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1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

 

Tablo 1. Araç Özellikleri 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 337 

Genişlik mm 168 

Yükseklik Mm 127 

Şasi Malzeme Alüminyum 

Kabuk Malzeme Cam Elyafı-Epoksi 

Kompozit 

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

Motor Tip Fırçasız DC Motor (BLDC) 

Motor sürücüsü Kendi tassarımları, hazır ürün Kendi Tasarımları  

Motor gücü kW 2 kW 

Motor verimliliği % %90 

Elektrik makinesi 

ağırlığı 

kg 13.5 kg 

Batarya type Li-İyon 

Batarya paketi 

nominal gerilimi 

V 48.1 V 

Batarya paketi 

kapasitesi 

Ah 45 Ah 

Batarya paketi 

maksimum gerilimi 

V 54.6 V 

Batarya paketi 

enerjisi 

Wh 2164.5 Wh 

Yakıt pili gücü kW  

Hidrojen silindirleri 

sayısı 

#  

Hidrojen silindir 

basıncı 

bar  

Süperkapasitör Evet/hayır  
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2. Dinamik Sürüş Testi (Zorunlu) 

İlgili videonun YouTube bağlantısı https://youtu.be/-SWxLLoPcIM şeklindedir. Ayrıca 

aynı video sonradan değiştirilemeyen platformlardan olan dosya.tc sitesine de 

yüklenmiştir. Adresi: https://www.dosya.tc/server34/qh8iei/WICJ7383.MOV.html  

şeklindedir. 

3. Yerli Parçalar 
Tablo 2. Yerli parça kullanımı 

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 kontrol 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/-SWxLLoPcIM
https://www.dosya.tc/server34/qh8iei/WICJ7383.MOV.html


 

3 
 

4. Motor (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır 

ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Eski bir tasarımımız bulunmamaktadır. İlk defa katılmaktayız. Takımın kendi üretimi 

olan fırçasız DC motorun (BLDC) özellikleri aşağıdaki gibidir: 

Tablo 3. Motor tasarım parametreleri 

Tasarım Parametreleri Motor Verileri 

Anma Gücü 2KW 

Anma Hızı 535 rpm 

Çalışma Gerilimi 48 V 

Verim ~ %90 

Anma Momenti 35.67 Nm 

Rotor Materyali ST37 Steel 

Stator İç Çapı 194 mm 

Rotor Dış Çapı 273 mm 

Motor Boyunduruğu 40 mm 

Çalışma Tipi Direct Drive 

Mıknatıs Dayanım Sıcaklığı 180 °C 

Rotor Tipi 
Sabit Mıknatıslı (Nikel 
Kaplamalı N40UH Tipi 
Neodyum Mıknatıslar) 

Rulman Tipi SKF/FAG Ring 

Motorun Toplam Ağırlığı ~13,4 kg 

 

Yapılan analizler sonucunda gelişme raporunda belirtilmiş olan 1.5kW’lık Hub Motorun, 

İstanbulpark pistinin zorluğundan ve şasi üretim aşamasında hedeflenen toplam 

ağırlığın üzerine çıkılması sonucunda yetmeyeceği sonucuna varılmıştır. 

4.1. Tasarım Hesaplamaları 

Ağırlığı azaltmak ve verimi artırmak için motor tipi olarak Fırçasız Doğru Akım motor 

seçilmiştir. Tekere doğrudan bağlayabilmek ve aktarım organlarından kurtulabilmek 

için dış rotorlu bir yapı tercih edilmiştir.  

Havanın Sürtünme Kuvveti;  𝐹𝐴 = 0.5 ∙ 𝐶 ∙ 𝐴 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉2 

(𝜌 Hava Yoğunluğu, 𝐴 Nesnenin havaya uygulanan kesit yüzey alanı, 𝐶 Aracın 

aerodinamik sürtünme katsayısı, 𝑉 Aracın hızıdır.) 

Yuvarlanma Direnci; 𝐹𝑅 =  𝑓 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔  

(𝑓 Lastik sürtünme katsayısı, 𝑔 yerçekimi kuvveti ve 𝑚 aracın ağırlığıdır.) 

𝜏 =𝐹. 𝑟 F kuvvet birimi ve r metre olarak kuvvet koluna olan mesafedir. (Tork) 

 

Bir açı ile uygulanan kuvvette tork üretimi; 𝜏 = 𝐹.𝑟. 𝑠𝑖𝑛𝜃 
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Buradan, 𝐹𝐴 ve 𝐹𝑅 birlikte; 

𝜏𝐷 = 𝐹𝐴. 𝑟𝐷 Hava sürtünmesine karşı koymak için gereken tork miktarı. ( 𝑟𝐷 aracın 

dikeyde olan yüzey yoğunluk merkezinden tekerin merkezine olan mesafedir.)     

 

𝜏𝑅 =  𝐹𝑅 ∙ 𝑟𝑅 Yuvarlanma direnci için gerekli tork hesabı. 𝑟𝑅 yer ile tekerlek merkezi 

arasındaki mesafedir. 

 

𝜏𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝜏𝑅 + 𝜏𝐷 Motorun belli bir hızda üretmesi gereken tork. 

 

𝑤𝑟𝑝𝑚 =  
𝑉∙1000

60∙2𝜋∙𝑅
 Tekerleğin devir/dakika olarak hızı. V km/sa olarak hızı ve R metre 

olarak tekerlek yarıçapı. 

 

𝑤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  
𝑤𝑟𝑝𝑚

 
∙ 2𝜋

60
 Açısal Hız(radyal/saniye).  

 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝜏𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  ∙  𝑤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 Motora ait nominal güç. 

 

𝐹𝑡𝑜𝑝 = 𝐹𝐴 +  𝐹𝑅 + 𝐹𝑚  

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑡𝑜𝑝 ∙ 𝑉 Araç için gerekli toplam güç. 𝑉 Metre/saniye cinsinden aracın hızı 

 

Motora ait maksimum güç hesabını bulmak için İvmelenme Parametresini göz önünde 

bulundurmalıyız. 

 

𝑎 İvme, birim zamandaki hız değişimidir. 

𝐹𝑚 = 𝑚 ∙ 𝑎 İvme Kuvveti. m aracın toplam ağırlığı (sürücü dahil).                            

𝜏𝑚 = 𝐹𝑚. 𝑅 Bu kuvvet ile kuvvet kolu olarak ifade edilen araç ağırlık merkezinin motor 

merkezine olan dik mesafe ile çarpılması gereken tork miktarı ortaya çıkarır.        

𝜏𝑚 ve 𝜏𝑅’nin toplanıp ivmelenmenin devam edeceği hıza göre hesaplanan 𝑤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  

değeri ile çarpılması ile kalkış anında motora gerekecek maksimum güç hesaplanmış 

olur. 
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4.2. Tasarım Adımları, Denklemleri ve Mekanik Analiz Çalışmaları 

A
n
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ti
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n

ye
ti

k

Y
a

p
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a
l 
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T
e

rm
a

l 
Ç

e
vr

im

Sabit Mıknatıslı 
Motor Modeli ve 
Boyutlandırılması

Motor 
Optimizasyonu

Sonlu Elemanlar 
ile Simülasyon

Sonuçlar 
tatmin edici 

mi?

Analitik ve EM 
Tasarım Tamam

Yapısal Tasarım 
Analizi

Tasarım 
Sonuçları?

Tasarım Verisi

Termal/CFD 
Analizi

Sonuçlar 
Tutarlı mı?

TASARIM 
TAMAMLA

EVET
HAYIR

EVETHAYIR

HAYIR

EVET

Tasarım 
Optimizasyonu

Tasarım 
Optimizasyonu

 

Şekil 1. Dış rotorlu BLDC motorunun tasarım akışı 

Boyutlandırma çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına belirli bir analitik 

yöntemin geliştirilmesi gerekmektedir. Tasarlanacak motor dış rotorlu bir motor olduğu için 

Şekil 1’de verilen ortak parametreler ile şekilde belirtilen stator ve rotor parametreleri dikkate 

aldık. 
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Şekil 2 Dış rotorlu sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motorlarının bazı geometrik parametrelerinin 
tanımlanması [1] 

Boyutlandırma çalışmalarında dikkat edilmesi gereken en önemli parametreler çıkış 

eşitliklerinin ve performans denklemlerinin gerçekleştirilmesinde sıklıkla karşılaşılan 

stator ve rotor çap boyutları ile motor uzunluğudur. Bunun dışında kalan boyutlar sargı 

çalışmaları kapsamında performans göz önünde bulundurularak parametrik çözümler 

ışığında elde edilebilmektedir. Temel olarak hesaplamada göz önünde bulundurulan 

eşitliklere göz atmak gerekir ise; 

2 2rc mD D l = − −  

Eşitlikte verilen D stator dış çapını, Drc rotor iç çapını, lm mıknatıs kalınlığını ve δ hava 

aralığının uzunluğunu vermektedir. Motor tasarımında oluk tasarımı sargı 

konfigürasyonu ve yapısına bağlı olarak çok önemlidir. Şekil 4.4’te gösterilen bss1 stator 

oluğunun üst oluk genişlik parametresi olup aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanır. 

1

2 sw
ss t s

s

D h
b b

Q


−
= −

 

hsw stator nüvesinin diş kalınlığını, bts nüvenin diş genişliğini ve Qs stator oluk sayısını 

belirtmektedir. bss2 ise stator oluğunun alt oluk genişlik parametresi olup aşağıdaki 

eşitlik yardımıyla hesaplanır. 

2

2 ss
ss t s

s

D h
b b

Q


−
= −

  

Eşitlikte ifade edilen hss oluk boyunu ifade etmektedir. hsy etkin nüve kalınlığını ifade 

etmektedir ve aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanabilir. 

1
( 2 )

2
sy ssİ

h D D h= − −
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Statorun iç çapını belirten Di sadece dış rotorlu SMFDA motorlarına ait bir 

parametredir. Benzer şekilde rotorda manyetik akının akışını sağlayacak olan ve ST-

37 çeliğinden seçilecek olan nüvenin kalınlığı aşağıdaki formülizasyon ile elde 

edilebilir. 

0

1
( )

2
ry rch D D= −

 

Toplam oluk alanı olarak ifade edilen Asl ise; 

1 2

1
( )*( )

2
sl ss ss ss swA b b h h= + −

   

eşitliği ile gösterilebilir. Bu arada stator oluk açıklığının oluk genişliğine oranı da göz 

önünde bulundurulması gereken bir parametredir ve aşağıdaki eşitlik ile ifade 

edilmektedir. 

1

so
open

ss

b
k

b
=

          

Eşitlikte verilen bso stator olukları arasındaki mesafeyi göstermektedir. 

Verimlilik ve diğer çıkış parametrelerinin hedeflenen sınırlar içerisinde kalması için 

analitik tasarımı gerçekleştirilen 2kW’lık BLDC için parametrik çözüm metotları 

kullanılmış ve motor modeli son halini almıştır. 
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Şekil 3. Motor tasarımımızdan kareler (Infolytica Motor Solve) 

 

Şekil 4. Motor tasarımımızdan kareler (Infolytica Motor Solve) 
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4.3. Manyetik Analiz Çalışmaları 

Şekil 2’de motorun akı dağılımı (T) verilmiştir. Kullanılan silisli sacın özellikleri göz 

önünde bulundurulduğunda anma yükünde silisli sacda herhangi bir doyma 

durumunun olmayacağı Şekil 2’den anlaşılmaktadır. 

 

 

Şekil 5 Dış Rotorlu BLDC Motorun akı dağılımı 
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4.4. Termal Analiz Çalışmaları  

Elektrik makinalarının (özellikle dinamik bir ortamda ve hub içerisinde çalışan) 

tasarımında dikkat edilmesi gereken diğer bir parametre de termal davranıştır. Termal davranış 

ile motorun hava, su ya da doğal soğutma yöntemi ile soğutulacağına karar verilecektir. Bunun 

için sanal ortamda verilen Driving Cycle’a göre motor %100 tork ve %100 hız koşullarında 2 

dk boyunca test edilmiştir. Buna göre özellikle sargılarda oluşan sıcaklıklara bakıldığında 

yaklaşık 30°C’lik bir ısınma görülmüştür. Bu da doğal konveksiyon yöntemi ile motorun 

soğutulmasının yeterli olacağını göstermektedir. 

 

 

Şekil 6. Motorumuza ait termal analiz. 
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Şekil 7. Motor Yüzey Sıcaklıkları 

 

4.5. Üretim Çalışmaları 

Üretim çalışmalarına dair görseller aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 8 Motor üretiminden kareler 

 

Şekil 9 Motor üretiminden kareler 
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Şekil 10. Motor üretiminden kareler 

 

Şekil 11. Motor çalışmalarından kareler 

 

Şekil 12. Motor çalışmalarından kareler 
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Şekil 13. Motor çalışmalarından kareler 

 

Şekil 14. Motor Çalışmalarından kareler 
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Şekil 15. Motor çalışmalarından kareler 

4.6. Motor Test Sonuçları ve Verim 

 

Şekil 16. Motorun Performans Eğrisi 

Motorun tasarımına bağlı olarak elde edilmiş olan hıza bağlı RMS akım değerinin 

değişimi, hıza bağlı olarak verim değişimi, hıza bağlı olarak çıkış gücünün değişimi ve 

hıza bağlı olarak anma momentinin değişim grafikleri aşağıda sunulmuştur. 
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Şekil 17. Hıza bağlı olarak motor RMS akım değerinin değişimi 

 

Şekil 18. Hıza bağlı olarak motor veriminin değişimi 

 

Motorun en önemli grafiklerinden biridir. Grafiğe göre motorun en verimli 

çalışma aralığı 450-550 rpm aralığıdır. Bu hedeflenen tasarım parametrelerine 

ulaşıldığını göstermektedir. 

Grafikten alınan diğer bir veri de motorun yaklaşık boşta çalışma hızının 620 

rpm olduğudur. 
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Şekil 19. Hıza bağlı olarak çıkış gücünün değişimi 

 

Şekil 20. Hıza bağlı olarak mil momentinin değişimi 

 

Motorun en önemli grafiğinin tork-hız grafiği denilebilir. Motor nominal 

koşullarda (yani 2kW’lık mil gücü üretirken) hızı yaklaşık 535rpm ve bu sevideki 

momenti 35.67Nm’dir. Motor momentinin mil gücüne bağlı olarak değişimi grafikten 

sağlıklı bir şekilde takip edilebilmektedir. 
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Şekil 21. Elektriksel açıya bağlı tutma torkunun değişimi 

 

Şekil 22. Elektriksel açıya bağlı hava aralığının değişimi 

 

5. Motor Sürücü (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız)  

5.1. Üretim Aşamaları 

Üretilen motor sürücüsünün üretim adımları aşağıda verilmiştir. 

5.1.1. BLDC Motor Sürücüsü Versiyon 1 

İlk üretilen bu sürücü versiyonunda araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler 

ışığında temel sürücü konsepti denenmiştir. Kontrolcü PCB karta dahil edilmeyip güç 

katı ve geri besleme katına odaklanarak tasarıma devam edilmiştir. İlk versiyon 

deneme olarak 250W 36V Bir BLDC motor üzerinde çalışacak şekilde tasarıma 

odaklanılmıştır. 250W bir motorun çalışmak için düşük akım gerilim gereksinimi olduğu 
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için kullanılacak mosfet komponentleri PCB büyüklüğü konusunda tasarım kolaylığı 

sağlanılmıştır. Ayrıca oluşabilecek kaza ve yapılacak hatalar doğrultusunda yüksek 

gerilim ve akıma maruz kalma olasılığı elimine edilmiştir. 

Versiyon 1 Sürücünün özellikleri: 

1. Maksimum Giriş Voltajı: 30VDC 

2. Maksimum Sürekli Akım:  25A 

3. Analog Hız ayarı:   PWM(0-5v) 

4. Yön kontrolü (İleri / Geri):  Digital Yön (1-0) 

5. Aşırı Akım Koruma 

6. Hall Sensörlü 

7. Trapezoidal Sürüş tekniği 

8. Açık Çevrim Kontrolü 

9. Statik Soğutma: Alüminyum Plaka 

Aşağıda tasarımı yapılmış PCB tasarımının 3D Render görüntüsü ve üretilmiş 

Versiyon 1 prototipi görülmektedir.  
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Şekil 23. BLDC Motor Sürücü PCB Tasarımı Versiyon 1 

 

Şekil 24. BLDC Motor Sürücü Üretilmiş Prototipi Versiyon 1 

  

5.1.2. BLDC Motor Sürücüsü Versiyon 2 

İkinci üretilen bu sürücü versiyonunda bir önceki tasarımda denenerek 

kullanılabileceği gözlemlenen stabil özellikler eklenmiştir. Ayrıca bu özellikler ile birlikte 

sürücünün kapasitesini artırarak robot ta kullanılacak 72V/1500W motora göre bütün 

özellikleri evrilmiştir. Özellikle ilk versiyonda denemeler sırasında yaşanılan elektronik 

komponentlerin bozulması ve uzun uğraşlar sonucunda yenisiyle değiştirilmesi 

konusunda iyileştirmeler yapılmıştır.  

Aşağıda tasarım resminde de gözlemlenebileceği üzere mavi renkte görülen 

kısımlar en çok arıza yapan Mosfet Driver kısımlarıdır. Bu kısımlar soketli 

tasarlanmıştır. Bu versiyonda kontrolcüde kartın üzerine dahil edilerek tümleşik bir yapı 

olmasına özen gösterilmiştir. Bu versiyonda yaşanılan sıkıntılar daha çok daha büyük 

motora göre yapılan değişiklikler üzerinde olmuştur. Örnek olarak devre bir önceki 

versiyondaki gibi 30v ile değil 72v ile çalıştırılmıştır. Buda mikrokontrolcü, mosfet 

sürücüler ve diğer düşük gerilimle çalışan cihazlar için daha yüksek giriş gerilim 

kapasitesine sahip bir gerilim düşürücü ihtiyacı doğurmaktadır. Yapılan ilk 

denemelerde doğrusal bir gerilim düşürücü kullanıldı fakat bu yapının çok fazla ısındığı 

gözlemlendiği için değiştirildi. Ardından 72V gerilim seviyesinden 14,2 V seviyesine 

düşürebilen Flyback Buck Converter tasarımı ile bu sorun çözüme ulaştırıldı. 



 

21 
 

Versiyon 2 Motor Sürücüsünün özellikleri: 

1. Maksimum Giriş Voltajı: 80VDC 

2. Maksimum Sürekli Akım:  60A 

3. Analog Hız ayarı:   PWM(0-5v) 

4. Yön kontrolü (İleri / Geri):  Dijital Yön (1-0) 

5. Aşırı Akım Koruma 

6. Hall Efekt Sensörlü 

7. Trapezoidal Sürüş tekniği 

8. Açık Çevrim Kontrolü 

9. Soğutucu Sıcaklık Sensörü 

10. Statik Soğutma:  Alüminyum Plaka 

Aşağıda tasarımı yapılmış PCB tasarımının 3D Render görüntüsü ve üretilmiş 

Versiyon 2 prototipi görülmektedir.  

 

Şekil 25. BLDC Motor Sürücü PCB Tasarımı Versiyon 2 

 

Şekil 26. Üretilmiş BLDC Motor Sürücü Prototipi Versiyon 2 

Üretilen iki versiyon sonrasında hatalar, uyumsuzluklar ve malzeme seçimleri 

kontrol edildikten sonra listelenip son versiyon olan Versiyon 3 Prototipi üretilmiştir. İlk 

iki versiyonda hesaplanan değerler, formülize edilen uygulamalar yapılmıştır.  
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Yapılan bu iki versiyon motor sürücü prototipleri sonucu istenilen motor 

sürücüsü için gerekli bilgiler ve deneyimler elde edilmiştir. Üçüncü ve son versiyon 

olarak BLDC Motor Sürücüsü Versiyon 3 üretilmiştir.  

Motor sürücüsünde kullanılan malzemeler aşağıda listelenmiştir. 

Direnç (0.015, 0.10, 22, 4.7, 470, 1k, 1.2k, 2.7k, 3k, 4.7k, 5k, 5.1k, 6.8k, 10k, 30k, 

100k) 

 

Bobin (50u) 

Transistör (NTP75N06, 75N75) 

Led () 

Kapasitör (1000u, 100u, 0.47, 100n, 470n) 

Entegre ( PC817, UC3845BD1, TL431, LM358AKA-T, AMS1117-5, IR2101, ICSP, 

Atmega Arduino Nano) 

Diyot () 

Soket (1’li, 2’li, 3’lü, 5’li, 8’li) 

Direnç: Uçları arasında gerilim düşümüne sebep olan devre elemanıdır. 

Bobin: İçinden elektrik akımı geçebilen, yalıtılmış tel ile bu telin sarılı bulunduğu 

silindirden oluşan aygıt. 

Transistör: Girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan, 

gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik devre 

elemanıdır. 

Led: Yarı-iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre elemanıdır. 

Kapasitör: Elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolanan elektronik devre 

elemanıdır. 

Entegre: Çeşitli uygulamalar için gerekli koşulları sağlayan elektronik devre grubudur. 

Diyot: Yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır. 

Soket: Bir elektrik ya da veri kablosunun ucunun bir cihaz ya da başka bir elektronik 

yapının bir bölümüne bağlanmasını sağlayan yuva. 

PC817 Entegresi: Optokuplör fiziksel olarak ayrı devreyi ışık aracılığıyla iletime geçiren 

ve yalıtımsal olarak görev gören entegredir. 
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TL431 Entegresi: Güç katında geri besleme devresi olarak görev almaktadır. Çıkan 

değer ile istenilen değeri karşılaştırarak yazılımsal olarak aldığı bilgiye göre işler. Bu 

işlemin sonucunda aracın hızlanması, yavaşlaması vb. durumlar gerçekleşir. 

UC3845BD1 Entegresi: PWM kontrol entegresi olarak görev almaktadır. Sürekli sinyal 

gönderen bu entegre, bir nevi güç katının kalbi olarak anılmaktadır. Bu sayede PWM 

değeri belirli frekansta sinyal göndermektedir. 

LM358AKA-T Entegresi: Opamp görevi görmektedir. Bu sayede voltaj değerlerin 

istediği değere çıkarılmasını sağlar. 

AMS1117-5 Entegresi: Voltaj regülatörüdür. Voltajı istenilen daha küçük bir değere 

küçültür. 

IR2101 Entegresi: Mosfet sürücü entegresidir. Mosfet’leri sürme işleminde görev 

alırlar. 

Arduino Nano Entegresi: Mikrodenetleyici olarak görev almaktadır. Yazılımsal ve 

elektriksel kontrol ve denetlemede aracı olurlar.  

Yukarıdaki malzemelerin parametre değerleri yapılan araştırmalar sonucunda elde 

edilen formüller ile hesaplanmıştır. 

Üretilen Versiyon 3 Motor Sürücünün özellikleri aşağıda verilmiştir. 

5.1.3. Versiyon 3 Motor Sürücüsünün özellikleri 

⚫ Maksimum Giriş Voltajı : 80VDC 
⚫ Maksimum Sürekli Akım : 60A 
⚫ Maksimum Anlık  Akım (3ms): 200A 
⚫ Analog Hız ayarı: PWM(0-5v) 
⚫ Yön kontrolü (İleri / Geri): Digital Yön (1-0) 
⚫ Aşırı  Akım Koruma 
⚫ Düşük Batarya Koruması 
⚫ Hall Sensörlü 
⚫ Trapezoidal Sürüş tekniği 
⚫ Kapalı Çevrim Kontrolü 
⚫ Açık Çevrim Kontrolü 
⚫ Soğutucu Sıcaklık Sensörü 
⚫ Motor Sıcaklık Sensörü 
⚫ Statik Soğutma: Alüminyum Plaka 
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Şekil 27. Serigrafiden gelen kartın lehimlenme aşaması 

 

Şekil 28. Versiyon için Metal Lazer ile kesilip boyanmış sabitleme kulakları 
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Şekil 29. BLDC Motor Sürücü Prototipi Versiyon 3 
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Şekil 30. Tasarlanan PCB’nin 3 Boyutlu Kutulama Tasarımı 

 

Şekil 31. Motor Sürücü Prototipi Versiyon 3 
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5.2. Devre Tasarımı 

Devre tasarımına ait dosyalara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir. 

https://s6.dosya.tc/server3/irgif4/Gerber_Dosyalari.rar.html 

https://s6.dosya.tc/server3/3dq9xk/Guc_Kati.pdsprj.html 

https://s6.dosya.tc/server3/4dgeyv/Kontrol_Kati.pdsprj.html 

 

 

 

Şekil 32. Motor Sürücüsü Güç Katının Elektronik Devre Şeması 

Güç katında Flyback (Geri-Yön) Dönüştürücü kullanılmaktadır. Bu dönüştürücü 

tipi düşük gerilim ve orta güç uygulamalarında çok kullanılan bir dönüştürücüdür. 

Flyback dönüştürücüler galvanik izolasyona sahiptirler. Flyback dönüştürücüde çıkışın, 

birincil ve ikincil tarafın hem görev döngüsü hem de sargı sayılarıyla orantılıdır. N1 ve 

N2 dönüşlerinin sayısı çok farklıysa, birincil ve ikincil arasındaki bağlantı kötü olacak 

ve bu da yaklaşık %65-70 gibi düşük bir verimliliğe yol açacaktır. TÜBİTAK Efficiency 

Challange Elektrikli Araç Yarışları Eğitim Videoları ve Eğitim Dökümanlarından, Güç 

Elektroniği hakkında yazılan tezlerden, makalelerden ve yapılmış projelerden elde 

edinilen bilgiler eşliğinde yukarıdaki Güç Katı Elektronik Devresi tasarlanmıştır. 

Koruması, sürücü tekniği, kullanılan entegreler ve kullanılan komponentler bu bilgiler 

https://s6.dosya.tc/server3/irgif4/Gerber_Dosyalari.rar.html
https://s6.dosya.tc/server3/3dq9xk/Guc_Kati.pdsprj.html
https://s6.dosya.tc/server3/4dgeyv/Kontrol_Kati.pdsprj.html
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ışığında seçilip tasarlanmıştır. Komponent değerleri ise yapılan araştırmalar sonucu 

elde edilen formüller ve hesaplamalar sonucunda belirlenmiştir. Malzemelerin 

seçiminde fiyat performans oranı da göz önünde bulundurulmuştur. 

 

Şekil 33. Motor Sürücüsü Kontrol Katı Tasarımı 

Kontrol katında, yön-hız değişikliği kontrolü, aşırı akım, kısa devre ve aşırı 

sıcaklık korumaları, hall efekt sensör kontrolü bulunmaktadır. Bu kontrollerin olması 

motor sürücünün en önemli noktalarıdır. Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen 

bilgiler ışığında bu kontroller sağlanmıştır. Ayrıca bu kontrol katında Atmega 

Mikrodenetleyici olarak Arduino Nano kullanılmıştır. Bu mikrodenetleyicisinde analog 

ve dijital girişler olması tasarlanan kontrol katında önemli bir yere sahip olmasını 

sağlamaktadır. Aynı zamanda bu mikrodenetleyiciler sayesinde yazılımsal ve 

elektroniksel olarak kontroller gerçekleştirilmektedir. 
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Şekil 34. Sürücünün lehimlenmiş güç katı ile Kontrol Kartı 

Aşağıda güç tüketimi hakkında bilgiler ve formüller verilmiştir. 

 

Burada, motor üzerinde harcanan güç, V gerilim, I akım, cos𝜑 güç faktörüdür. Güç 

faktörü 1’e yaklaştıkça en ideal akımda çalışma aralığındadır. 
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Burada, Pveren motorun verdiği güç, ɳ motorun verimidir. 

5.3. Kontrol Algoritması 

Tasarlanan kontrol algoritmasında sürücüye motorun dönmesi için komut 

geldiğinde bu sinyal mikro kontrolcüde analogtan dijitale dönüştürülerek bir hız verisine 

yorumlanır.  Sürücü rotorun son konumunu hall efekt sensörlerinden alarak hangi zıt 

hareketi oluşturması gerektiğini bu sensör verilerine bakarak tanımlar. Çıkışındaki 

sürücü entegrelerini bu görev için yetkilendirir ve dönüş bilgisini aktarır.  Bu işlem 

yapıldığında güç katındaki mosfetler enerjilendirilir ve motor hareket tepkisi olarak çıkış 

verir. Bu hareket Hall efekt sensörlerinde konum değişikliğine ve bobinler tarafından 

harcanan akım sıçramasına neden olur. Her döngüde bu işlemler ardı sıra 

tekrarlanarak dönüş sürekli hale getirilir. Eğer hız ve yön verisinde değişiklik olursa 

yeni parametreler hesaplanarak önceki veriler ile yer değiştirilir. Böylece Yön ve hız 

değişimi sağlanarak motor üzerinde kontrol sağlanmış olur. Bu döngünün blok şeması 

aşağıda görülmektedir. 

 

 

Şekil 35.Yön ve Hız Değişimi Blok Şeması 

 

Şekil 36. Sensörden gelen verilerin konum karşılık tablosu 
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5.4. Baskı Devre Çalışmaları 

Baskı devre çalışma dosyalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir. 

https://s6.dosya.tc/server3/v23x9f/Guc_Kati.PDF.html 

https://s6.dosya.tc/server3/q7c2pd/Kontrol_kontrol_kati.PDF.html 

Aşağıda üretim tasarım çalışmaları hakkında bilgi ve görseller verilmiştir. 

 

Şekil 37. Güç ve Kontrol Kartlarının PCB’nin Proteus Uygulamasındaki Ekran Görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

https://s6.dosya.tc/server3/v23x9f/Guc_Kati.PDF.html
https://s6.dosya.tc/server3/q7c2pd/Kontrol_kontrol_kati.PDF.html
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PCB Düzeni ve Şema Tasarımı hakkında bilgiler ve görüntüler aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 38. Motor Sürücüsünün Bütün Güç Katının PCB Üretim Düzeni ve Şeması 
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Şekil 39. Motor Sürücüsünün Bütün Kontrol Katının PCB Üretim Düzeni ve Şeması 

Üretim verileri için Gerber dosyası ekte paylaşılmıştır. 
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5.5. Motor Sürücü Verimliliği  

Üretilen motor sürücünün verimliliğinin hesaplanabilmesi için verimlilik 

hesaplama kapasitesine sahip analizörler gerekmektedir. Bu sebeple motor 

sürücüsünün verimliliği hesaplanılamamaktadır. 

5.6. Motor Sürücü Koruması  

Motor sürücüsünün kısa devre koruması, aşırı sıcaklık koruması ve aşırı akım 

korumaları mevcuttur. Motorun çalışırken ve ileri yönde giderken şoförün gazı ani 

olarak kesip geriye gidecek şekilde değiştirdiğinde kısa devre koruması devreye 

girmektedir. Yazılımsal olarak bu koruma devreye girer ve motoru durdurur.  

Aşırı sıcaklık korumasında ise +85 derecede ve 100 derecede olmak üzere iki 

farklı kritik değer belirlenmiştir. Bu değerlere ulaşıldığında önce uyarı verip, ardından 

motor sürücüyü kapatacaktır. Burada çıkabilecek herhangi bir yangın, patlama vb. 

kazalar sonucunda şoförün hayatı tehlikeye girebilmektedir. Bu sebeple uygulanan 

korumaların kontrolleri yapılmaktadır. 

Aşırı akım durumlarında kablodan geçen amper değerinin anlık fazla olması dc 

kesicilerin devreye girmesini sağlamaktadır. Dc kesiciler sayesinde motor sürücüye 

akan ani akım artışı sonucu komponentlerin yanması ve patlaması engellenmektedir. 

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

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

Tasarımlarımız ve üretimlerimiz devam etmektedir. Yarış günü hazır olacaktır. 

Pandemiden kaynakları olarak gecikmeler yaşamaktayız. 

7. Yerleşik Şarj Birimi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Şarj birimine ait dosyalar aşağıdaki bağlantılardadır:  

https://s6.dosya.tc/server3/j2r0o9/Yerlesik_sarj_semasi.PDF.html 

https://s6.dosya.tc/server3/irgif4/Gerber_Dosyalari.rar.html 

 

https://s6.dosya.tc/server3/j2r0o9/Yerlesik_sarj_semasi.PDF.html
https://s6.dosya.tc/server3/irgif4/Gerber_Dosyalari.rar.html
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Şekil 40. Yerleşik şarj birimimizin güç katı pcb Proteus tasarımı görüntüsü 
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Şekil 41. Yerleşik Şarj birimi güç katı pcb Proteus Tasarımı görüntüsü 

 

Şekil 42. Yerleşik Şarj birimi devre şeması 
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Şekil 43. Yerleşik şarj birimi lehimleme ve montaj aşamaları 

 

Şekil 44. Yerleşik şarj birimi lehimleme ve montaj aşamaları 
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Şekil 45. Yerleşik şarj birimi lehimleme ve montaj aşamaları 
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Şekil 46. Yerleşik şarj birimi lehimleme ve montaj aşamaları 
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Şekil 47. Yerleşik şarj birimi kutulanması için gerekli 3D tasarımı 

 

Şekil 48. Yerleşik şarj birimine ait ölçümler 
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Şekil 49. Yerleşik şarj birimi ölçümlerinin devamı 

8. Batarya Paketleme (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

8.1. Hücrelerin Özellikleri 

Aracımızın bataryasında 13 adet hücre bulunmaktadır. Her hücrenin minimum 

kapasitesi 45Ah’dir. Standart şarj 4.2v, deşarj 2.5volttur. Her hücrenin maksimum şarj 

akımı 5 Amper, maksimum deşarj akımı ise 45 Amperdir. Her bir hücrenin görüntüsü 

Şekil 9.1’de verilmiştir. 
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Şekil 50. 1 Hücredeki Pil dizilim gösterimi 

Şarj anında optimal sıcaklık 0-45 derece, deşarj anında ise -20-+65 derece 

arasında olmalıdır. Hücrenin saklanması gereken sıcaklık ise -5-+35 derece 

arasındadır. Pil sıcaklığının 65 derece ve üstü olması risk barındırır ve şişmeye, 

yanmaya ve hatta patlamaya sebebiyet verebilir. Araştırmalar sonucu pillerin 85 

derece ve üstündeki sıcaklıklarda patlamaya başlandığı gözlemlenmiştir. 

 

Kullanılacak olan pillerimiz 18mm çapında ve 65mm uzunluğunda olan 

‘’Samsung INR18650-32E’’ kodlu 3100 mAh Lityum iyon pildir. Bu piller şarj edilebilir 

niteliktedir. Her bir pilin ağırlığı 50 g’dır. Toplam kullanılacak pil sayısı 195 olduğundan 

pillerin toplam ağırlığı ise 195*0,05=9,75 kg’dir. Pillerin sabitlenmesi için pil tutucular 

kullanılmaktadır. Alt ve üstler olmak üzere her bir pilde 2 adet tutucu bulunmaktadır. 

Bununla birlikte 15 pilden oluşan 1 hücrede 30 adet tutucu bulunmaktadır. Tutucuların 

ağırlığı ise adet başına 3 gram olmak üzere, toplamda 390*0,003=1,17 kg’dır. 

Tutucular ile birlikte 15 pil içeren bir hücrenin (3x5 modül) görüntüsü, boyutları ve 

ağırlığı Şekil 9.2’de verilmektedir. 30mm uzunluğunda, 70mm boyunda, 30mm 

genişliğinde olması planlanmaktadır.  Bataryanın puntolama, kablo ve yuva-sabitleme 

hedefleri aşağıdaki şekildeki gibi olması planlanmaktadır.  Başlıklar sayesinde 

mesafenin korunması, temas ve yakınlık gibi problemleri ortadan kaldırmış olacaktır.  

 

 
Şekil 51. Sabitlenmiş Hücre Özellikleri 

Aşağıda batarya paketimizin çizilmiş görüntüsü verilmiştir. 
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Şekil 52. Batarya Paketi Görüntüsü 

8.2. Paketin Özellikleri 

Bataryamızın optimal çıkış gerilimi 48,1 Volt, maksimum çıkış gerilimi 54,6 Volt, 

minimum çıkış gerilimi ise 41,6 Volt’tur. Bataryamızın çıkış amper değeri ise 46,5 

Amper’dir. Batarya enerjisinin maksimum değeri 2.5 kW, optimal değeri ise 2.23 

kW’dır. Şarj akımı 5 Amper olup deşarj akımı ise 45 Amper’dir. Batarya paketinin 

boyutları 45x45x20 şeklindedir. Boyutların bu şekilde ayarlanması hem aracın arka 

tarafına daha konforlu şekilde sığması hem de aracın dışından batarya paketine 

ulaşılması ve alınmasının kolaylaşması sebeplerindendir. Bataryanın içi boş hali 

(bölümlere ayrılmış olarak) 0,8 kg gelmektedir. 195 adet pilin ağırlığı 9,75kg, pil 

tutucuların ağırlığı 1,17kg ve soğutucuların ağırlığı ise 1,04 kg’dır. Bataryanın toplam 

ağırlığı kablolar, bağlantılar ve puntolar ile toplam 13,06 kg gelmektedir.  

 

8.3. Paket Malzemesinin Özellikleri  

Kullanılan paket malzemesi ham maddesi polipropilen olan “Bal Peteği 

(HoneyComb)” dir. Polipropilen; sert, opak ve sağlam bir malzemedir. Düşük özgül 

ağırlığa sahiptir, suda yüzebilir. Young modülü (Elastizite modülü) de orta seviyededir. 

Yüksek sıcaklık ve nem koşullarında iyi derecede boyut kararlılığına sahiptir. Bal 

Peteği, hafiflik, geri dönüşüm, darbe dayanımı, kimyasal dayanım, basma dayanımı, 

işlemler, çevresel dayanım faktörü, termal yalıtım ve eğme özelliklerine sahiptir.  

 

Polipropilen, elektrik iletkenliği olmadığı için iyi bir izolasyon maddesidir. 

Dielektriksel katsayısı birim cinsinden kv/mm olup, iso metodu 60243 sonuçlarından 

elde edilmiş olan bulgularla, 55 kv/mm olarak bilinmektedir. 

 

Polipropilenin, oldukça iyi darbe dayanımı bulunmaktadır. Sürtünme katsayısı 

düşük olup, çok iyi elektrik yalıtımı sağlamaktadır. Kimyasal direnci iyidir. Tüm 

termoplastik işleme proseslerine uygundur. Polipropilenin, erime sıcaklığı 130 ile 171 
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°C arasındadır. 150 Cº'nin altındaki buhardan etkilenmez yapıdadır. Kimyasal asitlere 

karşı dirençlidir ve sulandırılmış asitlerden etkilenmeyen bir yapıya sahiptir. 

 

Çekme direnci en yüksek termoplastiklerden biridir ve çekme gerilimi 3,5 kg / 

mm²'dir. Bu plastik katkı maddeleriyle güçlendirildiğinde çekme gerilimi 112,5 kg / 

mm²'den 386 kg / mm²'ye kadar yükseltilebilir. Kırılganlığı azdır. İyi bir aşındırma 

özelliğine sahiptir ve sürtünme katsayısı ortadadır.  

 

 

 
Şekil 53. Polipropilen Yapısı 

 
Şekil 54. Polipropilen-Oluklu Çelik Levha/Kontrplak/Lif Takviyeli Polimer Karşılaştırılması 

 

8.4. Batarya Modülleri veya Paketinin Isıl Analizi  

Bataryamız, her biri 3x5 olacak şekilde pil tutucular ile sabitlenmiş modüllerden 

13 adedin birleşmiş halidir. Bu modüllerin etrafı yine bal peteği ile yalıtkanlığı 

sağlanacak olup, oluşabilecek herhangi bir teması engellemiş olacaktır. Polipropilenin 

DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetre) Test sonucu 163,6 °C ‘dir. Kristalizasyon 

hava sıcaklığı ise 118,6 °C ‘dir. Aşağıda ise polipropilenin Sıcaklık/Isı iletim katsayısı 

grafiği görülmektedir. 
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Şekil 55. Polipropilen Sıcaklık/Isı İletim Katsayısı Grafiği 

8.5. Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu 

Her hücremizde 15 adet pil bulunmaktadır. Bunlar 3x5 şeklinde modül haline 

getirilmiştir. 15 pil puntolama metodu ile birbirlerine puntolanmıştır. Sabitlenmesi ise 

hem alttan hem üstten birlikte takılan pil tutucular ile sağlanmıştır. Bu sayede piller 

birbirleri ile temas etmemektedir. Bu pil tutucular köşelerinden vida yöntemi ile paketin 

içindeki bölümüne sabitlenmiştir. Bölümlere ayıran ayıraçlar bal peteği ile yapılmıştır. 

Bu sebeple hem yalıtkan hem de yanıcı ve yakıcı durumlarda yanmaz ve dayanıklı 

özellikleri sayesinde yaşanan problemin kullanıcıya gelmesini engelleyecektir. Paketin 

içinde bölümler 5,5,3 şeklinde dizilerek 13 adet hücre oluşturulmuştur. Herhangi bir 

kablo vs bağlantıları rahat yapılması adına her hücrede 1’er cm boşluk eklenmiştir. Bu 

sayede ısınma hızı azaltılmıştır. Puntolama işlemi nikel şeritler ile yapılmıştır. Bal 

peteği malzemesinin ham maddesi polipropilendir. Bal peteği satın alınmıştır fakat 

kutunun tasarımı ve montajı bize aittir. Aşağıdaki görselde batarya paketinin görüntüsü 

görülmektedir. 
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Şekil 56. Batarya Kutusu Dıştan Görünümü 

8.6. Batarya Soğutma Sistemi Tasarımı 

Batarya soğutma sistemi olarak hava soğutma sistemi tasarladık. Batarya 

paketimizde 2 adet soğutucu fan bulunmaktadır. Kullanacağımız soğutucu fan modeli 

Noctua‘dır. Soğutucu fan 12 Volt’ta çalışmaktadır. Çektiği maksimum Amper değeri 0,3 

‘dür. Bu soğutucu fanlar genellikle bilgisayarlarda kullanılmaktadır. Bu fanı seçme 

sebebimiz ise fiyat performans oranının yüksek olması ve bataryamıza yararı 

düşünüldüğünde soğutma işlemini sağlıklı yapmasıdır. Bu sayede bataryamız optimal 

sıcaklık değeri olan -20+65 derece arasında kalacaktır. Dönüş hızı ise 1600-3000 rpm 

arasındadır. Şartnamede zorunlu olarak tutulan hava kanalımız aracın ön-yan 

taraflarından gelip batarya paketinin içinden geçerek aracın arkasından çıkacak 

şekilde tasarlanmıştır. Aşağıda kullanılacak soğutucu fanların görseli mevcuttur. 

 
Şekil 57. Soğutucular 

8.7. Preşarj Devresi Tasarımı (eğer mevcutsa) 

Preşarj devresi tasarımı yapmamaya karar verdik. Bu sebeple Preşarj Devresi 

Tasarımı mevcut değildir.  
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9. Araç Kontrol Sistemi (AKS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Araç kontrol sisteminde PLC tabanlı düşünmekteyiz. Yerli olarak üretiyoruz ve tasarım 

aşamasındadır. Motor Hız Kontrolü, Araç içi haberleşme sistemi ve Araç verilerinin izleme 

merkezine aktarılması fonksiyonlarını yerine getirecektir.  

10. İzolasyon İzleme Cihazı (Opsiyonel) 

Hazır olarak satın alacağız. 

11. Direksiyon Sistemi (Opsiyonel) 

Direksiyon sistemimizi hazır olarak kullanmayı tercih ettik. Direksiyon sistemindeki 

dikkat ettiğimiz hususlar, aracımızın tasarımı için uygun olması, dinamik sürüş testi için 

gerekli dönüş açılarını sağlıyor olması ve en önemlisi yarış boyunca üzerine 

etkileyecek kuvvetlere karşı dayanıklı olmasıdır. Direksiyon sistemi seçiminde Tofaş 

markasına ait “Murat 131” model arabanın direksiyon sistemini tercih ettik. Tercihimizin 

birden çok nedeni olmasına karşı en önemli neden ağırlıktır. Yaptığımız araştırmalarda 

direksiyon sistemi olarak en hafif sistemin bu olduğunu gördük. Araç tasarlanırken 250 

cc büyüklüğünde bir ATV’nin direksiyon sistemini kullanmayı düşünsek ve satın alsak 

da bu sistemi oturtturamadık lakin salıncak sisteminin ATV bazlı olması nedeni ile 

dönüş bağlantı noktasına bağlanacak döndürme milini aynen kullandık. Yaşadığımız 

bir diğer sorun ise büyük şaseye ait olan direksiyon sisteminin bizim şasemize 

sığmaması nedeni ile dönüş bağlantı noktasına bağlanan sistem mili kısaltılmış ve 

kaynatılmıştır. 

a) CAD Modeli 
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Şekil 58. Direksiyon sistemi CAD modeli 

 

Şekil 59. Direksiyon sistemi tekerlek bağlantı noktası 

 

Şekil 60. Geniş açıda CAD modeli 

12. Kapı Mekanizması (Opsiyonel) 

Kilit mekanizmasını hazır olarak kullanacağız. 
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Şekil 61. Hazır olarak kullanılacak kapı kilit mekanizması 
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Şekil 62. Kapı Menteşeleri 
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13. Mekanik Detaylar (Zorunlu) 

13.1. Teknik Çizimler 

 

Şekil 63. Araç boyutlarını gösteren teknik çizim 

 

Tablo 4. Araç boyutları 

Değişken ismi Uzunluk (mm) 

A 1594 

B 1908 

C 244 

L 3258 

H 1135 

W ön 1083 

W Arka 1214 

 

13.2. Mukavemet Analizi 

Tasarım sürecince en büyük öncelik şasenin üretilebilirliği ve sağlamlığı 

olmuştur. Tasarım sürecinde ilk olarak alınacak yardımcı parçaların boyutlarını 

belirlenmiştir (salıncak, amortisör, tekerlek). Güvenliğin yüksek olması ve maliyetin 

uygun olması için şasenin malzemesi Alüminyum 6065 T6 olarak belirlenmiştir. 

Alüminyum 6065 T6 profilin, yaklaşık akma mukavemeti 270 MPa seviyesindedir. 
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Çekme mukavemeti yaklaşık 310 MPa’dır. Gelişme raporunda şase malzemesi olarak 

6082 T5 profil kullanılacağı belirtilmiştir lakin 6082 T5 profili piyasadan bulunmakta 

güçlük çekildi. 6082 T5 profil için Çekme mukavemeti yaklaşık 260 MPa, Çekme 

mukavemeti yaklaşık 300 MPa’dır. 6065 T6 profilin mukavemeti, 6068’den daha 

yüksek olduğu için yeniden mukavemet testi yapılmasına gerek olmadığı kanısına 

varılmıştır. Şase tasarımında yapılan diğer değişiklik, şasenin sürücü bulunan 

bölümüne eklenen orta profildir. Bu iyileştirme; aracın mukavemetini arttırsa da asıl 

amaç, koltukların denk geleceği noktalarda bir zayıflık olması düşüncesidir. Bundan 

dolayı analizin yeniden yapılmamasına karar verilmiştir. 

Şase üzerinde yapılan mukavemet testlerinden ve Tübitak’ın belirttiği Roll Cage 

üzerindeki yer değiştirme hesaplamaları ve analizleri aşağıda yer almaktadır. 

13.2.1. Şase Etüt Sonuçları 

Ad Tip Min Maks. 

Stres1 VON: von Mises Stresi 3,005e-01 N/m^2 
Düğüm: 383437 

2,866e+08 N/m^2 
Düğüm: 547606 

 
chassis-Static 1-Stres-Stres1 

 

Şekil 64. Şasi stres analizi 
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Ad Tip Min Maks. 

Yer değiştirme1 URES:   Sonuç Yer 
Değiştirmesi 

0,000e+00 mm 
Düğüm: 38 

4,621e+00 mm 
Düğüm: 300914 

 

 

Şekil 65. Şasi yer değiştirme testi 

Aracın genişliği 168 cm, uzunluğu 335 cm, yüksekliği 126 cm. Aracın yerden 

yüksekliği 15 cm’dir. 

Şase analizi sonuç, Stres1 ve Yer değiştirme1 analizleri sonucunda aracın 

üzerinde gerçekleşecek gerilmeler hesaplandı ve hangi noktalarda yük dağılımı, nasıl 

yapması gerektiğini gördük. Testler aracımızın yarış için ve taşıyacağı yükler için 

güvenli olduğunu gösterdi 
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Şekil 66. Ön takım görseli 

 

Şekil 67. Şase 
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13.3. Roll Cage testleri 

Roll barın tasarımını yaparken en büyük önceliğimiz güvenlikti. Bu sebeple 

sağlamlık ve akma mukavemetinin yüksek olmasından dolayı malzememizi demir 

olarak belirledik. Roll barın yüksekliği 1 m, genişliği ise 50 cm’dir. Ayrıca güçlendirmek 

için kurallara uygun şekilde yanlardan destekler ekledik. 

Yuvarlanma kafesinin (roll cage) üst noktası ve en alt noktası arasına 1 kN 

değerinde noktasal kuvvet uygulandığında yataydaki yer değiştirme 1,397mm olarak 

tespit edildi. H/200 değeri ile bizim bulduğumuz yer değiştirmeyi kıyasladığımızda. 

 

H=126cm  

Yer değiştirme= 0.14 cm 

H/200 > Yer değiştirme    

Büyük olmalı 

0.63 > 0.14 

Testlerimiz sonucunda da roll cage’in güvenli olduğu kanısına vardık. 

Etüt Sonuçları 

 

Ad Tip Min Maks. 

Stres1 VON: von Mises Stresi 2,904e+04 N/m^2 
Düğüm: 200897 

1,979e+08 N/m^2 
Düğüm: 66815 

 
000RollCage_chasis(Default_As Welded_)-Static 1-Stres-Stres1 
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Şekil 68. Rollbar stres testi 

 

Ad Tip Min Maks. 

Yer değiştirme1 URES:   Sonuç Yer 
Değiştirmesi 

0,000e+00 mm 
Düğüm: 2218 

1,397e+00 mm 
Düğüm: 40 

 
000RollCage_chasis(Default_As Welded_)-Static 1-Yer değiştirme-Yer değiştirme1 

Şekil 69. Rollbar yer değiştirme analizi 

 

Ad Tip Min Maks. 

Gerinim1 ESTRN: Eşdeğer Gerilme 4,750e-07  
Eleman: 57132 

1,969e-03  
Eleman: 22180 

 
000RollCage_chasis(Default_As Welded_)-Static 1-Gerinim-Gerinim1 

Şekil 70. Rollbar gerilim-gerinim analizi 
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13.4. Dış kabuk Üretimi 

Aracımızın kabuğunu Fiberglass kullanarak ürettik. Fiberglass hem hafif hem 

de dayanıklı olduğu için aracımıza verimlilik olarak ciddi miktarda bir katkısı oldu. 

 Gelişme raporunda bahsedildiği üzere aracın kabuğunu Karbon fiberden 

üretilmesi planlandı lakin yaptığımız test ve hesaplamalarda karbon fiberin mantıklı bir 

seçim olmadığı belirlenmiştir, bunun birden fazla sebebi vardır; öncelikle üretim 

zorlukları. Karbon fiberin üretiminde onlarca teknik olsa da bizim kullanabileceğimiz 2 

ana yöntem bulunmaktaydı; el yatırması ve vakum infüzyon yöntemi. El yatırması her 

ne kadar basit olsa da epoksinin homojen şekilde dağılmaması ve hava baloncukları 

kalması nedeniyle çok sağlıklı bir yöntem değildir. Ayrıca yapılan küçük hataların 

giderilmesi için yapılacak zımpara gibi tıraşlama işlemlerinin karbon fiberin kumaş 

yapısı nedeniyle yapıya zarar vermesinden dolayı el yatırma yöntemi tercih 

edilmemiştir. Vakum infüzyon yöntemi ise her ne kadar pürüzsüz yüzeyler oluştursa 

da vakum poşeti, vakum battaniyesi gibi birçok malzeme ve vakum motoru, vakum 

tankı gibi pahalı demirbaş ürünler gerektirdiğinden kullanılması uygun görülmemiştir. 

Fiberglass’ın elle yatırmada hata payını tölere edebilmesi, oldukça uygun fiyatı, 

zımpara uygulanması durumuna karşı herhangi bir yapı bozulmasına karşılaşmaması 

gibi etmenler, bizi kabuğu Fiberglass’tan üretme konusunda teşvik etmiştir. 

Aracın kalıbı, bir firma aracılığı ile 30 yoğunluktaki eps köpük kullanarak pozitif 

kalıp oluşturuldu. Aracın kalıbı, kullanılan CNC Router’ın boyutları nedeniyle 7 

katmandan oluşturuldu. Bu katmanlar silikon ve cıvata yardımları ile bir sabitlenmesi 

sağlandı. Kalıbın işlenmesi sonrasında oluşan kusurlar ve takım izlerinin giderilmesi 

için saten alçı ile kaplanmıştır. Bununla birlikte aracın eps köpükten oluşturulan kalıbını 

koruyabilmek adına saten alçıyı, kabuğu oluşturulurken kullanılacak kimyasalların 

ortaya çıkaracağı ısı tepkimesinden etkilenmemesi için 3 kat saten alçı aracın kalıbı 

üzerine uygulanmıştır. Saten alçının uygulandığı her kat için sünger zımparalar 

kullanıldı bu sayede aracın kabuğunun bilgisayar üzerindeki formu korundu. Kabuğu 

oluşturma adımında ısı tepkimesi sonucunda saten alçının, cam elyaf kabuk katmanı 

üzerinde oluşturabileceği hasarları ortadan kaldırması için kalıp ayırıcı (vaks-wax) sıvı 

ile aracın tamamı kaplanmış, parlatılmıştır. Polyester karışımında üreticinin önerdiği 

karışım oranları denendiğinde, olumsuz sonuçlar ile karşılaşılmıştır. Sonuçların 

nedenlerinin en büyük etkeni olan hava sıcaklığının karışım üzerindeki olumsuz etkisi 

nedeniyle cam elyaf üzerine uygulanılacak karışımın oranları deneme-yanılma 

yöntemi ile test edildi. Denemeler sonucunda 1000 mililitrelik polyester reçinesine 

hızlandırıcı olarak 5 mililitrelik kobalt-oktoat, sertleştirici olarak 7 mililitrelik metil-etil-

keton karışımında karar kılındı. Bu karışım ile sürmeye yeterli zaman kalırken, 

kuruması için gerekli süre 1 gece (yaklaşık 8 saat) olmuştur böylece üretimde zaman 

kaybı en aza indirgenmiştir. Kabuğun arka bölümünün iç bükey olması ve pozitif kalıp 

şekline sahip olmamız nedeniyle tek parça şekilde üretilmesinin aracın arka 

bölümünün formunda sorunlara sebep olabileceğine karar verildi. Bu nedenle cam 

elyaftan oluşan kabuğun, üretim aşamasında kalıp üzerinde üç parça şeklinde 

uygulanması uygun görüldü. Bu üç parça aracın kalıbını dikey eksende ön-orta-arka 
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olarak bölünecek şekilde ayrıldı. Ayrılan parçaların üretimine ön ardından arka ve orta 

kısım olarak devam edildi. Gerekli hatların çizilmesinin ardından cam elyaf kumaş ile 

araç kaplandı. Aracın ele alınan bölümüne elde edilen karışım fırçalar aracılığı ile 

sürüldü. Bu işlemlerin uygulanmasının ardından cam elyaf kumaşın sertleşmesi için 

kabuğu steril bir ortam içeresinde beklemeye bırakıldı. Bu adımın ardından oluşan üç 

bölüm parça, üzerinde bırakılan polyester reçinesiz cam elyaf kumaş parçalarını 

birbirine bağlayarak polyester reçine karışımı fırça aracılığı ile cam elyafa kumaşa 

uygulayarak parçalar arasında köprüler oluşturuldu. Gerekli görülen birleşim 

bölgelerine destek parçalar eklendi. Böylelikle cam elyaf kabuk tek parça haline 

getirildi. Cam elyaf kumaştan oluşturulan kabuğun üzerinde üretim aşamalarında 

oluşan pürüzler, ince zımpara ile pürüzsüz hale getirildi. Yıpranmalara karşı çelik 

macunu ile tamamlayıcı yüzey uygulaması yapıldı. Sağlıklı formun elde edilmesinin 

ardından aracın kabuğunun üzerine astar işlemi uygulanarak aracın kabuğu 

tamamlandı. 
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Şekil 71. Aracın erkek modeli 
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Şekil 72. Alçılı Kalıp düzeni ve uygulaması 
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Şekil 73. Kalıp üzerinde Cam elyaf 
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Şekil 74. Kalıptan ayrılmış cam elyaf 
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Şekil 75. Birleştirilmiş cam elyaf ve nihai ürün 
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15.5. Enerji tüketim Hesabı 

 

Şekil 76. Kabuğumuzun Testleri 

Kabuğun CFD üzerinden yapılan rüzgâr testlerinde Cd (drag katsayısı) 0,3 
olarak hesaplanmıştır. Araca etki eden kuvvetlerden sadece ikisi; Sürüklenme kuvveti 
ve dönme sürtünmesi hesaplanmaya değer. Diğer tüm kuvvetler çok küçüktür, 
bundan dolayı bahsedilmesi gerekmez. 

Araç ağırlığı (m)= 260 Kg 

Sürüklenme kuvveti = Fd= Cd(sürüklenme katsayısı)* V^2(hız).A(alan).d(hava 
yoğunluğu) 

Fd= 24,17 Newton 
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Dönme sürtünmesi= Fr= Crr(yuvarlanma sürtünmesi katsayısı)*N(kuvvet)  

Fr=3,23 Newton (tekerlek başına) ∑Fr=12,94 

P=∑F*V 

∑F=24,17N+12,94N=37,11 N 

P=37,11N*13,88 m/s (50km/h)=514,81 Watt 

E=P.t(zaman)=514,81*285=146,720 Joule “50 km hızda 4000 metrelik yolu kat etmek 
için gerekli enerji) 

%6 eğim = 3,43 derece 

∑F= [Fd+Fr+mgsin(3,43)]= 24,17+3,23*4+152,44=2630,67 Watt (aracın %6 eğimde, 
50 km/h hızında harcayacağı güç miktarı.) 

P=∑F*V= 3332,58W (%8 eğimde  

P∑F=  V*[Fd+Fr+mgsin(3,43)]  

Hava koşulları sıcaklık vs. değişmediği için aracın önceki denklemdeki Fd’si alınıp 
13,88 ile bölünmüştür.  

1,5=V*(V*2,66+3,23*4+152,44) 

V=62,17 m/s (%6 eğimde aracın çıkabileceği en yüksek hız) 

13.5. Maliyet Hesabı 

Tablo 1.2. Proje Maliyeti 

Ürün ismi Adedi/ varsa cinsi Tutarı (TL) 

Bas 2,8 mm şeffaf 205x305 cm 6.25 m^2 697,46 

Bant 7010C 18 MM 3 150 

Ayna 1 55,08 

Direksiyon kutusu 1 400 

Direksiyon Masalı 1 100 

Menteşe 4 40 

Kapı kilidi 2 78,2 

Dizayn sptula 8 no 3 38,14 

Sista Beyaz silikon 1 25,42 

Saten alçı  25 kg 16,95 
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Jant  5 1463,05 

Kabuk modeli  1 16000 

Selülozik tiner  12 kg 199,15 

Kalın nitril eldiven 1 92,59 

Catpower 2210 210 mm gönye 1 1419 

rolu zımpara 8 56 

Alüminyum lama 12,05 kg 518,15 

minyatür yatak 10 200 

10 mm indiksiyonlu mil 1 metre 65 

15 mm kromlu mil 1 metre 80 

Flap Disk  5 42,5 

Kurbağacık anahtar 8" 1 105 

Kurbağacık anahtar 12" 1 180 

yav. Başlı allen anahtar takımı 1 120 

Çapak önleyici kaynak spreyi 1 25 

Polüretan mastik siyah 1 32,5 

silikon kartuş 1 27,75 

Hidrolik Hortumu 4 195,87 

Fren Kaliperi 4 410,75 

fren merkezi 1 2027,63 

hidrolik pompası 1 410,75 

arka fren merkez 1 315,64 

ön fren merkez 1 396,8 

Disk Fren Kaliperi Montaj Vida Kiti 1 95 

Mıknatıs 40 1440 

Stator Metali 1 3300 

Rotor Metali 1 3300 

Bakır Tel 2.6 KG 312 

Flanş Kapağı 1 3200 

3.7 V 3000 mah 18650 Li-ion Pil 195 12000 

Yerleşik Ş.Birimi Üretimi 1 3000 

Batarya Yönetim Sistemi Üretimi 1 2000 

Batarya Paket Malzemesi 4 1600 

Araç Kontrol Sistem Üretimi 1 1500 

Sigorta 2 2000 

Motor Sürücü Üretimi 1 12000 

Pedal 1 344,82 

Cam Elyaf e-mat (fiberglass) 300 gr 
m^2 60 M^2 1680 

Alüminyum Levha 1.5 M^2 75 

Alüminyum Profil Kutu 40x40x2 6063 72 M 2400 

Battery Assembly 1 2000 

Brake Light Assembly 1 500 

AKS Üretimi ve Gerekli 
Komponeterler 1 5000 
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Vcu Assembly 1 2200 

Wiring Harness Assembly 1 1000 

Seat 2 5000 

Fire Wall 1.5 M^2 200 GR 220.50 

Head Rest 2 82 

Seat Belt 2 4400,4 

Steering Shaft 1 100 

Steering Column 1 220 

Steering Pirion 1 150 

Steering Rack 1 250 

Steering Wheel 1 100 

Tie Rod 1 50 

Tie Rod 1 50 

Ön Salıncak Sol Alt (400 Atv) 1 124 

Ön Salıncak Sol Üst (400 Atv) 1 303 

Ön Amortisör Sol Alt (400 Atv) 1 449 

Ön Salıncak Sağ Alt (400 Atv) 1 124 

Ön Salıncak sağ Üst (400 Atv) 1 304 

Ön Amortisör Sağ Alt (400 Atv) 1 449 

Arka Amortisör 1 500 

Z Rot Sol 1 465 

Arka Amortisör 1 403 

Arka Amortisör 1 500 

Z rot Sağ 1 403 

Arka Amortisör 1 403 

Ön Salıncak Sol Alt 1 124 

Anlas 90/80-16 Lastik 2 594 

Stmax 16 inç Jant 2 300 

Ön Salıncak -Amt 1 590 

Anlas 90/80-16 Lastik 2 594 

Stmax 16 İnç Jant 2 300 

Arka Salıncak- Amt 1 590 

 İlkester çok amaçlı Polyester 
(teneke/ 18 kg) 3 1285 

Murat 131 direksiyon sistemi 1 550 

Toplam fiyat 106687,6 
 

14. Araç Elektrik Şeması (Zorunlu) 

Araca ait elektrik şemalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir: 

https://s6.dosya.tc/server3/7drmhv/genel_sema.PDF.html 

https://s6.dosya.tc/server3/7drmhv/genel_sema_renkli.PDF.html 

 

https://s6.dosya.tc/server3/7drmhv/genel_sema.PDF.html
https://s6.dosya.tc/server3/7drmhv/genel_sema_renkli.PDF.html
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15. Orijinal Tasarım (Opsiyonel) 

 

Şekil 77. Kapalı Mekân Ön Perspektif Render Görünümü 

 

Şekil 78. Kapalı Mekân Yan Profil Render Görünümü 
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Şekil 79. Kapalı Mekân Arka Perspektif Render Görünümü 
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