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1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 2714 mm 

Genişlik mm 1202 mm 

Yükseklik Mm 1009 mm 

Şasi Malzeme PVC köpük ile 
güçlendirilmiş karbon fiber 

sandviç panel 

Kabuk Malzeme PVC köpük ile 
güçlendirilmiş karbon fiber 

sandviç panel 

Fren sistemi Hidrolik disk, ön, arka, el freni 2 teker hidrolik disk 

Motor Tip BLDC (HUB) MOTOR 

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün Kendi tasarımımız  

Motor gücü kW 2.1 kW 

Motor verimliliği % 87 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 18.2 kg 

Batarya type Li-ion 

Batarya paketi 
nominal gerilimi 

V 96 V 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 30 Ah 

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V 113.4 V 

Batarya paketi 
enerjisi 

Wh 2880 Wh 

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) 

Dinamik sürüş testi videomuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://drive.google.com/file/d/1bPXugaNzkX69nF-

NjO1o8IUZ5_TSlPCb/view?usp=sharing 

3. Yerli Parçalar 

1. Motor  Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☒ 

5. Enerji yönetim sistemi * Hidromobil için zorunlu ☐ 

6. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☐ 

8. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☒ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

* Sadece hidromobil kategorisi için 

 

https://drive.google.com/file/d/1bPXugaNzkX69nF-NjO1o8IUZ5_TSlPCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bPXugaNzkX69nF-NjO1o8IUZ5_TSlPCb/view?usp=sharing
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4. Motor (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır 

ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Katı hal yarı iletken teknolojisindeki ve manyetik malzemelerdeki ilerlemeler 

sayesinde fırçasız DC motor teknolojisi gelişmekte ve kullanım alanları 

yaygınlaşmaktadır. Elektronik olarak komütasyonlu motor olarak da bilinen bir BLDC 

(Fırçasız doğru akım) motoru, motora güç sağlamak için DC'yi AC sinyaline dönüştüren 

bir invertör veya anahtarlama güç kaynağı ile entegre bir DC kaynağı tarafından 

çalıştırılan bir tür senkron motordur. BLDC motoru bir stator ve bir rotordan oluşmakta, 

rotor üzerine kalıcı mıknatıslar monte edilirken stator genellikle belirli sayıda kutupla 

sarılmış oluklu çelik laminasyonların istiflenmesiyle yapılmaktadır. Enerji verilmiş stator 

fazının bir kutbu rotor kutuplarından birini çekerken, enerji verilmiş stator fazının ikinci 

kutbu rotorun ilgili kutbunu itmektedir. Stator üzerindeki elektromıknatıs kutuplarını takip 

eden rotorun bu hareketi BLDC motorların temel çalışma prensibidir. Elektrikli aracımızda 

kullanacağımız kendi üretimimiz olan motorumuz 2.1 kW BLDC motordur. BLDC motorun 

daha az ısınması, diğer motorlara göre daha küçük olması, daha yüksek tork ve daha 

yüksek verim gibi birçok avantajı vardır. Kendi üretimimiz olan motorumuzun nominal 

devri 529 rpm, 36 slot, 32 kutuplu dış rotora ve yaklaşık %87 verime sahiptir. Motor 

tasarım parametreleri Tablo 4.1.’de ilgili dosyaların linklleri ise aşağıda sunulmuştur.  

Motor analiz dosyaları: 

SEA Statik analiz ham dosyası (ANSYS Static Structural):  

https://drive.google.com/file/d/1r0sw0k9pbR1OF-

f7iOxQtnBq8mQHfL9c/view?usp=sharing 

 

Motor ‘manyetik analiz’ ham dosyaları (ANSYS ve Motorsolve):  

https://drive.google.com/file/d/1zaJ17UzunUIb254l6C6PGV3nDoMvx3Hm/view?usp=sh

aring 

 

Motor ‘manyetik analiz’ adımları (ANSYS ve Motorsolve):  

https://drive.google.com/file/d/19QQWIAke117KoFpkKdytDs3JQaLYguhw/view?usp=sh

aring 

 

Motor 3D cad modelleri ve 2D teknik çizimler: 

https://drive.google.com/file/d/1f_aWGgD-

wREFujbFrcFQbmc2wb3iXkH4/view?usp=sharing 

Tablo 4.1. Motor Tasarım Parametreleri 

Motor Türü: Fırçasız Doğru Akım Motoru 

Rotor Pozisyonu: Dış 

https://drive.google.com/file/d/1r0sw0k9pbR1OF-f7iOxQtnBq8mQHfL9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r0sw0k9pbR1OF-f7iOxQtnBq8mQHfL9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zaJ17UzunUIb254l6C6PGV3nDoMvx3Hm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zaJ17UzunUIb254l6C6PGV3nDoMvx3Hm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19QQWIAke117KoFpkKdytDs3JQaLYguhw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19QQWIAke117KoFpkKdytDs3JQaLYguhw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_aWGgD-wREFujbFrcFQbmc2wb3iXkH4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_aWGgD-wREFujbFrcFQbmc2wb3iXkH4/view?usp=sharing
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Faz Gerilimi  96 V 

Kutup Sayısı: 32 

Bobin Sayısı: 36 

Devre Tipi: Yıldız  

Stator İç Çapı: 222 mm 

Stator Dış Çapı: 306 mm  

Rotor İç Çapı: 309 mm 

Rotor Dış Çapı: 330 mm  

Paket Kalınlığı: 35 mm 

Hava Boşluğu Kalınlığı: 1.5 mm  

Mıknatıs Kalınlığı: 4.5 mm  

Mıknatıs Serisi: N42SH 

Stator Sac Serisi: 50JN400 

Rotor Materyali: Çelik 4340 

Nominal güç: 2.1 kW 

Nominal tork: 40 Nm 

Nominal devir: 529 rpm 

Verim: 87% 

Ortalama giriş akımı: 21.5 A 

Stator yuvası doluluk oranı: 64.55% 

Motor toplam ağırlık: 18.2 kg 

 

a) Tasarım Hesaplamaları 

 

SEA Statik analiz ham dosyası (ANSYS Static Structural):  

https://drive.google.com/file/d/1r0sw0k9pbR1OF-

f7iOxQtnBq8mQHfL9c/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1r0sw0k9pbR1OF-f7iOxQtnBq8mQHfL9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r0sw0k9pbR1OF-f7iOxQtnBq8mQHfL9c/view?usp=sharing
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Motor 3D cad modelleri ve 2D teknik çizimler: 

https://drive.google.com/file/d/1f_aWGgD-

wREFujbFrcFQbmc2wb3iXkH4/view?usp=sharing 

Tüm tasarımlarda olduğu gibi elektrik motoru tasarımına başlamadan önce birçok 

parametrenin belirlenmesi gerekmektedir. Öncelikle motorun verimli olması istenilen devir 

aralıkları ve tork değerleri belirlenmelidir. Maksimum ve minimum değerler ile birlikte 

değişken pist koşullarındaki verim düşüşlerini minimuma indirilmelidir. Genel olarak yarış 

içi stratejiler özellikle Intercity Istanbulpark pistinde değişken sonuçlar verecektir. Bu 

stratejilerin odak noktalarının başında gelenlerden birisi de motorun verimli olduğu devir 

aralıkları ve tork değerleridir. Tork ve devir parametreleri hazırladığımız ve aşağıda linkini 

verdiğimiz excel dosyası üzerinden ihtiyacımıza uygun noktaları bulacak şekilde iyi ve 

kötü koşulların tamamı gerekli iterasyonlar ve değerlendirmeler ile belirlenmiştir.  

 

Excel dosyamızın linki;  

https://drive.google.com/file/d/1YV4rtfQvmVQy7LAoFbALlOHxAY_oRN11/view?usp=sh

aring 

Gerekli devir ve tork parametreleri belirlendikten sonra genel planlamalar ve 

sınırlandırmalar koyulmaya başlanmalıdır. Öncelikle güç aktarım sistemi içerisindeki 

dişli/kayış sürtünmelerinden kaynaklı verim düşüşleri ve ekstra aktarım organlarının 

ağırlıklarının sebep olacağı güç gereksinimlerinden kaçınmak için BLDC Hub motor tipi 

uygun bir tercih olacaktır. BLDC Hub motorlar araç tekerlek göbeğine doğrudan 

bağlanabilir tiplere sahiptir. 

 BLDC Hub motor tasarımlarında istenilen değerlere göre sınırlandırmalar 

belirlemek motor verimi açısından çok önemlidir. Intercity Istanbulpark pistinde bulunan, 

excel dosyamızda da görüldüğü gibi en fazla eğime sahip çıkışta 63Nm’lik  tork değerini 

yarış stratejimiz gereği minimum 529 rpm değerinde elde etmemiz gerekmektedir. 

Güç (kW) = Tork (N.m) x Devir (rpm) / 9.55 

Yukarıdaki formülünden gerekli maksimum gücü 63(Nm) x 529(rpm) / 9.55 = 3.49 kW 

değerine sahip olan bir motor tasarımı gerektiği anlaşılmıştır.  

Araç temel parametreleri: 

Sürüklenme katsayısı (Cd): ~0.2   

Kesit alanı: 1.06 m2   

Araç kütlesi:  183 kg 

Lastik yuvarlanma direnci katsayısı : 0.01 

Lastik yarıçapı: 0.2845 m   

Yukarıda verilen araç temel parametreleri baz alınarak ve pist 16 farklı eğime sahip 

parçaya ayırılıp motor manyetik analizi üzerinden gerekli verim değerleri alınarak aşağıda 

linki verilen excel dosyası oluşturulmuştur. Motor verimi, tork değerleri ve belirli 

https://drive.google.com/file/d/1f_aWGgD-wREFujbFrcFQbmc2wb3iXkH4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_aWGgD-wREFujbFrcFQbmc2wb3iXkH4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YV4rtfQvmVQy7LAoFbALlOHxAY_oRN11/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YV4rtfQvmVQy7LAoFbALlOHxAY_oRN11/view?usp=sharing
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bölgelerdeki sürüş stratejisi gereği devir değerlerinin değişkenlik gösterdiği göz önünde 

bulundurularak hesaplamalar yapılmıştır. Excel üzerinde belirtilen verilere göre motor 

verimi 40Nm ve 529rpm değerlerine yaklaştırılmaya çalışılmıştır.  

https://drive.google.com/file/d/1YV4rtfQvmVQy7LAoFbALlOHxAY_oRN11/view?usp=sh

aring 

i. Motor temel boyutlarının bulunması 

Motor tasarımında kullanılan 3 temel büyüklük vardır; 

● Stator paket uzunluğu (L) 
● Stator dış çapı  (D)            
● Hava aralığı 

Birim hava hacminden alınan moment miktarı 4.1’denkleminden yararlanılarak motorun 

temel boyutları bulunur. 

𝑇𝑅𝑉 =
𝑇

𝜋 𝐷2𝐿

4

               (4.1) 

TRV ortalama 20 kN/𝑚3 ve T=50 Nm alınırsa;        

𝐷2𝐿 = 3.183 𝑥 10−3 𝑚3              (4.2) 

olarak hesaplanır. Aracımızın jantında motor için ayrılan maksimum çap 330 mm olduğu 

düşünülerek motor paket çapı 306 mm seçilmiştir. Bu değer göz önüne alınarak paket 

kalınlığımız 35 mm olarak hesaplanmıştır. 

ii. Kullanılan iletkenin kesit alanının bulunması 

Paket kalınlığı hesaplandıktan sonra kullanılan iletkenin kesit alanı elektriksel güç 

formülünden yararlanılarak bulunur; 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝐵𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖

√3 𝑥 √2
             (4.3) 

Batarya gerilimi 96 Volt olarak alınmış ve faz başına Vrms değeri 39.19 olarak 

hesaplanmıştır. Motor verimi %87 olarak hedeflenmiş ve faz akımı bulunmuştur; 

𝐼
𝑓 = 

𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐺Ü𝑐ü

3 𝑥 𝐻𝑒𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑚 𝑥 𝑉𝑟𝑚𝑠 

             (4.4) 

𝐼
𝑓 = 

3000
3 𝑥 0.87 𝑥 39.19  

 

Denklem 4.4’e göre işlemler yapıldığında faz akımı 29.32 A olarak hesaplanmıştır. 

Tasarlanan motorun tam kapalı ve doğal soğutmalı olması planlanmış ve akım yoğunluğu   

J = 5  
𝐴

𝑚𝑚2 olarak seçilmiştir. 

https://drive.google.com/file/d/1YV4rtfQvmVQy7LAoFbALlOHxAY_oRN11/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YV4rtfQvmVQy7LAoFbALlOHxAY_oRN11/view?usp=sharing
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𝑞𝑐𝑢 =  
𝐼𝑓

𝐽
               (4.5) 

𝑞𝑐𝑢 =  
29.32 

5 

𝐴

𝑚𝑚2 = 5.864
𝐴

𝑚𝑚2            (4.6) 

İletkenin kesit alanının 5.864 mm2 olması için 2.8 mm kalınlığında iletken kullanılmalıdır. 

Bunun yerine 0.6 mm kalınlığında iletkenden 20 paralel kullanılmıştır. 

iii. Her oluktaki toplam iletken sayısının hesaplanması 

Her oluktaki iletken sayısı hesaplanırken endüklenen faz gerilim denklemi ve kutup başına 

akı formüllerine ek olarak motorun çalışma devri ve sargı faktörü kullanılmaktadır. 

Motorun frekansı ise; 

𝑓 =
𝑝.𝑛

60
 𝑥 1.25               (4.7) 

Yarış koşulları ve aracın teker çapı göz önüne alındığında nominal devir 529 rpm olarak 

hesaplanmıştır. Bu değer denklem 4.7‘de yerine konulduğunda;  

𝑓 =
16 𝑥 529

60
 𝑥 1.25 = 176.33 olarak hesaplanmıştır. 

Kutup başına akı formülü kullanılarak; 

𝜙 =
2

𝜋
 𝐵𝑔 𝑥

𝜋 𝐷

2𝑝
𝑥 𝐿                                   (4.8) 

𝐵𝑔 hava aralığında oluşması öngörülen akı olarak düşünülür ve bu değer 0.85 olarak kabul 

edilirse; 𝜙 =
2

𝜋
 x 0.85 𝑥 

 0.306

32
𝑥 0.035 = 5.96 x10−4 𝑊𝑏 

Faz başına sarım sayısı formülü kullanılarak ; 

𝑤𝛼 =
√2𝐸

2 π
 k𝑤1 𝜙 f E               (4.9) 

Sargı faktörü internet sitesinde faydalanılarak 0.945 olarak bulunur. Diğer değerler yerine 

konularak faz başına sarım sayısı; 𝑤𝛼 =
39.19 𝑥 √2 

2 𝜋  𝑥 0.945 𝑥 5.96 𝑥10−4 𝑥 183.33 
= 89.01 

Toplam iletken sayısı formülü kullanılarak; 

Z = 2 x m x 𝑤𝛼             (4.10) 

Motorumuzun 3 fazlı olması dolayısıyla toplam iletken sayısı; Z = 2 x 3 x 89.01 = 534.06 

olarak hesaplanmıştır. Oluk başına iletken sayısı ise; 

 𝑍0= 
𝑍

𝑁𝑠
              (4.11) 
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formülü kullanılarak bulunur. Statorun 36 slottan oluştuğu düşünülürse oluk başına iletken 

sayısı; 𝑍0 =
534.06

36
≈ 15 olarak hesaplanır. Çift katmanlı sargı yapısı kullanıldığı göz önüne 

alındığında her sarım için 8 tur atılır. 

iv. Oluk parametrelerinin belirlenmesi 

Oluk parametreleri belirlenirken her oluktaki doluluk oranı belirlenir. Her oluk için kullanılan 

yalıtkan malzemeler dahil (alt ve üst kamalar, yalıtkan bant) maksimum %65‘lik doluluk 

oranı sağlanır. Kullandığımız iletkenin kesit alanı, her oluktaki iletken sayısı ve yalıtkanlar 

göz önüne alındığında oluk parametlerimiz aşağıdaki şekilde (şekil 4.1) belirlenmiştir. 

  

Şekil 4.1. Oluk parametreleri 

v. Motor Perfomans Analizleri 

Motorun performans analizleri yapılırken MotorSolve ve Ansys Electromagnetics 

programlarından faydalanılmıştır. Her iki programdan elde edilen sonuçlar Şekil 4.2 ile 4.8 

arasında grafikler halinde gösterilmiştir.  

Motorsolve programında yapılan motor tork-devir-verim analizi grafiği Şekil 4.2’de 

gösterilmiştir. Grafiğe göre nominal devir olan 529 rpm ve nominal tork olan 40 Nm 

değerleri için motor verimi %94-95 aralığındadır. Grafikten yola çıkarak pistin farklı 

bölgelerinde alınabilecek farklı devir ve tork aralıklarına göre verim değerlerine dikkat 

edilmiş ve bu değerlere göre yarış stratejisi oluşturulmuştur. Motor tork-devir-akım grafiği 

Şekil 4.3’de gösterilmiştir. Grafiğe göre nominal devir olan 529 rpm ve nominal tork olan 

40 Nm değerleri için akım değeri 21.3–23 A arasındadır. Şekil 4.4’de motor tork-devir-

çıkış gücü grafiği gösterilmiştir. Grafiğe göre nominal devir olan 529 rpm ve nominal tork 

olan 40 Nm değerleri için çıkış gücü 2.1-2.3 kW değerleri arasındadır. 
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Şekil 4.2. Motor Tork-devir-verim grafiği (MotorSolve) 

 

Şekil 4.3. Motor Tork-devir-akım grafiği (MotorSolve) 

 

 Şekil 4.4. Motor Tork-devir-çıkış gücü grafiği (MotorSolve) 
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Analizler ayrıca ANSYS programında da gerçekleştirilmiş olup motor verim-devir 

analizi grafiği Şekil 4.5’de gösterilmiştir. Grafiğe göre nominal devir olan 529 rpm’de motor 

verimi %87 olarak bulunmuştur. Grafikten yola çıkarak pistin farklı bölgelerinde 

alınabilecek farklı devir değerlerine göre verim aralıklarına dikkat edilmiş ve bu değerlere 

göre yarış stratejisi oluşturulmuştur. Motor tork-devir grafiği Şekil 4.6’da gösterilmiştir. 

Grafiğe göre nominal devir olan 529 rpm’de tork değeri 40 Nm’dir. Şekil 4.7’de motor giriş 

akımı-devir grafiği gösterilmiştir. Grafiğe göre nominal devir olan 529 rpm’de akım değeri 

23 A’dir. Şekil 4.8’de motor çıkış gücü-devir grafiği gösterilmiştir. 529 rpm’de çıkış gücü 

2.1 kW’dır. 

 

Şekil 4.5. Motor verim-devir grafiği (Ansys) 

 

Şekil 4.6. Motor tork-devir grafiği (Ansys) 

 

Şekil 4.7. Motor giriş akımı-devir grafiği (Ansys) 
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 Şekil 4.8. Motor çıkış gücü-devir grafiği 

b) Manyetik Analiz Çalışmaları 

Motorun manyetik modeli MotorSolve ve ANSYS programları ile elde edilmiştir. 

Yazılım üzerinde parametreler ayarlandıktan sonra akı yoğunlukları, manyetik alan 

kuvveti (T), akım yoğunluğu analizi ölçülmüştür (Şekil 4.9 - 4.16). Manyetik analiz 

çalışmaları yapılırken kullanılan N42sh serisi mıknatısların (Şekil 4.17) ve 50JN400 

manyetik sacın B-H (Şekil 4.18) eğrisi göz önüne alınmıştır. Bu analizlerde motorun akı 

yoğunluğu(T) gösterilmiştir. Bu analiz değerlerine dikkat edilerek BLDC motor tasarımına 

uygun olan Tesla (1,6-2,1 T) değerlerine dikkat edilmiştir (Şekil 4.9 ve 4.10). Şekil 4.11 ve 

4.12’de verilen manyetik alan kuvveti (A/m) analiz sonuçlarında motorun uygun olup 

olmadığına dikkat edilmiştir. Akım yoğunluğu analiz sonuçları Şekil 4.13 ve 4.14’de 

verilmiştir. Motor, ANSYS ve Motorsolve programından aldığımız verilere göre herhangi 

bir soğutma gerektirmeyen 3.66 ve 3.96 A/mm2 değerlerine sahiptir. 

  

Şekil 4.9. Akı Yoğunluğu Analizi (T) 

(MotorSolve) 

Şekil 4.10. Akı Yoğunluğu Analizi (T) 

(Ansys) 
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Şekil 4.11. Manyetik Alan Kuvveti (A/m) 

(MotorSolve) 

Şekil 4.12. Manyetik Alan Kuvveti 

(A/m) (Ansys) 

  

Şekil 4.13. Akım Yoğunluğu (A/mm2) 

Analizi (MotorSolve) 

Şekil 4.14. Akım Yoğunluğu (A/mm2) 

Analizi (Ansys) 

Şekil 4.15 ve 4.16’da verilen akı çizgileri analiz sonuçlarında motorun uygun olup 

olmadığına dikkat edilmiştir. Şekil 4.17 ve 4.18’de verilen B-H eğrilerinden mıknatıs ve 

manyetik sacın verimde ciddi bir düşüşe neden olmadığı anlaşılmaktadır.   
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Şekil 4.15. Akı Çizgileri (Wb/mm) Analizi 

(MotorSolve) 

 Şekil 4.16. Akı Çizgileri (Wb/mm) Analizi 

(Ansys) 

 

 Şekil 4.17. N42SH B-H Eğim Grafiği 

 

 Şekil 4.18. Silisyumlu Sac 50JN400 B-H Eğim Grafiği 
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c) Mekanik Analiz Çalışmaları 

Araç tasarımımızda BLDC Hub motor için ayrılan maximum kalınlık 80mm’dir. Ayrıca 

jant içerisinde herhangi bir çakışmaya uğramaması için gereken maksimum rotor çapı 

değeri 334mm’dir. Bilinen BLDC hub motor boyutlandırmaları göz önünde 

bulundurulduğunda fazla çaplı bir motor tasarımına yönelmek istenilen tork değerini elde 

etmeye daha çok yaklaştıracaktır. Süspansiyon sistemimizde ayrılan maksimum 80mm’lik 

kalınlık değeri de bizi fazla çaplı bir tasarıma itmektedir. Motor ön kapak kalınlığı da göz 

önünde bulundurulduğunda maksimum rotor çapı 330 mm olarak belirlenmiştir. Kullanılan 

rulman serileri ve özellikleri Şekil 4.19’da belirtilmiştir. 

 Rotor kalınlığı, montaj cıvata delikleri ve belirtilen mekanik ve manyetik analiz 

sonuçları göz önünde bulundurulduğunda 6 mm olarak belirlenmiştir. Mıknatıs kalınlığı 

4.5 mm olmak üzere mıknatıs ve stator arasındaki hava boşluğu manyetik analiz ve denge 

problemi göz önünde bulundurularak 1.5 mm olarak belirlenmiştir. Bu durumlarda stator 

çapı 306 mm olmak durumundadır. 

Skf-Angular contact ball bearings, single row 7208 BE-2RZP 

 

Skf-Deep groove ball bearings 6008-2Z

 

Şekil 4.19. Rulman seri ve özellikleri 

Motor İçin Sonlu Elemanlar Analiz Raporu 

Analizler Ansys Static Structural modülü üzerinden yapılmıştır. Gerekli ham analiz 

dosyalarına stp uzantılı 3D CAD modellerine giriş kısmında bulunan link üzerinden 

ulaşılabilir. Analizleri yapmadan önce motor üzerine etki eden yükler belirlenmiştir. Bu 

yükleri parça üzerine uyguladık. Yapmış olduğumuz analizler sonucunda, parçalar 

üzerinde birtakım hafifleteme çalışması yaptık. Böylece amacımız olan hafiflik ve 

sağlamlığı en iyi şekilde uygulanmaya çalışılmıştır.  Motor üzerine etki eden yükler 

sırasıyla şöyledir;  
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- Dikey yük = 706 N 

- Yanal yük = 750 N 

- İvmelenme Kuvveti = 172 N (Moment). 

Analiz adımlarımız kısaca şöyledir; 

1. Adım:  Analizini yapacağımız parçaları ve malzeme dosyasını Ansys Workbench’e 

yüklendi. Ardından hepsine ayrı ayrı modüller kurduk (Şekil 4.20). 

2. Adım:  Analizin kurulumunu yapmak için Mechanical kısmına girildi ve ilk olarak 

parçaya malzeme atandı (Şekil 4.21)  

3. Adım: Parçaların Mesh işlemleri gerçekleştiirldi (Şekil 4.22) 

4. Adım: Parçaların sabitleme noktaları belirlendi (Şekil 4.23) 

 

 
Şekil 4.20. Ansys üzerindeki parçalar ve malzeme dosyası 

  

Şekil 4.21. Parçaya malzeme atama Şekil 4.22. Mesh işlemi uygulanmış şaft 
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Şekil 4.23. Arka kapak sabitleme 

noktaları 

Şekil 4.24. Arka kapağa uygulanan 

kuvvet ve kuvvetin koordinatları 

    

5. Adım: Parçalara etki eden yükleri parça üzerine uygulamak. Şekil 4.24’de görülen 

arka kapaktır. Bu parça üzerine “Remote Force” uyguladık. Bunun sebebi kuvvetin, 

lastiğin yere dokunduğu noktadan gelmesidir. Belirlenen yükler bu noktadan parçaya 

uygulanmıştır. 

 

6. Adım: Analiz sonuçları. 

Ön kapak analiz sonuçları Şekil 4.25 ve Şekil 4.26’da gösterilmiştir. 

Malzeme:  Alüminyum 7075 T651, Toplam Deformasyon:  Maksimum 0.452 mm 

Güvenlik Faktörü:  Minimum 4.45 

 

Şekil 4.25. Toplam Deformasyon 

 



 

20 
 

 

Şekil 4.26. Güvenlik Faktörü 

Arka kapak analiz sonuçları Şekil 4.27 ve Şekil 4.28’de gösterilmiştir. 

Malzeme:  Alüminyum 7075 T651; Toplam Deformasyon:  Maksimum 0.138 mm 

Güvenlik Faktörü:  Minimum 5.80 

     

Şekil 4.27. Toplam Deformasyon 

 

 

Şekil 4.28. Güvenlik Faktörü 
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Rotor analiz sonuçları Şekil 4.29 ve Şekil 4.30’da gösterilmiştir. 

Malzeme:  4340 Çelik; Toplam Deformasyon:  Maksimum 0.065 mm 

Güvenlik Faktörü:  Minimum 2.826 

       

Şekil 4.29. Toplam Deformasyon 

 

 
Şekil 4.30. Güvenlik Faktörü 

 

Şaft analiz sonuçları Şekil 4.31 ve Şekil 4.32’de gösterilmiştir. 

Malzeme:  4340 Çelik; Toplam Deformasyon:  Maksimum 0.035 mm 

Güvenlik Faktörü:  Minimum 5.42 
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Şekil 4.31. Toplam Deformasyon 

 

 
Şekil 4.32. Güvenlik Faktörü 

 

Rulman taşıyıcı analiz sonucu Şekil 4.33’te gösterilmiştir. 

Malzeme:  Alüminyum 7075 T651; Toplam Deformasyon:  Maksimum 0.0028 mm  

 

Şekil 4.33. Toplam Deformasyon 
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d) Termal Analiz Çalışmaları 

Elektrik motorlarının tasarımında (özellikle dinamik bir ortamdaki hub motor) dikkate 

alınması gereken bir diğer parametre de termal davranıştır. Bu termal davranışın teorik 

hesaplaması (Şekil 4.34) tasarım programları üzerinden yapılırken motorda kullanılan 

mıknatıslar, iletkenler, sensörler ve manyetik sac gibi motorun önemli fiziksel parçalarının 

maksimum çalışma sıcaklığı göz önünde bulundurulur. Motorun hava, su veya doğal 

soğutma ile soğutulacağına termal davranış ile karar verilecektir. Motor gerekli güç 

değerlerinde 10 dakika test edilmiş, test sonuçları ve teorik sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Karşılaştırma sonuçları aşağıda paylaşılmıştır. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde 

motorumuzda ek bir soğutma sistemine ihtiyaç duyulmayıp doğal soğutma sistemi tercih 

edilmiştir. Termal tasarım sınırları motor çalışma sıcaklığı için 75°C ve ortam sıcaklığı için 

35°C olarak belirlenmiştir. Akım yoğunluğu 5A/mm2’nin altında bulunduğu için hava 

soğutmasına veya sıvı soğutmasına ihtiyaç duyulmamıştır. 

  

Şekil 4.34. Stator bobinlerinin, 

rotor ve mıknatısların bölgesel 

sıcaklık değerleri 

Şekil 4.35. Termal analiz grafiği 

 

 

e) Üretim Çalışmaları 

Üretim çalışmaları ile ilgili görseller Şekil 4.36-4.47 arasında gösterilmiştir. 

       

Şekil 4.36. İlk 

paketleme denemesi 

Şekil 4.37. İlk tasarımın statorunun 

verniklenmesi 
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Şekil 4.38. İlk tasarlanan motorun sarım denemesi 

Mevcut tasarımın üretim aşamaları 

              

Şekil 4.39. Stator saclarının kesimi ve bir araya getirilmesi 

           

Şekil 4.40. Stator saclarının preslenmesi 
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Şekil 4.41. Statorun iletken sarımının aşamaları 
 

 

      

Şekil 4.42. Rotor üretim aşamaları 

  

Şekil 4.43. Rulmanların rulman taşıyıcıya montajı 
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                 Şekil 4.44. Rulman taşıyıcı, aks, aks taşıyıcı montajı 

               

Şekil 4.45. Aks taşıyıcının statora montajı 

 

Şekil 4.46. Mıknatısların rotora yapıştırılması 
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Şekil 4.47. Rotor ve statorun montajı 

Motor teknik çizimleri Şekil 4.48’de gösterilmiştir. Motor teknik çizimlerinin ham 

görselleri, 2D ve 3D cad çizim dosyalarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://drive.google.com/file/d/1f_aWGgD-

wREFujbFrcFQbmc2wb3iXkH4/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1f_aWGgD-wREFujbFrcFQbmc2wb3iXkH4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_aWGgD-wREFujbFrcFQbmc2wb3iXkH4/view?usp=sharing
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Şekil 4.48. Teknik Çizimler 

f) Motor Test Sonuçları ve Verim 

Yüksüz devir testi: Motor üzerine herhangi ekstra bir komponent eklemeden karkas 

üzerine bağlantısı yapılarak yüksüz ulaşması gereken maksimum devir gözlemlenmiştir. 

Bu gözlemlemenin ardından Ansys Electromagnetics Rmxprt ve maxwell modülleri 

üzerinden aldığımız veriler ile karşılaştırılması yapılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda 

632 rpm devri ölçülmüş olup, analiz dosyası üzerinde görüldüğü gibi rotor ağırlığından 

kaynaklanan tork değeri karşılığında elde edilen 640 rpm devrine yakın bir değer elde 

edilmiştir.  Aradaki küçük farkın rulman sürtünmesi ve üretimden kaynaklı problemlerden 

dolayı olabileceği göz önünde bulundurulmuştur. Yüksüz 632 rpm devrindeki testimizde 

gözlemlenen akım değeri 1.9 amper olup beklenen koşullara uygundur. Test videomuz 

aşağıda belirtilmiştir. 

https://www.youtube.com/watch?v=NiZoEdeAo5s 

 

Şekil 4.49 Ansys Rmxprt No-load Devir-Akım ilişkisi 

g) Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : Fırçasız Doğru Akım Motoru Fırçasız Doğru Akım Motoru 

Motor Faz 
Gerilimi 

: 96 V 96 V 

Motor Gücü : 550 W 2.1 Kw 

Motor Devri : 623 rpm 529 rpm 

https://www.youtube.com/watch?v=NiZoEdeAo5s
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Motor 
Boyutları 

: ⌀200*54(paket kalınlığı 30 mm’dir) 
⌀330*72(paket kalınlığı 35 

mm’dir) 

Motor Ağırlığı : 6.7 kg 18 kg 

Motor Verimi : %86 %87 

Motor Ana 
Boyutları 

: 280mm 330mm 

Stator Boyutu : 231mmm 306mm 

Rotor Boyutu : 280 mm 330 mm 

Sargı Şeması : AaABbBCcCAaABbBCcCAaABbBCcC 
AaABbBCcCAaABbB 
CcCAaABbBCcCAaABbBCcC 

Motor 
Optimizasyonu 

: 
12 Nm tork değerindeki verim baz 
alınarak piste gore optimize edilmiştir 

Pistin değişken tork 
değerlerindeki (12-65Nm) 
verimler baz alınarak 
optimizasyon yapılmıştır 

Manyetik 
Tasarım ve 

Analiz Modeli 
: 

Sonlu elemanlar analizi(ANSYS 
Electromagnetics) 

Sonlu elemanlar analizi 
(MotorSolve,ANSYS 
Electromagnetics) 

Isıl Tasarım ve 
Analiz Modeli 

: ANSYS Motor-Cad Termal analizi MotorSolve Termal Analizi 

Mekanik 
Tasarım ve 

Analiz Modeli 
: CATIA, Ansys Static Structural CATIA, Ansys Static Structural 

Motor Test 
Yöntemi ve 

Sonuçları 
: 

Yüksüz analizin hız değerlerinin test 
sonuçları ile karşılaştırılması 

Yüksüz analizin hız 
değerlerinin test sonuçları ile 
karşılaştırılması 

 

Motor ile ilgili tüm şekiller, analiz dosyaları, ham dosyalar ve motor hesaplamalarına 

aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir. 

https://drive.google.com/drive/folders/1qhRlt6ULPoi7NPpuCuSCAvTRO3C-

x6jI?usp=sharing 

5. Motor Sürücü (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız)  

Motor sürücü ile ilgili tüm şekil ve dosyalara aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Nlobdm24fHQpKPbb18pey09uwNNMbu4R?usp=

sharing 

Motor sürücü, motorun hızını ve dönüş yönünü kontrol eder. Bu amaçla motor faz 

akımları kontrol edilir. Hall effect sensörleri tarafından alınan motor konum bilgilerine göre 

motoru döndürmek için gerekli elektronik komütasyon işlemi gerçekleşir. Motor sürücü 

https://drive.google.com/drive/folders/1qhRlt6ULPoi7NPpuCuSCAvTRO3C-x6jI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qhRlt6ULPoi7NPpuCuSCAvTRO3C-x6jI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Nlobdm24fHQpKPbb18pey09uwNNMbu4R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Nlobdm24fHQpKPbb18pey09uwNNMbu4R?usp=sharing
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kartının tasarımında komponentler simetrik olarak yerleştirilmiş ve akım değerlerine göre 

yol kalınlıkları belirlenmiştir. 

a) Devre Tasarımı  

Motor sürücü devresi tasarım aşamasında gereken güç, akım ve voltaj değerlerine 

göre anahtarlama elemanı olarak N-Channel MOSFET seçilmiştir. Bu anahtarlama 

elemanlarını en stabil şekilde sürebilmek için PCB tasarımı iki katlı olarak hazırlandı ve 

yüksek voltaj tarafıyla MCU tarafını birbirinden izole olarak ayırıp tek kart bir tasarım 

yapılmıştır. Şekil 5.1’de gösterildiği gibi tasarım aşamasında izole MOSFET sürücü 

entegreleri kullanarak tek kart devreyi iki bölgeye ayrılmıştır. MOSFET sürücü devresi 

tasarım aşamasında en önemli 2 malzeme olan MCU ve MOSFET seçildikten sonra 

oluşturulan BLDC motor sürme topolojisine göre diğer pasif komponentler datasheetlere 

göre seçildi ancak deneme aşamalarında alınan sonuçlara göre bazı parametreler değişti. 

 

Şekil 5.1. İzole Bölge 

Şekil 5.2’de gösterildiği gibi motor sürücü kartı tek kart olarak tasarlanmıştır ancak 

kontrol ünitesi ve güç modülü olarak iki kısımda incelenebilir. Güç modülü tarafında 

MOSFET sürücü entegresi izole DC-DC Converter, Mosfetler, Pasif devre elemanları 

kullanılmıştır. Kontrol Ünitesi tarafında ise ARM tabanlı STM32 mikroişlemci kartı 

kullanılarak BLDC motorun içerisinde konumlandırılmış konum sensöründen alınan bilgi 

MCU kartında işlenerek kullanılan mosfetlerin gate bacaklarına kadar op-amp ve half 

bridge motor driver entegresi kullanılarak aktarılmaktadır. Burada kullanılan half bridge 

motor driver entegresini izole converter ile besleyerek kontrol ünitesi ve güç modülünü 

birbirinden elektriksel olarak ayrılmıştır. Gereken yerlerde RC filtre, Bypass kapasitörü 

Pull up Pull down dirençleri ekleyerek sistemin daha stabil çalışması sağlandı. Eklenen 

komponentlerin değerleri deneme aşamalarında değişiklik gösterdi. Güç modülü tarafında 

EMI değerlerini minimum seviyeye getirmek için PCB çizimi plane olarak oluşturuldu. 

Ayrıca mosfetleri yüksek genlikli sinyal gürültüleri, elektromanyetik girişim (EMI), 

elektrostatik deşarj (ESD) gibi etkenlerden koruyabilmek için TVS diyot kullanılmıştır. 

Motor sürücü tasarımında giriş kapasitör parametrelerini seçerken (Selecting Film 

Bus Link Capacitors For High Performance Inverter Applications) kaynağından referans 

alarak Şekil 5.3’de gösterildiği gibi optimum değer seçilmeye çalışılmıştır. Tablo 5.1’de 

kullanılan mosfetin genel özellikleri gösterilmiştir. 
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Şekil 5.2. Güç Modülü-Kontrol Ünitesi 

 

 

 

Şekil 5.3. Giriş Kapasitörleri 

Tablo 5.1. Mosfetin genel özellikleri 

IXFK230N20T(N-kanal) 

mosfetin genel özellikleri: 

100nF 1200V Snubber 

Kapasitör Değerleri: 

VDSS = 200 V I Peak Amps = 100.00 

ID = 230 A Irms Max at 100KHz  55C 

Amps = 9.00 

RDS(on) ≤ 7.5 mΩ ESR Max at 100KHz mΩ 

8.60 
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Giriş kapasitörleri hesabına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir; 

https://drive.google.com/file/d/1Yq4Kw9S2FDPHsvm-

LFc0CBSK97Y18XYQ/view?usp=sharing 

Güç Tüketim Hesabı: 

 (Akım değeri 10A olarak kabul edilirse) 

 Pin     =  Vinx I     

 Pin     =  96 V x 10 A 

 Pin     =  960 watt 

 PLoss =  I2 x  Rds  

 PLoss =  0.75 watt 

 Pout  =  960 watt − 0.75 watt 

 Pout  = 959.25 watt 

 

b) Kontrol Algoritması 

BLDC motor sürücü devresi tasarımında kare dalga kontrol konsepti kullanılmıştır. 

Motor konumunu elde etmek için 3 konum sensörü ve konum bilgisi tayin etme algoritması 

kullanılır. Kare dalga ile kontrol ederken motor sürücü devresi alt gurup mosfetlerine kare 

dalga uygulanarak motorun devri ayarlanır. Kullandığımız bu kontrol yönteminde motorun 

faz akımı kare dalga şeklinde görünür. 

Motor konumunu tayin ederken A3144 konum sensöreleri kullanıldı ayrıca konum 

sensörelerinden alınan bigilerin daha kontrollü bir şekilde kontrol kartına girilmesi için pull-

up dirençleri ve kapasitörler atılmıştır (Şekil 5.4). Ayrıca konum bilgilerinin eksiksiz 

geldiğini görmek için smd ledler kullanılmıştır.  

 

Şekil 5.4. Kontrol algoritması direnç ve kapasitörleri 

https://drive.google.com/file/d/1Yq4Kw9S2FDPHsvm-LFc0CBSK97Y18XYQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yq4Kw9S2FDPHsvm-LFc0CBSK97Y18XYQ/view?usp=sharing
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Şekil 5.5. Kontrol şeması 

c) Simülasyon Çalışmaları 

Motor sürücü devresinde baskı devre yapmadan önce akım koruma bölümü proteus 

programı üzerinden simülasyonu yapılmıştır. Kontrol algoritması ve güç modülü tarafı 

bread bord üzerinde kurularak osiloskop ölçümleri yapılıp gereken değişikler devreye 

entegre edilmiştir. Şekil 5.6’daki osiloskop görüntülerinde gösteridiği gibi simülasyon 

aşamasında motor sürücü sistemini board üzerinde kurarak sırasıyla A, B, C high girişleri 

kontrol edilmiştir. 

   

Şekil 5.6. A, B, C HIGH Gate sinyalleri 
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Şekil 5.7. Gate sinyalleri A, B, C LOW 

Şekil 5.7’de osiloskop görüntülerinde gösterildiği gibi simülasyon aşamasında motor 

sürücü sistemini board üzerinde kurarak sırasıyla A, B, C LOW girişleri kontrol edilmiştir. 

Şekil 5.8’de board motor sürücü simülasyon ve denemesi gösterilmiştir. Ayrıca motor 

sürücü simülasyonu aşağıdaki youtube linkinde gösterilmiştir.  

https://www.youtube.com/watch?v=mnDYHbn84mQ&list=PLVqlcdTyxE99uTgXFnq-

qrjRKmHX-P85u  

 
Şekil 5.8. Board motor sürücü simülasyon ve deneme 

Şekil 5.9’da motor sürücüde kullandığımız akım koruma kısmını kendi ayarladığımız 

değerlerde simüle ediyoruz. Bu devrede karşılaştırıcı çıkışında high ya da low değer 

görüyoruz bu değeri MCU da analog olarak okuyoruz ve okuduğumuz değere göre 

devrenin korumasını tamamlıyoruz. Devrenin şematik çizimini yapmadan önce 

planladığımız PCB çizimini de göz önünde bulundurarak bir şematik çizimi oluşturuldu 

(Şekil 5.10 - 5.15). 

 

Şekil 5.9. Akım Koruma Simülasyon 

https://www.youtube.com/watch?v=mnDYHbn84mQ&list=PLVqlcdTyxE99uTgXFnq-qrjRKmHX-P85u
https://www.youtube.com/watch?v=mnDYHbn84mQ&list=PLVqlcdTyxE99uTgXFnq-qrjRKmHX-P85u
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Şekil 5.10. Kontrol Ünitesi Şematik 

 

 

Şekil 5.11. Akım Koruma Şematik 
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Şekil 5.12. A, B, C High Low driver giriş şematik 

 

Şekil 5.13. Half Bridge Driver Şematik 

 



 

38 
 

 

Şekil 5.14. Güç kısmı Şematik 

 

Şekil 5.15. Şematik 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVqlcdTyxE99uTgXFnq-qrjRKmHX-P85u 

Yukarıdaki youtube oynatma listesinde yaptığımız BLDC motor denemeleri 

bulunmaktadır. Bu denemeler sırasında yaşanılan sorunları çözmek için çok sayıda 

deneme yapıldı. Bazı denemelerde dead-time yetersizliğinden dolayı yüksek RPM lerde 

anlık kısa devre sorunu yaşandı ve daha sonra kullanılan half bridge driverların dead time 

süresini arttırarak bu sorun çözüldü. PCB tasarımı yaparken EASYEDA programı 

kullanıldı, çünkü bu program takım olarak çalışma imkanı sunmaktadır. EASYEDA ara 

yüzü ile sürücü tasarımına ait görüntüler Şekil 5.16’da gösterilmiştir.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVqlcdTyxE99uTgXFnq-qrjRKmHX-P85u
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Şekil 5.16. EASYEDA ara yüzü ile sürücü tasarımına ait görüntüler 
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d) Baskı Devre Çalışmaları 

PCB tasarlarken kullanacağımız komponentleri simetrik olarak board’a 

yerleştirdikten sonra çizime başlandı. Bu komponentleri yerleştirirken yüksek voltaj hattı 

ve sinyal hattı tarafı birbirinden ayrı tutmaya özen gösterildi. Ayrıca tasarım aşamasında 

yüksek akım taşıyacak yollar PCB’nin en sağ tarafına konumlandırıldı. Şekil 5.17’de baskı 

devre kartı gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 5.17. Baskı devre kartının görüntüsü 

e) Üretim Aşamaları 

Motor sürücü kartının üretimi yapılmadan önce PCB üzerindeki via deliklerini çapı, 

komponentlerin birbirine olan uzaklıkları, MOSFET’ler için kullanılan alüminyum 

soğutucuların konumu düşünüldükten sonra üretim aşamasına geçilmiş ve PCB makinesi 

ile motor sürücü kartının üretimi tamamlanmıştır. Daha sonra üretilen kartın elektriksel 

olarak kontrolü yapılmış ve dizgi için hazır hale getirilmiştir (Şekil 5.18). Aşağıdaki youtube 

oynatma listesinden üretim videolarına ulaşabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVqlcdTyxE99uTgXFnq-qrjRKmHX-P85u 

   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVqlcdTyxE99uTgXFnq-qrjRKmHX-P85u
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Şekil 5.18. Kartın bileşenlerinin lehimlenmesi 

f) Motor Sürücü Verimliliği 

(Akım değerini 10A olarak kabul edersek) 

Pin     =  Vinx I 

           Pin     =  96 V x 10 A 

Pin     =  960 watt 

PLoss =  I2 x  Rds 

PLoss =  0.75 watt 

Pout  =  960 watt − 0.75 watt 

Pout  = 959.25 watt 

Efficiency =
959.25 W

960 W
 x 100 = %99.92 

g) Motor Sürücü Koruması 

Motor sürücü devresinde ACS758 akım sensörünün VIOUT çıkışından alınan gerilim 

değeri LM339 karşılaştırıcı entegresinin 6. bacağına bağlanır daha sonra trimpot 

yardımıyla kısıtlamak istenilen değere ayarlanır. Örneğin DC pozitif girişe seri olarak 

bağlanan akım sensörünü 10A değerine ayarlamak istenirse bu akım değerinde VIOUT 

çıkışı yaklaşık olarak 2.67V bir çıkış değeri verecektir ve trimpot ile ayarlanan değer 2.68V 

altında kaldığı için LM339 çıkışı 0V olacaktır ve STM32 denetleyici kartının A1 girişini low 

olarak okuyarak sistemi korumaya sokacaktır. 

Ayrıca akım sensörünün VIOUT çıkışında gerilim bölücü yapıp denetleyicinin A0 

bacağından analog olarak bir gerilim değeri okuyup yazılımsal olarak akım koruma 

sistemini 10A değerinde duty %75 20A ve üzerinde duty %50 30A ve üzerinde denetleyici 

sistemi tamamen kapatabilmektedir.  

Şekil 5.19’da akım koruma sisteminin şematik ve pcb tasarımı gösterilmektedir ve 

aşağıdaki videoda akım koruma sistemi test edilmektedir.  
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https://www.youtube.com/watch?v=ggGyzNgqnAQ&list=PLVqlcdTyxE99uTgXFnq-

qrjRKmHX-P85u&index=7 

 

 

 
       

Şekil 5.19. Akım koruma sisteminin şematik ve pcb tasarımı 

Kullanılan mosfetler en yüksek sıcaklıklarına ulaştığında bile kullanılan alüminyum 

soğutucu sayesinde 25°’lik bir sıcaklık düşüşü sağlanabilmektedir (Şekil 5.20). Ayrıca 

gerek duyulduğunda soğutucuların üzerine sıcaklık sensörü ekleyerek sıcaklığın üzerine 

çıkıldığında master kart tüm sistemi kapatabilmektedir. Şekil 5.21’de kısa devre testi 

gösterilmiştir. MOSFET’in ulaşacağı maksimum sıcaklık değeri hesaplamalarına aşağıdaki 

link üzerinden ulaşılabilir: 

https://drive.google.com/file/d/1LApTZ3vcxstS_0YODY_7ijLQYGq3oPkd/view?usp=shar

ing 

  

Şekil 5.20. Mosfetlerin ısıl analizi ve soğutucu testi 

https://www.youtube.com/watch?v=ggGyzNgqnAQ&list=PLVqlcdTyxE99uTgXFnq-qrjRKmHX-P85u&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ggGyzNgqnAQ&list=PLVqlcdTyxE99uTgXFnq-qrjRKmHX-P85u&index=7
https://drive.google.com/file/d/1LApTZ3vcxstS_0YODY_7ijLQYGq3oPkd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LApTZ3vcxstS_0YODY_7ijLQYGq3oPkd/view?usp=sharing
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Şekil 5.21. Kısa devre testi 

h) Malzemelerin Faturalandırılması 

Motor sürücü faturasına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir.  

https://drive.google.com/file/d/1KAdlpbGsHe07zHlbKnpaPDa6BHbOf-

8L/view?usp=sharing 

Tablo 5.2’de motor sürücü için kullanılan malzemeler, miktarları ve fiyatları gösterilmiştir. 

Tablo 5.2’ye aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir. 

https://drive.google.com/file/d/1SBbySfoBk6WeNQuUIlaHfXafYBYFu8cq/view?usp=shar

ing 

i) Karşılaştırma Tablosu 

  Eski Tasarım Yeni Tasarım 

Anahtar : IXTQ74N20P IXFK230N20T 

Sürücü Entegresi : HCPL3120 IR2101 

Kontrolcü Entegresi : PIC18f458 STM32F103C6T8 

Kontrol Algoritması : 

Hall-effect 
sensörlerinden 

gönderilen konum 
bilgisine göre uygun 

fazın MOSFET 
sürücüsüne PWM 

gönderilir. 

Hall-effect 
sensörlerinden 

gönderilen konum 
bilgisine göre uygun 

fazın MOSFET 
sürücüsüne PWM 

gönderilir. 

Koruma Devresi : 

Akım sensörü(ACS758) 
nden gelen sinyal, 

referans voltajından 
yüksekse and kapıları 

Akım sensörü(ACS758) 
nden gelen sinyal, 

referans voltajından 
yüksekse LM339 

https://drive.google.com/file/d/1KAdlpbGsHe07zHlbKnpaPDa6BHbOf-8L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KAdlpbGsHe07zHlbKnpaPDa6BHbOf-8L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SBbySfoBk6WeNQuUIlaHfXafYBYFu8cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SBbySfoBk6WeNQuUIlaHfXafYBYFu8cq/view?usp=sharing
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sinyali LM311 
karşılaştırmasına göre 

keser. 

karşılaştırmasına 
gönderilir. 

Elektrik Devre Tasarımı : 

Motor sürücü devresi, 
Proteus 8 kullanılarak 

simüle edildi. 
Simülasyondan elde 

edilen sonuçlar 
doğrultusunda uygun 

komponentler seçilerek 
devrenin şema çizimi 

tamamlandı. 

Motor sürücü devresi, 
Proteus 8 kullanılarak 

simüle edildi. 
Simülasyondan elde 

edilen sonuçlar 
doğrultusunda uygun 

komponentler seçilerek 
devrenin şema çizimi 

tamamlandı. 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

: 

Baskı devre Proteus 8 
üzerinden çizildi. 

Komponentlerin simetrik 
olarak yerleştirilmesine 

ve akım değerlerine 
göre bakır yol 

kalınlıklarına özen 
gösterildi. 

Baskı devre EasyEDA 
üzerinden çizildi. 

Komponentlerin simetrik 
olarak yerleştirilmesine 

ve akım değerlerine 
göre bakır yol 

kalınlıklarına özen 
gösterildi. 

Baskı Devre Kartı Üretimi : 

Bakır levhaların 

yüzeyleri temizlendikten 

sonra devre çizimi 

basılmasının ardından 

laminasyon cihazından 

geçirilmiştir. Daha sonra 

Hidrojen Peroksit ve 

Hidroklorik Asit karışımı 

içinde çözüldü. 

 

Üniversitedeki 
Teknokent’te bulunan 
PCB baskı makinesini 

kullanılarak baskı devre 
kartı üretimi tamamlandı. 

Yazılım Algoritması : 

Pin tanımlarından sonra 
16 kHz'lik bir pwm 

dalgası oluşturulur ve 
geri beslemelere göre 
and kapısına uygun bir 

lojik sinyal gönderilir 

Pin tanımlarından sonra 
16 kHz'lik bir pwm 

dalgası oluşturulur ve 
motor konum bilgilerine 

göre motor sürücü 
entegrelerine uygun bir 
lojik sinyal gönderilir. 

Simülasyon Çalışmaları : 

Simülasyon, pwm 

dalgasının üretimini ve 

and kapılarının 

tetiklenmesini 

gözlemlemek için 

Simülasyon, pwm 
dalgasının üretimini 
gözlemlemek için 

proteus 8 kullanılarak 
yapılmıştır. Ayrıca devre 

baskı aşamasına 
geçmeden önce 
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proteus 8 kullanılarak 

yapılmıştır. 

 

breadboard üzerinde 
kurularak da simülasyon 

yapılmıştır. 

Deneysel Çalışmalar : 

Devre üretiminin 
tamamlanmasının 

ardından komponentler 
devre üzerine 

yerleştirilerek motor 
üzerinde test edilmiştir. 

Devre üretiminin 
tamamlanmasının 

ardından komponentler 
devre üzerine 

yerleştirilerek motor 
üzerinde test edilmiştir. 

Boyut (PCB / Donanım 
Kutusu)  

: 

Kontrol ünitesi : 9 x 7.5 

Kapasitör : 6 x 9.5 

Kutu Uzunluğu : 53 cm 

Kutu Genişliği : 25 cm 

Kutu Derinliği : 15 cm 

Devre uzunluğu: 15.6 x 
23 cm 

Kutu Uzunluğu : 30 cm 

Kutu Genişliği : 15 cm 

Kutu Derinliği : 16 cm 

Güç / Akım / Gerilim  : 
Güç: 3 kW 

Akım: 30A 
Gerilim: 100 V 

Güç: 8 kW 

Akım: 40 A 
Gerilim: 200 V 

Verim : %99.64 %99.92 
 

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

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Batarya yönetim sistemi ile ilgili tüm şekillere ve dosyalara aşağıdaki link üzerinden 

ulaşılabilir. 

https://drive.google.com/drive/folders/1QKgdZp7y17oStkVGh_QHcsHeC2TkppHA?usp=

sharing 

a) Dengeleme Yöntemi 

Hücre dengeleme, batarya hücrelerinin daha verimli ve güvenli çalışması için 

batarya paketindeki hücrelerin gerilimini eşit tutar. İki farklı balanslama metodu vardır. 

Bunlardan ilki aktif balanslama diğeri ise pasif balanslamadır. Öncelikle her iki balanslama 

türünde de bütün hücrelerin gerilimleri ölçülür. Aktif balanslamada, ölçülen hücre 

gerilimlerin ortalama değeri alınır ve bütün hücreler ortalama değere ulaştırılır. 

Devremizde “Pasif Balanslama” kullanılmaktadır. Pasif balanslamada tüm hücrelerin 

gerilimleri ölçülür. Balanslama, “RTR020P02” adı verilen P-channel Mosfetler sayesinde 

yapılır. P-channel mosfetin gate bacağı LTC6802-2’nin S pinleri ile tetiklenir. Bu mosfetin 

gate bacağında 3.3k’lık direnç bulunur. Eğer S pini tetikleme başlatırsa C pinindeki yüksek 

voltaj, mosfet iletim durumunda olduğundan dolayı devre tamamlanarak dirençler 

üzerinde yakılır. Bu işlem pil hücreleri arasındaki voltaj farkı eşitleninceye kadar her hücre 

için devam eder. Pasif balanslamadaki amaç, tüm pil hücrelerini en düşük pil hücresinin 

https://drive.google.com/drive/folders/1QKgdZp7y17oStkVGh_QHcsHeC2TkppHA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QKgdZp7y17oStkVGh_QHcsHeC2TkppHA?usp=sharing


 

46 
 

voltajına eşitlemektir. Bu sayede voltajlar arasında herhangi bir fark olmadığından dolayı 

ısınma ve patlama riskini en aza indirilmiş olunur. 

 

Şekil 6.1. Bir Hücrenin Dengeleme Gösterimi 
 

b) SOC Tahmin Algoritması 

Batarya paketinde 6 paralel kullanıldığı için 5000*6=30 Ah %100 doluluk değeri 

olarak alınmaktadır. (Toplam Ah-Kullanılan Ah)/Toplam Ah alarak SoC değeri 

hesaplanmıştır. Tüketilen değer lineer bir değer olmadığı için (Şekil 6.2) voltaj yoluyla 

yapılan hesap çok sağlıklı değildir. Ah en sağlıklı sonucu verecektir. 

 

Şekil 6.2. Ah tüketim grafiği 
 

c) Kontrol Algoritması 

Sıcaklık ölçümü: 

Tasarlanan sistemde, hücrelerin etrafına ısıl analizlere göre dağıtılmış (batarya 

paketlemesi bölümünde detaylandırıldı, Bölüm 9) 5 DS18B20 tipi dijital termometre 

kullanılmaktadır. Her biri, merkezi bir mikrodenetleyici ile iletişim için birden fazla sensörün 
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aynı 1-Wire bus üzerinde çalışmasına izin veren benzersiz bir 64-bit seri koduna sahiptir. 

Bu da birçok sensörü kontrol etmek için tek bir dijital pin kullanarak haberleşmeyi 

kolaylaştırır. Geliştirme kartı ile programlanabilir bir mikrodenetleyici kullanarak 

mikrodenetleyiciye, numaralarına bakılmaksızın (isteğimize göre ayarlanabilir) tüm bağlı 

sensörleri araması ve adreslerini alması için önce bir komut gönderen ve programımızda 

daha fazla kullanım için depolayan bir yazılım yazıldı. Daha sonra mikrodenetleyiciye her 

cihazda okunan değerleri alması, bu değerleri birbiriyle karşılaştırması ve maksimum 

sıcaklığı bulması için komut verir. Daha sonra minimum ve maksimum değeri, her 

hücrenin voltajı, batarya sıcaklığı gibi veriler UART haberleşme protokolu ile telemetriye 

gönderilir. Sıcaklık sistemimiz farklı aşamalar içerir: 

1) Normal çalışma koşulları, maksimum hücre sıcaklığını gösterir. 

2) Nispeten yüksek çalışma koşulları, maksimum hücre sıcaklığını gösterir ve soğutma 

fanlarını çalıştırır. 

3) Yüksek çalışma koşulları, telemetri ekranında sıcaklık ve hücre numarası ile birlikte 

uyarı masajını gösterir ve fan açık kalır ancak alarm da devreye girer. 

4) Çok yüksek çalışma koşulları, sistemin gücünü keser. 

          Algoritma aşağıda gösterilmiştir: 

 

Şekil 6.3. Sıcaklık Algoritması 
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Şekil 6.4. Kontrol Algoritması 
 

d) Devre Tasarımı 

Devremiz iki ayrı karttan oluşmaktadır. Bunlardan ilki Master kartı, ikincisi ise Slave 

kartıdır. Master kartında fan, buzzer ve kontaktör devreleri vardır. Master kart sayesinde 

bu elemanlar yönetilir. Slave kartında bulunan LTC6802-2 entegre devresiyle ölçülen 

batarya değerlerine (her hücrenin sıcaklığı ve voltajına) göre fan, buzzer veya kontaktör 

devreleri çalışmaktadır. Ayrıca Master kartı (Şekil 6.6) Slave kartından (Şekil 6.7) gelen 

veriyi işler ve Slave karta komutlar gönderir. Her hücrenin voltajını ve sıcaklığını ölçmesini, 

daha sonra da elde ettiği veriyi oluşturduğumuz algoritma ve yazılım sayesinde tekrardan 

Slave kartının ne yapması gerektiği hakkında komutlar verir. Master kart ile Slave kart 

sürekli iletişim içerisindedir. Master kartı ile LTC6802-2 arasındaki bütün iletişim, SPI (Seri 

çevre arayüzü) uyumlu bir seri arabirim tarafından sağlanır. Master kartında tarafımızdan 

oluşturulan kontrol algoritması ve yazılım bilgileri de geliştirme kartımızın içerisinde 

bulunur. 
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Slave kartımız ise LTC6802-2 entegre devresi tarafından çalıştırılır.  LTC6802-2, 12 

bitlik bir ADC (Analog to Digital Converter)’dir, hassas voltaj referansı, yüksek voltajlı giriş 

çoklayıcı ve seri arabirim içeren eksiksiz bir pil izleme entegre devresidir. Bataryamız 27 

seri 6 paralel pil hücresinden oluşmaktadır. 1 adet LTC6802-2’nin pinleri yalnızca 12 pil 

hücresini okuyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden 3 adet LTC6802-2 entegre 

devresi kullanmamız ve ortak devre oluşturabilmek açısından slave kartı 3’e ayırmamız 

gerekir. Her bir slave kartımız 9 pil hücresini kontrol edecek şekilde tasarlanmıştır. Master 

kartımız tüm slave kartları (9’lu pil hücrelerini kontrol eden her bir kartı) kontrol etmektedir. 

LTC 6802-2’nin 1. pini V+ pinidir. V+ pini entegremize bağlı olan bütün hücrelerin toplam 

voltajını gösterir. LTC6802-2’nin C pinleri 12 adettir ve her bir pil hücresinin voltaj 

okumasını sağlar. Tüm hücreler 13 ms içinde anlık ölçülür. LTC6802-2’nin S pinleri 12 

adettir ve her bir pil hücresinin bağlı olduğu “RTR020P02” adlı P-kanal mosfetin gate 

bacağına tetikleme gönderir. Bu sayede dengeleme yapılmış olur. V- pini ise LTC6802-

2’nin 26. Pinidir bu pin bağlı olan tüm hücrelerin ortak toprak pinidir. 

İki adet de ısı sensörü giriş pini vardır, bunlar Vtemp1 ve Vtemp2 pinleridir. 

LTC6802’den sıcaklıklık ölçmek istenirse NTC kullanılabilir. Bunun yerine master 

kartımızda Dallas-DS18B20 kullanılmaktadır. 

Vref: Vref pini devremizde 100k direnç ve 1uf kapasitör ile parazit engelleme amacıyla 

toprağa bağlanmıştır.   

Vreg: Doğrusal Voltaj Regülatörü Çıkış pinidir. Bu pinimiz 1uF kapasitör ile bypass 

edilmiştir. 

A0, A1, A2, A3, A4: Bu pinlerimiz adresleme pinleridir. Haberleşmede adreslemeyi 

yapabilmek için bu pinlere ihtiyaç duyulmaktadır. Master karttan verilen emirlerin doğru 

adrese ulaşmasını sağlayan pinlerdir. Adreslememiz header pinlerimiz ile 

gerçekleşmektedir. Adresleme ikili sayı sisteminde yapılır. 4 adresleme pini sayesinde 15 

LTC6802-2 senkronize bir şekilde çalıştırabilir. 

LTC 6802-2’nin 4 adet SPI haberleşme pinleri vardır. Bu pinler: 

 

SCKI (Serial Clock Input) zamanlamayı ayarlamaktadır. 

SDI (Slave Data Input) slave’e veri girişinin olduğu pindir.  

SDO (Slave Data Output) slave’den master karta veri çıkışının olduğu pindir.  

CSBI (Chip Select Active Low Input) haberleşmede gerekli yazılımla  hangi kartın 

seçileceği belirlenir. 

SPI pinlerimiz ACSL 6410 adı verilen yüksek hızlı optokoplör ile bağlantılıdır. ACSL 

6410 Master kartımızı slave kartımızdan SPI transferini izole etmeye yarayan devre 

elemanımızdır. Baud genişliği 15 MBd’dir.  

PDZ7.5B Zener Diode: C1’den C12’ye kadar olan 12 pil hücresi arasında toplam 12 

adet PDZ 7.5B Zener diyot kullanılır. Bu diyotun amacı, eğer piller arası voltaj artışı 

meydana gelir ise yüksek voltajı toprağa aktarmaktır. 
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RTR020P02HZGTL (Power Mos): Batarya Yönetim Sistemimizde pasif dengeleme 

kullanılmaktadır. Dengeleme yapmamızı sağlayan devre elemanı P-kanal mosfetidir. Bu 

mosfetlerin source bacağı ve C pinleri arasında 100ohm’luk direnç ve toprağa bağlı olmak 

üzere 100nF’lık kapasitör “low pass filter” olarak bağlanmıştır. Master kartımızda Arduino 

nano kullanılmaktadır. 3 kartımızın SPI haberleşmesindeki adresi Şekil 6.5’deki gibi 3 

kartımız A0, A1, A2, A3 pininden ayarlanmaktadır. UART haberleşme protokolü ile araç 

kontrol sistemiyle haberleşerek hem hücrelerin voltajlarının yollanması hem de akımın veri 

olarak alınması sağlanmaktadır. 

LTC6802-2 entegremizin özelliklerinin bağlantısı:  

https://drive.google.com/file/d/18qEeWAQpdO3pVHojt3VsOcPO2IgwdnAp/view?usp=sh

aring 

 

Şekil 6.5. Adresleme sistemi 

 

Şekil 6.6. Master Kart Şematiği 

https://drive.google.com/file/d/18qEeWAQpdO3pVHojt3VsOcPO2IgwdnAp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18qEeWAQpdO3pVHojt3VsOcPO2IgwdnAp/view?usp=sharing
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Şekil 6.7. Dengeleme şematiği 
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Şekil 6.8. Master-Slave bağlantı şematiği 

 

e) Simülasyon Çalışmaları 

Şekil 6.9’da batarya şarj edilirken hücrelerin kapasiteleri ve akım grafiği gösterilmiştir. 

 
Şekil 6.9. Şarj Grafiği 

LTC 6802-2 entegremizin sıcaklık-akım ve voltaj-akım grafiği Şekil 6.9 ve Şekil 
6.10’da verilmiştir. 
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Şekil 6.10. LTC Sıcaklık-Akım Grafiği 
 

Şekil 6.11. LTC Voltaj-Akım Grafiği 

f) Baskı Devre Çalışmaları  

Batarya yönetim sistemizin PCB çizimi ve fiziksel görünümü Şekil 6.12-6.16 

arasında gösterilmiştir. 

  

 
 

Şekil 6.12. Slave kart Şekil 6.13. Slave Kart Baskı Devre Çizimi 
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Şekil 6.14. Slave kart baskı devre çizimi Şekil 6.15. Slave kart fiziksel gösterim 
 

 

Şekil 6.16. Master kart fiziksel gösterim 
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g) Üretim Çalışmaları 

Üretim çalışmalarına ait görseller Şekil 6.17-6.20 arasında sunulmuştur. 

     

Şekil 6.17. Slave Kart Lehimleme Çalışmaları 

 

Şekil 6.18. Kısa Devre Kontrolü 
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Şekil 6.19. BYS Denemesi Şekil 6.20. Voltaj Değerleri 
 

h) Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : 
81 Hücre 27 Seri 3 

Paralel 
162 Hücre 27 Seri 6 

Paralel 

Çıkış Voltajı : 
Maksimum: 113.4 V 
Nominal: 99.9 V 
Minimum: 75.6 V 

 97.2 V 

Çıkış Akımı :  10000 mAh  29400 mAh 

Dengeleme Yöntemi (aktif 
veya pasif) 

:  Pasif  Pasif 

Devre Tasarım Tipi :  Baskı Devre Kartı  Baskı Devre Kartı 

SOC Tahmin Algoritması :  Var  Var 

Kontrol Algoritması :  Arduino 

Slave karttaki LTC 
6802-2 entegresinin 
ölçtüğü hücre 
voltajlarına göre 
devredeki p-kanal 
mosfetlere tetik 
gönderir. 

Yerli mi Değil mi :  Yerli  Yerli 
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7. Yerleşik Şarj Birimi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

SMPS (anahtarlamalı güç kaynağı), bir anahtarlama transistörü cihazında çalışır. İlk 

olarak, AC girişi voltajı düşürmeden, şebeke gerilimi ile izolasyonu sağlanarak, 

doğrultucular yardımıyla DC gerilimine dönüştürülür. Ardından DC gerilim, genel olarak 

bir MOSFET grubundan yüksek frekans sağlanarak geçişi sağlanır. Diğer bir deyişle, 

MOSFET grubu ile gelen gerilim, genellikle 50 kHz’lik PWM ile MOSFET’lerin Gate 

bacakları açıp kapatılarak tetiklenir. Bu tetiklemeden sonra dalga biçimi titreşimli bir DC 

sinyali haline gelir. Daha sonra, yüksek frekanslı titreşimli DC sinyalinin gerilimini istenen 

seviyeye düşürmek için bir basamaklı transformatör kullanılır. 

Anahtarlamalı güç kaynağının, lineer regülatörlere göre çok yüksek verim 

aralıklarında dönüşüm yapabilmesi, bu tip uygulamanın en büyük avantajlarından biridir. 

Anahtarlamalı güç kaynaklarında kullanılan transformatörler çok yüksek frekanslar ile 

çalıştığı için transformatörün boyutu ve ağırlığı en aza inmektedir. Bu da anahtarlamalı 

güç kaynağının, lineer regülatörlere kıyasla çok daha küçük ebatlı ve hafif olmasını sağlar. 

Tam Köprülü Doğrultucu Anahtarlamalı Güç Kaynağı Topolojisi 

Tam köprülü doğrultucu topolojisinde giriş gerilimi, daha yüksek veya daha alçak, pozitif 

veya negatif çıkış gerilimi seviyesine dönüştürülür. Dört anahtarlamalı transistör 

(MOSFET) ile inşa edilmektedir. Enerji, MOSFET’ler iletimde iken transformatörden 

geçerek çıkışa aktarılır. Yarım köprülü doğrultucuya nazaran iki katı kadar çıkış gücü 

sağlayabilir. Tam köprülü doğrultucular 400-2000+ W güç aralığı için en uygun seçenektir. 

50-1000𝑉𝑑𝑐  giriş gerilimi aralığını karşılayabilmektedir. Diğer topolojilere göre daha 

maliyetli olmasına rağmen, yüksek güç aralığını sağlayabilmek için gereklidir. 

 

Şekil 7.1. Basit Tam Köprülü Doğrultucu SMPS Şematiği 
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Bu proje ile, 310 VDC sistemler için yüksek verimli bir 600W DC / DC 

dönüştürücünün spesifikasyon tasarımı ve uygulaması ile ortaya çıkması 

amaçlamaktadır. Tasarımın, giriş olarak 230V alternatif gerilimi doğrultarak yüksek 

gerilimli DC ekipmanlarına güç sağlamak için kullanılabilen düzeltilmiş 110 V çıkış 

vermektedir. Maliyet, kayıplar ve güvenilirlik açısından en uygun uygulamalar göz önünde 

bulundurularak anahtarlamalı bir tam doğrultucu DC / DC dönüştürücü tasarlanmıştır. 

Anahtarlamalı yerleşik güç kaynakları, en küçük boyut, ağırlık ve maliyet avantajlarını 

sunarken, çok daha yüksek güç verimliliği sağlar. Yerleşik şarj birimi, doğrusal güç 

kaynağından daha karmaşık bir devreye ve yüksek maliyete sahip olmasına rağmen, orta 

güç seviyelerinde, yüksek ısı yayılımıyla başa çıkmanın tasarım maliyeti, karmaşık 

tasarım maliyetinden daha ağır basar. Özellikle pil ürünlerinde çoğu üründe iyileştirilmiş 

enerji verimliliği gerekli bir özelliktir. Enerji verimliliği, teknoloji alanında önemli bir 

gereksinim haline gelmiştir. 

Anahtarlamalı güç kaynağı, elektrik gücünü işlemek için elektronik anahtarlama 

kullanan bir güç kaynağı sınıfıdır. İdeal anahtarlar gücü dağıtmadığından, anahtarlamalı 

güç kaynağı yüksek bir verime sahip olacak şekilde tasarlanabilir. Anahtarlamalı güç 

kaynağında yüksek bir anahtarlama frekansı kullanılarak transformatörün ve filtreleme 

devrelerinin boyutu en aza indirilebilir. Bu büyük avantajlardan dolayı, anahtarlamalı güç 

kaynağı, düşük güç devrelerinde veya parazitin minimumda tutulması gereken devrelerde 

tercih edilen güç işlem birimi haline gelmiştir.      

Anahtarlamalı güç kaynağının kalbi bir DC-DC dönüştürücüdür. Dönüştürücü bir DC 

girişini kabul eder ve kontrollü bir DC çıkışı üretir. Üç temel tür, alçaltıcı dönüştürücü, 

yükseltici dönüştürücü ve alçaltıcı-yükseltici dönüştürücüdür. Bu dönüştürücülerin her biri 

için, yüksek bir frekansla (5-500 KHz) AÇIK veya KAPALI olarak çalıştırılan bir elektronik 

anahtar vardır. Vo DC çıkış voltajını kontrol eden, elektronik anahtarın görev döngüsüdür. 

Yüksek frekans anahtarlamasından kaynaklanan çıkış voltajının dalgalı bileşenlerini 

yumuşatmak için kullanılan bir çıkış filtreleme kondansatörü vardır. Bir dönüştürücüye bir 

geri besleme devresi ekleyerek, dönüştürücünün çıkış voltajı düzenlenebilir. 

 

Şekil 7.2. Basit Anahtarlamalı Güç Kaynağı Yapısı 
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Şekil 7.3. Anahtarlamalı güç kaynağı tabanlı AC-DC güç dönüştürücüsünün blok şeması 

a) Devre Tasarımı 

Anahtarlamalı güç kaynağı üç ana paçadan oluşmaktadır. Bunlar; 

• Giriş devresi 

• PWM üreteç devresi 

• Çıkış devresi 

 

i. Giriş Devresi 

Bir doğrultucu köprü ve kondansatörlerden oluşur. Doğrultucu köprü şebekeden gelen 

alternatif gerilimi, düzensiz doğru gerilime dönüştürür. Güç devresine girmeden önce 

kondansatörler ile bu düzensiz gerilim filtrelenir ve doğru gerilim daha düzgün bir şekle 

kavuşur. Giriş devresi 220VAC gerilimini 310VDC gerilimine dönüştürür. Devrede bulunun 

üç kondansatör ile DC geriliminin filtrelemesi yapılarak 𝑉𝑟𝑝𝑝 değeri en aza indirilir. Böylece 

daha düzgün bir gerilim alınır. Giriş devresinin tasarımı Şekil 7.4’de verilmiştir. 

 

Şekil 7.4. Giriş devresinin tasarımı 
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Anahtarlamalı güç devresindeki entegreleri ve optokuplörleri besleyebilmek için 

ihtiyaç duyulan 12V gerilimi de bu giriş kartında üretilir. 12V üretmek için şebekeden gelen 

220VAC gerilimi ASL160209 TRAFO ile 11.3V’a dönüştürülür. Dönüştürülen gerilim 

L7812 pozitif gerilim regülatörü ile regüle edilir. Kondansatörler ile filtrelenerek temiz bir 

çıkış elde edilir. Trafo değerleri Tablo 7.1’de verilmiştir. 

Tablo 7.1 ASL160209 Trafo Parametreleri 

Trafo Primer 

(V) 

Sekonder 

(V) 

Akım 

(mA) 

Pim Aralığı Boştaki Gerilimi 

(V) 

ASL160209 230VAC 2x9 2x555 1-6/7-8, 11-12 2x11,3 

 

ii. PWM Üreteç Devresi 

Anahtarlamalı transistörlerin Gate bacaklarını tetikleyebilmek için Darbe Genişliği 

Modülasyonu (PWM) üretmek gerekmektedir. PWM, üretilen darbelerin genişliğini kontrol 

ederek, istenilen sinyali elde etmemizi sağlar. PWM’in kullanımını ve uygulamasını 

kolaylaştıran çok sayıda entegre mevcuttur. Bunlardan biri de kullanmakta olduğumuz 

SG3525 PWM Kontrol Entegresi. Gerekli olan tetikleme sinyalini üretmek için SG3525 

PWM Kontrol Entegresi kullanılmaktadır. Bu entegre, anahtarlamalı güç kaynaklarını 

kontrol etmek için kullanılmaktadır. Direk giriş bacağından 8-35V (Vcc) tetik alabilmektedir 

bundan dolayı harici bir kaynak gerektirmemektedir. Entegrenin içinde yerleşik biçimde bir 

soft-start devresi bulunmaktadır. Bu soft-start özelliği harici bir zamanlama kapasitörü ile 

kullanılabilir. CT ve Discharge terminalleri arasındaki tek bir direnç, geniş bir ölü zaman 

ayarı sağlayarak çakışmayı kontrol eder. Ayrıca soft-start ve PWM(Sinyal Genişlik 

Modulasyonu) kontrolünü ve gerektiği zaman anında kapatma ile PWM sinyalinin 

kesilmesini sağlayan bir ‘shutdown’ bacağı mevcuttur. 

RT ve CT bacaklarına bağlanılan direnç ve kondansatör hesabı yapılıp istenilen frekans 

aralığında PWM üretilebilir. Osilatör frekansı formülü aşağıdaki gibidir. 

𝑓 =
1

𝐶𝑇(0.7𝑅𝑇 + 3𝑅𝐷)
 

𝑅𝐷 direnci ‘Deadtime Resistor’ olarak adlandırılmakta ve 0-500Ω aralığında 

kullanılmaktadır. Bu ölü zamanı sağlayabilmek için 5 ve 7 pin bacakları arasına küçük bir 

direnç seçildi. 

𝑅𝐷 = 47Ω, 𝐶𝑇 = 1𝑛𝐹 ,  𝑅𝑇 = 7𝑘Ω olarak seçildi. 

𝑓 =
1

10−9 × (0.7 × 7 × 103 + 3 × 47)
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𝑂𝑠𝑖𝑙𝑎𝑡ö𝑟 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠𝚤 = 198,4𝑘𝐻𝑧 

Anahtarlama frekansı ise 0.5 × 198.4𝑘𝐻𝑧 = 99.2𝑘𝐻𝑧 olarak elde edilir. Tasarlanan PWM 

üreteç devresinin tasarımı Şekil 7.7’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 7.5. SG3525 PWM Kontrol Entegresi Blok Şeması 

 

Şekil 7.6. SG3525 Pin Bağlantıları Şeması 
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Şekil 7.7. PWM Üreteç Devresinin Tasarımı 

Entegrenin, devrenin geri kalanıyla izolasyonu HCPL3120 optokuplörler ve 

SCW03A-15 DC-DC dönüştürücü ile sağlanmaktadır. 2 adet HCPL3120 optokuplör 

kullanılarak ‘HIGH and LOW Side Gate Driver’ IR2110 entegrelerine geçiş yapılmaktadır. 

Optokuplörler ve kapı sürücü entegreler SCW03A-15 dönüştürücü ile üretilen 15V ile 

beslenmekte ve toprak hatları SG3525 entegresinden ayrılmıştır. Ayrıca PWM üreteç 

devremizde , devreden geçen voltaj ve akımı kontrol amaçlı 2 adet geri bildirim devresi 

ana devremize kompakt halde bulunmaktadır. Voltaj geri bildirimini PC817 optakuplörü ve 

3 adet BZX55C36 zener diyot kullanarak sağlıyoruz. Akım geri bildirimimiz ise ; 1 adet 

ACS758LB akım sensörü ve LM339N karşılaştırıcı sayesinde SG3525 entegremizin 

“Shutdown” bacağıyla bağlanarak istenilen akımdan yukarı bir akıma rastlandığında PWM 

akışının durmasını sağlıyor. 

 

Şekil 7.8. HCPL3120 Bacak Bağlantıları Blok Şeması 
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Şekil 7.8’de görüldüğü gibi 2 numaralı bacağa gönderilen sinyal ile 6-7 numaralardan 

çıkan gerilim birbirinden izoledir. Şekil 7.9 ve 7.10’de LM339N karşılaştırıcı ve ACS758 

akım sensörünün bağlantı şemaları verilmiştir.     

 

 

Şekil 7.9. LM339N karşılaştırıcı Şekil 7.10. ACS758 akım sensörünün 

bağlantı şemaları 

iii. Çıkış Devresi 

İzole edilen PWM sinyalleri IR2110 entegresinden anahtarlamalı transistorlerin gate 

bacaklarını tetikler. Giriş devresinde elde edilen 310VDC, iki canlı noktadan, 100kHz 

olarak transformatöre iletilir. Kullanılan değerlere göre; 

𝑉𝐷𝑆𝑆 = 2 × 𝑉𝑖𝑛 = 2 × 310 = 620𝑉 

𝐼𝐷 =
1.2 × 𝑃𝑜

𝑉𝑖𝑛(𝑚𝑖𝑛)
=

1.2 × 1000

310
= 3.87𝐴 

MOSFET’ler IXFH12N90 olarak seçilmiştir. N-Channel MOSFET’in değerleri şöyledir; 

𝑉𝐷𝑆𝑆 = 900𝑉 

𝐼𝐷 = 12𝐴 

𝑅𝐷 ≤ 0.9Ω 

𝑡𝑟𝑟 ≤ 250 𝑛𝑠 

Doğrultucu seçiminde, doğrultucuya ulaşan maksimum gerilim aşağıdaki gibi 

hesaplanmıştır; 

𝑉𝑅 = 2 × 1.3 × 𝑉𝑜 

𝑉𝑅 = 2.6 × 110 = 286𝑉 
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1.3 değeri, anahtarlama sırasında meydana gelen gerilim yükselmelerinden 

kaynaklanmaktadır. Doğrultucudan geçen ileri akım, çıkış akımıyla aynıdır. 

𝐼𝐹 = 𝐼𝑂 = 9𝐴 

600V gerilim değerine sahip MUR3060PT  tam köprü doğrultucular seçilmiştir. Bu 

doğrultucular 30 A akım derecesine sahip ultra hızlı anahtarlama diyotlarıdır. 

 

Şekil 7.11. Çıkış Devresi tam köprülü doğrultucu devre tasarımı 

b) Simülasyon Çalışmaları 

Giriş devresi simülasyon çalışması Şekil 7.12’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.12. Giriş Devresi simülasyon çalışması 



 

65 
 

c) Baskılı Devre Çalışmaları 

Şekil 7.13’de Giriş devresi baskılı devre (pcb) çizimi gösterilmiştir.  

 

Şekil 7.13. Giriş devresi baskılı devre (pcb) çizimi 

 

Şekil 7.14. PWM Üreteç Devresinin Baskılı Devre (PCB) Çizimi 
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Şekil 7.14-7.16 arasında sırasıyla PWM üreteç devresinin baskılı devre (pcb) çizimi, 

devrenin 3 boyutlu tasarım görünümü, çıkış devresinin baskılı devre (pcb) çizimi 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.15. Devrenin 3 boyutlu tasarım görünümü 

 

Şekil 7.16. Çıkış Devresinin Baskılı Devre (PCB) Çizimi 
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d) Üretim Çalışmaları 

Üretim çalışmaları ile görseller Şekil 7.17’de sunulmuştur. 
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Şekil 7.17. Üretim Aşamaları 
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e) Test Sonuçları 

Şekil 7.18 - 7.20 arasında sırasıyla giriş devresi çıkış sinyali test sonucu, yerleşik 

şarj biriminin çıkış gerilim ve akım değerleri test sonucu, transformatör çıkış gerilimi 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.18. Giriş devresi çıkış sinyali test sonucu 

 

Şekil 7.19. Yerleşik Şarj Biriminin Çıkış Gerilim ve Akım Değerleri Test Sonucu 
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Şekil 7.20. Transformatör Çıkış Gerilimi 

Transformatör Hesaplamaları; 

https://drive.google.com/file/d/1inBganGRyaC4dsz7hlTScmOLF2ZE7rkm/view?us

p=sharing 

f) Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi : Push-Pull Full-Bridge 

Güç Seviyesi : 600 1000 

Çıkış Voltaj Aralığı : 110 110 

Çıkış Akım Salınımı : %10×𝐼𝑜𝑢𝑡 %10×𝐼𝑜𝑢𝑡 

Giriş Güç Faktörü : 0.5 0.5 

Güç Çevrim Verimi : %85 %85 

PWM Kontrol Entegresi : SG3525 SG3525 

Koruma Devreleri / 
Elemanları 

: 
4N25 Optoküplör HCPL3120 Optoküplör 

Baskılı Devre Boyutu : A4 A4 

 

Yerleşik şarj birimi ile ilgili tüm şekillere ve dosyalara aşağıdaki link üzerinden 

ulaşılabilir. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Wo0z0Sre791JBXFSKx745t5UXmawMuYT

?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1inBganGRyaC4dsz7hlTScmOLF2ZE7rkm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1inBganGRyaC4dsz7hlTScmOLF2ZE7rkm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Wo0z0Sre791JBXFSKx745t5UXmawMuYT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Wo0z0Sre791JBXFSKx745t5UXmawMuYT?usp=sharing


 

71 
 

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

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

9. Batarya Paketleme (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Batarya ile ilgili tüm şekillere ve dosyalara aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir. 

https://drive.google.com/drive/folders/1WwC0WZdWJQwxI09xAXRuWUN1nxsUeLXx?u

sp=sharing 

a) Hücrelerin Özellikleri 

Ekibimiz tarafından bu yıl, yeni ve daha güçlü bir motor tasarlandı. Bu tasarıma bağlı 

olarak yeni bir batarya kapasitesi belirlendi. Pil paketinde Samsung marka lityum iyon şarj 

edilebilir pil kullanılmaktadır (Şekil 9.1). Batarya paketinde 21 mm çapında ve 70 mm 

uzunluğunda INR21700-50E hücreler kullanılmaktadır. Batarya paketimi toplamda 162 

hücreden oluşmaktadır. 6 paralel hücre birleştirilip 27 seri yapılmakta ve nominal 96V ve 

30Ah'den oluşmaktadır. 

 
Şekil 9.1. Aracımızda kullandığımız hücre 

Araçta kullanılan hücrelerin elektriksel ve ısıl özellikleri Şekil 9.2’de, hücre geometrisi Şekil 

9.3’de, hücrelerin elektriksel özellikleri (maksimum şarj-deşarj akımları, maksimum ve 

minimum gerilim limitleri) Şekil 9.4’de, hücrelerin yerleşimi şekil 9.10’da gösterilmiştir. 

https://drive.google.com/drive/folders/1WwC0WZdWJQwxI09xAXRuWUN1nxsUeLXx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WwC0WZdWJQwxI09xAXRuWUN1nxsUeLXx?usp=sharing


 

72 
 

 

 

Şekil 9.2. Araçta kullanılan hücrelerin elektriksel ve ısıl özellikleri 
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Şekil 9.3. Hücre geometrisi 

 

 

 



 

74 
 

 

 

 

Şekil 9.4. Hücrelerin elektriksel özellikleri 
 
b) Paketin Özellikleri 

Öncelikle 6 hücre birbirine paralel olarak puntalandı. Bu paralel paketlerden 27 

tanesi birbirine seri şekilde puntalandı.  Batarya kutusunun boyutları 290mm x 290mm x 

100mm ‘dir. 3 adet M8 cıvata ile araç şasesine montelendi. Batarya kutusunun ağırlığı 

cıvata ve somunlarla birlikte 2.11 kg’dır. Toplam ağırlığı ise 13.4 kg’dır. Batarya paketinin 

çıkış gerilimleri, enerji, şarj/deşarj güçleri Tablo 9.1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 9.1. Çıkış gerilimleri, enerji, şarj/deşarj güçleri 

 

Nominal 

Voltaj 

Kapasite Şarj 

Methodu 

Maksimum 

Voltaj 

Minimum 

Voltaj 

Sıcaklık 

97.2 V 30 Ah CC-CV 113.4 V 67.5 V Şarj: 0-45°C  

Deşarj: (-)20-60°C  

 

c) Paket Malzemesinin Özellikleri 

Paket malzemesi olarak kestamid kullanılmıştır. Kestamid malzemesine ait 

elektriksel, ısıl ve mekanik özellikler Şekil 9.5’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 9.5. Paket malzemesinin elektriksel, ısıl ve mekanik özellikleri 

d) Batarya Modülleri veya Paketin Isıl Analizi 

 

Isıl analiz yapmamız için hesapları toplam güç kaybı olarak değil hücre başına olan 

güç kaybı olarak hesaplamak daha doğru olacaktır. Hesaplar yapılırken I2xR formülü 

kullanılarak hesaplandı. Pilin iç direnci 35mΩ’den küçük veya eşittir. Yapılan hesaplarda 

direnç değeri, en yüksek değer olan 35mΩ olarak alındı. Aracın 30A çektiği zaman her bir 

pilden 5 Amper geçmektedir. Bu hesapta her bir hücrenin 5A çektiği duruma göre 

hesaplanmıştır. 

5A x 5A x 35mΩ = 875mW = 0.8 W 

 



 

76 
 

Bataryanın ısıl analizi yapılırken ANSYS 18.2 STEADY-STATE THERMAL modülü 

kullanıldı. Batarya hücrelerindeki ısıya dönüşen güç kaybını elektrik hesaplarında 

bulunmaktadır. Herhangi bir soğutma sistemi bulunmadan elde ettiğimiz sonuçlar Şekil 

9.6’da gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 9.6.  Bataryanın ısıl analizi 

Analiz sonuçlarına göre, bataryanın en ısındığı durumda batarya sıcaklığı 58°C 

dereceye kadar yükselmektedir ve sıcaklığın en çok yükseldiği bölümler de görülmektedir. 

Tasarım ve analiz aşamalarından sonra bataryanın yük altında ve şarj esnasında infrared 

termometre ile farklı bölgelerinde ölçümler alındı. Ölçüm sonuçlarının analiz sonuçlarıyla 

uyumlu olduğu görülmüştür. Böylelikle sıcaklık sensörleri bataryanın en sıcak olabilecek 

bölgelerine yerleştirildi. Bataryanın ısıl analiz deneysel sonuçlarıyla ilgili görsellere ve 

videoya aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir. 

https://drive.google.com/drive/folders/1vPcraPTL5WVog5TWhbfztqbM7mEMP7_m?usp
=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1vPcraPTL5WVog5TWhbfztqbM7mEMP7_m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vPcraPTL5WVog5TWhbfztqbM7mEMP7_m?usp=sharing
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e) Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu 

Şekil 9.7’de bataryanın araç içerisindeki konumu gösterilmektedir. Batarya 

paketlemesi tasarlanırken mümkün olduğunca az alana mümkün olan en fazla hücrenin 

yerleştirilmesi amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda en uygun şeklin bal peteği yapısı 

olduğuna karar verildi (Şekil 9.8). Hücreler arasındaki mesafe mukavemet açısından 1.5 

mm yapıldı.  6 paralel hücre ve bu paralelleri 27 seri yapıldığı için toplam 162 hücre 

kullanıldı. 15 mm kalınlığında 2 adet pal peteği plaka kullanıldı. Böylece hücrelerin bütün 

hareketini engellenmiş oldu.  Bütün hücreler, ızgaraların arasına birbirinden izole bir 

şekilde yerleştirildi. Paketin üretiminin kolay olması için 5 adet 15 mm ve 2 adet de 10 mm 

kestamit plaka kullanıldı. Plakalar su jetinde kestirildi. Taban ve kapak plakaları ek olarak 

dikey frezede işlendi. Hava alma delikleri tabandan 40 mm yukarıya açıldı. Paketin 

tabanında bir havuz oluşturulmuş oldu ve böylece paketin sızdırmazlığı sağlandı. Şekil 

9.9’da taban plakasının yapısı, Şekil 9.10’da seri ve paralel bağlantılar gösterilmektedir.  

 
                               Şekil 9.7. Bataryanın araç içerisindeki konumu 

 

 
                         Şekil 9.8. Hücrelerin izolasyonu için tasarlanan bal peteği yapısı 
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Şekil 9.9. Taban plakasının yapısı Şekil 9.10. Seri ve Paralel bağlantıların 

gösterimi 

Ayrıca kutunun sağlamlığını test etmek için ANSYS EXPLICIT DYNAMICS modülü 

ile serbest düşme analizi yapıldı. Analizde kutunun 1 metre yükseklikten, 5 mm 

kalınlığındaki çelik plakanın üzerine düşmesi duurmu analiz edildi. Analiz sonuçlarına 

göre batarya paketi elastik deformasyona uğramakta fakat plastik deformasyona 

uğramamaktadır (Şekil 9.11-Şekil 9.13). Batarya paketi üretim aşamaları Şekil 9.14’de 

gösterilmiştir. 

  

Şekil 9.11. Maks. Stress 18.255 MPa Şekil 9.12. Güvenlik faktörü 4.5 

 

Şekil 9.13. Toplam Deformasyon 0 mm 

Şekil 9.14’de üretim aşamalarının görsellerine yer verilmiştir. Görsellere şu link üzerinden 

ulaşılabilir;https://drive.google.com/drive/folders/187OZ2L6hKLgHKq6wLeS3YQ9Xzy8w

ntSJ?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/187OZ2L6hKLgHKq6wLeS3YQ9Xzy8wntSJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/187OZ2L6hKLgHKq6wLeS3YQ9Xzy8wntSJ?usp=sharing
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f) Batarya Soğutma Sistemi Tasarımı 

 

Yeni batarya soğutma sistemini tasarlarken geçen yıllara göre birkaç değişikliğe 

gidildi. Bu değişikliklere sebep olan en önemli faktör 2021 kurallar kitapçığındaki 

“Bataryaların soğutulması amacıyla, hava veya su soğutmalı sistem tasarlanmalı, eğer 

hava soğutmalı sistem kullanılacak ise havalandırma kanalının çıkışı araç dışında 

olmalıdır.’’  ibaresi oldu. Güncel batarya paketini soğutmak için hava soğutması yani fan 

kullanılmaktadır. Şekil 9.15’de kullanılan fan ve Şekil 9.16’da kullanılan fanın özellik 

tablosu yer almaktadır. 

 

Şekil 9.15. Batarya soğutması için kullanılan fan 

 

Şekil 9.16. Kullanılan fanın özellikleri 

 

Fan seçiminde BA10033_12U modeli tercih edildi. Bu fanın tercih edilmesindeki en 

önemli faktör dışarıya tahliye edebildiği hava kütlesi oldu. Şekil 9.17’de mavi olarak 

gösterilen oklar hava giriş delikleri, kırmızı ok ile gösterilense hava çıkış deliğine 

yerleştirilen fandır. 

Yapılan ısıl analizde (Şekil 9.6) batarya paketinin en sıcak bölgesinin merkez olduğu 

görülmüştür. Buna bağlı olarak hava tahliyesinin merkezden olması en doğru seçim 

olacağı düşünüldü ve ANSYS 18.2 FLUENT kullanarak hava soğutma sisteminin analizi 

yapıldı. Batarya paketini akış analizine hazırlarken ilk adım akış hacmi oluşturmak oldu. 

SpaceClaim kullanarak oluşturuldu (Şekil 9.18). 
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Şekil 9.17. Fanın batarya kutusundaki yerleşimi 

 

 

Şekil 9.18. Batarya Paketi Akış Hacmi 

Mesh ve çözüm ayarları girildikten sonra elde edilen sonuçlar Şekil 9.19’da gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 9.19. CFD Analiz Sonuçları 
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Sonuçlarda görüldüğü gibi salyangoz fan çalıştığında batarya paketinin sıcaklığını 

ortalama olarak 323 Kelvin’de (50 °C) tutmayı başarmaktadır. Çapı 30 mm olan şeffaf 

tahliye hortumuyla batarya paketinden alınan sıcak hava aracın çamurluk kısmından 

aracın dışına tahliye edilebilmektedir. 

g) Preşarj Devresi Tasarımı bulunmamaktadır. 

10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması (Takım tarafından tasarlandıysa 

ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

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

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Tasarlanan araç kontrol ünitesi, araç içerisinde batarya yönetim sistemiyle 

haberleşerek ikisinin verilerini hem sürücüye hem de izleme merkezine aktarmak, 

internete yükleyerek ve radyo frekans modülümüzden aktararak verinin her yerden 

erişilmesini sağlar. Araç kontrol sistemi bataryanın voltajını, bataryanın sıcaklığını, 

bataryadaki her hücrenin voltajını, motor akımını, motor sıcaklığını, hızını, aracın konum 

verisini alır ve araç içerisindeki sistemlerin arıza tespitini yaparak hem sürücüye hem de 

izleme merkezine verilerin gönderilmesini sağlamaktadır. Aşağıdaki şu bileşenleri 

kullanıyoruz: 

Teensy 2.0++; 

https://drive.google.com/file/d/1zBQkjk3okWiQazZa8LdPmppL31R2LQD8/view?usp=sh

aring 

LEM-LA-100P; 

https://drive.google.com/file/d/16op-

s3tPnUvCw4khYpCAduiDfV9vW6do/view?usp=sharing 

GPS-Neo-6M; 

https://drive.google.com/file/d/1P4p9SlFUS0l5CgtkYv6kTNi0I3tZu8em/view?usp=sharin

g 

ESP-8266-12E Wi-Fi Modülü; 

https://drive.google.com/file/d/1REtk0Xrb_Gvqq38PoMy9wi0yyB72Gk7D/view?usp=shar

ing 

Nextion Ekran 3.5 inç; 

https://nextion.tech/datasheets/nx4832k035/ 

LM35 Sıcaklık Sensörü; 

https://html.alldatasheet.com/html-pdf/517588/TI1/LM35/222/4/LM35.html 

Xbee-S3B; 

https://drive.google.com/file/d/1NlwGjh6ahjnv--8NTxljutMSOodo5eHk/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1zBQkjk3okWiQazZa8LdPmppL31R2LQD8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zBQkjk3okWiQazZa8LdPmppL31R2LQD8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16op-s3tPnUvCw4khYpCAduiDfV9vW6do/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16op-s3tPnUvCw4khYpCAduiDfV9vW6do/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P4p9SlFUS0l5CgtkYv6kTNi0I3tZu8em/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P4p9SlFUS0l5CgtkYv6kTNi0I3tZu8em/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REtk0Xrb_Gvqq38PoMy9wi0yyB72Gk7D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REtk0Xrb_Gvqq38PoMy9wi0yyB72Gk7D/view?usp=sharing
https://nextion.tech/datasheets/nx4832k035/
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/517588/TI1/LM35/222/4/LM35.html
https://drive.google.com/file/d/1NlwGjh6ahjnv--8NTxljutMSOodo5eHk/view?usp=sharing
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a) Motor Tork Kontrolü 

b) Geri Kazanımlı Frenleme Optimizasyonu 

c) Araç Enerji Yönetim Sistemi 

d) Araç içi Haberleşme Sistemi 

e) Arıza Teşhisi 

Arıza tespitimizi LTC6802-2(BMS entegresi), BMS master kartı ve Motor sürücü 

logic beslemesi olarak 3 tane kartımızın yarış esnasında çalışıp çalışmadığını hem sürücü 

görmekte hem de arayüzümüzde görülmektedir. Herhangi bir arıza olduğunda hem 

telemetri arayüzümüzde hem de sürücü ekranında gösterilmektedir. Şekil 11.1’de arıza 

tespit şematiği gösterilmiştir. 

 

       Şekil 11.1. Arıza tespit şematiği 

f) Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi 

Akım Sensörü 

Bataryadan çekilen akımı görmek ve motor akımını hesaplayabilmek için LEM LA 

100P akım sensörü kullanıldı. LA-100P tercih edilmesinin sebebi 150A’ya kadar akım 

okunabilmesi ve yüksek doğruluk oranıdır. LA100-P’nin 3 terminali vardır; (+) Terminali, 

(-) Terminali ve M Terminali’dir. Pozitif ve negatif terminali +12V ve toprağa 

bağlanmaktadır. M terminaline bağlanan iki direnç (500 ohm), yapılan deneyler sırasında 

akımı okuma konusunda en iyi sonucu vermiştir. Geçen sene kullanılan motorda 

maksimum 10A çekildiği için sensör 15A’da 5V çıkış vermekteydi. Bu sene voltaj bölücü 

devre kullanarak okunulan akım 150A seviyesine çıkarıldı. Sensör sayesinde hem 

bataryanın akımını hem de motorun akımı rahatlıkla görülebilmektedir. Şekil 11.2’de akım 

ve voltaj kartı şematiği gösterilmektedir. Şekil 11.3’de akım ve voltaj ölçümü kartı (2D), 

Şekil 11.4’de akım ve voltaj ölçümü kartı (3D) gösterilmiştir. 

Enerji Tüketimi 

Yarış esnasında ve test esnasında enerji tüketimini görmek ve ona göre yarış 

stratejisi belirlemek çok önemlidir. Watt saat hesabı yaparak yarış esnasında enerji 

tüketimini, hangi hızda gidileceği gibi önemli detayları belirleyerek daha verimli bir yarış 

geçirilmesi hedeflenmektedir. Akım sensöründen ve voltaj okuma devresinden okunan 

veriyi çarparak watt elde edilmektedir. Her 100ms bir watt ile zaman grafiğinin (Şekil 11.5) 

altındaki alan hesaplanıp ne kadar watt/saat harcandığı hesaplanmaktadır.  
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Şekil 11.2. Akım ve Voltaj Kartı Şematiği 

 

Şekil 11.3. Akım ve Voltaj Ölçümü Kartı (2D) 

 

Şekil 11.4. Akım ve Voltaj Ölçümü Kartı (3D) 
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Voltaj Ölçümü 

Bataryanın voltaj değeri 113.4V olduğundan dolayı bu voltajı voltaj bölücü devre 

(Şekil 11.6) ile okunabilmektedir. Mikroişlemci 5V’a kadar desteklediği için değeri 113.4V-

67.5V’u  5V-10V arasına dönüştürerek mikroişlemcide voltaj görülebilmektedir. Yazılımda 

hesaplanan katsayı ile voltaj sağlıklı bir şekilde okunabilmektedir.  

 
Şekil 11.5. Enerji Tüketim Grafiği 

 

Şekil 11.6. Voltaj Bölücü 
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GPS ile Konum Takibi 

   GPS olarak Neo6M kullanılmaktadır. GPS kullanılmasının temel amaçlarından biri 

konum verisini alarak yarış esnasında aracın konumunu görülebilmesi ve pistin eğim 

grafiğine bakarak ne kadar akım çektiğini, hızın artış ve azalışına göre yorumlayarak 

sürücüye detaylı bilgi vermektir. Enlem ve boylam verisi C# üzerinde gösterilmektedir. 

Şekil 11.7’de GPS entegresinin anakarta montajı gösterilmektedir. 

 

Şekil 11.7. GPS Entegresinin Anakarta Montajı 

Motor Sıcaklığı Ölçümü 

Motor sıcaklık sensörü olarak LM35 kullanılmaktadır. LM35, -55°C ile +150°C derece 

arasında ölçüm yapabilmektedir. Sensör 10mV/°C hassasiyetinde çalışmaktadır. 

Sensörden alınan değer arduino analog pinininden okunmakta ve okunulan değer 

(değer/1023)*500 ile çarpılarak sıcaklık değeri arayüzde gösterilmektedir (Şekil 11.8).  

 

Şekil 11.8. Sıcaklık Ölçüm Testi 
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Hız Ölçümü 

Araç hızı A3144 manyetik alan sensörü ile ölçülmektedir. Motorun içine yerleştirilen 

sensör 16 tane mıknatıs ile hassas bir ölçüm elde edilmesine olanak sağlıyor. Mıknatısın 

geldiği zamandan diğer mıknatısın geleceğe zamana kadar olan süreyi ölçülmektedir. 

Tekerin çevresi bilindiğinden dolayı km/saat hesabı yapılabilmektedir. Mikrokontrolcüde 

önce RPM (dakikadaki devir sayısı) ölçülerek denklem 11.1 ve 11.2 kullanılarak saatte 

kaç km/saat hızda olduğu elde edilmektedir. Şekil 11.9’da hız ölçüm mantığı gösterilmiştir. 

𝜔 =
𝑅𝑃𝑀

60 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒/𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
× 2𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑟𝑒𝑣          (11.1) 

𝜈 = 𝜔 × 𝑟             (11.2) 

 

Şekil 11.9. Hız Ölçüm Mantığı 

Nextion Ekran 

Araç içerisinde kullanıcının anlık verileri görebilmesi için Nextion ekran kullanıldı. Bu 

ekranın tasarımı ve kullanıcının görebildiği veriler Şekil 11.10’da gösterilmiştir. Şekil 

11.11’da araç dışı arayüz tasarlama süreci gösterilmiştir. 

 

Şekil 11.10. Araç İçi Arayüz Tasarımı 
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Şekil 11.11. Araç dışı arayüz tasarlama süreci 

g) Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması 

Araç verileri, izleme merkezine RF modülü ve Wi-Fi modülü kullanarak izleme 

merkezine aktarılmaktadır. 

XBee RF Modülü Kullanımı: 

Radyo frekans modülü olarak Xbee-S3C modülünü kullanılmaktadır. Kullanılan modülü 

UART haberleşme protokolü ile bağlantısını yaptıktan sonra verilerin izleme merkezi 

tarafından gösterilmesi sağlanmaktadır. 

ESP8266-12E ile Firebase Veri Aktarımı: 

Devrede bulunan ESP8266 kartı ile yarış esnasında internete Wi-Fi aracılığıyla aracın 

verilerini aktararak anlık olarak Dünya’nın her yerinden izlenmesine olanak vermektedir. 

ESP8266 3.3V ile çalıştığından dolayı AMS1117-3.3V kullanarak 5 volt, 3.3V’a 

dönüştürülmektedir. Devrenin üzerinde kullanılan 10uF Tantal ve 22uF Tantal kapasitörler 

3.3V’un sağlıklı bir biçimde gelmesini sağlamaktadır. Mikroişlemcinin TX hattını 

ESP8266’nın RX hattına bağlayarak veriyi ESP8266’ya UART iletişim protokolü ile 

transfer edip internete verinin aktarılması sağlanmaktadır. 

Araç kontrol sistemi ile ilgili tüm şekillere ve dosyalara aşağıdaki link üzerinden 

ulaşılabilir. 

https://drive.google.com/drive/folders/1bnjAomuOUGzEGJ2CNWFwdXWOszayx45B?us

p=sharing 

h) Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları : 
• Hızın RPM olarak 
ölçülmesi 

• Hızın RPM olarak 
ölçülmesi 

https://drive.google.com/drive/folders/1bnjAomuOUGzEGJ2CNWFwdXWOszayx45B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bnjAomuOUGzEGJ2CNWFwdXWOszayx45B?usp=sharing
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• Sensörlerden gelen 
verilerin XBEE ile 
yollanması 
• Akım, voltaj ve motor 
sıcaklığı verilerinin 
alınması 
• UART Haberleşme 
sistemi 
• Arıza Tespit 

• Sensörlerden gelen 
verilerin XBEE ile 
yollanması 
• Akım, batarya voltajı, 
motor sıcaklığı, batarya 
sıcaklığı verilerinin 
alınması 
• UART Haberleşme 
sistemi 
• Arıza Tespit 
 

Kontrolör Entegre 
Devresi 

: Teensy Teensy 

AKS G/Ç sayısı : 6 14 

Elektronik Devre 
Tasarımı 

: 

Devre Proteus 8 tarafından 
simule edildi. Şematik ve 
devre dizaynı proteus 8 ile 
yapıldı. 

Devre parçadan bütüne 
stratejisi ile gerçek 
hayatta test edildi. EASY-
EDA ile çizimi yapıldı. 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

: Proteus 8 ile yapıldı. EASY-EDA ile yapıldı. 

Baskı Devre Kartı 
Üretimi 

: 

Devre bakır plakete 
basıldı. Laminasyondan 
geçirildi. Laminasyondan 
geçirildikten sonra bakır 
plaket HCL ve hidrojen 
peroksit karışımınında 
eritelerek devre haline 
getirildi. 

Çukurova Üniversitesi 
Kuluçka Merkezinde 
bulunan PCB Drill 
makinesi ile devrelerimiz 
basılmıştır. 

Yazılım Algoritması : 
Sensör değerleri toplanır ve 
Nextion ekran ve XBee'ye 
yazdırılır. 

Sensör değerleri 
toplanarak ESP8266-12E 
ile internete aktarılır. Aynı 
değerler Nextion ekran ve 
XBee’ye yazdırılır. 

Deneysel Çalışma : 

Proteus 8 üzerinde 
simülasyon yapıldıktan 

sonra devre breadboard 
üzerinde simüle edilir. 
Simülasyon doğruysa 

devre yazdırılır ve lamine 
edilir. 

Proteus 8 üzerinde 
simülasyon yapıldıktan 
sonra devre breadboard 
üzerinde simüle edilir 
(Şekil 11.7). Simülasyon 
doğruysa devre yazdırılır 

Boyut (PCB / Kutu) : 6.2 cm×10 cm 5.3 cmx9.1 cm 
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12. İzolasyon İzleme Cihazı (Opsiyonel) 

İzolasyon izleme cihazı, toprak geriliminden elektriksel olarak izole edilmiş elektrik 

sistemleri ile toprak arasındaki izolasyon direncini ölçen ve izolasyon kaybı durumunda 

güvenlik uyarısı veren veya sistemi kapatan elektronik bir sistemdir. 

a) Devre Tasarımı 

İzolasyon izleme cihazı devresi EasyEDA programı kullanılarak tasarlanmış, 

şematiği ve PCB tasarımı Şekil 12.1 ve Şekil 12.2’de gösterilmiştir. Sistemimizde iki voltaj 

bölücü bulunmaktadır. Voltaj bölücülerdeki direnç değerlerini belirlerken batarya 

maksimum voltaj değeri göz önünde bulundurulmuştur. Voltaj bölücüden okunan ilk değer 

referans değerimiz olmaktadır. İkinci okunan değer ile referans değerimizi karşılaştırarak 

araçta kaçak akım olup olmadığına şase direncini belirliyerek karar verilmektedir. Bu 

değerin belirlemiş olduğumuz sınır değerinin altına düştüğü zaman buzzer tetiklenerek 

uyarı verilmektedir. Ekranımız 16x2 LCD olup izolasyon direnci ekranda gösterilmektedir. 

 
Şekil 12.1. İzolasyon izleme cihazı şematiği 

 

Şekil 12.2. İzolasyon izleme cihazı devre çizimi 
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b) Simülasyon Çalışmaları 

Simülasyon çalışması EasyEDA programı kullanarak ve devre tahtası üzerinde 

yapılmıştır (Şekil 12.3). Bu çalışmadaki deneysel sonuçlarımız test sonuçları bölümünde 

yer almaktadır. 

  

Şekil 12.3. Devre tahtasında simülasyon çalışmaları 

c) Baskılı Devre Çalışmaları 

Tasarlanan devre laminasyon yöntemi kullanılarak basılmıştır (Şekil 12.4). 

 

Şekil 12.4. Baskılı devre çalışmaları 
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d) Üretim Çalışmaları 

Üretim çalışmaları Şekil 12.5’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 12.5. Üretim çalışmaları 

e) Test Sonuçları 

3 adet test bulunmaktadır: 

• 40*0.5 mm’lik örgü karbon elyaf kabuk parçasında 30.9Ω değeri alınmıştır. 

• 100kΩ’luk bir direnç değeri 94.7kΩ olarak okunmuştur. 

• 820kΩ’luk bir direnç değeri 831.5kΩ olarak okunmuştur. 

f) Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 
Entegre 

: Arduino nano Arduino nano 

Ölçüm Yöntemi : Voltaj bölücü Voltaj bölücü 

Örnekleme Peryodu : 300ms 100ms 



 

92 
 

100kΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

: ±%15 ±%10 

1MΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

: ±%9.4 ±%5 

Boyutlar (PCB / Kutu) : 
10cm*10cm (PCB) 
12cm*12cm (Kutu) 

6cm*6cm (PCB) 
10cm*10cm (Kutu) 

13. Direksiyon Sistemi (Opsiyonel) 

Direksiyon kutusu parça fotoğraflarının drive linki: 

https://drive.google.com/drive/folders/1R5yrAMDokqhUkq8fQ-

n4BbWvS4VsNT1f?usp=sharing  

Her bir parçanın stp format drive linki: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ExofzpRS-3UWnB2KW3Cn7S3_p7kpSZfk 

Direksiyon sistemi ve parçalarının teknik resmi: 

https://drive.google.com/file/d/1zBQkjk3okWiQazZa8LdPmppL31R2LQD8/view?usp=sh

aring 

Direksiyon sisteminin tüm şekil ve dosyalarının drive linki: 

https://drive.google.com/drive/folders/1fUyGy5tUtGhSQLhvalsusz1D6Dalax08?usp=sha

ring 

a) CAD Modeli 

Direksiyon sistemine ait 3D cad görselli Şekil 13.1-13.10 arasında gösterilmiştir. 

       

Şekil 13.1.  Pinyonlar 

https://drive.google.com/drive/folders/1R5yrAMDokqhUkq8fQ-n4BbWvS4VsNT1f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R5yrAMDokqhUkq8fQ-n4BbWvS4VsNT1f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ExofzpRS-3UWnB2KW3Cn7S3_p7kpSZfk
https://drive.google.com/file/d/1zBQkjk3okWiQazZa8LdPmppL31R2LQD8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zBQkjk3okWiQazZa8LdPmppL31R2LQD8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUyGy5tUtGhSQLhvalsusz1D6Dalax08?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fUyGy5tUtGhSQLhvalsusz1D6Dalax08?usp=sharing
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Şekil 13.2. Kremayer dişlisi 

  

Şekil 13.3. Pinyonların ve milin şaft üzerindeki montajı 

  

Şekil 13.4. Direksiyon Kutusu 
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Şekil 13.5. Dişli Sistemi 

 

Şekil 13.6. Direksiyon Sistemi Genel Görünüm (Demontaj Hali) 

 

Şekil 13.7. Yeni Tasarım 
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Şekil 13.8. Direksiyon 

 

Şekil 13.9. Direksiyon Mili 

 

Şekil 13.10. Direksiyon Sistemi Genel Görünümü 

Her bir parçanın ayrı ayrı teknik resmi aşağıdaki drive linkinde yer almaktadır. 
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https://drive.google.com/file/d/1zBQkjk3okWiQazZa8LdPmppL31R2LQD8/view?usp=sh

aring 

b) Aracınızın ön düzen geometrisinin açı ve mesafe değerleri 

İlk sınırlama, direksiyon simidinin hem sola hem de sağa 180-360° dönmesidir. Bu 

yüzden 160° direksiyon dönüş hareketine karar verildi. Çünkü eski sisteme göre 

direksiyonda daha az devir ile tekerleklerin dönüş açısı üzerinde daha fazla kontrol sahibi 

olmaya karar verilmişti. Tasarım sınırlamalarımızı daha fazla belirlemek için yarış pisti ve 

dinamik testler açısından kabul edilebilir minimum dönüş yarıçapı hesaplandı. Mümkün 

olduğu kadar minimum açı ile dönüş yapılmalıdır çünkü açı arttırılırsa aracın ön yüzey 

alanı artacak ve sonuç olarak sürükleme kuvveti artacaktır ki bu durum istenmeyen bir 

parametredir. Bu nedenle, dinamik testi geçmek ve yarış pisti problemlerinde dönüş 

yapabilmek için en az 4 metre dönüş yarı çapına sahip olacak şekilde tasarım yapılmıştır. 

DÖNÜŞ AÇILARI 

Kamber 

Negatif, pozitif ve yola dik olmak üzere üç tür kamber açısı vardır. Araç dönerken, negatif 

kamber açısı, aracın yolda tutulması veya başka bir şekilde aracın kaymamasına yardımcı 

olur, ağırlık merkezinin dönüş yönünün tersine kaydığını ve dış tekerleğin düz yüzeyinin 

yolda tuttuğunu açıklar. Bu nedenle en önemli avantaj bu açı tipi için yüksek hıza sahip 

araca yardımcı olur. Diğer pozitif kamber açısı kontrol edilirse, tekerleğin dönüş yarıçapını 

düşmesine yardımcı olur. Son kamber açısı kullanılan yola diktir çünkü kullanılan lastik 

tipi motorsiklet lastiğidir. Yapı olarak temas yüzeyi daha azdır. Bu nedenle hız yukarı 

çıkarken lastik ile yol arasındaki temas noktası azalacak ve böylece sürtünme kuvveti 

daha düşük olacaktır. Sıfır kamber açısının süspansiyon salınım hareketinde değişimini 

en aza indirmek için simülasyonlar yapıldı. En düşük sapma ile salıncakların uzunlukları 

değiştirildi. Şekil 13.11’de görülen CATIA programı ile yapılan simülasyondur. Şekil 13.12 

ise maksimum kamber açısını göstermektedir. Araç maksimum -0.587 (negatif) kamber 

açısına sahiptir. 

 

Kaster 

Kaster açısı, tekerleklerin dönme eksenine göre hareket etmesini sağlar. Kaster açısının 

değiştirilmesi direksiyon ekseninin konumunun lastiğin yere değdiği nokta arasında 

değişmesine neden olur. Bu değişiklik, aracın kullanımından direksiyona ve lastik 

aşınmasına kadar birçok farklı dinamiği etkileyebilir. Pozitif, negatif ve dik olmak üzere üç 

tip kaster açısı vardır. Genel olarak, aracın kaster açısı pozitiftir ve bu da aracın direksiyon 

simidini almasına yardımcı olur. Açı negatifise direksiyon simidi ağırlaşır. Süspansiyonun 

rahat çalışmaması nedeniyle aracın önünde atlama meydana gelebilir. Düz seyirde 

https://drive.google.com/file/d/1zBQkjk3okWiQazZa8LdPmppL31R2LQD8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zBQkjk3okWiQazZa8LdPmppL31R2LQD8/view?usp=sharing
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istikrarsızlığa neden olur. Virajlarda dönmeye karşı direnç vardır. Atlama sonucu 

lastiklerde kesikli ve düzensiz aşınmalar meydana gelebilir. Aracın direksiyonu tutmasına 

yardımcı olduğu için +3.3° kaster açısı kullanılmaktadır (Şekil 13.13). 

  

Şekil 13.11. CATIA’da yapılmış 

simülasyon 

Şekil 13.12. Maksimum Kamber 

Toe 

Toe açısı araca üstten bakıldığı zaman lastiklerin önünün içe veya dışa bakması olayıdır. 

Bu açı rod millerinin uzunluklarını değiştirerek ayarlanabilmektedir. Toe açısı düz yolda 

ilerlerken fazla lastik sürtünmesi yaptığı için fazladan enerji harcanmasına sebep 

olmaktadır. Bu yüzden araçta toe açısı kullanılmamıştır. Maksimum süspansiyon 

hareketinde ön tekerleklerde yaklaşık 0.56 ° toe-out açısı olmaktadır. 

 
                                       Şekil 13.13. Ön Sağ Teker 

King-Pim 

King pim açısı, direksiyon dönme ekseni ile dikey eksen arasındaki açıdır. Çok önemli bir 

açı olmakla birlikte günümüz araçlarının çoğunda kullanılır. King pim açısı beraberinde 

“Scrub Radius”’u da getirir. Scrub Radius king pim açısı ile dikey eksenin yol seviyesi 

arasındaki mesafedir. Bu mesafe tekerlek dönme ekseninde moment oluşturur. Bu da 
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direksiyon eforunu arttırır. Araçta scrub radius’ün 0 olması için king pim açısı şekil 

13.14’de görüldüğü gibi yaklaşık 12.1°’dir. 

 
Şekil 13.14. King-Pim açısı 

c) Direksiyon oranının hesaplanması 

Bir direksiyon sisteminden istenilen temel beklenti, tekerlekleri direksiyondan 

başlayıp, şafta ve rot mili tarafından kontrol edilen tekerlekleri istenen açıda döndürmektir. 

Önceki direksiyon sistemi tasarımımız da yerliydi, 360 derece dönüşe (sol ve sağ) 360/21 

=> 16.36:1 Direksiyon Oranına (SR) sahipti (Şekil 13.15 ve Şekil 13.16). Yeni direksiyon 

sistemi tasarımında, pistin haritası çıkarıldıktan sonra dönüş yarıçapları hesaplandı. 

Dönüş yarıçapı için en fazla 15°, en az 6°’lik bir dönüş açısına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bundan dolayı, direksiyonu daha az çevrim ile işlevsel kullanıp, kolay hareket ettirmek için 

dişli oranını değiştirmek ve direksiyonu daha işlevsel tasarlamak, hafif direksiyon 

hareketleri ile daha iyi bir dönüş sağlanmasına karar verildi. Bu nedenle, direksiyon dişli 

oranı büyütüldü, 320° direksiyon hareketine karar verildi (sağ ve sol toplam) ve yeniden 

dişli ve dişli kutusu tasarımı yapıldı. 

  

Şekil 13.15. Daha önce kullanılan yerli kremayer ve pinyon sistemi 
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Şekil 13.16. Önceki aracın direksiyon sistemi montajı 

Yeni Tasarım 

Yeni tasarım düz dişli, kremayer dişli ve rot milleri yardımıyla tekerleklere iletimi 

sağlayan bir sistemdir. Düz dişli ve kremayer dişli sistemi dönme hareketini doğrusal 

harekete çeviren bir sistemdir. Direksiyon simidi her iki yöne 160° döndürüldüğünde 

doğrudan pinyona monte edilen kremayer dişli döner ve pinyon tüm dişli takımını tahrik 

eder. Böylelikle kremayer ile istenilen lineer harekete neden olur ve lineer hareket rot mili 

üzerinden aktarılır. Bağlantı çubukları direksiyon koluna bağlanır ve iç tekerleğin 28° 

dönmesini ve 160/28=> 5.71:1 Direksiyon Oranı (SR) olmasını sağlar. Yeni sistemin 

tasarlanmasındaki en büyük etkenler; direksiyon simidi toplamda 320 derece (sağ 160 

derece sol 160 derece) dönüş açısına sahiptir, daha hafif, verimli ve daha kolay dönebilen 

bir sistemdir (Tablo 13.1). Bu nedenle dişli oranının 1: 1 yapılmasına karar verildi (Şekil 

13.17 ve Şekil 13.18).  

  

Şekil 13.17. Yeni tasarım                                   Şekil 13.18. Yeni tasarım 
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Tablo 13.1. Tasarım Seçimi 

 

Belirtilen puanlama yapıldığında yeni tasarımın kullanılmasına karar verilmiştir. 

d) Bisiklet modeline ve dış tekerlek merkezine göre dönüş yarıçapının 

hesaplanması 

Dönüş yarıçapı hesaplanırken aşağıdaki formüller kullanılmıştır (Şekil 13.19). 

sin(α) =
W

R
    tan(α) =

W

r
    

α = 30, W=1450, R=2900mm ve r=2510mm 

Seçim Kriterlerimiz Katsayı% 

Tasarım 

Yeni Tasarım Eski Tasarım 

Değer 
Katsayılı 

Puan 
Değer Katsayılı Puan 

Sistem Ağırlığı 20 9 1.8 6 1.2 

Kullanım Kolaylığı 15 9 1.35 5 0.75 

Gerekli Efor 10 8 0.8 4 0.4 

Yol Şoku Soğurumu 5 7 0.35 7 0.35 

Stabilite 20 6 1.2 5 1 

Ücret 10 4 0.4 8 0.8 

DönüşYarıçapı 20 9 1.8 6 1.2 

TOPLAM 100 %  7.7  5.7 
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Şekil 13.19. Dönüş yarıçapı hesaplama parametreleri 

e) Ackerman prensibine ve fiili duruma göre iç ve dış dönüş açılarının alması 

gereken değerler 

Ackerman prensibine göre, dönüş yapan bir aracın, tekerlek eksenlerinin bir noktada 

kesişmesi gerekir. Fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmez. Ancak kesişme noktaları birbirine 

en yakın olacak şekilde ayarlanabilir. Ackerman ayarlanırken birbirine çok yakın olacak 

değerler bulunuldu. Ackerman prensibi hesaplarının olduğu bir excel dosyası hazırlandı. 

Birçok değişkeni değiştirerek optimum ackerman geometrisi bulunuldu (Şekil 13.20-Şekil 

13.24). 

 

Şekil 13.20. Lastikler düz iken direksiyon kollarının kesişimi 
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Şekil 13.21. Sağ teker 5° dönderilmiş iken aracın dönüş yarıçapı (yaklaşık 17 m) 

 

Şekil 13.22. Dönüş açıları ve hatalar 

 

Şekil 13.23. Hesaplanan açılar ile gerçekte ölçülen açıların karşılaştırılması 
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4 metre dönüş yarıçapına göre iç açı, ackermann prensibine göre 22.3°, dış tekerlek için 

ise 18° olmuştur. 

 

Şekil 13.24. Ackerman hesabının yapılması 

Ackerman Hesabı Excell dosyasına aşağıdaki link ile ulaşabilirsiniz. 

https://drive.google.com/file/d/1kdo5JFg8xSSn9Z45fcXTTozaWSJFDqNA/view?usp=sh

aring 

f) Teorik ve gerçek durum için iç ve dış teker açıları hesaplanmış ve dönüş açıları 

çizilmiştir (Şekil 13.25 ve Şekil 13.26).  

 

Şekil 13.25. Gerçek durum için iç ve dış teker açıları 

https://drive.google.com/file/d/1kdo5JFg8xSSn9Z45fcXTTozaWSJFDqNA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kdo5JFg8xSSn9Z45fcXTTozaWSJFDqNA/view?usp=sharing
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Şekil 13.26. Gerçek durum için direksiyon açısına göre iç tekerlek ve dış tekerlek 

dönüş açılarının grafiği 

g) Direksiyon simidi 160° sağa ve 160° sola dönebilmektedir (Şekil 13.27). Tekerleklerin 

dönüşü sırasında gövde ile en az 27 mm boşluk bulunmaktadır (Şekil 13.28). 

 

Şekil 13.27. Direksiyon simidi dönüş açıları (160° sağa ve 160° sola) 
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Şekil 13.28. Tekerleklerin dönüşü sırasında gövde arasındaki boşluk (27 mm)  

14. Kapı Mekanizması (Opsiyonel) 

 

Kapı mekanizması ile ilgili tüm şekillere aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir. 

https://drive.google.com/drive/folders/16eJ0ADmhw8KeFSTUWB1_Yicswa9MR4o9?usp

=sharing 

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

sistemin montaj modeli ve 3 boyutlu modeller stp formatında bulunduğu link aşağıdadır; 

 

https://drive.google.com/file/d/1N61vio226A7LoaW651svTd37OwWAIwFh/view?usp=sh

aring 

 

b) Yeni kapı mekanizması tasarımında kapı menteşesi ve kapı kilit mekanizmasında 

optimizasyonlar yapılmıştır. Menteşeler için çözülmesi gereken sorunlar, hareketinden 

yeterli verimi alamamak, ayrıca menteşelerin kapının ağırlığını taşımakta zorluk 

çekmesidir. Bu sorunların çözümü için; bağlantı noktalarında yük binen kısımlar için ISO 

4014 M5x40 çelik cıvatalar kullanılmıştır. Sistem çelik tel ve yay ile beraber 9 parçadan 

oluşmaktadır. Tasarımı yaparken parça sayısı minimumda tutulmuş ve mümkün 

olduğunca az parçalı bir sistem oluşturulmuştur (Şekil 14.1).  

Kolay üretilebilirlik ve düşük maliyeti sebebiyle parçalar üretilirken 3D printer 

(ENDER PRO 3) kullanıldı. Metalden üretilen bir parçaya göre mukavemeti çok daha az 

olduğundan dolayı analizler yapıldı. İki farklı filament üzerinde çalışıldı. İlk olarak ikisi 

arasında seçim yapılarak başlandı. Filamentlerin özellikleri Şekil 14.2 ve 14.3’de 

gösterilmiştir. 

https://drive.google.com/drive/folders/16eJ0ADmhw8KeFSTUWB1_Yicswa9MR4o9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16eJ0ADmhw8KeFSTUWB1_Yicswa9MR4o9?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N61vio226A7LoaW651svTd37OwWAIwFh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N61vio226A7LoaW651svTd37OwWAIwFh/view?usp=sharing
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Şekil 14.1. Menteşe mekanizması 

 
 

Şekil 14.2. PLA filamentinin özellikleri Şekil 14.3. ABS filamentinin özellikleri 

Malzemelerin arasında karar vermek için ANSYS STATIC STRUCTURE 18.2 

kullanıldı. Analizden önce malzeme ataması yapılırken Şekil 14.4 ve Şekil 14.5’deki veriler 

kullanıldı. 
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Şekil 14.4. ABS filamentinin ANSYS’te malzeme özelliklerinin gösterimi 

 

Şekil 14.5. PLA filamentinin ANSYS’te malzeme özelliklerinin gösterimi 

Verilecek yük için ise kapının ağırlık merkezi bulundu (Şekil 14.6). O noktadan 

kapının ağırlığının uyguladığı kuvvet Newton cinsinden girildi. Kapının ağırlığı 1 kg olarak 

yani yaklaşık olarak 10 Newtonluk bir yük alındı. 

 

Şekil 14.6.  Kapını ağırlık merkezinin CATIA’da gösterimi 
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İki adet menteşeyle test yapıldı ve toplam deformasyon ile güvenlik katsayısı göz 

önüne alındı. Çünkü kapanma hareketi yapılırken yüksek deformasyon, hareketin yanlış 

yapılmasına ve kapı dilinin araçtaki parçaya oturmamasına sebep olabilir. 

Analiz sonuçlarına göre, ABS ve PLA arasından PLA’nın seçilmesi gerektiği 

görülmektedir (Şekil 14.7). ABS malzemesinin toplam deformasyonu istenildiği gibi 

değildir. Güvenlik katsayısı için analizdeki değerlerin yetersiz olduğu görülmüştür. Ayrıca, 

menteşe sayısının da artırılması gerektiği görülmektedir ve aynı analiz menteşe sayısını 

3’e çıkararak tekrarlanmıştır (Şekil 14.8). 

 

 

Şekil 14.7. Menteşelerin deformasyon analiz sonuçları 

Analiz sonuçlarına göre (Şekil 14.8) menteşeler için PLA malzemesi ve 3 adet 

kullanılmasına karar verildi. Güvenlik katsayısının 10 çıkması yeterliliğin göstergesi oldu. 
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Şekil 14.8. 3 menteşenin analiz sonucu 

c) Kapının istenilen özellikleri karşıladığına dair rapor 

i. Kural kitapçığına bağlı kalarak kapının yüzey alanı 0.4 m2’den daha büyük olarak 

tasarlandı. Geçen yıl üretilen araçtaki kapıların mukavemeti daha da iyileştirilerek ağırlığı 

azaltılmış ve kapı başına 1.9 kg’dan 0.85 kg’a düşürülmüştür. 2 kapı da birbirinin simetriği 

olup herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Bir kapının dış yüzey alanı 0.531 m2’dir (Şekil 

14.9). 

 

Şekil 14.9. Kapının yüzey alanının CATIA üstünde gösterimi 

ii. Şekil 14.1 - 14.8’de menteşe konumlarının seçimine ve boyutlarının belirlenmesine 

yönelik analizlere ve hesaplamalara yer verilmiştir. 

iii. Kapı ve araç gövdesi arasında sızdırmazlık malzemesi kullanılmıştır. 



 

110 
 

iv. Kapı kolu günümüz otomobillerinde de kullanılan “gizli kapı kolu’’ olarak tasarlandı.  

Kırmızı ok ile gösterilen nokta, kilit sisteminin anahtar deliğidir (Şekil 14.10). Bu tasarım, 

sistemle tam uyumluluk içinde olduğu ve kilit mekanizmasını bünyesinde barındırdığı için 

ideal bir sistemdir (Şekil 14.11). 

 

Şekil 14.10. Kapı kolu mekanizmasının önden görünüşü 

Tasarımı bir adım daha ileri götürmek için kapı kilit mekanizmasının içine elektronik 

parçalar dahil etmenin doğru olacağı düşünülmüştür (Şekil 14.12). Ayrıntılar orijinal 

tasarım bölümünde (bölüm 19.4) yer almaktadır. Çözülmesi gereken sorunlardan bir diğeri 

de kabuk üstünde bulunan, kilit mekanizmasının tutması gereken araç küpesini tutarken 

zorluk yaşamasıydı, bu yüzden daha farklı bir mekanizmaya geçildi. Yeni mekanizmayı 

seçerken dikkat edilen unsurlar, sistem olarak basit ve 3D yazıcıda rahatça üretilebilir 

olmasıdır (Şekil 14.3-14.4). 

  

Şekil 14.11. Kapı kolu 

mekanizmasının arkadan 

görünüşü 

Şekil 14.12. Servo adapte edilmiş 

kilit mekanizması 
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Şekil 14.13. Mandal Mekanizması                                                       Şekil 14.14. mekanizmanın içi 

v. Kapının sadece itme ile kapanması için böyle bir sisteme karar verildi. Araç 

üstündeki küpeyi tuttuktan sonra bırakmaması için uygulanması gereken kuvvet de bir yay 

yardımıyla sağlandı. Hesapları şu şekildedir; optimizasyon sonrası yay 1 mm bobin çapı, 

5 aktif bobin, 6 mm dış çapa sahiptir ve 30 N uygulandığında 5 mm deforme olur. Mandal 

mekanizması içindeki yay bu bilgilere göre oluşturuldu. Uygun yayı bulmak için 'Shigley's 

Mechanical Engineering Design (9th edition, Budynas, Nisbett)’ kitabı kullanıldı. Gerekli 

tüm formüller MS Excel programına aktarıldı. 

vi. Sızdırmazlık elemanı 0.2 mm kalınlığındaki cisimlerin araç içerisine girmesini 

engellemektedir. 

 Tek kapı üstünde bulunan tüm mekanizmalar Şekil 14.15’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 14.15. Bir kapı üzerinde bulunan tüm parçalar 

15. Mekanik Detaylar (Zorunlu) 

Mekanik detaylar ile ilgili tüm dosyalara ve şekillere aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1SjWPgF3r8vqb-

SchhEVc_zho6sPRVhmJ?usp=sharing 

a) Teknik Çizimler 

Aracın teknik resmi Şekil 15.1’de gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 15.1. Aracın teknik çizimi 

Aracın diğer parçalarına ait teknik çizimler aşağıdaki linkte mevcuttur. 

https://drive.google.com/file/d/1KyAN6W5Z1Pn93VDb3LEFXfEF6W-

U99M2/view?usp=sharing 

 

b) Mukavemet Analizi 

Analizler Ansys Static Structural modülünde yapıldı. Yuvarlanma kafeslerini 

analizlemek için öncellikle, Ansys Design Modulur’de yuvarlanma kafeslerinin şekli çizgi 

halinde çizildi. Ardından bu çizgiler ile iç çapı 12 mm, dış çapı 15 mm olacak şekilde profil 

boru oluşturuldu. Profillerin mesh işlemi tamamlandıktan sonra taban noktalarını sabitleyip 

üst kısımlarına, kurallarda belirtilen, 1000 N yanal kuvvet uygulandı (Şekil 15.2 - Şekil 

15.8). Arka yuvarlanma kafesinin boyu 923 mm ve H/200 oranı 4,6 mm’dir. Ön yuvarlanma 

kafesinin boyu 332 mm ve H/200 oranı 3.4 mm’dir. Yuvarlanma kafeslerimiz kurallarda 

https://drive.google.com/drive/folders/1SjWPgF3r8vqb-SchhEVc_zho6sPRVhmJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SjWPgF3r8vqb-SchhEVc_zho6sPRVhmJ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KyAN6W5Z1Pn93VDb3LEFXfEF6W-U99M2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KyAN6W5Z1Pn93VDb3LEFXfEF6W-U99M2/view?usp=sharing
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belirtilen ‘yataydaki yer değiştirme maksimum H/200 mm olması gerekmektedir’ kuralına 

uymaktadır. 

 

Şekil 15.2. Ön Roll Bar yapısı 

 

Şekil 15.3. Ön Roll Bar’a Uygulanan Kuvvet 

 

Şekil 15.4. Ön Roll Bar’ın Toplam Deformasyonu (3.375 mm) 
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Şekil 15.5. Arka Roll Bar Analiz Yapısı 

 

Şekil 15.6. Arka Roll Bar’ın Yapısı 

 

Şekil 15.7. Arka Roll Bar’a Uygulanan Kuvvet 
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Şekil 15.8. Arka Roll Bar’ın Toplam Deformasyonu (4.293 mm) 

 

c) Dış Kabuk Üretimi 

Pist değişikliğinin ardından Intercity Istanbulpark pisti için yapılan enerji tüketim 

hesaplarına göre araç kütlesinin, araç aerodinamiği karşısındaki kazandığı önemden 

dolayı araç boyutlarında hafifletme amaçlı küçültmeye gidildi. Bu küçültme ile beraber 

2022 yılında sürücü ve yolcunun koltuklarının yan yana istenmesi düşünülerek çift koltuk 

yan yana hafif ve en aerodinamik yapıya sahip araç tasarımına ulaşmak için yeni bir araç 

tasarlanmıştır. İlk tasarım denemesi (Şekil 15.9) ANSYS 18.0 Ansys Fluent modülü 

yardımıyla teknik olarak incelenmiş akış ayrılması ve türbülans oluşan bölgeler tespit 

edilmiştir (Şekil 15.10). 

 
 

Şekil 15.9. İlk tasarım denemesi Şekil 15.10. Akım çizgileriyle akış 

ayrılmasının olduğu bölgelerin gösterimi 

Tespit edilen bölgelere iyileştirme yapılarak aracın sahip olduğu yüzey alanı 

azaltılmış, oluşan türbülans, akış kopmaları en aza indirilmiş ve aracın boyu minimum 
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kalacak şekilde uzatılmıştır, bu sayede aracın maruz kaldığı akış daha kararlı hale 

getirilmiştir (Şekil 15.11).  

  

Şekil 15.11. Fusion 360 ile Renderlenmiş Güncel Tasarım 

CATIA V5R21 Generative Shape Design Modülü ile tasarımı gerçekleştirilen gövdenin 

daha sonra kalıpları mdf ve FRP kalıplar şeklinde hazırlanmıştır. Elimize ulaşan kalıplar 

tamamen takım üyeleri tarafından laboratuvarımızda karbon fiber teknolojisi ile üretilmiştir 

(Şekil 15.12-Şekil 15.22). Kullanılan malzemeler; karbon elyaf kumaş (200gr/m2) 3K-

Plain, PVC köpük C70.75, MGS laminasyon epoksi seti L160/H160, kompozit sarf 

malzemeler (vakum battaniyesi, bandı, naylonu delikli naylon) 

         

Şekil 15.12. Kalıplardan Şablon Çıkartılması ve Şablona Uygun Elyaf Kesilmesi 

         

Şekil 15.13. PVC Köpüğün Araç Gövdesine Uygun Şekillendirilmesi 
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Şekil 15.14. Sağ ve Sol Gövdenin 

Birleşimi için Yapıştırma Yüzeyi 

Oluşturulması 

Şekil 15.15. Sızdırmazlık Bandı 

Uygulaması 

  

Şekil 15.16. Polivaks SV-6 ve PVA Sıvı Vaks Uygulaması 

 

Şekil 15.17. Elyaf Yatırma Uygulaması 
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Şekil 15.18. Delikli Naylon Serme İşlemi Şekil 15.19. Vakum Battaniyesi Serilme 

İşlemi 

  

Şekil 15.20. Vakum Naylonunun 

Sızdırmaz Hale Getirilmesi 

Şekil 15.21. Vakum Altında Kürleşmeye 

Bırakılan Gövde Yarımı 

  

Şekil 15.22. Vakum Torbası Yöntemi Sonucunda Elde Edilmiş Ürünler 
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d) Enerji Tüketim Hesabı 

Enerji tüketim hesabı excel programı kullanılarak yapılmıştır. Excel dosyasında 

hesaplamalar için kullanılan parametreler detaylı olarak belirtilmiştir. Aşağıdaki link ile bu 

excel dosyasına ulaşılabilir. Tablo 15.1’de, excel dosyasında yapılan hesaplamaların 

sonuçları gösterilmiştir. 

https://drive.google.com/file/d/1FnuDRM-UgNpv9YQz8ImMHlF2PNpiYTjo/view?usp=sharing 

Tablo 15.1. Enerji Tüketim Hesabı Sonuçları  

4 km'de tüketilen Enerji(Wsa) 66.39 

%6 Eğimde, 50 km/s hız ile gitmek için 

gereken motor gücü (kW) 

3.12 

1.5 kW motor ile, %6 eğimde çıkılabilecek 

maksimum hız (km/sa) 

23.94 

 

e) Maliyet Hesabı 

Maliyet hesabını içeren detaylı bir excel aşağıdaki linkte mevcuttur: 

https://drive.google.com/file/d/1hdS63R8hQrkr7dRVFVBCNNhgiENZA_r0/view?usp=sh

aring 

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 elektrik şeması Şekil 18.1’de gösterilmiştir. Ayrıca araç elektrik şemasının 

PDF formatına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir. 

https://drive.google.com/file/d/1HXqP1fPXh-

CdHvKsCuCl4IztG3Du0i7n/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FnuDRM-UgNpv9YQz8ImMHlF2PNpiYTjo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdS63R8hQrkr7dRVFVBCNNhgiENZA_r0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdS63R8hQrkr7dRVFVBCNNhgiENZA_r0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HXqP1fPXh-CdHvKsCuCl4IztG3Du0i7n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HXqP1fPXh-CdHvKsCuCl4IztG3Du0i7n/view?usp=sharing
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Şekil 18.1. Araç elektrik şeması 
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19. Orijinal Tasarım (Opsiyonel) 

Orjinal tasarım ile ilgili tüm şekillere aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

https://drive.google.com/drive/folders/1KLRfvV8owYNrBOuY4xK9Q7QMYb6JbynB?usp

=sharing 

19.1. Araç Mekaniği 

Araç mekaniği, aracı hareket ettirmeye, yönlendiremeye, hareket halinde iken araç 

ile yol arasındaki darbeleri sönümlemeye ve aracı stabil halde yolda tutmaya yarayan 

sistemlerin bütünüdür. Araç mekaniği kendi içerisinde bölümlere ayrılır. Bunlar; 

süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi ve fren sistemidir. 

19.1.1. Süspansiyon Sistemi 

Aracın daha güvenli ve iyi bir konfora sahip olması, her tür yük ve sürüş durumunda 

(frenleme, hızlanma, yüksek hız, viraj alma) isteklere çok çabuk tepki vermesi ayrıca 

lastiklerin yolu en iyi şekilde tutması ancak gelişmiş bir süspansiyon sistemi sayesinde 

mümkündür. Süspansiyon sistemleri incelendiğinde temel olarak üçe ayrılır; bağımsız 

süspansiyon, yarı bağımsız süspansiyon ve sabit süspansiyon. Bu üç system de 

günümüzde yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Yapılan araştırmalar, performans, 

hafiflik ve stabilizasyon kriterleri göz önünde bulundurularak yapıldı. Elde edilen veriler 

neticesinde en uygun sistemin, bağımsız süspansiyon sistemi olduğu belirlendi. Bağımsız 

süspansiyon sistemi de kendi arasında üçe ayrılıyor. Bunlar; çift salıncak (Double 

Wishbone), macpherson, multilink sistemleridir. Multilink, çok karmaşık bir sistem olduğu 

için ve fazladan ağırlık yaptığı için bu sistemin kullanmamasına karar verildi. Macpherson 

sistemi basit görünmekte, fakat bağlantı şekli ve kapladığı alan bakımından araç tasarım 

odağının dışındaydı. Yapılan araştırmalar ve daha önceki tecrübeler neticesinde çift 

salıncak (Double wishbone) sisteminin kullanılmasına karar verildi. Braketler, salıncaklar, 

aks taşıyıcısı üzerinde bazı topoloji optimizasyonları yapıldı. Bu optimizasyonlar 

neticesinde sistem hafifletedildi. Süspansiyon sistemleri elemanlarını sıralarsak; 

braketler, salıncaklar, süspansiyon, aks taşıyıcısı, rulman taşıyıcı, rulman, AKS, jant ve 

lastiktir. 

 

Şekil 19.1. Sağ ön mekanik montajı 

https://drive.google.com/drive/folders/1KLRfvV8owYNrBOuY4xK9Q7QMYb6JbynB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KLRfvV8owYNrBOuY4xK9Q7QMYb6JbynB?usp=sharing
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19.1.1.1. Braket ve Salıncaklar 

Her tekerde, 1 adet üst salıncak için ve 2 adet alt salıncak için braket 

kullanılmaktadır. Braketlerin konumu tamamen salıncak açısı ve süspansiyon açısına 

göre yapılmıştır. Şekil 19.2’de üst salıncak kolu ve analizleri gösterilmiştir. Her tekere aynı 

salıncak kolu kullanılmaktadır. Yapılan optimizasyonlar sonucunda mümkün olduğunca 

küçültüp hafif olmasını sağlandı. Şekil 19.3’de arka alt salıncak kolu ve analizleri 

gösterilmiştir. Araçta ön ve arka alt salıncaklar farklıdır. Bu kollar için de topoloji 

optimizasyonları yapıldı ve elde edilen sonuçlara göre 3 eksenli CNC’de işlenebilir hale 

getirildi. Kullanılan malzemeler ve özellikleri şu şekildedir; 

Malzeme: 7075 Alüminyum 

Özellikleri: Akma Dayanımı (Yield Strength): 503 Mpa 

Nihai Çekme Dayanımı (Ultimate): 572 Mpa 

Yoğunluk: 2.81 g/cm3   

  

 

Şekil 19.2. Üst Salıncak Kolu 

 

          

 

Şekil 19.3. Alt Salıncak Kolu 
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Süspansiyon olarak DT-Swiss’in X-313 modeli kullanılmıştır (Şekil 19.4). Kullanılan 

süspansiyon çoğu süspansiyondan farklı olarak yay yerine basınçlı hava ile çalışmaktadır. 

Normalde içerisinde 9 bar hava olması gerekmektedir. Fakat bu yıl üretilen araç hafif 

olduğu için bu basınç değerinde süspansiyon hiç sıkışma yapmamaktadır. Bu yüzden 

süspansiyon yük testine sokuldu ve değişik basınçlarda ne kadar sıkışma yaptığı tespit 

edildi. Yapılan testler sonucunda aracın ağırlığına göre en uygun basınç değerinin 5 bar 

olması gerektiğine karar verildi.  

 

        Şekil 19.4. DT-Swiss in X-313 

19.1.1.2. Aks Taşıyıcı, Rulman Taşıyıcı, Aks, Jant 

          Aks taşıyıcıları ve akslar için gerekli analizler yapıldı (Şekil 19.5 - 19.10). “Ansys 

Statik Analiz” aracılığıyla taşıyacak yükler uygulandı. Güvenlik faktörü ve toplam 

deformasyon değerleri hesaplandı. Üretilen parçalar uzun süre test sürüşünde 

kullanıldıktan sonra sıvı penetrant testi yapıldı.  

Aks 

Malzeme:   Çelik 4340 

Akma Dayanımı(Yield Strength): 470 Mpa 

Nihai Çekme Dayanımı(Ultimate): 745 Mpa 

Yoğunluk: 7.85 g/cm3   

Deformasyon: Maks. 0.2 mm 

Güvenlik Katsayısı: Min. 1.66 

Aks Taşıyıcı 

Malzeme: 7075 Alüminyum 

Özellikleri: Akma Dayanımı(Yield Strength): 503 Mpa 

Nihai Çekme Dayanımı(Ultimate): 572 Mpa 

Yoğunluk: 2.81 g/cm3   

Deformasyon: Maks. 0.04 mm 

Güvenlik Katsayısı: Min. 1.6 
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Şekil 19.5. Aks Toplam Deformasyon 

Analizi 

Şekil 19.6. Aks Güvenlik Katsayısı 

 

 

Şekil 19.7. Aks 

 

 
 

Şekil 19.8. Aks Taşıyıcı Toplam 

Deformasyon Analizi 

 

Şekil 19.9. Aks Taşıyıcı Güvenlik 

Katsayısı 

 

 

Şekil 19.10. Aks Taşıyıcı 
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Rulman Taşıyıcı 

Malzeme: 7075 Alüminyum 

Özellikleri: Akma Dayanımı(Yield Strength): 503 Mpa 

Nihai Çekme Dayanımı(Ultimate): 572 Mpa 

Yoğunluk: 2.81 g/cm3   

Deformasyon: Maks. 0.13 mm 

Güvenlik Katsayısı: Min. 4.48 

Geçen seneki araçta kullanılan rulman taşıyıcı ile ilgili birkaç sorun yaşandı. İlk 

olarak eski rulman taşıyıcısının janta bağlantılarının ağırlığı çok fazlaydı. İkinci olarak 

rulman taşıyıcının janta geçme toleranslarında yaşanan sıkıntılar ve son olarak diskin 

rulman taşıyıcısına montajından dolayı diskte oluşan eğriliği minimize etmek için yeni 

rulman taşıyıcının üretilmesine karar verildi. Bu sorunları göz önüne alarak yeni bir rulman 

taşıyıcı tasarımı yapıldı (Şekil 19.11-19.13).  

  
Şekil 19.11. Rulman Taşıyıcı Toplam 

Deformasyon Analizi 

Şekil 19.12. Rulman Taşıyıcı Güvenlik 

Katsayısı 

 

 

                 

Şekil 19.13. Rulman Taşıyıcı 
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Jant 

Bu sene kullanılması planlanan jant için tasarım ve analiz yapıldı. Jant için 

alüminyum 7075 serisi malzeme kullanıldı. Şekil 19.14–19.16 arasında kullanılan jant ve 

analiz sonuçları gösterilmiştir. Jantın üretiminde kullanılan malzeme ve özellikleri şu 

şekildedir; 

Malzeme: 7075 Alüminyum 

Özellikleri: Akma Dayanımı(Yield Strength): 503 Mpa 

Nihai Çekme Dayanımı(Ultimate): 572 Mpa 

Yoğunluk: 2.81 g/cm3   

Deformasyon: Maks. 0.144 mm 

Güvenlik Katsayısı: Min. 2.5 

  

Şekil 19.14. Jant Toplam Deformasyon 

Analizi 

Şekil 19.15. Jant Güvenlik Katsayısı 

 

 

Şekil 19.16. Jant 

19.1.2. Direksiyon Sistemi 

 

Bölüm 13’de detaylı olarak anlatılmıştır.  

19.1.3. Fren Sistemi 

 

Araçta kullanılan fren sistemi tamamen yerli ve üretimi ekibimiz tarafından olacak 

şekilde tasarlandı. İstanbul Park gibi zorlayıcı bir pistte yarışılacağı düşünüldüğünde fren 
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sisteminin önemi daha artmaktadır. Bu yıl tasarlanan fren sisteminde, daha önceki 

senelere göre büyük değişiklikler yapıldı. Öncelikli olarak fren sistemi yere taşındı ve pedal 

bloğu yapıldı.  

1) CAD Model 

2) Fren kuvveti hesaplamaları 

3) Pedal ve pedal oranı  

4) Pedal bloğu ve analizleri  

5) Kaliper ve disk 

19.1.3.1. CAD Model 

Şekil 19.17’de fren sisteminin CAD modeli gösterilmiştir. 

 

Şekil 19.17. Fren Sistemi CAD modeli 

19.1.3.2. Fren Kuvveti Hesaplamaları 

Gerekli fren kuvveti hesapları yapılırken kuvvetler çeşitli hesaplamalar yapılarak 

bulunmaktadır. Bu hesaplamalar göz önüne alınarak tasarımlar oluşturulmaktadır. Aracın 

10°’lik yolda 36 m/s lik bir hız değişimi gerçekleştirmek için gereken frenleme kuvveti Şekil 

19.18’de gösterilmiştir. Şekil 19.19’da daha önce kullanılan fren sisteminin, Şekil 19.20’de 

güncel fren sisteminin tasarım değerleri gösterilmiştir. 

 

Şekil 19.18. Aracın 10°’lik yolda 36 m/s lik bir hız değişimi gerçekleştirmek için gereken 

frenleme kuvveti 
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Şekil 19.19. Önceki senelerde elde ettiğimiz değerler 

 

 
Şekil 19.20. Güncel tasarım değerleri 

19.1.3.3. Pedal ve pedal oranı 

Önceki senelerde kullanılan pedal oranı 2-5 arası değişirken yeni tasarımda pedal 

oranı yaklaşık olarak 6’dır (Şekil 19.21). Yapılan hesaplamalar sonucunda gereken kaliper 

kapanma torku bu pedal oranıyla sağlamış olacaktır. Pedalımız karbon-fiber plakadan su 

jetinde kesilerek kullanıma sunuldu. 

 

Şekil 19.21. Pedal oranı 

Gerekli fren hesaplamaları yapılırken sonuçlar ideal pedalı göstermişti. Yapılan 

topolojiler ve analizler (Şekil 19.22) sonucunda kullanılacak pedala karar verildi. 
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Şekil 19.22. Pedal analizleri 

19.1.3.4. Pedal bloğu ve analizleri 

Bu sene bu sistemin kullanılmasının başlıca nedenlerinden biri önceki senelerde ana 

silindiri montajlanan karbon plakanın esnemesidir. Bu esneme frenleme kuvvetini oldukça 

olumsuz etkilemektedir. Kullanılması düşünülen plakanın karbondan da güçlü olacağı ve 

analizlere daha çok dayanacağı analizler sonucunda görülmüş ve bu tasarımın 

yapılmasına karar verilmiştir (Şekil 19.23-19.24).  

  

 

Şekil 19.23. Pedal bloğu ve analizleri 

Pedal bloğu parçasının üretiminde alüminyum kaynak kullanılarak kolay ve düşük 

maliyetli bir parça üretilmiştir. 
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Şekil 19.24. Pedal bloğu 

19.1.3.5. Kaliper ve disk 

Önceki yıllarda kullanılan kaliperleri kullanılmıştır. Ancak değişikliğe gidilerek yeni 

bir disk üretilmiştir. AP Racing CP4226-2S0 kaliperlerde olan açma sıkıntısına 3D 

yazıcıdan çıkartılan kaliper aparatlarıyla çözüm bulunulmuştur. Şekil 19.25’de kullanılan 

fren diski ve kaliper, Şekil 19.26’da kaliper sisteminin detaylı görüntüsü gösterilmiştir.  

 

 
 

Şekil 19.25. Fren diski ve kaliper 

 

Şekil 19.26. Kaliper sisteminin detaylı görüntüsü 
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19.2. Silecek Sistemi 

Yeni tasarlanan silecek sisteminde kullanılan parçalar: PowerHD R-30 servo motor, 

servo motor montaj kutusu, silecek, servo motor sürücüsüdür. 

19.2.1. PowerHD R-30 Servo Motor 

Sistemde tercih edilen PowerHD R-30 servo 30 kg/cm torka sahiptir (Şekil 19.27). 

Titanyum dişlere sahip olan bu parça, ihtiyaç duyulan dönüş açısında çalıştığında oluşan 

kuvvetlere rahatlıkla dayanabilmektedir. Sistemde sürücünün görüş açısını en geniş 

alanda temizleyebilmesi için tercih edilen bu motor 180° bir dönüş açısına sahiptir. 

 

 

Şekil 19.27. PowerHD R-30 Verileri 

19.2.2. Servo Motor Montaj Kutusu 

Üzerinde araştırmalar yapılan üç boyutlu basım ile üretimi yapılan servo motor 

montaj kutusu (Şekil 19.28) yapılan yenilikler ve güncellemeler sayesinde 70-gram 

ağırlığında olmaktadır. Araştırmalar sonucu elde edilen veriler ile üretim materyali olarak 

düşük maliyeti, oluşan kuvvetlere karşı yeterli direncinden ve üretim kolaylığından ötürü 

PLA filament tercih edilmiştir. 

 
Şekil 19.28. Servo Montaj Kutusu Tasarım 
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19.2.3. Silecek 

Geçtiğimiz yıllarda kullanılan çelik sileceklerin ağırlığı 170-gram ve 460 mm 

uzunluğundaydı. Yapılan araştırmalar ve testler sonucu elde edilen verilerle yapılan 

güncellemeler üretim maddesi olarak karbon fibere yönlendirdi. Bu güncelleme ile ağırlık 

olarak 70 grama düşürülmüş ve aracın yapısındaki değişiklikler sayesinde uzunluğu 400 

mm’ye gelmiştir (Şekil 19.29). 

 

Şekil 19.29. Karbon Fiber Silecek 

19.2.4. Servo Motor Sürücüsü 

Aractan gelen 12-volt ve elektrik aksamlarına giden enerji, R-30 servonun kullanım 

aralığının üzerinde olduğu için sürücüde bulunan dc-dc dönüştürücü 12 voltu 7.4 volta 

düşürmektedir. Ardunio nanodan gelen pvm sinyalleri ile motorun çalışma açı aralığını 

180°’den ihtiyaç duyulan 30°’ye düşürmektedir. Bunun yanı sıra sürücü sistemin 

kontrolünü sağlamaktadır. 

Servo Motor Sürücü Yazılımı 

// Cukurova Electromobile Team 2020 

//Atmega 328P-old bootloader  

 

//kahverengi -- gnd 

//beyaz --  +7.4 volt  

//yeşil --  pwm sinyal 

#include <Servo.h> 

 

Servo servo_mbi; 

 

int servo_pin = 3; // D3 pinine baglı  

 

int pos = 40;    // ilk pozisyonu 0 derece  

 

void setup() { 
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  servo_mbi.attach(servo_pin);  

} 

 

void loop() { 

  for (pos = 40; pos <= 80; pos += 1)    

   

  {  

    servo_mbi.write(pos);               

    delay(28);}           

  

 for (pos = 80; pos >= 40; pos -= 1) { 

    servo_mbi.write(pos);               

    delay(28); 

     

 }} 

19.3. Kompozit Şasi Tasarımı ve Üretimi 

 Kurallar doğrultusunda yeni tasarım hazırlanırken aynı zamanda 2022 yılında 

değişecek kurallar kapsamında minimum araç ölçülerini, aynı zamanda sürücü ve yolcu 

koltuğunun yan yana olması gerektiğini de dikkate alarak tasarımım gerçekleştirildi. 

Tasarım, kompozit sandviç panel temelli olup yapboz şasi olarak isimlendirilebilir. Gerekli 

mukavemet değerlerini karşılamasının yanında oldukça ergonomik bir yapıya sahiptir 

(Şekil 19.30-19.31). 

 

Şekil 19.30. Parçaların Birleşmiş Hali 
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Şekil 19.31. Parçaların Birleşmemiş Hali 

Kompozit Malzemeler; 

Kompozit malzemeler metaller ile karşılaştırıldığında hafif olmalarının yanı sıra daha 

yüksek mekanik özellik değerlerine sahiptir. Bilindiği üzere ağırlık, verimlilik yarışlarında 

en önemli faktörlerden biridir. Bundan dolayı en hafif tasarımı gerçekleştirmek için 

kompozit malzemeler tercih edilmiştir. Şekil 19.32’de çeşitli malzemelerin mekanik 

özelliklerinin karşılaştırılması gösterilmiştir. 

 

 Şekil 19.32. Çeşitli Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması  

Bu şasi tasarımını gerçekleştirirken kullanılan kompozit malzemeler (Şekil 19.33) ve 

reçineler şu şekildedir; 

-Karbon Elyaf Kumaş 200gr/m2 3K –Plain 

-PVC Köpük C70.75 

-XPS Köpük 

-MGS Laminasyon Epoksi Seti L160/H160 



 

135 
 

 

 Şekil 19.33. Karbon Elyaf, PVC Köpük ve Kompozit Sarf Malzemeler 

Üretim Aşaması 

CATIA V5R21 ile tasarımı yapılan, ANSYS 18.0 ile yapılan analiz sonuçlarına göre elyaf 

katman sayısı belirlenen kompozit yapboz şasinin sandviç panelleri üretilmiştir. Şekil 

19.34’de üretim öncesi hazırlık çalışmaları gösterilmiştir. 

PVC köpük yerine cıvata ile montaj yapılan bölgelerde ezilme olmaması amacıyla balsayı 

kullanılmaktadır. Şekil 19.35’de taban plakasında balsa yerlerinin belirlenmesi 

gösterilmiştir. 

Elyaf Oryantasyonları; 

Sandviç paneller üretilirken 3 farklı oryantasyona sahip elyaf kullanılmıştır. Bunlar; 

• 0-90 derece / 2x2 plain dokuma / 3k (3000 lif) 

• +/- 45 derece / 2x2 plain dokuma / 3k (3000 lif) 

• Tek Yönlü (UD) / 12k (12000 lif) 

  

 Şekil 19.34. Üretime hazırlık 
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Şekil 19.35. Taban plakası balsa yerlerinin belirlenmesi 

Şasiye etki eden yükler ve şaside oluşan stresler göz önüne alındığında analiz 

sonuçlarına göre genel olarak kullanılan oryantasyon tipi 0-90°’dir. Yine şasiye etki eden 

yüklerin yönlerine bağlı olarak +/- 45°’lik elyaf da kullanılmıştır. Bu elyaflar, 0-90°’lik 

elyaflar 45°’lik açılarla kesilip takımımız tarafından yapılmıştır (Şekil 19.36). 

  

Şekil 19.36. +/- 45° kesim 

Tek yönlü (UD) belirli bir yöne karşı dayanım sağlamaktadır. Belirli bir yönde “plain” veya 

“twill” dokuma elyaflara göre basma ve çekme dayanımı yüksektir. Şasinin taban plakası 

(Şekil 19.37) tasarlanırken çekme kuvvetine maruz kalan bölgelerde bu oryantasyona 

sahip elyafların kullanılması tercih edilmiştir. 

Üretim Yöntemi; 

Laboratuvarımızda birçok kompozit parça üretim yöntemi kullanılmaktadır. Bunlardan 

başlıcaları: el yatırması yöntemi, vakum torbası yöntemi ve vakum infüzyon yöntemidir. 

Yapboz şasinin kompozit panelleri üretilirken vakum torbası yöntemi tercih edilmiştir. Bu 

yöntem sayesinde parçalar daha pürüzsüz yüzeye sahip olurken aynı zamanda elyafların 

ihtiyacı kadar epoksinin elyafın üzerinde kalması sağlanmaktadır. Elyafın üzerine epoksi 

tamamen yayılırken fazla epokside vakum battaniyesi yardımıyla tahliye edilmektedir. 
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Kulak atma işleminin amacı vakumlama sırasında naylonun gerilip yırtılmasını önlemektir. 

Üretime ait görseller Şekil 19.38 - 19.45 arasında gösterilmiştir. Şekil 19.46’da mekanik 

sistemin montajlandığı panellerde balsa bölgeleri gösterilmiştir. Panellerin mekanik 

montaj sırasında ezilmemesi amacıyla kullanılan balsalar PVC köpük içerisine bütünlük 

sağlanması için Araldite ile yapıştırılıp yerleştirilmiştir. Üretilen sandviç panelleri su jeti 

yardımıyla tasarlanan şekil ve ölçülerde kestirilerek (Şekil 19.47) birleşime hazır hale 

getirildi. Su jetinin panelleri hassas kesmesi oldukça önemlidir. Asıl parçalar kestirilmeden 

önce makinenin doğruluğunu test etmek amacıyla, üretilen yedek panelleri kestirilmiş ve 

bu sayede hata payını en aza indirilmiştir.  

 

Şekil 19.37. Taban Plakasına UD uygulaması 

  

Şekil 19.38. Sızdırmazlık Bandı 

Belirlenen Üretim Alanına Çekilirken 

Şekil 19.39. Üretim Alanı Parçaların 

Yüzeyden Ayrılması Amacıyla 

Vakslanırken 
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Şekil 19.40. Belirlenen Ölçülerde Kesilen 

Elyaflar Serilirken 

Şekil 19.41. Fazla Epoksinin Tahliyesi 

İçin Delikli Naylon Serilirken 

  

Şekil 19.42. Fazla Epoksinin Emilmesi 

İçin Vakum Battaniyesi Serilirken 

Şekil 19.43. Vakum Konnektörleri Vakum 

Torbası Yerleştirilirken 

  

Şekil 19.44. Vakum Torbasının 

Kapatılması ve Kulak Atma İşlemi 

Şekil 19.45. Vakum Torbalama İşleminin 

Tamamlanması 
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Şekil 19.46. Mekanik 

Sistemin Montajlandığı 

Panellerde Balsa Bölgeleri 

Şekil 19.47. Parçalar Su Jetinde Kesilirken 

 Kesilen parçaların tasarımdaki ölçüler ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilip aynı 

zamanda su jeti kaynaklı küçük hasarlar onarıldı ve parçalar tamamen birleşime hazır 

hale getirildi. Parçaları birleştirirken yapıştırıcı olarak Araldite kullanıldı. Uygulanan 

Araldite kürleşene kadar şasiyi sabitlemek amacıyla daha önceden hazırlanan bağlantı 

aparatları şasinin belirlenen bölgelerine yerleştirildi (Şekil 19.48). Sabitleme aparatlarıyla 

kürleşmeye bırakılan şasinin birleştirilmiş hali bu şekilde yaklaşık 20 saat beklendikten 

sonra aparatlar tamamen çıkartılmış ve yapışma yüzeyleri kontrol edildikten sonra 

mekanik sistemlerin montajlanması için şasi hazır hale getirilmiştir. Şekil 19.49’da yapılan 

tasarım ve ürünün son hali gösterilmiştir. 

 

   Şekil 19.48. Sabitleme Aparatlarının yerleştirilmesi 
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Şekil 19.49. Tasarım ve Ürünün Son Hali 

Kuvvet Hesaplamaları 

Şekil 19.50 -19.54 arasında statik yükler, çekiş gücü, fren kuvvetleri, viraj alma ve toplam 

yanal yük aktarımı ve koordinat sisteminde araca etki eden yükler hesaplanmıştır. 

  

Şekil 19.50. Statik Yükler Şekil 19.51. Çekiş Gücü 

 

 

 

Şekil 19.52. Fren Kuvvetleri Şekil 19.53. Viraj Alma ve Toplam Yanal 

Yük Aktarımı 
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Şekil 19.54. Koordinat Sisteminde Araca Etki Eden Yükler 

Analiz Sonuçları  

Ön braketlere etki eden yükler (Şekil 19.55) sonucunda oluşan toplam deformasyon ve 

hesaplanan güvenlik katsayısı Şekil 19.56 ve 19.57’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 19.55. Ön Braketlerde Araca Etki Eden Yüklerin Tanımlanması 

 

Şekil 19.56. Yükler Sonucunda Oluşan Toplam Deformasyon (2.163 mm) 

 

Şekil 19.57. Yükler Sonucunda Hesaplanan Güvenlik Katsayısı (3.426) 
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Arka braketlere etki eden yükler sonucunda oluşan toplam deformasyon ve 

hesaplanan güvenlik katsayısı Şekil 19.59 ve 19.60’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 19.58. Arka Braketlerde Araca Etki Eden Yüklerin Tanımlanması 

 

Şekil 19.59. Yükler Sonucunda Oluşan Toplam Deformasyon (1.370 mm) 

 

Şekil 19.60. Yükler Sonucunda Hesaplanan Güvenlik Katsayısı (4.598) 

Kompozit Yuvarlanma Kafesi (Roll Cage) Tasarım ve Üretimi; 

Karbonfiber roll cage tasarımımız araç tabanından geçmektedir (Şekil 19.61) ve kapalı 

profil şeklinde üretilen roll cageler araç şasisinden bağımsız olarak montajlanmıştır. Roll 

cagelerin aracın içine bakan yüzeyi ile söför arasında 200 mm mesafe bulunmaktadır. 3 

mm et kalınlığına sahip roll cageler 60.5 mm yüksekliğine sahiptir (60,5 mm / 3 mm > 20). 

Şekil 19.62 ve 19.63’de roll cage’lerin üretimlerinden görsellere yer verilmiştir. 
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Şekil 19.61. Roll Cagelerin araç tabanındaki konumu 

  

Şekil 19.62. Roll Cagelerin üretiminden fotoğraflar  

 

Şekil 19.63. Vakum altında kürleşmeye bırakılmış roll cageler 

19.4. Otomatik Kilit Mekanizması 

Kilit mekanizmasında tasarım belli bir seviyeye getirildikten sonra düz bir mekanizma 

olmasındansa elektroniğin dahil olduğu mekatronik bir sistem eklendi. Kilit mekanizması 

manuel olarak elle kilitleyip açılabilmektedir. Ayrıca anahtar yerine kart kullanarak 

otomatik şekilde de kilitlenip açılabilmektedir. Mekanik sistem geliştirilirken mekanik 

olarak ve malzeme olarak bir değişiklik yapılmayıp yine PLA kullanılmıştır. Tek değişen 



 

144 
 

parametre sistemin boyutu olmuştur (Şekil 19.64). Elektronik kısımların ayrıntıları ise şu 

şekildedir; 

• Mikrokontrolcü (Arduino nano) 

https://drive.google.com/file/d/1fGM65jYGuHGX_bj4F4heWvC25EJ42kak/view?u

sp=sharing 

 

• RC522 RFID Okuyucu 

https://drive.google.com/file/d/1WZ1L9bpsv_dmpnujoky3LPiyW_eTx-

3F/view?usp=sharing 

 

• MG90-S Servo Motor 

https://drive.google.com/file/d/1W8TpKncstPCm7G1cOYtOX-

1hjDRSez8Q/view?usp=sharing  

olmak üzere üç ana komponent vardır. Kapıya gömülü bir şekilde yerleştirilen RC522 kart 

okuyucu, kendisine yaklaştırılan NFC özelliğine sahip kartların ID numarasını almakta ve 

Arduinoya bu ID’leri SPI haberleşme protokolü ile göndermektedir. Arduino gelen ID ile 

belirlenen ID no eşleştiğinde kapının açılması için Servo motoru belirlenen açı miktarı 

kadar dönmesini sağlamaktadır. Şekil 19.65’de elektronik sistemin kurulmuş hali 

gösterilmiştir.  

  

Şekil 19.64. Optimizasyondan sonra 

mekanizmanın son hali 

Şekil 19.65. Elektronik sistemin 

kurulmuş hali 

19.5. Ayna 

Aracımızda tercih edilen aynaların en temel amacı sürücünün geri görüş alanını en 

geniş alanda tutmak olmuştur. Bu amaçla düşük maliyet, düşük ağırlık ve yenilikçi 

tasarımlar üzerinde çalışılmıştır. Üretim sistemi olarak kullanılan 3 boyutlu yazılım 

sisteminde üretim materyali PLA basım maddeleri, uygun fiyat, üretim kolaylığı ve uygun 

dayanımından ötürü tercih edilmiştir. Takım üyelerimiz ile yaptığımız görüş alanı 

testlerinde ayna yüzey alanımızın 50 cm2 üzerinde olduğunu ve araçtan 5 metre geride 

https://drive.google.com/file/d/1fGM65jYGuHGX_bj4F4heWvC25EJ42kak/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGM65jYGuHGX_bj4F4heWvC25EJ42kak/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WZ1L9bpsv_dmpnujoky3LPiyW_eTx-3F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WZ1L9bpsv_dmpnujoky3LPiyW_eTx-3F/view?usp=sharing
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yerden 1 metre yüksekte olan A4 kâğıdı üzerinde bulunan yazıları kolaylıkla okunabildiği 

görülmüştür. Tasarımda dikkat edilen konular araçta aynaların ANSYS 2020 R2 FLUENT 

modülü yardımı ile yapılan analizler sonucu türbülans ve akışta ayrılmalara neden olan 

etmenleri en aza indirmek ve bunların yanı sıra sürücümüzün geri görüş alanını en 

yüksekte tutmak olmuştur. Geri görüş alanında yüksek değerler elde etmek için aracın ön 

kısmında sağda ve solda olacak şekilde iki adet ayna yerleştirildi. Şekil 19.66’da aynanın 

teknik çizimi, Şekil 19.67’de sürücü görüş alanı, Şekil 19.68 ve 19.69’da aynanın akış ve 

basınç analizi, Şekil 19.70’de üretilen ayna gösterilmiştir. 

 

Şekil 19.66. Aynanın teknik çizimi 

 

Şekil 19.67. Sürücü görüş alanı 
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Şekil 19.68. Akış Analizi 

 

Şekil 19.69. Basınç Analizi 

 

Şekil 19.70. Üretilen Ayna 


