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1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 2900 

Genişlik mm 1250 

Yükseklik Mm 1395 

Şasi Malzeme Alüminyum 6063-O 

Kabuk Malzeme Karbonfiber 

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

Motor Tip Fırçasız Doğru Akım  

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün Hazır ürün 

Motor gücü kW 2.5 

Motor verimliliği % 90 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 13 

Batarya type Lityum iyon 

Batarya paketi 
nominal gerilimi 

V 72 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 58 

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V 84 

Batarya paketi 
enerjisi 

Wh 4872 

Yakıt pili gücü kW - 

Hidrojen silindirleri 
sayısı 

# - 

Hidrojen silindir 
basıncı 

bar - 

Süperkapasitör Evet/hayır Hayır 

Kategorinize uygun 
olan boşlukları 
doldurmalısınız 
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2. Dinamik Sürüş Testi (Zorunlu) 

Dinamik sürüş testimizin videosu YouTube’a yüklenmiş olup sadece link sahibi olanların 

görebileceği şekilde ayarlanmıştır. YouTube linki aşağıda yer almaktadır. 

https://www.youtube.com/watch?v=gC6s_vISyZ8 

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 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 
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4. Motor  

4.1 Tasarım Hesaplamaları  

4.1.1 HUB Motor 

HUB motor tekerlek içi bir elektrik motor çeşididir. Tekerlek içi olmasının en büyük 

katkılarından biri aktarma elemanı kullanılmamasıdır. 

Takıma uygun motor HUB motor olarak belirlenmiştir. Motorun belirlenmesi 

kısmında yapılan literatür taraması ve motor tercihi sonrası yapılan hesaplamalar 

raporun devamında sunulmaktadır.  

4.1.1.1 HUB Motorun Diğer Motorlardan Farkı Nedir? 

Hub motorun elektrikli araca uygun olarak belirlenmesinin temel sebepleri: 

• Ağırlığı ve kullanış açısından araştırılan diğer motorlara göre daha uygun olması 

• Verimliliğinin yüksek olması  

• Mekanik açıdan diğer motorlara göre daha az komplike olması 

• Ayrıntılı vites düzenlemeleri yapmak yerine, tek yapılması gereken elektrik akımını 

terse çevirmektir.  

4.1.1.2 HUB Motorun Avantajları 

• HUB motorun en önemli avantajı kolay dizayn edilebilir olmasıdır. 

• Yerel yeterlilikleri HUB motorda sağlayabilmek amaçlanmıştır. 

• Araç için daha verimli kullanılabilir bir sisteme sahiptir. 

• Kontrol edilebilirliğinin kolay olması tercih nedenlerindendir. 

• Aktarma organının bulunmaması da önemli bir avantajdır. 

• Mekanik parçasının az olması ve hesaplamalar sonucu ağırlığının düşük olması da 

önemli bir etkendir. 

4.1.1.3 HUB Motorun Dezavantajları 

HUB motoru belirlerken karşılaşabilecek dezavantajları  mevcuttur. HUB motorum 

belirlerken bu dezavantajlar da göz önünde bulunduruldu.Bunlar: 

• Motor ısısının önemle kontrol edilmesi, 

• Sınırlı tasarım alanına sahip olması, 
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• Birden fazla hub motor kullanılacak ise düzgün bir yönetimin yapılması, 

• Verimli bir soğutma sistemi tasarımı yapılması gerekmektedir. 

Bu dezavantajlar üzerinde durulmuştur ve bunlara yönelik çözümsel çalışmalar 

yapılmıştır. 

4.1.2 Pist Eğimlerinin İncelenmesi ve Hesaplamaların Yapılması  

     Yarışma yapılacak pist araç için ve enerji tüketimi için önemli bir rol oynamaktadır. Araç 

özellikle bu pist üzerinde yarışacağı ve amaç verimliliği maksimum düzeyde 

sağlayabilmek olduğu için pist üzerindeki gerekli eğimler ve virajlar incelenmiştir. 

İncelemeler sonucunda gerekli olan motor gücünü bulmak için hesaplamalar çeşitli 

kombinasyonlar ile değerlendirilmiştir.  

     Gerekli güç hesaplamaları ve formüller aşağıda gösterilen denklemler ile bulunmuştur.  

m = 250 kg  (aracın sürücülü kütlesi) 

g = 9.81 m/s2 (yerçekimi ivmesi) 

nU= 0.015  (yuvarlanma direnci) 

a = 1.1 m/s2  (ivmelenme) 

ro= 1.255 kg/m³ (15 derecede havanın yoğunluğu) 

A = 1.391 m2  (aracın arkadan projeksiyon bakış açısı alanı ) 

Cd = 0.26   (havanın sürüklenme katsayısı ANSYS Fluent analiz sonucu) 

V = 13.88  m/s (araç hızı 50km/h olarak alınımıştır) 

Tç= 0.5684 m (tekerlek çapı) 

 

%8 Eğime göre güç hesabı ;  c = 0.079742 (eğimin sinüsü) 

FYUVARLANMA = m x g x nU = 36.78 N  

FEĞİM = m x g x c = 193.74 N  

FİVME = m x a = 275 N 

FHAVA = 0.5 x ro x A x Cd x V2 = 43.54 N 

FTOTAL = FYUVARLANMA + FEĞİM + FİVME + FHAVA = 549.06 N  

P = (FTOTAL x 127) / 14 = 4980.83 WATT 

 *127 metre yokuşu 14 saniyede çıkabimek için gerekli olan güç.*  

n = (V x 60 ) / (π x Tç ) = 466 Rpm 

M = 102.05 Nm Tork 

 

%7.9 Eğime göre güç hesabı ;   c = 0.079000164 (eğimin sinüsü) 

FYUVARLANMA = m x g x nU = 36.78 N  

FEĞİM = m x g x c = 193.74 N  

FİVME = m x a = 275 N 

FHAVA = 0.5 x ro x A x Cd x V2 = 43.54 N 
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FTOTAL = FYUVARLANMA + FEĞİM + FİVME + FHAVA = 549.06 N  

P = (FTOTAL x 127) / 14 = 4980.83 WATT 

 *127 metre yokuşu 14 saniyede çıkabilmek için gerekli olan güç.*  

n = (V x 60 ) / (π x Tç ) = 466 Rpm 

M = 102.40 Nm Tork 

 

%7.1 Eğime göre güç hesabı ;   c = 0.0709999749 (eğimin sinüsü) 

FYUVARLANMA = m x g x nU = 36.78 N  

FEĞİM = m x g x c = 174.12 N  

FİVME = m x a = 275 N 

FHAVA = 0.5 x ro x A x Cd x V2 = 43.54 N 

FTOTAL = FYUVARLANMA + FEĞİM + FİVME + FHAVA = 529.44 N  

P = (FTOTAL x 127) / 14 = 4802.84 WATT 

 *127 metre yokuşu 14 saniyede çıkabimek için gerekli olan güç.*  

n = (V x 60 ) / (π x Tç ) = 466 Rpm 

M = 98.41 Nm Tork 

 

%5 Eğime göre güç hesabı ;   c = 0.049937616 (eğimin sinüsü) 

FYUVARLANMA = m x g x nU = 36.78 N  

FEĞİM = m x g x c = 122.47 N  

FİVME = m x a = 275 N 

FHAVA = 0.5 x ro x A x Cd x V2 = 43.54 N 

FTOTAL = FYUVARLANMA + FEĞİM + FİVME + FHAVA = 477.79 N  

P = (FTOTAL x 127) / 14 = 4334.25 WATT 

 *127 metre yokuşu 14 saniyede çıkabimek için gerekli olan güç.*  

n = (V x 60 ) / (π x Tç ) = 466 Rpm 

M = 88.81 Nm Tork 

 

%5 Eğime göre güç hesabı ;   c = 0.049937616 (eğimin sinüsü) 

FYUVARLANMA = m x g x nU = 36.78 N  

FEĞİM = m x g x c = 122.47 N  

FİVME = m x a = 275 N 

FHAVA = 0.5 x ro x A x Cd x V2 = 43.54 N 

FTOTAL = FYUVARLANMA + FEĞİM + FİVME + FHAVA = 477.79 N  

P = (FTOTAL x 5338) / 3540 = 720.46 WATT 

*5338 metre %5 eğim varsayılan yarış pistini 59 dakikada (3540 saniyede) 

tamamlayabilmek için gerekli olan minimum güç.* 

n = (V x 60 ) / (π x Tç ) = 466 Rpm 

M = 14.76 Nm Tork 
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%0 Eğime göre güç hesabı ;   c = 0.0 (eğimin sinüsü) 

FYUVARLANMA = m x g x nU = 36.78 N  

FEĞİM = m x g x c = 0 N  

FİVME = m x a = 275 N 

FHAVA = 0.5 x ro x A x Cd x V2 = 43.54 N 

FTOTAL = FYUVARLANMA + FEĞİM + FİVME + FHAVA = 355.32 N  

P = (FTOTAL x 5338) / 3540 = 535.79 WATT 

*5338 metre düz varsayılan yarış pistini 59 dakikada (3540 saniyede) tamamlayabilmek 

için gerekli olan minimum güç.*  

n = (V x 60 ) / (π x Tç ) = 466 Rpm 

M = 10.98 Nm Tork 

 

%0 Eğime göre güç hesabı ;   c = 0.0 (eğimin sinüsü) 

FYUVARLANMA = m x g x nU = 36.78 N  

FEĞİM = m x g x c = 0 N  

FİVME = m x a = 275 N 

FHAVA = 0.5 x ro x A x Cd x V2 = 43.54 N (V = 16.66 m/s) 

FTOTAL = FYUVARLANMA + FEĞİM + FİVME + FHAVA = 374.76 N  

P = (FTOTAL x 5338) / 3540 = 565.79 WATT 

*5338 metre düz varsayılan yarış pistini  16.66 m/s hız ile 59 dk(3540 saniyede) 

tamamlayabilmek için gerekli olan minimum güç.*  

n = (V x 60 ) / (π x Tç ) = 466 Rpm 

M = 11.59 Nm Tork 

 

 

Figür 4.1: Intercity İstanbul Park 



 

9 

 

 

Figür 4.2: Intercity İstanbul Park Pist Bilgileri 

     Yukarıda yer alan hesaplamalar pist bilgilerine göre yapılmıştır. Pist üzerinde verimli 

bir yarış sergileyebilmek için aşağıda motor için gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Böylece 

gerekli olan motor gücü bulunmuştur.  

4.1.3 Motor Hesaplamaları  

 Motor hesaplamalarına başlamadan önce takip edilmesi gereken bazı tasarım 

isterleri vardır. İsterler belirlendikten sonra motor tasarım çevrimleri ile isterlere yönelik 

hesaplamalar yapılmaktadır. Motor tasarım çevrimleri Figür 4.3 ile aşağıda belirtilmiştir.   

 
Figür 4.3: Motor Tasarım Çevrimi 

4.1.3.1 Tasarım İsterleri  

 Tasarım isterleri araçtan alınan bilgiler ile tasarlanacak motora uygun olmalıdır.  

• Motor türü ve konfigürasyonu : Sabit Mıknatıslı Fırçasız Doğru Akım Motor 

  HUB Motor 

• Motor nominal ve maksimum güç: Nominal Güç = 2.5 kW 

  Maksimum Güç = 6.5 kW 

• Besleme gerilimi aralığı  : 63 – 83 V 

• Motor maksimum momenti  : 102 Nm 
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• Motor nominal hız  

 : 50 km/h 

• Motor maksimum hız  : 60 km/h 

• Kutup sayısı    

 : 40 

• Motor hedef verimi   

 : %90 

• Hedeflenen ağırlık ve hacim  : 15 kg 

 

4.1.3.2 Motor İsterleri  

Motor isterleri araçtan alınan teknik bilgiler ve ölçümler sonucunda yapılan hesaplamalar ile belirlenmiştir.  

  

• Araç ağırlığı    

 : 250 kg (sürücü dahil) 

• Araç hızı   

 : 50 km/h (13.88 m/s) 

• İvmelenme    

 : 1.1 m/s2  

• Teker çapı    

 : 22.377 inç (568.4 mm) 

• Hava sürtünmesi  

 : FA = 0.5 x C x S x ρ x V2 = 53 N 

• Yuvarlanma direnci   

 : FR = f x m x g x cosα = 36 N 

• İvmelenme kuvveti  

 : Fα = m x a =  275 N 

• Toplam kuvvet   

 : Ftop = 53 + 36 + 275 = 364 N 

• Toplam güç    

 : Ptop = 364 x (13.88) = 5052 W ≈ 5 kW 

• Devir    

  : n =
13.88 x 60

π x 0.568
= 466 rpm 

• Moment    

 : 2.5 kW motor için 51.23 Nm  
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2.5 kW motor seçimi yapılmasının temel nedeni verimliliği yüksek tutmaktır. 5 kW motor gücü kalkış 

için gerekli olan güçtür. 2.5 kW motor gücünden maksimum 6.5 kW güç elde edilebilmektedir. 

Motor gerilimi 72 Volt olarak seçilmiştir. Burada yüksek voltaj seçimi yapılsaydı faz 

akımları düşük olacaktı. Düşük voltajlarda ise yüksek faz akımları çekecekti. Ortalama 

voltaj değeri olarak 72 Volt seçilmiştir.  

4.1.3.3 Motor Temel Boyutları 

Boyutlandırma çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için belirli bir 

analitik yöntemin geliştirilmesi gerekmektedir. Tasarlanacak makine dış rotorlu bir motor 

olduğu için stator ve rotor parametreleri dikkate alınması gerekmektedir. 

Motorların birim hacminden (hava aralığındaki) alınabilecek moment miktarı: 

 

Tablo 4.1: TRV Serisi Makine Tipi 

𝑇𝑅𝑉 =  
𝑇

𝜋𝐷2𝐿

4

= 25       TRV = 25 kNm/m3 ve T = 51.23 Nm için: 

𝐷2𝐿 =
(0.05123)𝑥 4

𝜋 𝑥 25
= 2.60𝑥10−3 𝑚3  :Çap ve Paket uzunluğu 

𝛿 =
𝐿

𝜏𝑝
         𝜏𝑝 =

𝜋𝐷

2𝑝
 

𝛿 = 2 seçilmiştir(Yüksek verim ve minimum maliyet elde edebilmek için).  

–Maliyeti minimuma indirmek için 1.5-2.0    –Yüksek verimlilik sağlamak için 1.4-1.6  

–İyi bir güç faktörü elde etmek için 1.0-1.3   –Genel olarak iyi bir tasarım için 1.0-1.1 

4.1.3.4 Oluk Sayısı 

Stator oluk sayısı seçimi motor tasarımı için çok önemlidir ve doğru seçilmelidir. 

Oluk seçimi için bir kural yoktur bu sebeple avantaj ve dezavantajlarına bakılarak seçim 

yapılmalıdır.  

Oluk sayısını yüksek seçmenin,  

Avantajları:     Dezavantajları:  

Düşük kaçak reaktansı   Maliyet artışı   Daha zayıf soğutma 
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Düşük diş pulzasyon kaybı  Sıcaklık artışı  Mıknatıslanma akımı artışı  

Yüksek aşırı yük kapasitesi  Demir kaybı artışı  Düşük verim  

 

•Oluk sayısı:Ns = 36 oluk ve 2p = 40 kutuplu 𝑞 =
36

3 𝑥 20
= 0.60 olacaktır. 

• 𝛿 = 2 için D=254 mm (stator dış çapı) ve L=41.5mm(paket uzunluğu) olarak bulunur.  

 

 

4.1.3.5 Stator Sargısı  

• Sargı faktörü ‘𝑘𝑤’, dağılma ‘𝑘𝑑’ ve kirişleme ‘𝑘𝑝’ olmak üzere iki bileşeni vardır 

(𝑘𝑤=𝑘𝑑∙𝑘𝑝). Kirişleme harmonikleri azaltmak için oluk sayısı olarak sargı adımının 

(y) kutup adımından (𝜏𝑝o) farklı yapılmasıdır. (y/𝜏𝑝o). 

𝑘𝑑𝑣 =
sin(𝑣

90

𝑚
)

𝑞 𝑥 sin(𝑣
90

𝑞 𝑥 𝑚
)
   𝑘𝑝𝑣 = sin(𝑣

𝑦

𝜏𝑝
90) 

• 𝜏𝑝𝑜 =
𝑁𝑠

2𝑝
= 0.9 ve y=1 için 𝑘𝑑𝑣 = 1 ve 𝑘𝑝𝑣 = 0.98  

• Endüklenen faz gerilimi (EMF) denklemi : 𝐸 =
2𝜋

√2
 𝑥 𝑘𝑤1 𝑥 𝑤𝑎 𝑥 𝑓 𝑥 ∅ 

• Boşta çalışma devri nominal devrinin 1.25 katı düşünülürse; 

𝑓 =
𝑝 𝑥 𝑛

60
=

20 𝑥 466 𝑥 1.25

60
= 194.16 𝐻𝑧 

• 𝐵𝑔 = 0.85 𝑇 (0.7 ile 1 aralığında) ve 𝑉𝑟𝑚𝑠 =
72−2

√3 𝑥 √2
= 28.57 𝑉 için  

• Kutup başına akı     : ∅ =
2

𝜋
 𝑥 𝐵𝑔 𝑥 𝜏𝑝 𝑥 𝐿 = 0.60 𝑥10−3 𝑊𝑏 

• Faz başına sarım sayısı   : 𝑤𝑎 =
𝐸

2𝜋

√2
 𝑥 𝑘𝑤1 𝑥 𝑓 𝑥 ∅

= 71.16 

• Toplam iletken sayısı    : 𝑍 = 2 𝑥 𝑚 𝑥 𝑤𝑎 = 426.96 

• Oluk başına iletken sayısı    : 𝑧0 =
𝑍

𝑁𝑆
= 11.86  

• Çift katmanlı sargı için spir sayısı 6 tur olacaktır. 

• Yeni durumda 𝐵𝑔 = 0.85 𝑥 
12

11.86
= 0.860 𝑇  

 

4.1.3.6 İletken Kesiti ve Oluk Alanı  

• İletken kesiti, faz akımı ve stator akım yoğunluğu kullanılarak hesaplanabilir.  

𝑞𝑐𝑢 =
𝐼𝑠

𝑗𝑠
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• Yuvarlak iletken kullanılırsa, iletken kesiti ile iletken sayısının çarpımı gerekli oluk 

alanının yaklaşık %76’sıdır. Bunun nedeni yuvarlak iletken alanının aynı boyuttaki 

kare alanın %76’sı kadar olmasıdır.  

 

Tablo 4.2 İletken Kesiti 

• İletken alanının toplam oluk alanına oranına oluk doluluk oranı denir. Bu değer 0.4 

– 0.6 aralığında seçilebilir.  

• Yüksek akım yoğunluğunun 

Avantajları:       Dezavantajları:  

İletken kesiti azalır.      Direnç artar.  

Motor ağırlığı azalır.     Bakır kayıpları artar . 

Maliyet azalır.     Sıcaklık yükselmesi artar . 

Verim azalır. 

• Gerekli oluk alanının belirlenmesinin ardından oluk genişliği ve derinliği 

belirlenmelidir. Oluk genişliğini sınırlayan dişlerdeki manyetik alan yoğunluğudur 

ve diş ortası değeri 1.5T – 1.8T diş dibi değeri 1.8T – 2.1T aralığında tutulmalıdır. 

Oluk derinliğinin (ℎ𝑜) genişliğine (𝑏𝑜) oranı 3 – 5 arasında tutulması uygun olur.  

• Olukların dışında iletkenleri saran yalıtkan bir kısım bulunur. Ayrıca sargılar oluktan 

çıkmasın diye oluk ağzı yalıtkan ile kapatılır. Oluk hesabında bunlar da dikkate 

alınmalıdır.  

• Sürücü besleme gerilimi 72 VDC seçilmiştir. Sürücüdeki transistörlerdeki gerilim 

düşümü 1V (bir kolda 2V) olarak kabul edilirse motorun Faz-Nötr rms gerilimi: 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
72 − 2

√3 𝑥 √2
= 28.57 𝑉 

 

• Motor verimi yaklaşık %90 kabulü ile faz akımı:  

𝐼𝑓 =
2500

0.90 𝑥 3 𝑥 28.57
= 32.41 𝐴 

• J=2.5 A/mm2 için iletken kesiti: 

𝑞𝑐𝑢 =
32.41

2.5
= 12.96 𝑚𝑚2  

 

• 0.500 mm çapında 25 iletken paralel kullanılacaktır.  

• Oluk doluluk oranı %70 için gerekli oluk alanı: 
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𝐴𝑠𝑙 =
12.96 𝑥 11.86

0.7
≅ 219 𝑚𝑚2 

 

     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. 

 

4.1.3.7 Stator Boyutu  

     Stator boyutu gerekli hesaplamalarla aşağıda oluk adımı ve oluk üst genişliği olarak 

belirlenecektir. 

• Motorun oluk adımı   : 𝜏0 =
𝜋 𝑥 𝐷

𝑁𝑠
=

𝜋 𝑥 249

36
= 22.16 𝑚𝑚 

• Stator dişlerinde 𝐵𝑑 = 1.7 𝑇 manyetik alan yoğunluğu sağlamak için gerekli diş genişliği 

(𝑘𝑓𝑒 = 0.95)  : 𝑏𝑑 =
𝜏0

𝑘𝑓𝑒 𝑥 𝐵𝑑
𝐵𝑔 = 11.80 𝑚𝑚    

• Oluk üst genişliği    : 𝑏0 = 𝜏0 − 𝑏𝑑 = 10.36 𝑚𝑚  

• Gerekli oluk alanı belli olduğundan oluk yüksekliği:  ℎ0 = 20 mm 

• Boyunduruk yüksekliği hesabında da boyunduruk endüksiyonundan (𝐵𝑏) faydalanılır. Bu 

değer 1.3 T – 1.7 T aralığında seçilebilir. Boyunduruk akısı kutup akısının yarısıdır.  

• 𝐵𝑏 = 1.5 𝑇 için boyunduruk yüksekliği: 

ℎ𝑏 =
𝜏𝑝

2 𝑥 𝑘𝑓𝑒 𝑥 𝐵𝑏
𝐵𝑔 = 7.64 𝑚𝑚  

• Maksimum stator iç çapı:  𝐷𝑖 = 𝐷 − 2 𝑥 ℎ0 − 2 𝑥 ℎ𝑏 = 193 𝑚𝑚 

 

4.1.3.8 Rotor Boyutu  

• Manyetik akıyı rotordaki mıknatıslar oluşturduğu için buradaki boyutlar manyetik 

hesaplamalar sonunda belirlenecektir. Başlangıç değeri olarak aşağıdaki değerler 

kullanılabilir.  

• Hava aralığı motor tipine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak aşağıdaki gibi 

hesaplanabilir. D=249mm (stator dış çapı) ve L=41.5mm (paket uzunluğu) 

𝛿 = 0.2 + 2√𝐷 𝑥 𝐿 = 0.2 + 2√(0.254)𝑥(0.0415) = 0.40 𝑚𝑚 

• Hava aralığı mekanik zorlamalar düşünülerek 𝛿 = 3 𝑚𝑚 olarak belirlenmiştir.  

• Mıknatıs kalınlığı başlangıç olarak hava aralığının 2 katı olarak seçilebilir.  

𝑑𝑚𝑎𝑔 = 6 𝑚𝑚 olarak seçilmiştir.  
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• Mıknatıs yayının kutup adımına oranı %100 olarak seçilmiştir.  

• Rotor boyunduruğu statordaki gibi hesaplanabilir. 𝐵𝑟𝑏 = 1.5 𝑇 için boyunduruk 

yüksekliği:  

ℎ𝑟𝑏 =
𝜏𝑝

2 𝑥 𝑘𝑓𝑒 𝑥 𝐵𝑟𝑏
𝐵𝑔 = 7.64 𝑚𝑚  

• Motor dış çapı:  𝐷0 = 𝐷 + 2𝛿 + 2𝑑𝑚𝑎𝑔 +  2ℎ𝑟𝑏  = 282.5 𝑚𝑚 

 

Böylece motor boyutları elde edilmiştir. Bundan sonraki hesaplamalar gerekli yazılım 

programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda değerlerimiz figürler ve 

tablolar ile aşağıda belirtilmiştir.  

 

4.2 Manyetik Analiz Çalışmaları 

Elektrik motorları tasarlanırken belli başlı kriterler dikkate alınarak uygun tasarım 

gerçekleştirilmelidir. Bu çalışma kapsamında tasarlanacak olan motor düşük maliyetli 

yüksek verimli ve yüksek güç yoğunluklu tasarım kriterleri göz önünde bulundurularak 

gerçekleştirilecektir. Elektrik makinelerinin boyutlandırma tasarımı için pek çok yazılım 

bulunmaktadır. Fakat bu yazılımlar genel itibari ile analiz çalışmaları için 

kullanılabilmektedir.  

Örneğin; belirli bir güç, devir ve verim vs. değerlerini girip ilgili elektrik makinesinin 

boyutlandırmasını gerçekleştirebilecek bir yazılım bulunmamaktadır. Bu sebeple 

boyutlandırma çalışmaları ilk etapta analitik hesaplamalar gerçekleştirilerek 

yapılabilmekte ve daha sonra çeşitli yazılımlar ile optimize edilerek son boyutlarına 

ulaştırılmaktadır. 

Fırçasız doğru akım motorlarının tasarım süreci günümüzde artık sadece 

elektromanyetik tasarımdan ibaret değildir. Özel uygulamalar için tasarlanacak motor 

elektromanyetik, yapısal ve termal tasarım ya da analiz aşamalarını geçtikten sonra 

sonlandırılmalıdır. 

Tasarımızının gerekli isterlerini sağlarken kullanmış olduğumuz program ile gerekli 

analiz çıktılarını elde edilmiştir. 2 Boyutlu analiz ve 3 boyutlu analiz çalıştırılarak istenilen 

paremetreler çıkartılmıştır. 

Motorumuz için gerekli paremetre değerleri Maxwell yazılım ve analiz programına 

yüklenelerek sonuçlar gözlenmiştir.  
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Figür 4.4: FEA Giriş Değerleri 

 

Figür 4.5: Stator Yapısı 

 

Figür 4.6: Tam Yükte Çalışma %85 Verim ile 
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Figür 4.7: Yüksüz Çalışma 

Yukarıda verilen değerler doğrultusunda istenilen motor tasarımına yaklaşmış 

bulunulmaktadır. Bu çıktılar sayesinde verim için tahmin edilen yaklaşımın biraz altında 

kalınmaktadır. 

 

Motor tasarımında verilmiş olan değerlerin görsel çıktıları aşağıda gösterildiği gibidir.   

 

        Figür 4.8: BLDC HUB Motor Yapısı                     Figür 4.9: Rotor-Mıknatıs-Hava Boşluğu 

ve Stator  
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                  Figür 4.10: Oluk Yapısı                                                           Figür 4.11: Stator 

 

Figür 4.12: Stator Sargı Şeması 

            Analiz programı için gerekli isterler ve çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra motorun 

sargı şeması ve diğer verilerin gözlemlenmesi için 2 boyutlu analiz çalışması ile veriler 

elde edilmiştir. Elde edilen veriler motorun üretimi için gerekli olan şartları sağlamaktadır. 
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Aşağıda verilen figürler ve değerler yukarıda bahsedilen çalışmalar sonucunda elde 

edilmiştir.  

 

  

Figür 4.13: 2 Boyutlu Motor Analizi  

Figür 4.14: 2 Boyutlu Motor Analizi Figure 4.15: 2 Boyutlu Analiz Görseli 
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     Gerekli analizler ve ölçümler sonrasında motor üretim parametreleri olan değerlerin 

doğruluğunu ve değerlerin karşılaştırılması aşağıda bulunan grafiklerde gösterilmektedir.  

 

Grafik 4.1: Akım ve Hız 

 Yukarıda oluşturulan akım ve hız grafiği gerekli hızlanma için çekilen akım 

değerlerini göstermektedir. Oluşturulan analiz sonucu yüksek hızlarda akım değerlerinin 

düşük olduğu görülmektedir.  

 

Grafik 4.2: Verim ve Hız  

 Grafik 4.1 ile paylaşılan verim ve hız ile yüksek hızlarda oluşturulan verim 

gösterilmektedir. Hızlanma durumu için kalkıştan ulaşılan en büyük hıza kadar verim 

artış göstermektedir.  
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Grafik 4.3: Nm/A ve Hız  

 

Grafik 4.4: Güç ve Hız  

 

Grafik 4.5: Tork ve Hız  
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          Grafik 4.6: Tork ve Faz Açısı 

 

Grafik 4.7: Bobin Voltajı ve Faz Açısı 



 

23 

 

 

Grafik 4.8: Hava Boşluğu Yoğunluğu ve Faz Açısı 

 

Grafik 4.9: Hava Boşluğu Yoğunluğu ve Faz Açısı 

 

Grafik 4.10: Yük Altındaki Sargı Akımı ve Faz Açısı  
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Grafik 4.11: Yük Altındaki Sargı Akımı ve Faz Açısı  

 

4.3 Mekanik Analiz Çalışmaları  

Mekanik tasarım kriteri olarak motor,tekerlek içine uygun olmak zorundadır. 

Tekerlek içerisine uygunluk durumu kullanılan jant içerisindeki tasarıma ve ölçülere 

uygun olarak üretilmek zorundadır.  

Tasarımı yapılmış olan motorun üretimi için irtibat halinde olunan firmalar ve 

üreticiler ile ikili diyolag halinde bulanarak ölçümler ve malzeme tedariği için 

görüşülmüştür.  

Mekanik tasarım çizimleri rotor ve stator boyutları tamamen belli olduktan sonra 

takım tarafından SolidWorks çizim programı ile detaylı olarak çizilmiş ve montajı 

yapılmıştır.  

SolidWorks çizim programında montajı yapılmış teknik çizimler aşağıda 

gösterilmektedir.  



 

25 

 

 

 

 

Figür 4.28: Stator 

Figür 4.27: Rotor 
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Figür 4.29: Rotor Kapağı 
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Figür 4.30: Stator Tutucu 

 

Figür 4.31: Orta Mil 
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Figür 4.32: Rulman Tutucu  

 

Figür 4.33: BLDC HUB Motor 
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Figür 4.34: BLDC HUB Motor  

     Rotor, stator ve mıknatıslar dışında bulunan mekanik parçaların üretilmesi , HUB motor 

tercih edildiği için bağlantı parçaları ve motoru tutmak amacıyla üretilmiştir. Üretim 

aşamaları ve bağlantıları aşağıda belirtilmiştir.  

     Mekanik parçaların üretimi sırasında malzeme tedariği ve seçimleri aşağıdaki tabloda 

belirtilen şekilde gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 4.3: Malzeme Tablosu 

4.4 Termal Analiz Çalışmaları 

ROTOR ST-37 ÇELİK  

STATOR M330-50 A 

MIKNATIS Sabit Mıknatıslı (Nikel Kaplamalı N40UH Tipi Neodyum Mıknatıs) 

RULMAN SKF / FAG RİNG 

ROTOR KAPAĞI  ST-37 ÇELİK 

STATOR TUTUCU ST-37 ÇELİK 

ORTA MİL  ST-37 ÇELİK 

RULMAN TUTUCU ST-37 ÇELİK 

VİDA ÇEŞİTLİ BOY VE ÖLÇÜLERDE HAVŞA BAŞLI VE ALYAN BAŞLI İNBUS VİDA 
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Elektrik makinelerinin (özellikle dinamik bir ortamda ve HUB motor içerisinde çalışan) 

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

davranış ile motorun hava, su ya da doğal soğutma yöntemi ile soğutulacağına karar 

verilecektir. 

Soğutma yönteminin kararı için sanal ortamda verilen driving cycle’a göre motor %100 

tork ve %100 hız koşullarında 2 dakika boyunca test edilmiştir. Buna göre özellikle 

sargılarda oluşan sıcaklıklara bakıldığında yaklaşık 32°C’lik bir ısınma görülmüştür. Bu da 

doğal konveksiyon yöntemi ile motorun soğutulmasının yeterli olacağını göstermektedir. 

Doğal konveksiyon yöntemi ile motor jant içerisine bağlandığı zaman sürüş esnasında 

rüzgarın etkisi ile soğuma işlemi gerçekleşmektedir.  

Termal analiz üzerine etki eden bir başka husus da yalıtım kaplamalar ve fiberlerdir. 

Sarım tellerinin sarımı 0.5 mikron emaye kaplama ile yapılmaktadır. Aynı zamanda oluklar 

arası boşluklar ve oluk ağızları ısıya dayanıklı fiber ile kapatılmıştır. Sargı işlemi 

tamamlandıktan ve kablo bağlantıları sağlandıktan sonra stator sargısı reçine ile 

kaplanmıştır. Böylece stator tamamen yalıtılmış hale gelmiştir.   

Figür 4.36 3 Boyutlu Motor Analizi 
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Figür 4.36 Stator / Rotor Analizi 

Figür 4.37 Manyetik Analiz 
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 Gerekli analiz çalışmaları motor isterlerine karşılık gelecek şekilde 3 boyutlu 

motor tasarım analizi olan Maxwell ile yapılmıştır. Gerekli analiz sonuçları dosyaya 

eklenmiştir.  

 

Figür 4.38: Hall Effect Sensörü Devre Şeması  

Hall Effect sensörü motorun konumunu bulmak için gerekli olan bir komponenttir. Bu 

sensör ile motor konumunu bularak gerekli olan ilk çalışma devri sağlanmaktadır. 

Motor sürücüsü için gerekli olan devre şeması Figür 4.38’de verilmiştir. 
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4.5 Üretim Çalışmaları 

Üretim çalışmaları hesaplamalar ve analizler sonucunda elde edilen değerler ile 

birlikte başlamıştır. Motor bağlantı noktaları ve konumu dikkate alınarak tasarlanan 

rotor ve stator yapısı 3 boyutlu CAD çizim programı ile çizilerek üretimi yapılmıştır. 

Üretimi yapılan ürünlerin görselleri bu bölümde paylaşılmıştır. 

 

 

                      

                         Figür 4.39: Rulman Tutucu                                                          Figür 4.40: Rotor 
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Figür 4.41: Rotor Kapağı Figür 4.42: Orta Mil/Stator Tutucu 
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Figür 4.44: Rotor Kapağı Figür 4.43: Rotor/Rotor Kapağı/Mıknatıs 

 

Figür 4.45: M330-50 A Stator Çeliği 
Figür 4.46: M330-50 A Stator 

Figür 4.47: Stator/Fiber Figür 4.48: Stator Yapısı 
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Üretim aşaması tamamlanan mekanik parçalardan stator yapısının sargı sarımları 

yapılmıştır. Sargı sarımları3 faz olarak yapılmıştır. Oluşturulan stator sargısı görseller ile 

paylaşılımıştır.  
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Figür 4.49: Stator Sargısı  

 

Figür 4.50: Stator Fiber Kaplama 
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Figür 4.51: Hall Effect Sensörü  

 

Figür 4.52: Stator Sargısı ve Kablo Bağlantıları 
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Figür 4.53: Reçine ile Kaplanmış Stator Sargısı  
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Figür 4.54: Rotor ve Stator 

 

Figür 4.55: Montaj                                                                Figür 4.56: Montaj 
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Figür 4.57: BLDC HUB Motor 
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Figür 4.58: CNC Torna Tezgahı Jant İşleme 
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Figür 4.59  BLDC HUB Motor ve Tekerlek  
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Figür 4.60: Motor Bijon Bağlantıları 

 

Figür 4.61: Motor ve Porya Bağlantısı 
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Figür 4.62: Motor ve Porya Bağlantısı 

 

4.6 Motor Test Sonuçları ve Verim  

 Motor test sonuçları için üretim bittikten sonra gerekli mekanik analizler 

yapılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde motor gücü, verim, hız ve anma torku olarak 

paylaşılmıştır. Anma torku ve hız birbiriyle ters orantılı olarak artmakta ve azalmaktadır. 

Düşük tork değerleri için yüksek hızlar gözlenmiştir.  

Motor verimi istenilen güç aralığı olan 2.5 kW motor için yaklaşık %90 olarak elde 

edilmiştir. Analiz sonuçlarında elde edilen değerleri yaklaşık olarak karşılamaktadır. 

Oluşan verim %90 olduğunda tork ve hız değerleri ortalama değer olarak görülmektedir. 
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Test sonuçları Grafik 4.12’de yer almaktadır. 

  

4.7 Karşılaştırma Tablosu  

 

    Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi  :  Sabit Mıknatıslı Fırçasız 

Doğru Akım Motor 

Sabit Mıknatıslı Fırçasız 

Doğru Akım Motor 

Motor Faz Gerilimi  :  72 V 72 V 

Motor Gücü  :  2500 W 2500 W 

Motor Devri  :  373 rpm 466 rpm 

Motor Boyutları  :  - Değişti 

Motor Ağırlığı  :  17 kg 13 kg 

Motor Verimi  :  %90 %90 

Motor Ana Boyutları  :  - Değişti 

Stator Boyutu  :  215/297 mm 193/254 mm 

Rotor Boyutu  :  343 mm 264/282.5 mm 

Sargı Şeması  :  Yapıldı Yapıldı  

Motor Optimizasyonu  :  - Yapıldı 

Manyetik Tasarım ve 

Analiz Modeli  

:  
- Çıkartıldı 

Isıl Tasarım ve Analiz 

Modeli  

:  
-  Çıkartıldı 

Grafik 4.12: Motor Test Sonuçları ve Verim 
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Mekanik Tasarım ve 

Analiz Modeli  

:  
-  Çıkartıldı 

Motor Test Yöntemi ve 

Sonuçları  

:  
- Yapıldı 

 

SONUÇ 

Bu çalışmadaki en büyük amaç takım üyelerinin ülkeye katkı sağlayan, tecrübeli ve bilgili 

mühendisler olma yolunda ilerlemesidir. Bu yüzden motor ekibince uygun olan motor türü 

araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Hesaplamalar yapılmıştır. Lakin her geçen gün 

araç üzerindeki çalışmalar sonucu verimliliği daha optimum düzeye taşıma yolunda 

çalışmalar devam etmiştir.  

Hedef bu hesaplamaların yarışma gününe kadar optimum seviyeye çıkarılması ve 

iyileştirilmesidir. Daha az ağırlık ve daha küçük bir motor ile hem maliyetin düşürülmesi 

hem de verimliliğin üst seviyelere çıkarılması için çalışmalar devam ettirildi.  

Bu çalışmalar sonucunda yapılmış olan hesaplamalar doğrultusunda motor 

üretimine başlandı ve yaklaşık bir ay süren bir üretim aşamasından sonra 2.5 kW güce 

sahip %90 verimli Fırçasız Doğru Akım Motoru oluşturuldu.  

Motor oluşumu sırasında sanayiciler ve esnaflar ile ortaklaşa çalışma ürünü olarak 

jant içi hub bağlantıları gerçekleştirildi. 

Motor için istenilen dokümanlar aşağıdaki linkte mevcuttur. 

https://mega.nz/folder/jAIUHJya#NQA57cv4biT13XY9CK2IUQ 

5. Motor Sürücü 

DC motor sürücüleri, genellikle iyi hız regülasyonu, sık çalışma, fren ve ters/geri 

yönde çalışmak için kullanılır. 

 
Figür 4.1: KBS7221E 

https://mega.nz/folder/jAIUHJya#NQA57cv4biT13XY9CK2IUQ
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KBS7221E motor sürücüsünün seçilmesindeki sebep kolayca programlanabilir 

olması ve motoru çalıştırabilecek voltaj ve akım reyting değerlerine sahip olmasıdır. 

Aşağıda yer alan Tablo 4.1’de motor sürücüsüne ait teknik bilgiler yer almaktadır. 

Parametre Açıklama/Değer 
Üretici parka numarası KBS7221E 

Devamlı Akım Reyting Değeri (A) 130 
10 sn Devamlı Akım Değeri (A) 260 

Gerilim reyting değeri  (V) 24-72 
Çalışma Frekansı (Hz) 16.6 

Beklemede pil akımı (mA) <0.5 
Besleme akımı , PWR (mA) 40 

Kontrolör besleme voltajı, PWR (V) 18-90 
Analog fren ve gaz girişi 0-5V sinyal üretmek için 3 telli pot kullanılabilir 

Tam güçte çalışma sıcaklığı aralığı (°C) -40-100 , (MOSFET sıcaklığı) 
Yapılandırılabilir akü voltaj aralığı , B+ Maksimum çalışma aralığı 18V-90V 

Devre koruması Aşırı akım ve voltaj koruması 
Rejeneratif frenleme özelliği Var 

 
Pil koruması 

Yapılandırılabilir yüksek ve düşük pil voltajında 
akım kesme, uyarı ve kapatma 

 
Tablo 4.1: Motor Sürücü Genel Özellikleri 

Model 10 Saniyedeki 
Akım(Amp) 

Sürekli Akım 
(Amp) 

Voltaj(Volt) 

KBS48151E 160 80 24-48 

KBS48181E 200 110 24-48 

KBS48221E 260 130 24-48 

KBS72151E 160 80 24-72 

KBS72181E 200 110 24-72 

KBS72221E 260 130 24-72 
Tablo 4.2: Motor Sürücüsünün 10 Saniye İçindeki  Voltaj ve Akım Değerleri 

Hazır alınmış olan motor sürücüsünün gerekli ölçüleri alındıktan sonra şasiye bağlantısı 

yapılmıştır. 

Figür 4.2: Motor Sürücüsünün Şasiye Montajlanmış Hal 
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6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : Yerli Yerli 

Çıkış Voltajı : 72 72 

Çıkış Akımı : Maks 160 Maks 200 

Dengeleme Yöntemi (aktif 
veya pasif) 

: Pasif dengeleme Pasif dengeleme 

Devre Tasarım Tipi : Pcb Pcb 

SOC Tahmin Algoritması : Amper saat yöntemi Amper saat yöntemi 

Kontrol Algoritması : 
Anlık voltaj ve akım 
ölçümü ile şarj deşarjı 
sağlama 

Anlık voltaj ve akım 
ölçümü ile şarj deşarjı 
sağlama 

Yerli mi Değil mi : Yerli Değil 
 

6.1 Batarya yönetim sistemi 

Batarya yönetim sistemi, pil paketindeki pil hücrelerinin şarjı ve deşarjı sırasında pillerin 

belirlenen güvenli bir bölge arasında çalışmasını sağlar. Gelişim raporunda batarya 

yönetim sisteminin yerli olarak tasarlanması planlanmıştır. Ancak süre, maddi imkanlar, 

üretimde ve testlerde kullanılacak olan teknik alt yapının yetersizliğinden ötürü gelişim 

raporundan sonraki süreç için yerli olmayan hazır ürün batarya yönetim sistemi tercih 

edilmiştir. Batarya yönetim sistemi için DALY Li-ion 20s 250A CAN-UART SMART BMS 

tercih edilmiştir.  Bu ürün, kendi yazılımıyla programlanabilir olup, Canbus haberleşme 

protokolünü desteklemektedir. Tablo 6.1’de ürünün teknik özellikleri yer almaktadır. 

Parametre Değer 

Marka Daly 

Kontrol ettiği pil çeşidi Li-ion 

Seri hücre sayısı 20 

Dengeleme çeşidi Pasif PWM dengeleme 

Maks sürekli deşarj akımı 250A 

Soğutma Pasif Aluminyum soğutma 

SOC Algoritması (Ürünün kendisi yapıyor-bilinmiyor.) 
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Aşırı şarj/deşarj koruması Var 

Hücre aşırı yüksek/düşük sıcaklık 

koruması 

Var 

Tablo 6.1: Batarya Yönetim Sisteminin Teknik Özellikleri 

6.1.1 Batarya yönetim sistemi bağlantı şeması 

BMS üzerinde Canbus, Uart, sıcaklık sensörü ve 21 adet pil hücresi bağlantı kabloları 

bulunmaktadır.  Pil hücresi bağlantı kabloları, her bir seri pil hücresinin voltajını ölçmek 

için kullanılmıştır, hücreler belirlenen minimum/maksimum voltaj değerine ulaştığında 

dengelemeyi sağlayan bağlantı elemanı olarak işlev görmesi planlanmıştır. Siyah renk 

kablo ve B-kablosu batarya paketinin negatif terminaline, diğer 20 adet kırmızı kablo ise 

siyah kabloyu takip ederek her bir seri pil hücresinin pozitif terminaline bağlanmıştır. 

Batarya paketinin son seri hücresinin pozitif terminalinden batarya paketinin nominal 72 

Volt değerindeki pozitif güç terminalinin çıkması planlanmıştır. Batarya yönetim sisteminin 

P-terminali batarya paketinin negatif terminali olacaktır. Canbus haberleşme kabloları, 

aracın Canbus haberleşme hattına bağlanacaktır. Figür 6.1’de DALY marka BMS’nin 

resmi bağlantı diyagramı verilmiştir. 

 

Figür 6.1: Batarya Yönetim Sisteminin Resmi Bağlantı Diyagramı 

6.1.2 Batarya yönetim sisteminin programlanması 

Batarya paketinin bilgilerininin BMS’ye tanımlanması için BMS’nin programlanması 

gerekmektedir. BMS’nin programlanması için üreticinin geliştirdiği DALY PC Master 
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yazılımı kullanılmıştır. Figür 6.4’te görüldüğü üzere BMS, bilgisayara CAN/USB 

dönüştürücü ile bağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMS ile USB/CAN 

haberleşmesi yapıldıktan sonra her bir seri hücre voltajları, toplam voltaj ve sıcaklık 

sensörü verileri veri izleme ekranına gelmiştir. Veri izleme ekranı Figür 6.5’te görüldüğü 

gibidir. 

 

Figür 6.3: Veri İzleme Ekranı 

Figür 6.2: BMS’nin Bilgisayara Bağlanması 
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Yazılım, batarya paketi verisi izleme, veri girişi, veri okuma, kalibrasyon yapma ve 

BMS’nin çalıştığı süreç içerisinde yaşanan acil durum uyarılarının verilerini saklama 

özelliklerini içermektedir. BMS, batarya paketinin güvenli aralıkta çalışabilmesi için uyarı 

ve koruma adı altında iki adet çalışma seviyesini programlanabilir kılmaktadır. Aşağıda 

batarya paketinin çalışması gereken uyarı ve koruma aralıklarının değerleri verilmiştir. 

Seviye Yüksek 

hücre 

voltajı(V) 

Düşük 

hücre 

voltajı(V) 

Total 

düşük 

voltaj(V) 

Total 

Yüksek 

voltaj(V) 

Yüksek 

şarj 

akımı(I) 

Hücreler 

arası 

yüksek 

voltaj 

farkı(V) 

Hücreler 

arası 

sıcaklık 

farkı(C*) 

Uyarı 4.10 3.1 62 84 25 0.1 10 

Koruma 4.15 3 60 85 27 0.15 15 

Tablo 6.2: Uyarı ve Koruma Aralık Değerleri 

Seviye Yüksek 

SOC(%) 

Düşük 

SOC(%) 

Şarj 

sırasında 

yüksek 

sıcaklık 

Şarj 

sırasında 

düşük 

sıcaklık 

Deşarj 

sırasında 

yüksek 

sıcaklık 

Deşarj 

sırasında 

düşük 

sıcaklık 

Uyarı 90 20 40 10 45 0 

Koruma 95 10 45 0 50 -20 

Tablo 6.3: Uyarı ve Koruma Aralık Değerleri 

 

6.1.3 Batarya paketinin çalışma aralığının belirlenmesi 

Batarya paketinin verimliliği için şarj/deşarj döngüsünün verimli kullanılması 

gerekmektedir. Bunun için de pil paketinin tamamen şarj/deşarj edilmemesi 

gerekmektedir. Paketin SOC değerinin maksimum 90%, minimum 10% olması uygun 

görülmüştür. Aksi takdirde uzun vadede şarj döngüsünün verimli bir şekilde 

kullanılmaması batarya paketinin kapasitesinde düşüş sağlayacaktır.  

6.1.3.1 Hücre voltajları  

Batarya paketinindeki her bir hücrenin minimum kesme voltajı ve maksimum şarj voltajı, 

pillerin teknik dökümanında 2.5 Volt ve 4.2 Volttur. Minimum ve maksimum değer 

aralıklarına yaklaşmak, pil ömrünün kısalması, yangın ve pilin kullanılamaz hale gelmesi 

gibi sorunlara yol açabilmektedir. Bu sorunlar göz önüne alındığında pil hücrelerinin 3 V-

4.10 V aralığında çalıştırılması uygun görülmüştür. Minimum ve maksimum değerlere 
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yaklaşıldığında BMS 3.1 V ve 4.1 V değerlerinde uyarı verisini araç kontrol sistemine 

iletmesi planlanmıştır. Bu çalışma aralığı, pil paketinin kullanılabilir kapasitesini düşürerek 

kullanılabilecek olan enerji miktarını düşürmektedir ancak pil paketinin sağlıklı çalışmasını 

sağlayacaktır. Bu verilerden yola çıkarak pil paketinin 60-82 volt aralığında çalışması 

uygun görülmüştür. Batarya paketinin toplam voltaj değeri bu aralığın dışına çıktığında 

BMS düşük/yüksek voltaj korumasını devreye sokacaktır. 

6.1.3.2 Hücreler arası voltaj farkı 

Seri pil hücreleri, pil paketi birleştirilirken her biri 3.52 Volt değerinde iken 

birleştirilmiştir. Pil paketinin şarjı ve deşarjı sırasında seri hücreler arasındaki voltaj farkı 

+-E-3 değerlerinde değişmektedir. Şarj/deşarj sırasında elektriksel bağlantılardaki fiziksel 

etmenlerden ötürü seri hücreler arasındaki voltaj farkı beklenen değerlerden yüksek 

çıkabilir. Seri hücreler arasındaki voltaj farkının BMS üreticisinin tavsiyesi üzerine 0.15 

Volt değerini geçtiğinde korumayı aktifleştirmesi beklenmektedir. 

6.1.3.3 Batarya paketi şarj akımı 

Batarya paketi, 12-27.5 Amper akım ile şarj olabilmektedir. Batarya paketinin verimliliği 

esasında 25 Amper şarj akımı, uyarı bölgesi akımı olarak belirlenmiş olup, BMS 27 Amper 

akımda aşırı şarj korumasını aktifleştirecektir. 

6.1.3.4 Hücreler arası sıcaklık farkı 

 Hücrelerin sıcaklıklarının aynı oranda ortak bir şekilde artıp azalması 

beklenmektedir. Aksi durumda pil hücrelerinde kısa devre, elektriksel bağlantılarında vb. 

bir problem ile karşılaşıldığında pil hücrelerinin sıcaklıkları birbirlerinden farklı şekilde 

değişebilir. Bu durumun kazalara yol açmaması için hücreler arası maksimum sıcaklık 

farkı 15 C° olduğunda hücreler arası sıcaklık farkı koruması devreye girecektir. Hücreler 

arası sıcaklık farkı 10 C° olduğunda BMS uyarı verecektir. 

6.1.3.5 Şarj Deşarj sıcaklık aralıkları 

 Pil hücresinin teknik dökümanında, şarj sırasındaki sıcaklık aralığı 0-45 C°, deşarj 

sırasındaki çalışma sıcaklık aralığı -20-60 C° dir.  BMS, pil paketinin şarjı sırasında paket 

40 C° sıcaklığa ulaştığında uyarı verip 45 C° sıcaklığa ulaştığında şarj yüksek sıcaklık 

korumasını, deşarjı sırasında pil paketi 45 C° sıcaklığa ulaştığında uyarı verip 50 C° 

sıcaklığa ulaştığında yüksek sıcaklık korumasını aktifleştirecek şekilde ayarlanmıştır. 

6.1.3.6 Kısa devre koruması 

BMS üreticisi, kısa devre akımının maksimum deşarj akımının 10 katı değerinde 

olması gerektiğini tavsiye etmiştir. Motorun nominal çalışma akımının 30 Amper olması 

beklendiğinden kısa devre koruması akım değeri 300 amper olarak belirlenmiştir. BMS, 
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belirlenen akım değeri aşıldığında kısa devre koruması aktifleşip araç içi elektriği kesecek 

şekilde ayarlanmıştır. 

6.1.4 Batarya yönetim sisteminin test edilmesi 

Batarya yönetim sisteminde pil paketinin toprağı dahil, her seri hücrenin pozitif 

terminaline bağlanacak şekilde toplamda 21 adet 22 AWG kablo bulunmaktadır. Batarya 

yönetim sisteminin bağlantıları yapılırken BMS üreticisinin belirttiği prosedür 

uygulanmıştır. Figür 6.1’de de görüldüğü üzere seri hücrelere giden her bir kablonun 

uçlarına kabloya uygun pabuç bağlanmış olup, baralara somun aracılığıyla sıkıştırılıp 

sabitlenmiştir. Bağlantıların yapılmasının ardından BMS’ye girecek konnektörün 

üzerindeki iki terminal arasındaki voltajlar multimetre aracılığıyla ölçülmüştür. Bu test, 

batarya paketinin BMS bağlantılarında arızalı kablo, terminal veya temas problemlerini 

tespit etmek amacıyla yapılmıştır. BMS üreticisi, voltaj kontrolleri yapılmadan konnektörü 

BMS’ye bağlanmaması gerektiğini belirtmiştir.  Bağlantılar kontrol edildikten sonra seri 

hücre konnektörleri BMS’ye takılmıştır. Konnektörler takıldıktan sonra BMS üzerinde 

bulunan toprak terminali ile bataryanın negatif terminali arasındaki voltaj potansiyelinin 

sıfır olması gerektiği bilinmektedir. Multimetre diyot test moduna getirilerek iki terminal 

arasında ölçüm yapılmıştır.  Test başarı ile sonuçlandığında batarya paketinin total negatif 

terminali ile BMS’in negatif terminali somun, cıvata ve pul aracılığıyla birbirlerine 

bağlanmıştır. Bağlantı prosedüründe herhangi bir sorun olması durumunda gerekli 

kontrollerin baştan yapılması gerekmektedir. BMS programlanmaya ve kullanılmaya hazır 

duruma gelmiştir. 
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7. Yerleşik Şarj Birimi 

Yerleşik şarj birimi elektrikli araçlarda aracın içinde kompakt olarak bulunan ve batarya 

grubunu şarj etmemize yarayan elektrikli araçların alt bileşenidir. Kendi yaptığımız 

tasarımımızda batarya grubunun özelliklerine göre bir tasarım gerçekleştirildi. 

Batarya paketinin özellikleri; 

1. 20S-20P 400 adet 18650 Li-ion pillerden oluşmaktadır. 

2. 58 Ah kapasiteye sahiptir. 

 

Li-ion pilleri sağlıklı bir şekilde şarj edebilmek için şarj akımı 0.2C olarak belirlendi 

[Denklem 7.1] : 

Şarj Akımı   [Denklem 7.1] 

Figür 6.4: Batarya Paketine BMS’nin 

Bağlanma İşlemi 

Figür 6.5: Batarya Paketi Üzerinde Ölçümlerin 

Yapılması 
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Yerleşik şarj biriminin maksimum çıkış voltajı, batarya paketinin maksimum çıkış 

voltajına eşittir.    

 

7.1 Devre Tasarımı  

 

 

 

 

 

 

Topoloji=Half Bridge 

 Belirlenen değerlere göre topoloji olarak Half Bridge topolojisi seçildi. Bir SMPS 

güç kaynağı tasarımında en önemli noktalardan birisi trafo tasarımıdır, yerleşik şarj 

biriminde kullanılacak trafonun tasarım isterleri aşağıda ki gibi hesaplanmıştır: 

[Denklem 7.2] 

 [Denklem 7.3] 

 

D= Duty Cycle  = 0.5 olarak seçilirse, denklem 7.3’e göre; 

 

 [Denklem 7.4] 

 

 Denklem 7.3’e göre; 

D=0.54  [Denklem 7.5] 

 

Trafonun doyuma gideceği en kötü seneryo düşünülerek; 
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  [Denklem 7.6] 

  [Denklem 7.7] 

=Nüvenin etkili manyetik kesit alanı 

N= Tel sarım sayısı 

 

 

                                  [Denklem 7.8] 

       [Denklem 7.8] 

    [Denklem 7.8] 

    [Denklem 7.8] 

Yukarıda hesaplanan tasarım isterlerine uygun olarak trafo sarımında E65/32/27 ferrit 

nüve seçilmiştir. 

Trafo sarımında akım yoğunluğu olarak seçilmiştir. 

  primer sargısında kullanılan kablonun kesit alanı  olarak 

belirlenmiştir. 

 seconder sargısında kullanılan kablonun kesit alanı  olarak 

belirlenmiştir. 

Trafo tasarımında kullanılan teller litz telidir. Litz telinin kullanılmasının sebebi yüksek 

güçte bir trafo olduğu için izolasyonu daha da güçlendirmek istenmiştir. 

 

7.2 Simülasyon Çalışmaları 
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Figür 7.1 Yüksüz Drain Source-Gate Source Sinyaller 
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Figür 7.2 Yükte Drain Source-Gate Source Sinyaller 

 

Figür 7.3 Yükte Drain Source-Gate Source Sinyaller 
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Figür 7.4 Akım ve Gerilim Çıkış Sinyalleri 

 

7.3 Baskılı Devre Çalışmaları 

 

 

Figür 7.5 Kontrol Devresi 
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Figür 7.6 Kontrol Devresi Baskı Devre Plaketi 

 

 

Figür 7.7 Güç Devresi Genel Gösterim 
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Figür 7.7.1 Güç Devresi  

 

 

Figür 7.7.2 Güç Devresi  
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Figür 7.7.3 Güç Devresi  
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Figür 7.7.4 Güç Devresi  
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Figür 7.7.5 Güç Devresi  
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Figür 7.7.6 Güç Devresi PCB 

 

Figür 7.8 SMPS Devresi 
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Figür 7.8 SMPS PCB  

 

 

 

 

7.4 Test Sonuçları 



 

68 

 

 

Figür 7.9 Yükte Drain Source-Gate Source Sinyaller 

 

Figür 7.9 Yüksüz  Drain Source-Gate Source Sinyaller 
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Figür 7.10 Trafo Üretimi 
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Figür 7.11 Trafo Sarımı 

 

7.5 Devre Tasarımı  

 Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi Full Bridge Half Bridge 

Güç Seviyesi 1848 W 1kW 

Çıkış Voltaj Aralığı 60-84 V 60-84V 

Çıkış Akım Salınımı 220 mA 200mA 

Giriş Güç Faktörü   

Güç Çevrim Verimi   

PWM kontrol Entegresi STM 32 mikroişlemci STM 32 mikroişlemci 

Koruma Devreleri / 
Elemanları 

Yok  

Baskılı Devre Boyutu Yok  
 
Yerleşik şarj birimi için gerekli dökümanlar aşağıdaki linkte yer almaktadır. 
 
https://mega.nz/folder/GQB3GYSa#mG9zJ0Fz-SnmpLJgqswcbw 
 
 
 
 
 
 

https://mega.nz/folder/GQB3GYSa#mG9zJ0Fz-SnmpLJgqswcbw
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8. Batarya paketleme 

Batarya paketlemesi yerli olarak tasarlanıp ekip tarafından yerli bir şekilde üretilmiştir. 

8.1 Hücre özellikleri 

8.1.1 Pil hücresinin modelinin seçimi 

Pil hücresi, elektrikli araçlarda batarya paketinin tasarımı belirleyen en önemli 

parametrelerden biridir. Pil hücresinin özellikleri aracın elektriksel isterlerine göre seri ve 

paralel hücre sayısını, soğutma tipini belirlemede önemli rol oynar. Teknik döküman 

verileri ile deneysel verilerin birbirleri ile yakın değerlere sahip olması için ise güvenilir pil 

tedarikçilerinden temin edilecek şekilde güvenilir pil markalarının ( LG, Panasonic, 

Samsung, Sony, Molicel, Power-xtra vb.)  ürettiği piller tercih edilmelidir. Gelişim 

raporundan sonraki süreçte yapılan sponsorluk görüşmeleri dahilinde Panasonic Sanyo 

NCR18650PF model pil üzerinde %50 indirim elde edilmiştir. Batarya paketi elde edilen 

fiyat indiriminden yararlanılarak Panasonic Sanyo NCR18650PF ile tasarlanmıştır. Pilin 

teknik dokümanında pilin yüksek enerji ve yüksek enerji yoğunluğu, yüksek güvenli 

performans, uzun ve stabil kullanıma sahip olduğu ve robotik, elektrikli bisikletler ve 

medikal alanında kullanımının uygun olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki tabloda eski tasarım 

ve güncel tasarımdaki pil hücresinin teknik özellikleri verilmiştir. 

Parametre Birim Önceki Tasarım Güncel tasarım 

Model - LG Chem 

INR18650 

Panasonic Sanyo 

NCR18650PF 

Nominal Voltaj V 3.6 3.6 

Maksimum Şarj Voltajı V 4.2 4.2 

Minimum Kesme voltajı V 3 2.5 

Kapasite mAh 3000 2900 

Std. Şarj akımı mA 1375 1375 

Maks. Sürekli deşarj akımı A 10 10 

Maks. Anlık deşarj akımı A 16 18 

Şarj çalışma sıcaklık 

aralığı 

C° 0-45 0-45 

Deşarj çalışma sıcaklık 

aralığı 

C° -20 – 60 -20 – 60 

Saklama sıcaklığı C° -20 – 50 -20 – 50 

Ağırlık g 49 48 

Pil çapı Mm 18.29+-0.11 Maks. 18.5 

Pil boyu Mm <= 65.20 <=65.30 

Hacimsel Enerji yoğunluğu Wh/I  577 

Kütlesel Enerji yoğunluğu Wh/kg  207 

Tablo 8.1: Karşılaştırma Tablosu 
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8.1.2 Batarya paketi seri hücre sayısı hesaplanması 

Seri paralel hücre sayısı motor isterleri, batarya paketinin deşarj oranı, ihtiyaç duyulan 

enerji miktarı, batarya paketinin beklenen çalışma sıcaklığı gibi parametreler aracılığıyla 

hesaplanabilmektedir. Kullanılacak olan pil modeli ele alındığında 20 seri 20 paralel 

konfigürasyon uygun görülmüştür. Batarya paketinin seri hücre sayısı, pil hücresinin ve 

motorun nominal voltajları referans alınarak aşağıda verilen formül ile hesaplanmıştır. 

V_nmotor = seri hücre sayısı * V_npil.  72 = Seri hücre sayısı * 3.6 => Seri hücre sayısı = 

20 

8.1.3 Pil paketi paralel hücre sayısı hesaplaması 

Pil paketinin paralel pil sayısı, paketin kapasitesini ve paketin verebileceği akım miktarını 

belirler. Paralel pil sayısı hesaplanırken sürüş süresi sınırlayıcı parametrelerden birisidir. 

2.5 kW bir motorun nominal şartlarda en az 1 saat sürülebilmesi için en az 2.5 kWh enerji 

kapasitesine sahip bir paket gerekmektedir (kayıplar ve rejeneratif fren hesaba 

katılmadan).  Pil paketinin deşarjındaki deşarj oranının düşük tutulması, deşarj 

kapasitesini arttırmaktadır.  Pil paketinin deşarj kapasitesinin 0.2, 1 ve 2 deşarj oranındaki 

değişim grafiği verilmiştir.. Deşarj kapasitesinin yüksekte tutulması için 0.2 deşarj oranının 

altında paketin deşarj olması uygun görülmüştür. 

Figür 8.1: Değişim Grafiği 

 

Pil hücrelerinin çalışma sıcaklığı, hücrenin deşarj kapasitesini etkileyen önemli bir 

parametredir. Pil hücresinin teknik dökümanında -10 derecede deşarj kapasitesinin en 

düşük olduğu, 45 derece sıcaklıkta ise en yüksek olduğu görülmüştür. Ancak 45 derece 

ve üstü sıcaklıklarda pillerin kullanımı ve güvenliği tehlikeye girmektedir. Motorun tasarım 

aşamasındaki elde edilen analiz sonuçlarında nominal hızlarda 34 amper akım çekeceği 

ön görülmüştür.  Deşarj oranına göre deşarj karakteristiği grafiğinden yola çıkılacak 0.6 

deşarj oranı tercih edilmiştir. Doğru orantı ile hesap yapılarak pil paketinin kapasitesinin 

58 Ah olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Seçilen pil hücresinin 2.9Ah kapasiteye sahip 

olduğu göz önünde bulundurularak paraleldeki pil hücresi sayısı 20 olarak bulunmuştur. 
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Dinamik sürüş testlerinde BMS tarafından aktarılan deneysel verilere göre motor nominal 

1-4 Amper çekecektir. Bu sonuçlardan yola çıkarak pil paketi 0.1 deşarj oranı ile deşarj 

olmaktadır. Aşağıdaki Tablo 8.2’de bir hücrenin özellikleri verilmiştir. 

Parametre Birim Önceki 

Tasarım 

Güncel tasarım 

Paralel pil sayısı - 16 20 

Nominal Voltaj V 3.6 3.6 

Maksimum Voltaj V 4.2 4.2 

Minimum Voltaj V 3 2.5 

Akım kapasitesi Ah 2.9 2.9 

Nominal Enerji 

kapasitesi 

Wh 10.44 10.44 

Maks. Sürekli deşarj 

akımı 

A 160 200 

Maks. Anlık deşarj akımı A 180 360 

Hücre ağırlığı kg 784 960 
Tablo 8.2: Bir Pil Hücresinin Özellik Tablosu 

8.2 Batarya paketleme  

8.2.1 Batarya modül tasarımı 

Paralel pil hücrelerinin modül şeklinde tasarlanması ve üretilmesi uygun görülmüştür. 

Modül tasarımında, her bir modülün seri bağlantılarının yapılabilmesi için mekanik olarak 

kolay birleştirilebilir olması, ısıl dağılımın ve pillerin güvenli ve statik bir yapıda 

yerleştirilebilmesi, herhangi bir yangın durumunda sızdırmazlığı sağlamak için pillerin 

modül içerisine sıkı bir şekilde yerleştirilmesi istenmiştir.Tasarıma başlanmadan önce 

piyasada kullanılan tasarımlar araştırılıp bu tasarımlardan fikir alınmıştır. Aşağıdaki 

görselde ortaya çıkan modül tasarımı gösterilmiştir. 

 

 

Figür 8.2: Modül Tasarımı Figür 8.3: Modül Tasarımı 
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Modüller birbirleri ile yanyana birleştirilip M3 Cıvatalar ve somunlar aracılığıyla birbirlerine 

sabitlenebilmektedir.  

8.2.1.1 Sıcaklık ölçüm noktası  

Pil hücrelerinin sıcaklığı NTC sensör kullanılarak yapılacaktır. NTC, modül malzemesinin 

belirli bir noktasından girerek pil hücresinin orta gövdesinden sıcaklığı ölçecektir. 

Aşağıdaki görselde sıcaklık sensörünün pozisyonu gösterilmiştir. 

 
Figür 8.4: Sıcaklık Sensörünün Konumu 

 8.2.2 Modül bara tasarımı 

Baralar paralel ve seri hücrelerdeki elektriksel iletimi 

sağlayan komponenttir. Nikel, aluminyum ve bakır, bara malzemeleri olarak piyasada 

kullanılan yaygın malzemelerdir. Aşağıda verilen tabloda nikel, aluminyum ve bakırın 

genel mekanik ve elektriksel özellikleri verilmiştir. 

Parametre Birim Nikel Aluminyum Bakır 

Yoğunluk Kg/m^3 8883 2670 8890 

Tensile Strenght Mpa 345-1000 74-76 65-250 

Young’s Modulus Gpa 190-220 69-72 115-130 

Specific heat j/kg.K 460 944-982 300-380 

Thermal 

conductivity 

W/m.K 67-91 205-213 300-550 

Thermal Expension 10^-6/K 12-13.5 22.2-23.4 - 

Direnç 10^-8 

ohm.m 

8-10 3-3.1 1.68 

İletkenlik 10^7 S/m 1.43 3.77 5.96 
Tablo 8.3: Genel Mekanik Elektriksel Özellikler 

Figür 8.5: Sıcaklık Sensörünün 

Konumu 
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Bara malzemesi olarak 0.3 mm bakır bulunmuştur.  İletkenliği yüksek, iç direncinin düşük 

olması e termal iletkenliği kıyaslanan diğer malzemelere göre avantajlıdır. Kullanılan 

bakır, sponsorluk adı altında ücretsiz bir şekilde temin edilmiştir. Kullanılan bakırın 

malzeme kodu biilinmemektedir. Baralar, pil hücreleri modüllere yerleştirildikten sonra 

üzerine nokta kaynak makinesi ile pillere monte edilmesi plalanmıştır. Baraların 

üretiminde lazer kesim kullanılmıştır. 

Figür 8.6 Bakır bara  

çizimi                 

Hücre modüllerinin seri bağlantısı için aşağıdaki 0.3 mm bara tasarlanmıştır. Bara 

bağlantıları, M3 cıvata ve somunlar aracılığıyla yapılacaktır.  

 
Figür 8.10: Bara bağlantı mapası teknik çizimi 

 

 

 

 

Figür 8.7 Lazer kesim Figür 8.8 Bakır bara 
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8.2.3 Batarya modüllerinin üretimi 

Paralel pil hücrelerinin modül şeklinde üretilmesi uygun görülmüştür.  

8.2.3.1 Modül malzemesi  

Modüllerin üretiminde kullanılacak olan malzemenin darbeye dayanıklı ve yanıcı olmayan 

özellikte olması önemli parametrelerden biridir. Batarya paketlemede darbe emme ve 

darbe dayanımı parametreleri göz önüne alındığında piyasada termoplastik malzemelerin 

seçimi yaygındır. Modül malzemesinin üretiminde plastik enjeksiyon, freze veya üç 

boyutlu yazıcılar tercih edilebilir. Modüllerin üretiminde düşük üretim maliyeti sebebi ve 

ekibin elindeki imkanlar dahilinde üç boyutlu yazıcı ile modül üretimi tercih edilmiştir. 

Modül üretiminde üç boyutlu yazıcılar ile üretilebilecek ve piyasada yaygın bir şekilde 

bulunabilen bir malzemenin seçilmesi gerekmektedir.  Aşağıda darbe dayanımı yüksek, 

kırılgan olmayan ve üç boyutlu yazıcılar ile üretilebilen malzemelerin özellik tablosu 

verilmiştir. 

 

  TPC C-45 TPU 

Parametre Birim Değer Değer 

Özgül ağırlık Kg/m^3 1140 1210 

Elongation at break - 24 5 

Elastisite modülüsü Mpa 95 4E3 

Tensile strength Mpa 13.1 75 

Çarpışma dayanımı - kırılma yok kırılma yok 

Shore A sertliği - 45 95 

Dielektrik katsayısı - 2.5 3.6 

Termal iletkenlik   0.6W/mK 

Erime sıcaklığı  158 145 

Yanıcılık oranı Test metodu  UL-94 V-0 V-0 
Tablo 8.4: 3 Boyutlu Yazıcı ile Üretilebilen Malzemelerin Özellik Tablosu 

Hücre modül malzemesi olarak TPU seçilmiştir. Elastisite modülüsü TPC malzemeye göre 

çok yüksektir. Batarya paketlemede pillerin darbe alma durumunda plastikle birlikte 

hareket etmemesi, hücre modülünün korunmasına önemli bir parametredir.  Bununla 

birlikte TPU malzemenin UL-94 sertifikasına göre yanıcılığı V-0 seviyesindedir. Bu, 

plastiğin tutuştuktan 10 saniye sonra kendi kendini söndürdüğünü belirtir.  

Modül malzemesinin üretimine başlanmadan önce ortaya çıkacak parçanın ağırlığının 

hesaplanması gerekir. Yaklaşık ağırlık hesabının yapılabilmesi için üç boyutlu yazıcılar 

için g-code oluşturan açık kaynak Ultimaker Cura dilimleyici yazılımı kullanılmıştır. Bu 

yazılım sayesinde üretilecek olan parçanın kalite, doluluk oranı gibi parametreler 

ayarlanabilmekte olup ortaya çıkacak olan tahmini ağırlığı yazılım sayesinde 

hesaplanabilmektedir. Orta kalitede bir baskı ve %100 doluluk oranında ortaya çıkacak 

ürünün yaklaşık olarak 220 gram olacağı ön görülmüştür. Toplamda 20 adet modül 

gerektiğinden 4400 gram TPU filament gerekmektedir. Her biri bin gram olmak üzere 
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toplamda beş adet TPU filament alınmıştır. TPU filament, esnek yapısından ötürü 

malzeme üreticisinin tavsiyesi üzerine 10-15 mm/s baskı hızlarında üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Bir modülün üretimi yaklaşık bir gün 10 saat sürmüştür.Total üretim 

süreci 17 gün sürmüştür. Aynı anda üç adet üç boyutlu yazıcı modül üretimi için 

kullanılmıştır. 

8.2.3.2 Hücre modüllerinin montajı 

Modüller üretildikten sonra pillerin kutupları aynı yöne bakacak şekilde malzemenin 

içerisine geçirilmiştir.Ardından pillerin kutup yüzeyleri zımparalanıp lehimlenmiştir.Bakır 

baralar hücre modülünün üzerine yerleştirilip nokta kaynak makinesi ile 

kaynaklanmıştır.Kullanılan kaynak makinesi bakıra nokta kaynak atacak kadar güçlü 

olmadığından dolayı öncesinde lehim sürülüp ardından bakır bara nokta kaynak cihazı ile 

bara ve piller arasındaki lehim eritilmiştir. Bu metod, bakır baraların pil üzerine lehim ile 

tuutunmasında havyaya göre daha iyi sonuç vermiştir. 
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Figür 8.11: Bara üretim aşaması 1 
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Figür 8.12: Bara üretim aşaması 2 

 
Figür 8.13: Bara üretim aşaması 3 
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Figür 8.14: Batarya Paketleri Dizilimi 
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8.3 Paket özellikleri  

Aşağıdaki tabloda batarya paketinin özellikleri verilmiştir. 

Parametre Birim Önceki 

Tasarım 

Güncel 

tasarım 

Seri pil sayısı - 20 20 

Paralel pil sayısı - 16 20 

Toplam pil sayısı - 360 400 

Nominal Voltaj V 72 72 

Maksimum Voltaj V 83 83 

Minimum Voltaj V 60 50 

Akım kapasitesi Ah 46.4 58 

Nominal Enerji kapasitesi Wh 3340 4176 

Maks. Sürekli deşarj akımı A 160 200 

Maks. Anlık deşarj akımı A 180 360 

Ağırlık( Pil ağırlığı) kg 17.64 19.20 

Modül malzemesi(TPU) 

ağırlığı ( toplam ) 

kg -  4.4 

Paket malzemesi ağırlığı Kg - 9 

Toplam paket ağırlığı Kg  33 Kg 

Paket ölçüleri mmxmmxmm - 307x360x126 

Tablo 8.5: Batarya Paketinin Özellikleri 

8.4 Paket malzemesinin özellikleri 

Batarya paketi malzemesi kaza ihtimallerine karşı darbe dayanımına yüksek olmalıdır. 

Paket malzemesi olarak delrin seçilmiştir. Aşağıda delrin malzemesinin genel özellikleri 

verilmiştir. 

Parametre Birim Değer 

Özgül ağırlık Kg/m^3 1420 

Elongation at break -% 75 

Elastisite modülüsü Mpa 3120 

Tensile strength Mpa 69 

Tensile impact 

strength 

kJ/m^2 570 

Shear strength Mpa 66 

Dielektrik katsayısı - 3.6 

Termal iletkenlik W/mK 0.33 

Erime sıcaklığı C 210 

Yanıcılık oranı Test metodu  UL-94 HB 
                      Tablo 8.6: Delrin Malzemesinin Genel Özellikleri 
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8.5  Pil paketi ısıl analizi 

Pil paketinin ısıl analizlerinin elektronik yük aracılığıyla paketin deşarjı sırasında termal 

kameralar ve NTC sıcaklık sensörleri aracılığıyla sıcaklık verilerinin toplanıp yapılması 

beklenmiştir. Ancak maddi imkanların yetersizliği sebebi ile deneysel ısıl analiz 

yapılamamıştır. Pil paketi, dinamik sürüş testlerinde 0.1 deşarj oranında deşarj olduğunda 

pil paketinin sıcaklığı havanın sıcaklığıyla eş değer biçimde değişmiştir. Yapılan dinamik 

sürüş testlerinde pil paketinin sıcaklığı 35-36 C arası değişmiştir. 

8.6  Modüllerin yerleşimi ve izolasyonu 

Batarya modülleri, kısa devre ihtimalini engellemek amacıyla elektriksel izolasyon 

bandıyla kaplanacaktır. Modüller,alt ve üst delrin levhalar içerisinde bulunan yuvalara 

yerleştirilecektir. 

 

Figür 8.15: Batarya Paketi    Figür 8.16: Batarya Paketi Kesiti 

Batarya paketinin teknik çizimleri üretim için 6 

yüzünden dxf formatında alınmıştır. 10 mm delrin 

levha, CNC Lazer ile 

kestirilmiştir.Ardından elde edilen alt ve üst parçalar, 

cnc frezede işlenmiştir.  

 
             Figür 8.17: Delrin lazer kesimi  

 

 

 

Figür 8.18: Batarya paketleme 

üretimi  
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Batarya paketinin montajı, M3 Çiviler ile yapılmıştır. Paket, M8 8.8 Grade cıvatalar ile 

şasiye sabitlenecektir. Paket malzemesinin içi ve batarya modülleri, elektrik izolasyon 

bandı ile kaplanacaktır. Bu sayede oluşabilecek herhangi bir güvenlik ihlali durumunda 

baralar veya modüller birbirleriyle temas etmeyecektir. Paketin testlerinin yapıldığı sıra 

paketin elektriksel izolasyonu yapılmamış olup, strafor aracılığıyla yalıtım sağlanmıştır. 

Strafor kullanmak yarışmanın kurallar kitapçığında yasaktır ve yalıtım malzemesi temin 

edilene kadar kullanılacaktır. Yarışma sırasında kesinlikle strafor kullanılmayacaktır. 

8.7 Batarya paketi soğutması:  

TUİK İllere ait mevsim normalleri istatistiklerine bakıldığında Eylül ayında en yüksek hava 

sıcaklığı 39.6 C° dir . Yarışmanın gündüz vaktinde ve açık havada yapılacağı varsayılarak, 

pil paketi kullanımda değil iken pil paketinin sıcaklığının hava sıcaklığı ile eşdeğer olması 

beklenmektedir. Bu veriler göz önüne alındığında 40 C° sıcaklığın pil paketi için optimum 

olduğu, pil paketinin deşarjı sırasında ısınacak olan pillerin optimum sıcaklığı geçtikten 

sonra soğutma fanlarının araç kontrol sistemi tarafından aktifleştirilecektir. 

 Hücre modülünün tasarımından dolayı hava soğutmanın yapılabileceği tek yüzeyi bara 

noktalarıdır. Soğutma planında batarya modülleri birbirlerinden 1 santim mesafe 

aralıklarla yerleştirilip aralarından 12 Volt 

DC fanlar aracılığıyla ısı transferi 

yapılmıştır. Transfer edilen ısının 

paketin tek bir tarafında birikmemesi için 

çarpraz soğutma kullanılmıştır. Pil 

paketinden çıkan sıcak hava, araç 

dışarısına çapı 12 cm olan borular ile 

atılacaktır. 

 
Figür 8.19: Batarya Paketi Modellemesi   Figür 8.20: Batarya Paketi 

Modellemesi 
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8. Araç Kontrol Sistemi (AKS) 

  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları : 5 5 

Kontrolör Entegre 
Devresi 

: STM32F4 Serisi Atmega2560 

AKS G/Ç sayısı : 30 25 

Elektronik Devre 
Tasarımı 

: KİCAD EASYEDA 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

: Özgün Özgün 

Baskı Devre Kartı 
Üretimi 

: Yurt dışı Yurt dışı 

Yazılım Algoritması : Yerli Yerli 

Deneysel Çalışma : Yapılmadı Modüller test edildi 

Boyut (PCB / Kutu) : 14x14 cm 14x14 cm 

 

Araç kontrol sistemi elektrikli araçlarda beyin görevi gören, aracı yöneten birimdir.AKS’nin 

temel görevi araç içerisindeki batarya yönetim sistemi, telemetri, izolasyon izleme cihazı, 

yerleşik şarj birimi ve telemetri gibi alt sistemler ile elektronik olarak haberleşerek araç 

içerisindeki elektriksel ve mekanik problemleri tespit edip otonom bir şekilde ortaya 

çıkacak tehlikeleri engellemek ve pilota aracın durumunu bilgilendirmektir. Bunun yanı 

sıra araç sürücüsünden gelen girdileri işleyerek hareketi ve elektriksel enstrumanları 

çalıştırmakla yükümlüdür.  

9.1 AKS Mikrodenetleyicisi 

Önceki tasarımda AKS mikrodenetleyicisi, 32 bit ARM mimarisine sahip STM32F4 serisi 

mikrodenetleyicisi ile tasarlanmıştır. Gelişim raporundan bu yana ortaya çıkan maddi 

problemlerden ötürü zaman kazanılması amacıyla AKS mikrodenetleyicisi olarak Arduino 

Mega 2560 seçilmiştir. Araç kontrol sistemi ekibi, Arduino tabanlı mikrodenetleyici 

programlama üzerine deneyimlere sahip olduğu için Arduino Mega tercih edilmiştir. 

Arduino, geniş bir sensör/modül kütüphanesine sahip olmasıyla programlama 

aşamasında kullanıcı dostu bir arayüz ve programlama kolaylığı sağlamıştır. Arduino 

Mega 2560 kartı üzerinde 54 adet dijital giriş çıkış ve 16 adet analog giriş pinleri vardır.  

9.2 AKS Bağlantı şematiği 

Araç kontrol sisteminin önceki tasarımdaki bağlantı şeması değiştirilmiştir. Rejeneratif 

frenleme sistemi, motor soğutması, sürüş ve şarj modları, yağmur sensörü, direksiyon 

enkoderi ve MPU6050 AKS’den kaldırılmıştır. Bu kaldırılan özelliklerin Efficiency 

challange kapmasında sağladıkları verilerin işlenmesine gerek olmadığı düşünülmüştür.  
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Rejeneratif frenleme motor sürücü tarafından yapılabilmektedir. Batarya yönetim sistemi,  

pil paketinin şarjı sırasında deşarja izin vermemektedir. Sürüş modu, motor sürücünün 

üzerinde bulunan motorun dönme yönü anahtarları ve motor sigortası tarafından kontrol 

edilecektir.  

 

Figür 9.1: Bağlantı Şematiği 
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9.3 AKS Kontrol algoritması 

Aşağıdaki figürde araç kontrol sisteminin akış şeması verilmiştir. 
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Figür 9.2: Araç Kontrol Sistemi Akış Şeması 

9.4 AKS Fonksiyonları 
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Tasarlanan araç kontrol sistemi aşağıda listelenmiş fonksiyonları tek bir anakart üzerinde 

gerçekleştirebilmektedir. 

 

a) Motor tork kontrolü:  

Motor tork kontrolü, aracın hareket hızının sürücü tarafından araç kontrol sistemine 

pedal aracılığıyla iletilip yapılacaktır. Motor sürücü doğrudan pedal ile bağlantıyı 

desteklemektedir. Ancak bu konfigürasyon, motor tork kontrolünü motor sürücüsünün 

yazılımına bırakmaktadır. Motor tork kontrolünün araç kontrol sistemi ile yapılabilmesi 

için pedalın önce araç kontrol sistemine bağlanması, ardından okunan verinin araç 

kontrol sistemi tarafından işlenip yeni verilerin motor sürücüye aktarılması 

gerekmektedir. Kullanılacak olan elektronik pedal, 5-24 Volt arasında çalışabilmekte 

ve sinyal kablosu potansiyometrenin gerilim bölücü konfigürasyonu ile 0-5V arası 

motor sürücüye çıkış vermektedir. Pedal, Arduino Mega’nın analog dijital dönüştürücü 

pinine takılarak analog ölçüm elde edilmiştir. Arduino Mega’nın analog dijital 

dönüştürücü çözünürlüğü 10 bit olduğundan dolayı 0-5 volt arası elde edilen değer, 

Arduino Mega tarafından 0-1023 arası bir değer olarak okunacaktır. Elde edilen bu 

değer ile üç seviye motor tork kontrolü yapılabilmektedir. Örneğin birinci seviye hızda 

pedal mekanik anlamda tam gazda olmasına rağmen motora tam güç verilmeyecektir.  

b) Araç içi haberleşme sistemi: 

Araç içerisindeki batarya yönetim sistemi ve izolasyon izleme cihazı, Canbus ile 

haberleştirilmiştir.  Arduino Mega, dahili Canbus desteklememektedir. Canbus 

haberleşmesinin yapılabilmesi için, Araç kontrol sistemine ve izolasyon izleme 

cihazına MCP2515 SPI-CAN dönüştürücü modülü eklenmiştir. Bu modül, Arduino 

Mega’nın SPI haberleşme pinlerini Canbus’a çevirerek canbus ile haberleşen diğer 

cihazlarla haberleşme imkanı sağlar. Araç içerisindeki far, sinyal, anahtar gibi devre 

elemanları doğrudan araç kontrol sistemine bağlanmıştır. Telemetri modülü ve Nextion 

HMI, Serial üzerinden araç kontrol sistemi ile haberleşmektedir.  

 Batarya yönetim sistemi, araç kontrol sisteminde slave cihaz olarak çalışmaktadır. 

Haberleşme protokolünde, araç kontrol sistemi, istenilen verinin adresini ve 8 byte 

uzunluğunda boş bir diziyi canbus kütüphanesi aracılığıyla slave cihaza gönderir. 

Slave cihaz aldığı mesaja karşılık araç kontrol sistemine istediği veriyi 8 byte 

uzunluğunda bir dizi olarak gönderir. Slave cihaz, dizi içerisindeki byte verilerine ayrı 

ayrı çeşitli veriler yazdırabilir.  

 

 

c) Arıza teşhisi: 
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Arıza teşhisi, elektronik devrelerdeki önemli konulardan biri olup, kullanıcı ile elektronik 

sistem arasındaki haberleşmenin verimliliğini sağlar. Arıza teşhisinin araç kontrol 

sistemi tarafından yapılabilmesi gerekmektedir. Tasarlanan araç kontrol sistemi, 

aşağıdaki arıza teşhislerini yapabilmektedir. 

1 Motor tork kontrolü arızası 

Araç kontrol sistemi, kullanıcıdan pedal aracılığıyla girdi aldığında motorun hareketini 

takip etmek için motorun üzerinde bulunan hall effect sensörleri aracılığıyla motorun 

uygulanan PWM sinyaline göre yaklaşması gereken hızı hesaplamaktadır. İstenilen 

hız ve elde edilen hız arasında ciddi bir fark oluşması durumunda araç kontrol sistemi 

motor tork kontrolü arızası uyarısı verecektir. 

2 Telemetri bağlantı arızası 

Araç kontrol sistemi, yer istasyonu ile telemetri aracılığıyla bağlantı kuramazsa 

bağlantının koptuğuna veya bağlantının kurulamadığına dair uyarı verecektir. Bağlantı 

başarıyla kurulduğunda durum pilota ekran göstergesi aracılığıyla yansıtılacaktır. 

3 Canbus haberleşme arızası 

Araç kontrol sistemi, izolasyon izleme cihazı ve batarya yönetim sistemi ile canbus 

habelreşme protokolü üzerinden haberleşmektedir. Haberleşme, bağlantı başarıyla 

yapılabildiğinde başlayacaktır. Haberleşme bağlantısının başarısız olması durumunda 

durum pilota ekran göstergesi aracılığıyla iletilecektir. 

4 Batarya paketi soğutma hatası 

Batarya paketi, 40 derece sıcaklığa ulaştığında soğutucu fanları çalıştıracaktır. 

Soğutucu fanların çalışması ile pil hücrelerinin sıcaklıklarının belirli seviyelerde 

bulunması beklenmektedir. Soğutma aktif olduğu halde batarya paketinin sıcaklık 

ölçümlerinde düşüş yaşanmaz ise soğutma arızası verecektir. Araç kontrol sistemi 

fanların çalışıp çalışmadığına dair herhangi bir sensör ile geri dönüş almamaktadır. 

d) Araç durumunun izlenmesi ve kullanıcıya iletilmesi: 

Araç durumunun pilota iletilmesi, pilotun güvenliğini arttırmakta önemli rol oynar. Pilotun 

en sıcak pil hücresinin sıcaklığını, maksimum hücre voltajını, toplam paket voltajını, paket 

sağlığını, araç hızını, kapasite miktarını ve araçta oluşan herhangi bir arızayı görmesi 

gerekmektedir. Bu veriler Nextion HMI aracılığıyla pilota görsel olarak iletilmektedir. Araç 

kontrol sistemi ekranı olarak Nextion NX8048T050 modeli seçilmiştir. Nextion HMI ekran, 

kendi içerisinde mikrodenetleyicisi olan ve seri haberleşmeyi destekleyen bir dokunmatik 

özellikli elektronik komponenttir. Ekran üzerinde istenilen bölgeye yazı,sayı gösterge ve 

buton gibi gösterim elemanları tasarımcının tercih ettiği şekilde yerleştirilip 

programlanabilmektedir.  
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Figür 9.3: Araç Kontrol Sistemi Paneli 

Ekran ile Arduino Mega’nın haberleşebilmesi için gönderilecek verinin ekrandaki bulunan 

bileşenin adresine seri haberleşme üzerinden string olarak yazdırılması gerekmektedir. 

Aşağıda örnek bir haberleşme kodun bir parçası gösterilmektedir. 

  Serial.print("t5.txt="); // t5 = ekranda bulunan yazı kutucuğunun adresi, .txt uzantısı 

adresin bileşeni 

  Serial.write(0x22); // veri gönderimini başlat 

  Serial.print(intRes); // gönderilecek verinin değeri 

  Serial.write(0x22); //  veri gönderimini durdur 

  Serial.write(0xff); // veri gönderimini onayla 

  Serial.write(0xff); // veri gönderimini onayla 

  Serial.write(0xff); // veri gönderimini onayla 

  Ekranın arayüzünün tasarımı tamamlandıktan sonra USB-Serial dönüştürücü 

aracılığıyla ekrana bağlanıp Nextion Editor yazılımı ile arayüz yazılımı ekrana 

aktarılmıştır. 

e) Araç verilerinin izleme merkezine aktarılması: 

Önceki tasarımda elektrikli araçta Xbee telemetri modülü kullanılması uygun 

görülmüştür. Ancak piyasada bulunabilirliğinin azalması sebebiyle güncel tasarımda 

Lora E32 Telemetri modülü kullanılacaktır. Lora modülleri iki modülün birbirleriyle 

haberleştirilebilmesi için EBYTE firmasının yazılmı ile programlanmıştır. 
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İki lora modülünün birbirleriyle haberleşebilmesi için spesifik bir kanal üzerinden 

haberleşmeleri ve spesifik adres numaralarına sahip olmaları gerekmektedir. Lora 

modüllerinin kanal numarası 27, istasyondaki modülün adresi 2, araçtaki modülün adresi 

3 olarak belirlenmiştir. Fixed mode seçeneği, loranın göndereceği mesajın sadece 

belirtilmiş adres ve kanaldaki modül tarafından görülebilmesini sağlamaktadır. Yarışma 

sırasında diğer takımlarla veri çakışmalarının önüne geçilmesi amacıyla bu mod 

aktifleştirilmiştir. AirRate gönderilecek olan veri paketinin boyutunu belirlemektedir. 

AirRate değerinin artması, gönderilen veri paketinin büyüklüğü arttırmaktadır ancak 

haberleşme süre aralığını ve menzili düşürmektedir. Uzun mesafe haberleşmelerinin 

yapılabilmesi için gönderilen veri tipinin boyutunun düşük olması, veri gönderim 

optimizasyonu için önemlidir. Veri gönderiminde maksimum menzili elde edebilmek adına 

AirRate 0.3kbps seçilmiştir.  Bu konfigürasyonda gönderilebilen en sağlıklı veriler byte ve 

char tipi verilerdir. Char veri tipi tek bir karakter, byte veri tipi 0 ila 255 arası veri 

gönderimini sağlamaktadır. Araç içerisinde elde edilen veriler araç kontrol sisteminde veri 

paketi şeklinde tanımlanmıştır. Gönderilen paketleri “ char, byte “ şeklindedir. Char, hangi 

verinin gönderildiğini, byte ise gönderilen verinin değerini belirlemektedir.  Örneğin SOC 

verisinin gönderimi “ s, SOC_deger”  şeklinde yapılacaktır. Aşağıdaki tabloda 

gönderilecek olan verilerin harf karşılıkları verilmiştir. Araç kontrol sistemindeki gönderilen 

sıcaklık, voltaj gibi veriler noktalı sayılardır. Byte veri tipi ile bu verilerin gönderilebilmesi 

için verilerin araç kontrol sistemi tarafından byte tipine orantılanması gerekmektedir. Elde 

edilen yeni veri tipi istasyon tarafından tekrardan formülün tersini elde edilen veriye 

uygulayarak orijinal veriyi hesaplayacaktır. 
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Veri adı Karşılık gelen char datası byte formülizasyonu 

SOC ‘S’ Verinin kendisi 

SOH ‘h’ Verinin kendisi 

Hız ( km/h) ‘v’ Verinin kendisi 

Maksimum hücre voltajı 

(V) 

‘p’ ( Maks. Hücre voltajı ) * 

60.7 

Minimum hücre voltajı 

(V) 

‘m’ ( Min. Hücre voltajı ) *  

Toplam paket voltajı (V) ‘t’ ( toplam paket voltajı ) * 3.1 

Uzaktan müdahele acil 

durum 

‘e’ ‘e’ 

 

 9.5 AKS Devre şeması 

Aşağıdaki figürde AKS ‘nin devre şeması verilmiştir. Şema, EasyEDA aracılığıyla 

çizilmiştir. EasyEDA, bulut tabanlı ve kullanıcı destekli malzeme kütüphanesi sayesinde 

devre kartı çizimini kolaylaştırmaktadır. 
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10.İzolasyon İzleme Cihazı  

İzolasyon izleme cihazı sistemimizdeki kaçak akımları tespit ederek izolasyon 

kayıplarımızı tespit etmemize yarayan bir cihazdır. İzolasyon izlemesi yapmak 

sistemimizin güvenliği için büyük bir  öneme sahiptir , belli bir izolasyon kaybından sonra 

kablo sistemlerinin aşırı ısınmasından kaynaklı yangın tehlikesini önlemek için bu sistemin 

kullanılması hayati öneme sahiptir. Bu sistemi tasarlarken bataryamızın maksimum 84V 

ve minumum 60V değerleri baz alınmıştır ve  bu iki voltaj değeri arasında analiz ve 

simulasyon çalışmaları yapılmıştır. Referans alt limit değerini hesaplarken bataryamızın 

en yüksek gerilim olan 84V ile 100Ω/V çarpılmış ve   buna göre referans alt limit değerimiz 

8.4kΩ seviyesinde hesaplanmıştır.Daha etkin bir güvenlik seviyesi istediğimiz için pozitif 

ve negatif izolasyon direnç seviyelerinin her biri için  2MΩ olarak belirlenmiştir.İzolasyon 

izleme cihazının şematik diyagramı Figür 10.1’ de verilmiştir.( R1=R2=2MΩ  , Rn=Rp= 

100kΩ  )   

 

 

 

                                     

R1=R2=2MΩ        

Rn=Rp= 100kΩ     

 

 

 

 

Tasarlamış olduğumuz 

izolasyon izleme cihazında pozitif ve negatif izolasyon dirençleri vardır bunlar 2MΩ’luk 

dirençlerdir. Devrede kullanılan 100kΩ’luk dirençler gerilim ölçüm dirençleridir. 

Tasarlanan devrenin sağ tarafında bulunan UA741 entegresi ölçülen negatif voltaj 

değerini tersleyip pozitif voltaj olarak ölçmemize yarıyor. UA741 entegresinden sonra 

HCR200 optokuplörü ile oluşturulmuş analog izolasyon devresi vardır, bu izolasyon 

devresi ile mikro kontrolcü ve ana devre arasında izolasyon sağlanmıştır.Aynı izolasyon 

prosedürü pozitif bara kısmında da uygulanmıştır.İzolasyon izleme cihazı devre şeması 

Figür 10.2’ de verilmiştir 

          Figür 10.1: İzolasyon İzleme Cihazının Şematik 

Diyagramı 
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                                              Figür 10.2: İzolasyon İzleme Cihazı Devre Şeması 

İzolasyon İzleme Cihazı Akış Diyagramı; 

 

Figür 10.3: Akış Diagramı 
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Farklı Direnç Değerlerine Göre Alınan Voltaj Değerleri ve Hesapamalar 

İzolasyon Kaçak Direnci Yokken: 

VN = 1.73V 

VP = 1.68V 

VN > VP  ise; 

IN =
VN

100kΩ
=

1.73V

100kΩ
= 17.3µA 

IP =
VP

100kΩ
=

1.68

100kΩ
= 17µA 

IKAÇAK = IN − IP = 0.3µA 

VKAÇAK = IP × (2.1MΩ) = 17µA × (2.1MΩ) = 35.7V 

RKAÇAK =
35.7V

0.3µA
= 119𝑀Ω 

Figür 10.4 İzolasyon izleme cihazı simülasyon sonuçları 

 

Devrede izolasyon kaçak direnci 100kΩ iken; 
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Figür 10.5: izolasyon kaçak direnci 100kΩ 

 

 

VN = 3.20V 

VP = 0.15V 

VN > VP  ise; 

IN =
VN

100kΩ
=

3.20V

100kΩ
= 32µA 

IP =
VP

100kΩ
=

0.15

100kΩ
= 1.5µA 

IKAÇAK = IN − IP = 32µA-1.5µA = 30.5 µA 

VKAÇAK = IP × (2.1MΩ) = 1.5µA × (2.1MΩ) = 3.15V 

RKAÇAK =
3.15V

30.5µA
= 103𝑘Ω 

Görüldüğü gibi devreye kaçak izolasyon direnci olarak 103𝑘Ω olarak hesaplanmıştır. 

 

Devrede izolasyon kaçak direnci 100MΩ iken; 
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Figür 10.6: İzolasyon Kaçak Direnci 1MΩ iken 

 

VN = 2.55V 

VP = 0.85V 

VN > VP  ise; 

IN =
VN

100kΩ
=

2.55V

100kΩ
= 25.5µA 

IP =
VP

100kΩ
=

0.82V

100kΩ
= 8.2µA 

IKAÇAK = IN − IP = 25.5µA-8.2µA = 17.3 µA 

VKAÇAK = IP × (8.2MΩ) = 17.3µA × (8.2MΩ) = 17.22V 

RKAÇAK =
17.22V

17.3µA
= 995kΩ = 0.995MΩ 

Görüldüğü gibi devreye kaçak izolasyon direnci olarak 0.995MΩ olarak hesaplanmıştır. 
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İzolasyon İzleme Cihazı Baskı Devre Plaketi 

 

Figür 10.7: İzolasyon İzleme Cihazı PCB 

 

İzolasyon izleme cihazı için gerekli dökümanlar linktedir.  

https://mega.nz/folder/zRQTSa5A#PoqCcTX2kX3P01iSIMnJZQ 

 

 

 

 Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro denetleyici entegre Hazır Ürün Arduino Uno 

Ölçüm yöntemi Hazır Ürün Gerilim Bölücü 

Örnekleme periyodu Hazır Ürün 1 saniye 

100kΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

Hazır Ürün ± %3 

1MΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

Hazır Ürün ±%0.005 

Boyutlar (PCB/KUTU) Hazır Ürün 62.5mm X 50mm 

https://mega.nz/folder/zRQTSa5A#PoqCcTX2kX3P01iSIMnJZQ
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9. Direksiyon Sistemi  

Aracın hareket yönünü kontrol etmek üzere bir araya getirilen direksiyon simidinden, 

direksiyon mili, direksiyon kutusu, rot kolları ve tekerlek bağlantılarına kadar olan her 

komponent direksiyon sistemini oluşturur. Direksiyon sisteminden karşılaması beklenen 

gereksinimler şu şekildedir; 

• Sürüş Kolaylığı: 

1. Aracın istenilen yola yönlendirme kolaylığı ve hassasiyetidir 

2. İstenilen doğrultuda sürüşün korunabilme kolaylığıdır 

• Kararlılık: Aracın verilen konumu koruma yeteneğidir. 

• Viraj Yeteneği: Aracın kararsızlığa kapılmadan veya kontrolden çıkmadan 

maksimum santrifüj kuvveti sağlama ya da karşılama yeteneğidir. 

• Cevap: Araç sürücünün kontrol girişlerine karşılık hızlı cevaplar vermelidir. 

• Geri Besleme: Araç, direksiyon sisteminin büyük katkısıyla lastik ile yol arasındaki 

ilişkiyi belirli bir geri besleme ölçüsü ile sürücüye hissettirmelidir. 

11.1. Ön Düzen Geometrisi Açı ve Mesafe Değerleri 

Direksiyon Kutusu Marka - Model Renault 12 

Direksiyon Simidi Tur 3 tur (1.5 tur sağ – 1.5 tur sol) 

İz Aralığı 119 cm 

Kamber Açısı -30,+30 

Kaster Açısı 1-2.30 

Yapısal Kaster 22.5 cm 

Kaster Açıklığı 8 cm 

King-pim açısı 37.30 

Toe-in, Toe-out Arkadan çekiş 2 mm olarak kapalı 

Tekerlek sapma dairesi yarıçapı 8 cm 
Tablo 11.1: Direksiyon Hakkında Bazı Teknik Bilgiler 

Bütçe ve üretim koşulları dikkate alındığında, direksiyon sisteminde hazır ürün 

kullanılması kararlaştırılmıştır. Hazır ürün olarak temin edilen direksiyon kutusunun, 

özgün olarak tasarlanan şasi ve var olan süspansiyon sistemiyle montajlama esnasında 

uyumluluğu sağlanacak şekilde işlem görmüştür. Seçilen direksiyon kutusunun 

kullanılabilmesi için uzunluğunu kısaltmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için rod kollarında 

kısaltmaya gidilmiştir ve kısalan bölgelerden 10 cm uzunluğunda vida adımı açılmıştır. 
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Direksiyon oranı (direksiyon sisteminin direksiyon simidinin hareketini küçültme oranı, r); 

direksiyon simidinin dönme açısı (α) ile tekerleklerin dönme açısı (β) arasındaki orandır. 

r = 
α

β
 

      Direksiyon simidinin yaptığı maksimum dönüş tam sağa veya tam sola 1.5 turdur 

(540°). Buna karşılık tekerlekler maksimum 44.6° dönmektedirler. Direksiyon oranı şu 

şekilde bulunabilir: 

r = 
α

β
 = 

540

44.6
 = 12:1 

 

 

11.2. Dönüş Yarıçapı 

11.2.1. Bisiklet Modeline Göre Dönüş Yarıçapı 

     Bisiklet modeli 4 tekerlekli bir modeli alır, ön ve arka tekerleklerin orta noktalarında 2 

tekerlekli bir form oluşturur. Bu sayede 4 tekerlek ve 2 direksiyon açısı yerine 2 tekerlek 

ve 1 direksiyon açısı ile uğraşılır. 

Figür 11.1 ve 11.2: Direksiyon kutusu montajı 
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          Figür 11.3: Dört tekerlekli model [1]                                   Figür 11.4: İki tekerlekli model [2] 

 

     Bisiklet modeline göre dönüş yarıçapı hesaplanması aşağıda verilmiştir; 

 

Figür 11.5: Bisiklet Modeline Göre Dönüş Yarıçapı Hesabında Kullanılan Parametreler [3] 

R = √𝑎2  +  𝑙2 cot2 𝛿 

cotδ = (cotδo + cotδi) / 2 

     δ, içteki (δi) ve dıştaki (δo) tekerleklerin dönüş açılarının cot ortalamasıdır.  
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     Yöntem araçta kullanıldığında; 

 

δo = 32.1 derece                    δi = 44.6 derece 

a = 115 cm                         l = 180 cm 

cotδ = (1.594136594 + 1.014061027) / 2 = 1.30409881 

R = √1152  +  1802 ∗  1.304098812 = 278.56 cm  olarak dönüş yarıçapı belirlenmiştir. 

11.2.1. Maksimum Dönüş Yarıçapı 

 

 

Figür 11.6: Maksimum ve Minimum Dönüş Yarıçapı Hesabında Kullanılan Parametreler [4] 

 

     Aracın ön tarafının dış noktası maksimum “Rmax“ dönüş yarıçapına sahip olacaktır. 

Aracın ön en dış noktası ile ön tekerlek merkezi arasında “g” mesafesi vardır.  

 

Rmax = √(𝑅𝑚𝑖𝑛 + 𝑤)2  +  (𝑙 + 𝑔)2 

 

     Dönüş için gerekli mesafe ΔR genişliğinde bir halkadır. 



 

103 

 

ΔR = Rmax - Rmin 

= √(𝑅𝑚𝑖𝑛 + 𝑤)2  +  (𝑙 + 𝑔)2 – Rmin 

= √(
𝑙

𝑡𝑎𝑛δi
+ 2𝑤)2  +  (𝑙 + 𝑔)2 - 

𝑙

𝑡𝑎𝑛δi
 

 

= √(
𝑙

𝑡𝑎𝑛δo
+ 𝑤)2  +  (𝑙 + 𝑔)2 - 

𝑙

𝑡𝑎𝑛δo
 + w 

=√(
180

0.63
+ 119)2  + (180 + 59)2 - 

180

0.63
 + 119 =302.3 cm olarak bulunmuştur. 

 

11.4. Dönüş Açıları 

 

 

 

 

Figür 11.7: Adams CAR Üzerinde Yapılan Direksiyon Sistemi ve Süspansiyon 

Sistemi Modellemesi 
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     Aracın direksiyon sistem modellemesi çoklu gövde dinamiği yazılımı olan Adams CAR 

modülü kullanılarak hazırlanmıştır. Tekerlekler, alt ve üst salıncaklar, amortisör, akson ve 

direksiyon kutusu, direksiyon mili ve direksiyon simidi Figür 11.7’deki gibi yazılım üzerinde 

kendi tasarımımıza uygun olarak modellenmiştir. Direksiyon sistemi modeli kullanılarak 

direksiyon oranı verileri elde edilmiştir. Direksiyon açısına karşılık gelen sağ ve sol teker 

yönlendirme açıları tam sağdan tam sola yapılan çevrimler sonucu elde edilmiştir. Sağ ve 

sol tekerlekler ±540° maksimum direksiyon açısından 33.34° iç teker açısı ve 27.98° dış 

teker açısı bulunmuştur. 

 

     Fiili durumda ise direksiyon simidinin dönme miktarına bağlı olarak iç ve dış tekerleğin 

yaptığı dönme miktarları için aşağıdaki tabloda bazı dönüş açıları ve karşılığına denk 

gelen değerler gösterilmiştir. 

 

 

Direksiyon Simidi 

Dönme Miktarı 

İç Tekerlek Dönme 

Miktarı 

Dış Tekerlek Dönme 

Miktarı 

180° 21.9° 13.9° 

360° 28.7° 23.6° 

540° 32.1° 44.6° 
Tablo 11.2: Dönme Sırasındaki Bazı Açısal Değerler 

Grafik 11.1: Direksiyon Simidinin Hareketine Bağlı Sağ ve Sol Tekerlek Dönüş Açıları 
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11.4. Ackermann Prensibi 

     Araçlarda Ackermann prensibi yaygın olarak kullanılır. Bu prensipteki fikir, aracın arka 

tekerlek ekseni arasındaki orta nokta etrafında dönmesine izin vermek için ön iç tekerleğin 

ön dış tekerlekten daha büyük bir açıyla döndürülmesidir. Bu sayede manevralarda ön iç 

tekerlek ön dış tekerlekten daha yavaş bir hızla hareket eder. Bu prensip aracın lastik 

aşınmasını minimuma indirerek lastik ömrünü uzatır ve maliyette bir tasarruf sağlar. 

 

     Ackermann Prensibi aracın tekerleklerinin fiili dönüş derecelerine göre 

hesaplanmıştır,   

cotδo - cotδi = 
𝑤

𝑙
 

cot 32.1 – cot 44.6 ≈ 
119

180
  

0.58 ≈ 0.66 

     Hesaplama sonucunda aracın Ackermann Prensibi’ni tam olarak sağlamayıp küçük 

bir miktar sapmaya sahip olduğu görülmüştür. Hesaplamadaki bu sapmanın arttığı 

durumlarda aracın manevraları güvensizleşir, araç sapma eğiliminde olur. 

Ürün Maliyet 

Direksiyon Kutusu 605.57 

Direksiyon Simidi 200 

Torna İşlemleri 250 

Direksiyon Mili 130 

Jantlar 1740 
Tablo 11.3: Maliyet Tablosu 
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12.Kapı Mekanizması 

12.1 Kapı Menteşelerinin ve Menteşe Yerlerinin Belirlenmesi 

      Kapı ve menteşe sistemleri SolidWorks programı üzerinden tasarlanmış,montajları da 

aynı program kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Kapıda kullanılacak olan menteşelerin 

mekanik özellikleri ve sayısına yapısal statik analiz uygulanarak karar verilmiştir.Yapısal 

statik analiz tercih edilerek kapıda ve meneteşelerde yük altında oluşabilecek hasar 

öngörülmek istenmiştir. 

     İlk olarak 2 adet 6 delikli 10 mm kalınlığa sahip yaprak menteşe üzerinde statik analiz 

yapılmıştır.Analiz sonuçlarında Figür 12.1’de görüldüğü üzere maksimum toplam 

deformasyon 0.11442 mm ve maksimum eşdeğer gerilim 13.844 Mpa olarak ölçülmüştür. 

     

Figür 12.1  2 Adet 10 Mm Kalınlıklı Ve 6 Delikli Menteşe İle Yapısal Statik Analiz 



 

107 

 

     Toplam deformasyonu ve eşdeğer gerilimi azaltmak için Figür 12.2’de gösterilmekte 

olan 3 adet 6 delikli menteşe ile tekrar analiz yapılmıştır.  

Figür 12.2 

Figür 12.2 3 Adet,10 Mm Kalınlıkta Ve 6 Delikli Menteşe İle Yapısal Statik Analizi 
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      Analiz sonuçları incelendiğinde bu çözüm sonucunda maksimum toplam deformasyon 

değeri 0.12637 mm olarak hesaplanmış ve eşdeğer gerilim 28.044 MPa  olarak 

hesaplanmıştır.Önceki analize kıyasla deformasyon ve toplam eşdeğer gerilim daha 

yüksek çıkmış olması nedeniyle sorunun daha kalın menteşe kullanımıyla beraber 3 adet 

menteşe kullanımı yerine 2 adet menteşe kullanımının yeterli olacağı düşünülmüştür.25 

mm kalınlığa sahip 4 delikli 2 adet yaprak menteşe, kapı kenarına SolidWorks programı 

ile montajlanmıştır.Kapı kenarına montajı gerçekleştirilen menteşe sisteminin mevcut 

durumdaki davranışlarını görmek için ANSYS programı üzerinden yapısal statik analiz 

yapılmıştır.Doğrulama aşamasındaki en kritik test olan tam açık pozisyonda yatay aşırı 

yükleme testi uygulanmıştır. 

     Figür 12.3 ve 4’te gösterildiği üzere menteşelerin sabit kısmının delik içlerinden rijit  

elemanlar ile menteşe tutulup 6 serbestlik derecesi de kısıtlanarak sabit sınır koşulu 

verilmiştir.Hareketli parçasının deliklerinden kapının kilit noktasına  

tutturulmuştur.Ağırlık merkezi rijit elemanlar ile kilit noktasına bağlanmıştır. 

 

Figür12.3 2 Adet , 25mm Kalınlıkta Ve 4 Delikli Menteşe İle Yapısal Statik Analizi 

 

Figür 12.4 Menteşelerin Delik İçlerinden Sabit Sınır Koşulu Verilmesi 
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     Ardından kapı üzerindeki menteşelerin mevcut konumunu belirlemek amaçlı 

menteşelerin merkezleri arası mesafe her bir analizde 2 cm azaltılarak analiz tekrar 

edilmiştir.Bu sayede menteşe için en uygun konum bulunmuştur.  

 

      Tablo 12.1’de gösterildiği gibi menteşe merkezleri arası mesafenin 410 mm 

olduğunda maksimum toplam deformasyon değeri 0.12596 mm olarak bulunmuştur.Bu 

değer yapılan 15 analiz içerisindeki minimum deformasyon değerlerinden biridir.390 

mm’deki deformasyon değeri minimum olmasına rağmen 410 mm’deki maksimum 

eşdeğer gerilim daha az olduğundan menteşe merkezleri arasındaki mesafe 410 mm 

olarak belirlenmiştir.  

Tablo 12. 1 Farklı Menteşe Mesafelerine Göre Analiz Sonuçları 
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12.2 Kapı Kilit Mekanizması  3D Çizim ve Montajı 

 Kapı kilit mekanizmasında Figür 12.5 

ve 6’da gösterilen mekanizma 

kullanılmış olup üç boyutlu çizim ve 

montajları SolidWorks programı 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Kapı mekanizmasının çalışır haldeki 

videosu ve SolidWorks parçalar             

linkte gösterilmiştir.   

https://www.youtube.com/watch?v=P3QMtUSdmEI    

https://mega.nz/folder/PVZEFJ7a#U0byIpJ1vh4G9NsxlETSZA 

13.Mekanik Detaylar 

13.1 Teknik Detaylar 

       Figür 13.1’de SolidWorks programı üzerinden çizilen araç tasarımının teknik 

detayları gösterilmektedir.Özellikler klavuzda istenilen ölçülere sadık kalınarak 

belirlenmiştir. 

  

Figür 12.5 Dış Kapı Kolu Figür 12.6 İç Kapı Kolu 

Figür 1 

Figür 13.1 Araç Teknik Çizimi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P3QMtUSdmEI%20%20%20
https://mega.nz/folder/PVZEFJ7a%23U0byIpJ1vh4G9NsxlETSZA
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13.1.1 Malzeme Seçimi 

     Malzeme seçimi için, otomobil parçasının taşıyacağı yükü emniyetle karşılayacak 

olan hafif malzemelerin belirlenerek kütle tasarrufu sağlamak amaçlanmıştır. Gövde 

malzemesi olarak plastik, alüminyum ve fiberglass kullanmak, en önemlisi maliyet olmak 

üzere yüksek maliyetli cihazlar/makineler, tasarımı ve üretimi için ciddi sayıda personel 

ve teknik altyapı gerektiren kalıplar, olası tolerans hatalar ya da parçalar arası 

uyuşmazlıklar gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Literatürde kompozit gövde 

kullanılması ile alınan sonuçalar bu tercihlerin doğruluğunu teyit eder niteliktedir. 

13.1.1.2 Karbon Fiber  

     Karbon fiber veya karbon elyaf, teknoloji ürünü ipliksi bir tür maddedir. Ana bileşimleri 

Karbonlaşmış akrilik elyaftır (Orlon), katran ve naylondur. Karbon fiberin yapısı, çelikten 

4,5 kat daha hafif olmasına rağmen 3 kat daha dayanıklıdır. Karbon fiber, naylon gibi 

esnek ve orlon gibi de orta derecede dayanıklı değildir. Daha sert ve çok daha 

dayanıklıdır. 

     Üretilen kompozit, kendisini oluşturan malzemelerden çok daha üstün özelliklere sahip 

olur. Örneğin, sadece polyesterden yapılan otomobil gövdesi kolayca kırılır. Kırılgan 

oldukları için cam elyafından da otomobil yapılamaz. Cam elyafıyla takviye edilen 

polyesterle yapılan otomobil gövdeleri ise çok sağlam olmaktadır. Karbon fiber takviyeli 

epoksi malzemeler, cam elyaf takviyeli polyesterden veya çelikten çok daha güçlüdür. 

Tüm gövdesi karbon fiber takviyeli plastikten üretilen ilk yolcu uçağı B787’dir. ABD’de B. 

Rutan’ın tasarladığı ve tüm gövdesi karbon fiber takviyeli plastikten yapılan ilk uzay aracı, 

2004’te uzaya çıkıp geri dönmeyi başardı. 

Figür 13.2’de gösterilen Ashby dayanım diyagramlarında kompozit malzemelerin yüksek 
dayanım/süneklik, dayanım/yoğunluk, dayanım/maliyet oranına sahip olduğu 
görülmektedir. Sonuç olarak aracımızın kabuğu için kompozit bir malzeme olan karbon 
fiber tercih edilmiştir. 

• Yüksek mekanik mukavemet 

• Düşük yoğunluk: 1.8 g/cm³ 

• İyi ısıl iletkenlik:20 W/MK (Standart modül için) 

Figür 13.2  Ashby Dayanım Diyagramları 
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• Germe Modülü:220-240 GPa Germe Dayanımı:3450-4850 Mpa 

• Düşük lif çapı:5-8 µm 

• Elektriksel öz direnç:1650 µΩ 

• Kopma uzaması:%1.6-2.2 

• Farklı malzemeler ve standart yapışkan reçinelerle uyumludur. 

• Farklı esnek yüzeylerde uygulanabilir. 

• Korozyona karşı dayanımı yüksektir, inorganiktir, asit ve bazlardan 
etkilenmez. 

 
13.2 Şasi 

     Araç üzerindeki tüm parçaların doğrudan veya dolaylı olarak monte edildiği şasi, 

araçta kullanılan tüm parçaların kütleleri ve öngörülen maksimum taşıma kapasitesi göz 

önünde tutularak tasarlanan aracın iskelet bölümüdür. Maksimum taşıma kapasitesine 

dayanmanın yanı sıra aracın rijitliğinin sağlanması, aracın yüksek hızlara çıktığında 

karşılaştığı rüzgar direncine karşı koymak, kaza anında çarpma şiddetini göğüsleyen ve 

gerekli kırılma noktalarından kırılarak kaza sırasında açığa çıkan enerjinin boşalmasını 

sağlayarak kaza şiddetini azaltama gibi görevleri bulunur.  

 Şasi gereksinimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

• Hafif olmalı. 

• Minimum sayıda parçadan oluşmalı. 

• Yolcu ve bagaja yeterli hacim sağlamalı. 

• Hareket esnasında titreşimlere dayanım 

sağlamalı. 

• Rijit ve kazalara karşı güvenli olmalı. 

• Düşük maliyetli ve üretimi kolay olmalı. 

• Statik ve dinamik yükleri homojen dağıtmalı. 

• Uzun yorulma ömrüne sahip olmalı . 

13.2.1 Elektrikli Araçlarda Kullanılan Şasi Türleri 

13.2.1.1 Birleşik Şasi (Unibody Chassis) 

-Şasi ve gövde parçalarının entegre halde olduğu şasi türüdür 

- Günümüz binek araçlarında uygulanır 

- Ayrı bir şase (frame) olan uygulamalara göre daha hafif 

-Figür 13.3 ‘de birleşik şasi örneği verilmiştir. 

 

 

 

 
 

Figür 13.3 Birleşik Şasi 
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13.2.1.2 Merdiven Gövdeli Şasi (Ladder Frame Chassis) 

-Genellikle iki ‘U’ profil arasına çapraz elemanlar bağlanmasıyla 

oluşturulan şasi türüdür 

- Basit bir geometriye sahiptir 

- Ağır vasıta araçlar, kamyonlar, pickuplarda kullanılır 

- Tamir edilmesi kolayıdır 

-Figür 13.4 ‘da merdiven gövdeli şasi türüne örnek verilmiştir. 

 

 

13.2.1.3 Tek Kabuk Şasi (Monocoque Chassis) 

- Kompozit malzemelerden kabuk şeklinde üretilen şasi türüdür 

- Diğer alternatiflerine göre daha hafiftir 

- Tamir edilmesi / onarılması zordur 

-Figür 13.5 ‘de tek kabuk şasi örneği verilmiştir. 

 

 

 

13.2.1.4 Uzay Kafes Şasi (Space Frame Chassis) 

- Bar veya çeşitli profillerin birleştirilmesi ile 

oluşturulan kafes şeklindeki şasi türüdür 

- Metal veya karbon fiber tübler kullanılabilir 

- Tasarımı, üretimi ve onarımı kolaydır 

-Figür 13.6’de uzay kafes şasi örneği verilmiştir. 

 

 

 

 

 

13.2.2 Alüminyum Alaşımların Sağladığı Avantajlar 

     Alüminyum alaşımlar başta üretim esnekliği, çeşitliliği ve hafiflik açısından metaller 

arasında uygulamaya yönelik sıklıkla tercih edilmektedir. Aynı zamanda alüminyum 

otomotivde kullanılan diğer malzemelere kıyasla mekanik işlemlere en uygun malzemedir. 

Araçlarda kullanılan alüminyum alaşımlar, yüksek mukavemet çeliği ve titanyum gibi üst 

düzey malzemelerle kıyaslanabilecek derecede yüksek mukavemet/ağırlık ve 

sertlik/ağırlık oranlarına sahiptir. Bu ve bunun gibi göze çarpan özellikleri ile beraber 

elektrikli araçlarda da hafiflik önemli isterlerden biri olduğuna göre, egzotik materyaller 

maliyet açısından bir kenarda tutulduğunda alüminyum kullanımı en mantıklı seçenek 

olarak gözükmektedir. Eğer bir aracın mevcut çelik şasi tasarımı bire bir alüminyuma 

Figür 13.6 Uzay Kafes Şasi 

Figür 13.4 Merdiven 

Gövdeli Şasi 

Figür 13.5 Tek Kabuk Şasi 



 

114 

 

uyarlanırsa aynı düzeyde sağlamlık elde etmek mümkün olmayacaktır. Fakat doğru 

yapılan optimizasyonlar ve tasarım ile çelikten imal edilen bir şasiye kıyasla alüminyum 

şasi eşdeğer sağlamlık ve güvenlik değerlerinde yaklaşık %40-60 arası bir ağırlık 

tasarrufu sağlayacaktır. 

Sponsor firmanın elinde halihazırda bulunması, maliyet açısından uygunluğu ve analiz 

sonuçlarının olumlu çıkmasından dolayı şasi üretiminde 6063-O kodlu alüminyumu 

kullanılmasına karar verildi. 

13.2.3 Alüminyum 6063-O Özellikleri 

     Alüminyum 6063, alaşım elementleri olarak magnezyum ve silikon içeren bir 

alüminyum alaşımıdır. Bileşimini kontrol eden standart, Alüminyum Derneği tarafından 

korunur. Genellikle iyi mekanik özelliklere sahiptir ve ısıl işlem görebilir ve kaynaklanabilir. 

6063, alüminyum ekstrüzyon için kullanılan en yaygın alaşımdır.  

6063-O kodlu alüminyum, ısıl işlem görmemiş 6063 çeşididir ve 130 MPa'dan (19.000 psi) 

fazla olmayan maksimum gerilme mukavemetine ve belirlenmiş bir maksimum akma 

mukavemetine sahip değildir. Malzemenin uzaması %18'dir. 

Tablo 15.1 [1]’de ve Tablo 15.2 [2] ‘de 6063-O kodlu alüminyumun özellikleri yer 

almaktadır. 

 13.2.4 Maliyet 

     Malzemenin birim satış fiyatının yüksek olması, 

malzemenin yüksek maliyetli olması anlamına 

gelmemektedir. Yüksek dayanımlı bir malzeme emsaline göre daha az ağırlıkla 

mukavemet sağlayacağından birim satış fiyatı tek başına bir ölçüt değildir. Bir ürün 

maliyeti, hammadde fiyatı, işleme, işletme, bakım ve geri dönüşüm maliyetleri dikkate 

alınarak belirlenir . Seçilecek malzeme için yaşam döngüsü maliyeti analizi yapılmalıdır. 

Bir elektrikli aracın, fosil yakıtlı araçlara göre satış fiyatı yüksek olabilir; ancak yaşam 

döngüsü maliyeti dikkate alındığında, toplam maliyeti daha düşük olabilir.  

Alüminyum ve magnezyum alaşımlarının maliyeti, mevcutta kullanılan çelik ve dökme 

demire göre yüksektir. Üretim zamanı, işlenebilirlik, değişik sac kalınlıklarında 

kullanılabilme, ölçü toleransları, daha az parça montajı ihtiyacı ve son parça şekline yakın 

üretim gibi özellikler değerlendirildiğinde, dökme demir ve çeliklere kıyasla, alüminyum 

döküm ve magnezyum parçalar daha az maliyete sahip olabilir. Dövülebilir alüminyum ve 

Tablo 13.1 6063-O Alüminyum Özellikleri Tablo 13.2 6063-O Alüminyum 

Özellikleri 
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magnezyum parçalar, demir içerikli parçalara göre daha pahalı olabilir. Maliyeti yüksek 

olabileceğinden, hafif metallerin seçiminde karar verirken işlevsellik dikkate alınmalıdır. 

13.2.5 Şasi Tasarımında Dikkat Edilen Hususlar 

     Öncelikle şasi türü olarak yüksek dayanıklılığı, maliyet açısından uygunluğu ve tamir 

edilme kolaylığından dolayı merdiven şasi türünde karar kılındı. Merdiven şasi, genellikle 

‘U’ profil arasına çapraz veya paralel elemanlar bağlanmasıyla oluşturulur. Şasi 

tasarımına başlamadan önce aracın, sürücü ve yolcu dahil tahmini taşıma kapasitesi 

hakkında aracın diğer parçaları göz önünde bulundurularak tahmin yapılmıştır. Bu 

tahmine göre kullanılacak profillerin ölçülerine ve et kalınlığına karar verilmiştir. Bunun 

devamında şartnamede belirtildiği üzere koltuk, roll bar, roll cage yapılarının şasi ile 

bağlanacağı noktalar belirlenmiş ve gerekli bağlantı yüzeyleri oluşturulmuştur. 

Kullanılması planlanan süspansiyon sistemleri için mafsal yerleri ve süspansiyon sistemi 

elemanları için bağlantı noktaları belirlenip tasarıma eklenmiştir. Şasi üzerine konulması 

planlanan levhanın deformasyonun önüne geçmek için, koltuk ve emniyet kemerlerinin 

şasiye montajı için, batarya paketinin ağırlığının şasi üzerinde deformasyona sebep 

olmaması için gerekli yerler ekstra profiller ile desteklenmiştir. Bu hususlar sonucunda 

maliyet de göz önünde bulundurularak şasi tasarımı ortaya çıkarılmıştır. Kullanılması 

düşünülen şasi tasarımı, sponsorumuz KREA Makina Mühendislik Savunma AŞ’nin 

tedarik edebileceği alüminyum profiller ve üretim imkanlarına göre son halini almıştır. 

ANSYS üzerinden yaptığımız dayanım analizleri neticesinde şasi üretimi için nihai onay 

verilmiştir. 

13.2.6 Şasi Üretim Süreci 

     Şasi üretimi için ilk önce şasiye doğrudan bağlanılacak olan malzemeler belirlenip 

tedariği sağlandı. Süspansiyon sistemi ve direksiyon sistemi tedarik edildikten sonra şasi 

ölçüleri konusunda hat payının çok düşük olduğu fark edildiğinden şasiye bağlanacak 

malzemeler göz önünde tutularak çevre ölçülerine göre bir şasi prototipi üretilmesi 

kararlaştırıldı. Figür 13.7 ve Figür 13.8‘e üretilen şasi prototipi eklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 13.7 Prototip Şasi Figür 13.8 Prototip Şasi 
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Şasi tasarımının SolidWorks stp uzantılı dosyaları aşağıdaki linkte bulunmaktadır.  

https://mega.nz/folder/SJh0DYKQ#JxzPOStgX9ZWv3MGMFh5zw 

 

 Figür 13.7 ve Figür 13.8’de bulunan şasi prototipine göre şasi ölçülerine karar 

verilmiştir. Buna göre şasi tasarımı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan şasi tasarımının 

izometrik görüntüsü Figür 13.9’da ve teknik çizimi Figür 13.10’da belirtilmiştir. 

Figür 13.9 ve Figür 13.10’da bulunan şasi tasarımının ANSYS programı üzerinden  

gerilim analizi yapılmıştır. 
 
 
 

Figür 13.9 Şasi Tasarımı 

Figür 13.10 Şasi Teknik Çizimi 

https://mega.nz/folder/SJh0DYKQ%23JxzPOStgX9ZWv3MGMFh5zw
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13.2.7 Şasi Analiz Detayları 

13.2.7.1 Analiz Sırasında Kullanılan Mesh Özellikleri 

     Tablo 13.3 , Tablo 13.4 ve Figür 13.11’de analiz sırasında kullanılan mesh özellikleri 

belirtilmiştir. 

Tablo 13.3 Mesh Özellikleri-1 

Tablo 13.4 Mesh Özellikleri-2 

Tablo 13.3 Mesh Özellikleri-1 
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13.2.7.2 Analiz Sırasında Şaside Sabitlenen Noktalar 

     Figür 13.12’de belirtildiği üzere analiz sırasında şasi, süspansiyon salıncaklarının 

bağlantı noktalarından sabitlenmiştir. 

 
Figür 13.12 Analiz Sırasında Sabitlenen Noktalar 

Figür 13.11  Şasi Mesh Yapısı 
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13.2.7.3 Analiz Sırasında Şaside Kuvvet Uygulanan Noktalar 

     Analiz sırasında şaside uygulanan kuvvet uygulanan noktalar Figür 13.13 ‘de 

belirtilmiştir. 

13.2.8 Şasi Analiz Sonuçları 

13.2.8.1 Toplam Deformasyon 

     Analiz sonucunda ortaya çıkan toplam deformasyon Figür 13.14 ’de belirtilmiştir. 

 
Figür 13.14 Toplam Deformasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 13.13 Analiz Sırasında Uygulanan Kuvvetler 
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13.2.8.2 Yönlü Deformasyon 

     Analiz sonucunda ortaya çıkan x eksenine göre yönlü deformasyon 13.15 ‘te 

belirtilmiştir. 

 
Figür 13.15 Yönlü Deformasyon 

13.2.8.3 Eşdeğer Gerilim 

     Analiz sonucunda ortaya çıkan eşdeğer gerilim Figür 13.16’da belirtilmiştir. 

 
Figür 13.16 Eşdeğer Gerilim 

13.2.9 Analiz Sonucu 

     13.2.8’de belirtilen analiz sonuçları incelendiğinde şasi tasarımının, öngörülen yük 

kaldırma kapasitesini karşıladığı görülmüştür. Özellikle Figür x.2.8.3.1’de belirtilen 

eşdeğer gerilim sonucunda, kullanılması hedeflenen 6063-O kodlu alüminyum 

alaşımının maksimum 50 MPa olan akma mukavemetini aşmadığı görülmüştür. Analizler 

sonucunda tasarlanan şasinin üretimi için nihai onay verilmiştir. 
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13.2.10 Şasi Üretim Süreci 

     Şasi tasarımı ve analiz sonuçları sponsor firma KREA Makina Mühendislik Savunma 

AŞ ile paylaşılmıştır. Paylaşılan tasarım ölçülerine uygun ürün ilk önce punto kaynak ile 

ortaya çıkartılmış ve tarafımızca kontrol edilmiştir. Figür 13.17 ve Figür 13.18’ de ürün 

kontrol ziyaretine ait görseller eklenmiştir. 

     Kontrollerden sonra ölçülerde bir sorun olmadığı anlaşılmış fakat üst yüzeye eklenen 

beş mm kalınlığa sahip olan bayrak saclarının kaldırılıp yerine şasinin üst yüzeyini 

tamamen kaplayacak iki-üç mm kalınlığa sahip plaka konulması daha doğru 

bulunmuştur. Punto kaynak noktaları ise argon kaynağı ile güçlendirilmiştir. Bu 

değişiklikler sonrası ortaya çıkan şasinin görselleri Figür 13.19, Figür 13.20, Figür 13.21, 

Figür 13.22’ de eklenmiştir. 

Figür 13.17 Şasi Kontrolü-1 Figür 13.18 Şasi Kontrolü-2 
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Figür 13.19 Şasi-1 Figür 13.20 Şasi-2 

Figür 13.21 Şasi-3 Figür 13.22 Şasi-4 
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13.3 Roll Barlar ve Roll Cage 

13.3.1 Roll Barlar ve Roll Cage Tasarımı 

     Tasarım yapılırken verilen ölçüler en uygun ağırlık ve kitapçıkta verilen h/t<20 (h: çap, 

t: et kalınlığı) oranı dikkate alınarak verilmiştir. Roll barların dış çap ölçüsü 34.5 mm ve et 

kalınlığı 3 mm’dir.Arka roll bara kemer bağlantısı için düz bir kiriş koyulmuştur. Ayrıca 

destek amaçlı çarpraz kiriş eklenmiştir.Roll cage sürücünün araca rahat girebileceği ve 

herhangi bir çarpma anında sürücüyü koruyabilecek şekilde konumlandırılmıştır.Roll 

barlar ve roll cage hem yolcu hem de sürücü için tasarlanmıştır. Figür 13.23’te 

SolidWorks’te çizilen roll bar ve roll cage tasarımı gösterilmektedir. 

 

                                                                                         

 

Roll bar tasarımının SolidWorks stp uzantılı dosyaları aşağıdaki linkte bulunmaktadır. 

https://mega.nz/folder/LRJyVZaQ#Pe8SIwnUQwEvuOzgAHtBNQ 

 

Figür 13.23 Roll Bar Tasarımı 

https://mega.nz/folder/LRJyVZaQ%23Pe8SIwnUQwEvuOzgAHtBNQ
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 Roll bar roll cage tasarımının teknik çizimi Figür 13.24 ‘te belirtilmiştir. 

 
 

 

  

13.3.2 Bağlantı Yöntemi  

     Roll barlar araç tabanına dik olacak şekilde roll barların uçlarına 74x44 

mm boyutunda çelik levhalar koyularak ve istenilen ölçüler dikkate alınarak 

her birine dörder tane M8 grade 8.8 civatalar ile bağlanmıştır. Roll barlar 

çelik levhalara 3 milimetrelik kaynak ile bağlanmıştır. Figür 13.25’te 

SolidWorks’te çizilen civata ve roll bar bağlantı yerlerinin sac levha 

üzerindeki konumlandırılması gösterilmektedir. Figür 13.26’da roll bar 

ayaklarının teknik çizimi bulunmaktadır. 

Figür 13.24 Roll Bar Teknik Çizimi 
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Figür 13.26 Roll Bar Bağlantı yeri Teknik Çizimi 

 

13.3.3 Malzeme Seçimi 

     Roll Bar ve Roll Cage üretiminde kullanılabilen malzemeler demir, çelik, alüminyum, 

karbon ve magnezyum alaşımıdır. Aracımızın roll cage ve roll barları için  alüminyum veya 

yapısal çelik kullanılabilirdi. Alüminyum çeliğe göre daha hafif olmasına rağmen yapılan 

mukavemet analizi sonucunda yataydaki yer değiştirme 5.26 mm çıkmıştır. Bu değer 

H/200 oranından fazla olduğu için malzeme olarak alüminyum tercih edilmemiştir. Yapısal 

çelik yüksek akma dayanımına sahip ve mukavemet olarak sağlamdır. Yapılan 

mukavemet analizinde tasarımımızın ölçüleri dikkate alındığında yapısal çeliğin yataydaki 

yer değiştirmesi daha uygun çıkmıştır. Ağırlık açısından daha fazla olmasına rağmen 

aracın roll cage ve roll barlarının malzemesinin yapısal çelikten üretilmesi uygun 

görülmüştür. 

13.3.4 Mukavemet Analizi 

     ANSYS Programında yapılan mukavemet analizine göre yuvarlanma kafesinin (roll 

cage) üst noktası ve en alt noktası arasına 1 kN değerinde noktasal kuvvet 

uygulandığında yataydaki yer değiştirme ortalama 1.5776 mm olmaktadır. Ön ve arka roll 

cage arasındaki yükselik farkı (H) 400.07 mm’dir. H/200 oranı 2.0035 mm’dir. Yapılan 

analiz ve hesaplamalara göre H/200 değeri yataydaki yer değiştirmeden fazladır. Figür 

Figür 13.25 Roll Bar Bağlantı 

Yeri 
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13.27’de ANSYS Programında yapılan analizde roll bar ve roll cage’in sabitleneceği 

noktalar ve uygulanacak kuvvetler gösterilmiştir. 

 

 

Figür 13.27 Analizde Sabitlenecek Noktaların Gösterilmesi                                                               

     Figür 13.28’de ANSYS’te yapılan yer değiştirme analizinin sonucu gösterilmektedir.  

 

Figür 13.28 Yer değiştirme Analizi Sonucu 

13.3.5 Üretim Yöntemi 

     Roll bar ve roll cage üretiminde soğuk çekim dikişsiz borular kullanılmıştır. Tasarımda 

belirtilen açılar dikişsiz borulara soğuk haddeleme işlemiyle verilmiştir. Bu yöntem 

sayesinde malzemenin sertliğinde ve mekanik özelliklerinde artışlar sağlanmaktadır. Şekil 

verilen boru profiler kaynak ile birbirbirlerine bağlanmıştır. Ayaklarından civatalar ile aracın 
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şasisine bağlanmıştır. Figür 13.29 ve Figür 13.30‘da rollbar üretimi sırasında çekilen 

fotoğraflar bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13.4 Kabuk Üretim Yöntemleri 
13.4.1 Vakum İnfüzyon Yöntemi 
      Vakum infüzyon yöntemi farklı sanayi dallarında uygulanmakta olan bir kompozit 
imalat yöntemidir. Vakumlanmış ortam içerisinde reçinenin ilerlemesi prensibiyle çalışan 
bu yöntemde, imalat hazırlıkları tamamlanmış ürünün el değmeden üretimi 
amaçlanmaktadır. Çoğu zaman karmaşık yapılara sahip kompozit elemanların üretimi için 
kullanılan bu yenilikçi metotta, malzemelere emdirilen reçinenin uygun viskoziteli olması 
önemlidir. Dar aralık ölçülerinin ve uzun akış yollarının söz konusu olduğu yerlerde 
reçinenin mümkün olduğu kadar kısa sürede güçlendirme elyaflarına emdirilmesi 
gerekmektedir. İnfüzyon yönteminin genel sistemi aynı olmakla beraber uygulama yolları 

Figür 13.29 Roll Bar Üretim Aşaması-1 Figür 13.30 Roll Bar Üretim Aşaması-2 
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farklılıklar gösterebilmektedir. Sistemin en genel tanımıyla; kapalı ortam içinde reçinenin 
vakum deliğine doğru ilerlemesi olan infüzyonun genel görünümü Figür 13.31’deki gibidir. 

 

Figür 13.31 Reçinenin Vakum Deliğine İlerlemesi 

    

     İnfüzyon yöntemi dört bölümden oluşur: Vakum pompası, vakum tankı (reçine toplama 

tankı), kalıp ve reçine kovası (Figür 13.32). Bu dört bölümün bağlantıları ve şekilleri 

değişebilir ancak genel sistem mantığı hep aynıdır. 

 

Figür 13.32 Vakum İnfüzyon Yöntemi 

 

13.4.2 Vakum Torbalama Yöntemi 

     Vakum torbalama üretim tekniği esas itibarı ile lifli kompozit kumaş malzemesinin bir 

kalıp içine elle yatırılması ve reçinenin elle kalıp içine dağıtılması sürecinden sonra 

devreye alınan bir uygulamadır. Vakum torbalama ile kompozit üretimi metodu, klasik 

olarak uygulanan elle yatırma yöntemi ile kompozit yapı üretimi metodunun 

dezavantajlarını ortadan kaldırarak daha sağlam ve daha hafif kompozit yapılarının 

üretilmelerini mümkün kılmaktadır.Figür 13.33’de vakum infüzyon yöntemi gösterilmekte 

iken Figür 13.34’te vakum torbalama yöntemi gösterilmektedir. 
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  Araç kubuğunun kalıbında bulunan çatlaklar ve bozulmalar üretimde vakum infüzyon 

yöntemini uygulamakta engel oluşturmuştur.Bu nedenle vakum torbalama yöntemi ile 

kabuk üretimi gerçekleştirilmiştir.Araç iç tasarımında kullanılmak üzere vakum infüzyon 

yöntemi ile karbonfiber plakar üretilmiştir. 

 

13.5 Kabuk Üretim Aşamaları 

13.5.1 Kalıbın Vakum Torbalama İşlemleri İçin Hazırlanması 

     Araç kabuğu üretiminde kullanıcalak olan kalıbın iç 

yüzeyi öncelikle iyice temizlenmiştir ardından üretim 

sonrası polyester reçine matrislerini kalıptan kolay 

ayırmak amacıyla Figür 13.35’de gösterildiği üzere  kalıp 

ayırıcı vaks sürülmüştür.Bu sayede üretim sonrası 

malzeme kalıptan kolayca ve hasar görmeden 

ayrılabilmiştir. 

     Vaks kalıp ayırıcılar çoğunlukla vaks cilâ şeklinde 

kullanılır. Yüksek oranda Carnuba vaksından 

yapılmışlardır ve silikon katkı içermezler. Vaks cilalar 

parlak son yüzeyler vermek için parlatılarak da 

kullanılırlar. 

 

 

 

Figür 13.33 Vakum İnfüzyon Yöntemi 

Figür 13.35 Araç Kabuğuna Kalıp 

Ayrıcı Sürülmesi 

Figür 13.34 Vakum Torbalama Yöntemi 
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13.5.2 Vakum Torbasının Hazırlanması 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

        Üretimde kullanılacak olan vakum torbası kalıbın tüm yüzeyini kaplayacak şekilde 

ölçüler alınarak kesilmiştir.(Yaklaşık olarak 9 metrekare).Figür 13.36’da işlem 

gösterilmektedir.Vakum torbası tüm kalıbı içine alarak vakum uygulamasının 

gerçekleşmesini sağlar.Genellikle naylondan üretilmektedir. 

      Torbalar birbirine hava sızdırmazlık elemanı olan çift taraflı bant ile 

yapıştırılmıştır.Böylece uygulama esnasında kenarlardaki yan yüzeylerden meydana 

gelebilcek hava kaçakları engellenmiştir. 

13.5.3 Üretimde Kullanılacak Olan Malzemelerin Seçilip Kesilmesi 

     Malzeme seçiminde özellikleri anlatılmış olan karbonfiber ve camelyaf kumaşlar 

gereken miktarda,maket bıçağı ve makas yardımıyla kesilmiştir.Figür 13.37 ve 38’de 

kesim işlemi gösterilmiştir.Kalıp yüzeyindeki küçük yüzeylerde ayrıntıları daha belirgin 

yapmak ve boşluksuz bir şekilde 

Figür 13.36 Vakum Torbasının Kesilmesi 

Figür 13.37 Karbonfiber Kumaşın Ölçüsünün 

Alınması 

Figür 13.38 Karbonfiber Kumaşın Kesilmesi 
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kaplayabilmek amacıyla kumaşlar parçalara ayırılmıştır. Bu durum üretimde kolaylık 

sağlamıştır. 

13.5.4 Kumaşların Serilmesi ve Reçine ile Islatılması 

    Reçine kalıbın her yüzeyine boşluksuz ve eşit 

miktarda temas edecek şekilde fırça yardımıyla 

sürülmüştür(Figür 13.39).Ardından karbonfiber 

kumaşın ilk katı tüm iç yüzeye kaplanmıştır. İlk 

katı bitirdikten sonra mukavemeti artırmak 

amacıyla kalıbın belirli bölgelerine -ön 

kaput,tavan,yan yüzeyler vb.- birer kat cam elyaf 

konulup tekrar reçine sürülmüştür.Ardından bir 

kat daha karbon fiber konulup ilk işlem 

tekrarlanmıştır.Bu aşamada reçinenin her katı 

ıslattığından emin oluncaya kadar fırça ile reçine 

yayma işlemine devam edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

13.5.5.Ayrıcı Katların ve Reçine Emici Battaniyenin Kaplanması 

     Kumaşların seçilip, reçine ile ıslatılması 

işlemlerinin ardından kompozit malzemenin üzerine 

reçine geçirgenliğini sağlayan ayırıcı kat ile 

kaplanmıştır.Figür 13.40’da işlem gösterilmektedir. 

Bu katın koyulmasındaki  amaç geçirgen yapısı 

sayesinde kumaş malzemesine sürülen fazla 

reçinenin vakum yardımıyla dışarı alınmasını 

sağlamaktır.Bu katın üzerine fazla reçineyi emmesi 

için reçine emici battaniye kaplanmıştır. 

 

 

 

Figür 13.39 Karbonfiber Kumaşın Reçine ile 

Islatılması 
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13.5.6 Vakum Torbasının Kalıba Giydirilmesi ve Vakum Pompasının Takılması 

     Kalıba uygun boyutlarda hazırlanmış olan hava geçirmeyen vakum torbası kalıbı 

tamamen içine alacak şekilde kalıba giydirilmiştir.Vakum torbasını geçirdikten sonra 

torbaya maket bıçağıyla küçük bir yarık açılmıştır.Bu yarığın altına vakum pompasını 

takabilmek için bir vakum ayağı oluşturulmuştur.Vakum alt ayağı vakum tobasına hava 

sızdırmasını önlemek için çift taraflı bant ile sıkıca yapıştırılmıştır.Ardından yarığa vakum 

ayağının üst kısmı yerleştirilmiş ve sıkma yönünde çevrilerek sızdırmazlık 

sağlanmıştır.Daha sonra vakum ayağına  vakum pompası yerleştirilmiştir.Vakum 

pompası hortumu dik bir şekilde ayağa yerleştirilerek vakum pompası çalıştırılmıştır ve 

vakum torbanın her bölgesinde etki edene kadar beklenilmiştir.Hava kaçağının tespiti 

durumunda bölgenin izolasyonu çift taraflı bant veya sızdırmazlık hamurları ile 

sağlanmıştır. 

13.5.7 Kompozit Malzemenin Donması  

     Reçinenin sertleşme süresi kullanılan malzeme miktarlarına göre değişiklik 

göstermektedir.Projede 12 litre reçine ve 3 kilo sertleştirici  kullanılmıştır.Kalıptaki 

kompozit malzemenin tamamen donması için yaklaşık olarak 12 saat bekletilmesi 

önerilmektedir.Proje sırasında bu aşamada kompozit malzemenin donması için yaklaşık 

olarak 24 saat bekletilmiştir.Mekanik donma süreci 48 saat sürmüştür.Bu süre boyunca 

vakum pompası -0.65 atm basınca yakın bir değerde çalıştırılmaya devam edilmiştir. 

13.5.8 Üretilen Kompozit Malzemenin Kalıptan Ayırılması              

     Yaklaşık 48 saat bekleme sürecinin ardından vakum işlemi sonlandırılmış,vakum 

torbası ve ara katlar kalıp üzerinden çıkarılmıştır.İşlem sırasında kompozit malzemeyi 

kalıptan kolay ayırabilmek için spatula benzeri yardımcı elemanlar ile kalıbın 

kenarlarından girilmiştir ve açılan boşluklara kalıbı zarar vermeden çıkarmak için su 

verilmiştir. Figür 13.41 ve 42’de işlem gösterilmiştir. 

Figür 13.40 Ayırıcı Katların Kaplanması 
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13.5.9 Araç Kabuğunun Kesilmesi 

     Kalıptan çıkarılan kompozit malzeme bir bütün şeklindedir.Pencere,kapı,tekerler gibi 

unsurları yerleştirmek ve tasarımlarını gerçekleştirmek için kabuğun gerekli yüzeyler 

dekupaj ve spiral yardımı ile kesilmiştir.Figür 13.43 ve 44’da kesim işlemi 

gösterilmektedir.Kesilen yerlerde oluşan pürüzler zımparalanarak temizlenmiştir. 

13.5.10 Üretilen Araç Kabuğunun Yüzeyinin Temizlenmesi  

Figür 13.41  Kompozit Malzemenin Kalıptan 

Ayırılması 
Figür 13.42 Kompozit Malzemenin Kalıptan 

Ayırılması 

Figür 13.43 Araç Ön Camın Kesilmesi 

Figür 13.44 Araç Kapılarının Kesilmesi 
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     İşlem sonucunda çıkarılan karbonfiber araç kabuğunun yüzeyinde reçineden 

kaynaklanan pürüzleri gidermek için Figür 13.45’te gösterildiği üzere sırasıyla 80 ve 120 

numara ile zımparalanmıştır.Böylelike daha parlak ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6 Aracın Aerodinamik Analizlerinin Yapılması 

             SolidWorks programında tasarlanan  temsili araç modeli üzerinde Ansys CFD 

yazılımında k-ε türbülans modeli kullanılarak üç boyutlu hava akış simülasyonu 

uygulandı.CFD-mesh’te ağ yapısı sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak oluşturuldu. 

CFD-setup’ta sınır şartları olarak serbest akış hızı 50 km/h( 13.99 m/s) ve hava akış 

özellikleri -yoğunluk(1.225 kg/m3),viskozite(1.79e-05)-belirlendi. Çözüm sırasında 2000 

iterasyon uygulandı. Kaldırma ve sürükleme katsayıları gibi aerodinamik karakteristikler 

hesaplandı.Aracın yüzeyindeki hız ve basınç dağılımları,akış çizgileri Ansys CFD 

yazılımında gösterildi.Araca arka rüzgarlık eklenerek aerodinamik özelliklerinde 

iyileştirilmeye gidildi. 

 

 

 

 

 

 

 

13.6.1 Düz Yol İçin Akış Analizi 

Figür 13.45 Kabuğa Zımpara Yapılması 
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13.6.1.1 Temsili Araç Gövdesinin SolidWorks Programı Üzerinden Tasarımı ve 

Montajı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 13.46’da gösterilmekte olanSolidWorks programı kullanılarak aracın temsili 

modeli çizilmiş ve aynı program üzerinden çizilen tekerlerin gövdeye montajı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

13.6.1.2 Araç Geometrisinin ANSYS Programına Aktarılması ve Rüzgar Tünelinin 

Tanımlanması 

Figür 13.46 Araç Kabuğunun Üç Boyutlu Çizimi 

Figür 13.47 Araç Geometrisinin Programa Yerleştirilmesi 

Figür 13.48 Akış Koridorunun Oluşturulması 
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ANSYS Workbench programı açılıp Fluent modülü seçilmiştir.Geometri programa 

yüklenmiş ardından(Figür13.47) analizi gerçekleştirmek için bir akış koridoru 

oluşturulmuştur(Figür13.48).Koridorun kesit alanı 5m x 5m ve uzunluğu 20m olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

13.6.3 Araç Geometrisinin Mesh Yapısının Oluşturulması 

Figür 13.49 Araç Geometrisinin Mesh Yapısı 
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Akış gerçekleşecek hacmin sonlu küçük elamanlara ayrılması olayıdır. Bu 
elemanlar tek tek çözülerek ve aralarındaki korelasyon kullanılarak problemin tamamı 
çözülür. Sonlu elemanlar metodu aslında problemin kesin çözümünün değil, çözüme 
olabildiğince yaklaşarak sonuçların irdelenmesidir. Analizi yapılmak istenen araç bu 
hacim içerisinde kritik olan noktadır ve mesh yapısı enönemli noktalardan biridir. Mesh 
yapısı iyi yapılandırılmazsa çalışma sonuçlarında da hata ihtimali çok yüksektir.Mesh 
için seçilen elemanlar modele ne kadar uygun ve küçük seçilirse çözüme yakınsama o 
kadar mümkün olur.Yapılan analizde eleman boyutu 20 mm olarak belirlenmiştir.Buna 
ek olarak mesh içerisine inflation eklenmiştir.Yol ve araç yüzeyleri sınır şartı olarak 
belirlenmiştir.Modelin eleman sayısı yaklaşık 6 milyondur. 

Daha sonra modelin sınır şartlarının belirleneceği kısımlar isimlendirilmiştir. 
13.6.4 Türbülans Modelinin Belirlenmesi  

CFD analizinde k-omega türbülans modeli kullanılmıştır. 
k-w temelli SST turbülans modeli turbülanslı kopma(shear) gerilmelerini hesaplar 

ve akım ayrılmalarının başlangıcını ve ters basınç gradyenleri altındaki ayrılma miktarını 
yüksek kesinlikte tahmin eder. SST’yi açıklayabilmek için k-w temelli türbülans modelini 
anlatmak gerekir.k-w formülasyonunun önemli bir avantajı düşük reynolds sayılı 
akışlarda yakın duvar hesaplamasındadır. Bu model k-e modelinde gereken kompleks 
non-lineer damping fonksiyonuna ihtiyaç duymaz. Bu yüzden daha kesin ve sağlam 
sonuçlar verir. K-w modeli turbülans viskozitenin turbülans kinetik enerji ve turbülans 
frekansıyla bağlantılı kabül eder. 

‘k’ olarak belirtilen kısım türbülans kinetik enerjisini ifade etmektedir. -m 
‘w’ olarak belirtilen kısım türbülans frekansını ifade etmektedir. 

13.6.5 Akışkan Özelliklerinin Belirlenmesi 
Akışkan olarak 30oC’deki hava kullanılmıştır. 
Havanın bu sıcaklıktaki değerleri: 
Yoğunluk:1.1644 kg/m3  
Viskozite: 1.86x10-5 kg/ms’dir. 

13.6.6 Sınır Koşullarının Girilmesi 
Rüzgar tüneli girişinde sadece hız, çıkışında sadece basınç değerleri programa 

girilmiştir.Hareket denklemlerinde hız ve basınç bağlı olduğundan, hız girişinde basınç 
belirtilemez.Çünkü bu durum aşırı matematiksel tanımlamaya yol açar. Üstelik bir hız 
girişindeki basınç,akış alanının geri kalanına uymak için kendisini ayarlar. Benzer 
şekilde, bir basınç girişinde veya çıkışında hız belirtilmez, çünkü bu da matematiksel 
olarak aşırı belirtime yol açar.Basıncın belirtildiği bir sınır şartında hız, akış alanının geri 
kalanına uymak için kendisini ayarlar. 

Bir basınç çıkışında, akışkan hesaplama bölgesinden dışarı akar. Statik  basıncı 
çıkış yüzü boyunca belirtiriz. Çoğu durumda bu basınç atmosferik basınçtır.Örneğin, 
çevredeki havaya açık olan egzoz borusunun çıkışındaki basınç atmosferik basınçtır. 

Analizdeki aracın hızı istenildiği üzere 50km/h olarak alınmıştır.Hesaplama için  
iterasyon sayısı 2000 olarak belirlenmiştir ve istenilen Fd kuvveti,Cd ve Cl katsayılarının 
bulunması için programa bu katsayıların varlığı girilmiştir. 
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13.6.7 Analiz Sonuçları 

Araç üzerindeki iki boyutlu basınç dağılımında görüldüğü üzere araçta en çok 

basınç ön tamponunda oluşmaktadır.Bu basınç yaklaşık olarak 0.1MPa olarak 

bulunmuştur. 

Figür 13.50 Araç Üzerindeki İki Boyutlu Basınç Dağılımı 

Figür 13.52 Araç Üzerindeki Basınç Dağılımının Önden Görünümü 
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   50km/h hızda hareket eden aracın basınç dağılımı önden ve arkadan basınç 

dağılımları Figür 13.52 ve 53’te gösterilmektedir. 

         

 

 

Figür 13.51 Aracın Yol Üzerindeki Basınç Dağılımı 

Figür 13.53 Araç Üzerindeki Basınç Dağılımının Arkadan Görünümü 
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     SolidWorks programı ile çizimi ve montajı yapılan aracın akış analizi ANSYS 

programı ile gerçekleştirlmiştir. Ortam basıncı ve ortam sıcaklığı Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü’nce İstanbul için yarış zamanının tahmini olarak verilen değerlerinden 

alınmıştır.Akış analizi sonuçlarına göre aracın üzerindeki basınç dağılımları Figür 

13.22,23,24 ve 25’te görülmektedir.Şekillerde görüldüğü üzere araç üzerindeki basınç 

dağılımları hem 2 boyutlu hemde 3 boyutlu olarak gösterilmiştir.ANSYS Fluent analiz 

sonucuna göre, basıncın ön tampon kısmında maksimum olduğu, ayrıca ön cam 

kısmındaki basınç değerinin de oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Bu yüzden bu 

kısımlara etkileyecek olan basıncın kabuğa ve pencereye zarar vermemesi açısında 

kabuğun ön tampon kısmına ve ön pencere kenarlarına demir profillerden oluşan 

destekler yerleştirilmiştir. 

 

     ANSYS programı ile gerçekleştirilen akış analizinde araç sabit tutulmuş ve akış alanı 

giriş kısmından 50 km/h hızla hareket eden hava girişi yapılmıştır.Hareket eden havanın 

araç üzerinde bıraktığı etki aşağıdaki şekillerde görülmektedir.Analiz sonucuna göre 

hava en fazla aracın ön penceresinin üst tarafı ile tavan kısmına etki etmektedir.Bu 

kısımlar araç hareket halindeyken aracın yavaşlamasına en fazla etkiyi gösteren 

kısımlardır.Bu etkiyi azaltmak amacıyla araca spoiler ve köpekbalığı tavan anteni 

takılmasına karar verilmiştir. 

             

Figür 13.54’te 50km/h hızla giden aracın kontür hız dağılımı gösterilmektedir.  

        Figür 13.55’te 50km/h hızla giden aracın vektörel hız dağılımı gösterilmektedir.Araç 

üzerindeki maksimum vektörel hız 22.5 m/s olarak görülmektedir.Araç tabanında 

vektörel hız yaklaşık olarak 0 m/s olarak görülmektedir. 

 

 

Figür 13.54 Aracın Kontür Hız Dağılımı 
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13.7 Enerji Tüketim Hesabı 

     Enerji kayıpları araç haraketine ters yönde etki eden kuvvetlerden meydana çıkar.  

Aracın hareketine etki eden temel kuvvetler çevresel faktörlerinde etkili olduğu direnç 

kuvvetleri ve elektrıksel aksamlardaki enerji kayıplarıdır. Bunlar: 

     Lastiklerdeki yuvarlanma direnç kuvveti(Fyuvarlanma),aerodinamik(hava)sürtünme 

kuvveti(Fhava ),ivmelenme kuvveti (Fivmelenme). 

 

 

 

 

     Lastiklerdeki yuvarlanma direnci kuvetti Figür 13.28’de gösterilen SAE J2452 test 

standartlarına göre yuvarlanma direnç  katsayıları örnek alınarak,lastik basıncı(P) ve 

lastiğe düşeyde tesir eden yükle hesaplanmıştır.Lastiklerdeki yuvarlanma direnci kuvetti 

hesaplama sonucu  36.79N olarak hesaplanmıştır. 

 

 

Figür 13.55 Araç Üzerindeki Vektörel Hız Dağılımı 

Figür 13.56 
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     Sürüklenme katsayısı(Cd) Figür 13.57’de gösterildiği gibi ANSYS Fluent programı 

üzerinde yapılmış analiz sonucunda  0.26 olarak bulunmuştur. 

 

 

 

Figür 13.29 

Figür 13.58 ANSYS Fluent’te Analiz Sonucu Elde Edilen Sürüklenme 
Kuvveti (FHAVA ) Grafiği  

 

Figür 13.57 ANSYS Fluent’te Analiz Sonucu Elde Edilen Cd Grafiği 
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• 4000 metrelik düz bir yolu 50 km/h hızla tamamlamak için gerekli enerji 

tüketimi: 

          m = 250: (aracın sürücülü kütlesi,kg)  

g = 9.81: (yerçekimi ivmesi,m/s2)  

nu = 0.015: (yuvarlanma direnci)  

a = 1.1:(ivmelenme, m/s2)  

c = 0.0598922907: (eğimin sinüsü) 

ro = 1.255: (15 derecede havanın yoğunluğu,kg/m³) 

A = 1.391: (aracın arkadan projeksiyon bakış açısı alanı,m2)  

Cd = 0.26: (havanın sürüklenme katsayısı) 

V = 13.8889m/s(50km/h) 

X = Yol(4000m) 

T = Zaman(s) 

Fyuvarlanma = m×g×nu=36.79N 

Fivmelenme = m×a=275N 

Fhava = 0.5×ro×A×0.17(V2)= 28.62N 

FTotal = Fivmelenme + Fhava + Fyuvarlanma =340.41N 

Toplam enerji tüketimi(P) total etki kuvvetleri çarpı yol bölü zamandır. 

T= X/V = 287.99s 

P = (FTotal×X)×T= 4278.08 Watt = 4.3kW 

• %6 eğimde 50km/h hıza ulaşabilmek için gerekli motor gücü(P) 

            Fyuvarlanma = m×g×nu = 36.79N 

            Feğim = m×g×c = 146.89N 

 Fivmelenme = m×a = 275N 

 Fhava = 0.5×ro×A×0.17(V2)= 28.62N 
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 FTotal = Fivmelenme + Fhava+ Fyuvarlanma+ Feğim = 487.3N 

 P = (FTotal ×V) = 6798.59Watt = 6.8kW 

• 1.5kW gücündeki motor ile %6 eğimde en fazla kaç km/h hıza ulaşılır? 

            Fyuvarlanma = m×g×nu = 36.79N 

            Feğim = m×g×c = 146.89N 

            Fivmelenme = m×a = 275N 

 Fhava = 0.5×ro×A×0.17(Vmax
2)= 0.23 Vmax

2 

  FTotal
  = Fivmelenme

 +Fyuvarlanma + Fegim
 + Fhava 

  FTotal
  = 458.68N + 0.23 Vmax

2 

 Vmax  = 3.25 m/s = 11.7km/h 

13.8 Süspansiyon Sistemi 

     Süspansiyon sistemi, araçlarda şok ve titreşimleri absorbe etmek için tasarlanmış, 
tekerlekler ile yol arasındaki teması arttırıp yol tutuşunu  ve sürüş konforunu arttırmayı 
amaçlayan sistemlerdir. 

 

13.8.1 Süspansiyon Sisteminin Görevleri 

     Süspansiyon sistemlerinin görevleri temelde üç tanedir. Bunlardan ilki, yollardaki 
bozuklukların minimum seviyede hissedilmesini sağlamaktır. Süspansiyon sisteminin bir 
diğer görevi, aracın 4 tekerleğinin de yola bağlı kalmasını sağlamaktır. Böylece yol tutuş 
performansının üst seviyede olmasını sağlar. Virajlı yollarda genellikle eğime rağmen iç 
tekerlekler daha az baskı altında olur. Yük, virajdaki dış tekerleklere biner. İç tekerlekler 
ne kadar iyi yol tutuş özelliğine sahipse viraj da o kadar sorunsuz alınır. Bunu sağlamak 
da süspansiyonun görevleri arasındadır. Sistem, iç tekerleklerin yola tutunma miktarını 
arttırır ve böylece dış tekerleklere binen yük azalır. 

 

 

 

 

13.8.2 Süspansiyon Sistemi Çeşitleri  

     Süspansiyon sistemleri sabit ve bağımsız süspansiyon sistemleri olarak ikiye ayrılır. 

13.8.2.1 Sabit Süspansiyon Sistemleri  

     Genellikle binek otomobillerin bazılarında ve hafif ticari araçlarda tercih edilen bu 
sistemlerde; sağ ve sol tekerler, gövdeye ya da şasiye tutturulmuş tek bir aks ile 
birbirlerine bağlanır. Bu tip süspansiyonlarda, yaprak yaylar veya makas yerine yay görevi 
gören hava körükleri tercih edilir. Genellikle konfor anlamında zayıf bulunan sabit 
süspansiyonlar, virajlarda gövdede eğim oluşturabileceği gibi titreme ve salınıma da 
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sebep olabilir; ancak oldukça sağlam yapıdadırlar. Genellikle 4 Bağlantılı Tip Sabit 
Süspansiyon Sistemi ve Helezon Yaylı Sabit Süspansiyon olarak ikiye ayrılırlar. 

13.8.2.2 Bağımsız Süspansiyon Sistemleri 

   Tekerleklerin gövdeye birbirlerinden bağımsız olarak  salıncak ve amortisör-yay 
bağlantısıyla bir araya geldiği bir yapıya sahiptirler. Böylece herhangi bir sebepten 
kaynaklanan herhangi bir tekerleğin zorunlu hareketi, diğer tekerlekleri etkilemez. Bu tip 
süspansiyonlarda yol tutuşu çok güçlüdür ve virajlarda salınım önlenir. MacPherson 
süspansiyon sistemi ve çift salıncaklı süspansiyon sistemi olmak üzere 2 farklı çeşidi 
vardır. 

13.8.2.2.1Çift Salıncaklı Süspansiyon Sistemi 

    Bu süspansiyon sistemi araç şasisine dönebilir şekilde 
yataklanmış olup, dış uçları küresel mafsallarla aks 
poyrasında oynak olarak yataklanmış iki salıncaktan 
meydana gelmektedir. Salıncaklar arasında ise helisel yay 
ve amortisör bulunmaktadır. Tekerlek yukarı ve aşağı 
doğru hareket ettikçe, her iki salıncak da aynı şekilde 
yukarı ve aşağı doğru hareket etmekte ve bu salıncaklar 
arasında bulunan yay da uzayıp kısalmaktadır. Taşıt 
tipinden bağımsız olarak, çift salıncaklı süspansiyonun ana 
parçaları benzer olarak, üst salıncak, alt salıncak, döner 
pim, yay, amortisör ve tekerlektir. Figür 13.59 ‘da çift 

salıncaklı süspansiyon sistemi örneği gösterilmiştir. 

 

 

 

 

13.8.2.2.1.1 Çift Salıncaklı Süspansiyon Sistemi Parçaları 

  

     Figür 13.60’da süspansiyon salıncağı, Figür 13.61’de amortisör ve Figür 13.62’de 
porya örneği gösterilmiştir. 

13.8.3 Süspansiyon Sistemi Seçimi Sırasında Dikkat Edilen Hususlar 

     Süspansiyon sistemi parçalarının üretimi hakkında yapılan araştırmalar sonucunda 
hazır bir süspansiyon takımı almanın daha az maliyetli olacağına karar verildi. Aracımızda 
yol tutuş performansı sabit süspansiyon sistemlerine göre daha iyi olduğu için ve herhangi 

Figür 13.59 Çift Salıncaklı 
Süspansiyon Sistemi 

Figür 13.60 Süspansiyon Salıncağı 
Figür 13.61 
Amortisör 

Figür 13.62 Porya 
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bir dingil kullanılmadığından dolayı tüm tekerler için bağımsız süspansiyon sistemi 
kullanılmasına karar verildi. MacPherson süspansiyon sisteminde amortisör bağlantısı için 
yüksek dayanıma sahip olan bir karoser yapısına gerek olduğu anlaşıldığından dolayı 
çalışmalar çift salıncaklı süspansiyon sistemi yönünde yoğunlaştırıldı. Bunların yanı sıra 
araç ve sürücü ağırlığı göz önünde tutularak süspansiyon sistemi elemanları seçildi. 

13.8.4 Süspansiyon Sistemi İncelenmesi     

 Satın alınan süspansiyon sisteminin; salıncak ve amortisör şasiye bağlantısı için şasi 
tasarımında uygun yerler oluşturmak amacıyla süspansiyon sistemi parçalarının ölçüleri 
alındı. Bu ölçü alımı sırasında çekilen fotoğraf Figür 13.63’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

     Daha sonrasında montajlı halinin ölçülerini alabilmek amacıyla 
parçalar birleştirildi. Birleştirme sırasında çekilen fotoğraf Figür 
13.64’te eklenmiştir. Alınan ölçüler sonrasında süspansiyon 
sistemlerinin şasiye motajının yapılacağı yerler şasi prototipi 
üzerine eklendi. Şasi prototipinin üzerine eklenen montaj yerleri 
Figür 13.65 (ön tekerlek) ve Figür 13.66‘da(arka tekerlek) 
eklenmiştir. 

 

 

 

Figür 13.63 Atölye Çalışması 

 Figür 13.64 Atölye 
Çalışması 
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   Figür 13.65 ve Figür 13.66’daki süspansiyon sistemi bağlantı noktalarının ölçüleri 
alınarak şasi tasarımına eklenmiş ve sponsor firma KREA Makina Mühendislik Savunma 
AŞ ile paylaşılmıştır.  

13.8.5 Süspansiyon Sisteminin Şasiye Montajı 

     Süspansiyon sistemi elemanlarının şasiye montajı sırasında çekilen fotoğraflar Figür 
13.67, Figür 13.68’de gösterilmiştir. 

Figür 13.65 Ön Mafsallar Figür 13.66 Arka Mafsallar 
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      Araçta kullanacağımız şasi geldiğinde 
ise süspansiyon sistemi elemanları Figür 13.69 (sol arka tekerlek), Figür 13.70 (sol arka 
tekerlek), Figür 13.71(sağ arka tekerlek), Figür 13.72 (sağ arka tekerlek)’de göründüğü 
gibi şasiye bağlanmıştır. 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

       

 

             

 

 

 

 

Figür 13.69 Sol Arka Süspansiyon Figür 13.70 Sol Arka Süspansiyon 

 

Figür 13.67 Süspansiyon Montajı Figür 13.68 Süspansiyon Montajı 
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13.9 Fren Sistemi 

     Fren sistemleri, hareket halindeki bir aracın hızını kademeli olarak azaltan, durduran 

veya halihazırda durdurulmuşsa onu sabit tutan parçaların birleşimidir. 

Şartnamede belirtildiği üzere araçta iki devreli hidrolik disk fren sistemi kullanılmıştır. 

13.9.1 Hidrolik Fren Sistemi  

     Hidrolik fren sistemleri, bir depodan hidrolik fren 

sıvısını alan ana silindirlerden oluşur. Sistem, çeşitli 

metal boruların ve kauçuk bağlantı parçalarının 

bağlantılarıyla tekerleğin silindirlerine bağlanır. Tekerlek, 

bant veya kampanalı frenler üzerinde bulunan iki zıt 

pistona sahiptir. Basınç, pistonu ayırarak fren balatalarını 

silindirlere doğru iter ve bu da tekerleğin hareketini 

durdurur. 

Fren sisteminden beklenenler şu şekildedir; 

• Aracı istenilen zamanda yavaşlatmak veya durdurmak 

• Fren rampasında tekerlekler dönmeden veya 

kaymadan durmak  

 

Figür 13.72 Sağ Arka Süspansiyon 
Figür 13.71 Sağ Arka Süspansiyon 

Figür 13.73 Montajlı Fren Sistemi 
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     Araçta sol ön, sağ ön ve sol arka olmak üzere 3 

adet hidrolik disk kullanılmıştır. Fren için aracın sol 

arka kısmının seçilmiş olmasının sebebi motorun 

sağ arka tekerlekte yer almasıdır. Araçta bir adet 

fren merkezi bulunmaktadır. Fren merkezleri için 3 

çıkışlı bir parça kestirilerek frenler beslendi. 

      Fren hortum çapları ön diskler için 7.2 mm, sol 

arka disk için 8.2 mm olarak belirlendi. 

      

Frenler için yağ olarak sentetik esaslı DOT 3 yağ tipini kullanılmıştır.Fren disklerinin 

kalınlığı 4 mm seçildi. 

 
Figür 13.75 Fren Diski 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figür 13.74 Fren Merkez Pompası 

Figür 13.76  Fren Pedal Sistemi Tasarımı 
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      Fren hidrolik yağ deposu ve fren hidrolik merkezi şasiye monte edilmiştir.Fren pedalı 

ile fren merkezi arasında arayüz uyumu sağlamak için ar-ge çalışması yapıldı ve Figür 

13.76’da gösterilen sistem yapıldı. 

 

 

        Figür 13.78’de tasarımı özgün olan 

fren pedalı sisteminin Solidworks çizimi 

bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10 Araç Maliyet Tablosu 

 

 

Figür 13.77 Fren Pedal Sistemi Tasarımı 

Figür 13.79 Fren Sisteminin Üç Boyutlu Çizimi 
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Tablo 13.4 Araç Maliyet Tablosu 

 
  

Alınacak Parça Alanı 

 

Parça Kodu 

 

Kısım 

 

Parça Adı 

Birim 

fiyatı 

 

Miktar 

Malzeme 

Fiyatı 

Üretim 

Fiyatı 

Birleşim 

Fiyatı 

Alet 

fiyatı 

Malzeme 

 

Toplam 

1 Şasi ve Gövde 001              Kabuk Karbon Elyaf 240tl   20 adet - - 3000tl - 200gram/m2 

karbonfiber 

7800 tl 

2 Şasi ve Gövde 002      Kabuk Reçine 300tl     10 lt - - - - Epoksi Reçine 3000tl 

3 Şasi ve Gövde 003      Kabuk Vakum İnfüzyon Filesi 
Extrude 

40tl 10 m2 - - - - - 400tl 

4 Şasi ve Gövde 004          Kabuk İnfüzyon Spiral Hortum 20tl 10 adet - - - -              - 200tl 

5 Şasi ve Gövde 005              Kabuk Vakum Battaniyesi 80tl 10 m2 - - - -      -  800tl 

6 Şasi ve Gövde 006              Kabuk Vakum Naylonu 25tl 20m2 - - - - - 500tl 

7        Şasi ve Gövde 007            Kabuk Vakum Sızdırmazlık Bandı 
Top 

     100tl   2 adet -  - - - 200tl 

8 Şasi ve Gövde 008            Kabuk Kalıp Ayırıcı       250tl   1 adet -  - - -  250tl 

9 Şasi ve Gövde 009            Kabuk Silecek 43TL 1 adet -  - -  43Tl 

10 Şasi ve Gövde 010            Kabuk  Yan Aynalar 75TL 2 adet -  - -  150TL 

11 Şasi ve Gövde 011              Kabuk Ön ve Arka Camlar 189TL 1.2m2 - - - -  226.60TL 

12 Şasi ve Gövde 012               Kapı Silecek Motoru 255TL 1 adet - - - -  255TL 

13 Şasi ve Gövde 013               Kapı       Stop Lambası 150TL 1 adet - - - -  150TL 

14 Şasi ve Gövde 014               Kapı Kilit Sitemi 230.5Tl 2 adet - - - -  461TL 

15 Şasi ve Gövde 015    Kapı Menteşe 78.74TL 4 adet - - - -  314.96TL 

16 Şasi ve Gövde 016    Kapı Fitil 4.15TL 6m      24.90TL 

17 Şasi ve Gövde 017   Kaput Menteşe 73 TL 2 adet      146 TL 

18 Şasi ve Gövde 018   Kaput Kilit Sistemi 50 Tl 2 adet      100TL 

19 Şasi ve Gövde 019   Kapı Z sac 40TL 40m      1600TL 

20 Şasi ve Gövde 020     Şasi 60x40x3mm Alüminyum 
profil 

500 TL 3 Boy - - 2000TL - Alüminyu
m 6063-O 

3500TL 

21 Şasi ve Gövde 021    Şasi 3.2 mm alüminyum 
kaynak teli 

55 TL 3 Metre - - - - Alüminyu
m 

165 TL 

22 Şasi ve Gövde 022   Roll Bar Çelik Baro Profil 500Tl 2 Boy   1500TL   2500Tl 

23 Şasi ve Gövde 023   Farlar Ön-Arka Farlar 30TL 1m     Led 30TL 

24 Süspansiyon Sistemi 024 Süspansiyon 
Sistemi 

Sağ- sol Bağımsız 
süspansiyon seti(Fren 
diski ve kaliper dahil) 

1695 TL 3 Set - - - - - 5085TL 

25 Fren Sistemi 025 Fren Sistemi  hidrolik fren seti  1048 TL 1 set - - - - - 1048 TL 

26 Fren Sistemi 026  Fren Sistemi DOT 3 Fren Hidrolik Sıvısı 35TL 1 adet - - - - - 35 TL 

27 Fren Sistemi 027 Fren Sistemi Fren Hortumu 185 TL 1 adet - - - - - 185 TL 
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Araç içi elektrik devresi çizilirken EPLAN otomasyon yazılımı kullanıldı. 

Figür 18.1: Araç İçi Elektrik Devresi 

 

Aracın üstten görüntüsü ve elektriksel aksamlarının gösterimi. 
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Araç içi elektrik şeması çizimi linkte bulunmaktadır. 

https://mega.nz/folder/ucIwlZQB#Q8TD7AYDwAMa3xgOhUCPpg 

 

 

Figür 18.2 Elektriksel Mekanizmaların Üstten Görünümü 

 

 

https://mega.nz/folder/ucIwlZQB#Q8TD7AYDwAMa3xgOhUCPpg

