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1. Araç Özellikleri Tablosu 

 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3211 

Genişlik mm 1221 

Yükseklik Mm 1093 

Şasi Malzeme Karbonfiber, pvc foam 

Kabuk Malzeme Kardonfiber, pvc foam 

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

Motor Tip BLDC motor 

Motor sürücüsü Kendi tasarımımız, hazır ürün  Kendi tasarımımız 

Motor gücü kW 1  

Motor verimliliği % 86 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 18 

Batarya type Li-ion 

Batarya paketi 

nominal gerilimi 

V 118.4 

Batarya paketi 

kapasitesi 

Ah 20 

Batarya paketi 

maksimum gerilimi 

V 134.4 

Batarya paketi 

enerjisi 

Wh 2400 

Yakıt pili gücü kW  

Hidrojen silindirleri 
sayısı 

#  

Hidrojen silindir 
basıncı 

bar  

Süperkapasitör Evet/hayır  

Kategorinize uygun 
olan boşlukları 
doldurmalısınız 
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2. Dinamik Sürüş Testi 

Aracımıza ait dinamik sürüş testi videomuza [1]’den ulaşabilirsiniz. 

              Link: https://youtu.be/5Of4pLf0k54 

3. Yerli Parçalar 

1. Motor  Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☒ 

5. Enerji yönetim sistemi * Hidromobil için zorunlu ☐ 

6. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☐ 

8. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☐ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

* Sadece hidromobil kategorisi için 

  

https://youtu.be/6eLo0JtoM3I
https://youtu.be/5Of4pLf0k54
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4. Motor 

Slot-Kutup Kombinasyonu 

Tasarım aşamasında belirlenmesi gereken özelliklerden bir tanesi motorun slot-kutup 

kombinasyonudur. Bu parametre temel olarak motorun stator ve rotor tasarımını etkiler. Kutup 

sayısına karşılık gelen yuva sayısı ile yaptığımız çalışmalar incelenirken sarım faktörü göz önünde 

bulundurulmuştur. 

𝜃𝑘 = (𝑘 − 1) 𝑁𝑚 𝑁𝑠 180°𝐸  

 θk, bobinin 𝑘 göreli açısal sapmasını ifade eder. 𝑁𝑚 kutup sayısı olarak gösterilir ve 𝑁𝑠 yuva 

sayısıdır.  

𝐾𝑤𝑛 = 1 𝑁𝑐𝑝ℎ ∑ 𝑒 −𝑗𝑛𝜃k 

Yukarıdaki formül sarma faktörünün denklemidir. Burada 𝐾𝑤𝑛 sarma faktörünü, 𝑁𝑐𝑝ℎ faz 

başına yuva sayısını temsil eder. 𝑛 harmonik indekstir ve 𝜃, bobin k'nin göreli açısal sapmasıdır. 

Sargı faktörü, motora uygulanan elektrik gücünün torka dönüştürülebilme yeteneğini ifade 

eder. Tasarımın başlangıcında belirlenen çıkış gücü, çalışma sıcaklığı, yarık doldurma faktörü ve hava 

boşluğu sabitinin belirlenmesini etkiler. Aşağıda açıklandığı gibi, sarım faktörünü yüksek tutmak için bir 

yarık-kutup kombinasyonu seçilmelidir. Maliyet açısından, prototip bazlı çalışmalarda herhangi bir 

engel olmadığı için kalıcı mıknatıs sayısını yüksek tutan bir seçim yapılarak yüksek güç yoğunluğu ile 

uygulama ihtiyacının sağlanması amaçlanmıştır. 

Slot-kutup kombinasyonu, motorumuz için en uygun 36/32 olarak belirlenmiştir. 

 Kat Sarımı 

Sargı katmanı, yuva başına bobin yüzeyini ifade eder. İki tip olarak kullanılabilir. Tek ve çift 

katmanlı sarım modeli olarak adlandırılır. Sargı, yuva başına iki farklı bobin tarafı olacak şekilde 

yapılırsa, çift katmanlı sarım; yuva başına bir bobin tarafı varsa, tek katmanlı sarım denir. 

Tablo 4.1: Sarım Parametreleri 

Features Values/Types 

Winding Layer 2 

Connection Type Half Coiled 

Parellel Winding Nr. 1 

Coil Range 1 

Slot Occupancy Radio 0,6 
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           Motor Boyutlarının ve Yapısal Parametrelerin Belirlenmesi 

 Motor tasarımı açısından motorun konumu; motorun stator ve rotor boyutları, slot-kutup 

kombinasyonunun belirlenmesi ve mıknatıs boyutları gibi birçok parametrenin belirlenmesinde 

öncüdür. Burada seçilen ölçüler ALKAR aracında sol tekerlek arkasındaki boşluğa göre belirlenmiştir.  

Stator Tasarımı 

Tablo 4.2: Strator Özellikleri 

Features  Values/Types 

Outer Radius 240 mm 

Inner Radius 180 mm 

Width 30 mm 

Sheet Type Stell_1010 

Stacking Factor 0.95 

Tilt Width 0 

 

Eğim genişliği, stator yuvalarının eğimini temsil eder. Bu özellik ile farklı tasarımlar 

sağlanmaktadır. Tasarım aşamasında bu değer 0 olacak ve eğim olmayacaktır. Stator parametrelerinde 

de bulunan yığınlama faktörü aralığı tipik olarak 0,8-0,99 aralığında seçilir. 

Rotor Tasarımı 

Dış rotor olarak tasarladığımız motorumuzun rotor boyutları ve rotor kısmında yer alan bilgiler 

aşağıda verilmiştir. Girdap akımlarının etkisini azaltmak için kullanılan metal malzeme mümkün 

olduğunca ince lamine edilmiş ve yalıtkan ile kaplanmıştır. Burada malzemenin akış geçirgenliği 

kaybolmaz ancak oluşacak girdap akımları azalır. İstifleme faktörü,malzemenin akısı hesaplanırken 

malzemeden kaynaklanan laminasyon kaybını ifade eder. Laminasyon yöntemiyle üretilen stator 

saclarında bu faktör, tek parçadan yapılması planlanan rotor için 1 olarak kabul edilir. 
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Tablo 4.3: Rotor Özellikleri 

Features Values/Types 

Outer Radius 260 mm 

Inner Radius 244 mm 

Width 30 mm 

Sheet Type Steel_1010 

Stacking Factor 1 

Pole Frequency 0.96 

Magnet Type N45-M 

Magnet Thickness 2.8 mm 

 

Sayısal Analizler ve Sonuçlar 

 Sonlu elemanlar yöntemi, kısmi diferansiyel denklemlerle ifade edilen problemleri çözmek için 

ortaya çıkan bir tekniktir. Bu problemlerin çözümünde her geçen gün mühendislik alanında yer alan bu 

yöntem biyomekanik, ısı transferi, stres, elektromanyetik, aerodinamik vb birçok alanda 

kullanılmaktadır. Parametrelerin analizi ekip üyelerimiz tarafından ANSYS Maxwell Electromagnetics 

Suite 16.0.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Yaptığımız analizlerde hız hedeflenmiş ve belirlenen hız 

değeri için tasarım analizi incelenmiştir. Tasarım bazında en etkili faktör sarım sayısı olup, motor 

tasarımının bu özelliklere göre farklılıkları incelenecektir. Objektif değerlendirme yapabilmek için bu 

önemli parametreler dışındaki diğer tüm parametreler sabit tutulacaktır. 

 

Armatür Sargısı Sarım Sayısının Etkileri 

 Armatür sarımının belirtilen sayı etrafında sarım sayısı değiştirilerek sonuçlar incelenmiştir. 

Objektif bir değerlendirme yapabilmek için her simülasyonda armatür sarımlarının sarım sayısı 

dışındaki tüm parametreler için aynı değerler kullanılmış ve özellikle çalışma voltajı 96 V' ta ve tel çapı 

1,29 mm'de sabit tutulmuştur. 10, 11, 12, 13, 14'lük sarım sayılarının diğer parametrelere etkileri 

gözlemlenmiştir. 
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     Armatür Sarım Sayısının Verime Etkisi 

Aşağıdaki grafik incelendiğinde armatür sarımının artan sarım sayısı ile maksimum hız 

değerinin azaldığı görülmektedir. Buradan armatür sargısının dönüş sayısı ile ters orantılı olduğu 

sonucuna varılabilir. Armatür sarım sarım sayısı 12 olduğunda referans hız değeri aşağıda gösterildiği 

gibi 532.53 rpm' dir. 

 

Tablo 4.4: Armatür Sarım Sayısının Verim ile İlişkisi 

Number of Turns 
Armature Winding 

10 11 12 13 14 

Effiency Value(%) 82 85 84 2 - 

 

 

Şekil 4.1: Armatür Sarım Sayısının Verim ile İlişkisi 

 

13 sarımlı tasarıma karşılık gelen verim değeri tablo incelendiğinde 0.02 olduğu görülmektedir. 

Bu değer tasarım için uygun bir değer olarak kabul edilemez. 14 sarımlı tasarımın verim-hız grafiği 

incelendiğinde referans hız değerinin bu grafiğin dışında olduğu görülmektedir. 
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     Armatür Sarım Sayısının Güce Etkisi 

Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi armatür sarımlarının sarım sayısı arttırıldığında güç 

eğrisinin düştüğü görülmektedir. 12 sarımlı tasarımda elde edilen sonuçlara göre geliştirme raporunda 

da belirtildiği gibi referans hız değeri 532.53 rpm ve belirtilen hız değerine karşılık gelen değer 

550W'dur. Geliştirme raporumuzda hesaplanan güç değerine yakın bir değer ile karşılandığı 

görülmektedir. 

 

Şekil 4.2: Armatür Sarım Sayısının Güç ile İlişkisi 

    Armatür Sarım Sayısının Torka Etkisi 

             Aşağıda verilen grafikte görüldüğü gibi, aynı hız değeri dikkate alındığında sarım sayısı 

azaldığında tork değerinin düştüğü görülmektedir. Geliştirme raporumuzda 532.53 rpm için belirtilen 

tork değeri 16 Nm olarak gösterilmiştir. Tekrar Aşağıdaki grafiğe bakıldığında, 12 sarımlı tasarıma 

karşılık gelen tork değeri 10.56 Nm'de gösterilmektedir. 14 sarımlı tasarımın tork-hız grafiği 

incelendiğinde referans hız değerinin bu grafiğin dışında olduğu görülmektedir. 
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Şekil 4.3: Armatür Sarım Sayısının Tork ile İlişkisi 

Tablo 4.5: Armatür Sarım Sayısının Tork ile İlişkisi 

Number of Turns of 
Armature Winding 

10 11 12 13 14 

Torque(N.m) 38.69 23.75 10.56 0.05 - 

 

    Armatür Sarım Sayısının Elektriksel ve Manyetiksel Etkileri 

            Tasarım analiz edilirken armatür sarım sayısı dikkate alındığında bu parametrenin değişmesi 

analizdeki birçok parametreyi etkilediği görülmüştür. Bu bölümde armatür sargısının sarım sayısının 

etkileri incelenirken Armatür Akım Yoğunluğu, Bakır Kayıpları ve Ortalama Giriş Akımı parametreleri 

incelenecektir. Armatür Akım Yoğunluğu, armatür üzerindeki birim alandan geçen akımın oranını ifade 

eder. Literatürde bu değerin yüksek olması durumunda armatür üzerindeki ısı yoğunluğunun arttığı 

görülmektedir. Motorun iç sıcaklığının düşük tutulmasının yanı sıra verimi arttırmanın motor verimini 

arttıracağı ve daha kullanışlı bir motor tasarımı sağlayacağı bilinmektedir.  

ρ = (𝑅*𝐴)/ 𝑙  

             Malzemenin öz direncinin ifadesi yukarıda verilmiştir. ρ öz dirençtir ve birimi ohm.metredir. 𝑅 

direnç, 𝐴 kesit ve l malzemenin uzunluğudur. Telin mevcut kapasitesi, kesit alanına ve termal ortama 

bağlıdır. Bir dirençteki ısı yoğunluğunun I2R olduğu ifadesi, J'nin akım yoğunluğu olduğu ρJ2 ifadesine 

eşittir. Tecrübe ve çalışmalara göre akım yoğunluğu 1 ile 10 A/mm2 arasında olmalıdır. Bakır kayıplarını 

etkileyen ana faktörler, bakırdan geçen akış ve içinden geçtiği bakırın toplam direncidir. Tüm bu bilgiler 

ışığında armatür sarımlarının sarım sayısındaki değişime karşılık gelen analiz değerleri aşağıda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4.6: Armatür Sarım Sayısının Elektriksel ve Manyetiksel Etkileri 

Number of Turns of 
Armature Winding 

Armature Current 
Density(A/mm2) 

Coppeer Loses 
(W) 

Average Input 
Current(A) 

Efficinecy Value(%) 

10 9.4 198.71 51.74 82 

11 5.07 63.70 29.82 85 

12 2.10 10.58 12.25 84 

13 0.45 0.47 -0.72 2 

14 2.97 19.63 -10.86 - 

 

Yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi 13 ve 14 dönüşlü tasarımların akış değerleri 0'dan küçük 

bulunmuştur. Bu, armatür sarımlarının sarım sayısına karşılık gelen tasarımların uygun olmadığı 

anlamına gelir. 10. ve 11. dönüş tasarımları motorun tasarımına olumsuz etki yaptığı için tercih 

edilmedi. 

 

Akı Yoğunlukları 

Dişler ile rotor ve stator arasındaki boşluğa hava boşluğu denir. Bu alandaki akı yoğunluğu başlı 

başına bir araştırma konusu olarak değerlendirilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda bu alandaki 

akı yoğunluğunun değeri, harici bir manyetik alan değeri ve mıknatısların kalıcı noktası manyetik alan 

görevi görmektedir. Hava boşluğundaki akı yoğunluğu, titreşimlere neden olan bir darbeye neden olur, 

bu da dişli olarak adlandırılan titreşimlere yol açar ve motor performansını düşürür. Aşağı şekil, 

belirlenen tasarım parametrelerine göre üretilen motorun manyetik akı yoğunluklarını göstermektedir. 
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Şekil 4.4: Manyetik Akı Yoğunlukları-Ansys Maxwell Programı 

Stator üzerindeki akı yoğunluğu göz önüne alındığında, izlenecek yer birim alandan daha fazla 

akı yoğunluğuna maruz kaldığı için stator dişlerinin olması gerekir. Bu durum armatür sarım sayısının 

doğru seçiminin önemini artırmaktadır. 

     Mekanik Analiz Çalışmaları 

Detaylı mekanik tasarım bilgisi 

Fırçasız DC motorun tasarımı ve elektromanyetik ve elektriksel hesaplamalarının ardından motorun 

mekanik tasarımı ve çeşitli mekanik analizleri yapılmıştır. SolidWorks ve SolidWorks Simulation 

kullanılarak sonlu eleman analizi yapıldı. Motorun mekanik dayanım/ağırlık oranını maksimum 

seviyede tutmak için bileşenlerde (rotor dış yüzeyi, motor şaftı vb.) 4340 ve 1040 çelik malzeme 

kullanılmış ve 7075 T6 Alüminyum ısıl işlem görmüş malzemelerden üretilmiştir. Sonlu elemanlar 

analizi için yüksek dayanım gerektirmeyen bileşenler ve mekanik özellikleri (Elastiklik Modeli, Poisson 

Oranı, Basınç Çekme Dayanımı vb.) kullanılmıştır. 

Motorun mekanik analizi için iki farklı analiz yapılmıştır. İlk olarak, motorun yük taşıyan parçalarının 

mekanik mukavemetini anlamak için kullanılan SolidWorks Simulation üzerinde sonlu eleman analizi 

yapıldı; şaftın ve rotorun ve rotorun gövdesinin frenlenmesi sırasında. Sürücülü aracın toplam 

ağırlığının 210 kg olması planlanıyor, bu da her bir tekerleğin toplam 53,5 kg yük taşıdığı anlamına 

geliyor. 1,9 katsayılı analiz için bu yükün ağırlığı olarak 100 kg verilmesinin yeterli olduğuna karar 

verildi. 
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Şekil 4.5: Motor Şaft Analizi Hazırlıkları 

 

Fırçasız doğru akım motorunun şaftı üzerinde Şekilde gösterilen yeşil oklar motorun arka salıncak 

göbeklerine sabitlendiği kısımlardır, mor oklar jant tarafından motor miline iletilen araç ağırlığının 

eksenidir. Motor mili yeşil okların olduğu yere sabitlenir, mor ok alanından 981 N yük yüklenir. Motor 

Şaft Voltaj analizi Şekilde gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4.6: Motor Şaft Gerinimi 

 



                                                                                        
 

14 
 

Tablo 4.7: Motor Şaftı Analiz Sonuçları 

Uygulanmış Kuvvet Oluşturulan Stres Yer Değiştirme Akma Mukavemeti 

981 N 3.46e7(N/m2) 2.91e-2 mm 7.1 e8 

 

Tabloda görüldüğü gibi fırçasız doğru akım motor şaft kısmı yüklere maruz kaldığında beklenenden 

daha iyi performans göstermektedir. Ayrıca mekanik bir dezavantajı yoktur. 

 

 

Şekil 4.7: Motor İçin 3D CAD Montaj Modeli 

 

 

Şekil 4.8: Statoru Gösteren CAD Modelinin Arkadan Görünümü 
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Şekil 4.9: Motorun Ayrıntılı Bir Kesit Görünümü 

 

Şekil 4.10: Rotoru Gösteren Modelin Önden Görünüşü 

 

Şekil 4.11: Stator ve Rotor Parçalarını Gösteren Modelin Yandan Görünümü 
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Denklemleri ile mekanik hesaplamalar 

DC motor, elektrik gücünü mekanik enerjiye dönüştürür. Tork! 

Bu hesaplamalarda, Güç-Enerji yöntemini kullanarak arabanın belirli bir hıza çıkması için gereken 

Süreyi hesaplayacağız. 

Giriş enerjisinin %14'ü olan motorun içindeki elektrik panosundaki enerji kaybını zaten hesaplamıştık. 

Enerjinin geri kalanı tamamen 2 şeye dönüştürülecektir: Tork ve mekanik kayıplar. Ana mekanik 

kaybımız sürtünme nedeniyle rotor içinde gelişir ve bu nedenle bilyalı rulmanlar kullanırız. 

Bulunan en verimli bilyalı rulmanı kullandık: Tam seramik bilyalı rulman. Verimliliği %99'dur. 

Enerjinin geri kalanı tamamen Tork ve Açısal hıza dönüştürülür. 

Değerler: 

Maksimum Voltaj: 67 V Nominal Voltaj: 48 V 

 Maksimum Akım: 25 Amp Nominal Akım: 13 Amp 

Giriş Gücü – Elektrik Gücü = I x V = 67 x 25 = 1675Watt Maksimum Güç 

                                                       = I x V = 48 x 13 = 625 Watt Nominal Güç 

  

(Giriş gücü x %86) x %99 = Çıkış Gücü (Mekanik Güç) 

(1675 x %86) x %99 = 1426Watt Maksimum Çıkış Gücü (Mekanik Güç) 

(625 x %86) x %99 = 532.125Watt Nominal Çıkış Gücü (Mekanik Güç) 

Buradan, 

Nesneleri değiştirmek için gereken teorik enerji kinetik enerji = ½ mv2 

Ancak gereken güç = Enerji/Zaman 

Bu nedenle, otomobilin hızını 0 – 60 km/s arasında değiştirmek için Güç gerekliydi; 

    = ½ mv2/Süre (Otomobilin Kütlesi = 200 kg) (60 Km/sa = 16.66667 m/s) 

                                                     = ½ 200 16.6667 2 / zaman 

                              1426 Watt = 27777.8389/zaman 

                                  Zaman = 27777.8389 / 1426 = 19.479 saniye 
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SEA Sonuçları 

Statik Analiz 

Gövde üzerindeki tüm kuvvetleri hesaplayarak bu kuvvetlerin motor parçaları üzerindeki etkisini 

hesaplayacağız ve bu güvenli bir tasarım için en önemli adımlardan biridir. 

 Ana Şaft 

Tablo 4.8: Çalışma Özellikleri 

Çalışma Adı Motor Şaftı 

Analiz Tipi Statik 

Mesh Tipi Katı Mesh 

Termal Efekt: Aktif 

 

Tablo 4.9: Birimler 

Birim Sistemi: SI (MKS) 

Uzunluk / Yer Değiştirme Mm 

Sıcaklık Kelvin 

Açısal Hız Rad/sec 

Basınç / Stres N/m2 
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Tablo 4.10: Materyal Özellikleri 

Model Referansı Özellikler Komponent 

 

İsim: 

Model Tipi: 

Standart Hata Kriteri: 

Akma Mukavemeti: 

Gerilme Mukavemeti: 

Elastisite Modülü: 

Poisson Oranı: 

Kütle Yoğunluğu: 

Kayma Modülü: 

Termal Genleşme Katsayısı: 

AISI 1010 Çelik, sıcak haddelenmiş çubuk 

Lineer Elastik İzotropik 

Max von Mises Stresi 

1.8e+08 N/m^2 

3.25e+08 N/m^2 

2e+11 N/m^2 

0.29 

7870 kg/m^3 

8e+10 N/m^2 

1.22e-05 /Kelvin 

Ana Şaft 

(Motor) 

 

Dinamik Analiz 

Araba hareket halindeyken, termal genleşme, sürtünme, tork ve merkezkaç kuvveti nedeniyle motor 

daha fazla kuvvet ve stresle karşı karşıya kalır. Analizde bunların hepsini birlikte hesapladık. Ayrıca 

Rotor kısmını da 2 önemli duruma ayırmaya karar verdik; Sabit ve Hareket Halinde. Araba dururken 

ve süre 0 iken, akım motordan geçtikten hemen sonra motor yüksek miktarda stresle karşı karşıya 

kalır. Tekerleklerin, arabanın ve motorun ataleti nedeniyle. 

Öte yandan, Hareket Halindeyken, araba hareket halindeyken ve durmaya direnirken, bu sadece 

motordan gelen torka direnmiyor. 

Durağan durum için, Rotor çok güçlü vidalar kullanılarak duvara sabitleniyormuş gibi sabit bir 

geometri kullandık. On-The-Go parçası için neredeyse kaymaya izin veren bir rulman fikstürü 

kullandık. 
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Tablo 4.11: Durgun Durum Analizi 

Yük Adı Yük Resmi Yük Ayrıntıları 

Kuvvet 1 

 

Nesneler: 2 yüz,1 düzlem 

Referans: Üst Düzlem 

Tip: Kuvvet Uygulaması 

Değerler: 0,0,700N 

Tork 1 

 

Nesneler: 2 yüz 

Referans: Yüz 1 

Tip: Tork Uygulaması 

Değerler: 16.55 N.m 

 

Tablo 4.12: Mesh Bilgisi 

Mesh Tipi: Katı Mesh 

Kullanılan Mesh: Eğim Tabanlı Mesh 

Jacobian Noktaları: 4 Nokta 

Maksimum Element Boyutu: 0.00992413 m 

Minimum Element Boyutu: 0.00198483 m 

Mesh Kalitesi: Yüksek 
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Tablo 4.13: Mesh Bilgisi Detaylı Açıklamaları 

Toplam Düğüm Sayısı: 97803 

Toplam Element Sayısı: 57919 

Maksimum En / Boy Oranı: 3731.4 

En/Boy Oranı 3’ten Küçük Olan Elementlerin 

Yüzdesi: 

85.8 

En/Boy Oranı 10’dan Büyük Olan Elementlerin 

Yüzdesi: 

1.35 

Yüzdesel Bozulma Oranı: 0 
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Şekil 4.12(a): Çalışma Sonuçları 

 

Şekil 4.12(b): Çalışma Sonuçları 
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Tablo 4.14: Kütle Katılımı 

Mod Numarası Frekans(Hertz) X ekseni Y ekseni Z ekseni 

1 555.54    1.6946e-08  0.026122  0.0018846   

2 555.78    1.2378e-06  0.0018865   0.026145  

3 662.21    1.4292e-07  1.5126e-05  2.0224e-05  

4 662.36    1.1608e-06  2.1748e-05  1.4796e-05  

5 763.08    0.5728    3.0123e-09  9.9523e-08  

6 1067.9    1.1526e-09  2.7303e-08  1.3728e-09  

7 1345.1    4.213e-07   2.4648e-08  1.7225e-09  

8 1345.9    6.6874e-08  1.3203e-09  2.8552e-11  

9 2023.1    4.0213e-08  7.0522e-06  3.7676e-07  

10 2041.1    2.8546e-08  5.1846e-07  6.4072e-06  

11 2768.4    1.1726e-08  1.6693e-06  3.3886e-07  

12 2769.2    1.3451e-09  4.2487e-09  3.4246e-07  

13 3226.3    4.1648e-08  0.045493  0.63118   

14 3226.6    3.5316e-09  0.63101   0.045506  

15 3609.1    9.2871e-09  7.8276e-07  7.9192e-09  

    Sum X = 0.5728  

  

Sum Y = 

0.70456   

Sum Z = 0.70476 
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Şekil 4.12(c): Çalışma Sonuçları 

Çözüm 

Yukarıdaki sonuçlardan da anlaşılacağı gibi maksimum gerilme 2.597e+06 N/m^2, akma dayanımı 1.8 

x 108'dir. 
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Titreşim Analizi 

Tablo 4.15: Çalışma Özellikleri 

Çalışma Adı: Frekans 1 

Analiz Türü: Frekans 

Mesh Tipi: Katı Mesh 

Frekans Sayısı: 5 

Çözücü Türü: Direkt Aralıklı Çözücü 

Termal Opsiyon: Termal yükleri içerir. 

 

Üretime Geçiş 

 

Şekil 4.13: 3B Rotor Teknik Çizimi 
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Şekil 4.14: Şaftın Teknik Çizimi 

Tasarım için yapılan analiz çalışmaları sonucunda motorun üretilebilmesi için Aşağıdaki şekilde 

gösterilen mekanik çizimler SolidWorks programından ekip üyelerimiz tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

Şekil 4.15: Motor Tasarım Çalışmaları- SolidWorks Programı 

Üretime geçiş için yukarıda gösterilen mekanik çizimlerin kullanılmasına karar verilmiştir. 

Üretim çalışmaları tamamlandıktan sonra bu çalışmada tasarlanan motorun üretilmiş son hali aşağıdaki 

fotoğraflarda sunulmaktadır. 
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Şekil 4.16(a): Üretimi Biten Motorumuza Ait Görseller 

              

Şekil 4.16(b): Üretimi Biten Motorumuza Ait Görseller 
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                                     Şeki 4.16(c): Üretimi Biten Motorumuza Ait Görseller 

 

Termal Analiz 

Motorun termal analizi, motor yüksüzken 5 saat (300 dakika) boyunca bir FLK-TIS75 9HZ termal 
görüntüleyici aracılığıyla gerçekleştirildi. FLK-TIS75 9HZ termal görüntüleyiciden elde edilen motor 
termal analiz rakamları sırasıyla aşağıda Şekil 3-64 ila Şekil 3-66 arasında verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.17:  Motorun Termal Analize Hazırlanması 
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Şekil 4.18(a): Motorun Termal Analizinin Başlaması (1. Dakika) 

 
Şekil 4.18(b):  Motorun Termal Analizinin Bitirilmesi (300. Dakika) 
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Termal analiz sırasında gözlemlenen en yüksek sıcaklıkların zaman içindeki değişimi Şekil 39'da 
gösterilmektedir.  

 
Şekil 4.19: Sıcaklık Grafiği-Celcius 

Termal analiz sonucunda motorun güvenle kullanılabileceği anlaşıldı. 

Sonuç Olarak 

Elektrikli araç prototiplerinde daha yüksek verimleri nedeniyle fırçasız BLDC doğru akım 

motorları tercih edilmektedir. Bununla birlikte, optimum verimi sağlamak amacıyla, motorların, araca 

ve elemanlarına yanıt verecek şekilde tasarlanması ve üretilmesi gerekir. Armatür sarım sayısının doğru 

belirlenmesinin yanı sıra tasarım süreci için birçok parametrenin belirlenmesi hayati derecede 

önemlidir. Tasarım sürecinde motorun uygulanacağı araca yönelik tüm motor parametrelerinin 

incelenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada, tasarım girdi parametrelerini oluşturan motorun fiziksel, 

elektriksel ve manyetik kısıtlamalarına göre belirlenen tasarım parametreleri elde edilmiştir. Bu 

parametreler, kullanılacak aracın aerodinamik analizi ile belirlenen değerler ve fiziksel ölçümler gibi 

birtakım maddeleri içerir. Bu değerler ışığında tasarlanan motorun giriş parametrelerinin 

hesaplanabilmesi için birçok makale ve akademik çalışma yardımıyla gerekli bilgiler gerçekleştirilmiştir. 

Bu incelemeler sonucunda motor tasarımı için en uygun armatür sarım sayısının “12“ olduğu sonucuna 

varılmıştır.  

 

Tasarım dosyasının linki:    

https://s6.dosya.tc/server3/wnl3fq/MilAT_1453_BLDC_Motor_Maxwell_1kW.aedt.html 

https://s6.dosya.tc/server3/nylkfd/MilAT_1453-BLDC_Motor-Montaj.rar.html 

 

https://s6.dosya.tc/server3/wnl3fq/MilAT_1453_BLDC_Motor_Maxwell_1kW.aedt.html
https://s6.dosya.tc/server3/nylkfd/MilAT_1453-BLDC_Motor-Montaj.rar.html
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  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : BLDC HUB  BLDC HUB  

Motor Faz Gerilimi : 48V 96V 

Motor Gücü : 500W 1000W 

Motor Devri : 532.42 rpm 653 rpm 

Motor Boyutları : r=260mm, Yükseklik=9.5cm r=260mm, Yükseklik=9.5cm 

Motor Ağırlığı : 5.6kg 6kg 

Motor Verimi : %84.5118 %80.2 

Motor Ana Boyutları : r=260mm, Yükseklik=9.5cm r=260mm, Yükseklik=9.5cm 

Stator Boyutu : 

Dış Yarıçap: 240 mm  
İç Yarıçap: 180 mm Genişlik: 
30 mm  

Dış Yarıçap: 240 mm İç 
Yarıçap: 180 mm Genişlik: 
30 mm  

Rotor Boyutu : 

Dış Yarıçap: 260 mm 
İç Yarıçap: 244 mm Genişlik: 
30 mm 

Dış Yarıçap: 260 mm İç İç 
Yarıçap: 244 mm Genişlik: 
30 mm 

Sargı Şeması : 

Çift Sargılı  
Bağlantı Tipi: Half  
Coiled 
Paralel Sarım Sayısı:1 
Slot Doluluk Oranı: 0.6 
Sarım Sayısı:12 

Çift Sargılı  
Bağlantı Tipi: Half Coiled 
Paralel Sarım Sayısı:1 
Slot Doluluk Oranı: 0.6 
Sarım Sayısı:10 

Motor Optimizasyonu : 
Ansys Maxwell Programı 
Üzerinden Ekip Tarafından 
Yapıldı 

Ansys Maxwell Programı 
Üzerinden Ekip Tarafından 
Yapıldı 

Manyetik Tasarım ve Analiz 
Modeli 

: 
Ansys Maxwell Programı 
Üzerinden Ekip Tarafından 
Yapıldı 

Ansys Maxwell Programı 
Üzerinden Ekip Tarafından 
Yapıldı 

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli : 
Ansys Maxwell Programı 
Üzerinden Ekip Tarafından 
Yapıldı 

Ansys Maxwell Programı 
Üzerinden Ekip Tarafından 
Yapıldı 

Mekanik Tasarım ve Analiz 
Modeli 

: 
SolidWorks Programından 
Ekip Tarafından Yapıldı 

SolidWorks Programından 
Ekip Tarafından Yapıldı 

Motor Test Yöntemi ve 
Sonuçları 

: 

Yükte Testi Ekibimiz 
Tarafından Yapılan Test 
Düzeneğimiz İle Yapılmıştır, 
Sonuçlar Piyasadaki Hazır 
Ürünlerle Karşılaştırılmıştır 

Yükte Testi Ekibimiz 
Tarafından Yapılan Test 
Düzeneğimiz İle Yapılmıştır, 
Sonuçlar Piyasadaki Hazır 
Ürünlerle Karşılaştırılmıştır 
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5. Motor Sürücü  

a. Devre Tasarımı 

Motor sürücünün devresinin tasarım şematikleri aşağıda görsellerde bulunmaktadır. 

                         

                                                 Şekil 5.1: Güç Devresi 

 

 

 

 

 

                                                      Şekil 5.2: İzolasyon Devresi 
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                                                                     Şekil 5.3: İşlemci Devresi 

 

 

                                                  Şekil 5.4: Akım Ölçme Devresi 
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Şekil 5.5: Kontrol Kartının 3B Görseli 

 

Şekil 5.6: Kartların Tümleşik 3B Hali 

Devre tasarımının ham dosyalarının linki:  

https://s6.dosya.tc/server3/ttaivm/Milat_1453-BLDC_Motor_Driver-Control_Card.rar.html 

https://s6.dosya.tc/server3/wf4nni/Milli_Arac_Tasarimi_-_Milat_DRIVER_POWER.rar.html 

 

 

 

 

https://s6.dosya.tc/server3/ttaivm/Milat_1453-BLDC_Motor_Driver-Control_Card.rar.html
https://s6.dosya.tc/server3/wf4nni/Milli_Arac_Tasarimi_-_Milat_DRIVER_POWER.rar.html
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b. Kontrol Algoritması 

Motor sürücünün tasarımında referans aldığımız motorumuzun teknik özellikleri aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 5.1 Motor Özellikleri 

Motor Türü BLDC Motor 

Motor Gerilimi(v) 96 

Motor Akımı(A) 15 

Motor Gücü (kW) 1 

 

Sürücü, içinde IGBT barındıran 150 A, 600 V PM150RL1B060 akıllı güç modülü kullanılmıştır. 

Sürücüde kullanılan sürücü entegresi HCPL3120’ dir. Entegre güç IGBT ve MOSFET’ lerinin sürülmesi 

için idealdir. Çıkış aşamasının yüksek çalışma voltajı aralığı, kapı kontrollü cihazların ihtiyaç duyduğu 

sürücü voltajlarını izole bir şekilde sağlar. 2.5 A maksimum, 2.0 A minimum çıkış akımı sağlamaktadır. 

Besleme gerilimi 15 ila 30 Volt arasında olmak üzere geniş bir skalaya sahiptir. Maksimum anahtarlama 

hızı 500 ns’dir. Çalışma sıcaklığı -40C ile 100C arasındadır. 

Sürücüde sürüş ve kontrol olmak üzere iki farklı mikroişlemci kullanılmıştır. Sürüş için 

STM32F401, kontrol için ise STM32F405RGT6 mikroişlemcisi kullanılmıştır. 

 

STM32F401 özellikleri; 

● 10.5Mbit / s'ye kadar çalışan 3x USART, 

● 42 Mbit/s'ye kadar çalışan 4x SPI, 

● 3x I²C, 

● 1x SDIO, 

● Tam hız 1x USB 2.0 OTG,   

● 32 bit/ 192KHz'e kadar 2x tam çift yönlü I²S, 

● 2.4 MSPS'ye ulaşan 12-bit ADC, 

● 84 MHz'e kadar çalışan 16 ve 32 bit 10 adet zamanlayıcı 

STM32F405RGT6 özellikleri; 

● 1Mbyte'a kadar Flash bellek 

● 64-Kbyte CCM (core coupled memory) veri RAM'i dahil 192 + 4 Kbayt'a kadar SRAM 

● 512 bayt OTP bellek 

● 2× 12-bit D / A dönüştürücüler 

● Genel amaçlı DMA: FIFO'lara ve burst desteğine sahip 16 akışlı DMA denetleyicisi 
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● 17 adede kadar zamanlayıcı: her biri 4 adede kadar IC / OC / PWM veya darbe sayacı ve dörtlü 

(artımlı) kodlayıcı girişi bulunan on iki 16-bit ve 168 MHz’e kadar iki 32-bit zamanlayıcı 

● Kesme özelliğine sahip 140 adede kadar G / Ç bağlantı noktası 

● 84 MHz'e kadar 136'ya kadar hızlı G / Ç 

● 3× I 2 C arayüzüne kadar (SMBus / PMBus) 

● RTC: saniyenin altında doğruluk, donanım takvimi 

STM32F405RGT6 mikroişlemcisi akım sensörleri ve hall effect sensörlerinden gelen veriler 
doğrultusunda gerekli hesaplamaları yapıp I2C haberleşme protokolünü kullanarak STM32F401 
mikroişlemcisine sürüş için gerekli talimatı vermektedir. STM32F401 mikroişlemcisi ise bu talimatlar 
doğrultusunda sürüşü gerçekleştirmektedir. 

Çalışmalarda 6 adım sürüş tekniğini ve FOC sürüş tekniklerini birleştirerek bir sürücü 
algoritması ortaya koyulmuştur. 

 

c. Simülasyon Çalışmaları 

Simülasyon aşaması ISIS Proteus programı kullanılarak yazılımın motor davranışlarına göre 

geliştirilmesi ve verimlilik hesaplarının yapılması üzerine olacaktır. ISIS Proteus programı barındırdığı 

mikrodenetleyici kütüphaneleri sayesinde simülasyon ortamında kod yazmaya izin vermektedir. Bu 

sayede motor sürücümüzün mantıksal açıdan programlanması kolaylaşacak donanımsal problemler ile 

sekteye uğramadan yazılım bağımsız bir şekilde ilerleyebilecektir. Motor sürücünün kutu ölçüleri 

25x25x13 santimetredir. Kutumuzun içinde koruma ve soğutma sistemi mevcuttur. 

Motor sürücüyle ilgili simülasyon çalışmalarımıza [2]’den ulaşabilirsiniz. 

Link: https://s5.dosya.tc/server4/r7xe6h/Milat_1453_Motor_Simulasyon.rar.html 

 

d. Üretim Çalışması 

 

Bilgisayarda tasarlanan PCB'ler PCB sponsorlarımız tarafından basıldı. 

 

https://s5.dosya.tc/server4/r7xe6h/Milat_1453_Motor_Simulasyon.rar.html
https://s5.dosya.tc/server4/r7xe6h/Milat_1453_Motor_Simulasyon.rar.html
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Şekil 5.7: Üretilen PCB’ler 
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e. Dizgi Çalışmaları 

 

  Baskılı PCB'ler alındıktan sonra  levhaların üzerine önce SMD şablonları ile lehim pastası 

uygulanarak SMD bileşenleri lehimlenmiştir. Levhalar daha sonra bileşenlerin sıkıca tutunması için 

bir fırına konulmuştur. Dip bileşenleri elle lehimlenip soğutma malzemelerimiz ile soğutulmuştur. 

Pcb kutusunun tasarım çalışmaları ise mekanik ekibimiz tarafından devam etmektedir. 

 

Şekil 5.8: Kontrol Kartı Dizgi işlemi 

 

      

Şekil 5.9: Kontrol ve Güç Kartlarının test çalışmaları 
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f. Motor Sürücü Verimliliği 

Sürücünün hesaplanan verimliliği %80 dir. Bu değer anahtarlama kayıpları, gerilim düşümleri 

ve kontrol algoritması göz önüne alınarak hesaplanmıştır. 

Motor 1000 W gücünde olup sürücü hesaplamalarına göre bu değeri verebilecek şekilde 

korumalara, yazılımsal ve donanımsal özelliklere sahiptir. 

 

g. Motor Sürücü Korumaları 

Motor sürücüde kullanılan koruma stratejilerimiz şunlardır: 

● Gerilim koruması 

● Sıcaklık koruması 

● Parazit koruması 

● Akım koruması 

 

Gerilim koruması: Motor sürücünün hesaplanan çalışma gerilimi 72-144 volttur. Bu gerilim 

değerlerinin dışına çıkması halinde uyarı ledi yanarak motor sürücü çalışmayı durduracaktır. 

Akım koruması: Giriş ve fazlardan okuduğumuz akımları kontrol ederek motorun ihtiyacı olan 

akımdan daha fazla akım çekmesi halinde motor sürücü çalışmayı durduracak ve koşullar uygun hale 

geldiğinde yeniden çalışmaya devam edecektir. 

Sıcaklık koruması: Motor sürücüde bulunan sıcaklık sensörlerinden alınan veriler sayesinde 

motor sürücünün sıcaklığı tespit edilecektir. Tespit edilen sıcaklık çalışma sıcaklığının üzerindeyse 

sürücü çalışmayı durduracaktır. 

Parazit koruması: Kapı sürücüler sayesinde düşük gerilimlerle yüksek gerilimler kontrol 

edilmektedir. Yüksek gerilimlerde oluşan parazitlerin mikroişlemciyi etkilememesi için yüksek gerilim 

kontrolü mikrodenetleyiciden izole bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Motor sürücüde bataryanın maksimum ve minimum gerilim değerleri baz alınarak motor 

sürücü çalışma gerilimi hesaplanmıştır. Bataryanın maksimum gerilimi 144 volt minimum gerilimi 72 

volttur. 
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Toplam Maliyet: 1. teşvik tutarının 6500 TL’si ile motor sürücü için gerekli komponentler 

tedarik edilmiştir. 

 

 

  Eski Tasarım Yeni Tasarım 

Anahtar :  IGBT 

Sürücü Entegresi :  HCPL-3120 

Kontrolcü Entegresi :  STM405RGT6 

Kontrol Algoritması :  6 Adımlı Sürüş 

Koruma Devresi :  

Yüksek Gerilim Koruması, 
Düşük Gerilim Koruması, Kısa 
Devre Koruması, Ters Polarite 
Koruması 

Elektrik Devre Tasarımı :  Ekip Tarafından Tasarlandı 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

:  Ekip Tarafından Yapıldı 

Baskı Devre Kartı Üretimi :  Sponsor Tarafından Üretildi 

Yazılım Algoritması :  6 Adımlı Sürüş 

Simülasyon Çalışmaları :  ISIS-Proteus Üzerinden Yapıldı 

Deneysel Çalışmalar :  
Yükte ve Yüksüz Durumda 
Testleri Yapıldı 

Boyut (PCB / Donanım 
Kutusu)  

:  
PCB:Uzunluk=26cm 
Genişlik=15.8cm 

Güç / Akım / Gerilim  :  >1kW/ 30A/ 96V 

Verim :  %90 
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6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) 

Batarya, bir araya getirilmiş bir hücre grubudur. Piller, seri ve paralel bağlı hücrelerden 

oluşur. Paralel bağlantı; çekilen akımın yanı sıra kapasiteyi de artırırken, seri bağlantı; gerilimi 

artırmaktadır. 

 

Bir batarya paketinde seri olarak bağlanan hücreler, tam olarak aynı kapasiteye ve voltaja 

sahip olmalıdır. Durum böyle değilse, hücrelerin şarj ve deşarj döngüsü kararsız hale gelir ve aşırı 

şarj veya düşük şarj nedeniyle hücreler dengesiz hale gelmektedir. Bu, bazı lityum pil türlerinin 

patlamasına veya yanmasına veya daha güvenli lityum pil türlerinde kimyasal sızıntı, verimsizlik ve 

voltaj ve kapasitede azalma gibi ciddi sonuçlara neden olur. Özellikle elektrikli araçlarda kullanılan 

motorlarda, çok yüksek bir ani akım çekişi, pil paketlerinde dengesizliğe ve pil hücrelerinde 

kayıplara neden olur. MilAT ekibi, bu durumun önüne geçmek için endüstriyel bileşenleri kullanarak 

ALKAR aracı için kendi Batarya Yönetim Sistemini tasarlamıştır. 

a. Dengeleme Yöntemi 

Hücreler arasındaki dengesizliği gidermek ve aralarındaki voltajı eşitlemek için ekibimiz 

tarafından kapsamlı araştırmalar sonucunda ‘Pasif Dengeleme Modeli’ tasarlanmıştır. Bu model ile  

şarj ve deşarj sırasında hücrelerin korunması sağlanır. 

  
Şekil 6.1: Pasif Dengelemenin Genel Topolojisi 
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Şekil 6.2: Pasif Denge Sırasında Elde Edilen Voltaj Seviye Farkı 

Gerilimi diğerlerinden daha yüksek olan ve dengeye ihtiyacı olan batarya, dirençli bir yük 

ile deşarj edilir ve sistemdeki diğer tüm akülerle aynı şarj durumu sağlanır. Dirençli yük yoluyla ısı 

olarak yayılan enerji, sistemin verimini düşürür ve ayrıca soğutma maliyetini ve yükünü arttırır. 

Yazılım ve donanım açısından bu, uygulanması en kolay şarj dengeleme tekniğidir. Şekil x.x, pasif 

dengeleme sisteminin algoritmasının bir akış şemasını göstermektedir. 

b. SoC Tahmin Algoritması 

SoC (State of Charge) pillerin ne kadar kapasitesi kaldığını gösteren parametredir. Pillerin 

gerilimi ve kalan kapasitesi arasında lineer bir ilişki yoktur ve her pilin kimyasal özellikleri 

birbirlerinden farklıdır. Bu nedenle pillerin SoC düzeyinin belirlenmesi genel geçer bir mühendislik 

problemidir. MilAT ekibinin SoC belirlemek için tercih ettiği algoritma “Coulomb Counting”dir. Bu 

algoritmada pil hücrelerine giren ve çıkan yükler bir kontrolcü tarafından sürekli hesaplanır. Bu 

hesaba ve geçmiş değerlere bağlı olarak bir SoC hesaplama yaklaşımında bulunulur. 

c. Kontrol Algoritması 

Her pil paketi paralel olarak 6 hücre grubuna sahiptir. Her BMS modülü, seri veri yolu 

üzerinden gerilimi ölçer. Kendi batarya paketinin 16 hücre grubunun voltaj değerleri ve ana kart ile 

iletişim kurmak için aracın dahili iletişim sistemini kullanır. Daha sonra ölçülen voltaj değerleri pasif 

dengeleme kartının dengeleme algoritmasından geçer ve hücreler arasındaki dengesizlik giderilir. 

BYS ilgili gömülü yazılım çalışmalarında modüler olarak çalışma yapılması uygun görülmüş, 

yazılım içerisinde hiyerarşik bir yapı kullanılmıştır. Kullanılacak her birim, birer modül halinde 

yazılmıştır. Bu modüller kendi içlerinde ayrı ayrı çalıştırılıp daha sonra oluşturduğumuz “event loop” 

lar içerisinde döndürülmüştür. İde olarak Keil uVision kullanılmış olup, yazılım için modüller ekip 

üyelerimiz tarafından ayrı ayrı yazılıp burada birleştirilmiştir.  

BQ76PL455 entegresi UART üzerinden default olarak “250000 baudrate” de haberleşmekte 

olup soru cevap şeklinde bir iletişim yolu izlemektedir. Haberleşme işlemi mikrokontrolcüden 

entegreye, entegrenin “yazılım rehberi” kısmında belirtilen HEX biçimindeki kodların gönderilmesi, 

bu kodlar ile ilk olarak cihazların daisy chain deki sıralamasını belirlemek amacıyla cihazlara adresler 

verilmesi ile başlar daha sonra, entegrenin konfigürasyonlarının yapılması ile devam eder, örneğin 

entegreye hücre gerilimlerinin alt eşiği ve üst eşiğinin ne olması gerektiği söylenir bu sayede 

entegre bu eşik değerlerine göre dengeleme işlemlerini yapar, daha sonra entegre üzerinde gpio 

ve aux çıkışlarının kontrol registerları için hex kodlar yine UART üzerinden gönderilerek kart 

üzerindeki sıcaklık sensörlerinin entegre üzerindeki ADC den okunması ve kart üzerindeki Rölelerin 

belirli sıcaklık değerlerine göre çalıştırılması sağlanmaktadır. Sonrasında entegreden alınan gerilim 
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değerlerinin maksimum ve minimum değerleri belirlenerek dengeleme işlemi için entegreye hangi 

hücrenin geriliminin fazla olduğunu ve hangi hücreyi dengelemesi (direnç üzerinden yakar) 

gerektiği söylenir. 

BYS sistemimizin kontrol kartı kısmında ise akım ve gerilim ölçüm işlemleri sağlanır. Akım 

ölçümü ADS1259 entegresi üzerinden SPI ile haberleşerek okunması, gerilim ölçümü ise 

bataryamızın “+-” kutuplarından alınan gerilim bölücü ile bir buffer dan geçerek okunur bu sayede 

tüketilen enerji değeride anlık olarak yazılım algoritmamız tarafından hesaplanmış olur. Bu değerler 

ile birlikte geliştirme raporunda yer verdiğimiz SOC ve SOH değerlerinin hesaplanması sağlanır.  

Son olarak hücre gerilimleri, sıcaklık değerleri, SOC, SOH, tüketim, akım ve gerilim değerleri 

ana kartımıza RS485 hattı ile gönderilerek bu verilerin ekran kartına gönderilmesi ve ekip üyelerimiz 

tarafından yapılan ekran tasarımımızda görüntülenmesi sağlanmıştır.  

 

d. Devre Tasarımı 

 

Tasarımlarımız Altium Designer kullanılarak yapılmıştır ve dört katlıdır. Devre tasarımı 

yapılırken yarı-iletken firmalarının konuyla alakalı Application note (Uygulama notu)’ları incelenmiştir. 

Kullanılan BYS entegresi 16S e kadar hücreyi kontrol edebilecek yeterliliğe sahiptir. Kontrolcüsü ile 

UART seri haberleşme protokolünü kullanarak haberleşmektedir. Aynı zamanda BYS entegreleri stack 

(istif) özelliğine sahiptir. Yani entegreler birbirleri arasında bağlantı kurarak istenilen sayıda pil 

hücresini kontrol etmede kullanılabilir. Entegreler arası bağlantı için daisy-chain bağlantısı 

kullanılmıştır. 

BYS sistemimiz iki farklı karttan oluşmaktadır; Dengeleme Modülü ve Kontrol Kartı. Dengeleme modülü 

pasif balans işlemini gerçekleştiren karttır. Kontrol Kartı ise şönt direnç üzerinden enerji ölçümü yapar, 

diğer ara birimlere haberleşir, BYS entegrelerini kontrol eder ve pil hücrelerinin durumlarına göre sesli 

uyarı verir veya aracın enerjisini keser. 

                                              

 

 

 

 

 

                                                        

 

             Şekil 6.3(a): Dengeleme Modülü Devre Şeması 
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                                     Şekil 6.3(b): Dengeleme Modülü Devre Şeması 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.3(c):  Dengeleme Modülü Devre Şeması 
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Şekil 6.4:  Dengeleme Modülü 2D ve 3D PCB Tasarımı 

 

Şekil 6.5: Dengeleme Modülü İçin Üretilen PCB 
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Şekil 6.6: BYS Devre Şeması 

 

 

 

Şekil 6.7: Kontrol Kartı 2D ve 3D PCB Tasarımı 
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Şekil 6.8: Kontrol Kartı İçin Üretilen PCB 

 

e. Simülasyon Çalışmaları 

Proteus kullanılarak, tasarlanan kartlar kullanılarak simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Simülasyon 

dosyaları [3]’den indirilebilir.  

Link:https://www.dosya.tc/server34/vsg8f0/MILAT-1453_BMS.rar.html 

 

f. Baskı Devre Çalışmaları 

Bilgisayarda tasarlanan PCB'ler PCB sponsorlarımız tarafından basılmıştır.  

 

g. Üretim Çalışmaları 

Baskı PCB'lerini aldıktan sonra baskı kartın üzerine önce SMT kalıpları ile lehim pastası 

uygulanmıştır, ardından smd elemanları anti-statik cımbız kullanılarak PCB üzerine hizalanmıştır. 

Kartlar daha sonra bileşenlerin kendilerine sıkıca tutunması için bir fırına konulmuştur. Isıtma işlemi 

sırasında lehimleme ve kullanılan bileşenler dikkate alınarak bir sıcaklık zaman eğrisi 

oluşturulmuştur.  

https://www.dosya.tc/server34/vsg8f0/MILAT-1453_BMS.rar.html
https://www.dosya.tc/server34/vsg8f0/MILAT-1453_BMS.rar.html
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Şekil 6.9: PCB Dizgi Çalışmaları 

 

h. Karşılaştırma Tablosu 

 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : 16S 12P 32S 6P 

Çıkış Voltajı : 67.2V 134.4V 

Çıkış Akımı : 40A 20A 

Dengeleme Yöntemi (aktif 
veya pasif) 

: Pasif Pasif 

Devre Tasarım Tipi : 2x2 Katmanlı PCB 2x4 Katmanlı PCB 

SOC Tahmin Algoritması : - Coulomb Counting 

Kontrol Algoritması : Voltaj Tabanlı Voltaj Tabanlı 

Yerli mi Değil mi : Yerli Yerli 
 

Toplam Maliyet: 1. teşvik tutarının 3500 TL’si ile BYS için gerekli komponentler tedarik 

edilmiştir. 
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7. Yerleşik Şarj Birimi  

Yerleşik şarj birimimiz ile ilgili teknik detaylara geliştirme raporumuzda genişçe yer vermiştik, 
bu raporda kullanmayı planladığımız topolojilere göre komponent seçimi ve bununla ilgili şematik ve 
pcb çizimlerimiz devam etmiş. Bunun sonucunda LLC pwm entegresi olarak “FAN7631” kullanılmasına 
karar verilmiş ve bu çizimlere aşağıda yer verilmiştir. 

 
 
 

 
Şekil 7.1: FAN7631 Trigger Şeması 

 

 

Yukarıda C27, C29, C30, C32, C33 ve C35 kapasitörleri ile yazılmış olan kapasitörler, gate-source 

arasında “capacitive voltage divider” oluşturarak, Gate’in mosfeti sürerken voltajını düşürecektir. 

Şemamızda ikinci sekonder noktası farklıdır yani giriş ile faz farkı vardır. Bu sayede üstteki 

mosfetler(High side) ile alttaki mosfetler (Low side) trafoda faz farkı yaratılarak sürülür böylece kısa 

devre ihtimali ortadan kalkar. Ayrıca mosfetlerin trafolarla sürülmesi izole bir sürüş sağlamıştır. Sürüş 

için gerekli anlık akım ise npn ve pnp transistörlerin cascade olarak birbirlerine bağlanmasıyla 

sağlanmıştır. 

 Akım ve gerilimden bufferlar ile feedback alınmıştır. Bu feedback pwm entegremize, 

optocuplor ile giriş olarak verilmiş pwm kontrolü bu feedback davranışına göre yapılmıştır.  
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Şekil 7.2: Akım ve Gerilim Feedback Devresi 

 

 

 

 

Bu feedback işlemi sayesinde sistem “close loop(Kapalı Çevrim)” olarak çalışıp, akım ve gerilim 

değerlerini istenilen düzeyde sabit tutulmasını sağlamıştır. Ayrıca TL431 referans entegresi sayesinde 

AR1 ve AR2 değişken dirençlerin değerleri ile oynayarak çıkış geriliminin ve akımının artıp azalmasını 

sağlayabiliyoruz. 

 Stand By birimi için genellikle güç kaynaklarının uyku modunda çalışan veya sürekli çalışması 

gereken birimleri besleyen güç birimi diyebiliriz. Bizim yerleşik şarj birimimizde bu birim kullandığımız 

entegrelerin beslemesini sağlamaktadır. 
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Şekil 7.3: Stand By Şeması 

Aynı zamanda LLC trafomuz multiple output olarak sarılmış olup ekstra bir 12V çıkışına sahiptir 

bu çıkış sistemin soğumasını sağlamak için kullandığımız fanın beslemesini sağlamaktadır.  

Yukarıdaki şemada da görüldüğü gibi Stand By başlı başına izole bir buck çeviricidir. Girişi 

direkt olarak giriş filtresi çıkışına bağlanmıştır. Çıkışında ise 16V elde edilmiştir. 

 

 

Şekil 7.4: Yerleşik Şarj Birimimizin 3 Boyutlu Hali  
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Şekil 7.5: Yerleşik Şarj Birimimizin Ana Şeması 

 

Şekil 7.6(a): Yerleşik Şarj Birimi PCB Fotoğrafı 
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Şekil 7.6(b): Yerleşik Şarj Birimi PCB Fotoğrafı 

 

Şekil 7.6(c): Yerleşik Şarj Birimi PCB Fotoğrafı 

Test çalışmalarımız kısım kısım ilerlemiş, PCB küçük birimler halinde dizilmiştir. Testi yapılan 

birim dizilip tamamlandıktan sonra diğer birime geçilmiş bu sayede sistem tamamlanmıştır. Dizilen 

birimlerin sinyalleri (AC girişi, Filtre Çıkışları, Tam köprü Çıkışı, Pfc Çıkışı, fan7631 PWM sinyali ve 

sistemin Ana çıkışları) Osiloskop cihazı yardımı ile izlenmiş, gerilimler multimetre ile ölçülüp 

doğrulanmıştır. Testler bunun üzerinden ilerlemiştir.  
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LLC ve boost pfc trafosunun sarımları ise sponsorumuzun yardımı ve ekip arkadaşlarımızın 

desteği ile özenle yapılmış olup sonrasında sisteme dahil edilmiştir. 

Giriş Kısmı ile ilgili detaylara geliştirme raporumuzda genişçe yer verildiğinden burada pek 

üzerinde durulmamıştır. 

Yerleşik şarj birimi  simülasyon çalışmalarına [4]’ten ulaşabilirsiniz.  

Link: https://www.dosya.tc/server34/ns1cxk/Milat_1453_SMPS_SIMULATION_FILES.rar.html 

 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi : LLC Resonant LLC Resonant 

Güç Seviyesi : 700W 1000W 

Çıkış Voltaj Aralığı : 70V 150V 

Çıkış Akım Salınımı : +-0.5A +-0.3A 

Giriş Güç Faktörü : >0.93 >0.92 

Güç Çevrim Verimi : >%90 >%92 

PWM Kontrol Entegresi : FAN7631 FAN7631 

Koruma Devreleri / 
Elemanları 

: 
OVP,UVP,EMI,FUSE,NTC OVP,UVP,EMI,FUSE,N

TC 

Baskılı Devre Boyutu : 184.912mm 136.2mm 184.912mm 136.2mm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dosya.tc/server34/ns1cxk/Milat_1453_SMPS_SIMULATION_FILES.rar.html
https://www.dosya.tc/server34/ns1cxk/Milat_1453_SMPS_SIMULATION_FILES.rar.html
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8. Enerji Yönetim Sistemi (EYS) 

 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :   

Güç Seviyesi :   

Giriş Gerilim Aralığı :   

Çıkış Gerilim Aralığı :   

Güç Çevrim Verimi :   

PWM Kontrol Entegresi :   

Yarı iletken Güç 
Anahtarları 

: 
  

Koruma Devreleri / 
Elemanları 

: 
  

Baskılı Devre Boyutu :   
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9. Batarya Paketleme 

Batarya paketi 6 paralel bağlı ve 32 seri bağlı hücreden oluşur. Bu bağlantı maksimum 134.4v 

ve 21mAh akım kapasitesi sağlar. 

Paket, seri veya paralel bağlı alt paketlerden oluşmaktadır. Her alt paket altı paralel hücreden 

oluşur. Bir batarya paketi tasarlarken yüksek güvenlik ve verimlilik önceliktir. Bu, olabildiğince düşük 

dirençli bağlantılar ve izole hücreler anlamına gelir. 

 

 

Şekil 9.1: Hücrelerin Yerleşiminin Tasarımı 

 

Şekil 9.2: Alt Paket Üretim Çalışmaları 
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Şekil 9.3: Batarya Paketi Üretim Çalışmaları            

  

Şekil 9.4: Üretilen Batarya Paketi 

a. Hücrelerin Karakteristikleri 

Panasonic NCR18650GA pil hücrelerinin veri sayfasına [5]’den ulaşabilirsiniz. 

Link:https://www.orbtronic.com/content/Datasheet-specs-Sanyo-Panasonic-NCR18650GA-

3500mah.pdf 

Li-ion Panasonic NCR18650GA pil hücreleri MilAT ekibi tarafından tasarlanan ALKAR aracı için 

kullanılmaya karar verildi. Bu hücreler 3.6V nominal gerilime ve 4.2V maksimum gerilime sahiptir. 

Hücrelerin boyutları 65.30, 9.0 , 9.0mm (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik) ve hücre başına ağırlığı 48 gr'dır. 

Bu piller, 3450 mAh akım kapasitesi ve 224 Wh/kg enerji yoğunluğu ile piyasadaki diğer pil hücrelerini 

geride bırakmaktadır. 

https://www.orbtronic.com/content/Datasheet-specs-Sanyo-Panasonic-NCR18650GA-3500mah.pdf
https://www.orbtronic.com/content/Datasheet-specs-Sanyo-Panasonic-NCR18650GA-3500mah.pdf
https://www.orbtronic.com/content/Datasheet-specs-Sanyo-Panasonic-NCR18650GA-3500mah.pdf
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b. Pil Kutusunun Özellikleri 

               Batarya paketi tasarımı aşağıdaki gibi açıklanabilir. Belirlenen pil hücreleri en az üç noktadan 

nikel şeride puntalanmıştır. Daha sonra nikel şerit varil bakırına puntalanmıştır. Son olarak, açıktaki 

iletken parçalar 3D baskılı kabuklarla kaplanmıştır. Alt paketler, düşük dirençli bakır çubukların 

bağlantılarıyla alt paketler arası bağlantı noktalarını oluşturmaktadır. Çubuklar alt paketlere 

cıvatalarla sıkıca bağlanacaktır.  

Daha sonra hafif karbon fiber kutuya koyulmuştur. Karbon fiber malzeme elektriksel olarak 

iletken olduğundan kutunun iç yüzeyi elektriksel olarak yalıtkan ve aleve dayanıklı PVC kağıt ile 

kaplanmıştır. Ayrıca, mekanik titreşimleri ve şokları önlemek için batarya paketi sünger ve PVC 

kullanılarak yerine sabitlenmiştir. Batarya paketinden çıkan ana güç kablolarında ise doğru akım 

sistemleri için özel üretilmiş kabloların kullanılması özellikle tercih edilmiştir. 

 

Şekil 9.5: Batarya Paketinin Tasarımı 

c. Batarya Paketinin Termal Analizi  

Bataryamız, bataryanın yarış pistindeki sıcaklık seviyesi bilgisi dahilinde tasarlanmıştır. Sıcaklık 

verileri, Efficiency Challenge'daki önceki deneyimlerimizden toplanmıştır. Batarya paketimiz tasarım 

gereği elektriksel olarak güvenlidir. Toplam akım çekme miktarı, pili kritik seviyelere ısıtmak için yeterli 

değildir. 

d. Batarya Soğutma Sistemi (hava, su vb.) Detayları 

Aracımızda batarya termal yönetim sistemi olarak hava soğutmalı sistem kullanılmaktadır. Pili 

serin tutmak için dört fan vardır. Fanlardan ikisi havayı içeri alır ve diğer ikisi dışarı atar ve bu da pil 

takımı boyunca hava akışını sağlar. Bu işlem, batarya paketinin içindeki ısıyı kontrolde tutmaktadır. 
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Şekil 9.6: Fan Çalışması Gösterisi 
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10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Sistem Topolojisi 
(Kullanılan Sensörler, 

Kontrol Üniteleri, 
Aktüatörler vb.) 

:   

Araç Modeli (Kinematik 
Model, Basit Dinamik 

Model, Tam Araç Modeli 
vb.) 

:   

Kontrol Algoritması :   

 
Dikkate Alınan İstisnai 
Durumlar ve Önerilen 

Tasarım Çözümleri (Düşük 
Adezyon, Bölünmüş 

Adezyon, Ağırlık Transferi, 
Virajlarda 

Hızlanma/Yavaşlama vb.) 

:   

Uygulanan Benzetim 
Senaryoları 

:   

Benzetim Senaryoları için 
Performans Sonuçları 

:   

Uygulanan Test 
Senaryoları 

:   

Test Senaryoları için 
Performans Sonuçları 

:   
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11. Araç Kontrol Sistemi (AKS) 

 
 
Elektrikli araçlar birçok karmaşık alt sistemin kendi içinde ve birbirleri arasında uyumlu 

çalışmasıyla oluşur. Araç kontrol birimi ise alt sistemlerin kendi içinde haberleşmelerini, verilerin 
sentezini ve bazı durumlarda karar veren sistemdir. Bir nevi aracın yöneticisi denilebilir. 
  
 Bir araç kontrol birimi yüksek işlem kapasitesine sahip olmalıdır. Bu sistemde yaşanabilecek en 
ufak bir gecikme bütün aracın sisteminde büyük sorunlara açabilir. Aracımızda yapacağımız VCU, 5 alt 
sistemli bir birimdir. Bunlar; 
 

● Master Kart 
● Yer istasyonu 
● Telemetri 
● Bilgi Paneli 

 
Koşulların izlenmesinden iki alt sistem sorumludur. Yer İstasyonu ve Bilgi paneli. Bilgi Paneli 

UART protokolü aracılığıyla Master Kart tarafından toplanan verileri kullanarak aracı izler ve uyarır. Yer 
İstasyonu, kablosuz haberleşme kullanarak Master kart tarafından toplanan verileri izler. Bu, aracın 
durumunu takip etmeye yardımcı olur. 

 
Sürücüye kritik bilgileri görüntülemek için gösterge paneli bulunur. Sürücü mevcut hızı, anlık 

akımı, voltaj bilgisini ve anlık güç tüketimini görebilir. Master kart, panelin kendisi tarafından gösterilen 
tüm bilgileri sağlar. Sıcaklık ve pil voltajları da sistem tarafından gösterilir. Panel ayrıca far ve sinyal 
durumunu da gösterir. Panel, panel denetleyicisiyle iletişim kurmak için UART protokolünü kullanır. 
 
Master Kart (Ana Kart) aşağıdaki özelliklere sahiptir: 
168 MHz 32 Bitlik yeni jenerasyon ARM® Cortex®-M4 STM32F4 mikrokontrolcü entegre 
• USB 2.0 yüksek hızlı/son hızda cihaz/kaynak/USB OTG kontrolcüsü 
• 2 kanal 20 Mbps yarı çift yönlü RS-485 hattı, 
• 4 kanal 250 Kbps çift kablo çift yönlü RS–232 hattı, 
• 6 kanallı alçak geçiren filtreli ADC, 
• 12V DC ya da 24V DC gerilim sağlama yöntemi, 
• Az kaydıran, düşük gürültülü, yüksek doğruluklu güç kaynağı, 
• Yüksek gerilim ve ters gerilim koruması, 
• PTC sigortalı 
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                                                               Şekil 11.1: Haberleşme Devresi 
 
 
 

 
       Şekil 11.2: İşlemci Devresi 

 

 
Şekil 11.3: ADC Devresi 
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Şekil 11.4: CAN Haberleşme Devresi 

 
 

                    
Şekil 11.5: Güç Devresi              

Tasarlanan kartın şematik, 2B ve 3B tasarımları aşağıda gösterilmiştir; 
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Şekil 11.6(a): 2B Tasarımları 

  
 

Şekil 11.6(b): 3B Tasarımları 
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Aracın tüm sistemlerinin bir arada çalışma algoritmasıdır. 

 

  
Şekil 11.7: AKS Algoritma Şeması 
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AKS Fonksiyonları: 
 

Ekran Verileri: Yaptığımız ekran çalışmasındaki verilerimiz aşağıdakilerdir; 
 
Batarya gerilimi, Hücre gerilimleri, Batarya hücrelerinden en yüksek olanın sıcaklığı, 

Batarya şarj durumu (SOC), Batarya sağlığı (SOH), Çekilen akım, Süre, Tur sayısı, Araç hızı 
Telemetri Verileri: Yer istasyonuna gönderilecek olan verilerimiz aşağıdakilerdir; 
 

Her hücrenin gerilimi, Batarya hücrelerinden en yüksek olanın sıcaklığı, Araç hızı, Batarya 
hücrelerinin sıcaklık ve gerilimleri, Araç hızı, Motor sıcaklığı ve gerilimleri, Kalan enerji miktarı, SOH, 
Çekilen akım, Süre, Tur Sayısı 
 

BMS: Bataryanın gerilimini, kalan şarjını (SOC), sağlığını (SOH) ve bataryadan çekilen akımı 
hesaplayıp kontrol ettikten sonra Ana Karta gönderir. Ayrıca batarya hücre gerilimlerinin 
dengelenmesinden de sorumludur. 
 

Ana Kart: Haberleşme sisteminin merkezidir. BMS, Motor Sürücü, Ekran Kartı ve Telemetri Kartı 
ile haberleşir, kendisine verilen bilgilere göre ne yapılacağına karar verir ve diğer kartlara komut verir. 
 

Ekran Kartı: Ön sistem grubunun (Korna, Silecekler, Frenler, Genel bilgi ekranı, BMS ekranı, 
Farlar, Acil durum ışıkları, sağ flaşör, sol flaşör, Pilot kontrol düğmesi, Hız potansiyometresi, Fren 
potansiyometresi (rejeneratif)) kontrol mekanizmasını sağlar. Ön taraftaki kablo sayısını azaltır. 

 

 
  

Şekil 11.8: Ekran Tasarım Çalışması 
 

Motor Sürücü: BLDC motorunu çalıştırır, hızı ve sürüş modunu kontrol edebilir. Bu bilgiyi ana 
karta gönderir. 
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Telemetri Kartı: Telemetri sisteminde GSM modülü kullanılmıştır. Ana karttan aldığı verileri 

(her hücrenin gerilimi, batarya paketinin sıcaklığı ve şarj durumu, araç hızı, batarya hücrelerinin 
sıcaklıkları ve gerilimleri, motor sıcaklığı ve gerilimleri, kalan enerji miktarı, SOH, çekilen akım) server 
üzerinden yer istasyonuna gönderir. 
 

Deneysel Çalışma: Tüm kartlar ve motor deneysel olarak kontrol edilmiş, gerekli ölçümler ve 
verimlilik hesaplamaları yapılmıştır. Araba, telemetri sistemi üzerinden yer istasyonu tarafından kablo 
olmadan izlenebilir. Arabayı kablosuz sistem üzerinden izlemek için kullanılır. 

 

Telemetri Sistemi: 

Telemetri sistemi anakarttan aldığı verileri yer istasyonuna iletir. Veriler aktarılırken server bağlantısını 
sağlayan bir GSM modülü kullanılmıştır. Aynı zamanda telemetri sistemi server-side ve client side 
kodlarına sahiptir. 

Telemetri web uygulaması şunları kullanır: 

Frameworks: 

●   Node.js. Asenkron, olay tabanlı JavaScript çalışma ortamı olan Node.js, ölçeklenebilir ağ 

uygulamaları oluşturmak için tasarlanmıştır. 

●   Express.js web ve mobil uygulamalar için kolayca mantık yazmak için sunucu tarafı node.js 

çerçevesi 

●   Mosca mqtt client den gelen tüm mesajları alan ve bunları uygun hedef client e ileten bir 

sunucudur. 

●   Ejs gömülü JavaScript şablonu 

  

Languages 

●   HTML (not a programming language) 

●   CSS 

●   Javascript 
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Databases 

●   MongoDB – açık kaynaklı bir NoSQL veritabanıdır. 

●   Redis isteğe bağlı dayanıklılığa sahip, dağıtılmış, bellek içi anahtar/değer veritabanı, 
önbellek ve mesaj aracısı olarak kullanılan bir bellek içi veri yapısı deposudur. 

Protocols 

●   MQTT (mesaj kuyruğu telemetri aktarımı), mesajları küçük cihazlar arasında taşıyan hafif 
bir ağ protokolüdür. 

  

A Geographic Information System (GIS) 

●        Mapbox 

●      Bu sistemin amacı, aracın bir sunucuya bağlanarak bir IOT çözümü geliştirilmesi ve bir web 
sitesi üzerinden sunucu tarafında konum, hız, pil gibi verilerin analiz edilmesidir. 

●   Bu uygulamada araç bileşenlerinin internet üzerinden veri transferi için MQTT protokolü 
kullanılmıştır. Bunun için, sunucu olarak Nodejs ve verilerin kolay saklanması ve geçici olarak 
iletilmesi için Redis kullanılarak farklı clientten istek ve yanıtlar yapılmasına olanak tanıyan bir aracı 
olarak Mosca mqtt kullanılmıştır. Ayrıca yer istasyonuna gelen verilerin kayıt edilmesi için 
Mongodb kullanılmıştır. 

●      Sunucu tarafında, belirli bir HTTP fiili (GET, POST, SET, vb.) ve URL modeli ("Route") için hangi 
işlevin çağrıldığını belirtmek için Express.js kullanılmıştır. Bu şekilde bilgiler ejs yardımı ile sunucu 
tarafında işlenebilmiştir. Client-side tarafında aracın hareketini ve konumunu daha iyi temsil etmek 
için mapbox kullanılmıştır  ve CSS ve Javascript özellikleriyle diğer bilgiler dinamik olarak 
değiştirilebilmiştir. 
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Şekil 11.9: GPS Testi 

 
Telemetri Testi: Telemetri sisteminin testi için örnek veri seti oluşturularak yer istasyonuna 

iletildi.  (Wang, H., Sun, T., Zhou, X., & Fan, Q. 2015) 

 

 

 
Şekil 11.10: Yer İstasyonu Ekran Tasarımı 
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  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları : 

 
● Anakart motor sürücü 

üzerinden motor tork 
kontrolü ve rejeneratif 
frenleme özelliklerine 
sahiptir. 

 
● Anakart araç 

bataryasının durumunu 
BMS kartı ile 
haberleşerek takip eder. 
Batarya hücrelerinin 
gerilimlerini pasif 
dengeleme yöntemiyle 
dengeler. 

 
● Anakart haberleşme 

sisteminin merkezidir. 
Diğer kartlardan gelen 
verileri düzenleyerek 
yer istasyonuna ve 
sürücü ekranına 
gönderir. Diğer kartlarla 
haberleşme yapılırken 
UART protokolü tercih 
edilmiştir. 

 
● Anakart BMS ve motor 

sürücüden gelen 
batarya sıcaklığı, 
batarya sağlığı, motor 
sıcaklığı vb. verileri 
kontrol ederek arıza 
teşhisi yapar ve 
gerektiği durumlarda 
araç elektriğini keser. 

 
● Anakart, BMS ve motor 

sürücüden gelen verileri 
sürücü ekranı ve yer 
istasyonuna aktarır.  

 
 

● Anakart motor sürücü 
üzerinden motor tork 
kontrolü ve rejeneratif 
frenleme özelliklerine 
sahiptir. 

 
● Anakart araç 

bataryasının 
durumunu BMS kartı 
ile haberleşerek takip 
eder. Batarya 
hücrelerinin 
gerilimlerini pasif 
dengeleme 
yöntemiyle dengeler. 

 
● Anakart haberleşme 

sisteminin merkezidir. 
Diğer kartlardan gelen 
verileri düzenleyerek 
yer istasyonuna ve 
sürücü ekranına 
gönderir. Diğer 
kartlarla haberleşme 
yapılırken UART 
protokolü tercih 
edilmiştir. Yeni 
tasarımımızda ek 
olarak CAN hattı 
eklenmiş, RS485 
eklenerek bir Mod-Bus 
Hattı oluşturulmuş ve 
diğer birimlerle veri 
alış verişi bu hat 
üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. 

 
● Anakart BMS ve motor 

sürücüden gelen 
batarya sıcaklığı, 
batarya sağlığı, motor 
sıcaklığı vb. verileri 
kontrol ederek arıza 
teşhisi yapar ve 
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gerektiği durumlarda 
araç elektriğini keser. 

 
● Anakart, BMS ve 

motor sürücüden 
gelen verileri sürücü 
ekranı ve yer 
istasyonuna aktarır. 

Kontrolör Entegre 
Devresi 

: STM32F405RGT6 STM32L073RZT6 

AKS G/Ç sayısı : 51 51 

Elektronik Devre 
Tasarımı 

: Ekip Üyeleri Tarafından Yapıldı Ekip Üyeleri Tarafından Yapıldı 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

: 
Ekip Üyeleri Tarafından 
Tasarlandı 

Ekip Üyeleri Tarafından 
Tasarlandı 

Baskı Devre Kartı 
Üretimi 

: 
Sponsor Firma Tarafından 
Üretildi 

Sponsor Firma Tarafından 
Üretildi 

Yazılım Algoritması : 
Yazılım Ekip Üyelerimiz 
Tarafından Yazıldı 

Yazılım Ekip Üyelerimiz 
Tarafından Yazıldı 

Deneysel Çalışma : 
Diğer Birimler İle Haberleşme 
Testleri Ekip Üyeleri Tarafından 
Yapılmıştır. 

Diğer Birimler İle Haberleşme 
Testleri Ekip Üyeleri 
Tarafından Yapılmıştır. 

Boyut (PCB / Kutu) : 10cm 10cm 10cm 10cm 
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12. İzolasyon İzleme Cihazı 

 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 
Entegre 

:   

Ölçüm Yöntemi :   

Örnekleme Peryodu :   

100kΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

:   

1MΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

:   

Boyutlar (PCB / Kutu) :   

 

13. Direksiyon Sistemi  

 

CAD Modeli 

 

 
 

 
 

Şekil 13.1 Direksiyon Sistemi Montaj Şeması 
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Direksiyon sistemi 25 ana parçadan oluşmaktadır. Direksiyon sistemi araç montajına 

uygun şekilde alandan ve ağırlıktan kazanç sağlaması için kayış-kasnak güç aktarım 

organı olarak sistem içerisinde tercih edilmiştir. 

 

Pinyon-kremayer direksiyon sistemi olmakla beraber tekerlekler Ackermann 

prensibine göre dönüşlerini gerçekleştirmektedirler. Geometrisi ve kinematik analizleri 

SolidWorks yazılımı ile oluşturulmuş ve hesaplanmıştır. 

 

 
Şekil 13.2 Kremayer Kolu-Şasi Montajı 

 

Kremayer Kolu’nun şasiye bağlanmasında lineer rulman tercih edilerek hafiflikten ve 

alandan kazanç sağlanması amaçlanmıştır. 
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Aracın Ön Düzen Geometrisinin Açı ve Mesafe Değerleri 

 

Şekil 13.3 Ön Düzen Geometrisi 

Ön Düzen geometrisi tasarlanırken SolidWorks yazılımı kullanılmıştır. Kpi açısı 6 derece 

ve scrub radius’u 30.7mm olarak belirlenmiştir. Amortisörün eğimi yaklaşık olarak 70 

derece belirlenmiştir. 

 

Analiz sürecinde kinematik analiz yapılarak dönme merkezi optimizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Bu optimizasyonda aracın ‘’Wheel travel’’ olarak tabir edilen 

parametresinde minimuma indirgenmesi hedeflenmiştir. 
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Şekil 13.4 Anti-dive Geometri Modellemesi 

Anti-dive geometrisi hesabı için 13.3’de gösterildiği gibi alt ve üst süspansiyon kollarının 

kesişim noktalarından geçen, tekerleğin zeminle temas ettiği noktadan bu kesişen noktaya 

doğru çekilen bir eksen oluşturulur. Daha sonra bu eksenle ile de kütle merkezinin dikey 

ekseni ile kesişen nokta belirlenir. Bu noktanın yerden yüksekliği, kütle merkezinin yerden 

yüksekliğine yüzdesel olarak oranlanır.  Aracımızda anti-dive geometrisi standart araç 

güvenliği açısından, aracın yerden zeminden yüksekliği hesaba katılarak yaklaşık olarak 

%50 olarak belirlenmiştir. 
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Bisiklet Modeli ve Dönüş Yarıçapı Hesabı 

           
Şekil 13.5 Dış Tekerlek Merkezi Yarıçap Hesabı         Şekil 13.6 Bisiklet Modeli 

 

 
Şekil 13.7 Ackermann Geometrisi 

 

 

Direksiyon Dönüş Açısı 

 

Direksiyonun ackermann geometrisine bağlı olarak kremayerin yatay eksendeki 

hareketi 70 mm’dir. Dişli oranları ve kayış-kasnak oranlarına göre direksiyon dönüş 

açısı 270 dereceye ayarlanmıştır.   
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14. Kapı Mekanizması  

a) Kapı sistemindeki her bir parçanın 3 boyutlu modeli ve aynı zamanda 

komple sistemin montaj modelde olmalıdır. 3 boyutlu modeller .stp 

uzantılı olarak teslim edilmelidir. 

 
Şekil 14.1: Dişi Kilit 

  
Şekil 14.2: Ana Kilit Mekanizması 



                                                                                        
 

78 
 

 
Şekil 14.3: Anahtarlı Kilit 

 

 
Şekil 14.4: Kapı Kolu Mekanizması 

 
Şekil 14.5: Kapı Montajı 
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b) Kapı geometrisine ve fiziksel özelliklerine göre menteşe yerlerinin tayini 

ve boyutlarının belirlenmesine yönelik hesaplamalar veya analizler. 

 
Şekil 14.6: Kapı Menteşesi Konumları 

 
Şekil 14.7: Kapı Ağırlık Merkezi Konumu 

Kapılar araç şasisine iki menteşe ile sabitlenmiştir. Menteşelerin takıldığı yerler ağırlık merkezine 

eşit uzaklıkta hesaplanmıştır ve bu mesafe her iki taraftan 11 cm’ dir. Böylece kapının ağırlığı iki noktada 

eşit olarak dengelenmiştir. 
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c) Kapı İsterleri 

 
Şekil 14.8: Kapıların Araç Montajında Üstten Görünümü 

Aracın sağ ve sol tarafta olmak üzere 2 adet kapısı bulunmaktadır. Kapıların ağırlığı 4776,45 

gram olmakla birlikte yüzey alanı 0.71068188 m2 olarak hesaplanmıştır. 

 
Şekil 14.9: Kapı ile Şasi Teması 

Kapı kilitlendikten sonra kapı ile şasi arasına herhangi bir nesnenin girmesi mümkün değildir. 

2mm’den kalın herhangi bir parçanın girmesi engellenmiştir. Sızdırmazlık elemanları olarak kapı 

fitili tercih edilmiştir ve araç montajında kullanılmıştır. 
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Şekil 14.10: Kapı Kilit Mekanizması Elemanları 

Kapı kilidi 4 parçadan oluşmaktadır. Kapı kolu mekanizması, ana kilit mekanizması, dişi kilit ve 

anahtarlı kilit. Ana kilit mekanizması ve dişi kilit birleştiğinde kapı kilitlenir ve kapı kolu mekanizması 

ile açılmadığı sürece kilitli kalır. Kapı kolu kullanılarak kapı kilidi açılmadığı sürece kapı asla 

açılmayacaktır. Eğer anahtarlı kilit ile kapı kilitlenirse, kapı kolu kullanılarak kapı açılmayacaktır. 

Kapı kolu mekanizması kullanılarak ana kilit mekanizması serbest bırakılır ve böylece ana kilidin 

dişi kilit ile bağlantısı sonlandırılır. Böylece kapı açılabilir. 

Kapıyı açtıktan sonra kapatmak için kapı kolu mekanizması ile etkileşime girilmesine gerek 

yoktur. Sadece iterek kapı kapatılabilir, kapı itildiğinde ana kilit mekanizması ve dişi kilit tekrar 

birleşecek ve kilitli konuma geçecektir. Bu sayede herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kapı 

kapanmış olacaktır. 
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15. Mekanik Detaylar  

 

Teknik Çizimler 

 

 
Şekil 15.a.1 Araç Teknik Resmi 

Aracın tasarımı Fusion 360 ile modellenmiş olup, araç ölçüleri istenen değer aralıklarında 

bulunmaktadır. Tasarımda su damlası modeli ve kutu balığından esinlenilmiştir. Aracın 

tekerleri kuralları gereği olduğu gibi dış kabuğun içerisinde olup herhangi bir sivri çıkıntı araçta 

bulunmamaktadır. 
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Mukavemet Analizi  

 

  

 

Şekil 15.b.1 Roll bar ve Roll Cage Mukavemet Analiz Sonuçları 

Mukavemet analizi, SolidWorks Simulation modülü ile gerçekleştirilmiştir. Malzeme seçimi imal 

edilen malzeme ile aynı olan Al-6063 T6 seçilmiştir. Yazılım içerisinde analiz hazırlığı 

yapılırken yuvarlanma kafesinin en üst ve en alt noktalarındaki bölgeye istenilen yönde ayrı 

ayrı 1kN değerinde kuvvet uygulanmıştır. Yapılan fikstürler araç montajına uygun şekilde 

gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 15.b.2 Yuvarlanma Kafesinin Üst ve Alt Nokta Arasının Ölçümü 

Yuvarlanma kafesinin H değeri (alt ve üst noktalar arasındaki yükseklik farkı) 

214.63576315mm’dir. Analiz sonuçlarına göre ‘’yataydaki yer değiştirme’’ değeri uygun 

bulunmaktadır. 

Dış Kabuk Üretimi 

 

 
Şekil 15.c.1 Aracın Dış Kabuk Kalıbı 
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Aracın dış kabuk kalıbı bir firma ile anlaşılıp yapılmıştır. Dökümü MilAT Elektromobil Takımı 

üyeleri tarafından kendi imkanları dahilince gerçekleştirilmiştir. 

Dış kabuk kalıbı, üretim kolaylığı sağlaması açısından 3 ana parçadan; sağ gövde, sol gövde 

ve alt gövdeden oluşmaktadır. Aracın şasi görevini görecek dış kabuk da bu sayede üretime 

uygun hale getirilmiştir. Dış kabuğun kompozit malzeme tercihi sebebiyle ve prototip üretime 

uygunluğundan dolayı Polyester Fiberglass Kalıp tercih edilmiştir. 

 

 
         Şekil15.c.2 Karbon Fiber Twill Örgüsü 

 
Şekil 15.c.3 Sandviç Modeli 

Malzeme tercihi olarak, kompozit malzeme olan karbon fiber tercih edilmiştir. Kompozit 

malzemenin içerisinde karbon fiber kumaş, reçine ve belli yerlerde mukavemetin sağlanması 

ve hafiflikten ödün vermemek için ara eleman olarak köpük kullanılmıştır. Aradaki köpüğün 

reçine vasıtasıyla karbonla iyice birleşmesi ve köpük içine reçinenin iyice nüfuz etmesi için 

üzerine delikler açılarak döküme hazır hale getirilmiştir. Bunu yaparken karbon fiber sandviç 

plakadan esinlenilmiştir. 
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Şekil 15.c.4 Vakum İnfüzyon Yöntemi ile Karbon Fiber Döküm İşlemi 

Karbon fiber döküm, vakum paketleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Döküm yapmadan önce 

kalıp yapışmaması için wax ile 12 defa mumlama işlemi gerçekleştirilip ardından ayarlanan 

karbon fiberler geleneksel olan el yatırma yöntemi ile kalıba reçinesi yedirilerek yatırılmıştır. 
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Şekil 15.c.5 Karbon Fiber Arası Köpük Uygulaması 

Köpük kullanılmak istenen ama şekli uymayan yüzeyler için köpük ısıtılarak kalıpta şeklini 

alması istenilen yere uygulanmıştır. Bu sayede zorlu yüzeylerde mukavemet sağlanmıştır. 

Kompozit malzeme kalıba yatırıldıktan sonra vakumlanmak üzere kalıp yüzey kısmından 

paketlenmiştir. Vakumlanan dış kabuk, yüksek ısıda birkaç saat bekletilerek döküm 

gerçekleşmiştir. Kalıptan çıkarma ve zımparalama işlemlerinden sonra dış kabuklar 

yapıştırıcılarla 3 ana parçadan tek parça haline getirilmiştir. 
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Enerji Tüketimi Hesabı 

 

Aracın enerji tüketimini hesaplamak için aracın ön alanı, tekerlek sürtünmeleri ve diğer iç kayıplar 

hesaba katılmıştır. Bunun için Enerji Metodu’ndan faydalanıldı. Enerji Metodu, elektrikli araçlar gibi 

kompleks sistemler için basit bir metottur. Enerji Metodu ile tüm parametreler hesaba katıldığında 

denklem bu şekilde olmaktadır; 

𝐸𝑎𝑏 = [𝑚𝑎𝑏 ⋅ 𝑔 ⋅ (𝑓 ⋅ cos 𝜑 + sin 𝜑) + 0,5 ⋅ (𝜌 ⋅ 𝐶𝐷 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑣𝑎𝑏
2 ) + (𝑚𝑎𝑏 + 𝑚𝑓)

𝜕𝑣

𝜕𝑡
] 𝑑𝑎𝑏 

 𝐸𝑎𝑏  =

 𝑑𝑎𝑏 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑓𝑒𝑠𝑖𝑛𝑖 𝑣𝑎𝑏 ℎ𝚤𝑧𝚤 𝑖𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑚𝑙𝑎𝑚𝑎𝑘 𝑖ç𝑖𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 [𝑘𝑊ℎ] 

𝑚𝑎𝑏  =  𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑘ü𝑡𝑙𝑒 [𝑘𝑔] 

  𝑚𝑓  =  𝐷ö𝑛𝑚𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑠ö𝑧𝑑𝑒 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖 [𝑘𝑔] 

    𝑔 = 𝑌𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑖𝑚𝑖 𝑖𝑣𝑚𝑒𝑠𝑖 [𝑚 𝑠2⁄ ] 

    𝑓 = 𝑎𝑟𝑎ç 𝑦𝑢𝑣𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 [– ]S 

    𝜑 = 𝑒ğ𝑖𝑚 𝑎ç𝚤𝑠𝚤 [°] 

    𝜌 = 𝐻𝑎𝑣𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑦𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] 

  𝐶𝐷 = 𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 𝑠ü𝑟ü𝑘𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 [– ] 

    𝐴 = 𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 ö𝑛 𝑦ü𝑧𝑒𝑦 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤 [𝑚2]S 

𝑣𝑎𝑏 = 𝑎′𝑑𝑎𝑛 𝑏′𝑦𝑒 𝑔𝑖𝑑𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛𝑘𝑖 𝑎𝑟𝑎ç ℎ𝚤𝑧𝚤 [𝑚/𝑠] 

𝑑𝑎𝑏 = 𝑎 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑏 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤𝑛𝑎 𝑜𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑓𝑒 [𝑚]  

 

Sabit değerler: 

 

𝑚𝑎𝑏  =  230 𝑘𝑔  (𝑃𝑖𝑙𝑜𝑡𝑢𝑛 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 𝑑𝑎ℎ𝑖𝑙) 

𝑔 = 9,81
𝑚

𝑠2
 

𝑓 = 0,003 

𝜑 = 0° (𝑑ü𝑧 𝑧𝑒𝑚𝑖𝑛 ) 

𝜌 = 1.225 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

𝐶𝐷 = 0.197 (𝑆𝑖𝑚ü𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑢ç𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝑎 𝑔ö𝑟𝑒) 

𝐴 = 0.970483 𝑚2S 

𝑣𝑎𝑏 = 50 𝑘𝑚 ℎ⁄ = 13.8888889 𝑚 𝑠⁄  

𝑑𝑎𝑏 = 4000 𝑚 

Aracın herhangi bir dönüş ya da fren yapmadığı ve hız değişimi yaşanmadığı varsayılmıştır. 

Ayrıca Enerji Metodu dışındaki mekanik parçalardan oluşabilecek üretim veya montajdan 

oluşabilecek kayıplar tahmini ve değişken durumlar olduğu için bu tarz mekanik kayıplar teorik 

hesaba katılmamıştır. Yine de belirtmek gerekirse tahmini olarak %80 bir mekanik kayıp 

olduğu düşünülmektedir. 
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Hesaplamalar: 

 

Dönme Ataletinin Sözde Kütlesi (𝒎𝒇): 

𝐸 = 1
2⁄ 𝑚𝑎𝑏 ⋅ 𝑣2 + 1

2⁄ 𝐼 ⋅ 𝑤2 →   1
2⁄ 𝑚𝑡𝑜𝑝 ⋅ 𝑣2 = 1

2⁄ 𝑚𝑎𝑏 ⋅ 𝑣2 + 1
2⁄ 𝐼 ⋅ 𝑛2 →  𝑚top = 𝑚𝑎𝑏 + I ⋅

𝑛2 SS 

𝑛 = 𝑔𝑟 𝑟𝑡⁄  (𝑟𝑡: Tekerlek yarıçapı [𝑚], 𝑔𝑟: 𝑜𝑟𝑎𝑛 = 1)  → 𝑛 = 1 0,26⁄  = 3,84615 

𝐼 = 0,3625 𝑘𝑔. 𝑚2   

𝑚𝑓 = 𝐼 ⋅ 𝑛2 =  0,3625 ⋅ (3,84615)2 = 𝟓, 𝟑𝟔𝟐𝟒𝟐𝟎𝟔𝟕 𝒌𝒈 

 

0’dan 50’ye Hızlanmak İçin Gereken Enerji (𝑬𝑽): 

𝐸𝑉 = (𝑚𝑎𝑏 + 𝑚𝑓)
𝜕𝑣

𝜕𝑡
⋅ 𝑑𝑎𝑏  =

1

2
𝑚𝑡𝑜𝑝(∆𝑣)2 

∆𝑣 = 0  (4000 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑦𝑖 𝑏𝑎ş𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑎 50𝑘𝑚′ℎ𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 ℎ𝚤𝑧𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑡𝑡𝑖ğ𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑚𝚤ş𝑡𝚤𝑟. ) 

𝐸𝑉 = 0 

 

Yuvarlanma direncinden kaynaklı enerji kaybı (𝑬𝒓𝒓): 

𝐸𝑅𝑅 =  (𝑚𝑎𝑏 ⋅ 𝑔 ⋅ (𝑓. 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑠𝑖𝑛𝜑)) 𝑥  𝑑𝑎𝑏 

𝐸𝑅𝑅 =  (230.9,81 ⋅ (0,003.1 + 0)) 𝑥  4000 = 𝟐𝟕𝟎𝟕𝟓, 𝟔 𝑱𝒐𝒖𝒍𝒆 

 

Sürükleme Kuvvetinden Kaynaklı Enerji Kaybı (𝑬𝑫): 

𝐸𝐷 =  0,5 ⋅ (𝜌 ⋅ 𝐶𝐷 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑣𝑎𝑏
2 ) 𝑥 𝑑𝑎𝑏 

𝐸𝐷 =  0,5 ⋅ (1.225 ⋅ 0.197 ⋅ 0.970483 ⋅ 13.88888892) 𝑥 4000 =  𝟗𝟎𝟑𝟕𝟎, 𝟎𝟗𝟒𝟎 𝑱𝒐𝒖𝒍𝒆 

 

Enerji Toplamları: 

𝐸𝑡𝑜𝑝 =  𝐸𝑉 + 𝐸𝑟𝑟 + 𝐸𝐷 

𝐸𝑡𝑜𝑝 = 0 + 27075,6 +  90370,0940 

𝐸𝑡𝑜𝑝 =  𝟏𝟏𝟕. 𝟒𝟒𝟓, 𝟔𝟗𝟒 𝑱𝒐𝒖𝒍𝒆  

 

Güç (𝑷) hesabı için: 

𝑑𝑎𝑏 =  𝑣𝑎𝑏 ⋅ 𝑡 

4000 =  13.8888889 ⋅ 𝑡 

𝑡 =  288 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒 

 

𝑃 = 117445,694 288⁄  =  𝟒𝟎𝟕, 𝟖 𝑾𝒂𝒕𝒕  
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4000 metrelik düz bir yolu 50km/h hızla tamamlamak için gereken enerji 117445,694 

Joule’dur. 

 

%6 eğimde 50km/h Hıza Ulaşmak İçin Gereken Motor Gücü Hesabı: 

𝐹𝑅𝑅 =  𝑚𝑎𝑏 ⋅ 𝑔 ⋅ (𝑓. 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑠𝑖𝑛𝜑)   ,   𝜑 = 3,43° (%6 𝑒ğ𝑖𝑚) 

𝐹𝑅𝑅 =  230 ⋅ 9,81 ⋅ (0,003 ⋅ cos(3,43) + sin(3,43))  = 𝟏𝟑𝟓, 𝟏𝟑𝟓𝟓 𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏 

 

 

1.5kW motor ile %6 eğimde en fazla kaç km/h hıza ulaşabileceğimizi hesaplarsak eğer; 

𝐹𝑅𝑅 =  𝑚𝑎𝑏 ⋅ 𝑔 ⋅ (𝑓. 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑠𝑖𝑛𝜑)   ,   𝜑 = 3,43° (%6 𝑒ğ𝑖𝑚) 

𝐹𝑅𝑅 =  230 ⋅ 9,81 ⋅ (0,003 ⋅ cos(3,43) + sin(3,43))  = 𝟏𝟑𝟓, 𝟏𝟑𝟓𝟓 𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏 

 

𝜏𝑅𝑅 =  𝐹𝑅𝑅 𝑥 𝑟𝑅𝑅 = 135,1355 𝑥 0,26 = 𝟑𝟓, 𝟏𝟑 𝑵. 𝒎 

S 

𝐹𝐷 =  0,5 ⋅ (𝜌 ⋅ 𝐶𝐷 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑣2) 

𝐹𝐷 = 0,5 (1.225 ⋅ 0.197 ⋅ 0.970483 ⋅ 𝑣2) = 𝟎, 𝟏𝟏𝟕𝒗𝟐 𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏 

 

𝜏𝐷 =  𝐹𝐷 𝑥 𝑟𝐷 = 0,117𝑣2𝑥 0,32 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟕𝟒𝟒𝒗𝟐 𝐍. 𝐦  

 

𝜏𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  𝜏𝑅𝑅 + 𝜏𝐷 = 𝟑𝟓, 𝟏𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟕𝟒𝟒𝒗𝟐 𝑵𝒎 

 

 

𝑊𝑟𝑝𝑚 =
1000⋅(3,6𝑣)

60⋅2𝜋𝑅
=

1000 ⋅(3,6𝑣)

60 𝑥 2𝜋 𝑥 0,26
= 𝟑𝟔, 𝟕𝟐𝟖𝒗 𝒅/𝒅  

𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
2𝜋𝑊𝑟𝑝𝑚

60
= 𝟑, 𝟖𝟒𝟔𝒗 𝒓𝒂𝒅/𝒔𝒏  

 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  𝜏𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

1500 = (35,13 + 0,03744𝑣2) 𝑥 (3,846𝑣) 

 

𝑣 ≈  𝟑𝟔, 𝟏 𝒌𝒎/𝒉 

Pratikte var olan mekanik montajdan ve motor verimliliğinden kaynaklı kayıpların 0 olduğunu 

varsaydığımızda, aracımız 1,5kW güce sahip bir motor ile %6 Eğimde yaklaşık olarak 

36,1km/h hızına ulaşabilmektedir. 
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16. Yakıt Pili  

17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi  
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18. Araç Elektrik Şeması (Zorunlu) 

 

Şekil 18.1: Alkar Aracı Elektrik Şeması 
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Şekil 18.2: Araç İçi Elektronik Tasarım 
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19. Orijinal Tasarım  

 JANT TASARIMI 

MiLAT ALKAR aracının jant tasarımları iki yıllık araştırma ve geliştirmenin sonucudur. Çeşitli 

tasarımların ağırlık/mukavemet oranlarını değerlendirdikten sonra bir jant tasarımı seçildi. Araştırma 

ve geliştirme çalışmalarımızla jant ağırlığı 3 kg'dan 1.95 kg'a düşürüldü.Tasarlanan jantların analizini 

gösteren görseller aşağıda paylaşılmıştır. 

Jant için yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında, hafif ve dayanıklı bir jant için 

uygun bir malzeme araştırmaları yapılmıştır. Araştırma, alüminyum 7075-T6 malzemesinin 

uygunluğunu sonuçlandırdı ve kullanmaya karar verildi. 

Alüminyum alaşımları döküm ve dövme ile oluşturulur. Döküm işlemi, ham erimiş alüminyumu 

basınç altında bir kalıba zorlayarak yapılır. Dövme işlemi, hammaddeyi iki kalıp arasına yerleştirerek ve 

yüksek ısı ve basınç uygulayarak ve böylece istenen şekli elde ederek yapılır. Jant üretmek için daha 

sağlam ve güvenilir dövme malzemesi tercih edilir. Bu tercihin nedeni, döküm işlemi sırasında 

oluşabilecek olası boşluklar nedeniyle jantın mukavemetini riske atmaktan kaçınmaktır. 

Malzeme ve üretim yöntemine karar verildikten sonra, 7075-T6 Al malzemesi, ekibi 

destekleyen bir sponsor alüminyum şirketi tarafından tedarik edildi ve 5 jant (1 tanesi yedek) başka bir 

CNC-Turner sponsoru tarafından işlendi. 

( Jantın üretim aşamalarının görüntüleri aşağıda paylaşılmıştır.) 

                    

 Şekil 19.1: Jant Üretimi İçin Kullanılan Al 7075-T6 Malzemesi 
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Şekil 19.2: Dönüm 

 

Şekil 19.3: Frezeleme 
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Şekil 19.4: Üretilen Jantlar 

MilAT ALKAR için birçok jant tasarımı yapıldı, nihai tasarıma ağırlık/mukavemet oranı dikkate 

alınarak karar verildi. Karar verilen jantın analizinin görüntüleri aşağıda paylaşılmıştır. 

 

Şekil 19.5(a): Jant Analizi 
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Şekil 19.5(b): Jant Analizi 

MilAT ALKAR aracı için jant analizi iki aşamada yapıldı. İlk olarak, jant üzerine yatay kuvvetler 

uygulanmış, ortaya çıkan gerilimler ve yer değiştirmeler incelenmiştir. Analizin bu aşamasında, jantın 

mekanik mukavemetinin yeterli olduğu bulunmuştur.  

Analizin ikinci bölümüne gelince, ani frenleme sırasında jantta meydana gelen gerilimler ve 

yer değiştirmeler incelenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, en yüksek ağırlık / mukavemet oranına 

sahip jant belirlendi ve üretildi. 

ARKA SÜSPANSİYON SİSTEMİ 

Arka süspansiyon sistemimizde Trailing Arm Süspansiyon Sisteminden esinlenilerek özel 

tasarım oluşturulmuştur. Analizler sonucu sistemdeki parçalarımızda kuvvetlere dayanımı yüksek 

olduğu için 7075-T6 ve 6061-T6 serisi alüminyum kullanılmıştır.   

Sistemimiz tek bir koldan şasiye bağlantı elemanıyla sabitlenmiştir. Bağlantı elemanının şasiye 

bağlanan yüzey alanını yüksek tutulmuştur çünkü şasiye sadece civataların temas yüzeyi kadar baskı 

uygulanırsa şasiye sadece 4 noktadan yük gelecek bu da hasara sebep olacaktır. Bu sebeple yükü 

daha +-*9büyük bir yüzey alanına dağıtıp tek bir noktada yük yığılması yerine eşit bir dağılım 

oluşturulmuştur. Bu iki parçanın birbirine bağlantısı süspansiyon burcu ile sabitlenmiştir. Çünkü 

normal burç kullanıldığında üzerine gelecek kuvvetlerden kesilip kırılabilir. Süspansiyon burcunun 

içindeyse kauçuk bulunmaktadır. Bu kauçuk sayesinde burç üzerine kuvvet geldiğinde esneyerek 

kuvvetin sönümlenmesini sağlar. 
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Ana parça düz bir parça şeklinde yapmak yerine açılı bir şekilde tasarlanmıştır. Parça düz bir 

şekilde tasarlansaydı süspansiyonu sabitlenme noktasıyla şasi arasındaki mesafe artacağından üst 

bağlantı parçasının uzunluğundan kaynaklı tork artar ve dayanımı azalır. Buna karşılık parçanın 

dayanımını arttırmak için daha kalın parçaların kullanılması gerekir. Bu da kütlede artışa sebep olur. 

Kütlenin artışı da verimliliği önemli derecede etkilemektedir. Ana parçanın açılı tasarlanmasının bir 

diğer sebebiyse üçgen bir geometri oluşturulduğunda yataydaki mesafeyi sabit tutarak verdiğimiz 

açıya bağlı olarak süspansiyonu daha uzak bir mesafeye koyulabilir. Süspansiyonunun da en verimli 

şekilde kullanabilmesi için açısının 90 derece veya yakın değerlerde olması gerekir. Süspansiyon 

üzerine uygulanan kuvvetin azaltılabilmesi için kuvvet merkezine yakın olması gerekir. Üçgen 

geometri parçanın dayanımını daha da arttırılmış ve istenilen mesafeye ulaşılmıştır. 

Ana parçayla şasiye bağlantı arasındaki dik mesafe 430 mm ve uygulanan kuvvet 700 N olarak 

tanımlanmıştır. Süspansiyonun yerini belirlemek için analizler sonucunda en optimum uzaklık 270 

mm, ana parçanın açısı 15.69 derece olarak hesaplanmıştır.  

Fsüs*0.27=700*0.43   

Bu değerler sonucunda sisteme gelen kuvvet 301N, süspansiyona gelen kuvvet ise  Fsüs=1115N , 

süspansiyonun açısı da 83 derece olarak hesaplanmıştır.  

              Fx /Fsüs=1 %100 verim ile kullanmamızı sağlar. Fsüs*cos7=Fx formülüyle süspansiyon üzerine 

gelen dik kuvveti hesaplarız. Fx=1106N bulunur ve Fx/Fsüs=0.99’den süspansiyonumuz %99 verimle 

kullanmış olur. 

 

Şekil 19.6: Arka Süspansiyon Üst Kulak Topoloji Etüdü Sonucu 
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Şekil 19.7: Sistemin Güvenlik Faktörü 

 

Şekil 19.8: Arka Süspansiyon Sistemi Statik Analiz Sonucu 
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Şekil 19.9: Arka Süspansiyon Sistemi 

             Sistem analizleri sonucunda maksimum gerilme 60,5 Mpa ve sistemin güvenlik katsayısı 

minimum 3.6 olarak hesaplanmıştır. Topoloji etüdleri sonucundaysa sistemimizin ağırlığı 500 gr 

azaltılmıştır. 

 

 

20. Kaynakça 

 


