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1. Proje Özeti:  

 
Günümüzde birçok ileri teknoloji ürününün (entegre devreler, LCD ekranlar, hücre 

klonlama cihazları, medikal cihazlar vb.) geliştirilmesi ve üretimi için özel ortamlar 

(temiz oda) gerekmektedir. Bu ortamlar da kullanılan nesne ve yük taşıma sistemlerinin 

titreşimsiz, gürültüsüz, hassas ve temiz çalışma koşullarına uyması istenmektedir. 

Otonom maglev transport ağı ihtiva ettiği tek eksenli ve karma eksenli ray yapıları ve 5 

serbestlik derecesinde hareket edebilen taşıyıcıları ile tavandan yüksek kararlılıkta ve 

minimum enerji tüketimi ile taşıma sağlayabilmektedir. Kurulu düzen iç ortam taşıma 

ağlarına entegre edilebilir, paralelde kullanımları mümkündür.  

 

 

Figür 1. Maglev Taşıma Platformu 

2. Sorun/ Problem: 

Kimyasal alanlarda, hassas otomasyon sistemlerinde ve mikroişlemci üretim 

fabrikalarında nesnelerin yük taşıma sistemlerinin titreşimsiz, gürültüsüz, hassas ve 

temiz çalışma koşullarının olması gerekmektedir. Hali hazırda olan taşıma sistemleri bu 

hassasiyeti ve gürültüyü önleyememektedir. Ayriyeten kullanılan sistemlerin mekanik 

sürtünmeleri olduğundan bakım masrafları artmakta ve verimliliği düşürmektedir.  

3. Çözüm: 

Fabrika içi taşıma sistemlerinde MAGLEV taşıma sistemleri diğer taşıma sistemlerinin 

önüne geçmektedir. Ray yapısına göre tek eksenli ya da karma eksenli ray yapısına sahip 

olabilir. 5 serbestlik derecesinde hareket edebilen taşıyıcıları ile tavandan yüksek 

kararlılıkta ve minimum enerji tüketimi ile taşıma sağlayabilmektedir. İlgili taşıma 

ağında tasarlanan MAGLEV taşıyıcı patentli olup literatüre YTU MAGLEV ekibi 

tarafından katılmıştır. Prototipimizde 4 adet elektromoknatıs kutbu, 4 adet mesafe 



 

 

sensörü, 1 adet motor sürücü amplisi ve lineer motorların sürülmesi için 3 adet motor 

sürücüsü bulunmaktadır.   

 

Figür 2. Artı Kutuplu Elektromıknatıs Tasarımı 

4. Yöntem 

Sistemimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bünyesi altında 

gerçekleştirilmiştir. Sistemimiz iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm lineer 

motorların olduğu bölümdür. İkinci bölümde ise taşıyıcı platformunun olduğu kısımdır. 

Lineer motorlar kontrol yönleri açısında iki farklı tasarım yapılabilir. Birinci durum 

olarak tek bir eksende hareketi (Figür 2’de gösterilmiştir), ikinci olarak da planar motor 

olarak literatüre geçmiş olan iki eksende hareket ettirilebilirler. Taşıyıcı platform ray 

düzleminin altında havada manyetik kuvvetlerin dengelenmesi ile tutulmaktadır. Artı 

tipli taşıyıcı platformunun havada kalması için elektromıknatıslar kullanılmıştır. 

Elektromıknatısların çekme hesapları Maxwell programında yapılmış Figür 3’te 

gösterilmiştir. 

 

Figür 3. Z Ekseni Çekme Kuvveti Fz’nin Sonlu Elemanlar Analizi 



 

 

Elektromıknatısın içerisinde neodyum mıknatıslar ve bu mıknatısın gücünü azaltıcı ya 

da arttırıcı yönde etki etmesi için kutup başlarına bobinler yerleştirilmiştir. Hava aralığı 

ölçümü yapılarak bobin uçlarına verilecek olan kontrol sinyalleri ilk olarak klasik PID 

denetleyicisi tasarlanmış ve simülasyon çalışmaları MATLAB programında yapılmıştır. 

Daha sonra IPD denetleyicisi tasarlanmış ve sonuçların daha iyi olduğu Figür 4’te 

gösterilmiştir. 

 

Figür 4. Basamak Referans Girişi I-PD Denetleyici İle PID Denetletici Z Eksen 

Cevabı Karşılaştırılması 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Hiçbir hareketli parçasının bulunmaması sebebiyle MAGLEV taşıyıcı uzun ömürlü, 

düşük bakım masraflı ve sıfır güç kontrol algoritması ile yüksek enerji verimlidir. Rayın 

altında yüksek bağımsız bir şekilde neredeyse sıfır güç tüketerek askılanan taşıyıcı 

kablosuz şarj istasyonlarında dahili güç ünitelerini şarj edebilmektedir. Projenin 

özgünlüğü literatürde bulunmayan düşük maliyetli taşıyıcı ve planer (çok eksenli) motor 

yapısıdır. Patentli nüve yapısı hem üretim maliyetlerini minimuma indirmekte hem de 

yüksek manyetik özellikleri ile rakip tasarımlar ile aynı kulvardadır. Birden çok taşıyıcı 

aynı ağda koordine çalışabilmekte, rota tayininde maksimum hareketlilik 

sağlanabilmektedir. 

6. Uygulanabilirlik: 

Özellikle kimyasal alanlarda, hassas otomasyon sistemlerinde, mikroişlemci üretim 

fabrikalarında ve genel fabrikalarda taşıma sistemleri olarak kullanılabilmektedir. Bu 

sistemler taşıma sistemleriyle kıyaslandığında daha verimli daha sessiz ve daha hassas 

bir taşıma olanağı sunmaktadır. 



 

 

Proje ekibi olarak prototip ile 5 serbestlik derecesinde iki farklı ray tipinde kontrolü 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 

Figür 5: Patentli özel tip nüveye sahip MAGLEV taşıyıcı tasarımı 

 

 

Figür 6: MAGLEV Taşıyıcının ray ağı altında levitasyon deneyleri 



 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

Proje Tübitak 112M210 numaralı 1001 projesi kapsamında ikinci çalışma olarak 

yapılmıştır. Elektrik ve mekanik tasarımları gerçekleştirilmiş algoritma gelişmeleri 

tamamlanmıştır. Kapalı çevrim konum kontrolleri ve kayan kipli kontrol algoritmaları 

üzerinde çalışmaları devam etmektedir.    

Ür-Ge hariç gerekli proje bütçesi 300.000TL olarak hesaplanmıştır. Proje kapsamında 

Ar-Ge çalışmalarında Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan gerçek zamanlı 

kontrol bilgisayarı ve sensörler kullanılmıştır. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi(Kullanıcılar) 

Proje iç ortam taşımacılığında her alanda kullanılabilir. MAGLEV motoru olarak 

isimlendirilen nüve ölçeklenebilir bir yapıdadır, 1kg-1ton arasında sadece boyut 

değişikliği yapılarak güncellenebilir bir yapıya sahiptir. Sıfır güç algoritması ile birlikte 

tekerlekli taşıyıcılar ile neredeyse aynı enerji tüketimine sahiptirler. Çoklu eksen 

hareket kabiliyet, tavandan hareket kabiliyeti ile insan ve diğer kara taşıtları ile aynı 

ortamda çalışma avantajları ile kurulu ve kurulacak fabrika, depo, temiz taşımacılık 

gereken laboratuvar, kimya ve biyoloji atölyelerinde kullanımı mümkündür. 

 

9. Riskler 

Proje kapsamında risk analizleri sonucunda 4 kolda risk öngörülmüştür. Bu riskler; 

- Mekanik yetersizlik; malzeme ve imalat teknolojilerindeki yetersizlik. Revizyonlar ve 

verim güncellemeleri ile çözülebilecektir. 

- Elektronik yetersizlik; konvansiyonel sürücülerin yetersiz kalması durumunda yerine 

özel sürücü tasarımı ile çözülebilecektir.  

- Güvenlik problemleri; güvenlik için mekanik, elektronik ve kontrol şeklinde 3 adımda 

kontrol için çalışmalar devam etmektedir. 

- Maliyet; güncel teknoloji seri üretime geçmeden önce her zaman yüksek maliyetlidir. 

Teknolojinin yaygınlaşması ile maliyetler de düşecektir. 

 

Bir diğer risk pazarın yeni teknolojiye uygulayacağı duvar etkisidir. Fakat avantajlar ve 

maliyet güncellemeleri ile ürün olarak pazarda yer alma konusunda bir eksiklik 

yaşanmayacaktır. 
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