil Grubu Bağlantı Şeması. 

Silindirik şekildeki bir adet pilin düşey uzunluğu 6.4cm olup taban çapı 1.7cm’dir. Bir pilin 

yüzey alanı 38.7  olmakla beraber batarya grubu 25cm ene 56.7cm boya ve 7.4cm 

yüksekliğe sahiptir. Piller birbirlerine iletken malzeme ile puntolanarak seri ve paralel 

şekilde bağlanmıştır. Batarya grubu, paketin en altında, alt ve üst yüzeyi yalıtkan 

malzemeyle kaplı olarak yer almaktadır. 

 

Şekil 9.2 Li-İon Pil Görünümü. 

9.2. Paket Özellikleri 

Batarya paketi ana bara gerilimi 109.2 V, çıkış akımı ise 35 Ah’tir. Paket gücü ise 3800W 

olarak hesaplanmıştır. Paketin ana bara çıkışında seri bağlı ACS 759 akım sensörü 

bulunmaktadır. Akım sensöründen alınan veriler batarya yönetim sistemine sistemine 

aktarılmaktadır. Yüksek akım çekme durumlarında, batarya yönetim sistemi tarafından 

gelen sinyalle paket içerisindeki kontaktör açık devre haline getirilmektedir. Yine paketin 
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ana bara çıkışında 60A değerinde bir cam sigorta bulunmaktadır. Batarya paketinde 440V 

25A LC1D25BD kontaktör kullanılmıştır. Kontaktör, batarya paketinden sağlanan DC 24V 

ile kokpitteki START-STOP butonlarından kontrol edilmektedir.  

 

Şekil 9.3 Start Stop Butonu Kontaktör Bağlantı Şeması. 

Kontaktörün mühürlenmesini sağlayan DC 24V, araç içerisindeki diğer sistemler 

tarafından da kontrol edilebilmesi için tasarladığımız kontaktör kartından da seri olarak 

geçmektedir. Araç kontrol sistemi ve batarya yönetim sisteminden gelen sinyaller 

kontaktör kartındaki PC817 optokuplörü tetikleyip, yine kontaktör kartı üzerindeki 

manyetik röleyi No konumuna geçirerek, kontaktörün kontrolünü sağlayan DC 24V’u açık 

devre haline getirmektedir.  

 

Şekil 9.4 Kontaktör Kartı Şeması  

Paket içerisindeki acil durumlar için kullanılacak olan buzzer, batarya yönetim sistemi ve 

araç kontrol sistemi tarafından tetiklenmektedir. Paket içerisinde bulunan ve ana bara 

geriliminden beslenen DC-DC konvertor, mevcut bara gerilimini 12V’a düşürmektedir. 

Paket içerisindeki sensörlerden alınan verilerin, araç içerisindeki diğer sistemlere 

aktarılması için RS-232 soketi ile paket dışına bir adet çıkış verilmektedir. Paketin taban 

boyutu 61.7cm – 30cm, düşey yüksekliği ise 15cm’dir. Paket hacmi 27765 ’tür. Paketin 

boş ağırlığı 1.80kg’dır. Paket içine eklenen malzemeler ile birlikte paketin toplam ağırlığı 

16 kg’a yakındır.  
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9.3. Paket Malzemesinin Özellikleri 

Paket malzemesi, 1.5 mm et kalınlığına sahip düşük karbonlu sıcak çelikten (DKP) imal 

edilmiştir. Paket malzemesi standart karşılığı SAE J403’tür. DKP sac birleştirme işlemleri 

punto makinesi yardımı ile yapılmıştır. Hem paket mukavemetini artırmak için hem de pil 

grubunu sabit tutmak için iki adet gergi çubuğu kullanılmıştır.  Paket ana malzemesi DKP 

sacı toz boyama yöntemi ile 200°C’de fırınlanarak yalıtkan malzeme ile kaplanmıştır. 

Boyama işlemine ait görsel Şekil 9.5’te gösterilmiştir. Bu kaplama malzemesi aynı 

zamanda yüksek gerilim kompanzasyon panolarının da kaplama malzemesi olduğundan 

dolayı yüksek yalıtkanlık özelliğine sahiptir. Kaplama malzemesi paketin üstünde yaklaşık 

olarak 0,5mm civarında bir kalınlığa sahiptir. 

 

Şekil 9.5 Yalıtkan Boyama İşlemi. 

9.4. Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu 

Pil grubunun alt tabanında ve üst yüzeyinde hücrelerin oturacağı biçimde özel olarak 

yalıtkan malzemeden tasarlanmış hücre yuvaları bulunmaktadır. Pil grubunun 3 boyutlu 

tasarımı şekil 9.6’da gösterilmiştir. Hücre yuvaları arasında 0.5cm boşluk vardır. Bu 

sayede hücreler birbirinden yalıtılmış olmaktadır. Hücre aralarındaki boşluklar sayesinde 

hava sirkülasyonu sağlanmaktadır. Modüller arasındaki baralarda yüksek iletkenliğe sahip 

0.75mm bakır sac kullanılmıştır. Modüllerin ve paketin yerleşimine ait görseller Şekil 9.6 

ve 9.7’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 9.6 Pil Grubunun 3 Boyutlu Tasarımı. 
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Şekil 9.7 Paket Yerleşimine Ait Görseller. 

9.5. Batarya Soğutma Sistem Tasarımı 

Soğutma sisteminde 12V ile beslenen 2500rpm değerinde 8cm çapında 4 adet fan 

kullanılmıştır. İki fan dışarıdaki soğuk havayı paket içine aktarırken diğer iki fan paket 

içindeki sıcak havayı dışarı tahliye etmektedir. Böylece paket içinde hava sirkülasyonu 

sağlanmaktadır. 

 

Şekil 9.8 Batarya Paketi Soğutma Sistemi Şeması. 

Batarya grubu içerisindeki 4 adet LM35 sıcaklık sensörü paket sıcaklığını ölçmektedir. 

Alınan değerler batarya yönetim sistemine ve araç kontrol sistemine gönderilmektedir. 

Paket iç sıcaklığı 50°C’ye ulaştığında sistemler uyarı durumuna geçerek paket içindeki 

buzzerı aktif etmektedir. Sıcaklık 70°C’ye geldiğinde ise batarya paketi kapatılmaktadır. 
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10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması  

 

  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 
:   
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11. Araç Kontrol Sistemi (AKS) 

Tablo 11.1 Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları : 

Sıcaklık-Akım-Gerilim 

Motor Sıcaklığı-Arıza 

Tespiti-LCD-Telemetri 

Sıcaklık-Hız-Akım-Gerilim 

Motor Sıcaklığı-Güç-

Arıza Tespiti-Nextion 

Ekran-Telemetri 

Kontrolör Entegre 

Devresi 
: ARDUINO MEGA STM32F103C8T6 

AKS G/Ç sayısı : 10 25  

Elektronik Devre 

Tasarımı 
: - Altium Designer 

Baskı Devre Kartı 

Tasarımı 
: - Altium Designer 

Baskı Devre Kartı 

Üretimi 
: - JLC PCB 

Yazılım Algoritması : 
Seri Haberleşme- String 

İşlemleri-LCD 

Analog ve Dijital Okuma-

USART Haberleşme-

Kesme Kullanımı-String 

İşlemleri-Nextion Ekran 

Deneysel Çalışma : - 
Proteus-STM32 

CUBEIDE 

Boyut (PCB / Kutu) : 101.6x53.4mm 65x95mm 

Giriş 

TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışması kapsamında üretilmiş olan elektrikli araç 

AtabeyGazi’nin sıcaklık, hız, akım, gerilim, motor sıcaklığı gibi değerlerinin okunması, 

işlenmesi ve kontrol edilmesi ve araçtaki arızaların tespiti amaçlanmıştır. 

BYS’ den elde edilen veriler AKS kartında işlenmiş, daha sonra kablo bağlantıları 

yardımıyla araç içi ekrana, XBee Pro modülleri kullanılarak da C# ile geliştirilmiş Telemetri 
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sistemine gönderilmiştir. AKS kartı STM32F103C8 denetleyicisi kullanılarak yapılmış 

olup, herhangi bir aksilik olması durumunda sistem Arduino geliştirme kartına taşınacaktır. 

Bu sistemlere ek olarak Java programlama dili kullanılarak aracın uzaktan kontrolünü 

sağlayan (far yakma, korna çalma) bir Android uygulaması geliştirilmiştir. 

BYS-AKS, AKS-Telemetri, AKS-Ekran İletişimi ve Mobil uygulamaların bilgiler 

aktarılmıştır. 

BYS-AKS İletişimi, AKS-Telemetri İletişimi, AKS-Ekran İletişimi ve Mobil uygulama 

hakkında bilgiler aktarılmıştır. 

11.1. BYS – AKS İletişimi 

BYS-AKS iletişiminde RS232 to TTL modülü kullanılmıştır. Bu modül sayesinde Batarya 

ile AKS bağlantısı yapılmıştır. Veri okumada USART3 tercih edilmiştir. Baud Rate 38400 

ayarlanarak, kesme aktif edilmiştir. Verinin hangi zamanda nasıl geldiği belli olmayacağı 

için kesme kullanılmıştır. Veri geldiğinde kesme fonksiyonu çalışır ve gerekli işlemler 

gerçekleşir. Şekil 11.1’ de USART3 ayarları gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 11.1 USART3 Ayarları 

AKS açık kaldığı sürece çalışacak veriler gelmeye devam eder. Verileri çekecek olan 

fonksiyon ise HAL_UART_RxCpltCallback fonksiyonudur. 
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Yerli olarak tasarlanan BYS verileri dizi şeklinde gönderir. AKS, verileri dizi şeklinde alıp 

AKS içindeki yeni diziye atar. İletişimin rahat yapılabilmesi için BYS, verileri ADC’ den 

okuduğu tamsayı değerler olarak gönderir. Bu yüzden bataryanın verileri AKS de bir kez 

daha hesaplanır. 

Pil gerilimleri hesaplanırken denetleyicinin referans voltajı ve ADC çözünürlüğü hesaba 

katılır. STM32F103C8 denetleyicisinin referans voltajı 3.3V, ADC çözünürlüğü 4095’ tir. 

Böylelikle her pilin gerilimi gelen verinin 3.3/4095 ile çarpılması ile elde edilir. Bu şekilde 

hesaplanan 26 pil hücresinin toplam gerilimi, sistemin toplam gerilimine eşittir.  

Sistemin gerilimi kullanılan pillerden ötürü minimum 72.8V maksimum 109.2V’ tur. Batarya 

yüzdesi hesaplanırken bu aralık dikkate alınır. 72.8V %0, 109.2V %100’ e tekabül eder. 

Toplam gerilim değerinden minimum değer olan 72.8 çıkarılır, çıkan sonuç 26 ya bölünüp 

100 ile çarpılırsa batarya yüzdesi hesaplanmış olur. 

Hücre sıcaklıkları hesaplanırken BYS’ den gelen ADC verisi LM35 sensörü mV 

seviyesinde işlem yaptığı için 3300/4095 ile çarpılır. LM35, her 1 derece artış için 

10mV’luk çıkış verdiğinden çıkan değer 10’ a bölünüp sıcaklık değeri hesaplanır.  

Akım değeri hesaplanırken BYS’ den gelen ADC değeri 3.3/4095 ile çarpılır. Çıkan sonuç 

kullanılacak sensörün özelliklerine göre işleme girer ve akım değeri bulunur. 

Hazır BYS’ den gelen veriler karakter karakter okunur, karakter dizisine aktarılır. Gelen 

karakter ‘\n’ olana kadar aktarma işlemine devam edilir. ‘\n’ demek satır sonu demektir, 

bu yüzden veri satır satır okunup işleme alınmıştır. 

[1000,21,060,0000,1111,2222,3333,4444,5555,6666,…,8888,9999,0000,1111]193* 

İstenilen string elde edildikten sonra virgülle ayırma işlemleri için getValue(char*, int*) 

fonksiyonu kullanılmıştır. Bu fonksiyon, kendisine gönderilen karakter dizisini, strtok() 

fonksiyonu kullanılarak “[,]” karakterlerine göre parçalamakta ve parçalanan verileri int 

dizisine aktarmaktadır. Örneğin 21 sayısını elde etmek için getValue(bmsRead, dizi) 

komutu kullanılır, dizinin 1. indisi 21’i işaret etmektedir. Böylece istenen eleman, o 

elemanın indisini kullanarak çekebilmektedir. 

Yukarıda görülen tek satırlık verideki her bir sayının farklı birer anlamı vardır. 

1000 - Batarya hücre Id’ sidir. Gelen verinin hangi batarya hücresine ait olduğunu belirtir. 

1000, 1001 ve 1002 olmak üzere üç adet aktif hücre mevcuttur. 

21 - Veri türüdür. 21-gerilim, 22-sıcaklık, 24 ise akım verilerinin geldiğini ifade eder. 

060 - Gelen verinin uzunluğudur. Bu veriden sonra gelen veriler asıl ihtiyacımız olan 
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verilerdir. Örneğin 2. batarya hücresinden bir sıcaklık verisi geldiği varsayılırsa gelecek 

string aşağıdaki gibi olacaktır; 

[1001,22,008,111,222]129* substring yapılırsa; 1001,22,008,285,290 burada görünen 

285 ve 290 değerleri ikinci batarya hücresinin (1001) sıcaklık değerlerinin 10 ile çarpılmış 

halini ifade etmektedir. Yani hücre sıcaklıkları aslında 28,5 ve 29 derecedir. getValue 

fonksiyonu ile hücre Id’si ve veri kodu alınıp bu bilgilerden yola çıkarak gerekli 

matematiksel işlemler ve veriler gerekli değişkenlere aktarılmıştır.  

BYS’ den gelen anlık veriler toplam 379 karakterdir. Bu sebeple ekrana ve telemetriye veri 

gönderimi, karakter sayısı 379 olduğunda yapılmaktadır. Bütün veriler elde edildikten 

sonra sendToXbee() ve sendToScreen() fonksiyonları çağrılarak ekrana ve telemetriye 

gönderme işlemleri başlatılır.  

BYS-AKS iletişimin akış diyagramı Şekil 11.2 ’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 11.2 BYS-AKS İletişimi Akış Diyagramı 

11.2. AKS – Telemetri İletişimi 

AKS - Telemetri iletişimini sağlamak için XBee Pro S2C modülleri kullanılmıştır. Bu 

modüller yaklaşık 3 kilometre menzilden veri alış-verişi yapabilmektedir. Öncelikle BYS’ 

den gelen veriler bir önceki bölümde anlatıldığı gibi işlenmiş, veriler tamamlandığında ise 

sendToXbee() fonksiyonu ile sprintf komutu yardımıyla elde edilen karakter dizisi USART2 

portu ile telemetriye gönderilir.  

Bu modül XCTU yazılımı ile Router görevini görmek üzere ayarlanmıştır. (Şekil 11.3) Yer 

istasyonuna bağlı olup gelen verileri telemetride gösterecek olan XBee modülü ise aynı 

yazılım kullanılarak Coordinator görevini görmek üzere ayarlanarak, aşağıda şekil 11.4’de 

gösterilmiştir. Bu modüllerin eşleşmesi için XCTU yazılımından, Şekil 11.5’ da gösterilen 

ayarlamaların yapılması gerekmektedir. Gereken ayarlar yapıldığı takdirde veri alış-verişi 

sorunsuz bir şekilde yapılmaktadır.  
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Şekil 11.3 Router XBee Modülü 

 

Şekil 11.4 Coordinator XBee modülü 

Şekil 11.5 Router modülü ve Coordinator modülü ayarları 
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Telemetri uygulaması ilk açıldığında gerekli ayarlamalar yapılmakta, log dosyası yok ise 

oluşturulmakta ve bilgisayara bağlı USB girişleri bir combobox’ da gösterilmektedir. 

Coordinator’ un bağlı olduğu giriş seçilip Bağlan’ a basıldığında veriler alınmaya 

başlamaktadır.  

 

Şekil 11.6 Telemetri sistemi ana ekranı 

Veri her geldiğinde serialPort1_DataReceived fonksiyonu çalışmaktadır. Bu fonksiyon ilk 

olarak seri porttan gelen string değeri okuyup bunu Dictionary halinde bir JSON dizisine 

dönüştürmektedir. 

var json = 

JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string,string>>(serialPort1.ReadLine()); 

JSON dizisini elde ettikten sonra istenilen index belirtilerek veriler alınabilmektedir. 

Örneğin sıcaklık verisini elde etmek için: json[“temp”] değerine bakılması gerekmektedir. 

Veriler değişkenlere aktarılarak Şekil 11.7’ de görüldüğü gibi ekrana yazdırabilir. Aynı 

zamanda log isimli bir string oluşturup veriler bu string’ e de aktarılmaktadır. Daha sonra 

Şekil 11.8’ de gösterilen ayarlar bölümünde bulunan Logları otomatik kaydet ayarı 

açıksa bu string saveLogs() fonksiyonuna gönderilmekte, bu/ sayede gelen verilerin log 

kayıtları anlık olarak tutulmaktadır. 
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Şekil 11.7 Verileri Ekrana Yazdırma 

 

Şekil 11.8 Ayarlar Ekranı 
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Uygulamada CustomLabel ve CustomProgress sınıfları aracılığıyla özel olarak label ve 

progressbar oluşturulabilmektedir. Öncelikle CustomLabel lb_temp1; şeklinde label 

tanımlanır. Daha sonra lb_temp1 = new CustomLabel(tempControl, "lb_temp1", "1.", 120, 

120, 55, 40); satırıyla nesne ayarlanmaktadır.  

new CustomLabel(Ekleneceği kontrol*, Label Name*, Text*, X koordinatı*, Y 

koordinatı*, Genişlik*, Yükseklik*, Font Adı, Yazı Tipi, Yazı Büyüklüğü); 

Bu sınıflar kullanılarak kullanıcının istediği kadar Progressbar ve Label eklenebilmektedir. 

26 adet batarya hücresi olduğundan Şekil 11.9’ de görüldüğü gibi 26 adet progressbar 

eklenmiştir. Bu ekranda ayrıca en düşük ve en yüksek gerilimler de gösterilmektedir. 

 

Şekil 11. 9 Batarya Hücrelerindeki Voltajı Gösteren Ekran 
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11.3. AKS – Ekran İletişimi 

Aracın gösterge kısmında bulunan ekranda hız, batarya, sıcaklık, akım gibi verilerin anlık 

olarak gösterilmesi hedeflenmiştir. Bunun için yapılması gereken Araç kontrol sisteminden 

alınan verilerin ekrana aktarılmalıdır. Şekil 11.10’da Nextion Editör ile ekran tasarımının 

nasıl yapıldığı gösterilmiştir. 

 

Şekil 11.10 Nextion Editör ile Ekran Tasarımı 

 

Şekil 11.11 Ekran Görünümü 

sendToScreen fonksiyonunda AKS tarafından oluşturulan veriler json formatından setVal 

fonksiyonu ile sayısal, setText fonksiyonu ile string formatına çevirerek ekrana gönderilir. 

Örneğin setText("bt_temperature", str(json["tempAv"]) + "C"); fonksiyonunda ilk değer 

nextion ekranındaki bt_temperature id’ li butondur. Fonksiyonda belirtilen ikinci değer ise 

bu id’ li butonun text’ine atanacak string değerdir. Şekil 11.11’ de ekran görünümü 

gösterilmiştir.  
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Şekil 11.12 ‘de Nextion ekrana ve telemetriye veri gönderme, BYS den veri alma için 

kullanılan USART seçenekleri için akış diyagramı verilmiştir. 

 

Şekil 11.12 USART Akış Diyagramı 

11.4. Hız Sensörü ile Hız Ölçümü 

Sistemin amacı, aracın anlık hızını ölçüp araç içi ekran ve Telemetri’ de göstermektir. 

Verileri elde etmek için LJ12A3-4-Z/BX Endüktif Mesafe Sensörü kullanılmıştır. 

Kullanılan hız sensörü metal duyarlı olup, sensörün uç kısmı metalle karşılaştığında dijital 

sinyal göndermektedir. Gelen bu sinyaller doğrultusunda atılan tur sayısı hesaplanmıştır. 

Hesaplanan bu değer tekerleğin çevresiyle çarpıldığında alınan yol bulunmuştur. Elde 

edilen bu değer geçen süreye bölündüğü zaman m/sn cinsinden bir değer ortaya çıkmıştır. 

Bu değer 3,6 ile çarpılarak km/h cinsine çevrilmiş olur.  

Güncel hazır olan sistem bu olup, daha hassas bir sistem için Rotary hız sensörü 

kullanılması planlanmaktadır. 

11.5. Motor Sıcaklık Ölçümü 

Bu sistemin amacı, motorun sıcaklığını ölçüp araç içi ekran ve Telemetri’ de göstermektir.  

Kullanılan Modüller: 

- NTC Sıcaklık Sensörü  

Kullanılan sıcaklık sensörünün sıcaklık değişimine göre iç direnci değişmektedir. İç 

direncin değişimi logoritmik olarak değişmektedir. Bu değişim baz alınarak motor sıcaklığı 

hesaplanmaktadır. 
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11.6.  AKS Üzerinde Diğer Yerli Geliştirmeler 

AKS üzerinde işlenen verilerin, aracın güvenli çalışma aralığının dışında gelmesi 

durumunda devre üzerindeki röleye dijital sinyal gönderilerek kontaktör yardımıyla 

bataryanın kapatılması sağlanır. 

Araç üzerinde bulunan silecek, far ve korna arızaların tespiti için dijital okumadan 

faydalanılmıştır. Devre sağlıklı bir biçimde çalışmaya devam ederken denetleyicide lojik 1 

okunmaktadır.  Bu da ilgili donanımın düzgün çalıştığını göstermektedir. Eğer ilgili 

donanımda arıza meydana gelmişse, ilgili donanımın arıza kontrolünün yapıldığı pinde 

lojik 0 okunmaktadır. Lojik 0 değerinin okunduğu pinle ilişkili olan uyarı ledi aktif 

edilmektedir. Böylelikle sistem üzerindeki arızalar tespit edilip, kullanıcıya uyarı 

verilmektedir. 

Nextion ekranda yaşanabilecek aksiliklere karşı karakter LCD ekran sistemi kullanıma 

hazır olacaktır. 

Şekil 11.13 ‘de motor sıcaklığının ölçülmesi için kullanılan analog okuma akış diyagramı 

gösterilmiştir. 

Şekil 11.14 ‘te hız ölçümü ve arıza teşhislerinde kullanılan dijital okuma akış diyagramı 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 11.13  Analog Okuma Akış Diyagramı 

 

 

Şekil 11.14 Dijital Okuma Akış Diyagramı 
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AKS’ nin devre şeması Şekil 11.15’ de ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. 

Şekil 11.15 AKS Devre Şeması. 
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Şekil 11.16 ‘da AKS için yapılan prototip çalışması, Şekil 11.17 ‘de AKS nin profesyonel 

baskısı gösterilmiştir. 

 

Şekil 11.16 AKS Prototip Çalışması 

 

Şekil 11.17 AKS Profesyonel Devre 

 

 

11.4. Mobil Uzaktan Kontrol Sistemi 

Bu sistemin amacı, aracın farları, kornası gibi elektronik aksamlarını bir mobil uygulama 

yardımıyla uzaktan kontrol etmeyi sağlamaktır. 
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Kullanılan Modüller: 

- Arduino                 - HC-06 BT Modülü               -  8 Kanallı Röle 

- Breadboard                 - 1 kOhm, 560 Ohm direnç 

Uygulamayı gerçekleştirmek için ilk olarak Java programlama dili ile bir Android 

uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulama kullanılarak Arduino’ya bağlı BT aygıtına 

bağlanılabilmekte ve Arduino’ ya istenilen sinyal gönderilebilmektedir.  

Gerekli değişkenler ve view’ lar tanımlanmıştır. BT’ yi açtıktan sonra daha önce eşleştirilen 

cihazlar ekranda listelenir. Bu listeden herhangi bir cihaza tıklandığında cihaz adresi ilgili 

fonksiyona gönderilip BT bağlantısının kurulması sağlanmıştır. HC-06 modülüne bağlantı 

sağlandıktan sonra şekil 11.18’ de görülen FARLAR butonuna basıldığında ilgili fonksiyon 

çalışıp BT aygıtına belirli sinyallerin gönderilmesi sağlanmıştır. 

Örnek Sinyal: h0, buradaki h harfi komutun far ile ilgili olduğunu belirtir. Yanındaki rakam 

ise farın durumunu temsil etmektedir. 

0 - Kapalı, 1 - Kısalar Açık, 2 - Uzunlar Açık, 3- Sellektör anlamına gelmektedir.  

  

Şekil 11.18 Mobil uygulama giriş ekranı ve ana sayfası. 

     

Şekil 11.19 Far durum simgeleri. (Kapalı - Kısalar - Uzunlar) 
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Şekil 11.20 Mobil uygulama ayarlar sayfası. 

Mobil uygulama aracılığıyla HC-06 modülüne gönderilen bu veriler, Arduino modülünde 

işlenmekte ve gerekli işlevleri yerine getirmektedir. Projeye ait bütün bağlantılar ve 

detaylar Şekil 11.21’ den itibaren gösterilmiştir. 

İlk olarak değişken atamaları ve setup fonksiyonu kullanılarak Arduino’nun başlangıç 

ayarları yapılmıştır. Röle ile Arduino arasındaki veri bağlantısı 10. girişten yapıldığından 

H_LOW değeri 10 olarak belirtilmiştir. 

Arduino’ya BT modülünden gelen bilgiler döngüde bir string haline dönüştürülmüş ve 

string sona geldiğinde processCommand() fonksiyonu çalıştırılmıştır. Bu fonksiyonda 

gelen veri kontrol edilmiş ve buna göre işlem yapılmıştır. 

Farı açmak için farların bağlı olduğu 10.pine LOW sinyali, kapatmak için ise HIGH sinyali 

göndermek gerekmektedir. sellektorAt() fonksiyonunda ise farlar sürekli açılıp kapatılarak 

sellektör efekti uygulanmıştır. Bununla beraber sisteme korna, kapı vb. 7 tane daha modül 

eklenip uzaktan kullanılabilmektedir. 
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Şekil 11.21 Röle, Arduino, HC-06 ve lamba aygıtlarının bağlantı şeması. 

 

Şekil 11.22 Farlar kapalı-açık konumlarındaki devrenin görünümü. 
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11. İzolasyon İzleme Cihazı  

 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 

Entegre 
:   

Ölçüm Yöntemi :   

Örnekleme Peryodu :   

100kΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
:   

1MΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
:   

Boyutlar (PCB / Kutu) :   
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12. Direksiyon Sistemi 

12.1. Geleneksel Direksiyon Sistemi Ekipmanları ve İşlevleri 

Direksiyon simidinden tekerleklere kadar olan bütün mekanik parçalar ve bağlantılar 

direksiyon sistemini oluşturmaktadır. Sürücü tarafından direksiyon simidine uygulanan 

dönme hareketi ile aracın gideceği yönü belirlemesine yardımcı olur. Direksiyon sistemi 

sürücüye aracın hızı, aracın gittiği yol koşulları (düz olmayan yollar veya düz yollar) ve 

araç dinamikleri ile sürüş hissi verir. Şekil 12.1 aracımızdaki direksiyon sisteminin 

konumunu göstermektedir. 

Aracın direksiyon sistemi; direksiyon simidi, direksiyon dişlisi, rot kolu, deveboynu 

direksiyon kolu ve tekerleklerden oluşmaktadır.  

 

Şekil 12.1 Direksiyon sistemi. 

12.2. Ackermann Geometrisi 

Düzlemsel hareket yapan bir aracın dönüş hareketi esnasında her tekerleği bir yay 

üzerinde hareket etmektedir. Dönüş esnasında taşıt kararlılığını korumak ve minimum 

tekerlek aşınması sağlamak için tekerleklerin kaymadan dönmesini sağlamak gerekir. Bu 

da tekerleklerin taradıkları yayların merkezinin yani ani dönme merkezlerinin çakışık 

olması koşulundan geçer. Başka bir tarifle ani dönme merkezinden tekerleklerin 

izdüşümlerine uzatılan ışınlar, tekerlek izdüşümüne dik olmalıdır. Bu duruma ideal dönüş 

geometrisi veya Ackermann geometrisi adı verilir (Şekil 12.2). Ackermann geometrisindeki 

tekerlek sapma açıları taşıt iz genişliği (w), aks aralığı (l) ve dönüş yarıçapını (R1) göre 

formüle edilebilir. 



101 

 

 

Şekil 12.2 Ackermann geometrisi. 

tan𝛿1 =
𝑙

𝑅1− 
𝑤

2

                                                                                                         (12.1) 

tan𝛿2 =
𝑙

𝑅1+
𝑤

2

                                                                                                         (12.2) 

Ackermann geometrisinden elde edilen formüllere (12.1), (12.2) bakıldığında taşıtın dönüş 

yarıçapını belirleyen değişkenler tekerleklerin dönüş açıları, aracın aks aralığı ve iz 

genişliğidir.  Bu parametrelerden aks aralığı belirlenirken taşıtın ağırlığı, ağırlık merkezinin 

yeri ve aksların taşıma kapasitesi gibi parametreler birincil rol oynamaktadır. 

Dümenlemeye olan etkisi ikinci planda kalmaktadır ve dümenlemeyi iyileştirmek için 

değiştirilmesi uygun değildir. İz genişliği de yalnızca iç ve dış tekerin dönüş açıları 

arasındaki farkı belirleyen parametredir. Dönüş yarıçapının azaltılması için değişiklik 

yapılabilecek tek parametrenin tekerleklerin dönüş açıları olduğu görülür. 

 

Şekil 12.3 Yön verme trapezi ve tekerlek pozisyonları. 

Viraj yüksek bir hızla geçiliyorsa, tekerlekler artık çevrildikleri doğrultuda hareket etmezler, 

bilakis bu doğrultudan belirli bir açı altında sürüklenirler. Bu açıya diyagonal hareket açısı 

denilmektedir. Pnömatik lastikler, 15 ...20 derece arasındaki diyagonal hareket açılarında 

en yüksek yanal yönlenmeye sahip olurlar. 

Diyagonal hareket açısı (yanal kayma), yuvarlanan bir tekerleğe bozucu kuvvetlerin yan 

kuvvet formunda tekerleğe etkimesi halinde, lastik tekerleğin zemine oturma yüzeyi 

lastiğin yanal elastikiyeti nedeniyle yana doğru kaymasıdır. Tekerlek artık düşey yükün 

etkidiği düşey düzlem yönünde gitmeyip, bilakis bu düzlemden  açısı kadar sapmış 

düzlem de hareket eder, yani sürüklenir. Tekerleğin yuvarlanma doğrultusu ile hareket 
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doğrultusu arasındaki bu açıya diyagonal hareket açısı  denir. Virajda hareket halinde 

her bir tekerleğin diyagonal hareket açısı farklı oluşur. 

 

Şekil 12.4 Yüksek hızlı viraj hareketinde tekerleklerde oluşan diyagonal hareket açıları 

sonucu dinamik yönlenme ve dönme merkezi. 

 

Konuyu basitleştirmek için, ön ve arka tekerleklerde oluşan diyagonal hareket açılarının 

eşit olduğunu varsayalım ve aracı bisiklet modeli gibi düşünelim. Ö ön aks diyagonal 

hareket açısı, A arka aks diyagonal hareket açısı olması durumunda yüksek hızla geçilen 

R yarıçaplı viraj ve direksiyon açısı arasında Ackermann prensibinden; 

tanß = 
𝐿

𝑅
    R = 

𝐿

ß−(𝑎Ö−𝑎𝐴)
  ilişkişi oluşur.                                                              (12.3) 

Çok Döner Özgül Yönlenme: R yarıçaplı virajı geçmek için gerekli olan direksiyon açısının 

sabit tutulması halinde, çok döner karakteristikli bir araç sürücünün inisiyatifi dışında daha 

düşük çaplı bir yörünge izleyerek virajın içine doğru yönlenir.  

Az Döner Özgül Yönlenme davranışlı aracın karakteristik davranışı ise, bunun tam tersidir; 

R yarıçaplı bir virajı Ackermann prensibine göre düşük hızla geçmek için gerekli olan 

direksiyon açısı, aynı R yarıçaplı virajın yüksek hızla geçilmesi durumunda yeterli 

kalmamakta, araç daha fazla direksiyon açısı talep etmektedir. Direksiyonun sabit 

tutulması durumda araç viraj dışına doğru yönlenir Diğer bir deyişle az döner karakteristik 

davranışlı araç Ackermann kuralına göre R yarıçaplı virajı geçmek için ayarlanmış ve sabit 

tutulmuş bir direksiyon açısı ile yüksek hızlarda daha büyük çaplı bir virajı geçebilir. 

Aracın virajdaki bu dinamik davranışında  

• Lastik tipi, basıncı                               

• Araç ağırlık merkezi konumu 

• Stabilizatör kullanılıp kullanılmaması,  

• Aracın tahrik tipi, v.s pek çok faktör rol oynamaktadır. 
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12.3. Taşıtın Dönme Karakteristiği 

Taşıtların dönme karakteristiği tarif edilirken aşırı döner az döner ve nötr dönme 

karakteristiklerinden bahsedilir. Bu kavramların anlaşılabilmesi için öncelikle taşıtın kararlı 

haldeki dönüş denklemleri incelenmelidir. Bu denklemleri aşağıdaki gibi bisiklet modelinde 

görmek daha kolaydır (Şekil 12.5). 

 

Şekil 12.5 Taşıtın bisiklet modeli 

Dönüş esnasında tekerlekte oluşan viraj kuvveti Fy olarak ifadesindeki gibi yazılabilir. 

𝐹𝑦 = 𝐶𝛼. 𝛼                                                                                                           (12.4) 

Bu ifadede geçen α kayma açısı, Cα ise tekerleğin viraj sertliğidir. Taşıtın tekerleklerindeki 

kuvvet dengesinden (12.9) denklemi yazılabilir. 

∑ 𝐹𝑦 = 𝐹𝑌𝐹 + 𝐹𝑌𝑅 = 𝑀. 𝑉2/𝑅                                                               (12.5) 

Ağırlık merkezine göre moment dengesinden; eşitliği çıkarılabilir. 

𝐹𝑌𝐹 . 𝑏 = 𝐹𝑌𝑅 . 𝐶                                                                                                                (12.6) 

(12.9) ve (12.10) eşitlikleri kullanılarak aşağıdaki eşitlikler bulunabilir. 

M.
𝑉2

𝑅
= 𝐹𝑌𝑅 . (

𝑐

𝑏
+ 1) = 𝐹𝑌𝑅 .

𝐿

𝑏
= 𝐹𝑌𝑅 .

𝑏+𝑐

𝑏
                                                                        (12.7) 

𝐹𝑌𝑅 = 𝑀.
𝑏

𝐿
. (

𝑉2

𝑅
)                                                                                                           (12.8) 

(12.7) eşitliğinde (12.8) ifadesi kullanılarak ön ve arka tekerleklerin sapma açılarını veren 

eşitlikler elde edilebilir. 

𝑎𝑓=𝑊𝑓 . 𝑉2/(𝐶𝑎𝑓 . 𝑔. 𝑅)                                                                                                    (12.9) 
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𝑎𝑟=𝑊𝑟 . 𝑉2/(𝐶𝑎𝑟 . 𝑔. 𝑅)                                                                                                  (12.10) 

12.10’un detayından aşağıdaki ifade bulunabilir. 

𝛿 =
180

𝜋
.

𝐿

𝑅
+ 𝑎𝑓 − 𝑎𝑟                                                                                                         (12.11) 

Bu ifade ile (12.7) ve (12.8) ifadeleri birleştirildiğinde ön tekerlekteki dönme açısını veren 

eşitlik nihai halini almış olur. 

𝛿 =
180

𝜋
.

𝐿

𝑅
+ (

𝑊𝑓

𝐶𝑎𝑓
−

𝑊𝑟

𝐶𝑎𝑟
) .

𝑉2

𝑔.𝑅
=

180

𝜋
.

𝐿

𝑅
+ 𝐾.

𝑉2

𝑔.𝑅
                                                                 (12.12) 

Yukarıdaki 12.12 şeklindeki üçgenleri kullanılırsak; 

tan𝛿𝑖 =
𝑙

𝑅1+
𝑊

2

                                                                                                                     (12.13) 

tan𝛿0 =
𝑙

𝑅1−
𝑊

2

                                                                                                                     (12.14) 

 𝛿0=𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑙

𝑤+
𝑙

𝑡𝑎𝑛𝛿𝑖

)                        (12.15) 

 

 

 

 

 

 

12.6 İç ve dış tekerlek dönüş açılarının analizi 

Ackerman Geometrisi ile iç ve dış tekerlek arasındaki dönüş açıları farklılıklarının ifadesi 

çıkartıldığına göre şimdi dönüş esnasında bu tekerleklerin arasındaki açısal hız farkının 

bulunması gerekir. Burada 𝜔𝑟 aracın dönüş merkezine göre açısal hızı olarak 

tanımlanmaktadır. Şekil üzerinde OAD üçgenine göre OA uzunluğu 𝑅𝑖 ve OBC üçgeninde 

OB uzunluğu da 𝑅𝑜 olarak tanımlanırsa; aracın dönüş tekerleklerinin arasındaki hız farkı 

bu yarıçaplar ile orantılı olacaktır. Ayrıca 𝜔𝑖 ve 𝜔𝑜 aracın iç ve dış tekerleğinin açısal hızı 

ve 𝑅𝑤 ise pnömatik tekerleğin yarıçapı olarak tanımlanmıştır. Bu parametrelerle ifadeler 

yazılırsa;       ωi ∗ RW = ωr ∗ Ri                         ω0 ∗ RW = ωrR0 elde edilir. 



105 

 

12.4. Kullanılan Direksiyon Sistemi 

Aracımızda kullanılacak olan sistem kremayer dişli tip sistemi, direksiyon simidinin dönme 

hareketini, aracı yönlendirmek için gereken doğrusal bir sol / sağ harekete dönüştürmek 

için bu tip dişli setini kullanır. Kremayer diş açma işlemleri üniversite bünyesinde bulunan 

atölye ortamlarımızda freze tezgahında modül freze çakısı kullanılarak işlenmiştir. 

  

Şekil 12.7 Modül freze çakısı kullanılarak işlenmiş kremayer dişli direksiyon sistemi. 

Aracımızın belirlenen kremayer dişli tip direksiyon sisteminin oranları: 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑑𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤(𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒) 

𝑆𝑎ğ ö𝑛 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑎ç𝚤𝑠𝚤
=

450

47
= 9.57 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑑𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤(𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒)

𝑆𝑜𝑙 ö𝑛 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑎ç𝚤𝑠𝚤
=

450

34
= 13.23 

12.5. Aracın Dönme Yarıçapı 

Yönlendirilen bir taşıtın ağırlık merkezi R yarıçaplı bir yörüngeyi sahip edecektir. 

 

Şekil 12.8 Aracın dönme yarı çapı. 

R = √𝑎2
2 + 𝑙2𝑐𝑜𝑡2𝛿 
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δ= İç-dış tekerlek dönüş açılarının cot ortalamasıdır. δ açısı aynı zamanda  dönüş yarıçapı 

R ve akslar arası mesafeye sahip bir bisiklet modeli ağırlık merkezinin dönüş yarıçapıdır.  

 
Şekil 12.9 Teknik resim ölçülerine göre aracın direksiyon sistemi. 

Cotδ= 
𝑐𝑜𝑡34+𝑐𝑜𝑡47

2
= 1.207           δ açısı, yaklaşık 40 derece olarak bulunmaktadır. 

R = √𝑎2
2 + 𝑙2𝑐𝑜𝑡2𝛿=√172.52 + 2252 ∗ 𝑐𝑜𝑡240= 3.18m 

12.6. İç ve Dış Açıların Ackerman İlişkisi 

Aracımızın şekil 12.10 ’da gösterilen teknik resimdeki ölçülere göre Ackerman ilkesine 

göre, iç ve dış tekerlek dönüş açıları tarafından alınması gereken değerlerin gösterimi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12.10 Aracın teknik resmi. 

Ackerman Şartı;    cot 𝛿0 − 𝑐𝑜𝑡 𝛿𝑖 =  
𝑊

𝑙
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cot 𝛿𝑖 = cot47=tan(90-47)=tan43 = 0.9325 

cot 𝛿0 = cot34=tan(90-34)=tan56 = 1.4826 

𝑊

𝑙
=  

124

221,5
= 0.5598   

cot𝛿0 − 𝑐𝑜𝑡𝛿𝑖 =
𝑊

𝑙
 → 𝟎. 𝟓𝟓𝟎𝟏 ≅ 𝟎. 𝟓𝟓𝟗𝟖  yaklaşık değerini sağlamıştır. 

12.7. Teorik ve Gerçek Durum Grafikleri 

 

Şekil 12.11 Teorik ve gerçek durum grafikleri. 

 

Şekil 12.12 Solidworks programına ait aracın dönme grafiği. 

12.8. Çizim Dosyaları 

https://s5.dosya.tc/server4/y8y4ir/DIREKSIYON_SISTEMI-

KREMAYER_MONTAJ.STEP.html 
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14. Kapı Mekanizması 

14.1. Kapının CAD çizimleri 

Kapı kilit mekanizması tasarımları bilgisayar destekli tasarım (Solidworks) programı 

vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir.  

Tasarımı gerçekleştirilen kapı mekanizmasının tasarım gereksinimleri aşağıdaki gibidir: 

• Araç her iki yana açılan 2 kapıya sahip olmalıdır. Kapıların boyutları aynı olmalıdır 

ve kapıların yüzey alanları en az 0.4 m2 olmalıdır.  

• Kapı araç gövdesine en az iki noktadan menteşelenmelidir. Kapıların geometrisine 

ve fiziksel özelliklerine göre menteşe konumlarının seçimine ve boyutlarının 

belirlenmesine yönelik yaptıkları hesaplamaları veya analizleri sunmalıdır.  

• Kapı ve araç gövdesi arasında sızdırmazlık elemanı kullanımı zorunludur.  

• Kapı bir anahtar kullanılarak kilitlenebiliyor olmalıdır ve bu anahtarı kullanmadan 

kapı kolu hareket ettirilerek kapı açılamıyor olmalıdır.  

• Kapı, kapı kolu ile herhangi bir müdahale yapılmaksızın sadece itilerek 

kapanabiliyor olmalıdır.   

• Kapı kapalı iken 0,2 mm kalınlığında cisim kapı gövde arasına giremiyor olmalıdır.  

Bilgisayar destekli tasarım programı vasıtasıyla tasarlanan kapı yüzey alanı hesabı şekil 

14.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 14.1 Kapının Solidworks yardımıyla yüzey alanı hesabı 
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Araç kabuğu ile kapının temasını sağlayan kapı fitili kesitinin ve kapıya montajlanmış 

şeklin 3D çizim görseli şekil 14.2’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14.2 Kapı fitil kesiti ve kapı fitil montajı 3D görseli. 

Aşağıda yapılan analiz uygulamaları sonucunda tasarlanan kapı menteşeleri ve araç 

kapısına montajlanmış 3D modeli şekil 14.3’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 14.3 Menteşe’nin araç kabuğu ve kapıya 3D montajı. 

Tasarım analizleri ve gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanan kapı kilit mekanizması ve 

latch tasarımı şekil 14.4’ de, araca montajlanmış 3D görselleri şekil 14.5’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 14.4 Kapı kilit mekanizması ve latch tasarımı. 

           

Şekil 14.5 Kapının kilit mekanizması ile açık ve kapalı konumdaki 3D montajı. 

14.2. Bağlantı noktaları analizi ve menteşelerin belirlenmesi 

Kapılar, araç bütününde önemli bir rol oynar. Aracın içerisine girişi ve çıkışı sağlayan 

kapının tasarlanıp, üretilme esnasında detaylı analizler yapılmalıdır. Kapılar, hareketli 

menteşeler yardımıyla araçta giriş çıkışın yapılabilmesi için gövdeye bağlanır. 

Menteşelerin işlevi araç seyir halindeyken kapının kapalı konumunu korumak ve 
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oluşabilecek güvenlik problemlerinin önüne geçmek suretiyle araç içindeki yolcunun, 

yükün vb. güvenliğini sağlamaktır. Menteşeler bu işlevini ömrü boyunca kaybetmemelidir, 

aksi taktirde kapı bütünlüğü bozularak, insan hayatını ve seyirin gidişatında çeşitli 

problemlere sebep olabilir. Ayrıca amaçlarımızdan biri olan aracımızın hafifletilmesinde 

araç bütünündeki her bir parçanın hafifletme potansiyelini göz önüne alarak menteşe 

üretimi için en optimum tasarımı gerçekleştirdik. 

Aracımızda kullanılacak olan menteşelerin boyutları sonlu elemanlar analizi üzerinden 

uygulanan 50 Newton değerindeki yük doğrultusunda oluşan yer değiştirme, gerinim ve 

maksimum stres değerlerini göz önüne alarak en uygun şekilde belirlenmiştir. Menteşe 

boyutları en, boy ve et kalınlığını ifade edecek şekilde 60x30x5mm olarak 

kesinleştirilmiştir. Bu boyutlardaki menteşe üzerine uygulanan yük doğrultusunda 

oluşacak maksimum stres değeri 6.812.427,500
𝑁

𝑚2
  olup şekil 14.6’da gösterilmektedir. 

 

Şekil 14.6 Menteşe üzerindeki analiz sonucu oluşan stres değerleri. 

Kapı menteşesinin yük etkisi altında yer değiştirme miktarı şekil 14.12’de verilmiştir. 

Maksimum yer değiştirme miktarı 0.810 mm olarak görülmektedir. 
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Şekil 14.7 Yük altındaki menteşenin yer değiştirme miktarları. 

Sonlu elamanlar analizi yöntemiyle belirlenen menteşe üzerine uygulanan yük 

doğrultusunda meydana gelen maksimum gerinim değerinin 0.0046 olduğunu gösteren 

analiz şekil 14.8’de verilmiştir. 

 

Şekil 14.8 Menteşe üzerindeki analiz sonucu kayma oranı. 

Sonlu elemanlar analizi yöntemiyle en uygun menteşe bağlantı noktasını seçmek için 

kapıların 20x20mm, 150x150mm alt ve üst noktalarından olacak şekilde bağlanan 

menteşelerin üzerine uygulanan 50’şer Newtonluk yükler sonucunda kapılara ve 

menteşelere gelen streslerin gösterilmiş olduğu analiz şekil 14.9 ve şekil 14.10’da 

gösterildiği gibidir. Uygulanan yükler doğrultusunda kapı ve menteşe üzerine gelebilecek 

olan maksimum stres değerleri sırasıyla 56.331,426 
𝑁

𝑚2
 ve 44.128,348 

𝑁

𝑚2
 olarak 

gösterilmektedir. 
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Şekil 14.9 1. Stres testi sonucunda kapı modeli üzerine etkiyen stres değerleri. 

 

Şekil 14.10 2. Stres testi sonucunda kapı modeli üzerine etkiyen stres değerleri. 

Kapılar üzerine etkiyen streslerin, kapı modeli üzerinde meydana getireceği yer değiştirme 

miktarları şekil 14.11 ve şekil 14.12’de verilmektedir. Şekillerde de belirtilmiş olan analizler 

sonucunda kapının üzerine etkiyebilecek maksimum yer değiştirme miktarı iki kapı ve 

menteşeleri üzerinde de 147 mm olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 14.11 1. Analiz yardımıyla kapıya yük uygulanması sonucu oluşan yer değiştirme. 
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Şekil 14.12 2. Analiz yardımıyla kapıya yük uygulanması sonucu oluşan yer değiştirme. 

Sonlu elemanlar analizinde uygulanan yük sonrasında farklı noktalardan menteşe 

bağlantıları olan kapılara gelen maksimum kayma oranları sırasıyla 0.125, 0.0915 olup 

şekil 14.13 ve şekil 14.14’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 14.13 1. Analiz uygulanması sonucu kapı modeli üzerine etkiyen strain değerleri. 

 

Şekil 14.14 2. Analiz uygulanması sonucu kapı modeli üzerine etkiyen strain değerleri. 

Gerçekleştirilen analizler sonucunda kapı üzerindeki streslerin azaltılması, gerinim 

değerlerinin minimuma indirilmesi, kapı ve gövde bütünlüğünü korumak, menteşeler 

yardımıyla oluşabilecek tehlikeyi minimum dereceye indirmek için boyutları 60x30x5mm 

olan menteşeleri kapının alt kısmından 20 mm ve kapının üst kısmından 20 mm olacak 

şekilde gövdeyle birlikte sabitlenmiştir. 

14.3. Çizim Dosyaları 

https://s5.dosya.tc/server4/smdokw/ATABEY_KAPI_MONTAJ.STEP.html  

https://s5.dosya.tc/server4/smdokw/ATABEY_KAPI_MONTAJ.STEP.html
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15. Mekanik Detaylar 

15.1. Teknik Çizim 

 

15.2. Kuvvet Analizi 

15.2.1. Rollbarların Tasarım ve Kuvvet Analizi 

 

Şekil 15.1 Ön ve arka rolbarların ölçüleri (ölçüler mm’dir). 
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Rollbarların mekanik hesaplamaları Bilgisayar Destekli Analiz (Solidworks Simulation) 

yöntemiyle yapılmıştır. Rolbarlar 4 noktadan şasiye sabitlenmiştir.  

Ön rollbar ayak uç kısmından olmak üzere ve ayak uç kısmına 200 mm yukarısından 

şasiye sabitlenmiştir. Bundan dolayı hesaplamalarda ayak uç kısımları ve ayak uç 

kısmının 200 mm üst kısmı sabit tutulmuş ve en üst noktasından şekil 15.2’de gösterildiği 

yatayda 1 kN yük uygulanmıştır. Arka rollbar ise ayak uç kısmından ve ayak uç kısmının 

350 mm üstünden şasiye sabitlenmiştir. Buna bağlı olarak yapılan hesaplamalarda ayak 

uç kısımları ve ayak ucunun 350 mm üst bölgesine kadar olan bölüm sabit alınmış daha 

sonra en üst kısmından Şekil 15.2’de gösterildiği gibi yatayda 1 kN yük uygulanmıştır.  

Yapılan hesaplamalar sonucunda şekil 15.2’de gösterildiği gibi ön rolbarda meydana 

gelen en fazla esneme 1.91 mm, arka rolbarda ise 4.41 mm olarak hesaplanmıştır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15.2 Rollbarlar üzerinde ortaya çıkan deformasyon. 

 

Aracın teknik tasarımında rollbarlar için izin verilen en fazla esneme oranı H/200 olarak 

belirtilmiştir. Bu orana göre ön rollbarda izin verilen en fazla esneme miktarı Denklem 

(15.1) de gösterilmiştir; 

                                                                                                (15.1) 

Arka rollbarda meydana gelen maksimum esneme oranı denklem (15.2)  hesaplanmıştır; 

                                                                                               (15.2)                                                                           
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Yapılan hesaplamalar sonucunda tasarımını gerçekleştirdiğimiz rollbarların teknik 

tasarımda izin verilen en fazla esneme sınırının altında olduğu görülmüştür. 

15.2.2. Şasenin Mekanik Analiz Raporu  

Şasi mekanik analiz raporumuz halihazırda vakum torbalama yöntemi ile üretimini 

gerçekleştirdiğimiz karbon fiber malzeme baz alınarak hesaplanmıştır. Şasimizin yeterli 

zaman bulunması ve imkan dahilinde yarış pistinin değişmesi göz önüne alınarak pist 

koşullarına elverişli olması amacıyla karbon fiber şasi iyileştirme ve geliştirme yapılması 

planlanmaktadır. Bu kapsamda karbon fiber şasimiz hazır olup, iyileştirme ve geliştirme 

çalışmalarımız devam etmektedir.  

15.2.3 Karbon Fiber Şasi Tasarım ve Mekanik Analizi 

Aracın ana şasisi şekil 15.3’te gösterildiği gibi araç tabanı uzunluğunca 3050mm x 

1220mm dikdörtgen kesit alanı ve 25 mm et kalınlığında ve malzemesi karbon fiber olan 

yapı şeklinde imal edilmiştir. Bu taban yapısına ayrıca rijitliğin sağlanması için araç 

genişliği boyunca farklı aralıklarla olmak üzere; şasinin arka kısmında 530mm x 475mm x 

25mm boyutlarında tekerlekle paralel olmak üzere 2 adet destek elemanı, şasinin orta 

kısmında koltuklara paralel şekilde 1650mm x 155mm x 25mm boyutlarında 2 adet destek 

elemanı, şasinin ön kısmında ise 520mm x 375mm x 25mm boyutunda 2 adet destek 

elemanı bulunmaktadır.  Salıncakların bağlandığı noktada 4 mm et kalınlığında düz sac 

malzeme kullanılmış ve rijitliğin sağlanması ve ataletin arttırılması için yan ve iç taraflardan 

ayrıca kuşaklar atılmıştır. Salıncaklar ise 446mm x 220mm boyutunda çelik 1040 (imalat 

çeliği) malzemesinden imal edilmiştir. 

 

 
Şekil 15.3 Aracın 3D Karbon Fiber Ana Şasi Modeli. 
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Şaside kullanılan malzemenin araç ve sürücü ağırlığı altında maruz kalacağı stresi ve 

esnemeyi belirlemek için şasi bilgisayar destekli analiz (ANSYS) yöntemiyle mekanik 

analiz işlemi uygulanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda ilk olarak şasiye binen yükler 

hesaplanıp belirlenerek, salıncak bağlantı noktalarındaki kuvvetler hesaplanmıştır. Yarış 

esnasında aracın sabit hızda ve yönde gitmediği düşünüldüğünde özellikle viraj 

esnasında şasiye binecek yüklerin de belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda aracın 

27 km/h hızla, 15 m yarıçaplı bir viraj göz önüne alındığında özellikle salıncak bağlantı 

noktalarına binecek olan yüklerin de ayrıca hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenle 

özellikle şekil 15.4’te gösterilen ön salıncak bağlantı noktalarına binen yükler tek tek 

hesaplanarak analize dahil edilmiştir. 

 
Şekil 15.4 Arka salıncak bağlantı noktaları 

Yapılan hesaplamalarda araç ağırlığı sürücü dahil 250 kg olarak belirlenmiştir ön salıncak 

grubuna ise araç toplam ağırlığının yarısı olan 125 kg etki ettiği kabul edilmiştir. Buna göre 

yapılan hesaplamalarda aracın şasisi üzerinde meydana gelen yükler Şekil 15.4’te 

gösterilmiştir. 

Merkezkaç kuvveti aşağıdaki gibi hesaplanmıştır; 

Fmerkezkaç = m ∗ ar  
                  (15. 1) 

  

m: araç ağırlığı (kg)                  ar: merkezkaç ivmesi (m/s2) 

Merkezkaç ivmesi ar ise araç hızı v’nin karesinin viraj yarıçapı r’ye oranıdır ve aşağıdaki 

gibi hesaplanmıştır; 

ar =
v2

r
=

(7,5 m/s)2

15 m
= 3,75 m/s2 

                  (15.2) 

 

Buna göre merkezkaç kuvveti; 

Fmerkezkaç = m ∗ ar = 250 kg ∗ 3,75
m

s2
= 937,5 N                    (15.5) 

Ön tekerleklere etki eden toplam kuvvet (W); 
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W = R1y + R2y = m ∗ g = 125 kg ∗ 9,81
m

s2 = 1226,25N                    (15.3) 

Merkezkaç kuvveti aracın ağırlık merkezinden aracı şekil 15.4’te gösterildiği gibi viraj 

dışına doğru iterek araç üzerinde moment oluşturmaktadır. Oluşan bu moment viraj 

dışında kalan salıncağa binen yükü arttırırken viraj içinde kalan salıncağa binen yükü ise 

azaltmaktadır. Salıncaklara binen yükü hesaplarken R2y’nin etki ettiği noktaya göre 

moment alınırsa 𝑅1𝑦 aşağıdaki gibi hesaplanır; 

R1y =
W∗

w

2
 m+ Fmerkezkaç∗Hm

w
                     (15.4) 

w: Ön tekerlek iz aralığI (m)         Hm: Araç ağırlık merkezi (m) 

Burada w 1,30 m, Hm ise 0,4 m olarak alınmıştır. Buna göre; 

 

R1y =
1226,25 N

1,30

2
 m+937,5 N∗0,4 m

1,30 m
= 901,58 N  

 

                   (15.8) 

R2y ise; 

R2y = W − R1y = 1226,25N − 901,58 N = 324,67 N                    (15.5) 

olarak hesaplanmıştır. Sol salıncağın amortisör bağlantı noktasına dikey yönde etki eden 

F1y ise salıncağın şasiye bağlandığı noktaya göre moment alınarak aşağıdaki gibi 

hesaplanmıştır; 

F1y =
R1y∗s

k
=

901,58 N∗0,295m

0,079
=3366,65N                   (15.6) 

s: salıncak şasi bağlantı noktasının tekerlek merkezine uzaklığı (m), 

k: amortisör bağlantı noktasının salıncak şasi bağlantı noktasına uzaklığı (m). 

Amortisörün yatayla yaptığı açı 51° olarak ölçülmüştür. Buna göre amortisöre binen 
kuvvet F1 aşağıdaki gibi hesaplanmıştır; 
 

F1 =
F1y

sin 51°
=

3366,65 N

sin 51°
= 4332,08 N                                                                           (15.11)                                                               

 
Buradan amortisör alt salıncak bağlantı noktasına yatayda etki eden kuvvet F1x ise 
aşağıdaki gibi hesaplanmıştır; 
F1x = F1 ∗ cos 51° = 2726,26 N                                                                                 (15.12)                                                                   

 

Amortisör üst bağlantı noktasındaki dikey ve yatay yükler ise amortisör alt bağlantı 

noktasındaki F1x ve F1y ile aynıdır. Salıncak bağlantı noktalarına etki eden kuvvetler 

yukarıdaki gibi hesaplandıktan sonra tüm kuvvetler bilgisayar destekli analizde sınır şartı 

olarak programa tanıtılmış ve hesaplamalar yapılmıştır. Aracın şasisini oluşturan yapı 

sırasıyla 1 kat carbon-cw245-3k 2x2 twill woven-100 cm karbon elyafı, 20 mm airex köpük 

ve 2 kat UD 300 karbon elyafı kullanılarak imal edilmiştir. Bu şasi yapısını oluştururken 

vakum torbalama yöntemi ile, 3.76 birim Duratek 1200 epoksi 1 birim DTS 1151 

dondurucu karışımı uygulanmış olup elde edilen yapının kuvvet analizi şekil 15.5’deki gibi 

hesaplanmıştır. Elde edilen analiz sonucuna göre şasiye uygulanan kuvvetler sonucunda 

maksimum 210.276,844
𝑁

𝑚2
  stres altında olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 15.6 Şasinin yer değiştirme analizi. 

Araç şasisini imal ederken vakum torbalama işlemi ile üretimini gerçekleştirmiş olduğumuz şaside 

kullanılan malzemenin akma mukavemeti 4278 
𝑵

𝒎𝟐
  ‘dir. Referans alınan koşullar altında şasi 

üzerinde meydana gelen en fazla stres 199.429,578
𝑁

𝑚2 olarak hesaplanmıştır. Aynı 

zamanda stres analizi gerçekleştirme esnasındayken ek olarak aracın şasisinde meydana 

gelen deformasyonlarda incelenmiştir. Elde edilen analiz sonuçları neticesinde şasi 

üzerinde max. deformasyon ise 0.0143mm olarak hesaplanmıştır.Bulgular doğrultusunda 

imali gerçekleştirilmiş olan karbon fiber şasi mukavemet değerlerine sahiptir. 

15.3. Kabuk Üretim Aşamaları 

Aracımızın dış kısmı olan kabuk modelini oluşturmak için 35x35x35 cm ölçülerinde strafor 

köpük, tümden gelim yöntemi ile işlenmiştir. İşlenen model macunlanarak araç 

kabuğumuzun 1/10 ölçekli modeli haline gelmiştir. Bu modellemeye ait örnekler şekil 

15.7’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 15.7 1/10 Ölçekli kabuk modellemeleri 

1/10 ölçekli kabuk modeli tasarımında gerekli olan 1/1 ölçekli model formuna getirmek için 

ilk olarak aracımızın model zeminini istenilen ölçüde teraziye getirilmiştir. Daha sonra 

yapılacak olan işlem ise el işçiliği ile strafor köpük malzemesini özelden genele gidecek 

şekilde birleştirilmiştir. Şekil 15.8’de aracın kabuğunu oluşturabilmek için iç iskeleti 

oluşturulup gerekli tam ölçüleri yakalamak için gerektiğinde çivi, tutkal, silikon vb. 

Malzemeler yardımıyla desteklemeler yapılmıştır. 
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Şekil 15.8 Aracın zımparalanmış iç iskeleti ve son örnek modeli. 

Daha sonraki işlemde kabuk macunlama işlemi için gerekli yüzeyin hazırlanması için 240 

ve 120 numaralı zımparalar kullanılmıştır. Daha sonra şekil 15.9.’da görüldüğü gibi 

teknomarin macun çekilmiş ardından tekrar zımparalanmış ve model üzerine bir kat daha 

macun çekilip son kez zımparalama işlemine tabi tutulmuştur. 

 

Şekil 15.9 Macun ve zımparalama işlemleri sonucu. 

Yapılan macun ve zımparalama işleminden sonra, model yüzeyine iki kat kalıp ayırıcı 

kullanılmış olup akabinde şekil 15.10.’da görüleceği üzere karbon elyaf yatırma işlemi 

uygulanmıştır. Karbon elyafı yatırma işleminde elle yatırma yöntemi kullanılıp stresin az 

olduğu yerlerde 3 kat, fazla olduğu yerlerde ise 5 kat olacak şekilde uygulanmıştır. Yapılan 

işlemdeki hedefimiz mukavemet ve hafiflik oranının sağlanmasıdır. Her kat atılmadan 

önce karbon elyafı arasına aşınma ve yüksek sıcaklık dayanımı için mec ve kobalt 

karışımlı reçine sürülmüştür. 
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Şekil 15.10 Karbon elyafı yatırma işlemi. 

Karbon fiber yatırılmış yüzeye zımparalama işleminden sonra, şekil 15.11’de gösterildiği 

gibi düz bir zemin sağlamak için epoksi macun kullanılmıştır. Daha sonra 120 numaralı 

zımpara ile zımparalama işlemi yapılmıştır. Zımparalama işlemi sonrasında kontrol 

(pürüzsüz hale getirmek için kalan boşluk yerlere tekrar macun ve zımparalama işlemi) 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Son yüzeye bir kat sprey macun işlemi uygulanmasıyla istenen 

yüzey kalitesi sağlanmıştır. 

 

Şekil 15.11 Epoksi macun uygulaması. 

İstenilen pürüzsüz yüzeyi sağlamak amacıyla sprey macun atılıp daha sonra şekil 

15.12’de görüldüğü üzere yüzeye astar boya atılmıştır.  

 

Şekil 15.12 Astar boya uygulaması. 
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2021 yılı yarış dönemi için aracımızın 2020 yılında kullanılan kırmızı renk boyasının 

yenilenmesi ve kabuk tasarımının İstanbul F1 pistine göre iyileştirilip geliştirilmesi üzerine 

çalışmalarımız devam etmektedir. 

Kabuğun işlem görmemiş diğer yarısına, şekil 15.13’ te gösterildiği gibi kalıbın kabuktan 

kolay bir şekilde ayırılması için, parlak bir yapıya sahip kalıp ayırıcı, 2 kat olacak şekilde 

yüzeye uygulanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15.13 Kalıp ayırıcı uygulanması. 

Kalıp ayırıcı uygulanan yüzeye, imal edilecek kalıbın yüzey görünüm kalitesini 

arttırmasının yanı sıra, ürünün dış koşullara karşı performansını arttırmak için jelkot 

uygulaması şekil 15.14’deki gibi gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 15.14 Jelkot uygulaması. 

Jelkot uygulanan kalıp yüzeyine stresin az olduğu yerlerde 5 kat, stresin fazla olduğu 

yerde 8 kat olmak üzere cam elyaf (keçe) uygulaması şekil 15.15’de gösterildiği gibi 

uygulanmıştır. 
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Şekil 15.15 Cam elyaf (keçe) uygulaması. 

Kalıp yüzeyine uygulanan cam elyafı, biaksiyal dikişli elyaf uygulamasıyla yapılmıştır. 

 

Şekil 15.16 Biaksiyel dikişli elyaf uygulaması. 

Kabuk kalıbının cam elyaf uygulanması işleminin ardından oluşabilecek esneme hareketi 

ile kalıbın bozulmaması için demir profiller kullanılarak iskelet yapı oluşturulmuş ve rijit bir 

yapı sağlanmıştır. Kabuk kalıp parçalarının 3 parça ile işlemi uygulanmasıyla elde edilen 

cismin  ayrılmış hali şekil 15.17’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 15.17 Ayrılmış kalıp. 
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Kalıp alma işleminin gerçekleştirilmesinde modelin elde edileceği yüzeyin; parlak, düzgün 

ve pürüzsüz olması ürünün istenilen yüzey kalitesine ulaşması için önemli bir etkendir. 

Şekil 15.18’de imal edilen kabuk kalıbının iç yüzeyinde macunlama, yoklama ve 

zımparalama işlemleri uygulanmıştır. 

  

Şekil 15.18 Macunlama, yoklama ve zımparalama. 

Yüzeyi macun, yoklama ve zımparalama işlemi gören kabuk kalıbından, kapı kalıbını 

oluşturmak için uygulanan kalıp ayırıcı ve jelkot uygulaması şekil 15.19 ‘da ki gibi 

uygulanmıştır. 

 

Şekil 15.19 Kalıp ayırıcı ve jelkot uygulaması. 

Jelkot uygulaması gerçekleşen yüzeye kapı kalıbının alınması amacıyla 5 kat cam 

elyaf(keçe) şekil 15.20’deki gibi uygulanmıştır. 
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Şekil 15.20 Keçe cam elyaf uygulaması. 

Kabuk kalıbından alınan kapı kalıbı şekil 15.21’deki gibi döküm işlemi ile sonuçlanmıştır. 

 

Şekil 15.21 Kapı kalıbı. 

Araç ön bagaj kapağının decota yardımıyla kalıp alma işlemi şekil 15.22.’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 15.22 Decota yardımıyla kalıp alma. 

Kalıp ayırıcı uygulanan yüzeye jelkot uygulaması şekil 15.23’de gösterilmektedir. 
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Şekil 15.23 Jelkot uygulaması. 

Ön bagaj kapak kalıbının son hali şekil 15.24’de verilmektedir. 

 

Şekil 15.24 Ön bagaj kapak kalıbı. 

Arka bagaj kapak kalıbının üretilmesi için, bagaj kapağının kalıbı için yüzey hazırlanması 

şekil 15.25’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 15.25 Yüzey hazırlama çalışması. 

Hazırlanan arka bagaj kapağı kalıp yüzeyine jelkot uygulanması şekil 15.26’da 

gösterilmiştir. 
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Şekil 15.26 Yüzeye jelkot uygulanması. 

Jelkot uygulaması yapıldıktan sonra elyaf yatırılarak elde edilen arka bagaj kapağı 

kalıbının son hali şekil 15.27’de verilmiştir. 

 

Şekil 15.27 Arka bagaj kapağı kalıbı son hali. 

Araç kabuğunu üretmek için yapılacak ilk işlem kalıbın yüzeyi temizlenir ve kalıp ayırıcı 

kullanılarak kalıp yüzeyi hazır hale getirilir, ardından karbon fiber yatırma işlemleri 

uygulanır. Hazırlanmış kalıp yüzeyine carbon-cw245-3k 2x2 twill woven-100 cm karbon 

fiber elyafı yatırma işlemi şekil 15.28’deki gibi gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 15.28 Yüzeye karbon fiber yatırma. 
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Karbon fiber kalıp yüzeyine 3.76 birim Duratek 1200 epoksi 1 birim DTS 1151 dondurucu 

karışımı uygulanmış olup oda sıcaklığında kürlenebilen karışım elde edilmiştir. Yüzeye 

fırça yardımıyla elle uygulanan karışımın karbon fiber elyafa uygulanması şekil 15.29’da 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 15.29 Epoksi reçine uygulanması. 

15.2 Kuvvet Analizi başlığı altında yapılan analiz çalışmaları sonucu yük altında stresin 

fazla olduğu bölgeleri güçlendirmek amacıyla aracımızın a sütunu, kapı çerçevesi ve 

direklerinde gereken dayanımı sağlamak için 6mm airex köpük ile yapılan güçlendirmeler 

şekil 15.30’ da gösterilmektedir. 

 

Şekil 15.30 Airex köpük ile güçlendirme uygulaması. 

Carbon-cw245-3k 2x2 twill woven-100 cm karbon elyafı 1 kat uygulanıp gerekli 

güçlendirmeler yapıldıktan sonra vakum torbalama işleminin ilk adımı olan Release delik 

ayırıcı film uygulaması vakumlama işlemi esnasında yapışmayı önlemek ve fazla reçineyi 

delikleri sayesinde yukarı katmana kolayca ulaştırmak için şekil 15.31’deki gibi 

gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 15.31 Release delikli ayırıcı film. 

Kompozit imalatlarından sonra yapılacak ikincil yapıştırmaya yüzeyin hazır olması ve 

kalıptan ürünü kolayca çıkarabilmek için peel ply (soyma kumaşı) şekil 15.32’deki gibi 

uygulanmıştır. 

 

Şekil 15.32 Peel ply (soyma kumaşı) uygulaması. 

Homojen bir basınç dağılımını sağlayarak ve fazla reçineyi emmesi nedeniyle kullanılan 

vakum battaniyesi şekil 15.33’deki gibi gösterilmiştir. 

 

Şekil 15.33 Vakum battaniyesi. 

Torbalama işleminden ardından yapılan vakumlama işlemi şekil 15.34’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 15.34 Vakumlama işlemi. 

Vakumlama işlemi tamamlandıktan sonra araç kabuğunun kalıptan ayrılmış hali şekil 

15.35’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 15.35 Araç kabuğunun bir kısmı. 

Kapı kalıbına karbon elyaf ve reçinenin uygulanması şekil 15.36’da gösterilmektedir. 

 

Şekil 15.36 Epoksi reçinenin uygulanması. 

Kapıda oluşabilecek esneme ihtimaline karşın o bölgelere 6 mm airex köpük ile 

kuvvetlendirme işlemi şekil 15.37’de gösterilmektedir. 
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Şekil 15.37 Airex köpükle desteklenmiş kapı. 

Vakum torbalama işleminin ardından araç kapısının karbon fiber olarak imal edilmiş son 

hali şekil 15.38’de görülmektedir. 

 

Şekil 15.38 Karbon fiber kapı. 

Kalıptan ayırdıktan sonra vakum torbalama işlemleriyle beraber imal edilen ön bagaj 

kapağının son hali şekil 15.39’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 15.39 Ön bagaj kapağı. 

Kalıbın yan yüzeylerinde meydana gelebilecek hava kaçaklarını önlemek amacıyla kalıbın 

kenarlarındaki yüzeylere vakum bandı uygulanmıştır. 
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Döküm yoluyla yüzeye uygulanacağı için yüzeyin parlaklığını , kalıptan kolay 

ayrılabilirliğini sağlamak amacıyla yüzeye 2 kat kalıp ayırıcı (wax) ve 1 kat sıvı kalıp ayırıcı 

işlemi şekil 15.40’daki gibi gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 15.40 Kalıp ayırıcı uygulanan yüzey. 

Aracın şasi iç yüzeyi için carbon-cw245-3k 2x2 twill woven-100 cm elyaftan üretilen 

ürünün epoksi uygulaması şekil 15.41’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 15.41 Carbon-cw245-3k 2x2 twill woven-100 cm elyaf uygulaması. 

Şekil 15.42’de carbon-cw245-3k 2x2 twill woven-100 cm elyafla elde edilen yüzeye 20 

mm airex köpük ardından karbon fiber UD elyaf şekil 15.42’deki gibi uygulanmıştır. İmal 

edilen bu malzeme aracımızın şasisini oluşturmaktadır. 

 

Şekil 15.42 Araç şasi döküm işlemi. 
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Kuvvet analizleri sonucu stresin fazla görüldüğü bölgelerde oluşan gerilmeler dikkate 

alınarak tercih edilen elyafların birbirlerine göre açısı ve kullanılan elyaf çeşidi şekil 

15.43’deki gibi gösterilmektedir. Salıncak bağlantılarının gerçekleşeceği yoğun stres 

altındaki bölgelerde sırasıyla 2 kat carbon-cw245-3k 2x2 twill, 20mm airex köpük ve farklı 

açılarda 2 kat UD elyaf kullanılmıştır. Ayrıca bu bölgelere de karbon fiberden üretilmiş 

destek çubuklarıyla desteklenerek güçlendirilmiştir. 

 

Şekil 15.43 UD ve twill  karbon elyaf uygulaması 

Şasinin vakumlanmadan önceki hali karbon fiber elyaf yatırma işleminin tamamlanmış 

hali şekil 15.44’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 15.44 Karbon fiber elyaf yatırma işlemi. 

Şasinin bütününe karbon uygulanmasının ardından yapılacak ikincil yapıştırmaya 

yüzeyin hazır olması ve kalıptan ürünü kolayca çıkarabilmek için şekil 15.45’deki peel 

ply işlemi (soyma kumaşı) kullanılmıştır. 

 

Şekil 15.45 Yüzeye peel ply (soyma kumaşı) uygulanması 
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Yüzeye homojen bir basınç dağılımı sağlaması ve fazla reçineyi emmesinden dolayı 

vakum battaniyesi şekil 15.46’daki gibi uygulanmıştır. 

 

Şekil 15.46 Vakum battaniyesi uygulaması. 

Yüzeye vakum battaniyesi uygulamasının ardından vakum torbasına vakum bandı 

yardımıyla kalıba uygun hava giremeyecek şekilde yapıştırılması şekil 15.47’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 15.47 Vakum torbasına vakum bantlarının çekilmesi. 

Vakum torbasına vakum bandı uygulanmasının ardından vakumlama işlemi yapılmıştır. 

Yapılan işlem şekil 15.48’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 15.48 Vakumlama işlemi. 
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Vakumlama işlemi tamamlanmasının ardından vakum torbası çıkarma işlemi şekil 

15.49’da aktarılmıştır. 

 

Şekil 15.49 Vakum torbalarının çıkarılması. 

Vakum torbalama yöntemiyle elde edilen şasinin parlak ve mat yüzeyleri şekil 15.50’de 

görüldüğü gibi üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 15.50 Şasinin parlak ve mat yüzeyleri. 

Şasinin bütün parçaları üretildikten sonra montajlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem 

şekil 15.51’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 15.51 Şasinin montajlanması. 

Karbon fiber şasi ve kabuğun monokok olarak birleştirilmiş hali şekil aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 15.52 Monokok şasi. 

15.4. Enerji Tüketim Hesabı 

Bir aracın belirli bir sabit hızda hareketine devam edebilmesi için şekil 15.53’de yer alan 

yuvarlanma direncinden kaynaklı kuvvet (lastikle yol arasındaki sürtünme kuvveti) Fs, 

rüzgar direncinden kaynaklı Fx ve Fy gibi kuvvetlerin araç motoru tarafından yenilmesi 

gerekmektedir. Motorun bu dirençleri yenebilmesi için gerekli olan enerji batarya 

sisteminden karşılanmaktadır. Bu nedenle, enerji verimliliği için bu kuvvetlerin minimum 

olduğu bir tasarım yapılması gerekmektedir. Bundan dolayı tasarımlar sırasında aracın 50 

km/h sabit hızla 4000 m uzunluğunda düz bir pistin katedilmesinde gerekli olan enerji 

değeri hesaplanarak aracın enerji tüketimi belirlenmiş ve optimum bir kabuk tasarımı 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

 

Şekil 15.53 Belirli bir hızda araç üzerine etki eden kuvvetler. 

Bunun için aracın rüzgar direnci, lastiklerle yol arasında meydana gelen sürtünme direnci 

ve diğer dirençler hesaplanması gerekmektedir. Aracın rüzgar direncinin 

hesaplanmasında, aracın kabuk tasarımı bilgisayar destekli tasarım yöntemiyle 

modellenmiş ve bilgisayar destekli analiz (Ansys Fluent) yöntemiyle, rüzgar sürtünme 
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katsayısı Cd, kaldırma kuvvati Cl ve aracı durdurmaya yönelik etki eden kuvvetler 

(yuvarlanma ve sürtünme dirençleri) gibi parametreler hesaplanmıştır. Şekil 15.54’ de 

Ansys Fluent Programının post processing aşamasının görüntüleri yer almaktadır. Ansys 

Fluent programında yapılan hesaplamalarda aracın 50 km/h hızda ilerlemesi durumunda 

sürtünme katsayısı Cd, kaldırma katsayısı Cl, rüzgarın araç üzerine etki ettiği Fx ve Fy 

kuvvetleri aşağıda Tablo 1.’deki gibi hesaplanmıştır. 

Tablo 15.1 Rüzgar testi sonuçları. 

 

 

 

 

 

Şekil 15.54 Bilgisayar destekli analizle araç kabuğunun rüzgar testi.(Ansys Fluent 

Analiz) 

Hız 

km/h 

Hız 

m/s 

Fx 

[N] 

Fy 

[N] 

Cd Cl 

50 13.88 17,13 -12,00 0,107 -0,07 
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Aracın yuvarlanma direncinin hesaplanmasında Denklem (15.8)’da gösterilen formülden 

faydalanılmıştır; 

𝐹𝑠 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑓                                                                                                           (15.13)                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fs: Lastik sürtünme kuvveti, 

m: Araç ağırlığı, 

g: Yer çekimi ivmesi, 

f: Lastik sürtünme katsayısı. 

Denklem 15.13’ de görüldüğü üzere aracın lastiklerinde ortaya çıkan sürtünme kuvveti, 

yer çekimi ivmesine, aracın ağırlığına ve lastik sürtünme katsayısına bağlıdır. Bu nedenle 

yuvarlanma direncini en aza indirmek için aracın mümkün olan en hafif şekliyle imalatı 

yapılmış ve TÜBİTAK’ın Anlas firması ile sağlamış olduğu sponsorluklar neticesinde 

takımlara gönderilen yuvarlanma direnç katsayısı 0.008 ile 0.01 aralığına sahip olan 

lastikler kullanılmıştır. Aracın ağırlığı sürücü dahil 250 kg olarak belirlenmiştir. Burada 

dikkat edilmesi gereken bir husus da aracın belirli bir hızda ilerlemesi durumunda rüzgar 

direnci nedeniyle y yönünde oluşan kuvvetin de araca ekstra bir yük oluşturmasıdır. Yani 

araç ağırlığı, aracın statik ağırlığı ile rüzgar kuvvetinin y yönünde oluşturacağı ağırlık 

toplamıdır. Bu nedenle lastik sürtünme kuvveti Fs’nin hesaplanmasında araç ağırlığı m, 

aracın dinamik ağırlığı olarak alınmıştır ve aşağıda verilen Denklem (15.14)’de ki gibi 

hesaplanmıştır. 

𝑚 = 𝑚𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑘 + 𝑚𝑟ü𝑧𝑔𝑎𝑟                                                                                              (15.14)             

𝑚𝑟ü𝑧𝑔𝑎𝑟 =
𝐹𝑦

𝑔
                                                                                                             (15.15)               

𝑚𝑟ü𝑧𝑔𝑎𝑟 =
12,00 𝑁

9,81 𝑚/𝑠2
                                                                                                    (15.16)                      

𝑚𝑟ü𝑧𝑔𝑎𝑟 = 1,22 𝑘𝑔                                                                                                    (15.17)            

𝑚 = 250 𝑘𝑔 + 1,22 𝑘𝑔 = 251,22 𝑘𝑔                                                                          (15.18)           

Buna göre Fs kuvveti ise Denklem (15.13)’e göre aşağıdaki gibi hesaplanmıştır; 

𝐹𝑠 𝑀𝑖𝑛 = 251,22 𝑘𝑔 ∗ 9,81
𝑚

𝑠2 ∗ 0,008 = 19,71 𝑁                                                           

𝐹𝑠 𝑀𝑎𝑥 = 251,22 𝑘𝑔 ∗ 9,81
𝑚

𝑠2
∗ 0,01 = 24,64 𝑁                                                            (15.19) 

Yapılan hesaplamalarda 𝐹𝑠 𝑀𝑎𝑥 değeri esas alınmıştır. 
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Fx ve Fs kuvvetlerinin araç üzerinde oluşturduğu tork, motor tarafından üretilen tork ile 

yenilir. Rüzgar direncinden kaynaklı meydana gelen Fx aracın ağırlık merkezine etki 

eder. 

Aracın ağırlık merkezi yerden 52 cm yukarıdadır. Buna göre Fx kuvvetinin araç üzerinde 

yaratacağı tork 𝑇𝐹𝑥
 Denklem (15.20)’da ki gibi hesaplanmıştır; 

𝑇𝐹𝑥
= 𝐹𝑥 ∗ 0,52 𝑚 = 17,13 𝑁 ∗ 0,52 𝑚 = 8,90 𝑁𝑚                                                      (15.20) 

Yuvarlanma direncinin araç üzerinde yaratacağı tork 𝑇𝐹𝑠
  ise lastik yarı çapı ile Fs 

kuvvetinin çarpımıyla Denklem (15.21) üzerinden hesaplanmıştır (lastik yarı çapı 0,203 

m’dir); 

𝑇𝐹𝑠
= 𝐹𝑠 𝑀𝑎𝑥 ∗ 0,203 𝑚 = 24,64 𝑁 ∗ 0,203𝑚 = 5 𝑁𝑚                                                      (15.21) 

Buna göre motor tarafından üretilmesi gereken tork ise aşağıda bulunan Denklem (15.22) 

yardımıyla hesaplanmıştır; 

𝑇 = 𝑇𝐹𝑥
+ 𝑇𝐹𝑠

= 8,90 𝑁𝑚 + 5 𝑁𝑚 = 13,90 𝑁𝑚                                                           (15.22) 

Aracın 50 km/h sabit hızla hareketine devam edebilmesi için motor tarafından 13,90 Nm 

tork üretilmesi gerekmektedir. Anlık üretmesi gereken güç ise tork ile lastik devrinin 

çarpımıdır. Aracın lastik devri ise Denklem (15.23)’deki gibi hesaplanmıştır; 

𝑁𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘 =
𝑉𝑎𝑟𝑎ç

(𝐷𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘𝜋)
∗ 50                      d/d                                                                                            (15.23) 

Nlastik: Lastik devri  d/d, 

Varaç: Araç hızı m/s 

Buna göre; 

𝑁𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘 =
13,88 𝑚/𝑠

(0,406 𝑚∗𝜋)
∗ 50=544,10       d/d                                                                                  (15.24) 

Radian cinsinden lastik devri ise aşağıdaki gibi hesaplanmıştır; 

𝑁𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘 = 𝑁𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘 ∗ 2 ∗
𝜋

60
= 544,10 𝑑/𝑑 ∗ 2 ∗

𝜋

60
=56,97 rad/s                                           (15.25) 

Motorun anlık üretmesi gereken güç Pm ise tork ile devrin çarpımı olduğuna göre motor 

gücü hesabı Denklem (15.26)‘de verilmiştir; 

𝑃𝑚 = 𝑇 ∗ 𝑁𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘 = 13,90 𝑁𝑚 ∗ 56,97
𝑟𝑎𝑑

𝑠
= 791,88 𝑊𝑎𝑡𝑡                                           (15.26) 
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Denklem (15.26)’da aracın 50 km/h sabit hızla hareketine devam edebilmesi için motor 

tarafından tekerleklere aktarılması gereken güç 791,88 Watt olarak hesaplanmıştır. 

Elektrik motorları bataryadan almış olduğu elektrik enerjisini belirli bir verimle mekanik 

enerjiye dönüştürür. Aracımızın motorunun tasarımında motor verimi η %90 olarak 

hesaplanmıştır. Bu nedenle motorun bataryadan anlık olarak çekmesi gereken güç Pe ise 

Denklem (15.27)’de aşağıdaki gibi hesaplanmıştır; 

𝑃𝑒 =
𝑃𝑚

𝜂
=

791,88 𝑊𝑎𝑡𝑡

0,90
= 879,86 𝑊                                                                                     (15.27) 

Aracın 50 km/h hızla gidebilmesi için bataryanın Denklem (15.27)’den de hesaplandığı 

gibi 879,86  Watt güç üretmesi gerekmektedir. Aracın 50 km/h sabit hızla 4000 m kat 

etmesi halinde tüketeceği enerji E ise Denklem (15.28)’de gösterildiği gibidir; 

𝐸 = 𝑃𝑒 ∗
𝑚𝑒𝑠𝑎𝑓𝑒

ℎ𝚤𝑧
= 879,86 𝑊 ∗

4000 𝑚

13,88
𝑚

𝑠

= 253561 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 = 253,5 𝑘𝐽                              (15.28) 

Yapılan hesaplamalardan aracın 50 km/h sabit hızla 4000 m yol katetmesi halinde enerji 

tüketimi 253,5 kJ olarak hesaplanmıştır. 

15.4.1. Mekanik Detayların Enerji Tüketimi Neticesinde İstenilen Motor Gücü ve Hız 

Hesabı 

  

15.4.1.2. İstenilen Değerler Doğrultusunda İhtiyaç Duyulan Teknik Bilgiler;  

 

Taşıma kapasitesi:250 kg          Maksimum hız:50km/saat, 

Lastik ölçüsü:16 inç-Teker sayısı:4 adet          Çalışma eğimi:%6 

  

15.4.1.3. İstenilen Motor Gücü ve Hızın Hesabı;  

 

Toplam ağırlık:250 g,  

 

0 km/saatten max hıza ulaşması için geçen süre; t=18 sn, 

  

V=x/t=13,88 m/sn a=v/t =13,88/18 =0,771 m/𝑠2 

  

S=1/2*a*𝑡2=0,5*0,771*18^2 = 124,90 m 

  

%6 eğime sahip yol için; H=eğim*s = 7,50 m 

  

𝐸𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚=𝐸𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑘+𝐸𝑝𝑜𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑦𝑒𝑙= (1/2 m𝑣2+mgh) = 1/2*250*13,882+250*9,81*7,50  

=42.475,55 Joule  
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Güç = 𝐸𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚/𝑡 =2359,75 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒/𝑠   W  

  

Motorun %90 verimle çalışacağını düşünerek verimle gücü bir daha hesaplarsak; 

  

Güç 2123,77 watt olur. 

1.5kW gücünde motor ile %6 eğimde en fazla kaç km/h hıza ulaşabileceğini hesaplarsak; 

Aracımızın %6 eğimde 50 km/h hızda ilerlemesi için güç miktarı 2.123 kW’tır.Bundan 

dolayı aynı eğime sahip yolda aracın 1.5 kW gücünde motor yardımıyla en fazla 

ulaşabileceği hızı hesaplarsak; 

 

Araç 2.123 kW’lık motor gücünde %6 eğimli yol üzerinde 50 km/h hıza ulaşırsa, 1.5 

kW’lık motor gücüyle aynı eğime sahip yolda 35,32 km/h hıza ulaşır. 

 

  

15.4.1.4. Tork Ve Hız Hesabı;  

 

Teker çapı;16 inç =16*25,4 =406,4 mm,  

 

r =Teker yarı çapı =teker çapı /2 =203,2 mm, 

  

Teker dönüş hızı =(max hız *1000/60)/(2πr/100)=652,72 rpm, 

  

Teker başı tork hesabı=T=(p/rpm*0,105)/teker sayısı =7,744 Nm. 

 

14.5. Çizim Dosyaları 

https://s5.dosya.tc/server4/8h8wvy/ATABEYGAZI_SASE.STEP.html  

 

 

 

 

 

 

 

https://s5.dosya.tc/server4/8h8wvy/ATABEYGAZI_SASE.STEP.html
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16. Yakıt Pili  
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17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi  
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18. Araç Elektrik Şeması 

Aşağıdaki şekilde aracımıza ait elektrik şeması gösterilmiştir. 

 

Şekil18.1 Araç elektrik şeması. 
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19. Orijinal Tasarım  


