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1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 2500 

Genişlik mm 1400 

Yükseklik mm 1180 

Şasi Malzeme Alüminyum 

Kabuk Malzeme Karbon fiber 

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

Motor Tip DC 

Motor sürücüsü Kendi tassarımları, hazır ürün Hazır Ürün 

Motor gücü kW 2 

Motor verimliliği % 82 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 25 

Batarya type Li-Ion 

Batarya paketi 
nominal gerilimi 

V 63 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 50 

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V  

Batarya paketi 
enerjisi 

Wh 3150 

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 (Zorunlu) 

https://youtu.be/T7Wypgm2Ca0 

 

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 

  

https://youtu.be/T7Wypgm2Ca0
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4. Motor (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır 

ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : - BLDC Motor 

Motor Faz Gerilimi : - 60 V 

Motor Gücü : - 2 kW 

Motor Devri : - 70 km/h 

Motor Boyutları : - 
46 poles, 51slot, (28A average 
current) 

Motor Ağırlığı : - 20 kg 

Motor Verimi : - %85 

Motor Ana Boyutları : - Ø254mm Width:80mm 

Stator Boyutu : - Ø228 mm 

Rotor Boyutu : - Ø254 mm 

Sargı Şeması : - 

 
Motor Optimizasyonu : - Şekil 4.2 ve 4.3 de verilmiştir. 

Manyetik Tasarım ve 
Analiz Modeli 

: - 

 

Isıl Tasarım ve Analiz 
Modeli 

: - 

 

Mekanik Tasarım ve 
Analiz Modeli 

: - 

 
Motor Test Yöntemi ve 
Sonuçları 

: - - 
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4.1. Tasarım Hesaplamaları 

Fırçasız DC Motor dış rotor yapısına sahiptir ve 3 faz farkı 120° derece olacaktır, 

fazlar A, B, C olarak listelenecektir. Mıknatıslar rotor kısmına yerleştirildiğinde ve gerekli 

elektrik enerjisi verildiğinde rotoru döndürecektir. ve arabanın hareketini sağlayın. Fırçasız 

DC Motor rotor kısmı ve janta bağlanacak kısım çelikten, mil iç kapağı ve stator kısmı ise 

alüminyum alaşımlarından yapılacaktır. 

4.1.1 Tasarım ve Analiz 

Önce aracın ağırlığını hesapladık. Gövde altı şasi, elektrik motorları, emniyet 

kemerleri, yarış koltukları ve fren sistemi toplamda 100 kg'dır. Akü takımı ve akü yönetim 

sistemi, araç gövdesi, araç takla çubuğu ve sürücü toplam 100 kg. Yapmış olduğumuz 

hesap sonunda toplam araç ağırlığı 200 kg'dır. 

Motor gücünü hesaplamak için de aşağıdaki formülleri kullandık. Rüzgar direnci, 

yuvarlanma direnci, hızlanma direnci ve yokuş aşağı direnci vardır. 

Rüzgar direnci: 

Rw = 0,5 *  * Cw * A * ( V0 + V )2 [N] 

Yuvarlanma direnci: 

RR = G. fRO [N] 

Hızlanma direnci: 

RA = m * bir [N] 

Yokuş aşağı direnç: 

RD = Sin (α) * G [N] 

FT = RW + RR + RA + RD 

P = FT * V [W] 

MATLAB programında gerekli değerler girilerek hesaplamalar yapılmış ve oluşan grafikleri 

ise aşağıdaki gibidir. 

Açık; 

clc; 

P=linspace (0,10000,10001); 

V=sıfır(0,120); 

dT=0,1; 
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% için V=0:5:120; 

% W=0.5*1.225*1.08*0.2*(19.44+2.77) ^2; 

%son; 

R=9.81*200*0.013; 

S=200*9.81*sin(0); 

V=0:5:120; 

W=0.5*1.225*1.08*0.2*(19.44+2.77) ^2; 

%V=0:5:120; 

P=((R+S+W)*19.44)/1000; 

Arsa (P, V); 

xlabel('Güç(W)'); 

ylabel('Hız(Km/sa)'); 

legend('Hız çizgisi','Konum','kuzeybatı'); 

title('Güç-Hız Tablosu'); 

 

Şekil 4.1. Güç-Hız Grafiği 

Yukarıdaki grafikte 1.678 kW gücün hızı gösterilmektedir. 
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4.1.2. Motor Nominal Torku ve Hızı 

Motor hızı, aracın maksimum hızına göre hesaplanmıştır. Araç hızını 70 km/h 

olarak belirledik. 70 km/h hızda motor gücü için gereken güç Şekil 1'de gösterildiği gibi 

1678 W olarak hesaplanmıştır. Yaklaşık 2000 kW motor gücü elde ettik. 406 mm çapında 

tekerlekler kullanıyoruz. Tekerleğin bir dönüşü 1,88 m'dir. 

V = 70 km / h = 19.44 m / s 

P = 2kW = 2000W 

r = 0.254 m 

İstenen nominal torku yanda ki formül sayesinde bulduk. P = T * w. 

w = V / r = 76.53 1 / s ^ 2 

T = P / w = 26.13 Nm 

Motorun nominal torkunu 26.13 Nm bulduk. 

70 km / h = 19.44 m / h 

22 / 1.88 = 10.4 dönüş / saniye 

10.4 dönüş / saniye = 650 rpm 

Motorun nominal hızını 650 rmp bulduk. 

4.1.3. Motor ana boyutlarının hesaplanması ve Motor performans analizi / 

optimizasyonları 

Elektrikli Fırçasız DC motorun tasarımında teorik bilgilerle çeşitli yöntemlere 

uygulandı. Ansys simülasyon programı geniş özelliklere sahip olduğundan genel olarak 

tasarımda kullanılan ana programdır. Ayrıca SolidWorks ve Microsoft Office gibi 

programlar kullanıldı. 

BLDC motoru, yüksek performanslı bir elektromobil arabanın motoru olarak 

seçilmiştir. Bilimsel literatür taraması ve makinenin analitik modeli, nominal çalışma 

parametrelerinin tahmin edilmesine yol açtı. 2000 W, 60 V, 650 Rpm, 23 Nm motorlardan 

oluşan 3 model Maxwell'de tasarlanmış ve simüle edilmiştir. 

• Stator dişlilerinin sayısını en aza indirmek için stator slot doldurma faktörlerinin 

pratik limitler ve eğimli slotlar içerisinde olması, 

• Rotor Lock rotor momenti 36, yivli motorları için diğerlerinden daha belirgindir, 

• 36/30 oluk/kutup numaralı motor, verimi diğer motorlara göre daha yüksektir, 
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• Kutup sayısı arttıkça verim düşer ve ortalama giriş akımı yüksek olur, 

•  51 oluklu motorda ortalama giriş akımı daha yüksektir, 

• Oluk sayısı arttıkça armatür bakır kaybı azalır, 

•  Kutup sayısı arttıkça motor giriş gücü artar, 

• Oluk uzunluğu hs2 arttıkça armatür bakır kaybı ve iletken akım yoğunluğu (A/mm2) 

azalır, 

•  Sargı-iplik sayısı arttıkça verimin düştüğü tespit edilmiştir. 

2 km'lik parkurda 30 turu 1 saatte tamamlamak için gereken devir 618 dev/dak olarak 

hesaplanmıştır. Optimizasyonlara bakıldığında da uygun olan motor verileri. 

• Stator Dış Çapı - 228.5mm 

• Rotor Dış Çapı - 254 mm 

• Sarmada Sarma Sayısı - 4 (Sarım Tipi Çift Sargı olacaktır.) 

• Oluk / Direk Sayısı - 51/46 

Şöyle olduğu düşünülüyordu ki; 

Motorun düşük devir yüksek torkunu çalıştırmak istiyoruz. Çünkü mekanik diferansiyel 

veya şanzıman kutuları kullanmıyoruz. BLDC motorlar çok kutuplu oluklarla yüksek tork 

ve düşük hızda çalışır. Bu yüzden 51 yuva ve 46 kutup seçtik. Ansys'deki bazı 

optimizasyonlar aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 4.2. Ansys analizleri optimizasyonu 

 

Şekil 4.3. Ansys analizleri optimizasyonu (min. hava boşluğu) 
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4.2. Manyetik Analiz Çalışmaları 

 

4.2.1. Motor Sonlu Elemanlar Analizi ve Performans Analizi 

 

Motor FEA verileri ve analizleri aşağıda verilmiştir. Ansys-RMxprt tasarım sayfası 

 

Şekil 4.4. Genel Veriler 

 

Şekil 4.5. Stator Verileri 
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Şekil 4.6. Rotor Verileri 

 

Şekil 4.7. Mıknatıs Verileri 

 

Şekil 4.8. Malzeme Tüketimi 
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Şekil 4.9. Kararlı Durum Parametreleri 

 

Şekil 4.10. Yüksüz Manyetik Veriler 
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Şekil 4.11. Tam Yükte Veriler 

 

Şekil 4.12. Sarma Düzeni 

 

Şekil 4.13. Geçici Giriş Verileri 
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Motorun manyetik analizi, ANSYS Electromagnetic Suite programında Maxwell 2D 

kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

 

Şekil 4.14. Ansys-Maxwell2D manyetik akı [Wb/m] 

 

Şekil 4.15. Ansys-Maxwell2D manyetik akı [Wb/m] 
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4.3. Mekanik Analiz Çalışmaları 

 

4.3.1. Rulman ve Rulman Kafesi 

 

A kafesi seçilmiştir. Şekil 4.16.’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.16. 

Kafes tipi: Ekonomi açısından sabit bilyalı rulman seçilmiştir. 

Kafes boyutunun belirlenmesi; 

Kafese şaft çapı d=30 mm olacaktır. 

İstenen ömür, L-h.=8000−10000 saat (F.C.Babalık (2018) Sayfa 529, tablo 18.12) 

Motorun rotor hızı(n) = 826 dev/dk 

Arabadaki her lastik eşit bir yük taşır. Araç ağırlığının maksimum 240 kg olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu yüzden her lastiğe 60 kg yük gelecektir. 

Fr = 60 x 9,81 = 589 N 

Akslara gelen eksenel yük, arabanın hızına bağlı olarak değişir. Aynı zamanda aracın 

dönüş yönüne göre uygulanan eksenel kuvvetin yönü değişmektedir. 

𝐹𝑚 =  𝑚 ∗ 𝑉2

𝑟⁄   (Equation 4.1)  

Aracın rulmanlara uygulayacağı eksenel kuvvet Denklem 4.1 yardımı ile bulunabilir. 

70 km/h = 19,4 m/s eşittir.  

r = 12 m. Normal arabalarda r 9.10 alınır. 

𝐹𝑚 =  𝑚 ∗ 𝑉2

𝑟⁄ = 
60∗19,42

12
 =1882N 
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Katmana gelen radyal yük : FA=Fr = 589 N 

Katmana gelen eksenel yük : FA,e = 1882 N 

61906-2RZ rulmanı, SKF kataloğundan seçilmiştir. 

 

B kafesi, A kafesi ile aynı olacaktır. 

4.3.2 Ansys Statik Yapısal Analizi 

 

Tasarlanan birçok makine, belirli kalıplar veya hesaplamalar altında yapılır. Bu 

amaçla üretim öncesinde gerekli özellikleri taşıyıp taşımadığı konusunda analizler yapılır. 

Ansys programı Static Structural ile motor içerisinde gerekli hesaplamaların analizi 

yapılmıştır. 

Kalkış anında 1845 N sürtünme kuvveti ve 543 N normal kuvvetleri, tahmini araç 

ağırlığının o sırada harekete karşı oluşan yükü dikkate alarak Ansys programında bir 

çözüm oluşturduk. ilk kalkıştan. Şekil 4.20'nin gösterdiği gibi, motora bir yük şeklinde 

yayılan iki kuvvete sahibiz.  

 

                                                                                            Şekil 4.17. Ansys Kuvvet Analizi 
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Şekil 4.18. Ansys Yapısal motordaki kuvvetler 

 

 

Şekil 4.19. Ansys Yapısal- motor örgü modeli 
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Şekil 4.20. Ansys Yapısal rotor kapakları [Deformasyon mm 

 

Şekil 4.21. Ansys Yapısal rotor kapakları [Eşdeğer stres MPa] 
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Şekil 4.22. Ansys Yapısal Şaft Analizi 

 
Şekil 4.23. Ansys Workbench'te birleşik termal analiz kurulumu 

Konveksiyon, motoru çevreleyen havaya maruz kalan tüm dış yüzlerde tanımlanır. 

Ortamın başlangıç sıcaklığı 22.C olarak tanımlanmıştır. Konveksiyon 6W / (m2 ◦C) olarak 

ayarlanmıştır. Bu rakam Şekil 4.26'da gösterilmektedir 

 



 

22 
 

 

Şekil 4.24. Ansys termal analiz konveksiyon tanımlaması 

 

 

 

Ansys Stable Termal kargo durumu simüle edildi. Yük durumum ANSYS 

Maxwell'den aktarıldı. Şekil 4.27, bir ANSYS Mechanical çözümünde içe aktarılan yükü 

göstermektedir. 

 

 

Resim 4.25. Ansys Maxwell'den aktarılan yük 

Aktarılan yük, bobinlerde dahili bir ısı üretimi olarak gerçekleşir. Üretilen ısı üretimi 

maksimum 28632 W/m3 ve ısı dağılımı Şekil 4.28 de gösterilmektedir. 
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Şekil 4.25. Ansys Maxwell'den ısı üretimi 

Yük durumuna bağlı sıcaklık dağılımı ve toplam ısı akısı, bağlı elektromanyetik ve 

termal analizler Şekil 4.29 ve Şekil 4.30'da görülebilir. 

 

Şekil 4.26. Ansys Steady-State Termal-sıcaklık dağılımı 

 

Şekil 4.27. Ansys Kararlı Durum Termal Analizi- Toplam Isı Akısı 
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Şekil 4.28. ‘ de motorun patlatma resmi verilmiştir. 

 

Şekil 4.28. Motor-Stator Çizimleri 

 

Hafiflik için alüminyum alaşım kullanmayı planladık. Ancak rotor için alüminyum 

alaşımı kullanmıyoruz. Rotor yüksek karbonlu çeliktir. Çünkü manyetik alan sürekli 

olmalıdır. Stator 0,5 mm kalınlığında M470-50A silikon çelik sacdır. Sargı teli emaye bakır 

teldir. 

 

Şekil 4.29. Motor CAD üstten görünümü 
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Şekil 4.30. Motor Montaj-Çizim 

 Montaj Sırası (Bu sıralama montaj çizimindeki numaralara göre yapılır); 

             1- Parça 1 ve 4, parçalara 5 merkezlenir. Kaynaktan sonra, ölçümlerin 

doğruluğunu sağlamak için parça torna tezgahında tekrar işlenir. 

 2- 8 numaralı parça (80 silika levha) paketlendikten sonra 5 numaralı raya 

yerleştirilir. 

 3- Silika levhalar yerleştirildikten sonra 10. parça ve 5. parça M3 cıvata yardımıyla 

silika levhaların sabit kalması için birbirine sıkıştırılır. Stator gövde montajı bu şekilde 

tamamlanır. 

 4- Milin (parça 10) üzerine kama (parça 3) yerleştirildikten sonra stator gövdesinin 

içine yerleştirilir. Mil takıldıktan sonra milin ileri geri kaymasını önlemek için din 471 – 35 

x1.5 standardı (bölüm 12) uygun halka kanalına takılır. Bu işlemden sonra stator montajı 

tamamlanır. 

 5- Döner işlemeli rotor kovanı (bölüm 9) uygun kalıplarla 46 mıknatısa (parça 15) 

yerleştirilir ve epoksi reçine yardımı ile sabitlenir. 

 6- Ön ve arka kapaklarda açılan rulman yuvalarına rulmanlar takılarak son montaj 

işlemi yapılır (parça 11 ve 6). 
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 7- Monte edilen stator, rotorun içine dikkatlice yerleştirilmelidir. Mıknatısları 

yerleştirirken, onlara zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Mıknatıslar statoru çok güçlü 

bir şekilde çektiği için kelepçe veya diğer yardımcı ekipman kullanılabilir. 

 8- Daha sonra arka ve ön kapaktaki civata deliklerini birleştirmek ve M5 civata 

yardımı ile sıkmak için takılır. Kapaklar takıldığında yataklara zarar vermemeye özen 

göstermeliyiz. Zorlamadan kaçınmalıyız. 

 Demontaj ise tam tersidir. 

 

Şekil 4.31. ve Şekil 4.32 ‘de üretilen motor parçaları gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.31. Motorun Alüminyum ve Çelik Malzemeleri 

 

Şekil 4.32. Alüminyum Parçalar CNC de işlenirken 
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4.4. Karşılaştırma Tablosu 

 

  Previous Design Current Design 

Motor Type : BLDC Motor BLDC Motor 

Motor Phase Voltage : 72 V 60 V 

Motor Power : 3.3 kW 2 kW 

Motor Speed : 80 km/h 70 km/h 

Motor Dimensions : 
30 poles,36 Slot, 35A 

(average current) 

46 poles, 51slot, (28A average 

current) 

Motor Weight : 32 kg 20 kg 

Motor Efficiency : %80 %85 

Motor Main 

Dimension 
: Ø300mm Width:100mm  Ø254mm Width:80mm 

Stator Dimension : Ø278 mm Ø228 mm 

Rotor Dimension : Ø300mm  Ø254 mm 

Winding Scheme : 

 
 

Motor Optimization : - 
Figure4.2 and Figure4.3 are 

also given. 

 

Magnetic Design and 

Analysis Model 
: 

  

Thermal Design and 

Analysis Model 
: 
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Mechanical Design 

and Analysis Model 
: 

  

Motor Test Methods 

and Results 
: - - 

 

Motorun Üretimi Şekil 4.33’ de gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.33. Motor İmalatı 

5. Motor Sürücü (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız)  

  Eski Tasarım Yeni Tasarım 

Anahtar :   

Sürücü Entegresi :   

Kontrolcü Entegresi :   

Kontrol Algoritması :   

Koruma Devresi :   

Elektrik Devre Tasarımı :   

Baskı Devre Kartı Tasarımı :   

Baskı Devre Kartı Üretimi :   

Yazılım Algoritması :   

Simülasyon Çalışmaları :   

Deneysel Çalışmalar :   
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Boyut (PCB / Donanım 
Kutusu)  

:   

Güç / Akım / Gerilim  :   

Verim :   

 

Motor Sürücü kartı hazır olarak sipariş edilmiştir. Motor sürücü motorun hızını 

ayarlayan ve bunu yapması için potansiyometre yardımı ile verilen PWM sinyaline göre 

motorun fazlarına giden akımı arttıran cihazdır. Bu cihaza bağladığımız 3 Faz kablosu, 

Motorun üzerinde ki Hall Effect sensörleri ve Potansiyometre yardımı ile motor 

sürebilmektedir. 

6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı :   

Çıkış Voltajı :   

Çıkış Akımı :   

Dengeleme Yöntemi (aktif 
veya pasif) 

:   

Devre Tasarım Tipi :   

SOC Tahmin Algoritması :   

Kontrol Algoritması :   

Yerli mi Değil mi :   

 

6.1. BMS v3.1 (17S)  

Batarya Yönetim Sistemi(BMS), bir veya birden fazla hücreden oluşan bir batarya 

paketinin uygun işletim sınırları içerisinde çalıştırılmasını sağlayan elektronik devrelerdir. 

Bataryanın, gerilim, akım ve sıcaklık değerlerini anlık olarak kontrol ederek oluşabilecek 

herhangi olumsuz durum karşısında gerekli güvenlik önlemini otomatik olarak alan 

sistemin güvenliğinden sorumlu elemandır. BMS bataryanın şarj, deşarj ve bekleme 

durumda iken en uygun koşullarda çalışmasını sağlamaktadır. 

 BMS başlıca görevleri şunlardır; 

• Hücre gerilim, sıcaklık ve anlık çekilen akımı ölçmek ve görüntülemek  

• Hücreleri 3.2V- 4.2V gerilim seviyesi aralığında tutmak 

• Hücreler arası gerilim dengesizliklerini gidermek( Dengeleme )  

• Gerekli güvenlik önlemlerini otomatik olarak almak  

Hali hazırda bulunan batarya, 17S,65V,50Ah lityum-iyon pillerden oluşmaktadır. Bu 

bataryaya göre BMS tasarımı yapılır.  
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BMS v3.1 , 17 hücreli bir batarya paketinin yönetimini sağlayabilecek şekilde 

tasarlanıp üretildi. Elektronik tasarım programı olarak açık kaynaklı bir yazılım olan 

KiCad[3] programı kullanıldı. Kartların şematik ve PCB layout tasarımları yapıldı. 

Sistemde 1 adet mikrodenetleyici ve 2 adet analog multiplexer kullanılmaktadır. 

Mikrodenetleyici Arduino Mega 2560 analog multiplexer ise 74HC4067D SMD analog 

dijital multiplexer entegresidir.  

BMS v3.1 modüler bir yapıya sahiptir. Bunun nedeni hem sistemin daha kompakt 

bir yapıya sahip olmasını sağlamak hem de herhangi bir modül de bir problem olduğu 

zaman bütün sistemi yeniden üretmek yerine sorunlu modülü değiştirerek zamandan ve 

maliyetten tasarruf etmeyi sağalmaktır. 

1- 1 adet17 Hücreli BMS kontrol Kartı  

2- 1 adet 17 Hücreli Dengeleme Kartı  

3- 1 adet ACS758KCB[3] 150 Amper Hall Effect akım sensörü modülü 

4- 1 adet Sistemi açıp-kapatmayı sağlayan yüksek akım röleleri  

5- Görüntüleme için AKS ile beraber çalışılacak  

6- Uyarı için Buzzer  

7- Soğutma için Fanlar 

6.2. Genel Özellikler 

 

• BMS v3.1 17 gerilim okuması yapabilmektedir. Gerilim okuması, gerilim bölücüler 

yardımı mikrodenetleyicinin algılayabileceği 5V seviyesine düşürülmektedir. En 

yüksek gerilim 5V seviyesine getirilecek şekilde direnç seçimi yapılır ve diğer 

hücrelerde aynı oranda bölünür.  

• 17 sıcaklık okuması yapabilmektedir. Sıcaklık okuması sırasında 10K 

termistörler kullanılmaktadır. [4] 

• Akım sensörü olarak ACS758KCB hall etkili akım sensörü ile -150 ile +150 Amper 

arasında akımları ölçebilmektedir. ACS758KCB entegre şeklinde satın alınıp 

gerekli filtrelerden geçirilecek şekilde PCB tasarımı ile bir modül haline getirilerek 

kullanılacaktır. 

• Sensör verilerinin parazitten uzak temiz bir şekilde alınabilmesi için RC alçak 

geçirgen filtreleri kullanarak temizlenmektedir.  

• Üzerinde bulunan ledler sayesinde sistemin çalışıp çalışmadığı kolaylıkla tespit 

edilmektedir.  

• SMD bileşenler kullanılarak boyutlar minimize edilmeye çalışılmaktadır. 

 

6.2.1. 17 Hücreli BMS Ana Kontrol Kartı 
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Kontrol kartı üzerinde 1 adet mikrodenetleyici bulunmaktadır. Bunlardan birisi 

Arduino Mega 2560.  Sistemden 17 adet hücre gerilimi, 17 adet sıcaklık ve 1 adet akım 

olmak üzere 23 adet veri toplanmaktadır. Arduino Mega 2560 Kartında 16 kanal ADC 

bulunmaktadır. Geriye kalan ADC kanal ihtiyacını sisteme iki adet 74HC4067D entegresi 

dahil edilerek 32 adet ekstra okuma sağlayıp bunları 2 adet dijital girişle arduino mega 

mikrodenetleyicimize vermiştir.  

Kontrol işlemleri Arduino Mega 2560 kartında gerçekleşmektedir. Burada toplanan 

veriler gerekli matematiksel işlemlere tabi tutularak Analog değerlerden gerçek 

değerlerine dönüştürülmektedir. Gerçek değerlerine dönüştürülen veriler sıralama 

algoritmalarına tabi tutularak maksimum ve minimum değerler tespit edilmekte ve karar 

mekanizmalarına girdi olarak kullanılmaktadır. Karar mekanizmasından çıkan sonuçlar, 

eğer gerekli ise, güvenlik sistemlerini tetikleyerek sistemin uygun işletim sınırları içerisinde 

çalışmasını sağlamaktadır. 

Mikrodenetleyicilere sabit ve düzenli güç sağlanması için LM7805 entegresi 

kullanılarak voltaj regülatör devresi eklendi.  

 

Şekil 6.1. Güç RegülasyonKatı 
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Şekil 6.2. Arduino Mega ve 74HC4067D KiCad Şematik Gösterim 

 

Batarya verilerinin Arduino kartının ADC girişine uygun gerilim seviyesine 

getirebilmek için gerilim bölücü ve RC filtreler kullanıldı.   
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Şekil 6.3. Gerilim Bölücü Devreleri 

Batarya Yönetim sisteminin başlıca görevi sistemin güvenliğini sağlamaktır. 

Sıcaklık yükselmesi durumunda bataryanın soğutulması sağlanmalıdır. Bu soğutma işlemi 

batarya kasasına montajlanmış fanlar sayesinde gerçekleştirilir. BMS bu fanları 

tetikleyerek soğutma işlemini gerçekleştirir.  

 

Şekil 6.4. Fan Tetikleme Devresi 
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Batarya ile ilgili ters giden durumlar meydana gelirse BMS sürücüyü uyarmakla 

görevlidir. Bu görevini bir buzzer yardımı ile sesli olarak gerçekleştirmelidir.  

 

Şekil 6.5. Buzzer Tetikleme Devresi 

Kısa devre durumu, aniden çok fazla akım çekilmesi, sıcaklığın aşırı yükselmesi 

gibi durumlarda batarya tüm sistemden ayrılmalıdır. Bu ayırma işlemi bir kontaktör yardımı 

ile gerçekleştirilir. BMS Kontaktör dengeleme devresi kullanılarak gerektiğinde bataryayı 

tüm sistemden otomatik olarak ayırmalıdır.  
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Şekil 6.6. Buzzer Tetikleme Devresi 

BMS Ana Kontrol Kartı verilerin toplanıp işlendiği ve sonuçlar ortaya çıkarıldığı 

birimdir. Gerilim değerleri işlendikten sonra hücreler arasında gerilim dengesizlikleri var 

ise dengeleme devresi kullanılarak bu dengesizlikler giderilmelidir. Biz gerilim dengeleme 

kartını aldığımız batarya üzerinde hazır bulunduğu için üretmedik. 

 Batarya verilerinin sürücü ve pit ekibi tarafından kontrol altında tutulması BMS in 

yerine getirmesi gereken görevlerden biridir. BMS alınıp işlenen veriler Araç Kontrol 

Sistemine (AKS) USART haberleşme protokolü kullanılarak sağlanmakta ve 

görüntülenmektedir. Ayrıca Telemetri kullanılarak izleme merkezinden takip 

edilebilmektedir.  

 

Şekil 6.7. AKS Haberleşme 
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Şematiği KiCad üzerinde tasarlanan BMS Ana Kontrol Kartı nın PCB layout kısmı 

tasarlanmış ve üretime geçilmek üzere hazırlanmıştır. Yarışlar sırasında üretimi yapılmış 

bir şekilde getirilecektir. 

 

Şekil 6.8. BMS Ana Kontrol Kartı PCB Layout 

Kontrol algoritması Arduino IDE üzerinde C++ dili kullanılarak geliştirilmiştir. 

 

Şekil 6.9. BMS Ana Kontrol Kartı PCB’si 



 

37 
 

 

Şekil 6.10. Kontrol Algoritması 

 

6.2.2. Yüksek Akım Kontrol  

Acil durumlarda sistemi bataryadan ayırabilmek veya şarjın tamamen olması 

durumunda şarjı durdurabilmek için yüksek akımı anahtarlamamız gerekmektedir. Bu 

anahtarlamayı 100 Amperlik kontaktörler ile yapılacaktır.  

Yapılacaklar  

• Sistemde yapılaması gereken optimizasyonlar yapılıp stabil hale getirilecektir.  

• Kablolamalar en güvenli olacak şekilde yapılıp herhangi bir olumsuzluk 

olmaması için önlemler alınacaktır. Kablolar adreslenecek ve kablolardan 

meydana gelebilecek sorunlar karşısında daha kolay bir şekilde çözüm 

bulunması sağlanacaktır.  

• Devrelerin kutulanıp yek pare durması sağlanacaktır. 

• Sistemde çok ısınma meydana gelirse fan kullanılabilecektir. 
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7. Yerleşik Şarj Birimi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :  Half-Bridge 

Güç Seviyesi :  600W 

Çıkış Voltaj Aralığı :  70V 

Çıkış Akım Salınımı :  8,8A 

Giriş Güç Faktörü :   

Güç Çevrim Verimi :  %65 

PWM Kontrol Entegresi 
: 

 TLP250 optokuplör ve 
IXFP8N85X mosfet 

Koruma Devreleri / 
Elemanları 

: 
 Varistör ve Termistör ile 

Cam sigorta 

Baskılı Devre Boyutu :  Daha belirlenmedi 
 

Yerleşik şarj birimimiz takım tarafından yerli olarak yapılacaktır. Yerleşik şarj birimi 

için topoloji olarak Half-Bridge topolojisini kullandık. Devreyi tasarlarken 

hesaplamalarımızda en az 500 W gücünde ve elektronik ekipman seçimlerinde bu 

hesapları %30 oranında arttırarak seçim yaptık. 

 Neden Half-Bridge Topolojisinde Tasarladık  

 Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde Half-Bridge topolojisi sayesinde bir 

mikrodenetleyici kullanarak devrenin frekansını ayarlayıp aynı zamanda daha yüksek hızlı 

şarj sürelerine ulaşıyoruz.  

 7.1.  Devrenin Tanıtımı 

 

Şekil 7.1. Devre Şeması 

Yukarı da görünen devre de ki sigorta devrenin korunması için koyulmuştur ve 

piyasada yaygın olarak kullanılan cam sigortadır. Varistörün kullanım amacı ise devrenin 

şebekeden gelen ani gerilimlere karşı korunmasıdır. Termistör ise kapasitörlerin ani 
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şoklanmasının önüne geçip ömürlerini uzatarak koruma sağlamaktadır.  Koyulan 

kapasitörler ise ani gerilim değişikliklerinde kapasite yaratmak için çok da büyük olmayan 

kapsitörlerdir. 

 

Şekil 7.2. Devre Şeması 

Arada bir common mode filtre kullanarak ani değişimler için bir endüktans 

kullanılmaktadır. Kullandığımız köprü diyot ise D35XB80-7000 kodlu 800V ve 35 A e kadar 

dayanıklı bir köprü diyottur. Akımı doğrultup AC olan akımı DC ye çevirdikten sonra 

devrede ki kapasitenin yapılacağı noktada AL20A681DF400 kodlu 680uF lık ve 400V luk 

bir kondansatör ile 1Mohm luk dirençler kullanıp aynı zamanda bir led takarak buraya 

devre fişten çekildiğinde hala gerilim varsa yanarak bittiğinde bize haber vermesini 

sağlıyoruz.  

 

Şekil 7.3. Devre Şeması 
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En solda gözüken TLP250 optokuplörlerimiz bir Arduino Uno sayesinde istediğimiz 

frekansta tetiklenmektedir. TLP250 lerin önüne koyacağımız 20 ohm luk direnç ise ürünün 

kendi veri sayfasında bulunmaktadır. Devrede kullandığımız mosfet ise 8A 850V direnç 

etiket değerli IXFP8N85X mosfettir. Kullanmış olduğumuz Trafo ise Türkiyede artez 

elektronik adlı firmadan sipariş ettiğimiz 1000 W a kadar dayanıklı bir ferrit nüve dir. 

Trafonun sarımlarını ise emaye kaplı bakır tel ile kendi elimizde yapmış bulunmaktayız. 

 

Şekil 7.4. Devre Şeması 

Devreyi tasarlarken yükselteceğimiz frekans doğrultusunda bizi kısıtlamaması için 

yüksek hızlı bir diyot seçimine önem verdik ve MUR820G kodlu süper hızlı diyotu 

kullandık. Burada ufak bir endüktans için kendi elimizle kıvırdığımız bir bakır kabloyu 

endüktör olarak kullandık ve devrenin gerilimini mikrodenetleyici üzerinden ölçebilmek için 

devrenin sağına bir gerilim bölücü yerleştirip geçen akımı ölçmek için de bir akım sensörü 

koyduk. Daha sonra devrenin tetiklemesini yapmak ve gerilim ile akım ölçmek için bu 

arduino mikrodenetleyici karta bağlantı yaptık. 
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Şekil 7.5. Malzeme Listesi 

 7.2.  Devre Çizim Programı 

Devre çizimi için hem lisans ücreti olmaması hem de geniş bir kütüphaneye sahip 

olması sebebiyle KiCad elektronik devre tasarımı programı kullandık. 

7.2.1.  Güç Kaynağı Çalışmaları 

Şu anda devrenin tetikleme ve transformatörün gerilim çevrimi testlerini yaptık ve 

o kısmı tamamladık şu anda bir yüke bağlayıp ne kadar akım çektiğimize ve gücün istenen 

düzeye çıkması işlemlerini hallediyoruz. Bunları yaparken kapasitörleri değiştirmemiz 

gerektiği için baskı devresini şu aşamada çizmek yerine delikli bakır plaket üzerinden 

deniyoruz. 

 

Şekil 7.6. Güç Kaynağı İle Test Aşamaları 

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

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :   

Güç Seviyesi :   

Giriş Gerilim Aralığı :   

Çıkış Gerilim Aralığı :   
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Güç Çevrim Verimi :   

PWM Kontrol Entegresi :   

Yarıiletken Güç Anahtarları :   

Koruma Devreleri / 
Elemanları 

: 
  

Baskılı Devre Boyutu :   

9. Batarya Paketleme (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Bataryamızı batarya yönetim sisteminin pasif dengeleme kartıyla beraber hazır olarak 

satın aldık. 

10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması (Takım tarafından tasarlandıysa 

ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Sistem Topolojisi 
(Kullanılan Sensörler, 
Kontrol Üniteleri, 
Aktüatörler vb.) 

:   

Araç Modeli (Kinematik 
Model, Basit Dinamik 
Model, Tam Araç Modeli 
vb.) 

:   

Kontrol Algoritması :   

 
Dikkate Alınan İstisnai 
Durumlar ve Önerilen 
Tasarım Çözümleri (Düşük 
Adezyon, Bölünmüş 
Adezyon, Ağırlık Transferi, 
Virajlarda 
Hızlanma/Yavaşlama vb.) 

:   

Uygulanan Benzetim 
Senaryoları 

:   

Benzetim Senaryoları için 
Performans Sonuçları 

:   

Uygulanan Test 
Senaryoları 

:   

Test Senaryoları için 
Performans Sonuçları 

:   
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11.  Araç Kontrol Sistemi (AKS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

  
Önceki 
Tasarım 

Şimdiki Tasarım 

AKS 
Fonksiyonları 

:  

Can Bus ile Araç içi Haberleşme, Arıza Tespit Sistemi, 
Araç bilgilerinin                   kullanıcıya aktarılması, Araç 
bilgilerinin izleme merkezine aktarılması(TELEMETRİ) 

Kontrolör 
Entegre Devresi 

:   

AKS G/Ç sayısı :  57 

Elektronik Devre 
Tasarımı 

:  
4 Adet elektronik devre tasarımı yapılmış olup 
aşağıda paylaşılmıştır. 

Baskı Devre 
Kartı Tasarımı 

:  
4 Adet baskı devre tasarımı yapılmış olup aşağıda 
paylaşılmıştır. 

Baskı Devre 
Kartı Üretimi 

:  

Bu devrelerden 3 adetini kendimiz ısı yoluyla baskı 
yaptık. Diğer 1 kartı ise JLCPCB üzerinden sipariş 
ettik. 

Yazılım 
Algoritması 

:  

 
Deneysel 
Çalışma 

:  
Aşağı da üretim aşamasına ait fotoğraflar 
paylaşılmıştır. 

Boyut (PCB / 
Kutu) 

:  
3 tane 10x10 cm ve bir adet 136.5 mm* 125.9 mm 
PCB 

 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 
Entegre 

:   

Ölçüm Yöntemi :   

Örnekleme Peryodu :   



 

44 
 

100kΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

:   

1MΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

:   

Boyutlar (PCB / Kutu) :   

 

11.1. Telemetri 

 

Araç hızı, batarya hücrelerinin sıcaklıkları ve gerilimleri, motor sıcaklıkları, 

gerilimleri, kalan enerji miktarı verilerinin toplanması ve bir sistem yardımı ile bu verilerin 

pite aktarılmasıdır. Aynı zamanda bu aktarılan verilerin kayıtlarının tutulup TÜBİTAK 

ekibiyle paylaşılması gerekmektedir. 

          Biz telemetriyi gerçekleştirmek için Radyo frekanslarıyla iletişimi sağlayan 

Xbee modülünü kullanarak. Modülümüzü aracın ana kartı olarak kullanacağımız arduino 

mega kartımıza bağlayarak pitle araç arasında ki haberleşmeyi sağlayacağız. 

        Telemetri sisteminde önemli olan aracın pitle kesintisiz haberleşmesi ve bilginin hata 

payının mümkün olduğu kadar az hatayla iletilmesidir. Biz de yaptığımız denemelerde en 

doğru haberleşmenin Xbee modülü ile olduğunu fark ettik. Kodun derlenmesini ve 

mikrodenetleyici kartı fazla zorlamaması için telemetri de kullanacağımız ana kontrol kartı 

ile CANBUS haberleşme sistemini ayrı bir baskı devrelerde düzenleyip, Arıza Tespit 

Sistemi, Sürücüye bilgilerin iletilmesi, İzleme merkezine bilgilerin iletilmesi olarak 3 ana 

fonksiyonu tek kart üzerinde gerçekleştirerek araç kontrol sistemini yerli olarak yaptık. 

• 2 adet Xbee modülü 

 

• Pitte görüntüleme için led ekran 
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• Arduino mega kartı 

 

      Xbee modüllerinden birini verici bir diğerini alıcı yaparak vermiş olduğumuz verileri 

hem kayıt altında tutup aynı zamanda bu verileri ekranda da görüntüleyerek anlık olarak 

araç verilerini görebiliyoruz. 

11.2. Arıza Tespit Sistemi 

 

Sistemin amacı aracın farları, korna veya silecek kısmında oluşan arızaları acs712 

akım sensörü yardımıyla tespit edip; bu arızanın sürücüye yansıtılmasıdır. ACS712 

sensörlerini far, silecek ve kornanın girişinin hemen önüne bağlayıp sensörün Vcout   

çıkışını arduino mega kartımızın digital pinlerine bağlayarak akım geçtinde uyarı vermeyip 

akım geçmediğinde uyarı vericek şekilde kodlayarak kullanacağız. 

• Acs712 akım sensörü 
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11.3. Araç İçi Haberleşme 

 

Araç içinde ki haberleşmenin canbus haberleşme modülü üzerinden yapılarak araç içi 

haberleşmenin en etkin ve tasarruflu şekilde yapılması amaçlanmaktadır. Sistem 3 adet arduino 

uno ve 3 adet canbus modülü ile çalışıyor olmakta olup. CANBUS ın haberleşme protokolünde 

slave-slave olduğu için haberleşmede ön ile arka arasında haberleşmeyi sağlayan modüller aracın 

far, korna ve sileceğini çalıştırıp kapatmaktadır. Bu modüllerin göndermiş olduğu anahtarlama 

sinyalini ise kendi bastığımız devre kartında anahtarlayarak aracın far, korna ve sileceğini 

çalıştırıyoruz.  Baskı devreleri ve mikrodenetleyicilerle yazılımı bitirip denedik ve çalışıyor aşağıda 

test aşamasından bir fotoğraf koyuyorum. 

 

11.4. Baskı Devre Kartları 
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11.5. Telemetri Kartı Baskı Devre Çizimi 

 

 

                                  Şekil 11.1 Ön Taraf Alıcı Baskı Devresi     Şekil 11.2. Verici Devresi 
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Şekil 11.3. Alıcı Arka Taraf Baskı Devresi 

 

 

Şekil 11.4. CANBUS Modülü                                    Şekil 11.5 Arduino UNO 

 

11.6. Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi 

 

 Araç hızı, batarya hücrelerinin sıcaklıkları ve gerilimleri, motor sıcaklıkları, 

gerilimleri, kalan enerji miktarı verilerinin AKS ekranı sayesinde kullanıcıya bildirilmesidir. 

Araç içi ekranda gösterilicek veriler anakarttan pitte ki ekrana aktarılan verilerin 

aynısıdır. Bu veriler Rf modülüyle pitte ki ekrana aktarılırken aynı zamanda araç içi ekrana 

da aktarılmaktadır.  

Biz AKS’nin yerli sayılması için Araç İçi Haberleşme, Arıza Tespit Sistemi ve Araç 

Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesini tek anakart üzerinde. Araç İçi 

Haberleşmeyi ise canbus modülünün daha verimli kullanımı sebebiyle başka kart 

üzerinden yapmaya karar verdik.  
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Araç içinde ki verileri farklı sensörlerle almaktayız. Bunlara örnek vermek gerekirse 

termokulp sıcaklık sensörü, bir çok yerde hall effect sensörler ve akım sensörü acs712 ile 

verileri elde ediyoruz. 

 

Şekil 11.6. Termokulp Sıcaklık Ölçüm Modülü 

 

SİSTEM ALGORİTMASI 
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Şekil 11.7. SİSTEM ALGORİTMASI 

 

 

Şekil 11.8. Telemetri Kartı Üretilmiş Hali 
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12. İzolasyon İzleme Cihazı 

13. Direksiyon Sistemi (Opsiyonel) 

 

 

 

Şekil 13.2. Ön Düzen CAD Çizimi 

 

Şekil 13.1. Direksiyon Mekanizması CAD Çizimi 
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Şekil 13.3. Sol Ön Düzen CAD Çizimi 

 

Şekil 13.4. Ön Düzen 
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               Şekil 13.5. Üretilen Parçalar      

Şaseye bağlanan kısımlar sabitlenerek ön ve arka düzende oluşan gerilmeler 

incelenmiştir. Analiz yapılırken şase çizimlerden çıkarılarak ön-arka düzen hareketleri 

kısıtlanmıştır. 

 

Şekil 13.6. Sabit Yüzeyler 
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a) Aracımızın ön düzen geometrisinin açı ve mesafe değerleri 

Şekil 13.7’de verilen iç teker dönme açıları formülde yerine konarak ilk olarak R1 değerleri 

bulunmuştur. Daha sonra bulunan R1 değerleri ikinci formülde yerine konarak dış teker 

dönme açıları hesaplanmıştır ve iç-dış teker dönme açılarına göre grafik oluşturulmuştur. 

(Şekil 13.9). Ortaya çıkan grafik şekil 13.8’deki w/l = 0.7 değerleriyle karşılaştırıp yakın 

değerler bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

b) Direksiyon oranının hesaplanması 

Şekil 13.7. Ackerman Prensibi 

Şekil 13.8. Ackerman Hesaplamaları (w/l) 
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c) Bisiklet modeline ve dış tekerlek merkezine göre dönüş yarıçapının hesaplanması 
d) Ackerman prensibine ve fiili duruma göre iç ve dış dönüş açılarının alması gereken 

değerleri gösterin 

 

e) Teorik ve gerçek durum için aynı grafikte direksiyon açısına göre iç tekerlek ve dış 

tekerlek dönüş açılarını çiziniz. Adams Programı teorik değerleri hesaplamak için 

kullanılabilir. Ek olarak, direksiyon simidinin en büyük direksiyon açısına göre 

tekerleklerin maksimum dönüş açıları grafikte gösterilmelidir. Grafik, hem sola hem 

de sağa dönüş açılarını içermelidir. 

f) Direksiyon simidi en az 180 derece (90'dan sola, 90'dan sağa) 

dönebilmelidir.Tekerleklerin dönüşü sırasında, tekerlekler ile gövde veya araç 

üzerindeki herhangi bir parça arasında en az 1 cm boşluk olmalıdır.  

.Çizelge 13.1. İç Teker Dış Teker Dönme Açıları 

 

Şekil 13.9. Ackerman Hesaplamaları Grafiği 
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Direksiyon Simidi Sürücünün gereken açıda ve yönde direksiyon simidini çevirmesiyle 

istenilen yönde ve açıda tekerleklerin dönmesini sağladığı ve yol durumu hakkında 

önsezi oluşturacak bilgiyi aldığı ilk hareket noktasıdır. Direksiyon miline bağlıdır. 

 

Şekil 13.10. Direksiyon Simidi 

Cad Dosyaları aşağıdaki linkte verilmiştir. 

https://sendgb.com/08McNLylWdh 

14. Kapı Mekanizması (Opsiyonel) 

 

a) Kapı sistemindeki her bir parçanın 3 boyutlu modeli ve aynı zamanda komple 

sistemin montaj modeli de olmalıdır. 3 boyutlu modeller stp uzantılı olarak teslim 

edilmelidir.   

https://sendgb.com/08McNLylWdh 

 

b) Kapı geometrisine ve fiziksel özelliklerine göre menteşe yerlerinin tayini ve 

boyutlarının belirlenmesine yönelik hesaplamalar veya analizler  

c) Kapının aşağıdaki isterleri karşıladığına dair rapor. 

 

15. Mekanik Detaylar (Zorunlu) 

 

https://sendgb.com/08McNLylWdh
https://sendgb.com/08McNLylWdh
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15.1. Teknik Çizimler 

 

 

Şekil 15.2. Şasi Teknik Resmi 

Şekil 15.1. Kalıp Teknik Resmi 
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15.2. Mukavemet Analizi  

 

 

 

Şekil 15.3. Şasi 

15.3. Sonlu Eleman Analiz Sonuçları  

Sonlu elemanlar analizinde Ansys R19.2 programı kullanıldı. Malzeme olarak 

AA6063 serisi kullanıldı, AA 6063 malzemesinin mekanik özellikleri girildikten sonra 

parçaya tanımlanmıştır. Şase kütlesi 12,563 kg ölçülmüştür. Çözüm ağı (MESH) 

oluşturulduktan sonra parçaya gelen eksenel kuvvetlerin değerleri girilmiştir. 

Hesaplama işlemi için çözüm ağacından toplam deformasyon, eşdeğer gerilme, 

emniyet katsayısı ve oluşacak tepki kuvvetleri ölçülmüştür. 
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Şekil 15.4. Şasiye Etki Eden Kuvvetler 

 

Şasi analizlerine başlarken mesnetleme işlemini aracın ön ve arka teker bağlantı 

yerlerinden yapıldı. Şasenin toplam ağırlığı ile birlikte şase üzerine montelenen aracın 

bataryası, direksiyon parçaları, koltuk sacı, koltuklar, rollbar, kabuk ve elektrik aksamının 

oluşturabileceği ağırlıklar değerlendirilerek, oluşacak kuvvetlerin merkezleri belirlenmiştir. 

Belirlenen merkezlere oluşacak kuvvet değerleri girilmiştir. Şasiye etki eden kuvvetler 

toplamda 3623N’dur. (Şekil 15.4.) 
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Şekil 15.5. Analiz Sonucu Toplam Deformasyon 

Çözüm için gerekli değerler ve bilgilendirmeler girildikten sonra çözüm işlemi 

başlamıştır. Çözüm sonucunda toplam deformasyon max. 1,5178mm min. 0 mm olarak 

hesaplanmıştır (Şekil 15.6). Oluşan ortalama toplam deformasyon ise 0,53mm olmuştur. 

 

Şekil 15.6. Max – Min Deformasyon 
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Şekil 15.7. Analiz Sonucu Eşdeğer Gerilme 

 

Analiz sonucunda eş değer gerilme sonuçları bulunmuştur max. 243,14MPa min. 

0,05MPa gerilme değerleri oluşmaktadır (Şekil 15.7). Şasinin sonlu elemanlar analizinde 

mesnetleme yapılan bölgede abartı sonuçlar çıkmaktadır. Bu sonuçlar analizi yapılan 

şasinin mesnetleme bölgesindeki küçük mesh sayılarından kaynaklandığı için dikkate 

alınan değerler değildir. Ortalama gerilme ise 4,77MPa’dır. AA6063 serisi için bu değer 

emniyetli olarak değerlendirilir. 

 

Şekil 15.8. Analizler Sonucu Emniyet Faktörü 
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Şekil 15.9. Analizler Sonucu Max-Min Gerilme 

 

Şekil 15.10. Analizler Sonucu Şasinin Tepki Kuvveti 

 

Belirtilen yükleme durumunda şasiye Y ekseninde uyguladığımız (Şekil15.10) 

3623N’luk kuvvetten doğan tepki kuvveti toplam 3502N minimum toplam 3502N’ dur. 

15.4. Yorulma Hesaplamaları  

Sonlu elemanlar analizinde teorik olarak hesaplanan yorulma analizinde şasinin 

yorulma ömrü, yorulma emniyet faktörü sonuçları hesaplanmıştır. Yorulma analizinde 

AA6063’ün malzeme özellikleri dikkate alındığında AA6063’ün sünek malzeme olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu doğrultuda Gerber hasar kriteri sünek malzemeler için daha uygun bir 

kriterdir. Goodman ve Soderberg hasar kriterleri gevrek malzemeler için uygun olan kriter 

olduğu için AA6063 analizinde kullanılmamıştır. Yorulma mukavemet faktörü(kf) 0.8 
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hesaplandı ve bu değer Shingley’in Makine Mühendisliğinde Tasarım kitabından 

yararlanılarak hesaplanmıştır. Yorulma sınırını etkileyen başlıca faktörler bulunmaktadır 

bunların en önemlileri aşağıdaki gibidir;  

• Parça büyüklüğünün etkisi 

• Yüzey kalitesi  

• Çentik etkisi  

• Sıcaklık etkisi  

• Güvenilirlik faktörü  

• Darbe etkisi…  

Hesaplama açısından yukarıdaki ilk üç madde zorunludur. Diğerleri ise 

uygulamaya bağlı olarak dikkate alınabilir. 

15.5. Yorulma-Ömür Analizi 

 

Şekil 15.11. Analizler Sonucu Şasinin Yorulma Ömrü 

 

Hesaplama sonucunda şasinin ortalama yorulma analizi 108 cycles 

hesaplanmıştır. Bu değer yapılan araştırmalar sonucunda sonsuz ömür aralığında 

bulunmaktadır. Bu değeri doğal şartlar etkilediği için artma veya azalma durumu 

gözlenebilir. 
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15.6. Yorulma Güvenilirlik Faktörü 

 

Şekil 15.12. Analizler Sonucu Şasinin Yorulma Güvenilirlik Faktörü 

 

Analiz koşullarında yapılan mesh hatalarından kaynaklı noktasal kusurlar 

oluşmaktadır. Bu değerler eşliğinde ortalama yorulma güvenilirlik faktörü 12,549 

çıkmaktadır. 

 

Alüminyum alaşımlarında yorulma sınırı etkisinin önemi yoktur. Gerilme ne kadar 

azaltılırsa azaltılsın malzeme belli bir gerilme değerinden sonra hasara uğramaktadır. 

Yorulmada nihai hasar, malzeme içinde oluşan küçük mikro çatlakların değişken 

zorlamalar neticesinde zamanla büyüyerek ortaya çıkmaktadır. Yorulma konusundaki ilk 

araştırmalar 1866 yılında Agust Wöhler tarafından yapılmıştır bu araştırmada vagonların 

aksları kullanılmıştır. Wöhler eğrileri belirli bir ortalama gerilme için, gerilme genliği ile yük 

tekrar sayısı arasında çizilmiştir (Şekil 15.12). 
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Tablo 15.1. Alüminyum İçin Wöhler Eğrisi 

 

Tablo 15.2. Alüminyum İçin Wöhler Eğrisi Detaylı Gösterimi 

 

• Wöhler eğrisinde zaman mukavemeti bölgesinde ömür zamanla sınırlıdır.  

• Belirli bir noktadan sonra şekilde gösterilen σD değeri aşılmadığı taktirde malzemenin 

teorik olarak sonsuz ömre sahip olduğu söylenir.  
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• Bu gerilme değeri yorulma sınırı olarak adlandırlır.  

• Bu ifadelerin Wöhler eğrilerinin çıkarıldığı deney numuneleri için geçerli olduğu 

unutulmamalıdır.  

• Wöhler eğrisi logaritmik skalada çizilirse daha kolay hale gelmektedir (Tablo 15.3.) 

 

Tablo 15.3. Alüminyum İçin Wöhler Eğrisi Logaritmik Gösterim 

 

Teknofest 2021 elektromobil araç tasarımı yarışması kapsamında üretecek 

olduğumuz Ebabil-3 araç için belirtilen kısıtlamalar göz önüne alınarak verimlilik ve 

maliyet için hedeflenen şasi malzemesi Alüminyum 5052 (Alloy 5052) serisi 

belirlenmiştir. Ebabil-3 araç için kısıtlamalar dahilinde araç şasi tasarım ölçüleri 

belirtilen tablodaki gibidir; 

Tablo 15.4. Ebabil – 3 Araç Şasi Ölçüleri 

 

 Ölçü Malzeme  Açıklama 

Uzunluk  2258 mm  Alloy 6063 - 

Genişlik (Arka 

düzen) 

1200 mm Alloy 6063 - 

Genişlik (ön düzen) 900 mm  Alloy 6063 - 

Genişlik (kapı için) 1200 mm  Alloy 6063 - 
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15.7. Şasilerde Kullanılan Alüminyum Serileri  

Hafiflik ve sağlamlık açısından en önemli bir materyal olan alüminyum malzmeler 

araç şasileri için oldukça öneme sahiptir. Bu alüminyum serilerinin kullanım amacı, maliyet 

ve mukavemet açısından farklı türleri vardır.  

 

Şekil 15.13. AA6063 30*50*2mm Profil 

                                     

15.7.1. Alüminyum 6063 

 Alüminyum ekstrüzyon endüstrisinde en çok kullanılan malzemelerden birisi  

olan AA 6063 alaşımı, ısıl işlem ile sertleştirilen alüminyum alaşımları 

grubundandır.  

Biçimlenebilme kabiliyeti yüksek olan, ısıl işlem ile mekanik değerleri önemli ölçüde  

arttırılabilen bu alaşım, genel olarak bir Al-Si-Mg alaşımıdır. 

6063 serisi alaşımlı alüminyum genelde piyasada yapı sistemlerinde  

kullanılmaktadır. Genellikle; doğrama yöntemlerinde, alüminyum cephelerde, striktüel  

bina kaplamalarında, sky light vb. çatı kaplamalarında görülebilmektedir. 6063 serisi  
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alaşımlı alüminyum kabul edilebilir seviyede yüksek gerilme özelliklerine sahiptir. 

6063 serisi aliminyumu projemizin şaseleri için kullanılmıştır. 

6063 alaşım aynı zamanda korozyona yüksek dayanımı ile de öne çıkmaktadır.  

Alüminyum boru ve kırık açılı işlemler ya da çekilen alüminyum profillerde bükülme  

yerleri oldukça kare köşelere sahiptir. 

AA 6063 alaşımının kimyasal bileşimi Tablo 3.2 ve Mekanik özellikleri Tablo  

3.3 de gösterilmiştir. 

Si 0.20-0.60 % Cr 0.10 % max 

Mg 0.45-0.90 % Cu 0.10 % max 

Fe 0.35 % max Mn 0.10 % max 

Ti 0.10 % max Diğer Her biri 0.05% 

   Toplam 0.15% max 

Tablo 15.5. 6063 Serisi Kimyasal Özellikleri 

 

Tablo 15.6. AA6063 Mekanik özellikler 

15.8. Dış Kabuk Üretimi  

Tasarım ekibimiz kabuk tasarımı için gerekli ön planlama ve üretilebilirlik 

açısından uygun tasarımı belirledikten sonra tasarımlar tamamlanmıştır. Tasarımı 
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yapılan kabuk için Fusion 360 programı kullanılmıştır. Kabuk ve aracın diğer 

aksamlarını montajlamak için Solidworks programı kullanıldıktan sonra araç için akış 

ve mekanik analizleri yapılmıştır. Analiz için Ansys programı kullanılmıştır. Analiz 

sonucunda aracın aerodinamiğini en iyi seviyeye getirmek için tasarımda değişiklikler 

yapılıp aracın en uygun tasarımı ortaya çıkartılmıştır.  

 

Şekil 15.14. Dış Kabuk Tasarımı 

Dış kabuk kalıbının üretimi router makinesi üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Fusion 360 programında tasarlanan kabuğun üretime uygun olarak erkek kalıbı 

çıkartılmıştır. Çıkartılan kalıp üzerinde draft analizleri yapılmıştır. Kalıbın router 

makinesinden çıkarılması için draft analizlerine uygun olarak parçalara ayrılmıştır. 

 

Şekil 15.15. Erkek Kalıp 
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Şekil 15.16. Kalıpların Bölünmüş Hali 

 

Şekil 15.17. Draft Analizleri Sonucu 

Router makinesinde mdf veya strafor malzeme kullanılarak kalıp üretilecektir. 

Üretilecek kalıp üzerine karbon fiber ve cam fiber malzemeler yatırma tekniği kullanılarak 

epoksiyle sertleştirilecektir.  
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Aracın kabuk hariç üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen araç şekil 15.18’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 15.18. 

Cad Dosyaları aşağıdaki linkte verilmiştir. 

https://sendgb.com/08McNLylWdh 

 

15.9. Maliyet Hesabı  

 

Router Makinesi kullanılarak 

oluşturulacak kalıbın maliyeti 

25750 ₺ 

EPOKSİ + KÜRLEŞTİRİCİ 
 

L160/H160 

5.878,20 ₺ 
 

KARBON FİBER KUMAŞ 
 

2410 ₺ 

 

16. Yakıt Pili (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; 

hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

Bu başlık Hidromobil araçlar için geçerlidir, biz elektromobil araç kategorisinde 

yarışmaya katılıyoruz. 

https://sendgb.com/08McNLylWdh
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17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

18. Araç Elektrik Şeması (Zorunlu) 

19. Orijinal Tasarım (Opsiyonel)  

20.  Alınan Malzemelerin Faturaları ve Bazı Malzemelerin Fotoğrafları 

 

 

sendgb.com/pLNWFzEqJ8g 
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