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1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 2770 mm 

Genişlik mm 1320 mm 

Yükseklik Mm 1130 mm 

Şasi Malzeme 6063 Seri Alüminyum  

Kabuk Malzeme 245 g/m2 3K Twill 
Karbon Kumaş 

Fren sistemi Hidrolik disk, ön, 
arka, el freni 

Hidrolik disk, ön, arka 
ve el freni. 

Motor Tip  BLDC HUB  

Motor sürücüsü Kendi tassarımları, 
hazır ürün 

Kendi tasarımımız  

Motor gücü kW 3 

Motor verimliliği % 94 

Elektrik makinesi ağırlığı kg 11,75 

Batarya type Lityum İyon 

Batarya paketi nominal gerilimi V 88.8 

Batarya paketi kapasitesi Ah 36 

Batarya paketi maksimum 
gerilimi 

V 100.8 

Batarya paketi enerjisi Wh 3196 

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://m.youtube.com/watch?v=dHb9_HKXAW4&feature=youtu.be 

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 (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır 

ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Gerekli dosyaların rar linki: https://easyupload.io/l2nbru 

Tasarıma başlanabilmesi için motor türü, gücü, momenti, hızı ve gerilimi belirlenmelidir. 

Ağırlık önemli bir parametredir ve ağırlığı azaltmak, aynı zamanda da verimi arttırmak 

amacı ile sabit mıknatıslı doğru akım motoru seçilmiştir. Araca kolay montaj edilebilmesi 

için de dış rotorlu yapı ile devam edilecektir. İsterlerin belirlenmesi için kullanılacak 

parametreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir: 

Araca Etkiyen Toplam Ağırlık (Araç + 
Sürücü) 

150+50 = 200 kg 

Araç Hızı 
50 km/saat (13,9 m/saniye) (Düzlük) 

15 km/saat (4,16 m/saniye) (10° Eğim Durumu) 

Araç İvmelenmesi 0,5 m/s2 

Teker Çapı 
~570 mm  

(90/90-R16 Tip Lastik için hesaplanmıştır.) 

 

Intercity İstanbul Park pisti yaklaşık 5,338 km’dir. Yarış boyunca pistin 7 kez turlanacağı 

ve azami sürenin 60 dakika olduğu düşünülerek aracın ortalama hızının 37,366 km/saat 

olması gerektiği öngörülmüştür. Pistte eğimli noktalarda hız azalacak, düzlüklerde ise hız 

artacaktır. Bu kriterler göz önünde bulundurularak ortalama hızın tutturulması için araç 

hızı düzlükte 50 km/saat olacak şekilde motor hesaplamaları yapılacaktır. Pistteki en 

yüksek boyuna eğim %8.145’tir ve hesaplamalarda güvenlik katsayısı da düşünülerek 

%10 eğimli kısımlarda hız 15 km/saat olarak hesaba katılacaktır. 

Aracın hareketi için üzerine etki eden kuvvetlerin belirlenmesi ve bu kuvvetlerin bileşkesi 

üzerinden hareket edilmesi gerekmektedir. Klasik bir araç hareketi sırasında etkiyen 

kuvvetler aşağıdaki şekilde görülebilir. 

 

Şekil 1: Araç Üzerine Etkiyen Kuvvetler (Bileşke / Yuvarlanma Direnci / Sürüklenme Kuvveti) 

Hızlanma (ivmelenme) kuvveti, yuvarlanma direnci, hava sürtünmesi ve sürtünme direnci 

aracı etkiler. İlgili hesaplamalar şu şekilde yapılabilir: 
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 F= Fa+ Ra + Rrl + Rg  

 Fa= m*a  

 
𝑅𝑎 =

1

2
∗  ∗ 𝐶𝐷 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉2 

 

 𝑅𝑟𝑙 = 𝑓𝑟𝑙 ∗ 𝑊  

 
𝑓𝑟𝑙 = 0,01 ∗ (1 +

𝑉

147
 ) 

 

𝑅𝑔 = 𝑊 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝑔  

(𝑅𝑔 için yolun eğimi yoksa ve açı sıfır derece ise bu kuvvet sıfırdır ve yok sayılır, ancak 

eğim olan durumlarda hesaba katılır) 

Burada Fa hızlanma (ivmelenme) kuvvetidir, Ra aerodinamik dirençtir, Rrl yuvarlanma 

direncidir, Rg eğim direncidir, W ağırlıktır (m*g),  akışkanın yoğunluğudur (hava için 1.225 
kg/m3 olarak alınmıştır), 𝐶𝐷 Sürtünme katsayısıdır ve tüm karmaşık bağımlılıkları içerir ve 
genellikle deneysel olarak belirlenir, A, araç ve sürücü yüzey alanlarını içeren bir yüzey 
alanıdır ve V ise aracın hızıdır. θ𝑔, araç ile yol arasındaki eğim açısıdır. Bu denklemler 
üzerinden araca etkiyen kuvvetler aşağıdaki gibidir. 

Fa= m*a = (200) *0,5= 100 Newton 

𝑅𝑎 =
1

2
∗  ∗ 𝐶𝐷 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉2=0,5*1,225* 0,35*2,275* 13,92 =94,2 Newton 

(Eğimsiz Düz Yol İçin) 

𝑅𝑎 =
1

2
∗  ∗ 𝐶𝐷 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉2=0,5*1,225* 0,35*2,275* 4,162 =8,4 Newton (10° Eğimli Yol İçin) 

(Cd: 0,35 olarak alınmıştır.) 

(A: 2,275 m2 Ortalama Yüzey alanı olarak alınmıştır. Bu değer tasarımı yapılan araç 

üzerinden elde edilmiştir.)  

𝑓𝑟𝑙 = 0,01 ∗ (1 +
50

147
 ) = 0,013 (Eğimsiz Düz Yol İçin) 

𝑓𝑟𝑙 = 0,01 ∗ (1 +
15

147
 ) = 0,011 (10° Eğimli Yol İçin) 

𝑅𝑟𝑙 = 0,013 ∗ 200 ∗ 9,81 = 26,3 Newton (Eğimsiz Düz Yol İçin) 

𝑅𝑟𝑙 = 0,011 ∗ 200 ∗ 9,81 = 21,6 Newton (10° Eğimli Yol İçin) 

𝑅𝑔 = 200 ∗ 9,81 ∗ 𝑠𝑖𝑛0 = 0 (Eğimsiz Düz Yol İçin) 

𝑅𝑔 = 200 ∗ 9,81 ∗ 𝑠𝑖𝑛10 = 340,7 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 (10° Eğimli Yol İçin) 

F = Fa+ Ra + Rrl + Rg= 100+94,2+26,3+0=220,5 Newton (Eğimsiz Düz Yol İçin) 
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F = Fa+ Ra + Rrl + Rg= 100+8,4+21,6+340,7= 470,7 Newton (10° Eğimli Yol İçin) 

Eğimsiz ve V=50 km/saat (13,9 m/s) Durumu İçin Toplam Güç İhtiyacı; 

 𝑃𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 𝐹 ∗ 𝑉 = 220,5 ∗ 13,9 = ~3065 𝑊𝑎𝑡𝑡 

10° Eğimli ve V=15 km/saat (4,16 m/s) Durumu İçin Toplam Güç İhtiyacı; 

 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 = 𝐹 ∗ 𝑉 = 470,7 ∗ 4,16 = 1955,2 𝑊𝑎𝑡𝑡 

𝑤𝑚 =
𝑉

𝑟𝑑
=

13,9

0,570
= ~24,4

𝑟𝑎𝑑

𝑠
  (Eğimsiz Düz Yol İçin)    

𝑤𝑚 =
𝑉

𝑟𝑑
=

4,16

0,570
= ~7,3 

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 (10° Eğimli Yol İçin) 

(𝐵𝑢 𝑒ş𝑖𝑡𝑙𝑖𝑘𝑡𝑒 𝑤𝑚  𝑎ç𝚤𝑠𝑎𝑙 ℎ𝚤𝑧, 𝑟𝑑  𝑖𝑠𝑒 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟 ç𝑎𝑝𝚤𝑑𝚤𝑟) 

Devir, 𝑛 =
13,9∗60

𝜋∗𝑟𝑑
= ~465 𝑟𝑝𝑚 (Eğimsiz Düz Yol İçin) 

Devir, 𝑛 =
4,16∗60

𝜋∗𝑟𝑑
= ~139 𝑟𝑝𝑚 (10° Eğimli Yol İçin) 

Moment, 𝑇 = 9,5488 ∗
3065

465
= ~62,9 𝑁𝑚 (Eğimsiz Düz Yol İçin) 

Moment, 𝑇 = 9,5488 ∗
1955,2

139
= ~134 𝑁𝑚 (10° Eğimli Yol İçin) 

 

Bu elektrikli araç uygulaması için doğrudan tahrikli (HUB) dış rotorlu BLDC motor 

tasarlanacaktır. Hall sensörü kullanılacak ve mıknatıslar NdFeB olacaktır, çünkü bu 

mıknatısın boyutu küçük, ağırlığı hafif, ataleti yüksek, ve güç yoğunluğu ferrit olanlara göre 

daha büyüktür.  

Motor parametreleri ve boyutlandırılması yapılırken birim rotor hacmine düşen moment 

(tork) değerinden faydalanır. 

𝑇𝑅𝑉 =
𝑇

𝜋 ∗ 𝐷2 ∗ 𝐿
4
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Tamamen kapalı ve sınırlandırılmış (bonded) NdFeB mıknatıslı motorlar için TRV değeri 

20 kNm/m^3 olarak seçilmiştir (bu değer elektrik makinaları tasarım kitaplarından ve 

literatür taramasından elde edilmiştir).  

Paket boyunun kutup adımına oranından elde edilen λ değeri, D ve L'yi belirlemek için 

kullanılır. 

λ =
𝐿

𝑝
 

𝑝 =
𝜋 ∗ 𝐷

2𝑝
  

Burada𝑝 kutup adımıdır, D dış çaptır, L paket boyutudur. Genellikle minimum maliyet için 

λ değeri 1,5-2,0 aralığında seçilir; öte yandan aynı değer maksimum verimlilik için 1,4-1,6 

aralığında; ya da iyi bir güç faktörü için 1,0-1,3 aralığında ve son olarak optimize edilmiş 

tasarım için 1,0-1,1 aralığında seçilebilir. Tasarımımızda verim ön planda olduğundan için 

λ= 1,5 olarak seçilmiştir. 

Literatür çalışmaları detaylı olarak incelendiğinde sargı yapısının ve oluk sayısının 

moment yoğunluğu ve verim gibi motor çıkış parametrelerini etkilediği görülmektedir. 

Günümüzde birçok mıknatıslı motor uygulamasında, dağıtık sargılar yerine konsantre 

sargıların kullanıldığı akademik çalışmalar sıklıkla görülmektedir. Konvansiyonel 

dağıtılmış sargı yerine konsantre sargı kullanılmasının temel nedenleri; motorun verimini 

artırmak ve daha kolay bir üretim sağlamaktır. Konsantre sargılı motorların birim 

hacminden alınan moment değeri yüksektir ve aynı zamanda moment dalgalanması da 

düşüktür. Sargı başı uzunlukları da dağıtılmış sargıya göre %33 daha kısadır, bu nedenle 

oluklara yerleştirilen sargı miktarı daha azdır. İletken boylarının kısalması nedeniyle 

iletken direnci azalır ve bakır kayıpları azalır ve bunun sonucunda da motor verimi artar. 

Bu nedenlerle çalışmada konsantre tek diş sargısı kullanılacaktır. Bu tip sargı 

kullanıldığında, aynı sayıda kutup için daha az sayıda oluğa ihtiyaç duyulur. Bu sayede 

motor üretim aşamasında avantaj sağlanmakta ve yuvaların sarılması için daha az zaman 

harcanmaktadır. 

Oluk sayısı ile kutup sayısı arasındaki ilişkiye göre motor akı dağılımlarını ve moment 

yoğunluğunu maksimize etmek için bu iki parametrenin birbirine mümkün olduğunca yakın 

olması gerekmektedir. Faz başına oluk sayısı tek ise, stator sargılarında asimetrik bir 

düzen olacaktır. Bu da dengesiz manyetik kuvvetlerin oluşmasına neden olarak makinede 

gürültü ve titreşimlere neden olur. Faz başına oluk sayısı çift ise motor performans 

açısından en optimum yapıya sahiptir. 

Konsantre sargılı motorlarda, faz (m) ve kutup (p) başına oluk sayısı (Ns) olarak ifade 

edilen Nspp oranı, birden küçük kesirli bir sayıdır. 



 

10 
 

𝑁𝑠𝑝𝑝 =
𝑁𝑠

2𝑝 ∗ 𝑚
 

Ön tasarım sürecinde uygun oluk/kutup kombinasyonunun belirlenmesinde dikkate alınan 

bir diğer kriter de sarım faktörüdür. Hava aralığı elektromanyetik moment değeri, sargı 

faktörü ile ilgilidir. Sargı faktörü, faz sargılarında aktif sargılar olarak ifade edilir. Düşük bir 

temel (1. harmonik) bileşen istenmeyen bir durumdur. Bu durumun motor için arzu edilir 

hale gelmesi için motor sargılarından geçen akımın değeri arttırılmalı veya daha fazla 

sargı sarılmalıdır. Aşağıdaki denklem, sarım faktörünün moment ve temel bileşeni 

arasındaki ilişkiyi gösterir. 

𝑇 = 𝑝. 𝑘𝑤. 𝑁. . 𝐼 

Burada kw sarım faktörü olarak ifade edilir ve aşağıdaki denklem ile hesaplanır; 

𝑘𝑤 = 𝑘𝑝. 𝑘𝑑 . 𝑘𝑠 

Bu denkleme göre sargı faktörü üç temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; dağılım 

faktörü, adım faktörü ve kaykı faktörüdür. Sargı faktörü 0 ile 1 arasında bir değer alır. 

Amacımız olabildiğince 1’e yakın bir sargı faktörü elde etmektir. 

Yukarıda açıklandığı gibi yuva ve kutup sayısı seçimi kriterleri göz önüne alındığında, 

yüksek tork kapasiteli bir motor tasarlamak için dikkate alınması gereken faktörler şu 

şekilde sıralanmıştır: 

• Kutup ve faz başına oluk sayısı, birden az kesirli bir sayı olmalıdır (𝑁𝑠𝑝𝑝 < 1) 

• Faz başına oluk sayısı çift olmalıdır (Ns=2p+2). 

• Sargı faktörü, bire yakın maksimum değerde olmalıdır. 

Farklı sayıda slot ve kutup kombinasyonları için Nspp ve kw değerleri literatürde aşağıda 

verilmiştir. 
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Sargı faktörü kw ve Nspp dikkate alınarak 24 oluk 22 kutup kombinasyonu seçilmiştir.  

1'e yakın bir oluk/kutup değeri, yüksek sargı faktörü sağladığı gibi, tek dişli bir bobinin 

bir kutuptan neredeyse tüm akıyı bağlayacağı anlamına gelir. Oluk/kutup için izin 

verilen en düşük değer 0,5'tir. 

 

Seçilen kombinasyona göre oluk aralıklarındaki bobin açıklığı 1 olacaktır. Motor 

besleme gerilimi 3 faz olarak yapılacaktır. Şimdi boyutlandırma hesaplamasına 

geçebiliriz. 

𝑁𝑠𝑝𝑝 =  
24

22 ∗ 3
= 0,363 

𝑘𝑤 = 0,950 

λ =
𝐿

𝑝
 (1,5 𝑜𝑙𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑒ç𝑖𝑙𝑚𝑖ş𝑡𝑖) 

𝑝 = 𝐿/1,5 =
𝜋 ∗ 𝐷

2𝑝
 (λ = 1,5 için ) 

TRV =
T

π ∗ D2 ∗ L
4

=
T

π ∗ D2 ∗
π ∗ D

2p
∗ 1,5

4

= 20
kNm

m3
 

D = ~0,269 m = 269 mm 

L = 26 mm 

EMF değeri aşağıdaki formülden hesaplanabilir, 

𝐸 =
2𝜋

√2
. 𝑘𝑤 . 𝑤𝑎. 𝑓.  

Burada, 𝑤𝑎 faz başına sarım sayısıdır ve, 
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𝑤𝑎 =
𝐸

2𝜋

√2
. 𝑘𝑤. 𝑤𝑎. 𝑓. 

 

𝑓 =
𝑝. 𝑛

60
 

𝑓 =
11 ∗ 465 ∗ 1,25

60
= 106,5 𝐻𝑧 

Frekans hesabında yüksüz hız nominal hızın 1,25 katı olarak kabul edilir. Besleme gerilimi 

faz akımlarını düşük tutmak için 96V DC (hat) olarak seçildiğinden faz-toprak rms gerilimi, 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
96 − 2

√3. √2
= ~38,37 𝑉𝑜𝑙𝑡 

*Transistor ve diyotlardaki gerilim düşüşünün 1V olduğu varsayılmıştır, ancak 2 daldan 

etkileneceği için 1x2=2 Volt olarak hesaplanmıştır. 

Hava aralığı manyetik akı yoğunluğu 0.85 T olarak seçilirse kutup başına akı, 

 =
2

𝜋
∗ 𝐵𝑔𝑎𝑝 ∗ 𝑝 ∗ 𝐿 =

2

𝜋
∗ 0,85 ∗ 17,3𝑥10−3 ∗ 26𝑥10−3 = 2,43𝑥10−4 𝑊𝑏 

Faz başına sarım sayısı, 

𝑤𝑎 =
38,37

2𝜋

√2
∗ 0,95 ∗ 106,5 ∗ 2,43𝑥10−4

= 112 

Toplam iletken sayısı, 

𝑍 = 2. 𝑚. 𝑤𝑎 = 2 ∗ 3 ∗ 112 = 672 

Oluk başına iletken sayısı, 

𝑧0 =
𝑍

𝑁𝑠
=

672

24
= 28 

 

 

Yukarıdaki tabloya göre akım yoğunluğu J=4,0 A/mm2 olarak seçilmiştir. Motor verimi 

yaklaşık %85 alınırsa faz akımı, 

𝐼𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 =
3065

0,85 ∗ 3 ∗ 38,37
= 38,8 𝐴 
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𝑞𝑐𝑢 =
𝐼𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒

𝐽
=

38,8 

4
= 9,7 𝑚𝑚2 

0,85 mm çapında 16 iletken paralel olarak kullanılacaktır. Daha önce çift kat sarım için 14 

iletkenin bir olukta olacağını hesaplamıştık. Oluk doldurma faktörü %60 olarak seçilmiştir, 

bu nedenle oluk alanı aşağıdaki gibi olacaktır, 

𝐴𝑠𝑙𝑜𝑡 =
9,7 ∗ 14

0,6
= ~232 𝑚𝑚2 

Bu durumda motor oluk adımı, 

0 =
𝜋 ∗ 𝐷

𝑁𝑠
= 32,9𝑚𝑚 

Stator diş ortasındaki manyetik akı yoğunluğu 1,7 Tesla olarak seçilmiştir (diş ortası için 

1,6T ile 1,8T arasında olabilir ve diş altı için 1,8T ile 2,1T arasında olabilir), ve bu değer 

için  diş genişliği aşağıdaki gibi olacaktır (istifleme faktörü kfe= 0,95 olarak seçildi); 

𝑏𝑑 =
0

𝑘𝑓𝑒 . 𝐵𝑡𝑜𝑜𝑡ℎ
∗ 𝐵𝑔𝑎𝑝 =

35,21

0,95 ∗ 1,7
∗ 0,85 = 15,6 𝑚𝑚 

Oluk üst genişliği, 

𝑏0 = 0 − 𝑏𝑑 = 17,28 

Gerekli oluk doldurma alanı için oluk yüksekliği; ( h0/b0 3-5 aralığında olmalıdır), yani; 

ℎ0 = ~51,8 𝑚𝑚 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟. 

Stator boyunduruğu boyutu için boyunduruk manyetik akı yoğunluğu 1,5T olarak seçilir, 

dolayısıyla boyunduruk yüksekliği; 

ℎ𝑏 =
𝑝

2. 𝑘𝑓𝑒 . 𝐵𝑦𝑜𝑘𝑒
∗ 𝐵𝑔𝑎𝑝 =

17,3

2 ∗ 0,95 ∗ 1,5
∗ 0,85 = 5,15 𝑚𝑚 

Maksimum stator iç çapı, 

𝐷𝑖 = 𝐷 − 2ℎ0 − 2ℎ𝑏 = 269 − 2 ∗ 51,8 − 2 ∗ 5,15 = ~154 𝑚𝑚 

Hava aralığı, 

𝛿 = 0,2 + 2√𝐷. 𝐿 = 0,2 + 2√0,269 ∗ 0,026 = 0,367 𝑚𝑚 

 

Mekanik gerilmeler ve üretim şartları dikkate alınarak hava aralığı 1 mm alınmıştır. Bu tip 

motorlarda mıknatıs kalınlığı hava boşluğunun 5 ile 10 katı arasında seçilebilir. Motor gücü 

çok büyük olmadığı için 4 mm mıknatıs kalınlığı seçilmiştir. Ayrıca mıknatıs kucaklaması 

0,75 olarak seçilmiş; rotor boyutu aşağıdaki gibi hesaplanabilir, (Rotor boyunduruğu 

manyetik akı yoğunluğu 1,5 Tesla olarak seçilmiştir), 
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ℎ𝑟𝑏 =
𝑝

2. 𝑘𝑓𝑒 . 𝐵𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟−𝑦𝑜𝑘𝑒
∗ 𝐵𝑔𝑎𝑝 = 11,5 𝑚𝑚 

Motor dış çapı, 

𝐷0 = 𝐷 + 2𝑔 + 2𝑑𝑚𝑎𝑔 + 2ℎ𝑟𝑏 = 269 + 2 ∗ 1 + 2 ∗ 4 + 2 ∗ 11,5 = 302 𝑚𝑚 

Yüksek verimli motorlar için M270-50A veya M250-50A gibi daha kaliteli saclar 

kullanılarak daha düşük kayıplara sahip motorlar elde edilebilir. Bu çalışmada kullanılan 

sac M250-50A’dır. Sacın manyetik karakteristiği aşağıdaki gibidir. 

 

Genel motor boyutları böylece elde edilmiştir. Motora ait sargı şeması da aşağıdaki gibidir.  

 

Şekil 2: Sargı Dağılımı 
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Şekil 3: Sargı Şeması 

Bu noktadan sonra başlangıç dataları oluşturulan motor ANSYS RmXprt & 2D, Altair Flux 

Motor ve MotorCAD yazılımları aracılığı ile analiz edilecektir. Manyetik hesaplamalar 

doğrulanıp termal olarak motorun ısınma ve soğuma performansına değinilecektir. 

Öncelikle Motor Flux Motora tanıtılmış ve ilgili paremetrelere göre analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen iç çap, dış çap verileri ile ilgili kutup oluk kombinasyonları 

arayüze işlenmiştir. 

 

Şekil 4: Flux Motor Üzerinde Kurulan Modelin Radyal Görünümü 
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Şekil 5: Yapısal Datalar 

Daha sonra mıknatıs bilgileri işlenmiş ve mıknatıs kutup yönleri girilmiştir. Böylece 

mıknatıslar N-S olarak kutuplandırılmıştır. 

 

Şekil 6: Mıknatıs Tanımları 
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Şekil 7: Mıknatısların Kutuplarının Atanması 

Elde edilen oluk profili arayüze işlenmiştir. Oluk açıklığı için sargı telinin girebilmesi için 

gerekli açıklıkğın bırakıldığından emin olunmuştur. Oluk alanında etkin sarım için 

kullanabilmek adına keskin köşeler yerine küçük radiuslar verilerek oval yapılar tercih 

edilmiştir. Aynı zamanda bu işlemin manyetik akıların izlediği yol anlamında da 

makinaya katkısı vardır. Kendi üzerinden kapanan halkaların aksine, rotor ve stator 

üzerinden halkalanan ve kutuplanan bir yol oluşmasına katkı sağlar. 

 

Şekil 8: Oluk Geometrisi 
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Şekil 9: Sargı Parametreleri 

Elde edilen sarım hesaplamalarına göre sargı arayüzüne giriş yapılmıştır. Teller bakır 

olarak seçilmiş olup bağlantı grubu yıldız tercih edilmiştir. 16 adet tel 0,85 mm parallel 

parallel olarak kullanılmış ve bu parallel deme tile her bir bobin için 14 sarım yapılmıştır. 

Oluk alanında izolasyon malzemeleri de olduğundan net iletken alanı oranı %46, 

izolasyonlu oluk alanı ise %58.77 olarak bulunmuştur. Hedeflenen değer %60’ a oldukça 

yakındır. 
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Şekil 10: Sargı Analizleri 

 

Şekil 11: Sargı Giriş Çıkışları 
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Şekil 12: Flux Motor Sargıların Radyal Görünümü 

 

Motorda verimliliğe olan katkısı, kolay üretilebilirlik, yüksek sargı faktörü sağlaması gibi 

nedenlerden dolayı konsantrik diş sargı kullanılmıştır. 

Harmonik analizi incelendiğinde çift harmonikler simetrik olduğu için görünmez. 3 ve 

3’ün katları da moment üretimine katkı vermediği için görünmez. 6k-1 katsayılı olanlar 

negatif, 6k+1 olanlar pozitif katkı sağlar. Baskın harmonik 11. Harmonik olarak 

görünmektedir. 

 
Şekil 13: Harmonik Analizi 
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Şekil 14: Harmonik Analiz Değerleri 
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Şekil 15: Oluk Yıldızı 

Oluk yıldızından da görülebileceği gibi bileşke kuvvetler göz önünde bulundurulduğunda 

120°’ye yakın döner alan oluştuğu gözlemlenebilir. 

 

Şekil 16: Malzemeler, Ağırlıklar ve Eylemsizlik Momenti 
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Manyetik kayıpları düşük M250-50A silisli sac kullanılmıştır. Mıknatıs olarak Neodyum 

Mıknatıs (NdFeB) tercih edilmiştir. Bu mıknatısların güç yoğunluğu yüksektir. Motor 

manyetik devre toplam kütlesi yaklaşık 11,75 kg olarak hesaplanmıştır. 

 

Şekil 17: Tutulma Momenti 

Tutulma momenti oldukça düşüktür. Bunu sağlayabilmek adına stator oluklarına 1 oluk 

kaykı öngörülmüştür. Ayrıca oluk kutup kombinasyonu ile bu değer minimize edilmeye 

çalışılmıştır. 

Manyetik akı yoğunlukları ve akı çizgilerinin görülmesi için hem Ansys-Maxwell üzerinde 

hem de Altair-Flux Motor üzerinde analizler yapıp karşılaştırılmıştır. Sonuçlar benzer ve 

tutarlıdır. Ayrıca değerlerin optimize edilmesi için genetik algoritme parametrik modeli 

çalıştırılmıştır. 
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Şekil 18: Manyetik Akı Yoğunluğu Dağılımı (Altair Flux Motor) 

 

Şekil 19: Manyetik Akı Yoğunluğu (Ansys – Maxwell 2D) 
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Şekil 20: Akı Yolları 

 

Şekil 21: Optimizasyon Parametreleri 

Manyetik akı yoğunluklarının doyuma gitmediği rahatça görülebilir. Diş ortaları ve diş 

uçları boyunduruk bölgelerine nazaran daha yoğundur, ancak bu beklenen bir sonuçtur. 
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Bu noktalarda akı yolları daraldığı ve akı çizgileri birbirine yaklaştığı için yoğunluğu 

arttırmaktadır. Ancak Doyum yoktur ve sonuçlar Kabul edilebilir düzeydedir. Diş ortaları 

ortalama manyetik akı yoğunluğu 1,5-1,6 Tesla aralığında değişmekte iken; diş diplerinde 

bu aralık 1,8-1,9 Tesla aralığına çıkabilmektedir. Ancak bunlar kabul edilebilir sınırlar 

içindedir. Konsantrik sargı kullanımı, oluk/kutup oranının 1’e çok yakın olması, sargı 

faktörünün de yine 1’e çok yakın olması hemen hemen 1 mıknatıs ve 1 oluk üzerinden 

kutuplaşmanın sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Akı çizgileri beklendiği üzere rotor ve 

stator üzerinden yollarını tamamlayıp kutuplaşmayı ve dolayısı ile döner alanı 

sağlamaktadır. 

Aşağıda performans çıktılarının özeti verilmiştir. Motor 600 devir/dakika nominel 

çalışmada 58 Nm moment üretmektedir. Faz gerilimleri ve faz akımları hesaplanan ve 

beklenen değerler ile paraleldir. Ana kayıpları bakır ve demir kayıpları oluşur. Motor 

üzerind dahili ya da harici fan bulunmadığı ve rulman kayıpları da olmadığından mekanik 

kayıplar görmezden gelinmiştir. Stator boyunduruğu maksimum manyetik akı yoğunluğu 

1,719 Tesla, Stator dişlerindeki maksimum manyetik akı yoğunluğu 1,915 Tesla olarak 

hesaplanmıştır. Bu değerler uygundur ve doyum yaratmaz. Yine rotor tarafında da 

maksimum rotor boyunduruk manyetik akı yoğunluğu 1,58 Tesla olarak görülmüştür. 

 

Şekil 22: Ana Performans Değerleri 
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Şekil 23: Moment & Akım - Hava Aralığı Akı Yoğunluğu & Mekanik Açı 

Momentin akım grafiği incelendiğinde beklenen performans değerleri elde edilmiştir. Hava 

aralığı manyetik akı yoğunluğu ortalama değeri yaklaşık 0,80-0,85 Tesla aralığındadır ve 

bu beklentimiz ile uyuşmaktadır. 

 

Şekil 24: Verim Haritası (Moment ve Hıza Göre) 
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Verim haritasının moment ve hıza göre incelenmesi farklı yükleme koşulları için motor 

verimliliği hakkında bize bilgi sağlar. Ön gördüğümüz 600 devir ve 3 kW 58 Nm bölgesinde 

elektriksel verim yaklaşık %94,7’dir. Aynı zamanda pistin farklı bölgelerinde ihtiyaç 

duyulacak değişken tork ve hız değerleri için de elde edilen verimlilik haritası çok 

uygundur. 

 

Şekil 25: Faz Akımı Haritası (Moment ve Hıza Göre) 

Motorun farklı yüklenme anları için faz akımlarına ait grafik yukarıdaki gibidir. 600 devir ve 

58 Nm’de yaklaşık 38,8 A akım çemektedir. Moment ihtiyacı azaldığında buna parallel 

akım değeri düşmekte, diğer yandan moment ihtiyacı arttığında akım değeri de buna 

parallel artmaktadır. 
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Şekil 26: Faz Gerilimi Haritası (Moment ve Hıza Göre) 

Faz gerilimlerine baktığımızda, nominal ön görülen çalışma şartları için 37,81V rms 

değeri dikkatimizi çekmektedir ve hesaplar ile uyuşmaktadır. 

 

Şekil 27: Elektriksel Güç Haritası (Moment ve Hıza Göre) 

Elektriksel güç, hız ve moment haritası incelendiğinde motorun nominal koşulların 

üzerinde hızlarda ve momentlerde yüklenebileceği ve daha büyük güçleri kısıtlı 
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periyotlarda sağlayabileceği aşikardır. Ancak termal zorlanmalar göz önünde 

bulundurularak motor nominal değerlerinde sürülecektir. 

 

Şekil 28: Güç Faktörü Haritası (Moment ve Hıza Göre) 

Güç faktörü değeri incelendiğinde yaklaşık 0,9 gibi bir değer karşımıza çıkmaktadır. Bu 

değer 1’e olan yakınlığı ile makuldur ve kabul edilebilir. 

 

Şekil 29: Kayıp Haritası (Moment ve Hıza Göre) 
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Kayıp haritası incelendiğinde artan hız ve artan moment bölgelerinde tüketime bağlı 

olarak kayıpların arttığı da görülmektedir. Kayıpların ana bileşenleri bakır ve demir 

kayıplarıdır. 

Termal analizlerin yapılabilmesi için MotorCAD yazılımı kullanılmıştır. Çevre şartları 

olarak IEC 60034 standardında garanti edilen maksimum çalışma sıcaklığı olan 40 

derece ortak koşulları referans alınmıştır. MotorCad üzerinde oluşturulan geometrinin 

radyal görüntüsü aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 30: MotorCAD Radyal Görünüm 
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Şekil 31: MotorCAD Sıcaklık Haritası 

Termal analiz yapılırken manyetik analizden gelen kayıp değerleri programa girdi olarak 

atanmıştır. Bakır kayıpları ilgili bölgelere, demir kayıpları ilgili bölgelere ayrı ayrı 

tanımlanmıştır. Analiz sonucu oluşan ısı haritası üstteki gibidir. Analiz kararlı-hal durumu 

için yapılmıştır. Tüm geometri dışında rotor ve stator kısımlarına ve oluklara ayrıca sonlu 

elemanlar yöntemi ile analiz yapılmış ve sıcaklık değerleri elde edilmiştir. Analizlerde en 

çok olukların ısındığı gözlemlenmiş olup artış miktarı 50-55 ΔT civarındadır. 40 derece 

ortam sıcaklığında toplam sıcaklık oluklarla yer yer 95-100 °C civarındadır. Onun dışanda 

diğer bölgeler daha serindir. Laminasyon bölgelerinde ortalama 75-80 °C ve rotor 

kısmında ortalama 60-65 °C’lere çıkıldığı görülmüştür. Motor üzerinde F sınıfı 155 °C’e 

dayanıklı (105 ΔT ve 40 °C ortam için uygun) izolasyonlar tercih edilmiş olup elde edilen 

termal veriler kullanılan malzemeler ile uyumludur. 
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-

 

Şekil 32: MotorCAD Radyal Olarak Sıcaklıkların Dağılımı 
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Şekil 33: MotorCAD Rotor Bölgesi Termal Analizi 

Rotor bölgesinde çalıştırdığımız sonlu elemanlar analizi sonucuna göre maksimum 67,0 

°C sıcaklık görünmektedir. Ortam koşulu olarak 40 °C alınmıştır ve yaklaşık 27°C lik 

sıcaklık artışı makuldur. Ayrıca motor üzerindeki bölgelerin sıcaklıklarını ayrı ayrı 

görebildiğimiz tablo aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 34: MotorCAD Bölgesel Sıcaklık Dağılım Değerleri 
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Şekil 35: MotorCAD - Stator Oluğuna Ait Termal Analiz 

Ana ısı kaynağı ve kayıpların büyük bir kısmını oluşturan kısım sargı kısmıdır. Burada 

bakır kayıplarından (I2R ile rantılı olarak) kaynaklı olarak açığa çıkan ısı sargı ortamanı 

ve dolayısı ile motor iç ortamını ısıtmaktadır. Motorun termal yükü uygun olduğu için 

harici ya da dahili bir fan soğutma sistemi yoktur. Fan üzerinden bir soğuma ortamı 

olmadığından termal analizler yeterli görülmüş ekstra CFD (hesaplamalı akışkanlar 

dinamiği analizi) yapılmamıştır. Motor kendi doğal ortamında fansız olarak ısıl yükünü 

hava ortamına aktarmaktadır. Oluk içinde yaklaşık 95-100 °C görülmekle beraber sargı 

başı bölgelerde ufak bölgesel nokalarda 105-110°C’lere rastlanabilmektedir. 

Motor üretim süreçleri ile ilgili teknik resimler ayrıca ek olarak verilmiştir. Üretim 

süreçlerine ait fotoğraflar da yine ek olarak verilmiştir. 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi :  Dış Rotorlu BLDC Motor 

Motor Faz Gerilimi :  
39.2 Volt (rms) / 96 Volt Hat 
Gerilimi 

Motor Gücü :  3 kW 

Motor Devri :  600 devir/dakika 

Motor Ağırlığı :  11,75 kg 

Motor Verimi :  %94 

Motor Ana Boyutları :  
302 mm Çap 26mm Paket 
Boyu 

Stator Boyutu :  
269 mm Dış Çap 154 mm İç 
Çap 26 mm Paket Boyu 
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Rotor Boyutu :  
302 mm Dış Çap, 26 mm 
Paket Boyu 271 mm İç Çap 

Sargı Şeması :  
Konsantrik Diş Sargı, Oluk 
Adımı 1, 3 Fazlı, 1 Olukta 2 
Kat Sargı  

Motor Optimizasyonu :  
Genetik Algoritma ile 
Optimizasyon (Ansys), 
Hyper Study (Altair Flux) 

Manyetik Tasarım ve Analiz 
Modeli 

:  Sonlu Elemanlar Yöntemi 

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli :  Sonlu Elemanlar Yöntemi 

Mekanik Tasarım ve Analiz 
Modeli 

:  Sonlu Elemanlar Yöntemi 

Motor Test Yöntemi ve 
Sonuçları 

:  IEC 60034-2-1 

 

5. Motor Sürücü (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız)  

Motor sürücümüze https://easyupload.io/yg082o sitesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. 

 

5.1.  Devre Tasarımı 

- Motor sürücü devresinin tasarım adımları 

 Tasarım adımları şu şekildedir; 

 Motor ve batarya tasarımına göre uygun gerilim ve akımın sürücü için belirlenmesi. 

 Belirlene akım ve gerilime göre MOSFET, MOSFET sürücü belirlenmesi. 

 Belirlenen MOSFET ve MOSFET sürücülerin varsa eğer Application Sheet, 

Reference Design gibi dokümanların incelenmesi. 

 Belirlenen MOSFET ve MOSFET sürücülerin simülasyonlarının yapılması. 

 Sistem için uygun mikro kontrolcü seçilmesi. 

 Mikro kontrolcü, haberleşme birimleri ve sürücülerin beslenmesi için regülatör 

seçilmesi, 

 Belirlenen elemanalara göre şematik çizimlerin yapılması. 

 Şematik çizimlere göre PCB çizilmesi. 

https://easyupload.io/yg082o
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 Baskı devrelerin üretimi. 

 Baskı devrelerin boş testleri. 

 Baskı devrelerin dizgisi. 

 Baskı devre testleri. 

 

Motor sürücü tasarımında öncelikle gerekli olan akım ve gerilim aralıkları motor tasarımıza 

göre belirlenmiştir. Giriş gerilimi maksimum 120v olacak şekilde maksimum paket gerilimi 

olan 100V için %20 güvenlik payı eklenerek belirlenmiştir. 1 

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

Tasarlanan devre güç katı ve sinyal katı olmak üzere iki kattan oluşmaktadır. Güç katında 

invertör kısmının anahtarlama elemanları bulunmaktadır ve yüksek voltajdır. Sinyal katı 

ise mikrokontrolcü, sürücüleri ve diğer çevresel birimleri içermektedir. 

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

Mosfet olarak Infineon Technologies tarafından üretilen OptiMOS™ serisi 

IPT059N15N3ATMA1 ürün kodlu MOSFET kullanılmıştır. Bu MOSFET 150V drain-source 

gerilimine, 25°C’de 155A, 100°C’de 110A sürekli drain akımına, 5.9 mOhm iç dirence ve 

69 nC toplam gate charge’a sahiptir. Mosfet sürücü olarak International Rectifier tarafında 

üretilen IR2110S High And Low Side Driver entegresi kullanılacaktır. Bu entegre; 500V’a 

kadar çalışma gerilimine, gate sürmek için 10-20V gerilim aralığına; 2A source, 2A sink 

akımına, 120ns açılma (ton), 94 ns kapanma (toff) ve 10sn gecikme süresine sahiptir. 

Mikroişlemci olarak STMicroelectronics firması tarafından üretilen STM32F405RGT6 ürün 

kodlu mikroişlemci kullanılmıştır. STM32F405 serisi; 32-bit Cortex®-M4  mimarisine, 168 

MHz saat hızına, 1MB’a kadar flash desteğine, FPU’ya, 2 adet 32 bit advenced-control 

Timer’a, 12 bit ADC’ye ve 2 adet CAN-Bus birimine ek olarak SPI, I2C, USART 

haberleşme birimlerine sahiptir. 

5.2. Kontrol Algoritması 

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

Tasarlanan motor sürücüde kontrol algoritması olarak trapezoidal sürüş yöntemi 

seçilmiştir. Blok şeması aşağıdaki gibidir. Hall sensörleden gelen pozisyon bilginse göre 

3 fazın anahtarlarını uygun şekilde anahtarlamaktadır. 

 

- Kontrol blok şeması şekil 5.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 5.1: https://www.digikey.com/en/articles/how-to-power-and-control-brushless-dc-motors 

adresinden erişilmiştir. 

- Geri besleme sensörleri hakkında bilgiler 

Motorda geri besleme sensörü olarak hall efect sensörü tercih edilmiştir. Ayrıca motor iç 

sıcaklığını gözlemlemek için 3 farklı konuma sıcaklık sensörleri yerleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 5.2 

https://www.digikey.com/en/articles/how-to-power-and-control-brushless-dc-motors
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Şekil 5.2 

 

 

Şekil 5.3 
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Şekil 5.4 

 

Şekil 5.5 
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Şekil 5.6 

5.7. Motor Sürücü Koruması 

- Kısa devre korumasına ilişkin bilgi verilmesi 

Kısa devre koruması için devre girişlerine sigortalar koyulmuştur. Ayrıca mikroişlemci 

tarafında bir timer motorun dönme durumunu akım durumunu kontrol ederek motor 

dönmezken yüksek akım geçerse sistemdeki mosfetleri kapatmaktadır. Mosfetlerin 

kapanma sinyalinden sonra kapmaması durumunda AKS’ye CANBUS üstünde acil durum 

mesajı gönderip kontaktörleri kapatmaktadır.  

- Aşırı sıcaklık korumasına ilişkin bilgi verilmesi 

Motor sürücü üstünde mosfetlerin yakınında olan 3 adet NTC bulunmakta bu NTC’ler 

yazılımda sürekli kontrol edilmekte ve aşırı sıcaklık durumunda uyarı verip sürücüyü 

güvenli bölgede tutmaya çalışmaktadır. Ayrı motorun içinde de 3 adet sıcaklık 

sensörümüz bulunmaktadır aynı yazılım algoritması motorun aşırı ısınmasını da 

engellemektedir. 

- Aşırı akım korumasına ilişkin bilgi verilmesi 

Her fazın çıkışında bir adet shunt direnci bulunmaktadır. Shunt dirençleri ile INA240 

üstünde akım okunup tüm fazların anlık akım bilgisi elde edilmektedir. Akım belirlenen 
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limitlere yaklaştığında şoföre uyarı gitmektedir. Limitler aşıldığında sürücü kendini 

korumaya almak için akımları azaltıcı yönde gaz verisini limitlemektedir. 
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6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Batarya yönetim sistemi (BMS) bir veya daha çok hücreden oluşan batarya paketlerinin 

denetimini ve yönetimini yapan sistemlerdir. Batarya yönetim sistemleri, batarya 

paketlerinin akım, gerilim, sıcaklık vb. değerlerinin ölçümünü yaparak, optimum değerlerin 

dışına çıkıldığında sisteme müdahale eden yapılardır. İTÜ Elektrikli Araç Takımı olarak, 

Batarya yönetim sisteminde hazır ürün kullanmaya karar verdik. Volrad firmasının V-BMS 

yönetici modülünü ve 4 adet V-IQ slave modülünü seçtik. 

 

Şekil 36: V-IQ  Slave Modül 

 

Kullandığımız BMS'te batarya akım ölçümü harici shunt veya 5VDC hall gücü olan hall 

sensörle ölçülür.  24 seri 12 paralel hücreden oluşan bataryamız, kontaktör başına 24 

VDC 15 Watt çıkış ve röle başına 24 VDC 5 Watt çıkış bulunan batarya yönetim sistemiyle 

kontrol edilip denetlenmektedir. Ürünümüzde daha düşük maliyetli ve anlaşılabilir 

olduğundan pasif dengeleme yöntemi kullanılmaktadır. Maksimum voltaj 420V kadar 

ulaşabilirken maksimum batarya akımı 3200A'ya kadar ulaşabilir.  
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Şekil 37: V-BMS Yönetici Modülü 

Hızlı ve kolay olmasını hedeflediğimiz için ürünümüz bir butonla port kontrolü 

yapabilmekte, aynı zamanda otomatik modül algılayıp slave modüller için sabit güç 

kontrolü yapabilmektedir. MODBus RTU protokolü ile Bluetooth, MODBus TCP protokolü 

ile de Wi-Fi bağlantısı yapabilmektedir. Haberleşmeyi sağlamak adına CANBus ile 

batarya gerilimi, batarya akımı, maksimum şarj gerilimi, maksimum şarj akımı, şarj akımı 

yüzdesi, minimum hücre gerilimi, maksimum hücre gerilimi, maksimum hücre sıcaklığı ve 

minimum hücre sıcaklığı gibi veriler alındığı gibi yine CANBus ile şarj durumu da 

algılanabilir. Yapılandırılabilir MODBus portu ile 9600/19200/38400/57600/115200 bps, 8 

veri biti, 2 durdurma biti veya tek/çift pariteli 1 durdurma biti bulunmaktadır. Batarya 

yönetim sisteminde güvenlik özelliklerine ayrıca dikkat etmemiz sebebiyle ürünümüzde 

programlanabilir yük akımı uyarı ve alarm seviyeleri, programlanabilir şarj akımı uyarı ve 

alarm seviyeleri, modül yüksek sıcaklık koruması, iletişim zaman aşımı/hata koruması ve 

kritik hatalar için alarm çıkışı bulunmaktadır. 
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7. Yerleşik Şarj Birimi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

Bu konuda hazır ürün tercih ettik. Grin Tech firmasının Cycle Satiator modelini seçtik.  

Ürün özellikleri tablo 7.1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 7.1 

103

5

100-240VAC 50-60Hz

95%

237x78x48mm

1,06

Maksimum Gerilim (V)

Maksimum Akım (A)

Çalışma Verimi

Ölçüler

Giriş Gerilim Aralığı

Ağırlık (kg)
 

 

 

Şekil 7.1 

 

Şekil 7.2 
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8. Enerji Yönetim Sistemi (EYS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :   

Güç Seviyesi :   

Giriş Gerilim Aralığı :   

Çıkış Gerilim Aralığı :   

Güç Çevrim Verimi :   

PWM Kontrol Entegresi :   

Yarıiletken Güç 
Anahtarları 

: 
  

Koruma Devreleri / 
Elemanları 

: 
  

Baskılı Devre Boyutu :   

9. Batarya Paketleme (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

a) Hücrelerin Özellikleri: 

LGABHG21865

Li[NiMnCo]O2 (H-NMC) / Grafit + SiO

Silindirik

Çap 18

Yükseklik 65

44-45

30

4,2

3.6

2

20

4

3000

240

Şarj -5 - 50

Deşarj -20 - 75

Maksimum deşarj akımı (A)

Geometri

Çalışma 

sıcaklıkları (°C)

Kapasite (mAh)

Enerji yoğunluğu (Wh/kg)

Maksimum gerilim (V)

Minimum gerilim (V)

Maksimum şarj akımı (A)

Nominal gerilim (V)

Hücre Adı

Kimya

Ölçüler (mm)

Kütle (g)

İç direnç (mΩ)

 

b) Paket Özellikleri: 
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24

12

100.8

86.4

48

240

48

36

Seri Bağlı Hücre Sayısı

Paralel Bağlı Hücre Sayısı

Maksimum deşarj akımı (A)

Kapasite (Ah)

Maksimum gerilim (V)

Minimum gerilim (V)

Maksimum şarj akımı (A)

Nominal gerilim (V)

 

c) Paket Malzemesinin Özellikleri: 

2mm 6061 Alüminyum Levha

2.63 g/cm³

23.4 x 10^-6 /K

69 GPa

%43 IACS

270 MPa

310 MPa

207 MPa

0.15

69 GPa

582 °C

170 W/m.K

0.00000399 ohm-cm

Elektriksel Özellikler

Elektriksel Direnç

Akma Dayanımı

Çekme Dayanımı

Kesme Dayanımı

Uzama

Elastisite Modülü

Erime Sıcaklığı

Isıl Genleşme Katsayısı

Elastisite Modülü

Isıl Kapasite

Elektriksel İletkenlik

Isıl Özellikler

Malzeme ismi

Yoğunluk

Mekanik Özellikler

 

d) Batarya Paketinin Isıl Analizleri 

Seçtiğimiz hücremizin her birinin iç direnci 30 mΩ. Bataryamız 12 paralel 24 seri hücreden 

oluştuğundan batarya iç direncimizi (24*30 mΩ) / 12 işleminden 60 mΩ olarak hesapladık. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesinden aldığımız verilere göre İstanbul’un eylül 

ayındaki ortalama en yüksek sıcaklığı 27,5 °C dir. Analizlerimizi yaparken bu verileri baz 

aldık. 

1.Analiz 

Şartlar: 

Yüklenen Isı Gücü Profili: 



 

49 
 

Mekanik analizlerimiz sonucunda aşağıdaki akım profilini hesapladık. 

 

Ardından bu profili I2R formülünden güce çevirip %25 güvenlik payı ekleyerek aşağıdaki 

ısı gücü profilini elde ettik. Ardından paketimize bu ısı gücünü uyguladık. 

 

 

Analiz süresi: 3600 s (1 saat) 

Sonuçlar: 

Ortalama sıcaklık: 31,55 °C 
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Minimum sıcaklık: 27,62 °C 

Maksimum sıcaklık: 33,74 °C 

Giren ve çıkan havanın ortalama entalpi değişimi: 155 W 

Sıcaklık Dağılımları:  
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Akış Dağılımı: 

 

Yorumlarımız: 

Isıl analizlerimizin sonucunun gayet iyi olduğunu gördük ve maksimum yükte nasıl bir 

sonuç alacağımızı görmek adına 2. Analizimizde sabit 150 W yükleyerek sonuçları 

görmeye karar verdik. 

2.Analiz 

Yüklenen Isı Gücü: 150 W 
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Analiz süresi: 3600 s (1 saat) 

Sonuçlar: 

Ortalama sıcaklık: 45,07 °C 

 

Minimum sıcaklık: 27,62 °C 

Maksimum sıcaklık: 33,74 °C 

Giren ve çıkan havanın ortalama entalpi değişimi: 155 W 

Sıcaklık dağılımları: 

 



 

53 
 

 

 

Akış Dağılımı: 

 

Yorumlarımız: 1 saat boyunca planladığımız maksimum akımı çekmemiz halinde dahi 

sıcaklıkların 53 dereceyi geçmediğini gördük ve bunun bizim için yeterli bir soğutma 

performansı olduğuna karar verdik. 

e) Mekanik Tasarımımız 

Hücrelerin birleşimi için piyasada yaygın olarak bulunması ve ihtiyaçlarımızı karşılaması 

sebebi ile geçmeli 18650 pil tutucu (Şekil 1) kullanma kararı aldık. 
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Şekil 1 

288 adet hücreyi en küçük hacme 16*18 şeklinde sığdırabildik ve ona uygun olarak 

aşağıdaki tasarımı  (Şekil 2) yaptık. 

 

Şekil 2 

Batarya kabı için aşağıdaki tasarımı yaptık: 
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Pillerin batarya kabından izolasyonu için mikanit levha kullanmaya karar verdik. Mikanit 

Levha özellikleri: 

2,2

550

150

230

0,3

20 °C 25

400 °C 13

500 °C 10

Yoğunluk (g/cm³)

Maksimum çalışma sıcaklığı (°C)

Çekme Dayanımı (N/mm²)

Termal İletkenlik (W/mK)

Bükme Dayanımı (N/mm²)

Dielektrik gücü (KV/mm)

 

Dış gövde için 2mm 6061 alüminyum levha kullanma kararı aldık. Parçayı lazerde 

kestirip büktürme kararı aldık. Birleşimler için kaynak yerine cıvata tercih ettik. 

Gövdenin açılmış hali: 
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Nikel baraların gövdeden izolasyonu ve bağlantıların yapılması için aşağıdaki parçayı 

tasarladık ve bu parçayı kestamitten üretme kararı aldık. 
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f) Batarya soğutma sistemi 

Bataryamızı soğutmak için hava soğutma tercih ettik. 3 adet emiş 3 adet egzoz fanı 

kullandık. Fan olarak SAVIOR SAD06020M5B modelini tercih ettik. Fan özellikleri:  

60*60*20

42

24

4000

0,12

2,88

22,4

0,186

32,4

Giriş gücü (W)

Statik Basınç (inchH2O)

Ağırlık (g)

Maximum ses seviyesi (dBA)

Ölçüler (mm)

Çalışma Gerilimi (V)

Hız (RPM)

Hava Akışı (CFM)

Giriş akımı (A)

 

 

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 

:   
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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) 

Aracımızda, tasarımı ve üretimi tamamen takımımıza ait olan ön kontrol kartı ve 

arka kontrol kartı olmak üzere iki çeşit control kartı bulunmaktadır. Bu kartlar yıllar 

içinde, takımımızın katıldığı yarışlarda edindiği tecrübe ile geliştirilmiştir. 

11.1 Ön Kontrol Kartı 

Ön kontrol kartı kartı; araç ön panelinde bulunan butonların, fren ve gaz durumunun 

anlık şekilde kontrol edilmesi, sinyallerin, ön farların ve ekranın doğru şekilde 

çalıştırılması, silecek ve kornanın çalışması için gerekli gücün sağlanması ve kontrol 

edilmesi son olarak ise ön panelden elde edilen buton, deadman, fren ve gaz bilgilerinin 

motor sürücüye iletilmesini sağlamaktadır. 

 

  11.1.1 Elektronik Devre Tasarımı 

Kartımızda 12V güç girişi ve devrede bulunan diğer komponentlerin istediği 

gerilim aralıklarını sağlamak için 12V-5V ve 5V-3.3V voltaj regülatörler bulunmaktadır, 

araç içinde bulunan diğer kartlar ile haberleşmek için can bus entegresi, korna ve 

sileceklere giden gücü kontrol etmek için bir adet role sürücü devre, farları ve sinyalleri 

kontrol etmek için L293DD motor sürücü ile oluşturulan far ve sinyal sürücü devre, 

devreyi korumak için diyot ve sigorta son olarak panelde bulunan buton, gaz ve fren 

verisini okumak için girişler bulunmaktadır. Bu raporda önceki raporumuzdaki ekranımız 

değişmiştir. Ekran olarak, Nextion HMI akıllı dokunmatik TFT LCD ekran, mikroişlemci 

olarak STM32F103C8T6 kullanmaktadır. 

Nextion HMI TFT LCD ekranımız; 

- 5.0 Inch boyutundadır. 

- Nextion Editor uygulaması üzerinden kodlanmaktadır. 

- 32MB dahili hafızaya sahiptir. 

- kullanıcı arayüz tasarımının aktarımını SD kart ile sağlamaktadır. 

- 5V gerilim, 1A akım altında çalışmaktadır. 

- 800 × 480 piksel çözünürlüğe sahiptir. 

- iletişim için tek seri port kullanmaktadır, bu sebeple kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 

Nextion Editor program ile oluşturduğumuz ve araç durumunu sürücüye iletmemizi sağlayan 

ekranlarımız şekil 11.1 – şekil 11.4 arasında görünmektedir 
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Şekil 411.1 Giriş ekranı 

 

Şekil 401.2 Ana ekran 

 

Şekil 381.3 izolasyon ekranı 

 

Şekil 391.4 Batarya ekranı 
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11.1.2 Yazılım satır algoritması 

1) RCC, GPIO, EXTI, CAN, TIMER, DMA ve USART/UART blokları konfigüre edilir. 

2) SystemCoreClok güncellemesi ve SysTick konfigüre edilmesi için DelayInit 

fonksiyonu çalıştırılır. 

3) Gerekli röle açılarak silecek ve kornaya güç sağlanır. 

4) Gerekli TIM’lar düzenli olarak kesme yaparak buton, fren ve gaz durumlarını kontrol 

eder olan değişikliklere göre gerekli veriler CAN hattı üzerinden motor sürücü ve arka 

kontrol devresine gönderilir.  

5) Motor sürücü, batarya yönetim sistemi ve arka kontrol kartı tarafından CAN hattı 

üzerinden yollanılan verilen kontrol edilir ve ekrana gerekli bilgiler yazdırılır. 

6) Fren ve gaz durumuna bakarak motor sürücüye geri kazanımlı frenleme verisini CAN 

hattı üzerinden yollar. 

11.1.3 Şematik ve Baskı Devre Tasarımı 

Ön Kontrol devresi için yaptığımız tasarımlar şekil 11.5, şekil 11.6 ve şekil 11.7’de 

görünmektedir. 

Şekil 421.5 Ön kontrol kartı şematiği 
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11.2 Arka Kontrol Kartı 

Arka kontrol kartı; ön Kontrol kartına, motor sürücü devresine, batarya yönetim 

sistemne ve kendisine bağlı olan XBee modülüne güç sağlama ve bu sistemler 

arasındaki haberleşmeyi sağlama görevlerini üstlenir. Arka far ve sinyallerin kontrolünü 

sağlar. Aynı zamanda merkez ile haberleşmeyi sağlar. Bu raporda bahsedilen kart, 

gelişme raporunda gösterilen kartın güncellenmiş bir versiyonudur. Bu versiyonda, 

önceki versiyona ek olarak;  

- RTC (Gerçek Zamanlı Saat) devresi, 

- Micro SD kart konnektörü, 

- Güç çıkışları için bıçak sigorta tutucular, 

- Siren sürücü devre bulunmaktadır. 

11.2.1 Elektronik Devre Tasarımı 

Arka kontrol kartında STM32F103C8T6 mikrodenetleyicisi kullanılmaktadır. Kart 

üzerinde 12V güç girişi bulunmaktadır ve kart üzerindeki elemanların 3.3V-5V aralığında 

çalışması sebebiyle 12V’u 5V’a ve 3.3V’a çevirmek için 5V regülatör ve 3.3V regülatör 

kullanılmaktadır. Kart üzerinde, bağlanacak olan sirenin sürülebilmesi için bir adet siren 

sürücü devre, aynı anda iki adet rölenin sürülebilmesi için iki adet röle sürücü devre, 

aracın arkasındaki far ve sinyallerin sürülebilmesi için L293DD motor sürücüsüyle 

oluşturulan bir far ve sinyal sürücü devre bulunmaktadır. Diğer kartlarda olduğu gibi arka 

kontrol kartında da; diğer kartlar ile arasındaki haberleşmeyi sağlamak için bir adet 

canbus entegresi kullanılmıştır.  

Şekil 431.7 3D çizim 

 

Şekil 441.6 PCB çizimi 
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Bunlara ek olarak; arka kontrol kartının aynı zamanda bir haberleşme kartı olarak da 

kullanılabilmesi amaçlanmıştır. Arka kontrol kartının haberleşme kartı olarak 

kullanılmasıyla: 

- Aracın hızı, 

- Batarya sağlığı, 

- Batarya doluluk oranı, 

- Batarya sıcaklık bilgisi, 

- Batarya ve hücre gerilimleri anlık olarak merkeze iletilecektir. Bu sayede buradan 

okunan veriler yorumlanarak aracın pilotuna anlık olarak geribildirim 

verilebilmektedir. Verilen geribildirimler aracın ekranında gösterilmektedir.  

Arka kontrol kartının merkezle haberleşmeyi sağlayabilmesi için XBee Pro S2B 

modülü tercih edilmiştir. Bu modülün tercih edilmesinde aşağıdaki özellikleri göz önünde 

bulundurulmuştur: 

- Düşük güç tüketimi 

- Yeterli veri gönderme hızı 

- Uzun menzilde veri iletimini sağlayabilmesi 

- Yeterli dokümantasyona sahip olması 

Haberleşmeyi sağlayabilmesi amacıyla arka kontrol kartına; XBee Pro S2B 

modülünün bağlanabilmesi için güç ve haberleşme hatlarının olduğu bir konnektör 

eklenmiştir ve merkeze yollanan verilerle birlikte, verilerin alındığı zamanın da doğru bir 

şekilde iletilebilmesi için 1 adet RTC (gerçek zamanlı saat) devresi eklenmiştir. Aynı 

zamanda bu verilerin anlık olarak kaydının tutulabilmesi için devreye 1 adet microSD 

kart konnektörü eklenmiştir. Kullanılan XBee Pro S2B modülü şekil 11.8’da ve kullanılan 

RTC entegresi şekil 11.9’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 451.8 Xbee 

 

Şekil 461.9 RTC entegresi 
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Son olarak; Uluslararası Efficiency Challenge yarışmasında; motor sürücünün 

veya ön devrenin aşırı akım çekmesi durumunda aracımızın güvenliğinin sağlanabilmesi 

için, bu iki devreye giden güç çıkışlarına bıçak sigorta tutucu konulmuştur. Kolay temin 

edilebilmesi ve otomotiv endüstrisinde sıkça kullanılması sebebiyle, diğer sigorta tipleri 

yerine bıçak sigortanın kullanılması uygun görülmüştür.  

11.2.2 Yazılım Satır Algoritması: 

1-) 1) RCC, GPIO, EXTI, CAN, TIMER, DMA ve USART/UART blokları konfigüre edilir. 

2) SystemCoreClok güncellemesi ve SysTick konfigüre edilmesi için DelayInit 

fonksiyonu çalıştırılır. 

3) Bataryamız güvenlik amacı ile CAN hattı üzerinden veri gelmediği sürece güç vermez. 

Bu sebeple arka kontrol kartı CAN hattına bataryanın açılması için gerekli olan veriyi 

yollar. 

4) Arka kontrol kartı gerekli röleleri açarak araç içinde gücün tüm kartlara gitmesini 

sağlar. 

5) Arka kontrol kartı CAN hattını dinleyerek ön kontrol kartından gelen far ve sinyal 

verisine göre farları ve sinyalleri çalıştırır. 

6) Arka kontrol kartı CAN hattı üzerinden verileri dinler ve gerekli bilgileri aldığı zaman 

bu verileri Xbee üzerinden izleme merkezine iletir bu sayede sürüş sırasında aracın 

durumu dışarıdan takip edilebilir. Yine aynı şekilde Xbee üzerinden izleme merkezine 

gelen veriyi işleyerek CAN hattı üzerinden ön kontrol kartına iletilerek sürücü ile iletişim 

sağlanabilir. 

7) Arka kontrol kartı Can hattı üzerinden gelen acil durum uyarılarında (izolasyon 

kartından kaçak uyarısı) sireni çalıştırarak çevredekileri uyararak insanların güvenliğini 

sağlar. 

8) Arka kontrol kartı düzenli olarak üzerinden geçen verileri okur ve konnektör ile bağlı 

olduğu sd kart modülü ile bir sd karta bu verileri kayıt eder. Bu sayede yarış sonrası 

yarış verileri güvenli şekilde tutulur. 

9) CAN hattında gelen verilere bakarak devrelerden gelen hata kodlarını okur duruma 

göre aracı kapar sorunu Xbee ile izleme merkezine iletir. 

 

 11.2.3 Şematik ve Baskı Devre Tasarımı: 

Ön Kontrol devresi için yaptığımız tasarımlar şekil 11.10, şekil 11.11 ve şekil 11.12’de 

görünmektedir 
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11.3 Kontrol Kartlarının Gerçekleştiriği fonksiyonlar: 

 Ön ve arka kontrol kartı birlikte: Röleler yardımı ile araç içindeki gerilimin nerelere 

gideceğini kontrol ederler ve sigortalar yardımı ile güvenliği sağlarlar, CAN hattı ile araç 

içi haberleşmeyi sağlarlar ve ekran yardımı ile kullanıcıya iletirler, araç verilerini Xbee 

yardımı ile araç dışında bulunan izleme merkezine iletirler. Fren ve Gaz verisini 

taşıyarak motor sürücüye motorun gücünü ayarlamasında ve geri kazanımlı frenleme 

yapmasında yardımcı olurlar. Sürücülerden topladıkları hata kodları sayesinde arıza 

teşhis ederler ve gerektiğinde siren ile çevreyi uyarırlar. 

Şekil 491.10 Arka Kontrol Kartı şematiği 

 

Şekil 471.11 Arka Kontrol Kartı PCB çizimi Şekil 481.12 Arka Kontrol Kartı 3D çizimi 
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12. İzolasyon İzleme Cihazı (Opsiyonel) 

 

A) Devrenin tasarlanma süreci: Takım olarak tasarladığımız ilk izolasyon izleme cihazı 

tasarımımız Zhao, Liu ve Xu tarafından 2017 yılında yazılmış “A Measuring Method 

about the Bus Insulation Resistance of Power Battery Pack” isimli makale temel alınarak  

yapılmıştır (şekil 12.1).  

 İzolasyon izleme cihazları için çok temel olan tasarım S1 ve S2 anahtarları birlikte 

kapalı olduğu ve yalnızca birinin kapalı olduğu durumlarda ölçümler yapılması, bu 

ölçümlerin Kirchhoff akımlar kanunu ile denklemlere dönüştürülerek kaçak dirençlerin 

tahmin edilmesine dayanıyordu. Ancak tasarımın ölçüm hatalarına karşı çok duyarlı 

yapısı, takımımıza farklı bir tasarıma ilerlemiz gerektiğini gösterdi. 

Şekil 502.1 

Şekil 512.2 
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 Ölçüm hatalarına karşı duyarlılığı azaltmak için üstteki tasarıma çok benzeyen Dai, Zhu, 

Huang, Du, Wei tarafından 2018 yılında yazılmış “Insulation Detection Of Electric 

Vehicle Batteries” isimli makale ile geliştirme yaptık (şekil 12.2).  

 Lakin devrenin simülasyonda testlerini yaptığımızda kaçak direncinin çok küçük 

olduğu bazı durumlarda hata oranının çok arttığını tespit ettik. Bunu engellemek için 

devreye bir anahtar daha ekleyerek yaptığımız kontrol sayısını ve doğruluk oranımızı 

arttırdık (şekil 12.3). 

 Dirençlerimizin toplamını 1Meg’den yüksek tutarak ölçüm sırasında direncin 

istenilen değerlerin altına düşmemesini sağladık. 

 Kullandığımız formüller: Bir fark kuvvetlendirici yardımı ile olçüm dirençlerinin 

üzerindeki gerilimi S1 ve S2’nin sırasıyla beraber kapalı olduğu ve teker teker kapalı 

olduğu durumlar için ölçtük. Daha sonra bunlar yardımı ile bataryanın uçları ve şase 

arasındaki gerilimi elde etmiş olduk. 

S1 ve S2 kapalıyken: 

𝑈𝑃1 = 𝑈𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑝1

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑝

𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑝
                    𝑈𝑁1 = 𝑈𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑛1

𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑛

𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑛
 

S2 kapalıyken: 

𝑈𝑃2 = 𝑈𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑝2

𝑅2 + 𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑝

𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑝
                              𝑈𝑁2 = 𝑈𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑛2

𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑛

𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑛
 

S1 kapalıyken: 

Şekil 522.3 
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𝑈𝑃3 = 𝑈𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑝3

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑝

𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑝
                   𝑈𝑁3 = 𝑈𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑛3

𝑅4 + 𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑛

𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑛
 

Bulduğumuz gerilimleri kullanarak yine yukarıdaki 3 kondisyon için kirchhoff 

akımlar yasalarını yazdık. 

 

S1 ve S2 kapalıyken: 

𝑈𝑝1

𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑝 + 𝑅1 + 𝑅2
+  

𝑈𝑝1

𝑅_𝑘𝑎𝑐𝑎𝑘_𝑝
=

𝑈𝑛1

𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑛 + 𝑅3 + 𝑅4
+  

𝑈𝑛1

𝑅_𝑘𝑎𝑐𝑎𝑘_𝑛
 

S2 kapalıyken:  

𝑈𝑝2

𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑝 + 𝑅2
+ 

𝑈𝑝2

𝑅_𝑘𝑎𝑐𝑎𝑘_𝑝
=

𝑈𝑛2

𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑛 + 𝑅3 + 𝑅4
+ 

𝑈𝑛2

𝑅_𝑘𝑎𝑐𝑎𝑘_𝑛
 

S1 kapalıyken: 

  
𝑈𝑝3

𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑝 + 𝑅2
+ 

𝑈𝑝3

𝑅_𝑘𝑎𝑐𝑎𝑘_𝑝
=

𝑈𝑛3

𝑅_𝑜𝑙𝑐𝑢𝑚_𝑛 + 𝑅3 + 𝑅4
+ 

𝑈𝑛3

𝑅_𝑘𝑎𝑐𝑎𝑘_𝑛
 

 

İşlemlerin son parçası olarak yukarıda bulduğumuz denklemleri ikili şekilde 

birleştirerek iki adet R_kacak_p ve iki adet R_kacak_n değeri bulduk (R_olcum dirençleri 

diğer dirençler yanında çok küçük olduğu için yoksaydık). 

                         

 

 

Yukarıda bulduğumuz iki değerin ortalamasını alarak kaçak akımın aktığı direncin 

değerini yüksek bir doğruluk ile bulmuş olduk. 

𝑅_𝑘𝑎𝑐𝑎𝑘_𝑛1 =
2𝑅(𝑈𝑁2𝑈𝑃1 − 𝑈𝑁1𝑈𝑃2)

𝑈𝑃1𝑈𝑃2 + 𝑈𝑁1𝑈𝑃2 − 𝑈𝑁2𝑈𝑃1
 𝑅_𝑘𝑎𝑐𝑎𝑘_𝑝1 =

2𝑅(𝑈𝑁2𝑈𝑃1 − 𝑈𝑁1𝑈𝑃2)

2𝑈𝑁1𝑈𝑃2 − 𝑈𝑁2𝑈𝑃1
 

𝑅_𝑘𝑎𝑐𝑎𝑘_𝑝2 =
2𝑅(𝑈𝑁3𝑈𝑃1 − 𝑈𝑁3𝑈𝑃2)

𝑈𝑃3𝑈𝑁1 − 𝑈𝑁3𝑈𝑃1 − 𝑈𝑁3𝑈𝑁1
 

 

      𝑅_𝑘𝑎𝑐𝑎𝑘_𝑛2 =
2𝑅(𝑈𝑁3𝑈𝑃1 − 𝑈𝑁1𝑈𝑃3)

𝑋
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B) Simulasyon çalışmaları: 

 

Devrenin PCB’sini çizmeden önce Ltspice programı üzerinden gerekli testleri 

yaparak şu bilgiyi edindik: 

Farklı kaçak dirençleri için ölçümler yaparak ölçüm yapacağımız direnç üzerindeki 

gerilim düşümlerine baktık. Ardından bu gerilimleri göz önüne alarak STM32’nin ADC’si 

üzerinden bu gerilimi okumak için 5 kat kuvvetledirmemiz gerektiğine karar verdik. Daha 

sonra piyasa araştırması yaparak düşük akım çekerek gerilimi 5 kat kuvvetlendirecek ve 

bizim için ekonomik olacak bir fark kuvvetlendirici olan INA322’yi fark kuvvetlendiricimiz 

olarak kullanmaya karar verdik. 

C) Baskı devre çalışmaları: 

Şekil 532.4 
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 Devremizin baskı devresini hazırlarken mikroişlemci olarak STM32f103c8t6 

kullandık. Buna ek devreye gerekli gerilim değerlerini sağlamak için voltaj regülatörleri 

ve son olarak devrenin diğer devreler ile haberleşmesini sağlamak için can bus 

entegresi ekledik. Şematiğimiz resim 12.5 PCB çizimimiz resim 12.6 . 

 

Şekil 552.5 

Şekil 542.2 
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D) Test sonuçları:   

V+ - Sasi 

arası gerçek 

direnç 

10000 Ω 20000 Ω 100000 Ω 500000 Ω 1000000 Ω 

V+ - Sasi 

arası 

ölçülen 

direnç  (% 

hata) 

11151 Ω 

( %12 ) 

19860 Ω 

(%7) 

92281 Ω 

(%7) 

468544 Ω 

(%6) 

988350 Ω 

(%11) 

V- - Sasi 

arası gerçek 

direnç 

1000000 Ω 500000 Ω 100000 Ω 20000 Ω 10000 Ω 

V- - Sasi 

arası 

ölçülen 

direnç (% 

hata) 

988314 Ω 

(%11) 

468683 

(%6) 

92285 Ω 

(%7) 

19840 Ω 

(%7) 

11148 Ω 

( %12 ) 

 

  

 

 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 

Entegre 
: - STM32f103C8T6 

Ölçüm Yöntemi : - Paralel direnç ile 

Örnekleme Peryodu : - 2 saniye 

100kΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
: - %7 
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1MΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
: - %11 

Boyutlar (PCB / Kutu) : - 11cm x 5cm 
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13. Direksiyon Sistemi (Opsiyonel) 

Kramer ve pinyon araç tasarımında kullanılan direksiyon sisteminin temel çalışma 
mekanizmasıdır. Direksiyon sistemi için hesaplamalar şu şekildedir: 
 

 
 

Tasarım Parametreleri Değer Birim 

Dingil Açıklığı (w) 1 metre 

İz Genişliği (l) 1,4 metre 

Ağırlık Merkezinin Ön Aksa Uzaklığı (𝜶1) 900 metre 

Ağırlık Merkezinin Arka Aksa Uzaklığı (𝜶2) 500 metre 

İç Teker Dönüş Açısı (𝜹i) 35 derece 

Dış Teker Dönüş Açısı (𝜹o) Hesaplanacaktır. derece 

Ağırlık Merkezinin Dönme Merkezi Eksenine 
Uzaklığı (R1) 

Hesaplanacaktır. metre 

Dönme Merkezi Eğrilik Yarıçapı (R) Hesaplanacaktır. metre 
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Dönme Merkezinin Dış Tekere Göre Eğrilik 
Yarıçapı (R0) 

Hesaplanacaktır. metre 

Direksiyon Oranı (DO) Hesaplanacaktır. - 

Kamber Açısı Hesaplanacaktır. derece 

Aracın Kütlesi (W, Pilot ile birlikte) 130 + 60 = 190 Kilogram 

Aracın Ağırlık Merkezi C noktası - 

Direksiyon Kolunun Uzunluğu 0,91 metre 

Direksiyon Kolunun Çapı (dk) 0,02 metre 

Direksiyon Simidinin Yarıçapı (rs) 0,1447 metre 

Pinyon Dişlinin Çapı (dp) 0,0139 metre 

Direksiyon Simidi Üzerindeki Moment (Md) Hesaplanacaktır. Newton * metre 

Direksiyon Kolu Üzerindeki Moment (Mk) Hesaplanacaktır. Newton * metre 

Direksiyon Yönlendirme Kuvveti (Fd) Hesaplanacaktır. Newton 

Asfalt - Tekerlek Sürtünme Katsayısı (𝛍) 0,6 - 

Yerçekimi İvmesi (g) 9,81 Newton * metre / 
saniye^2 

Tekerlek Ağırlığı (Wt) 4,5 kilogram 

Tekerlek Üzerindeki Yanal Kuvvet (FL) Hesaplanacaktır. Newton 

Tekerlek Üzerindeki Sürtünme Kuvveti (FR) Hesaplanacaktır. Newton 

Reaksiyon Kuvveti (R) Hesaplanacaktır. Newton 

Tekerlek Üzerindeki Reaksiyon Kuvveti (RA) Hesaplanacaktır. Newton 

 

İdeal direksiyon yönlendirme açısını aşmamak üzere iç teker dönüş açısı 35 derece 

alınarak hesaplamalara başlanmıştır. Ackermann prensibine göre yukarıdaki bisiklet 

modelinde görüldüğü üzere aşağıdaki denklemler kullanılarak gerekli değerler 

hesaplanmıştır. 

 

 denkleminden R1 = 3,071 metre bulunur. 
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denkleminden R = 3,62 metre bulunur. 

 

denkleminden 𝜹𝒐 = 26,81 derece bulunur. 

 

olduğundan dış teker merkezine göre dönme merkezinin  

eğrilik yarıçapı  

     Ro = 4.171 metre bulunur. 

  

 

 

Teker çapı 90/90R16 için (16 x 0,0254) + (0,09 x 0,9) = 0,67 metre olmak üzere 

 

(0,67 m) / sin(𝜹𝑖 + 𝜹𝑜) = Ön dingilin yer değiştirmesi ( π x dp x n (pinyonun attığı tur)) 

Dış teker ve iç teker dönüş açısı sağlandığında pinyon dişli 9,4 tur atmaktadır. 

 

Pinyon dişli çapı (dp) / (2 x rs (Direksiyon simidi çapı)) = 21 olduğundan direksiyon 1 tur 

attığında pinyon dişli 21 tur atmaktadır 

 

Bu şekilde direksiyon simidi 1,6 tur atar. Böylece direksiyon oranı 1,6 : 1 bulunur. 

Direksiyon simidi üzerindeki moment, araç durgun haldeyken hesaplanmıştır. Çünkü 
direksiyon yönlendirme kuvveti durgun halde maksimumdur. Bunun da sebebi statik 
sürtünme katsayısının dinamik sürtünme katsayısından büyük olmasıdır. 
 

 
 

Öncelikle tekerlek üzerindeki kuvvetler hesaplanmalıdır. 
 
Tekerlek Üzerindeki Reaksiyon Kuvveti: Arka aksa göre moment dengesi yazılırsa, 
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Reaksiyon kuvveti, R = Wc * g * 𝜶2/ w olmak üzere R = 1525,52 N bulunur. 
Tekerlekler üzerindeki reaksiyon kuvveti RA = R/2  + (tekerin kütlesi * 9,81) olmak üzere  
RA = 806,905 N bulunur. 
 
Tekerlek Üzerindeki Sürtünme Kuvveti:  Şekildeki serbest cisim diyagramında görüldüğü 
üzere, 
 
FR = FL = 𝛍 * RA olmak üzere FR = 484.143 N bulunur. 
 
 
Tekerlek Üzerindeki Yanal Kuvvet: Şekildeki serbest cisim diyagramında görüldüğü 
üzere, 
 
 FR = FL = 𝛍 * RA olmak üzere FL = 484,143’tür. 

 
 
Direksiyon Kolu Üzerindeki Moment (Mk): Direksiyon simidinin rot borusu ile bağlantı 
noktasından moment alınırsa, 
 
FR * 0,5 = 242,1 N.m bulunur. 
 

Direksiyon Simidi Üzerindeki Moment (Md):  

 

 
(İçten görünüş) 

 

 

Rot çubukları üzerinde direksiyon koluna dik ve direksiyon kolu düzleminde iki kuvvet 

bulunmaktadır. 

İlk kuvvet FS1 direksiyon koluna dik kuvvet olmak üzere ve tasarım üzerindeki açı 

kullanılarak; 

FS1 = FR olmak üzere FS1 = 484,143 N bulunur. 

İkinci kuvvet FS2 direksiyon kolu düzleminde olmak üzere ve tasarım üzerindeki açı 

kullanılarak; 

FS2 =   FS1/cos(25)  = 534,2 N bulunur. 

FST =  FS2/cos(20)  = 568.5 N bulunur. 
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Kramer boyunca oluşacak kuvvet ise 

 

FK = FST / cos(20) = 605 N bulunur. 

 

Direksiyon simidi üzerindeki moment pinyon üzerinde oluşacak momente eşittir. Bu 

sebeple, 

 

Md = FK * r olmak üzere Md = 8,5 Nm bulunur. 

 

Direksiyon Yönlendirme Kuvveti (Fd): Direksiyon simidi üzerinde oluşan momentten 
yararlanılarak, 
 
Fd = Md / rs olmak üzere Fd = 58,8 N bulunur. 
 

Camber Açısının Belirlenmesi: 

 

Kamber açısı frenleme ve ivmelenme performanslarını doğrudan etkilemektedir. 

Lastiklere gelecek yükü arttırarak aşınmaya sebep olabilir. Dönüşlerde lastiklerin yol 

tutuşunu maksimize etmek için küçük bir pozitif kamber açısı verilmelidir.  

Kamber açısı = + 1.5  derece seçilmiştir. 

 

14. Kapı Mekanizması (Opsiyonel) 

Kapı modeline Autodesk Fusion 360 programı ile statik gerilme analizi yapılmış ve 
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Analizin asıl amacı menteşelerin kapının ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağını belirtmektir. 
Analizde menteşelere alüminyum malzeme kapıya ise karbon fiber malzeme atanmıştır. 
Kapı menteşelerinin gövdeye sabitlendiğini belirtmek için her bir menteşenin bir yaprağı 
asbit tutulmuştur. Son olarak ağırlık parametresi eklenmiş ve analiz yapılmıştır. 
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Malzemelerin özellikleri dikkate alınarak analiz sonucunda tüm sistemin kritik 
noktalarının menteşeler olduğu görülmüş ve menteşelerdeki güvenlik faktörünün 
minimum 4.463 değerinde alt menteşede olduğu sonucu alınmıştır. Bu değer 
mühendislik uygulamaları için oldukça iyi bir değerdir. 

  

  

Von Mises gerilme değerline bakıldığında en büyük gerilme değerinin alt menteşede 
61.61 MPa büyüklüğünde olduğu görülmektedir. 

  



 

79 
 

  

  

Reaksiyon kuvveti değerleri incelendiğinde en büyük değerin üst menteşenin üst 
bölmesinde 14.74 Newton büyüklüğünde bir kuvvet değeri olduğu görülmektedir. 

 Tüm bu analizkler incelendiğinde kapı ve menteşerin güvenli bir yapı oluşturduğu 
görülmektedir. 

Araçta sağ ve sol tarafda olmak üzere eşit ölçülü iki kapıya sahiptir ve bu kapıların yüzey 
alanları 0.4982 m2 dir. 

Kapılar araç gövdesine iki menteşe ile montajlanmıştır. İki menteşe arası uzaklık 250 
mm olarak belirlenmiştir. 

Kapı ve gövde arası sızdırmazlığı sağlamak amacıyla T şekilli kauçuk fitil kullanılması 
uygun görülmüştür. 

 Seçilen kapı kilidi sayesinde kilitli konumda kapı kolu hareket ettirilse dahi kapı 
açılmamaktadır. 

Kapı kilinidinin yaylı dili sayesinde ek bir kuvvet gerekmeden kapı itilerek kapatılabilr. 

 
 

15. Mekanik Detaylar (Zorunlu) 

a) 
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 b) Mukavemet Analizi 

 

Şekilde görülen mukavemet analizinde;, yuvarlanma kafesinin üst noktası ve alt 
noktası arasında 1kN noktasal yük uygulandığında mavi ok ile gösterilen X ekseni 
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doğrultusunda ön kafeste maksimum deformasyonun 0.5179 milimetre olduğu 
görülmektedir. 

 

Şekilde görülen mukavemet analizinde;, yuvarlanma kafesinin üst noktası ve alt 
noktası arasında 1kN noktasal yük uygulandığında ön kafeste bileşke maksimum 
deformasyonun 0.5273 milimetre olduğu görülmektedir. 

 

Şekilde görülen mukavemet analizinde;, yuvarlanma kafesinin üst noktası ve alt 
noktası arasında 1kN noktasal yük uygulandığında mavi ok ile gösterilen X ekseni 
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doğrultusunda arka kafeste maksimum deformasyonun 0.6361 milimetre olduğu 
görülmektedir. 

 

Şekilde görülen mukavemet analizinde;, yuvarlanma kafesinin üst noktası ve alt 
noktası arasında 1kN noktasal yük uygulandığında arka kafeste bileşke 
maksimum deformasyonun 0.6435 milimetre olduğu görülmektedir. 

Mukavemet analizleri göstermektedir ki; tasarlanan kafes sistemi gerekli regülasyonları 
yaklaşık 100 kilogram büyüklüğünde bir darbeyi güvenle karşılayabilmektedir. Analiz 
sonuçlarında görülen deformasyon değerlerinin tolere edilebilir olduğu kararlaştırılmıştır. 

c) Dış Kabuk Üretimi  

Dış kabuk üretimi Numerics Composites firmasında yaptırılmıştır. Tasarımı kendimizce 
yapılmış olan kabuk tasarımı Fusion 360 programı üzerinden tasarlanmıştır. Ardından 
yapılan draft analizlerle birlikte köpük model çıkarılması işlemine geçilmiştir. Köpük model 
sponsor olan iğrek makina tarafından üretilmiştir. Köpük modek üretimi için bir üretim 
maliyeti harcanmamıştır. Yalnızca lojistik maliyetleri karşılanmıştır. Ardından kalıp 
tasarımı yapılması için köpük model Düzce'ye nakli gerçekleştirilmiştir. Draft analiz 
yaparak modeli tek parça üretilmrsi hedeflenmiştir. Kalıp tek parça olarak hazırlanmış ve 
karbon fiber elle yatırılarak kalıba yerleştirililmiştir  Ardından vakum infüzyon yöntemiyle 
reçine emdirilmiş ve hatasız kabuk dökümü gerçekleştirilmiştir. Reçine kuruduktan sonra 
kenarlardan kaldırılarak kabuk kalıptan çıkarılmıştır. Burada üretim maliyeti yaklaşık 
olarak 25.000 TL olarak hesaplanmıştır. KORDSA firması sponsorluğu karbon fiberleri 
ücretsiz sağlamıştır. Cam elyaf malzemeleri ve işçilik ücretleri ödenerek kabuk hazır hale 
gelmiştir. Ardından üzerinde kesme cam açma gibi işlemleri yapılarak yarış için hazır hale 
gelmiştir. 
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d) Enerji Tüketim Hesabı (30 puan) Takımlar, araçlarının ön alanını, tekerlek 
sürtünmesini ve iç kayıpları hesaba katarak 4000 metrelik düz bir yolu 50 km/h hızla 
tamamlamak için gerekli enerji tüketimini hesaplamalıdır.  

Araç; arka tekerden çekişli, i = 1 çevrim oranına sahip tasarlanarak hesaplamalar 
yapılmıştır. 

Parametre Değer Birim 

Yer Çekimi İvmesi 9,81 m/^2 

Havanın Yoğunluğu (𝛒) 1,22 kg/m^3 

Araç Ağırlığı (Şoför ile birlikte) 130 + 60 = 190 kg 

Sürtünme Katsayısı 0,8 - 

Motor Verimi (𝛈) 0,85 - 

Araç Ön Alan 1,7 m^2 

Yuvarlanma Direnci Katsayısı 0,02 - 

Rüzgar Hızı 2,5 m/s 

Sürüklenim Katsayısı (Cd) 0,35 - 

Tekerlek Yarıçapı (90/90R16) 580 mm 
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Ağırlık Merkezinin Ön Aksa Uzaklığı (l1) 900 mm 

Ağırlık Merkezinin Arka Aksa Uzaklığı (l2) 600 mm 

 
 
 

Araç Hızı: V = 50 x 1000 / 3600 = 13,8 m/s 

Aerodinamik Direnç Kuvveti: Faero = (Cd x 𝛒 x  A x (Va + Vr)^2) / 2 = 96.43 N 

Aracın Toplam Ağırlığı: Wt = 190 x g = 1863.9 N  

Bir Arka Tekerleğe Düşen Yük: Wa =  (Wt x l2) /  2 x (l1 +l2 ) = 372.78 N 

Arka Tekerlekteki Sürtünme Kuvveti: Fxa = Wa x 𝛍 = 298.224 N 

Arka Tekerlekteki Yuvarlanma Direnci: Rxa = Wa x f = 7.4556 N 

Çekiş Kuvveti: Ft = Faero + Rxa = 103.9 N < Fxa 

Çekiş kuvvetinin, arka tekerlekteki sürtünme kuvvetinden düşük olması aracın 
patinaj yapmadan hareket edebileceğini göstermektedir. 

4000 metrelik düz bir yolu 50 km/h ile tamamlamak için gerekli enerji: 

Ft x X = 415.6 KJ 

Takımlar %6 eğimde 50km/h hıza ulaşabilmek için gerekli motor gücünü 
hesaplamak zorundadır  

0,06  = arctan(ϴ) ; ϴ = 3.44 derece 

Aracın ivmesinin 0.5 m/s olduğu kabulü yapılarak; 

Devir sayısı: n =  V x 60 / ( r x 2 x 𝜋 ) = 228 rpm 

%6 eğimde Arka Tekere Düşen Yük: Wa = (Wt x cos(ϴ) x l2) / 2 x (l1 +l2 ) = 
372.2 N 

Arka Tekerlekteki Sürtünme Kuvveti: Fxa = Wa x 𝛍 = 297.7 N 

Arka Tekerlekteki Yuvarlanma Direnci: Rxa = Wa x f = 7.45N 

Çekiş Kuvveti: Ft = ( m x a) + (Rxa) + ( m x g x sinϴ) = 214.3 N olmalıdır. 

Ft < Fxa  

Çekiş kuvvetinin, arka tekerlekteki sürtünme kuvvetinden düşük olması aracın 
patinaj yapmadan hareket edebileceğini göstermektedir. 

Motorun Sağlaması Gereken Moment: Mm = (Ft x r) / ( i x 𝛈 ) = 146.22 Nm 
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Gerekli Güç: P = (Mm x rpm) / 9550 = 3,5 kW 

 
Takımlar 1.5kW gücünde motor ile %6 eğimde en fazla kaç km/h hıza 
ulaşabileceklerini hesaplamak zorundadır. 

Motor Gücü: P = 1,5 kW  

Motorun Sağlayabileceği Moment: Mm = (1,5 x 9550) / (rpm) = 62.9 Nm 

Tekere Aktarılabilecek Moment: M = Mm x i x 𝛈 = 53.5 Nm 

Çekiş Kuvveti: Ft = M / r = 92.1 N 

Ft = Faero + Rxa  +  m x g x sin(ϴ) = 92.1 N 
 

Aerodinamik Direnç Kuvveti: Faero = Ft - Rxa - m x g x sin(ϴ) = (Cd x 𝛒 x A x (Va 
+ Vr)^2) / 2 =  21.47  N 

 
Aracın Ulaşabileceği Maksimum Hız: Va = 5.19  x 3600 / 1000 = 19 km/h 

 
e) Maliyet Hesabı (30 puan) Malzeme listesi ve aracın maliyeti bir tablo ile detaylıca 
sunulmalıdır. 

 

Malzeme İsmi Tutar Açıklama 

1 mm ALMG-5 Kaynak teli (6.5 Kilo) ₺417,00 
 

1-1.2 mm Teflon sppral ₺90,00 
 

M6*28 mm Kontak Meme ₺15,00 
 

3 Adet 30*5 Alüminyum Profil ₺788,83 
 

Alüminyum nakliyesi ₺118,00 
 

2 'şer ader 30*60*2 ve 30*30*2 Alüminyum profil ₺850,00 
 

4 Adet bisiklet Amortisörü ₺180,00 
 

2 Adet bisiklet ön teker bilyası ₺59,00 
 

Kramayer Direksiyon seti ₺885,00 
 

Alüminyum İşçilik (Ali Abi) 
  

Alüminyum İşçilik (Aykan Makine Tuzla) ₺7.080,00 
 

Nakliye (Tuzla) 
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4 Adet Elektrikli Bisiklet Amortisörü (Volta motor) ₺365,00 
 

2 Alüminyum Mil Tutucu ₺64,90 
 

Tork kolu işlenmesi 
  

Total ₺10.912,73 
 

 

f) Fren 
Aracın fren sistemi için hidrolik fren sistemi ve bu sisteme destek sağlamak amacıyla 
rejeneratif elektrik frenleme sistemi uygun görülmüştür. Hidrolik frenleme sisteminin 
getirdiği güçlü frenleme sistemi, rejeneratif elektrikli fren sisteminin sağlayacağı enerji 
dönüşümüyle birleştirilerek ortaya daha verimli bir fren sisteminin çıkması hedeflenmiştir. 
Aracın hidrolik fren sistemi, herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda aracın 
emniyetle durmasını sağlamak amacıyla ön ve arka olmak üzere iki ana fren 
merkezinden oluşan iki devreli hidrolik fren sistemidir. Ön fren merkezinden çıkan 
hidrolik borular aracın ön tarafındaki kaliperlere; arka fren merkezinden çıkan hidrolik 
borular aracın arka tarafındaki kaliperlere bağlanmaktadır. Bu bağlanma ise aracın ön ve 
arka tarafındaki T ara bağlantı elemanı ile sağlanmaktadır. Aracın fren pedalına 
basıldığında dört fren de etkin hale gelmektedir. Kaliperlerin içindeki balatalar hidrolik 
yağ basıncının etkisiyle fren diskini sıkıştırarak aracın yavaşlamasını 
sağlamaktadır.Hidrolik el freni sistemi, arka fren merkezinden çıkan hidrolik fren 
borusunun arasına vana bağlantısı konularak sağlanmıştır. Aracın fren pedalına 
basıldığında arka fren merkezinden çıkan hidrolik fren yağı kaliperlerdeki balataların 
sıkışmasını sağlar ve fren diskine baskı yaparak fren diskinin dönmesini engeller. Bu 
sırada vana kapatılarak hidrolik fren yağının arka fren merkezine dönmesi engellenir ve 
arka fren balataları sıkışmış halde kalarak el freni görevi görür. Fren pedalı serbest 
bırakıldığında aracın emniyetle durgun halde kalması sağlanmış olur.  

Fren Diski, Kaliperi ve Fren Balatası  
Motosikletlerde kullanılan standart fren diski kullanılması planlanmıştır. Parça hazır temin 
edilecektir. Üretim yoluna gidilmeyecektir. Kaliper olarak çift pistonlu motosiklet kaliperi 
kullanılması planlanmıştır. Parça hazır temin edilecektir. Üretim yoluna gidilmeyecektir. 
Seçilen fren kaliperine ve standartlara uygun fren balatası kullanılacaktır. Parça hazır 
temin edilecektir. Üretim yoluna gidilmeyecektir.  

  
Resim 15  
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Fren Merkez Silindirleri  
Tek girişli ve çıkışlı olmak üzere iki adet fren merkez silindiri kullanılması planlanmıştır. 
Fren merkez silindiri içindeki piston ve yayların boyut tayini daha sonra yapılacaktır. Parça 
hazır temin edilecektir. Üretim yoluna gidilmeyecektir.   

  
Resim 16  

Fren Hidroliği Rezervuar Deposu ve Fren Hidrolik Yağı  
Motosikletlerde kullanılan standart fren hidrolik rezervuar deposu kullanılması 
planlanmıştır. Parça hazır temin edilecektir. Üretim yoluna gidilmeyecektir. Fren hidrolik 
yağı ise motosiklet ve otomobillerde kullanılan standartlara uygun DOT3 veya DOT4 fren 
hidrolik yağı kullanılması planlanmıştır.  
  
Fren Hidrolik Borusu ve Rekoru  
Oluşturulan fren sistemine uygun fren hidrolik borusu ve rekoru çapı tayini daha sonraki 
aşamada yapılacaktır.  
  
Fren Pedalı  
Standartlara uygun alüminyum fren pedalı kullanılması planlanmıştır. Parça hazır temin 
edilecektir. Üretim yoluna gidilmeyecektir.  
  
Spiral Kablo Hortumu  
Fren hidrolik yağı rezervuar deposundan çıkan fren hidrolik borusunun katlanmasını 
engellemek amacıyla spiral kablo hortumu ile koruma sağlanması planlanmıştır.   
  
Fren İtme Çubuğu  
Tasarlanan fren sistemine uygun, fren pedalı ve fren merkez silindirleri arasında hareket 
iletimini sağlaması için fren itme çubuğu kullanılacaktır.   

  
Resim 19               Resim 20  

Fren Müşürü  
Frene basıldığının tespit edilmesi için fren müşürü kullanılacaktır.  
Fren Merkezi Ayağı  
Fren merkez silindirlerinin sabitlenmesi için metal levhadan yapılma fren merkez ayağı 
kullanılacaktır.   
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Resim 22  

Kaliper Bağlantı Ayağı  
Kaliperlerin sabitlenmesi için kaliper bağlantı ayağı kullanılacaktır.   

  
Resim 23  

T Ara Bağlantı (T Rekor Ayırıcı)  
Ön fren merkezinden çıkan hidrolik fren borusu T ara bağlantı elemanı vasıtasıyla 
ön  kaliperlere ayrılır; arka fren merkezinden çıkan hidrolik fren borusu ise T ara bağlantı 
elemanı vasıtasıyla arka kaliperlere ayrılır.   
Hidrolik El Freni Valfi  
Fren sistemi başlığında anlatıldığı üzere, hidrolik el freni valfi ile arka fren diskleri sıkıştırılır 
ve aracın emniyeti sağlanır.  

  
Resim 25  

  
Fren Hidrolik Devre Şeması  
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g) koruyucu ekipmanlar (fotoğraflı) 

h) rollbar rollcage 

j) dış aksesruarlar ayna çekme  halkası silecekler  

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

hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

18. Araç Elektrik Şeması (Zorunlu) 
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19. Orijinal Tasarım (Opsiyonel) 

19.1 Kabuk 

İTÜ Elektrikli Araç Takımı olarak araç gövdesini tasarlanırken verimli, 
sürdürülebilir ve kompakt bir tasarım ortaya koymak amacıyla çalışıldı. Öncelikle 
aracın iç alanı, TÜBİTAK Uluslararası EC Elektrikli Araç Yarışları Kural 
Kitapçığında yer alan regülasyonlara uygun olarak sistemlere göre bölündü. İkinci 
olarak gövde tasarımı için karbon fiber elyaf kumaş seçildi. Ayrıca materyal 
seçiminde karbon fiberin yeni bir malzeme olması da göz önünde alınarak, 
otomobil sektöründeki yeni teknolojilerin takibi ve geliştirilmesi konusunda da 
fayda sağlanması amaçlandı. Karbon fiber kumaş seçimi sayesinde hafif bir araç 
gövdesi üretilebilecek olmasının yanı sıra araç gövdesinin mukavemeti de 
geleneksel malzemelerle karşılaştırıldığında arttırılmış oldu. Üretim yöntemi 
olarak vakum infüzyon tekniğinden yararlanılması planlandı. 

19.2 Şasi 

Araç şasisi; hafifligi, dayanım ve üretim kolaylığı bakımından 6063 serisi 
alüminyum profillerden yapılmıştır. Kullanılan profiller 30*30*2 ve 30*60*2 
boyutlarındaki piyasada kutu profil olarak geçen profillerdir. 

 

Tasarım detayları  
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Çizimde görülen en geniş kısım aracın genişliğine eş ölçüde tasarlanıp, 
kabuğun şasiye sabitleneceği yüzeyin alanını arttırmak amaçlanmıştır. Ayrıca 
bu eklenti olacı yan darbelere karşı bir sönümleme bölgesi olarak da 
düşünülmüştür. Araca çarpabilecek araçların kafes sistemine (Rollcage) 
ulaşmadan kinetik enerjilerinin bir kısmını sönümlemesi hedeflenmiştir. 

Enlemesine kesilen 30*60*2 profiler rollcageden gelen olası darbeler için 
istenen destek elemanın kaynak noktası olarak tasarlanmıştır. Bu şasiye 
entegre tasarım Rollcage sisteminin, yüklemeler esnasında verilen tepkiyi 
çeşitli noktalara dağıtmasını sağlar. 

Şasi 2 ana çerçeve halinde üretilip ardından çerçeve içerisine özellikle yük 
taşıyacak alanlar için destek elemanlar konumlandırılarak imal edilmiştir. Ön 
tarafta görülen iki adet 30*60*2 profil, olası eğilmelere karşı yerleştirilerek 
yürüyen aksam için destek işlevini üstlenir. Yaşam alanında görülen 
diklemesine 30*60*2 profil kullanımı sürücü ve yolcular için aracı daha fazla 
güvenli hale getirmek için düşünülmüştür. Hazırda yapılan rollcage’ye ekstra 
yükseklik kazandırılıp, araç içerisindeki sürücü ve yolcunun güvenliği 
arttırılırken, kurallarda da ayrıca istenen mesafe kuralların, istenen şekilde 
sağlanmaktadır. 

Rollbar & Rollcage 
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Aracın koruma kafesi şasi ile anı malzemeden olan 6063 serisi alüminyumdan 
yapılmıştır. Bu malzeme minimum 200 MPa Akma dayanımı değerini 
karşılamaktadır. Rollcage ile şasi arasındaki bağlantının kaynak aracılığı ile 
yapılacağı düşünüldüğünden aynı alaşıma sahip alüminyum kullanılması zorunlu bir 
hal almıştır. 

Kurallara göre minimum profil boyutu olan 30*3 boru profil yerine koruma kafesinin 
daha rijit olması için 30*5 kesitli alüminyum boru profiller kullanılmıştır. Koruma kafesi 
temel olarak 3 parçadan oluşmaktadır: Ön rollbar, arka rollbar ve iki rollbarı bağlayan 
bağlantı profilleridir. 

Ön Rollbar 

Ön rollbar 4 adet parçadan oluşmaktadır. Ana çerçeveyi oluşturan dış boru profil, 
ortada şasi ile bağlantısını sağlayan 2 adet dik konumlandırılmış profil ve bir adet 
çapraz destektir. 

 

Ana çerçeveyi oluşturan parça 2000 mm olup 435 mm’lik pay bırakılarak R115’de 90 
derece bükülmüştür. Ardından ara parçalar çizime göre kesilip çerçeveye çevresel 
kaynak vasıtasıyla kaynaklanmıştır. İstenen minimum 4 adet yerden bağlılık şartını 
ortada konumlandırılan 2 adet destek ile sağlanmıştır. Belirtilen 2 adet desteği 
olabildiğince yakın tutulmasının öncelikli nedeni araç boyutlarından dolayı sürücü 
departmanındaki alanı daha verimli değerlendirmektir. Kullanılan profil et kalınlığının 



 

96 
 

kalın olması ve rollbarların şasinin ana düzleminden 60 mm yüksekte olması 
sebebiyle oluşabilecek eğilmeyi önlemek amacıyla 1 adet destek tasarlanıp 
uygulamaya geçirilmiştir. 

Arka Rollbar 

Arka rollbar 8 adet parçadan oluşmaktadır. İlki ana çerçeveyi oluşturan dış boru, 
ortada bulunan iki adet dikme ve bir yatay destek son olarak ise dört adet çapraz 
destektir. Ana çerçeveyi oluşturan parça 2437 mm olup ilk olarak 449mm’lik pay 
bırakılarak R115’de 143.25 derece bükülüp ardından 513 pay verilerek 127 
derece bükülmüştür. Aynı işlemler 550 pay bırakılarak tekrarlanmıştır. Ardından 
ara parçalar çizime göre kesilip çerçeveye çevresel kaynak vasıtasıyla ana 
çerçeveye kaynaklanmıştır.  

Rollbar’ın içine yatay bir şekilde konumlandırılan desteğin tek parça halinde 
tutulmasının nedeni, aracın takla halinde ilk darbeyi yan taraftan almasının 
muhtemel olduğu için uygulanacak parçanın kesilerek Rollcage’in yatay rijitliğinin 
bozulmasının istenmemesidir.  Arka tarafta konumlandırılan çapraz destekler, 
şasi ile rollbar arasında oluşabilecek en uzun moment kolunun 500 mm’den daha 
az bir değerde tutulması hususunda rol alırlar. Öne doğru eklenen çapraz 
bağlantıların sürücünün olası yan darbelere karşı şasi ile beraber korunması 
amaçlanmıştır. 
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Rollcage 

İki Rollbarı birbirine bağlayan rollcage 5 parçadan oluşmaktadır: İki adet ara 
bağlantı borusu ve 3 adet destek profilidir. 

Bağlantı boruları için 1213 mm uzunluğunda boru alınıp 503 mm pay bırakılarak 
141 derece büküldü ardından x ekseni ile arasında 64.7 derece açı kalacak şekilde 
döndürüldü. ( z ekseni burulmadan önceki profilin merkez eksenidir.) ardından 592 
mm pay verilerek 117.6 derece bükülür. Ardından teknik resimde de görüleceği üzere 
destek parçalar kesilir ve yerlerine kaynaklanır. 

İki ara bağlantı borusundaki dikdörtgen bölgenin çapraz desteklerle daha ufak 
alanlara düşürülmesi, aracın olası takla atma durumunda kullanıcının baş bölgesinin 
daha öncesinde oldukça olası olan aradaki geniş boşluktan geçmesinin önlenmesidir. 

Tasarım Detayları 

Rollcage’nin rollbarlar ile bağlanacağı noktalara has yerler hazırlanmıştır. Belirlenen 
yerlere regülasyonlardaki iki profilin kaynaklanması hakkındaki kurallar dikkate 
alınarak, gaz ergitme kaynağı ile rollcage rollbarlara, rollbarlar şasiye sabitlenmiştir. 



 

98 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


