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1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3500 

Genişlik mm 1300 

Yükseklik Mm 1030 

Şasi Malzeme Karbonfiber 

Kabuk Malzeme Karbonfiber 

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

Motor Tip  PMSM 

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün  Hazır ürün 

Motor gücü kW 2.5 

Motor verimliliği % 95 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 12 

Batarya type Li-on 

Batarya paketi 
nominal gerilimi 

V 96,2 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 28,8 

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V 109,2 

Batarya paketi 
enerjisi 

Wh 3166,8 

Yakıt pili gücü kW  

Hidrojen silindirleri 
sayısı 

#  

Hidrojen silindir 
basıncı 

bar  

Süperkapasitör Evet/hayır  

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

3. Yerli Parçalar 

1. Motor  Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☐ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☒ 

5. Enerji yönetim sistemi * Hidromobil için zorunlu ☐ 

6. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☐ 

8. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☒ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☐ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

* Sadece hidromobil kategorisi için 
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4. Motor (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır 

ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : Outrunner PMSM Outrunner PMSM 

Motor Faz Gerilimi : 72 V 96 V 

Motor Gücü : 3 kW 2.5 kW 

Motor Devri : 1000 rpm 700 rpm 

Motor Boyutları : 180*230 mm 220*95 mm 

Motor Ağırlığı : 16 kg 12 kg 

Motor Verimi : %91 %95 

Motor Ana Boyutları : 230 mm 220 mm 

Stator Boyutu : 202 mm 180 mm 

Rotor Boyutu : 242 mm 202 mm 

Sargı Şeması : 
3 faz 32 kutup 36 slot 
yıldız sarım 

3 faz 32 kutup 36 slot 
yıldız sarım 

Motor Optimizasyonu : 
Ansys maxwell rmxprt 
optimetrics 

Ansys maxwell rmxprt 
optimetrics 

Manyetik Tasarım ve Analiz 
Modeli 

: Ansys electronics dektop 
Ansys electronics 
dektop 

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli :   

Mekanik Tasarım ve Analiz 
Modeli 

:   

Motor Test Yöntemi ve 
Sonuçları 

:   

 

Elektrik tahrikli ulaşım sistemlerinde aracın hayati organlarından bir tanesi tahrik 

motorlarıdır. Tahrik motorlarının enerji ve güç yoğunluğu değerlerinin yüksek olması da 

tasarımcı ve üretici için en önemli performans parametrelerinden biridir. Elektrikli araçların 

gelişim süreci içinde sürüş için gerekli elektrik motorları da büyük gelişim göstermiştir. 

Tahrik edilen aracın büyüklüğüne ve şaft gücü gereksinimine göre, değişik tipte elektrik 

motorları kullanılmaktadır. Günümüzde, enerji verimliliğinin elektromekanik sistemler 

açısından çok önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, verimli ve yüksek enerji 

yoğunluğuna sahip elektrik motorlarının tasarlanması büyük önem arz etmektedir. Enerji 

yoğunluğunun yüksek olması demek, aracın talep ettiği güç miktarını sağlayacak olan 

elektrik motorunun, daha küçük boyutlarda yüksek tahrik gücü sağlayabilmesidir.  
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Bu şartlar altında, prototip olarak üretilecek olan bir elektrikli araç için, gerekli tahrik 

gücünü sağlayacak olan elektrik motorunun, yüksek enerji yoğunluğu sağlayan kalıcı 

mıknatıslı senkron motor olarak tasarlanması uygun olacaktır. Kalıcı mıknatıslı senkron 

motorlar, genellikle rotorlarında sargı seti yerine kalıcı mıknatıs kutupları kullanılarak imal 

edilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı, sargı kaynaklı bakır kayıpları önemli ölçüde 

düştüğü için, yüksek verimde çalışmaktadırlar. Aynı zamanda, rotoru sargılı elektrik 

motorları ile karşılaştırıldıklarında, talep edilen şaft gücünü daha küçük boyutlarda imal 

edilerek sağlayabilmektedirler. Bu yüzden enerji ve güç yoğunlukları yüksek elektrik 

motorlarıdır. 

Üretilen elektrikli araç, karbon fiber gövde ve karbon fiber kabuğa sahiptir. Aracın 

boyutlarının da klasik elektrikli araçlara göre daha küçük olduğu görülmüştür. Aynı 

zamanda, aracın bir diğer önemli özelliği 200 kg'ın altında bir ağırlığa sahip olması, yani 

çok hafif tasarlanmasıdır. Bu şartlar altında, araç tahriki için gerekli olan kalıcı mıknatıslı 

senkron elektrik motorunun boyutları ve ağırlığının düşük olması, önemli bir avantaj olarak 

tasarıma destek sağlamaktadır. Tasarlanıp imal edilecek olan kalıcı mıknatıslı senkron 

elektrik motoru, elektrikli araca doğrudan tahrikli (Direct Drive) olarak monte edilecektir. 

Direct Drive teknolojisinin en önemli avantajı, aktarma organları kullanılmadığı için, 

mekanik verim kaybının sıfır olmasıdır. Kalıcı mıknatıslı senkron elektrik motorunun 

tasarımı esnasında, motor milindeki moment dalgalanmasını minimuma indirmek için, 

çeşitli tasarım teknikleri uygulanacaktır.  

Sonuç olarak, tasarlanıp imalatı yapılacak olan kalıcı mıknatıslı senkron elektrik 

motorunun yüksek verim bandında (%95 civarı) tahrik sağlaması beklenmektedir. Bu 

sayede şebekeden şarjlı elektrikli araç için kullanılacak olan kalıcı mıknatıslı senkron 

elektrik motoru araç menzilini arttıracaktır.  

Elektrik motorunun üretimi esnasında, stator ve rotor nüvelerini meydana getirecek 

sacların kesimi ve paketlenmesi, prosesin önemli aşamalarındandır. Aynı zamanda, 

imalatı yapılan elektrik motorunun rotorunda bulunan sabit mıknatıs kutuplarının temini ve 

montajı, imalat prosesinin diğer bir önemli aşamasıdır. Elektrik motorunun daha sağlam 

ve sorunsuz çalışabilmesi için, stator ve rotor bloklarının düzgün bir biçimde muhafaza 
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edilmesi gerekmektedir. Mekanik anlamda motoru yekpare hale getirecek olan motor 

gövdesi tasarımı ve imalatı da, üretim prosesinin önemli aşamalarındandır.  

Bu proseslere geçmeden önce, üretilmesi planlanan elektrik motorunun analitik ve 

nümerik tasarım aşamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Dış rotorlu PMSM’dan elde edilebilecek mekanik güç değerine bağlı olarak PMSM’un 

analitik olarak genel tasarım formülleri ile temel boyutları belirlenmektedir. Analitik 

modelleme prensip olarak generatörün hacminin bulunup, hacim değerinden stator, rotor 

nüvelerinin çap ve boy gibi fiziksel parametrelerinin hesaplanması olarak ifade edilebilir. 

 

Dönen manyetik alan ile çalışan bir alternatif akım motorunun görünür güç formülüne bağlı 

olarak  (1), , sargı dağıtım katsayısı, , Manyetik yükleme değeri, “ac”, elektriksel 

yükleme değeri, “D”, stator çapı, “L”, nüve boyu, “n”, devir sayısı olmak üzere, üretimi 

yapılan bir dış rotorlu PMSM’un boyutları hesaplanabilir. Buna göre, üretimi yapılacak Dış 

rotorlu PMSM’un, görünür güç değerine bağlı olarak, D2L (makine hacmi) değeri 

hesaplanabilir.  

 

                                                                                                 (1) 

 

Buna göre üretilmesi planlanan SMSM’un temel elektriksel ve fiziksel parametreleri Tablo 

1.de gösterilmiştir. 2.5 kVA gücünde üretilmesi planlanan SMSM’un ortalama 700 rpm 

değerinde bir hız ile aracı tahrik ettiği düşünülecek olursa, wr=73.3 rad/s’lik rotor mil hızı 

için ortalama mil momenti 35 Nm civarında öngörülmektedir. 
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Tablo 6.1. Dış Rotorlu PMSM’un Temel Elektriksel ve Fiziksel Parametreleri 

 

Parametre Değer       Birim 

Çıkış Gücü (S) 2.5        kW 

Referans Hız (nr) 

Motor Mil Momenti 

Statr sayısı 

Motor kutup sayısı 

700 

35 

36 

32             

       rpm 

       Nm 

       oluk 

       kutup 

Sargı Dağıtım Faktörü ( ) 0.95          --- 

Stator Çap 180 mm 

Stator boyu 

Rotor Çap 

Motor Ağırlığı 

 

50 

202 

 12 

mm 

mm 

kg 

 

Şekil 4.1.’de Üretimi gerçekleştirilen Dış Rotorlu Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun (Outer 

Rotor PMSM) üç boyutlu görüntüsü görülmektedir. Motor 3 adet ana bloktan oluşmaktadır. 

Bunlar stator bloğu, rotor bloğu ve sargı setidir. 
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Şekil 4.1. Üretimi gerçekleştirilen Dış Rotorlu Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun Üç 

Boyutlu Görüntüsü 

Şekil 4.2 (a)’da Üretimi gerçekleştirilen dış rotorlu sabit mıknatıslı senkron motorun stator 

bloğu görülmektedir. Şekil 4.2 (b)’de ise, presleme işlemi öncesi stator bloğunun  

ülkemizde bulunan laminasyon çeşitlerinden, histerezis kayıpları açısından en uygunu 

olan M270_35 laminasyonu simülasyon denemelerinde en yüksek verimi sağladığı için  

seçilmiştir. Burada önemli olan husus, laminasyonun ülkemiz içinde kolay ulaşılabilen bir 

malzeme olmasıdır. Tel erozyon ile kesim ve presleme işlemi ile stator nüvesinin üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 4.2. (a) Üretimi tamamlanan dış rotorlu sabit mıknatıslı senkron motorun stator 

bloğu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2. (b) presleme işlemi öncesi M270_35 laminasyonu 

Şekil 4.3 (a)’da, üretimi gerçekleştirilen dış rotorlu sabit mıknatıslı senkron motorun 

mıknatıs kutupları ve sargı setlerinin simülasyon çıktısı görülmektedir. Şekil 4.3 (b)’de ise 

üretim sonrası stator paketinin bobinajlı hali görülmektedir. Şekil 4.4 (a)’da rotor çeliği ve 

mıknatıs kutuplarının simülasyon görüntüsü, Şekil 4.4 (b)’de ise üretim sonrası durumu 
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görülmektedir. Mıknatıs kutupları NdFeB alaşımından imal edilmekte ve menşei Çin’dir. 

Rotor çeliği ise Steel_1095 malzemesinden yekpare karkas işlenerek, atölye imkanlarında 

üretilmiştir. Üretimdeki en büyük dezavantaj, talep edilen mıknatısların kargo süresidir. Bu 

bazen aylar alabilmektedir. Sargı seti imalatında ülkemizde bulunan bakır bobinaj 

iletkenlerinden uygun kesitte olanları seçilip, sargı konfigürasyonu yapılması 

planlanmıştır. 

  

 

(a)                                                               (b) 

Şekil 4.3. Üretimi gerçekleştirilen Dış Rotorlu Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun Mıknatıs 

Kutupları ve Sargı Setleri 
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(a)                                                         (b)                                                  

Şekil 4.4. Üretimi gerçekleştirilen dış rotorlu sabit mıknatıslı senkron motorun rotor çeliği 

ve mıknatıs kutupları 

Şekil 4.5 te, rotor mıknatıslarının yapıştırılma anlarından görüntüler gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.5 Rotor mıknatıslarının yapıştırılma anlarından görüntüler 

Rotor kapağı ve sargı muhafazası, alüminyum malzemeden CNC tezgah kullanılarak 

üretilmiş ve Şekil 4.6 da gösterildiği gibi, rotor çeliğine montajlanmıştır. 
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Şekil 4.6. Rotor kapağı ve sargı muhafazasının rotor çeliğine montajı 

Stator poryalarının ve motor milinin sekmanlanıp montaj edilmesi işlemi de şekil 4.7 de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.7. Stator poryalarının ve motor milinin segmanlanması ve montajı 
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Şekil 4.8. Mekanik montaj sonrası motorun son hali 

Mekanik montaj sonrası motorun son hali Şekil 4.8. ‘de gösterilmektedir.  
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Dış Rotorlu PMSM’in Transient Analizleri 

Üretimi gerçekleştirilen dış rotorlu PMSM hub motorun genel elektriksel parametreleri 

Tablo 4.2 de verilmiştir. 

Tablo 4.2. Üretimi gerçekleştirilen dış rotorlu PMSM Hub motorun genel elektriksel 

parametreleri 

Nominal Çıkış gücü 2501.4 W 

Nominal Faz Gerilimi 69.549 V 

Nominal DC Batarya Akımı 27.939 A 

Nominal RMS Faz Akımı 30.179 A 

Sargı Bağlantı Şekli Yıldız Bağlantı 

Nominal İşletme Frekansı 186.667 Hz 

Stator Oluk Başına Akım Yoğunluğu 4.07 A/m2 

Kontrol Tipi PWM 

Nominal Çalışmada Giriş Gücü 2682.2 W 

Toplam Kayıplar 190.75 W 

Nominal Çalışmada Verim %93.26 

Nominal Mil Momenti 34.12 Nm 

 

Motorun sargıları oluşturulurken, oluk akım yoğunluğu değeri, 4 A/m2 civarında olduğu 

esnada, oluk doluluk oranı %68 olarak hesap edilmiştir. Buna göre, 1mm çapında bakır 

iletken kullanıldığı takdirde, oluk başına 12 sarım ve 9 strand olacak şekilde, 2.5 kW çıkış 

gücü için, gerekli gerilim  (faz başına 70 V) ve akım değerleri (RMS faz başına 30 A) 

sağlanmıştır. Şekil 4.9 da, motorun sarım şeması paylaşılmıştır. 
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Şekil 4.9 Bobinajı gerçekleştirilen tam kalıp çift katman sargı şeması 

Mıknatıslar için yapılan simülasyon denemelerinde, 1mm hava aralığı için mıknatıs 

kalınlığı değeri optimetrik olarak analiz edilmiş ve optimum mıknatıs kalınlığının 4 mm 

olduğu belirlenmiştir. Şekil 4.10 da, mıknatıs kalınlığı- motor verim grafiği paylaşılmıştır. 

 

Şekil 4.10. Mıknatıs kalınlığı- Motor verim grafiği 

 



 

18 
 

Yapılan nümerik model çalışmaları sonrasında, tam performans transient model çalışması 

ile, üretilen SMSM’un stator ve rotor bölgesinde, kalkınma anında oluşması muhtemel 

alan dağılımı, Şekil 4.11’de gösterilmiştir. Tablo 4.2’de paylaşılan performans değerlerine 

göre, motorun kalkınma anında manyetik doymaya ulaşmadan sağlıklı bir şekilde yol 

aldığı söylenebilir. 

 

Şekil 4.11 Üretilen SMSM’un stator ve rotor bölgesinde, kalkınma anında oluşması 

muhtemel alan dağılımı 

Transient analiz ve dinamik model çalışmalarında elde edilen bazı performans grafikleri 

aşağıda paylaşılmıştır.  Buna göre Tablo 4.2 de verilen nominal çalışma koşullarında, 

üretilen mil momenti, faz akımları, sargılarda endüklenen gerilimlerin dalga şekilleri gibi 

dinamik performans parametreleri verilmiştir.  

Buna göre dış rotorlu PMSM hub motorun 2.5 kW mil gücü, 70 V RMS faz gerilimi, 30 A 

RMS faz akımı çalışma şartlarında, SEA transient analiz sonucu ürettiği mil momentinin 

zamana bağlı değişim grafiği Şekil 4.12 de paylaşılmıştır. 
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Şekil 4.12 PMSM hub motorun 2.5 kW mil gücü, 70 V RMS faz gerilimi, 30 A RMS faz 

akımı çalışma şartlarında, SEA transient analiz sonucu ürettiği mil momentinin zamana 

bağlı değişim grafiği 

Yine belirtilen nominal çalışma koşullarında, sargı faz akımlarının zamana bağlı değişim 

grafiği de Şekil 4.13 de paylaşılmıştır. 

 

Şekil 4.13 Nominal çalışma koşullarında, sargı faz akımlarının zamana bağlı değişim 

grafiği 

 



 

20 
 

Yine belirtilen nominal çalışma koşullarında, sargı faz endüklenen gerilimlerinin zamana 

bağlı değişim grafiği de Şekil 4.14 de paylaşılmıştır. 

 

Şekil 4.14 Nominal çalışma koşullarında, sargı faz endüklenen gerilimlerinin zamana 

bağlı değişim grafiği 

Belirlenen transient çalışma zaman aralığında, mil hızının da 700 rpm olduğu kabul 

edilmiş ve mil hızının zamana bağlı değişim grafiği de Şekil 6.15 de paylaşılmıştır. 

 

Şekil 4.15  Nominal çalışma şartı transient analizinde, mil hızının zamana bağlı değişim 

grafiği 
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Nominal çalışma koşulları transient analizinde ayrıca d ve q ekseni DC akımları da şekil 

4.16 da paylaşılmıştır. 

 

Şekil 4.16 Nominal çalışma transient analizinde, Id ve Iq akımlarının zamana bağlı 

değişim grafiği 

Performans iyileştirmesi adına yapılan önemli işlemlerden bir tanesi de, Cogging 

(Vuruntu) momentinin minimize edilmesidir. İlk etapta, stator tasarımı esnasında, cogging 

momentinin minimize edilmesi için, stator bloğu 1 oluk adımı burulmalı olarak simüle 

edilmiştir. Bu tasarım aşaması esnasında, mıknatıs kutuplarında herhangi bir burulma 

yapısı kullanılmayıp, mıknatıs kutuplarının düz olduğu varsayılmıştır. Bu durumda elde 

edilen cogging momentlerinin, rotor pozisyonuna bağlı değişim grafiği Şekil 4.17 a ve b’ 

de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

Şekil 4.17 (a), Burulmasız tasarlanan stator bloğu için cogging momentinin rotor 

pozisyonuna bağlı değişim grafiği 

(b), 1 oluk adımı burulmalı tasarlanan stator bloğu için cogging momentinin rotor 

pozisyonuna bağlı değişim grafiği 

Grafiklerden de görüleceği üzere, motorda  titreşimi minimize etmenin en önemli 

yollarından biri de, cogging momentinin minimize edilmesidir. Şekil 6.17 deki grafikler 

incelendiğinde, “a” grafiğindeki motorun statoru, burulmasız imal edilirse, cogging 

momenti, motor hareketinin titreşimli olmasına sebep olacaktır. “b” grafiğindeki motorun 

statoru üretilirse, cogging momenti sıfırlanmış olacak ve motorun titreşimine etkisi 

olmayacaktır. 

Bir parantez açmak gerekirse, skew (burulmalı) imalat, imalat şartlarına göre, nasıl kolay 

bir imalat düşünülüyorsa, ister statora, isterse rotor mıknatıs kutuplarını parçalı imal edilip 

gerçekleştirilebilir. Bu üretimde cogging minimizasyonu işlemi, mıknatıs kutupları iki 

parçalı olarak üretilip montajlanarak gerçeklştirilmiştir. Statorun, 1 oluk skewli üretimi, 

mıknatıs kutuplarının yarım kutup adımına denk gelmektedir. Dolayısı ile iki üretim 

seçeneğinde de cogging momenti minimize edilmiş olur. Şekil 6.18’de skewli tasarlanmış 

stator bloğunun simülasyon görüntüsü paylaşılmıştır. Ayrıca Şekil 6.19 da kutup 

kaydırmalı imal edilen rotorun fotoğrafı paylaşılmıştır. 
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Şekil 4.18 Skewli (burulmalı) tasarlanmış stator bloğunun 3D simülasyon görüntüsü 

 

Şekil 4.19 Skewli (burulmalı) mıknatıs kaydırmalı üretilmiş rotor bloğunun fotoğrafı 

Transient analizinde son olarak, motorun nominal çalışma koşullarındaki analizinin 

animasyon videosu paylaşılmıştır. dosya içindeki, motor transient video isimli video 

izlenmelidir. 

, 

 

4.2. Motor Mekanik Tasarımı ve Montaj 



 

24 
 

Motor gövde (kabuk) tasarımı gerekli dayanımları karşılayan malzemeler ile motorun 

çalışma mekanizmasına uygun olarak SolidWorks paket programı yardımı  ile 

tasarlanmıştır. Tasarımda aynı zamanda hafiflik unusuru da göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu nedenle motor kabuğunda, sadece mıknasınların olduğu bölümde 

ve milde çelik malzeme kullanılmış olup geri kalan parçalar alüminyum 7075 malzemesi 

kullanılmıştır. Üretiminin gerçekleştirildiği tezgahların hassasiyetlerine göre toleranslar 

verilmiştir. Rulman seçimde ise motorun RPM ve ağırlığının göz önünde 

bulundurulmuştur. Böylelikle motorda kullanılacak rulman seçiminde SKF 6205 ve SKF 

6202 rulman seçimi yapılmıştır. 

 

Şekil 4.20 Motor mekanik tasarımı 

 

Motor montajı adımları şu şekildedir; 

İlk olarak mavi renkle belirtilmiş motor kapağına motor mili rulman ile yataklanır ve 

segmanlar yardımı ile sabit tutulur. Statorun her iki tarafına montajlanmış poryalarda 

bulunun rulmanlar yardımı ile stator mile yataklanır ve segmanlar ile sabitlenir. Statorun 

yataklanmasının ardından rotor ile yataklı kapağın montajı gerçekleştirilir. Teknik 
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çizimlerin fazla sayfa yer almasından dolayı tasarlanan parçaların ham dosyaları ek 

olarak paylaşılmıştır. 

 

Şekil 4.21. Motorun demontaj görüntüsü 

 

Motor ham dosyaları: 

https://www.dosya.tc/server34/q7hx45/Duscart_Motor_Hamdosya.rar.html 

Motor montaj dosyası:  

https://s6.dosya.tc/server3/71v775/Motor_Mekanik_Tasarim_ve_Montaj.rar.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dosya.tc/server34/q7hx45/Duscart_Motor_Hamdosya.rar.html
https://s6.dosya.tc/server3/71v775/Motor_Mekanik_Tasarim_ve_Montaj.rar.html
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- Termal Analiz 
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5. Motor Sürücü (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız)  

 

Motor sürücü olarak Kelly firmasının üretmiş olduğu KBL96151 kodlu motor sürücüsünü 

kullanacağız. Motor sürücü yüksek verim elde edebilmek için senkron bir şekilde 

düzeltme ve yüksek hızlı pwm sinyalleri kullanır. Motorun üzerinde bulunan hall effect 

sensörlerinden almış olduğu sinyallerin işlenmesi ile motor kontrolünü 

gerçekleştirmektedir. 

 

• Anahtarlama Frekansı = 16.6kHz 

• Hazır durumunda iken 0.5mA den az akım çekmektedir. 

• Sensörlerin çalışabilmesi için 5V, 40mA çıkış verebilmektedir. 

• Desteklenen çalışma gerilimi 18V-120V arasıdır. 

• Maksimum çalışma akımı 150A 

• Boost Akımı 150-550A arasında 10 saniye verebilmektedir. 
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6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı :   18 serial cells.  26 serial cells. 

Çıkış Voltajı :  75.6 V  109.5 V 

Çıkış Akımı :  39.9 A/h  29 A/h 

Dengeleme Yöntemi (aktif 
veya pasif) 

: 
 Pasif  Pasif 

Devre Tasarım Tipi :  Yerli  Yerli 

SOC Tahmin Algoritması :  Aynı  Aynı 

Kontrol Algoritması :     

Yerli mi Değil mi :  Yerli  Yerli 
 

1) BYS'yi fiziksel olarak göstermek.  

BYS kartımız 3 kattan oluşmaktadır. En üst karta master , altlarda ise slave 

kartlarımız bulunur. Bu kartlar birbirleri ile Can protokolü ile haberleşmektedir. Can 

protokolünde Master-Slave mantığı bulunmamaktadır ancak en üstteki kartımız 

yönetici kart olduğu için master kart olarak adlandırmaktayız. 

 

 

Şekil 6.1 Batarya yönetim sistemi görseli 
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a) Dengeleme Yöntemi  

 

Batarya hücrelerinden alınan veriler değerlendirilerek en az gerilimi olan hücreye 

göre daha yüksek olan hücreler belirlenerek dengeleme işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Dengeleme işlemi pasif olarak yapılmaktadır. Tasarlanan 

batarya yönetim sistemi kartında Anahtarlamalı direnç ile pasif dengeleme yöntemi 

kullanılmaktadır. Şekil 6.2’de Gerilimleri dengelemek için kullanılacak olan devre 

şaması gösterilmiştir.  

  

 

  
                      Şekil 6.2 Hücre gerilimleri dengeleme devresi şeması  

  

Tasarımda pasif dengeleme iki türlü olarak yapılacaktır. İlk yöntem, hücre 

gerilimlerinin maksimum olarak belirlenen değere gelmesi ile başlayacaktır. 

Batarya hücre gerilimlerinin belirlenen gerilim değerinin üzerine çıkmasını 

istemediğimiz için belirlediğimiz maksimum hücre gerilimine gelen hücrelerde 

balans işlemi gerçekleşecek ve batarya hücrelerimizin sağlığı korunacaktır. İkinci 

yöntem ise batarya gerilimleri ölçüldüğünde ölçülen minimum hücre geriliminin 

üzerindeki hücre gerilimine sahip batarya hücreleri için gerçekleşecektir. Bu 

sayede batarya paketi içerisinde bulunan tüm hücrelerin gerilimleri birbirlerine 

eşitlenecektir. Balans işlemi batarya hücrelerine paralel bağlı olan 27 ohm değerli 

direnç üzerinden gerçekleşecek ve direnç üzerinden yakılan fazla enerji ısı enerjisi 

olarak ortama verilecektir. Her iki yöntemde de mikro denetleyici üzerinden gelen 

sinyallere göre Şekil 6.2’ de yer alan TLP187 isimli optoküplör yardımı ile sırasıyla 

balans devresi içerisindeki transistör ve Mosfet iletime geçecektir ve balans işlemi 

gerçekleşecektir. Balans devresi üzerine eklenmiş olan kırmızı ledler ile hangi 

hücrede balans işleminin gerçekleşmekte olduğu takip edilebilecektir.  

 

b) SOC Tahmin Algoritması  

 

Kartımızda Kapasite durumunu tahmin edebilmek için, uygulama bakımından daha 

kolay olan Akım sayma yöntemi kullanılır. Bu yöntemde bataryanın çalışma 
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anındaki kapasitesi hesaplanır. Bu işlem için kartımızda ACS758 Akım sensörü 

kullanılmaktadır. ACS akım sensörü hall etkisisi ile ölçümlerini gerçekleştirmektedir. 

ACS758, hassas ve düşük ofsetli doğrusal bir Hall’dan oluşmaktadır. Bakır iletim 

yolundan akan akım sensörün manyetik alana dönüştürdüğü bir manyetik alan 

üretir. Bu sayede elde edilen anolog sinyalin ölçümü ile akım okuma işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Akım sensöründen ve gerilim sensöründen aldığımız veriler 

işlenir. Saniyede iki kere ölçüm alınarak akım sayma işlemi gerçekleşir ve şarj 

esnasında depolanan kapasiteden hesaplanan veri çıkartılarak batarya seviyesi 

belirlenir. 

 

 

 

Şekil 6.3. Hücre gerilimleri dengeleme devresi şeması 

 

c) Kontrol Algoritması  

Kontrol algoritmamız aşağıda gördüğünüz gibi çalışır. Kartımızda kontrol adımlarını 

kontrol etmek üzere STM32F407VGT6 işlemcisi bulunmaktadır. İşlemci işlem 

basamaklarını kontrol ederek kartlar arasındaki bağlantıyı sağlar. 
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Şekil 6.4. Battery management system control algorithm 

d) Devre Tasarımı  

 

Batarya yönetim sistemi için tasarımı gerçekleştirilen sistemin ölçüm alması 

gereken 26 adet pil bulunması sebebiyle Ana kart-yardımcı kart batarya yönetim 

sistemi çeşidi tercih edilmiş ve tasarımı gerçekleştirilmiştir. Sistemimizde 1 adet ana 

kart bulunurken 2 adet yardımcı kart bulunacaktır. Ana kart sıcaklık ölçümü, akım 

ölçümü, sistemin kontrolünü ve denetimini gerçekleştirecek iken yardımcı kartımız 

hücre gerilimlerinin dengeleme işlemini ve gerilim ölçümü işlemini 

gerçekleştirecektir. Batarya hücrelerinin gerilimlerinin dengeleme sistemi olarak ise 

pasif dengeleme sistemi tercih edilmiş ve tasarımı gerçekleştirilmiştir. Kart 
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tasarımında kart boyutunun minimum düzeyde tutabilmek adına yüzeye monte 

edilen (SMD) devre elemanları tercih edilmiştir 

Çalışmada ölçümünü gerçekleştirecek olduğumuz parametrelerin ve tahminini 

gerçekleştirecek olduğumuz parametrelerin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi ve 

koruma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Şekil 6.5’de şematik tasarımı 

gösterilen STM32F407VGT mikro denetleyicisinin kullanılması tercih edilmiştir. 

 

 

 

Şekil 6.5 STM32F407VGT şematik görüntüsü 

Tasarlanan kartlarda kullanılan devre elemanları, işlemciler, sensörler, haberleşme 

entegreleri vs. çalışabilmesi için gerekli olan güç öncelikle batarya ya bağlanacak olan 

harici bir DC/DC dönüştürücü ile 12V’a düşürülecek ve kart 12V ile beslenecektir. Kart 

üzerinde ise sistemlerin çalışabilmesi için 5V ve 3.3V’a ihtiyaç vardır bu dönüşümleri 

gerçekleştirebilmek için öncelikle kartı beslemiş olduğumuz 12V gerilim LM2596SXAdJ 

gerilim regülatörü kullanılarak 5V seviyelerine düşürülecek sonrasında ise 3.3V ihtiyacını 

karşılamak için LM1117MP-3.3 gerilim regülatörü entegresi kullanılacaktır. Kart üzerinde 

kullanım kolaylığı sağlaması için Mini USB üzerinden 5V gerilim ile beslenebilmesi 

sağlanmıştır. USB ve 12V gerilim için besleme klemensininin aynı anda bağlanması 

durumunda kart bilgisayarda bağlı olan USB portunun güvenliğini tehlikeye atılmaması 
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için güç seçici devresi kurulmuştur. Şekil 6.6’de kartta kullanılan güç kaynakları ve 

bağlantı şeması gösterilmiştir. Şekil 6.7’de USB ve güç seçici devresi görülmektedir.  

 

 

Şekil 6.6 Batarya yönetim sistemi kartı güç kaynakları şematik görüntüsü 

 

 

Şekil 6.7 Batarya yönetim sistemi kartı Mini USB bağlantısı ve güç seçici devresi 

şematik görüntüsü 

 

Tasarlanan batarya yönetim sistemi üzerinde sıcaklık ölçümünü gerçekleştirebilmek için  

DS18B20+ sıcaklık sensörü bağlantısı bulunmaktadır. Sensör içersine işlenmiş olan seri 

numaralar ve One-Wire protokolü ile birden fazla sensör aynı pine bağlanarak 

kullanılabilmektedir. Bu sayede tek bir pin kullanarak toplamda 5 adet sıcaklık sensörü 

üzerinden 5 farklı sıcaklık değeri okunabilecektir. 4 adet sıcaklık sensörü batarya paketi 

üzerine 1 adet sıcaklık sensörü ise araç içerisine ortam sıcaklığını ölçebilmek için 

yerleştirilecektir. Şekil 6.8’da DS18B20+ sıcaklık sensörünün şematik bağlantısı 

gösterilmiştir.  
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Şekil 6.8 DS18B20+ Sıcaklık sensörü şematik bağlantısı 

 

Batarya hücrelerinden alınan veriler değerlendirilerek en az gerilimi olan hücreye göre 

daha yüksek olan hücreler belirlenerek dengeleme işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Dengeleme işlemi pasif olarak yapılmaktadır ve pasif dengeleme işlemi sadece şarj 

esnasında gerçekleştirilebilir. Bu yüzden ACS758 sensörü yardımı ile batarya pakedinin 

şarj esnasında mı yoksa deşarj esnasında mı olduğu anlaşılarak şarj esnasında 

gerilimleri  dengeleme işlemi gerçekleştirilecektir. Tasarlanan batarya yönetim sistemi 

kartında Anahtalamalı direnç ile pasif dengeleme yöntemi kullanılmaktadır. Şekil 6.9’de 

Gerilimleri dengelemek için kullanılacak olan devre şaması gösterilmiştir.  

  

 

Şekil 6.9 Hücre gerilimleri dengeleme devresi şeması 

 

Tasarımda pasif dengeleme iki türlü olarak yapılacaktır. İlk yöntem, hücre gerilimlerinin 

maksimum olarak belirlenen değere gelmesi ile başlayacaktır. Batarya hücre 

gerilimlerinin belirlenen gerilim değerinin üzerine çıkmasını istemediğimiz için 

belirlediğimiz maksimum hücre gerilimine gelen hücrelerde balans işlemi gerçekleşecek 

ve batarya hücrelerimizin sağlığı korunacaktır. İkinci yöntem ise batarya gerilimleri 

ölçüldüğünde ölçülen minimum hücre geriliminin üzerindeki hücre gerilimine sahip 

batarya hücreleri için gerçekleşecektir. Bu sayede batarya paketi içerisinde bulunan tüm 
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hücrelerin gerilimleri birbirlerine eşitlenecektir. Balans işlemi batarya hücrelerine paralel 

bağlı olan 25 ohm değerli direnç üzerinden gerçekleşecek ve direnç üzerinden yakılan 

fazla enerji ısı enerjisi olarak ortama verilecektir. Her iki yöntemde de mikrodenetleyici 

üzerinden gelen sinyallere göre Şekil 6..9’ de yer alan TLP187 isimli optoküplör yardımı 

ile sırasıyla balans devresi içerisindeki transistör ve Mosfet iletime geçecektir ve balans 

işlemi gerçekleşecektir. Balans devresi üzerine eklenmiş olan kırmızı ledler ile birlikte 

hangi hücrede balans işleminin gerçekleşmekte olduğu takip edilebilecektir. 

 

Kartımızda haberleşme protokolü olarak standart can kullanılmıştır. Standart can’de 2048 

mesaj tanımlayabilir.STM32F4 serisi mikrodenetleyiciler gelen mesajları donanım 

seviyesinde işler ve yanlızca filtreyi geçen mesajlar işlemci içerisindeki posta kutularına 

iletilirler. İşlemci içerisinde can bus mesajlarının alımı için FIFO olarak düzenlenmiş üç 

adet posta kutusu vardır. İşlemci yükünden tasarruf etmek, yazılımı basitleştirmek ve veri 

tututarlılığını arttırmak için FIFO tamamen donanımsal yönetilmiştir.  Can bus 

haberleşme sistemini STM32F407VGT6 işlemci ile kullanabilmek için can alıcı-verici 

entegrelere ihtiyaç duymaktayız. Bu tasarımda can alıcı-verici olarak  TJA1051 entegresi 

kullanılmıştır. Şekil 6.10’da TJA1051 entegresinin devresinin şematiği gösterilmektedir.  

  

 

Şekil 6.10 TJA1051 Entegresi devre şeması 

 

Batarya yönetim sistemi üzerinde batarya yüksek gerilime ulaştığında, batarya gerilimi 

belirlenen minimum değere geldiğinde, sıcaklıkların belirlenen değerlere ulaştıklarında 

uyarı vermesi veya sistemi koruması için kontrol mekanizmaları yerleştirilmiştir. Bu 

işlemler röle ile kontrol edilecektir. Röle bağlantıları devresi şematiği Şekil 6.11’ da 

gösterilmiştir.  
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Şekil 6.11 Röle bağlantı devresi şeması 

 

Sıcaklık değeri 55°C’yi geçtiğinde batarya yönetim sistemi üzerine bağlı olan flaşör 

devreye girecek, sesli ve ışıklı olarak ikaz verecektir. Böylece batarya paketinin 

yakınındaki insanlar batarya sıcaklığının 55°C üzerine çıktığından haberdar olacaklardır. 

Batarya paketi içerisinde ki sıcaklık değeri 65°C’yi geçtiğinde ise batarya paketine bağlı 

olan sistemin bağlantısının kesilmesi için araç içerisindeki kontaktörün sargılarına bağlı 

olan röle devreyi açacak ve batarya paketi ile aracın bağlantısı kesilecektir. Batarya 

paketinin sıcaklığı 40°C’yi geçtiğinde ise batarya paketi üzerinde bulunan fanlar aktif 

olacak batarya paketinin soğutulmasına yardımcı olacaktır. Batarya paketinin şarj veya 

deşarj esnasında batarya paketinin sağlığını riske sokabilecek şarj veya deşarj akımları 

oluşması durumunda araç üzerindeki kontaktör sargılarına bağlı olan röle tetiklenecek ve 

batarya paketini koruyacaktır. Aynı zamanda batarya paketinin geriliminin belirlenen 

değerler (78V-109.2V) arasında olmaması durumunda da kontaktör sargılarına bağlı olan 

röle tetiklenecek ve batarya paketi ile araç arasındaki bağlantı kesilecektir.   

e) Simülasyon Çalışmaları  

Slave kartımız üzerinde bulunan balans devresi MultiSim programı ile test 

edilmişlerdir. 
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Şekil 6.12. Multisim programında yapılan tek hücre balans devresinin test 

düzeneği 

 

 

Şekil 6.13. Multisim programında yapılan çoklu hücre balans devresinin test 

düzeneği 

 

f) Baskı Devre Çalışmaları  

Pcb tasarımları bilgisayar üzerinde tasarlanmış ve üretimleri özel bir şirket 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Şekil 6.11’de ana kart pcb tasarımı, Şekil 6.12’de 

yardımcı kart tasarımı ve Şekil 6.13’de batarya yönetim sisteminin görseli 

gösterilmektedir.  

 



 

39 
 

 

Şekil 6.14. Batarya yönetim sistemi ana kart PCB tasarımı 

 

Şekil 6.15. Batarya yönetim sistemi yardımcı kart PCB tasarımı 

 

Kartlarımız ilk geldiklerinde şekil 6. Olduğu gibi Gözükmektedir. 

 



 

40 
 

 

Şekil 6.16.Batarya yönetim sistemi 

 

g) Üretim Çalışmaları  

Kartımız üzerindeki kompenentler atölyemizde çalışma arkadaşlarımız ile 

yapılmıştır. Kartımızın üstündeki devreler kontrol edilmiş her birinin kodlaması 

yapılmıştır. 
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Şekil 6.17. Bys master kartının lehimleme işlemi 

 

 

Şeki l6.18. Bys slave kartının lehimleme işlemi 
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7. Yerleşik Şarj Birimi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi : Fullbridge Flyback 

Güç Seviyesi : 378W 600W 

Çıkış Voltaj Aralığı : 70-80 V 115-125 V 

Çıkış Akım Salınımı :   

Giriş Güç Faktörü :   

Güç Çevrim Verimi :  %85 

PWM Kontrol Entegresi : UC3845 UC2842ADTR 

Koruma Devreleri / 
Elemanları 

: 
 Devre 

izolasyonu/PC817 

Baskılı Devre Boyutu : 150-187 112-65 
 

A)Devre Tasarımı 

Devre giriş kısmında emi filter olarak B8722A2302N001 filtresi, entegre diyot ve 330uF 

400V  Kondansatör kullanılmıştır.Bu kısımda şebekeden gelen 220 volt  ilk önce 

Common mode filtre üzerinden geçerek filtre edilir ve köprü diyot üzerinden  Dc gerilime 

dönüştürülerek, 330 uF 400V kondansatöre bağlanarak AC-DC dönüşümü sağlanmış 

olur.Rstart direnci Uc2842 için trafoyu tetikleyebilmesi için gereken ilk enerji   bu direnç 

üzerinden sağlanıyor.(Şekil 7.1.1’de gösterilmiştir.) 

 

Şekil 7.1. 1 Yerleşik Şarj Birimi Devre giriş  ve Doğrultma Şeması 

 

Snubber Devresi Trafo primer sargısında oluşabilecek kaçak akımlardan dolayı Mosfetin 

zarar görmesini engellemek amacıyla kullanılmıştır.(Şekil 7.1.2’de gösterilmiştir.)  
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Şekil 7.1. 2 Yerleşik Şarj Birimi Snubber Devresi 

 

Trafo primer aux ve sekonder bağlantıları.Seconder çıkış diyotu olarak MUR820-KT 

kullanılmıştır.Kullanma amacımız çıkış diyodumuz 148.3 volt 7.8A  hesaplanmıştır. 

MUR820-KT  8A  200V dayanıma sahiptir.ve aux çıkış diyotu olarak SFG56 

kullanılmıştır. .(Şekil 7.1.3’de gösterilmiştir.)  
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Şekil 7.1. 3 Yerleşik Şarj birimi Trafo Şeması 

Çıkış kondansatörleri ripple akımlarını düşürmek için  7x 47uF Paralel kondansatör 

kullanılmıştır.Çıkış kapasitemiz Yaklaşık olarak 330uF’dır.(Şekil 7.1.4’de gösterilmiştir.)  

 

 

Şekil 7.1. 4 Yerleşik Şarj Birimi Devre Çıkış Şeması 
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Pwm kontrolcüsü  UC2842AD8TR kullanılmıştır.UC2842AD8TR entegresi kullanma 

amacımız Pwm kontrolcüsü akım mode bir entegredir.Flyback devreler için 

tasarlanmıştır. Vcc giriş  değeri max 30V dur.Bu devrede Vcc giriş  15V gerilim 

uygulanmıştır. 900V 9A toshıba 2SK2611 Mosfet  kullanılmıştır.Bu mosfette kullanım 

amacımız devremizin vds max değeri 864V  ve Ids peak akımımız yaklaşık olarak 7A 

hesaplanmış olmasından dolayı 9A 900V mosfet tercih edilmiştir. (Şekil 7.1.5’de 

gösterilmiştir.)  

 

 

Şekil 7.1. 5 Yerleşik Şarj Birimi Kontrol Devre Şeması 

 

Feedback ve izolasyon devresi.TL431 entegresi devrenin feedback kontrolünü 

sağlamaktadır.TL431 referans pini 2.5V gerilime ihtiyaç duyar. Gerilim bölücü 

uygulayarak 2.5V verilmiştir.Dirençler olarak 390R ve 3K3 direnc kullanılmıştır.Devrenin 

ihtiyacı olan izolasyonu PC817 entegresi ile sağlanmıştır. JC817 dahili ledi 1.2V gerilim 

50mA akıma ihtiyaç duyar.Bu ihtiyacı karşılayabilmek için devrede 510R kullanılmıştır. 

 (Şekil 7.1.6’de gösterilmiştir.)  
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Şekil 7.1. 6 Feedback Devre Şeması 

 

Devre 24V 5A 120W çıkış sağlamaktadır.5 Adet Seri blok kullanılarak minimum 600W 

çıkış elde edilmiştir. 

 

Hesaplamalar 

Vout=24V 5A 120W 

Frequency=65Khz 

Duty Cycle=0.44  

Eff 0.85 

 

Pin=
𝑃𝑜

𝐸𝑓𝑓
=

120𝑊

0.85
= 141.176𝑊 

Ploss=Pin-Po=21.176W 

 

Avarage Input 

Iin avarage =
𝑃𝑖𝑛

𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑚𝑖𝑛
=

141.176

90
= 1.57𝐴 

Input Peak Current 

Iin peak=
𝐼𝑖𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 

0.5×𝐷𝑢𝑡𝑦

1.47𝐴

0.5×0.44
= 6.68𝐴 
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Ton=
𝐷𝑢𝑡𝑦 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦
=

0.44

65𝐾ℎ𝑧
= 6.77𝑢𝑆 

 

 

Line frequency=50Hz 

Dch T1/T2=0.2 

Vline min =90Vac 

Vline max=264Vac 

Cdc=330uF 

fL=50Hz 

 

Vdc min=√2 × (𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑚𝑖𝑛)2 −
𝑃𝑖𝑛×(1−𝐷𝑐ℎ)

𝐶𝑑𝑐×𝑓𝐿
 

 =√2 × (90𝑉𝑎𝑐)2 −
141.176×(1−0.2)

330𝑢𝐹×10−6×50
=96VDC 

 

Vdc max=√2  𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑥 = √2 264𝑉𝑎𝑐 = 373𝑉𝑑𝑐 

 

Dc bara kondansatörün Sığa değeri,giriş gücünün yaklaşık olarak 2.3 katı olarak 

alınmıştır ve bu hesaplamalar sonucunda Dc bara kondansatörümüz 330uF 400V olarak 

seçilmiştir. 

 

Mosfet Akım hesapları 

 

IEDC=
𝑃𝑖𝑛

𝑉𝑑𝑐 𝑚𝑖𝑛×𝐷𝑚𝑎𝑥
=

141.176𝑊

96𝑉×0.44
= 3.34𝐴 

 

ΔI=
𝑉𝑑𝑐 𝑚𝑖𝑛×𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐿𝑚×𝑓𝑠
= 

96𝑉×0.44

97.3𝑢𝐻×65𝐾ℎ𝑧
= 6.67A 
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Ids peak=IEDC+ 
ΔI

2
= 3.34A+ 

6.79𝐴

2
=6.74A 

 

Ids rms=√(3(𝐼𝐸𝐷𝐶)2 + (
ΔI

2
)

2

)
𝐷𝑚𝑎𝑥

3
 =2.33A 

Akım sınırlayıcı direnç 

Rsense=
𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒

𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘
=

1𝑉

6.68𝐴
= 0.149 == 0.15𝑅 

 

Transformatör   Tasarımı 

 

Lm=
𝑉𝑑𝑐 𝑚𝑖𝑛×𝑇𝑜𝑛

𝐼𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑎𝑘
=

96×6.77∗10−6

6.68𝐴
= 97.3𝑢𝐻 

Np=
𝑉𝑖𝑛×𝑇𝑜𝑛

ΔB×Ae
=

96×6.77×10−6

0.2T×0.000169m2=19Tur 

Nr=
24

96
= 0.25 

n=
𝑁𝑝

𝑁𝑠1
=

𝑉𝑟𝑜

𝑉𝑜+𝑉𝑓
=

75

24+1
= 3 

Ns=
𝑁𝑝

𝑛
=

19

3
= 6𝑇𝑢𝑟 

Isec rms=Ids rms√
1−𝐷𝑢𝑡𝑦

𝐷𝑢𝑡𝑦
×

𝑣𝑟𝑜×𝐾𝑙

𝑉𝑜+𝑉𝑓
=√

1−0.44

0.44
×

75×1

24+1
= 7.88𝐴 

Iaux rms= Ids rms√
1−𝐷𝑢𝑡𝑦

𝐷𝑢𝑡𝑦
×

𝑣𝑟𝑜×𝐾𝑙

𝑉𝑜+𝑉𝑓
 

=√
1−0.44

0.44
×

75×0.06

15+1
= 0.74𝐴 

 

Naux=
𝑉𝑐𝑐+𝑉𝑓𝑎

𝑉𝑜+𝑉𝑓
× 𝑁𝑠=

15+1

24+1
× 6 = 4𝑇𝑢𝑟 

Nüve kaybı=𝑃𝑉 × 𝑉𝐸 = 0.00005𝑘𝑚/𝑚3 × 0.00000994𝑚3=4.97× 10−10 W 
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Ipri rms=
𝑃𝑜×√𝐷𝑢𝑡𝑦

0.5×𝐸𝑓𝑓×𝑉𝑖𝑛×𝐷𝑢𝑡𝑦
=

120×√0.44

0.5×0.85×96×0.44
=4.43A 

Bakır kayıpları 

Length=Nturns× 𝑀𝑇𝐿=19T× 0.0667𝑚 = 1.267𝑚 

Copper p=1.68× 10−8 mΩ 

Rdc primary = 
𝑃×𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ×4

𝜋×𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟2 =
1.68×10−8×1.267×4

𝜋×0.0012 =27mΩ 

Rac=𝐹𝑟𝑖 × 𝑅𝑑𝑐 = 3.862 × 27𝑚Ω = 0.104Ω == 104mΩ 

Ptotal Wire=(𝐼𝑝𝑟𝑖 𝑟𝑚𝑠)2 × (𝑅𝑑𝑐 + 𝑅𝑎𝑐) = (4.43)2 × (0.027 + 0.104) = 2.57 W 

Eff=
𝑃𝑜

𝑃𝑜+𝑃𝑡
× 100 =

120

120+2.57
× 100 = 97.9 

AP= Aw × 𝐴𝑒 = (
𝑃𝑜

𝐾×ΔB×fs
)

4

3
 

= (
120𝑊

0.014 × 0.2 × 65Khz
)

4/3

= 5730𝑚𝑚4 

PQ3220 AP değeri datasheet değeri  7570 𝑚𝑚4 

Trafo tasarımında AP değeri göz önüne alındığında, PQ3220 nüvesi kullanılmıştır. 

 

Maksimum duty cycle belirleme 

Vro olarak görülen gerilim anahtar elemanı açıkken, sekonderi gerilimin trafo oranıyla 

çarpılıp primer mosfeti üzerinde görülen gerilimdir. 

Vro(Reflected output)=
𝐷𝑚𝑎𝑥

1−𝐷𝑚𝑎𝑥
× 𝑉𝑑𝑐 𝑚𝑖𝑛 

=
0.44

1−0.44
× 96 = 75 

 

Çıkış diyodu hesabı 

Vd=Vo+
𝑉𝑑𝑐 𝑚𝑎𝑥×(𝑉𝑜+𝑉𝑓)

𝑉𝑟𝑜
= 24 +

373×(24+1)

75
= 148.3𝑉 

Id rms=Ids rsm× √
1−𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑚𝑎𝑥
×

𝑉𝑅𝑂×𝐾𝑙

(𝑉𝑜+𝑉𝑓)
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=2.33× √
1−0.44

0.44
×

75×1

(24+1)
=  7.88𝐴 

Çıkış Kondansatör hesabı 

Icap rms=√(𝐼𝑑 𝑟𝑚𝑠)2 − (𝐼𝑜)2 = √(7.88)2 − (5)2 = 6.1𝐴 

Vripple=𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 × 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 = 6.68𝐴√(25𝑚Ω)2 + (3𝑚Ω)2=0.26mV 

Co=330uF 35V 

 

Error Amp hesabı: 

Eror amp hesaplarında devrenin referans pole ve zero frekansları 100 Hz ve 5242 Hz 

dir. 

Fp=
1

2𝜋×𝐶𝑜×𝐿𝑜𝑎𝑑
=

1

2𝜋×330𝑢𝐹×4.8𝑅
= 100𝐻𝑧 

Fz=
1

2𝜋×𝐶𝑜×𝐸𝑠𝑟
=

1

2𝜋×330𝑢𝐹×0.092𝑅
= 5242.2𝐻𝑧 

Bu frekans değerlerini yakalayabilmek adına yapılan Rint, Cint ve Croll hesapları  

Fp=
1

2𝜋×𝑅𝑖𝑛𝑡×𝐶𝑟𝑜𝑙𝑙
=

1

2𝜋×150𝑅×10𝑢𝐹
= 106𝐻𝑧 

Fz=
1

2𝜋×𝑅𝑖𝑛𝑡×𝐶𝑖𝑛𝑡
=

1

2𝜋×150𝑅×200𝑛𝐹
= 5305𝐻𝑧 

 

Feedback hesabı 

TL431 referans pinine 2.5v gerilim elde etmek için gerilim bölücü uygulanır. 

Vref=2.5V=
𝑅2

𝑅2+𝑅1
× 𝑉𝑖𝑛 =

390

390+3𝑘3
× 24 = 2.53𝑉 

JC817 dahili ledi 1.2V gerilim 50mA akıma ihtiyaç duyar 

Vin-1.2=50mA× 𝑅 

= 24-1.2=50mA× 𝑅 

R=
24−1.2

50𝑚𝐴
= 456Ω  Devrede 510Ω kullanılmıştır. 

Snubber devre hesabı: 
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Psn=
1

2
fsLık(ıds peak)²×

𝑉𝑠𝑛

𝑉𝑠𝑛−𝑉𝑅𝑂
 

=
1

2
×65Khz×0.8uH× (6.75)²×

170

170−75
= 2.11𝑊 

Rsn=
(Vsn)²

𝑃𝑠𝑛
=

(170)²

2.11
= 13.6𝐾 

Csn= 100pF 

Ids2=√
2×𝑃𝑖𝑛

𝑓𝑠×𝐿𝑚
= √

2×141.176𝑊

65000×97.3𝑢𝐻
= 6.68𝐴 

Vsn2=
𝑉𝑅𝑂+√(𝑉𝑅𝑂)2+2𝑅𝑠𝑛×𝐿𝚤𝑘×𝑓𝑠×(𝚤𝑑𝑠2)²

2
 

=
170+√(170)2+2×13.6𝐾×0.8𝑢𝐻×65𝐾ℎ𝑧×(6.68)²

2
=491V 

Vds max=Vdc max+Vsn2=373+491=864V 

 

C) Baskı devre çalışmaları 

      Devremiz anahtarlama kısmına kadar gelinmiş olup anahtarlama kısmında    oluşan 

hata düzeltilip tekrar baskıya gönderilmiştir. 
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Şekil 7.2.1 Revize Gerektiren Devre 

 

Devre şeması ve Pcb devresi, Altium Programı aracılığıyla tasarımları 

yapılmıştır.Pcb üretimleri Odak Pcb firması tarafından üretilmiştir. 
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Şekil 7.2.2  Pcb Düzeni 

 

Şekil 7.2.3  Pcb 3D Görünüşü 
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8. Enerji Yönetim Sistemi (EYS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :   

Güç Seviyesi :   

Giriş Gerilim Aralığı :   

Çıkış Gerilim Aralığı :   

Güç Çevrim Verimi :   

PWM Kontrol Entegresi :   

Yarıiletken Güç 
Anahtarları 

: 
  

Koruma Devreleri / 
Elemanları 

: 
  

Baskılı Devre Boyutu :   

9. Batarya Paketleme (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

a) Hücrelerin Özellikleri:  

Specification 

Cell Specs. 

 

 

Cell type Cylindrical 

Capacity 2900mAh 

Nominal Voltage 3.6V 

Nominal Energy 10,44Wh 

Dimensions Diameter: 18.40 mm, Height: 65.00 mm 

Weight 48g 

Voltage Range 2.5V – 4.20 V 

Battery Pack 

Configuration 10P 26S (260 Cell) 

Capacity 29 Ah 

Nominal Voltage 93.6V 

Voltage Range 65V- 109V 

Total Energy 3166.8 Wh 

Operating Temp. -20 -  60 °C 

Coolling System Fan 
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Tablo 9.1. pillerin karakteristik özellikleri . 

 

 

Şekil 9.1 Lİ-ON pillerin görünümü 

 

Batarya paketinde kullanılması planlanan  Panasonic NCR18650PF batarya hücrelerine 

ait şarj karakteristiği (Şekil 9.2), ömür döngü karakteristiği (Şekil 9.3), sıcaklığa bağlı 

deşarj karakteristiği (Şekil 9.4) ve deşarj oranına göre deşarj karakteristiği (Şekil 9.5) 

aşağıdakişekillerde verilmiştir. 

 

Şekil 9.2 Şarj Karakteristiği 
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Şekil 9.3 Ömür Döngü Karakteristiği 

  

 

Şekil 9.4 Deşarj Karakteristiği (Sıcaklığa bağlı) 
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Şekil 9.5 Deşarj Karakteristiği (Deşarj oranına göre) 

 

c) Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu:  

Batarya Grubu 260 adet pilden oluşmaktadır. Bu piller 3D yazıcıdan basılan 

kalıplara oturtularak kendimiz tarafından yapılan punto makinesi ile bizim 

tarafımızdan puntolanmıştır. 
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Şekil 9.6 Batarya Paketi Tasarımı 

 

-Batarya Kutusu Üretimi 

Batarya kutusunun yanmaz bir malzemeden oluşması hayati önem teşkil ettiği için takviye 

malzeme olarak karbon fiber kumaş, matris malzeme olarak ise epoksi reçine kullanımı 

uygun görülüp yalıtkanlık sağlanabilmesi adına bataryanın geleceği yüzeyde kevlar 

kullanımına karar verilmiştir. Batarya kutusu keskin hatlara sahip olduğu için vakum 

torbalama metoduyla üretimine karar verilmiştir. Batarya ve montajlanacak fanların 

boyutları göz önünde bulundurularak batarya kutusu tasarımı yapılıp tasarıma göre mdf 

kalıp işletildikten sonra vidalar yardımıyla tek parça haline getirilmiştir. Ürünü kalıptan 

sağlıklı bir şekilde çıkarabilmek için kalıbın içine döküm yapılmasına karar verilmiştir. 

Ölçülere uygun vakum sarf malzemeleri, karbon fiber ve kevlar kumaşlar kesilmiştir. 

Kullanılan karbon elyafın mukavemeti 1367 MPa'dır ve ısı direnci 400 °C'dir. Vakum 

naylonu etrafına vakum macunu çekildi. Döküm yüzeyine 3 kat provaks sürülüp her kat 

için 15’er dakika beklenildikten sonra sürülen provaks hafifçe silindi. Döküm için gerekli 

epoksi reçine hesabı yapılıp reçineye hacimce %50 oranında sertleştirici atıldı. Döküm 

yüzeyine bir miktar reçine sürülüp ilk kata 245 Gr/m²’lik karbon fiber kumaş yatırıldı ve 

reçine dökülüp iyice emdirildi. İkinci ve üçüncü kat için de aynı işlem uygulanıp son kata 

kevlar serildi. Kevlara da bolca reçine emdirildikten sonra peel ply, delikli naylon ve vakum 

battaniyesi serilip vakum naylonu kapatılarak vakuma verildi. Kürleşinceye kadar 

vakumda bekletilen batarya kutusu, kürleştikten sonra vakum sarf malzemelerinden 
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ayrılıp mdf’den vidalar sökülerek kalıptan çıkarıldı. Kenarlar pürüzsüzleştirilip hazır hale 

getirilmiştir. Termal analiz sonuçlarına göre batarya ünitesinde oluşabilecek yangın 

durumunda batarya kutusunun dışındaki sıcaklık 34,74°C'dir (yangın durumunda batarya 

içindeki sıcaklık 250°C'dir). Elde edilen değerler sonucunda batarya kutusunun 

maksimum sıcaklık değerinde dayanıklı olduğu görülmüştür. 

10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması (Takım tarafından tasarlandıysa 

ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Sistem Topolojisi 
(Kullanılan Sensörler, 

Kontrol Üniteleri, 
Aktüatörler vb.) 

:   

Araç Modeli (Kinematik 
Model, Basit Dinamik 

Model, Tam Araç Modeli 
vb.) 

:   

Kontrol Algoritması :   

 
Dikkate Alınan İstisnai 
Durumlar ve Önerilen 

Tasarım Çözümleri (Düşük 
Adezyon, Bölünmüş 

Adezyon, Ağırlık Transferi, 
Virajlarda 

Hızlanma/Yavaşlama vb.) 

:   

Uygulanan Benzetim 
Senaryoları 

:   

Benzetim Senaryoları için 
Performans Sonuçları 

:   

Uygulanan Test 
Senaryoları 

:   

Test Senaryoları için 
Performans Sonuçları 

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

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

 

  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları : 

 Araç iletişim sisteminin 
yönetimi, Tanı, 

Araç durumunu izleme ve 
kullanıcıyı uyarma vb., 

Telemetri. 

 

Kontrolör Entegre 
Devresi 

: 
STM32F429  STM32F407VGT6 

AKS G/Ç sayısı : 136 136 

Elektronik Devre 
Tasarımı 

: 
 Yerli Yerli 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

: 
 Sponsor Sponsor 

Baskı Devre Kartı 
Üretimi 

: 
Yerli Yerli 

Yazılım Algoritması :  Yerli Yerli 

Deneysel Çalışma : 
Kartlar toplanıp test edildi. Kart toplanım test edildi 

ve deneyler sonucunda 
revize edildi. 

Boyut (PCB / Kutu) :  132x161 mm 118 x102 mm 

 

Bu sene AKS de büyük değişiklikler yaptık. Bu sene araç üzerinde can iletişim protokolü 

kullanmamız sebebiyle geçen seneye oranla AKS nin yükünü hafifletmiş olduk. AKS can 

aracılığıyla BYS’den aldığı bilgileri şoföre ve ilgili kişilere iletir. Ayrıca geçen sene 

kullandığımız STM32F429 discover kartı yerine  STM32F407VGT6 işlemcisi kullanarak 

kartımızı daha komplike ve kullanışlı hale getirdik. 
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Şekil 11.1 

Ayrıca motor sıcaklığı ve opsiyenel parametrelerin ölçülebilmesi için opsiyonel olarak 

LM35 sıcaklık sensörü için analog pinler bırakılmıştır. 

 

 

Şekil 11.2 LM35 sıcaklık sensörü 

Kartaki A1104 Hall etkili sensör ise motor devrini hesaplamak için kullanılır. 
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Şekil 11.3 A1104 Hall efect sensörü 

 

a) Motor Tork Kontrolü 

b) Geri Kazanımlı Frenleme Optimizasyonu  

c) Araç Enerji Yönetim Sistemi  

 

d) Araç İçi Haberleşme Sistemi  

AKS üzerinde verileri aktarmanın   yolu vardır. Bunlar; 

1- Sürücünün önündeki TFT ekran, UART modülü kullanılarak AKS ile iletilir ve 

sürücüye bilgi verir. 

2- DORJİ'Yİ kullanılarak AKS verileri pit ekibine aktarılır. 

3- Kartlarımızdaki ft232rl UART iletişim modülü ile de pit ekibiyle iletişim kurma 

fırsatımız vardır. 

4- Son olarak kartımızda 1 adet ESP8266 wifi modülü bulunur böylelikle dorji’de 

herhangi bir problem olması durumunda ESP8266 aracılığıyla veri almaya devam 

edilebilir. 

 

Kart üzerinde can protokolü için TJA1051T entegresi bulunmaktadır. Bu entegre 

sayesinde BYS’den gelen gerilim verilerini alarak doğrudan TFT ekrana iletir. 
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Şekil 11.4 Can bağlantı şematiği 

 

AKS aynı zamanda pit ekibinede veri göndermeliktir. Böylecelikle olası sorunlar analiz 

edilebilir ve sorunlar gerçekleşmeden önlem alınabilir.Bunun için kartımızda bir adet 

DRF7020D27 bulunur. 

 

Şekil 11.5 Dorji modülü şematiği 

 

Dorji modülünde herhangi bir sorun çıkması ihtimaline karşılık karta 1 adet ESP8266 

Wifi modülü eklenmiştir.ESP8266 alınan veriler intranet sitemizde tutulacaktır. 

 

Şekil 11.6 ESP8266 Wifi modülü şematiği 
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Alınan verilerin daha sonra takımımız tarafından analiz edile bilmesi için ek alarak bir 

adet mini SD kart girişi karta ilave edilmiştir 

 

Şekil 11.7 Mini SD kart şematiği 

 

e) Arıza Teşhisi  

Araç içerisinde bulunan bütün alt sistemler can protokolü ile birbirleri ile 

haberleşebilmektedirler. Kartlardan herhangi birinde olumsuz bir durum oluştuğunda can 

ver yolu üzerinden gelmekte olan veriler kesilmektedir. Verilerin kesildiğini anlamak için 

alt sistemlerin içerisinde can protokolü üzerinden gelen veri lojik 0 durumuna geçtiğinde 

hata olduğu anlaşılmakta ve arızalı olan birimin hangisi olduğu araç içerisinde bulunan 

tft ekran ve telemetri uygulaması üzerinden izlenebilmektedir. 

f) Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi  

Bu sene TFT ekranda da bazı değişikler yaptık. TFT ekranda kullanırken ekran 

geçişlerinde, ekran sayılarında, ekranların içerdiği bilgileri arttırdık. Bunu yaparken 

kullanım kolaylığı sağlamak için ekranlar arası geçişi sağlayan butonlar koymak yerine 

ekranda bazı yerler belirledik bu şekilde hem yerden tasarruf ettik hem de daha estetik 

bir tasarım olmuş oldu. 

Geçen sene TFT ekran 2 sayfadan oluşurken bu sene  giriş ekranı, ana ekran, piller-

sıcaklıklar ve  QR olmak üzere 4 sayfadan oluşuyor. Ana ekran kısmında kapasite, güç, 

devir, hız, max. sıcaklık, ortalama sıcaklı, akım, gerilim, süre, tur, tur süresi, hata ve tur 

farkı olan bölümler var.  

 

- Kapasite bölümü araç bataryasının doluluk oranını gösteriyor. 

- Güç motorun anlık harcadığı gücü gösteriyor. 
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- Devir motorun anlık devrini gösteriyor. 

- Hız aracın o anki anlık hızını gösteriyor. 

- Max.sıcaklık  

- Ortalama sıcaklık 

- Akım anlık bataryadan çekilen akımı gösteriyor. 

- Gerilim anlık batarya gerilimini gösteriyor. 

- Süre yarış başladıktan sonra başlayan ve bitene kadar geçen süreyi gösteriyor. 

- Tur yarışta kaçıncı turda olduğunu gösteriyor 

- Tur süresi o turda geçen süreyi gösteriyor  

- Tur farkı 2 önceki tur ve 1 önceki tur arsındaki süre farkını gösteriyor. 

- Hata araç içerisinde herhangi bir hata olup olmadığını gösteriyor. 

- Piller-sıcaklıklar ekranında 26 adet gerilim gösterimi ve 8 adet sıcaklık gösterimi var. 

QR ekranında ekibimizin web sitesinin QR kodu bulunuyor. 

 

 

      

     

 

Şekil 11.8 TFT ekran sayfaları 
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g) Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması  

 

Telemetri sisteminde haberleşme için geçen sene kullandığımız 2,4 GHz frekans 

bandı ve 63 mW RF çıkış gücüne sahip XBee Pro 52C yerine bu yıl 433 MHz 

frekans bandı ve 500 mW RF çıkış gücüne sahip DRF7020D27 dorji alıcı verici 

RF haberleşme modülünü kullanmaya karar verdik. Dorji ile kullanacağımız 

DRFA-433Y yönlü anten ile yarış alanındaki frekans yoğunluğundan daha az 

etkilenmeyi hedefledik. 

 

 

 
 

Şekil 11.9 DRF7020D27 dorji alıcı verici RF haberleşme modülü 

 

 

 

RF modülünde oluşabilecek herhangi bir soruna karşı aynı zamanda ESP8266-12E Wi-

Fi modülü ile verileri internet sitesine göndererek olası bir durumda verileri internet 

üzerinden de arayüz ortamına çekmeyi planladık. 
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Şekil 11.10 ESP8266-12E Wi-Fi modülü 

 

Araç kontrol sisteminde toplanan veriler telemetri sistemi üzerinden izleme merkezine 

gönderilecek. Gelen verileri görünür biçimde ve anlık olarak izlemek için tasarladığımız 

arayüz ile araç hızı, batarya hücrelerinin sıcaklık ve gerilimleri, motor sıcaklık ve gerilimi, 

çekilen elektrik akımı, harcanılan enerji ve bataryanın kapasitesi anlık takip edilip 

görüntülenirken aynı zamanda bir veri tabanı aracılığıyla kayıt altında tutacağız.  

 

 

 

Şekil 11.11 Telemetri arayüzü 
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Şekil 11.12 Telemetri arayüzü 

12.İzolasyon İzleme Cihazı (Opsiyonel) 

 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 
Entegre 

: 
- STM32F103C8T6 

Ölçüm Yöntemi : - akım ölçümü yöntemi 

Örnekleme Peryodu : -  

100kΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

: 
-  

1MΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

: 
-  

Boyutlar (PCB / Kutu) : -  

 

İzolasyon izleme sistemimiz aracımızın en yüksek gerilim değerini sahip olan 

bataryamızdan olası kaçak riskini önlemek, yolcu ve sürücüyü korumak için 

tasarlanmaktadır. İzolasyon izleme cihazımızın temeldeki çalışma mantığı batarya ile 

şase arasındaki izolasyonu farklı direnç ve anahtarlama devreleriyle bataryanın hem 

pozitif terminalinden hem de negatif terminalinden izolasyonu kırmak ve oluşan 

izolasyon kaçağını ölçeklendirilip 1M ohm seviyesinin altına düşmesi sonucunda 

sürücüyü uyarabilmesi için 85db civarında ses yayılımı yapan buzzer aktifleşir. Aynı 

zaman araç içinde tft ekran, araç dışında işe kartın üstüne entegre edilmiş küçük 

ekran ile hatanın boyutu gözlemlenebilmektedir. İzolasyon cihazımızın temelde 2 
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karttan oluşması planlanmıştır. İlk kartımız izolasyon direncinin izlenmesi için ikincisi 

ise izolasyon dirençlerinin bulunduğu karttır.  

 

 

a) Devre Tasarımı  

Devremiz temelde 8 ana gruptan oluşacaktır. ilki izolasyon güç katımızdır. 

Güç katımıza ilk olarak 12V gelmektedir bunun sebebi aracımızın içinden aktif 

olarak 12V dolaşmasıdır. Buradan 12V’muzu kartımızın çalışma aralığı olan 5V 

ta çekmekteyiz bunun için kullanacağımız entegremiz LM2596 ‘dır. 

 

 

Şekil 12.1 Güç katı 

 

 

Tüm yalıtım direnci ölçümlerimizi gerçekleştirmek için akü voltajının ölçülmesi 

gerekir. bu ölçümü gerçekleştirmek ve analog-dijital dönüştürücü için izole bir 

sinyal sağlamak için kullanacağımız AMC1200STDUBRQ1 İzolasyon 

amplifikatörü için izole edilmiş 5V ta ihtiyaç duyarız. Kartımızda bunun için 

MAx845EUA+ transformer sürücüsü, transformer ile izole GND mi elde etmiş 

olunur. En son işlem olaraksa gelen 5V mu TPS76318QDBVRG4Q1 lineer 

gerilim regülatörüyle 5V_iso ya çeviririz 
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Şekil 12.2 izolasyon güç katı 

 

Güç katımızda son olarak da işlemcimizin çalışma gerilimi olan 3.3 V tu LM1117 

ile gelen 5V tu muzdan elde etmiş oluruz 

 

 

Şekil 12.3 İşlemci besleme katı 

 

2. kısmımız ise yüksek voltaj ölçüm kısmımız. Burada bataryadan gelen artı ve 

eksi uçlardan ölçüm alırız. Bataryadan gelen gerilimimiz dirençlerle oluşturulan 

gerilim bölücü tarafından ölçülür buradan da İzolasyon amplifikatörümüz olan 

AMC1200STDUBRQ1 a aktarılır. AMC1200STDUBRQ1 tamamen diferansiyel, 

hassas, izole bir amplifikatördür. Bu amplifikatör kartın yüksek gerilim bölgesi ile 

düşük gerilim bölgesini birbirinden ayırır. Bataryadan gelen yüksek gerilim 

değerini ISL28130 aktararak buradan Batt değerimizi elde ederiz. 
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Şekil 12.4 yüksek voltaj ölçüm kısmı 

 

 

Kartımızın 3 kısmı ise izolasyon kaçak akım ölçümü yaptığımız kısımdır. Bu 

kısımda bataryamızın  

artısından ve eksisinden gelen gerilimlerimiz Melf dirençler aracılığıyla rölelere 

bağlanır burada rölenin anahtarlama bacaklarına kadar olan kısım kartımızın 

yüksek gerilim kısmıdır rölenin diğer tarafı ise alçak gerilim kısmında kalır. 

Burada kullanılacak olan  op-amp’lar karşılaştırma işlemi yapması için kullanılır. 

Bu devrenin temel mantığı bataryadan gelen artı ve eksinin anahtarlanarak 

izolasyon dirençlerinin ölçülmesidir. Bu ölçülendirilmenin yapılabilmesi için opa-

ampların +INA bacaklarına VREF_2.5V verilmelidir. 
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Şekil 12.5 İzolasyon kaçak akım ölçümü 

 

Kartımıza VREF_2.5V 4. Kısım ile sağlanır bu kısımda VREF_2.5V tu elde etmek 

için 2 farklı yol kullanılacaktır. İzolasyon kaçak akım ölçümü yaptığımız kısımdaki 

op-amplarımız çok hassas olduğu için en stabile olmuş gerilim kullanılmalıdır. 5V 

dan VREF_2.5V elde etmek için kullanacağımız entegreler; ilk şekilde 

LM4050AEM3X şönt gerilim referansı entegresi. İkinci kısımda ise 

REF5025AIDR İzolasyon Amplifikatörüdür. 
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Şekil 12.6  Referans voltajı sağlanan kısım 

 

Kartımız üzerinde izolasyon kaçağına karşın insanları uyarmak için 85db buzzer 

bulunmaktadır. Aynı zamanda kartımız üzerinde mini bir OLED ekran bulunmaktadır. 
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Şekil 12.7 Buzzer ve OLED Ekran bağlantıları 

 

Kartımızın bu kısmında ise aracımız üzerindeki diğer kartlar ile haberleşmesi için can-

bus entegresi bulunmaktadır. Can-Bus ile izolasyon izleme sisteminden gelen bilgi araç 

kontrol sistemine iletilir oradan da TFT ekrana yazdırılır. 

 

 

Şekil 12.8 Can entegresi 

 

 

Son olarak tüm bu işlemler kartımız üzerinde bulunan STM32F103C8T6 işlemcimiz 

tarafından analiz edilecektir.  
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Şekil 12.9 STM32F103C8T6 işlemcimizin bağlantı devresi 

 

b) Simülasyon Çalışmaları  

Similasyon çalışmalarımız Tına TI  programında yapılmıştır. 
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Şekil 12.10  REF5025AIDR İzolasyon Amplifikatörü testi ve sonuçları 

 

 

 

Şekil 12. 11 TPS76318QDBVRG4Q1 lineer gerilim regülatörü 
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13.Direksiyon Sistemi (Opsiyonel) 

 

Aracımızın direksiyon sistemi ve bileşenleri ekip tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. 

Polyamid malzemeden üretilmiş raf sistemine sahiptir. Direksiyon yatağı, pinyon dişlisi ve 

kremayer dişlisi tasarlanmış ve üretilmiştir. 

.  

Şekil 13.1. Direksiyon Sistemi CAD Modeli 
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                                                              Şekil 13.2.   Direksiyon Sistemi CAD Modeli 

 

 

 

Şekil 13.3. Direksiyon Sistemi CAD Modeli 

 

- Aracımızın Ön Düzen Geometrisinin Açı ve Mesafe Değerleri: 

Araç ön yerleşiminin ölçüleri AutoCad programından teknik resim alınarak 

gösterilmektedir. Tekerlek açıklıkları, direksiyon sistemi parçalarının boyutları ve fren diski 

boyutları gösterilmektedir. Ön düzen geometrisini aracımızın; lastik aşınmasını 

olabildiğince azaltmaya, viraj performansını arttırmaya, direksiyon ve süspansiyon 

sistemine gelen yükleri indirgemeye, düz sürüş kararlılığını sağlamaya ve yönlendirilmiş 

tekerlerin tekrar geri dönüşünü sağlamaya dikkat ederek tasarladık. 
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Şekil 13.4. Direksiyon Sistemi Teknik Resmi 

Negatif Kamber: 

Virajlarda oluşan merkezkaç kuvvetinin sebep olduğu savurmadan dolayı aracın 

tekerleğinin zeminle temas ettiği nokta bozuluyor. Fakat bunu negatif kamberle 

olabildiğince azaltabildiğimizden dolayı aracımıza resimde de görüldüğü üzere -0.6 

derece negatif kamber verdik. İki teker arasındaki kamber açısı farkını oldukça indirdik ve 

farkı 0,4 dereceye düşürdük. Böylece aracımızın viraj alma performansı arttı. 

 

Şekil 13.5.  Negatif Kamber 
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Yönlendirme Oranının Hesaplanması: 

Bu açıyı düzenlerken dikkat ettiğimiz şeyler ackerman prensibini sağlamak, direksiyon bir 

tam tur döndürüldüğünde lastikle aracın herhangi bir parçasının arasında en az 1 cm 

olması ve yönlendirme oranını mümkün olduğunca düşük tutmaktır. Yönlendirme oranını 

hesaplayacak olursak 180/33.27=5,41 sonucunu alıyoruz. 

Ackerman prensibine göre iç ve dış direksiyon açılarının alması gereken değerleri ve fiili 

durumu: 
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Ackerman prensibine göre yapılan işlemlerde hesaplamalar yapıldığında elde ettiğimiz 

değerler. 
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Aracın Dönme Yarıçapı Hesabı: 

 

 

 

14. Kapı Mekanizması (Opsiyonel) 

 

Kapılar üç kat  300gr/m^2 karbonfiber malzemeyle üretildiği için rijit bir formdadır. 

Menteşe yerlerinin tayini ve bilgisayar destekli montajı Fusion360 programı üzerinden 

yapılmıştır. 2 adet menteşe Şekil 14.1’de belirtildiği gibi kullanılacaktır. 
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Şekil 14.1 Menteşe noktaları 

Araç iki kapıya sahiptir ve her bir kapının yüzey alanı 0.57 m^2’dir. Yüzey alanı hesabı 

Fusion360 programı kullanılarak yapılmıştır. Kapı, aşağıda görselleri verilen kilit sistemi 

ile kilitlenip açılabilecektir. Kilit sistemi üç boyutlu yazıcı ile PLA malzemeden 

üretilecektir. 

Kapı kolu temelinde kremayer ve çark sistemi yatan tasarımımız PLA malzemeden üç 

boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Tasarım oluşturulurken Solidworks programı 

kullanılmış olup hesaplamalar Solidworks Assembly üzerinde kapı dilinin ve kolun 

hareketlerini eş zamanlı görerek yapılmıştır. Bu sayede montaj esnasında oluşacak 

sorunların bir kısmı önceden tahmin edilip tasarım iyileştirilmesine olanak sağlanılmıştır. 

 

Şekil 14.3. Tasarım hali 
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Şekil 14.2. Kapı kolu montaj hali 

15. Mekanik Detaylar (Zorunlu) 
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15.1 Teknik Çizimler 

 

 

15.2 Araç Tasarımı ve Analizler 

Aracımız kural kitapçığında belirtilen ölçülere uyarak, aerodinamik açıdan en verimli 

şekilde tasarlanmıştır. Tasarımda ‘’damla formu’’ esas alınmıştır.Damla formu hava aracın 

burun kısmına etki eder ve yavaşlatmaya başlar. En büyük çapın bulunduğu noktaya 

kadar basınç düşer ve bu durumda hızlanma gerçekleşir. Sonrasında basınç yükselerek 

arkaya doğru devam eder.  

Otomobillerin hava sürtünme katsayısının düşük olması ve havanın içinden daha kolay 

geçebilmesi; hem aracın dengesini olumlu etkiler, hem de daha az enerji tüketmesini 

sağlar. 

Tipik bir otomobilde süreklenme kuvvetleri üst kabuk, tekerlek ve alt kabuk bölgelerinde 

oluşmaktadır. Bu bölgeler kendi içlerinde belirli sistemlere bölünebilir. Fraktal sayısının 
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fazla olması incelemelerin yerinde yapılmasına ve doğru hatalı koordinatların bulunmasna 

olanak sağlar. Burun araçta akış sırasında akışkan ile ilk etkileşime girilen yerdir. 

Sürüklenme verimi %4 ile %20 arasında geometrik yapı itibari ile geniş bir sayısal aralık 

sunmakta ve geliştirilebilirliği beraberinde getirmektedir. Bu sayede başlangıç tasarımı ile 

konsept tasarım arasında farklılıklar oluşmakta ve geliştirmeler yapılmaktadır.  

 

Şekil 15.2.1. Örnek aksesuar olarak 40mm lik ön teker deflektörünün hareket 

yönündeki sürüklenme kuvvetine etkisi 

Hareketli mekanizmaların az ya da hiç olmaması üst kabuk için akış analizlerinde kolaylık 

sağlamakta ve gerçeğe yakın sonuçların bulunmasına olanak verir. Analizlerde alınan 

iterasyon sayısı arttıkça gerçeğe yakın değerler bulunmakta ve aracın geliştirmeleri 

kolaylaşmaktadır.Tasarım başlangıcında bu durum baz alınarak başlangıç tasarımı üst 

kabuk verileri çoğunluk alınarak oluşturulmuştur. 

 

Şekil 15.2.2. Tasarım evrelerinin üst kabuk baz alınarak spesifik yaklaşımlar ile 

oluşturulması. 
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Şekil 15.3.’de görüldüğü gibi sürüklenmenin azaltılması için aracın ön eğimi artmış, ön 

cam akışa göre optimize edilmiş ve aracın başlangıç modeli oluşturulmaya başlanmış 

ardından yan kıvrımlar jant sınırları ve aracın arka kısmı akış ile optimize edilmeye 

çalışılmıştır. Temel amaç olarak aracın alt ve arka kısmındaki girdapları azaltmak ve hava 

akışının ani bitişini tasarımın keskin noktalarında önleyerek türbülansın önüne geçilmeye 

çalışılmıştır. Hava akışını pürüzsüz tutan azaltılmış ayrımlarla sürüklenme veriminin 

artması ile sonuçlanması hedeflenmiştir. 

 

Şekil 15.2.3. Ön cam eğimi. 

Aracın arka ucu akışın bittiği ve istenmeyen girdapların görülmeye başlandığı yerdir. Bu 

ayrılma sonucu oluşan düşük basınç alanı arkada sürüklenme kuvvetini olumsuz etkileyen 

belirtileri analizlerde görülmüştür.  

 

Şekil 15.2.4. Hız vektörü ile görselleştirme. 

Araçta arka girdap oluşumlarını azaltmak vorteks alanının küçültülmesi ile doğru orantılı 

olduğu için akışa optimize edilmiş tasarımlar yapılmış ve aero aksesuar kullanımının 

yararlı olduğu görülmüştür. 
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Şekil 15.2.5. Araç arka ucunun akış yönüne göre tasarlanması. 

 

Şase 

 

Şekil 15.2.5. şase üretim şekli için düşünülen tasarımlar 

Şase için herhangi bir yivli yapı planlanmamaktadır. Yer ile arasında oluşan basınç 

değişiklikleri aeroaksesuarlar ile çözülmesi planlanmaktadır. 

Fren merkezi  

Fren merkezi fren sistemindeki hidrolik aktarma organıdır. Tasarımı yapılan 

komponentin özelliği hafiflik ve hidrolik yeterliliğidir. 

 

Şekil 15.2.6 Araç ön kesiti 
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300 kg bir aracın 90 km/h hızda yeterli freni yapabileceği dayanımda sıkıştırma oranına 

sahiptir.  

 

Şekil 15.2.7. Fren merkezi 

 

Şekil 15.2.8 Fren merkezi 

Tasarım geliştirme evreleri 

- Araç geometrisine karar verme ve basit kavramsal tasarımların oluşturulması; 

Araç kavramsal tasarımlarında 2021 hesaplanabilir akışkanlar dinamiği teknolojilerini 

sağlayabilen ilerici tasarım önerileri ve örnekleri ortaya konulmuştur. Üst kabuk baz 

alınarak spesifik kabuller ile karar yetisi kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. 

➢ Kemik tasarım planının oluşturulması 

Yapılan literatür araştırmaları sonucu kullanılabilecek en iyi üst kabuk modelinin su 

damlası olduğu düşünülmüştür. Bu model üzerinden tasarımlara balanmış ve Maya 

programında 2 boyutlu basit tasarımlar hazırlanmıştır. 

➢ Boyutlu modelleme programının seçilmesi 
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Catia, Solidworks, Kompas3d, Autocad 3d, Blender ve Fusion 360 programları üzerinde 

nitelikli modelleme çalışmaları yapılabilir. Tasarım ihtiyaçları ileri yüzey modelleme ve 3 

boyutlu ortamda hızlı çalışabilme gereklerini yerine getirebilen program arayışını 

sağlamıştır. 

Catia Solidworks ve Kompas3d programları mekanik akşamlarda daha kolay bir yol 

haritasına sahip olmayı sağlamakta lakin yüzey modelleme konusunda takımı 

yavaşlatma buna neden olarak yüzlerce düzlem ile tasarımı gerçekleştirme zorluğu 

yaratmıştır. 

Tasarımda detayların sürekli değiştirilmesi gerektiğinden Fusion 360 programı öğrenci 

sürümünden yararlanılmak sureti ile tasarımın yapılması kararlaştırılmıştır. 

 

Şekil 15.2.9. program seçimi için oluşturulan modellemeler 

Seçilen programda kullanılacak çizim metodunun ve yönteminin  belirlenmesi 

Program içerisinde yer alan yüzey modelleme modülleri tasarımcıya; 

1- Tek kapalı yüzeyden model oluşturma ve hazırlanan kapalı modelin katıya 

çevrilmesi, 

2- Birden fazla yüzey oluşturarak birleştirme halinde açık yüzeylere yama yapılarak 

katıya çevirme       
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Seçeneklerini sunmaktaydı. 

Birden fazla yüzeye gerektiğinde keskin hatlar atanabilmesi ve kapalı yüzey modelinde 

keskin ya da radyuslu kenarlara sahip olma zorunluluğu tasarımın gidişatını kısıtlayıcı 

hale getirmesi tasarım akışını 2. Tasarım yöntemini seçme kararını sağlamıştır. 

 

Şekil 15.2.10 yüzey modelleme modül seçimi 

Modül seçiminde eski versiyonlarında sculpt olarak bilinen yüzey modelleme modunun 

plane komutu ile bir düzlem oluşturularak çalışmalarına başlanmış ve basit kavramsal 

tasarımda oluşturulan görsel yarışma kurallarına uygun sınırlar verilip tasarlanmaya 

başlanmıştır. 

Belirtilen boyutsal sınırlar dahilinde oluşturulan yüzey tasarımcı tarafından katı 

modelleme formunda işlenebilecek hale getirilebilecek aşamaya kadar işlendi. Boş kalan 

yüzeyler yama ile doldurularak kapalı yüzey form katı modele dönüştürüldü. 

 

Şekil 15.2.11. tek düzlem ile işlenen yüzey modeli 
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Daha önceden planlanmış temel şase formunun araç tasarımına optimize edilmesi 

 

Şekil 15.2.12 temel şase formu 

Basit şase formu çizimi kompas programında ölçülendirilmiş ve katı modele entegre 

etmek için hazırlanmıştır.  

 

Şekil 15.2.13 şase entegrasyonu yapılmış araç modeli 

Araç hareket halinde iken kabukta oluşacak titreşimler ve olası bir kaza anında araçta 

oluşabilecek deformasyonları azaltmak için ön çamurluk uzantılarına mümkün olan en 

büyük radyus verilmiştir. Üst kabuğun kalınlığını koruması ve çamurluklarda rijitlik 

sağlamak istenmiş ayrıca tekerlere giden havanın yönü değiştirilerek momentum nedeni 

ile oluşan akış değişimleri azaltılmaya çalışılmıştır. 
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Şekil 15.2.14.  radyus değeri 85mm olarak veri girişi sağlanmıştır.(front Wheel splitter lar 

düzenlendi) 

 

Şekil 15.2.15 şase entegrasyonu yapılmış araç modeli 

Aracın katı model formunda akış optimizasyonu için değişiklikler yapılması: 

Yüzey modelinde arka uç kısmı uzun halde bırakılan araç hava akışına göre  özellikle 

kenar düzenlenmiştir.  
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Şekil 1 katı modelleme üzerinde ekstrüzyon ile kesme yapılan çizimler 

Şase verileri 3  boyutlu model üzerinde işlenerek yarışma kurallarına uygun tasarım 

hazırlanması problemi çözülmüştür. 

Tasarımın görsel analizlerinin yapılması: 

 

Şekil 15.2.17. Araç görseli 

Arka planda üretim yöntemine çalışılmış olan model cnc köpük işleme yöntemi ile kalıp 

oluşumuna karar kılınmıştır. Köpük işleme makinasının ucu 20mm olduğundan 

işlenemeyecek alanlar optimize edilmiş ve istenmeyen tasarım hataları için doğru 

tolerans değerleri belirlenmiş işlenebilirliği kontrol edilmiştir.  
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Şekil 15.2.18. ana model kontrol tespiti 

Üretim planlama : 

Bu bölüm çizimi hazırlanmış ve modelin konsept tasarımdan önceki son halinin üretim 

planının oluşturulmasından sonra; karar verilen yöntem için oluşturulan kalıp 

hazırlıklarının yapılması ve kontrol edilmesi evrelerini kapsamaktadır.  

➢ Oluşturulan solid modelin üretim yöntemine karar verilmesi; 

Oluşturulan model için cnc köpük işleme merkezi kullanımı kararı alınmıştır. Köpük 

işleminde düşünülen seçenekler; 

Modelin kalıbı konveks ve konkav yapılarda olabileceği düşünülmüştür. 

• Kalıp tasarımı ihtiyacı için dişi kalıp modeli alınması  

• Modelin direkt olarak köpük cnc işleme merkezinde üretiminden sonra cam elyaf 

kullanımı vasıtası karbon fiber için kalıp hazırlanması 

Seçenekler üzerinde istişareler yapıldıktan sonra modelin direkt olarak köpük işleme 

merkezinde hazırlanması Modelin direkt olarak köpük cnc işleme merkezinde 

üretiminden sonra cam elyaf kullanımı vasıtası karbon fiber için kalıp hazırlanması 

tekniği üretim için firma tarafından verilen tolerans değerleri ile kalıp yüzeylerinde 

oynama yapılmadan parçaların ayrı ayrı elde edilmesini sağlamıştır. Tasarım mantığı 

tüm parçaların kendilerine ait bölgelerinin belirgin olmasını sağlayıp zımparalama gibi 

işlemlerde tasarım kayıpları olmasını önlemiştir. 

➢ Katı modelde kalıp alınacak parçaların belirlenmesi; 

Köpük model üzerinden oluşturulacak araçta ölçüleri tam olarak belirlenmiş kalıp 

parçaları listelenerek bilgisayar destekli tasarım programında işlenmek üzere 

listelenmiştir. 

Parçalar;  Ana üst kabuk, Şase, Sağ ve sol kapılar, Sağ ve sol camlar, Bagaj kapağı, 

Sağ ve sol farlar, 

Ön cam  olmak üzere 7 grup ve 10 parçadan oluşmaktadır. 
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Belirlenen parçalar program üzerinde proje nesnesi planı yapıldıktan sonra, yüzey 

eksrüzyon ve katı ekstrüzyon ile kesilerek oluşturulmuştur.. 

 

Ana üst kabuk 

 

Şekil 25.2.19. ana üst kabuk kalıbı 

Şase  

 

Şekil 15.2.20. şase kalıbı 

Kapı  

 

Şekil 3.2.21  kapı kalıbı(sağ) 
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Sağ ve sol camlar 

 

Şekil 15.2.22. Cam kalıbı (sağ) 

 

Bagaj Kapağı  

 

Şekil 15.2.23. Bagaj kapağı kalıbı 

➢ Kalıpların üretim planına uygunluğunun değerlendirilmesi 

Köpük CNC işleme merkezinde kullanılacak ucun boyutu 20 mm olarak belirlenmiş ve 

Fusion 360 programında curvature map analysis modülü ile üretime uygunluğu ve 

kayıpların varlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Tespitlerin sonucunda modellerin uygun olduğu gözlemledi 
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Şekil 15.2.24. sağ kapı kalıbı için yapılmış analiz örneği 

➢ Analiz uygulamaları 

Bu bölüm içerisinde yapılacak analizlerin teorik dayanakları, analiz metodu, başlangıç 

modelinin analiz sonuçları, görsel analiz ve sayısal analiz değerlerinin karşılaştırmaları 

aktarılmaktadır. 

Metod 

Kullanılacak analiz programına karar vermek: 

Modelin analizi yapılacak programın kararında istenilen özellikler; programın çalışma 

hızı ve ön tasarım raporuna ihtiyaç duyulan hızlı karar verme ve modelin bulgularını 

doğru yönlendirme ihtiyaçlarıdır. 

Ön tasarım raporuna kadar olan süreçte değerlendirilen CFD programları arasında; 

StarCCM+, Autodesk CFD, ANSYS Fluent programları yer almaktaydı.  

Hatalı olan ve akış için optimize edilmesi gereken bölgelerin hızlı bir şekilde 

düzenlenmesi için tasarımı yapılan programın veri tabanına en uygun olan Autodesk 

CFD programı seçilmiştir.Bilgisayar destekli tasarım programında hazırlanan modelin 

düzenlenmesi 

Tasarımı yapılan bir modelin herhangi bir analiz uygulamasında test edilmesi modelin 

kusursuz bir yapıda olmasını gerektirmektedir. Üst üste binen çizgiler, kesişen katı ve 

yüzey yapılar tasarım evresinde düzenlenmeli ve düzenlemenin önceden yapılmasını 

gerektirmektedir.  

Rüzgar tüneli kurulumu: 

Başlangıç modelinde tüm tasarım kontrolleri yapıldıktan sonra rüzgar tüneli için yeterli 

akış alanı hazırlandı.  
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Şekil 15.2.25. Akış alanı 

Hazırlanan akış alanı için yz düzleminde 6000mmx12000x2202 en boy yükseklik 

ölçülerinde tünel modeli araç model dosyasının içinde oluşturulup farklı katı olarak 

kaydedildi. 

 

 

Şekil 15.2.26 Akış alanı 

Modelin geçerli dosya olarak kaydedilmesi 

Model step formatında kaydedilerek analiz programına yönlendirilmek için dosyalandı. 
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Şekil 15.2.27 Sınırların ve fiziksel koşulların belirtilmesi 

Programın Boundary Conditions modülünden fiziksel koşullardan biri olan akış hızı 

belirtildi.  

Problem bir dış akış problemi olarak teorik kabuller yapıldı.

 

Aynı modül üzerinden rüzgar tüneli sonu basınç için 0 pa değeri girildi. 
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Ağ yapısı program tarafından otomatik olarak oluşturuldu 

 

1. Analiz Sonuçlarının alınması 

Aerodinamik verime yaklaşım hareket yönündeki total kuvvet üzerinden baz alındı. 

Tasarım iyileştirmesi ve konsept tasarım başlangıcı için fikir oluşturuldu. Bu kuvvet 

sürüklenme kuvveti olarak belirtildi. Kuvvet birimi newton cinsinden hesaplandı. 

 

Analiz sonuçlarında dar duvar yapılı rüzgar tünelinde sürüklenme kuvvetlerinin etkisi 

tünel yüzeyi de dahil olmak üzere değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda 105 

N luk bir sürüklenme kuvveti ortaya çıkmıştır.  

7.2 Analiz sonuçları 

Analiz sonuçları için tam açıklama ek olarak rapor sonunda verilmektedir. Araç 

aerodinamik verimi sürüklenme kuvvetleri baz alınarak ölçülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

15.3 Araç Kalıp Üretimi 
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Köpük model üzerinden oluşturulacak araçta ölçüleri tam olarak belirlenmiş kalıp parçaları 

listelenerek bilgisayar destekli tasarım programında çizilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 17.2.1 Üst Kabuk 
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Şekil 17.2.2 Şasi 

 

 

Şekil 17.2.3 Kapılar 
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Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda kompozit kalıp ekip tarafından imal edilmiştir. Cnc 

tezgahında işlenen köpükler üzerinden kompozit kalıp alma işlemini gerçekleştirmek için 

tüm hazırlıklar bu aşamada tamamlanmıştır. 

 

 

Şekil 17.2.4 CNC Tezgahlarında İşlenen Köpük Model 

 

 
Şekil 17.2.5 Köpük Modelin Tesviye İşlemi 
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Hazırlıklar kapsamında model köpükler oluşturulmuş, işlenmesi için İĞREK MAKİNA’dan 

sponorluk alınarak 16 dns köpük malzemden üretilmiştir. Tezgah çakılarından kaynaklı 

boşluklar köpük doldurma ve zımpara işlemleriyle giderilmiştir. Model köpük üzerinde 

yapılan çalışmalar esnasında aşağıda bulunan tablo 17.2.1 de belirtilen malzemeler temin 

edilmiştir. 

 

Malzeme Adet 

BOYTEK BRE 400 Yalıtım Reçinesi 3 teneke 

BOYTEK BRE 910 Kalıp Polyesteri 2 tekene 

BOYTEK BRE 390 Kalıp Jelkotu 1 tekene 

Çelik Macun 6 kutu 

Zımpara  

4+1 Astar  

Cam Elyaf 50 m2 

 

Tablo 17.2.1 Temin edilen malzemeler              

 

Temin edilen malzemeler ile kalıp üretim aşamaları şu şekildedir; 

 

İlk aşamada 225 ve 450 gr/m²’lik cam elyaflar, yüzeyler ölçülerek tam yüzey halinde ya 

da şeritler halinde kesildi. 

➢ Koruyucu Katman 

Araç tasarımının işlendiği model köpüğünün kalıp reçinelerinden zarar görmemesi için 

koruyucu BOYTEK BRE400 köpük eritmez reçine uygulandı. BRE400’ün içine %2 

oranında mek peroksit karıştırılmış ve kobaltı içinde bulundurduğu için ekstra kobalt 

kullanılmamıştır. 15 dakika içinde tüm reçine model köpüğünün yüzeyine uygulandı, 40-

60 dakika içinde tamamen kürleşti ve cam elyafların uygulama aşamasına geçildi.. 

Yüzeye ince bir katman reçine sürüldükten sonra ilk olarak küçük parçalarla başlanan bu 

işlem şasi ve kaporta için 6’şar kg BRE400 köpük eritmez reçine kullanılarak yapıldı ve 

dik, zayıf fırça darbeleriyle 225 Gr/m²’lik cam elyafa tüm reçine emdirilip tamamı yüzeye 

yapıştırıldıktan sonra kürleşmesi için beklemeye bırakıldı. 
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➢ Jelkot İşlemi   

1 gün bekletilen parçaların yüzeylerine göre hesaplanan BRE390 fırça tipi cobaltlı jelkot 

ayrı bir kaba alındı ve %1 oranında mek peroksit atıldı. 15 dk içinde birikme yapılmadan 

tüm yüzeylere uygulandı. Bu aşama önemli olduğu için 18°C'nin altına düşmeyecek bir 

ortamda 1 gün boyunca kalıplar tekrar bekletildi.  

  

➢ Jelkotun Zımpara İşlemi  

 Jelkotun uygulanması esnasında meydana gelen dalgalanmalar ve pürüzler yok edildi. 

İşlem esnasında 40p-60p-80p zımparalar kullanıldı. Fazla pürüzlü bölgeler taşlamayla düz 

hale getirildi. Yüzeydeki tozlar temizlenip çelik macunu çekmek için hazırlandı. 
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➢ Yüzeylere Çelik Macun Çekilmesi ve Zımparalanması 

 Zımparalanan jelkot üzerine, yüzeydeki hataların minimuma indirilmesi için çelik macunu, 

küçük parçalar ve şaside ikişer katman, kaportada tek katman olacak şekilde uygulandı. 

P60 zımparalar ile kaba kusurlar yok edilip sırasıyla P80, P100, P120 ile zımparalandı. 

Bu işlemlerden sonra tüm yüzeylerin yoklaması yapılıp, tekrar macunu çekildikten sonra 

tekrar zımparası yapıldı ve astar atmak için yüzey temizlendi. 

  

➢ Astar ve Su Zımparası 

 Boya tabancasıyla 2 farklı renkte astar atıldı ve P180- P220 zımparalar ile yüzeyin 

pürüzsüzlüğü sağlanıp  yüzeyler suyla temizlenip hava tutularak kurutuldu. Kuru zımpara 

işleminden sonra P360, P600 ve P1200 su zımparalarıyla parçalara su tutulup hızlı ve 

yuvarlak hareketlerle son zımpara yapılarak yüzey hazır hale getirildi. 
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➢ Kalıp Alma İşlemi 

 Hazırlanan kalıpların üzerlerine şasi ve kaportayı boydan ikiye bölmesi için 11 cm kalınlık 

50 cm uzunluğunda mukavvalar dairesel hatlara uyum sağlayabilecek şekilde kesilerek 

dik olarak yapıştırılıp flanş görevi görmesi sağlandı. İki kalıbında önce sol taraflarının 

ertesi gün ise sağ taraflarının dökümü yapılacağından her iki günde reçine işlemine 

başlamadan önce kalıp yüzeylerine 6’şar kat vaks ve 1’er kat pva kalıp ayırıcıları sünger 

yardımıyla, yuvarlak hareketlerle, homojen bir şekilde uygulanıp her katta 15’er dakika 

kuruması için bekletildi. Her kalıp ayırıcı katmanı uygulanmadan önce sürülen vaks temiz 

bir bezle hafifçe silindi. Kalıp yüzeylerini kapatacak şekilde kalın bir BRE390 kalıp jelkotu 

atıldı. 
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 I 

 

 Bir gün uygun sıcaklıkta kuruması için bekletilen şasi ve kaportanın jelkotlu yüzeyi 

üzerine, 5’er kat 450 Gr/m²’lik cam elyaf dökümü, laminasyon sıcaklığına dikkat edilerek, 

%1 oranında mek peroksit ile hazırlanan BRE910 kalıp polyesterinden, 23’er kg 
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kullanılarak yapıldı. Kalıplar, reçine rengi turuncudan beyaza dönünceye kadar 

(kuruyuncaya kadar) 1 gün boyunca 30°C de bekletildi. 

  

➢ Kalıbın Ayrılma İşlemi   

Flanşların arasından levye ile girilip,  flanşlar iki yana çekilerek dişi kalıbın, köpük (erkek) 

kalıptan ayrılması sağlandı. 
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15.4 Araç Şasi ve Kaporta Üretimi 

Kaporta Üretimi 

      Kaporta üretiminde yüksek mekanik dayanımları ve hafiflik kriterleri göz önünde 

bulundurularak,takviye malzeme olarak karbon fiber, tmatris malzeme olarak epoksi 

reçine kullanımına karar verilmiştir. Karbon fiber dokuma olarak yüksek mukavemet elde 

edebilmek için 300 gr/𝑚2lik +45/-45 multiaxial kumaş ve 245 gr/𝑚2lik twill dokuma 

kumaş olmak üzere 3 kat karbon fiber uygulanmıştır. Takviye reçine olarak ise yüksek 

mekanik özelliklerin yanı sıra,ortam sıcaklığı,işçilik,zaman ve kullanılacak yöntem göz 

önünde bulundurularak, yaklaşık 3 saat içerisinde ve oda sıcaklığında jelleşme gösteren 

infüzyon tipi epoksi reçine kullanılmıştır.Üretim yöntemi olarak bakıldığı zaman yüksek 

verimlilik,atölye imkânları ve ekip bütçesi göz önüne alındığında vakum infüzyon yöntemi 

kullanılarak kaporta üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde gerekli minimum takviye ve 

optimal matris ile maksimum dayanım hedeflenmiştir. Yüzey kalitesi ve işçilik 

bakımından da bu yöntemin kullanılması daha etkili olmuştur. 

Üretim prosesleri; 

➢ Kalıp yüzeyinin hazırlanması 

Bu aşamada ürünü kalıptan kolay ve zarar vermeden çıkarabilmek için yüzeye 20şer 

dakikalık periyotlarda 3 kat epoksi sıvı kalıp ayırıcı kompresör tabancası ile 

püskürtülerek uygulandı 
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➢ Karbon elyafların kalıp yüzeyine yerleştirilmesi 

Belirlenen ölçülerde kesimi tamamlanan karbon fiber takviyeler,kalıp yüzeyine hava 

boşluğu bırakılmayacak şekilde yerleştirildi.1. ve 3. kat için 245 gr/𝑚2lik twill dokuma 

kumaş,2.kat için 300 gr/𝑚2lik +45/-45 multiaxial kumaş yerleştirildi 

  

➢ Sarf malzemelerin yerleşimi  

İnfüzyonun sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için kullanılan sarf malzemelerin 

yerleşimi sırasıyla şu şekildedir. 

• PeelPly(soyma kumaşı): İç yüzeyde reçine birikimini önler ve kolay 

soyulma sağlar. 

• Delikli Naylon: Reçine akışını katman üstüne çıkışını doğrusal olarak 

sağlar. 

• Akış Filesi :Reçinenin tüm karbon yüzeyine dağılımını sağlamak amacıyla 

kullanıldı. 

• Spiral Hortum:Belirlenen kritik noktalara konumlandırılan hortumlar reçine 

havuzundan gelen reçinenin aktarımında görev alır. 

• Vakum Konnektörleri:Vakum hortumu ile spiral hortum arasındaki bağlantı 

elemanıdır. 
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• Vakum Torbası : Yaklaşık 150 °C ye dayanıklı vakum torbası,hava 

sızdırmazlığını sağlayarak içerideki eksi basınçtaki havayı korumaktır. 

• Sızdırmazlık Macunu : Vakum torbası ile kalıp flanşını yapıştırarak dış 

ortam ile hava akışını kesmek için kullanılır. 

• Akış Tankı : İçeride biriken fazla reçinenin depolanmasında kullanılır. 

 

  

  

Tüm bu malzemelerin yerleşimi ve bağlantıları yapıldıktan sonra 12𝑚3hacimsel debiye 

sahip vakum pompası ile 680 mmHglık eksi basınçta infüzyon işlemi başlatıldı ve 

toplamda 9.8 kg Epoksi reçine kullanıldı yaklaşık 80 dakika süren bu işlemin ardından 

oda sıcaklığında 48 saat bekletildi. Bu sürenin ardından kalıptan ayrılan kaporta 120°C 

de otoklav fırında 2 saat boyunca bekletilerek dayanım kazandırıldı. 
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Kapılar, Bagaj ve Bagaj Kapağı Üretimi 

     Kaporta üretiminde olduğu gibi kapıların ve bagaj kapağının üretimi de vakum 

infüzyon yöntemi kullanılarak üretildi.  

Kapı ve bagaj kapağının üretim aşamalarında, kaporta üretimine ek olarak kapı oturma 

yüzeylerinde, cam oturma yüzeylerinde, kapı iç yüzeylerine, bagaj iç yüzeylerinde 

mukavemeti arttırmak amacıyla güçlendirmeler yapıldı. Yapılan güçlendirmelerin 

yapıldığı yüzeylere 300 gr/𝑚2lik +45/-45 multiaxial kumaş kullanılarak kapıların mekanik 

dayanımı arttırıldı.  

    Tüm ürünler elde edildikten sonra 120 °C de otoklav fırında kaporta ile birlikte 2 saat 

boyunca bekletildi. 
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Şasi Üretimi 

• İnfüzyon tipi dökümde, yüzeyde çok fazla girinti ve ters açı bulunması reçine 

akışında sorun teşkil edebileceğinden, şasi üretiminde vakum torbalama 

metodunun çok daha güvenilir bir yöntem olduğuna karar verildi. Şasinin gerekli 

mukavemete erişebilmesi adına “sandviç” yöntemi kapsamında karbon fiber 

kumaşların 3 ve 4. katlarının arasına airex köpük kullanımı uygun görüldü. 
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• Üründe elde edeceğimiz mukavemet önemli ve uygulama süremiz uzun 

olacağından epoksi reçine kullanılmaya karar verildi.  

 

 

• Vakum torbalama için gerekli sarf malzemeleri (peel ply, delikli naylon, vakum 

battaniyesi ve vakum torbası) kalıba uygun ölçülerde kesildi. 

 

• 245 ve 300 Gr/m²’lik karbon fiber kumaşlar tercih edilip kalıbın bölümlerine uygun 

ölçülerde parçalar halinde kesildi. 

 

 

• Şasideki oluşabilecek salınımı engellemek ve orta alandan binecek yükü 

dağıtabilmek adına 1 cm et kalınlığındaki oluklu airex köpükleri, yaptığımız 

analizlerce en sağlıklı sonucu veren tasarıma göre keserek hazırlandı. 

 

• İki parça şeklinde çıkartılan kalıp, vakumda sızdırmazlık sağlanabilmesi için 

flanşlara teleson sıkılıp vakum macunu çekilerek birleştirildi. Kalıp yüzeyinde, 

vakum macunu yapıştırılacak yere, epoksi ayırıcı ve reçine gelmemesi için kağıt 

bant çekildi. 

 

 

• Fırça ile yüzeye üç kat epoksi ayrıcı uygulandı. Her kattan sonra 15 dakika 

kuruması için beklenildi. 

 

• Yapılan hesaplarca yaklaşık 18 kg kullanılacak olan reçine döküm sağlığı 

açısından 3’er kg’lık kaplara dökülüp biri bittikçe diğerinin sertleştiricisi atılarak 

döküm alanına gönderildi. Epoksi reçine %30 sertleştirici oranıyla hazırlandı. 

Döküm için hazırlanan kalıp yüzeyine ince bir tabaka reçine sürüldü. Karbon fiber 

kumaşlar, şasi gövdesinin ilk katına 245 Gr/m²’lik olanlar gelecek şekilde özenle 

serildi. Serilen karbon fiber kumaşların üzerine bir miktar reçine dökülüp fırça 

yardımıyla vurularak her yerin reçine emmesi sağlandı. 

 

 

• İkinci kat için 300 Gr/m²’lik karbon fiber kumaşlar tercih edilip düzgünce 

serildikten sonra yine fırça yardımı ile dökülen reçine emdirildi. Üçüncü kat için 

245 Gr/m²’lik karbon fiber kumaş tercih edilip aynı işlemler uygulandı. 

 

• Hazırlanan airex köpükler uygun şekilde birleştirilerek yerine yerleştirildi ve 

reçineyi iyice emmesi sağlandı. Karbon fiber kumaşlar, airex köpükten sonraki 

kata 300 Gr/m²’lik, son kata ise 245 Gr/m²’lik olanlar gelecek şekilde sırasıyla 

aynı işlemler uygulanarak atıldı.  Karbon fiber kumaşlar parçalı kesildiğinden, 
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katlar atılırken kesim noktalarının üst üste gelmemesi için her katta kumaşlar 

farklı açılar ile serilerek mukavemet güvenliği sağlandı.  

 

 
 

• Çamurlukların birleşim noktalarına fazla yük bineceğinden, bu kenarlara 300 

Gr/m²’lik karbon fiber kumaş ile güçlendirme atıldı. Çamurlukların üst yüzeyleri 

ağırlık taşımayacağından 2 kat 245 Gr/m², 1 kat 300 Gr/m²’lik karbon fiber kumaş 

atılarak dökümü yapıldı. Çamurlukların yan yüzeylerine ise aracın salıncak 

sistemi monte edileceğinden, şasinin gövde kısmında olduğu gibi sırasıyla 300, 

245, 300 Gr/m²’lik karbon fiber kumaşlara reçine uygulanıp sonrasında bolca 

reçine emdirilmiş koremat yüzeye serildi. Korematın üzerine 245 ve 300 Gr/m²’lik 

karbon fiber kumaşların dökümü yapıldı. Güçlendirmek adına çamurluk 

yüzeylerinin her iki yanı içinde 3 kat 300, 1 kat 245 Gr/m²’lik karbon fiber 

kumaşların kullanıldığı 8 plaka ayrıca döküldü. 

 

• Kalıp yüzeyine yapıştırılan kağıt bantlar sökülüp vakum macunu çekildi. Karbon 

fiber kumaşların üzerine sırasıyla peel ply, delikli naylon ve vakum battaniyesi 

serildi. Vakum konnektörü yerine yerleştirilip vakum naylonu yapıştırılmaya 

başlandı. Vakum naylonu, sızdırmazlık bandına hiç hava almayacak şekilde 

yapıştırılırken naylonun gerilmeyip, tüm yüzeylere tutunabilmesi için belirli 

aralıklarla pile bırakıldı. 

 

 

• Vakum hortumu, konnektör ve vakum pompasının bağlantıları yapılıp vakum 

pompası çalıştırıldı. Şasi yüzeyindeki kenarlara sıkıca bastırılıp her yer -1 atm 
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basınca ulaşınca bırakıldı ve şasi reçine kürleşinceye kadar vakum altında 

bekletilip vakum pompası kapatıldı. 

 

• Şasi, birkaç gün güneş altında bekletildikten sonra vakum sarf malzemeleri 

sökülüp, levye yardımı ile kalıptan ayırıldı. Gerekli denemeler ve analizleri 

yapıldıktan sonra kaporta ile birleşmek için hazır hale getirildi. 
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Son Montaj 
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15.5 Mukavemet Analizi 

➢ Üst Salıncak
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➢ Süspansiyon Kelepçe 
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➢ Ön Salıncak Teker Mili 
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Mekanik Montaj 

Tasarladığımız ve işlenen parçalarımız: 
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15.6 Rollbar  

Roll bar Üretimi 

     Aracımızın üzerinde kullandığımız roll bar ve yan boru sistemlerinin tasarımları kural 

kitapçığına ve araç ölçülerimize uygun şekilde yapılmıştır. Bu sistemin üretimi ve 

bağlantıları matris malzeme Epoksi Reçine ve takviye malzeme karbon fiber kumaş 300 

gr/𝑚2 12 k UD ve 245 gr/𝑚2lik twill dokuma kumaş malzeme kullanılmıştır. Karbon fiber 

kumaş kullanmamızda ki en önemli amaç, hafif olmasını ve mukavemetli bir ürün elde 

etmekti. Bu sene ürettiğimiz aracımızda kullanmış olduğumuz Roll Barlar ve yan boru 

sistemleri 350 mm çapa ve 3mm et kalınlığına sahiptir. Toplamda 3,2 kg kütleye sahiptir. 

Roll Barların ve yan boruların üretiminde karbon fiber kumaşın, kullanılan metal 

malzemeler ile karşılaştırılmasında yüksek oranda daha hafif olduğuna ve mukavemet 

açısından yapılan deneylere ve analizlere göre yaklaşık 5 kat daha fazla sağlam 

olduğuna varılmıştır. 

  Aşağıda Roll Barların üretiminde uyguladığımız adımlar verilmiştir. Bunlar; 

➢ MDF Kalıp İşlenmesi 

    1 adet MDF kalıp tasarımımıza uygun bir şekilde işlenmiştir. Astarlama ve vernikleme 

işlemi tamamlandıktan sonra üzerine döküm yapılacak hale getirilmiştir. Döküm 

yapılacak yüzeyimiz pürüzsüz haldedir. 

 

➢ Karbon Fiber Kumaş Kesimi 

   Kural kitapçığında da belirtildiği üzere en az et kalınlığı 3 mm olarak şekilde 

denemelerimiz ve mukavemet analizlerine göre kaç kat karbon fiber kumaş serileceğine 

karar verilmiştir. Kalıba uygun şekilde kumaşımızın kesimleri yapılmıştır. 

➢  Kalıp Yüzeyine Epoksi Kalıp Ayırıcı Sürülmesi ve Jelkotlanması 
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  Ürünümüzün kalıptan kolay çıkması için yüzeye 15’ er dakika arayla tam kuruma 

sağlandıktan sonra 2 kat Epoksi Kalıp Ayırıcı sürülmüştür ve sürülme işlemi 

tamamlandıktan sonra yüzey düzgünlüğü ve parlaklığı için jelkot sürülme işlemi 

yapılmıştır. 

➢ Döküm Aşaması 

➢  Kalıp üzerine Karbon fiber kumaşımız yerleştirilir. Kullandığımız matris 

malzememiz, Epoksi reçine fırça yardımıyla sürülerek kestiğimiz kumaşlara 

emdirilir. En son daha fazla mukavemetlik sağlaması için 10 mm genişliğinde 

Coremat kesilip yerleştirilmiştir. 

 

 
 

 
 

➢ Döküm yapacağımız alan daha önceden hazırlanmıştır ve Vacuum Bagging 

Yöntemi ile parçamız vakum altına verilip, kürleşmeye bırakılmıştır. 
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➢ Elde etmiş olduğumuz ürünlerin Araldite 2000 2014-2 epoksi bazlı yapıştırıcı ile 

birleştirme işlemi yapılmıştır ve kurumaya bırakılmıştır. 

 

  

     ➢ Roll Barlarımızın mukavemetini arttırmak için sarmal bir şekilde 300 gr/m2 12k UD 

karbon fiber kumaş ile sarımı gerçekleştirildi. Roll Barlar kullanıma hazır hale getirildi 
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Roll Cage Üretimi 

      Yan borular için sarım yapacağımız kalıbının malzemesini bulabilmek için malzeme 

denemeleri yaptık. Bu denemelerin sonucunda bize en uygun kalıp malzemesinin 

polyamid olduğuna karar verdik. 

Üretim Aşamaları; 

➢ Karbon fiber kumaşı sarmamız gerektiğinden dolayı polyamid bir boru temin ettik. 

 

➢  Ürünümüz kürleştikten sonra karbon fiberi yüzeyden rahat ayırabilmek adına 

boruyu uygun şekilde Epoksi Kalıp Ayırıcı sürülme işlemi yapılmıştır. 

  

➢  Gerekli boyutlarda 2 adet 300 gr/𝑚2 12 k UD karbon fiber kumaş hazırladık. 

Sarım yapacağımız yüzeyi pürüzsüz hale getirip hazırladığımız karbon fiber 

kumaşlardan birini yüzeyimize serdik. 

 

➢  Kullandığımız karbon kumaş prepreg olmadığından ölçülerine uygun Epoksi 

Reçine miktarını hesaplayıp reçinemizi hazırladık. Hazırladığımız reçineyi karbon 

kumaşımızın her yerine eşit şekilde emdirdik. 

  

➢  Polyamid borumuzu karbon kumaşımızın bir kenarına paralel şekilde yatırıp, 

hava boşluğu kalmayacak şekilde iki uçtan ve ortadan destekleyerek sıkıca 

sardık. 
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➢  Ürünümüzün parlak bir yüzeye sahip olması ve kürleşene kadar formunda 

bozulma yaşamaması için pürüz oluşturmayacak şekilde etrafını streç film ile 

sardık. Aynı işlemleri diğer karbon kumaşımız için de aynı sırayla uyguladık. 

 

➢  Kürleştiklerinden emin olduktan sonra fazla streç filmleri açıp polyamid boruları 

içlerinden çıkardık. 

 

➢  Gerekli testlerle sağlamlıklarından emin olduktan sonra üzerlerine vernik atıp Roll 

Barlar ile birleştirmek için hazır hale getirdik. 

 

Roll Bar Sisteminin Birleştirilmesi 

   Roll bar ve roll cage birleştirilmesinde sistemin üzerine gelebilecek yüklerden kaynaklı 

bağlantı noktalarının sağlamlığı ve dayanımı çok yüksek olmalıdır. Sistemin 

birleştirilmesinde bu dayanımın sağlanması için 3D yazıcı ile kendi ürettiğimiz parça 

kullanılarak birleştirilmesi gerçekleştirildi. 
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Roll bar sisteminin birleştirimesinde hazırlamış olduğumuz mukavemeti güçlü bir reçine 

bazlı yapıştırıcı kullanıldı. Kullandığımız yapıştırıcının içeriğinde matris malzeme olarak 

infüzyon tipi vinilester reçine , gerekli oranlarda cam tozu, pudra,siyah renk pigment ve 

kabosil ile hazırlanmış olup roll bar ve roll cage sisteminin bağlantı yerlerinde reçine 

emdirilmiş karbon fiber sarılmadan önce desteklenmiştir.  

    Kullanmış olduğumuz reçine bazlı yapıştırıcının kuruma işlemi tamamlandıktan sonra 

bağlantı yerleri reçine emdirilmiş  300 gr/m2 12k UD karbon fiber kumaş ile sarılmış olup 

tüm bağlantı noktalarına uygulanmıştır.  

  

  Roll Bar sisteminin birleştirilme işlemi tamamlandıktan sonra arka Roll Barın mekanik 

bağlantılarına ek olarak çapraz kirişle desteklenecektir. 

  Tüm mekanik kontrol ve analizler yapıldıktan sonra araç üzerine montajı 

gerçekleştirilecektir. 
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Roll Bar Roll Cage Sistemi Analizi 
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Alt sınır değer  

H/200=(700/200)=3,5 ve 
2,286<3,5 
Üst sınır değer 

H/200=(997,5/200)= 4,9875(maksimal oran) ve 

2,947<4,9875 
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16. Yakıt Pili (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; 

hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

18. Araç Elektrik Şeması (Zorunlu) 

Araç üzerindeki kablolama işlemimiz takımımız tarafından, güvenlik ön planda tutularak 

yapılmaktadır. Araç üzerindeki farklı noktalarda farklı kalınlıklarda kablolar kullanılarak 

aracın güvenliği sağlanmaktadır. 

 
Şekil 18.1 Yüksek gerilimli Parçaların kablolanması 
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Şekil 18.2. BYS ve diğer sistemlerin bağlantısı 

 

Şekil 18.3. AKS ve sistemlerin bağlantısı 
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Şekil 18.4. Parçaların Araç içindeki Yerleşimi 

 

TÜBİTAK DESTEK HARCAMALARI İÇİN TEMİN EDİLEN ÜRÜNLER 
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