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1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3401,78 

Genişlik mm 1520 

Yükseklik Mm 1153.36 

Şasi Malzeme Karbon fiber 

Kabuk Malzeme Cam elyaf 

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

Motor Tip PMSM 

Motor sürücüsü Kendi tassarımları, hazır ürün  Hazır ürün 

Motor gücü kW 4kW 

Motor verimliliği % %85 

Elektrik makinesi 

ağırlığı 

kg 15 kg 

Batarya type LiFePO4 

Batarya paketi nominal 

gerilimi 

V 73,6 V 

Batarya paketi 

kapasitesi 

Ah 54 Ah 

Batarya paketi 

maksimum gerilimi 

V 83,95 V 

Batarya paketi enerjisi Wh 3974,4 Wh 

Yakıt pili gücü kW  

Hidrojen silindirleri 

sayısı 

#  

Hidrojen silindir 

basıncı 

bar  

Süperkapasitör Evet/hayır  

Kategorinize uygun 

olan boşlukları 

doldurmalısınız 

  

 

  



 
 

2. Dinamik Sürüş Testi (Zorunlu) 

Dinamik Sürüş Testi Videosu:  

https://youtu.be/iK_ZtmvzlTU  

 

3. Yerli Parçalar 

1. Motor  Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☐ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☐ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☒ 

5. Enerji yönetim sistemi * Hidromobil için zorunlu ☐ 

6. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☒ 

8. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☐ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☐ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

* Sadece hidromobil kategorisi için 

  

https://youtu.be/iK_ZtmvzlTU


 
 

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

ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

IEEE BAUN Auto-Pes Motor birimi olarak kullanacağımız motor; dış rotorlu BLDC 

motor daha yaygın bilinen ismiyle HUB Motor olarak belirlenmiştir.  

Motorumuz PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) olması sebebiyle büyük 

tork değerlerine ulaşabilecektir ve motorumuzda AC yerine DC kullanılarak karmaşık 

hesaplardan kaçınılması hedeflenmiştir. En önemlisi motorlarımızın dış rotorlu-

tekerlek içi motorlar olmasıyla motordan elde edilen gücün ayrı bir diferansiyel sistem 

kullanılarak oluşabilecek en ufak iletim kaybı/kayıplarından kaçınılması amaçlanmıştır. 

Motorlarımızın kütlesinin aracımızda kullanabileceğimiz diğer motor tiplerinin ortalama 

kütlesine göre daha hafif olmasının aracımızın zorlu pist şartlarında performansında 

büyük bir avantaja dönüşeceği hesaplanmıştır. Bu durumda motorumuzun düzgün ve 

yüksek bir verimle istediğimiz tork değerlerinde çalışması seçimimizde önemli bir etken 

olmuştur. 

 

Şekil 4.1: Motor jant ve rotor tasarımımız.    Şekil 4.2: Stator tasarımımız. 

Motorlarımızın Tablo 4.2’de belirtilmiş olan boyutlarındaki en büyük sınırlayıcı tekerlek 

boyutları olmuştur. Okuduğumuz makaleler ve ulaşabildiğimiz bilgiler ışığında: elektrik 

ve manyetik yükler, bir stator sargısı başına ters elektromotor kuvveti, bir faz başına 

sarım sayısı, faz armatür akımı başlıklarına göre motor seçeneklerimiz değerlendirildi 

ve seçimimiz bu hususlara göre yapılmaya çalışılmıştır.  

 



 
 

 

Tablo 4.1: Güç ve Haraket Formülleri 

Yukarıda Tablo 4.1’de belirtilmiş olduğu gibi formülleri göz önünde bulundurarak 

aracımız hesapladığımız güç değerlerindeki performansla çalışacağı düşünülmüştür. 

  Tasarım 

Motor Tipi : Outer Rotor DC 

Motor Faz Gerilimi : 60V 

Motor Gücü : 2kW 

Motor Devri : 650rpm 

Motor Boyutları : 245mm 

Motor Ağırlığı : 15kg 

Motor Verimi : %85 

Motor Ana Boyutları : 245x200mm 

Stator Boyutu : O:200mm I:160mm 

Rotor Boyutu : O:245mm I:203mm 

Sargı Şeması : Y3 

Motor Optimizasyonu : Uyumlu 

Tablo 4.2: Motor Özellikleri Tablosu 

 

5. Motor Sürücü (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; 

hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız)  

  Tasarım 

Anahtar : Var 

Sürücü Entegresi : Var 

Kontrolcü Entegresi : Var 

Kontrol Algoritması : Var 

Koruma Devresi : Var 

Güç / Akım / Gerilim  : 1500W/60A/60-72V 

Verim : %95 

Tablo 5.1: Motor Sürücü Özellikleri Tablosu 



 
 

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

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

Batarya Yönetim Sisteminde (BYS) 2 farklı devre kartı kullanılmaktadır. Bu kartlar 

Yardımcı (Slave) kart ve Ana (Master) kart olmak üzere 2 kart tasarlanmıştır.  

Yardımcı (Slave) kart seri bağlı pil hücrelerine SPI iletişim ağı ile bağlıdır. Bu iletişim 

kanalı ile yardımcı (Slave) kart ana (Master) karta bağlıdır. Yardımcı (Slave) kartın 

görevleri şunlardır:  

• Seri hücrelerin voltajını ölçme,  

• Ölçtüğü bilgiyi Ana (Master) karta SPI iletişim protokolü ile gönderme, 

• Yardımcı (Slave) kart tarafından okunan değerleri ana (Master) karta ulaştırma, 

•  Ana (Master) karttaki algoritma gelen bilgiyi analiz eder ve tekrar yardımcı (Slave) 

karta iletir. Yardımcı (Slave) kart, gelen bilgiye göre dengeleme direncini açar veya 

kapatır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.1 :  BYS   TOPOLOJİSİ 

Şekil 6.1 kullandığımız BYS Topolojisidir. Yardımcı (Slave) kart LTC6811IG-1 

entegresi içerir. 2 adet LTC6811IG-1 entegreleri seri bağlı batarya hücre gruplarının 



 
 

voltajını ölçer. 2 adet LTC6811IG-1 entegrelerin, ana (Master) kart ile SPI 

haberleşmesi için 2 adet izolasyon transformatörü kullanılmaktadır. 

Ana (Master) kart, yardımcı (Slave) karttan gelen tüm batarya hücrelerinin voltajını: 

• Bataryadaki en yüksek sıcaklık değerini ölçmek için ise ana (Master) karttaki LM35 

sıcaklık sensörü kullanılmaktadır. 

• Bataryaya gelen akımı ölçmek için ise ana (Master) karttaki LEM akım sensörü 

kullanılmaktadır. 

• Bu değerlere göre bataryanın ana (Master) modülü, batarya hücrelerinin güvenli 

koşullar içinde çalışıp çalışmadığını kontrol eder.  

Ayrıca BYS ana (master) modülündeki deşarj rölesi, düşük şarj durumu veya aşırı yük 

akımı algılandığında paketi yükten ayırmaktadır. Ek olarak, aşırı sıcaklık durumu tespit 

edildiğinde her iki röle de devre dışı bırakılmaktadır. Bir röle devre dışı bırakıldığında 

dikkatli olunmalıdır, çünkü BMS, arıza durumu ortadan kaldırıldığında röleyi yeniden 

etkinleştirebilir ve yüke güç sağlayabilir. Elektrik sistemi üzerinde çalışma yapmadan 

önce daima pil takımının canlı olduğunu varsayılıp bağlantısı manuel olarak 

kesilmektedir. [2] Aynı durum şarj kısmı içinde geçerlidir. 

DENGELEME YÖNTEMİ 

LTC6811, harici dirençler ve mosfetler kullanılarak pasif dengeleme uygulamaktadır. 

Dengeleme kısmında voltajı fazla olan hücre LTC6811 entegresi tarafından okunur ve 

mikroişlemciye SPI haberleşmesi ile iletilir. Mikroişlemci, tanımlanmış olan güvenlik 

sınırları içerisinde voltajı fazla olan hücreye ait mosfeti açar ve hücrenin voltajı, düşük 

enerjili hücrelerle aynı seviyeye dirençler yardımıyla getirilerek dengelenmiş olur. Tüm 

hücrelerin kendine ait dengeleme dirençleri vardır. Dengelemeye giren pilden görsel 

temas alabilmek için her hücreye LED yerleştirdik. Eğer pil dengeleme işlemi yapıyorsa 

LED yanar. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.2:   Pasif Dengeleme Sistemi [1] 

 



 
 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : 23Seri 8Paralel 23Seri 9 Paralel 

Çıkış Voltajı : 73.6V 73.6V 

Çıkış Akımı : 144A 162A 

Dengeleme Yöntemi (aktif veya 

pasif) 
: PASİF PASİF 

Devre Tasarım Tipi : --- 
2 Katmanlı PCB (SMD 

Eleman) 

SOC Tahmin Algoritması : --- Melez- Akım Sayma Yöntemi 

Kontrol Algoritması : STM32F103 Arduino Due 

Yerli mi Değil mi : YERLİ YERLİ 

Tablo - 6.1: BYS Özellikleri Tablosu 

SOC Tahmin Algoritması 

 

Akım sayma yöntemi temelde Ah bilgisinin hesaplanması esasına dayanmaktadır. Bu 

yöntem bataryada kalan kapasite miktarını belirlemek için pil hücresine giren ve çıkan 

akımları ölçmektedir. Bu akımların toplamsal olarak hesaplanmasıyla tahmini SoC 

bilgisi verilmektedir. Bu yöntemin uygulamasında şarj verimliliği oldukça önemlidir. 

 

 

 

 

ŞEKİL 6.3: SoC Tahmini [2] 

DoD ise bataryaların deşarj işlemi sırasında kalan şarj oranı demektir. Aynı işlem DOD 

hesaplaması için de yapılmaktadır. 

 

 

 

ŞEKİL 6.4: Deşarj Durumunda DoD Tahmini [2] 



 
 

KONTROL ALGORİTMASI 

 

 

ŞEKİL 6.5 : BYS Kontrol Algoritması 

 



 
 

BATARYA YÖNETİM SİSTEMİNİN BASKI DEVRE ŞEMALARI VE TASARIMLARI 

Şekil 6.6 : Yardımcı (Slave) Kart Şematik 

Şekil 6.7: Yardımcı (Slave) Kart Şematik 



 
 

Şekil 6.8 : Yardımcı (Slave) Kart 

Şekil 6.9 : Yardımcı (Slave) Kart PCB ŞEMASI 



 
 

Şekil 6.10: Yardımcı (Slave) Kart 

 

Şekil 6.11: Yardımcı (Slave) Kart 3D Görünüş 

 



 
 

 

Şekil 6.12: Ana (Master) Kart Şematik 

 

 

Şekil 6.13: Ana (Master) Kart Şematik 



 
 

 

 

Şekil 6.14: Ana (Master) Kart Şematik 

 

 

Şekil 6.15: Ana (Master) Kart 2 Katmanlı Görünüş 



 
 

 

Şekil 6.16: Ana (Master) Kart  3D Görünüş (Ön Yüz) 

 

Şekil 6.17: Ana (Master) Kart  3D Görünüş (Arka Yüz) 

 

 



 
 

7. Yerleşik Şarj Birimi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

1. GİRİŞ ve TEORİK BİLGİ 

Elektrik makineleri, transformatörler gibi hareket etmeyen makineler ile girişine 

uygulanan enerjinin şeklini çıkışa değiştirerek veren makinelerin geneli için yapılan 

tanımladır. Hareket eden elektrik makineleri, girişlerine uygulanan enerjinin şekline 

göre motor ve generatör olmak üzere iki gruba ayrılır. Eğer makinenin uçlarına elektrik 

enerjisi uygulanıyor ve çıkışında mekanik enerji alınıyorsa bu çalışma şeklinde ‘motor 

çalışma’, eğer makinenin giriş uçlarında mekanik enerji uygulanıp çıkışında elektrik 

enerjisi alınıyorsa bu çalışma şekline de ‘generatör çalışma’ denir. Transformatörler, 

elektrik makineleri arasında hareket etmeyen makine grubunda yer almaktadır. 

Değişken bir manyetik alan etkisiyle, girişine uygulanan enerjinin büyük kısmını 

niteliğini (gerilim ya da akımın frekansını) değiştirmeden yine elektrik enerjisi olarak 

çıkışa iletirler. Transformatörlerde hareketli elektrik makinelerinin aksine bir enerji 

dönüşümü olmaz. Transformatörler hareketsiz makineler oldukları için hareketi 

sağlayan mekanik enerji de yoktur. Bundan dolayı verimi en yüksek olan elektrik 

makinasıdır. Transformatörler elektrikte olduğu gibi elektronikte de; gerilim ve akım 

seviyesini değiştirmek, elektriksel izalosyonu sağlamak ve farklı devreleri birleştirmek 

gibi çeşitli amaçlar için kullanılırlar. Bilindiği gibi transformatörlerin boyutları eğer akı 

yoğunluğu sabit olarak varsayılırsa frekans ile ters orantılıdır.  

Transformatörlerin Çalışma İlkesi  

Transformatörler, giriş ve çıkış sargılarından meydana gelir. Giriş tarafındaki 

sargıya primer, çıkış tarafındaki sargıya ise sekonder adı verilir. Transformatörlerin 

primerlerine uygulanan gerilimleri yükseltip düşürmeleri, tamamen primer ve sekonder 

tarafındaki sipir sayılarıyla orantılıdır. Endüksiyon (Faraday) yasasına göre, manyetik 

alan içerisinde yer alan bir iletkenin yarattığı düzleme dik olacak şekilde geçen akı 

miktarının zamana göre değişmesi ile bu iletkenin uçlarında bir gerilim indüklenir. Yani 

gerilimin indüklenmesi için akı miktarının zamana göre değişmesi gereklidir. 

 

1.2 Transformatörlerde Meydana Gelen Kayıplar  

Transformatörler, hareketli bir parçaya sahip olmadıkları için sürtünme ve rüzgâr 

kaybı gibi bazı kayıplar yoktur. Bu nedenle verimleri diğer elektrik makinalarına göre 

daha yüksektir. Ancak bütün elektrik makinelerinde olduğu üzere transformatörlerinde 

göz ardı edilemeyecek kayıpları vardır. Bu kayıplar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  



 
 

 

Tablo 7.1: Transformatörlerde Meydana Gelen Kayıplar 

 

1.2.1 Demir Kayıpları: Transformatör, ferromanyetik malzemeden yapıldığı için demir 

kayıpları meydana gelir. Demir kayıpları alternatif akımda meydana gelir. Alternatif 

akımın bir periyot içinde iki defa yön değiştirmesi, iletken malzeme üzerinde manyetik 

ve elektrik olarak iki türlü etki meydana getirir. Bu etkiler: 

a. Histerizis Kaybı: Histerizis döngüsü, çekirdek üzerine sarılan sargılardan periyodik 

olarak değişen bir akım akıtıldığında elde edilir. Akımın bir periyot boyunca değişimi 

sırasında bazen kaynaktan enerji çekilirken bazen de manyetik alanda depolanan 

enerji kaynağa geri verilir. Çekilen enerji geri verilen enerjiden daha büyüktür. Böylece 

akımın (dolayısıyla manyetik alanın) bir periyodu boyunca kaynaktan nüve sistemine 

net bir enerji akışı vardır. Bu enerji kaybı nüveyi ısıtır. Nüvedeki bu enerji kaybına 

‘Histerizis Kaybı’ denir. Histerizis kaybının, histerizis döngüsünün büyüklüğü (alanı) ile 

orantılı olduğu söylenilebilir. 

b. Foucault Kaybı: Çekirdek iletken malzemeden yapıldığından, endüklenen bu gerilim 

malzemenin gövdesi içinde akımların akmasına neden olur. Bu akımlara ‘Foucault 

(Fuko-Girdap) Akımları’ denir. Bu akımların çekirdek malzemesi içinde serbest olarak 

akması ile ‘Joule Kayıpları’ olarak hesaplanan ve ısı enerjisi olarak ortaya çıkan bir 

kayıp meydana gelir ki buna da ‘Foucault (Fuko) Kaybı’ adı verilir. 

 

1.2.2 Bakır Kayıpları: Bakır kaybı, transformatör sargılarının omik direnci nedeniyle 

meydana gelir. Transformatörlerdeki bakır kayıpları, sargıda kullanılan iletkenin direnci 

ve iletkenden geçen akımın karesi ile doğru orantılıdır. Toplam bakır kaybı aşağıdaki 

eşitlik ile bulunabilir. 

 



 
 

1.2.3 Kaçak Akıdan Kaynaklanan Kayıplar: Primerde oluşan manyetik alanın bir kısmının 

sekonder sargılarını kesmemesi durumudur. Sızıntı akımlarından dolayıda meydana 

gelebilir. İdeal transformatörlerde kaçak akı bulunmaz, ancak gerçek 

transformatörlerde vardır. 

1.2.4 Dielektrik Kaybı: Yalıtım malzemesinden kaynaklanan kayıplarıdır. Çok büyük 

olmamakla birlikte transformatör verimliliğini etkiler. 

 

a) Hesaplamalar 

Tasarımımızda seçtiğimiz değerler aşağıda listelenmiştir. 

• P=3000W 

• Vin(nominal)=210V 

• Vout=100V 

• f=50kHz 

• Hedeflenen Verim= %95 

• En fazla doluluk oranı= 0.5 

• Pencere kullanım oranı= 0.2 

Trafomuzun en önemli parçası olan çekirdeği belirleyebilmemiz için bir takım formüller 

kullanmamız gerekir. Transformatörün sarım alanı pencere kesiti ile çekirdek hacminin 

çarpımı ile bulunur. 

 

Şekil 7.2 

Bu bağıntıda,  

Po: Güç (W) 

J: Akım yoğunluğu (A/m²) 

B: Manyetik akı (Tesla) 

f: Frekans (Hz) 

K: Doldurma Faktörü 

η : Verim olarak tanımlanmıştır. 

0

4* * * * *
a c

u

P
Ap W A

J B f K
=  =



 
 

Denklemde yer alan J, akım yoğunluğunu simgeler. Ferrit malzeme için, hava 

soğutmalı transformatörlerde yaklaşık olarak 1.8 ve 3 A/mm2 arasında alınabilir. B 

manyetik akı yoğunluğunu belirtmektedir. 20-100 kHz aralığındaki frekanslar için ∆𝐵, 

0.3 ve 0.2 T aralığında seçilmelidir. Tasarımımız için; ∆𝐵 =0.27T yani B=0.135T, J ise 

3 A/mm2 yani 3.106 m2 seçilmiştir. 

Güç hacmini bulmak için değerleri Şekil 7.2 ’de yerine koyduğumuzda sonuç Şekil 

7.3 ‘teki gibi çıkar. 

 

Şekil 7.3 

Ap cm =19.5cm4 olarak hesaplanmıştır.  

Yukardaki değerlere göre bize uygun olduğunu düşündüğümüz TDK firmasına ait 

EE6527 ferrit nüvesi seçilmiştir. 

• Ap= 23.5 

• AL= 8100 

• Manyetik Yol Uzunluğu= 147mm 

Transformatör Dönüştürme Oranı 

Yüksek frekanslı transformatörlerin dönüştürme oranını bulmak için aşağıdaki formülü 

kullanırız. 

 

Şekil 7.4 

Şekil 7.4’ te değerlerimizi yerleştirmemiz  ile dönüştürme oranını Şekil 7.5’ teki gibi 

buluruz. 

 

Şekil 7.5 
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Primer ve Sekonder Sarım Sayıları 

Primer sarım sayısını bize veren formül şu şekildedir; 

 

Şekil 7.6 

Şekil 7.6’ da kendi değerlerimize uyarladığımız takdirde primer sarım sayımızı bulmuş 

oluruz. 

 

Şekil 7.7 

Primer sarım sayımız kolaylık olması için 15 olarak seçilmiştir. 

Primer sarım sayımızı bulduktan sonra doluluk oranımızı da hesapladığımız için 

sekonder sarımımızı kolaylıkla bulabiliriz. 

 

Şekil 7.8 

Sekonder sarım sayımız kolaylık olması için 12 olarak seçilmiştir. 

Primer ve Sekonder Endüktans Değerleri 

Seçtiğimiz nüvenin değeri ile beraber endüktans değerlerimizi hesaplayabiliriz. 

 

Şekil 7.9 

Değerleri Şekil 7.9’ a yerleştirdiğimizde primer endüktans değeri için sonucu  Şekil 

7.10’ daki gibi buluruz;  
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Şekil 7.10 

Sekonder endüktans; 

 

Şekil 7.11 

Doluluk oranı hesaplama 

Doluluk oranımızı 1.05 bulmuştuk. Bu oranın maksimum, minimum ve nominal halini 

de bulabiliriz. 

 

Şekil 7.12 

 

Şekil 7.13 

Primer ve Sekonder Sargı Akımları 

Sekonderden akacak olan akımı güç ve çıkış geriliminin oranıyla bulabiliriz. 

 

Şekil 7.14 

Sekonder akım etkin değeri; 
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Şekil 7.15 

Primerden akan akımı da yine bulabiliriz. 

 

Şekil 7.16 

 

Primer akım etkin değeri; 

 

Şekil 7.17 

İletken (Tel) Seçimi  

Transformatör sargılarında, akım değerlerinin büyüklüğü ile orantılı olacak şekilde 

uygun kesit alanına sahip iletkenler kullanılmalıdır. Fakat çalışma frekansımızın 50 kHz 

gibi normal şartların üzerinde bir değer olması, iletken seçimini sadece akıma göre 

yapmamıza engel olmaktadır. Çalıştığımız yüksek frekansta deri etkisini hesaplamalı 

ve yakınlık etkisinide göz önüne alarak en uygun iletkeni seçmeliyiz. Sonuç olarak 

yüksek frekanslı transformatör tasarımında iletken seçimini etkileyen 3 önemli başlık 

bulunmaktadır. Bunlar:  

1. Deri Etkisi  

2. Akıma Göre Kesit Hesabı  

3. Yakınlık Etkisi, olarak sıralanabilirler. 

Deri Etkisinin Hesaplanması 

 Tasarladığımız transformatör yüksek frekanslarda çalışacağı için iletken seçiminde 

deri etkisini göz önünde bulundurmalıyız. 50 kHz çalışma frekansı için deri etkisi 

aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

Şekil 7.18 
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Yaptığımız bu hesabı iletken seçiminde kullanacağız. Ayrıca bu işlemden iki önemli 

sonuç elde ederiz. Bu sonuçlar: 1. 𝜀= 0.3mm olması, ihtiyacımız olan bakır iletken 

çapının en fazla 0.3mm olması anlamına gelmektedir. Çapın 0.3mm olduğu durumda 

iletken yarı çapı: 

 

Şekil 7.19 

Bu durumda iletken kesiti: 

 

Şekil 7.20 

Hesaplanılan iletken kesitinden daha kalın kesitli iletkenler kullanılırsa, yakınlık etkisi 

sebebiyle komşu sargılarda fuko akımları oluşacak ve iletkenin AC direnci artacaktır. 

Dolayısıyla transformatör üzerinde ciddi ısınmalar ve kayıplar meydana gelecektir. 

Yakınlık etkisini önlemek ve deri etkisini minimum seviyede tutmak için transformatör 

sargılarında Litz teli kullanılacaktır. Litz teli; birden fazla yalıtılmış (emaye kaplanmış) 

iletken telin, birbiri etrafında bükülmesi yada örülmesiyle oluşuturulmuş tel grubu olarak 

tanımlanabilir. Yüksek frekanslarda yakınlık etkisi ve deri etkisinin azaltılması için 

tasarlanmıştır. 

Akıma Göre İletken Kesit Hesabı  

Akım yoğunluğu ve sargılardan geçen akım değerleri bilindiği için iletken kesitleri 

kolaylıkla hesaplanabilir. İletken kayıplarının ve ısınmanın az olması için ferrit malzeme 

göz önünde bulundurularak tasarım parametreleri bölümünde akım yoğunluğu J, 3 

A/mm2 seçilmiştir. Sargı iletken kesitlerinin belirlenmesi için kullanılması gereken 

eşitlik denklem yukarıda verilmiştir. 

 

Şekil 7.21 

Buradan primer sargı iletken kesiti belirtilen değerlerin yerine koyulmasıyla: 

 

Şekil 7.22 
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Aynı şekilde sekonder sargı iletken kesiti belirtilen değerlerin yerine koyulmasıyla: 

 

Şekil 7.23 

Sistemin çalışma frekansına göre deri kalınlığını hesaplanmış ve 𝜀= 0.3mm olarak 

elde edilmiştir (Şekil 7.18). Bu durumda iletken kesiti yaklaşık 0.07mm2 olmalıdır 

(Şekir 7.20). Ancak sargı akımlarının büyüklüğü için gerekli kesit alanlarının 9.5 mm2 

ve 10 mm2 olması gerekmektedir. Burada litz teli hesabıyla istenen kesit alanı 

sağlanılacaktır. 

Primer için Litz Teli Değerleri 

Primer sargısından akan akım için gerekli iletken kesiti Acu−p=9.5mm2 ve deri etkisine 

uğramamak için gerekli iletken kesiti S=0.07mm2 olarak hesaplanmıştır. Buna göre litz 

teli içerisinde bulunması gereken iletken sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır. Burada NS, 

number of strands anlamına gelmektedir. 

 

Şekil 7.24 

Buradan litz telinin çapı: 

 

Şekil 7.25 

 

Şekil 7.26 

 

Şekil 7.27 

2.1.8.4 Sekonder için Litz Teli Değerleri 
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Sekonder sargısından akan akım için gerekli iletken kesiti Acu−s=10mm2 ve deri 

etkisine uğramamak için gerekli iletken kesiti S=0.07mm2 olarak hesaplanmıştır. Buna 

göre litz teli içerisinde bulunması gereken iletken sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

Şekil 7.28 

Buradan litz telinin çapı: 

 

Şekil 7.29 

 

Şekil 7.30 

 

Şekil 7.31 

Böylelikle primer ve sekonder sargılarında kullanılması için litz teline ait gerekli bütün 

parametreler belirlenmiştir.  

 

 

 

 

b) Devre Tasarımı 
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Şekil 7.32 

 

c) Simülasyon Çalışmaları 

d) Baskılı Devre Çalışmaları 

e) Üretim Çalışmaları 

f) Test Sonuçları 

g) Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :   

Güç Seviyesi : 2500W 3000W 

Çıkış Voltaj Aralığı : 72V 100V 

Çıkış Akım Salınımı : 35A 60A 

Giriş Güç Faktörü :   

Güç Çevrim Verimi : %98 %95 

PWM Kontrol Entegresi : - TMS320F28335 

Koruma Devreleri / 

Elemanları 
: 

  

Baskılı Devre Boyutu :  22cm x 6cm 

Tablo 7.2 :Yerleşik Şarj Birimi Yerlilik Tablosu 



 
 

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

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

- 

9. Batarya Paketleme (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

Yaptığımız  tasarımda bataryamızı aracımızın en güvenli yeri olan şasemizin 
arka kısmına konulması planlanmıştır.Tasarımda da görüldüğü gibi şasedeki motor 
yuvalarının üzerine bir raf düzeneği yerleştirilecektir. Sürücü kokpitiyle batarya arası 
cam elyaf bölme ile ayrılacaktır ve bataryada oluşabilecek tehlikelere karşı sürücünün 
sağlığı açısından daha güvenli olduğu düşünülmüştür. 

Batarya paketinin şasedeki konumu ve yapısı aşağıdaki çizimlerde gösterilmiştir. 

 

Şekil 9.1:a-b 

Yaptığımız mekanik, elektronik alanındaki  çalışmalarımız sonucunda 
bataryamız için 3.974kWh değerinde güce ihtiyaç duyacağımız hesapladık. 
Araştırmalarımız sonucunda LiFePO4 pillerinin bize daha uygun olduğunu ve bu pilleri 
seriden paralele bağlantı şekli ile puntalama yöntemiyle bataryamızı yerli olarak imal 
edebileceğimizi planladık. 

 

 

 

 

LiFePO4 Pili Kullanmamızın Nedenleri : 

1)Lityum tabanlı diğer pillere kıyasla duty cycle değerinin yüksek olması. 

2)Lityum tabanlı diğer pillere kıyasla daha güvenli , emniyetli , stabil bir kimyaya sahip 
olması. Kıvılcımlara dayanıklı olması ve yanıcı olmaması. 



 
 

3)Yüksek akımda şarj edilip deşarj edilebilir olması. 

4)Yüksek performans verebilir olması. 

5) Aşırı şarj ve deşarjda parlama yapmaz.500 dereceye kadar termal stabiliteye 
dayanır olması. 

  

 

 

 

 

 

 

Kullanacağımız LiFePO4 Pilin Teknik Özellikleri: 

  

Hücre LiFePO4 32700 

Nominal Gerilim 3,2V 

Standart Kapasite 6000mAh (0,2C deşarjda) 

Şarj Durumu Standart şarj:1200mA / 0,2C Sabit akım 

şarjı 3,7V 

Maksimum şarj akımı: 3000mA/ 0,5C 

Boşaltma Durumu Kesme Gerilimi:2V 

Standart Deşarj Akımı:1200mA/ 0,2C 

Maks. sürekli deşarj akımı:18A/3C 

Darbe deşarj akımı:30A , 5s/5C 

Çalışma Sıcaklığı Şarj: 0-55 C 

Boşaltma: -10-60 C  

Döngü Performansı 2000 standart şarj ve deşarjdan sonra 

%80 nominal kapasite 

Boyut Ve Ağırlık 32mm x 70mm 

141 gram 



 
 

Tablo 9.1: Batarya Paketleme Yerlilik Tablosu 

 

72v 2 adet PMSM motor seçtiğimiz için bataryamızın nominal gerilim değerini 
yaptığımız hesaplamalar sonucunda 73.6v olarak belirlenmiştir. Bataryamızdan en 
fazla akımı motorlar çekeceği için (27Ax2) batarya deşarj süresi hesaplamarı genel 
hatlarıyla motor üzerinden yapılmıştır. Bu hesaplamalara göre aracımızın parkuru 
bitirmesi için pil hesaplamarı yaptığımızda 54Ah değerinde bir kapasiteye ihtiyaç 
duyacağı planlanmıştır. Bunun için batarya paketlemesinde 23 seri 9 paralel bağlantı 
ile LiFePO4 pillerimizi puntalayıp batarya haline getirmek planlandı. 

Bataryamızın (+) ve (-)  baralarından çıkacak olan nominal gerilim değeri 73.6V 
olacaktır ve hesaplamalar buna göre yapılmıştır.  

  Bu hesaplamalara göre ; 

   73,6V/3,2V  

   =23 seri bağlantı 

           54Ah/6Ah 

 =9 paralel bağlantı 

 

 

Bataryadan Maksimum Kaç Amper Akım Çekilebileceği:  

18A x 9 paralel 

=162 A 

  Batarya Kapasitesi: 

   54Ah x 73,6V 

   =3974kWh    

  Toplamda  kullanacağımız pil sayısı: 

   23 x 9  

   =207 adet LiFePO4 pil kullanıcaktır. 

 

Araştırmalarımız doğrultusunda, paket malzemesinin temel olarak elektriği 
yalıtan, yanıcı olmayan ve bataryanın oluşturacağı ısıya dayanıklı bir malzemeden 
yapılması gerektiğine karar verdik. Yaptığımız malzeme araştırması sonucunda hem 
hafif hem de ısıya dayanıklı olduğu için batarya paketinin iç kısmını cam elyaf 
tabakadan yapmamız gerektiğini planladık. Bataryanın dışarıdan gelecek olan etkilere 
karşı daha sağlıklı olması açısından paketi saran dış malzemenin ise sağlam ve 



 
 

mukavvametli bir malzemeden olması gerektiğine karar verdik. Paketi saran dış 
malzemenin 6061 alaşımlı alüminyumdan yapmaya karar verdik. 

 

Paket malzemesinin elektriksel özellikleri Dielektrik Sabiti 1 MHz: 6,6 

Dielektrik Sabiti 10GHz: 6,1 

Dielektrik Kuvveti (volt/mil):262 

Paket malzemesinin ısıl özellikleri Termal Genleşme Katsayısı:5,2 x 10^-6  ° 

C 

Oda Sıcaklığındaki Özgül Isısı: 0,810 

kj/kg ° C 

Yumuşama Noktası:846 ° C 

Paket malzemesinin mekanik özellikleri Özgül Ağırlık: 2,54g/cm3 

Boşlukta Gerilme Esnemesi: %5 

Elastisite Modülü: 72,4GPa 

Çekme Dayanımı: 3448MPa 

Kırılma İndisi:1,562 

Yumuşama Noktası:846 ° C 

 

Tablo 9.2 

 

Bataryamızı şasemizde daha az yer kaplaması açısından 3 katlı imal etmeyi 
planladık. Piller arası yalıtımı sağlamak için her kat arasına cam elyaf tabaka koymayı 
planladık. Bataryamızı soğutmak için bilgisayar fanları kullanmayı düşündük ve bu 
şekilde bataryamız içindeki sıcak havayı dışarıya atmayı planladık. 

 



 
 

 

Şekil 9.2 Batarya Paketi 

 

Şekil 9.3 Batarya Paketi  



 
 

 

Şekil 9.4 Batarya Paketi 

 

Şekil 9.5 Batarya Paketi 

 

10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

Elektronik diferansiyel günümüz içten yanmalı motorlu araçlarda kullanılan mekanik 

diferansiyele benzetilebilir. Bu mekanizmada ana amaç aracın viraja girerken hız 

oranının istenildiği gibi kararlı bir dönüş yapmayı sağlayacak şekilde ayarlanmasıdır. 



 
 

Elektronik diferansiyel dönüş esnasında tekerlerin hız farkını uygun olarak 

düzenleyebilmeli, araç düz yolda seyir halinde iken sapma yapmaması gibi temel 

işlevleri yerine getirmelidir. 

Viraj Dönüş Kinematiği: 

 

Şekil 10.1 

Şekilde görüldüğü gibi araç viraja girdiğinde her iki tekerlek de farklı açılarda 

dönmektedir. Kinematik analiz için araç hakkında belirli değerlere ihtiyaç vardır. 

D  = aks uzunluğu  

L  = dingil mesafesi 

Rw = araç tekerlek yarıçapı 

α = iç teker dönüş açısı 

β = dış teker dönüş açısı 

R1 = viraj merkezinden aks ortasına kadar olan uzaklık 

Riç = iç tekerin viraj merkezine uzaklığı 

Rdış = dış tekerin viraj merkezine olan uzaklığı 

 

Aracımızın 20 km/h hızla 15 metre yarıçaplı ve sola doğru  bir viraja girdiğini düşünelim. 

Buna göre elektronik diferansiyelin doğru çalışabilmesi için bazı formullere ihtiyaç 

vardır.  

Viraja girerken dış tekerlek açısının hesaplanmasını gösteren formül 

β = tan−1(
L

D +
L

tanα

) 



 
 

Şekil 10.2 

 

 

 

araç viraja girdiği anda iç ve dış tekerleğin açısal hızlarının değişimini gösteren formül 

x = ω ∗ (
sinα − sinβ

sinα + sinβ
) 

Şekil 10.3 

 

 

Bizim aracımızın ölçüleri şu şekildedir: 

 

D = 1,391 metre 

L = 1,878 metre 

R = 0,284 metre 

 

Buradaki hesaplamaları yapacak olursak  

tan α = 0,1312 

tan β = 0,1198 

sin α = 0,1301 

sin β = 0,1190 

β  = 6,81° 

ω  = 1,33 rad/sn 

x  = 0,0592   

değerlerine ulaşmaktayız.  

[3] 

 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Sistem Topolojisi 

(Kullanılan Sensörler, 

Kontrol Üniteleri, 

Aktüatörler vb.) 

: - 

Araç tekerleğinin dönme 

açısını direksiyondaki 

potansiyometreden alınan 

değere göre alıp viraja 

girildiğinde hangi motorun 

daha fazla çalışacağı bazi 



 
 

formullere göre 

belirlenmektedir 

Araç Modeli (Kinematik 

Model, Basit Dinamik 

Model, Tam Araç Modeli 

vb.) 

: - Tam Araç Modeli 

Kontrol Algoritması : - 

Direksiyondan gelen 

Analog sinyali işleyerek 

direksiyon açısı ve araç 

hızını hesaplayarak PWM 

çıkışları yardımıyla motor 

sürücüue hız verilerini 

iletiyoruz.   

 

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 
: - - 

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

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 



 
 

  



 
 

Şekil 11.1 

Motor Tork Kontrolü 

Motor tork kontrolü için potansiyometreli gaz pedalı kullanıcaktır. Motorun 

hızlanma ve yavaşlama eğrisi gaz pedalından alınan değerlere göre belirlenecektir.  

Gaz pedalından alınacak olan analog sinyaller mikroişlemcinin PWM pinine 

bağlanarak PWM sinyal üretilmesi sağlanacak ve motor  sürücüye aktarılacaktır. 

Motor sürücü gaz pedalından aldığı değeri motorun anlık değeriyle kıyaslayacak ve 

motorun hızlanma , yavaşlama eğrisi buna göre belirlenecektir. Bu şekilde motorun 

tork kontrolü sağlanmış olacaktır. 

 

Araç İçi Haberleşme Sistemi 

BMS , Nextion ekran ve RF Modül ile haberleşme UART seri haberleşme 

protokolü    üzerinden aktarılacaktır. BMS ile çift yönlü veri alışverişi sağlayacağımız 

için UART haberleşme protokolünün Full Duplex sistemi kullanılacaktır. NEXTION 

ekrana aracımızın çeşitli sensörlerinden araç kontrol sistemi kartımıza gelen verileri 

aktaracağımız için UART haberleşme protokolünün Simplex sistemi kullanılacaktır. 

RF modül ile aracımızın verilerini yer istasyonuna yansıtmak için UART haberleşme 

protokolünün Simplex sistemi kullanılacaktır. 

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz UART seri haberleşme protokolü sistem diyagramı 

aaşağıda mevcuttur. 

 



 
 

 

 

Şekil 11.2 

Araç İçi Arıza Teşhisi 

Aracımızın sensörlerinden alacağımız değerlerin STM32F4 geliştirme kartında 
önceden belirlediğimiz değerlerden yüksek veya alçak çıkması durumunda 
aracımızda oluşabilecek arızalar tespit edilebilecektir. Sürücü kokpitindeki ekranda  
uyarı işaretleri ile sürücünün ikaz edilebileceği planlanmıştır. ( Akım ve sıcaklık 
sensöründen okunan akım değerinin normalden fazla veya az olması gibi) 
 

Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi 

Kullanıcının verileri nextion 7’’ bir ekranda görmesi sağlanacaktır. Bu 
veriler araçtaki çeşitli sensörlerden mikrodenetleyiciye aktarılmakta ve UART 
protokolü yardımıyla bu bilgileri kullanıcının ekranda anlık olarak görmesi 
sağlanmaktadır. Ekranda görüntülenecek olan veriler aracın hızı, batarya ve motor 
sıcaklık değerleri, bataryanın şarj durumu, motordan ne kadar akım çekildiği, 
bataryadan ne kadar akım sağlandığı gibi bilgiler olacaktır.  

Tasarlamış olduğumuz LCD ekran arayüzünün aş ağıdaki gibi olması 
planlanmaktadır. 



 
 

 

 

Şekil 11.3 :a-b 

 

 

Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması  

Aracın yarış anındaki anlık bilgileri batarya sıcaklık ve voltaj durumu, hız verisi, 
şarj durumu gibi verilerin yer istasyonuna aktarmak için kullanılan ve  RF yöntemi ile 
haberleşen vericiler ile aktarılması sağlanacaktır. Bu doğrultuda genel merkezden 
veriler anlık olarak takip edilecektir. Eş zamanlı yarış anında bu verilerin tümünün 
kaydedilmesi sağlanacaktır. 

 

 

 

 

  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları : 

✓ Araç içi haberleşme 
sistemi 

✓ Araç içi arıza teşhisi 
✓ Araç Motor tork 

kontrolü 
✓ Araç verilerinin 

izleme merkezine 
aktarılması 

✓ Araç içi 
haberleşme 
sistemi 

✓ Araç içi arıza 
teşhisi 

✓ Araç Motor tork 
kontrolü 

✓ Araç verilerinin 
izleme merkezine 
aktarılması 

Kontrolör Entegre 

Devresi 
: STM32F407VGT6 

Atmel SAM3X8E ARM 

Cortex-M3 



 
 

AKS G/Ç sayısı : - 
25 Giriş  

16 Çıkış 

Elektronik Devre 

Tasarımı 
: - [A] 

Baskı Devre Kartı 

Tasarımı 
: - [B] 

Baskı Devre Kartı 

Üretimi 
: - - 

Yazılım Algoritması : - - 

Deneysel Çalışma : - - 

Boyut (PCB / Kutu) : - 
12.3cm genişlik 

15.5 cm boy  

 

Tablo 11.1 

 

Şekil 11.4: Tasarlamış olduğumuz kartın elektronik devre tasarımı (Schematic 

Tasarım )  

 



 
 

 

Şekil 11.5:Tasarlamış olduğumuz kartın baskı devre tasarımı aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

12. İzolasyon İzleme Cihazı (Opsiyonel) 

 

 

 

İzolasyon izleme cihazları elektriksel sistem ve toprak arasındaki izolasyon direnç 

seviyesini ölçen ve izolasyon kaybı olduğunda güvenlik amaçlı uyarı üreten veya 

sistemi kapatan cihazlara denmektedir.[4] 

  



 
 

Bizim tercih etmiş olduğumuz ürün BENDER ISOMETER® IR155-3204. Bizim 

kullanmış olduğumuz elektriksel sisteme en uygun ve fiyat olarak en mantıklı izolasyon 

izleme cihazının bu olduğu düşünülmüştür. Aşağıda bulunan Şekil 12.1 de 

kullandığımız cihazın bağlantı şeması eklenmiştir. 

 

 

Şekil 12.1:Bağlantı Şeması [5] 

 

 

 

  



 
 

13. Direksiyon Sistemi (Opsiyonel) 

 

   Günümüzde araçlarda kullanılan direksiyon sistemlerinde, sürücünün sürüş kolaylığı 

açısından, hidrolik destekli veya elektrik destekli direksiyon sistemleri kullanılmaktadır. 

Bahsedilen bu iki sistemin maliyet ve tedarik açısından sıkıntı oluşturabileceği göz 

önünde bulundurularak, mekanik direksiyon sistemi kullanılmasına karar kılınmıştır. 

 

Şekil.13.1: Kullanımına karar verilen ön düzen ve direksiyon dişli kutusu 

 

Pinyon Dişli 

Direksiyon mafsalından gelen kuvveti, kremayer dişli üzerinde sola ve sağa doğru 

hareketiyle hem kremanyer dişliyi hem de rot kolunu hareket etttiren dişlidir. 

Kremayer dişli  

Pinyon dişli olarak adlandırılan bir silindirik dişli ile beraber çalışarak, genellikle 

dairesel hareketi doğrusal harekete dönüştürme amaçlı olarak kullanılan direksiyon 

sistemi parçasıdır. 

Rot Kolu ve Rot Başı 

Rot kolları direksiyon kutusundan çıkan yönlendirme hareketini, direksiyon kutusundan 

alır, rot başına iletir. Rot başı da tekerlek taşıyıcısına iletir. Rot kolunun ucu oynar bir 

mafsal şeklinde üretilmiştir. 

Direksiyon Mili ve Direksiyon Mafsalı 

Direksiyon milleri sabit ve ayarlanabilir olarak ikiye ayrılmaktadır. Montaj ve tedarik 

aşamasında sıkıntı yaşanmaması hedeflendiğinden dolayı sabit direksiyon mili tercih 

edilmiştir. Görevi ise direksiyon simidinden, direksiyon kutusuna güç aktarmaktır. 

Mafsal ise direksiyon ve direksiyon kutusunu birbirine bağlamak için kullanılır. 

 



 
 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda mekanik direksiyon sisteminin ekonomik açıdan 

daha iyi olacağı düşünülmüştür. Bu karar neticesinde mekanik direksiyon sistemi 

araştırmalarına başlanmıştır. Gerekli araştırmalar sonucu aracımızın boyutlarına 

uygun, yaklaşık olarak 140 cm boyunda Şekil.13.1 deki görselde bulunan direksiyon 

kutusunun alınmasına karar verilmiştir. Şekil.13.1deki görselde direksiyon dişli kutusu, 

rot mili ve rot başları montajlı bir şekilde bulunmaktadır. Diğer gerekli parçalar 

(direksiyon mili, direksiyon mafsalı ve direksiyon) araç üzerinde montajlanacaktır. 

 

Dönüş Çapı 

D= 2 x L / sin(y) 

D=Dönüş Çapı 

L=Dingil Mesafesi 

y= Tekerlek dönüş açısı 

 

Varsayımlar sonucu elde edilen veriler; 

L=1705,2 mm 

Y= 20 derece olarak kabul edersek 

D= 2 x 1,705 / sin(20)  D=9,97 m yani yaklaşık olarak 10 m değeri bulunur. 

 

 

14. Kapı Mekanizması (Opsiyonel) 

 

Araçta aerodinamik bir yapı elde edilmeye çalışıldığı için kapı tasarımı gövde tasarımı 

bittikten sonra gerçekleştirilmiştir.  

 Kapı tasarımının önceliği güvenlik olduğu için tasarımda keskin hatlara yer 

verilmemiştir. Kapının dış yüzeyi, dış kapı koluna ve kullanılacak dikiz aynasına göre 

modifiye edilmiştir. Aracımızın aynı boyutlarda 2 adet kapısı bulunmaktadır. Yüzey 

alanları 1.43 M2 dir. 



 
 

 

Şekil 14.1:a-b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 14.2 
 
 
Tamamlanan kapı yuvası gösterilmiştir. Fitilin geçmesi için oluşturulan yüzeyin dış 
kısımları mavi renkli çizgi ile işaretlenmiştir. 
 

 

 

 

 

Şekil 14.3 
 

Gövde üzerinde, kapı kapandığı zaman içerisine gireceği kapı yuvası tasarlanmıştır. 

Bu işlem için kapıda sızdırmazlık elemanı olarak fitil boyutları belirlenmiştir. 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 14.4 
 

Kapının boşta sallanmaması için destek atılmıştır. 

  

 

 

Şekil 14.5 
 

 

Kapı menteşelerinin sayısını kapı boyutunun büyüklüğü hesap edilerek 2 adet 

olmasına karar verilmiştir. Kapı şeklinin kavisli yapısından dolayı menteşelerin 

kademeli olarak yerleştirilecektir. 

 

Kapının üzerinde olan kapı kulbu ve kilit çengeli bu şekilde tasarlanmıştır. 



 
 

 

 

Şekil 14.6:a-b-c-d 
 

 Son olarak kapı tasarımımızın içten ve dıştan fotoğrafları bu şekildedir. 

 Gövde üretimi tamamlandıktan sonra oluşturulan kapı tasarımı yapımına 

geçilecektir. 

 

15. Mekanik Detaylar (Zorunlu) 

 

Yapılan çizimler “stp” formatında aşağıdaki linkte iletilmiştir. 

https://we.tl/t-cIuY83UcdK  

https://we.tl/t-cIuY83UcdK


 
 

a) Teknik Çizimler 

 

 

Şekil 15.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

b) Mukavemet Analizi 

 

 

Şekil 15.2 
 

 

Arka rulo çubuğunun en alçak nokta ile en yüksek nokta arasındaki mesafe 915 mm,ön 

rulo ise 540 mm’dir.Boruların et kalınlıkları 3 mm çap ise 30 mm’.dir.Bu sayede en 

minimum ölçüleri kullanarak hem ağırlıktan hemde alandan tasarruf etmeyi düşündük.. 

h/t<200 formülünden 30/3<20 şartlarını sağlamaktadır. Roll barımızın sabitleneceği 

plakanın kalınlığı 20 mm olup yatay uzunluğu 75 mm dikey uzunluğu ise 60 mm’dir. 

Civatalar ise metrik 8 olup yarışma kurallarına uygundur.Civatar arası mesafe 2.5xD 

kurallarına göre yapılmış olup, bir sorun teşkil etmemektedir.Roll barımızda malzeme 

olarak Al6061-T6 malzemesi kullanılmıştır. Bu malzemenin roll bar için yeterince 

dayanıklı olduğunu saptanmıştır. 

 



 
 

 

Ansys Analiz Sonuçları 

 

 

Şekil 15.3 
-Z yönünde 2000 N’luk kuvvet uygulanmıştır ve total deformasyon sonuçları fotoğrafta 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 15.4 



 
 

 

-Z yönünde 2000 N’luk kuvvet uygulanmıştır ve Equivalet stress değerleri fotoğrafta 

gözüktüğü gibidir.242 Mpa stress altında kalmaktadır. Al7075-T6 maddesinin akma 

mukavemeti 505 olduğu için 505/242=2,086 toplam 2 kat emniyetlidir diyebiliriz. 

 

Şekil 15.5 
-Y yönünde 20000 N’luk bir güç uygulanmıştır ve sonuçları şekilde gözükmektedir. 

 

 

Şekil 15.6 



 
 

-Y yönünde 20000 N’luk kuvvet uygulanmıştır ve Equivalet stress değerleri fotoğrafta 

gözüktüğü gibidir.150.35 Mpa stress altında kalmaktadır. Al7075-T6 maddesinin akma 

mukavemeti 505 olduğu için 505/150.35=4toplam 4 kat emniyetlidir diyebiliriz. 

 

c) Dış Kabuk Üretimi 

Aerodinamik, aracımızda olası bir beklenmedik çevresel etkiyi engellemek amacıyla 

üzerinde durulan konulardan biridir. Aracın dış kabuğunun mümkün olduğunca düşük  

bir Cd'ye (Sürtünme Katsayısı) sahip olması arzu edilir. Esasen, hava akışı düşünülerek 

tasarlanmış bir araca sahip olmak, hızlanmada daha az zorluk çekeceği ve daha iyi 

yakıt ekonomisi rakamları elde edebileceği anlamına gelir, çünkü motorun aracı hava 

duvarından itmek için o kadar çok çalışması gerekmez. Araç hava direncini yenmek  

için mümkün olduğunca az güç harcar. Formül 1 ve benzerleri, çok yüksek hızlara 

sahip araçların Cl, yani Kaldırma Katsayısı'nın düşük kuvvetli olması gerekir. Araç yola 

daha iyi yapışır, yol tutuşunu iyileştirir ve aracın kontrolünü kolaylaştırır. Dolayısıyla 

rüzgara karşı gelen gücü yenmeyi hedefleyen araçlarda en önemli  olan Cd katsayısıdır. 

Aracımızın aerodinamik yapısını analiz etmek ve Cd ve Cl katsayılarını bulmak için 

"ANSYS Fluent" programı kullanılmıştır. Analiz için 150 yineleme gerçekleştirilerek 

istenen            yakınsamaya ulaşılmıştır. 

 

Şekil 15.7: Basınç Değerleri 
 



 
 

 

Şekil 15.8: Hız akış çizgileri (Önden Görünüm) 
 

 

 

, 

Şekil 15.9:Hız akış çizgileri (Arkadan Görünüm) 



 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15.10: Hız Değerleri 



 
 

 

 

Şekil 15.11:Araç tarafındaki yüzey akışı 
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 Şekil 15.12 
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Şekil 15.13 
 

Ansys üzerinde 150’ye yakın deneme sonucunda elde edilmiş en iyi Force değeri 

12.64 N olarak belirlenmiştir. 

Hareketsiz duran bir nesne üzerine gönderilen havanın ya da hareket eden bir 

nesnenin üzerinden akan havanın nesne üzerinde oluşturduğu sürtünme kuvveti 

aşağıdaki formülle ifade edilmektedir. 

 

 

Şekil 15.14 

 

CD; sürtünme katsayısı 

FD; Sürtünme kuvveti 

ρ; havanın yoğunluğu 
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A; aracın ön alanı 

V; hız 

 

 

CD = (2).(12.64) / (1,225).(1,38).(16,667 2) 

 

CD = 0,05383 

 

 

 

 

TABLE I. PARAMETRELER  

 

Referans hız V= 60 km/h=16,667 m/sn 

Aracın ağırlığı M = 250 kg 

Kullanılan lastiğin yarıçapı r = 0,289 metre 

Kullanılan lastiğin sürtünme 

katsayısı 

C=0,009 

Aracın sürtünmeye maruz 

kalan ön alanı 

A= 1,38 m2 

Aracın sürtünme katsayısı 

(aerodinamik analizler neticesinde 

elde edilmiştir) 

 

CD = 0,05383 
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Hava yoğunluğu ρ=1,225 kg/m3 

Aracın üst noktasından 

tekerlek göbeğine kadar olan 

mesafe 

rD=0,6 metre 

 

 

Tablo15.1 

 

 

 

 

Şekil 15.15 
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Şekil 15.16 

 

Aracımızın kabuğunu üretmek için ilk olması gereken modelimizi 28dansite strafordan 

cnc yardımıyla catia üzerinden çizdiğimiz kabuğumuzun modelini çıkardık. Modelimiz 

çıktıktan sonra 450gr/m2 cam elyafımızı polyester reçineyle elle yatırma yöntemiyle ilk 

katı oluşturulacaktır. İlk katını bitirdikten sonra ikinci katında cam elyafımızı yaydıktan 

sonra reçinemizi yedirerek 2kat tabakayla dış kabuğumuzu üretmeyi hedeflemekteyiz. 

Dış kabuğumuzun ağırlığı yaklaşık olarak 20 kg gelmektedir. 

 

 

d) Enerji Tüketim Hesabı 

 

e) Maliyet Hesabı 

 

Mekanik Malzeme Listesi 

NO Parça adı Birim Fiyat Miktar Toplam Fiyat 

1 Direksiyon Sistemi  500 1 500 
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2 Fren Sistemi 500 1 500 

3 Tekerlekler 667 4 2668 

4 Fia Onaylı Koltuk 3156,29 2 6312,58 

5 Fia Onaylı Tulum 4776,92 2 9553,84 

6 Fia Onaylı Eldiven 946,78 2 1893,56 

7 Fia Onaylı Ayakkabı 1592,31 2 3184,62 

8 Fia Onaylı Kemer  2773,50 1 2773,50 

9 Fia Onaylı Kask 4538,46 2 9076,92 

10 Karbon Fiber 295 50m2 14750 

11 Cam Elyaf 38,5 30m2 1155 

12 Ön salıncak sistemi 2000 1 2000 

Toplam 54368,02 TL 

 

Tablo15.2 

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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Şekil 18.1 
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19. Orijinal Tasarım (Opsiyonel) 

Şase Üretimi 

Aracın tasarımı Solidworks ve Catia programları kullanarak gerçekleştirilmiştir. 

Tasarım yapılırken şasinin hafifliği ve aracın güvenliği etkenleri göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu kısımda şasinin tasarımı, üretim aşamaları ve analizi yer alacak 

ve bu aşamalar detaylı anlatılacaktır.  

Elektrikli aracın konseptine uygun, hafif, sağlam bir şasi tasarım yapılarak bu tasarımın 

kolay üretilebilir olması hedeflenmektedir. Konseptin elektrikli araç olmasına karşılık 

maliyet faktörü üzerinde gerekli optimizasyonlar da yapılmaktadır. Hafif bir aracın daha 

ağır bir araçtan hızlanmak için daha az enerji tükettiği bilinmektedir. Bu yüzden şasi 

üretiminde temel yapı malzememiz olarak, dayanıklığı ve sertliği açısından mukavetli 

olan çeliğe nazaran 4,5 kat hafif ve 3 kat dayanıklı  olan  karbonfiber 193g/m2 tercih 

edilmektedir. Araç verimliliğinin arttırılması ve ağırlık azalmasıyla batarya kapasitesinin 

arttırması hedeflenmektedir. 

 Araç şasisinin tipi sandviç şasi olarak belirlenerek Solidworks’te tasarım 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 19.1 
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Şekil 19.2 

 

Şasinin Sanal Ortamdaki Tasarımı 

Tasarımda süspansiyon ve direksiyon sistemi gibi şasiye direkt bağlanacak yapılar 

olan bölgesel yükler dikkate alınarak tekerlek boşluklarına dikey paneller 

oluşturulmuştur. Şasimizin gövdesinden esneme yapmaması için alt kısmına 2250mm 

uzunluğunda 100mm enine paneller yapılmıştır. Ön panellerin desteklenmesi amacıyla 

araya alüminyum boru profil konulmuştur. Direksiyonun bulunacağı konsolun 

desteklenmesi göz önünde bulundurularak ön panellerin üst kısmından birleştirilmiştir. 

Önde çeki demirinin bulunacağı kısım federlerle desteklenmiştir. Aerodinamik açıdan 

ön tekerlek boşluklarından havanın girmemesi için tekerlek arkalarına uzun paneller 

yapılmıştır. 
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Şekil 19.3 

 

Şekil19.4:Şasinin Alt Kısmı 

 

Şasi parçalarının teknik çizimleri aşağıda gösterilmiştir. 
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Şekil 19.5:Şasinin Alt Tabakası 

 

 

Şekil 19.6:Şasinin Yük Taşıyıcı Panelleri 

 

Dik yapıların güçlendirilmesi ve alt tabakayla bir araya getirilmesi için epoksi ile 

yapıştırılmıştır. 

Şasinin çizimleri bilgisayar ortamında yapıldıktan sonra, üretim aşamalarına 

başlanmıştır. 

Şasi tipi sandviç olarak ve temel malzeme delikli PVC köpük olarak belirlenmiştir. 

Sandviç yapı elde etmek için bu polimer köpük, üç kat üstte üç kat altta düz örgü karbon 
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fiber kumaş olmak üzere bir araya getirilmiştir. Bu yapının oluşturulması, reçinenin 

dengeli dağılabilmesi ve emdirilmesi için vakum infüzyon yöntemi tercih edilmiştir. 

Kompozit tabaka ve delikli köpük yapılı sandviç malzemelerin kullanılmasının sebebi; 

 -Yüksek eğilme mukavemeti ve rijitlik sağlaması, 

-Darbe direnci yüksek olması, 

-Ağırlıkta tasarruf sağlaması, 

-Pürüzsüz yüzeylerin üretilmesinde kolaylık sağlaması, 

-Tasarım esnekliği sağlamasıdır. 

 

Şekil 19.7 
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Şekil 19.8 

 

 

 

Üretim Aşamaları: 

Malzemeler  

• Reçine Kaçış Tankı 

• İnfüzyon Konnektörü 

• Vakum Hortumu 

• Vakum Naylonu 

• Soyma Kumaşı 

• İnfüzyon Filesi 

• Spiral Hortum 

• Vakum Sızdırmazlık Bandı 

• İnfüzyon Hortumu 

• İnfüzyon Hortum Kelepçesi  

• İnfüzyon Sprey Yapıştırıcı  

• PVC Köpük C70.75 

• Vakum Pompası 
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• Karbonfiber 

• Polyester Reçine 

 

Vakum İnfüzyon yöntemi aşamaları: 

1. Kalıp ayırıcı dökülür. 

2. İlk karbonfiber katmanı  

3. İkinci karbonfiber katması  

4. Üçüncü karbonfiber katmanı  

5. Pvc yerleştirilmesi  

6. Dördüncü karbonfiber katmanı 

7. Beşinci karbonfiber katmanı 

8. Altıncı karbonfiber katmanı 

9. Soyma kumaşı atılır 

10. İnfüzyon filesi atılır 

11. Hortum yerleri ayarlanır 

12. Sızdırmazlık bandının çevresine yapıştırılması 

13. Vakum torbası 

14. İnfüzyon işlemi başlamıştır 

15. Fazla gelen reçine kaçış tankına gider 

 

     

Şekil 19.9 

 

   İlk önce karbonfiberin yapışmasını engellemek için kullanılan kalıp ayırıcı dökülür. 

Üç adet olmak üzere katman şeklinde karbonfiber serilir. Araya PVC köpük koyulur. 

Tekrar üç adet olmak üzere karbonfiber serilir. Üzerine soma kumaşı yerleştirilir. 

İnfüzyon filesi atılır ve hortum yerleri ayarlanır. Sızdırmazlık bandı çevresine 

yapıştırılır. Vakum torbası geniş olacak şekilde açılır. İnfüzyon işlemi başlamıştır. Fazla 

gelen reçine kaçış tankına gider. İşlem tamamlanır. 
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Şekil 19.10 

 

         

 

      

     

Şekil 19.10:Vakum İnfüzyon Aşamalarından Kareler 

 

Şasi Desteklerinin Analizi 



 

72 
 

Şasi tasarım sürecinde desteksiz şekilde Ansys’te Statik Analize sokularak gerekli 

dayanımları ölçülmüştür. 

 

 Şekil 19.11 

 

 

 

Dikine atılan dayanaklar hem süspansiyon taşıyıcı salıncak sistemi gibi  ön 

aksamlarının taşımasını sağlamak hem de Orta kısma binecek olan yükü azaltmak 

amacıyla ön ve arka tekerlerin olduğu yerlere  epoksiyle dikmeler yapıştırıldı. 

 

 

Salıncak Düzeneği 

Süspansiyon sistemi olarak Çift Salıncak Süspansiyon Sistemi tercih edilmiştir. Boyut 

ve malzeme olarak en uygun salıncakların atv tipi araçlarda olduğu tespit edilmiştir. 

Bu tip araçlardan ölçü alınarak salıncak sistemi çizilmiştir. 
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Şekil 19.12 

Aracımızın şasisi sandviç yapıda olduğu için salıncak sisteminin bir kafes sistemiyle 

sabitlenmesi gerekmektedir. 

 

Şekil 19.13 

Salıncaklarımızın dayanıklılığı için demir kullanılmıştır. 

 

FREN SİSTEMİ 
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Şekil 19.14 

 

[kaynakça] 

 

 

 

FREN KUVVETİ HESAPLAMASI 

 

Şekil 19.15 

 

[kaynakça] 

R: Tekerleğin yarıçapı 

r: diskin yarıçapı 

G:ağırlık 

Gx,Gy: ağırlık bileşenleri 
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fs:sürtünme küvveti 

 

Varsayımlar: 

• Tahmini araç ağırlığı 300kg  

• k: Sürtünme katsayısı 0.8  

• M: Fren balataları 0.3 ile 0.45 arasında sürtünme katsayısına sahip olduğu kabul 

edilmiştir. Katsayı 0.37 olarak kararlaştırılmıştır. 

 

Hesaplamalar 

G=(300/4)*9,81= 735,75 

Gx=g*sin(10)= 127,7262 

Gy=g*cos(10)= 724,5723 

 

fs=gy*k= 579,6578 

Balata yüzey alanı:312mm2 

Fren hidroliği basıncı 100 bar=10Mpa 

 

Fren kuvveti=10Mpa*0,37*312mm2= 1154,4 

 

Frenleme, sürtünme kuvvetinin neden olacağı dönüşü önleyecektir. Dolayısıyla, 

tekerleğin ortasındaki tork sıfıra eşit olmalıdır, bu durumda aşağıdaki denklem çıkarılır.  

Fren Kuvveti*r=fs*R 

1154,4*r= 579,6578* 0,284 

r= 0,142605m 

diskimizin çapı 284 mm olmasına karar verilmiştir. 
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