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1. Araç Özellikleri Tablosu 

Araç özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Araç özellikleri tablosu. 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3795 

Genişlik mm 1250 

Yükseklik mm 1215 

Şasi Malzeme Karbon Fiber 

Kabuk Malzeme Karbon Fiber 

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

Motor Tip  Brushless DC 

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün  Kendi Tasarımları 

Motor gücü kW 2 

Motor verimliliği % 92 

Elektrik makinesi 

ağırlığı 

kg 13 

Batarya type Li - ion 

Batarya paketi 

nominal gerilimi 

V 79,2 

Batarya paketi 

kapasitesi 

Ah 25,2 

Batarya paketi 

maksimum gerilimi 

V 92.4 

Batarya paketi 

enerjisi 

Wh 2000 

Yakıt pili gücü kW - 

Hidrojen silindirleri 

sayısı 

# - 

Hidrojen silindir 

basıncı 

bar - 

Süperkapasitör Evet/hayır Hayır 
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2. Dinamik Sürüş Testi 

Teknik tasarım raporu hazırlama klavuzunda belirtilen şartlar doğrultusunda gerekli 

dinamik sürüş testi videosunun çekimi gerçekleştirilmiştir. Videonun ilk kısmında aracın 

hareket halinin yanı sıra sağ alt kısmında teknik tasarım raporu hazırlama klavuzunda 

istenilen değerlerin bulunduğu araç içi ekranının kaydına da yer verilmiştir. Videonun 

ikinci kısmında da ilk kısmında yer alan değerlerin okunduğu videonun daha net 

görülmesi adına ilk kısmın sonuna tekrardan eklenmiştir. Dinamik sürüş testi videosu 

linki aşağıda verilmiştir. Video linki: 

https://youtu.be/qH3_uO12U3Y 

2.1. Birinci Hazırlık Desteği 

Birinci hazırlık desteği olarak verilen ödenek ile motorda kullamak üzere 40 adet 

mıknatıs ve 176 adet batarya da kullanmak üzere pil alınmıştır. Mıknatıslara 6.000,00 

Türk Lirası ödenmiştir. Pillere de 16.192,00 Türk Lirası ödenmiştir. Alınan malzemeler 

Şekil 1-2’de gösterilmiştir.  

Şekil 1: Piller. 

 

Şekil 2: Mıknatıslar. 

https://youtu.be/qH3_uO12U3Y
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3.Yerli Parçalar 

Tablo 2: 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 

 

4.Motor 

Elektrikli ve hibrid elektrikli araçlarda, asenkron, senkron, fırçalı DC, fırçasız DC gibi 

birçok elektrik motoru kullanılmaktadır. Fırçasız doğru akım motorlarının yüksek verim, 

yüksek tork, küçük hacim ve düşük ağırlıklarından dolayı havacılık, otomotiv, 

elektronik, bilgisayar teknolojileri gibi sektörlerde yüksek yoğunluklarda 

kullanılmaktadır [1]. Bu sayılan özelliklerinden dolayı elektromobil projesinde 

geliştirilecek olan elektrikli araçta fırçasız bir doğru akım motorunun kullanılmasına 

karar verilmiştir. 
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Projenin bu kısmında, ilk olarak fırçasız doğru akım motorları, elektrikli ve hibrid 

elektrikli araç teknolojileri konularında literatür araştırması yapılmış ardından 

geliştirilecek olan hibrid elektrikli araçta kullanmaya yönelik bir fırçasız doğru akım 

motorunun ilk olarak parametrelerinin (gerekli olan güç, devir ve tork) hesabı 

yapılmıştır. Yapılan bu hesaplama sonucunda elde edilen verilere göre sonlu 

elemanlar yöntemiyle çalışan ANSYS Maxwell paket programının RMxPrt modülüyle 

bir tasarım yapılmış, ardından Maxwell 2D ve 3D modülleriyle çalışma anındaki 

performans verileri elde edilmiştir. Projenin ilk ara raporunda yapılan bu literatür 

araştırmasında elde edilen özet bilgiler, yapılan hesaplamaların özetleri ve tasarım 

çalışmaları temel olarak anlatılmıştır. Literatür araştırması sonrasında yapılan 

çalışmaya ait bir akış şeması Şekil 3’te paylaşılmıştır. 

 

 

4.1. Fırçasız Doğru Akım Motoru 

Fırçasız doğru akım motoru, adından da anlaşılacağı üzere komütasyon için ya da bir 

diğer adıyla dönüşün sağlanması için fırça, slipring veya mekanik komütatör 

kullanmayan motorlardır. Bu tarz motorlarda, DC akımın taşındığı sarımların etrafında 

bulunan sabit manyetik alanlı mıknatıslar sabit bir açıda bulunmaktadırlar. Fırçasız 

doğru akım motorunun dönüşe başlaması ve devam edebilmesi için mıknatısları 

karşılayan DC akımın geçtiği iletkenlerin polaritelerinin sürekli değiştirilmesi 

gerekmektedir. 

Fırçasız doğru akım motoru dönen sabit mıknatıslara ve 3 fazlı stator sargılarına 

sahiptir. Sargı fazları  60 derecelik bir dağıtılmış yapıdadır.  

Bu tarz motorlarda komütasyon rotorun pozisyonuyla alakalı olduğu için 

senkronizasyon sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Sürüş frekansı ne kadar düşük 

olursa, motorun dönüş hızıda düşük olacaktır. Fırçasız bir makineye ait temsili görsel 

Şekil 4’te paylaşılmıştır [2]. 

Şekil 3: Motor tasarımı akış şeması. 
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Şekil 4: Fırçasız makine iç yapısı. 

Yukarıda verilmiş olan bir fırçasız doğru akım veya alternatif akım motorunun iç 

yapısıdır. Bu iç yapıda NSNS olmak üzere toplam 4 kutup; 2 kutup çifti bulunmaktadır. 

Stator sarımları, ince sac levhaların kesilip, birleştirilmesiyle veya nüve olarak 

kullanılan gövdenin üzerine elektrik iletimi sağlayan iletkenlerle sarılmasıyla elde 

edilmektedir. Stator sarımlarının kesitlerinin olduğu bölgelere slot denilmekte, iki slot 

arasında kalan stator gövdesine de diş denilmektedir. Diş, stator sargılarının 

birbirlerine bağlantılı olmasını sağlamaktadır. 

4.1.1. Fırçasız Doğru Akım Motor Tipleri 

Fırçasız doğru ve alternatif akım motorlarının dönen mıknatıslara ve sabit sargılara 

sahip olan birden çok farklı konfigürasyonu bulunmaktadır. Yapılan farklı çalışmalar 

sonucunda çeşitli geliştirmeler fark edilmiş ve farklı tipte fırçasız makineler ortaya 

çıkmıştır.  

Literatüre göre şu ana kadar geliştirilmiş olan ve kullanılan fırçasız makine tipleri Şekil 

5’te verilmiş; özellikleri ise ilerleyen satırlarda kısaca anlatılmıştır. 
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Şekil 5: Fırçasız makine tipleri [2]. 

1: Yüzey-mıknatıs makine; belirli çap değerlerinde üretilen mıknatısların rotor gövdesi 

üzerine yapıştırılmasıyla üretilen makinelerdir.  

2: Somun ekmek geometrili yüzey-mıknatıs makine; dış çapları belirli değerlerde diğer 

yüzleri ise düz bir şekilde üretilen mıknatısların rotor gövdesi üzerine yapıştırılmasıyla 

üretilen makinelerdir. 

3: Gömülü mıknatıs makine; mıknatısların demanyetizasyonuna karşı yüksek koruma 

sağlamak amacıyla geliştirilmiş makinelerdir.  

4: Dış rotor motor; yüzey-mıknatıs makinenin rotor kısmının dışarda olan halidir. 

Mıknatıslar rotor gövdesine yapıştırılmıştır.  

5: Spoke tip makine; hava boşluğundaki akı yoğunluğunun arttırılması amacıyla 

geliştirilmiş bir makinedir.  

6: İç sabit mıknatıslı makine; stator gövdesinin imalatı diğer tiplere göre bir miktar daha 

kolay ve ucuz olan bir makine tipidir.  

Fırçasız makineler yukarıda anlatıldığı üzere, birden çok farklı tipte geliştirilmekte ve 

üretilmektedir. Geliştirilecek olan elektrikli aracın ihtiyacını karşılayabilmek için 

yaklaşık 2kW güç, yaklaşık 20Nm tork ve yaklaşık 800 rpm hıza ihtiyaç vardır. Bu 

değerleri karşılayabilmek amacıyla Şekil 5’ te görülen 4. Tip yani, dış rotorlu yüzey-

mıknatıs motor topolojisine karar verilmiştir.  
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4.2. Motor Tasarımı 

Literatürde yapılan araştırmalar sonucunda, bütün motor tiplerinde (fırçasız, fırçalı, 

senkron, asenkron, doğru akım ve alternatif akım vb.) yapılacak olan tasarım 

işlemlerinde temel olarak aşağıda sıralanmış olan 6 madde baz alınmaktadır [2-3]. 

1- Makine tipine ve kontrol metoduna karar vermek, 

2- Faz sayısı, kutup ve slot sayısına karar vermek, 

3- Temel ölçüler ve malzemelere karar vermek, 

4- Rotor tasarımı yapmak, 

5- Stator gövdesinin saclar veya nüveler kullanılarak tasarlamak, 

6- Stator sargılarını tasarlamak.  

Yukarıda sayılmış olan maddeler temel olarak belirlenmiştir. Bu maddelerin hepsinde 

ve ayrı ayrı teorik hesaplamalar, analizler ve çeşitli denemeler yapılması 

gerekmektedir.  

Fırçasız doğru akım motorlarında seçilecek olan faz sayısı 2,3,4,5,6,9 gibi sayılarda 

olabilmektedir. Dört ve yukarısında olan faz sayıları yüksek güçlü motorlar için tercih 

edilmektedirler. Geliştirilecek olan sürücünün daha kolay bir altyapıya sahip 

olabileceğinden ve testler için kullanılabilecek hazır ürün bulmanın daha kolay 

olacağından dolayı 3 fazlı bir tasarıma karar verilmiştir.  

Elektrik makinelerinde tercih edilecek olan kutup-slot sayısı ve bu ikisinin birbirine 

oranı; motor statoru üzerindeki iletken dağılım yoğunluğu, tutma torku ve eddy 

kayıplarını direkt olarak ilgilendirdiğinden slot ve kutup sayısını ayrı değil birlikte 

düşünmek gerekmektedir. Motorda tercih edilecek olan kutup sayısı; kullanılacak sabit 

mıknatısların malzeme ve kalitesine, iç veya dış rotorlu olmasına, devir sayısına ve 

motorun montaj şekline bağlıdır. Kendinden kalkışlı (sürücü kontrollü) olan 

makinelerde Slot sayısı/kutup sayısı (S/2p) oranı 1’ e eşit olmamalıdır, bunun nedeni 

ise faz farkı oluşturup dönüşün sağlanabilmesidir.  

Temel ölçüler için, motor tasarımının yapıldığı uygulamadaki motor için ayrılabilecek 

olan hacim genellikle baz alınmaktadır. Bu belirlenen hacim içerisinde bir tasarım 

yapılmaya çalışılmaktadır. Malzemeler için ise, sabit mıknatıslarda genellikle 

neodmiyum alaşım mıknatıslar belirli kalitelerde (N45, N50 gibi) kullanılmaktadır. 

Stator gövdesi için ise 0.35mm silisli sac rulolar şeklinde temin edilip, laminalar tek tek 

kesilerek birleştirilecektir. Belirtilen saca ait teknik malzeme bilgileri ilerleyen 

kısımlarda verilecektir.  

4.3.Tork, Güç ve Hız Hesaplamaları 

Geliştirilecek olan fırçasız doğru akım motoru sadece şu an üzerinde çalıştığımız 

“Saura” isimli aracımız için özel olarak tasarlanmamaktadır. Şu anda üzerinde 

çalıştığımız, geçmişte üretmiş olduğumuz araçlarımız ve ilerleyen yıllarda üreteceğimiz 

bütün araçları göz önüne alarak bir tasarım yapılmaya çalışılmıştır. Bu sebepten 
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dolayı; tork, güç ve hız hesaplamalarında genel değerler (ağırlık, sürükleme katsayısı 

vb.) kullanılmıştır. Hesaplamalarda denklem 1-7 kullanılmıştır. 

𝐴𝑟𝑎ç 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤: 350 𝑘𝑔 

𝑈𝑙𝑎ş𝚤𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘 𝐻𝚤𝑧: 65 𝑘𝑚/ℎ  

𝐻𝚤𝑧𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖: 6 𝑆𝑛 

𝐶𝑑 (𝑅ü𝑧𝑔𝑎𝑟 𝑆ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤): 0.25 

𝐶𝑟𝑟 (𝑌𝑢𝑣𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤): 0.02 

𝐴𝑟𝑎ç Ö𝑛 𝐴𝑙𝑎𝑛𝚤: 1 𝑚2 

𝐹𝑟𝑟 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝐶𝑟𝑟 = 68.7 𝑁               (1) 

𝐹𝑑 = 0.5 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝜌 ∗ 𝑉2 ∗ 𝐴 = 50.6 𝑁               (2) 

𝐹𝑎 = 𝑚 ∗ 𝑎 = 752 𝑁               (3) 

𝐹𝑇 = 𝐹𝑟𝑟 + 𝐹𝑑 + 𝐹𝑎 = 871.3 𝑁               (4) 

𝑇 = 𝐹𝑇 ∗ 8 ∗ 0.0254 = 177 𝑁𝑚 (𝐻𝚤𝑧𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 𝐴𝑛𝚤𝑛𝑑𝑎)               (5) 

𝑇 = (𝐹𝑟𝑟 + 𝐹𝑑) ∗ 8 ∗ 0.0254 = 24.2 𝑁𝑚 (𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝐻𝚤𝑧)               (6) 

𝑃 = 𝑇 ∗ 𝑤 = 2 𝑘𝑊 (𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝐻𝚤𝑧)             (7) 

Yapılan hesaplamalar ve varsayımlar sonucunda tasarlanması gereken fırçasız doğru 

akım motorunun sahip olması gereken değerleri Tablo 3’ de verilmiştir. Tabloda verilen 

değerlere mümkün olan en yakın değerlerde tasarımların gerçeklenmesi 

sağlanacaktır.  

Tablo 3: Hesaplanan motor parametreleri. 

Tork (Nominal) Güç (Nominal) Devir (Nominal) 

24.2 Nm 2 kW 750 rpm 

 

4.4. Motor Boyutlandırma Hesaplamaları 

Elektromobil için tasarlanacak fırçasız doğru akım motorunun tasarım çalışmalarının 

öncesinde stator iç ve dış çap, stator iç ve dış çap, paket boyu gibi fiziksel ölçülerin 

belirlenmesi gerekmektedir. Fiziksel ölçülerin belirlenmesi ilk olarak motorun birim 

haciminden alınabilecek olan tork bir diğer ismiyle TRV değerinin hesaplanması 

gerekmektedir. Bu değer literatürden yapılan araştırmaya göre mıknatısların 
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yapıştırılarak kullanıldığı motorlar için genellikle 20 kNm/m3 olarak seçilmiştir. Denklem 

8 kullanarak hesaplamalar yapılmıştır. 

𝑇𝑅𝑉 =  
𝑇

𝜋𝐷2𝐿
4

=
22

𝜋𝐷2𝐿
4

= 20               𝐷2𝐿 ≅ 1.4 ∗ 10−3 𝑚3               (8) 

Motor çapının karesinin boyu ile çarpılması sonucunda elde edilen D2L değerinin 

hesaplanmasının ardından stator ve rotor gövdelerinin uzunluğu olan paket 

uzunluğunun (L) kutup adımına (𝜏𝑝) oranının (𝜆) hesaplanması gerekmektedir. Bu oran 

maliyeti minimumda tutmak için 1.5-2 arasında, yüksek verimlilik için 1.4-1.6 arasında, 

iyi bir güç faktörü sağlamak için 1-1.3 arasında ve genel olarak iyi bir tasarım elde 

etmek için 1-1.1 arasında seçilmelidir. Kutup adımı; motor dış çapı (D) ve kutup çifti 

sayısıyla (2p) hesaplanmaktadır. Denklem 9 kullanarak hesaplamalar yapılmıştır. 

𝜆 =
𝐿

𝜏𝑝
               𝜏𝑝 =

𝜋𝐷

2𝑝
               (9) 

Fırçasız doğru akım motorunda kutup çifti sayısının belirlenebilmesi için, statorun oluk 

sayısı (Ns) ile birlikte karar verilmelidir. Stator oluk sayısının seçiminde belirli olan bir 

kural olmamakla birlikte oluk sayısının seçiminin bazı avantaj ve dezantajları 

bulunmaktadır. Oluk sayısının yüksek seçilmesinin avantajları sırasıyla; düşük kaçak 

reaktans, düşük diş pulzasyon kaybı ve yüksek aşırı yük kapasitesi olarak sıralanabilir. 

Dezavantajları ise; maliyet artışı, mıknatıslanma akımı artışı, demir kaybı artışı, daha 

zayıf soğutma, sıcaklık artışı ve verim düşüşü olarak sıralanabilir. 

Bu tez çalışmasında motorun oluk sayısı (𝑁𝑠) 36 olarak, kutup çifti sayısı (2p) ise 32 

olarak seçilmiştir. Denklem 10 kullanarak hesaplamalar yapılmıştır. Bu durumda; 

𝜏𝑝 =
𝐿

𝜆
= 𝐿 (𝐾𝑢𝑡𝑢𝑝 𝐴𝑑𝚤𝑚𝚤)       𝐿 =

𝜋𝐷

2𝑝
=

𝜋𝐷

32
 (Paket Boyu)   

𝜋𝐷3

32
= 1.4 ∗ 10−3𝑚3      (10) 

D = 242.4mm (Stator Dış Çapı), L = 40mm (Paket Boyu) 

Motorun stator dış çapı, paket boyu, oluk ve kutup sayısı belirlendikten sonra sargı 

faktörü, oluk alanı ve sarım sayısı gibi parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Denklem 11 kullanarak hesaplamalar yapılmıştır. 

𝑘𝑤 = 𝑘𝑑 ∗ 𝑘𝑝               (11) 

Üç fazlı motorlarda balansın sağlanabilmesi için dağılma faktörü (𝑘𝑑)’ nin 1 olması 

gerekmektedir. Kirişleme faktörü (𝑘𝑑) ise aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Denklem 12-13 

kullanarak hesaplamalar yapılmıştır. 

 

𝑘𝑝 = cos (
𝑎

2
) = cos (

2𝜋

𝑁𝑠
−

2𝜋

2𝑝

2
) = 0.99 (𝐾𝑖𝑟𝑖ş𝑙𝑒𝑚𝑒 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü)             (12) 
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𝑘𝑤 = 1 ∗ 0.99 = 0.99 (𝑆𝑎𝑟𝑔𝚤 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü)              (13) 

Motorun boşta çalıştığı durumdaki devri, yük altındaki devrinin 1,25 katı olacağı 

varsayımında bulunarak motorun dönüş frekansı aşağıdaki Denklem 14 ile 

hesaplanabilir. 

𝑓 =
𝑝. 𝑛

60
=

1.25 ∗ 10 ∗ 750

60
= 156.25 𝐻𝑧 (𝐹𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠)              (14) 

Motor tasarım çalışması kapsamında karar verilen son tasarımın çalışma gerilimi 96V’ 

tur. Bu çalışma gerilimine göre faz başına gerilimin rms değeri aşağıdaki Denklem 15 

ile hesaplanabilir. 

𝑣𝑟𝑚𝑠 =
𝑉 − 𝑉𝑡𝑟𝑠

√3√2
= 38.37 𝑉 (𝐸𝑡𝑘𝑖𝑛 𝐺𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚)              (15) 

Kutup başına manyetik akı motorun stator ile rotoru arasındaki hava boşluğundaki 

manyetik akı yoğunluğu, kutup adımı, paket boyu kullanılarak aşağıdaki gibi 

hesaplanabilir. Hava boşluğundaki manyetik akı yoğunluğu 0.5-1 T arasında seçilebilir. 

Bu uygulama için ilk olarak 0.5 seçilmiş olup, hesaplamaların ilerleyen kısımlarında 

yenilenecektir. Bir önceki adımda hesaplanan rms gerilimi, sargı faktörü, frekans ve 

kutup başına manyetik akı kullanılarak faz başına sarım sayısı (𝑤𝑎) aşağıdaki gibi 

hesaplanabilir. Denklem 16-17 kullanarak hesaplamalar yapılmıştır. 

∅ =
2

𝜋
𝐵𝑔𝜏𝑝𝐿 =

2

𝜋
∗ 0.5 ∗

242.4𝜋

32
∗ 40 = 0.303. 10−3 𝑊𝑏 (𝐾𝑢𝑡𝑢𝑝 𝐵𝑎ş𝚤𝑛𝑎 𝐴𝑘𝚤)          (16) 

𝑤𝑎 =
𝐸

2𝜋

√2
𝑘𝑤𝑓∅

=
38.37

2𝜋

√2
∗ 0.99 ∗ 156.25 ∗ 0.303 ∗ 10−3

= 184.25 (𝐹𝑎𝑧 𝐵𝑎ş𝚤𝑛𝑎 𝑆𝑎𝑟𝚤𝑚)   (17) 

Faz başına sarım sayısı (𝑤𝑎), motor faz sayısı (m) kullanılarak toplam iletken sayısı 

aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Denklem 18-19 kullanarak hesaplamalar yapılmıştır. 

𝑧 = 2 ∗ 𝑚 ∗ 𝑤𝑎 = 1105.55 (𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 İ𝑙𝑒𝑡𝑘𝑒𝑛)             (18) 

𝑧0 =
𝑧

𝑁𝑠
= 30.70 ≅ 32 (Ç𝑖𝑓𝑡 𝑠𝑎𝑦𝚤 𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝚤 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑖𝑟)              (19) 

Sarım sayısının belirlenmesinin ardından, iletken kesidi ve oluk alanının belirlenmesi 

gerekmektedir. İletken kesidinin belirlenebilmesi için, armatür akım yoğunluğu için bir 

değer varsayımında bulunulmalıdır. Bu değer (Js) tam kapalı makineler için 1.-5 

A/mm2 arasında, hava soğutmalı 5-10 A/mm2, sıvı soğutmalı motorlarda 10-20 A/mm2 

arasında seçilebilir. Bu çalışma için 4.1 A/mm2 seçilmiştir. Denklem 20-21 kullanarak 

hesaplamalar yapılmıştır. 

𝑒𝑓𝑓 = %87 (𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚) 
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𝐼𝑓 =
𝑃

𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝑚 ∗ 𝑣𝑟𝑚𝑠
=

2000

0.87 ∗ 3 ∗ 38.37
= 20 𝐴 (𝐹𝑎𝑧 𝐴𝑘𝚤𝑚𝚤)             (20) 

𝑞𝑐𝑢 =
𝐼𝑓

𝐽
=

20

4.1
= 4.87 𝑚𝑚2 (İ𝑙𝑒𝑡𝑘𝑒𝑛 𝐾𝑒𝑠𝑖𝑑𝑖)             (21) 

Hesaplanan iletken kesidini sağlamak için eğer 1mm çapında emaye kaplı bakır teller 

kullanılırsa, 7 paralel iletken ile sargıların sarılması gerekmektedir. 

Elektromobil projesi için üretilecek olan motor el sarım yöntemiyle bobinaj işlemi 

yapılacaktır. Bu sebepten oluk doluluk oranı seri üretim motorlara göre daha yüksek 

olabilecektir. Bu sebepten bu motor tasarımı için %70 seçilmiştir. Denklem 22 

kullanarak hesaplamalar yapılmıştır. 

𝐴𝑠𝑙 =
𝑞𝑐𝑢 ∗ 14

0.70
= 100 𝑚𝑚2 (𝑂𝑙𝑢𝑘 𝐴𝑙𝑎𝑛𝚤)        𝜏0 =

𝜋𝐷

𝑁𝑠
= 21.15 𝑚𝑚 (𝑂𝑙𝑢𝑘 𝐴𝑑𝚤𝑚𝚤)       (22) 

Stator dişlerinde manyetik akı yoğunluğunun maksimum 2.3T değerinde olmasını 

sağlamak için gerekli olan diş genişliğinin hesaplanması gerekmektedir. 

Yönlendirilmemiş silisli saclarda laminasyonlar bulunmaktadır, bu laminasyonlardan 

dolayı sacların istifleme faktörü (𝑘𝑓𝑒) 0,95 olarak alınmıştır. Denklem 23-25 kullanarak 

hesaplamalar yapılmıştır. 

𝑏𝑑 =
𝜏0

𝑘𝑓𝑒𝐵𝑑
∗ 𝐵𝑔 =

21.15

0.95 ∗ 2
∗ 0.5 = 5.56 𝑚𝑚 (𝐷𝑖ş 𝐺𝑒𝑛𝑖ş𝑙𝑖ğ𝑖)             (23) 

𝑏𝑜 = 𝜏𝑜 − 𝑏𝑑 = 15.58 𝑚𝑚 (𝑂𝑙𝑢𝑘 Ü𝑠𝑡 𝐺𝑒𝑛𝑖ş𝑙𝑖ğ𝑖)              (24) 

ℎ𝑜 =
𝐴𝑠𝑙

𝑏𝑜
=

100

15.58
= 6.41 𝑚𝑚              (25) 

Statorun boyunduruk kısmı yüksekliği için manyetik alan yoğunluğu 1T olarak 

seçilerek, boyunduruk yüksekliği aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Denklem 26-27 

kullanarak hesaplamalar yapılmıştır. 

ℎ𝑏 =
𝜏𝑝

2 ∗ 𝑘𝑓𝑒 ∗ 𝐵𝑏
∗ 𝐵𝑔 =

23.79 ∗ 0.5

2 ∗ 0.95 ∗ 1
= 6.26 𝑚𝑚 (𝐵𝑜𝑦𝑢𝑛𝑑𝑢𝑟𝑢𝑘 𝑌ü𝑘𝑠𝑒𝑘𝑙𝑖ğ𝑖)          (26) 

𝐷𝑖 = 𝐷 − 2ℎ𝑜 − 2ℎ𝑏 = 217.08 𝑚𝑚 (𝑆𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟 İç Ç𝑎𝑝𝚤)          (27) 

Stator kısmının boyutlandırılmasının ardından rotor kısmının boyutlandırma 

hesaplarının yapılması gerekmektedir. İlk olarak stator ile rotor arasındaki hava 

aralığının yüksekliğine karar verilmesi gerekmektedir. Bu aralık aşağıdaki Denklem 28 

ile hesaplanabilir. 

𝛿 = 0.26 + 2√𝐷 ∗ 𝐿 = 0.26 + 2√242.4 ∗ 40 = 0.4 𝑚𝑚 (𝐻𝑎𝑣𝑎 𝐴𝑟𝑎𝑙𝚤ğ𝚤)             (28) 
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Hesaplanan hava aralığı miktarı çok küçük olduğundan ve imalattaki çıkabilecek olan 

tolerans hatalarından dolayı bu değer 1 mm olarak seçilmiştir. Rotorun dış çapının 

hesaplanabilmesi için aynı zamanda kullanılacak olan mıknatıs kalınlığının da 

belirlenmesi gerekmektedir. Mıknatıs kalınlığı, stator ile rotor arasındaki hava 

aralığının 10 katına kadar seçilebilmektedir. Motor çok yüksek güçlü olmadığından 

dolayı bu uygulama için 𝑑𝑚𝑎𝑔= 2.8mm olarak seçilmiştir. Denklem 29-30 kullanarak 

hesaplamalar yapılmıştır. 

ℎ𝑟𝑏 =
𝜏𝑝

2 ∗ 𝑘𝑓𝑒 ∗ 𝐵𝑟𝑏
∗ 𝐵𝑔 = 5 𝑚𝑚 (𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐵𝑜𝑦𝑢𝑛𝑑𝑢𝑟𝑢𝑘 𝑌ü𝑘𝑠𝑒𝑘𝑙𝑖ğ𝑖)             (29) 

𝐷𝑜 = 𝐷𝑖 + 2𝑑𝑚𝑎𝑔 + 2ℎ𝑟𝑏 = 260 𝑚𝑚 (𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐷𝚤ş Ç𝑎𝑝𝚤)            (30) 

Bu başlık altında anlatılan denklemler kullanılarak, bir sonraki başlıkta ANSYS 

Electronics Desktop yazılımının RmXprt ve Maxwell modülleri vasıtasıyla ilk olarak 

analitik hesaplamalar yapılmış ardından sonlu elemanlar analizine tabii tutulmuştur.  

4.5. Analitik Motor Hesaplamaları ve Sonlu Eleman Analizleri 

Yapılan motor boyutlandırma hesaplamalarına göre fırçasız doğru akım motorunun 

tasarım ve analitik hesaplamaları ANSYS Electronics Desktop yazılımının RmXprt 

modülünde yapılmıştır. Analitik olarak yapılan hesaplamalar ve tasarımlar yine aynı 

yazılımın Maxwell modülünde sonlu eleman analizlerine tabii tutulmuştur. Dökümanın 

bu kısmında RmXprt modülündeki tanımlamalar ve hesaplama sonuçları ardından 

sonlu eleman analiz sonuçları verilmiştir.  

ANSYS Maxwell – RMxprt analitik hesaplama modülünde, hesaplama başlangıcı için 

ilk olarak makine tipinin, kutup sayısının, rotor pozisyonunun, referans devir hızının, 

kontrol tipinin ve devre tipinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu parametrelerin 

belirlendiği ekran alıntısı Şekil 6’da verilmiş, bu değerlerin seçilme nedeni aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

Şekil 6: RmXprt temel makine bilgileri. 

Makine tipi: Bu raporun daha önceki kısımlarında da belirtildiği üzere, yüksek güç, 

verimlilik, düşük hacim gibi avantajlarından dolayı fırçasız doğru akım motoru tercih 

edilmiştir. 
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Kutup sayısı: Dış rotorlu bir fırçasız doğru akım motorunda mıknatıs sayısının fazla 

olması kırılgan olan neodmiyum mıknatısların herhangi bir hasara uğramadan 

montajını kolaylaştırmaktadır. Boyutlandırma hesabında yapılan hesaplamalar ve 

imalat kolaylığı sağlamak amacıyla kutup çifti sayısı (2p) 16, kutup sayısı (p) 32 olarak 

seçilmiştir.  

Rotor pozisyonu: Elektromobil uygulamalarında hub motor bir diğer adıyla tekerlek içi 

motorların kullanılması herhangi bir aktarma organının kullanılmamasını sağlamakta 

böylelikle sistem verimliliğini arttırmaktadır. Bu sebepten dolayı dış rotorlu bir fırçasız 

doğru akım motorunun tasarlanmasına karar verilmiştir.  

Referans devir sayısı: Bu raporun daha önceki kısımlarında da anlatıldığı üzere, 

yaklaşık 750 rpm’ lik bir devir hızına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Kontrol tipi: Elektrikli araç uygulaması olduğundan dolayı DC kontrol tipi tercih 

edilmiştir. 

Devre tipi: RMxprt modülünün bu kısmı, motorun sargılarının yıldız veya üçgen 

bağlanacağının açıklandığı kısımdır. Motorun kalkış anındaki akım değerinin daha 

düşük olmasını sağlayacağından dolayı üçgen devre tipi tercih edilmiştir. 

Sürtünme kaybı ve sarım kaybı motor tasarımının bu kısmında ihmal edilmiştir. Bu 

sebepten değerler 0 W olarak belirlenmiştir. 

Temel makine bilgilerinin tanımlanmasının ardından, motorun stator kısmının 

bilgilerinin belirlenip tanımlanması gerekmektedir. Bu parametrelerin belirlendiği ekran 

alıntısı Şekil 7’de verilmiş, bu değerlerin seçilme nedeni aşağıda açıklanmıştır. 

 

Şekil 7: RmXprt stator bilgileri. 

Stator dış çap: Motorun tasarımında minimum hacim kaplayacak bir tasarım odaklı 

çalışma yapılmıştır. Dış çap ilk olarak 300 mm’ den başlamış ve istenilen değerleri 

(güç, tork, verim vb.) sağlayabilecek minimum stator çapı 242.4 mm olarak 

belirlenmiştir. 

Stator iç çap: Stator dişleri üzerindeki akı yoğunluğunun optimum seviyede kalmasını 

sağlayabilecek, demir kayıplarının minimumda kalmasını sağlayabilecek ve istenilen 

değerleri (güç, tork, verim vb.) sağlayabilecek minimum stator iç çapı 187.5 mm olarak 

belirlenmiştir. 
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Paket Boyu: Stator ve dolayısıyla motor uzunluğunun değişimi, motorun tork ve devir 

hızı değerlerini etkilemektedir. İstenilen değerlerin sağlanabileceği minimum uzunluk 

değeri 40mm olarak belirlenmiştir. 

İstifleme faktörü: Makine stator gövdeleri silisli sacların kesilip birleştirilmesiyle veya 

nüvelerin birleştirilmesiyle oluşturulmaktadırlar. Silisli saclar panç, res, lazer kesim, su 

jeti gibi birçok farklı imalat yöntemiyle kesilebilmektedir. Kesilen bu sacların 

birleştirilmesi esnasında elde edilecek tasarıma yakınsamaya istifleme faktörü 

(stacking factor) denilmektedir. Proje dâhilinde imal edilecek olan motorun stator 

saclarında 0.95’ lik bir oranla istifleme yapılabileceği öngörülmüştür. 

Kullanılan sac tipi: Yüksek verim ihtiyacı olan uygulamalara yönelik motor 

üretimlerinde, çok ince (0.1 mm’ ye kadar) silisyum alaşımı ile üretilmiş 

yönlendirilmemiş saclar kullanılmaktadır. Bu projede yüksek verim ihtiyacı 

bulunduğundan dolayı ülkemizde üretilen M350-50 modeldeki silisyum alaşımlı saclar 

kullanılmıştır. Bunun nedeni silisyumun yapıdaki manyetik kayıpları mükemmel 

düzeyde azaltmasıdır. Ayrıca fuko-histerisiz kayıpları da silisyum alaşımlı 

malzemelerin kullanımıyla önemli ölçüde azaltılmaktadı [4]. Sacın teknik özelliklerine 

bakıldığında RmXprt kütüphanesinde bulunan ve bu saca en yakın özellik gösteren 

sac tercih edilmiştir. 

Oluk sayısı: Motor imalat maliyetini düşürebilmek amacıyla, mıknatıs sayısı az olacak 

şekilde seçilmiştir. Kutup sayısına karar verdikten sonra, oluk sayısı bu kutup sayısına 

bağlı olarak seçilmek durumundadır. Oluk sayısı/kutup sayısının belirli değerlerde 

olması motorun dönüş hareketinin sağlanmasından dolayı önem arz etmektedir. 

Yapılan denemeler sonucunda oluk sayısının 36 olmasına karar verilmiştir. 

Oluk Tipi: ANSYS RmXprt modülü motor tasarımı için belirli oluk tipleri seçeneği 

sunmaktadır. Bu seçeneklerin dışında farklı tipte oluk oluşturma imkânı da 

sağlamaktadır. Doluluk oranının daha az olabilmesi, oluklar arasındaki bağlantıyı 

sağlayan diş kısımlarındaki akı yoğunluğunun fazla olmaması dolayısıyla motorun 

uygun sıcaklık seviyelerinde kalmasını sağlamak için uygun bir oluk tipi geliştirilmiş, 

iterasyonlar sonucunda elde edilen oluk tipi Şekil 8’de verilmiştir. 

 

Şekil 8: Oluk tipi. 

Oluk Eğimi: Oluk eğimi vermek, elektrik makinelerinde tutma torkunun azaltılmasına 

fayda sağlamaktadır. Seri üretim elektrik motorlarında bu eğimi verebilmek kolay 
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olmasına rağmen, prototip imalat yapılacak motorlarda (özellikle silikon sac kullanılan) 

bu eğimi vermek zor bir durumdur. Bu sebepten bu projede 0 olarak belirlenmiştir. Oluk 

eğimi verilmiş bir motor statoruna ait görsel Şekil 9’da verilmiştir. 

 

Şekil 9: Oluk eğimi verilmiş stator gövdesi. 

Stator kısmının bilgilerinin tanımlanmasının ardından, motorun sarım bilgilerinin 

belirlenip tanımlanması gerekmektedir. Bu parametrelerin belirlendiği ekran alıntısı 

Şekil 10’da verilmiş, bu değerlerin seçilme nedeni aşağıda açıklanmıştır. 

 

Şekil 10: RmXprt sarım bilgileri. 

Sarım katman sayısı: Yapılan literatür araştırması ve hesaplamalar sonucunda, birkaç 

kW güç değeri üzerindeki motorlarda çift katman sarımlar yapmanın daha avantajlı 

olacağına karar verilmiştir. RMxprt üzerinde yapılan analitik hesaplamalar sonucunda 

da bu karar kanıtlanmıştır. 

Sarım tipi: Elektrik makinelerideki stator kısmında iki farklı sarım tipi bulunmaktadır; 

Whole coiled ve half coiled olarak adlandırılmaktadır. Half coiled sarım tipinde, kutup 

sayısının yarısı her faz için kullanılan bobin sayısıyla aynıdır. Bu iki sarım tipi Şekil 

11’de verilmiştir. 
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Şekil 11: Whole ve Half coil sarım tipleri. 

Paralel sayısı: Makinelerde slot sayısına göre belirlenmiş bobinlerin paralellenmesi 

işlemidir. 

Oluktaki iletken sayısı: Stator gövdesinde bulunan slotlar arasındaki diş kısımlarına 

yapılan sarım sayısının iki katıdır. Bir diğer açıklamayla; oluk içerisindeki iletken kablo 

kesit sayısıdır. Slottaki iletken sayısının açıklaması Şekil 12’de verilmiştir. Bu değer, 

projede ihtiyaç duyulan motor parametrelerini sağlayacak şekilde seçilmiştir. 

 

Şekil 12: Oluktaki iletken sayısı açıklaması. 

Bobin boşluğu: Stator gövdesine sarım işlemi yapılırken, sarıma başlanan fazın ilk dişi 

sonrasında geçeceği diş arasındaki diş sayısıdır. 

Sarım teli adedi: Stator gövdesine sarım işlemi yapılırken, kullanılacak olan tel 

sayısıdır. Bu değer 0 olarak bırakıldığında, RMxprt kendisi bir değer hesaplamaktadır. 

Projede kullanılacak olan motor için bu değer 1 olarak belirlenmiştir. 

Sarım teli emaye kalınlığı: Sarım işleminde kullanılacak tel üzerindeki izolasyon 

kısmının kalınlığını ifade etmektedir. Bu değer 0 olarak bırakıldığında, RMxprt kendisi 

bir değer hesaplamaktadır. 

Sarım teli çapı: Sarım işleminde kullanılacak telin kalınlığı bir diğer adıyla çapıdır. Bu 

değer 0 olarak bırakıldığında, RMxprt kendisi bir değer hesaplamaktadır. 

Motor sarım bilgilerinin tanımlanmasının ardından, motorun rotor bilgilerinin belirlenip 

tanımlanması gerekmektedir. Bu parametrelerin belirlendiği ekran alıntısı Şekil 13‘de 

verilmiş, bu değerlerin seçilme nedeni aşağıda açıklanmıştır. 
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Şekil 13: RmXprt rotor bilgileri. 

Rotor dış çapı: Motorun stator dış çapına göre belirlenmesi gereken bir değerdir. Stator 

dış çapı ile rotor iç çapı arasındaki hava boşluğu (airgap) ne kadar küçük olursa, 

kaybedilecek olan akı yoğunluğu o kadar küçük olacaktır böylelikle motorun verimi 

yüksek olacaktır. 

Rotor iç çapı: Rotor kısmında bulunan mıknatısların monte edileceği gövdenin iç 

çapıdır. Bu değerin değişimi motorun manyetik özelliklerini etkilememektedir. 

Paket boyu: Motorun rotor ve statorunun uzunluğudur. Projede ihtiyaç duyulan tork, 

güç, devir hızı parametrelerini sağlayabilecek olan uzunluk değeri 40mm olarak 

belirlenmiştir. 

Çelik tipi: Motorun sabit mıknatıslarının üzerine monte edildiği rotor kısmının gövde 

malzemesidir. Projede imal edilecek motorda 1010 kalite çelik kullanılması 

planlanmaktadır. 

İstifleme faktörü: Statorda kullanılan silikon saclar gibi motorun rotor kısmı da silikon 

sacların birleştirilmesiyle elde edilebilir. Projede imalat kolaylığı sağlaması, maliyetinin 

daha düşük olmasından dolayı, kütük malzemeden talaş kaldırma yöntemiyle imal 

edilecek olan bir rotor gövdesi kullanılacaktır. Kütük malzemeden imal edileceğinden 

dolayı istifleme faktörü rotor gövdesi için 1 olarak alınmıştır. 

Kutup tipi: Raporun daha önceki kısımlarında anlatılan fırçasız makine tiplerindeki, 

yüzey mıknatıs makine tipindeki gibi bir mıknatıs tipi kullanılmasına karar verilmiştir. 

Bu tipteki mıknatısların ekstradan imalat maliyeti olmasına rağmen, daha kararlı 

yapıda bir motor imalatı yapılabilmesini sağlamaktadırlar. RmXprt modülünde seçilen 

mıknatıs tipi Şekil 14’te verilmiştir. 

 

Şekil 14: Seçilen kutup tipi. 
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Motorun rotor bilgilerinin tanımlanmasının ardından, mıknatıs bilgilerinin belirlenip 

tanımlanması gerekmektedir. Bu parametrelerin belirlendiği ekran alıntısı Şekil 15’te 

verilmiş, bu değerlerin seçilme nedeni aşağıda açıklanmıştır. 

 

Şekil 15: RmXprt mıknatıs bilgileri. 

Sıkışıklık oranı: Motorun rotor gövdesi üzerine epoksi bazlı yapıştırıcılar kullanılarak 

monte edilecek olan mıknatısların aralarında boşluk olmadan monte edilmesi 

imkânsıza yakın bir durumdur. Bu sebepten dolayı, proje ekibinin daha önceki 

tecrübelerine ve literatür araştırmalarına göre bu değer 0,95 olarak belirlenmiştir. Bu 

değerin farklı seçildiği durumdaki rotor gövdesi görünümündeki fark Şekil 16’da 

verilmiştir. 

 

Şekil 16: Mıknatıs sıkışıklık oranı farklılığı. 

Öteleme mesafesi: Motorda kullanılacak olan mıknatısların rotor gövdesine olan 

öteleme mesafesidir. Projede rotor gövdesi üzerine monte edileceklerinde dolayı 0 

olarak belirlenmiştir. 

Mıknatıs tipi: Motorda kullanılacak olan mıknatısların malzeme bilgilerinin belirlendiği 

seçenektir. Alnico, ferit, neodmiyum gibi malzemeler kütüphaneden seçilebildiği gibi 

ayrıca malzeme özellikleri tanıtılarak da seçim yapılabilmektedir. Önceki projeleri için 

tasarlayıp imal ettirilen neodmiyum mıknatısların teknik özellikleri kullanılarak 

tanımlama yapılmıştır. Bu belirlenen değerler Şekil 17’de verilmiştir. 
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Şekil 17: Tanımlanan mıknatıs parametreleri. 

Mıknatıs kalınlığı: Motorda kullanılacak olan mıknatısların kalınlıkları; projede ihtiyaç 

duyulan tork, güç değerlerini sağlayabilecek şekilde çeşitli denemeler sonucunda 

2.8mm olarak belirlenmiştir. Beklenen değerlere en yakın performans değerleri 2.8mm 

kalınlıkta elde edilmiştir. 

ANSYS Maxwell RMxprt modülündeki analitik hesaplamalar için bir fırçasız doğru akım 

motorunda tanımlanması gereken bütün bilgiler yukarı anlatılmıştır. Bu tanımlamaların 

hepsi yapıldıktan sonra, yapılacak olan analitik hesabın koşullarının belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu koşullara ait görsel Şekil 18’de verilmiştir. 

 

Şekil 18: Analitik hesap koşulları. 

Yük tipi: Sabit güç, sabit hız, sabit tork, lineer tork gibi yük tiplerinin seçildiği kısımdır. 

Proje için “Sabit güç” olarak analitik hesaplama yapılmıştır. Hesaplama sonuçları 

aşağıda paylaşılmıştır. 

Güç: Raporun önceki kısımlarında bahsedilen tork-güç hesaplamalarında elde edilmiş 

olan güç değeri 2kW olduğu için tasarımın 2kW güç altındaki analitik hesaplamaları 

yapılmıştır.  

Çalışma gerilimi: Piyasadaki hafif elektrikli otomobillerde kullanılan fırçasız doğru akım 

motorları incelendiğinde, genellikle 48V, 72V ve 96V çalışma gerilimli motorların 

olduğu görülmüştür. Tehlikeli alt sınır gerilimi olan 100V’ un altında kalmak 

amaçlandığı ve elektrik tesisatındaki kablo çaplarının düşürülebilmesi için 96V çalışma 
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geriliminin uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu denli yüksek gerilimde çalışmak, 

sistemin çekeceği akım değerinin düşük olmasına böylelikle kablolar vasıtasıyla 

oluşacak olan enerji kaybının minimum da olabilmesini sağlamaktadır.  

Devir hızı: Raporun önceki kısımlarında bahsedilen tork-güç hesaplamalarında elde 

edilmiş olan deviri hızı değeri 750 rpm olduğu için tasarımın 750 rpm güç altındaki 

analitik hesaplamaları yapılmıştır. 

Çalışma sıcaklığı: Motorun çalışma sıcaklığı, motor içerisinde kullanılacak olan 

malzemelerin hızlı yaşlanmasını sağlayacağından dolayı düşük sıcaklıklarda 

çalışılması gerekmektedir. Kullanılacak olan mıknatısın kalite seviyesi de 

düşünüldüğünde 75 oC olarak belirlenmiştir. 

Bütün tanımlamalar yapıldıktan ve analitik hesaplama koşulları belirlendikten sonra 96 

V çalışma gerilimi için tasarlanan motorun görseli Şekil 19’da verilmiştir. 

 

Şekil 19: Motor tasarım görseli. 

4.5.1. Analitik Hesap Sonuçları 

Tanımlamaları ve tasarımı yapılan motor, ANSYS RMxprt modülüyle “Sabit Güç” yük 

tipinde hesaplamaya tabi tutulmuştur. Yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen 

bilgiler ve grafikler aşağıda Tablo 4, Şekil 20-22 olarak verilmiştir. 

 

Tablo 4: Sabit güç hesaplama sonuçları. 

Giriş Gücü (W) 2240 W 

Kaybedilen Güç (W) 243 W 

Verim (%) %90 
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Devir Hızı (rpm) 710 rpm 

Tork (Nm) 26.8 Nm 

 

Şekil 20: Sabit güçte devir - verimlilik grafiği. 

 

Şekil 21: Sabit güçte devir-güç grafiği. 

 

Şekil 22: Sabit güçte devir-tork grafiği. 

ANSYS Electronics Dekstop yazılımının RmXprt modülü vasıtasıyla yapılan analitik 

hesaplama sonuçlarındaki grafik ve değerlere göre motor tasarımı ihtiyaç duyulan tork-

güç ve hız değerlerini karşılamaktadır. Motor tasarımının tamamen tutarlı olup 
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olmadığını anlayabilmek için analitik hesap sonrasında aynı yazılımın Maxwell modülü 

kullanılarak sonlu eleman analizlerinin de ayrıca yapılması gerekmektedir. Sonlu 

eleman analizleriyle, motorda oluşan manyetik akı çizgileri, manyetik akı yoğunlukları, 

manyetik alan vektörleri ve dönüş esnasındaki tork-zaman grafikleri incelenecektir.  

4.5.2. Sonlu  Elemanlar Analizi Sonuçları 

Fırçasız doğru akım motorunun analitik hesaplamaları sonrasında, ANSYS Electronics 

Desktop yazılımının Maxwell modülü kullanılarak sürekli rejim analizinde oluşan 

manyetik akı çizgileri, manyetik alan yoğunlukları ve manyetik alan vektörleri bu başlık 

altında paylaşılmıştır.  

 

Şekil 23: Sürekli rejim analizi manyetik akı çizgileri. 

ANSYS Maxwell modülünde, 2B olarak yapılan analizler sonucunda elde edilen Şekil 

23’te verilen manyetik akı çizgileri incelendiğinde çizgilerin dağılımı arasında büyük bir 

homojenlik bulunmaktadır.  

 

Şekil 24: Sürekli rejim analizi manyetik alan vektörleri. 

ANSYS Maxwell modülünde, 2B olarak yapılan analizler sonucunda, Şekil 24’te verilen 

manyetik alan vektörleri incelendiğinde, motor tasarımındaki vektör yoğunluklarının ve 

yönlerinin motor kullanımı için uygun olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 25: Sürekli rejim analizi manyetik alan yoğunlukları. 

ANSYS Maxwell 2B olarak yapılan analizler sonucunda, Şekil 25’te verilen manyetik 

alan yoğunlukları incelendiğinde, motor tasarımındaki B değeri 2.3T’nın altındadır. Bu 

durum stator gövdesinde kullanılan yönlendirilmemiş silisli sacların dirsek noktası 

altında kalacağını göstermekte ve demir kayıplarının göze alınabilecek bir seviyede 

olacağını belirtmektedir. 

 

Şekil 26: Geçici rejim analizinde tork-zaman grafiği. 

Fırçasız doğru akım motorunun sonlu eleman analizinde termal analiz öncesinde 

incelenmesi gereken son grafik tork-zaman grafiğidir. Şekil 26’da verilen tork-zaman 

grafiğinden de anlaşıldığı üzere ihtiyaç duyulan torkun daha fazlasını bu motor tasarımı 

sağlayabilmektedir. Grafikteki dalgalanmalara bakılarak %15’ lik bir tork 

dalgalanmasının olduğu görülmektedir, bu durum bir sonraki geliştirilecek olan motor 

tasarımında giderilecektir. Prototip olarak imal edilen motor tasarımındaki tork 

dalgalanması motor sürücüdeki sürüş algoritmalarıyla giderilebileceği 

öngörülmektedir.  

4.6. Mekanik Tasarım ve Sonlu Eleman Analizleri  

ANSYS Electronics Desktop yazılımının RmXprt modülünde tasarımları ve analitik 

hesaplamaları yapılan ardından Maxwell modülünde sonlu eleman analizleri yapılan 
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motor tasarımı, Maxwell modülü kullanılarak bilgisayar destekli tasarım programı olan 

SolidWorks’ te kullanılmak üzere dışa aktarılmıştır. Maxwell modülünden dışa aktarılan 

geometriler 2B olarak stator gövdesi, rotor gövdesi, mıknatıs kesitlerinden 

oluşmaktadır. Dışa aktarılmış olan geometrinin SolidWorks yazılımında açılmış hali 

Şekil 27’ de verilmiştir.  

 

Şekil 27: Dışa aktarılmış motor kesidi. 

4.6.1. Stator Modellemesi 

Tasarlanan dış rotorlu fırçasız doğru akım motorunun stator kısmı, 0.95 istifleme 

faktörüyle 0.3mm kalınlığındaki yönlendirilmemiş silikon saclar kullanılarak imal 

edilecektir. Üretilecek olan stator gövdesinin sabitlenebilmesi ve bobinaj işleminin 

yapılabilmesi amacıyla dışa aktarılan geometri üzerine montaj ve birleştirme delikleri 

delinmiştir. Bu delikler ilk olarak bobinaj yapmadan önce silikon sacların bir arada 

tutulmasını sağlayacak, ardından motorun montajı aşamasında kullanılacaktır. Yapılan 

stator tasarımına ait görsel Şekil 28’de verilmiştir.  

 

Şekil 28: Stator tasarımı. 

Motor dış rotorlu bir yapıda olduğundan dolayı, motor mili ve stator gövdesi aynı parça 

üzerinde sabitlenmelidir. Bu sebepten motor milinin sabitlendiği, motorun 

pozisyonunun algılanabilmesi için kullanılan hall effect sensörlerin monte edildiği ve 

stator gövdesini tutan T6 ısıl işlem uygulanmış AL 6082 malzemeden imal edilecek bir 

stator tutucu parça tasarlanmıştır. Tasarlanmış olan bu parçanın tasarımına ait görsel 

Şekil 29’da verilmiştir.  
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Şekil 29: Mil ve stator tutucu parça. 

4.6.2. Rotor Modellemesi 

ANSYS electronics desktop yazılımda tanımlandığı gibi, dış rotorlu fırçasız doğru akım 

motorunun sabit mıknatıslarının bulunduğu rotor gövdesi 1060 kalite paslanmaz 

çelikten 5mm et kalınlığı olacak şekilde imal edilecektir. Tasarımda belirlendiği üzere 

paket boyu 40mm olduğundan dolayı birebir mıknatısların genişliğinde olması istendiği 

için 40.5mm uzunluğunda alın tornalama kullanılarak et kalınlığı 20mm olan 

paslanmaz çelik borudan imal edilecektir. Maliyetin ve ağırlığın düşürülmesi amacıyla 

rotor gövdesi ön tarafından (jantın monte edileceği yüzey) T6 ısıl işlem uygulanmış AL 

7075 malzemeden imal edilecek olan bir gövdeye bağlanacaktır. Mıknatısların epoksi 

bazlı yapıştırıcı kullanılarak monte edileceği rotor gövdesi tasarımı Şekil 30’da  

verilmiştir.  

 

 

Şekil 30: Rotor gövdesi tasarımı. 

Rotor gövdesinin üzerine monte edildiği, motorun pozisyonunu algılamamızı sağlayan 

ring mıknatıs, motor mili üzerinden yataklanan motor göbeği ve jantın sabitlenmesini 

sağlayan alüminyum gövdenin tasarımına ait görsel Şekil 31’de verilmiştir.  



 
30 

 

 

Şekil 31: Rotor alüminyum gövde. 

Fırçasız doğru akım motorlarının pozisyon kontrolünde genellikle sabit mıknatısların 

karşılarına gelecek şekilde hall effect sensörler kullanılmaktadır. Günümüzdeki 

uygulamaların çoğunda hall effect sensörler stator gövdesindeki dişler veya oluklar 

içerisine sabitlenerek kullanılmaktadır. Bu durum stator dişlerinin üzerindeki manyetik 

alan yoğunluklarının değişimine neden olabileceği için bu motor projesinde tercih 

edilmemiştir. Fırçasız doğru akım motoru 32 kutup (p), 16 kutup çiftinden oluşmaktadır. 

Rotor gövdesi üzerine sabitlenecek olan neodmiyum mıknatısların kutup yerleşimlerine 

ait görsel Şekil 32’de verilmiştir. Bu motor tasarımında, rotor gövdesi üzerindeki 

mıknatısların kutup yerleşimleriyle aynı olacak şekilde bir ring mıknatıs tasarımı 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 32: Mıknatıs yerleşimleri. 

4.6.3. Motor Mili Modellemesi 

Tasarlanan motorun dış rotorlu olmasından dolayı motor mili statorla aynı bağlantı 

noktasında sabit olacaktır. Geleneksel elektrik motorlarına göre farkı motor mili yerine 

dış gövdenin hareketli olmasıdır. Bu sebepten dolayı motorun içerisinde stator tutucu 

parçaya sabitlenen 630 kalite paslanmaz çelikten işlenecek bir mil bulunacaktır. Bu mil 

iki noktadan sabit bilyalı rulmanlar kullanılarak bir sonraki başlıkta anlatılacak olan 

motor göbeği üzerine yataklanacaktır. İki sabit rulman arasındaki mesafe rotor 

gövdesinin ortasına gelecek şekilde ayarlanmıştır.  

Motor milinin minimum çap belirlemesi için aşağıda sıralanmış olan hesaplamalar 

denklem 31-32 ile yapılmıştır.  

𝑃 = 2𝑘𝑊, 𝑛 = 750
𝑑

𝑑𝑘
                𝑀𝑑 =

3000 ∗ 𝑃

𝜋 ∗ 𝑛
=

3000 ∗ 2000

𝜋 ∗ 750
= 2547,7 𝑁𝑚𝑚         (31) 
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𝜏𝑏 =
𝑀𝑑

𝑊𝑏
                  𝑑𝑚𝑖𝑛 = √

16 ∗ 𝑀𝑑

𝜋 ∗ 𝜏𝑏

3

              (32) 

Kullanılan mil malzemesinin emniyetli burulma gerilmesine göre, emniyet faktörü s≈2 

olarak alınıp hesaplandığında minimum mil çapı değeri 25 mm seçilmiştir. Motor milinin 

kesit tasarımına ait görsel Şekil 33’de verilmiştir.  

 

Şekil 33: Motor mili kesidi. 

Motor milinin olması gereken minimum çapının belirlenmesinin ardından, motor 

göbeğinin yataklanması için kullanılacak olan sabit bilyalı rulmanların ömür hesabı 

yapılmıştır. Rulman ömrü yapılırken, FAG 6005 rulmanların kullanılacağı öngörülerek 

denklem 33 ile hesaplanmıştır.  

𝐿ℎ =
106

60 ∗ 𝑛
∗ (

𝐶

𝐹
)

𝑝

=
106

60 ∗ 750
∗ (

10700

1200
)

3

= 15000 𝑆𝑎𝑎𝑡               (33) 

4.6.4. Motor Göbeği Modellemesi 

Dış rotorlu fırçasız doğru akım motorunun stator sacları alüminyum malzemeden 

işlenmiş bir tutucu parça kullanılarak motor mili ile bağlantısı sağlanmıştır. Kullanılan 

motor mili iki noktadan sabit bilyalı rulmanlar kullanılarak motor göbeği üzerine 

yataklanmıştır. Motor göbeği iki sabit bilyalı rulman arasındaki mesafe 73mm olacak 

şekilde tasarlanmıştır. Motorun rotor ve stator kısımlarının rulman değişim 

zamanlarında yataklara zarar vermeden ve boşluğun yeteri kadar az olmasının 

sağlanması amacıyla göbekteki rulmanlar için H7-k6 tolerans kullanılmıştır. Böylelikle 

motorun montajı aşamasında ve ilerleyen zamanlarda rulman değişimlerinde, 

alüminyumdan işlenecek olan rulman yataklarına herhangi bir zarar gelmeden motor 

sökülmesi ve takılması işlemi gerçekleştirilebilecektir. Motor göbeği T6 ısıl işlem 

uygulanmış 6082 serisindeki alüminyum malzemeden talaş kaldırma yöntemiyle imal 

edilmiştir. Talaş kaldırma yöntemiyle imal edilen parçaların teknik resimleri bu 

dökümanın ekler kısmında verilmiştir. Ayrıca tasarlanmış olan motor göbeğinin kesit 

ve görseli Şekil 34’te verilmiştir.  
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Şekil 34: Motor göbeği tasarımı. 

4.6.5 Motor Montajı Adımlarının Belirlenmesi 

Tasarlanan motordaki manyetik tasarımın önemi kadar, hızlı bir şekilde jant-tekerlek 

değişiminin sağlanabilmesi ve mümkün olan en hafif tasarımın gerçeklemesi de büyük 

önem arz etmektedir.  

Önceki paragrafta sayılan gerekliliklerin sağlanması amacıyla, tasarlanan dış rotorlu 

fırçasız doğru akım motorunda kullanılan malzemelerin büyük bir oranı hafiflik 

sağlaması amacıyla Alüminyum malzeme seçilmiştir. Motor da kullanılan hareketli 

parçalarda oluşabilecek olan salgı durumlarının önüne geçilebilmesi için herhangi bir 

şekilde segman kanalı, kama kanalı, eksenel kayık pim bağlantıları gibi bağlantı 

elemanları kullanılmamıştır. Böylelikle mümkün olduğunca en az salgıya sahip bir 

motorun üretilmesi amaçlanmıştır. Bu durum motordan kaynaklanan araç üzerine 

gelen titreşimlerin oluşmamasını sağlayacak, motorun ömrünü ve verimini arttıracaktır. 

Bu sebeplerden dolayı motorun montaj aşamasında sadece 10.9 kalitede paslanmaz 

çelik civatalar kullanılmıştır.  

Motor montajı toplamda 5 adımdan oluşmaktadır.  

1.Adım: Rotor mıknatıslarının sabitleneceği rotor gövdesi ve alüminyum rotor gövdesi 

gövde kenarlarında 8 adet bulunan M3 civatalar kullanılarak sabitlenmiştir. Şekil 35’te 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 35: Motor montajı birinci adım. 
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2.Adım: Bobinaj işlemi tamamlanmış olan stator sacları, 6 adet M6 cıvata ve 6 adet 

Ø4mm pimler kullanılarak alüminyum stator gövdesine sabitlenmiştir. Şekil 36’da 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 36: Motor montajı ikinci adım. 

3.Adım: Stator saclarının alüminyum stator gövdesine monte edilmesinden sonra, 

motor mili 6 adet M6 bombebaş cıvata kullanılarak bir önceki adımda elde edilen gövde 

üzerine monte edilmiştir. Şekil 37’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 37: Motor montajı üçüncü adım. 

4.Adım: Motor mili, stator sacları, hall effect kartı, alüminyum stator gövdesinin 

montajlanmış hali bir önceki adımda elde edilmiştir. Bu adımda montaj aşamalarının 

ilk adımında tamamlanmış olan rotor gövdesine motor göbeği monte edilmiştir. Motor 

göbeğinin montajında 8 adet M5 bombebaş alyan civatalar kullanılmıştır. Şekil 38’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 38: Motor montajı dördüncü adım. 
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5.Adım: Motor montajının bu adımına kadar, motorun iki temel bileşeni olan rotor ve 

stator kısımları ayrı ayrı tamamlanmıştır. Son aşama olarak stator ve rotor kısımlarının 

birleştirilmesi ve kilitleme somununun motor miline sıkılması tamamlanmıştır. Rotor 

kısmındaki sabit mıknatıslardan dolayı statorun üzerine serbest bir şekilde bırakmak 

motor mıknatıslarına zarar verebilmektedir. Bu sebepten dolayı alüminyum rotor 

gövdesi üzerindeki saplama delikleri kullanılarak yavaş bir şekilde stator gövdesine 

doğru indirilmiştir. Şekil 39’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 39: Motor montajı beşinci adım. 

4.6.6. Statik Sonlu Eleman Analizleri 

Fırçasız doğru akım motorunda genel olarak yük taşıyacak elemanlar sırasıyla; motor 

mili ve alüminyum gövdedir. Motor mili, elektrikli araç yük üzerinde dururken statik 

olarak araç hareket halindeyken yoldan kaynaklanan titreşimlerden dolayı da dinamik 

olarak yüklenmektedir. Alüminyum gövde ise, araç ani fren yaptığı anda maksimum 

yüklenmeye moment olarak maruz kalmaktadır. Motor mili ve Alüminyum gövde için 

yapılan sonlu eleman analizleri ANSYS Workbench yazılımında Yapısal Analiz 

kısmında gerçekleştirilmiştir.  

 

4.6.6.1. Motor Mili Sonlu Eleman Analizleri 

Aracın statik analizinin dışında yoldan kaynaklanan titreşimlerinde hesaba katıldığı 3G 

yaylanma (3G bump) durumu bulunmaktadır. Bu durum, aracın ağırlığının 3 katının 

yürür aksam elemanlarına yükleneceği varsayımından oluşmaktadır.  

İlk olarak SolidWorks yazılımında tasarlanmış olan 360 kalite paslanmaz çelik 

malzemeden imal edilecek motor mili ANSYS yazılımının içine aktarılmıştır. Motor mili 

üzerinde rulmanların bulunduğu iki yüzeyin tam ortasından aracın ağırlığının bir 

tekerlek üzerine düşen kısmının üç katı kuvvet uygulanmıştır. Denklem 34 kullanarak 

hesaplamalar yapılmıştır. Şekil 40’ta gösterillmiştir. 

𝐹 = 3 ∗ 0.25 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 = 2500 𝑁             (34) 
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Şekil 40: İçe aktarılmış motor mili. 

Statik analiz için motor mili araç salıncağına monte edilecek olan bağlantı 

noktalarından sabitlenip, rulmanların oturduğu iki yüzeyin ortasından +Y 

doğrultusunda 2500 N kuvvet uygulanmıştır. Sabitleme ve uygulanan kuvvete ait 

görsel Şekil 40’ta içe aktarılmış geometri Şekil 41’de verilmiştir.  

 

Şekil 41: Uygulanan kuvvet ve doğrultusu. 

Uygulanan kuvvet sonrasında oluşan gerilme ve deformasyon sonuçları Şekil 42 ve 

Şekil 43 de paylaşılmıştır. Paylaşılan görsele göre, oluşan gerilme ve deformasyonlar 

makul seviyede düşük olduğu için motor mili tasarımı ve malzeme seçimi uygundur.  

 

Şekil 42: Oluşan deformasyonlar. 
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Şekil 43: Oluşan gerilmeler. 

 

 

4.6.6.2. Alüminyum Rotor Gövdesi Sonlu Eleman Analizleri 

Aracın statik analizinin dışında frenleme durumundan kaynaklanan bir burulma yükü 

oluşmaktadır.  

İlk olarak SolidWorks yazılımında tasarlanmış olan T6 ısıl işlem uygulanmış AL 7075 

malzemeden imal edilecek rotor gövdesi ANSYS yazılımının içine aktarılmıştır. Rotor 

gövdesi, en dış tarafta bulunan rotor çelik gövdesine montaj deliklerinden sabitlenmiş 

ve jant bağlantısının yapılacağı pim deliklerinden moment uygulanarak burulmaya 

maruz bırakılmıştır.  

Aracın frenleme esnasındaki kuvveti, tekerlek yarıçapı ile çarpılarak motor göbeğinde 

oluşacak olan burulma momenti Denklem 35 ile hesaplanmıştır. Şekil 44’te 

gösterilmiştir. 

𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑟 = 2000 ∗ 0.29 ≅ 600 𝑁𝑚              (35) 

 

Şekil 44: İçe aktarılmış rotor gövdesi. 

İçe aktarılan rotor gövdesi, çelik rotor gövdesine monte edileceği delikler üzerinden 

sabitlenip, göbek kısmından 600Nm tork uygulanmıştır. Sabitleme noktası ve moment 

uygulanan görsel Şekil 45’te  verilmiştir. 
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Şekil 45: Uygulanan moment ve sabitleme noktaları. 

Uygulanan moment sonrasında oluşan gerilme ve deformasyon sonuçları Şekil 46 ve 

Şekil 47’de paylaşılmıştır. Paylaşılan görsele göre, oluşan gerilme ve deformasyonlar 

makul seviyede düşük olduğu için rotor gövdesi tasarımı ve malzeme seçimi uygundur.  

 

Şekil 46: Rotor gövdesi oluşan deformasyonlar. 

 

Şekil 47: Rotor gövdesi oluşan gerilmeler. 

4.6.7 Termal Analiz 

Fırçasız doğru akım motorunun ANSYS Electronics Dekstop yazılımında Maxwell 

modülünde yapılan sonlu eleman analizleri sonrasında bu modülde elde edilen ısınma 

yükleri ANSYS Workbench yazılımına aktarılmış ve sürekli rejim analizi ile sonlu 

eleman analizine tabii tutulmuştur. Yapılan termal analize ait akış şeması Şekil 48’de 

paylaşılmıştır.  
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Şekil 48: Termal analiz proje şeması. 

Dış rotorlu fırçasız doğru akım motorlarında termal yükler, stator dişleri etrafına sarılan 

sargıların iç direncinden dolayı, sargılardan kaynaklanan manyetik akının stator diş ve 

boyunduruk kısımlarındaki demir kayıplarından oluşmaktadır. Oluşan bu kayıplar 

Maxwell modülünden ANSYS Workbench yazılımındaki Steady-State Thermal 

modülüne aktarılmış ve termal analiz yapılmıştır. Yapılan sonlu eleman analizi 

sonrasında oluşan sıcaklık dağılımı Şekil 49’da paylaşılmıştır. Paylaşılan görselden de 

görüleceği üzere maksimum sıcaklık 85 C’ ye çıkmaktadır. Fırçasız doğru akım 

motorunun tasarımında ve üretiminde kullanılan sabit mıknatıslar N40UH kalitesinde 

oldukları için 130 C’ ye kadar herhangi bir kayba uğramadan çalışabilmektedirler.  

Şekil 49: Motor sıcaklık dağılımı. 

 

4.7. Motorun Tasarım Dosyaları 
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Motorun tasarım sürecinde yapılan tasarımların, termal ve manyetik analizlerin ham 

dosyalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirisiniz. Link: 

https://we.tl/t-sUA7HQanuv 

4.8. Sonuçlar ve Tartışma 

Bu çalışmada, arac için hesaplanan tork, güç ve devir değerlerini sağlayabilecek dış 

rotorlu fırçasız doğru akım motoru tasarımı ve prototip imalatı gerçekleştirilmiştir. 

Tasarlanan motor 2kW nominal güçte, 96V çalışma geriliminde ve 750 rpm devrinde 

olacak şekilde tasarlanmıştır. İlk olarak yapılan tork, güç ve devir hesaplamalarından 

sonra fırçasız doğru akım motorunun boyutlandırma hesapları yapılmıştır. Yapılan bu 

hesaplamalar sonucunda elde edilen boyutlar kullanılarak ANSYS Electronics 

Dekstop yazılımının RmXprt modülünde motorun elektromanyetik tasarımı ve analitik 

hesaplamaları yapılmıştır. Yapılan analitik hesaplamalar sonrasında, aynı yazılımının 

Maxwell modülünde sonlu eleman analizleri yapılmıştır. Sonlu eleman analizleri 

sonrasında motorun mekanik tasarımının yapılması için Maxwell modülünden 

geometri dışa aktarılarak SolidWorks yazılımına aktarılmıştır. SolidWorks yazılımında 

fırçasız doğru akım motorunun bütün mekanik aksamları (rotor gövdesi, motor göbeği, 

motor mili vb.) daha önceki başlıklarda açıklandığı üzere tasarlanmıştır. Tasarım 

aşamaları tamamlandıktan sonra stator gövdesinin sacları 0.3mm yönlendirilmemiş 

silisli saclar kullanılarak tel erezyon tezgahında kesilmiş ardından PLA malzemeden 

imal edilmiş yalıtkanlar ve emaye kaplı bakır teller kullanılarak bobinaj işlemi 

yapılmıştır. Motorun stator gövdesi dışındaki parçalar talaşlı imalat yöntemiyle imal 

edilmiştir. Stator gövdesi üzerine sabit mıknatısların yerleştirilmesi işleminde Loctite 

AA330 epoksi bazlı çift komponentli yapıştırıcı kullanılmıştır. Motorda kullanılan bütün 

alüminyum parçalar (motor göbeği, alüminyum rotor gövdesi) korozyona karşı 

korunma amacıyla eloksal kaplama yapılmıştır. Motorun rotor gövdesinin çelik olan 

kısmı ise paslanmaya karşı korunma amacıyla nikel kaplama yapılmıştır. Motorun 

parçalarının üretimi ve üretilen parçalarının montaj işlemine ait görseller bir sonraki 

başlıkta ayrı ayrı paylaşılmıştır. Üretilen parçaların teknik resimleri bu dökümanla 

birlikte ek olarak gönderilmiştir. 

 

4.9. Üretim Görselleri 

Elektromobil projesine yönelik tasarlanan ve üretilen fırçasız doğru akım motorunun 

üretimi aşamasındaki görseller bu başlık altında Şekil 50-57 olarak paylaşılmıştır.  

Diğer üretim aşamalarına ait görsellerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Link: 

https://we.tl/t-7wallxZmUM 

https://we.tl/t-sUA7HQanuv
https://we.tl/t-7wallxZmUM
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Şekil 50: Neodmiyum mıknatısların yapıştırılma aşaması. 

 

Şekil 51: Motor göbeği üretim görselleri. 

 

Şekil 52: Alüminyum rotor gövdesi üretim görselleri. 
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Şekil 53: Alüminyum rotor gövdesi ve göbek montajı. 

 

 

Şekil 54: Kullanılan sabit bilyalı rulmanlar. 

 

Şekil 55: Sabit mıknatısların yapıştırılmış çelik rotor gövdesi. 
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Şekil 56: Motor milinin monte edildiği stator gövdesi. 

 

Şekil 57: Stator dişlerine takılan plastik izolatörler. 

 

 

 

4.10. Karşılaştırma Tablosu 

Karşılaştırma tablosu aşağıda Tablo 5 olarak verillmiştir. 

Tablo 5: Motora ait karşılaştırma tablosu. 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi :  Fırçasız DC Motor 

Motor Faz Gerilimi :  38.37 Vrms 

Motor Gücü :  Nominal 2 kW 

Motor Devri :  Nominal 750 rpm 

Motor Boyutları :  
∅560x138 mm 
(Tekerlekle birlikte) 

Motor Ağırlığı :  13 kg 

Motor Verimi :  %92 
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Motor Ana Boyutları :  
∅261.5x138 mm 
(Yanlızca motor) 

Stator Boyutu :  94x43x96 mm 

Rotor Boyutu :  ∅260x∅150x60 mm  

Sargı Şeması :  Hall-coil 

Motor Optimizasyonu :   

Manyetik Tasarım ve Analiz 
Modeli 

:  
Ansys electronics 
desktop- rmxprt 
maxwell modülleri 

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli :  Ansys workbench 

Mekanik Tasarım ve Analiz 
Modeli 

:  SolidWorks 

Motor Test Yöntemi ve 
Sonuçları 

:  
Motor testi araç 
üzerinde yapılmıştır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Motor Sürücü 

5.a. Devre Tasarımı 

5.a.1. Motor Sürücü Devresinin Tasarım Adımları 

Motor sürücü devresi 3 bölümde incelenerek tasarımları yapılmıştır. Devre tasarımı 

güç dönüşümü bloğu, motor sürücü bloğu ve işlem birimi olarak üç ana başlıkta 

incelenmiştir. Güç dönüşümü bloğunda girişten alınan Vinmax 100V gerilim değeri 50V 

gerilim değerine düşürüldükten sonra, mosfet sürücüler olan IR2110’ları beslemek için 

12V gerilim değerine düşürülmüştür. Sonrasında 12V gerilim değeri opamp 

beslemeleri, CH340G , mikrodenetleyici  ve MAX232DR vs. beslemeleri için 5V gerilim 

değerine düşürülmüştür.  
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3-fazlı BLDC motorun çalışmasını sağlayabilmek için motor sürücü bloğunda 3 adet 

yarım H-köprüsü (half h-bridge) devresi kullanılmıştır. Her bir yarım h-köprüsü devresi 

iki adet mosfet içermektedir. Bu mosfetlerden drain ucu yüke source ucu faz kısmına 

bağlı olan mosfet, high side mosfet olarak isimlendirilmektedir. Drain ucu faza source 

ucu ise sıfır noktasına bağlı olan mosfet, low side mosfet olarak isimlendirilmektedir. 

Motor sürücü bloğu kısmında her faz için 1 tane high side 1 tane low side olmak üzere 

toplam 6 adet mosfet kullanılmıştır.  Mosfetlerin anahtarlamasını kontrol edebilmek için 

her biri 1 adet low side 1 adet high side anahtarlamasını sağlayabilen 3 adet mosfet 

sürücü kullanılmıştır. Mosfetlerin anahtarlanması için gerekli olan PWM sinyalini 

sağlamak için opamplı pwm üreteci devresi kullanılmıştır. 

Motor sürücünün kontrolünü sağlamak için bir adet mikrodenetleyici seçilmiştir. Motor 

sürücünün yazılım tasarımının daha kolay olabilmesi için bir adet PWM sinyali 

üretililmiştir. Ürettilen bu sinyali lojik kapılar kullanarak mosfet sürücülere iletilmiştir. 

Motorun konum bilgisini almak için gerekli hall effect sensörü bilgileri, yön anahtarı 

bilgisi mikrodenetleyiciye iletilmiştir. Motor ve motor sürücüden alınan bilgilerin 

telemetri arayüzüne aktarılması için hız ve uzunluk konusundan bize uygun olacağını 

düşündüğümüz için rs232 haberleşme protokolü seçilmiştir. Şekil  58’de motor sürücü 

tasarımı blok diyagramı bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 58: Motor sürücü tasarımı blok diyagramı. 

5.a.2. Tasarlanan Devrenin Analitik İfadesi 

Motor sürücü tasarımında üzerinde 3 adet half h-bridge devresi bulunan kare dalga 

prensibi ile çalışan 3 faz invertör bloğu vardır. Motor sürücünün kontrol bloğu hall effect 

sensörleri , mikrodenetleyici ,lojik devre ve mosfet sürücü elemanlarından 

oluşmaktadır. Güç dönüşümü bloğu üzerinde 3 adet konverter bulunmaktadır. Motor 

sürücü kartında tüm bloklar tek bir baskı devre üzerinde olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Hiçbir blok  bir modül olarak geçmeli olacak şekilde tasarlanmamıştır. 

5.a.3. Malzeme Seçimi 
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Motor sürücü tasarımında kontrolcü olarak Microchip firmasına ait ATmega 2560 

mikrodenetleyici kullanılmıştır. ATmega 2560 16 MHz çalışma frekansına sahip 8 bitlik 

bir mikrodenetleyicidir. 4 adet UART , 5 adet SPI , 1 adet I2C haberleşme protokollerine 

ait portlara sahiptir. Çalışma gerilimi 1.8 ile 5.5V arası , çalışma sıcaklığı ise -40 ile 85 

derece arasıdır. 2 adet 8 bit , 4 adet 16 bit zamanlayıcıya sahiptir. Özelliklerini 

incelediğinde ATmega 2560’ nın istekleri  karşıladığını aynı zamanda programlama 

açısından kolaylık sağlayacağından bu mikrodenetleyiciyi seçilmiştir. 

Mikrodenetleyici programlamak için CH340G usb – uart dönüştürücü entegresini 

seçilmiştir. Mikrodenetleyici ile RS232 haberleşmesini sağlamak için MAX232DR 

rs232 transreceiver entegresi seçilmiştir. Mosfet anahtarlamasını sağlayabilmek için 

IR2110 mosfet sürücü entegresi seçilmiştir. Bu entegrenin açma-kapama süresi, 

çalışma gerilimi, çalışma frekansı bizim tasarımımız için uygundur. Bu yüzden bu 

entegre seçilmiştir. 

Motor sürücü tasarımında mosfet olarak  IPB107N20N3 n – kanal mosfet seçilmiştir. 

Bu mosfet motor sürücümüzün maksimum giriş gerilimine uygundur. Anahtarlama 

frekansı tasarımda öngördüğümüz 20kHz değerine uygundur aynı zaman RDSON 

direnci düşüktür. Bu yüzden bu mosfet seçilmiştir. 

Motor sürücüde 4  adet gerilim seviyesi vardır : 1- Batarya Gerilimi 2- 50V 3- 12V 4- 

5V 

Bu gerilim seviyeleri 3 adet buck konverter ile elde edilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı 

bilgi güç güç modülü kısmında verilecektir.  

Motor sürücüde entegrelere ait elemanlar (direnç , kapasite , bobin vs.) ilgili entegrenin 

bilgi kitapçığında yer alan donanım tasarım esaslarına göre eklenmiştir. Motor 

sürücüdeki bulk kapasitörleri giriş gerilimine dayanacak şekilde ve olası spike, pulse 

olaylarını engelleyecek şekilde seçilmiştir. 

5.a.4. Parametre Hesabı 

Motor sürücü tasarımında seçimi en kritik olan eleman mosfettir. Çünkü faz akımları 

mosfetler üzerinden motora iletilir. Buna bağlı olarak motor sürücü üzerinden hasar 

alma ihtimali en yüksek olan eleman mosfettir. 

Mosfetlerde drain-source arası belirli bir çalışma  gerilimi vardır. Drain-source arası 

gerilim bu değeri aştığında mosfet işlevini kaybeder. Buna bağlı olarak seçilmiş 

mosfetin drain-source geriliminin giriş geriliminin 2 katı olmasına dikkat edilmiştir. 

Mosfete ait gate-source gerilimine uygun mosfet sürücü seçimi yapılmıştır. Mosfet 

iletimde iken drain-source uçları arasında Rdson direnci oluşur. Buna bağlı olarak 

mosfet üzerinde ısıl kayıp oluşur. Bu yüzden parametreleri bize uygun mosfetler 

arasından seçtiğimiz mosfetin  Rdson  değerinin düşük olmasına dikkat edilmiştir. 

Mosfetler BLDC motorun faz beslemesini yapacağı için açılma ve kapanma sürelerinin 

buna uygun olmasına dikkat edilmiştir. Mosfete ait drain akımının motorun çekebileceği 

anlık akım değerini karşılayabilecek düzeyde olmasına dikkat edilmiştir.   
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Motor sürücü tasarlanırken mosfetler ile yaptığımız çalışmalar sonucunda motor 

sürücünün çalışma esnasında sürekli 4A akım çekeceği öngörülmüştür. Şekil 59’da 

sıcaklık ilişkisi verilmiştir. 

Şekil 59: Mosfet – akım sıcaklık ilişkisi. 

 

Bu değere bağlı olarak mosfetlerimizin çalışma sıcaklığının motor sürücünün 

çalışmasını engellemeyecek durumda olduğu kanısına vardık. Aynı zamanda bu 

sıcaklık değeri baskı devre üretimimizin yapıldığı FR4 malzeme için sorun 

oluşturmayacağından dolayı mosfet seçimimizi bu şekilde yaptık. 

Yazılmış tüm  koşulları göz önünde bulundurarak IPB107N20N3 adlı n-kanal mosfeti 

seçilmiştir. Bu mosfet şu parametrelere sahiptir : VDS = 200 V ,  RDS(ON) = 10.7 mΩ , ID 

= 88A , VGS = +-20v , ton = 18ns , toff = 41 ns  

 

5.a.5. Güç Modülü Ve Kontrol Ünitesi 

Motor sürücü tasarımında 3  adet güç modülü bulunmaktadır. Bunlardan ilki giriş 

gerilimini 50V gerilim seviyesine düşüren LM5161 buck dönüştürücü modülüdür. Giriş 

gerilimini doğrudan 12V seviyesine dönüştürmeyi doğru bulmadığımızdan öncelikle 

50V seviyesine düşürülmüştür. Şekil 60’da devre verilmiştir. 

 

Şekil 60: LM5161 Devresi 
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Elde edilmiş 50V gerilim seviyesini 12V seviyesine düşürmek için MAX17783 step-

down dc-dc dönüştürücü modülünü kullanmıştır. Çıkış akımının bizim için uygun 

değerde olmasına dikkat edilmiştir. Şekil 61’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 61: MAX17783 devresi 

Motor sürücü tasarımında ihtiyacımız olan en düşük gerilim seviyesi 5V değerini elde 

edebilmek için TPS562202DRLR buck konverter entegresini kullanmıştır. Şekil 62’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 62: TPS562202DRLR devresi 

Güç modüllerini seçimi yapılırken modülün giriş gerilimi aralığının  istediğimiz değer 

aralığına uygun olduğunua dikkat edilmiştir. Çıkış geriliminde oluşabilecek gerilim 

dalgalanmalarına dikkat edilmiştir. Çıkış akımının istediğimiz akım değerinde olmasına 

dikkat edilmiştir. 

Motor sürücü tasarımında var olan kontrol ünitesi 2 kısmından oluşmaktadır. 1. kısımı 

mikrodenetleyici tasarımıdır. 2. kısım ise mosfet sürücülere giden pwm sinyallerini 

kontrol ettiğimiz lojik devre tasarımıdır. Mikrodenetleyici devresi tasarımını yaparken 

üretici firmanın teknik bilgi kitapçığında yer alan donanım tasarım ilkelerini göz önünde 

bulundururak tasarım yapılmıştır.  Devrede yer alan sıcaklık sensörü bilgileri, 

potansiyometre bilgisi , akım bilgileri gibi analog sinyaller mikrodenetleyicinin analog 

girişlerine bağlanmıştır. Hall effect , yön anahtarı , lojik kapı sinyalleri gibi dijital sinyaller 

mikrodenetleyicinin dijital girişlerine bağlanmıştır. Şekil 63’te gösterilmiştir. 
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Şekil 63: Mikrodenetleyici Devresi 

Motor sürücü tasarımında yer alan lojik devrenin kullanım amacı mosfet 

anahtarlanmasında bir problem olması riskini en aza indirmektir. Aynı zamanda mosfet 

anahtarlaması kontrolünü daha rahat yapabilmektir. Ayrıca mosfet anahtarlaması 

sırasında high side mosfete uyguladığımız PWM sinyalinin tam tersini aynı fazdaki low 

side mosfete uygulamaktır. Bu olayı yapmamızın sebebi motor sürücünün verimini 

arttırmaktır. Her 3 fazda için de bu lojik devre yapısı birebir olarak kullanılmıştır. Şekil 

64’te gösterilmiştir. 
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Şekil 64: Motor sürücü kontrol ünitesi lojik devre yapısı (a) (b) 

5.a.6. Güç Tüketimi Hesabı 

Toplam güç tüketimi öngörülen nominal çıkış akımı olan 25A üzerinden hesaplanmış 

olup toplam güç tüketimi denklem 36’ya göre yaklaşık hesaplanmış olup 2kW  olarak 

bulunmuştur. 

Port = 79.2 * 25 = 1980 Watt                 (36) 

5.b. Kontrol Algoritması 

Tasarlanan motor sürücüde kontrol algoritması olarak trapezoidal kontrol algoritmasını 

kullanılmıştır. Motor içerisinde yer alan hall effect sensörleri ile motorun konum bilgisini 

motor sürücünün mikrodenetleyicisine iletip, değerlendirilmiştir. Değerlendirmeden 

sonra motorun dönme hareketine devam edebilmesi için gerekli fazları 

enerjilendirilmiştir. Motor sürücünün hız kontrolü için tasarımımızda yer alan 3 adet 

IR2110 mosfet sürücülere uyguladığında PWM sinyalinin görev döngüsünü hız 

potansiyometresinden alınan bilgiye göre değiştirilmiştir. Motor sürücünün yön kontrolü 

için yön anahtarından gelen 1-0 bilgisi okunmuştur. Okunan bu bilgiye göre 

anahtarlama sırasını değiştirerek motorun ters yönde dönmesini sağlanmıştır. 

a) 

b) 
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Motor sürücünün anahtarlama sırasını aşağıdaki Tablo 6’ya göre yapılmıştır:  

 

Tablo 6: Fırçasız doğru akım motorunun pozisyon tablosu 

 

 

Tablodaki giriş bilgilerinin görüldüğü üzere motor üzerinde yer alan 3 adet hall effect 

sensöründen gelen 1-0 bilgisi ve yön anahtarından gelen 1-0 bilgisidir. Hall effect 

sensörlerinden alınan bilgiler toplamda altı adet durumu ortaya çıkarır. Bu altı adet 

duruma göre motorun dönüşünü devam ettirebilmek için doğru fazı enerjilendirilmiştir. 

 

Tablodaki HA, HB, HC A, B, C fazlarında yer alan mosfetlerden high side mosfet olan 

3 tanesini temsil eder. LA, LB, LC ise A,B,C fazlarında yer alan low side mosfet olan 3 

tanesini temsil eder. PWM sembolü ile ürettiğimiz PWM sinyalini doğrudan mosfet 

sürücüye ilettiği gösterilmiştir. !PWM sembolü  ile ise ürettiğimiz PWM sinyalinin tam 

tersini mosfet sürücüye ilettiği gösterilmiştir. Bir  fazdaki high side mosfete PWM sinyali 

uyguladığı zaman aynı fazdaki low side mosfete !PWM sinyalini uygulanmıştır. 

 

Bu işlemlerin hepsini motor sürücüsünün mikrodenetleyicisinde gömülü olan yazılım 

ile kontrol edilmiştir. Şekil 65 olarak aşağıda  verilmiştir. 
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Şekil 65: Motor sürücü kontrol yöntemi akış diyagramı. 

 

 

 

 

Motor içerisine yerleştirmiş olduğumuz hall effect sensörleri AH3764Q-SA-7 ürün 

koduna sahiptir. Bu sensör, otomotiv uygulamalarında,fırçasız DC motor 

komütasyonunda, hız ölçümünde, açısal veya doğrusal enkoder ve konum sensörleri 

için tasarlanmış AEC-Q100 nitelikli, yüksek voltajlı, yüksek hassasiyetli Hall Etkisi 

mandallı entegre devredir.Çalışma gerilimi 3- 28V arasıdır. Çalışma sıcaklığı -40 C ile 

150 C arasıdır. Bu değerler motorumuzun çalışma aralıklarına uygundur. Hall effect 

sensörü Şekil 66’da gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 66: Hall Effect Sensörü. 



 
52 

 

5.c. Simülasyon Çalışmaları 

Motor sürücü simülasyonunu gerçekleştilmesi için Proteus Design Suite programı 

kullanılmıştır. Proteus Design Suite programında yapılan simülasyona ait parametreler 

aşağıdaki Şekil 67’deki gibidir. 

Şekil  67: Simülasyon parametreleri 

 

Simülasyon parametrelerine karar verilirken simülasyon programından beklediğimiz 

çıkışı alabildiğimiz parametreler kullanılmıştır. Aynı zamanda simülasyon programının 

verdiği dönütlere bağlı olarak simülasyon parametrelerinde iyileştirmeler yapılmıştır. 

Şekil 68’de gösterilmiştir. 

Şekil  68: Simülasyona ait şematik çizim 

 

 



 
53 

 

Simülasyon şematik çiziminde görüldüğü üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Birinci 

kısımda mosfetlerin anahtarlama kontrolünü sağlayan mikrodenetleyici ve lojik devre 

kısımı vardır. İkinci kısımda üç adet yarım h köprüsünden oluşan 6 adet mosfet vardır. 

Bu mosfetlerden 3 tanesi high side , 3 tanesi low side mosfettir. Bu mosfetlerin 

kontrolünü sağlayabilmek için 3 adet mosfet sürücü kullanılmıştır.  

Simülasyon programında öncelikle programın çalışması için gerekli program kodu 

mikrodenetleyiciye yüklendi. Ardından ilgili sinyallerin ,gerilimlerin ve akım 

izlenebilmesi için gerilim probu , akım probu ve osiloskop eklendi.Ardından simülasyon 

parametreleri ayarlanarak simülasyon programı koşturuldu. Şekil 69’da gösterilmiştir. 

 

Şekilde verilen osiloskopta görülen ilk grafik mikrodenetleyici ile üretilip mosfet 

sürücülere iletilen PWM sinyalidir. Bu PWM sinyali ile A fazında yer alan high side 

mosfetin anahtarlanması sağlanmıştır. İkinci grafikte gözüken sinyal de bu PWM 

sinyalinin and kapısı ile işleme girdikten sonraki görüntüsüdür. 3. grafikte yer alan 

sinyal ise B fazında yer alan low side mosfete ait uygulanan HIGH sinyaldir. Uygulanan 

bu işlemler sonucunda A fazındaki high side mosfet ten B fazındaki low side mosfete 

doğru bir faz akımı elde etmiş olundu. Bu sayede motoru kontrol edip döndürmek için 

gerekli olan faz akımının elde edilebileceği görülmüştür. Aynı zaman faz çıkışında giriş 

gerilimine yakın bir gerilim oluştuğu gözlemlenmiştir. 

Mosfetler üzerinde oluşan anahtarlama kayıbını gözlemlemek için anahtarlama 

yaptığımız mosfetin çıkışına 10Ω yük bağladık. Ardından mosfet üzerinden 56A drain 

akımı geçtiğini gözlemledik. Buna bağlı olarak anahtarlama kayıbını aşağıdaki 

Denklem 37 ile hesaplanmış olup 33.5 Watt bulunmuştur. 

 

Pkayıp = I2 * RDS(on)  = (56)2 x 10.7mΩ = 33.5 Watt             (37) 

 

Şekil  69: Simülasyon sonuçları 
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5.d. Baskı Devre Çalışmaları 

5.d.1. PCB Tasarımında Kullanılan Yazılımı Aracı 

Motor sürücü devresinin PCB tasarımı yapılırken Altium Designer programı 

kullanılmıştır. 

 

5.d.2. PCB Düzeni Ve Şema Tasarımı 

Pcb düzeni ve şema tasarımı Şekil 70’de verilmiştir. 

 

 

 
Şekil 70: Motor Sürücü Görünümü 

 

1. USB – UART dönüştürücü devresi 

2. Hız potansiyometresi konnektörü 

3. Yön anahtarı konnektörü 

4. RS232 Konnektörleri 

5. Motor sıcaklık sensörü konnektörü 

6. LM5161 Konverter 

7. Mikrodenetleyici 

8.  RS232 Transreceiver 

9. TPS56220 Konverter 

10. Hall Effect Konnektörü 

11. Giriş gerilimi konnektörü 

12. Faz A Lojik Devresi 

 

 

 

 

 

13. PWM Generatör Devresi 

14. Faz B Lojik Devresi 

15. MAX1778 Konverter 

16. 12V Konnektör  

17. Faz A Mosfet Sürücü 

18. Faz B Mosfet Sürücü 

19. Faz C Lojik Devresi 

20. Faz C Mosfet Sürücü 

21. Sink ve Bulk Kapasitörleri 

22. Faz A Mosfetleri 

23.Faz B Mosfetleri 

24.Faz C Mosfetleri



 
2 

 

Motor sürücünün şematik tasarımı yapılırken sayfalar mantık ilişkilerini göre ayrı 

sayfalarda çizilmiştir. Güç dönüşümü yapılan , güç entegrelerinin bulunduğu devre 

tasarımı bir sayfada gösterilmiştir. Mikrodenetleyiciye ait devre tasarımı bir sayfada 

gösterilmiştir. Mikrodenetleyiciye bağlı olan çevre birimlerinin devre tasarımı bir 

sayfada gösterilmiştir. Her faz için ayrı bir sayfada o faza ait lojik devre yapısı, 

mosfetler, mosfet sürücü bir sayfada gösterilmiştir. PWM sinyali üretmek için kullanılan 

opamp pwm jeneratör devresi bir sayfada gösterilmiştir. Motor sürücüde yer alan 

konnektörler ayrı bir sayfada gösterilmiştir. Motor sürücü şematik tasarımları Şekil 71-

78 olarak aşağıda verilmiştir. 

Şekil 71: Motor sürücü şematik tasarım güç sayfası. 

Şekil 72: Motor sürücü şematik tasarım pwm generatör sayfası. 
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Şekil 73: Faz A Sayfası. 

Şekil 74: Faz B Sayfası. 
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Şekil 75: Faz C Sayfası. 

Şekil 76: Mikrodenetleyici sayfası. 
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Şekil 77: Çevre Birimi Sayfası. 

 

Şekil 78: Konnektör Sayfası. 
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5.d.3. Üretim Verileri İçin Gerber Dosyası 

Üretim verileri için gerekli olan Gerber Dosyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Link: 

 

https://we.tl/t-MzIFDA7eFi 

 

5.d.4. Baskı Devre Kartının Görüntüsü 

Motor sürücü baskı devresine ait görseller Şekil 79-85 olarak verilmiştir. 

 

Şekil 79: Motor Sürücü Baskı Devresi 3 Boyutlu Görünümü. 

https://we.tl/t-MzIFDA7eFi
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Şekil 80: Motor Sürücü Baskı Devresi Düzen Görünümü. 

 

 

 
 

Şekil 81: Motor Sürücü Baskı Devresi Üst Katman. 
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Şekil 82: Motor Sürücü Baskı Devresi 2. Kat Görünümü. 

 

 

 
 

Şekil 83: Motor Sürücü Baskı Devresi 3. Kat Görünümü. 
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Şekil 84: Motor Sürücü Baskı Devresi Alt Katman. 

 

 

 

Şekil 85: Motor Sürücü Baskı Devresi. 
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5.e. Üretim Aşamaları 

 

5.e.1. Üretim Planlaması 

Baskı devre tasarımı bittikten sonra motor sürücüsünün gerber dosyaları ve bom listesi  

hazırlanmıştır. Maliyet, hız ve kalite konusunda üretici firmalar ile ilgili piyasa 

araştırması  yapılmıştır. Ardından Çin’de faaliyet gösteren bir firma ile iletişime 

geçilerek motor sürücüsünün baskı devre üretimi yapılmıştır. Baskı devre üretimi 

yapıldıktan sonra bom listesi kullanılarak elektronik komponentlerin yerli ve yabancı 

firmalar ile tedariği yapılmıştır. Komponent tedariği yapıldıktan sonra motor sürücünün 

dizgisi el ile yapılarak üretim süreci sonlandırılmıştır.   

5.e.2. Lehimlenmeden Önceki Devre Kartının Elektrik Ön Test Sonuçları 

Devre tasarım dosyası referans alınarak dizgisi yapılmamış PCB üzerinde multimetre 

yardımıyla kısa devre testleri yapılmıştır. Görseller Şekil 86’da verilmiştir. 

 

 
Şekil 86: Devre kartının elektrik ön testi. 

5.e.3. Lehimleme Işlemine Ait Görüntü Eklenmesi 

Lehmleme işlemine ait görüntü eklenmesine ait görseller Şekil 87’de verilmiştir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 87: Motor sürücüye ait lehim işlemi görüntüsü (a),(b),(c). 

 

a

) 

b

) 

c) 
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5.e.4. Ekonomik Maliyete Ait Tablo Eklenmesi 

Ekonomik maliyete ait harcamalar Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7: Motor sürücü ekonomik maliyet tablosu 

PARÇA İSMİ AÇIKLAMA ADET BİRİM FİYAT 
TOPLAM 

MALİYET 

ATMEGA 

2560-16AU 
Mikrodenetleyici 5 ₺86,80 434+%18 KDV 

MONTAJ 

KABLOSU 

Tesisat için 

gerekli montaj 

kablosu 

3 ₺18,41 ₺65,19 

CH340G 

SOIC-16 

Mikrodenetleyici

nin 

programlanabil

mesi için gerekli 

entegre 

10 ₺4,69 
46,87+%18 

KDV 

ELEKTRONİK 

KOMPONENT 

Devre kartı için 

gerekli 

elektronik 

komponentler 

25 ₺6,40 + ₺14,91 ₺339,55 

ELEKTRONİK 

KOMPONENT 

Devre kartı için 

gerekli 

elektronik 

komponentler 

211   
₺1421,99+%18 

KDV 

ELEKTRONİK 

KOMPONENT 

Devre kartı için 

gerekli 

MOSFET N-Ch 

18 ₺70,83 
₺1275,09 + 

%18 KDV 

ELEKTRONİK 

KOMPONENT 

Devre kartı için 

gerekli IC REG 

BCK FLYBCK 

3 ₺52,54 
₺157,63 + %18 

KDV 

PCB  
PCB kartlarının 

basımı 
5 $8.7000 

$45.50 + 

$37.73 
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5.e.5. Elektrik Testi 

Devre tasarım dosyası referans alınarak PCB üzerinde dizgi işlemi yapılmıştır. 

Görseller Şekil 88-89 olarak verilmiştir. 

 

 

5.f. Motor Sürücü Verimliliği 

 

5.f.1. Güç Kaybı Hesabı 

Motor sürücü devresinin PCB kartının baskısında yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle 

gerekli güç hesapları 4 Ağustos’a kadar tam anlamıyla yapılamamıştır. Buna bağlı 

olarak öngörülen değerler ile yaklaşık bir hesap yapılmıştır. 

 

Şekil 88: Dizgi işlemi tamamlanan PCB kartının elektrik testleri (a), (b). 

Şekil 89: Elektrik testlerine ait fotoğraflar. 

a

) 

b

) 

a

) 

b

) 
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Motor sürücünün max 50A akım çektiği öngörülerek güç kaybı hesabı aşağıdaki 

Denklem 38 ile hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucu 56 Watt sonucu elde edilmiştir. 

 

PKayıp = (2 x RDS(on) + Rşönt ) x I2  = (2 x 10.7 mΩ + 1mΩ) x 502 = 56Watt           (38) 

 

Bu kayba bağlı olarak diğer entegre devrelerin de kaybını ve anahtarlama kayıplarını  

göz önünde bulundurursak yaklaşık 200W civarı bir kaybımız olur. 

 

5.f.2. Yüzdesel Verim Değeri 

Gerekli hesaplamalar Denklem 39 ile yapılmıştır. Hesaplama sonucunda %94 değeri 

elde edilmiştir. 

 

Yüzdesel Verim = (Çıkış Gücü / Giriş Gücü) x 100                (39) 

 

= ( 79.2 x 50 - 200/ 79.2 x 50) x 100 = %94 

 

5.g. Motor Sürücü Koruması 

 

5.g.1.Aşırı Sıcaklık Korumasına Ilişkin Bilgi Verilmesi 

Motor sürücü tasarımı üzerinden her faz üzerinde bi adet olacak şekilde 

TMP235A2DBZR sıcaklık sensörü kullanılmıştır. Bu sensör -40C ile +150C ile sıcaklık 

ölçümü yapabilen bir termistördür. Bu sıcaklık sensöründen aldığımız bilgiyi 

mikrodenetleyicimiz ile kullanarak sıcaklık değeri belirlenen değeri geçtiğinde 

mosfetlerin anahtarlamasını durdurulmuştur, bu sayede istenmeyen bir sıcaklık 

durumunda motor sürücünün korunmuş olmasını sağlanacaktır. Şekil 90 aşağıda 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 90: TMP235A2DBZR sıcaklık sensörü devresi. 

 

5.g.2. Aşırı Akım Korumasına İlişkin Bilgi Verilmesi 

Motor sürücü tasarımı üzerinde iki adet fazda şönt direnç bulunmaktadır. Bu şönt 

dirençler paralel bir şekilde akım yükseltecine bağlıdır. Bu tasarım sayesinde motor 

sürücü üzerinden çekilen faz akımlarını okumaktayız. Okudumuğuz bu akım değerleri 

mikrodenetleyiciye iletilerek akım değeri belirlediğimiz değeri aştığında mosfet 
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anahtarlandırılması kesilmiştir. Bu sayede motor sürücüde akım koruması yapmıştır. 

Gerekli görseller Şekil 91’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 91: INA180A31DBVR akım ölçüm devresi. 

 

 

5.h. Malzemelerin Faturalandırılması 

 

Motor sürücü devresi tasarımı ve üretimi süresinde tedarik edilen elektronik 

malzemelere ait faturalar ekteki linkte bulunmaktadır. Link: 

 

https://we.tl/t-WUa98V8Zy0 

 

 

 

 

 

 

 

https://we.tl/t-WUa98V8Zy0
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5.ı. Karşılaştırma Tablosu 

 

Karşılaştırma tablosu aşağıda Tablo 8 olarak verillmiştir. 

 

Tablo 8: Motor sürücü karşılaştırma tablosu. 

  Eski Tasarım Yeni Tasarım 

Anahtar :  Mosfet 

Sürücü Entegresi :  IR2110 

Kontrolcü Entegresi :  ATmega 2560 

Kontrol Algoritması :  Trapezoidal Kontrol 

Koruma Devresi :  Akım, sıcaklık koruması tasarlandı. 

Elektrik Devre Tasarımı :  Ekibimizce devre tasarımı yapıldı. 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

:  
Devre tasarımı yapıldıktan sonra 
baskı devre 
tasarımı ekibimizce yapıldı. 

Baskı Devre Kartı Üretimi :  
Çin’li bir firma ile baskı devre kartı 
üretimi yapıldı 

Yazılım Algoritması :  
Yazılım algoritması kontrolcü 
entegresi içerisinde ekibimiz 
tarafından C dili ile tasarlandı. 

Simülasyon Çalışmaları :  
Simülasyon çalışmaları Proteus 
programı ile yapıldı. 

Deneysel Çalışmalar :  
Mosfet sürme ile ilgili deneysel 
çalışmalar yapıldı.  

Boyut (PCB / Donanım 
Kutusu)  

:  Uzunluk 16 cm , genişlik 12 cm’dir 

Güç / Akım / Gerilim  :  2 kW , 25 A , 80V (nominal) 

Verim :  %94 
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6. Batarya Yönetim Sistemi 

Yarışta kullanılmış batarya 22 hücreye sahip olduğu için batarya yönetim sistemi 

minumum 3 hücre ile maksimum 22 hücreye uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Batarya yönetim sistemi her bir hücre gerilimini, toplam batarya gerilimini, batarya 

içerisine yerleştirilmiş olan sıcaklık sensörlerinin değerlerini ve batarya üzerinden 

çekilen toplam akımı göstermiştir. Batarya yönetim sistemi aldığı ölçüm sonuçlarına 

göre değerlendirme yapıp aracın güç dağıtımını sağlamıştır. Güç kontrolü için batarya 

yönetim sistemi üzerinde first start ve emergency button girişi vardır. Batarya yönetim 

sisteminde aşırı gerilim koruması, düşük gerilim koruması, aşırı sıcaklık koruması ve 

kısa devre koruması vardır. Batarya yönetim sisteminde haberleşme için 2 adet RS232 

portu vardır, haberleşme için RS232 protokolü kullanılmıştır.    

6.a.Dengeleme Yöntemi 

Tasarlanmış batarya yönetim sisteminde dengeleme yöntemi olarak pasif dengeleme 

yöntemini kullanılmıştır. Pasif dengeleme yönteminin maliyeti aktif dengeleme 

yöntemine göre daha uygundur. Aynı zamanda pasif dengeleme yönteminin kontrolü 

aktif dengeleme yöntemine göre daha az karmaşıktır. Bu nedenlerden dolayı pasif 

dengeleme yöntemini seçilmiştir. Her bir hücrenin dengeleme devresinde anahtarlama 

elemanı olarak N-kanal SOT-23 pakete sahip bir mosfet kullanılmıştır. Her bir hücreye 

bypass direnci olarak 10k 0603 pakete sahip direnç kullanılmıştır. Batarya yönetim 

sisteminin dijital ve analog kısmı arasındaki elektriksel izolasyonunu sağlamak için 4 

girişi olan TL290-4 optokuplörü kullanılmıştır. Kullandığımız dengeleme algoritmasını 

kontrol algoritması kısmında belirtilmiştir. Şekil 92-94 olarak gerekli şematik çizimleri 

verilmiştir. 
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Şekil 92: Pasif Dengeleme Sistemi. 

 

 

Şekil 93: Pasif dengeleme devresinin yakından gösterimi 

 

Şekil 94: Optokupler devresinin yakından gösterimi 
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6.b. SOC Tahmin Algoritması 

Batarya yönetim sisteminde şarj durumu tahmin algoritması olarak Coulomb Counting 

yöntemini tercih edilmiştir. Batarya yönetim sisteminde yer alan mikrodenetleyicinin bu 

yönteme ait algoritmayı çalıştırabilecek yeterliliğe sahiptir, aynı zamanda Coulumb 

Counting Methodu ile ortaya çıkabilecek tahmin hatalarının sisteminde sorun 

yaratmayacak kadar küçüktür. Coulomb Counting Yöntemi amper – saat hesaplama 

ve akım entegrasyonu ile oluşan bir yöntemdir. Bu yöntemde batarya üzerinden çekilen 

akımın matematiksel olarak bir periyotluk integrali alınır ve aşağıdaki Denklem 40’a 

göre SOC hesabı yapılmıştır. 

SOC = SOC(t0)  +                (40) 

 

Denklemde SOC(t0) başlangıç durumundaki şarj durumu C batarya kapasitesi, Ib 

batarya akımıdır. Coulumb Counting Yöntemi’nde kalan batarya kapasitesini batarya 

üzerinden deşarj edilen akımı toplayarak hesaplar. Bu yöntemin doğruluğu başlangıç 

şarj durumu SOC(t0) nın doğruluğu ve akım ölçümünün doğruluğuna bağlıdır. 

Kullanılmış SOC algoritmasında başlangıç SOC(t0) değerini sisteme enerji verildiğinde 

bataryada var olan gerilim değeri ve batarya kapasitesini kullanarak hesaplanmıştır. 

Akım ölçümünü ise batarya yönetim sistemi üzerinde var olan şönt direnç ile 

sağlanmıştır. Batarya deşarj ve şarj olurken akım kayıpları oluşacağından SOC 

algoritmasında bu kayıplara bağlı olarak SOC algoritmasında hatalar olur. Gerekli 

şema Şekil 95 ile gösterilmiştir. 
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Şekil 95: SOC Algoritması Akış Diyagramı 

6.c. Kontrol Algoritması 

Batarya yönetim sistemi kontrol algoritması mikrodenetleyici içerisinde tasarlanmış 

yazılımda sonsuz döngü olarak çalışmaktadır. Batarya yönetim sisteminde öncelikle 

sıcaklık ve gerilim verileri elde edilmiştir. En yüksek sıcaklık değerini bulmak için 

batarya paketi içerisinde yer alan sıcaklık sensörlerinin değerlerini batarya yönetmi 

sistemi yazılımı içerisinde karşılaştırılmıştır. Alınan verileri kullanarak öncelikle gerekli 

güvenlik koşullarını kontrol edilmiştir. Eğer güvenlik koşullarında bir problem yok ise 

batarya yönetim sistemi diğer görevlerine (dengeleme , veri yollama) devam 

etmektedir. Gerekli şema Şekil 96 ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 96: BMS genel kontrol algoritması akış diyagramı 
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Batarya yönetim sisteminde pasif dengeleme sistemi kullanılmıştır. Öncelikle tüm 

hücre gerilimlerii ölçülmüştür. Tasarlanmış yazılım içerisinde bu hücre gerilimi 

değerlerini karşılaştırarak en küçük hücre gerilimi bulunmuştur. Diğer hücre 

gerilimlerinin en küçük hücre gerilimi ile karşılaştırılmıştır. Aradaki fark belirlenen eşik 

değer olan 15 milivolt değerinden büyük ise ilgili hücrenin deşarj mosfetini açarak 

direnç üzerinden deşarj olması sağlanmıştır. Gerekli şema Şekil 97 ile gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 97: Pasif dengeleme sisteminin akış diyagramı 

 

6.d. Devre Tasarımı 

Batarya yönetim sisteminde kontrolcü olarak Microchip firmasına ait ATmega 2560 

mikrodenetleyici kullanılmıştır. ATmega 2560 16 MHz çalışma frekansına sahip 8 bitlik 

bir mikrodenetleyicidir. 4 adet UART, 5 adet SPI, 1 adet I2C haberleşme protokollerine 
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ait portlara sahiptir. Çalışma gerilimi 1.8 ile 5.5V arası, çalışma sıcaklığı ise -40 ile 85 

derece arasıdır. 2 adet 8 bit, 4 adet 16 bit zamanlayıcıya sahiptir. Özellikleri incelediği 

zaman ATmega 2560’nın uygunluğu görülmüş olup bu mikrodenetleyiciyi seçilmiştir. 

Gerekli şema Şekil 98 ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 98: ATmega2560 mikrodenetleyici devresi (a), (b). 

ATmega 2560 mikrodenetleyiciyi batarya yönetim sisteminde üretici firmanın donanım 

tasarım koşullarına uyulmuştur. Mikrodenetleyicide var olan IO pinlerini tasarımda yer 

alan ilgili yerlerde kullanılmıştır. 

b) 

a) 

) 
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Mikrodenetleyici daha rahat programlayabilmek için şekildeki USB-UART seri 

haberleşme  dönüştürücü devresini kullanılmıştır. Mikrodenetleyiciye bootloader 

yükleyebilmek için SPI pinlerine ait konnektör kullanılmıştır. Gerekli şema Şekil 99 ile 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 99: CH340G USB UART seri haberleşme dönüştürücü devresi 

Batarya yönetim sisteminden telemetri sistemine veri yollamak için RS232 haberleşme 

protokolünü kullanılmıştır. RS232 haberleşme protokolü fiziksel bir katman olduğu için 

bu haberleşme protokolünü mikrodenetleyici MAX232 RS232 transreceiver ile 

bağlanmıştır. Gerekli şema Şekil 100 ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 100: MAX232 RS232 transreceiver devresi 

Mikrodenetliyicide var olan IO pinleri dengeleme için kullanılan mosfetlerin sayısına 

yetmediği için 74HC4067D multiplexer kullanılmıştır. Bu multiplexerın 4 adet giriş 

pinini kullanarak 16 adet dengeleme mosfetini kontrol edilmiştir. Geriye kalan 6 
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dengeleme mosfetini ise doğrudan mikrodenetleyicinin IO pinleri ile kontrol edilmiştir. 

Gerekli şema Şekil 101 ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 101: 74HC4067D multiplexer devresi 

Batarya yönetim sisteminde 12V güç girişi, sıcaklık sensörleri, buzzer, first start ve 

emergency buttonu için 20 girişe sahip 90 derece eğimli THT kılıfa sahip bir konnektör 

tercih edilmiştir. Sıcaklık sensörlerinin analog girişine gürültüyü engellemek için RC 

alçak geçiren filtre , sıcaklık sensörlerinin güç girişlerine ise ferrit nüve eklenmiştir. 

Şekil 102 ile gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 102: Konnektör devresi 

Batarya yönetim sisteminde her bir hücre gerilimini okuyabilmek için piyasada yer alan 

hazır batarya yönetim sistemi entegrelerinden birini kullanmak yerine her bir hücre için 

fark alıcı opamp devresi ve 2 adet 11 kanal analog dijital konverter kullanılmıştır. 

Piyasadaki entegreler yerine bu tarz bir tasarım yapılmış olmasının nedeni batarya 

yönetim sisteminin yazılımının karmaşıklığını azaltmak ve aynı zamanda batarya 

yönetim sisteminin özgünlüğünü sağlamaktır. 
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Fark alıcı devresinde opamp olarak LM321’ i kullandık. Analog dijital konverter olarak 

TLC1543’ü kullanılmıştır. Gerekli şema Şekil 103 - 105 ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 103: 2 adet analog dijital konverter devresi 

 

Şekil 104: Bir hücre için fark alıcı devre 
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Şekil 105: Tüm hücreler için fark alıcı devreler 

 

Dengeleme yöntemi kısmında da bahsedilmiş olduğu gibi batarya yönetim sisteminin 

dengeleme yöntemi pasif dengelemedir. Her bir hücreyi deşarj etmek için o hücreye 
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ait bir bypass direnci bulunmaktadır. Her bir hücrenin deşarj kontrolünü yapabilmek 

için o hücreye ait bir kontrol mosfet bulunmaktadır. Mosfeti kullaranak dengeleme 

algoritmasına göre her bir hücrenin deşarj olmasını kontrol edilmiştir. Ayrıca batarya 

yönetim sisteminin analog ve dijital kısmı arasındaki elektriksel izolasyonu 

sağlayabilmek için her bir hücrenin mosfetinin kontrolünü sağlayan pin için optokuplör 

kullanılmıştır. Gerekli şema Şekil 106-107 ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 106: Dengeleme devresi 
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Şekil 107: Batarya konnektörü ve dengeleme devresi yakından gösterimi 

 

Batarya yönetim sisteminde akım ölçümü için bir şönt direnci kullanılmıştır. Şönt 

direncinden okunan gerilim değerini bir analog dijital dönüştürücü olan MCP3421 ile 

akıma dönüştürülmüştür. Gerekli şema Şekil 108 ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 108: Akım ölçüm devresi 



 
28 

 

Batarya yönetim sisteminin görevlerinden olan aşırı gerilim ve düşük gerilim 

korumasını yapabilmesi için aşağıdaki devrenin tasarımı yapılmıştır. Aynı zamanda 

aracın güç kontrolünü yapabilmesi için bu devreye first start butonu ve emergency 

butonunun kontrolü eklenmiştir. Gerekli şema Şekil 109 ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 109: Batarya yönetim sistemi güç kontrol devresi 

Batarya yönetim sisteminin giriş gerilimi 12V’tur. İçerisinde yer alan çoğu komponent 

5V ile çalışmaktadır. Bu yüzden batarya yönetim sistemine 12V-5V dönüşümü yapan 

bir regülatör eklenmiştir. Gerekli şema Şekil 110 ile gösterilmiştir. 

Şekil 110: 12V – 5V regülatör devresi 
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BYS tarafından kontrol edilecek olan sıcaklık sensörlerinin yerleşimi için aşağıdaki 

çalışma yapılmıştır:  

Batary paketi ile  yapılan analizlere göre maksimum çıkış akımı değeri 30 A olarak 

öngörülmüştür.Batarya paketi tasarlanırken bu 30A değerini sürekli olarak 

karşılayabilecek hücre ürünü seçilmiştir. Hesaplanan 30A değerininin yaklaşık %10 

değerinde bir güvenlik payı koyularak 35A sabit direnç yük ile batarya paketinin deşarj 

testi gerçekleştirilmiştir. Testler gerçekleştirilirken termal kamera ile batarya paketinin 

en çok ısındığı bölgeler incelenmeye başlandı. Bu inceleme sonucunda tespit edilen 4 

bölgeye 4 adet sıcaklık sensörü yerleştirilerek kritik sıcaklıkların inceleneceği bölgeler 

belirlenmiş oldu. Yapılan bu analiz bilgisayar destekli olmaktan ziyade nihai ürün 

üzerinde termal analiz gerçekleştirerek sıcaklık sensörlerinin yerleştirileceği noktalar 

belirlenmiştir. Batarya paketine  , deşarj uygulaması yapılırken kullanılan şönt direnç, 

termal kamera uygulması ve termal kamera görüntüsü Şekil 111 ile verilmiştir.  

Şekil  111: Batarya paketine  deşarj uygulaması (a), Deşarj uygulaması yapılırken 

kullanılan şönt direnç (b), termal kamera uygulması (c) ve termal kamera görüntüsü 

(d). 

 

a) b) 

c) d) 
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6.e. Simülasyon Çalışmaları 

Batarya yönetim sistemi için yapılan akım ölçümü, first start butonu, opamp denemesi 

devresi için yapılan simülasyon çalışmaları Proteus Design Suite programı kullanılarak 

yapılmıştır. Şekil 112’de gösterilmiştir. 

Şekil 112: Akım ölçümü için yapılan simülasyon devresi (a), simülasyon anından 

alınan ölçümler (b), first start butonu için yapılan simülasyon devresi (c) ve opamp 

denemesi için yapılan simülasyonu devresi (d). 

 

 

a) b) 

c) d) 
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6.f. Baskı Devre Çalışmaları 

Devre tasarımı bittikten sonra baskı devre tasarımına geçilmiştir. Batarya yönetim 

sisteminin baskı devre tasarımı için Altium Designer programını kullanılmıştır. Batarya 

yönetim sisteminin baskı devresi 2 katlı, FR-4 malzemeye sahiptir. Baskı devre 

tasarımını yaparken üretici firmaların donanım tasarım bilgilerini ve genel baskı devre 

tasarım kurallarını göz önünde bulundurulmuştur. Komponentleri yerleştirirken analog 

ve dijital kısmı ayrı tutmaya, komponentleri düzgün hizalama ile yerleştirmeye dikkat 

edilmiştir. Yol kalınlıklarını üzerinden geçeceği akım değerine göre seçilmiştir. Batarya 

yönetim sistemi baskı devre tasarımı, batarya devre tasarımı üst kasmanı ve baskı 

devre tasarımı alt katman Şekil 113’de verilmiştir. 

Şekil 113: Batara yönetim sistemi baskı devre tasarımı (a), baskı devre tasarımı üst 

katman (b) ve baskı devre tasarımı alt katman (c). 

6.g. Üretim Çalışmaları 

Baskı devre tasarımı bittikten sonra batarya yönetim sisteminin gerber dosyalarını 

üretici firmaya göndererek baskı devre üretiminin yapılmasını sağlanmıştır. Baskı 

devre elimize ulaştıktan sonra komponentleri tedarik edip el ile dizgisi yapılmıştır. 

Batarya yönetim sisteminin 3 boyutlu gösterimi ve batarya yönetim sistemi baskı 

devresi Şekil 1 ile gösterillmiştir. Dizgi aşaması, dizgi sonrası batarya yönetim sistemi 

ve batarya yönetim sisteminin batarya paketi içerisindeki görünümü Şekil 114-115 

olarak verilmiştir. 

a)

v 

b) c)  
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Şekil 114: Batarya yönetim sisteminin 3 boyutlu gösterimi (a) ve batarya yönetim 

sistemi baskı devresi (b). 

Şekil 115: Dizgi aşaması (a), dizgi sonrası batarya yönetim sistemi (b) ve batarya 

yönetim sisteminin batarya paketi içerisindeki görünümü (c). 

 

6.h. Telemetri 

Araç içerisinde yer alan telemetri sistemi motor sürücü ve batarya yönetim sisteminden 

alınan verilerin sürücüye ve aynı zamanda yer istasyonuna ulaşmasından sorumlu 

olan sistemdir. Araçta yer alan telemetri sisteminin blok diyagramı Şekil 116’da 

verilmiştir. 

 

a) b) 

a) b) c) 
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Şekil 116: Telemetri blok şeması 

Hem motor sürücüden gelen hem de batarya yönetim sisteminden gelen verilerin bir 

araya toplanıp yer istasyonuna ve hmi panele gönderilebilmesi için bir adet haberleşme 

kartı tasarımı yapılmıştır. Haberleşme kartında ATmega2560 mikrodenetleyici , 2 adet 

RS232 portu , LoRa modülü için konnektör ve Nextion Hmi için konnektör vardır. 

Telemetri sisteminde haberleşme protkolü olarak RS232 kullanılmıştır. Verileri yer 

istasyonuna yollamak için LoRa modülü kullanılmıştır. Haberleşme kartları Şekil 117 

olarak verilmiştir. 

LoRa modülü,alıcı veya verici olarak kullanılabilen 3000 metre menzilli bir kablosuz 

iletişim modülüdür. Fabrika çıkışı 868 MHz frekansa ayarlıdır. Ancak 862-893 MHz 

aralığında istenilen frekansta kullanılabilir. Alıcı ve verici modüller aynı frekansta 

olmalıdır. Veriler şifreli değildir. Aynı frekansa sahip herhangi bir alıcı tarafından 

okunabilir. Şekil 118’de ekran gösterilmiştir. Şekil 119’da şematik tasarım verilmiştir. 

 

Şekil 117: Haberleşme kartları. 
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Şekil 118: Ekran 

Şekil  119: Haberleşme Kartı Şematik Tasarım 
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6.ı. Karşlaştırma Raporu 

Karşılaştırma tablosu aşağıda Tablo 9 olarak verilmiştir. 

 

Tablo 9: Batarya Yönetim Sisteminin Karşılşatırma Tablosu. 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı :  
Paketleme tasarımı ekibimizce yerli 
olarak yapıldı. 

Çıkış Voltajı :  79.2 V  

Çıkış Akımı :  25 A  

Dengeleme Yöntemi (aktif 
veya pasif) 

:  Pasif dengeleme 

Devre Tasarım Tipi :  Analog-Dijital 

SOC Tahmin Algoritması :  Coulumb Counting Yöntemi 

Kontrol Algoritması :  
Kontrol algoritması ekibimizce 
mikrodenetleyici içerisinde C dili ile 
tasarlandı. 

Yerli mi Değil mi :  Yerli 

7. Yerleşik Şarj Birimi 

7.1. Devre Tasarımı  

SMPS sisteminde çıkış güç aralığı 500 Watt’ın üzerinde olduğu için full bridge 

topolojiye kıyasla maliyeti azaltmak half bridge topoloji kullanılmıştır. Half Bridge 

yapıda kullanılan 2 adet gate driver ile mosfetleri sürme işlemi gerçekleşmiştir. 

Devrenin elektriksel ve topolojik parametreleri Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10: Devrenin Elektriksel ve Topolojik Değerleri. 

Çıkış gerilimi 88V-115V 

Giriş gerilimi 220 V (AC) 

Çıkış gücü  500 Watt 

Topoloji  Half Bridge 

İzolasyon  AC – DC izole, DC- DC izole  

Anahtarlama frekansı 25 kHz 

Verim  ≅ %76 
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7.1.1. Yüksek Frekans Transformatörün Tasarımı 

Half bridge dönüştürücü ileri yönlü dönüştürücüdür. Yüksek frekans transformatörü 

böyle dönüştürücülerde enerji depo elamanı olarak değil izolasyon sağlamak ve 

istenilen gerilim değerine düşürmek için kullanılır. Transformatör kayıplarını minimalize 

etmek ve yüksek frekansta çalışabilmek için ferit nüve kullanılmıştır. Trafo üzerinde 

aktarılacak güç 500 Watt olduğu için E55/28/21 nüve kullanılmıştır. 

7.1.2. Transformatör Sarım Sayılarının Hesaplanması 

High side ve low side mosfetlerde idealde olmasa bile gerçekte kesinlikle ölü zaman 

olması gerekir. Ölü zaman olarak periyodun %10’luk kısmında 4us verilmiştir. High 

side ve low side mosfetlerde periyodun %45’lik kısmında güç sağlanacaktır. 3C90 

meteryaline ait B-H eğrisine göre B’nin maksimum değeri 0.35 T’dir. Nüvenin 

ısınmaması ve doyuma gitmemesi için 0.25T seçilmiştir. Tablo 11 aşağıda verilmiştir. 

Gerekli hesaplamalar Denklem 41-42 ile yapılmıştır. 

Tablo 11: 3C90 B-H Eğrisi 

 

𝑁𝑝 =
𝛾

2𝑥𝐵𝑥𝐴𝑒
=

2,79𝑚𝑉𝑠

2𝑥0.25𝑥540𝑥10−6
= 16 𝑡𝑢𝑟              (41) 

 

𝑁𝑠 =
1

2𝑥𝐷
𝑥𝑁𝑝𝑥

115

155
= 13 𝑡𝑢𝑟               (42) 

 

7.1.3. Transformatör Tepe Akımlarının Hesaplanması 

Transformatör primer akımı Şekil 120’de verilmiştir. 
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Şekil 120: Transformatör Primer Akımı 

 

Yüksek frekans transformatörüne uygulanan gerilim sonrası t=0 anına kadar akım 

şekildeki gibi yükselmektedir. Primer gerilimi kesildiğinde akım çok düşmeden tepe 

akımının maksimum genliğine yakın değerde akar. Gerekli hesaplamalar Denklem 43 

– 44 ile hesaplanmış olup Tablo 1 aşağıda verilmiştir. 

𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑡𝑒𝑝𝑒 = (
𝑃ç𝚤𝑘𝚤ş

𝑉ç𝚤𝑘𝚤ş𝑥𝜂
+

Δ𝐼𝐿

2
) 𝑥

1

𝑎
= (

500

115𝑥0.76
+

0.2

2
) 𝑥

1

1.625
= 2.67 𝐴              (43) 

 

𝐼𝑠𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑡𝑒𝑝𝑒 =
𝑃ç𝚤𝑘𝚤ş

𝑉ç𝚤𝑘𝚤ş
+

∆𝐼𝑜𝑢𝑡

2
=

500

115
+

0.2

2
= 3.325 𝐴                (44) 

7.1.4. Transformatör Sargılarının Kesit Hesabı 

Sargı kesitlerini belirlemede en büyük etken primer ve sekonder akımı ve sargıların 

karkasa sığacak şekilde belirlenmesidir.  

Primer akımı ≅ 3𝐴 

Sekonder akımı(şarj akımı_maksimum)≅ 5 𝐴  

Tel seçimizde 3 𝐴/𝑚𝑚2 tel kullanılmıştır. Hesaplanan değerlere göre 0.8 mm tel 

0.55𝑚𝑚2 değerinde primer tarafına 2 paralel tel atılmıştır. Sekonder tarafına ise 4 

paralel tel atılmıştır. 

 

7.1.5. Mosfet ve Diyot Seçimi 
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SMPS Primer ve sekonder akım değerinden çok yüksek akımları transient durumunda 

çekecektir. Bu nedenden dolayı mosfet ve diyot değerleri hesaplanan değerden çok 

yüksek seçilmelidir. Aşım durumlarında mosfetlerin ve diyotların kırılma gerilimini 

aşmaması için önemli bir durumdur. Tablo 12 – 13 aşağıda verilmiştir. 

Tablo 13: LSI DSEI12-12A Diyot Tablosu 

 

1.6.Çıkış Endüktansının Hesaplanması:  

Çıkış endüktansı hesabı tam dalga doğrultmaç devresinin çıkış akımı ve istenilen akım 

salınımına göre değişiklik gösterir. Çıkış endüktansının salınım yapacağı akım değeri 

çıkış kapasitelerinin filtrelemesi gereken akımı verir. Çıkış akımındaki salınım değeri 

şarj akımının %20 ‘ si olarak litaratüre uygun seçilmiştir. Gerekli hesaplamalar 

Denklem 45  ile yapılmıştır. 

𝐿𝑥∆𝐼

∆𝑡𝑥0.2
= 𝑉ç𝚤𝑘𝚤ş             (45) 

𝐿 =
115𝑥6.6𝑥10−6𝑥2

4.3
= 353𝑢𝐻 

Çıkış endüktansında istenilen değer toroid nüveye 0.8 mm tel ile 5 paralel 7 tur 

atılarak sarılmıştır. Görsel Şekil 121 olarak verilmiştir. 

 

Şekil 121: Çıkış Endüktans Sarımı 

Tablo 12: LSIC1MO120E0120 Mosfet Tablosu 
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7.1.7. Çıkış DC Kapasitelerin Hesaplanması 

Çıkış endüktansı ile beraber alçak geçiren filtre görevi görür. Çıkış endüktansında 

salınımı uğrayan akımı filtreleme görevi görür. ESR değeri düşük kapasite seçimi tercih 

edilir. Gerekli hesaplamalar Denklem 46 ile yapılmıştır. 

𝐶 ≥
∆𝑡𝑥∆𝐼

∆𝑉
=

10.2𝑥6𝑥10−6

0.2
= 306𝑢𝐹             (46) 

C kapasitesi elimizde bulunduğu ve 306 Uf değerinden yüksek olduğu için 680 uf 250 

V kapasite kullanılmıştır. 

 

7.1.8. Mosfet Sürücü Devresi  

Yüksek frekanslı transformatörü 2 adet Mosfet ile anahtarlanmaktadır. Hıgh sıde ve 

low sıde mosfetlerin Source uçları ortak olarak transformatörün primer ucuna bağlanır. 

Bundan dolayı Mosfetlerin her biri için izole sürme sinyali üretmek ve source referanslı 

oluşturmak en uygun yoldur. 

Devrede kullanılan mosfetlerin VGS(op) karakteristliğine bakılırsa +20V gate gerilimi 

ile iletime sokulur ve -5V gate gerilimi ile Mosfetler kesime girmektedir. Devrede 

planladığımız +24V (DC)  gerilimi +20V ve -5V (DC) gerilime dönüştürmek ve 

izalasyonu sağlamak amacıyla RKZ-242005D DC-DC converter kullanılmıştır. DC-DC 

converterda oluşan gerilimleri Mosfetlerin gatelerine sürmek için kullanılan 

1ED3123MU12HXUMA izole olan sürücü kullanılmıştır. 

Gate direnç hesabı AND9674-D dökümanını referans alınarak yapılmıştır. İzole sürücü 

çıkışında bulunan IN+ ve IN – bacaklarına daha hızlı iletim ve kesime girebilmesi için 

10R ve 20R koyulmuştur. Şekil 122 aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 122: Gate Driver. 

7.1.9. EMI Filter, Giriş Güç Devresi 

SMPS sistemi 220 V (AC) gerilim ile çalışmaktadır. 220 V(AC) gerilimi 311 V (DC) 

gerilime ve 18V (AC) gerilime dönüştürmek için; 220 V – 18 V AC transformatör ve 15 

A köprü diyottan EMI filtreleme kullanılarak 311 V (DC) elde edilmiştir. Elde edilen 18V 

(AC) gerilimi 24 V (DC), 5 V(DC), 3.3 V(DC) elde edilen devredeki bileşen ve 

komponentlerin gücü sağlanmıştır. Şekil 123 aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 123: Emı Filter, Power Devresi. 

7.1.10. Mikrodenetleyici Devresi 

PWM kontrol entegresi olarak 16 bit DSPIC33EP16GS502 kullanılmıştır. SMPS 

değerlerini gözlemlemek için 2x16 LCD kullanılmıştır. RS232 iletişim protokolü için 

ST232CDR entegresi kullanılmıştır. Şekil 124-125 aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 124: Mcu Devresi. 
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Şekil 125: Lcd Ekran Devresi. 

7.1.11. Çıkış Filtresi, Voltaj Ve Akım Okuma Devresi 

Çıkış filtresi olarak önceki bölümlerde hesaplanan 350 UH endüktans ve 680UF 

kapasite kullanılmıştır. Akımı okuyabilmek için akım transdüseri LES25-NP 

kullanılmıştır. 25 ampere kadar okuyabilen transdüser çıkış voltajı olarak amper başına 

25 mV vermektedir. Çıkış gerilimi çok düşük olduğu için denetleyicinin bunu 

okuyabilmesi için LMV358 opamp ile değer 11 kat yükseltilerek denetleyicinin ADC 

bacağına verilir. Voltaj okuma için zener diyotlarla çıkış gerilimi istenilen değere 

getirilerek optokuplörün 84 V batarya gerilimine ulaşınca logic çıkış vermesi 

sağlanmıştır. Şekil 126 aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 126: Çıkış Filtresi,Voltaj Ve Akım Okuma 

7.1.12. Anahtarlama 

Mosfet olarak LSIC1MO120E0120 N-kanal mosfet kullanılmıştır. Mosfetlerde yumuşak 

anahtarlama için Hıgh sıde ve Low sıde mosfetlere ayrı ayrı RC snubber devresi 

tasarlanmıştır. Yüksek frekans transformatör çıkışında tam doğrultma devresi için 2’li 

diyot tasarlanmıştır. Şekil 127 aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 127: Switching 

7.1.13. Kontrol Algoritması 

Şarj sistemi güvenlik ve batarya ömrünü etkileyen en önemli faktörlerdendir. Bataryalar 

genellikle sabit gerilim, sabit akım, kontrolsüz akım, darbe yükü, negatif darbeli, 

damlama, şamandıra, rastgele, sabit akım-sabit gerilim gibi yöntemlerle şarj 

edilmektedir. Şarj sisteminde sabit akım (cc) ve sabit gerilim(cv) kullanılarak şarj 

edilmektedir. Batarya Şarj sistemine bağlandığında bataryanın akımı, gerilimi ve 

sıcaklığı izole entegreler ile işlemci tarafından dijital sinyallere dönüştürülmektedir.  

Sabit Akım(CC) Şarj : 

Sabit akım şarjı bataryanın zarar görmeden dayanabileceği maksimum akım değeridir. 

Şarj sistemi batarya paketinin doluluk oranı batarya geriliminin üst sınırına ulaşana 

kadar sabit akım modunda çalışmaktadır. CC modda Şarj sistemi 4.3 amper sabit akım 

üretir. Sabit bir akımın elde edilebilmesi için ADC’den okunan değer 

25mV*5A/3300mV*4095=155 değerinde sabit durmak zorundadır. Şarj sistemi 100 us 

sürede bir akımın değerini kontrol ederek işlemcinin PWM donanımı ile Mosfet 

sürücülerinin görev döngüsü (duty) sürelerini azaltıp arttırarak akımı sabit tutmaktadır. 

Sabit voltaj(CV) Şarj : 

Batarya gerilimi üst sınıra ulaştıktan sonra şarj sistemi CC moddan çıkıp CV moda 

geçmektedir. Bu modda akım kontrolü serbest bırakılıp gerilim kontrolü ile voltaj sabit 

bir değerde tutulmaya çalışılmaktadır. CC modda olduğu gibi okunan ADC değeri 

görev döngüsü (duty) arttırılıp azaltılarak sabit tutulmaktadır. CV modda batarya 

paketinin gerilimi üst sınırda ve sistem CC modda olmadığı için şarj sonrasında akım 

azalmaktadır. Sabit gerilim modunda  bataryaya aktarılan akım şarj akımının (4.3A) 

%2’sine düştüğünde kesim gerçekleşir ve bataryanın tam şarj olduğu kabul edilir. 

Şarj sistemi sıcaklık koruması: 
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Şarj sistemi veya batarya sıcaklığı 80°C ye ulaştığında şarj sistemi korumaya 

girmektedir. Batarya sıcaklığı lm35dz sensörü ile okunmaktadır. Sensör her bir 

derecede 10mV gerilim üretmektedir. Bu değer işlemcinin 12 bit adc sinde 

10mV/3300mV*4095=12.4 değerine denk gelmektedir. ADC ‘den okunan değer 80°C  

eşiti olan 12.4*80=992.7 değerine ulaştığında şarj işlemi durdurularak hem sistemi 

hem batarya paketini korumaya almaktadır. 

7.2. Simülasyon Çalışmaları  

MATLAB Simulink programında 220 V 50hz AC kaynağı doğrultma yapılarak 311 V 

DC gerilime dönüştürülür. Simülasyonda half bridge yapı kullanılarak +155V , -155 V 

25 kHz’de anahtarlama yapılır. PI denetim sistemi ile çıkış voltajı 88 V sabit tutulur. 

Şekil 128 aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 128: Smps Matlab Simülasyonu 

AC kaynaktan gelen gerilim 311 V(DC) gerilime dönüştürülmüştür. Anahtarlama 

frekansı 25 kHz ayarlanarak +155 V , -155 V anahtarlama yapılmıştır. Şekil 129 

aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 129: Scope 1 Çıktısı 

Trafo sarım oranı simülasyonda primer 70 sekonder 2*53 olarak ayarlanmıştır. 

Sekonder çıkış görüntüsü Scope 2 ‘de görüldüğü gibi  115 V olarak çıkış vermiştir. 

Çıkış voltajı mosfetlerin gatelerine verilen referans sinyal ile 88 V ‘a ayarlanmıştır. Şekil 

130-131olarak aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 130: Scope 2 Çıktısı (Birincil Sekonder Gerilimi Ve Çıkış Voltajı Çıktısı) 

 

Şekil 131: Pıd Denetim Simülasyonu 

Scope 3 çıktısında 2 adet Mosfetin gatelerine uygulanan PWM sinyalleri görülmektedir. 

2 ayrı mosfet için ayrı üçgen sinyal üreteci koyulmuştur. PID denetim çıkışı üçgen 
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sinyalin üstünde ise 1 altında ise 0 üretir. Böylelikle görev döngüsü çıkışa göre yüzdelik 

oranını belirleyerek kapalı çevrim kontrol yapar. Şekil132 aşağıda verilmiştir. 

Şekil 132: Scope 3 Çıktısı (Pı Denetim) 

Bobin akımı çıkıştaki direnç ile ayarlanarak 4.3 ampere çekilmiştir. Akım salınımı 0.5 

A olarak scope ekranında gözükmektedir. Şekil 133 aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 133: Bobin Akımı Salınımı 
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7.3. Baskılı Devre Çalışmaları  

Devrenin board çalışmaları EAGLE programında yapılmıştır. Anahtarlama 

bölümünde oluşan kaçak endüktans minimalize edilerek tasarım yapılmıştır. 

İzolasyon olan yerler board çiziminde kesikler ve çizgilerle belirtilmiştir. Şekil 134-137 

olarak aşağıda verilmiştir. 

Şekil 134: Devre Üstten Görünüm 

Şekil 135: Devre Alttan Görünüm 
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Şekil 136: Üstten Görünüm 

 

Şekil 137: Alttan Görünüm 

7.4. Üretim Çalışmaları  

SMD komponentleri ve bacaklı komponentleri havya ile lehimleme işlemini 

gerçekleştirilmiştir. 

Testler için lehimleme işlemleri sırasıyla; 

-AC-DC dönüştürücü 

-DC-DC dönüştürücü  

-Mikrodenetleyici ve diğer bileşenlerin lehimleme işlemi 

-Mosfet Soğutucu tasarımı ve montajı  

-Trafo ve çıkış endüktansı yapımı ve montajı    

Gerekli dosyalar Şekil 138-139 olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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Şekil 138: Trafo sarım(a) ve devre lehimleme aşaması(b) 

 

Şekil 139: Transformatör, çıkış endüktansı ve soğutucu üretimi 

 

a) b) 
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7.5. Test Sonuçları  

Testlerimizi kontrollü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için düşük güçlerde testler 

gerçekleştirildi. Mikro denetleyiciden oluşturulduğunda PWM sinyalini sonuçlarına 

bağlı olarak Mosfet gate source arası sinyalleri incelenmiştir. +20 V , -5 V gerilimleri 

Hıgh sıde ve Low sıde mosfetlerin Gate-Source arası DC durumda ölçülmüştür. Ölçüm 

Şekil 140 ile gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 140: Gate-Source sinyalleri 

DC güç kaynağı ile 120 V gerilim uygulayarak  +60 V , -60 V transformatör girişinde 

anahtarlama yapılarak sekonder çıkış sinyaline bakılmıştır. Sinyal Şekil 141-142 olarak 

aşağıda gösterilmiştir. 
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Şekil 141: Sekonder çıkış sinyali 

Şekil 142: Diyot Ortak Uç Çıkışları 
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Düşük güçlerde testler gerçekleştiğinde 220 V (AC) girişi bağlayarak Sekonder çıkışına 

bakılmıştır. Oluşan sinyaldeki aşımlar 450V tepe değerine ulaştığı gözlemlenmiştir. 

Diyotların kırılım gerilimini 1200 V olarak seçilmesi sebebiyle herhangi bir sıkıntı 

yaşanmamıştır. Şekil 143 aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 143: 220 V(ac)  giriş gücü bağlıyken sekonder çıkışı 

 

Batarya şarj işlemi, CC modda 76 V bataryayı yarım saat süre ile şarj edilmiştir. Akım 

salınımı 0.4 A olarak gözlemlenmiştir. Şekil 144-145 olarak aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 144: Batarya şarj işlemi 
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7.5.1.Karşılaştırma Tablosu  

Karşılaştırma tablosu aşağıda Tablo 14 olarak verilmiştir. 

 

Tablo 14: Yerleşik şarj biriminin karşılaştırma raporu. 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :  Half Bridge 

Güç Seviyesi :  500 Watt 

Çıkış Voltaj Aralığı :  115V – 88V 

Çıkış Akım Salınımı :  0.5 A 

Giriş Güç Faktörü :  0.91 

Güç Çevrim Verimi :  %76 

PWM Kontrol Entegresi 
: 

 1ED3123MU12HXUMA 
,DSPIC33EP16GS 

Koruma Devreleri / 
Elemanları : 

 5A sigorta , 40R NTC , 
240 VAC varistör , lm32 
sıcaklık sensörü 

Baskılı Devre Boyutu 
: 

 Uzunluk 36.7 cm genişlik 
19cm 

 

 

Şekil 145: Batarya şarj işlemi - 2 



 
55 

 

8. Batarya Paketleme 

Üretilen batarya paketlemesi 8 paralel bağlı lityum iyon hücreden oluşan 22 modülden 

meydana gelmiştir. Bu 22 adet modül kendi aralarında seri bağlanarak toplamda 79,2V 

nominal gerilime sahip batarya paketini oluşturmuştur. Bataryanın minimum ve 

maksimum çalışma gerilimleri 61,6V ile 92,4V’tur. Batarya paketinin güvenli çalışma 

bölgesinde çalışması için ekibimiz tarafından özel olarak bir batarya yönetim sistemi 

geliştirilmiştir. Batarya yönetim sistemi dahili üzerinde bulunan mosfetler aracılığıyla 

şarj-deşarj durumlarını kontrol edebilmenin yanı sıra, yüksek sıcaklık, yüksek gerilim, 

yüksek akım, düşük gerilim, kısa devre korumalarına sahiptir ayrıca batarya paketinin 

güvenli çalışma bölgesinin sınırlarına yaklaştığı durumlarda kullanıcıyı sesli uyarı ile 

uyaran buzzer batarya yönetim sisteminin donanımı üzerinde dahili olarak 

bulunmaktadır. Batarya dış kutusu yüksek mukavemet ve muadil kutu tekniklerine göre 

en az 4 kat daha hafif bir teknoloji olması sebebiyle karbonfiberden üretilmiştir. Batarya 

paketi soğutma sistemi için 4 adet 12VDC gerilimde çalışan fanlar kullanılmıştır. 

Fanların ortalama güç tüketimleri 0.09A olması sebebiyle 12V da toplam soğutma 

sistemi kayıpları 4,32W’tır.  

Yapılan literatür araştırmasına göre lityum iyon bataryaların şarj ve deşarj verimliliğinin 

daha yüksek olduğu, kullanım ömrünün daha uzun olduğu gözlemlenmiştir. Aynı 

zamanda lityum iyon bataryalar yüksek güç yoğunluğuna sahiptir. Bu sebeple hafif ve 

dayanıklıdır. Bu parametreler batarya paketlemesinde lityum iyon pil kullanılmasının 

nedeni olmuştur. Batarya paketine ait iç görünüme Şekil 146’da yer verilmiştir. 

 

Şekil 146: Batarya paketi iç görünüm 

8.a. Hücrelerin Özellikleri  

Batarya hücreleri tercihinde öncelikle marka güvenirliği ve performans ihtiyaçlarını 

karşılama kapasitesi sebebiyle sektörde ulaşılabilir markalar arasında pazar 

araştırması gerçekleştirilerek Panasonic, Samsung, LG, Sony, BAK, Lishen gibi 

markalı ürünler içinden Samsun INR18650-32E’nin kullanılması tercih edilmiştir. Hücre 
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seçiminde en etkili faktör, ulaşılabilirlik, enerji yoğunluğu(wh/kg), güç yoğunluğu (W/kg) 

konusunda ve en önemlisi fiyat/performans kriterleri konusunda projenin teknik  

ihtiyaçlarını karşılayabilecek en uygun model olmasıdır. Samsung INR18650-32E 

model batarya hücresi hücresel deşarj da anlık 9.6A sürekli 6.4A akım ile deşarj 

olabilme kapasitesine sahiptir. Hücrelere ait detaylı bilgiler aşağıdaki Tablo 15’te 

verilmiştir. 

Tablo 15: Hücrelere ait detaylı bilgiler. 

Madde Özellik 

Nominal Kapasite 3200mAh(0.2C,2.50V deşarj) 

Minimum Kapasite 3100mAh(0.2C,2.50V deşarj) 

Şarj Gerilimi 4.2V 

Nominal Gerilim 3.65V(0.2C deşark) 

Şarj Yöntemi CC – CV 

Şarj Akımı Standart şarj : 960 mA 

Şarj Süresi Standart şarj : 5 saat 

Maksiumum Şarj Akımı 3200mA 

Maksimum Deşarj Akımı 
6400 mA (sürekli deşarj) 

9600mA(anlık deşarj) 

Deşarj Kesim Voltajı 2.50 V 

Hücre Ağırlığı 50g maksimum 

Hücre Ölçüsü 
Yükseklik : 65.2mm maksimum 

Çap : 18.50 mm maksimum 

Çalışma Sıcaklığı 

(Hücre Yüzeyi Sıcaklığı) 

Şarj : 0 – 45 C 

Deşarj : -20 – 60 C 

 

Depolama Sıcaklığı 

1 sene : -20 – 25 °C (*) 

3 ay : -20 – 45 °C (*) 

1 ay : -20 – 60 °C (*) 
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* Hücrelerin %50 şarj seviyesinde tutulduğu varsayılmıştır. Kapasite yenilenmesi oranı 

%80’den daha fazladır. 

Hücrelerin ısıl özelliklerine ait bilgiler Tablo 16 olarak aşağıda verilmiştir. 

Tablo 16: Optimum Çalışma Tablosu 

Çalışma Sıcaklığı 

(Hücre Yüzeyi Sıcaklığı) 

Şarj : 0 – 45 °C 

Deşarj : -20 – 60 °C 

Şarj Sıcaklığı Deşarj Sıcaklığı 

25°C -10 °C 25 °C 40 °C 

Bağıl Kapasite 60 % 97% 97% 

 
Şarj Sıcaklığı Deşarj Sıcaklığı 

0°C 25°C 45 °C  

25°C 

 

Bağıl 

Kapasite 
80% 100% 100% 

 

Hücrelerin mekanik özelliklerine ait bilgiler Tablo 17 olarak aşağıda verilmiştir. 

Tablo 17: Hücre fiziksel bilgileri 

Hücre Ağırlığı  50g 

Hücre Ölçüsü 
Yükseklik: 65.2 mm maksimum 

Çap: 18.50 mm 

Hücreye ait teknik resim ve 3 boyutlu görseli Şekil 147 olarak verilmiştir. 

 

Şekil  147: Hücre teknik resmi (a) ve hücre 3 boyutlu görüntüsü (b) 
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Her bir modül 8 adet paralel bağlı hücreden oluşmaktadır. Modüllere ait fiziksel 

bilgiler aşağıdaki gibidir. Modül teknik resmi ve modül yerleşim görüntüsü Şekil 148 

olarak verilmiştir. 

Şekil  148: Modül teknik resmi (a) ve modül yerleşim görüntüsü (b) 

8.b. Paketin Özellikleri 

Batarya paketinin nominal çıkış gerilimi 79.2 V’tur. Minimum çıkış gerilimi 61.6V 

maksimum çıkış gerilimi ise 92.4V’tur. Bataryanın kapasitesi amper-saat cinsinden 

25.2Ah’dir , watt-saat cinsinden ise 2000Wh’tir. Batarya paketinin toplam ağırlığı 14 

kilogramdır. Batarya paketinin detaylı ölçüleri aşağıdaki gibidir. Batarya paketinin 

ölçüleri, batarya paketi hücre yerleşimine ve batarya paketi hücre yerleşimi Şekil 149 

olarak verilmiştir. 

Şekil 149: Batarya paketinin ölçüleri (a), batarya paketi hücre yerleşimi (b) ve 

batarya paketi hücre yerleşimi (c) 
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Batarya paket, hücre yerleşimine ait üstten görünüm Şekil 150 olarak verilmiştir. 

Batarya  bilgilerine ait değerler Tablo 18 olarak verilmiştir. 

 

Şekil 150: Batarya paketi hücre yerleşimi (üstten görünüm) 

Tablo 18: Batarya Bilgileri 

Nominal Gerilim 79.2 V 

Minimum Gerilim 61.6 V 

Maksimum Gerilim 92.4V 

Kapasite 25.2 Ah – 2000Wh 

Maksiumum çıkış 

akımı 
100 A 

Şarj Akımı 10 A 

 

8.c. Paket Malzemesinin Özellikleri 

Batarya paketinin üretiminde karbon fiber kullanılmıştır. Karbon fiber malzemesinin 

hafif ve dayanıklı olması paket üretiminde ana etken olmuştur. Batarya paketlemesinde 

kullanılan plakalar vakum çantalama yöntemi ile 5mmlik 3DCore malzeme kullanılarak 

üretilmiştir. Üretilen 5 adet plaka metil metakrilat mma bazlı yapısal yapıştırıcı ile 

birbirine yapıştırılarak batarya paketinin gövde kısmı oluşturulmuştur. Batarya 

paketinin kapağı ise menteşe yöntemi ile monte edilerek üretilmiştir. Batarya paketi 

üretimi, batarya paketi gövde kısmı ve batarya paketi son hali Şekil 151 olarak 

verilmiştir. 
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Şekil 151: Batarya paketi üretimine ait görüntü (a), batarya paketi gövde kısmı (b) ve 

batarya paketi son hali (c) 

Batarya paket malzemesi karbonfiber seçilmiştir. Bilindiği üzere karbonfiber elektrik 

akımını ileten bir malzemedir. Ama batarya paketlenmesinde güvenliğin sağlanması 

için iletkenliğin ortadan kaldırılması gereklidir. Buna bağlı olarak batarya 

paketlemesinde tüm modülllerin alt kısımında batarya paketine değen kısımında 

yalıtkanlığı sağlamak için eva kaplanmıştır. Eva aslında etilen vinil asetat kopolimer ve 

polietilen bir maddedir. 

Karbon fiber kompozitler -70 ° C ila 150 ° C arasındaki bir ortamda kullanılır. 

Karbonfiber malzemenin ısıl iletkenlik değeri  20 W/M˟K ‘ dir , elektriksel özdirenci ise  

1650 µΩ’ dur. 

Paket malzemesi olan karbonfiberin yoğunluğu 1,8 g/cm³ ‘ tür. Pakete ait çekme 

mukavemeti 3500 mpa’dır. Modül esnekliği ise 230 – 430 gpa’dır. Batarya 

paketlemesine ait mukavemet analizi Şekil 152’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 152: Batarya paketlemesine ait mukavemet analizi 
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8.d. Batarya Modülleri veya Paketin Isıl Analizi 

Batarya paketi ile yapılan analizlere göre maksimum çıkış akımı değeri 30 A olarak 

ön görülmüştür. Batarya paketi tasarlanırken bu 30A değerini sürekli olarak 

karşılayabilecek hücre ürünü seçilmiştir. Hesaplanan 30A değerininin yaklaşık %10 

değerinde bir güvenlik payı koyularak 35A sabit direnç yük ile batarya paketinin 

deşarj testi gerçekleştirilmiştir. Testler gerçekleştirilirken termal kamera ile batarya 

paketinin en çok ısındığı bölgeler incelenmeye başlandı. Bu inceleme sonucunda 

tespit edilen 4 bölgeye 4 adet sıcaklık sensörü yerleştirilerek kritik sıcaklıkların 

inceleneceği bölgeler belirlenmiş oldu. Yapılan bu analiz bilgisayar destekli olmaktan 

ziyade nihai ürün üzerinde termal analiz gerçekleştirerek sıcaklık sensörlerinin 

yerleştirileceği noktalar belirlenmiştir. Batarya paketine deşarj uygulaması, deşarj 

uygulaması yapılırken kullanılan şönt direnç, termal kamera uygulaması ve termal 

kamera görüntüsü Şekil 153’de verilmiştir. 

Şekil 153: Batarya paketine deşarj uygulaması(a), kullanılan şönt direnç (b), termal 

kamera uygulaması (c) ve termal kamera görüntüsü (d). 

8.e. Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu: 

Batarya hücrelerinin paralel bağlantıları ve batarya modülllerinin seri bağlantıları için 

8mm genişlik, 0,15mm kalığınlığa sahip kalay kaplı özel nikel şeritler kullanılmıştır. 

Kullanılan nikel şeritler 13 mega-siemens/metre elektirksel iletkenlik katsayısına sahip 

pil paketleme için özel olarak üretilmiş ürünlerdir. Ancak seri ve paralel bağlantılarda 

ve özellikle puntolama işlemleri sırasında ortaya çıkan bağlantı kayıpları ek bir direnç 

a) b) 

c) d) 
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oluşturmaktadır. Batarya paketi eşdeğer devresinin toplamsal iç direncinin artmasına 

neden olan bu durumun çözümüne yönelik olarak iletkenlik katsayısı 58 mega-

siemens/metre olan 8mm genişlik, 1,5mm kalınlığa sahip bakır baralar hibrit bir 

birşeltirme teknolojisi kullanılarak batarya paketinin akım taşıma kapasini arttırmak için 

kullanılmıştır. Bakır baralar ve nikellerin birlikte kullanıldığı yönteme yönelik görseller 

aşağıda paylaşılmıştır. Puntolama için nikellerin batarya hücrelerine puntolanmasında 

ortalama 2kW bakırlara puntolanmasında ise 5kW’lık punto kaynak makineleri 

kullanılarak rezistif puntolama yöntemi uygulanmıştır. Batarya içerisinde yer alan 

modüllerin batarya kutusu ile izolasyonunu sağlayabilmek için eva adı verilen yalıtkan 

madde kullanılmıştır. Eva diğer adıyla etilen vinil asetat hem ısı hem de soğuk 

geçirmeme gibi özelliklerine sahiptir. Yüzey kalitesi yüksek olan etilen vinil asetat, 

şeffaf ve renksiz görüntüsüyle dikkat çekmektedir. Etilen vinil asetat doğaya dost 

özelliktedir. Bu nedenle geri dönüşümü yapılabilmektedir. Etilen vinil asetat, 93-98 

erime sıcaklığına sahiptir. Kolay işlenebilir ve ikincil işlem kolaylığı vardır. Yerleşim ve 

izolasyona ait görseller Şekil 154’te verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 154: Batarya yönetim sistemi (a), batarya paketi üzeri görüntüsü (b), puntolama - 
1 (c) ve puntolama - 2 (d) 

a) b) c) d) 
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8.f. Batarya Soğutma Sistemi Tasarımı 

Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda ortalama 30A sürekli akım deşarjda batarya 

paketinin yaklaşık 1C de deşarj olmasından dolayı soğutma sistemine yönelik aslında 

çok özel bir ihtiyacın olmadığı gözlemlenmiştir. Özellikle ortam sıcaklığının 30 derece 

olduğu koşullarda sabit 35A ile batarya paketinin deşarj testleri sırasında batarya 

hücrelerinin operasyonel sıcaklık koşulları göz önünde bulundurulduğunda güvenli 

çalışma bölgesinin içinde kalan en fazla 50 dereceye kadar ısındığı gözlemlenmiştir. 

Buna rağmen bataryanın araç içindeki konumu göz önünde bulundurularak hava girişi 

ve tahliyesinin yapılabileceği hava soğutmalı bir sistem batarya paketine entegre 

edilmiştir. Batarya paketi soğutma sistemi için 4 adet 12VDC gerilimde çalışan fanlar 

kullanılmıştır. Fanların ortalama güç tüketimleri 0.09A olması sebebiyle 12V da toplam 

soğutma sistemi güç tüketimi 4,32W’tır. Bu değer 1 saatlik yarış koşulları göz önünde 

bulundurulduğunda yarış sonucu değiştirmek için çok yüksek etki faktörü olan bir 

büyüklük olmaması sebebiyle, soğutma sistemi için bataryanın kritik sıcaklıklara 

ulaşmasını beklemeden sürekli çalışacağı bir yöntem tercih edilmiştir. Batarya paketi 

sistem devre alındıktan sonra sürekli çalışmaktadır. Şekil 155 aşağıda verilmiştir. 

 

 

8.g. Batarya Paketleme Tasarımı 

Batarya paketleme tasarımına ait STP dosyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirisiniz. 

Link: 

https://we.tl/t-uuvrdDKBOe 

 

 

Şekil 155: Batarya 

a) b) 

https://we.tl/t-uuvrdDKBOe
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9. Direksiyon sistemi 

9.a. CAD Modeli 

Araç üzerinde kullanılan direksiyon sistemi parçalarının direksiyon dönüş videosu, 

direksiyon montaj patlatma videosu, üretime ait görsel materyaller, teknik resimler ve 

STP dosyaları aşağıda verilen linkte bulunmaktadır. Dosya linki: 

 

 https://we.tl/t-cqNKvTfyQP 

9.b. Aracın Ön Düzen Geometrisinin Açı ve Mesafe Değerleri 

Ön tekerlekleri arasındaki mesafe “TÜBİTAK Uluslararası EC Elektrikli Araç Yarışları 

Kurallar Kitapçığı Sayfa 35-16.1 Araç Ölçüleri “kısmında belirtilen ölçüler arasında 

tutulup aracın kabuk yapısına göre belirlenmiştir. Aracın ön düzen geometrisi Şekil 

156’da gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 156:Aracın Ön Düzen Geometrisi 

9.b.1. Kamber Açısı 

Tekerleklerde oluşabilecek aşınmaları minimuma indirmek ve tekerlekler ile yol 

arasında oluşacak sürtünmeleri en aza indirmek için ayrıca yuvarlanma direncini 

azaltacağı için “Kamber Açısı 0° “kullanılmıştır. 

 

9.b.2. Kaster Açısı 

Aracın bir yarış aracı ve yarışacağı pistte virajlar olduğu göz önünde bulundurularaktan 

aracın dönüşünü kolaylaştırmak için “Kaster Açısı 0° “kullanılmıştır. Aracın kamber ve 

kaster açısının görseli Şekil 157’de gösterilmiştir. 

 

  

https://we.tl/t-cqNKvTfyQP
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9.b.3. Toe Açısı 

Tekerleklerde oluşabilecek aşınmaları minimuma indirmek ve tekerlekler ile yol 

arasında oluşacak sürtünmeleri en aza indirmek için “Kamber Açısı 0° “kullanılmıştır. 

 

9.b.4. King - Pin Açısı ve Mesafesi 

King - Pin Açısı 0° olup, direksiyon hakimiyetini kolay sağlamak için King - Pin Mesafesi 

pozitif 195,00mm olarak kullanılmıştır. Toe açısı ve King – Pin açısı görselleri Şekil 

158’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 157: Kamber açısı (a) ve kaster açısı (b) 

a) b) 
 

a) b) 

Şekil 158: Toe açısı (a) ve King – Pin açısı (b) 
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9.c. Direksiyon Oranının Hesaplanması 

Direksiyon açısı “TÜBİTAK Uluslararası EC Elektrikli Araç Yarışları Kurallar Kitapçığı 

Sayfa 31-13 Direksiyon Sistemleri “kısmında belirtilen ölçüler arasında tasarlanmıştır. 

Aracımızın direksiyon simidi sağa ve sola 180 derece dönüşe sahip olup tekerlerde 

maksimum 30 derece yönlendirme açısına sahiptir. Belirtilen ölçüler ışığında 

direksiyon oranı 1/6 tutulmuştur. Direksiyon sisteminin oranı denklem 47 ile 

hesaplanmıştır. Direksiyon sistemine ait görsel Şekil 159 ile gösterilmiştir. 

Direksiyon Oranı = 
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑑𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤(𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒)

𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑎ç𝚤𝑠𝚤(𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒)
   (47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.d. Bisiklet Modeline Ve Dış Tekerlek Merkezine Göre Dönüş Yarıçapının 

Hesaplanması 

Dış Tekerlek merkezine göre dönüş yarıçapı denklem 48 ile bulunmuştur. Dönüş 

yarıçapına ait görsel Şekil 160’da gösterilmiştir. 

 

Dönüş Yarıçap = 
 Ö𝒏 𝒕𝒆𝒌𝒆𝒓𝒍𝒆𝒓 𝒂𝒓𝒂𝒔𝚤 𝒎𝒆𝒔𝒂𝒇𝒆

𝟐
+

𝑨𝒓𝒂𝒄𝚤𝒏 ö𝒏 𝒊𝒍𝒆 𝒂𝒓𝒌𝒂 𝒕𝒆𝒌𝒆𝒓 𝒂𝒓𝒂𝒔𝚤 𝒎𝒆𝒔𝒂𝒇𝒆

𝒕𝒂𝒏 (𝑨𝒓𝒂𝒄𝚤𝒏 ö𝒏 𝒕𝒆𝒌𝒆𝒓𝒊𝒏 𝒅ö𝒏üş 𝒂ç𝚤𝒔𝚤)
  (48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30° 

180

° 

Şekil 159: Direksiyon sistemi açısı 

Şekil 160: Dönüş yarıçapı 
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Bisiklet Modeline Göre Dönüş Yarıçapı: 

Ön ile arka tekerler arası mesafe 2062.00mm olup ön tekerlerin dönüş açısı 30 

derecedir. Verilen ölçüler neticesinde dönüş açısı 3571.49mm olarak tasarlanmıştır. 

Şekil 161’de gösterilmiştir. Gerekli hesaplamalar Denklem 49’da hesaplanmıştır. 

 

Dönüş Yarıçap = 
𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 ö𝑛 𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑟𝑘𝑎 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑓𝑒

tan (𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 ö𝑛 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑑ö𝑛üş 𝑎ç𝚤𝑠𝚤)
   (49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.e. Ackerman Prensibine Ve Fiili Duruma Göre Iç Ve Dış Dönüş Açılarının Alması 

Gerekenler 

Ackerman prensibine göre iç ve dış dönüş açıları; İç tekerlek 30 derece iken dış teker 

26,71 derece açıya sahiptir. Bu sayede tekerler maksimum dönüş açısında iken aracın 

dönme yarıçapı ön ile arka teker arası mesafenin sadece 1.73 katıdır. Ackerman 

prensibi hesaplamaları denklem 50 ile hesaplanmıştır. 

tanα =
𝑨𝒓𝒂𝒄𝚤𝒏 ö𝒏 𝒊𝒍𝒆 𝒂𝒓𝒌𝒂 𝒕𝒆𝒌𝒆𝒓 𝒂𝒓𝒂𝒔𝚤 𝒎𝒆𝒔𝒂𝒇𝒆

𝑫ö𝒏üş 𝒚𝒂𝒓𝚤ç𝒂𝒑−
𝑨𝒓𝒂𝒄𝚤𝒏 ö𝒏 𝒕𝒆𝒌𝒆𝒓𝒊𝒏 𝒅ö𝒏üş 𝒂ç𝚤𝒔𝚤

𝟐

    (50) 

9.f. İç Ve Dış Dönüş Açılarının Alması Gereken Değerler 

 

 

İç Tekerin Dönüş Açısı 
Geometrik Merkezden Dönme 

Yarıçapı 

Dış Tekerin Dönüş 

Açısı 

Teta(iç)=30 için R=4,11m teta(dış)=23,88 

Teta(iç)=25 için R=4,96m teta(dış)=20,52 

Teta(iç)=20 için R=6,205m teta(dış)=16,92 

Teta(iç)=15 için R=8,23m teta(dış)=13,21 

Teta(iç)=10 için R=12,23m teta(dış)=9,16 

Teta(iç)=5 
için R=24,65m 

 

teta(dış)=4,58 

 

Tablo 19:  İç ve dış dönüş açılarının alması gereken değerler. 

Şekil 161: Dönüş yarıçapı - 2 
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Teorik Ve Gerçek Durum Için Aynı Grafikte Direksiyon Açısına Göre: 

İç tekerlek ve dış tekerlek dönüş açılarına ait Tablo 20 aşağıda verilmiştir. 

  

Tablo 17: Direksiyon açısına göre iç tekerlek ve dış tekerlek açıları 

 
 

9.g. Direksiyon Simidi Dönüş Açısı 

Tekerleklerin dönüşü sırasında, tekerlekler ile gövde veya araç üzerindeki herhangi bir 

parça arasında boşluk bulunmaktadır. Tekerlek dönüşüne ait videoyu aşağıdaki linkten 

ulaşabilirsiniz. Link: 

 

 https://youtu.be/B3_83OxtiHg 

 

9.h. Tasarım ve Hesaplama 

Yerlilik için istenilen direksiyon simidi için sola ve sağa en az 180 en fazla 360 derece, 

yönlendirme açısı 30 - 35 derece olması için gerekli hesaplamalar aşağıdaki gibi 

yapılmıştır. Direksiyon simidinin 180 derece döndürülmesi sonucu tekerlerde oluşan 

yönelme açılarının ölçüleri aşağıda Şekil 162’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 162: Direksiyon simidinin 180 derece döndürülmesi. 

https://youtu.be/B3_83OxtiHg
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Ackerman prensibine göre acerman açısı hesaplanıp tasarlanmıştır. Krameyer 

pinyon dişli hariç direksiyon sistemi montajlanıp tekerleğe 30 derece dönüş açısı 

verilmiştir. Acermanın ilk konumundan ikinci konumuna ilerlemesi gereken mesafe 

34.50 mm bulunmuştur. Şekil 163’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 163: Ackerman açısı. 

Ackermanın ilerlemesi gereken mesafe aynı zamanda krameyerin aynı eksende 

ilerlemesi gereken mesafedir. Ackermanın yatayda ilerlemesi gereken mesafeden 

pinyon dişlimizin hesabı aşağıdaki gibi yapılmıştır. Pinyon dişlinin çapı denklem 4 ile 

hesaplanmıştır. Pinyonun yarım tur dönmesi için çevresi 2’ye bölünmüştür. 

Hesaplamalarda Denklem 51 Kullanılmıştır. 

2 ∗ π ∗ R

2
= 34,50               (51) 

r ≅ 11 mm        R = 22 mm 

M =
R

Z
      2 =

22

Z
 

M =  Modül    Z = 11 

R =  Bölüm dairesi çapı  Z =  Diş sayısı 

Pinyon dişli modülü =  2 

Pinyon diş sayısı =  11 

Pinyon dişli bölüm dairesi çapı =  22 

Krameyer dişlinin diş sayısı sağa ve sola tam dönüşlerde pinyon dişliden sıyrılmayacak 

şekilde seçilmiş ve iki adet segmanla hareketi kısıtlandırılmıştır. Krameyer yatağı 3D 

yazıcıda basılmıştır. 
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𝐾𝑟𝑎𝑚𝑒𝑦𝑒𝑟 𝑑𝑖ş𝑙𝑖 𝑚𝑜𝑑ü𝑙ü =  2         𝐾𝑟𝑎𝑚𝑒𝑦𝑒𝑟 𝑑𝑖ş 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =  22 

9.ı. Malzeme Seçimi 

Krameyer, Pinyon Dişli: 1040 İmalat Çeliği 

Krameyer Yatağı:Tough Pla  

Direksiyon Borusu: 6063 Alüminyum Boru 

Rot Kolları: 6063 Alüminyum Mil 

9.i. Üretim Adımları 

Direksiyon sisteminin Solisworks program üzerinden montaj patlatma videosuna 

aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Link: 

 

 https://youtu.be/vMYFpVObuHE 

 

Krameyer milinin tornalanması videosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Link: 

 

 https://youtu.be/ChAoBABrwtM 

 

Krameyer yatağına ait görsellere aşağıdaki linkten ulaşabilirisiniz. Link: 

 

 https://we.tl/t-jCPNWLQpdq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vMYFpVObuHE
https://youtu.be/ChAoBABrwtM
https://we.tl/t-jCPNWLQpdq
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10. Kapı Mekanizması 

10.1. Üç Boyutlu (3D) Modeli  

Menteşe ve kapı sistemi Şekil 164’te gösterilmiştir. 

 

10.2. Kapı Geometrisi ve Fiziksel Özellikleri 

 

Kapının ön görünüşü ve ölçüleri Şekil 165’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 165: Kapının ön görünüşü. 

 

 

 

Şekil 164: Menteşe ve kapı sisteminin montaj görünümü (a), kapı ve menteşenin 
araç içerisinden montaj görünümü (b) 

a) b) 
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10.2.1 Menteşeye Binen Yükün Hesaplanması 

Hesaplamalar Denklem 52-54 ile yapılmıştır. 

                                   ∑ 𝜇𝐴

+
→

= (19,62𝑁) 𝑥 (564𝑚𝑚) = 11065,68 𝑁𝑚                      (52) 

∑ 𝜇𝐴

−
←

= 𝐹 𝑥 240𝑚𝑚              ∑ 𝜇𝐴

+
→

=  ∑ 𝜇𝐴

−
←

                  (53) 

11065,68𝑁𝑚 = 𝐹 𝑥 240𝑚𝑚 

𝐹 =
11065,48 𝑁𝑚

240
= 46,107𝑁 = 4,7 𝑘𝑔 üst menteşeye binen yük.            (53) 

∑ 𝜇𝐵
+
→

= 𝐹1 𝑥 0,357 = 16,414 𝑁 = 1,67 𝑘𝑔 alt menteşeye binen yük.                 (54) 

Kapının yan ve üst görünüşü Şekil 166 ile gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 166: Kapının yan görünüşü (a) ve kapının üst görünüşü (b) 

a) b) 
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10.3.Kapının Yüzey Alanı 

Kapının yüzey alanı Solidworks’te yapılan tasarım sonucu 1.046634𝑚2 olarak 

hesaplanmıştır. Kapının yüzey alanı Şekil 167’de gösterilmiştir. 

Şekil 7 de aracın sol görünüşü belirtişmiş olup araç her iki yana açılan boyutları aynı 2 

adet kapıya sahiptir. Şekil 168 ile gösteirilmiştir.      

                                                                                                                                    

 

Şekil 168: Aracın Sol Görünüşü. 

 

10.3.1. Menteşe Analizleri 

Şekil 167: Kapı Yüzey Alanı 
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Yapılan hesaplamalar sonucun menteşeye 8,829 Nm büyüklüğünde kuvvet 

binmektedir. Çıkan bu sonuçlara göre menteşe analizleri Şekil 169-170 ile 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 169: Akma mukavemeti hesabı. 

 

Şekil 170: Menteşe Statik Stres Testi. 
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10.3.2. Kapı ve Araç Gövdesi Arasındaki Sızdırmazlık 

Kapı ve araç gövdesi arasında trim fitili kullanılarak sızdırmazlık sağlanmıştır. 

Sızdırmazlık testinde kullanılan parça ve trim fili Şekil 171 ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 171: Kapı sızdırmazlığı elemanı kullanımı (a) ve Kapı sızdırmazlığını test 

etmek için kullanılan parça (b). 

 

10.3.3. Kapı Kolu ve Kilit Sistemi 

Kapı kulpu ve kilit mekanizması Şekil 172 ve Şekil 173’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 
Şekil 172: Kapı kulpu ve kilit mekanizmasının önden görünüşü. 

  
a) b) 
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Şekil 173: Kapı kulpu ve kilit mekanizmasının iç görünüşü. 

10.3.4. Kapı Kolu 

 

Kapının herhangi bir müdahale olmadan açılıp kapanmasının simülasyonu aşağıdaki 

linkte paylaşılmıştır. 

 

https://youtu.be/yUaX3pr0k-w 

 

Kapı menteşe sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasının simülasyonu ve tasarımları 

aşağıdaki linkte paylaşılmıştır.  

 

https://we.tl/t-LzLGKcQKh1 

10.3.5. Kapı Sızdırmazlık Sistemi 

Kapı sızdırmazlık testi aşağıdaki linkte gösterilmiştir. 

https://youtu.be/Uj9fZ4hlEGo 

 

  

https://youtu.be/yUaX3pr0k-w
https://we.tl/t-LzLGKcQKh1
https://youtu.be/Uj9fZ4hlEGo
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11. Mekanik Detaylar 

11.a. Teknik Çizimler 

Araca ait teknik resim Şekil 174 ile aşağıda gösterilmiştir. 

 

Şekil 174: Teknik resim. 
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11.b.Roll Cage Yer Değiştirme Analizi 

Ön rollbar, arka rollbar ve rollbar flanşları (4 adet) şasiye montajlanmıştır. Analizi 

yürütülmüştür. Analizde istenildiği gibi ön roll cagenin ve arka roll cagenin en üst 

noktasından 1kN’luk kuvvet uygulanmıştır. 

Analiz sonucuna göre yer değiştirmesi en kritik olan nokta arka roll cagenin en üst 

noktası olarak gözlemlenmiştir. Hesaplamalar Denklem 55-56 ile hesaplamıştırç 

Bölgede okunan sayısal değer 0.0371m’dir. 

Yatayda Değiştirebilceği Maksimum Uzunluk = Roll cage uzunluğu/20           (55) 

         Yatayda Değiştirebileceği Maksimum Uzunluk = 980/200 = 4,9           (56) 

Analiz sonucuna göre maksimum yer değiştirme 0.0371m’dir. Bu sonuca göre roll 

cagelerimiz istenilen güvenlik şartlarını sağlamaktadır. 

Analiz sonuçları ve görselleri aşağıda verilmiştir. 

11.b.1.Roll Cage Malzeme Özellikleri 

Roll cage malzemeleri Şekil 175’te gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 175: Roll cage malzeme özellikleri 
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11.b.2.Malzeme Özellikeri 

Malzeme özelliklerine ait bilgiler  Tablo 20’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 20: Roll cagein malzeme özellikleri. 
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11.b.3. Yükler Ve Fikstürler 

Yükler ve fikstürler Tablo 21’de verilmiştir. 

Tablo 21: Yükler ve fikstürler. 
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11.b.4. Etüt Sonuçları 

Etüt sonuçları Tablo 22-23 olarak aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

  

Tablo 22: Gerilme Analizi 

Tablo 23: Yer Değiştirme Analizi 
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11.c.Dış Kabuk Üretimi 

Dış kabuk üretiminin başlangıç aşamasında, üretim esnasında kullanılacak olan sarf 

malzemelerinin tedarik işlemi gerçekleştirilmiştir. Tedarik edilecek olan ürünlerin 

miktarları, üretimi yapılacak olan dış kabuğun bilgisayar destekli tasarım programları 

aracılığıyla yüzey alanının hesaplanması ile elde edilen yüzey alanı değeri kullanılarak 

yapılan hesaplamalar sonrasında belirlenmiştir. Tüm malzemeler, üretim aşamasının 

hemen öncesinde kullanım miktarlarının belirlenmesi ile amaca uygun olarak 

kullanılmışlardır. 

11.c.1.Kullanılan Malzemeler 

Dış kabuk polimer matrisli elyaf takviyeli kompozit olarak üretilmiştir. Bahsi geçen 

üretimde ana bileşenler olarak matris malzemesi olan epoksi reçine ve takviye 

malzemesi olarak kullanılan örgü tipi karbon elyaf kullanılmıştır. Kullanılan reçine ve 

elyaf arasındaki ara yüzey mekanizması ve ıslatma açısı gibi teknik detayla ilgili 

literatür çalışmalarının incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir [3-5]. Üretim yöntemi olarak 

vakum çantalama tekniği seçilmiştir. Bu bağlamda, vakum çantalama tekniğine uygun 

olarak seçilmiştir. Kullanılan epoksi reçine ve sertleştirici Duratek marka DTE 1000 

model epoksi reçine ve DTS 1100 model epoksi reçine sertleştiricisi kullanılmıştır. 

Bununla birlikte polimer matrisli kompozit üretimi için gerekli olan vakum naylonu, 

reçine akışını sağlayan delikli folyo, vakum battaniyesi, vakum bandı, kalıp ayırıcı 

olarak wax ve sıvı polivinil klorür (PVA), yapısal yapıştırıcılar (poliüretan ve metaakrilat 

bazlı) üretim sürecinde kullanılmıştır. Yapısal yapıştırıcı olarak isimlendirilen yüksek 

mukavemetli yapıştırıcılar Plexus marka MA310 model ve Tiechem marka G500 model 

olarak seçilmiştir. Bahsi geçen bu yapısal yapıştırıcıların tercih edilme sebebi hem 

kompozit malzemelerin birleştirilmesinde kullanılabilir olması hem de yüksek 

mukavemet özellikleri sergilemeleridir. İlgili ürünlerin teknik dökümanlarında belirtilen 

mukavemet özellikleri Tablo 24’te gösterilmektedir. 

Tablo 24: Kullanılan yapısal yapıştırıcıların teknik özellikleri [1,2] 

Ürün (Marka ve 

Model) 

Sıcaklık Dayanımı 

(⁰C) 

Tutma Mukavemeti 

(MPa) 

Boşluk 

Doldurabilme 

Kabiliyeti (mm’ye 

kadar) 

Tiechem G500 -40/+150 25 0,05 

Plexus MA310 -55/+121 31 0,03 
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11.c.2.Dış Kabuk Üretimi 

Vakum torbalama yöntemiyle gerçekleştirilen üretim sürecinde, ilk olarak bilgisayar 

destekli tasarım programları ile yüzey modelleme tekniği kullanılarak tasarlanan araç 

dış kabuğu Polistiren (PS) malzemeden üretilen dikdörtgen kesitli malzemenin 

bilgisayar kontrollü imalat (CNC) makinelerinin kullanılmasıyla tasarıma uygun olarak 

şekillendirilmiştir. Bu şekillendirme işleminin ardından yüzey pürüzlülüklerinin 

giderilmesi için zımpara, astarlama ve parlatma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu 

işlemlerin sonucu olarak ‘erkek model’ olarak adlandırılan, üretimi yapılan olan araç 

dış kabuğu ile 1:1 (bire bir) ölçekli olan ürün ortaya çıkmıştır. Vakum torbalama yöntemi 

ile üretilecek olması sebebiyle, yüzey kalitesini arttırmak amaçlanmış ve bu bağlamda 

üretimi tamamlanan erkek model kullanılarak dişi kalıp üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Erkek kalıp ve dişi kalıp arasındaki farkın şematik gösterimi Şekil 176’da 

bulunmaktadır. Şekil 1’de de görüldüğü üzere dış yüzeyin pürüzsüz üretilmesi için en 

uygun yöntem dişi kalıp ile kalıplama yöntemidir. Üretim sürecimiz kapsamında dişi 

kalıp üretim işlemi, erkek model yüzeyinin temizlenmesi, kullanılan polimer esaslı 

reçinenin yüzeye tutunmasını engellemek adına koruyucu bir ara yüzey oluşturan 

yüzey ayırıcı wax ve sıvı poli vinil klorür (PVA) uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve 

parlatılması, örgü tipi cam elyaf kumaşların serimi, polyester esaslı reçinenin tatbik 

edilmesi işlemi ve son olarak uygun sıcaklık ve atmosfer koşullarında kürleştirme 

uygulamaları ile gerçekleştirilmiştir. Dişi kalıp üretim sürecine ait görseller Şekil 177.a 

ve b’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 176: Dişi Model ve Erkek Model Şematik Gösterimi. 

 

 

“ 
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Şekil 177: Dişi kalıp üretim aşamasına ait görseller; cam elyaf kumaşların serimi (a) 

ve polyester reçine tatbik işlemi (b). 

  

Dişi kalıp üretiminin gerçekleştirilmesinin ardından üretilen dişi kalıpların yüzeyleri 

üretimden kalan kalıntıların giderilmesi adına temizlenmiş ve kurutulmuştur. Dış kalıp 

üretimi için vakum çantalama yöntemi seçilmiştir. Vakum çantalama yöntemini Şekil 

178’de şematik olarak gösterilmiştir.  

 

Şekil 178: Vakum Çantalama İşleminin Şematik Gösterimi. 

 

Yapılacak olan dış kabuk üretimi öncesinde nihai ürünün kalıptan kolayca ayrılmasını 

sağlayacak kalıp yüzey ayırıcı malzeme olan PVA yüzeye wax ve sıvı formda olmak 

üzere ikişer tekrar olarak uygulanmıştır. Daha önce yüzey alanının hesaplanmış 

olması ile uygun ebatlarda kesilmiş olan örgü tipi karbon elyaf kumaşlar kalıba 

serilmiştir. Serim işleminin tamamlanmasının ardından uygun ağırlıkta hazırlanan 

epoksi reçine tatbik edilmiştir. İç yüzeyde kalacak kısımlarda uygun yapışma yüzeyinin 

oluşması için soyma kumaşı adı verilen, uygulandığı yüzeyden soyularak çıkarılan ve 

bahsi geçen yüzeyi pürüzlü hale getirerek yapışma yüzeyi oluşturan malzemenin 

serimi gerçekleştirilmiştir. Ardından vakum etkisiyle elyaf tarafından emilemeyen ya da 

başka bir tabirle elyafın ıslatılabilirlik seviyesinin üstünde olan fazlalık reçinenin 
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üründen uzaklaştırılmasını sağlamak adına delikli folyo ve reçineyi emme görevi 

üstlenen vakum battaniyesi adı verilen ürünlerin serimi gerçekleştirilmiştir. 

Son olarak gerekli basıncı oluşturmak için vakum pompası portları kalıbın uygun 

noktalarına yerleştirilmiş ve vakum naylonu, vakum bandı vasıtasıyla dış ortamla 

teması engelleyecek şekilde hazırlanmıştır. Vakum çantalama işlemi kullanılan epoksi 

reçinenin kullanım kılavuzunda belirtilen uygulama koşullarına uygun olarak gerekli 

sıcaklık ve basınç değerleri altında gerçekleştirilmiştir. Üretimin tamamlanmasının 

ardından ürünler kalıptan çıkarılmış ve birleştirme aşamasına geçilmiştir. Vakum 

çantalama yönteminin uygulanması ve birleştirme işlemleri sırasında çekilmiş 

fotoğraflar Şekil 179 ile gösterilmektedir. 

 

Şekil 179: Üretim yöntemine ait fotoğraflar; karbon elyaf serim işlemi (a ve b), soyma 

kumaşı serim işlemi (c), delikli folyo serim işlemi (d), vakum battaniyesi serim işlemi (f 

ve g) ve vakum naylonu ile torbalama işlemi (g ve h). 

 

Uygun koşullarda gerçekleştirilen üretimin ardından iki parça olarak üretilen araç 

gövdesi yapısal yapıştırıcı olarak adlandırılan ve poliüretan (PU) ve metaakrilat bazlı 

kullanılan malzemeler kullanılarak dış kabuğun geometrisine uygun olarak önceden 

tasarlanmış mastarlar ile birleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Birleştirme işleminde 

kullanılan yapısal yapıştırıcı malzemeler teknik dökümanlara uygun koşullarda 

kullanılmıştır. Bunun sebebi, elde edilebilecek en yüksek yapışma mukavemeti 

değerine ulaşmaktır. Birleştirme işleminin öncesinde ve birleştirme işleminin ardından 

herhangi bir yüzey işlemi uygulanmamış dış kabuk fotoğrafları Şekil 180.a-c’de yer 

almaktadır. 
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Şekil 180: Birleştirme öncesi ve sonrası dış kabuk fotoğrafları; birleştirme öncesi iki 

kalıp kullanılarak üretilen iki ayrı dış kabuk parçası (a ve b), birleştirme sonrası araç 

şaşesi üzerine konumlandırılmış dış kabuk (c). 

Dış kabuk üzerinde bulunan ve bir mekanizma vasıtasıyla açılıp kapanma hareketini 

gerçekleştirilen iki adet kapının üretimi de vakum çantalama yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Üretimde kullanılan malzeme, aracın dış kabuğunda kullanılan 

malzeme ile bire bir uyumlu olarak epoksi matrisli karbon elyaf takviyeli kompozit olarak 

seçilmiştir. Kapı üretim işleminde, verimlilik esaslı bir mühendislik tasarımına uygun 

olarak daha düşük ağırlığa sahip fakat mukavemeti yüksek olan başka bir tabirle özgül 

mukavemeti yüksek olan malzeme üretimi gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan bu 

üretimde, uygun rijitliğin sağlanması için gerekli olan laminant kalınlığı elyaflar 

arasında üç boyutlu olarak polietilen teraftalat glukol (PET-G) kullanılarak üretilen 

çekirdek malzemenin kullanımıyla elde edilmiştir. Bu işlemde üretilen kapı için iskelet 

formunda bir çekirdek takviye oluşturulmuş ve ara yüzey bağlantısının mukavemetli 

olması için hem elyaf hem de çekirdek malzeme yüzeylerine ayrı ayrı epoksi reçine 

tatbik edilmiş ve dış kabuk üretiminde olduğu gibi uygun koşullarda vakum çantalama 

yöntemi ile üretim gerçekleştirilmiştir. Kapı üretim aşamasına ait fotoğraflar Şekil 

181.a-d’de bulunmaktadır. 
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Şekil 181: Kapı üretim aşamasına ait görseller; elyaf serim işlemi (a ve b), üç boyutlu 

çekirdek malzemelerin iskelet formunda elyaf üzerine yerleştirilmesi (c) ve vakum 

torbalama işlemi (d). 

Aracın dış kabuğuna montajlı olarak bulunan camların üretilmesi için öncelikler erkek 

model üzerinden dişi kalıp alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sıcaklık ile 

şekillendirme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek olan cam üretim işlemine uygun 

olarak dişi modellerin bire bir ölçekli hali olan erkek modeller diğer bir ifadeyle 

maçaların üretimi de gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde hem iç hem de dış yüzeylerinden 

kalıplar ile şekillendirilen camların pürüzsüz ve aynı zamanda homojen et kalınlığına 

sahip olmaları sağlanmıştır. 
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11.d.Enerji Tüketim Hesabı 

Enerji tüketim hesabında kullanılan hesaplama değerleri aşağıda Tablo 25 olarak 

verilmiştir. 

Tablo 25: Hesaplama Değerleri. 

Semboller Parametreler Değerler      Birim 

𝑓𝑟𝑜 
Aracın yuvarlanma 

direnci katsayısı 
0,0014 [N] 

𝑓𝑌𝑢𝑣𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 
Aracın yuvarlanma 

kuvveti 
 [N] 

𝑓𝐻𝑎𝑣𝑎 
Rüzgâr direncine 

bağlı kuvvet 
 [N] 

𝑓İ𝑣𝑚𝑒 
Aracın ivmelenme 

kuvveti 
 [N] 

[-] 
Aracın teker 

yarıçapı 
0,28 [m] 

𝑚𝑠ü𝑟ü𝑐ü Sürücünün kütlesi 70 [kg] 

𝑚𝑐𝑎𝑟 Aracın kütlesi 117 [kg] 

𝑉𝑐𝑎𝑟 Aracın ivmesi         [m/𝑠2] 

g Yerçekimi ivmesi 9,81        [m/𝑠2] 

𝑃𝑎𝑖𝑟 
20°C’de kuru hava 

yoğunluğu 
1,202 [kg/𝑚3] 

𝐶𝑑 
Taşıt sürtünme 

katsayısı 
0,098 [-] 

𝐴𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 
Aracın projeksiyon 

alanı 
1 [𝑚2] 
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11.d.1. Yuvarlanma Direnci 

Yuvarlanma direnci denklem 57 kullanılarak hesaplanmıştır. 

FYuvarlanma = fro x (ma + ms) x g         (57) 

FYuvarlanma = Yuvarlanma Direnci Katsayısı x (Araç Ağırlığı

+ Sürücü Ağırlığı) x Yerçekimi İvmesi 

𝐹𝑌𝑢𝑣𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 = 0,0015 x ( 117kg + 70kg ) x 9.81
m

s2
= 2.751 𝑁 

11.d.2. Hava Direnci 

Hava direnci denklem 58 kullanılarak hesaplanmıştır. 

FHava =
(Hava Yoğunluğu x Araç Projeksiyon Alanı x Taşıt Sürtünme Katsayısı ) x (〖Vson+Vilk)〗2

2
   (58) 

FHava =  
(
1,202kg

m3 
x 1m2 x 0.098)(13,88

m
s + 0)2

2
 

FHava =
0.117

kg
m  x 192.654

m2

s2  

2
 

FHava =  
22,693

kgm
s2

2
=  11,361N 

*Taşıt sürtünme katsayısı, aracın Solidworks’te yapılmış akış analizleri sonucu 

hesaplanmıştır. 

11.d.3. İvme Kuvveti 

İvme kuvveti denklem 59 kullanılarak hesaplanmıştır. 

Fİvme = (Araç Ağırlığı + Pilot Ağırlığı)x ( 
Vson−Vilk

thızlanma
)          (59) 

Fİvme = (117 + 70)kg x 
13,88 m

s ⁄ − 0

30s
= 86.574 𝑁 

11.d.4.Toplam Kuvvet 

Toplam kuvvet denklem 60 kullanılarak hesaplanmıştır. 

FToplam = FYuvarlanma + FHava + Fİvme           (60) 

FToplam = 2,751N + 11,361N + 86,574N = 100.868 𝑁 
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11.d.5.Gerekli Tork 

Gerekli tork denklem 61 kullanılarak hesaplanmıştır. 

Gerekli Tork = FToplam x  Teker yarıçapı (m)          (61) 

Gerekli Tork = 100,686N x 0,28m = 28,192Nm 

11.d.6. İstenen Hesaplamalar 

11.d.6.1. Soru -1  

Araçlarının ön alanını, tekerlek sürtünmesini ve iç kayıpları hesaba katarak 4000 

metrelik düz bir yolu 50 km/h hızla tamamlamak için gerekli enerji tüketimini 

hesaplaması aşağıdaki gibidir. 

Motor Hesabı: 

Motor hesabı denklem 62 kullanılarak hesaplanmıştır. 

Power (kW) = Tork( Nm) x 
Hız(Rpm)

9,548
           (62) 

km/h → Rpm 

Nrpm =  
25

3πr
V km

h⁄   

Rpm =  475 

Power (kW) = 28,192 Nm x 
475

9,548
 

Power = 1,402 kW 

(Zamansız Hız Formülü)    (İvmeli hareket ile geçen süre)  

Vson
2 = 2ax      V = at      

(13,88 m/s)2 = 2(0,462)x   13,88
m

s
= 0,462 t   

Xalınan yol = 208,5 ≅ 210m   t = 30s 

 

4000m − 210m = 3790m (sabit hızla gidilecek kalan yol) 

3790m = 3,79km 
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3790m

13,88 m/s
= 273sn ≅ 4,5dk( kalan yolu katetmek için geçen süre) 

tToplam = 273 + 30 ≅ 300s = 5dk = 0,083 s𝑎𝑎𝑡 

Harcanan Enerji (Watt) = tToplam x Power(kW) x 1000 

Harcanan Enerji (Watt) = 0,0083s x 3,867 x 1000 (İlk 30 sn) 

Harcanan Enerji = 32,225 Watt/h 

50kmh Ile Kalan Yol Için Motor Hesabı: 

Power (kW) = Tork( Nm) x 
Hız(Rpm)

9,548
 

Power(kW) = 3,951 x 
475

9,548
 

Power = 0,196 kW 

Harcanan Enerji (Watt) = tToplam x Power(kW) x 1000 

Harcanan Enerji (Watt) = 0,075s x 0,196 x 1000 (Geri kalan 4.5dk lık yol için) 

Harcanan Enerji = 14,70 Watt/h 

Harcanan EnerjiToplam = 32,225 +  14,70 = 46,925 Watt/h 

11.d.6.2. Soru – 2 

%6 eğimde 50km/h hıza ulaşabilmek için gerekli motor gücünün hesaplanması 

aşağıdaki gibidir.. 

50kmh hıza ulaşabilmek için gerekli motor gücü hesabı Denklem 63 kullanılarak 

hesaplanmıştır. 

Feğim = (Aracın ağırlığı + Pilotun ağırlığı) x Yerçekimi İvmesi(g) x sin radα       (63) 

Eğim Yüzde →  Derece → Radyan 

%6 = 3,43° = 0,059 rad 

Feğim = (117 + 70)kg x
9,81m

s2
x sin 0,38 

Feğim = 109,75 N 

FToplam = FYuvarlanma + FHava + Fİvme + Feğim 

FToplam = 2,751N + 11,361N + 86,574N + 109,75N 
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FToplam = 210,436Nm 

 

Gerekli Tork = 58,92 N 

Power (kW) = Tork( Nm) x 
Hız(Rpm)

9,548
 

Power (kW) = 58,92 x 
475

9,548
 

Power = 2,931 kW (max çıkış gücü) 

11.d.6.2. Soru –3 

1.5kW gücünde motor ile %6 eğimde en fazla kaç km/h hıza ulaşabileceklerini 

hesaplanması aşağıdaki gibidir. 

Power (kW) = Tork( Nm) ∗x 
Hız(Rpm)

9,548
 

1,5 kW = 58,92 x 
V

9,548
 

V = 243,07 rpm 

V =
243,07

9,548
= 25,657kmh 

*Tork kuvveti B maddesinde hesaplanmıştır. 

11.e. Maliyet Hesabı 

Malzeme listesi ve aracın maliyetinin bulunduğu Excel dosyasına aşağıdaki linkten 

ulaşabilirsiniz. Link: 

https://we.tl/t-IUXuA0nKLj 

 

 

 

 

  

https://we.tl/t-IUXuA0nKLj
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12. Araç Elektrik Şeması 

Araç elektrik şeması Şekil 182 – 183 olarak aşağıda verilmiştir. 

Şekil 182: Araç elektrik tesasisat çizimi. 
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Şekil 183: Araç elektirik şeması. 
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13. Orijinal Tasarım 

Aracın şase üretimi, polimer matrisli elyaf takviyeli kompozit malzeme kullanılarak 

sandviç plaka şeklinde üretilmiştir. Sandviç plaka üretimi için, iki yüzey arasında 

çekirdek malzeme görevini üstlenecek bir malzemeye ihtiyaç vardır. Sandviç plakanın 

şematik gösterimi Şekil 1’de bulunmaktadır. Şekil 1’de de görüldüğü üzere alt ve üst 

yüzeyler arasında bulunan çekirdek malzeme, malzemenin et kalınlığını yükseltmekte 

ve kayma gerilmelerine karşı direnç oluşturmaktadır. Ayrıca sandviç plakalarda 

kullanılan çekirdek malzemelerin düşük yoğunluk değerine sahip malzemelerden 

seçilmesi aynı parça kalınlığına sahip malzemenin çok daha hafif şekilde üretilmesine 

olanak sağlamaktadır. Aracın şase üretiminde, Şekil 184’de bulunan sandviç plaka 

yapısı göz önüne alındığında alt ve üst yüzeylerde polimer matrisli karbon fiber elyaf 

takviyeli kompozit, çekirdek kısmında ise poliüretan (PU) esaslı yapısal çekirdek 

malzeme kullanılmıştır. 

 

Şekil 184: Sandviç plakanın basma kuvveti altında mukavemet mekanizmasının 

şematik gösterimi 

Şekil 185 üretim ve montajı yapılan araç şasesinin bilgisayar destekli tasarım (CAD) 

programı üzerinden alınmış görselleri içermektedir. Alt plaka, yan plaka ve orta 

dikmeler olmak üzere birçok farklı parçadan oluşan şase montajı, yine şasi malzemesi 

olan sandviç plakalardan imal edilmiş Şekil 185.b’de gösterilen T şeklindeki bağlantı 

elemanları ile sağlanmıştır.  
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Şekil 185: Şekile Bağlı Şase Montajı; (a): Solidworks üzerinden alınmış bağlantı 

noktalarını içeren görsel, (b): Solidworks üzerinden alınmış bağlantı elemanın yüksek 

oranda büyütülmüş görseli 

Sandviç plakaların kullanılmasıyla üretimi yapılan araç şasesinde cıvatalı bağlantı 

kullanmak yerine yine sandviç kompozit malzemeden imal edilmiş özel tasarım 

bağlantı elemanlarının kullanılması hem sandviç plakanın çekirdek malzemesi olarak 

kullanılan PU esaslı malzemenin diş açılabilme kabiliyetinin sınırlı olması hem de metal 

esaslı cıvataların, sandviç kompozitler ile kıyaslandığında yaklaşık 7 kat daha ağır 

olmasıdır. Sonuç olarak yapılan bu tasarım ile hem mekanik hem de fiziksel 

özelliklerde olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

T şeklindeki bağlantı elemanlarının kullanılma nedeni Şekil 186.a ve b’de bulunan 

analiz sonuçları ile açıklanmaktadır. Aynı montaj için tasarımı yapılan ‘T’ ve ‘L’ 

şeklindeki bağlantı elemanlarının tasarım aşamasındaki CAD programı üzerinde 

montajı sonrasında alınan yer değiştirme analizleri T şeklindeki bağlantı elemanlarının 

kullanıldığı montaj analizinin L köşebentler ile yapılan montaj analizi ile 

kıyaslandığında T şeklindeki bağlantı elemanları ile yapılan montaj sonrasında 

özellikle kesme kuvvetlerine karşı direncin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu 

durum, T şekil bağlı montajın kenetlenme noktasının fazla olması ve bağlantı yüzey 

alanının L köşebentler ile yapılan montajlama işlemine kıyasla fazla olması ile 

açıklanabilir. Ayrıca T şeklindeki bağlantı elemanları ile yapılan montaj işlemi 

sonrasında şase yapısının rijitliği daha yüksek olmaktadır. 
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Şekil 186: Şekile Bağlı Yer Değiştirme Analiz Sonuçları; (a): Solidworks üzerinden 
alınmış T bağlantı noktalarını içeren analiz sonucu, (b): Solidworks üzerinden alınmış 
L bağlantı noktalarını içeren analiz sonucu 

Aracın şase yapısında kullanılan T şekil bağlı kompozit bağlantı elemanı harici bağlantı 

elemanı kullanılmamıştır. Üretimi yapılan şase görselleri Şekil 187.a ve b’de 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 187: Şase Görselleri; (a): Montajı yapılan şase görseli, (b): T bağlantı 
noktalarının işaretlenmiş görseli 
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